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Takdim

Ülkemizin en önemli yazarlarından biri olan D. Mehmet Doğan hak
kında hazırlanan bu eser Doğan’ın okuyucusu olarak bizlere katkısı
nı düşündüğümüzde küçük bir teşekkürdür.

Doğan’ın dilden sosyolojiye, edebiyatımıza, yakın tarihimize, şehir 
kültürümüze geniş bir yelpazeye yayılan eserlerini düşündüğümüz
de Türkiye’yi besleyen bir pınar gibi hayatı boyunca bu memlekete 
emek verdiğim görüyoruz. Hazırladığı sözlükle, dilimize ilişkin yaz
dığı kitaplarla Türkçeye katkısı aynı zamanda düşünce dünyamıza 
katkısıdır. Düşüncenin yolu kelimelerden, kavramlardan geçer, dil
den geçer. Dilsiz düşünce üretilemez, felsefe üretilemez. Bu itibarla 
biz Doğan’ı her şeyden önce bu toprakların, bu milletin yetiştirdiği 
bir mütefekkirimiz olarak görüyoruz. Eserlerinde çok derin bir te
fekkür, bir irfan, hikmet ve erdem görüyoruz. Bizce Doğan Anadolu 
irfanının sözcülüğünü yapmaktadır.

Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği adıyla büyük bir okul kurmuştur. 
Kendisi de başlı başına bir okul olan Doğan’ı çeşitli açılardan yo
rumlayan, uzun bir emeğin ürünü olan bu eseri hazırlayan Osman 
Özbahçe’ye çok teşekkür ediyoruz.

Musa Kâzım Ancan 
Türkiye Yazarlar Birliği 

Genel Başkam



Sunuş

D. Mehmet Doğan Batılılaşma İhanetVyle hiç kimsenin beklemediği 
bir tarzda okuyucunun karşısına çıkmıştır. Kaynaklarıyla, belgele
riyle etkili bir eleştirel söylem başlatmıştır. Yakın tarihe ilişkin bil
gilerin Ortodokslaştığı bir ortamda Cumhuriyet’in tezlerini eleştiren 
kitaplar yazmıştır. Alfabe değişikliği ve Türkçenin baskılanmasına 
yönelttiği eleştiriyi Büyükbir Türkçe Sözlük’\e taçlandırmıştır. Büyük 
Türkçe Sözlük, Batılılaşma doğrultusunda kurgulanan dil projesini 
tek başına boşa çıkarmış büyük bir eserdir.

Doğan’ın düşünce dünyasını kuran büyük fikir Batılılaşma çabalarına 
yönelttiği eleştiridir. Doğan Batılılaşmayı sorunsallaştırıp bırakmamış, 
mütemmim cüzün bütün unsurlarım başlı başma araştırma-inceleme 
konusu yapmış, bu alanlarda kılavuz niteliği taşıyan eserler vermiştir.

D. Mehmet Doğan’a armağan ettiğimiz bu kitap Doğan’m düşünce 
dünyasını, kişiliğini, yazarlık hayatım kaplayan çabalarını bütünlüklü 
bir yapıda sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede kitap Yazar, Düşün
ce, Dergi, Dil / Sözlük, Deneme, Mizah, Televizyon, Basm, Şiir Şölen
leri, Âkif, Söyleşi, Yaşantı Yazılan başlıkları altmda kurgulanmıştır. 
Birbirinden kıymetli yazarlarımızın katkılanyla somutlaşmıştır.

Yazar başlıklı bölümde Osman Özbahçe, “Bir Yazar Olarak D. Meh
met Doğan”ı yazdı.

Doğan’m Düşünce dünyasını, Türk düşüncesinde durduğu yeri, ge
tirdiği açılımlan, resmî söylem eleştirilerini, askerî darbeler, siyasi 
sistem tartışmalan bağlamındaki siyasal tarihçiliğini Kurtuluş Kaya
lı, Ercan Yıldırım, Ali K. Metin, Murat Erol yazdı. Batılılaşma İha
neti yayımlandıktan sonra Cemil Meriç, Mete Tunçay, Fethi Naci, 
Ergun Göze ve Oktay Sinanoğlu’nun kitaba ilişkin tartışmayı geniş
leten yazılarını Düşünce bölümünde sunduk.

Dergi bölümünü Hareket dergisiyle özdeşleştirdik. Doğan’m yazar
lığa başladığı yer olan Hareket, Doğan’m yazı hayatında kadro öz



deşliği kurulabilecek tek dergidir, tik yazılan ve şiirleri Hareket'te 
yayımlanmıştır. Hareket yazılannı Asım Öz değerlendirdi.

İbrahim Demirci, Turan Karataş, îdris Nebi Uysal, Kâmil Yeşil, Ci
han Aktaş Dil / Sözlük bölümünde Doğan’m yazarlığının özü diyebi
leceğimiz sözlük çalışmalarını, dil yaklaşımını ortaya koyan kuşatıcı 
yazılar yazdılar.

Doğan’m yazıya şiirle başlamasının yansıması denemeleridir. Ede
biyat Doğan’da denemeleriyle yaşamıştır. Doğan’m Denemelerini 
Hüseyin Akın inceledi.

Doğan’m yazarlığının pek gündeme gelmeyen yönlerinden biri mi
zah yazılandır. Halil Kaleli müsteanyla kaleme aldığı yazılar başta 
siyaset ve toplumsal yapı olmak üzere sosyal ve siyasal hayatımızın 
pek çok yönünü ironik bir dille eleştirmektedir. Mehmet Kahraman 
Mizah bölümünde Doğan’m mizah yazarlığını ele aldı.

Televizyon bölümünde Muhsin Mete ve Necip Tosun bir yerde 
Doğan’m asıl mesleğinin değerlendirmesini yaptı. Doğan’m televiz
yonculuğunu, senaryo metinlerini, belgesel çekimlerini yazdılar.

Basm bölümünde Muhammed Enes Kala, Doğan’m gazeteciliğini, köşe 
yazarlığım değerlendirdi. Basm yaym alanında Türkiye’de kurulan ilk 
fakülteden mezun ilk öğrenciler kuşağına mensup Doğan’m çeşitli gaze
te ve delgilere dağılmış basm serüvenini bir başlık altında topladı.

Şiir Şölenleri bölümünde Doğan’m Türkçenin Uluslararası Şiir Şö
lenlerine katkısını ele aldık. Şiirimizi uluslararası platforma taşıyan 
bu büyük projedeki öncülük rolünü Rıdvan Canım yazdı.

Âkif başlığıyla Doğan’m Âkif ilgisine ayn bir bölüm açtık. Yusuf Tu
ran Günaydın ve Mustafa Özçelik Doğan’m Âkif davasını inceledi.

Söyleşi bölümünde Doğan’m hayatını, yaşantısını, kişiliğim öne 
çıkarmayı seçtik. Çelil Güngör, Doğan’m lise yıllarından arkadaşı 
Muhsin Mete’yle, Osman Özbahçe ve Atilla Mülayim Doğan’la bu 
çerçevede söyleşiler gerçekleştirdi.

Armağan'm  geneline yayılan Yaşantı Yazılan Doğan’m yazarlık da
vasının aynı zamanda bir kişilik, bir kimlik kavgası olduğunu göster
mektedir. Mustafa Kutlu, Mustafa Kara, Beşir Ayvazoğlu, Ali Ayçil, 
Fatih Gökdağ, İbrahim Ulvi Yavuz, Ferhat Koç, Bilal Kemikli, Me
tin Önal Mengüşoğlu, Adnan Karaismailoğlu, Hicabi Kırlangıç, Ali 
Ural, Bekir Soysal, Mehmet Kurtoğlu, Erbay Kücet, Şakir Kurtul
muş okuyucusu ve arkadaşı oldukları Doğan’ı yazdılar.

Osman Özbahçe



Bİ
YO

GR
AF

İ

D. MEHMET DOĞAN

Ankara, Kalecik’te doğdu (1947). Babası Sait Do
ğan, annesi Safiye Doğan’dır. Anne Safiye Do
ğan 1980’de, baba Sait Doğan 1987’de vefat etti. 
Kalecik’te Kalecik Cumhuriyet ilkokulunda başla
yan ilköğrenimini Ankara’da Ankara Ulus İlkokulun
da tamamladı. Ankara Cebeci Ortaokulu ve Ankara 
Gazi Lisesi mezunu (1968).
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basm ve Yayın Yüksek 
Okulu (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) Rad- 
yo-Televizyon Uzmanlık Bölümünü (1972) bitiren 
Doğan mezuniyet sonrası Türk Tarih Kurumu Yeni 
Türkiye Araştırma Merkezi’nde dokümantalist ola
rak çalıştı (1972-1974). Askerliğini İzmir Ulaştırma 
Okulu ve İstanbul Kartal Maltepe Terminal Birliğin
de asteğmen ve teğmen olarak yaptı (1974-1975).
İlk kitabı Batılılaşma İhaneti’w. 1975 yılında çıkar
dı. Bugüne değin bir kült kitaba dönüşen Batılılaşma 
İhaneti çeşitli yaymevlerince defalarca basıldı. 
Dergâh Yayınlan’nda (yayın yönetmeni, 1975-1977, 
1978) ve TRT’de (genel müdür danışmanı, 1977- 
1978) çalıştı. TürkDili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin 
(Dergâh Yayınları) yayınını plânladı ve ilk ciltlerin 
yayınını yönetti (1975-1978).
1978 yılında bir grup yazarla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. 26 Nisan 
1979’daki ilk genel kurulda Yazarlar Birliği genel 
başkanlığına getirildi. 14 Mart 1998’e kadar do
kuz dönem TYB genel başkanı olarak görev yaptı. 
1978-1980 arası Yazarlar Birliği bünyesinde Birlik 
Yayınları’m kurdu ve yönetti.
1980’de Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi’nde söz
leşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak ça
lıştı (1980-1987). Büyük Türkçe Sözlük ilk baskısını 
yaptı (1981).





Mehmed Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nın kuruluşuna öncülük yaptı (1984). Tür
kiye Yazarlar Birliği Vakfı’nı kurdu (1991). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu bünyesin
de Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti (üç cilt, 1991-1992).
1992’den itibaren uluslararası niteliğiyle iki yılda bir düzenlenen Türkçenin Ulus
lararası Şölenleri’ni başlattı (1992). Birlik Medya AŞ’nin genel müdürlüğünü yaptı 
(1994-1996). Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’mn kurucuları arasında yer aldı 
(1994). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine se
çildi (1996-2005). TYB bünyesinde Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi’nin 
kuruluşuna öncülük etti (2006).
12 Mart’ın İstiklâl Marşı Günü olarak kutlanması yönündeki çabalan sonuç verdi. 
TBMM 4 Mayıs 2007’de İstiklâl Marşı’mn kabul edildiği günü İstiklâl Marşı Günü 
ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü olarak kutlanmasıyla ilgili kanunu kabul etti.
Bugüne değin Yeni Devir, Zaman (1986-87), Yörünge (1991-1992), Vakit, Akit 
(1994-1996, 2009-2014), Vahdet (2014-2016), Karar (2018) gazete ve dergilerinde 
günlük ve haftalık yazılar yazdı.
1983 yılında Hatice Halıcı’yla evlenen Doğan’ın Ahmet Emre (1984), Sait Melih 
(1987) ve Safîye Bilge (1997) admda üç çocuğu vardır.
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Kalecik’te Fen Lisesine, Erzurum Büyükşehir Bele
diyesi Şehir Kütüphanesine adım verdi.

Ödülleri

Tarih ve Toplum adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü (1978).
Büyük Türkçe Sözlük’le Türkiye Yazarlar Birliği Dil ödülü (1982).
Büyük Türkçe Sözlük’ün genişletilmiş 10. baskısıyla Özbekistan Yazarlar Birliği’nin 
Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükâfatı (1995).
Türk dünyası ve Balkan Türklerinin kültürüne hizmetleri dolayısıyla 7. Balkanlar 
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü (2004).
Karaman’da düzenlenen 735. Türk Dil Bayramı kapsamında Büyük Türkçe Sözlük’ün 
yeni baskısı dolayısıyla Karaman Dil Ödülü (2012).
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edebiyat Özel Ödülü (2016).

Yayımlanmış Eserleri

Batılılaşma İhaneti (1975)
Tarih ve Toplum (1977)
Dil Kültür Yabancılaşma (1984)
Halka Karşı Demokrasi (1988)
Camideki Şair - Mehmed Akif( 1989)
Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem (1990)
Kemalizm (1992, Bir Savaş Sonrası İdeolojisi'. Kemalizm adıyla 1994)
Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü (1992)
İletişim veya Dehşet Çağı (1993)
Kitaplık Kılavuzu (1996)
Türkistan - Türkiye Gergefinde İran (1996)



Türkendülüsiye - Hilâl Operasyonu (1998)
Bir Lügat Bulamadım (2001)
Yüzyılın Soykırımı (2004)
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu (2007)
Devlet Sözlük Yazar mü  (2007)
İslâm Şâiri İstiklâl Şairi Mehmed Âkif (2008)
Türkistan Türkiye I Türk Kimliğinin Coğrafyaları (2010)
Son Darbe Ergenekon (2010)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş (2013)
Ömrüm Ankara - Bir Ankara Şehrengizi (2014)
Kelimelerin Seyir Defteri (2015)
İki Yol Açıcı: Nureddin Topçu ve Necip Fâzıl (2016)
Neden Klasiklerimiz Yokl (2016)
Modernleşmenin Bedeli (söyleşi, 2017)
Ortadoğunun Türkçesi (2017)
Mehmed Akif. Çanakkaleden Sakaryaya (2017)
Söz Okyanusunda Yolculuk (2018)

Sözlükler

Büyük Türkçe Sözlük (1981)
Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük (1984)
İlk Sözlük {1989)
Temel Büyük Türkçe Sözlük (1994)

Film Metinleri, Senaryo ve Belgeseller

Sanat Sözlüğü (1977)
Ulucami (1977)
Şairler Meydanı (1978)
Kaybolan Şehirler (1985)
Nureddin Topçu (1985)
Mehmet Âkif (1986)
Yaşayan Geçmiş (1987)
Mimar Sinan (1988)

Hakkındaki Kitaplar

Fahri Tuna, 28 D. Mehmet Doğan, 28 Yazarın kaleminden D. Mehmet Doğan, İs
tanbul 2017.
R. Nur Akmaz-Merve Aksakal, Kitaplara ve Yazarlığa Adanmış Bir Ömür, Ankara 
2018.
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OSMAN ÖZBAHÇE

Bir Yazar Olarak 
Mehmet Doğan

Bir yazar olarak D. Mehmet Doğan Batılılaşma kavramını sorgu
lamayla özdeşleşmiştir. Bu sorgu yakın tarihimiz çerçevesinde bir 
kimlik tartışmasıdır. Yazarlık Doğan’da eleştirel süreçtir. Bu süreç 
Batılılaşma tartışmalarıyla karakter kazanmıştır. Doğan’ın her kitabı 
bu sürecin yeni bir açılımıdır.

İlk kitabı Batılılaşma îhanetVyle (1975) okuyucu karşısına çı
kan Doğan büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Cemil Meriç, Mete Tun- 
çay, Fethi Naci, Ergun Göze gibi dönemin ünlü yazarları kitaptan öv
güyle bahsetmiş, Doğan’ın yaklaşımını tartışmaya açmıştır. Doğan 
ilk kitabıyla kendini kabul ettirmiştir.

Batılılaşma İhaneti millet doğrultusunun ifadesidir. Doğan bu 
doğrultuyu açıkça ifade etmekten çekinmediği için millet nezdinde 
büyük bir kabul görmüştür.

Türkiye’de Batılılaşma resmî ideolojidir. Cumhuriyet tarihi bo
yunca doğrudan eleştirilmemiştir. Doğan ilk kitabıyla eleştirisini bir 
meydan okumaya dönüştürmüştür. Cumhuriyet tarihinde resmî ideo
lojiye karşı ilk defa gerçek bir itiraz yükselmiştir.

Batılılaşma İhaneti, özümüz İslâm’dır, mottosu etrafında örül
müştür. Kitap ne yapacaksak İslâm’dan kopmadan yapmalıyız dü
şüncesini tarih temelinde geliştirmektedir. Açık yüreklilikle Türkiye 
Cumhuriyeti İslâmi tezlerle kurulmuştur, İstiklâl Harbi İslâmi duyar
lıkla kazanılmıştır, bu milletin özü de, biçimi de İslâm’dır, diyen bir 
kitaptır.

Cumhuriyet’in tarih tezlerini çürüten kitaplar yazan Doğan 
için yazarlık, Cumhuriyet İslâmi tezlerle kurulmuş, özgürlük İslâmi



Yazar Bir Yazar Olarak Mehmet Doğan 1 7

tezlerle kazanılmıştır düşüncesini entelektüel plâna taşıma çabası
dır. “Aydın haysiyeti” (Doğan 2017, 206) temelinde yazarlık süreci, 
“Elimi değil, kafamı taşın altına tuttum” (206) cümlesiyle açıklana
bilecek bir cesaret örneğidir.

Dil, kültür, sözlük, Âkif başlıkları Batılılaşma tartışmasının te
melleridir. Yazarlık eleştirel süreç, bu temeller üzerine kurulan pa
radigma üretilen içeriktir. Batılılaşma İhaneti’yle temelleri atılan 
paradigma Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu'yla. tamamlanmıştır. Artık 
bu ideoloji geçerliliğini kaybetmiştir. Toplum “modernleşme konu
sunda devletin zorlayıcı gücüne ihtiyaç” (156) duymamaktadır.

Doğan’a göre “Batılılaşma bir mağlubiyet ideolojisidir.” (322) 
“Bu ülkeyi geliştiren, halkı refaha kavuşturan bir uygulama” (322) 
değildir. Doğan, Türkiye’de Batılılaşmayı esas alan ideolojik düze
nekleri devlet gücüne dayalı despotik yapılarıyla tanımlar. Modern
leşme kavramını ihtiyatla kullanır. Türkiye’de modernleşme Batılı
laşma başlığı altında devlet baskısıyla gerçekleştirilmiştir. Eğer mo
dernleşme toplumla birlikte üretilebilseydi gelişme alanlarında doğal 
akış yakalanabilirdi: “Modernleşmenin bedeli kanlı oldu. Zorla, ka
fasına vura vura modernleşme. İşte bu Batılılaşmadır. Biz diyoruz ki 
bir modernleşme çerçevesi çizilebilirdi ki burada herkes kendisini 
bulabilirdi ve burada kendimizden de fedakârlık etmemiz gerekme
yebilirdi. O yüzden asıl, Batılılaşma tarihimizin yanlışlarından kur
tularak modernleşebiliriz.” (88)

Türkiye’de Batılılaşma içeriği Lozan Konferansı’yla be
lirlenmiştir. Türkiye masaya “galip taraf olarak oturtulmamıştır. 
Türkiye’ye Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubu olarak muamele edil
miştir. Bunu Lozan’ın sonuçlarından görebiliriz. Lozan, esasmda, 
Batı ile Batı’nın her bakımdan üstünlüğünü kabul ederek varılan bir 
uzlaşmadır.” (216)

Batılılaşma ihaneti ve Mağlubiyet ideolojisinin *So«w’nun kro
nolojik çerçevesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş’tir. Cumhuri
yet tarihine giriş kitabı gerçek anlamda bir “inkılâp tarihi”dir. Nesnel 
bir yaklaşımla 29 Ekim 1914’ten 29 Ekim 1922’ye kadar sürecin 
eksiksiz bir kronolojisi çıkarılmış, yorum kronoloji esas alınarak 
yapılmıştır. Doğan’m kronolojisi hem bugüne değin tarih kitapları
na dağılmış bilgileri bir araya getirmiş, hem de ideolojik perspektif 
doğrultusunda tek yanlı anlatımların aksine bütünlüklü bir yapıya 
kavuşturmuştur. Süreç ortaya konduktan sonra “1923 Nasıl Bir Dö
nüm Noktasıdır?” “Cumhuriyet’in Kuruluşu”, “Hilâfetin Kaldırıl
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ması: Osmanlı Devleti’nin Yok Edilme Sürecinin Sonu”, “Hilâfetten 
Sonra Cumhuriyet: Tek Parti İdaresine Geçiş”, “Tek Parti İdaresi
nin Kuruluşu”, “Atatürk İnkılâplarının Değerlendirme ve Tasnifi”, 
“Devrimlerin Sonundan Ölüme”, “Cumhuriyet A’dan Z’ye”, “Türki
ye Cumhuriyeti’nin Siyasi Sistemi” başlıklarıyla bir “inkılâp tarihi” 
yazılmıştır.

Mehmet Doğan’da düşünce, tarih ve edebiyat temelinde inşa 
edilir. Ana başlık tarih ve edebiyattır. Kültür ve siyaset bu başlığı 
besleyen alt başlıklardır.

Doğan, iktidarın biçimleyici gücüne sözlük ve Türkçe ilgisiyle 
karşı çıkmıştır. Dil çalışmaları Batılılaşma tartışmalarında geliştirdi
ği eleştirel paradigmanın tamamlayıcı unsurudur. Batılılaşma eleşti
risi yazarlığının bütün aşamalarında değişik açılardan ördüğü büyük 
fikirdir. Batılılaşma bireyde ve toplumda ikili bir yapı doğurmuştur. 
İkili yapı hak ve özgürlükleri bireysel ve kamusal yaşantının çözü
me kavuşturulamayan sorununa dönüştürmüştür. Birbiriyle zıtlaşan 
ikili yapı, bireyde ve toplumda bilinç yarılması; eski kültür maıji- 
nalleştirilmiş, kamusal alan yeni bir kültürle doldurulmuştur. Örne
ğin 28 Şubat (1997) günlerinde başörtüsü bağlamında kamusal alan 
tartışmaları yapılmıştır. Bu tartışmalar bile Batılılaşma İhaneti'nin 
gündeme getirdiği konuların hâlâ ne kadar taze olduğunu göstermek
tedir. Konuyu Cumhuriyet’in kuruluş yıllarıyla sınırlayanlara 90’lı 
yılların şiddetini, 2000’li yıllardaki parti kapatma davalarını hatırlat
mak gerekir. Birey resmî kabul gören bir kişilik geliştirmek ve ikinci 
kişiliğini kamusal alanda canlandırmak zorundadır. Kamusal alanda 
sergilenen aktörlük rejim nezdinde meşruiyet kazandırmaktadır. Bi
reyin içinde bulunduğu durumla onu üreten din, dil, tarih, gelenek... 
bağlamında yaşadığı kopukluk, bu kopuşun ürettiği yabancılaşma. 
Aşılamayan yaralı bilinç durumu. Bu yaradan üreyen çatışmacı top
lum ve devlet yapısı. Türkiye’nin dogmatik yazgısı.

İkili yapı düşünce üretmenin ve derinleşmenin önünde engeldir. 
Türkiye’de birey, toplum, devlet, kültür, edebiyat, dil, düşünce, din... 
her alanda bir daralma yaşanmaktadır. Bu kaçınılmaz durum otoriter 
Batılılaşma nedeniyle çözümsüz kalmaktadır. Doğan’a göre modern
leşme Batılılaşma biçiminde Tanzimat mantığıyla devlet tarafından 
yürütüldüğü için Türkiye daralmayı aşamamaktadır: “Kültürümüzün 
iki büyük darbe aldığını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Harf 
inkılabı ve dil devrimi. Zihnimiz daraltıldı, ifade imkânlarımız kısıt
landı! Çünkü kelimelerimizi kaybettik!” (350)
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İkili yapının kaynağı otoriter Batılılaşmadır. Bu yapı birey, top
lum, devlet temelinde acımasız ötekileştirmeler üretmiştir. Çatışmacı 
toplumsal yapı ötekileştirmenin doğal sonucudur. Türkiye, Cumhu
riyet tarihi boyunca çatışmacı toplumsal yapının ürettiği ideolojik 
kavgalarla güç kaybetmiştir. Tek parti ideolojisine dönüşen Batılı
laşma doğrultusu demokratik dönemde de korunmuştur. Toplum, de
mokratik dönemde de periyodik darbelerle tek parti doğrultusundan 
sapmalara karşı baskılanmıştır.

Dile müdahale; yüzyıllarca birikmiş, mükemmelleştikçe bil
lurlaşmış, süzülerek bize ulaşmış dili kaybetme, yeniden kurgulama 
ölçüsünde müdahale çatışmacı toplumsal yapımn temel nedenleri 
arasındadır. Alfabeye ve dile müdahale edilmeseydi bir kopuş yaşan
mayacaktı. Yabancılaşma ve ötekileşme acımasız boyutlara ulaşma
yacak, “dille kimlik arasında bir çatışma” (262) doğmayacaktı.

Alfabe değişikliğini izleyen süreçte dili Arapça ve Farsça ke
limelerden arıtmanın kültüre yansıması ancak soykırım kavramıyla 
tanımlanabilir: “Ülkemizde devletin kültür siyaseti (...) millî kül
türümüzü tahrip etmek, hatta yok etmek şeklinde tezahür etmekte
dir.” (22) Kültürün taşıyıcısı dildir. Dilin yıkımı kültürün yıkımıdır: 
“Kültürün taşıyıcısı olan bütün müesseseler ya tahrip edilmiş ya da 
nitelik değiştirerek aykırı yönde kullanılmıştır. Bu meyanda bilhassa 
kültürün en önemli taşıyıcısı olan dil tamamen tahrip edilmiş, (...) 
sistemli bir şekilde fakirleştirilmiş ve yozlaştırılmıştır.” (22)

Doğan’m kültür kavramlaştırması milleti oluşturan temel de
ğerler bağlamında somutlaşır. Dil bu değerleri içeren ve taşıyan te
mel çerçevedir: “Türkçe bizim binlerce yıllık bilgi, kültür ve hissiyat 
birikimimizi taşıyan en esaslı kültürel varlık, atalarımızdan kalan ve 
hepimizi kuşatan tek gerçek miras”tır. (162)

“Gerçek miras”ı koruma söylemi gerçekte Batı karşısmda ezik 
duruşa itirazdır. Türkiye’yi “Batı oyuncağı yapma” (Doğan 2008, 
101) çabalarına karşı çıkmaktır. Doğan Türkçenin tarihsel hinterlan
dına dikkat çekerek böylesi büyük bir dile böyle mi davranılır soru
sunu sorar: “Geçmiş yüzyıllarda Türkçe, güneyde Arapçanm hâkim 
olduğu bölgeler dışında, ta Avrupa içlerine kadar Osmanlı şehirleri
nin dili olmuştur. Anadili Türkçe olsun olmasın, milyonlarca insan 
Türkçe konuşmuş, öğrenmiş, yazmış ve bu dille çeşitli seviyelerde 
edebi eserler ortaya koymuştur. Bu yüzden, Osmanlı Devleti içinde 
yer alan bilhassa Müslüman toplulukların kültürünü, edebiyatını da 
Türkçe taşımıştır.” (162)
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“Gerçek miras” karşısmda yenilik tartışmaları, geleneği yorum
lama biçimleri birçok açıdan incelenebilir. Bu inceleme, yorumlama, 
tartışma kendi içinde işleyen doğal bir süreçtir. Türkiye’nin sorunu 
doğal akışı yakalayamamaktır. Türkiye’nin büyük bir tarihi, geleneği, 
mirası, medeniyeti radikal kopuş öngören bir yaklaşımla reddetmesi 
başta öngörülemeyen yeni sorunlar doğurmuş, büyük kopuşu izleyen 
süreçte kopuş / sıfir noktası her dönem yeniden yaşantılanan kronik 
bir soruna dönüşmüştür: “Bir edebiyat birikimi meydana getiriyorsu
nuz ve onu bir nesil sonra telef ediyorsunuz. Her defasmda sıfırdan 
başlıyorsunuz. Bu şartlarda edebi ve fikrî derinleşme beklenebilir mi? 
Sözlüklerimizi tahdit edenler, düşüncemizi ve estetik duyarlığımızı da 
sınırladılar. Düşünme melekelerimizi körelttiler.” (181)

Doğan dil-kültür bağıntısı içinde söz konusu yıkım sürecini 
sentetik milliyetçilik kavramlaştırmasıyla açımlar. Yıkım milliyet
çi argümanlarla gerçekleştirilmiştir: “Eğer millilik kavrayışı Ziya 
Gökalp örneğinde olduğu gibi sentetik değil de Yahya Kemal’deki 
gibi organik, yani tabii olabilseydi dille kimlik arasında bir çatışma” 
(262) yaşanmayacaktı.

