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ÖZET 

Kemalizmin algılanışı zaman içinde farklılaşmıştır. Kemalizmin 

düşünsel çerçevesinin çizilmesi 1930’lu yıllarda gerçekleşmiş ve açılımı 

1940’lı yıllarda belli bir görünüm almıştır. Kemalizm bu çerçevede ge-

lişirken doğal olarak farklı yorumlara uğramıştır. Ancak 1960’lı yıl-

larda mesele daha genel bir çerçevede mütalaa edilip birörnek sayıla-

bilecek, birbirine yakın ve yatkın bir Kemalizm anlayışı gündeme gel-

miştir. Sözü edilen yorum sosyalizm ile Kemalizm arasında bir ilişki 

kurmak şeklinde tezahür etmiştir. Ancak bu yorumun daha akademik 

tarafını Niyazi Berkes ve Tarık Zafer Tunaya’nın metinlerinde, daha 

ideolojik tarafını da Fethi Naci ve Çetin Altan’ın yazdıklarında bulmak 

mümkündür. Değişimin genel fotoğrafı Sezai Karakoç’un Kemalistle-

rin sosyalistleşmesi yorumunda somutlaştırabilir. Bir otuz yıllık süreç 

içinde sözü edilen anlayış belli bir mecrada mahiyeti fazla değişmeden 

devam etmiştir. Bu tarz bir yorum çerçevesinde Doğan Avcıoğlu, 

Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk ve Şevket Süreyya Aydemir’in yaklaşım-

ları da düşünülebilir. Hatta bu doğrultuda Cahit Tanyol’un yazıları da 

mütalaa edilebilir. Bu arada onun yazmayı tasarladığı Türk Mark-

sizm’ine Giriş bu anlayış çerçevesindedir. Bir otuz sene sonra Kemaliz-

min bir biçimde sosyalizmle iç içe geçmiş yorumu farklılaşmış ve Ke-

malizm sosyalizmden soyutlanmış ya da bir ölçüde ayrıştırılmış hale 

gelmiştir. Dönem aynı zamanda sosyalizmin etkisinin azaldığı, sosya-

lizmin dünya ölçeğinde çözüldüğü bir tarih kesitidir. Daha liberal yak-
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laşımların gündeme gelmesi söz konusudur. Aynı zamanda Kemaliz-

min eleştirisinin yaygınlaşması gündemdedir. Bu eleştiri sosyalizmin 

Kemalizmden ayrıştırılma teşebbüsünden bir süre sonra gündeme 

gelmiştir. Dolayısıyla geçmiş dönemden fazlasıyla farklılaşmış bir Ke-

malizm algısı oluşmuştur. 1960’lı yılların Kemalizm eleştirisine göre 

daha sığ bir Kemalizm eleştirisi belirdiği gibi, daha problemli bir Ke-

malizm savunusu ortaya çıkmıştır. Dönem aynı zamanda milliyetçili-

ğin de 1960’lı yıllardan farklı bir şekilde anlaşılmasını beraberinde ge-

tirmiş, bu nedenle de 1960’lı yılların sosyalist entelektüelleri bile mil-

liyetçi ve muhafazakâr olarak görülmüşlerdir. Özet olarak sol bir Ke-

malizm yorumundan soldan büyük ölçüde arındırılmış bir Kemalizm 

yorumuna geçilmiştir. Hatta 1990’lı yıllar ve sonrasının Kemalizm yo-

rumu 1960’lı yılların sonrasındaki sağ Kemalizm anlayışından düşün-

sel anlamda daha sağda yer almaktadır. Bu bildirinin konusu da bu 

iki dönemdeki Kemalizm olgusunun derinlemesine tartışılmasıdır. 
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UNDERSTANDING OF KEMALISM IN TWO DIFFERENT ERAS 

(60s & 90s) 

ABSTRACT 

The understanding of Kemalism has changed in time. Forma-

tion of the Kemalist doctrine was established in 1930s and evolved in 

a certain manner in 1940s. While Kemalism was evolving in time, it 

was naturally interpreted in different ways. However, the doctrine was 

discussed in a large scale in 1960s and a solid Kemalist point of view 

has come up. This interpretation was manifested as a relation between 

Socialism and Kemalism. It is possible to find the academical side in 

papers written by Niyazi Berkes and Tarık Zafer Tunaya and the ide-

ological side in papers written by da Fethi Naci and Çetin Altan. The 

big picture of the change would be illustrated by the interpretation as 

socialism of Kemalists by Sezai Karakoç. This interpretation has pre-

vialed in a 30 years period in a sold essence. In that point view, app-

roaches of Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk and Şevket 

Süreyya Aydemir shall be also kept in mind. Moreover, Cahit Tanyol’s 

articles shall also be discussed. Hence, his attempt to write “Introduc-

tion to Turkish Marxism” has been parallel to that view. After 30 years, 

entegrated form of Kemalism and Socialism has changed and Kema-

lism has been abstracted or dissociated from Socialism. This period 

was such a time wrap that the impact of socialism was reducing and 

unwinding in worldwide scale. At that time, more liberal aprroaches 

shall have come to agenda. In the meanwhile, criticism of Kemalism 

shall have grown up. This criticism have come up after a while from 

the attempt of dissolving socialism from Kemalism. Therefore, a 

vastly differentiated perception of Kemalism from the past version has 

appeared. In comparison to 1960’s criticism of Kemalism, a more nar-

row criticism of Kemalism has emerged in such a way that a more 

problematical defense line for Kemalism revealed. That period also 

had triggered a different understanding of nationalism compared 

with 1960s; hence, the socialist intellectuals of 1960s have seen as na-

tionalists and conservatives. In brief, a separated Kemalism from the 

left wing ideology came into hand instead of a left wing oriented Ke-

malism. Moreover, 1990s and later interpretation of Kemalism had a 

more right wing ideological position than the later 1960s right wing 
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Kemalist theory. The scope of this abstract covers the discussion of 

Kemalism in those two periods in depth. 
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GİRİŞ 

