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ÖZET 

19 ve 20. yüzyıl ideolojiler çağı içinde Türk Devrimiyle de ilgili 

birçok değerlendirme yapılmıştır. Yapısal özellikleri itibarıyla ampirik 

boyutu ile ön plana çıkan Türk Devrimi’nin, bir modernleşme projesi 

olmasından kaynaklanan kendine özgü düşünsel tarafları bulunmak-

tadır. Tarihsel süreç olarak yeni sömürgecilik (neo colonialism) döne-

minde, emperyalizmin kapsamlı bir şekilde sorgulanmasını gündeme 

getiren Türk Devrimi’nin kendine özgü taraflarının yanında, dayan-

dığı Milli Mücadele’nin özelliklerinden gelen bazı evrensel nitelikleri 

de bulunmaktadır. Bu niteliklerin tespiti meselesi ise, Türk Dev-

rimi’nin yorumlanması bağlamında Kemalizm tartışmalarını gün-

deme getirmiştir. Ağırlıklı olarak erken Cumhuriyet dönemine daya-

nan bu tartışmalar çerçevesinde ilk aşamada Kemalizm’in üç farklı 

versiyonu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönmelerde ise bu versiyon-

ların etkisiyle süreç içerisinde bazı farklılıklar gösterecek yeni yakla-

şımlarla Kemalizm tarihsel sürekliliğine kavuşmuştur. Esas itibarıyla 

Türk Devrimi’nin evrensel yanlarının ortaya çıkarılması temelinde 

başlayan bu tartışmalar, zaman içinde bürokratik bir zihniyet yapısına 

dönüşerek ‘resmi ideoloji’ hüviyetine bürünmüştür. Türk siyasal ha-

yatını yakından etkileyen bu olgunun erken dönemlerdeki görü-

nümü, sonraki dönemlere belli açılardan kaynaklık etmesi itibarıyla 

özel bir önem taşır. Bu açıdan erken dönem Kemalizm tartışmaları 

sonucu ortaya çıkan ve resmi ideoloji olarak adlandırılabilecek bu 
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yapı, bir anlamda “sabit değişken” niteliğinde Cumhuriyet tarihi bo-

yunca etkili olmuştur. Bir başka açıdan, Türk siyasal sistemi içinde 

devlet aklı diyebileceğimiz bir yapıyı üreten bu alandaki tartışmalar, 

yeni Türk devletinin kuruluş felsefesini oluşturduğu kadar, bundan 

sonraki dönemlerde izlenecek yol haritasının ana hatlarını ortaya koy-

ması bakımından da önem taşımaktadır. Bu nedenle, sözü edilen dö-

nemde bu alandaki tartışmaların değerlendirilmesi, Cumhuriyet ta-

rihi boyunca süregelen sistem tartışmalarının temel özelliklerinin de 

anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen “sabit değişken”in erken dö-

nemde ortaya çıkışı, kurgulanışı ve sistemik zihniyet yapısına dönüş-

mesiyle ilgili boyutlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalış-

mada yöntem olarak analitik çözümleyici ve yorumlayıcı yaklaşım esas 

alınacaktır. Kaynak olarak dönemin temel tartışma metinlerinin yer 

aldığı süreli yayınlar, erken döneme ait birinci elden kaynaklar ve gü-

nümüz çağdaş yaklaşımlarını içeren yayınlardan yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, Kemalizm, Türk 

Aydını, Kadro. 
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OBSERVATIONS ON THE CONTROVERSIAL NATURE OF 

EARLY KEMALISM 

ABSTRACT 

Various evaluations have been made on the Turkish Revolution, 

whose foundation coincided with ascendancy of the age of ideologies 

of 19
th

 and 20
th

 centuries. In terms of structural features the empirical 

aspect of the revolution is on the fore ground; but with regard to its 

being part of the project of modernization the Turkish Revolution is 

unique. An analysis of the Turkish Revolution, as it was concurrent 

with the age of neo-colonialism, indicates that in addition to the char-

acteristics peculiar to itself, which requires an extensive inquisition of 

the phenomenon of imperialism, it bears some universal qualities 

stemming from nature of the National war of independence it was 

rooted in. The problem of determining these qualities brings the de-

bate of Kemalism to forefront in connection with the interpretation of 

the Turkish Revolution. Within the framework of these debates, which 

were intense rather in the early years of the Republic, three different 

versions of Kemalism emerged at the outset. Later on, under the in-

fluence of these versions and by acquiring some new and varying ap-

proaches, Kemalism achieved historical continuity. These debates, es-

sentially beginning on the basis of specifying the universal aspects of 

Turkish Revolution, changed into a bureaucratic mentality in the 

course of time and became an “official ideology”. The early prospect 

of this development, which was decisive in the formation of the Turk-

ish political life, proved to be particularly important as it served in 

some respects as a model for later stages. In this regard, the structure 

that emerged as a result of the discussions of early Kemalist era and 

deserved to be called “official ideology”, earned the degree of a “fixed 

variate” and became pivotal through the Republican era. These dis-

cussions which gave rise to a structure that can be called “state mind”, 

from an other viewpoint, constituted the founding philosophy of the 

new Turkish state on the one hand, but they were, on the other hand, 

critical as they set the boundaries of the road map to be followed in 



760 FAHRİ YETİM  

 

 

the future. Thus, the evaluation of the above said discussions in the 

aforementioned period is capable of contributing to comprehend the 

basic qualities of the ongoing debate of system during the Republican 

era.  

This research intends to highlight the process of emergence, the 

construction and the transformation of the afore said “fixed variate” 

into a systemic intellectual structure in the early Republican era. The 

method to be utilized in the research is that of analytic solution and 

interpretative approach. The sources of the research are the periodi-

cals containing the major controversial texts of the Era, the first-hand 

sources of the early period and the up to date publications involving 

contemporary approaches. 

Keywords: Early Republican Era, Kemalism, Turkish intellectu-

als, Cadre. 
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GİRİŞ 

Türk Devrimi ve onun ideolojik veçhesini oluşturan Kemalizm 

üzerine birçok inceleme yapılmıştır. Ancak pek çok nedenden dolayı 

bu incelemelerin sonucu olarak Kemalizm’in sistemleştirilmesi müm-

kün olmamıştır. Bütün incelemelerde, öncelikle Kemalizm’in kendi 

kuramsal ilkeleri olmaksızın yalnızca uygulamada çözümlenmesi söz 

konusu olmuştur. Büyük ölçüde Türk Devrimi’nin ampirik karakte-

rinden kaynaklanan bu durum, Kemalizm’in zamanla devletin resmi 

ideolojisi olarak kabul edilmesi, sistemleştirmeye gitmeyi güçleştiren 

bir diğer etken olmuştur
1
. 