Doğan alfabe değişikliği ve dili baskılama çalışmalarının millî 
bir proje biçiminde sunumuna karşı çıkar: “Dil devriminin millî bir 
proje olduğu çok yaygın bir ideolojik tez. Fakat kendi millî kültü
rüne, diline bu kadar şiddetli darbe vurmanın neresi millî olabilir? 
Türkçe zayıflatıldı, medeniyet dili olma vasfı zedelendi. Bunun son
raki aşamaları, Türkçeyle ilim yapmanın, edebiyat yapmanın değer- 
sizleştirilmesi. Türkçeyi geri plâna atarak emperyalist âlemden bir 
dünya dilini öne çıkarmak yönünde yürütülen çalışmaları iyi tahlil 
etmemiz gerekiyor.” (332)

Doğan’ın kültürel yıkıma yönelttiği eleştiri aynı zamanda ya
kın tarihi derinlemesine kavrayışa dönük psikolojik bir çözümle
medir. Bu çözümleme mükemmel bir süreç analizidir: “Dil devrimi 
1940’lardan sonra ciddi bir kültürel soykırıma dönüştürülmüştür ve 
bu Türkiye’de milliyetçi bir uygulama, dilimiz lehine bir hareket 
olarak takdim edilmiştir. Aslında görünüşte milliyetçidir, gerçekte 
tam zıddıdır. (...) Fakat o milliyetçi etkileri içselleştirdik ve kendi 
kültürümüze karşı kullandık. (...) Oysa bunları binlerce yıl içinde 
kazandık ve bunlardan kuvvet bulduk. Derin kültürel, manevi tahri
bata maruz kaldık; fakat zafiyetimiz kısa zamanda anlaşılmadı. Yani 
birikimi taşıyan nesiller; dili, kültürü taşıyan nesiller hayatımızdan 
çekildikçe, arkasından birikimsiz yeni nesiller etkili olmaya başla
dıkça anlaşıldı ki ciddi bir tahribata uğramışız.” (154-155)
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Birikimi taşıyan nesillerin hayatımızdan çekildiği yıllar 1950’li 
yıllardır. Alfabe değişikliğinden sonra Latin harfleriyle okula başla
yan yeni nesil 50’li yıllarda üniversite öğrencisidir. Gençliktir. Genç
lik 1930’lu, 1940’lı yılların sert ikliminde üretilmiş yeni toplum, yeni 
kültürel koddur. Alfabe değişikliği nedeniyle milletinin kültürüyle, 
diliyle bağ kuramayan, kitaplarım, klâsiklerini okuyamayan, kendine 
yabancılaşmış, kimlik bağlamında kültüründen kopuk, sadece devle
tin tercüme ettiği kitaplarla devletin edindiği edinilmiş, üretilmiş bir 
toplum tasarısı hayata geçmiştir. Bu tasan 50’den sonra darbelerle 
korunmuştur: “Maruz kaldığımız bu sert milliyetçi darbe, şuur altı
mızda çok tahripkâr izler bıraktı. Onların dilinden konuşarak, onlar 
gibi hareket ederek onlara karşı gösteremediğimiz milliyetçi tepki 
daha sonra içe doğru işleyen, kendini tahrip eden bir toplum mühen
disliğine dönüştü.” (164) Toplum mühendisliği, çatışmacı toplumsal 
yapınm ürettiği tartışmalarda sık geçen bir kavramlaştırmadır.

Doğan’m kimlik ve gelenek vurgusu muhafazakârlık önerisi 
değildir. Modernleşmeye değil, Batılılaşmaya karşıdır. Dünyanın 
içinde bulunduğu durumu gözeterek gelişmeyi savunmaktadır. Ge
leneği ve aynı ölçüde yeniliği yorumlayacak eleştirel bir paradigma 
önermektedir. Yeniliğe karşı çıkmak sadece edilgenlik üretir. Edil
genlik Doğan’ın temel itiraz noktası teslimiyete kapı açmaktır: “Biz 
harf inkılâbı ve dil devrimi ile medeniyet iddiasından vazgeçtik, Batı 
medeniyetini her şeyiyle kabule razı olduğumuzu ilân ettik.” (246) 
Doğan’da “her şeyiyle kabulün” simgesi aydındır.

Bir yazar olarak Doğan bu noktada temel tavrını somutlaştım. 
Yenilik mottosu da “köklerinden kopmadan yeni olmak”tır: “En ha
sarlı alanlarda doğru bildiğimi söylemek, tarih idrakini mihverine 
oturtmak, dili bir medeniyet bilinciyle kavramak, edebiyat ve sanat 
alanını bir bütün hâlinde görerek köklerimizden kopmadan yeni ol
mak.” (326)

Doğan “kökler” konusunu Akif’le örnekler, açıklar, savunur: 
“Âkif bizim için sembol. Aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz 
Türkiye’deki değişimle ilgili anahtar isimlerden birisi. Bizim bakı
şımızı temsil eden sembol isim. Nedir bizim bakışımız? Modem za
manlarda Müslüman kalarak var olmak.” (Doğan 2018, D. Mehmet 
Doğan ’a Armağan) Doğan, aydm tartışmasını da Âkif’le yapar. Ger
çek aydm Âkif’tir: “Mehmet Âkif, gerçek bir yirminci yüzyıl aydını- 
mızdır. Bizden biridir. Modernliği tammış, hem de iyi tanımış; bilgi
sine ulaşmış, bu yeni kavrayışla, kendi birikimimizi ve değerlerimizi
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yeniden yorumlamıştır. Onun yaptığını yapabilen neredeyse yok gi
bidir.” (Doğan 2017, 211) Doğan’m Âkif yorumu aydm tanımıdır. 
Aydm tanımı modernleşme yönteminin de tanımıdır. Doğan’a göre 
aydın çağını kavrayacak, ülkesini yemden yorumlayacaktır.

Doğan’m düşünce dünyasında önemli bir yer tutan alfabe de
ğişikliği Türkiye’nin medeniyet değiştirme “operasyon”udur. Eski 
dildeki ifadesiyle “ameliyat”. Operasyon bir tıp terimidir. Türkiye al
fabe değişikliği ve dili arıtma çalışmalarıyla kültür kodlarında ame
liyat deneyimi yaşatılan bir laboratuvar nesnesine dönüştürülmeye 
çalışılmıştır: “Harf inkılâbı, aynı zamanda bir medeniyet değiştirme 
operasyonu idi.” (246)

Cumhuriyet bu operasyonu “devrim” başlığıyla sunmuştur. Di
limizin maruz kaldığı bir yıkımdır alfabe değişikliği. Cumhuriyet’in 
kuruluşunda gerçekleştirilen “devrimler”in en ağındır: “Cumhuriyet 
kültürel alana ‘devrim’ olarak adlandınlan müdahalelerde bulun
du. Bu müdahalelerin en ağın ‘harf inkılâbı’dır. Yazı değiştirmek, 
bin yıldan fazla yazılı birikimi olan bir millet için kolay üstesinden 
gelinebilir bir kınlma değildir. Dilinizin konuşulan kısmını değilse 
bile, yazılan kısmını iptal ediyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsunuz. Bu 
sert müdahale, dil devrimi ile pekiştirildi. Yazı ile birlikte dil de de
ğiştirilmek istendi. Bunun için demek görünümlü bir kuruma vücut 
verildi. Görünüşte demek olan bu kurum, devletin dil siyasetini uy
gulayan bir araçtı.” (252)

Doğan “devrim” temelinde bir dilde nasıl ve niçin “devrim” 
yapılabileceğini sorgular. “Dil devrimi yalnız bize mahsus bir 
kavram”dır. (165) Dünyada örneği yoktur: “Dünyanın hiçbir dilin
de dil devriminm, inkılâbının karşılığı yoktur; çünkü dilde devrim 
olmaz.” (165) Bu bağlamda kavramlaştırmanm Batı dillerine reform 
biçiminde çevrildiğini belirtir: “Bizde dil devrimi denilen uygulama, 
Batı dillerine language reform, dil reformu, ıslahı olarak çevrilmek
tedir.” (165)

Konunun trajik boyutuna dikkat çekmede Doğan yalnız değil
dir: “Tesadüfe bakın ki İngiliz Türkiyatçılanndan Geoffrey Lewis’in 
orijinali 1999 yılında yayınlanan kitabı The Turkish Language 
Reform-A Catastrophic Success, Trajik Başarı-Türk Dil Reformu 
adıyla yakın zamanda Türkçeye çevrildi. Konunun trajik bir yanı ol
duğu hususunda yalnız değiliz demek ki! Fakat çevirenler yazarın 
başlığına tam sadık kalmamışlar. Trajikliğin ötesinde bir duruma işa
ret ediyor yazar: Felaket gibi başan veya sonuç diyor. Yayınlayanlar,
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muhtemelen bu keskinliği hafifletmek, dehşeti yumuşatmak için Tra
jik  Başarı adında karar kılmışlar! Bu da başka bir facia, yani trajedi 
aslında! Kültürel soykırım, belki yeni kullanılan bir kavram. Fakat 
insanm fiziki varlığını yok etme anlamındaki soykırım kadar gerçek 
ve yakıcı.” (177)

Doğan’a göre İslâm medeniyetinin son atılımı Osmanlı’dır: 
“İslâm medeniyetinin son hamlesi Osmanlı mirası 20. yüzyıla şöyle 
veya böyle devredildi. Peki 20. yüzyılda ne oldu? Siyaseten Osmanlı 
devleti yıkıldı; fakat siyaseti aşar şekilde Osmanlı mirası yok sayıl
makla kalınmadı, barbarca tahrip edildi.” (326)

Dil, bizi inşa eden maneviyatın simgesidir. Maddi dünyayı, so
mut göstergeleri aşan boyutuyla dil bizi var eden temel sistemdir. 
Bu sistemin kopuş üzerinden yeniden kurgulanması varoluşumuza 
saldırıdır: “Binlerce yıllık mirasın taşıyıcısı alfabemize, büyük şahe
serleriyle ifade gücünü ortaya koymuş dilimize müdahale edildi; bu, 
inancımızın tahrifini, düşüncemizin duraklatılmasmı ve idrakimizin 
karartılmasını hedefleyen bir yıkımdı.” (326)

Doğan’m dil bahsindeki ciddiyetinin göstergesi sözlük çalışma
sıdır. Sözlük, sözlüklerden çıkarılan kelimeleri yemden sözlüğe dahil 
etmiştir. Ancak devlet kararıyla yapılabilecek bir işlemi Doğan tek 
başına gerçekleştirmiştir. Dağarcığı daraltılan Türkçe Doğan’m söz
lüğüyle yeniden nefes almıştır. TDK sözlüğü dili olabildiğince daral
tırken Doğan’m sözlüğü olabildiğince genişletmiştir: “Dil Kurumu- 
nun 1945’te yayınlanan ilk sözlüğünde 20 bin kelime bile yoktu! Ki 
bu kelimelerin neredeyse yansı yeni uydurulmuş kelimelerdi, kulla
nım değeri belirsizdi veya yoktu. Müthiş bir tasfiyeyle, soykırım bile 
diyebiliriz, karşı karşıyaydık. Osmanlı aydını ifade imkânlan geniş, 
zengin bir dil kullanırken Cumhuriyet aydınlan az bilinen kelime ve 
çok uydurma kelime ile düşünmeye ve yazmaya zorlandı.” (350-351) 

Doğan’m yazarlık sürecinde Batılılaşma İhaneti neyse Büyük 
Türkçe Sözlük odur. Doğan Batılılaşma İhaneti’yle yazarlık hayatına 
sağlam bir başlangıç yapmış, bu başlangıcı Büyük Türkçe Sözlük’le 
bir kez daha yenilemiştir. Sözlük Doğan’m üçüncü kitabıdır. Henüz 
yazarlık hayatının başındadır. Batılılaşma İhaneti’y\c (1975) Büyük 
Türkçe Sözlük (1981) arasında sadece Tarih ve Toplum (1977) var
dır. Batılılaşma İhaneti kadar parlak bir başlangıç daha yapmaktadır. 
Türkiye’de düşünce kitaplarının popülerleşmesi nadir bir durumdur. 
Batılılaşma İhaneti bugün 37. baskıda, Büyük Türkçe Sözlük 25. bas
kıdadır. Batılılaşma İhaneti çeşitli nedenlerle defalarca kaçak yayın
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yapmış, Büyük Türkçe Sözlük’ün 25. baskısı başlı başına bir başarıy
ken bugüne değin çeşitli gazete ve dergilerce okuyucularına birkaç 
kez ücretsiz dağıtılmıştır.

Doğan, sözlüğü bir “isyan ifadesi” (161) biçiminde tanımla
maktadır: “Büyük Türkçe Sözlük,'ü, tahdit edilmiş sözlüklere mecbur 
edilen dilimizin sözvarlığınm genişliğini, ifade imkânlarının zengin
liğini gücüm nispetinde hissettirmek için hazırlamaya, bir isyan ifa
desi olarak hazırlamaya başladım. Mevcut yapılanmaya bir meydan 
okuma olan sözlüğün 1981’de yayınlanmasından sonra, Türkiye’de 
tahditti ve ideolojik sözlük anlayışı tedricen terk edilmeye başlandı. 
Böyle bir açılıma vesile olması dahi tuttuğum yolun doğruluğunu 
göstermektedir.” (161-162)

İlk yayınlandığında sözlük klişe kincidir: “1980 darbesinden 
sonra bir başka tekel kırma hâdisesi sözlük alanında gerçekleşti. D. 
Mehmet Doğan, ilk baskısı 1981 ’de çıkan Büyük Türkçe Sözlük’üyle 
TDK’nın bu alandaki üstünlüğüne son verdi. Her baskıda biraz daha 
güçlenen Büyük Türkçe Sözlük bugün en çok başvurulan sözlüktür. 
Devlet Sözlük Yazar mil isimli eserinde sözlük bahsini aynntılı bir 
biçimde inceleyen Doğan, Büyük Türkçe Sözlük1 le, egemen iradenin 
milletin dilini yok sayarcasına anlamlandıramayacağım gösterdi.” 
(Özbahçe 2010)

Bugünden geriye baktığımızda sözlüğün başansı klişe kırma 
işlevini aşmıştır. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında kurgulanan yapay 
dil Doğan’m sözlüğüyle reddedilmiştir. Devlet karanyla yapay dil 
doğrultusunda üretilen sözlük ve sözlük anlayışlan Doğan’m girişi
miyle geri alınmıştır. İlk yayınlandığında klişe kinci özelliğiyle öne 
çıkan sözlük bugün kural koyucu niteliğiyle mihenk taşıdır.

Sözlük sadece kelime dağarcığıyla değerlendirilebilecek bir 
yaklaşım değildir. Sözlüğün en önemli özelliği, anlam dünyamızın 
kayıt altına alınmasını boşa çıkarmasıdır. İki sözlükteki kelime içe
riklerinin karşılaştınlması Doğan’m sözlüğü niçin isyan ifadesine 
dönüştürdüğünün göstergesidir. Devlet Sözlük Yazar mı? söz konusu 
kayıt örnekleriyle doludur.

Sözlük Doğan’m dil alanında sistemli, disiplinli çalışmasının 
göstergesidir. “Üzerimize vazife olmadığı hâlde sözlük hazırlamak 
zorunda kalışımızın sebebi Türkiye’de uygulanan dil siyasetidir. Dil 
üzerinde devletin yürüttüğü ağır ameliyattır” (Doğan 2017, 258) di
yen Doğan sözlüğü Batılılaşma uygulama ve tartışmalarında geliş
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tirdiği eleştirel paradigmanın uzantısına yerleştirir. Başarısını, Halil 
Kaleli’den alışık olduğumuz bir üslûpla, “Sözlükle uğraşmamın bir 
işe yaradığım düşünüyorum” (207) biçiminde dile getirir.

Doğan’m yazıları Âkif’le doludur. Yazarlığının en dikkat çeki
ci özelliklerinden biri Akif’tir. Âkif yazılan Türkiye’nin özgürlüğü 
düşüncesine bağlılığını göstermektedir. Doğan’a göre Âkif milletle 
özdeştir. Âkif’e düşmanlık millete düşmanlıktır. Perspektif budur.

Doğan Âkif’i Camideki Şair başlığıyla sunar. İslâm Şairi, 
İstiklâl Şairi, Çanakkale’den Sakarya’ya mottolanyla tanımlar. Bu 
tanımlar Doğan’m özgürlük doğrultusudur. Doğan’m Âkif anlatım- 
lannda İslâm’la istiklâl iç içe geçmiş tek düşüncedir. Özgürlük ke
limesinin içeriğidir Âkif. Zaman zaman İstiklâl Marşı’nı tartışmaya 
açma cüretinde bulunanlan, alternatif marş anyorsanız bir de alter
natif bayrak bulmanız icap edecek. Çünkü bu marşın bayrağı ortada
dır biçiminde cevaplar. (Doğan 1998,20)

İstiklâl Marşı, Balkan savaşlarından, Birinci Dünya Savaşı’ndan, 
Millî Mücadele’den süzülüp gelen milletin varoluş kodlandır. Ayak
ta kalma şartlandır. İstiklâl Marşı, varoluş kodlannı berrak bir bi
çimde kayıt altına almıştır. Bu marş millete her dönem yol gösteren 
kılavuz metindir. Millet bu marşm gölgesinde nereye bağlanacağını, 
kim olduğunu unutmamaktadır. Kılavuz metin niçin, neden, nasıl so- 
rulannın cevabıdır. Türk şiirindeki ilk ve en güçlü anti emperyalist 
şiirdir. “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl, mısrası bu marşm 
özüdür.” (20)

Doğan’m aydm tavn Âkif örneğiyle somutlaşmıştır. Aydm ör
neği Âkif’tir. Âkif onda sadece tavır değildir. Aynı zamanda aydm 
tanımıdır. Aydm Âkif gibi milletini öncelemeli, bu öncelikle çağmı 
(yeni durum) kavramalı, kavrayışı milletini güçlendirmelidir.

Âkif’in Asım tasavvuru Âkif’in aydm tasavvurudur. Asım’ın 
nesli gerçekte aydm tabakadır. Bu katman milleti taşıyacak, ayağa 
kaldıracak, kalkındıracak bir ümit ışığıdır. Doğan’m sergilediği ya
zarlık bu ışığı güçlendirme çabasıdır.

Doğan’a göre Âkif rol modeldir. Kişiliği ve konumu ancak mil
letle açıklanabilir: “Bizim örneğimiz Mehmet Âkif. Fikri zikri bir, 
özü sözü aynı, ahlâklı, dürüst, insani. Eseriyle ve şahsiyetiyle büyük. 
Milletin büyüğü milleti gibi olur. Onun değerlerini yaşatır, böyle- 
ce milletini yaşatır. Gençlerimize Mehmet Âkif gibi gerçek örnekler 
sunmalıyız.” (Doğan 2017, 273)
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Türkiye’de Batılılaşma tartışmalarının çoğaldığı dönemlerde 
Âkif de tartışılmaktadır. Âkif tartışması gerçekte İstiklâl Marşı tar
tışmasıdır. İstiklâl Marşı tartışması da gerçekte Batılılaşma tartışma
larının içeriği ve doğrultusuna ilişkin açık bir göstergedir. Doğan bu 
tartışmalarda “çağdaş” söylemin aksine konuyu gerçek doğrultusuy
la gündeme getirir. Asıl zemini saklamaz: “Nasıl Millî Mücadele din
dar halkımız ve din adamlarımızın elbirliğiyle başarılmışsa İstiklâl 
Marşı da böyle bir insan tarafından yazılmıştır.” (Doğan 1998, 19) 
Bu söylem kuruluş felsefesini tartışmaya açmaktadır. Kuruluş gün
lerinde doğrultunun herkesçe bilindiğini ve kabul edildiğini beyan 
etmektedir: “Ne yazacağı bilinmesine rağmen marş Mehmet Âkif’e 
yazdırılmış ve metin ortaya çıktıktan sonra muhteva da bilinerek tas
vip edilmiştir.” (18)

Doğan’a göre zaman zaman tekrarlanan Âkif tartışmaları
nın nedeni değerler dünyamızdır. Âkif millet nezdinde bu değerle
ri simgeleyen rol modeldir: “Onu bazıları nezdinde tartışılır kılan 
arka plânındaki değerler dünyasıdır. Mehmet Âkif, 1920’de kurulan 
TBMM’nin kayıt defterinde meslek hanesine İslâm şairi olarak ya
zılmış bir kişiliktir. Sırf bu adlandırma bile bazılarını rahatsız edebi
lir. Bu unvanı Mehmet Âkif kendisi mi icat etmiştir? Değil elbette. 
Bu adlandırma dönemin halk ve aydm ortak adlandırmasıdır. Resmî 
kayıtlara da böylece geçmiştir.” (Doğan 2017, 121)

Doğan’a göre Âkif tartışmalarının tek nedeni değerler dünyası 
değildir. Âkif milletin önemsediği büyük bir kişiliktir. Millet Âkif’i 
ölçü kabul etmiş, asıl amaç ölçü değeri taşıyan Âkif’i tartışarak mille
tin yönelişini bozmaktır: “Bizzat kendisi kişilik olarak toplumun çok 
önemli bir değeridir. Toplumlar yönlerini yetiştirdikleri büyük kişi
liklere bakarak da tayin ederler.” (121) “Mehmet Âkif, Türkiye’de 
bütün toplum mühendisliği süreçlerinin istenmeyen ismidir. Çünkü 
o toplumun kabul ettiği bir değer olarak, kendi gücünün, değerinin 
kaynaklarım da kitlelere kabul ettirici bir rol oynamaktadır. O zaman 
aşındınlması, toplum nezdinde küçük düşürülmesi arka plânındaki 
inanç ve değerlerin etkisizleştirilmesi için gereklidir.” (129)

Doğan’a göre İstiklâl Marşı Türkiye’nin millî mutabakat met
nidir. Büyük sözleşmemizdir: “İstiklâl Marşı’mn gücü ise toplumun 
bütün kesimlerinin mutabakatından kaynaklanmaktadır.” (Doğan 
2009, 163) Toplum bu metni büyük sözleşme olarak onaylamış, 
varoluş şartlarım beyan etmiştir. Bu mutabakat öylesine güçlü ve 
vazgeçilmezdir ki anayasa bu mutabakatı kayıt altına alma ihtiyacı
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duymuştur: “İstiklâl Marşı muhtevası itibarıyla da toplumumuzun en 
fazla mutabakat sağladığı bir metindir. Onun toplum üzerindeki tesiri 
kanunla korunmasından kaynaklanmamaktadır. Muhtemelen bu me
tin üzerindeki mutabakat yüzünden anayasada zikredilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur.” (Doğan 1998, 20)

Doğan’m Âkif yazılan, haksızlık karşısında aslâ susmayacak 
bir kişilik göstermektedir. Yıllar önce Âkif’i anlatmaya şu satırlarla 
başlamıştır:

“Mehmet Âkif yalnız öldü. Çevresinde üç beş kişi kalmış, rejim muhalifi 
damgası yemiş eski bir şair olarak... İstiklâl Marşı şairi için hazırlan
mış dramatik bir sondu bu. Denilir ki tabutu tek atlı bir arabayla Bayezit 
Camii’ne getirilmiş ve sessizce musalla taşına konulmuş. Bir tıbbiye ta
lebesi tabuta iliştirilmiş küçük yazıyı okumuş ve büyük şairin ölümünü 
bütün üniversiteye yaymış. Ve yine o devri yaşayanların anlattığına göre, 
üniversite idaresi Ankara’dan aldığı talimat gereğince gençleri bu rejim 
muhalifi, mürteci şairin cenazesine katılmamaları için uyarmış. Çünkü 
üniversite yönetimine de Ankara’dan bu yolda talimat gelmiş.
Gençler bütün bunlara rağmen bir yerlerden bayraklar bulmuşlar, kafi
leler hâlinde Bayezit Camii avlusunu doldurmuşlar. Neticede Mehmet 
Âkif’in cenazesi Cumhuriyet tarihinde kendisinden önce hiç kimseye 
nasip olmayan bir cemaatle kaldırılmış.
Mehmet Akif’in cenazesi yakın tarihimizde gençliğin kimlik ortaya ko
yabildiği ilk hâdise olarak ayrıca önem taşımaktadır. Bu cenaze, Cumhu
riyet tarihinde maşeri, kendiliğinden bir protestonun dışa vurulduğu ilk 
hâdise olmuştur.” (Doğan 2006, 7-8)

Türkiye’yi Batılılaşma projesinde eritemediler. İstiklâl 
Marşı’ndan dolayı eritemediler. Milletin bu marşm bildirisine bağlı
lık göstermesinden dolayı eritemediler.

Türkiye’de Batılılaşma tartışmalan aynı zamanda iktidar tartış- 
malandır. Batılılaşma Tanzimat’tan günümüze çeşitli açılımlanyla 
Türkiye’de iktidar aracıdır. Üretilen markalarla bu araç rakipsiz bir 
biçimde iktidar unsuru olmasına rağmen bugüne değin Türkiye’yi 
Batı potasmda eritememiştir. Bunun tek nedeni Türkiye’nin Müslü
manlığıdır.

