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Önsöz

Atatürk, Türkiye’de en çok ele alınan konulardan biridir. 
Böyle olması da doğaldır. Bugünkü toplumsal, siyasal ve 
ekonomik yapımız, çok büyük ölçüde onun eseridir. Do
layısıyla, gerek bugünümüzü daha iyi anlamak için, gerek
se geçmişi doğru değerlendirebilmek açısından, Kurtuluş 
Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinde durmak bir zo
runluluktur.

1981 yılı Atatürk’ün 100. doğum yılı olduğu için, araştır
ma ve yayınlar geçtiğimiz dönemde çok yoğunlaşmıştı. Bu 
yayınlara, ben de bir kitapla katıldım. Bugünlerde ikinci bas
kısı yapılacak olan Atatürk ve Devrim Kuramları adlı kitap
ta, Atatürk’ü ve Türk Devrimi’ni, tarihsel ve toplumbilimsel 
açıdan değerlendirmeye çalıştım.

Yıllardır üzerinde çalıştığım toplumbilim alanında, Ata
türk ile de ilgili olarak özel ve derinliğine incelemelerim ol
du. Bunlar ayrı ayrı ve özel konularda yapılmış olduğun
dan, yukarıda sözünü ettiğim kitap içinde bütünleştirilme
leri olanaksızdı. Çünkü kitabın kendi içinde bir başka bü
tünlüğü ve mantığı vardı. Oysa, çalışmalarımın bir bölümü, 
belli konularda “iddialı” nitelik taşıyordu. Bir başka deyiş
le, Atatürk ve Türk Devrimi konusunda “yeni” ve “eleştirel” 
görüşlerimin bir bölümü bu özel konular çerçevesinde ka
muoyuna sunulmuştu.

Birçoğu bilimsel seminerler için hazırlanmış bildiriler 
olan bu yazılarımın bir bölümü çeşitli yerlerde basıldı. Bir 
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bölümü ise arşivlerin tozlu raflarında eskimeye terk edildi. 
Bilimadamı meslektaşlarımla tartışma amacını taşıyan bu 
araştırmaların yanında, sanat ve edebiyat dergileri için de 
pek çok yazı yazdım Atatürk hakkında. Bunlar da okuyu
cuya “yeni” ve “eleştirel” görüşlerimi aktarma amacına yö
nelikti.

İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap, adı geçen çalışmaları
mın bir kısmından oluşuyor. Bir bölümü daha basite indir
genmiş, bir bölümü ise daha derinliğine bilimsel çabaları 
yansıtan bu yazılarımı, bir bütün oluşturacak biçimde dü
zenledim.

Atatürk konusundaki kitap ve makalelerin çok fazla ol
duğu bugünlerde, böyle bir çalışmayı yayımlamak belki bir
çok okuyucuya gereksiz bir gayret gibi gelebilir. Fakat ben, 
birçok konuda henüz söylenmemiş bazı şeyleri söylemeye 
çalıştım ve birçok konuda da bazı yanlışlara değinmek için 
çaba harcadım. Bu çabalarımın ne denli başarılı olduğunu 
bilmiyorum. Her zamanki gibi yargı, önce okuyucunun son
ra da tarihindir.

Emre Kongar
Mart 1983

Çankaya  Ankara
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İkinci Basım İçin Önsöz

Atatürk’ün Günümüzdeki Önemi

Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzdeki önemi, toplumun 
ve bireyin yaşamındaki her alanda, insan haysiyetini ve öz
gürlüğünü ön plana çıkaran bilimin ve aklın egemenliğini 
savunmasıdır.

Bilimin ve aklın, toplum ve bireyin yaşamında egemen 
olması ise temel insan hak ve özgürlüklerinin eksiksiz uygu
lanması ile gerçekleşir.

Temel hak ve özgürlüklerin uygulanması da, ancak de
mokratik rejimlerde olanaklıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşı, önce yabancı devletle
re sonra da içerideki Padişahlık rejimine karşı olmuştur.

Bu iki savaşın birincisini top ve tüfekle kazanmış ve düş
man askerini Anadolu’dan kovarak, bağımsız bir devlet kur
muştur.

Demokrasi Savaşı Bugün de Sürmektedir

Mevcut toplumsal, ekonomik ve siyasal yapıyı demokratik
leştirmek üzere giriştiği ikinci savaş ise bugün bile sürmek
tedir.

Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi savaşını, kendi döne
minde demokrasinin teorisini ve alt yapısını kurmak üzere 
oluşturduğu tek parti diktatörlüğü ile başlatmıştır.
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Hiç kuşkusuz, kullandığı yöntemler bir ihtilalcinin 
yön  temleridir. Nitekim yaptığı iş de bir ihtilaldir: Dinci
gelenekçi otoriteye dayalı kozmopolit, merkezi bir feodal 
imparatorluktan, egemenlik temelleri kuramsal olarak halk
ta ya da millette olan bir çağdaş ulusdevlete geçmek!