Genel olarak Milli Mücadele dönemindeki siyasal rejim tartışma-

ları içinde biçimlenmeye başlayan ancak daha ziyade 1930’larda içeriği 

oluşturulmaya başlanan Kemalizm, Jön Türk ideolojisinin bazı yönle-

rinden farklılaşmakla birlikte, esas itibarıyla aynı yapıyı koruyan bir 

ideolojidir. Düşünsel açıdan etkilendiği en önemli miras olan 19. yüz-

yıl pozitivizmi; Kemalizm’i, reformların eğitilmiş seçkinlerce ve güçlü 

merkezi devlet eliyle yürütülmesi biçimiyle varlığını sürdürmüş, daya-

nışmacılık yoluyla bir yandan halk ile ulusun eşitlenerek halkçılığın 

milliyetçilikle yer değiştirmesine ve böylece Kemalizm’i benimseyen 

kentli bürokrasinin milli iradeyi temsil ettiğini düşünmesine, diğer 

yandan da sınıfsızlık anlayışına uygun olarak Tek-parti rejiminin meş-

rulaştırılmasına zemin hazırlamıştır
2
. Bu yüzden Batının egemen söy-

lemi içinde 19. yüzyıl liberalizminin demokrasi korkusunun başlattığı 

ve koruduğu tarihsel dönemin bağlamı içinde Kemalizm’in Batı tipi 

bir demokrasiyi gelişmenin nihai hedefi olarak benimsediğini ileri sür-

mek kolay değildir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel ve 1930’ların or-

tamlarına görece radikal düşüncelerinden bağımsız olarak devrim sü-

recinin Osmanlı geleneğinde olduğu gibi bir biçimde bürokratik intel-

ligentsia tarafından yürütülmesinin tarihsel zorunluluğu ve Türk dev-

riminin siyasal niteliğinin ağırlığı, Kemalizm’in zamanla bürokratik 

 

1
 Giacomo Carretto, “1930’larda Kemalizm-Faşizm-Komünizm Üzerine Polemikler”, 

Tarih ve Toplum, S 17 (Temmuz 1985), s. 56.  

2
 Levent Köker, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul 1995, s. 235.  
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muhafazakâr bir ideolojiye dönüşmesine neden olmuştur
3
. Bununla 

beraber esinlendiği ve devraldığı Jön Türk düşüncesi karşısında yu-

karıda bahsedilen hususlara rağmen Cumhuriyet tarihi içinde oyna-

dığı rol itibarıyla Kemalizm epistemolojik olarak İttihatçılığı aşmıştır
4
. 

İçerdiği pragmatik yönleri vasıtasıyla modern toplum hedefi doğrul-

tusunda yaşanılan gelişmeleri kendine mal etme becerisini gösteren 

Kemalizm, Cumhuriyet tarihindeki kırılgan dönemleri aşarak tarihsel 

sürekliliğini kazanmıştır. Ortaya çıktığı 1930’lardaki tarihsel koşullar 

itibarıyla erken dönemlerden itibaren güçlü bir meşruiyet zeminine 

erişen Kemalizm, Türk siyasal sistemi içinde Cumhuriyet tarihinde 

nisbî yapısal değişikliler karşısında sabit değişken hüviyetini kazanmış-

tır. Kemalizm, ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren zaman içinde 

farklılaşan versiyonları içinde (sağ, sol, bürokratik, laik, postmodern) 

kendi ‘öz’ünü koruyarak süreklilik kazanmıştır. Bu öz kısaca modern, 

laik, ulus devlet vurgusu şeklinde özetlenebilir. Başlangıçtan itibaren 

gündeme gelen çoklu Kemalizmler içinde yukarıda belirtilen öz, ortak 

payda halini alarak hemen her dönemde güçlü meşruiyet vurgusuyla 

Kemalizm kendisini yeniden üretmiştir. 1930’ların başında Kadro 

grubu tarafından bürokratik/sol versiyonuyla ortaya çıkan Kemalizm, 

hemen ardından Ülkü dergisi ekibince sağ yoruma tabi tutularak geli-

şim çizgisini sürdürmüştür
5
. 27 Mayıs 1960 sonrasında Yön/Devrim ha-

reketiyle sol versiyonuyla buluşan Kemalizm, 12 Eylül 1980 darbesi ile 

bürokratik gücünü tahkim etmiş, 28 Şubat 1997 darbesinde laiklik 

 

3
 A.g.e., s. s. 236.  

4
 Hasan Bülent Kahraman, bu durumu praksis boyutunu da hesaba katarak; “İttihat 

ve Terakki’nin ve kadrolarının İmparatorluğu yeniden ‘ihya’ etmek çabalarına karşın 

ve kendilerini tarih planına çıkaran etkenleri yeterince kavrayamamalarına karşın Ke-

malizm yeni bir modeli, bir öncekini yıkarak ve tümüyle ortadan kaldırarak kurmuş-

tur” şeklinde ifade etmiştir. Hasan Bülent Kahraman, Yeni Bir Sosyal Demokrasi 

İçin, Ankara 1993, s. 58. 

5
 Burada bahsedilen sol ve sağ Kemalizm kavramlarının adı geçen şekliyle bu dö-

nemde mevcut olmayıp daha sonra 1960’larda bu hareketlerin türevlerinin geriye 

dönük versiyonları olarak retrospektif bir okumanın ürünü olduğunun belirtilmesi 

gerekir. Bu tür bir tasnife erken dönemden itibaren itirazlar gelmiştir. Bu dönemde 

toplanan ilk matbuat kongresinde CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya’nın, “Kemalizm 

sağ ve sol formüllerin dar çerçevesi altına alınamaz” şeklindeki sözleri buna bir örnek-

tir. Atatürk Devri Fikir Hayatı, (Haz. Mehmet Kaplan vd. ) C I, Ankara 1992, s. 289.  
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vurgusuyla ön plana çıkmıştır. 2000’li yılların başında postmodern gö-

rüşlerle post-Kemalizm dönemini yaşayan Kemalizm, günümüzde 

yine post-post Kemalizm şeklinde kendisinden söz ettirmektedir
6
.  

Erken Cumhuriyet Döneminde Kemalizm Tartışmaları  

Öncelikle bir temel tespitten hareket etmek gerekirse; 20. yüzyıl 

Türk siyasal düşünce tarihi içinde Cumhuriyet’ten sonraki dönem iti-

barıyla bu alandaki faaliyetlerin tümü Kemalizm/Atatürkçülük den et-

kilenmiş görünmektedir. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca herhangi 

bir düşüncenin Kemalizm/Atatürkçülükle bir çeşit modus vivendi kur-

madan var olması hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Bu açıdan 

Türkiye Düşünce Tarihi kitabının Atatürksüz yazılması mümkün değil-

dir. Ve zaten bu durum da Türk düşünce hayatının bir özelliği, Türk 

düşünce ortamının bu ortam olmasının bir nedenidir
7
. Bununla bera-

ber değinilen bu konuların Atatürk’ten çok Atatürkçülük/Kemalizmle 

ilgili olduğu göz önünde tutulması gereken bir diğer durumdur. 

Kemalizm kavramı ilk olarak Milli Mücadele döneminde 1919-

1920’lerde İngiliz basınında Kuva-yı Milliyecileri tavsif etmek için kul-

lanılmıştır. Yine bu dönemde Milli Mücadele ile ilgili gelişmeler için 

Gotthard Jaeschke; “Kemalistler Ermenistan’ı istila ettiler…”, Ankara 

Hükümeti için “Kemalist Hükümet”, “İstanbul Kemalist sempatizan-

larıyla dopdolu” tabirlerini kullanmıştır
8
. Ülke içinde ise ilk defa bu-

gün işlevsel olarak bilinen versiyonuyla, Yakup Kadri’nin, 20 Ağustos 

 

6
 Kemalizm’in paradigmatik boyutuyla yeniden restorasyonunu hedefleyen bu tür 

arayışlardan biri için Bkz.: İlker Aytürk, “Post-post Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı 

Beklerken”, Birikim, S.319 (Kasım 2015), s. 34-48. 

