
Türkiye’de devlet 1920’de, rejim 1924’te kurul-
du; 1. Meclis ve İstiklal Marşı yeni devletin rejiminin 

rengini belirleyecekken Hilafetin kaldırılması akabinde 
Takrîr-i Sükûn ile yeni rejim varlığını dayattı. İstisna ha-
lini anlatan Takrîr-i Sükûn aynı zamanda olağanüstü yet-

kiler tanıdığı hükümeti de belirginleştirdi; hükümet re-
jim uyarınca devlet adına icra yetkisini kullanan organdı. 

Hükümetler olağanüstü durumlara götüren uygulamala-
rın müsebbibiyken krizden, darbe ve müdahaleden sonra 

kamuoyundaki gerginliği alan, kurucu olmayacağı belliy-
ken büyük anlamlar yüklenen uygulayıcı olarak şekillen-
di. Hükümetin işlevi devletin çalıştığının göstergesiyken 
rejimin meşruiyetinin de garantisidir; yürütmenin sıhhati 
kaygıların, tedirginliklerin izalesiyle ilgilidir. Her sorun, 

kriz hükümet tarafından absorbe edildiğinden bunalımla-
rın, problemlerin rejime ve devlete ulaşması engellenir.

Devlet kimin?
Türkiye’de İslamcılar, dindarlar “devlet bizim idareci-

ler değil” tezi üzerinden muhalefet yaparken devleti sahiplenip 
rejimi ve hükümetleri yani devleti yöneten elitleri reddetmiş-
lerdi; bu argümanın arka planında şahıslar değişince zihniye-

tin değişeceği fikri vardı. Fakat Menderes’ten bu tarafa kadro-
lar değişse, dindar hatta İslamcı kimlikler yönetim kademesine 

gelse de “rejim” aynen devam etti. Orman yangınları ve sel-
lerin sürdüğü esnada olan bitenden “devlet değil hükümet so-
rumlu” diyen seküler kesimler aslında rejimi kastetmekteydi.

‘Cici demokrasi’
Bu toplumun genetiğindeki devlet merkezlilik, devleti 

kesinlikle karşı kampa teslim etmeme fikri kendini her du-
rumda gösterir. Aslolan devlettir fakat 1924 rejimini mut-

laklaştıranlar zaman zaman adalet, demokrasi arayışını dile 
getirseler de hükümeti, demokrasiyi araçsallaştırırlar; İsmet 

İnönü’nün “cici demokrasi” kavramı aslında bütünüyle 
Takrîr-i Sükûn’dan ibaret olağanüstü hal yönetiminin vaz-
geçilmezliğini anlatır. Tabii, anlatıyı delillendirmek için de 
ne 1. Meclis’i, İstiklal Marşı’nı, ne 1921 Anayasasını göz 
önüne getirirler, devlet ile rejimi özdeşleştirerek 1924 ön-

cesini, tüm kadroyu aynılaştırmaya çalışırlar.
Halbuki 1924 rejimini kuran kadroyla devleti kuran 

kadro aynı değildir. Buradaki yanılgı İstiklal Harbi verilir-
ken Padişah’a sunulan arızalarda, halka yapılan çağrılarda 
yalnız vatan-din-iman değil aynı zamanda Hilafet ve sal-
tanatın da kurtarılmayı hedeflendiği bildirilmiştir. Haliyle 
devletin meşruiyeti İslam’a, Hilafete ve İmparatorluk zih-

niyetine göre şekillenirken 1924 rejimi laikliğe, ulus devle-
te, Hilafet ve enternasyonalizm dışılığa dayanır.

Buradaki kritik soru şu, devlet nasıl olur da kendi da-
yanaklarının karşısındaki bir zihniyete teslim olur?

Öncelikle icra heyetinin devlet mekanizmasının meş-
ruiyet kaynaklarıyla ilkin çatışmadan faaliyette bulunması, 

“hükümet imkanları”nı yani yönetimi büyük oranda elde 
ettikten sonra rejimi kurmaları bu boşluğu doğurmuştur.