Doğan’a göre Osmanlı, Batı’ya kafa tuttuğu için yıkılmıştır. 
“Bazılarının iddia ettiği gibi kendiliğinden değil. Onu yıkmak için 
de Osmanlı’nın içinden çıkmış unsurlar” (Doğan 2017, 275) kulla
nılmıştır. Osmanlı savaş meydanlarında yenilmeye başlayınca ordu
yu modemize etmiştir. İşlem teknoloji transferidir. Teknoloji trans
feriyle yetinmenin nedeni toplumun kendine güvenidir. Millet savaş 
meydanındaki yenilgilere rağmen Batı’dan üstün olduğunu düşün-
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inektedir. Süreç itibariyle millet Batı namına iş tutmayı aydınlığın 
şartı sayan kesimlerce teslimiyete hazırlanmıştır. Aydınlar eliyle güç
süzlüğüne inandınlmıştır. Doğan süreci tersine çevirmeye çalışan rö- 
vanşist bir aydındır. Doğan’a göre, “Bugün artık Batılılaşmayı değil, 
Batı ile ilişkileri konuşmalıyız. Çünkü Türkiye’nin Batılılaşmasını 
gerektiren” (209-210) bir durum kalmamıştır. Bugünü gözettiğimiz
de, “Artık modernleşme eşittir Batılılaşma değildir. (...) Devletin 
modernleştirici etkisi kalmamış, aksine devlet ve onu temsil edenler 
tutuculaşmıştır.” (210)

Varlığım Türkiye’nin varlığı şartına bağlamış insanlar, yazarlar 
söylemlerinin doğal akışı içinde, “İki asırdır bu topraklar üzerinde 
bir varlık mücadelesi içindeyiz” (152) uyarısı yapar. Batı’nm da, 
Türkiye’nin de tarih boyunca kazandıkları karakterleri değişmemiş
tir: “Bosna ile Türkiye arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Halk 
bunun da farkında. Ve bir gün Müslüman olduğu için Batı tarafından 
cezalandırılacağım biliyor.” (64)

Türkiye’ye bugüne değin ülkeyi güçlendiren bütün katkıları 
Müslümanlık daman yapmıştır. Türkiye’nin modernleşmesinin te
melinde Müslümanlık vardır. Batılılaşma üzerinden iktidar kurmaya 
alışmış kesimlerin korkusu ülkenin gerçek sahiplerince Büyük Tür
kiye idealine ulaştınlmasıdır. Batı namına güç odaklarını elinde tutan 
iktidar unsurlannm ikide bir irtica kampanyalan başlatmalannın ne
deni bu korkudur: “İslâm korkusu ve irtica söylemlerinin esas sebe
bi, pozitivist modernleşmenin başansızlığmdan kaynaklanmaktadır. 
Başansızlıklannı örtmek, inançlı kadrolann önünü kesmek için böy
le bir fobi oluşturulmuştur.” (214) Bu çağ kapanmıştır: “Bence artık 
bu çağ kapandı. Türkiye’de asıl aktiviteyi ve dinamizmi temsil eden 
kesimler, İslâmi yaklaşımlan ağır basan kesimlerdir.” (65)

Türkiye’de yakın tarih tartışmalan Ortodoks bir karakter arz 
eder. Bilgi dogmatiktir. Tartışmasız doğrudur. Doğan bu tartışmalar
da sergilediği cesur tavırla dogmatizmi yıkan yazardır.

Doğan’m yazarlığının sürprizi şiirleridir. Yazıya şiirle başla
yan Doğan’m ilk şiiri Hareket dergisinde yayınlanmıştır. Hareket'te, 
1967-71 arası altı şiiri yayımlanan Doğan düzyazı kararından sonra 
şiiri bırakmıştır. Doğan’m Hareket’’te yayımlanan şiirleri şunlardır:

“Çizgilerde Yaşamak”, Hareket, Kasım 1967, sayı 23, sayfa 23 

“Sıcak /  Öğle /  Ağıtları”, Hareket, 1968, sayı 31, sayfa, 27 

“Bu Şehrin /  İnsanları”, Hareket, 1970, sayı 50, sayfa 27
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“Olumsuz”, Hareket, 1970, sayı 53, sayfa 27 

“Eski Sur Türküleri”, Hareket, 1970, sayı 58, sayfa 26 

“Çember”, Hareket, 1971, sayı 67, sayfa 9

Doğan Batılılaşmayı sorunsallaştırıp bırakmamıştır. Etki ve 
sonuçlarını da mütemmim cüz biçiminde incelemiştir. Özellikle al
fabe değişikliği, Türkçenin baskılanması, İstiklâl Marşı tartışmaları, 
korkutucu dalgalar biçiminde toplumun üstüne salman irtica kam
panyalarım geniş kapsamlı değerlendirmelere tabi tutmuştur. Âkif 
hakkında üç kitap ve bu kitaplardan bağımsız onlarca yazı yazan, 
konferanslar veren Doğan Âkif’i âdeta akademik bir çalışma alanına 
dönüştürmüştür.

Türkiye Yazarlar Birliği’ni kurumsallaştırması ve kültür adamı 
niteliği yazarlığı kadar önemlidir. Bütün çabası Türkiye’nin geçmiş 
bağıntısı içinde geleceğe güvenle bakabileceği sağlam bir zemine 
kavuşmasıdır: “Şiddetli saldırılara maruz bırakılan zihnimizde mey
dana gelen ağır hasarları onarmak, gelecek nesillerin doğru zeminde, 
milletimizin birikiminin farkında olarak dünyayı kavrayabilmesi yö
nünde çalışmak... Bugüne kadar sarf ettiğim bütün emeklerimi, gay
retlerimi bu cümle ile özetleyebilirim.” (326)
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KURTULUŞ KAYALI

Atak, Dirençli ve 
Kontrol Edilemez Bir Aydın: 
D. M ehmet Doğan*

D. Mehmet Doğan’ı Ankara’da Hareket Kitabevi’nde tanıdım. 
Aynı ders yılı sonunda üniversite eğitimimiz tamamlanmıştı. Siya
sal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin bir uzantısıydı. Aynı hocalar derse giriyordu ve ben-
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zeri bir düşünsel ortam hâkimdi. D. Mehmet Doğan’m kişisel dü
şünceleri ile okuduğu kuruma hâkim olan düşünce farklıydı. Ancak 
o yıllarda benzeri fakültelerde okuyanlar kolaylıkla sosyalistleşiyor- 
du. Üniversite öğrenciliğinin başladığı yıl 1968. Basın Yayın Yük
sek Okulu’nda, kısmen bildiğim, yaşadıkları onun 1960’lı yıllardaki 
açılıma tepkisine, nispeten daha fazla sebep oldu. Onun yapısındaki 
direnç ve ataklıkta doğasından gelen bu özellikler yanında yüksek 
okul yıllarının da etkisi vardır muhtemelen.

1973 yılında tanıştığım D. Mehmet Doğan’la çoğu akşam sa
atlerinde Hareket Kitabevi’nde buluşur konuşurduk. Rahmetli Sab- 
ri Tandoğan’ı da o sıralarda tanıdım. O günlerden bir gün Hareket 
Kitabevi’ni çalıştıran emekli astsubay, Zafer Pasajı’ndaki bir kitapçı 
tarafından saldırıya uğradı. O dönemde D. Mehmet Doğan Marx, 
Lenin, Stalin, Mao kitaplarıyla süslenen vitrinlerin karşısında “Se
fil Marx, sefil Lenin, sefil Stalin” sözleriyle tepki verirdi. Yanındaki 
dünyaya farklı bakan bir arkadaş da “Mehmet saçmalama bizi döv
düreceksin” derdi.

Ben Batılılıaşma Ihanetfrâ yayınlanmadan önce okudum. 
Onu oluşturan metinlerden bazılan Hareket dergisinde kitabın çık
tığı 1975 yılından önce müstear isimlerle yayınlandı. Zaten Hareket 
dergisi o dönemde başta Nurettin Topçu’nun yazılan olmak üzere 
daha mutedil metinlerden oluşuyordu. En atak ve güncel siyasete en 
yakın yazılar D. Mehmet Doğan’m yazılanydı. Batılılaşma İhaneti 
yayınlandığı dönemde ses getirdi. Bu ses de İslâmi muhafazakâr çev
relerle sınırlı kalmadı. Batılılaşma Ihaneti’yle aynı yıllarda, ondan 
iki yıl sonra Tarih ve Toplum'. Türkiye’de Toprak Meselesi kitabı ya
yınlandı. Bu kitap daha bilgiye dayalı bir kitaptı ve düşünsel anlam
da daha renksizdi. Ancak orada da Osmanlı toprak düzenini ATÜT 
olarak niteleyenlerin de, feodal olarak niteleyenlerin de yanlış tahlil 
yaptıklannı ve fakat ilk gruptaki entelektüellerin Türkiye gerçeğine 
daha yakın olduklannı ifade ediyordu. Burada memleketin düşünce 
atmosferinden haberdar olduğunu, değişik odaklardaki düşüncelerle 
ilgilendiğim' gösteriyordu. Hatta bir aralar 1974 bahannda arkadaşı
mız Nuri Akbayar da dahil olmak üzere Anadolu Fikir Kulübü’nde 
yeni yayınlanan Türkiye ’de Çağdaşlaşma kitabını tartıştığımızı ha
tırlıyorum. Bu kitapta üniversite dönemindeki akademik ortamdan 
etkilendiği düşüncelerin de izleri vardı. Ancak o metinde düşüncele
re direnç daha başattı.
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Daha sonraki metinler açısından burada altı çizilen hususlar 
bir çerçeve çizer. Türkiye’deki îslâmi muhafazakâr çevre içinde 
üç tavır gündemdedir. Tabi bu tavırlar değişik dönemlerde deği
şik şekillerde tezahür eder. Biri değişik düşünce odaklan, özellikle 
karşıt düşünce odakları karşısında kayıtsızlık, ilgisizlik, bilgisiz
liktir. Diğeri değişik, özellikle karşıt düşünce odakları hakkında 
bilgilenmek ve direnç göstermek. Sonuncusu da karşıt düşünce 
odakları karşısında ezikliktir. D. Mehmet Doğan’da ikinci tutum 
egemendir. Aslında onun içinde olduğu camiaya karşı da mesafeli 
bir tutumu vardır. Bunun en ilginç örneklerinden biri 1976’da ya
yınlanan, metine bakılınca en çok D. Mehmet Doğan’m etkisini, 
damgasını taşıdığı anlaşılan “Muhakeme” başlıklı yazıdır. Bu yazı 
Hareket çevresinin kalemlerinden çıkan en sert yazıdır. Ve D. Meh
met Doğan, Hareket çevresinin içinde de durmamıştır, duramamış- 
tır. Bu durumu da biraz örtük olarak Mekân Hikâyeleri kitabındaki 
yazısından anlamak mümkündür. Söylemek istediğim D. Mehmet 
Doğan’m kontrol edilemez bir yapısı olduğudur. Bizim düşünce ha
yatımızın, siyasi hayatımızın, sağında solunda, hemen her yerinde 
mebzul miktarda kontrol edilebilir aydm vardır.
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Bu durumu 1986 yılında yayma başlayan ve bir yıl süreyle 
Türkiye’nin neredeyse en düzeyli gazetelerinden biri olan Zaman'da 
görmek mümkündür. 1987 yılında gazete yönetimi değişerek gazete 
mahiyet değiştirince gazeteden aynlanlar arasında D. Mehmet Do
ğan da vardır. Artık 1986 yılıyla beraber D. Mehmet Doğan’m temel 
olarak köşe yazarlığı başlamıştır. Fakat onun yazarlık çizgisi aynlan- 
larla beraber yürümemiştir. Örneğin aynlanlardan birinin ayrıldığı 
yere ve bir dönemde olduğu gibi merkez medyaya geçme hevesi
ne ve bu hevesin gerçekleşmesi hâline D. Mehmet Doğan’da rast
lamak mümkün değildir. Diğer aynlanlann dünyası da D. Mehmet 
Doğan’m dünyasından farklıdır. D. Mehmet Doğan’m bu toplumun 
tarihsel - toplumsal arka plânıyla bağlantısı hiç kopmamıştır. Bu ne
denle düşüncesinin millî bir daman hep vardır. Belki de 1977 ya da 
1978 yılında Düşünce dergisinden bir makalede bir kitabından kal
karak milliyetçi olarak nitelenmesi anlaşılabilir bir şeydir. Söylen
mek istenen husus onun İslâmi olarak nitelenen, tabiri caizse İslâmi 
merkez medyada yazması da söz konusu değildir. Çok daha sonra 
merkez İslâmi medya olarak nitelenemeyecek Akit gazetesinde yaz
mış, daha sonra ondan daha maıjinal olan Vahdet gazetesinde köşe 
yazarlığı yapmıştır. Aslında D. Mehmet Doğan’dan kadrolu televiz
yon tartışmacısı çıkarmak da mümkün değildir.

Artık yetmişine gelmiş ve bu vesileyle biraz esnekleşmiş, belki 
görüşleri bir ölçüde törpülenmiş bir D. Mehmet Doğan’la karşılaşı
yoruz. Ancak bu durum eski cevvaliyetinin, eski kavgacılığının, eski 
direncinin kendisini hâlâ hissettirmesinin bir engeli değil. D. Meh
met Doğan’m en çarpıcı özelliklerinden biri de espriye yatkınlığıdır. 
Zaman zaman bunda ölçüyü kaçırdığı da olur. Tartışmaya açık, tar
tışmaya yatkın, tartışmada atak tavrı onun yazdıklannın çoğu zaman 
sahici olarak Türkiye’ye değdiğini göstermektedir.

1970’li yıllarda çok sık, daha sonraki dönemde zaman zaman 
gördüğüm D. Mehmet Doğan bu atak ve kontrol edilebilemez kimli
ğiyle -kontrol edilebilir intibaı verse olmadık yerlerde olurdu- daha 
uzun sürece sahici konulara değinen metinler yazacaktır. Kendisine 
keyifli, mutlu, huzursuz -huzurlu desem ataklığı ve kontrol edile
mezliği ortadan kalkabilir- uzun ömür diliyorum. Elimde olmadan 
da 1970’li yılların D. Mehmet Doğan’mı daha fazla özlediğimi söy
lemek istiyorum.

D. Mehmet Doğan bir zamanlar “Mimar Sinan'ın yapıtı değil, eseri” derdi.
Belki de kendisinin aydın değil münevver diye tanımlanmasını ister.
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ERCAN YILDIRIM

Türk Düşüncesinde 
M ehmet Doğan

Türk düşüncesinde Mehmet Doğan’m müstesna bir yeri bulunur. 
Öyle fikir adamları, edebiyatçılar vardır ki sadece çok sayıda kitabı 
olmasına rağmen bir tek eseriyle fikir hayatmda iz bırakır. Mehmet 
Doğan için Batılılaşma İhaneti bir kült kitap olarak yerini alsa da 
Doğan sadece bu eserinden ibaret değildir; o bir konu veya meseley
le iktifa etmez pek çok alanda göründüğü gibi oraların hakkını verir.
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Ömek mi, dilciliği... Sonra yakın tarih konusundaki dikkati ve 
inadı, resmî tarih anlayışını, resmî ideolojiyi boş bırakmaması... Şe
hir kültürü ve şehir tarihi hususunda topyekûn düşünme becerisini 
göstermesi, düşünce tarihinin önemli basamaklarında yer alan fikir 
adamlarına eğilmesi... Ve elbette Âkif. Denebilir ki Türkiye’de Âkif 
ilgisinin oluşmasından, kamusal alanda kalmasına kadar dikkatleri 
onun üzerine çeken isimlerin en başında Mehmet Doğan gelir. Bu 
bakımdan Doğan, hocası Topçu’nun sünnetini devam ettirir aslında, 
zira Tek Parti’nin tesirinin bir biçimde sürdüğü yıllarda unutturulma
ya çalışılan Âkif’i yine matbuatın, fikir ve edebiyat hayatmın önüne 
Topçu çıkarmıştı. Mehmet Doğan tam da ikinci kez yeni bir çıkışla 
Âkif’i belki de Türkiye’nin ihtiyacı olduğu bir dönemde önümüze 
getirerek yeni bir millî mutabakat vurgusunda bulundu.

Mehmet Doğan bu anlamda ne bir tarihçi ne bir sosyolog ya da 
siyaset bilimcidir, akademik titri olmadığı gibi yazıyı belli bir kanal
da akıtma eylemi olarak da görmez, tarihten, siyasetten, edebiyattan, 
geziden, dilden, sözlüklerden yararlanarak Türkiye’nin meselelerine 
eğilir. Malzemeyi işleyen fikir adamlanndandır. Doğal olarak karşı
mızda tarihçi, sosyolog, edebiyatçı gibi kalıp yakıştırmalar yoktur, 
belki artık iyice gözden ve güçten düşen düşünür vasfı onun için ra
hatlıkla söylenebilir.

Türk düşüncesinin Mehmet Doğan’m eserlerini verdiği döne
minde düşünür vasfı da artık bir yer tutmaz, aydın, entelektüel, yazar 
kavramı daha açıklayıcıdır. Oysa aydm ve yazar tanımlamaları rahat
lıkla yerini kaybedebilecek daha da ötesi bir kamptan bakmadığı için 
Mehmet Doğan’ı tam manasıyla karşılamaz. Bu yüzden kalıpların 
dışında bir ithaf ve konum belirleme durumunda kalırız. Zira Meh
met Doğan esasında bakılırsa tam da döneminin izlerini verdiği için 
Soğuk Savaş aydınıdır.

Amerikan dünya sisteminin kurulmasından sonra belirginle
şen konular, temalar, eleştiriler Doğan’ın ilgisine girer. Bu açıdan 
Mehmet Doğan Soğuk Savaş dönemine eklemlenen klâsik Tek Parti 
uygulamalarını eleştiren buna klâsik dönemden örnekler getiren ve 
bilhassa Batılılaşma ile meydana gelen haller üzerine giden bir yazar. 
Doğan’m entelektüel vasıflan Soğuk Savaş diline yaklaşır, öyle ki 
Necip Fazıl’da daha çok görülen sert, ironisi yüksek, rijit dil; anta- 
gonist siyaset tarzı, pürKemalist eleştiri ve kötülüğün kaynağı olarak 
hassaten Tanzimat ve 27 yıllık Tek Parti iktidan gören kimliği düşün
cesinin belirlenmesinde etkili olur.
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O nedenle yakaladığı fikri dinamizm, eleştiri dili, vurucu - ku
rucu temaları 90’lı yılların sonu itibariyle etkisini yitirir. Çünkü 
dil, söylem, bakış açısı yeni bir döneme geçmeye başlar. Çünkü 
gençlik x, y ve nihayet z kuşağı olarak farklı dertlerle dertlenir, 
meseleleri farklıdır. Artık Cumhuriyet’in dil katliamı sorgulanması 
gereken, hayatın akışım kesen, yüksek neoliberal kültürü aksatan, 
bizi tarihimize döndürmeye çalışmakta çok da anlamlı olmayan bir 
yerde durur.

Belki 90’lı yıllarda Eric Jan Zürcher, Bemard Lewis, Feroz 
Ahmad gibi isimlerle başlayan yakın tarih ilgisinin, Kemalist statü
konun kurulmasının sorgulanması Mehmet Doğan düşüncesinde bir 
yere oturur, popülarite kazanmasını sağlar; fakat mahallenin Mus
tafa Müftüoğlu, Kadir Mısıroğlu tarzındaki resmî ideoloji eleştirisi 
Akit, Cuma, Panel, Yörünge haberciliği kapsamındaki gündelik dil 
ve yüksek ironi düşük humorlu üslûp sol-liberallerin Kemalist-resmî 
ideoloji eleştirilerini öne çıkardı.

Soğuk Savaş’tan Neoliberalizme
Dil, sözlük, Âkif ve Türkiye Yazarlar Birliği, yakın tarih ve Batılılaş
ma eleştirisi Mehmet Doğan’m Soğuk Savaş dönemi karakterini per
çinlerken neoliberal dönem içine ne tam dahil olduğunu, ne tam karşı 
durduğunu gösterdi. Postmodem, neoliberal fikir hayatı ve entelijan- 
siya çoğulculuk başlığı altındaki tezleri, hakikatin çokluğu yönün
deki felsefi ve siyasi düşünceyi geliştirirken aynı zamanda sıkı bir 
yapısöküm gerçekleştirdi. Kemalizm, bizim kadim devlet varlığımız, 
İslâm’la örtüşen millet bağımız, Sünnilik... Yani bin yıllık “büyük 
müesses nizam”ımız, yani İslâm, Türk, Ehli Sünnet, gaza omurgamız 
bu dönemde hırpalandı.

Mehmet Doğan, çevreden merkeze gelen ve Kemalist olduğu 
kabul edilen merkezi hırpalayıp iktidar uman dindar-İslâmcı kesimin 
neoliberal eleştiriden sadece Kemalizmi alması tavrının aktörlerin- 
dendir. Bu açıdan milliyetçi, İslâmcı, dindar, muhafazakâr kimliği, 
geldiği gelenek açısından İslâm ve özellikle Türk ve Sünni karşıtlı
ğında Doğan bir tavır olarak yerini alır. Haliyle neoliberal siyasi ve 
kültürel tezlerin karşısında yer alabilir. 90’lı yıllardaki bu ciddi ya- 
pısöküm hareketi karşısında esasmda açıkça söylemek gerekirse çok 
ciddi muhalefet gerçekleşmemiştir. İsmet Özel’in 1995 yılında baş
ladığı hoşgörü, bir arada yaşama, anti Türk tutuma yönelik Türklük
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çıkışı en başta milliyetçi, İslamcı, muhafazakâr çevrelerde eleştiriyle 
karşılandı. Mehmet Doğan, 2013 eşiğinden sonra gerek FETÖ, gerek 
Kürt devleti ihtimalinin doğurduğu beka kaygısında yükselen millî 
ve yerli söylem, Türk gerçekliğinin daha yüksek dillendirilmesine 
daha fazla bigâne kalmadı, Ortadoğu’nun Türkçesi’ndeki metinler 
biraz da bu trendle ilgili...

70’lı yıllarda erken ve atak bir Mehmet Doğan, 80’lerde dina
mizmini çeşitlendirip, kurumsal bağlara girişirken, 90’larda artık 
çevrenin merkeze yerleşmesi, merkezde ve kamuda yer tutması, eleş
tiri sürecinin bir karşılığının olması açısından prototip kimliklerden 
olur.

80’li yıllarda başladığı ekran, televizyon, görsellik, iletişim ve 
dil konularındaki yazılarının meyvesi, 80’li yıllarda çevredeki din
darların kamuya yürüyüşü, karşılığını öncelikle onunla özdeşleşen 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin kamu adına yararlı kuruluş olduğu için 
“Türkiye” adını alması akabinde de RTÜK üyeliğiyle bulur.

Klâsik bir Refah Partili, Islâmcı olmayan Mehmet Doğan hem 
“camia”nm kültür adamı, hem de camianın çatı kuruluşu TYB’nin 
kamudaki kültürel tesirinin karşılığı olarak RTÜK üyesi oldu. Bu 
bir bakıma AK Parti iktidarının olgunluk döneminde ayyuka çıkan 
kültürel iktidar arayışının erken dönemlerdeki erken versiyonu gi
bidir. Çünkü Mehmet Doğan bir kültür adamı olarak da sol-liberal- 
Kemalist kültür dünyasına bir cevap niteliğinde, “kültür savaşları” 
kapsamında “öteki mahalle”ye bir cevap teşkil eder.

Doğan’m görev süresi dolduktan sonra devam etmemesi, 
AK Parti iktidarında “kurumsal” görevler almaması bu anlam
da neoliberal dönemle ilişkisini belirginleştirir. Sol-liberal tezlerin 
hâkimiyetinde Soğuk Savaş kimliği önde olan Doğan’a yakın du- 
rulmaması onun İslâm, Türk kimliğiyle alâkalı... Fakat bu dönemde 
çokça Kemalist dönem eleştirisi ve arkeolojisi yapılırken hatta Mağ
lubiyet İdeolojisinin Sonu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş kitap
ları yazılırken siyasi ve kültürel tezlerde ona müracaat edilmemesi 
ayrıca üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Bunda TYB’nin ve 
RTÜK deneyiminin tesiri olduğu kuşku götürmez.

Teşkilatçılığın, TYB’nin duruşunun AK Parti kamusundaki 
karşılığının çok müspet olmadığı bu süreçte anlaşılmıştır. Buna 
belki yazdığı gazetelerdeki “sert” üslûbunun da etkisi olabilir. 
Kısa RP dönemi, sol-liberallerin kanatları altındaki siyasal ve
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kültürel varlık Islâmi kesimin fikir, matbuat, gazete ve yayın ha
yatında ancak takipçi kalmasına neden olur. Tabi burada Mehmet 
Doğan sol-liberal aydınların öne düştüğü süreçte, İslâmi kesimi 
sürüklediği dönemde “kendi gündemi”ni devreye sokmuştur. 
Hangi devir olursa olsun Türkiye’nin öncelikli meselesinin hâlâ 
kendi “öz” bünyesindeki değişmeler ve yabancılaşmalardan kay
naklandığını dile getirir.

Hareket’in İçinde tslâmcı 
İslâmcıların Arasında Yerli
Mehmet Doğan Türk düşüncesinde İslâmi kesimin genel gidişatına 
uygun söylemleriyle yerini alır. Fakat esasında Doğan “bir kampın”, 
grubun sade bir üyesi olamayacak kadar özgün, kendiliği yüksek bir 
düşünürdür. Bunu en iyi içinden çıktığı gelenekle ilişkisinde görmek 
gerekir.

Mehmet Doğan, Nurettin Topçu’nun, Hareket dergisinin içinde 
bulunmuş, Topçu’nun vefatından sonra Hareket dergisinde, Dergâh 
Yayınlarında yazılar ve eserler vermiştir.

Hareket dergisinin akabinde Dergâh Yayınlarının Nurettin 
Topçu ile ilişkisi onun vefatından sonra Hareketçilerin tamamını 
kapsayacak boyuta ulaşmamıştır. Dergâh Yayınları Hareket bün
yesindeki “talebelerin” tamamını kapsayacak bir harekete dönüş-
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memiştir. Bu anlamda Hareket ekolü kurumsal olarak Dergâh’ta 
devam ediyor görünse bile Topçu’ya talebelik eden, onun rahle-i 
tedrisinden geçen pek çok isim bu hassasiyetleri korumuş, kendi 
yollarını inşa etmişler, bulundukları yerde Topçu mirasını bir şekil
de temsil etmişlerdir.