7
 Murat Belge, ”Mustafa Kemal ve Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 

Kemalizm, C 2, İstanbul 2001, s.30. Bu husus, Cumhuriyet dönemi Türk düşünce 

hayatının geneli için de söz konusudur. Öyle ki İletişim yayınları tarafından çıkarılmış 

olan Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce serisinde yer alan düşünceler için Kemalizm 

‘şâkülî’ bir konumdadır. Öner Buçukçu’ya göre, Tanıl Bora’nın 2017’de yayınlanan 

Cereyanlar adlı başyapıttaki Kemalizm değerlendirmesi bunun bir teyidi niteliğinde-

dir. Öner Buçukçu, “Cereyanda Kalmak”, Ayraç, Yıl 8, (Mayıs 2017), s. 39.  

8
 Gotthard Jeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara 1986, s. 157-

161. 
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1927’de Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazdığı “Kemalizm” adlı maka-

lesiyle gündeme gelmiştir. Yakup Kadri bu yazısında; Kemalizm’i “Be-

şeriyetin ruhunu şimşek gibi kat eden feyizli asırların bir semeresidir” 

diye niteleyerek Kemalizm’in çok daha geniş bir anlamda değerlendi-

rilmesi gerektiğini belirtmiştir ve Türkiye’de yaşanılan değişimin sır-

rını Kemalizm’le açıklamıştır
9
. Yakup Kadri’nin bu yazısı Kemalizm’i 

bir ideoloji olarak inşa etme yolunda bu alanda ilk girişimdir. Bu yüz-

den makaleden alıntıyla bu bahsi biraz daha açacak olursak; Yakup 

Kadri bu konuda şunları söylemektedir:  

“Kemalizm bir düstur-u hareket, bir işarettir. Kemalizm ruh inkılabının 

adıdır. Kemalizm bir nesildir”10
. Yakup Kadri, yaşanılan değişimde Mus-

tafa Kemal Paşa’nın bu süreçteki rolünü değerlendirirken; “Bütün bu 

hadisenin mebdei ve mübeşşiri olan, her vakaya o kadar kendi damgasını vur-

muş, o kadar kendi şahsiyetinden vermiştir ki gerek istiklal-i cedaletin, gerek 

inkılab-ı harekatın onsuz, hîn-ı mes’ud şerait dahilinde hîn-ı yıldırım süratle 

bugünkü neticelere erileceğini tahmin mümkün değildir. Onun içindir ki biz de 

bütün cihanla beraber şu son seneler zarfında Türkiye’de vuku bulan askeri, 

siyasi, içtimai mucizelerin sırrını Kemalizm’de arıyoruz, Kemalizm’de buluyo-

ruz” ifadelerini kullanmıştır
11

. 

Daha sonra bunu yine Yakup Kadri’nin, 28 Haziran 1929 tari-

hinde Milliyet gazetesinde, “Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir?” anketi için 

yazdığı Kemalizm adlı yazı takip etmiştir. Yakup Kadri’nin bu maka-

lesinde Kemalizm’i, ağyarını mani, efradını cami bir inkılap yorumu 

şeklinde ele alarak temel gidişat yolu (tarikat/mezhep) olarak tarif et-

meye çalışmıştır. Bu nedenle Aytaç Yıldız’ın da belirttiği gibi bu yazı 

da, teolojik bir bağlama oturtulan Kemalizm için kurucu metinlerden 

biri sayılır
12

. Aynı ankete tarihçi Fuat Köprülü’nün, “Milli hudutları 

içinde tabii inkişafını takip eden müstakil Türkiye” şeklinde verdiği cevap 

 

9
 Yakup Kadri, “Kemalizm”, Hakimiyet-i Milliye, 20 Ağustos 1927. 

10
 a.g.m. 

11
 a.g.m. 

12
 Aytaç Yıldız, “Kemalizm: Türkiye’de Resmi İdeolojinin Kavramsal Tarihi”, Doğu 

Batı, S 66 (Ağustos-Eylül-Ekim 2015), s. 176. 



 ERKEN DÖNEM KEMALİZM TARTIŞMALARININ 

DOĞASI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER 

765 

 

 

daha gerçekçi görünürken, Yakup Kadri’nin Kemalizm vurgusu ve 

içeriği, kuşkusuz gelecekte bu konuyla ilgili arayışın bir göstergesidir. 

Nitekim Yakup Kadri, Hakimiyet-i Milliye’de yazdığı Menemen olayı ile 

ilgili bir makalesinde, Kemalizm’in ihtiyaç duyduğu yüksek heyecanlı 

dava adamlarına Derviş Mehmet’i örnek göstermektedir. Derviş Meh-

met’in dervişlikle ilgisi olmadığı halde bu olaydaki etkileyici vasfı, Ya-

kup Kadri’nin onu dava yönüyle idealize etmesine neden olmuştur. 

“İşte bize lazım olan beş on Derviş Mehmetlerdir. O Derviş Mehmetler 

ki bunun gibi serdengeçti müminler olsunlar. Kemalizm tarikatını ateşini 

en kör gönüllere aşılamak kudretini haiz olsunlar”13.  

Yakup Kadri’nin bu türden bir Kemalizm’in ateşli savunucusu ve 

kararlı duruşuna bir diğer örnek olarak 1931 yılında Serbest Fırka’nın 

kapatılması sonrasında gazeteciler arasında yaşanılan kavgalarla ilgili 

yazdığı yazıda görmek mümkündür. “…Türkiye’nin istiklali söz konusu 

olduğunda söz hürriyeti Lozan’a aykırı bir zihniyete müsaade edemeyiz. Hele 

Mustafa Kemal’e, bu milletin başı üstünde taşıdığı el ve dil uzatmaya kalkı-

şanları dişlerimizle ve tırnaklarımızla parçalarız. Eğer bunu şimdiye kadar 

yapmamışsak kendimizden utanalım”
14

.  

Yakup Kadri, Kemalizm’in mistik yönüne bu kadar vurgu yapma-

sına rağmen O, inkılapçılığın soyut bir düzlemde algılanması taraftarı 

değildir. Kendisi bizzat soyut inkılap anlayışının anlamlı bir eleştirisini 

yapmıştır: “Bir inkılap yalnız mücerret prensiplerden teşekkül etmiş ideolojik 

bir mefhum değildir. Bunun bir de politika tarafı vardır ve hiçbir inkılap ha-

reketinin bunlara dayanmadan yürütüldüğü görülmemiştir”. Yakup 

Kadri’nin tüm yapıtlarında Cumhuriyet değişikliklerini bu mantıkla 

eleştirdiği görülmektedir. Bununla beraber, temelde dinsel muhale-

 

13
 Yakup Kadri, “Derviş Mehmed’in Verdiği Ders”, Hakimiyet-i Milliye, 16 Ocak 

1931. 

14
 Yakup Kadri, “Sözün Doğrusu”, Hakimiyet-i Milliye, 2 Temmuz 1931.  
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fete karşıt ve çağdaşlaştırıcı niteliklere sahip olduğuna inandığı Kema-

lizm’i sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yol açacak bir anahtar 

olarak görmüştür
15

.  