Devleti ele geçirme, devletleşme
Devlet var kalmanın işaretidir; düzeneğin çalışması mil-

let hayatının devamlılığının da garantisidir. Orhun Abideleri’nde 
yazdığı gibi milletin tini “yok olmama” yani “var kalma” iradesi-
dir. Devletin inşası bile büyük anlam ifade ederken 1924 rejimini 

kuranlar meşruiyetlerini bu “yok olmama tini”ne dayandırır.
Devlet bir açıdan karar alabilen, aldığı kararı uygulaya-

bilendir; rejimi kuran ve devleti idare edenler de bu iktida-
rı hayata geçirmişlerdir. Yalnızca güvenlik güçlerini hareket-

lendirme, yasa çıkarma, adaleti-kararları uygulayabilme değil 
aynı zamanda inkılapları bir biçimde ilk zamanlarda meşru-
laştırabildikleri akabinde de geçerliliği sağlayabildikleri için 

rejimi günümüze kadar getirebilmişlerdir. Bu beraberinde 
devlet fonksiyonlarını rejim hassasiyetleriyle örtüştürme, hü-

kümet eliyle uygulayabilme imkanına kadar gitmiştir.
Devlet İstiklal Harbi verirken aynı zamanda düşmanla-

rını da belirlemiştir; Akif’in İstiklal Marşı’nda dile getirdi-
ği gibi… Halbuki 1924 sonrasında devlet düşmanları arası-

na 1920’ün kurucu figürleri, İslamcılık, sosyalizm, Kürtçülük 
dahil edilmiştir. Bu biraz da Gramschi’nin “devleti ele geçir-
mek”ten “devlet haline gelme” vurgusuna örnek teşkil eder. 

Kurucu müesses nizam kadrosundan sonra kimse devleti ele 
geçirip devlet haline gelememiştir; kendi kimliği uyarınca 

devlete yeni bir müesses nizam verememiştir.
1924 Rejimi’nden sonra idareye gelen hükümetlerin, par-

tilerin hiçbiri devletin alacağı düzenin rengini belirleyemez, al-
ternatif bir ekonomi programı, siyasal paradigma uygulayamaz. 
Kapitalizmin sınırları içinde içe dönük ya da dışa açık tercihler 
müesses nizamı zorlamaz, hesap kesilse, devlet üzerine alarak 

kurtarsa da sorumluluk hükümette kalır.
 

Türkiye’nin kodları 
ne zaman yazıldı?
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Türkiye siyasi tarihi-
ni yakından okuyanlar 
çok iyi bilir ki Osmanlı 
Devleti’nin tarih sahne-
sinden çekilmesiyle ku-
rulan genç Cumhuriyet, 

Kürtleri ve İslamcıları sistem dışında 
bıraktı. Türkiye’nin dindarları, muhafa-
zakârları, muhafazakâr milliyetçiler si-
yaset yoluyla sisteme eklenmeyi başardı 
ki bugün ülkeyi onlar yönetiyorlar.

‘Sistemin parçası yapamadık’
Kürtler için şartlar daha da zordu. 

Evren Çelik Wiltse ile İHH için hazır-
ladığımız “Tarih boyunca Kürt raporla-
rının analizi” çalışmasında geçen, İsmet 
İnönü’nün hazırlayıp Mustafa Kemal 
Atatürk’e sunduğu raporun bir cümle-
si oldukça ilgi çekicidir. “Güneydoğu 
Anadolu illerini duygusal olarak, devlet 
işleyişi olarak ve ekonomik olarak siste-
min bir parçası yapamadık.” Bu önem-
li cümle ve raporların bütününe bakınca 
cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ka-
dar Anavatan Partisi ve AK Parti hükü-
metleri hariç bölgede ilk rapordan son 
rapora kadar kayda değer bir gelişme 
olmamıştır.

Türkiye siyasi hayatına baktığımız-
da Türkiye tarihi boyunca Güneydoğu 
Anadolu meselesi bütün siyasi parti-
lerin gündeminde olmuştur. 2004 yı-
lında rapor çalışması için Diyarbakır’a 

gittiğimizde bir aşiret temsilcisi ilginç 
bir değerlendirme yapmıştı. “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu-
güne kadar, bir Kürt olarak, ekonomik 
kalkınmayı yalnızca Özal döneminde; 
rahat nefes almayı ise şu iki yıllık AK 
Parti döneminde hissettik”.