Belki de Kemalizm üzerine metinleri İletişim Yayınlarının yayın-

ladığı Türk Siyasi Düşünce Tarihi cildindeki metinlerle karşılaştırmak 

anlamlı olabilir. Konuyu sosyalizm, muhafazakarlık, Kemalizm ekse-

ninde karşılaştırmak yerine somut entelektüeller üzerine odaklaştırır-

sak daha sahici bir fotoğraf ortaya çıkar. Çünkü aynı düşünce akımı 

içinde düşünülen entelektüellerin meseleleri formüle etmek açısından 

birbirleriyle hiç te azımsanmayacak farklılıkları vardır. Bu durum mu-

hafazakâr olarak nitelenme anlamında Peyami Safa ile Hilmi Ziya Ül-

ken arasında vardır. Gene Kemalist ve hatta sosyalist olarak nitelenme 

anlamında Niyazi Berkes ile Doğan Avcıoğlu arasında da bulunmak-

tadır. Mesele daha dikkatli bir şekilde yorumlandığı zaman bazı kav-

ramların zaman içinde değişik anlaşılması da ciddi farklılıklar içer-

mektedir. 1990’lı, 2000’li yıllarda muhafazakâr olarak nitelenen dü-

şünce akımını 1960’lı hatta 1930’lu yıllarda da muhafazakâr olarak ni-

telemek mümkün görünmemektedir. Örneğin Kemalizm 1940’lı, 

1960’lı yıllarda rahatlıkla muhafazakâr bir ideoloji olarak nitelenme-

mişken 1980’li ve 2000’li yıllarda muhafazakâr bir ideoloji olarak ni-

telenmektedir. Bu durum sosyalizm açısından da böyle görünmekte-

dir.1960’lı yılların sosyalizm anlayışı 1990’lı ve takip eden yıllarda da 

rahatlıkla milliyetçilik olarak anlaşılmaktadır. Bu durumları değişik 

düşünsel yönelimler bakımdan da belirtmek mümkündür. Tabii bu 

durum somut entelektüellerin düşünsel konumlarıyla bağlantılı ola-

rak da düşünülebilir. Bazı düşünce adamları zaman içinde değişik dü-

şünce odakları çerçevesinde mütalaa edilebilir. Örneğin Niyazi Ber-

kes’i onun 1960’lı yıllarda yazdıklarına bakarak Kemalist, sosyalist ve 

milliyetçi olarak nitelemek imkân dahilindedir. Hatta biraz zorlama 

halinde ona muhafazakâr bir kimlik giydirmek de yadırganmaz. Ken-

disi de yurtdışı hayatının kendisini bir biçimde şovenizme sürükledi-

ğini söylemiştir. Ancak belli bir dönemin, zamanın ruhu çerçevesinde 

aynı somut entelektüel de değişik düşünsel konumlara yerleştirilmek-

tedir. Buna benzer tarzda Kemalizm anlayışının da ekonomik an-

lamda devletçilikle ve bazı zamanlarda ve bazı yazaralar tarafından 

ekonomik liberalizmle özdeşleştirildiği görünmektedir. Bu anlamda 
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devletçiliğin özellikle 1960’lı yıllarda da Kemalizmin belirgin bir un-

suru olarak nitelendiği saptanmaktadır. Hatta 1960’lı yılların başla-

rında Niyazi Berkes’in belirgin olarak etkili olan metni, 200 Yıldır Ne-

den Bocalıyoruz? kitabı böyle bir yakınlaştırma işlevi taşımaktadır. Belki 

de 1960 yılı sonrasında Kemalizm anlayışı Berkes’in o kitabı ve ondan 

kaynaklanarak Doğan Avcıoğlu’nun devletçilik konusundaki vurgu-

sunu güçlendiren metinleri sağlamıştır. Türkiye 1960’lı yıllarda Ke-

malizmin bu tarz yorumlanmasına tepki olarak oluşan Atatürk’ün dev-

letçiliğe, özel teşebbüsçülüğün şartlarının oluşmadığı, özel girişimin 

imkânsız olduğu için yöneldiği şeklindeki anlayış kimi metinlerde ken-

dini ifade etmiştir. Aslında Kemalizmin yeni devletçilik olarak nitelen-

mesini en net olarak Yön’ün çıkış bildirisinde görmek imkân dahilin-

dedir
1
. Aslında Doğan Avcıoğlu’nu, Fethi Naci’yi ve Çetin Altan’ı 

hatta, ondan öte Korkut Boratav’ı devletçilik noktasında buluşturan 

neden resmen 1960’lı yılların başlarında Niyazi Berkes’in yazdıkları-

dır. Bu noktada yakınlaşmayı en net gösteren kitap Cem Eroğul’un 

Demokrat Parti kitabıdır. Aslında iki dönemin birbirlerine benzerliğini 

ve farklılıklarını da buradan kalkarak anlamaya çalışmak mümkün-

dür. Örneğin Kadro dergisi çevresinde sosyalizmle Kemalizmi ayrış-

tırma, en azından kısmı ayrılığa vurgu yapma şeklinde bir eğilim beli-

rirken, 1960’lı yıllarda sosyalizmle Kemalizm arasında hemen nere-

deyse hiçbir mesafe yoktur şeklinde bir yorum vardır. Bu noktada Ya-

kup Kadri’nin 1960’lı yıllarda sosyalizme yönelik olumlu değerlendir-

melerini bu çerçevede anlamlandırmak lazımdır. Tabii 1960’lı yılların 

başlarında sosyalizmin belirgin bir biçimde muğlak tanımı yapılmak-

tadır. Bu noktada Mihri Belli’nin sosyalizmi daha net bir şekilde anla-

dığı için Kemalizmle sosyalizm arasında Çin seddi yoktur demesi an-

laşılır bir husustur. İki dönemi birbirlerinden ayrıştıran husus 1930’lu 

yıllarda Türkiye’de sistemi meşrulaştırmak, 1960’lı yıllarda da iktidara 

yönelmek eğilimidir. 1990’lı yıllar da Kemalizmin iktidardan kısmen 

uzak olduğu yıllardır. Ancak meseleyi sadece o dönemdeki, 1960’lı yıl-
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lardaki düşünsel ortama bakarak anlamlandırmak doğru görünme-

mektedir. Düşünsel ortamın arkasında bariz bir siyasal gerçeklik var 

gibi görünmektedir. Bu anlamda da konuşulan iki siyasal akım çerçe-

vesinde sözü CHP ve TKP’ye getirmek gerekmektedir. 

Kadro dergisi içindeki dört önemli entelektüel 1930’lu yıllarda 

Markisizmden gelmişler, bunlardan ikisi de TKP’nin içinden. Bunla-

rın içindeki Şevket Süreyya, Vedat Nedim Tör ve Burhan Asaf Belge 

belirgin bir şekilde Demokrat Partiye yönelik olumlu bir tutum içine 

girmişler, Şevket Süreyya ve Burhan Asaf Demokrat Parti’nin ekono-

mik hamlelerini ve siyasal icraatlarını da heyecanla savunmuşlardır. 