Doğan da Dergâh bünyesinde kalmamış, baskın karakterlerin 
karşı karşıya gelmemesi için kendi yolunu bulup orada yürümüştür. 
Doğan, Hareket camiasındaki “adacık”lann en hacimlilerinden biri 
olarak Türkiye Yazarlar Birliği vasıtasıyla kendi kimliğini kurup ge
liştirmiştir.

Esasmda Türk fikir hayatında hoca - talebe ilişkilerinden kal
karak dergi çevresinden yetişen isimlerin düşünce yapılan genellikle 
“takipçi”lik boyutunda kalır. Fakat Mehmet Doğan, Hareket' in, daha 
doğrusu Topçu’nun klâsik takipçilerinden biri olmamış onun açtığı 
çığırdan yeni dallara yönelmiştir. Bu manada sadece Doğan değil, 
öteki talebelerin de saf Topçu takipçiliği yaptığını, Topçu düşünce
sinin bugün öz manada sürdüğünü söylemek çok zor. Fikren Topçu 
benzeri eleştiriler yapılsa, gündelik hayat ve Amerikan kültürü gibi 
hususlara eleştiriler getirilse bile söylediklerini hayatına teşmil eden 
Topçu örneği hâlihazırda yoktur.

1966 yılından itibaren Hareket'in daha çok talebelerin omuz
larında ve etkisinde geliştiği dikkate alınır, bu dönemden itibaren 
Topçu’nun Hareket'inin daha çok talebelerin yönelimlerine geçtiği 
takip edilirse Mehmet Doğan’m “güçlü adacık”lardan biri hâline gel
mesi yadırganmaz. Bu elbette ideolojik bakış açısıyla siyasi, sosyal, 
kültürel manada düşünceyi algılayış biçimiyle ilgili çok kapsamlı 
perspektifle açıklanabilir.

Mehmet Doğan’m ilk Dergah’tan Hareket'e kadar klâsik Ana- 
dolucu düşüncenin tipik karakterlerinden biri olduğu rahatlıkla dile 
getirilebilir. Onun Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mükrimin 
Halil Yinanç okumaları belki yakın tarih ve Kemalizm eleştirilerine 
çok doğrudan tesir etmese bile fikir hayatı, edebiyat, doğal olarak 
ilgilendiği esas saha dil konularına bakışma büyük oranda tesir eder. 
Bu anlamda belki 80’li, 90’lı yıllarda net olarak Yahya Kemal ve 
Tanpınar’a bakışın muhafazakâr ve milliyetçi yaftalamasıyla mün
demiç olması Doğan’m kimliği üzerinde de farklı ithamların geliş
mesine neden olmuştur.
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Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
80’li, 90’lı yıllardaki faaliyetle
ri, Özal hükümetleriyle ilişkisi,
Soğuk Savaş Islâmcılığının cep
hesinden kurumun yaptığı faali
yetlerin “sağcı” olarak görülme
si, Doğan’ı da ister istemez sağcı 
şekilde yaftalar. Bir yanıyla ya
zılarında, kitaplarında, fıkrala
rında Soğuk Savaş bakış açısını 
sürdürse de bu kurumsal temsili- 
yet milliyetçi-muhafazakâr-sağcı 
kimliği kendisine yapıştırır. Oysa 
Mehmet Doğan pürAnadolucu 
değildir, pürHareketçi değildir, 
pürlslâmcı değildir, pürmilliyet- 
çi ve muhafazakâr, hele hele sağ
cı hiç değildir.

Kur’an İslâm’ı, aktivist İslâm, radikal Islâmcılık sürecinde 
Anadolu kimliğine has tavrını korur. Dönemi itibariyle pürlslâmcı 
olmayacak kadar Anadolucudur... Ortadoğu, Türkistan ilgisi, İslâm 
coğrafyasına bütüncül bakışı nedeniyle her ne kadar sloganik üm
metçiliği üstünde taşımasa bile Anadoluculardan, Hareket çevresin
den daha İslâmcıdır.

Milliyetçilerden hususen ülkücülerden daha Turani bakışı, 
Anadolu’yu öne çeken tavrıyla ayrılır. Türkiye’de dinî anlayışın on- 
tolojik yapısını vurguladığı, bunun sosyal, siyasal, kültürel karşılığı
nı dile getirdiği için de muhafazakârlığın kuru sembolizminden uzak, 
daha realist bakış açısı sergiler.

Mehmet Doğan Hareketçilerin içinde İslâmcı, İslâmcılann için
de Anadolucudur.

Topçu’nun mu, Necip Fazıl’ın mı Takipçisi?
Her ne kadar Hareket'te Necip Fazıl’ı “mahkemeye çeken” metni 
Mehmet Doğan yazsa, 2016 yılında çıkardığı Topçu-Necip Fazıl ki
tabında Topçu’yu fikir adamı Necip Fazıl’ı ahlâki olarak düşük ak-
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tivist olarak gösterse de Doğan’ın üzerinde Necip Fazıl’m “pratik” 
etkisi daha fazladır.

Dil, yakın tarih ilgisi, Kemalist eleştiri, resmî ideolojiye doğru
dan cephe alma Hareketçilerin değil, Necip Fazıl’ın “eylemleri”dir. 
Doğan’m resmî ideoloji eleştirisinde, dil yazılarında kullandığı üslûp 
büyük oranda Üstad’ınkine yakındır. Bu sadece üslûpla ilgili değil, 
siyaset hususunda mühim bir yakınlık vardır.

Topçu aktüel siyasete girmez, yazılarında daha çok felsefe, tarih 
vardır, mistik karakteri nedeniyle var olan dünyanın dışında “başka 
bir dünya”nm mümkün olduğuna inanır. Elbette Malazgirt’e değil, 
daha çok “Malazgirt ruhu”na dönüşü öne çeker, doğal olarak idea
listtir...

BATILILAŞMA
Sayın D . M ehm et D o ğ an 'ın  "B atılılaşm a İh a n e ti"  ad

lı k ita b ı sağ düşüncede ilg in ç  gelişm eler olduğunu gösteri
yo r. "Sağ" da , "sol" g ib i, geniş kapsam lı b ir kavram . Bunun 
iç in , burada "sağ düşünce" derken , İdris K üçüköm er'in  " D ü 
ze n in  Y a b a n c ıla ş m a s ın d a k i s ö y ley iş iy le  "D oğ u cu -ls lâm cı " 
düşünceyi kastettiğ im i b e lir tm e liy im . (D .M e h m e t D o ğ a n 'la b u  
sayfa larda yazan  M ehm et H .D o ğ a n 'ı karıştırm am ak g erektiğ i
ni a y r ıc a  b e lirtm eye  gerek y o k ,san ıyo ru m .)

("D e rg a h  Y a y ın la r ı"  im zasın ı taşıyan "Sunuş" y a z ıs ı ,  
sözünü e ttiğ im  ilg in ç  ge lişm elerin  dışında kalm ış; H ız l ı  b ir 

_kap ita lis tleşm e süreci iç in d e k i Tü rk iye 'd e  "ç e liş k i"  o la ra k h â -  
lâ  "h a lk -a y d ın "  çelişkisi i le r i s ü rü lü yo r1. )

S ayın  D o ğ an 'ın  k ita b ı dört bölüm: Tem eldeki Y aban
cılaşm a -A y d ın  Y ab an c ılaşm as ı-D evrim  Y a b a n c ıla ş m a s ı-F ik ir  
Yabancılaşm ası. Ben, y a za rın  "b a tılılaşm a"  karşısındaki d ü 
şüncelerin i "b a tılılaşm a " üstüne daha önce yap ılm ış  b irtak ım  
araştırm alarda ile r i sürülen düşüncelerle karş ılaştırarak  aynı 
sorunda s o l'la s a ğ 'ın  nasıl b ir le ş tiğ in i göstermek istiyorum .

B A T IL ILA Ş M A  VE Y A B A N C I BASKILAR

"B atı u yg arlığ ın ı benimseme işi (zam anım ızda olduğu  
g ib i) döne dolaşa anlam ı kaçan b ir 'b a tılıla ş m a ' işi b iç im i
ne g irm iş tir. Y a ln ız  dıştan görülenin  ta k litç i l iğ i  an lam ına ge
len bu 'b a tılıla ş m a 'n ın  te m s ilc ile ri o lan i le r ic i le r  çok k e z  
ancak Batı d e v le tle r in in  baskısı a ltın d a  b a tılılaşm a yolunda  
iş lere  k a lk m ış la rd ır ." (N iy a z i Berkes, Batı Sorunu, s. 28)

" Y a k ın  ta rih im iz  a ra ş tır ıld ığ ın d a  ilk  p landa göze çar
pan, b a tılılaşm a h a re k e tle ri üzerindeki a ç ık —g fz lî yabancı 
b a s k ıd ır ."  (D . M ehm et D oğan , B atılılaşm a İh a n e ti, s .9)

T Ü R K İY E 'N İN  S Ö M Ü R G ELEŞTİR İLM ESİ VE D IŞ BORÇLAR

"Borçlanm anın , ve dışa aç ılm a  heveslerin in  b ir baş
ka  sonucu, d e v le t iş lerinde y a b a n c ıla rın  zorunlu tasdik m aka
mı ve baskı unsuru durumuna g e lm e le rid ir . 19. y ü z y ıl tari -  
h im iz  bu yeni dostların d e v le t  yönetim in i âdeta  e lle r in e  g e 
ç irm e le rin e  ta n ık lık  eder. Y a b a n c ıla r ın  günden güne artan  
bu etkisi b a ğ ım lılığ ın  hem sonucu, hem de h a z ır la y ıc ıs ı ve 
h ız la n d ır ıc ıs ı olm uştur. ( . . . )  A vrupa b an kerleri bu acem i borç

luyu â d e ta  para a lm aya zo rlam ış la r, devrin  paşalarına  bol 
rüşvet yed ire rek  on ları k u lla n m ış la rd ır ."  (İsmail C em , Türki
y e 'd e  G e r i K alm ış lığ ın  T a rih i, I .  Baskı, s. 180,178)

"Y a b a n c ıla r T ü rk iy e 'y i sömürgeleştirmek iç in  her tür
lü  y o la  baş vuruyorlard ı. Bu yo lla rd an  b iri de borçlandırm aydı"  
(D . M eh m et Doğan, a .  g . e . ,s . 10)

B A T IL ILA Ş M A  VE İL E R İC İL İK -G E R İC İL İK

" B a t ıc ı- la ik  bürokrat, batılaşm a i le  d ev le ti kurtarm ak  
isterken y e te r li derecede üretim  güçleri ya ratam adığ ından , ta 
r ih î  büyük halk  cephesiyle ters düşm ektedir. Böylece ik i  cep
he arasındaki m ücadele k ız ış ın c a , la ik  b a t ıc ıla r  i le  dind_ardo- 
ğ u cu lar arasında b ir m ücadeleye g e lip  dayanm aktad ır. Bürok -  

ra t (s iv il, subay) la ik  güya İ le r ic i  sa y ıla c a k , em peryalis t k ıs 
k a c ı iç in d e  bürokrat o y u n la r ıy la  iç in e  kapanan is lâm cı-d o ğ u - 
cu kamp ise geric i (m ürteci) s a y ıla c a k t ı l . . ( . . . )  Bürokratik  
y e n ilik  h areke tle ri ve em peryalis t gavur karşısında, üretim  
güçlerinde gelişm e y e rin e  tasfiye  o lu rken , h a lk  k it le le r i ,k e n 
d ile r in i savunmak iç in  eski değ erle r sistemine daha fa z la  sa
rılm a y a  it ilm iş t i.  ( . . . )  Ö te  yandan , tabandaki büyük h a lk  k i t 
le le r in in  ta r ih î geliş im i iy i b ilin m e d ik ç e , o n lara  g e r ic i, y o 
b a z , karşı devrim ci demek k o la y , fa k a t yanlış  b ir  tu tum dur."  
(İdris K ü çü kö m er,D ü zen in  Yabancılaşm ası-B atılaşm a, s. 8 4 ,  
137,140)

"H a lk ım ız  b a tılılaşm a süreci boyunca artan b ir şe k il
de maddî ve m anevî s e fa le te  mahkûm e d ilirk e n , b e lli  b ir  bü
ro kra t kesim le bürokrat y a ra tığ ı burjuvazi lüks tüketim e yö -  
n e lt ile c e k  g e lire  sahip olm uştur. H a lk ım ız  kend in i sefa le te  
mahkûm eden lere  karşı ö z  b e n liğ iy le  İslâm id e lo lo jis iy le  k a r 
şı ç ık ın c a  bunun adı ir t ic a , g e r ic ilik ,ç a ğ  d iş ilik  olm uştur. " 
(D . M eh m et Doğan, a . g . e . ,  s. 53)

1838 TİCARET A N L A Ş M A S I:

"D ünyan ın  en lib era l im tiy a z la r ın ı, veren bu anlaş -  
m a y ı, M .  A l i  meselesinde ku rta rılm a  vaadi i le  hasta Padişah 
I I .  M a h m u t'a  h ayatın ın  son gün lerinde İn a il iz le r le  beraber 
kabul e ttire n  bürokrat, M ustafa  Reşit P aşa'd ır. Burada çok
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Topçu siyasete bir adım atsa bile sonradan bu tavrından da dö
ner. Yazılarında Millî Görüş’ü eleştiren İslâm’ı Sömüren Siyaset ya 
da İslâmcılan, nümayişçiliği yeren Kin ile Dinin Mücadelesi metin
lerinde bile isim vermez, üst perdeden yaklaşır.

Hâlbuki talebeleri, adacıkların iddialı olanları siyaset de yap
mışlar, siyasete yakın da durmuşlar, yazılarında siyaset de yazmış
lardır. Bu bakımdan kurumsal anlamda Har eke fin  devamı Dergâh’ın 
sahibi Ezel Erverdi’nin Siyaset Zalimdir kitabı bu hakikati tüm çıp
laklığıyla anlatır.

Mehmet Doğan da köşe yazılarında siyasete, hele ki mevzu Tek 
Parti CHP’si olduğunda, bugünkü solcular mevzu bahis ise çok sert, 
iddialı, dik üslûp kullanır. Siyaset yazılan bu açıdan hem yoğun, hem 
tarz olarak Necip Fazıl’a yakındır.

SOL ve SAĞ
a ğ ır  b ir  soru işare ti y a tm a k ta d ır . T a r ih î z o ru n lu lu k , Osm an11 
b ü ro k ra tın ı ta lih s iz  o la ra k , L e v a n te n le r le  b ir l ik te  b a tın ın  iş
b ir l ik ç i le r i  durum una i t iy o r d u ."  (İd ris  K üçüköm er, a .  g . e . , s. 

6 8 -6 9 )
" M e m le k e tte k i Batı taşma h e v e s le rin e  denk düşen ve  

onun ekonom ik a la n d a k i sonucu o lan  bu an la ş m a y la , m e m le -  
k e t - i  O s m a n iy e , ke n d in i paylaşm ak iç in  a les ta  b e k le y e n  Ba
tı serm ayesin in  insafın® te rk e d iliy o rd u . " (İsm ail C e m , a . g . e .  
s. 176)

" A y n ı Reşit Paşa, B a tı'n ın  söm ürgeleştirm e e m e lle r i . -  
ne en geniş ö lç ü d e  h izm e t e d ecek  1838 im tiy a z ın ı İn g il iz le re  
d e v le ti kurtarm a h a y a lle r i iç in d e  v e r e c e k t i ."  (D .M e h m e t  

D o ğ a n , a .g .  e . ,  s. 10)

D E V L E T Ç İL İK

Bir de ekonom i p o lit ik a s ıy le  i lg i l i  d eğ erlen d irm e:
"Bu anlam da d e v le tç i l ik ,  C u m h u riy e t T ürk iyesinde  

k a p ita l is t  serm aye b ir ik im in in  ö ze l b ir  yo lu  o la ra k  da te z a  -  
hür e tm iş trr. " (D o ç . D r . K o rk u t B oratav , 100 Soruda T ü rk iy e ' 
de D e v le tç i l ik ,s .  I I . )

" . . . d e v l e t ,  s e rm ayed arla rı y e t iş tir in c e y e  k ad ar d ev 
le t ç id i r . "  (D .M e h m e t D o ğ a n ,a .g .e .  , s .3 l )

Y e r  d a rlığ ın d a n  bu k a d a r karş ılaş tırm a  i le  yetinm em  

g e re k iy o r.
S ayın  D .M e h m e t D oğan  's o l' y a z a r la r ı ,  b ilim  adam 

la r ın ı okumuş da o n la r ın  e tk is in d e  ka lm ış  dem ek is tem iyc -  

ru m . ö y le y s e  bu yorum  b ir l iğ i  nasıl g e rç e k le ş e b iliy o r? Ş ö y  -  
le  a ç ık la n a b il ir  sanıyorum : Doğ u c u -İs i âm cıl ar m k a fa la r ı ta 
rihsel v e  toplum sal g e rç e k lik le r i ç a rp ıta n  b ü ro k ra t küçük  
b u rju v a  görüşüyle y ık a n a m a d ığ ı iç in ,  İs lâ m c ıla r  baştan beri 
bu görüşe karşı o ld u k la r ı iç in ,  tarihsel g e liş im im iz i ,  b a tı i le  
i l iş k ile r im iz i  "ç a rp ıtılm a m ış "  b iç im iy le ,  "o ld u ğ u  g ib i"  göre
b il iy o r la r .  V e  böyl e c e , m arksist yöntem i k u lla n a n la r la  aynı 
yo ru m lard a  b iri eş iyo rla r.

S ayın  D oğan , a y r ıc a , b e lir l i  durum ları a ç ık la y a b il -  

m ek iç in  y e r  yer s ın ıfsal ç ö zü m lem elere  de g ir iş iy o r , yer yer  
m arksist te rm in o lo jiy i de k u lla n ıy o r .  N e  v a rk i gösterd iğ i ç ö -

SANAT. EDEBİYAT.DÜŞÜNCE POLİTİKA 7
8  A R A L IK  1975

T Ü R K İY E 'D E  S O L

İS L A M C IL A R L A

D İY A L O G  K U R M A N IN

Y O L L A R IN I,

O L A N A K L A R IN I

A R A M A L ID IR .

züm  yo lunun  bu ç ö zü m le m e le r le  b ir  i l in t is i  y o k : " A y d ın lık  yo  
r ın la r ,  h a lk ım ız ın  m addî ve m anevî s e fa le tte n  k u rtu la ra k  in 
sanca yaşam a sev iyes in e  yükselm esi ancak İs lâ m 'd a  g e rç e k le 
ş e c e k tir . İk t is a t p la n ın d a , sosyal p lan d a  ve k ü ltü r  p la n ın d a  
d a  bu b ö y le d ir . ( . . . )  Bir daha a n la ş ılm a k ta d ır  k i ,  b a z ı ge
l i r  s a h ip le r in in  büyük h a lk  k e s im le rin i eze m e y e c e ğ i , f e r d i 
y e tç i l iğ in  s ilin e c e ğ i, fa k a t  şahsiyetin  d ip d iri k a la c a ğ ı,  eme
ğ in  g erçek m e v k iin e  y ü k s e lt ile c e ğ i b ir  'c e m a a tç j' h a y a t İs -  
lâ m 'la  g e rç e k le ş e c e k tir ."  (s .62) S ayın  D o ğ an , tahm in e d ile 
b ile c e ğ i g ib i, bu " g e rç e k le ş m e "n in  nasıl o la c a ğ ın d a n  s ö z e t-  

m iy o r.
V a rd ığ ı sonuçta anlaşam asak da sayın  D o ğ a n 'ın  k i ta 

bı b ir  gerçeğ i y e n id e n  h a tır la tm a k  bakım ından  y a r a r l ı :T ü r k i-  
y e 'd e  so l, İs lâ m c ıla r la  d iy a lo g  kurm anın  y o lla r ın ı ,  o la n a k la 
rın ı a ra m a lıd ır . Ö y le  sanıyorum  k i so l'un  İs la m c ıla r la  d iy a  - 
log  kurm ası, so l'un  küçük b u rju v a z in in  ra d ik a l k e s im le r iy le  
d iy a lo g  kurm asından dah a  k o la y d ır . S adece d ah a  k o la y  değil, 
dah a  g e re k li ve  tarihsel g e liş im e  daha uygun .
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Esasında Hareket çevresinden bilhassa sonraki yıllarda Kema
lizm eleştirisi bağlamında ayrılır, zira Doğan devletin ihdasından, 
Hilafetin ilanı ve sonraki süreçte meydana gelen olaylar ve statü
konun korunması hususunda yazdıklarıyla Topçu’dan ziyade Necip 
Fazıl’a daha yakın durur. Tabi aktüel İslâmi hareketler nezdinde de 
Doğan’m hiçbir benzerliği, bir aradalığı bulunmaz.

İslâmi hareketlerin 70’lerde, 80’lerde yoğunlaşan eleştirileri, 
devlet ile sistemi bir arada gören tavırları Mehmet Doğan’a uymaz. 
O yine bu manada da Necip Fazıl gibi düşünür; devlet ile onu elinde 
tutan elitler arasında fark vardır. Karşı durulması gereken de İslâmi 
kesimin genellikle kesif biçimde savundukları kurucu kimlikle son
radan iktidarı eline alan Kemalistlerin çok farklı oldukları tezidir.

Akif Zamanı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş olsun, Mağlubiyet İdeolojisinin 
Sonu olsun genellikle Kemalistlerin devleti “ele geçirmesi” sürecine 
temas eder. Bunu en iyi 80’li yıllarda belirginleştiren 90’larda dozu 
yükselterek matbuatın önüne koyan Mehmet Âkif ilgisi anlatır. Zira 
İslâmcılık bayrak, vatan, toprak, devlet, marş gibi simgeleri şirk ve 
tağut kavranılan etrafında tanımladığı, gayri İslâmi yönetimin gös
tergeleri biçiminde yorumladıklan için Âkif de bundan nasibim alır.

Mehmet Doğan, Âkif ile ilgili yazılannda ve kitaplannda 
Âkif’in Kur’an İslâm’ı etrafında toplanan radikal İslâmcılann da 
hoşuna giden ve sık sık zikrettikleri temel tezleri, mottolan, yani 
“Asrın idrakine söyletmeliyiz K ur’an’ı”, “Ya açar Nazm-ı Celil’in 
bakarız yaprağına I Ya da üfler geçeriz bir ölünün toprağına. / İn
memiştir hele Kur ’an, bunu hakkıyla bilin / Ne mezarlıkta okumak, 
ne de fa l bakmak için. / Ölüler dini değil, sen de bilirsin bu din / Diri 
doğmuş, duracak dipdiri, durdukça zemin” gibi dizeleri değil, daha 
çok İstiklâl Marşı’nda karşılığını bulan millî mutabakatı sağlayıcı 
ifadeleri, İslâm şairliğini, Batılılaşmacı Tevfik Fikret karşısında bu 
toprakların sesi Âkif’i vurgular. Bu nedenle Mehmet Doğan Türk 
düşüncesi içinde kendine ait yol açan müstesna isimlerden biri ol
duğu gibi kafasında meseleleri olan, Türkiye’nin temel sorunlarım 
belirginleştirip onun üzerine kaynaklanmızı da alarak giden bir tavn 
vardır.

Dönemlik eğilimler, yine topluma uymayan yaklaşımlar, bil
hassa 27 Mayıs sonrasında güçlü tercüme hareketlerine kapılan tarz
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lardan uzaktır. Katı ilkeler, kaidecilik, şeriatçılık, kaynaklara dönüş 
gibi eğilimler Doğan metinlerinde yer bulmaz. Bunun yerine “yerli 
ve millî” kaynaklarımızı gün yüzüne getirir. Mehmet Doğan ne 70’li 
yıllarda ne de 90’lı yıllardaki tercüme furyasından etkilenir. Hoş 
90’lardaki ve hatta 2000’lerdeki yakın tarih incelemelerinde yaban
cıları okumuştur... Ama yine kendi tarzı üzerinden görüşlerini izah 
eder. Belki Yazarlar Birliği’nin tesiri de vardır, Türkiye’deki pek çok 
grupla, yazarla, fikir adamıyla, edebiyatçıyla yakınlığı vardır. Kişisel 
yakınlıklarına rağmen fikri irtibat çok görülmez.

İki Temel Kitap
Mehmet Doğan, Türkiye’nin meseleleri, bunların çözüm yollan ile 
ilgili kanaatlerini izah ederken sık sık geçmişe, tarihe, modernleşme 
dönemine iner. Esasında onun eserlerinin içinde dil ve kültür ile ilgili 
olanlannm bile menşei 70’li yıllarda yazdığı iki kitaptır. Tabi ki ilki 
Batılılaşma İhaneti, İkincisi ise Tarih ve Toplum.

Batılılaşma İhaneti dönemin genel ruhu içinde yazılmış oldu
ğu halde bu tartışmalara “ihanet” kavramını eklemesi Doğan’ı öne 
çıkardı. Bu biraz da cesur yorum olarak Batılılaşmayı tanımlama 
denemesiydi. Dönemin îslâmi kesimi Batılılaşma ve modernleşme 
konulannda genel kabulleri içeren yorumlar yapar. Mehmet Doğan’ı 
ayıran, Batılılaşma İhaneti'm de kült bir yere yerleştiren ise tarihî 
derinliği, Cumhuriyet idaresine getirdiği “cesur” çıkışlar ve meseleyi 
“yabancılaşma” olarak değerlendirmesidir. îsmet Özel’in de hemen 
hemen aynı dönemlerde çıkardığı Üç Mesele de yine bizim kökleri
mizi incelerken “yabancılaşma” kavramına değinir. Özel, medeni
yet çerçevesi içinde meseleleri yabancılaşmayla paralel ele alırken 
Doğan tarih, siyasal gelişmeler, İngilizlerin etkisi, Cumhuriyetçilerin 
angajmanlan, Hilafetin kaldınlması, dil devrimi boyutlannda değer
lendirir.

70’li yıllarda Batılılaşma sorunu sol kesimde 60’lardan farklı 
olarak az gelişmişliğin versiyonu olmaktan yavaş yavaş çıkmış daha 
kültürel boyutlara gelmiştir. Doğan’m Batılılaşma meselesine bakışı 
ise kültürle birlikte aslında dünyadaki siyasal gelişmeler, uluslararası 
paylaşım ve savaşlar ekseninde, ülkeyi yönetenlerin devleti kurtarma 
adına Batılı değerleri kurtarıcı görmelerine dayamr.