Bu makalede ele alacağımız konu: 
İsmet İnönü’nün zikrettiği “Bölge bizim ol-
madı” cümlesinden bugüne kadar bölge-
de değişen unsurlar nelerdir? Daha temel-
de üzerine gideceğimiz mesele ise bugün-
kü muhalefet partilerinin Kürt seçmene, 
HDP’ye ya da bölgeye ne vadedebileceğidir.

Çözüm arayışı
Kurulduğu günden beri AK Parti, 

Türkiye’nin devlet – millet arası kang-
ren olmuş onca sorununu çözdükten 
sonra Kürt sorununu da çözmeye yö-
neldi. Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi 
Diyarbakır konuşması; Kürt kimliğinin 
tanınması, meselenin doğru teşhis edil-
mesi ve silahsız bir çözüm arayışı bakı-
mından oldukça kıymetliydi.

 
Arap Baharı’nda Suriye iç savaşı-

nın çıkması ve küresel sistemin PKK 
ve HDP’ye dönük oluşturdukları ka-
fa karışıklıkları, hem PKK’nın hem 
HDP’nin parti olarak çözüm sürecin-
den vazgeçmesine neden oldu. PKK 
yalnızca çözüm sürecini sabote et-
mekle kalmadı bunun yanı sıra ya-
bancı güçlerin teşvikiyle Güneydoğu 
Anadolu’da özerklik ya da işgal gibi 
girişimlerde de bulundu.

Tepkinin arka planı
Bugün PKK’nın hiçbir eylem çağrı-

sına cevap vermeyen, HDP’nin hiçbir mi-
tingine katılmayan bölge halkı bu örgüt-
lerle bağını koparmaktadır. Bu tepkinin 
arka planına baktığımızda üç hususun et-
kili olduğunu görmekteyiz:

1. PKK çözüm sürecini, küresel 
güçlerin ve İran’ın isteği doğrultusunda 
Suriye’de elde edeceği imkân karşılığın-
da satmıştır.

2. Çukur eylemlerinde evleri mevzi 
olarak kullanmak için Kürt vatandaşların 
hanesine tecavüz etmiştir. Kendi çocuk-
ları lüks semtlerde refah içerisinde yaşar-
ken gariban Kürt çocuklarını çocuk yaşta 
ölüme sürüklemiştir.

3. HDP siyaseten Türkiye partisi ol-
mak yerine hem kendisini teröre teslim 
etmiş hem de Türkiye’nin jakoben parti-
leri ile ittifaka girmiştir.
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İsmet İnönü’nün zikrettiği “Bölge bizim olmadı” 
cümlesinden bugüne kadar bölgede değişen 

unsurlar neler? Daha da önemlisi bugünkü 
muhalefet partileri Kürt seçmene, 

HDP’ye ya da bölgeye 
ne vadedebilir?

Millet ittifakı’nın HDP ile açık ittifak 
yapma şansı yoktur. Onların beklentisi, Erdoğan 
karşıtlığını merkeze alarak hiçbir temel mesele 
hakkında hiçbir vaat ortaya koymadan HDP’nin 
oyunu almak aynı zamanda da onları masada 
göstermemektir. Bu aldatıcı tutum, 
Kürt seçmen için düşündürücüdür.
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hanesine tecavüz etmiştir. Kendi çocuk-
ları lüks semtlerde refah içerisinde yaşar-
ken gariban Kürt çocuklarını çocuk yaşta 
ölüme sürüklemiştir.

3. HDP siyaseten Türkiye partisi ol-
mak yerine hem kendisini teröre teslim 
etmiş hem de Türkiye’nin jakoben parti-
leri ile ittifaka girmiştir.
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İhsan Aktaş
GENAR Başkanı

İsmet İnönü’nün zikrettiği “Bölge bizim olmadı” 
cümlesinden bugüne kadar bölgede değişen 

unsurlar neler? Daha da önemlisi bugünkü 
muhalefet partileri Kürt seçmene, 

HDP’ye ya da bölgeye 
ne vadedebilir?