Kadro mensuplarının CHP’ne yönelmeleri hiç de garip karşılanmamış-

tır. Nitekim bu durumu bir başka yönelimle de birlikte düşünmek an-

lamlı olabilir. Millî Mücadele sırasında ve hemen sonrasında Sovyetler 

Birliği ile olumlu ilişkiler Cumhuriyet sonrası muhalefet karşısında 

sosyalistlerin CHP’ne yönelik olarak olumlu tutum takınmalarına se-

bep olmuştur. Ve 1930’lu yıllarda da TKP’nin CHP ile olumlu ilişki-

lerde bulunma kararı partili sosyalistlerin, rejimle bakışmalarının yo-

lunu açmıştır. Bu mantalite çerçevesinde olaya bakıldığı zaman Kema-

lizmin sosyalizme belirgin olarak yakın durabileceği anlamı çıkar. As-

lında TKP içinde muhalif bir konumda olanlarla 1960’lı yıllarda sol 

içinde değişik yerlerde bulunanlar arasında farklı bir durum, değişik 

bir yorumlama eylemi gündemde değildir. Bu noktada Mehmet Ali 

Aybar ile Mihri Belli arasında derin ayrılıklar bulunmamaktadır. Ve 

Kemalizm denince genel anlamda sol içinde de sadece Avcıoğlu ve 

dergisi ile ona uyumlu olanlar düşünülmemelidir. Anılan partiler ko-

nusunda da katı sayılabilecek bir yaklaşım içinde olunmamalıdır. O 

dönemde sosyalizm kapitalizm tartışmaları çerçevesinde Sovyetler 

Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştırıldığı için de devletçilik 

en temel kıstas olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede düşünüldüğü za-

man devletçilikten kısmi sapma Kemalizmden uzaklaşma, bakkal ve 

küçük esnafta özel mülkiyet hakkı savunulması da Sadun Aren tara-

fından Mehmet Ali Aybar’ın sosyalizmden sapmasının bir göstergesi 

olarak anlaşılmıştır. 
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Bir kısım aydınların İzmir İktisat Kongresi kararlarına ve 1929 

Dünya ekonomik bunalımına bakarak Türkiye’de devletçiliğe yöne-

limi bir yönüyle konjonktürel bir durum olarak nitelemeleri pekâla 

ekonomik alanda liberalizmin Kemalizmden daha uygun bir tercih ol-

duğunun iyi temellendirilmiş bir muhakeme tarzı olduğunu göster-

mektedir. Bunu sadece o dönem açısından değil daha sonraki dönem-

ler açısından da ifade etmek mümkündür. 1990’lı yıllar söz konusu 

olduğunda Ahmet Hamdi Başar’ın altı ciltlik İktisadi Devletçilik başlıklı 

kitabı temel tercihin ne kadar doğru ve ne kadar konjonktürel oldu-

ğunu kanıtlayacak durumdadır. Aynı tarihlerde İş Bankasının kuru-

luşu da benzer bir mantalite çerçevesinde anlaşılmaktadır. Aslında De-

mokrat Parti hareketini, Demokrat Partinin ekonomi politikasını da 

aynı minvalde telakki etmek anlayışı gündemdedir. Nitekim CHP’nin 

yaklaşımını, ekonomi politikası hakkındaki görüşlerini de özellikle 

1950’lı yıllar açısından tümüyle liberalizmin dışında mütalaa etmek 

doğru görünmemektedir. Özellikle muhalif Forum dergisinin yazar 

kadrosu açısından liberal olarak görmek daha doğru görünmektedir. 

Türkiye’de Kemalizmin devletçilikle özdeşleştirilmiş gibi görünmesi-

nin bugüne de uzanan yaygın kabulleniş çerçevesinde Atatürkçü ‘libe-

ral’ olarak mizahi bir şekilde nitelendirilmesi tuhaflık arz etmektedir.
2
 

Benzeri durumun 1960 yılı sonrası da meseleyi anlamlandırmak bakı-

mından önemlidir. Aslında Forum’un en öne çıkmış yazarlarını, Aydın 

Yalçın, Osman Okyar ve Şerif Mardin’i devletçi olarak yorumlamak 

mümkün görünmemektedir. Söz konusu dönemin, 1960 yılı sonrası-

nın en liberal entelektüellerinin Barış Dünyası dergisinin sahibi Ahmet 

Hamdi Başar olduğu da aşikar gibidir. Tabii bu noktadaki bir başka 

meseleyi artık 1980’li yıllardaki yeni şekillenişte görmek mümkün ola-

caktır. 1990’lı yıllardaki Kemalizm yorumu liberal ekonomik siyaset-

lerle daha çok uyuşmakta olup o dönemdeki sosyalist anlayış da 

1960’lı yıllardaki sosyalist anlayışa göre oldukça liberalleşmiştir.  

 

2
 Buğra Kalkan, “Türkiye’de Liberalizmin Tarihi- Kişiler, Kurumlar ve Olaylar”, 

Cumhuriyet Dönemi Siyasi Düşünce, (der: Ömer Baykal), Binyıl Yay., İstanbul, 

2019, s.111. 
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Sosyalizmin belli ölçüde daha gerçekçi bir şekilde anlaşıldığı 

1960’lı yılların sonlarına doğru sosyalizm ile Kemalizm arasında belirli 

mesafeler olduğu şeklinde bir anlayış oluşmaya başlamıştır. Ancak 

böyle bir mesafe pek belirgin olarak görünmemektedir. Aslında Ke-

malizme yönelik eleştirel yaklaşım daha belirgin olarak CHP genel 

sekreteri Ecevit’ten gelmektedir. Bülent Ecevit söz konusu eleştirile-

rini üst yapı devrimleri olarak nitelediği değişiklikleri eleştirmek şek-

linde gerçekleştirmiştir. Sözü edilen eleştiri, partinin gazetesi olan 

Ulus’un başyazılarında gerçekleştirilmiş ve en mütekamil biçimini Ata-

türk ve Devrimcilik kitabında almıştır. Bu anlamda Bülent Ecevit’in her 

iki dönemde de belli ölçüde farklı bir yerde durduğu belirtilebilir. Bü-

lent Ecevit, Yön’ün çıkış bildirisini fazla devletçi bulduğunu söyleyerek 

imzalamamıştır.1980 yılı sonrasındaki siyaset hayatında da ağırlıklı bir 

sosyal piyasa vurgusu yapmıştır. Aynı şekilde kendisine sosyalist den-

mesinden 1960’lı yılların başlarında memnun olacağını ifade etmiştir. 

Onun Kemalizm eleştirisi de devletçiliğe yönelik temkinli yaklaşımı da 

aynı tarih kesitine tekâbül etmektedir. Aslında Kemalizme mesafeli ve 

eleştirel yaklaşmak ile piyasa ekonomisine olumlu bakmak anlamında 

Bülent Ecevit’in yaklaşımları bazı sosyalist odakların yeni yaklaşım 

tarzlarına takaddüm etmektedir. Tabii Bülent Ecevit’te Kemalizm 

eleştirisi bir noktada durmaktadır. Hatta bu noktada eleştirisi yuka-

rıda anılan kitap da dahil olmak üzere ekonomik eksende kalmakta-

dır. Bu açıdan aslolanın altyapı değişikliği olduğu söylenmektedir. Ve 

bu anlamda üstyapı devrimciliğinin yapay ve anlamsız kaldığı şeklinde 

bir genelleme yapılmaktadır. Hatta bu anlamda bazı sosyalistlerin te-

melde gerçekleşmemiş olsa da Atatürk’ün toprak reformunu gerçek-

leştirme kararı anlamında sosyalizme daha yakın olduğu tespitini yap-

tıkları görülmektedir. Tabii bununla paralel olarak Sina Akşin ve Do-

ğan Avcıoğlu gibi aydınlar Kemalist dönemin demokratik bir ortam 

oluşturduğunu ifade etmektedirler. 