Kemalizm konuşunda benzer duyarlılığı dönemin bir başka öncü 

aydını Falih Rıfkı da yazdığı yazılarla ortaya koymaktadır. Bu me-

yanda Hakimiyet-i Milliye’de yazdığı bir yazıda; Kemalizm’in yerleştiril-

mesi için inkılap kadrosunun sürekli faal olmasının gerektiğini belirt-

miş, “İnkılapların ölümü sükȗndadır” diyerek Kemalist inkılapçıların en 

önemli vazifelerinden biri olarak fırka ocaklarında Mustafa Kemal kö-

şelerinin kurulmasını önermiştir
16

.  

Kemalizm daha sonra, 1930 yılında 1928-1933 yılları arasında çı-

kan Muhit dergisinde Ahmet Cevat Emre tarafından kullanılmıştır. 

Ahmet Cevat Emre burada; “Büyük rehberin Türk inkılabını tekmil heye-

tiyle tasavvur etmesi ona vücut vermek için senelerce devam eden dahiyane bir 

taktik takip etmesi hakiki bir inkılapçılık doktrinidir; Kemalizm bu inkılapçılık 

doktrinine verilebilecek isimdir” şeklinde bir tarif getirmiştir
 17

. Ahmet Ce-

vat ayrıca Kemalizm’i, “Kemalizm doktrin olarak, bütün siyasi prensipleri 

malum bir demokrasi mektebidir” olarak nitelendirmiştir
18

.  

Hemen ardından Ali Naci Karacan ise İnkılap gazetesinde, 2 Aralık 

1930 tarihli başyazısında, Kemalizm için; “Rusya’da nasıl bir komünizm, 

İtalya’da nasıl bir faşizm varsa, biz de de Kemalizm olmalıdır” demiştir
19

. 

Ortaya çıkış koşulları ve tarihsel gelişimi itibarıyla Kemalizm’e bü-

tüncül olarak bakıldığında onun üç sacayağı üzerine oturduğu görü-

lür. Bunlardan birincisi Batı medeniyetinin II. Meşrutiyet garbiyatçı-

 

15
 Kurtuluş Kayalı, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yapıtlarında Cumhuriyet Dö-

neminin Değerlendirilişi”, IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1981, s.1866-

1868. 

16
 Falih Rıfkı,” Gene Kadro”, Hakimiyet-i Milliye, 5 Mart 1931. 

17
 Ahmet Cevat Emre, Büyük Türk İnkılabına Dair”, Muhit, S 21 (Temmuz 1930), s. 

162. 

18
 Ahmet Cevat Emre, “Kemalizm ve Demokrasi”, Muhit, S 30 (Nisan 1931), s.3. 

19
 Hakkı Uyar, “1930’lar Türkiye’sinde Kemalizm Algılamaları”, Atatürkçü Düşünce-

nin Temelleri, Der: Nazife Güngör, Ankara 2007, s. 162. 
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lığı anlamında ödünsüz kabulü. İkincisi pozitivist bilim anlayışı, üçün-

cüsü ise, ulus devletin toplumsal yapısını oluşturacak olan seküler ka-

rakterli milliyetçiliktir
20

.  

Kemalizm, erken dönmelerden itibaren Atatürk’ün doktrin çekin-

cesine rağmen gündeme gelmiş ve Türk siyasal yaşamında etkili ol-

maya başlamış bir ideolojidir. 1930’larda Kadro ve Ülkü dergileri etra-

fında ve sonrasında her iki dergiden de bağımsız bir fikir ortamında 

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu öncülüğünde gelişen Kemalizm, Atatürk’ün 

ölümünden sonra şiddeti artan lider kültü ekseninde dogmatik bir hü-

viyet kazanarak süreklilik kazanmıştır
21

. Genel içeriği itibarıyla 19. 

yüzyıl sonu ideolojilerinden etkilenen, eklektik yapısıyla iki büyük sa-

vaş arası dönemde kendine özgü nitelikleri ortaya çıkan Kemalizm, 

Atatürk’ün dogma haline getirmemeye çalıştığı, zamanla kendi içinde 

bir teori, bir epistemoloji, bir metodoloji taşımaksızın bir dogma ha-

line gelmiş paradoksal bir gelişmedir.  

1932-34 yılları arasında yayın hayatını sürdürmüş Kadro dergisi, 

Kemalizm’i sistemleştirme konusunda öncü girişimler arasında yer al-

mıştır
22

. Şevket Süreyya Aydemir’in öncülüğünde çıkan bu dergi 

Marksizm’in yönteminden de yararlanarak Türkiye’de sınıf çelişkisi-

nin olmadığı varsayımından hareketle Milli Mücadele’nin metropol-

müstemleke çelişkisin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve bu yönüyle 

 

20
 Onur Atalay, Türk’e Tapmak Seküler Din ve İki Savaş Arası Kemalizm, İstanbul 

2018, s. 111-170. 

21
 Adı geçen bu dergilerden başka 1935’te Muhtar Fehmi tarafından çıkarılan ve hü-

manizm ekseninde bir Kemalizm’i ön plana çıkaran Yücel dergisi ile sonrasında aynı 

meyanda Hıfzı Oğuz Bekata tarafından çıkarılan Çığır dergileri de bu alanda faaliyette 

bulunmuşlardır.  

22
 Kadro dergisinin yayın hayatına girişi, salt Kemalizm’i sistemleştirme çabalarının 

yanı sıra asıl olan ekonomide “buhrandan çıkış” arayışları konusunda alternatif gö-

rüşleriyle Kadrocu ekibin Atatürk’ü ikna etmiş olmalarıdır. Atatürk, üzerinde çarpıcı 

tesirleri olan Şevket Süreyya ve dönemin diğer fikir ve siyaset aktörlerini Ankara Türk 

Ocağı’nda bir araya getirerek test etmiş ve “buhrandan çıkış” stratejisini onların da 

dinlemesini sağlamış, böylelikle Kadro dergisinin yayınına karar verilmiştir. Necmet-

tin Turinay, “Cumhuriyet Döneminde Düşünce ve Kültür Hayatı (1918’den 1938’e)”, 

Türkiye’de Değişim Sempozyumu, Ankara 2010, s.440.  
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mazlum milletler için kurtuluş modeli olduğunu ve emperyalizmin çö-

zülme sürecini başlattığı tezini benimsemiştir. Kemalizm konusunda 

evrensel bir yorum getirme çabası içinde bulunan Kadro, bunu yapar-

ken yurt içinde farklı bir inkılap anlayışını benimsemiştir. İnkıla-

bın/Kemalist Devrim’in gelişmesi ve kökleşmesi için sürekli bir canlılık 

atmosferi isteyen Kadro, bunun için gerekirse hayali düşman tasavvu-

rundan hareket edilebileceği düşüncesini benimsemiştir. Nitekim bu 

hareketin yayın organı olan Kadro dergisinin 14. sayısındaki sunuş bö-

lümünde bulunan şu görüşler buna somut örnek teşkil etmektedir: 

“…İnkılaplarda en büyük tehlike, düşmanın kalmamasıyla başlar. 