Millet ittifakı’nın HDP ile açık ittifak 
yapma şansı yoktur. Onların beklentisi, Erdoğan 
karşıtlığını merkeze alarak hiçbir temel mesele 
hakkında hiçbir vaat ortaya koymadan HDP’nin 
oyunu almak aynı zamanda da onları masada 
göstermemektir. Bu aldatıcı tutum, 
Kürt seçmen için düşündürücüdür.

Ercan Yıldırım
Yazar

DEVAMI 5’TE DEVAMI 4’TE

Kirlenen dünyanın sorunu
Ekolojik mültecilik

Savunmada pazar olmak mı?
Küresel aktör olmak mı?

CÜNEYD ALTIPARMAK Sayfa 4’teTARKAN ZENGİN Sayfa 6’da
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Osmanlı toplumunun şehirli, köylü ve 
konargöçer topluluklardan mürekkep 
olduğu söylenebilir. Bu üç büyük par-

çanın aynı zamanda Müslim ve gayrımüslim 
olarak iki büyük grupta tasnif edilmesi müm-
kündür. Müslüman ahalinin ayrıca ehli örf ya 
da askerî olarak tabir edilen, devlete vergi ver-
meyen bir grup ile vergi mükellefi addedil-
miş şehirli ve köylü reaya sınıflarından oluş-
tuğu bilinmektedir. Şehirlerdeki esnaf sayıl-
mazsa devletin asıl vergi kaynağı toprağı işle-
yenlerdir. Devletin asli geliri toprak vergisiyle 
oluşmakta, her çift sahibi reaya ve tımar sahi-
bi olarak toprak işleyenler devletin temel ver-
gi mükellefi ve birimi olarak görülebilir. Bu 
anlamda köylü nüfusun Osmanlı toplumunda 
devleti ve orduyu besleyen en önemli grup ol-
duğu tespit edilebilir. Kırsaldan şehirlere göç 

Osmanlı devleti açısından ölümcül sonuçla-
ra yol açabilecek bir durumu oluşturur. Toprak 
işleyen çift sahiplerinin şehirlere göç etmesi, 
ekonomik anlamda gıda kıtlığı, vergi gelirle-
rinin düşmesi ve ekonominin zayıflaması an-
lamlarına gelir. Devlet bu sebeple kendini yer-
leşiklerin yerlerinden ayrılmamaları veya bu-
lundukları şehirden başka şehirlere göç etme-
meleri için sürekli tedbir almak zorunda hisse-
der. Askeri zümreler ile vergiden muaf olanlar 
haricinde Osmanlı şehir toplumunda esnaf ve 
meslek grupları da vergi yoluyla ya da vakıflar 
kurarak devlete kaynak sağlıyordu.

Bu toplum yapısında devlet için en so-
runlu grupların seyyar, konargöçer ve topra-
ğa bağlı olmadıkları için kolaylıkla kontrol 
altına alınmaları mümkün olmayan gruplar 
olduğunu vurgulamak gerekir. Yörük, Kürt 
ve Türkmen konargöçer aşiretlerin Osmanlı 
iktidarlarını en çok uğraştıran gruplar oldu-
ğu belirtilmeli. Bu aşiret ve gruplar göçe-
be oldukları için devletin kolayca ulaşama-
yacağı yerlerde yaşar; vergi, asker verme ve 
diğer bazı tekalifleri yerine getirme konu-
sunda isteksiz davranırlardı.

İskan meselesi
Konargöçerler sadece vergi ve as-

ker vermekten kaçınmalarıyla değil göç-

leri esnasında meskûn ahaliyi rahat-
sız etmeleriyle de tepki topluyorlardı. 
Yüksek sayıda insan ve hayvan nüfusu-
na sahip bu grupların göçleri esnasın-
da yerleşik ahalinin ekin ve tarlalarının 
tahribi sebebiyle yerleşik ahaliyle ara-
larında çıkan niza ve çatışmalar önemli 
meseleler arasındaydı. Aşiret, devlet ve 
yerleşik ahali arasındaki ilişki ve çatış-
malar Osmanlı klasik döneminden dev-
letin dağılma sürecine girdiği dönemle-
re kadar değişik yoğunluklarda seyret-
miştir. Hatta Cumhuriyet döneminde bi-
le özellikle orta Toroslarda yerleşik aha-
li ile çeşitli konargöçer gruplar arasında 
bu türden çatışmalara rastlanmıştır.