Burada vurgulamak gerekir ki Mehmet Doğan’da dünya siste
mi kavramı, kapitalizm eleştirisi İslâmi kesimin hemen tamamında
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olduğu gibi yoktur. Batılılaşma bunları kapsasa bile detaylarda ya da 
ana ayrımlarda yine kapitalizm üzerine bir inceleme, bakış geliştiril
mez. Bu da ister istemez Batılılaşma mevzuunu topal bırakır.

Batılılaşma İhaneti’nâe öne çıkan tavır İngiliz etkisidir, Kema- 
listlerin İngilizlerle ilişkisi, Halifeliğin burada en büyük engeli teşkil 
etmesidir. Sömürgeleştirme, komprador gibi genellikle solda görülen 
kavramlara Batılılaşma İhaneti’vAz yer verir Doğan; bu açıdan eleş
tirilerinin başma da aydın yerleşir. Aydın yabancılaşması esasında 
Batılılaşmanın omurgasını oluşturur, buna Doğan bürokrasiyi, Tanzi
mat Paşalarını, devlet adamlarım da ekler. Bu aydm yabancılaşması 
kavramı 70’lerden 80’lere sarkarken anlamlıdır fakat 90’lar itibariy
le bu izah tarzı etkisini Mehmet Doğan’da da yitirir.

Batılılaşma İhaneti’ndekı Cumhuriyet kısmı giriş boyutunda 
kalır, Darbeler, Müdahaleler ve Siyasi Sistem, Mağlubiyet İdeoloji
sinin Sonu ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş kitapları Cumhuri
yet dönemini iyice açar. Doğrusu Mehmet Doğan’m bu kitaplarında
ki Kemalist eleştirisi, meseleleri kronolojik olarak ele alıp aktarma, 
tarihî olayları hakiki boyutuyla açıklama kaygısı sol Kemalist ay
dınlara, resmî tezlere, okullarda okutulan tarihe bir cevap verme tar
zındadır. Bu anlamda Lozan’ın asimi öğrenme, Senusi hareketini 
inceleyerek onların İstiklâl Harbi’ne katkılarını dile getirme, İstiklâl 
Harbi’nin yalnızca Mustafa Kemal tarafından kazanılması, devletin 
resmî ideolojisinin bulunması, laikliğin mutlak görülmesi gibi konu
larda, yani çetrefil hususlarda “hakikati” bulup keşfedip anlatmaya 
çalışır.

Lozan’ın zafer ya da hezimet olması, İstiklâl Harbi’nin bir kişi 
tarafından kazanılmadığı, Cumhuriyet’in İslâm temelleriyle kuruldu
ğu gibi tezlerle kanıtlamalar yapar. Kemalistlerin tezlerini zayıflat
mak, çürütmek, bünyemizdeki İslâm gerçekliğini bariz olarak kamu
ya, matbuata tekrar iade etme düşüncesindedir.

Batılılaşmanın, Kemalizmin, modernleşme hareketlerinin yönü, 
felsefi ve fikrî temelleri, Türk toplumundaki karşılığı, ideolojilerdeki 
alımlanması, Türk siyasi hayatındaki tesirleri, Türk fikir ve edebiya
tına etkileri gibi temel meseleler Doğan’m yakın tarih çalışmalarında 
gözlenmez.

Onun algısı büyük oranda “yalan tarih”i hakikatle buluştur
maktır. Kemalistlerin her şeyi kendilerinin yaptığı, tarihi kendileri
nin başlattığı, her başarıda paylarının olduğu başarısızlıkta katkıla-
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nnm bulunmadığı, tasfiye hareketleriyle meşgul olduğu konuları... 
Cumhuriyet’in yeni tarih yazımı ile meşruiyet sahasını kurmasına 
çomak sokmak ister.

Tarih yazımı tarihi ters yüz etmeyi gerektirdiğinden Doğan yer 
yer belgesel, yer yer olay aktarımı ile hatta Türkiye Cumhuriyeti Ta
rihine Giriş'te olduğu gibi kronoloji yöntemini kullanarak olan bite
ni açıklığa kavuşturma sevdasındadır. Esasında Batılılaşma İhaneti 
kitabında değinilen konuların içerik geliştirilmesi sonraki eserlerinde 
gözlenir. Batılılaşmanın müesseseleri böldüğü, geleneksel Osmanlı 
- devlet sistemini kaldırdığı, Cumhuriyet döneminde ise OsmanlI’yı 
yok saydığı gerçeği Doğan’ın vurgulan arasındadır, bu tabi ki 
Türkiye’nin bir biçimde zihnen, fiilen, fikren bölünmesi demektir. 
Batılılaşma İhaneti'nde bu bölünme vurgusu günümüz açısından da 
işaret fişeği manası taşır.

Bugün aktüel olarak çokça dile getirilen beka kaygısı, beka so
runu Doğan düşüncesinin arka plânında hep vardır. Dil meselelerin
deki tutumu da sadece büyük bir birikimin heba edilmesi, milletin 
hafızasız ve kültürsüz kalması değil, aynı zamanda gelecek açısından 
büyük tehlikelere gebe olmasından ileri gelir. Dil ve sözlük çalış- 
malan sadece arkeolojik kazı, ideolojik eleştiri aracı değil, gelece
ğe yönelik ufuk, perspektif ve kurucu değerlerin ihyası manasına 
da gelir. Bu aşamada aydın yabancılaşması konusunu Türkiye’nin 
meselesi olarak görmesine, geleceğin inşasında hocası Topçu’nun 
jargonunu kullanıp Yarınki Türkiye'nin aydınlannm “millî oluşumun 
ağartılan”na vesile olacağını belirtmesine rağmen sonraki yıllarda 
bu kanaatlerini geliştirip, sürdürüp, derinleştirmez.

Savunma, Cevap, Hakikat
Mehmet Doğan düşüncesi başlı başma Batıya, Batılılaşmaya ve Tür
kiye’deki Batılılaşmacı elite bir cevap niteliğindedir.

îslâmcılığın, İmparatorluğun son yıllanndaki savunmacı yak
laşımın bir benzerine Mehmet Doğan’da da haklı olarak rastlamak 
mümkün. Türkiye’de toprak meselesi Cumhuriyet boyunca devamlı 
gündeme gelmiş bilhassa sol kesim toprak reformu yapılması için 
sürekli yazılar yazmıştır.

Tarih ve Toplum Türkiye’nin toprak meselesinden kalkarak 
İmparatorluğun kuruluşundan Kemalistlerin ithamlanna kadar pek
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çok temel meseleyi ele alır. Özellikle kitaptaki Osmanlı Devletinin 
Oluşumu kısmı tam manasıyla bir savunma âdeta Mehmet Doğan dü
şüncesinin bir manifestosu gibidir. Doğan burada Osmanlı savunusu 
etrafında aslmda köklerimizin derinliğini sorgular.

Döneminin sol aydınlarının “Osmanlınm zulmünden, sömürü
sünden en son Türkiye kurtuldu” mottosu Doğan’m fikriyatının mer
kezine oturur. Bu açıdan da inşa edilen hatalı ve kasıtlı tarih karşı
sında gerçek tarihi gün yüzüne çıkarmayı idealize eder: “Artık övgü 
ve sövgüden arınmış, inkârdan kaçınan bir yaklaşımla, yüzlerce yıl 
baş eğmemiş bir Devletten utançla bahseden sakat tarih anlayışından 
sıyrılmak zarureti vardır. Bu zaruret aynı zamanda gerçeği öğren
memizin en kuvvetli dayanağıdır.” Bu sadece tarih sahasında değil, 
kültür ve kitap alanında da mühim hâl alır.

Doğan, Neden Klâsiklerimiz Yok? kitabında bu sefer Batı’nm 
kitabının, klâsiklerinin var olup bizim olmaması meselesine eğile
rek geniş ve derin kitap - kültür dünyamızdan örnekler getirir. Tabi 
burada Mehmet Doğan’m bir başka özelliği devreye girer. Özellikle 
devlet kurumlannın yapıp ettikleri konusunda bir dedektif titizliği, 
takipçiliğiyle kültür meselesinin üzerine gider. Kültür Bakanlığından 
Millî Eğitim Bakanlığına kadar yayınlardan listelere uzanan geniş 
bir portföyde tarihî referans kaynaklarımızla yapılanlar arasında ka
zılar yapar. Dil konusundaki müfettişliği, arkeolojisi kültür ve tarih 
alanında da gözlenir.

Kültür tartışmalarının yoğunlaştığı ve kültürel iktidarın İslâmi 
kesimde varolup olmadığının konuşulduğu bugünlerde yine günde
me klâsiklerimizi getirerek belirgin katkılar sağlar. Bu anlamda aktü
el kaynaklarımızın köklerini araştırır, meselelerin kökenlerine erişe
rek ideal olanı yakalamaya çalışır.

Son Darbe Ergenekon kitabında Türkendülisiye’de siyasal 
gelişmelerin, devlet kavramının, millet ve vatan anlayışının, 28 
Şubat, Ergenekon davaları gibi hâdiselerin evveliyatına, kökleri
ne gider. Yani aktüel olanın büyük tasfiyelere, devlet ve kamuda 
dengesizliklere yol açmadan hakiki karşılığını bulup meselenin 
çözülmesi taraftarıdır. Kürt meselesi, Türk meselesi, Ortadoğu sü
reci, neoliberal dönemin tezleri karşısında Mehmet Doğan’m çok 
da fikir belirttiğini söylemek zor. Aynı şekilde AK Parti hükümeti 
ile ilgili de... Son kitaplarında daha fazla Türklük vurgusu yapsa da 
2000’lerin başından itibaren yoğunlaşan tartışmalarda çok da öne 
atılmadığı gözlendi.
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Mehmet Doğan kendi havzasında bütüncül entelektüellerimiz
den biri olarak temayüz eder. Öncelikle bir zeminden kalkar... Yer’i 
önemser, aidiyet kavramını sadece değerler bağlamında değil aynı 
zamanda mekân - zihniyet boyutunda da gösterir. Beş Şehir sahibinin 
yolundan gider, Piri Hacı Bayram Veli’nin “ben dahi yapıldım / taşı 
toprağ arasında” sözünden kalkarak şehir telakkisinin, bir kişiyi, ay
dım, düşünürü topyekûn kuşattığının açık kanıtlanndandır.

Kendi şehrini yazar, atalarının şehirlerini yazar, 1000 yıllık tari
himizin köklerini, mensubiyet bağlarının menşei olan kadim şehirleri 
yazar, Kemalistlerin icat ettiği kentlerin kökenlerine, Eti Geyiği’ne 
karşı çıkar, yabancılaşmanın sadece siyaset, dil ve kültürde değil, şe
hir anlayışında da gerçekleştiğini gösterir.

Siyaset için hakkı söylemekten kaçınmaz, Ankara’nın acıklı 
hâline karşı doğrudan eleştirilerini yapmaktan geri durmaz. Aktüel 
siyaset yazılarında mutlaka köklerimize, tarihimize, bizi biz yapan 
değerlere atıflarda bulunur. Bu nedenle her zaman gerçekçidir, geç
mişten bahsederken nostalji yapmaz, ayağı yere basmayan geleneğe 
dönme fantezisine girişmez, geleceği yücelten idealizmden de uzak
tır. Bugünü geçmişin ve geleceğin perspektiflerinden yorumlar.

Mehmet Doğan geliştirdiği hassasiyetler bilhassa dil konusun
daki yılmayan takipçiliği, siyasete, edebiyata, fikriyata bütüncül ba
kışıyla Türk düşüncesinin önemli bir aydını olarak yerini alır.
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ALİ K. METİN

Mehmet Doğan’ın 
Batılılaşma Eleştirisi

Batılılaşma veya çağdaşlaşma yerine modernleşme sözcüğünü kulla
narak vakıanın daha kabule şayan bir terminolojiye kavuşturulduğu 
doğrudur. Böylece aslında hem olayın evrenselliğini teyit eden bir 
içselleştirme imkânı temin ediliyor, hem de içerdiği parametrelerin 
Batı’yla sınırlandırılamaz veya Batı’ya irca edilemez nitelikte oldu
ğuna dikkat çekiliyor. “Batılılaşmadan modemleşme”nin mümkün
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olup olmadığı sorusunun cevabını vermemiz nihayetinde modernleş
me kavramından ne anladığımızla; ama daha önemlisi söz konusu 
farklı modernliklerin Batı’nın hegemonik gücü altında şekillenip şe
killenmediğini tefrik etmemizle yakından ilgili. Modernleşme olgu
sunun her hâlükârda Batı merkezli bir içeriğe sahip olduğunu yadsı
yabilmek oldukça zor. Eğer modernleşmenin parametrelerini sigaya 
çekecek düzeyde radikal bir perspektif arayışı içindeysek, Japonya 
gibi örneklemelerle bu meseleyi irdelemeye çalışmanın bugün hiçbir 
entelektüel değerinin olmadığı muhakkak. Bu yüzden Batılılaşma 
eleştirisinin, esasında bir modernleşme eleştirisi olarak anlaşılması 
ve temellendirilmesi gerekiyor.

Batılılaşmanın Taşıyıcı Ajanı: Bürokrasi
Mehmet Doğan bilhassa Batılılaşma İhaneti adlı kitabında bu me- 
yandaki dikkate değer tespit ve değerlendirmeleriyle haklı bir ilgiye 
mazhar olmuştur. Doğan’m doğrudan doğruya modernleşme kavra
mına ve olgusuna yönelik eleştirel bir tutumu bahis konusu değil
dir. Temel sorunsalı modernleşme tarzı ve usulü olarak Tanzimat’tan 
bu tarafa yaşanan Batılılaşma gerçeğidir. Başka deyişle Türkiye’nin 
modernleşme sürecine Batıcı anlayış ve yaklaşımlarla vaziyet etme 
çabalarını eleştirisinin hedefine koymuş, tarihî realiteye bu zaviye
den ışık tutmak istemiştir. Daha özelde, resmî tarih ve ideolojinin 
çarpıtmalarıyla hesaplaşmayı kendisine vazife edinmiştir. Batılılaş
madan kastettiği esas itibariyle Batıcı bürokratların icraat ve söy
lemlerinden müteşekkil hususlardır. Batılılaşma çabalarını ihanetle 
tavsif etmesi tabii ki ağır bir suçlamadır. Fakat bunun ideolojik se
beplerle yapıldığını düşünmek yanlış olur. (Kemal Tahir’in çok daha 
galiz ve şümullü ifadelerle ihanet suçlamaları yaptığını biliyoruz.) 
Burada esas sebep, Batıcı bürokrasinin ya menfaat hesaplarıyla ya 
da şuursuzluklarından ötürü Batılı güç odaklarıyla işbirliği içinde 
hareket etmeleridir. Türkiye’nin Batılılaşma macerası, Tanzimat’tan 
bu yana bürokratik oligarşinin / vesayetin gücüyle realize edilmiş, 
bundan bürokrasi nemalanmaya çalışmıştır. “Tanzimat Fermam’nın 
bütünü içinde, bürokrasinin yabancı menfaatlere alet oluşu ile kendi 
menfaatini gözettiği dikkatlerden kaçmaz. İktidarın merkezileşme
si, vergi ve gelir kaynaklarının merkezî idareye akıtılması, padişah 
otoritesinin sınırlanması, sultanın ihmali görülen idarecileri idamla 
cezalandırmasının önlenmesi bu meyanda zikredilebilir.” (Doğan
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1998, 34) “Batılılaşmacı bürokrasinin bu ilk önemli siması” Reşit 
Paşa, Tanzimat Reformu’nu II. Mahmut’a kabul ettirdikten sonra İn
gilizlerle sürekli ittifak çabası içindedir; ihanetin en önemli vesika
larından biri diyebileceğimiz 1838 Ticaret Andlaşması’yla Osmanlı 
ekonomisi İngiliz tüccarlarının kontrolü altına girmeye başlamıştır. 
“Hatta padişahın Reşid Paşa’nm ihanetine kani olduğuna dair bazı 
ipuçlarına sahibiz. Reşid Paşa İngiltere’deyken II. Mahmud idamı
nı emreder.” ( 31) II. Mahmut’un ölümü (1839) üzerine Reşit Paşa 
İstanbul’a döner. Fakat gene de o “Sultan Abdülmecid’e Batıcılığı, 
Batı hayranlığını telkin” (32) etmeyi sürdürür, bütün gayretkeşliğiyle 
Osmanlı’yı Batı’ya yamandırmanın yollarım arar. “Neticede ıslahat 
hareketleri, başlangıçta bürokratların, üst kademe idarecilerin ken
dilerini Batı’ya kabul ettirmek için kullandıkları bir vasıta olmaktan 
çıkıp”, OsmanlI’daki Ermeni, Rum, Yahudi azınlıkların statüsünün 
yükseltilmesi sayesinde “Avrupa sömürgeciliğinin kullandığı bir 
alet durumuna gelecektir.” (37) Yabancılara imtiyaz, azınlıklara yeni 
statü vermekle de kalınmıyordu. “İktisadımız, kültür ve eğitim ku
ramlarımız yıkılmış, yerine emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden 
müesseseler kurulmaya başlanmıştı.” (13) Dahası artık iyiden iyiye 
sömürgecileri veren, kendimizi alan konumuna düşürüyorduk. “Na
muslu idareciler, başta padişah olmak üzere, yabancılardan borç alın
masına direnirken, Batılılaşma tarihimizin ‘büyük’lerinden Ali Paşa, 
50 milyon franklık bir borç anlaşmasını 1855’te gizlice imzalıyor
du.” (12)

Bürokrasi Tanzimat’la beraber güçlü, hatta belirleyici konuma 
gelmiştir; ama “gelenekli” kurum ve anlayış biçimleriyle olan ayrış
ması daha eskiye gitmektedir. Osmanlı ilk olarak “Rus harbinin aka
binde hazırlanan Karlofça Antlaşması (1699) ile ıslahat ihtiyacını” 
(Doğan 2007, 4) kuvvetle hissetmiş, Avrupa ülkelerine gönderilen 
elçiler, bilahare öğrenciler Batılılaşmacılığın taşıyıcı ajanları olarak 
etkili olmaya başlamışlardır. Batı’yı tanıma imkânı arttıkça etkilen
me alanları da genişlemiştir. Batı etkisiyle gelenekten kopuk bir ay
dın kesim teşekkül etmiş, yönetim bunların kontrol ve gücü altına 
girmiştir. Dahası bürokrat, aydm tabakayla halk arasındaki kültürel 
farklılaşma giderek bir kopuşa ve yabancılaşmaya doğru evrilmiş- 
tir. Böylece “Bir mağlubiyet ideolojisi olan Batılılaşma” düşüncesi 
aydınların zihnini âdeta iğfal eder, “Batı kompleksi” aydınlarla hal
kı karşı karşıya getirir. Giderek kronik bir hâl alan İttihatçı şiddetin 
özündeki bu kompleks siyasal bir kurumlaşma süreci içerisine gi-
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rer. Atatürk devrimleriyle “bütüncü cebrî Batılılaşma” projesi tam 
anlamıyla hayata geçirilir. “Çok partili sisteme geçildikten sonra, 
Cumhuriyet’ten sonra oluşturulan din ve inanç üzerindeki baskılar 
kısmen hafiflemeye başladı. Bu bakımdan bir nevi normalleşme sü
recinin işlediği söylenebilir.” (10)

Mehmet Doğan, Batılılaşmayı savunan bürokrasiyi ideolojik 
planda “çağdışı” olarak değerlendirir. (Doğan 1998, 113) Batılılaş
macı siyasetin sebep olduğu en önemli problem olarak kimlik krizini 
işaret eder: “Batılılaşma Türkiye’de hâlen yaşanan sosyal, kültürel 
çok sayıda meselenin ve gittikçe derinleşen kimlik krizinin asıl se
bebi olmak vasfını korumaktadır.” (11) Kimlik krizi ise gayri millî 
olmaktan ileri gelmektedir. Batılılaşma ideolojisi milletimizin rea
litesini ve değerlerini göz ardı ettiği için bize yabancıdır, millî ya
pımızla uyuşmamaktadır. “Bu itibarla, bürokrasinin zihniyeti libe
ralizm, devletçilik, sosyal demokrasi, sosyalizm... ne olursa olsun 
gayri millîdir ve milletimizin aleyhindedir.” (63) Millî yapınm en 
temel unsuru ise dindir. Din baskı altına alınmaktan vazgeçildiğinde 
bürokrasi / yönetim ile halk arasındaki ilişki normale dönebilmek- 
tedir. “Normalleşme süreci, Türkiye’de İslam’ın kitleler tarafından 
benimsenmeye devam edildiğinin ortaya konulması ile ilk işaretini 
verdi. 1950 seçimlerinde DP’nin CHP’ye karşı zaferinin birçok açık
lamasından en kapsayıcı olanı budur.” (Doğan 2007, 21) Halkımız 
Batılılaşmacı partilere (“bürokrasinin” partilerine) bu yüzden iktidar 
olma imkânı tanımadı.
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Türkçülük Cereyanının 
Batılılaşma Çabalarındaki Yeri
Mehmet Doğan’m Türkçülüğe yönelik eleştirilerine baktığımızda 
İslâm’ın esas unsur olarak alındığını daha net tespit edebiliriz. Millî 
olmanın koşulu yaşayan millet realitesinde aranmakta, bunun için 
Türkçü ideolojiyi Batılılaşmacı cereyan içinde mütalaa etmektedir. 
“Türkçülüğü Batıcı bir akım olarak değerlendirebiliriz. Türkçülük 
ekseriya Batıcı karakterler taşımış, yer yer İslâmi unsurlarla yüklü 
bulunmasına rağmen, Batıcı bir akım olarak varlığım sürdürmüştür.” 
(Doğan 1998, 187) Türkçü ve Batıcı düşünceler Cumhuriyet döne
minde birbirine eklemlenmiş, millet realitesini göz ardı eden bir mil
liyetçilik anlayışında buluşmuşlardır. “1923 sonrasında Türkçülük 
aşın Batıcılığı şiar edinerek bu fikrin arkasına geçmiş, İslâmi milli
yetçiliğe karşı girişilen yıldırma hareketinde rol almıştır.” (173-174) 
Doğan, bu fikrî entegrasyonun Batıcılığa da, milliyetçiliğe de zıt 
olduğu görüşündedir. “Hem milliyetçi, hem Batıcı olmak çelişkisi” 
olsun, “Hem millî tarihimizden kaynaklanmak, hem İslâmiyet’ten 
sonraki Türk tarihini inkâr etmek çelişkisi” olsun sağlıklı bir hesap
laşmayı gerektirmektedir. (165) Millet realitesiyle uyuşmayan bu 
cereyanlar sonuç itibariyle yabancılaşmayla maluldürler. “İslâmsız 
milliyetçilik veya ona gereken yeri vermeyen milliyetçilik, millî şu
urumuza aykındır, yabancıdır... [Dahası] İslâm’a bağlılığı, ümmet
çilik, milliyet düşmanlığı olarak benimsetmiş” olmalan sebebiyle 
millet realitesinden tamamen kopmaktadırlar. (185, 186)

Batıcı ve Türkçü cereyanlann Cumhuriyet dönemindeki ittifakı 
ve/veya entegrasyonu, millet realitesini âdeta yok sayan bir çizgi üze
rinde ilerledi. Millet üzerinde tahakküm kurabilmek için “gelenekli” 
yapılar ortadan kaldınlmaya çalışıldı. “Bürokrasi, kendi tesirliliğini 
gölgeleyebilecek haberleşme kurumlanna açıktan cephe almış, bun- 
lan ya kapatmak ya da kendi ideolojisi yönünde şartlandırmak iste
miştir. 1920’lerde dinî eğitim yapan kuruluşlann, tekkelerin ve bazı 
cemiyetlerin kapatılması... [sonucu, halkın] haberleşme merkezi ola
rak yalmz camiler kalmaktadır.” (67) Halkevleri, demekler, öğretim 
kurumlan ile tekke, medrese ve camiye alternatif yapılar üretilmiştir. 
Sadece kurumlann tasfiyesiyle değil, öztürkçecilik hareketiyle de 
“millî kültürle olan bağlar” (70) kopanlmıştır. Buna karşılık olarak 
Doğan, millet realitesine uygun bir fikriyat olarak İslâmcılığa işaret 
eder, millet fikrinin İslamcılıkla doğru bir mecraya girdiğini belirtir:
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“Osmanlı tarihinde ilk defa modem anlamı ile millet fikrini, İslâm 
kültürüne dayanan bir ideoloji, İslâmcılık vasıtası ile gerçekleştirme 
yollarını aradı.” (Doğan 2007, 106)

Aydın ve Alternatifsizlik Sorunu Açısından 
Batılılaşma Realitesi
Söylediklerimizden anlaşılacağı üzere Doğan’ın Batılılaşma düşün
cesine ve Batıcı anlayışlara yönelik eleştirisinde millet fikri / realitesi 
en belirleyici unsur olarak yer almaktadır. Buna göre Batıcı bürok
rasiyle halk arasındaki uyuşmazlığın temelinde bürokrasinin millet 
realitesine ve dolayısıyla gelenekli yapılara karşı yıkıcı yaklaşımları 
vardır. Batılılaşma eleştirisi bu yüzden bürokrasi odağında yoğunlaş
mıştır. Başka deyişle, millet / halk üzerindeki bürokratik tahakküm 
ortadan kalktığı takdirde Türkiye daha doğru, sağlıklı bir yola gire
bilecektir. Fakat Doğan’m meseleyi bu kadar basite indirgemediği 
de görülebiliyor. Sorunun daha derin bir “alternatifsizlik” sorunu 
olduğunu söylemesi bu açıdan önemli. “Belki garip gelecek, Batı
lılaşmanın zıddı yoktu. Batılılaşmacıların zıtlaştıkları şeyler vardı. 
O yüzden ‘gerçek alternatifsizlik’ sonu gelmeyen bir zincir olarak 
sürüp gitmiyor mu.” (Doğan 1998, 195) Dolayısıyla sorun sadece 
bürokrasi (aydın) ve halk zıtlığıyla açıklanamaz. Belki hâlâ “Aydın
lar iki yüz yıldır şekvacı olmaya devam ediyorlar” (194), ancak bu
radan çıkışın yolu Batılılaşmaya karşı güçlü bir alternatif üretmektir. 
Bu alternatif, millî olmak, daha doğrusu millet realitesiyle mütecanis 
olmak zorundadır.