Denilebilir ki hatta inkılaplar yaşamak ve gayelerine varmak için, düşman 

yoksa icat etmeğe mecburdurlar. Türk inkılabı için düşmansız kaldığını 

iddia etmek cidden haksızlık olur. 

…Bütün bir cephe! Bir cephe ki yarılıncaya ve çözülünceye kadar hiç 

olmazsa iki nesil eskitir. İşte düşmanlarımız. Bütün gençliğe bunlar göste-

rilecek, bunlar anlatılacak ve genç yumruklar bunların kafasına inecek. 

Fakat gençliğin bu kuvvetlere saldırması için rejimin siyasi görüşünü al-

ması ve bu görüşün içinde pişmesi lazımdır.  

…Ric’at hatları kesilmiş amansız bir mücadele platformu olan inkılap 

meydanında bitaraf bir fikrin ve bitaraf bir sanatın balı zaten biriktirile-

mez”23.  

Kadro hareketinin görüşlerine benzer bir yaklaşım gösteren bir 

başka Kemalizm görüşü de aynı yıllarda Çığır dergisinde yer almıştır. 

Neşet Halil tarafından kaleme alınan yazıda Kemalist inkılap şu şe-

kilde değerlendirilmektedir: 

“…Biz Kemalist inkılabın hem milli, hem de beynelmilel mikyasta mil-

letlerin istiklaline müteveccih iç ve dış tezatları tasfiyeye doğru inkişaf et-

tiğine ve beynelmilel hakiki bir sulh ve teşrik-i mesainin kendi milli birlik-

 

23
 Kadro, S 14 (Şubat 1933), s.4 



 ERKEN DÖNEM KEMALİZM TARTIŞMALARININ 

DOĞASI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER 

769 

 

 

lerini tesis edemeyen sınıflı milletler; menfaatlerini bir öteki aleyhine tan-

zim eden rakip ve hakim devletler arasında değil; iç ve dışta müstakil mü-

savi milletler arasında tahakkuk ettirebileceğine kâniyiz. 

Bu devri temsil ettiği milli vasıflarıyla davalandırmak, Kemalist in-

kılabı bugünkü muztarip beşeriyetin en ileri safına, milletçe ve milletler 

için bir kurtuluş örneği olarak geçirmek; bizim yalnız gururumuz, bizim 

şefe, yalnız inkılabımıza karşı borcumuz değil, bir insan olarak bütün be-

şeriyet ailesine karşı vazifemizdir”24  

Kadro hareketinin geliştirdiği Kemalizm anlayışına karşı erken 

dönemlerden itibaren itirazlar gelmeye başlamıştır. Bunlardan biri de 

Peyami Safadır. Peyami Safa, Avrupa oryantalizminin Şark genelle-

mesi içinde Türkün Arap, İran ve Hindli ile bir tutulmasını eleştirerek 

bu konuda asıl büyük ve tehlikeli yanlışın bizim de kendi içimizde aynı 

kanaati taşıyor olmamız olduğunu belirtmiştir. Peyami Safa, “Son za-

manlara kadar Kemalizm’i izah gayreti içinde olan bazı mecmualar ve gruplar 

(Kadro ve Ülkü) bizi iptidai ve mazlum Asya milletleriyle bir manzume içinde 

mütalea etmeye kalkışmışlardı… Türk milletinin kurtuluş davası, yarı müstem-

leke halindeki memleketlerle emperyalizm arasındaki mücadele çerçevesinde ka-

lamaz. Bunun için de Türk milletini Asya kavimlerinden ayıran kıymetlerin 

her biri üstünde fazla dikkatli olmamız gerekiyor”25 şeklindeki ifadeleriyle 

Kadrocu hareketin metodolojik açıdan hatalı yanlarını işaret etmiştir. 

Peyami Safa, Kemalist Türkiye’nin medeniyet projesinin, soyut aklın 

eseri, karizmatik bir şahsiyetin basit bir politik fantezisi olmayıp tarih-

sel-geleneksel bir bağlama oturttuğu fikrini orta sınıf temelli seküler 

ve püriten esaslar üzerinden muhafazakârca rasyonalize etmekten iba-

ret olduğunu belirtmiştir
26

.  

Sosyalist kökenli aydınların başlattıkları Kadro hareketi karşısında 

inkılabın ideolojisi konusunda CHP Genel Sekreteri Recep Peker ön-

 

24
 Neşet Halil, “Kemalizm”, Çığır, S 7, Ankara 1933, s. 10. 

25
 Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Muhafazakârlığının Kültür Kökleri ve Peyami 

Safa’nın Muhafazakâr Yanılgısı”, Toplum ve Bilim, S 74 (Güz 1997), s. 130.  

26
 a.g.m, s. 139. 
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cülüğünde parti elitleri alternatif dergi olarak Ülkü dergisini çıkarmış-

lardır. Kadrocuların Kemalizm’e sosyo-ekonomik bir yorum getirme 

çabaları karşısında Ülkü dergisi ise, Kemalizm’e sosyo-kültürel bir açı-

lım getirmeye çalışmışlardır. Devletçilik, liberalizm, faşizm ve demok-

rasi konularında iki dergi arasında belli açılardan benzerlik ve farklı-

lıklar bulunurken her iki derginin otoriter yaklaşımlar geliştirerek 

resmi ideoloji oluşturma çabaları bizzat Atatürk tarafından engellen-

miştir
27

.  

Bu dönemde Kemalizm’i sistemleştirme konusunda bir başka gi-

rişim sözü edilen iki derginin dışında bir düşünce adamı olan İsmayıl 

Hakkı Baltacıoğlu’ndan gelmiştir. Baltacıoğlu bu dönemde çıkardığı 

Yeni Adam dergisinde bu konuyu geniş bir şekilde işlemiştir. Milliyetçi 

bir pedagog olan Baltacıoğlu’na göre: “Bizim rejimimiz Kemalizm’dir. Ke-

malizm nasyonalizmdir, fakat emperyalist nasyonalizm değil, ilimci, endüstrici 

ve müsavatçı nasyonalizmdir. İşte Kemalizmi yüksek hayrını meslek bilgilerde, 

hak birliğinde, antitradisyonalizmde ve antiemperyalizmde bulmak mümkün-

dür. İnsan yetiştiren öğretmenler ve halk idare eden memurlar Kemalizm’i iyice 

hazm ve tatbik ettikleri gün memleket için hürriyet tam şeklini bulmuş olur”28.  

Baltacıoğlu Kemalizm’i açıklarken; Kemalizm’in öngördüğü çağ-

daşlaşma anlayışını Tanzimat döneminden ayırmıştır. Diğer taraftan 

Altı İlkenin köklerini kadim olana kadar götürmüştür. Kemalizm’in 

hedeflediği siyasal yapı ile Türk gelenekleri arasında mutlak uyum 

görmesi ise, Kemalizm’i kendi görüşlerine meşruiyet sağlamaya dö-

nük eklektik bir yaklaşımı gösterir
29

.  

 

27
 Hakkı Uyar, “Resmi İdeoloji ya da Alternatif Resmi İdeoloji Oluşturmaya Yönelik 

İki Dergi: Ülkü ve Kadro Mecmualarının Karşılaştırmalı İçerik Analizi”, Toplum ve 

Bilim, S 74 (Güz 1997), s.190.  