Osmanlı devletinin 600 yıllık tarihinin 
büyük bir bölümünde konargöçer cemaatleri 
iskân ettirmekle uğraştığı, bu cemaatlerin fır-
sat buldukları an iskân ettirildikleri yerlerden 
firar ettikleri bilinir. İskân meselesi zaman za-
man da büyük dramlara, ölümlere, mal ve za-
man kaybına sebebiyet verir.

Osmanlı toplumunda asayişi bozan 
ikinci grubun Osmanlı resmî belge dilinde 
eşkıya olarak nitelenen grupların oluşturdu-
ğu kuşkusuzdur. Bu belgelerde sadece bugün 
kullandığımız anlamıyla değil, ‘emirlere kar-
şı çıkan, vergi vermeyen, iskân ettirildikleri 

yerlerden firar eden gruplar’ anlamına da ge-
liyordu. Bu sebeple sözgelimi önceden eşkı-
ya tabir olunan bir grup verilen görevi kabul 
ettiklerinde pekâlâ ‘muteber devlet görevli-
si’ sınıfına dahil olabiliyordu. 17. yüzyıldan 
itibaren başıbozuk olarak tabir edilen kişile-
rin, leventlerin, Celalî artıklarının, eşkıyalığa 
soyunan suhtelerin (medrese talebesi), kısa-
ca asayişi bozan ve “mechulu’l-ahval” denen 
tüm riskli ve muzir grupların tamamına bir-
den eşkıya denmiş; bunların engellenmesi ve 
bertaraf edilmeleri için devlet kendini çeşitli 
tedbirler almaya mecbur hissetmiştir.

Osmanlı devlet adamlarının toplum dü-
zeninin amacını beldelerin asayişi ve reayanın 
rahatının sağlanması olarak belirlediğine dik-
kat çeken Ekrem Akman, Kolektif Bilincin 
Dinsel Referansları adlı kitabında bu amaç 
için geliştirilen en önemli fıkhi araçları temsil 
eden kasame, nezir ve kefalet sistemlerini ir-
deliyor. Herhangi bir yerde meskun olan kişi-
lerin mekana karşı sorumluluklarını ifade eden 
kasame, kolektif cezalandırma yöntemi olarak 
kullanılan nezir ve herkesin herkesten sorum-
lu olduğu toplumsal bir gözetleme ve sorum-
luluk yükleme mekanizması haline getirilen 
kefalet sistemlerinin asayişi sağlarken devletin 
tebaasını nasıl kendisinin stratejik ortağı haline 
dönüştürdüğünü de ortaya çıkarıyor.

Osmanlı devlet adamlarının toplum düzeninin amacını beldelerin asayişi ve 
reayanın rahatının sağlanması olarak belirlediğine dikkat çeken Ekrem Akman, 
Kolektif Bilincin Dinsel Referansları adlı kitabında bu amaç için geliştirilen en 
önemli fıkhi araçları temsil eden kasame, nezir ve kefalet sistemlerini irdeliyor.

MURAT GÜZELA Ç I K G Ö R Ü Ş K İ TA P L I Ğ I

Kolektif 
Bilincin 
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Referansları

Ekrem Akman
Çizgi Kitabevi 

2021

İnsanoğlunun varlık nedenini soruşturmak genelde fel-
sefenin ve psikolojinin işi sayılagelir. İnsanın varlık ne-
denini sormak diğer yandan hem hayatın hem de ölü-
mün anlamını sormakla eşdeğerdir. Sigmund Freud, 
Otto Rank, Soren Kierkegaard, Carl Jung, Erich Fromm 
gibi fikir adamlarının bakış açılarının haricinde kalan 
bir bakış açısıyla Becker, hayatî yalan -insanın kendi 
ölümsüzlüğünü reddetmesi- problemini çözmeye çalışı-
yor. Bunu yaparken insanın hem ölüm 
hem de yaşamla ilgili çelişkili korku-
larını aşmasına yardımcı olmak için 
psikanalizin ve aklın ne tür sınırlama-
lar içerdiğini de ustaca bir şekilde ifa-
de ediyor. Kitaba Kemal Sayar’ın da 
bir takdim yazdığını belirtelim. 