Tabii doğal olarak milliyetçilik, din ve demokrasi konusundaki tu-

tumları dönemlerin kendi haleti ruhiyesi çerçevesinde mütalaa etmek 

gerekmektedir. Nitekim milliyetçilik ve batıcılık, milliyetçilik ve hüma-

nizm arasında Kemalizm açısından hemen hemen her dönem bir ikilik 
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belirmiştir. Bu eğilimlerin iki ucundan birine daha yatkın olanlar bir-

birlerine eleştirel bakmışlardır. Bir anlamda 1961 Anayasasının giri-

şinde milliyetçilik kavramının kullanılmamasında ısrar edenlerin as-

lında Atatürk milliyetçiliği kavramını kullanmak istemeleri önemli gö-

rünmektedir. Onlar milliyetçilik kavramını kullanmanın kendilerini 

ırkçı olarak niteleyecekleri yaklaşımlarla, entelektüellerle ortak nok-

tada buluşturacağını düşünmekteydiler. O nedenle de onlardan ayrış-

mak için Atatürk milliyetçiliği tabirini kullanmışlardır. Ancak zaman 

zaman milliyetçiktik belki aleni bir tarzda kullanılmaktadır. Hatta bu 

çerçevede Doğan Avcıoğlu, kendi doğrultusundan söz ederken “bizim 

milliyetçiliğimiz sosyalistliğimizden önce gelir” demektedir. Ancak Do-

ğan Avcıoğlu’nun belki de pratik, pragmatik tarzından dolayı belirgin 

bir esnekliği bulunmakta ve Kürt sorununa dair Yön’de farklı ve dö-

nemine göre radikal sayılabilecek metinlere yer vermektedir. Bu tarz 

bir milliyetçiliği o dönemde Doğan Avcıoğlu ile yakın bir düşünsel ko-

numda olan Mihri Belli’nin yazdıklarında da fark etmek mümkündür. 

Onun yaklaşımında da milli çizgi belirgin olarak görülmektedir. Mihri 

Belli’nin milliyetçilik konusunda ısrarı, Kemalist döneme vurgu yap-

ması ve 1960’lı yılların sonlarında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde verdiği 

ve hapse girmesine yol açan “Anti Kemalist Karşı Devrim” başlıklı kon-

feransı durduğu yeri göstermesi anlamında önemlidir. Mihri Belli 

Anti Kemalist Karşı Devrim’in başlangıç yılı olarak Demokrat Parti’nin 

iktidar olduğu 1950 yılını göstermektedir. Onun bu tarz Kemalizm 

anlayışıyla uyuşan yaklaşımla arasındaki mesafeyi en net gösteren me-

tin Aydınlık dergisinin 7. sayısında yayınlanan “Millet Gerçeği” başlıklı 

yazısıdır. Bu yazısında Kürt sorununa yönelik farklı bir tutum takın-

maktadır. Bu tarz farklı tutumun Doğan Avcıoğlu’nun metninden 

daha sonra yayınlandığına dikkat etmek gerekmektedir. Bir de milli-

yetçiliğin hümanizmden, belki de daha duyarlı olarak enternasyona-

lizmden uzaklaşmaması konusunda bir dikkat söz konusudur. Görün-

tüdeki bu çelişkiyi, kutup gibi görünen iki unsuru son haddine kadar 

savunarak, son raddeye kadar savunarak Mihri Belli aşmıştır. 1960’lı 

yılların sonlarından itibaren Fransız sosyalisti Jaean Jaurés’in “milliyet-
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çiliğin çoğu bizi enternasyonalizme yaklaştırır milliyetçiliğin azı bizi enternas-

yonalizmden uzaklaştırır” sözünü sürekli olarak tekrarlamıştır. Bu nok-

tada başka bir zaman kesitinde de iki keskin çelişki olarak görülebile-

cek hususlar kendisine göre başarılı bir şekilde mezcedilmiştir. Bu 

noktada belki de dönemin sosyalizm açısından ruhunu daha radikal 

ve daha net bir biçimde Hikmet Kıvılcımlı’nın yazdıklarında bulmak 

mümkündür. Onun Milli Birlik Komitesine, 27 Mayıs darbesi sonrası 

iktidara yazdığı mektup daha sonra “İkinci Kuvayı Milliyeciliğimiz” 

başlığıyla yayınlanmıştır. Onun aynı zamanda daha önce 1930’larda 

yazılmış olsa da ölümünden sonra 1970’lerde yayınlanan Kürt soru-

nuna dair kitabı Kürdistan tabirini kullanmakta ve sözü edilen coğraf-

yanın sömürge olduğunu söylemektedir. Dönemin temel ortamını an-

lamlandırması açısından onun Brejnev’e yönelik olarak yazdığı ve 

Sovyetler Birliğini sosyalizmin anavatanı olarak niteleyen mektup 

önemlidir. Aslında belki de bu noktaya bağlı olarak Sovyetler Birliği 

değerlendirmesi önemli görünmektedir. Bu hususta Hikmet Kıvıl-

cımlı’nın tutumu olağanüstü nettir. Bunun yanında Doğan Avcıoğlu 

temel eğilim olarak Sovyetler Birliği ile dostluğu ön plana çıkarmak-

tadır. Mihri Belli de dünyada Çin gerçeği belirgin hale geldikten sonra 

da Sovyetler Birliğine olumsuz yaklaşmayarak dengede olan Ho Chi 

Minh davranışını esas alarak doğru tavrın Ho Chi Minh tavrı oldu-

ğunu ifade etmiştir. 1960’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dünya siyase-

tindeki yerinin değerlendirilme tarzı solun milliyetçilik konusundaki 

tutumunu anlamak bakımından önemli bir ölçüt olarak anlaşılabilir. 

Aslında sosyalist solun Kemalizm ve milliyetçilik konusunda yazdıkla-

rının gerçeği bütünüyle ortaya koyduğunu düşünmemek gerekir. 