Batılılaşma Eleştirilerinde Dikkat Çeken 
Bazı Benzerlikler ve Ayrışma Noktaları
Diğer taraftan Batılılaşma konusunda Mehmet Doğan’m yaklaşımla
rıyla Kemal Tahir’in düşünceleri arasındaki paralellikler oldukça ma
nidar ve ilgi çekici sayılabilir. Daha açıkçası söz konusu paralellik, 
yapılan tespit ve değerlendirmelerin ideolojik farklılıkları aşan bir 
içeriğe sahip olduğunu bize işaret etmektedir. En azından “millî”lik 
ortak paydası etrafında ortaya çıkan müştereklere ilişkin bir gösterge 
niteliğindedir. Kemal Tahir de Mehmet Doğan gibi “millî” realiteyi 
esas alarak Batılılaşmacılığa kökten karşı bir duruş sergiler. “Batı
lılaşmacı olmak... en hafif, en acıklı anlamıyla millî şuurdan, millî
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onurdan yoksun olmak demektir.” (Tahir 1992, 221) Kemal Tahir’in 
Batılılaşma eleştirisindeki en önemli argümanlardan biri halkla dev
let arasındaki zıtlık olmuştur. “OsmanlIların Batılılaşma anlayışı, on
ları bilir bilmez; ama otomatikman emperyalist ajanı yapmış, hızla 
halklardan ayırmıştır.” (49) Fakat Kemal Tahir, burada halkın Batılı
laşma karşısında irticayı destekleyen tepkilerini de Batılılaşmanın bir 
parçası olarak değerlendirir, sahici ve normal tepkiler olarak görmez: 
“[İ]rtica-yobazlık hareketleri, aslında halk kitlelerinin ürettikleri ve 
gizliden gizliye besleyerek güçlendirdikleri bir halk isteği değildir. 
Doğrudan doğruya... Batılılaşmışların, yani bilir bilmez emperyalist 
ajanlarının bizzat bu tutumlarıyla besleyip güçlendirdikleri bir hare
ket sayılmalıdır.” (49) Bu yüzden “irticai” nitelikteki halk hareketleri 
de aslında bir sapmayı ifade etmektedir. “Halk, devleti tutan güçleri 
gâvurlukla, onlar da halkı gericilikle suçlar. Burada, iki suçlamanın 
da gerçekle bir ilintisi yoktur. Çünkü gâvurluk gibi gericilik de hiçbir 
şeyin ölçüsü değildir.” (65) Daha önemlisi Batılılaşma çabası için
deki “ajan”lann bizzat Batılılann niyet ve davranışlarını bir türlü 
idrak edememeleri veya çıkarları sebebiyle işbirliği içinde olmala
rıdır. “Bizi Batılaşmaya zorlayan Batılılar, başmdan beri Batılaşma 
atılımımızı -hiç değil, yüksek idareci kadroların çoğunluğunda hatta, 
ajanlık karakteri gösteren Batılaşma çabalamalarını, her zaman ara-
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lıksız baltalamışlar”dır. (223) Sonuçta Batılılaşma çabalan ile emper
yalist güçlerin ekmeğine yağ sürülmüştür. Kemal Tahir, Türkiye’yi 
bu güçlere ram eden Batılılaşma çabalannı vatan hainliğiyle suçla
makta tereddüt etmez: “Batılaşmada, Batılaşmacılar, Batıklara ırzla- 
nna kadar her şeylerini vermekle kalmamışlar, bir toplumun ırzı olan 
tarihi bile bağışlamaya yeltenmişlerdir.” (210) Bizim Batılılaşmamız 
bir “emperyalist uşaklığı tarihidir... Batılılaşmanın bugüne kadarki 
ve bugünkü biçimi düpedüz vatan hainliğidir. Buna ilerilik demekse, 
vatan hainliğinden de öte, aptal vatan hainliğidir.” (225) Bu minval 
tespitlerle ilgili olarak Mehmet Doğan’ı Kemal Tahir’den ayıran iki 
noktaya dikkat çekilebilir. Birincisi; Kemal Tahir Batılılaşmacılığın 
ajanlan olarak bürokrasiye işaret etmekle beraber “devlet” ifadesini 
kullanmaktan çekinmez. Böylece bütün yönetim mekanizmasını işe 
dahil eder, aynı zamanda şahıslardan ziyade mekanizmaya vurgu ya
par. Doğan ise bilhassa Osmanlı söz konusu olduğunda eleştirisini 
bürokrasiyle sınırlandırmaktan yanadır. Cumhuriyet döneminde de 
bürokrasiyi Batıcı kadrolara atfen kullanmış, böylelikle bir bakıma 
olayın hem tarihsel sürekliliğini tebarüz ettirmiş, hem de devletteki 
siyasi unsurlarla bürokrasiyi aynştırmaya çalışmıştır. Batılılaşma
cılar sırtını bürokrasinin gücüne dayamışlar, buna karşılık siyaset 
mekanizması devlete farklı karakter kazandırabilmiştir. Başka de-



58 D. Mehmet Doğan'a Armağan Düşünce

yişle devlet, 1950’den itibaren bürokrasinin kontrolünden çıkmaya 
başlamış, popülist politikaların etkisi altmda daha melez bir yapıya 
bürünmüştür. İkinci ve daha önemli bir fark; Mehmet Doğan halkın 
reaksiyonunu millî realitenin tabii sonucu olarak görürken, Kemal 
Tahir’in söz konusu reaksiyonda bile emperyalist planların etkisi ol
duğunu ima etmesidir. Halk âdeta bile isteye gericiliğe itilmektedir. 
Emperyalistlerin istediği kadar Batılılaşıyor, böylece bürokrasi de 
emperyalizmin güdümüne daha kolay sokulabiliyor. Birinin İslâm 
bağlılığıyla altını çizdiği özellikleri diğeri gericilik sapması olarak 
değerlendirir. Bu sebeple Tahir, emperyalizmin gücünü nispeten 
abartmaktadır.

Bununla beraber Kemal Tahir’in İslâm’ın belirleyici olma özel
liğini hafife aldığı düşünülmemeli. Millî / sosyal realite konusundaki 
dikkati dinin sadece günlük hayatta değil, devlet nizamı açısından 
da önemini ikrar etmesini sağlamıştır. Lâkin bu ikrarın, millî reali
teyi ordu, devlet, millet ilişkisi bağlamında fetişleştirmeye varan bir 
boyuta sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerekir: “Orduyu siyasetten 
uzaklaştırmak lafı da bizde en az laiklik lafı kadar sosyal yapımıza 
uymayan bir söz bence.” (222). Bir bakıma millî yapıyı (realiteyi) 
tarihî bir şekilciliğe indirgemiş gibidir.

Bunun dışında Mehmet Doğan’ın tek parti rejimine bakışıyla 
Kemal Tahir’in bakışı arasında esaslı bir farktan daha bahsedilebilir. 
Tahir, emperyalist soygunculuğun 1923’lerden itibaren engellendi
ğini söylerken, Doğan aksine 1. Meclis’in lağvedilmesi ve Lozan 
Antlaşması ile Batı’nın emellerine uygun bir vasatın oluştuğunu 
ileri sürer. Türkiye’nin İslâmi değerlerden uzaklaşmaya başlaması 
ve hilafetin ortadan kaldırılması sonucu Türkiye’yle İslâm dünyası 
arasındaki ilişkiler bozulmuş, hilafet birliğinden yoksun kalan İslâm 
dünyası emperyalistler tarafından daha kolay sömürülebilir / yöneti- 
lebilir hâle gelmiştir.

Mehmet Doğan ve Kemal Tahir’in millî perspektiflerine muka
bil, Niyazi Berkes Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabında görece daha 
Batılı bir yaklaşım sergilemektedir. Gerçi “Cumhuriyet dönemi ‘ka
yıtsız şartsız Batılılaşma’ tezinin dönülmez sonucu olduğu sanıldığı 
hâlde, bu Batılılaşma sürecinin en kritik, en çapraşık, en sorunlarla 
dolu bir aşamasına vardığını” o da kabul etmektedir. (Berkes 2002, 
28) Ne ki Batı’dan farklı olmaya mesnet teşkil edecek bir millet 
veya millî realite vurgusu söz konusu değildir. Saf Batılılaşmayı bir 
problem olarak görmekle beraber, Batı ona göre evrensel bir sürecin
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m eskşöyle du rsun , fazlaca 
sağda kalm asından ile r i  gel
m esi çok daha o las ıd ır.

Üçüncü bölümde savunu -  
lan "yabancılaşm anın b ir  adı 
d a . . .  dil devrim i" g ö rüşü , hiç 
değilse bazıların ın  dilde a r ı 
laşm adan bekledikleri İşleve 
gerçekten uyuyor. Bu nokta -  
yı teslim  etm ekle b ir lik te , 
y aza ra  şunu sorm alıy ız: O s
m anlI münevveri de Cumhuri
yet aydını gibi halktan kop -  
muşluğunu, onun anlamadığı 
b ir  dil kullanarak gösterin i -  
yor muydu? Hatta Cum huri
yet aydını,daha b irçok  özel -  
İlkleri g ib i, dil tutumunu da, 
O sm anlı münevverinden " te
varüs" etm em iş m id ir ? ( Öz -  
tü rkçeleşm eden Sayın Meh -  
m et Doğan'ın da b iz le r  ka - 
dar pay alm ış o lm ası, belki 
bu sürecin  zorunluluğunu gö s
te rm esi bakımından ilginç bu

lunabilir.)

Y azar .C um huriyet döne
mindeki Türkçülük üstüne göz
lem le r in i, 1923-1931 a ra s ı,1931- 
1944 a ra s ı ve 1944 so n ras ı^y  -  
rım ına  göre s ıra lıy o r. Bu üç 
evrenin ilkinde Türkçülük re s -  
mf ideoloji iken ( ün iversite  -  
lerde fizik antropoloji vb. ile 
birlikte) .Nazi ırkçılığ ın ın  ye -  
nilgisine paralel o la rak , daha 
sonra adım adım g e rile m iş 
ti r .  G erçek te , Türkçülük " kö
kü d ışarıda" b ir görüş olm ak
tan başka ,batıc ılığ ın  da a raç  - 
larından b ir id ir . B aşlangıçta 
b ir  çeşit savunm a ideolojisi 
iken ,rom an tik  hayallerle şişe  
ş işe  sald ırgan b ir  n itelik  aldı 
ve dış etken lerin  yanısıra,top -  
[umumuzun da olgunlaşm asıy
la gitgide gözden düştü.Bugün 
(örneğin MHP saflarında gör- 
düğümüz) T ü rk ç ü lü k ,a rtık e s - 
ki pagan saflığını y it irm iş tir  ; 
tıpkı F ranco 'nun kiliseyi kul
lanışı g ib i, adeta ayıp y e rle r i
ni İs lâm lık la  örtm eye çalış -  
m aktad ır.

H erşey b ir  yana,öznel an 
lam da b ir  "ihanet"ten  sözedl- 
lem ese bile .b a tılılaşm a ta r i 
him izin gülünç/acık lı yan lış
la r la  dolu olduğu kuşkusuz. 
F aka t, halkım ızın yaşam ını 
sü rdüreb ilm esi İçin çağdaş -  
taşm aktan başka çare  var 
m ıydı? İs lam cılık la  nereye 
kadar g ideb ilird lk?B uncapet
ro lle ri o lm asına karşın  .A rap- 
la r nereye v a rab ild ile r?  Yok
sa ,bi z de İ s lam ın nu ruy la T ür —! 
k'ün gücünün e şs iz b ile ş im in -  
den falan mı dem vuracağız?

■METE TUNÇAY

Dursun Akçam 
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öncülüğünü yapmaktadır. Bu yüzden 18. yüzyıl başlarından itibaren 
“iki yüz yıl boyunca, Osmanlı sisteminin ilkelerinin birer birer aşın
dığını göreceğiz. Tamı düzeni kavramı yerine tabiat düzeni kavramı 
gelecek; toplum dışında ve üstünde devlet anlayışı yerine sınıflara ve 
onların arasındaki çatışmalara dayanan yasal devlet (hukuk devleti) 
kavramı gelecek; ‘gelenek’ kavramı yerine ‘ilerleme’ (terakki) kav
ramı gelecek...” (33) Batılılaşma tarzı ve süreciyle ilgili bazı eleş
tiriler getirmekle beraber, Batı’yı evrensel değerlerle tanımlaması 
temel bir ayrışmadır. Topyekûn Batılılaşma şeklinde değilse bile bü
tün Batılılaşmacılarda görüldüğü gibi zorunlu bir Batılılaşma fikrine 
sahiptir. “Fakat bütün dünya ister istemez Batılılaşmak zorundadır. 
Bu yolda gitmeyenler varlıklarını yitirmekte, yok olmaktadırlar. Bu 
yolda gitmek isteyip de yolunu bulamayanlar ya da bu yolda git
menin karşısında olan kişilikleri çok güçlü olanlar, benliklerinden 
çok şey feda etmek zorundadırlar.” (28) Ne ki Berkes, Batılılaşma 
çabalarını “kişisel” özelliklerle ilişkilendirme taraftan olmamıştır. 
Bu yüzden ajanlık, uşaklık gibi nitelemeleri onda görmeyiz. Dahası 
Batı, emperyalist tarafıyla değil, medeniyet oluşturma gücüyle öne 
çıkanlmaktadır. OsmanlI’daki “siyasaca Doğu despotizmi, dince 
Sünni halifeliği geleneği”nin (27) oluşturduğu tarihsel yapı ile Ba- 
tı’daki süreç arasında ortaya çıkan gerilim ve etkileşimler böylelik
le Batılılaşma sürecinin ana dinamiğini oluşturmuştur. Buna bağlı 
olarak süreç gelenekçi güçlerle bürokratik güçler arasındaki çatışma 
ekseninde şekillenmiştir. Mehmet Doğan’m bürokrasiye karşıt güç 
olarak kısmen hanedanı, büyük ölçüde halkı işaret etmesine karşılık, 
Berkes “ayan”ı bu süreçte etkin güç olarak tespit eder. “Türk politika 
hayatmı, uzun zaman taşraya hâkim ayan ağalann gelenekçiliği ile 
merkezdeki bürokratlann modernleşme çabalan arasındaki çatışma 
etkisi altmda tutacaktır.” (245) Dolayısıyla Doğan’m bakışında “kül
türel” zaviye ne kadar hâkimse, Berkes’inkinde “ekonomik, sosyal” 
zaviye o kadar hâkimdir.

Berkes’in Batı merkezli diyebileceğimiz yaklaşım tarzını Şe
rif Mardin’de de tespit edebiliyoruz. “Doğu despotizmi” vurgusu, 
Türkiye’nin Batılılaşma sürecine bakışta Mardin için en ayırt edici 
özelliklerden biridir. Gerçi OsmanlI’daki Doğu despotizmi, cemaat 
unsurlan sebebiyle o kadar kesin değildir. “Çünkü cemaat yapısı, kişi 
ile devlet arasına giren yapı olduğu oranda bir ‘yarı medeni toplum’ 
meydana getiriyor ve aslında medeni toplumun görevlerinin büyük 
kısmını üzerine alıyordu.” (Mardin 1992, 42) Fakat yine de yeter
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li güçte ve özerk konumda değillerdi. Berkes gibi o da şahıslardan 
ziyade somut, nesnel koşullan esas alma çabasındadır. Atatürk’ün 
“kişi onuru”na olan bağlılığının altını çizse bile bunu tek başı
na belirleyici bir konuma yerleştirmez. Batılılaşmayı değil, aksine 
“Batılılaşamama”yı asıl problem olarak gören tahlil ve muhakeme 
metoduyla Berkes’le aynı kulvarda yer alırken, Mehmet Doğan ve 
Kemal Tahir’den ayrılmaktadır. Millî realite yerine Batı realitesi 
üzerinden bir karşılaştırmaya gider. “İmparatorluk, Batı’nm geçir
miş olduğu ve sosyal yapısını yeniden yoğuran ‘ayanlık’ inkılabı, 
Pazar inkılabı ve sanayi inkılabı gibi önemli tarihsel gelişmelerden 
uzak kalmıştır.” (28) Sosyal smıf kavramını da bu şekilde tamamen 
Batılı mantaliteye uygun biçimde kullanır. “Alt sınıfların yaşamın
daki cemaat duygusu, bir mozayiği oluşturan parçacıklann tümüdür. 
Alt sınıf kültürü, pazara dayanan bir ekonomiyi ve bireysel tüketimi 
geleneksel yapıya büyük bir tehdit saydı ve böyle saymakta haklı gö
rülebilir. Alt sınıf kültürü kadmlann bağımsızlaşmasına aynı neden
lerle karşı koydu.” (76) Alt sınıflan veya halkı geleneksel değerler 
ve İslâm’la irtibatlı sayarken üst sınıflann tabiatıyla daha modem 
bir zihniyete sahip olduklan varsayımı Mardin’deki Batı merkezli 
mantaliteyi iyiden iyiye tebarüz ettirir. Onun perspektifinden Batı, 
insanlığın gelişme istikametini belirleyen evrensel güçtür. Tarihî sü
reç içinde medeniyetin öncüsüdür.

Batılılaşma Çabalarının Yeni Konsepti ve 
Millet Meselesi
Mehmet Doğan’a göreyse Batı medeniyetinin takipçisi olmak yan
lıştır. “Batıcılık, Batı taklitçiliği çabalan Türkiye’yi yıkıma götür
müştür. Milletimiz XXI. yüzyıla yeni bir medeniyet vasatında girme
lidir.” (Doğan 1998, 119) Bunun için İslâm’a dayalı bir hayat tarzını 
inşa etmek gerekmektedir. “[Ferdiyetçiliğin silineceği; fakat şah
siyetin dipdiri kalacağı, emeğin gerçek mevkiine yükseltileceği bir 
‘cemaatçi’ hayat İslâm’la gerçekleşecektir.” (119) Mesele bağımsız, 
millî bir varlık olma iradesini ve dirayetini göstermektir.

Batıcı anlayışlann artık eski gücünü kaybettiği muhakkak. 
Daha doğru deyişle artık topyekûn Batılılaşmacı anlayışlara itibar 
edilmemekte, bilhassa kültürel Batılılaşmacılık sadece halkın değil, 
aydın kesimin de tepkisini çekmektedir. Sosyolojik değişimle birlik
te aydın profilindeki değişme ister istemez Batıcı anlayışlann gücü
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nü kıran önemli bir faktör olmuştur. Diğer taraftan çok partili rejimle 
birlikte bürokrasinin güç kaybettiği de yadsınamaz. Halk iradesinin 
yönetim üzerindeki etkisi ve tercihleri suyu yavaş yavaş da olsa tabii 
mecrasına doğru taşımıştır denebilir. Ancak bunun yeterli görülmesi 
hâlinde belki esas büyük sorun gözden kaybedilmiş olacaktır. Batı
cı anlayışların hızım kaybetmesi, bahsettiğimiz hususların yanı sıra 
modernleşme ve kapitalistleşme sürecinde aldığımız yolun bir sonu
cu olarak da değerlendirilebilir. Doğan, Batılılaşma düşüncesindeki 
konjonktürel değişimi ve yeni / mevcut konsepti bu çerçevede tespit 
etmektedir. “Artık kapitalist bir toplum olarak beliren ülkemiz, ka
pitalist sömürü ilişkileriyle Batı’ya bağlandığından, kültürel yolların 
ihmali fazla bir mana taşımamaktadır... Artık Batıcılık iktisadi ve 
siyasi planda savunulmaktadır (Ortak Pazar örneği).” (142)

Bu açıdan bir sömürgecilik ideolojisi olarak Batılılaşmacılığm 
etkisini kaybettiği söylenemez. Aksine çok daha usturuplu ve çok 
daha dipten giden Batılılaşmacı isterlerin faaliyette olduğu aşikâr. 
Üstelik bütün toplumsal refleksleri ve şuuru massetmiş olarak... Her 
şeye rağmen bunun bir sömürgeleşme biçimi / sömürgecilik aracı 
olup olmadığı tartışmaya açık olabilir; ancak adına modernleşme, 
küreselleşme vs. ne dersek diyelim, zamanın ruhunu oluşturan de
ğerler Batı tandanslı olmaya devam ettiği sürece burada zihinsel bir 
tahakkümün hüküm sürdüğünden şüphe edilemez. Şayet millet veya 
Müslümanlar olarak başka bir medeniyet tasavvuruna ve talebine ih
tiyaç duymayacak kadar “asimile” olduysak şüphe etmenin de zaten 
bir mana ifade etmeyeceği bellidir.
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MURAT EROL

Bir Hakikat Mücadelesi Olarak 
D. Mehmet Doğan’da 
Genel Sistem Eleştirileri

ı. Giriş: Hakikatin Mücadelesi
Fransızca bir kavram olan obskürantizm kavramı, bizde var olan bir 
mücadele biçimini bir mecra belirlemesi olarak karşımıza çıkarmak
tadır. Sözlükte, “Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, 
kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak 
kısıtlama çabası,” (TDK Sözlük) kısaca “bilmesinlercilik” olarak ta
nımlanıyor. “Bilmesinlercilik” kavramsallaştırması, bir olgu veya ola
ya ilişkin bir gizlemeyi, perdeleme ve kapatmayı içermektedir. “Ay
dınlanma” karşısında “karartma”ya başvurur. Açık tanımlama, “güç” 
kavramı üzerinden gelişir. “Egemen güç”lerin kapatma ve karartması 
yönündeki eylemi, bilginin yeniden üretilmesinin de yolu kadar diğer 
yandan yeni bir bilgi yolunu da açar. Üretilmiş gerçeklik, olgu veya 
olayların üzerini bir perde olarak kuşatır. Artık varmak istediğimiz ger
çeğe doğru her yöneldiğimizde bu kuşatıcı üretilmiş gerçeklik perdesi 
karşımıza çıkacaktır. Merkezin güçler arasında el ve yer değiştirmesi, 
bilinmesin kapsamına alınacak bilgiyi de belirlemektedir. Dolayısıyla 
güçler arasındaki mücadele kadar, bilginin güçlerin hangi işine yaradı
ğı önem taşımaktadır. Tek bir gücün belirleyici olduğu durumda, genel 
bir kapatmak hâli yaşanır ve bunun üzerinden yeni inşalara girişilir. 
Yanşan güçler arasındaki mücadele güç temelli olduğundan bilginin 
günceldeki mahiyeti de önem taşır. Zira bilgi bir gücü takviye eden bir 
“silaha” dönüşür. Bilgi bilmeye ilişkin, bilmek eylemeye, eylemek dö
nüştürmeye ilişkindir. O hâlde dönüştürmeyi ya engellemek, ya kont
rol altına almak ya da farklı bir form / biçim ortaya koymak için bir 
tasanm devreye konulur. O hâlde, iktidar savaşları bir tür gerçeklikler
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savaşı olarak sürmektedir. Bilginin, siyasetin veya başka alanların ikti
dar mücadeleleri bir tür tasanmsal gerçeklik yarışının sahnelenmesidir. 
Obskürantizm ile kurulan iktidar ve güç merkezîleşmesine bir koruma 
kalkanı / hâlesi oluşturulur. Gücü elinde tutan ve merkeze yerleşen 
yapı / kişi, artık belirleyiciliğini ortaya koyacak, neyin gerçek neyin 
gerçek olmadığını söyleyecektir. Bütün olan biten gerçekliğin yeniden 
kurgulanması ve üretilmesi ile yeni bir tür episteme inşa edilmektedir. 
İnsanların bilgiye gideceği yolu yeniden inşa edip o yolu kullanma
ya mahkûm etmek de buna dahildir. Bundan dolayıdır ki, inşa edilen 
episteme bilimsel çabaların önüne çıkmakta ve onu aşmak son derece 
meşakkat gerektirmektedir.

Özellikle inşa hareketleri bağlamında steril bir yol olarak, ide
oloji ve tarih kurmak ayıklanmış gerçeklikler üzerinden güç kazanır 
ve ortaya çıkarılır. Hakikatin yani net gerçeğin üzerine bir yapının 
kurulması durumunda ortaya çıkacak farklı sorunları / komplikas
yonları erken dönemde engelleme çabası, bir ideolojik ve inanış 
olarak kendini göstermektedir. İdeolojilerin inanca doğru evrilmesi 
gerçeğin dışında bir gerçek arayışında ve inanışında yatar. İdeolo
jik bakışın yeni bir kök, tarih ve bunlarla ilintili gerçeklikler inşa 
etme çabası birkaç temel nedene dayanmaktadır. İlki, ideoloji daha 
çok inanç boyutuna evrilmiştir, bu nedenle artık steril gerçeklik ih
tiyacı duyulmaktadır. İnanarak yapılan her ayıklama ideolojik ba
kışı keskinleştirmekte, başka gerçekliklere ve hakikatin kendisine 
tahammül edemez bir boyuta vardırmaktadır. İdeolojik bakış kendi
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kutsalını icat eder. Dolayısıyla üretilmiş gerçeklik bu kutsalın dün
yevi ayaklarını oluşturur. İdeolojinin din gibi algılandığı, yaşandığı 
ve sunulduğu bir zeminde, gerçeğe ilişkin bir durumun dillendiril- 
mesi mümkün olmaktan çıkar.

Siyasetin kendi iç dinamikleri çerçevesinde gerçeğe dokunuşlar 
söz konusu olur. Bunlar birkaç tür olarak belli saklama, küçültme, 
büyütme gibi farklı açılardan karşımıza çıkar. Eşit hacimlerdeki, 
diyerek farazi bir durum üzerinden düşündüğümüzde, bu eşitlikle
rin gerçeğe yeniden bakışlarla değişmesi söz konusu olabilir. Siyasi 
manipülasyon olarak adlandıracağımız bu durumun gündelikten öte 
fazla bir anlamı bulunmuyor.