Ölümü İnkâr, Ernest Becker, 
çev. Ayşegül Özdoğan, İz, 2020

İlkin Eleştirel Okul olarak tabir edilen ve Horkheimer ile 
Adorno’nun başını çektiği Frankfurt Toplumsal Araştırmalar 
Enstitüsü çevresine yakınlığıyla bilinen Ernst Bloch, dine ve din-
sel duyuşa ilgisi, umut ve ütopya kavramları çerçevesinde şekil-
lenen kendine özgü yazma tarzı ve fikri tavrıyla 20. Yüzyılın ilgi 
çekici, ayrıksı Marksist düşünürlerinden sayılabilir. Ernst Bloch’u 
bu fikri çabasında en çok uğraştıran ve hatta onu sadece kendi-
si için değil genel olarak bir ‘ilke’ haline dönüştürerek düşündü-
ğü “umut” kavramı etrafında yazılmış on üç 
makalenin yer aldığı derlemede Bloch’un dü-
şüncesi; özel olarak onun umut ve ütopya 
anlayışını felsefi yöntem, hümanizm ve an-
ti-hümanizm, antropoloji, din, metafizik, es-
katoloji ve mitoloji, edebiyat ve müzik gibi 
birçok boyut üzerinden tartışılıyor. Umudun 
Mahremleştirilmesi, der. 
Peter Thompson, Slavoj Žižek, Ayrıntı, 2021

En hayati yalan 
ölümün inkârı mı?

E. Bloch’u ‘umut 
ilkesi’yle okumak
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Osmanlı devlet adamlarının toplum düzeninin amacını beldelerin asayişi ve 

Asayişin üç aracı: 
Kasame, nezir ve kefalet

TÜRKİYE’NİN KODLARI 
NE ZAMAN YAZILDI?

DEVLET REJİM HÜKÜMET
Devleti, rejimi, hükümeti ayırmak bir bakış açısının ürünü değil tam tersine Takrîr-i Sükûn statükosunun devamlı hatırlattığı fiili durum. Türkiye’nin 

güçlü bir laik veya seküler kimlikle kurulduğu kabul ettirilmek isteniyor; devletin kodlarını 1920’den değil 1924’ten başlatmak istiyorlar.

Demokratik idareler sürekli meşrulaş-
tırmalara ihtiyaç duyar, bir yönetimin 
hatta topluluğun meşruluğu etkinliği-

nin, temellerinin sürekli onaylanmasına bağlı-
dır. Bu açıdan “makul fikir keskin kılıçtan et-
kilidir.” Makulu inşa bir yumuşama, iktida-
rı paylaşma, esneme değil kabul edilebilirliği 
oluşturmaktır. Hakimiyet bir açıdan, yeniyi do-
laşıma sokmayı içerirken bir yanıyla da eski-
yi süreklileştirmeye dayanır fakat eskide diret-
me biraz da güç kullanmayı gerektirir. Takrîr-i 
Sükûn ile idare yani hükümet, hükümeti belir-
leyen rejim tasfiyelerle yolunu buldu; üniver-
site hocasından bürokratına, siyasetçisinden 
İstiklal Harbi’ni birlikte verdiği askerine kadar 
en kalitelileri mevkilerinden alıp en vasıfsızla-
rını yerleştirdi. Çünkü devlet varlığını sürdür-
mek için en kalitelisini, en başarılısını işin ba-
şına getirir, halbuki rejimi oturtmak isteyenler 
hükümette, bürokraside, ilmiyede yetersizle-
ri ikame ederek fikir serdedeni değil “tak diye 
emredince şak diye yapanı” tercih eder. 

Oysa devlet seçkinlik üzerinde yürür, büyür; 
bu seçkinlik, lümpen seçilmişlik değil tam aksi-
ne en başta kaliteli eğitime dayanır. İngiltere siya-
sette, bürokraside “Oxbridge”i üretmiş, genellikle 
Oxford ve Cambridge mezunlarından oluşan yapı 
idareyi oluşturmuştur. Bu bir sınıfın yönetimi ele 
geçirmesi, çökmesi, çöreklenmesi manasına gel-
mez; çünkü dünya sisteminin merkez ülkelerinde 
devlet-rejim-hükümet ayrımı neredeyse bulunmaz.