28
 İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, “Hürriyeti Niçin Severim”, Yeni Adam, S 217, s. 2.’den 

naklen Ömer Obuz, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Düşünce Dünyası, (Yayınlanma-

mış Doktora Tezi) Eskişehir 2015, s. 80.  

29
 Obuz, a.g.e, s. 82. 
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Bu türden organize bir hareket olarak ortaya çıkan bir başka giri-

şim de; 1 Ocak 1929’da Samet Ağaoğlu, Ahmet Muhip Dıranas, Beh-

çet Kemal Çağlar ve Hamit Macit Sekeler gibi edebiyat çevrelerinin 

kurduğu Genç Edebiyatçılar Birliği, cumhuriyet döneminin ikinci 

edebi örgütlenmesi olup, “Sağ Kemalizm” olarak nitelendirilmiştir. 

Daha önce Nazım Hikmet’in “Putları Yıkıyoruz” parolasıyla başlattığı 

sol harekete karşılık olarak ortaya çıkan bu grubun özelliği, edebiyat-

çıların herhangi bir somut derdine çare aramaktan çok, kurucularının 

ikbal ve kariyerlerine hizmet eden salt reaksiyoner bir hareket olma-

sıdır
30

.  

Kemalizm’in asıl içeriğini kazanması ve popüler şeklini alması, yu-

karıda sözü edilen dergiler dışında bu konuyla ilgili üç klasik kitap 

olan Şeref Aykut’un Kamâlizm; Munis Tekinalp’in (Moiz Kohen) Ke-

malizm ve Saffet Engin’in Kemalizm İnkılabının Prensipleri adlı eserleriyle 

olmuştur.  

1936 yılında Kamâlizm (CHP Programının İzahı) adıyla çıkan Şe-

ref Aykut’un eseri, Yakup Kadri İle başlayan Kemalizm’i mistikleş-

tirme/dinselleştirme eğilimin özelliklerini taşır. Şeref Aykut’un ha-

cimce kısa fakat içerik yönünden zengin kitabında Kemalizm kavramı 

hemen hemen her yerde “dinsel” bir içerikle kullanılmıştır. Devlet ko-

nusunda; “Kemalizm’i bütün devlet ve ulus işlerinde en büyük bir inanç ve 

kanıtla en yeniyi uygulamak, az yılda bütün geri gidişleri yıkarak ulusa yeni 

bir hamle verme mecburiyetindedir”31
 ifadelerine yer verilmiştir. 

Eğitim konusunda ise; gençlik ruhu ile ilgili olarak “Onu Kemalizm 

dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan (orunçlu) heyecanlı ve coşkun tapkanı (uy-

gulayıcı) yapmak, ona bu kutsal, ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve 

inceliği ile telkin etmek ister. Ta ki Kemalizm dinine inancı artsın, işte disiplin 

altında gençlik böyle olacaktır. Parti bunu amaçlamış, hazırlamıştır”32
 görüş-

 

30
 Tuncay Birkan, Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri, İstanbul 2018, s. 370-

371. 

31
 Şeref Aykut, Kamalizm (CHP Programının İzahı), İstanbul 2008, s. 24. 

32
 a.g.e., s. 106. 
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leri yer almıştır. Eserin sonraki baskılarında bu husus yer yer törpü-

lenmiş olsa da bu durum gerçekliğini korumuştur. Yurt içinde parti-

devlet bütünleşmesinin yanı sıra siyasette totaliter eğilimlerin yükse-

lişe geçtiği dünya konjonktüründe bu tür mistifikasyonlar yine döne-

min özelliğini yansıtan durumlardır. 

Dönemin bu türden başka etkili kitabı Tekinalp’in Kemalizm adlı 

eseridir. Şeref Aykut’un daha önce bahsedilen eserinden farklı olarak 

Türk Devrimi’nin bütüncül bir değerlendirmesini içeren kitap yine 

1936 yılında, dönemin birçok entelektüelinin (Ömer Lütfi Barkan, 

Eduard Heriot, Fuat Köprülü) önsöz takdim yazısıyla yayınlanmıştır. 

Kemalizm’in sağ ve sol formüllerin dar çerçevesine sığdırılamayaca-

ğını belirten Tekinalp; onun bir dogma değil ruh olduğunu, onu an-

lamak için her şeyden önce Kemalizm’i dış görünümü ve yüzeysel bi-

çimiyle değil, onun yaratılmasında egemen olan ruhu, espriyi temel 

alarak çözümlemek gerektiğini ifade etmiştir. Kemalizm’in bilimsel 

olarak tanımlanması konusunda kendine özgü düşüncelere, karakte-

ristik ilkelere sahip bir sistem ve bir rejim anlamında ikircikliğe yer 

verilmemesi gereken yapısı olduğunu söyleyen Tekinalp bu konuda, 

partinin 1935 Kongresi’nde benimsenen, “Partinin güttüğü esaslar 

Kemalizm prensipleridir” şeklindeki ifadelerine yer vermiştir. “İşte 

bundan dolayıdır ki, yeni Türkiye’nin rejimi, sistemi herhangi bir for-

mülle değil, fakat yalnızca onu yaratanın ve gerçekleştirenin adıyla ta-

nımlanabilir. Dolayısıyla Kemalizm deyimi, savaştan sonraki yeni Tür-

kiye’nin bütün tarihini, devletin eylem programını ve Türk ulusunun, 

önderinin saptadığı ideale yönelik olan emeklerini içermektedir”
33

.  

Tekinalp’in esrindeki “yaratıcı” vurgusu ve Ziya Gökalp’in milli-

yetçilik konusundaki, “Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak” şek-

lindeki formülasyonuna karşı, “Kemalizm, bir tek Tanrıya tapmıştır: Ulu-

salcılık” şeklindeki ifadesi yine bu dönemdeki mistik, fakat ‘seküler din’ 

oluşturma gayretlerini yansıtan örnekler arasındadır
34

.  

 

33
 Tekinalp, Kemalizm, İstanbul 2004, s. 39. 

34
 a.g.e., s. 49. 
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Türk tarihi konusunda; “… Fakat şimdiye kadar gerçek anlamıyla bir 

Türk tarihi yoktu. Olan bir Osmanlı tarihi idi. Bunu da Türk tarihinin küçük 

bir parçası olarak anlamak yanılgıdır. Çünkü orada yanlış anlatılmış savaş-

lara ilişkin olay yazıcığından başka bir şey yoktur. Türk ulusunun toplumsal 

ve kültürel yaşamını ulusal bakımdan nesnel bir biçimde çizen bir Türk tarihi 

hiçbir zaman yazılmamıştır. Ancak ileride göreceğimiz üzere Türk tarihini ya-

ratmak onuru yalnızca Kemalist devrime özgüdür”35
 şeklindeki görüşler 

muhayyel bir tarih tasarımının izlerini yansıttığı gibi Kemalizm’in içe-

riğindeki muğlakiyeti de belirginleştirmektedir.  