Bir diğer durum ise gündelik veya dönemsel sorunlar karşı
sında yeni bir gerçek üreterek bir cevap vermek ve güç kazanmak 
amacı üzerinden doğar. Tarih sıkışması, toplum, devlet veya millet 
için bir açılımı zorunlu hâle getirir. Buna dönük çaba da dönem
seldir. Sıkışma anları ve dönemlerinde, bu sıkışmayı açmak ve 
aşmak için bir tasarım ve üretilmiş gerçeklikler devreye konulur. 
Bunlar iradi ve pratik sonuçları hedefler. Hedef gerçekleştiğinde, 
bu çaba yavaş yavaş unutulmaya bırakılır. Tarih hareketi engel
lenir, orada üretilir ve unutulur. Bu noktada Ihsan Fazlıoğlu’nun 
kavram-model dediği bir durum örnek gösterilebilir. “Siyaset: 
Bir Milletin Varlık Duyuşu” başlıklı yazısında siyasetin “ken
dine özgü nesne alanı yaratmak, tabiat ve hayat ile kısaca eşya 
ile kendine has bir temas kurma tarzı icat etme” yanı üzerinde 
durur.1 Fazlıoğlu’na göre “nesne alanı, zihnî seviyede tabiat ve 
hayat ile kurulan sürekli ilişkilerden akan duyusal verileri olgular 
çerçevesinde kavramsallaştırarak ve olaylar çerçevesinde model- 
leyerek, amelî seviyede çözüm verecek biçimde olgu ve olaylara 
tatbik ederek, uygulayarak inşa edilir. Çünkü ancak kavram-mo- 
dele sahip bir terzi sonuç veren, kavram modele uygun bir elbise 
dikilebilir. Kavram-model ile hayat arasındaki cedelî / diyalektik 
teması sürekli canlı tutmak, belirli olgu ve olayların ölçümlerin
den hareketle geliştirilen kavram-model bağımlı çözümlemeleri 
sabitlememek, dondurmamak, yalnızca kavram-modelin yarata
cağı nesne alanlarının, siyaset etmek tarzını hayatın gerçekliğin
den koparacağını göz önünde bulundurmak gerekir.” Bu felsefî

1 İhsan Fazlıoğlu, Akıllı Türk Makul Tarih, Papersense Yayınlan, Kasım 2014, 
s. 110 vd.
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çerçeveyi çizdikten sonra Fazlıoğlu somut örnekler verir: Fatih 
Sultan Mehmet döneminde Osmanlı yönetimi, Karamanoğulları 
ve Akkoyunlularm Anadolu’da bulunan Oğuzları / Türkmenle- 
ri yönetme tartışması karşısında Osmanlı hanedanı ile Oğuzlar 
arasındaki ilişkiyi gösteren şecereler icat etmiştir. Söz konusu 
olgu ve olaylar ortadan kalkınca, kavram-model bir ilke hâline 
dönüştürülmeden rafa kaldırılmıştır. II. Bayezid zamanında Arap 
coğrafyasının fethi açısında öncelikli bir siyaset argümanı olması 
için “ilahi-seçilmiş-kozmik” bir ailenin yönetmesi anlayışı çerçe
vesinde Osmanlı hanedanının Arap kökenlerini gösteren şecere
ler yayılmıştır. Yine kavram-model olgu ve olayların ortadan çe
kilmesi ile bir kenara bırakılmıştır. Kanuni ’nin mehdiliğine dair, 
Iranlılara karşı üretilen kavram-model de tehlike bertaraf edildik
ten sonra bir kenara bırakılmıştır. II. Viyana Seferi’ne hazırlanan 
Osmanlı siyasi örgütünün lehine kullanmak için Avrupa’daki ülke 
ve şehirlerde etkin Yahudileri tarafına çekmek için yarattığı veya 
yönlendirdiği Sebatay Sevi ile ilgili şecereler, söylemler, şayia
lar kendi lehine bir nesne alanı yaratma çabası olarak görülebilir. 
Malum olduğu üzere Sebatay Sevi kavram-modeli bir kenara bı
rakılmak istense de bırakılamamış ve süreklilik arz etmiş, başka 
bir boyuta evrilmiş, bir ilke hâlini almıştır.

Tarihî kimi durumların Fazlıoğlu’nun verdiği örnekler çerçeve
sinde ele alınabileceğinde kuşku yok. Dönemsel bir adım, başka bir 
adımı bertaraf ettikten sonra terk edilir, bu olmazsa ilke olarak hare
ketine devam eder. Kurgusal bir gerçekliğin ilkeleşmesi ve hareket 
hâlini koruması, onun artık bir inşa hareketinin temeli olması ihtima
lini güçlendirecektir. Kurgulanmış gerçekliği temel kabul eden her



68 D. Mehmet Doğan'a Armağan Düşünce

yapı bir şekilde başka bir yol çizip bir tür gruplaşmaya evrilmekten 
kendini alamamıştır. Bu dinî cemaatler olabileceği gibi, etnik, siyasi 
veya ideolojik olabilir. Bu yönde adım atılmış gibidir, zira kurgulan
mış gerçeklik artık kendini var etmek ve korumak için, sürekli olarak 
hakikatten, gerçekte olan olgu veya olaydan uzaklaşarak kendini da
yatmak ister. Geriye dönüşü değil, ileriye gidişi hem de kök ve tarih 
meselesini gündemine almadan, bu yüzden isterler. Kök ve tarih bir 
aşamada artık bir icat veya ayıklama işidir.

2. Kemalizm ve Yeni Gerçeklikler
Bunlar çerçevesinde Kemalizmin gerçeklik ile bağına baktığımız
da, çoklu bir durum karşımıza çıkar. İdeolojinin inançlaşması, dö
nemsel pragmatizm, dönemsel baskılardan sıyrılmak için girişilen 
uygulamalar. Burada iki tartışma söz konusu olacaktır. İlki dönem
sel baskı ve tıkanmaları aşmak için bu derece farklı yollara teves
süle gerek var mıydı, İkincisi de dönemsel cevap verme ve argüman 
üretmenin orada, o dönemde kalması gerekirken sonraki dönemlere 
doğru süreklilik arz etmesi ve buradan bir ideoloji üretilmesi. Tek 
Parti döneminin belli uygulamalarını bu kapsamda alabilir miyiz? 
Bu tartışma belli konular ve uygulamalar hakkında bir meşruiyet 
alanı oluşturmak için değil, zaman zaman düşülen anakronizmi 
aşmak için bir çaba sergilenmesi olarak anlaşılması gerekiyor. Bu 
bakımdan belli uygulamalara bakmak gerekiyor. Şapka giyilme
sinin bir kanuni düzenlemeye bağlanarak zorunlu hâle getirilme
si, ezanın Türkçeleştirilmesi, dil devrimi, Güneş Dil teorisi, etnik 
kökenlere ilişkin argümanlar gibi belli konuların bu zaviyeden de 
bir daha bakılması gerekiyor. Bu durum uygulamaların köklerinin 
geçmişte olduğuna dair bağımsız tartışmaların vurgulanmasına rağ
men, Kemalist tarih okuması bunları öncesiz bir yenilik düzlemin
de ele alır. Buna karşı koyan muhalif anlayış da enteresan bir şekil
de geliştirdiği eleştirilerde öncesizlik algı tuzağında yol alır. Yani 
Kemalizm’in yaratma metaforu üzerinden yürüyen ideolojik söy
lemine karşı koyanlar, reelde Kemalizmin beslendiği kültürel ve 
siyasi zemini ve geçmişi gözden kaçırarak, Kemalizm’in öncesizlik 
söylemine kapılır, bu çerçeve üzerinde kendini konumlandırır, hat
ta kodlar. Dolayısıyla Kemalizmin zihnî ve fikrî yayılmacılığı bi
raz da burada yatmaktadır. Kemalizmin sol ve sağ siyasi kulvarlar 
yanında muhafazakâr / İslâmi popüler düşünce açısından da etkisi
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ve gizli kodlaması bu bakış açısının derinlerde gömülerek bir etki 
alanı yaratmasında yatıyor.

Kemalist politikaları dönemsel bir reaksiyon olarak ele aldığı
mızda karşımıza bir sorun çıkmaktadır; Fazlıoğlu’nun kavram-model 
dediği konunun tehdit ortadan kalktığında bir kenara bırakılması ge
rekirdi. Ancak kurucuların kafasmdakini anlamak, elbette tarih kay
naklan üzerinden yapılan çıkarımlar ve uygulama sonuçlanna bakarak 
mümkün olmaktadır. Dönemsel kalması gerekirken süreklilik arz ede
rek kendi gerçeğini katı bir şekilde dayatan durumu yorumlamak gere
kiyor. Önceki orada kalması gereken olay / olgu orada kalmaya devam 
etmiş, başka bir boyuta evrilmiştir. Akabinde bir hareket görüyoruz. 
Bunun bu şekilde hareketi kimlere ne sağladı, sistemin bu şekilde 
kodlanması yine ne getirdi, hem siyasi, hem ideolojik, hem şahsi nü
fuz anlamında, bunlara bakmak gerekiyor. Zorluğu ise bu pratiklerin 
dönemsel olup olmadığım ilk uygulayıcıların iradelerin göremiyoruz, 
diğer yandan bu kişilerin iradelerinin varacağı noktayı siyasi kadrola
rın değişmesinden sonra (10 Kasım 1938) anlamak son derece zordur. 
Zira yanm kalmış bir projenin yürütücü kadrosu liderini kaybederken, 
nereye varacağı merak konusu olarak kalmıştır. Lider’in (Atatürk) 
ardından gelen lider kadrosu ise daha çok bir kült inşasma girmiştir. 
Hem İnönü dönemi, hem de evet Menderes dönemi bir tür korumacılık 
refleksleri içerir. Artık lider kültü bir meşruiyet kaynağı hâline gelmiş, 
doğru veya yanlış her politika oraya / ona teşmil edilerek bir meşruiyet 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu politikalara karşı çıkan muhalif çevreler 
de, bu teşmil etme durumunu göz ardı ederek doğrudan lider kültünü 
hedef almıştır. Bu nedenle politikalar ve uygulamalardan önce kült- 
leştirilen lider hedef alınmıştır. İkili yapının bir ayağı lider üzerinden
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kendini tahkim edip politikalar ortaya koyarken, ona muhalif çevreler 
muhalif oldukları politikalardan önce öncelerine kült olarak sunulan 
lidere eleştiri oklarım yöneltmişlerdir. Bu nedenle Kemalizmin yayıl
masının hızlı ve etkin bir şekilde farklı alanlarda, çevrelerde ve konu
larda karşımıza çıktığım gördük.

Cumhuriyet döneminin, üzerine inşa edildiği zıtlıkları, yüzyıla 
yaklaşan zaman diliminde derin fay kırıklan olarak karşımıza bel
li tartışmalan getirmiştir. Devletin, ideolojik olarak kodlanması, bu 
ideolojik kodlann diğer ideolojileri bize özgüleştirerek kendi palto
sundan çıkaracak derecede gücün etkisiyle felsefî yayılım göster
mesi tartışma zeminini kaygan hâle getirmiştir. Meseleleri katı bir 
formda ele alan erken dönem Cumhuriyet elitleri ve yöneticileri bir 
ideoloji inşa sürecini de başlatmışlardı. Buna dönük sonraki dönem
lerdeki eleştirilerin bir türlü verimli bir tartışmaya dönüşmemesinin 
temelinde bu eleştirilerin benzer bir form, üslûp ve usulle getirilmesi 
yatmaktadır. Kemalizme yönelen eleştirilerin azımsanmayacak kıs
mı Kemalist bir zihin ve usul üzerinden hareket etmiştir. Kemaliz
min kutsamalanna, Kemalizme bir kutsalmışçasına eleştiri getiril
mesi bile başlı başına bir sapmadır. Bundan dolayı olay ve olguların 
gerçeklikleri üzerine yapılacak tartışma önce usul ve zihin engelini, 
sonra kurgusal ve üretilmiş gerçeklik engelini aştıktan sonra ancak 
yapılabilir. Bu nedenle Cumhuriyet dönemindeki Kemalist pratiğe 
dönük eleştirilere, gerekse de devletin genel politikalarına yönelik 
eleştirilere sıhhat kazandırma bile başlı başına bir mücadele hâlini 
almıştır. Geldiğimiz noktada, binlerinin kördüğümü açma çabasının, 
bir gerçeklik mücadelesi olarak devam ettiğini, bunlar azınlıkta da 
olsa söylemek mümkün.

Aslında kaosa varacak işleyişi mitopoetik bir yöntemle sürdür
me çabası erken Cumhuriyet’e, sonraki dönemler için bir başvuru 
kaynağı olma özelliği de kazandırdı. Genesis türü bir varoluş destanı, 
mitopoetik yapıya bir zihin mimarisi kurmanın yolunu da açmıştır. 
İdeolojinin inanca, inancın da giderek mitik bir söyleme dönüşme
si, sadece Kemalizm için değil, çağdaş diğer ideolojiler için de bir 
mukadderat olmuştur. Erken dönem Cumhuriyet dönemi tartışma
larından başlamak üzere sistem pratiklerine ilişkin birçok tartışma 
konulan “tabu”lardan ötürü hakikat düzleminde ne yazık ki ele alına
mamıştır. Sistemin taşıyıcılannm baskın ve her zaman baskm olma 
çabasındaki politikalan ile bunlara eleştiri getiren muhalif çevrelerin
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cevap geliştirdikleri soru/n alanlarının etkisinde yol almaları mese
leleri daha da anlaşılmaz yapmıştır. Sistem eleştirilerinin ideolojik 
dozu ve körlüğü en az sistem savunusu ve taşıyıcılığındaki kadardı. 
Zira bu keskin zıtlı birbirini var etme ve güçlendirme etkisini doğur
muştur. Bu dikotomik yapı karmaşık bir şekilde birbirini beslemiş, 
birbirini inşa etmiş, birbirini “radikal” söylemleri ile keskinleştirmiş 
ve enteresan bir şekilde zor zamanlarda birbirinin yardımına yetiş
miştir. Mitopoetik ile kutsal arasındaki ince çizgi ideolojiye korunak
lı bir alan sağlamıştır.

Bütün bunlardan dolayı Türkiye’de yakın tarih üzerinde konuş
mak bir uzmanlık tartışması dışında âdeta hakikat arayışı çerçevesi
ne yerleşmiştir. Gerçeğin tam olarak ne olduğunu tespit edememiş 
olmak, etme çabasınm önünde süregelen engellerin var olması, ger-
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çekliğin artık katmanlar hâlinde yeni gerçeklikler türetmesi, bizdeki 
tartışmaları gerçeğin ne olduğu noktasında sabitlemiştir. O yüzden 
devlet, toplum ve diğer birçok alanda gerçeğin ne olduğu tartışması 
hallolmadığı için, ne yapılması noktasına varılması da uzak görün
mektedir.

3. Genel Olarak 
Sistem “Kutsama”ları ve Eleştirileri
Türkiye’de yakın tarihe, sistem pratiklerine ve devlet politikalarına 
ilişkin yaklaşımlar genelde şaşmaz şekilde benzerlikler taşır. Karşıt 
düşüncelerin benzer usuller ve yollar ile karşımıza çıkması Türk dü
şünce hayatını açmazlar ve çıkmazlar üzerinde mecalsiz bırakmakta
dır. Gerçeğin veya olgunun merkezde ve belirleyen olduğu duruma 
erişmenin önünde Türkiye’de engeller çok. Bu bakımdan genel ola
rak yakın tarih ve devlet pratiği eleştirilerini bu zeminden bağımsız 
ele almak son derece zordur. İster istemez doğal bir konumlanma 
ve biçimlendirme / üretme ortaya çıkmaktadır. Bütün bu açmazlar 
karşısında salt gerçeğin, yani olayın, olgunun ve tarihî gerçeğin ve 
pratiğin merkezde olduğu eleştirilerin olduğunu söylemek de müm
kündür. Sistem felsefesi ve pratikleri bağlamında ortaya konulan 
eleştiri ve destek amaçlı metinlerin düzeyine baktığımızda her şeye 
rağmen, amacı salt hakikat olan dar yolun, bizim için meşakkatli ve 
şevk kırıcı olduğu söylenebilir.

Türkiye’de genel olarak rejim / sistem bağlamında şekillenen 
eleştirileri ve yandaş durma tutumlarını farklı biçimlerde ele almak 
ve farklı kategorilerde toplamak mümkündür. Birincisi rasyonel bir 
bakıştan uzak olan mitsel Kemalizm destekçiliği. İkincisi üst düzey 
tarafgirliğini mantık ve akıl bağlamında tutma çabasmdakilerin tavrı. 
Üçüncüsü Kemalizme olumsuz bakmamakla birlikte, dönemselliği
ne dikkati çekip yeni-Kemalizm üretme tavrı. Bir diğer genel bakış 
sahası ise Kemalizmi bilimsel ve tarihî bir realite olarak görüp ona 
göre fikir ortaya koyanlar. En genel anlamda ise ideolojik bakışı bir 
üst bakış olarak belirtmek gerekiyor. Kemalizm destekçileri ve mua
rızlan bu kategoride yer alacaklardır.

Farklı tip aynmlamalara başvurmak mümkün: Sol / sosyalist 
bağlamdan hareket eden bir kısım yazarlar Türkiye’nin kapitalist- 
leşmesi ve küresel sistemin bir parçası olduğu iddialan çevresinde
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Köşebaşı
ERGUN GÖZE

«BATILILAŞMA İHANETİ»
m  enderden beri bir roman vardır içimde.. 
j  Yazmayı düşündüğüm. "Batı Günahı"» 

Mehmet Doğan’m "Batılılaşma İhaneti" 
isimli, gerçek aşkını, bu aşka lâyık ilmi cesareti 
aksettiren eserini okurken yazamadığım, yazma
ya vakit bulamadığım, belki de bulamayacak ol
duğum romanımın içimdeki yeri sızladı.

Mehmet Doğan’ın kitabı vesikalarla dolu. Se
viyesini hiç bir an kaybetmiyor. "Batılılaşan Ay
dının” , bütün felâketlerimizin kaynağı olduğu 
gerçeğini bir daha ortaya seriyor. Dış politikada
ki tutum u ile öyle, iç politikadaki istikameti öy
le, yardım meselesindeki tavrı öyle, dil, musiki, 
sanat ve her hususta öyle... i

G enç yazar, kıtk sene önceki vesikaları ra
hatlıkla toplamış, okuyucuya sunmuş... 
Konuşan vesikalar. Bunun için kendisinin 

susacağı yerleri iyi bilmiş ve daha tesirli olmuş.
İlk yardımı, 1850'de Ingiliz Elçisi Sir Canning 

Abdülmecid'e teklif etmiş.. Yazar Alıdülmecidin 
"Ofemanh bir tavır takındığını" yani yardımı red
dettiğini söylüyor.. Ve sonra batılılaşmış "inteli- 
jansiya"nın, padişahtan gizli yardımı kabul edip 
emrivaki yaptığını anlatıyor. Tabii netice tam 
250 milyon İngiliz altını borç ve arkasından "Dü
yunu umumiyye” ... Yazar, batıdan aldığımız ikti
sadi yardımlardan dalıa da tehkikelilerinin kültür 
kapısından girenler olduğunu da belagatle anlatı
yor.

Ş ahsiyetinden istifa eden "aydın" iirtık 
kendisine yabancılaşmaya devam edecek- 
* tir. Sarhoş gibi yıkılacağı noktaya kadar 

varacaktır artık.. Dil meselesinde de, çok dikkate 
değer vesikalar ve misaller veren yazar, bir de lis
te eklemiş. Bir yazımda, uydurulan birçok keli
menin, Türkçe değil, Fransızca ve Latince'den 
benzetilerek uydurulduğunu, dolayısıyla milli bir 
zihniyetle değil, Avrupayı taklit hastalığı ile or
taya konm uş olduğunu belirtmiştim.. "Okul— 
Ekol, Egemenlik-Hegemonya, Bülten - B e l l  eten" 
gibi. Yazar bu hususta geniş bir liste koymuş, lis
teyi de 1935 tarihli "Osmanlıcadan TCrkçeye 
karşılıklar kılavuzundan" almış. Okuduğumuza 
göre "Antitez—Y antıtöz", "Ocean—Okan", "Ata
vik—Atayık", "Völüm--Oylum", "Tip—Kip", 
"Hipotez—Astoz", '"Lektür—Laktırmak", "Diya- 
lek—Diyelek", "'Sorti—Sürüt", "Imagiel—İmsel", 
"Tez—Töz", "Komün-Kamun”, "Sentez— Som - 
tö z” olarak kabul edilmiş. Misaller gazeteyi dol
durur. Hele, tamamen Fransızca'dan alınıp a y - 
nen kabul edilen kelimeler yüzleri geçer.

B atılılaşma ihanetinin hedefi, Türkü manevi 
köklerinden koparmak.. Onu Ortadoğu- 
nun dengesine tesir edecek bir kültür va

satından uzaklaştırmak.. İslâm dünyasından ko
parmak. İslâm dünyasından koparılmış bir Türki
ye'yi, ve Türkiye'den koparılmış bir İslâm dünya
sını daha kolay idare edip, sömürmek.

Nitekim, genç fakat dikkatli araştırıcı, 20.2. 
1935 tarihli Ulus tan şu haberi almış kitabına: 

"Çeşme, 19 (A.A)— Kasabamızın dördüncü 
sınıf çocukları başlarında okutanları olduğu hâl
de bir istida,ile mahkemeye müracaat ederek, ta
şıdıkları Arap adlarının değiştirilmesini istemiş
lerdir. Hakim muvafık kararı vermiştir"

Mutlaka okunması gereken bir kitap. Dikkatle, 
ibretle...
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düşünceler serdederler. Popüler belli dinî ve “radikal” çevrelerde 
Kemalizmin bir dinsizleşme, kimine göre dini deforme etme süreci 
olduğu, sistemin laik politikalar ile Müslüman halkı ezdiği.... yönün
deki eleştiriler. Bir diğer eleştiri sahası da, tarihî gerçeklerin ortadan 
yok edilmesi, şahsi görüşlerin tarih yapılması, tarihin gerçeklerinin 
kurgusal gerçeklerle yer değiştirmesi gerekçeleri ile getirilen eleşti
riler. Bir diğer eleştiri sahası ise devletin yanlış politikalar ile güçsüz 
düştüğüne dikkati çeken ve bu yanlış politikalar bağlamında eleştiri
ler getiren çevreler.

Genel olarak karşılıklı zıtlıklar üzerine inşa edilen fikirlerin 
karşılıklı cennet - cehennem şeklinde tezahür eden tartışması / atış
ması bize kısa kısır Cumhuriyet tarihini de göstermektedir. Turgut 
Özakman’ın Şu Çılgın Türkler’den başlayarak girdiği ve ilan ettiği 
süreç, Kemalist bakışın mitoloji hevesini yeni dönemlerde de sür
dürme çabasının en net hâli olarak da okunabilir. Romantize edilmiş 
roman dili, bunu kurguya ve yeniden üretmeye çok müsait hâle ge
tiriyordu. İşin ilginç yanı, Kemalist mitoloji çabası yine de bir şey
den kaçamıyordu. “Kurtuluş Savaşı” döneminde İslâm dünyasının 
mücadeleyi ilgi ve merakla izlediği, Türklerin kazanması için dua
lar edildiği, bu mücadelenin İslâm dünyası için bir onur mücadelesi 
olduğu, zaferin Malezya’dan Nijerya’ya kadar Asya ve Afrika’daki 
Müslümanlarca sevinçle karşılandığı yazılıyordu.2 Ancak bu doğal 
süreç tasvirinin bir diğer ayrıntısı ise İslâm dünyasının birçok şehri
nin Mustafa Kemal Paşa’nın fotoğrafları ile süslendiği şeklinde bir 
nottur. Kemalist mitoloji için bulunmaz eserler, yüzyıla yakın sonra 
daha lirik bir dil olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Daha evvelki an
latılara hâkim olan tarih ve belgesel dili, lirik dil ve didaktik üslûp 
bulunmaz bir ideoloji kumaşını haizdi. Resmî ideolojinin bütün tez
leri yeniden bir beden buluyor, popüler dil ile daha geniş bir tabana 
ideoloji götürüyordu. Üstelik Özakman kendisinin “belgesel roman” 
olarak ifade ettiği çalışmaları ile doğrulan açıkladığını ve bunlar kar
şısında “sahte tarihçiler ve yalan üreticisi yazarlar”ın sustuğunu da 
ifade eder.3 Bu cüretkârlık “resmî ideoloji”nin tarafında olmasından 
kaynaklanıyor elbette. Yoksa bir roman’m bir tarih metni karşısın
da söyleyeceği bir şey yoktur. “Belli ki bilimsellik, bilim ahlâkı ne
dir, hiç bilmiyorlar” cümlesiyle de romandan bilim üretebilmiş, tek

2 Turgut Özakman, Cumhuriyet - Türk Mucizesi I, Bilgi Yayınevi, tarihsiz, s. 16.
3 Age., s. 11.
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doğruculuk, tahakküm eden doğru yönünde adımlarını sürdürür. Bu 
meydan okuma dilinin radikal Kemalist söylemin en bariz vasfı ola
rak tebarüz ettiğine dikkat çekmek gerekiyor ki son döneme kadar 
bu dil büyük oranda artık askerî çevrelerin dili olarak görülmüştür. 
Yazarın enteresan bir şekilde Müslümanlık vurgusu dikkati çekmek
tedir. “Dünyada, bağımsız, çağdaş, özgür tek Müslüman devletiz” 
cümlesinin öncesinde Türkiye’nin mücadelesinin örnek olması vur
gusu yer alıyor.4 Bu vurgular bize Kemalist ideolojinin içe kapanma 
ve sadece model olma değil, en azından ideoloji olarak yayılma ira
desini de göstermektedir.5 Diğer yandan ise farklı bir kutsal söylemi 
her zaman hazırdır: “Yakın tarihimiz ile Atatürk’ün hayatı iç içedir. 
Türk Mucizesinin odağı Atatürk’tür.”6

Benzer yönelimler farklı bir bilim sahasında uzmanlığı olan an
cak ideolojik konu olduğunda keskin, katı ve köşeli düşünmeyi elden 
bırakmayan Celal Şengör’de karşımıza çıkar. Celal Şengör eserin
de7 bilimsel bir zemine yerleştirme çabasına girişir. Daha çok deha 
ve yöntem kavramları üzerinden hareket ederken, bilimselliği elden 
bırakmamaya çaba gösterir. “Atatürk’ün işini bitirdikten sonra bir 
deney raporu titizliği ile kaleme aldığı Nutuk?undan aldım. Nutuk, 
yalnız Türk tarihinin veya dünya askerlik ve politika tarihinin değil, 
aynı zamanda toplumbilimleri tarihinin de kanımca en önemli eser
lerinden biridir.” diyerek bilimsellik kriterini de ortaya koymaktadır.

4 Age., s. 12.
5 Özakman, Cumhuriyet kitabının ikinci cildinin önsözünde, Cumhuriyet’in ilk 15 

yılını yazma ve anlatma niyetini ifade ederek, bunu büyük bir kaynak tarama
sı ile yaptığını ifade eder. (Özakman, age. II, Bilgi Yayınevi, Ekim 2010, s. 7.) 
“Tarihimizi doğru bilirsek, aramızdaki anlaşmazlıkların çoğu sona erer. Birçok 
sorunun kaynağı, doğru tarihe eklenen yalanlar, çarpıtmalar, saptırmalardır. Ayrıca 
tarih, olumlu ve olumsuz örnekleri sergileyerek herkese rehberlik eder, kurtarıcı, 
uygun yolu gösterir. Kutup yıldızı gibidir. Çanakkale, Millî Mücadele özellikle 
Cumhuriyet’in Atatürklü 15 yılı bu konuda aydınlatıcı, uyarıcı, büyük örneklerle 
dolu. Tarihimize danışarak, düşünerek, eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı, yeter
sizliklerimizi, sorunlarımızı giderecek yollar arayalım, konuşalım, uygarca tartı
şarak çözümler bulalım.” (Age., s. 653) “Böylece Türkiye Üçlemesi sona erdi. Ça
nakkale, Millî Mücadele ve Cumhuriyet bir bütündür. Yakın tarihimizi oluşturan 
bu üç dönemin tarihini doğru ve iyi bilmek zorundayız. Yoksa bugünü anlayamaz, 
yarım kestiremeyiz.” (Age., s. 652.)