Kendilerini Kemalist olarak niteleyenlerin bu konu üzerinde yete-

rince detaylı bir şekilde durmadıkları görülmektedir. Dönem açısın-

dan genellikle Kemalizmin sosyalizme yakınlaştırarak anlaşıldığı şek-

linde bir kanaat vardır. Bu nedenle dönemdeki bu sol yoruma yönelik 

bir tepki oluşmaktadır. Anti komünizmin o dönemde bu kadar yük-

selmesini de bu yönelimin etkisi altında düşünmek anlamlı olabilir. 

Dönemin önemli entelektüelleri, muhafazakâr milliyetçi olarak nitele-
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nemeyecek entelektüeller başat milliyetçilik yorumuna eleştirel bir şe-

kilde bakmışlardır. Bu çerçevede Aclan Sayılgan, Celal Bayar, Falih 

Rıfkı Atay ve Burhan Felek gibi yazarların sosyalizme milliyetçilik çer-

çevesindeki eleştirileri önemlidir. Bu noktada Adalet Partisi’nde Ye-

minliler grubunu başındaki isim olan Aydın Yalçın’ın eleştirel tutu-

muna özel önem atfetmek gerekmektedir. Sözü edilen eleştiriler sa-

dece milliyetçilik ekseni çerçevesinde gelişmemiş, demokrasi açısından 

da gündeme gelmiştir. Değişik alanlardaki, bu anlamda, din alanın-

daki yaklaşımların da birbirleriyle bağlantıları vardır. Altı çizilmek is-

tenen hususlardan biri de milliyetçilik eksenindeki eleştirilerin, başka 

alanlardaki eleştiriler gibi sadece İslamcı ve milliyetçi çevrelerden gel-

memesidir. Bu noktada laik, modernist çevrelerde beliren bir tepki de 

vardır. Kemalizmin sözü edilen tarzdaki yöneliminin siyaset düzle-

mindeki örneğini Turhan Feyzioğlu’nun Güven Partisi örneğinde 

görmek mümkündür. Aslında sadece kısa vadede değil, uzun vadede 

bir başka deyişle 1960’lı yılları da aşan süreç içinde bu laik endeksli 

Kemalist tepkiyi en mütekamil şekilde Coşkun Kırca’nın yazdığı me-

tinlerde görmek mümkündür. Burada yazılanların kanıtını 12 Eylül 

darbesinin ilk tercih ettiği başbakan adayının Turhan Feyzioğlu olma-

sında ve Coşkun Kırca’nın laiklik karşıtı hareketlere yönelik yorumla-

rında ve sosyalizm eleştirilerinde gözlemlemek olasıdır. Coşkun 

Kırca’nın eleştirileri 1960’lı yılların sonlarında bütünsel anlamda anti-

komünist eleştirilerden, Aclan Sayılgan ve Fethi Tevetoğlu’nun eleşti-

rilerinden daha kapsamlı ve daha etkili görünmektedir. Coşkun 

Kırca’nın eleştirilerinin daha kapsamlı, daha ciddi olarak temellendi-

rilmiş eleştiriler olmasının arkasında yatan hususlardan biri de onun 

düşüncelerinin dış politika tahlilleriyle de temellendirilmiş olmasıdır. 

1990’lı yıllardan itibaren milliyetçilik konusunda düşünceler yay-

gın olarak farklılaşmaya başlamıştır. Her anlamda dünyaya açılmaya 

başlanmıştır. Kemalizm ve milliyetçilik anlamında da Batılı eleştiriler 

öne çıkmıştır. Çeviri metinler dünyaya entegrasyonu beraberinde ge-

tirmiştir. Dünyayla bütünleşme sadece sol kesimler için değil İslamcı 

muhafazakârlar açısından da söz konusu olmuştur. Liberal düşünce-
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nin etkisi kendini bariz bir şekilde hissettirmiştir. 1980 yıllardan itiba-

ren liberal solda Kemalizm eleştirisi radikal bir şekilde başlamış ve İs-

lamcı muhafazakâr kesimde de Kemalizm eleştirisi belirli bir mesafe 

kat etmiştir. Liberal sol Kemalizm eleştirisini zaman içinde milliyetçilik 

eleştirisine dönüştürmüş ve bir kısım İslamcı muhafazakâr aydın ile 

liberal sol her baktığı yerde kendi ifadesiyle düşünceye musallat olan 

milliyetçiliği görmüşlerdir. Bunun bir biçimde görülmesinden sonra 

Kemalizm özü itibariyle milliyetçilik olarak algılanmıştır. Bu anlamda 

da güncel olarak CHP ve MHP arasında hiçbir fark görülmez olmuş-

tur. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra mikro milliyetçilik ko-

nusu öne çıkmış ve milliyetçilik üzerine Batılı metinlerin Türkçeye 

çevrilmesi sonrasında Kürt meselesi, 1915 Ermeni Tehciri belirgin 

olarak farklı şekilde algılanır olmuştur. Örneğin Kürt sorununu temel 

mesele olarak gören sosyolog 1980’lı yılların başlarında Türkiye’nin 

bölünme konusuna alışması gerektiğini söylemiştir. Nitekim özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren inceleme konusu Kürt ve Ermeni sorunları 

başta olmak üzere etnik sorunlar ve toplumsal cinsiyet üzerine odak-

lanmaya başlamıştır. Örneğin bu süreç eski dönemlerde, ki bazıları 

için eski dönemlerde değil yeni dönemlerde de yazarların eski metin-

lerine bizatihi kendilerinin eleştiri getirmelerini beraberinde getirmiş-

tir. Bu durum oldukça uzun sayılabilecek bir süre istikrarlı bir orta-

mın, düşünsel anlamda istikrarlı bir ortamın oluşmasını sağlamıştır. 

Bunu bir dönem Baskın Oran’ın 1960’lı yıllar ve 1980’lı yıllar başla-

rında yazdıklarına yönelik, Barış Ünlü’nün de 2000 yılların sonlarında 

yazdıklarına yönelik eleştirilerinde somutlaştırmak mümkün görün-

mektedir. Bunlar erken dönem metinlerinin milliyetçi tahlillerle ma-

lul olduğunu düşünmüşlerdir. Barış Ünlü’nün nitelemesi çerçeve-

sinde Mehmet Ali Aybar ve Sencer Divitçioğlu da milliyetçi etiketlen-

mesinden kurtulamamışlardır. Aslında 1960’lı yılların sosyalistlerinin 

milliyetçi olarak nitelenmesi çok da yeni bir şey olarak görünmemekte, 

bizzat onlar kendilerini milliyetçi olarak nitelemektedirler. Tabii mil-

liyetçilik kavramına yüklenen anlam farklılaşmaktadır. Ancak mesele 

bir ölçüde siyasallaştığı zaman bir tarz anlamsız ikili ölçüt kullanmak 

durumu ortaya çıkmaktadır. Örneğin Tanıl Bora, Cereyanlar kitabında 
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Birikimle bağlantılı olan hiçbir siyasal eylemliliğe kısmen de olsa milli-