Kısaca Tekinalp’in Kemalizm adlı çalışması, Milli Mücadele ile 

gündeme gelen ve önderin şahsında ortaya çıkan modern ulus-devle-

tin “uygarlık tarikatı” olarak belirlenen ve bu doğrultuda gerçekleşti-

rilen köklü değişikliklerin bütününü ele alan değerlendirmeleri kap-

sayan teleolojik bir eserdir. Dolayısıyla değerlendirmede bu husus ke-

sinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Erken dönem Kemalizm’i içinde yer alan ve bu yöndeki fikriyatı 

etkileyen bir diğer eser de M. Saffet Engin’in Kemalizm İnkılabının 

Prensipleri adlı çalışmasıdır. 1937-1939 yılları arasında 3 cilt olarak 

tamamlanan çalışma Tekinalp’in çalışmasından etkilenmiştir. Saffet 

Engin’in bu çalışmasının bir önemli özelliği diğer iki çalışmadan farklı 

olarak Türk Devrimi’ni dünyadaki diğer tarihsel gelişmeler bağla-

mında ele almasıdır. Bu çerçevede pozitivizmin üç evresini (teolojik, 

metafizik, positive) Türkiye’ye uyarlayan Engin, dünyadaki uygar 

devletlerin üçüncü aşamada bulunduğunu belirterek Türkiye’yi bu 

kategori içine dahil etmiştir
36

.Siyasal açıdan dünyadaki diğer rejim-

lerle Türk devrimi arasında bir kıyaslama yapan Engin, diğer devrim-

lerdeki objektif esaslarla Türk devrimindeki sübjektif yanların mü-

kemmel bir şekilde meczedildiğini ve bunun Kemalizm ile geçekleşti-

rildiğini belirtmiştir. Kemalizm’in ruhunun özü itibarıyla demokratik 

olduğunu ve bunun Türk milletinin geçmişinde en eski zamanlardan 

 

35
 a.g.e., s. 55. 

36
 M. Saffet Engin, Kemalizm İnkılabının Prensipleri, C I, İstanbul 1938, s. 18-19. 
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beri mevcut olduğunu vurgulaması Engin’in eserinin en farklı yanla-

rını oluşturur.  

“Kemalizm, Türk milletinin tabii karakterine ve aklıselimine en uy-

gun olan kendisine has demokratik rejimdir. Bu onun maneviyatındaki 

kudretin ve en yüksek zamanlardan beri nesilden nesile inkişaf etmiş olan 

karakterinin, hayat tecrübelerinin bir muhassalasıdır. Bu umumi sezişin 

ruhi tatminkârlığı ve bunun neticesi olan milli vekar Türklerde pek müte-

barizdir. Kemalizm’in karakteri, yüksek irade ve alakalarıyla vekarlı aklı-

selimin meczinden meydana gelen hususi bir fazilettir”.37  

Bu yönüyle bu eser, belli açılardan Türkiye’nin demokrasi tarih-

çisi Kemal Karpat’ın görüşlerini hatırlatmaktadır. Karpat da; değerler 

itibarıyla demokrasinin Türk toplumunda tarihsel gelişimi içinde po-

tansiyel olarak mevcut olduğunu ileri sürmüştür
38

.  

Dönemin önemli aydınlarından olan Suphi Nuri İleri’ye göre Ke-

malizm’in üç cephesi vardır. 1-) Din işlerini ve toplumsal düzeni bîta-

raflıkla kuran içtimai cephe. 2-) Hilafet ve saltanatı kaldırarak mo-

dernleşmeyi hedefleyen, monarşiden farklı olarak padişahı ve hane-

danı olmayan bir cumhuriyet. Siyasal sistemin özünü teşkil eden Ke-

malizm bir sentezdir. Buna göre liberalizm tez, komünizm antitez, Ke-

malizm ise bir sentezdir. 3-) Ekonomik alanda ne liberal ne de komü-

nist olan kooperatifçiliğe dayanan sistem
39

.  

Tartışmaların Doğası 

Bu dönemdeki Kemalizm tartışmamalarının niteliği konusunda 

gözden uzak tutulmaması gereken bir nokta, söz konusu alandaki tar-

tışmalara bir tarihçi gözüyle bakılmayacağı vurgusudur. Yaşanılan re-

alitenin içinden bakılan bir ortamda bu çevreler için gerek Atatürk, 

gerekse İnönü bir tarih nesnesi değildir. Bu çevrelerin hemen hepsi 

 

37
 a.g.e., s. 206-207. 

38
 Kemal. H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2008, s.10. 

39
 Suphi Nuri İleri, Siyasi Tarih, İstanbul 1940, s. 453. Görüldüğü gibi Kemalizm’in 

belirgin özelliklerinden olan eklektik yapısı burada da ön plana çıkmaktadır. 
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için geçerli olan bu yaklaşıma göre Atatürk ve İnönü; milletin istikla-

lini kurtaran ve sulh içinde yaşatan takdir ve şükranla anılması gere-

ken iki ağabeydir. Bu çevreler için tarih Atatürk devrinde durmuştur. 

Bu yüzden bu çevreler için Atatürk ve İnönü için şiddetli bir taraftar-

lık söz konusudur
40

.  

Takipçilerinin ‘‘kutsallık’’ atfederek ‘‘kendine benzeyen,’’ ‘‘eşi ol-

mayan’’ bir toplum için ortaya konulabilecek en anlamlı ilerleme re-

çetesi olduğunu savundukları Kemalist program (bu hem sağ hem de 

sol Kemalizm için geçerlidir) on dokuzuncu asır sonunun dünya gö-

rüşünü ve iki savaş arası dönemin, en önemlisi otoriterlik olan yakla-

şımlarını yansıtır. Kemalizm, bunun da ötesinde, söz konusu yaklaşım-

ların, basitleştirilmiş, popülerleştirilmiş ve slogan düzeyine indirgen-

miş bir derlemesidir
41

. 

Kemalizm tartışmalarında dikkat çeken bir nokta, bu konunda te-

orik bir zeminden hareket edilmemiş olmasıdır. Türk Devriminin do-

layısıyla Kemalizm’in en belirgin özelliklerinden birini teşkil eden bu 

durum dönemin güçlü kalemi Peyami Safa tarafından şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Gerçekleşmeden evvel, bir sistem halinde Kemalizm’in hiçbir ki-

tapta yeri yoktu. Türk inkılabının izahına başlamak vukuundan yıllarca sonra 

mümkün olabiliyor. Kemalizm kendinden evvelki bazı dağınık fikir cereyanla-

rının tekâmülü ve taazzuvu olsa bile bir ideoloji haysiyetiyle hiçbir peşin dü-

şünceye mal edilemez. Türk inkılabının bir kitabı varsa canlı bir tarihtir ve 

hayatın ta kendisidir.”42  

Kemalizm tartışmalarında dikkati çeken bir başka nokta; tüm ça-

balara rağmen Kemalizm’in hala net bir şekilde tanımlanamamış ol-

masıdır. Bu durum belki de istenilen bir şeydir. Kavramın içerdiği es-

neklik ona çeşitli açılımlar karşısında manevra imkânı sağlamaktadır. 

Sürekli olarak Kemalizm’in ne ‘‘olduğu” ya da ne “olmadığı” vurgu-

lanmak suretiyle konuya açıklık getirilemeye çalışılmaktadır. Buna 

 

40
 İleri, a.g.e., s. 447. 

41
 M. Şükrü Hanioğlu, “Post-Kemalist Türkiye “Kemalizm” Karşıtlığı Üzerinden İnşa 

Edilebilir mi?”, Sabah, 10 Ağustos 2014. 