Devlet ile rejim örtüştüğü için hükümet-
ler otomatikman uygulayıcıdır, velev ki sosya-
list ya da liberal olsun mühim değil, fark yal-
nız metodolojidedir. Sosyalistin ya da liberalin 
“anlamlandırdıkları hayat” aynıyken üretim iliş-
kileri farklılık gösterir. Theatcherizm, Obama 
Doktrini, Menderes-Özal-Ecevitçilik, Keynes ya 
da Hayekçilik özünde birbirinden farklı değildir.

Batılılaşmayı bir ideoloji kisvesine bürün-
dürüp rejim haline getiren Türkiye gibi ülkeler-
de elitizm epistemolojik birikim, sağlam eğitim, 
yüce bir ruhta değil operasyon yapabilme rahatlı-
ğındadır; İstiklal Mahkemesi üyeleri, Falih Rıfkı, 

Behçet Kemal gibi gazeteci-aydınlar, Hilafetin 
kaldırılmasını savunduktan sonra tasfiye edilen 
Seyyid Beyler örneğinde olduğu gibi…

CHP kendini devletin ve İstiklal Harbi’nin 
sahibi sayar, halbuki 1924 rejiminin kurucusu, 
yürütücüsüdür. Bu vasfı nedeniyle Recep Peker 
CHP’yi devletten ayırmaya çalışıyordu, muhte-
melen DP kurulunca partinin dağılma aşaması-
na geleceğini öngördüğünden. Zira Peker biliyor 
ki, rejim kurma, “inkılap kadro işidir”, tamamlan-
mış her projede uygulayıcılar da tasfiye olur, hasa-
rın tümü kendilerine yüklenir. 27 Mayıs’taki 7 bin 
tasfiye, 12 Mart ve 12 Eylül’deki sağdan-soldan 
ipe alınanlar enkazı yüklenenlerdir.

Devlete rağmen rejimi sahiplenmek
12 Eylül’de ülkücüye “devleti kurtar-

mak size mi kaldı” diyen devleten sahibi de-
ğil rejimin-müesses nizamın operatörüdür. 

Buna rağmen Milli Demokratik Devrimci, 
ülkücü, muhafazakar, sol-liberal, sosyalist-
ler hatta etnik ve mezhep unsurları da rejim 
ile devlet yani 1924 ile 1920 karşı karşıya 
geldiğinde yerleşik statükoyu tercih eder! 1. 
Meclis, 1921 Anayasası ve İstiklal Marşı’nın 
temsil ettiği Türkiye’nin nomosi sözkonu-
su olduğunda Takrîr-i Sükûn düzeni yeğlenir.

Devlet milletin mücessem halidir, içinden çı-
kar fakat tekrar orada kök salması da gerekir. 1924 
müesses nizamı bırakın kendi ideolojisini, devle-
tin bile millet hayatında kökleşmesini engelledi. 
Düalist yapı, çoklu odaklar, dar ve vicdansız eli-
tizm istisnayı belirlerken meşruiyeti elden bıraktı; 
güçle, darbelerle bastırmayı yeterli gördü.

İyi-kötü, dost-düşman karşıtlıklarını 
mutlaklaştıran devlet, kötü ve düşmanı belir-
leyen rejim, cezalandıran hükümettir.

Rousseau gibi “sözleşmeci”ler bile devletin 

toplumu dönüştürme yetkisini savunur. Devlet aha-
li için iyi olanı söyleyenken, rejim urbaların cinsini, 
kalitesini, renklerini belirler, topluma düşen de ken-
disine biçilenleri sorgulamadan giymektir.

Devlet-statüko-hükümet örtüştüğünde itiraz 
gelmez fakat ontolojik farklar alternatifleri gün 
yüzüne çıkarır. Devlet insanlardan vücut bulur 
fakat onlara anlam üretme göreviyle de karşı kar-
şıya kalır, bu misyonu rejim yürütürken, hükü-
met anlamı anlamlandıracak araçları üretir. Yeri 
geldiğinde sağlam bir felsefeyle hayatı millet adı-
na manalandırırken yeri geldiğinde elitleri güzi-
deleşemediği zaman birine iki serseriyi gönderip 
tehdit ettirdikten sonra seni koruyalım diyen maf-
ya gibi banal usullere başvurur.