Egemenliği sadece, kuramsal olarak, millete ya da halka 
mal etmişti. Çünkü demokrasinin uygulanması için toplum
salekonomik ve kültürel koşullar yoktu.

İşte “laiklik”, yani herhangi bir dinin veya bir inancın, 
devlete egemen olarak halkı da bu inanca uygun yaşamaya 
zorlamasının önlenmesi; bireyin din, vicdan ve inanç özgür
lüğünün, devlet tarafından güvenceye alınması, bu “teorik” 
yapılanmanın önemli bir adımı idi.

Egemenliğin teorik olarak kayıtsız koşulsuz millete mal 
edilmesi de, ister bireysel, ister sınıfsal, isterse dinsel olsun, 
tüm diktatörlüklere karşı hazırlanan bir kuramsal modelin 
ön koşulu idi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu teorik modelin, 
uygulamaya aktarılabilmesi için toplumsal ve ekonomik 
olarak önce, endüstrileşmenin ve kentleşmenin belli bir dü
zeye erişmesi gerekiyordu.

Daha sonra, bu “altyapı” üzerinde, yani kentsel bir en
düstri toplumu yapısı üzerinde, “demokrasi kültürünün” 
yerleşmesi zorunluydu.

“Demokrasi Kültürü” ise, endüstri girişimcilerinin, sen
dikaların, özerk üniversitelerin, vatandaş örgütlenmelerinin 
(sivil toplum örgütlerinin) ve en önemlisi siyasal partilerin 
oluşturduğu düzen üzerinde gelişebilirdi ancak.

İşte günümüzdeki tartışmaların “Atatürk diktatör mü 
idi?” ya da “Laiklik din düşmanlığı mıdır?” gibi yanlış zemin
lere kaymasının altında, bu “toplumsal, ekonomik ve kültü
rel yapı” özellikleri yatmaktadır.
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Bu tür sorular, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetheder
ken niçin bilgisayar (kompüter) kullanmıyordu?” sorusu ka
dar saçmadır. Hiçbir lider, yaşadığı dönemde bulunmayan 
araçlar ya da kurumlar çerçevesinde yargılanamaz!

Atatürk ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilkeleri 
hiç kuşkusuz demokrasi, hem de eksiksiz, gediksiz bir de
mokrasi hedefine yöneliktir. Bu demokrasiyi kurmak için 
ne yapmış ve nasıl yapmış olursa olsun, tek ve biricik hedef 
“çağdaş demokrasi” idi. Bugün de öyledir.

Laiklik Bölücü Değil, Tam Tersine 
Birleştirici İşlev Sahibidir

Bugün Türkiye’de bir oyun oynanıyor.
Toplum, “Laikler” ve “Müslümanlar” olarak ikiye bölün

mek isteniyor.
Bu ayrım, bütünüyle yapaydır ve yanlıştır.
Laiklik, hiçbir inanca karşı değildir.
Laikliğin hiçbir inancın karşısında olmaması ya da tam 

tersine, her inanç ile birlikte var olabilmesi, devleti, inanç 
sistemi dışında tutarak, bireylerin vicdan, inanç ve din öz
gürlüklerinin güvencesini oluşturmasından kaynaklanır.

Bu açıdan, başkalarının inançlarına saygılı olan herkes, 
hangi din ve inançta olursa olsun laiktir.

Bir başka deyişle, kendi inancını devlet aracılığı ile öteki 
insanlara empoze etmeyen herkes laiktir.

Laiklik karşıtlığı ise (hangi din ve inançta olursa olsun), 
insanın kendi inancını önce devlete mal etme, sonra da dev
let aracılığı ile bu inancı tüm vatandaşlara zorla kabul ettir
me arzusunu belirler.

Böyle bir uygulama olanaklı olsa bile, kuramsal olarak 
nasıl bir inancın, hangi dinin, hangi mezhebin, hangi uygula
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manın “Allah” adına empoze edileceği, hiç kuşkusuz sadece 
ve yalnızca “baştaki en güçlü yöneticinin, bir diktatörün” an
layışına uygun olarak belirlenecektir. Nitekim, “müslüman 
devlet” olduklarını iddia eden, Suudi Arabistan, Pakistan, 
İran, Libya gibi ülkelerin her birinde ayrı bir uygulamanın 
varlığı, bir “din devletinin” ancak o dini kendi yorumuyla 
belli bir biçimde algılayan bir siyasal kadronun diktatörlüğü 
şeklinde oluşabileceğini göstermektedir. Yani laiklik karşıtı 
bir düzen ancak, bir diktatörlük rejimi olacaktır.