42
 Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar, Ankara 1996, s. 117. 
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göre bir taraftan Kemalist; demokrat, liberal, sosyalist veya faşist “ol-

mayan” kimse demektir denirken, diğer taraftan Kemalizm’in bir de-

mokrasi mektebi olduğu vurgulanmaktadır. İkinci bir nokta kavramın 

kökeniyle ilgili bir durum olup, içerdiği “izm” dolayısıyla Avrupalı ör-

neklerine benzeme kaygısı dolayısıyla salt yerel bir içerik taşıma arzu-

dur
43

. Kemalizm’in bu özelliği yine Yakup Kadri’nin Hakimiyet-i Mil-

liye’de yazdığı makalede daha da belirginleşmektedir: “Benim anladı-

ğıma göre, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı ve onun hükümetlerini sevk ve idare 

eden ananeler, bu gidişler, bu gaye ve sistemdir. Bunun adına Avrupalılar 

‘Kemalisme’ namını vermişlerdi. Biz ne demokrat, ne liberal, ne sosyalist, ne 

faşistiz; biz Sakarya’nın Kemalistleriyiz, Kocatepe’nin Kemalistleriyiz, Lozan’ın 

Kemalistleriyiz….”
44

 

Erken dönem Kemalizm tartışmalarının en fazla yoğunlaştığı ko-

nulardan biri de Kemalizm’in özgünlüğünü ortaya koyma çabaları ol-

muştur. Bu durum, konuyla ilgili eser veren, yazı yazan hemen her 

aydın için söz konusu olmuştur. Yakup Kadri’den başlayan bu eğilim 

diğerleri tarafından da sürdürülmüştür. Bu konuda dönemin önemli 

Kadrocu aydınlarından olan Vedat Nedim Tör, Kemalizm’i tarihsel 

bağlamı içinde ele alarak, “Tarihte emperyalist uluslarla sömürgeler arasın-

daki tezadın çözüm çağını Türk Devrimi açmıştır. O halde devri Türkiye’nin 

devleti, ne Fransız devrimin doğurduğu bir burjuva devleti, ne de komünist 

inkılabın doğurduğu bir proleterya devleti olabilir” şeklindeki görüşleriyle 

Türk Devrimi’nin, dolayısıyla Kemalizm’in bu açıdan durumunu de-

ğerlendirmiştir
45

. Aynı konuda Attila İlhan da benzer görüşler ileri 

sürmüştür.  

Bu dönem Kemalizm tartışmalarının doğası konusundaki en 

önemli tespitlerden biri de, bu ortamda yaşanılan yüksek inkılap he-

yecanının özellikle edebiyat ve felsefe/düşünce sahasında yeni fikirle-

rin, bu konuda istidatlı kişilerin yetişmesine olan negatif etkisi olmuş-

 

43
 Yakup Kadri, a.g.m.  

44
 Yıldız, a.g.m.’den naklen Hakimiyet-i Milliye, 2 Temmuz 1931. 

45
 Vedat Nedim Tör, Kemalizmin Dramı, İstanbul 1980, s. 7. 
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tur. Bu hususu dönemin önemli aydını Mehmet İzzet, Hayat dergi-

sinde; “Fikir Hayatındaki Durgunluk Neden?” başlıklı yazısıyla ele al-

mıştır. Durgunluğun başlıca sebebinin maddi ve iktisadi şartlardan zi-

yade siyasi sebeplerden kaynaklandığını belirten Mehmet İzzet, her 

mefkȗre gibi siyasi mefkȗrelerin de son derece kıskanç olduğunu, bu 

tür siyasi rüzgarların kendi zamanlarında genç istidatları esir aldığını 

kolay kolay onları bırakmadığını belirtmiştir. Mehmet İzzet, içinden 

geçildiği inkılap sürecinde bir dinginliğe erişmeden, daha doğrusu in-

kılab stabil bir durum kazanmadığı sürece, fikir hayatının zenginleş-

mesi, yeni istidatların ortaya çıkmasını beklememek gerektiğini ifade 

ederek “fikirde adem-i merkeziyet” çağrısı yapmıştır
46

.  

SONUÇ 

Erken Cumhuriyet döneminde Kemalist modernizm, bu alanda 

bir Jön Türk mirası olan Türk radikalizminin felsefi-siyasal dili haline 

gelmiştir. Bu dönemde Kemalist modernleşme projesini içtenlikle be-

nimseyerek savunan aydınlar karşısında söz konusu dönem içinde bu 

proje karşısında eleştirel bir tutum alan ve giderek radikalleşen gele-

nekçi aydınlar ise, kendi toplum tasavvurlarını dile getirme ve ideal-

lerini gerçekleştirme konusunda dönemin siyasal iklimi dolayısıyla cı-

lız bir etkiye sahip olmuşlardır. Kemalizm, Türk düşün hayatındaki 

yegâne modernist bir formül olmamakla birlikte kendi modernizm an-

layışını gerçekleştirmek devlet iktidarını kullanabilmiş tek modernist 

hareket olmuştur. Türk modernizm görüşünü siyasal sonuçlarına 

ulaştıran Kemalizm, sadece teknik alanda değil, kültürel meseleler ve 

gündelik hayatın sekülerleştirilmesi konusunda da bilimin dönüştü-

rücü gücüne büyük önem vermiştir. Kemalizm’i pozitivist bilimci yo-

rumların ipoteğinden kurtarmak niyeti çerçevesinde gelişmeye başla-

yan gelenekçi muhafazakâr tezler, son tahlilde Kemalist açılımlar 

içinde yer bulan yeni bir modernizm anlayışının da şekillenmeye baş-

ladığının işaretini vermektedirler. Gelenekçi-muhafazakâr çevre bir 

taraftan, Kemalist pozitivizm anlayışının dayandığı bilimcilik düşün-

 

46
 Turinay, a.g.m., s. 454. 
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cesi ile her fırsatta hesaplaşırken diğer taraftan, siyasal devrimin getir-

diği Cumhuriyet kurumlarının savunucusu olmuştur. Söz konusu ay-

dınların “muhafazakâr”, “gelenekçi”, “şahsiyetçi” ve “ahlakçı” felsefi-

siyasal yönelimlerinin bir tepki mantığı çerçevesinde dönemin kimi 

tek parti eğilimlerine muhalif kavram ve temel öbekleşmeleri oluştu-

rabilmeleri, buna rağmen de Kemalist merkezin kıyısında yer tutabil-

meleri, erken Cumhuriyet dönemine tamamen damgasını vuran tek 

ve kapsayıcı bir Kemalist projeden ziyade, birbirleriyle çatışan ve yarı-

şan Kemalizmlerin varlığını göstermektedir
47

. Kemalizm’de erken dö-

nemlerden itibaren oluş(turul)an bu çeşitlilik, ilerleyen dönemlerde 

onun kendi esnekliği ve eklektik yapısı içinde değişen politik konjonk-

türde belli ortak yanlarının yanı sıra, tarihsel meşruiyetinden aldığı 

güç vasıtasıyla kendisini yeniden üretebilmesine ve böylelikle Türk si-

yasal sisteminin sabit değişkeni olmasına imkân sağlamıştır. Bu durum 

da, her defasında post-Kemalizm dönemi adlandırmalarının ya da 

beklentilerinin boşa çıkmasına neden olmuştur.  
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