yetçi bir nitelik atfetmemektedir. Benzer bir şekilde bakıldığı zaman 

örneğin çok net bir şekilde ittihatçılığın sosyalist solda bir uzantısının 

olabileceği düşünülmemektedir. Toplumsal cinsiyet incelemeleri de 

Kemalist dönemin, sadece Kemalist dönemin değil, 1960 yıllar ente-

lektüellerinin de muhafazakâr oldukları şeklinde yorumlara cevaz ver-

miştir. Milliyetçilik konusundaki dönemler arasındaki fark açısından 

Mihri Belli milliyetçilikle enternasyonalizm arasındaki doğrusal ilişkiyi 

1990’lı yıllarda yurtseverlikle enternasyonalizm arasında kurar olmuş-

tur. 1990’lı yılların temel farklılıklarından biri de Halide Edip konu-

sundaki yorumda somutlaşmıştır. Daha önce Amerikan mandacısı ola-

rak nitelenen Halide Edip’in 1929 yılında yayınladığı Kemalizmi eleş-

tiren, Kemalizmi bir diktatörlük olarak niteleyen metni de artık bilinir 

olmuş ve benimsenmiştir.1990’lı yıllarda Halide Edip, Türkiye’de ge-

lişip uygulanan kadın araştırmalarının da başat konularından birisi ol-

muştur. Antiemperyalizmin bir tarz milliyetçilik olarak nitelenmesi 

Türk sosyalist aydının düşüncesinde de köklü bir kırılmaya yol açmış-

tır. Artık milliyetçilik meselesinin Stalin ve Lenin’in metinlerinden kal-

karak tartışılmasından vazgeçilmiş olunup yeni dönemde Benedict 

Anderson, Ernest Gellner ve Eric Hobsbawm’ın metinleri temel alına-

rak değerlendirilir olmuştur. Belki de dönemin zihniyetinin aksine 

Batılı metinlere en açık entelektüel olarak Doğan Avcıoğlu öne çıkmış-

tır. Onun Yön yayınları arasında bulunan Asya’da Marksizm ve Milliyet-

çilik metni bu konuyu en ciddi bir şekilde tartışan bir metin olarak 

nitelenebilir. 

İki konudaki, milliyetçilik ve Kemalizm konusundaki son derece 

katı tavır - ilginç olan nokta her iki konudaki katı tavır iki dönem için 

de geçerlidir - bir başka konuda da serdedilen düşüncelerde son de-

rece geçerli olmayı beraberinde getirmektedir. Sözü edilen ısrar de-

mokrasi kavramının altının ciddi olarak çizilmesini de beraberinde ge-

tirmektedir. Meselenin en net formülasyonunu 1965 seçimlerinin bek-

lenen neticeyi vermemesine müteakip Avcıoğlu’nun diline pelesenk 

ettiği “cici demokrasi” ve “Filipin Tipi Demokrasi” kavramının sıkça 
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kullanılmasında görmek mümkündür. Dönemin TİP dışındaki sosya-

list solu topluca TİP’i parlamenterist olarak suçlamaktaydı. TİP de 

Türkiye’de devrimin ancak bir ihtimal parlamento yoluyla gerçekle-

şeceğini ifade etmiştir. Bunun CHP içindeki görünümü de Bülent 

Ecevit halkoyuyla düzen değişikliğinin sağlanması gerektiğini düşün-

mesine rağmen Güven Partisi’nin kurulmasından sonra CHP içi mu-

halefet de değişimin farklı bir şekilde, demokratik, parlamenter olma-

yan bir yoldan gelişeceğini savunmasında somutlaştırmıştır. Bu du-

rumu net bir şekilde Nihat Erim’in 12 Mart’ın hemen sonrasında baş-

bakan olmasında ve Doğan Avcıoğlu’nun 9 Mart cuntasının içinde bu-

lunmasında somutlaştırmak mümkündür. Aslında Erol Toy “cuntacı-

lık Türk sosyal gerçeğidir” sözleriyle Türkiye’nin, memleketin ahva-

lini doğru yansıtmaktadır. Dönemin temel zihniyeti açısından önemli 

hususlardan biri de azgelişmiş ülkelerde demokrasinin gerçekleşme-

yeceği şeklinde bir kanaatin kökleşmesidir. Nitekim dönemin zihniye-

tini anlamlandırmak açısından en belirleyici husus 27 Mayıs darbesi-

nin yorumlanış biçimidir. Her şeyden önce 27 Mayıs sonrasının ikinci 

cumhuriyet olarak nitelenmesi 1923 yılındaki açılımın zihniyetin sü-

rekliliğinin bir işareti olarak anlaşılmasıdır. Onun ötesinde milli irade-

nin tercihlerinin zorlanması diktatoryal olmasa da otoriter bir yöneti-

min kesinlikle meşru görülmesi olarak yorumlanmıştır. Dönem açısın-

dan bakıldığı zaman askeri vesayetin pekâlâ kabul gördüğü anlaşıl-

maktadır. Bunun sen somut göstergelerinden biri de cumhurbaşkan-

lığı seçimleridir. Cemal Gürsel’in cumhurbaşkanı seçilmesi olağanüstü 

koşullarda gerçekleşmiştir. Cevdet Sunay’ın seçimini de başka türlü 

yorumlamak mümkün değildir. TİP bile Cevdet Sunay’ın 1966 yılında 

cumhurbaşkanı seçilmesinde olumlu oy kullanmıştır. Aslında 1980’lı 

yıllardan itibaren Kemalist dönemin diktatörlük olarak nitelenmesi 

fazla dikkat çeken bir husus olarak görülmemiştir. Ve 1990’lı yıllardan 

itibaren Maurice Duverger’nin Kemalist dönemi “potansiyel demok-

rasi” olarak nitelemesi sürekli savunulan bir husus olarak gündeme 

getirilmiştir. Türkiye’de askeri vesayetin 1960 yılından sonra vurgu-

lanması eski dönemde askeri vesayet olmadığı şeklinde bir kanaate yol 

açmıştır. Kimileri net olarak bu tespiti savunurken kimileri de eleştirel 
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anlamda 1960’lı yıllardan itibaren askeri vesayetin kökleştiğini ifade 