Oysa laiklikte, herkes kendi inancında serbest olacağı 
için, bir baskı ya da bir diktatörlük söz konusu değildir.

Bu ilkelerden de açıkça ortaya çıkacağı gibi laiklik, hiçbir 
inanç sistemiyle çatışmadığı gibi, Müslümanlık ile de karşıt
lık içinde olarak düşünülemez.

Bu çerçevede laik bir insanın aynı zamanda Müslüman 
olması günümüzde çok rastlanan bir gerçektir. Bunun ter
si de doğrudur. Müslüman bir vatandaşımızın aynı zaman
da laik olması son derece doğaldır ve şu anda toplumumuz
da bu görüş ve inançta milyonlarca insan vardır.

Sanıyorum ki asıl bölücülük, tam bu noktada ortaya çık
makta, “laikler Müslüman olamaz/değildir” söylemi ile 
“Müslümanlar laik değildir/olamaz” söylemi, birbirine ben
zeyen iki önerme halinde toplumumuzu laik ve Müslüman 
olarak, yanlış, yapay ve zararlı bir kutuplaşmaya götürmek
tedir.

Atatürkçülük ya da Kemalizm 
Günümüzde Nedir Ne Değildir?

Günümüzde Atatürkçülük ya da Kemalizm, her ne olursa 
olsun, ne denli doğru kabul edilirse edilsin, bazı ilkelerin 
“süngü zoruyla” kabul ettirilmesi demek değildir.
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Günümüzde Atatürkçülük ya da Kemalizm, asla din düş
manlığı demek değildir.

Günümüzde Atatürkçülük ya da Kemalizm, “altı ok”un 
lafzını değil, amacını, yani çağdaş insanlığın en ileri top 
lumunu kısa yoldan yaratma hedefini benimsemek demek
tir.

Günümüzde Atatürkçülük ya da Kemalizm, en ileri 
teknolojinin, bireyin ve toplumun hizmetinde kullanılma
sıdır.

Günümüzde Atatürkçülük ya da Kemalizm, demokratik
liktir, çağdaşlıktır, özgürlüktür, çoğulculuktur, inanç ve vic
dan hürriyeti içinde teknolojik ilerlemedir.

Atatürk Üzerine adlı kitabımın ikinci baskısını 1994 yılın
da yeniden okurken, 1983 yılındaki ilk basıma yazdığım ön
sözde “Atatürk konusundaki kitap ve makalelerin çok faz
la olduğu bugünlerde, böyle bir çalışmayı yayımlamak bel
ki birçok okuyucuya gereksiz bir gayret gibi gelebilir” tüm
cesi dikkatimi çekti.

O yıllarda belli bir görüşü “Atatürkçülük” adı altında 
toplu empoze eden ve bu yolla Atatürk’ün mirasını bile red
deden bir baskı rejiminden geçiyorduk.

Ben bu kitabı o “baskıcısüngülü Atatürkçüler”e karşı ya
yımlamıştım.

Bugün, kitabı yeniden okurken, ne denli haklı ve doğru 
bir iş yapmış olduğumu bir kez daha gördüm.

Kitap, 1994’teki tartışmalara, bilimin ışığını tutmaya ve 
çağdaş yorumlara temel oluşturmaya yönelik yazıları içeri
yor.

1994’te Türkiye toplumu olarak nerede bulunduğumu
zu göstermek bakımından, kitaba D. Mehmet Doğan’ın bana 
yolladığı laiklik ile ilgili bir mektubu ve ona verdiğim yanıtı 
da son yazı olarak ekledim.
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Okuyucu böylece, Atatürk ve Atatürkçülük konusunda
ki gelişmeleri daha ayrıntılı bir etkileşim süreci içinde algıla
ma olanağına kavuşacak.

Emre Kongar
Ağustos 1994
Ulus  Ankara
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Genişletilmiş Yeni Basım İçin Önsöz

Dünya ve Türkiye çalkantılı dönemlere girdikçe, Gazi Mus
tafa Kemal Atatürk’ün önemi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ku
rarak gerçekleştirdiği büyük siyasal ve sosyolojik/kültürel 
devrim daha iyi anlaşılıyor.

Ülkemizin özellikle büyük bir siyasal bunalım yaşadığı 
21. yüzyılın ilk ve ikinci on yılında, yeniden büyüklüğü anla
şılan Atatürk üzerine yazdıklarıma 19 makale daha ekledim.

Bu kitap esas olarak, 12 Eylül 1980 darbesine tepki olarak 
yazdığım yazılardan oluşuyordu.

Şimdi bunlara Atatürk karşıtı siyasal iktidarlara karşı 
yazdığım yazıları da ekledim.

Böylece kitap hem daha bir bütünlük hem de daha bir 
güncellik kazandı.

Emre Kongar
Ekim 2016

Ulus  İstanbul
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