Devletin sınıfları olur, sınıfın devleti varsa bu 
rejimin etkisindendir. Devlet insanlara hikayeler ya-
zılmasını ister, öyküyü rejim yazar, hükümet okur 
fakat yeni bir hikaye vermeden insanların bel bağla-
dığı anlatılar elinden alınmaz. Takrîr-i Sükûn statü-
kosunun hikayesini Türk milleti benimsemedi, eli-
ne tutuşturulup okutulması otoritenin gücünü göste-
rir, millet meşruiyetini değil! Gidecek yerimizin bu-
lunmadığını dile getirmek erken Cumhuriyette ka-
bul edilebilir bir hikayeydi, korkutma ya da sıklıkla 
yapıldığı gibi devletin zararı engellediği vurgusu… 
Fakat yeni hikaye duymak isteyen millet olumsallı-
ğı öne çekiyor, mutluluk mitine sarılmak istiyor.

Devleti, rejimi, hükümeti ayırmak 
bir bakış açısının ürünü değil tam tersine 
Takrîr-i Sükûn statükosunun devamlı hatır-
lattığı fiili durum. Türkiye’nin güçlü bir laik 

veya seküler kimlikle kurulduğu kabul etti-
rilmek isteniyor; devletin kodlarını 1920’den 
değil 1924’ten başlatmak istiyorlar.

Her tür kutuplaşmaya karşı mesela eşcin-
sellik mevzuunda milleti ve toplumu koruma, 
kurumları güçlendirme, askerin her tür son mo-
del cihazlarla donatılması gibi hususlarda re-
jim-hükümet-ideoloji ayrımı çok belirginleş-
mez. Kamu yararı meselesinde yazılmamış bir 
mutabakat toplumda hatta siyasette hala bulu-
nuyor. Kitleleri seçkinlerin mi yönetmesi gerek-
tiği yoksa temsiliyetin ötesinde katılımcı model-
lerin mi üretilmesi mevzuu da tartışılıyor fakat 
ulus devletin homojen bakışı, rejim tercihi, hu-
dut fikri ilkesel bazda yerli yerinde duruyor.

Misak-ı Milli’nin dahi gözlerden ırak tutul-
ması yazılmamış mutabakatlardan biri adeta.

Hayati karar
Alman, devletini arayan millet; Fransız, mil-

letini arayan devlet iken, biz Türkler yerini-yurdu-
nu-düzenini korumaya çalışan bir milletiz!

Korumacılık, muhafazakarlık ulus dev-
letin ve milli bütünlüğün temel ideolojisi… 
1920’de kurulan devlet ve millet bağı Takrîr-i 
Sükûn statükosunu desteklemese, sahiplenme-
se de ses çıkarmadı. Kaostan düzene geçişte-
ki acılar muhafazakarlığı mutlaklaştırır… Ne 
millet 1924 müesses nizamını benimser ne 
Takrîr-i Sükûn düzeni devleti pür teslim aldık-
larını bilir, Türkiye’nin Nomosu’nun bilfiil du-
ruşunu bozamadıkları için.

Takrîr-i Sükûn statükosu bünyeye yerleşmiş 
bir bıçak gibi dururken bunu tedbirsiz ve usulünü 
bilmeden çıkarmanın kan kaybıyla bünyeyi öldü-
receği bilgisi yüzünden kimse bu hançeri yerin-
den oynatmaya cesaret edemiyor. Bıçağın sapına 
elini atan karizma Kemalizmi tarihselleştirmekle 
güncelleştirmek arasında gidip gelmezse hançe-
ri çıkararak devlet-rejim-hükümet ayrımını zihin-
lerden uzaklaştıracağı gibi İstiklal Harbi’ni verip, 
Meclis’i açan, İstiklal Marşı’nı yazan devlet, mil-
letinin içinde kök de salabilecek!   

ercnyldrm1@gmail.com

Ercan Yıldırım
Yazar
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