etmiştir. Milli iradeye 1961 anayasasıyla ortaklar geldiğini ifade eden 

Celal Bayar, Kemalizmin bir başka versiyonunu savunur bir konum-

dadır. Celal Bayar idama giderken, tarih önünde konuşurken Ata-

türkçü olduğunu net olarak ifade etmiştir. Ve tutarlı bir şekilde 1924 

Anayasasını, Atatürk anayasası sıfatını kullanarak 1961 anayasasına 

karşı savunmuştur. 1924 Anayasasının millî iradeye yaslandığını buna 

mukabil 1961 anayasasının millî iradeye anayasa mahkemesi gibi, millî 

güvenlik kurulu gibi ortaklar getirdiğini ifade etmiştir. Doğan Avcı-

oğlu Celal Bayar’ın yazdığı Başvekilim Menderes kitabındaki yaklaşım 

tarzının İdris Küçükömer’in tahlilleriyle örtüştüğünü söylemiştir. An-

cak bu tarz tahlillerle Celal Bayar Kemalizmi savunmakta, İdris Küçü-

kömer de Kemalizmi eleştirmektedir. Kemalizmi savunması konusun-

daki tutumu nedeniyle İslamcı muhafazakârlar Celal Bayar’a yönelik 

eleştirel bir konum içindedirler. Bu noktada Necip Fazıl Kısakürek’in 

Benim Gözümde Menderes kitabı önemli bir göstergedir. 1960’lı yıllar 

açısından pek o kadar liberal görünmese de laik eksenli Kemalizm zih-

niyetinde Celal Bayar’ın yazdıkları önemli bir örnektir. Ben de Yazdım 

kitabı Celal Bayar’ın tarihsel temellerini de oluşturarak düşüncelerini 

nasıl savunduğunu göstermektedir. 1990’lı yıllardan itibaren Kema-

lizm anlayışı biraz da yükselen İslamcı muhafazakâr tepkinin gelişmesi 

nedeniyle ortaya çıkmış görünmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren Ke-

malizm eskinin, 1960’lı yıllardaki biçimlenişinin aksine bir tepkinin 

ifadesi olarak şekillenmiştir. Kemalizme yönelik yaygın sol eleştirinin, 

özelliklede liberal sol eleştirinin ve ona ilaveten İslamcı muhafazakâr 

gelişmenin yarattığı ivmeyle ortaya çıkmıştır. Ve düşünsel içerikleri 

Çetin Yetkin, Sina Akşin, Özdemir İnce, Ahmet Taner Kışlalı ve Tok-

tamış Ateş gibi aydınların metinleriyle şekillenmiştir. Adı anılan aydın-

ların yazdıkları metinlerin belli bir düzey tuttursalar da 1960’lı yılların 

Kemalist entelektüellerinin yazdıklarının yanında bariz şekilde yüzey-

sel kaldığı rahatlıkla söylenebilir. 1960’lı yılların Kemalistleri olarak 

Niyazi Berkes ve Tarık Zafer Tunaya ’yı anmak anlamlı olabilir. Belki 

de en mütekamil Kemalizm savunusunu Niyazi Berkes’in metinle-
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rinde görmek mümkündür. Aslında adı anılan aydınlar ve diğerleri-

nin eski dönemdeki, 1960’lı yıllardaki metinlerindeki sol vurgu sanki 

kalkmış gibidir. Bunun işaretlerini yazdıklarının içeriğinde görmek 

olanaklıdır. Eski dönemin sol Kemalist yorumlarından ziyade özellikle 

dinsellik karşısındaki yorumları anlamında Coşkun Kırca’nın tahlille-

rine yaklaşmış gibidirler. Ve 1990’lı yılların Kemalizminde 1960’lı yıl-

ların laik sağ Kemalist yorumlardan izler bulmak mümkündür. Hatta 

bu noktada ilginç bir metin yayın değişikliği Sina Akşin’in derlediği 

Türkiye Tarihi başlıklı kitapta zaman içinde gerçekleşmiştir. İlk cildi 

1989’da yayınlanan kitabın ilk yayınlanışında 1908-1918 yılları arası 

ile 1950-1960 yılları arası dönemi Mete Tunçay yazmıştır. Metnin son-

raki baskılarında bu iki bölüm çıkarılmış ve bu bölümleri Mete Tunçay 

yerine Sina Akşin kaleme almıştır. Yazarların düşünsel doğrultusu ve 

metinlerin içeriği incelendiğinde meselenin Kemalizmin değerlendi-

riliş noktasında odaklandığı görülmektedir. Aslında yukarıda da adı 

anılan Sina Akşin, Özdemir İnce ve İkinci Cumhuriyetçilik üzerine 

yüksek lisans tezi yazan Zülal Kalkandelen İkinci Cumhuriyetçi olarak 

nitelendirdikleri aydınların metinlerinin büyük ölçüde, hatta büyük 

ölçüde olmanın ötesinde bütünüyle Kemal Tahir’in ve İdris Küçükö-

mer’in düşüncelerine yaslandığını ifade etmektedir. Adı anılan bu ay-

dınların bu tarz nitelemelerin temellendirmelerinde belirgin zaafları 

vardır. Bu zaafların en belirgini düşünce adamlarının yaklaşımlarının 

bütünsel mahiyetine dikkat etmemeleridir. İkinci Cumhuriyetçilerin 

temelde Batı toplumlarının etkisinin Türkiye’de hissedilmesine karşı 

bir itirazları bulunmazken Kemal Tahir ve İdris Küçükömer’in te-

melde Batı ve Amerikan etkisinin Türkiye’yi şekillendirmesine karşı 

olmalarıdır. Sol liberaller Kemal Tahir ve İdris Küçükömer’i tipik bir 

üçüncü dünyacı olarak görülmektedir. Onların Türkiye’yi “Bir Küçük 

Amerika” olarak görmelerine mukabil Kemal Tahir ve İdris Küçükö-

mer Türkiye’nin toplumsal yapısının farklılığının altını bariz bir bi-

çimde çizmektedirler. Sığ Kemalistler bu anlamda sınırlı bir şekilde 

Kemal Tahir ve İdris Küçükömer’le buluşmaktadır. Diktatörlük ko-

nusundaki tartışma belki de solu hiçbir biçimde rahatsız etmemekte-
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dir. Solun her kesiminde varlığını koruyan Stalinist eğilim Kemaliz-

min totaliter ya da otoriter yanına tahammülü mümkün kılmıştır. İşte 

1960’lı yılları bu mantalite çerçevesinde mütalaa etmek mümkünken 

Kemalizm eleştirisine paralel bir düzlemde ülkede Stalinizm eleştirisi 

de boy vermiştir. Batı Marksizmine açılış ve Stalinizm eleştirisi Kema-

lizmin farklı değerlendirilişiyle paralel gelişmiştir. Bir anlamda belki 

de her anlamda 1990’lı yılların düşünce hayatı 1960’lı yılların düşünce 

hayatının fotoğrafının karşıtıdır (arabıdır). 

Kemalizmle bağlantılı olarak bir başka husus da dinin sosyolojik 

boyutunun değerlendirilmesidir. Bu noktada da esnek ve pragmatik 

bir tavır gündemdedir. Kemalizmin temel vasfı 1960’lı yıllarda katı sa-

yılabilecek bir laiklik anlayışıdır. Nasıl 1960’lı yıllarda Kemalizmle sos-

yalizm arasında Çin seddi olmadığı savunuluyorsa sosyalizmle İslam 

arasında da aşılmaz bir duvar olmadığı düşünülmüştür. Sosyalizmin 

ve İslamiyet’in örtüşen düşünsel dayanakları olduğu varsayılmıştır. 

Mısır örneğinden kalkarak sosyalizm, İslamiyet ve milliyetçiliğin ortak 

noktaları olduğu düşünülmüştür. Belki de bunlara dayanarak Roger 

Garaudy’ın Sosyalizm veİslamiyet metni Türkçeye çevrilmiştir. Bu ko-

nuda Yön dergisinde bir yılı aşkın bir süre sosyalizm İslamiyet ilişkisi 

tartışılmıştır. Bu vesile ile Doğan Avcıoğlu memleketin alaturka sağcı-

larını, Nurettin Topçu ve Osman Yüksel’i Aydın Yalçın gibi alafranga 

sağcılarına tercih ettiğini ifade etmiştir. Daha sonraki tarih kesitinde 

de Nurettin Topçu islam sosyalizminden söz etmiştir. Genel anlamda 

da emperyalizme tepki gündeme gelmiştir. Genel kabul gören yakla-

şıma göre İslamcılar emperyalizmi, islam dışı dinlerle, Hristiyanlıkla, 

haçlılıkla, sosyalistler de ekonomik sömürüyle özdeşleştirdikleri için 

karşı çıkmışlardır. Ancak bunun dışında laiklik belli bir şekilde, esnek 

sayılabilecek bir şekilde yorumlanmamıştır. Pragmatizm kendini bu 

noktada göstermektedir. Endonezya’daki katliamı çağrıştıran yazılar 

ve Kanlı Pazar dönemin bazı İslami figürlerinin fazlasıyla önemsediği 

konular olmuştur. O dönemde belki de İslamcı muhafazakârlık konu-

sunda en esnek tutum Bülent Ecevit’ten gelmiş ve Ecevit düzen deği-

şikliği İslam’a da uygun derken ilericiliğin ve gericiliğin kültürel de-
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ğerler üzerinden değil ekonomik etkenler çerçevesinde tahlil edilme-

sini savunmuştur. Bülent Ecevit’in 1960’lı yıllar sonlarındaki bu tu-

tumu partisinin MSP ile 1974 yılında koalisyon kurmasının yolunu aç-

mıştır. 1970’lı yıllarda Türkiye’deki kargaşa solun ve Kemalistlerin 

MHP yerine MSP’ye daha sempatik bakmalarının yolunu açmıştır. Ta-

bii bu gelişme de genel anlamda solu ve Kemalistleri pragmatik kıl-

mıştır. Kemalizmle laiklik ilkesine yaklaşım arasındaki gerilim kendini 

hep hissettirmiştir. 

1990’lı yıllar solu İslamcılığa daha bir olumlu yaklaşır olmuştur. 

1960’lı yıllar solu dini “kitlelerin afyonu” olarak kabullenirken 1980’li 

ve 1990’lı yıllar solu bu konuda resmî ideolojinin kavramlarıyla ko-

nuşmayı bırakmış ve dini “kitlelerin vicdanı” olarak düşünmüştür. Do-

layısıyla liberal sol çevrelerde islami yaklaşımlara yönelim çok daha ya-

kın olmuştur. Medine Vesikası ve sol ilahiyat tartışmaları da daha çok 

felsefi boyutta, soyut boyutta yapıldığı için de anlaşmazlık konusu or-

taya çıkmamıştır. Bu durum İslamcıların ve sol liberallerin Türkiye 

sorunlarından bariz bir biçimde uzaklaştıkları için kolay olmuştur. As-

lında 1965 yılının sol İslamiyet ilişkileri tartışmaları neredeyse bütü-

nüyle sol içinde gerçekleşirken Medine Vesikası ve sol ilahiyat tartış-

maları İslami muhafazakârların fazlasıyla etkin olduğu bir çerçevede 

gelişmiştir. Son beş-altı yılki siyasal gelişmeler ise birbirleriyle ilişkileri 

bağlamında liberal solu ve islamı muhafazakârları milliyetçilik konu-

sundaki düşünceleri dışında 1960’lı yıllardaki konumlarına götürmüş-

tür. Milli ve yerli kavramı aynı zamanda örtük olarak da olsa bir kısım 

islamı muhafazakârlara yönelik bir ikaz görünümündedir. Son beş altı 

yıllık süreç liberal solcuları Kemalizm konusuna daha insaflı bir şe-

kilde yaklaşmaya yöneltmiş ve bir anlamda Türkiye’nin yeni dönem 

Nevzat Tandoğan’ları olacaklarını göstermişlerdir. 

Netice-i kelam, Kemalizm savunusu ilk dönemde gelişkin bir fikri 

seviye gösterirken zaman içinde giderek yüzeysel ve sığ bir biçim al-

mıştır. Mesela Yön üzerine yazılan metinlerin zaman içinde sığlaştığını 

görmek mümkündür. Belki de paralel bir yorumu Kemalizm eleştirisi 
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noktasında da ifade etmek gerekmektedir. Kemal Tahir, İdris Küçü-

kömer ve Emin Türk Eliçin’in Kemalizm eleştirileri 1980’li yıllardan 

itibaren gelişen Kemalizm eleştirilerinden çok daha anlamlı bir dü-

şünsel temele yaslanmaktadır. Belki de son dönemin gelişkin bir Ke-

malizm eleştirisine Fikret Başkaya’nın Paradigmanın İflası başlıklı kita-

bında rastlamak olasıdır. Fikret Başkaya’nın eleştirisi kendi geçmiş dü-

şünsel çizgisiyle uyumlu bir mecrada gelişmiştir. Kemal Tahir, İdris 

Küçükömer ve Emin Türk Eliçin’in konuya dair yaklaşımları zaman 

içinde istikrarlı bir düzlemde gelişmiştir. Sözü edilen bu üç entelektüel 

Erken Cumhuriyet Dönemi’ne eleştirel bakmak anlamında son dö-

nem aydınların pek değil, hiç farkına varmadıkları hocaları olmuştur. 

Bu üç entelektüel genelde üzerinde durulmayan son derece 

önemli düşünceler telaffuz etmişlerdir. Buralardan beslenmeden ve 

bunlarla hesaplaşmadan Kemalizm üzerine ahkam kesmek tabiri ca-

izse veresiye laf etmek anlamına gelir. Veresiye laflar 1960’lı yıllarda 

da, 1990’lı yılları takip eden yıllarda da -ikinci dönem daha yoğun ol-

mak üzere- bazı çevrelerin ezberleri olmuştur.  
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