6 Age., s. 8. Can Dündar gibi isimlerce daha da masallaştınlan Türk devrimi, 
Atatürk’ten bir zeybek çıkarmaya çalışmış, bunun yolunu kitap ve belgeselle 
aramıştır. Özakman’m paralel yolu Dündar ile ilerlemiştir. (Can Dündar, Sarı 
Zeybek - Atatürk’ün Son 300 Günü.)

7 Celal Şengör, Dahi Diktatör, Ka Kitap, 9. baskı, Haziran 2015.
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Afet înan’a baktığımızda daha devlet diline yakın bir ideoloji karşı
mıza çıkar. Bu da bizi Mahmut Esat Bozkurt’a götürecektir. înan’a 
göre “Atatürk’ün evvela Türk ulusu, sonra da Doğu ve Batı’mn bü
tün uygar dünya milletleri kamuoyundaki diğer bir yeri ve ilgi çeken 
durumu, siyasi olduğu kadar sosyal, iktisadi ve bilhassa fikrî inkı
lapların öncüsü olmasıdır.”8 Afet İnan, birçok meselenin içerisinde 
bulunmuş olmasından dolayı, hem bir taraftan konuşmak zorundadır, 
hem de devletin ideolojik kodlarım Bozkurt ile anlatacak en yetkin 
isimlerden biridir.

Sistemin ideologlarından Mahmut Esat Bozkurt’a baktığımız 
aslında devletin genel kodları da gizli veya açık karşımıza çıkar. 
Bozkurt da anlatılan konulan kendi müktesebatına göre yeniden ele 
almış, siyaset dili çerçevesinde bir dil kullanarak bir mantık kurmaya 
çalışmıştır. Fikirlerini delillendirmek için dinden, tarihten, felsefe
den, Batı düşüncesinden olmak üzere farklı sahalan yardıma taşı
mıştır. Devletin laik olması gerektiği yönündeki düşüncelerini ispat 
için İslâm tarihinden Moğol tarihine, OsmanlI’dan farklı pratiklere 
kadar geniş bir malzeme yığınını yüklenir. Ancak gelgelelim geçmiş
ten kalan her şeyin geri olduğu ön kabulü, OsmanlI’nın hurafelerle 
yönetildiği gibi iddialan ile çelişkilere aldırmaz.9

Meseleyi ve ele aldığı diğer meseleleri farklı bir düzleme çek
mek konusunda mahir bir diğer isim olan Anıl Çeçen ise Kemalizm 
kavramı üzerinde durmuş, “ulusalcı” söylemi ile “yeni dünya düzeni” 
dizilimini yorumlamaya çalışır. “Yeni Dünya Düzeni tartışmalanyla 
ortaya çıkan günümüzün moda eğilimi, Kemalizme yüklenmek, onu 
eleştirmek, hatta daha da ileri giderek ona saldırmaktır. Bu nedenle, 
Kemalizmin modasınm geçtiğini, geride kaldığını ileri sürenler bile 
bu tutundan ile Kemalizmi son derece güncelleştirmektedirler.”10 
Çeçen’in aktardığına göre kendisi (Atatürk), Yakup Kadri’nin bir 
ideoloji istemesine karşı çıkarak, bir ideolojiye dayanmanın donup 
kalmakla aynı anlama geleceğini söyleyerek ortaya kesin çizgilerle 
belirlenmiş bir ideoloji koymaktan kaçınmıştır. Ne var ki daha son
raki yıllarında sürekli olarak pragmatik davranmış, Türk ulusunun 
ve başmda bulunduğu eylemin günlük gereksinmeleri doğrultusun
da eklektik davranarak, çeşitli görüşler ve yöntemler geliştirmiştir.

8 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, hazırlayan: An İnan, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınlan, 8. baskı, Mayıs 2009, s. XV.

9 Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilâli, Cumhuriyet Gazetesi Yayınlan, s. 99 vd.
10 Anıl Çeçen, 100 Soruda Kemalizm, Kilit Yayınlan, 2009, s. 11.
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Kendisine, hangi ideolojiyi izlediği ya da hangisine yakın olduğu so
rulduğu zaman, hiçbir ideolojinin izleyicisi olmadığını, taklitçilikten 
bilinçli bir biçimde kaçındıklarını, eğer bir benzetme yapmak gere
kirse, buna “Biz bize benzeriz” biçiminde bir yanıt verilebileceğini 
açıkça dile getirmiştir.11 Çeçen, hem ideoloji karşıtı bir durum tespi
tine girişir, hem de Kemalizm tanımlamasına. Kemalizm, Mustafa 
Kemal’in özgün tutum, davranış ve düşüncelerinin ortak adı olarak 
tanımlanabilir. Atatürk’ten sonraki dönemde Kemalizm, onun yo
lundan gitmek, onun tutumunu izlemek ve onun ilkelerini savunmak 
biçiminde gelişmiştir. Kısaca, Kemalizm, Mustafa Kemal’in düşün
ce ve eyleminin bir bütün olarak savunulmasıdır. Ayrıca, Atatürk’ün 
izinden gitmek anlammda Atatürkçülüğün de bilimsel adıdır. Kema
lizm, Türk ulusunun var olma düşüncesidir.12 Çeçen, idealindeki ide
olojiler üstü Kemalizmi ortaya koyarak ideolojinin yayılımı için ze
mini hesap etmektedir. Dünya devletlerinin aldığı yeni düzen karşı
sında geliştirilen bu okuma biçimi “ulusal güvenliğin” temini “birlik 
ve beraberliğin” sürdürülmesi gibi devlet mortolarının gerçekleşmesi 
için yegâne saha olarak Kemalizmi görür.

Attila İlhan gerçek ve ilham arasındadır. “Mustafa Kemal’in, iç 
içe üç büyük eylemi var: Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı, padişa
ha karşı demokratik devrim, toplumun ümmet aşamasından ‘millet’ 
aşamasına dönüşümü...”13 Kemalist ideoloji ve sistem muhaliflerinin 
çok istifade ettiği Ilhan’ın eleştirileri kendi çerçevesinde değerlendi
rilmeli. “Söz burada, sanırım, ‘devrimci şiddet’ sorununa dolaşıyor. 
Devrimci şiddet, tarihsel meşruluk kavramının içindedir.”14 İlhan 
da enteresan bir şekilde İnönü dönemine yoğunlaşır ve bu döneme 
ilişkin olarak “İnönü diktası” ifadesini kullanır. Kemalist söylem 
içinde Atatürk dönemi ile İnönü dönemini ayıran az sayıdaki isim
den birisidir. Ona göre “İnönü diktası” Mustafa Kemal hareketinin 
anti-emperyalist niteliğini unutturmaya çalışmıştır.15 İlhan birtakım 
uygulamaların zorunluluk olduğundan hareket eder. Başka türlü 
sonuç alınamayacağını söyleyerek, başka ülkelerde de benzer ör
nekler olduğu tezini savunur. Bunlar da günümüzdeki ulusalcı teze 
kaynaklık eder. Ilhan’a göre “İnönü’nün ‘faşizan CHP diktası’ döne

11 Age., s. 21.
12 Age., s. 22.
13 Attila İlhan, Hangi Atatürk, İş Bankası Kültür Yayınlan, Nisan 2008, s. 15.
14 Age., s. 19.
15 Age., s. 36, 60, 61, 62.
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minde, Mustafa Kemal Paşa’nm ‘çağdaşlaşmak’ ilkesi (muassır me
deniyet seviyesine ulaşmak), gayet ustalıkla ‘Batılılaşmak’ biçimine 
dönüştürülmüştür.”16 Yani İnönü döneminde rota Batı’ya doğru kırıl
mıştır. Aslında “muasır medeniyet” denildiğinde muhatap alınacak 
coğrafya Batı değildir. Atilla İlhan ise kendi Atatürk’ünü koyarak 
daha millî, daha ulusal bir ton kazandırır.

Son dönem sosyoloji çevrelerinde yaptığı çalışmalar ile bilinen 
Sezgin Kızılçelik de kendi çerçevesinde bir Atatürk, sistem, Cumhu
riyet portresi koyar ki bu da tıpkı diğerlerinin birbirleriyle olan uyum
suzluğuna ek bir şekilde uyumsuzdur. Kızılçelik, Doğu - Batı çatışma
sı bağlamında bir Atatürk portresi çizer. Ona göre Atatürk, 20. yüzyıl
daki gerici, ırkçı, faşist, despotik, emperyalist ve sömürgeci Batı’nın 
düşmanıdır. Atatürk’ün bütün savaşımları, emperyalist Batı’yladır, 
yani günümüzün Avrupa Birliği ile dünyanın başma bela olan Ameri
ka’yladır. Atatürk, küreselleşme, Avrupa Birliği ve Amerikanlaşma’ya 
karşıydı. Atatürk, Türkiye’nin geleceğini asla Avrupa’da görmemiş
tir.17 Atatürk, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da değil, Doğu’da, yani 
Asya’da görmüştür. Türkiye için tek seçenek asla ve asla Avrupa Bir
liği değildir; Rusya, Afganistan, Irak, Suriye ve İran ile bir işbirliğine 
gitmek gerekir. Çünkü Atatürk’e göre Türkiye, Avrupalı değil AsyalI
dır. Türkiye’nin kimliği Asyalıdır. Türkiye, Asyalı mazlum bir millet
tir. Kızılçelik’e göre, Türkiye’nin dünyadaki yerinin ve kimliğinin Batı 
- Dışı Mazlum Toplum / Batı - Dışı Mazlum Millet kavramsallaştır- 
ması içinde değerlendirilmelidir. Bu konunun, özellikle gerçek ve ra
dikal Atatürkçüler açısından son derece önemli olduğunu ifade eder.18 
Sezgin Kızılçelik önce net ve kalın çerçeveli Batı karşıtı bir Atatürk 
portresi oluşturduktan sonra, bu defa Batı’yı ayrımlar ve hangi Batı 
ile çatışılacağım ifade eder. Atatürk’te iki Batı vardır: Aydınlanmacı 
Batı ve emperyalist Batı. Atatürk’ün referans aldığı Batı, Aydınlan- 
macı Batı’dır, karşı olduğu Bat ise emperyalist Batı’dır.19 Atatürk’ün 
referans aldığı Batı’ya felsefi bir derinlik katar, güncel Batı’dan onu 
itinayla ayırır ve “bağımsızlık düşünün kaynağı olan ve âdeta onlarla 
özdeşleşen / aynileşen büyük Fransız Devrimi”ne kadar kök salar.20 
Atatürk, Türkiye’nin yerini, Doğu - Batı çatışması ve Doğu - Batı

16 Age., s. 63.
17 Sezgin Kızılçelik, Atatürk’ü Doğru Anlamak, Anı Yayıncılık, Ekim 2004, s. XI.
18 Age., s. XIV.
19 Age., s. 25.
20 Age., s. 26.
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ilişkileri acısından değerlendirmesi21 sadece Kızılçelik’te güncelde 
ulusalcılığa eşit olan bir dil hâkim olduğu anlamına gelmez, reelden 
kopuk, Atatürk’ün ortaya koyduğu genel profilin dışında zorlama bir 
çatışma metafomdur. Doğu - Batı çatışması bağlamında üretilen dü
şüncelere Kızılçelik Batı’yı aynmlayarak ilk şerhi kendi koymuştur; 
hangi Doğu sorusuna ne cevap vereceğiz. Ortadoğu, Ortaasya, Çin - 
Hint hattı, Avrasya, uzak Asya gibi çok kültürlü ve inançlı bir yapı
ya ilişkin olarak birçok ayrıma gidebiliriz. Kızılçelik’in Doğu’su ile 
Necip Fazıl’ın “Büyük Doğu”su arasındaki fark, Necip Fazıl’m İslâm 
merkezli düşünüyor olmasından kaynaklanır. Bizatihi çatışma kavramı 
üzerinden inşa edilen bir düşünce, radikalleşmek ve önce kendi ya- 
mndakilerle çatışmak durumundadır. Sadece Atatürk’e ilişkin olarak 
değil, genel anlamda çatışma fikri ve temeli sağlıklı bir düşünceye var
dırmayacaktır.

Şerif Mardin’in ise Atatürk’ü ve devrimleri ele almadan önce, 
toplumsal zemini, bir bireyi etkileyen “varlık dizilimini” uzunca an
latır. Atatürk devrimlerinin ise bütün bu etkileyen faktörlere rağmen, 
bireyin iradesinin ispatı olduğunu ifade eder. Bu devrimlerin felse
fi temel taşının insanın kendi “mukadderatına hâkim” olabileceğini 
gösterdiğini söyler.22 Şerif Mardin serinkanlı bir şekilde mesafesini 
koruyarak anlama, tanımlama ve yer bulma çabasına girişerek de
ğerlendirmeler yapmıştır. Tespit ve analiz arasında düşünceler ortaya 
koyan Mardin ne taraftır, ne de uzaktır. Mardin’e göre Atatürkçülük, 
Cumhuriyet Türkiye’sinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma bazı 
yapısal temel unsurları değiştirip onların yerine dünya uygarlığına 
gidişte ilk adım sayılan Batı uygarlığından esinlenmiş bir toplulu
ğu kurmak amacına yönelen görüştür.23 Mardin meşhur, “Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz” 
cümlesini alıntıladıktan sonra Osmanlı dönemlerinde devlet yöne
ticilerinin cemaatler konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatır. Dola
yısıyla Atatürk’ün sözünün durup dururken veya kendi karşılaştığı 
sorunlardan dolayı değil, kökleri Osmanlı’da olan bir tavrın devamı 
olduğuna dikkati çeker.24 Şerif Mardin pek niyetlenilmemiş bir ça
bayı sergileyerek Cumhuriyet öncesindeki fikrî yapılan ele alarak 
doğrudan Atatürk ve Atatürkçülük üzerindeki etkilerine yoğunlaşır.

21 Age., s. 34.
22 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınlan, 1990, s. 140.
23 Age., s. 156.
24 Age., s. 156.
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Bu da onu emsallerinden farklılaştırarak daha geniş bir perspektif 
geliştirmesini sağlamıştır.

Kemalizm eleştirileri bağlamında verilecek bilinen örnekler
den birisi de Abdurrahman Dilipak’tır. Dilipak, Kemalizm üzerinden 
ortaya bir sistem eleştirisi koymak istemiştir zamamnda; ama sis
tem eleştirisinden çok, belli tespitleri tekrar etmekle iktifa etmiştir. 
Dilipak’ın heyecanlı kıyaslarını ihtiva eden Kemalizm eleştirilerinin 
aradan geçen zamanda kıymetinin olmadığı, bu eleştirilerin çok da 
esasa müteallik olmadığı görülmüştür. Ancak bu çok şey söylermiş 
gibi yapıp retorik dışında bir eylemi olmayan çalışmaların bir döne
min muhafazakârlarının hafızasını şekillendirdiğini söylemek gere
kiyor. Özellikle 1980 sonrası gelişen popüler İslâmi söylemin, reto
rik, 90’lı yıllar ironi, 2000’li yıllar ile hepsinin içselleştirilerek yeni 
bir karakter imaline vardığını söyleyebiliriz.

Necip Fazıl’ın erken alternatif tarih okumaları ve yazılan bir 
yol açmıştır. II. Abdulhamid, Vahdeddin gibi padişahlar hakkındaki 
kitaplar resmî tarih okuması ve yazımının karşısında sert bir alterna
tif mecra açmıştır. Necip Fazıl’ın dönemi içindeki sert CHP merkez
li eleştirilerini de kenara yazmak gerekiyor. Muhafazakâr - İslâmi 
kesimin güncellenmemiş ve modellenmemiş Necip Fazıl okumalan, 
yazan dönemler arasında yolculuğa çıkarmış, döneme özgü eleştiri
leri sonraki dönemlerde bağlanışız kullanmayı, bunlan yeniden üret
meyi denemiştir. Dilipak resmî tarih söylemi üzerinden sorgulayarak 
gerçek Atatürk’ün peşine düşerek Kemalist söylemin çelişkilerine 
yoğunlaşır. “Ne diyordu Asım Aslan Sömürülen Atatürk kitabında: 
Türkiye’de hemen herkes, Atatürk’ün kendi görüşüne uyan sözlerini 
almakta ve onu yüzüne maske yaparak büyük kurtancıyı alabildi
ğine sömürmektedir. Atatürk sömürücülüğü dün olduğu gibi bugün 
de devam etmektedir ve bu gidişle, yann da devam edecektir. Öyle 
sanıyoruz ki Türk siyasal tarihinde Atatürk kadar sömürülen başka 
bir önder yoktur.. Her yerde Atatürk.. Herkes Atatürkçü...”25 İsim 
sorgusu yaparak birbirinden farklı görüşleri olan isimleri sıralayıp 
gerçek Atatürkçü’yü arar Dilipak. Atilla İlhan mı, Nadir Nadi mi, Ve
dat Nedim mi, Oktay Akbal mı, Evren mi, İnönü mü, Behçet Kemal 
mi, Fakir Baykurt mu, Haşan Ali Yücel mi, Rıza Nur mu? Kim yalan 
söylüyor kim doğru?26

25 Abdurrahman Dilipak, Kemalizm, Beyan Yayınlan, 1988, s. 12.
26 Age., s. 20.
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Bu meselelerin bugün için hiçbir anlamı kalmamış, bu yazıda 
da yapıldığı gibi belli oranda değinilip bir ömeklem teşkil etmesi 
şeklinde bir işlev görmektedir. Üstelik bu sorular tersten soru so
rulmasını meşrulaştırıp bir mantık zemini sunmaktadır. Yani kimler 
İslamcı diyerek başlayacak soruya verilmesi istenen cevap ilkinden 
zor olacaktır. Yine popüler ideolojik dili kullanan bir diğer isim 
olan Kadir Mısıroğlu’nun 1960’lı yıllardan günümüze yazdığı eser
ler “Lozan Zafer mi Hezimet mi” bağlamında eserler olarak sistem 
eleştirileri içerir. İslâmî - muhafazakâr kesim “yalan söyleyen tarih 
utansın” bağlamını her zaman korurken, burayı çoğu zaman ve yo
ğun olarak popüler tarih ve ideoloji dili doldurmuştur. Necip Fazıl’ın 
günlük gazete diliyle sürdürdüğü ideoloji gündelik bağlamından ko
parılarak, sonraki on yıllarda sistem eleştirileri baş argümanı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Necip Fazıl’m açtığı yol ve kurduğu dilin 
üzerine bir şey konulmazken, ortaya çıkan arkaizm, Necip Fazıl’ın 
belli fikirlerinin bağlamından kopartılmasına neden olmuştur. Son
raki on yıllarda yaşanan ideolojik tıkanmanın temel nedenlerinden 
birisi, Necip Fazıl gibi birkaç ismin daha muhalefet içeren fikirle
rinin birebir zamanlar arasındaki farka ve bağlama bakılmadan alıp 
kullanılmasıdır. Dolayısıyla Necip Fazıl’ın sistem eleştirileri başta 
olmak üzere döneme has fikirlerinin günümüze taşınması ironik bir 
durum oluşturmaktadır. Zira kendisinin fikirleri ile beslenen kadro
ların hâlâ bu tip eleştiri dilini kullanması, yer yer arkaizme neden 
olurken, kimi durumda ise ilginç bir şekilde isabetli tespitler olmak
tadır. Necip Fazıl’m alternatif bir tarih yaklaşımı, kendine özgü bir 
sistem eleştirisi, yine kendisine özgü bir ideoloji çizgisi vardır. Bu 
çizginden yararlanmak bütüncüllüğünün korunması ile de doğrudan 
ilgilidir. Bu nedenle Necip Fazıl’ın takipçilerinin genel ekseriyeti 
ideolojik meseleyi lafzi kısmmda bırakagelmiştir.

4. Doğan’ın Eleştirileri Çevresinde
Bütün anlatılanlar çerçevesinde D. Mehmet Doğan’m yakın tarihe 
bakışı ve sistem eleştirilerine yoğunlaştığımızda karşımıza belli pa
rametreler çıkmaktadır. Doğan’da eleştirilerin belli çerçeveler üze
rinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunların başmda tarihî gerçekler 
konusu gelmektedir. Zira eserlerinin çoğunda gerçeklerle yüzleş
me, onlarla hesaplaşma üzerinden hakikat arayışı bulunmaktadır. 
Doğan’m eleştiri merkezinde, yakın tarih pratikleri bağlamında siya
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setin, devletin, rejimin dönemler arasında bir çelişkiler yumağı oluş
turarak bir evreden sonra başka bir yöne doğru evrilmesi gelmektedir. 
Bir diğer eleştiri başlığı da Batılılaşmanın genel olarak belirleyen, 
asıl hedef, asıl ideoloji olarak benimsenmesi. Bunun yanında genel 
paradigma eleştirileri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Tanzimat, 
bir diğeri ideolojik laikliktir. Dördüncüsü, ilk üç maddede de kendi
sine dayanak bulan yanlış uygulama ve pratikler.

Batılılaşma İhaneti kitabında Osmanlıcı ton ve bakışı hâkimken, 
örneğin Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu kitabında kendi döneminin 
tarihî gerçekleri sorgulayan aydın dili hâkimdir. Bu iki kitaptaki 
rejim eleştirileri de dikkati çeker. İlki erken dönem sayılabilecek 
rejim eleştirilerinden olduğundan genel olarak Tek Parti eleştirisi
ne doğru yönelirken, İkincisinde tek parti dönemi merkeze alınır. 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş eserinde de Osmanlıcı söylemin 
yerini Batı karşıtı, ideoloji karşıtı, kadimci bir bakış alır. Doğan’m 
sistem, rejim merkezli eleştirileri devletin yanlış modernleşme, yani 
bir mağlubiyet ideolojisi olan Batılılaşmayı tercihi ile başlar. Yak
laşık 17. yüzyıla tekabül eden kısmi Batılılaşma, 19. yüzyıla gelin
diğinde normalleşme diye bir gündemi doğuracak kadar, yayılmaya 
başlamıştır. Cumhuriyet’le hem devlet sisteminin ideolojisi, hem de 
bir cebri Batılılaşma şeklinde tezahür etmiştir. Normalleşme kavra
mı ve durumu, mağlubiyet ideolojisi Batılılaşmaya maruz kaldıkça 
gündemimizde kalacaktır. Normalleşme ile zorlamanın arasında, iki 
yüzyıldır Batılılaştırılmaya çalışılan bir halk var. Doğan, net sorular 
sorar, ideoloji mi önemli devletin geleceği veya halkın refahı mı, 
diyerek bütün eserlerine yayılan eleştirilerinin temel çıkış noktasını 
ortaya koyar.

Doğan’ın yakın tarih okumaları ve yorumlarında kimi durum
larda güncel üzerinden hareket ederek sorgusunu başlatır. Doğan’m 
bir zaman kaybı / kayması yaşamaması dikkat çekicidir. Doğan ken
di zamanının adamıdır, geçmiş dönem eleştirilerine girişirken ister 
istemez doğabilecek zamansal kaymalar oluşmaz. Kendi zamanında 
kalarak, anakronizme ve arkaizme düşmeden, hem kendi dönemi
ni, hem de ele aldığı yakm tarih mevzularını ele alır. Bu nedenle 
kendi zamanındaki sorunların kökeni indiğinden geçmiş dönem 
uygulamalarını varır. Meselâ ona göre, Cumhuriyet’in yıldönümü 
merkeze almırken, Osmanlı ve Selçuklu’nun yıldönümü merkezli 
olarak bile gündeme gelememesi dikkatlerden kaçmaz. Ancak bu
radan bir Cumhuriyet eleştirisi çıkmaz. Aksine farklı yerlerde de
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ifade ettiği gibi Cumhuriyet Osmanlı’mn son döneminde aydınlar 
çevresinde tartışılmış, hatta doğal bir durumdur. İlan edilme biçimi, 
ilan edilirken dayatma yolunun kullanılması yöntemsel bir eleştiri 
olarak ortaya konulur. Cumhuriyet’in demokratik özden uzaklaşması 
anlamında bir eleştiri nedenidir. Doğan’ın yakın tarih eleştirilerin
de Cumhuriyet’in ilan edilmesine yönelik bir eleştiri yer almazken, 
Cumhuriyet’in ilan edilme şeklini, karar mekanizması işletilirken ka
tılımın az olmasını, oldu bitti olarak TBMM’ye getirilmesini eleştirir. 
Yine Mustafa Kemal Paşa eleştirileri onun liderliğine, üstlendiği role 
vb. değildir, dönemsel olarak değişen düşünce pratikleri bağlamına 
bir eleştiri getirilir. Bu bağlamda getirdiği en sert eleştiriler, bir kadro 
merkezli millet hareketinin şahıs hareketine dönüşmesidir. Eleştiriler 
zihniyet eleştirisi yönündedir. Meselâ, Cumhuriyet önemlidir, Cum
huriyetçilik ideolojik bir slogandır, bu slogan mı önemlidir, yoksa 
Cumhuriyet’in demokratikleştirilmesi mi, gibi sorularla gerçeğe var
ma çabasını sürdürür.

Doğan’a göre Türkiye’de bir Batılılaşma durumu vardır. Bu hem 
bir ihanet, hem de bir mağlubiyet ideolojisidir. O yüzden Batılılaşma 
üzerinden geliştirilen siyaset, devlet pratikleri, düşünce önerileri bir 
şekilde yerini bulamamışlıktır. Bütün bunlarla birlikte dikkatlerden 
kaçmayan bir durum daha vardır. Batılılaşma konusunda iki yüzyıla 
yaklaşan derin kırılma ve çatlaklar toplum hayatını olduğu kadar, dev
let ve siyaset hayatını da etkilemiştir. Bu derin çatlakların ülke için 
büyük depremlere gebe fay kırıklan olarak derinlerde gizleniyor ol
ması, vakti gelince ortaya çıkması sorunların ele alınması konusunda 
yetkinlik ve serinkanlılık sağlamamıştır. Batılılaşma bir tercihtir. Bu 
tercih OsmanlI’nın gelişme kıstaslan belirlemeye kalktığında kendi
sinden daha “ileri” gördüğü Avrupa’yı görmesiyle oluşmuştur. Belli 
bir döneme kadar lokal Batılılaşma varken, Tanzimat’la oluşan zihnî 
makas değişikliği bütüncül Batılılaşmanın önünü açmıştır. Batı bir rol 
model, “gelişmişlik” ve “ilerleme” anlamında bir kıstas olarak artık 
Türkiye’de temel belirleyen olmuştur. Doğan’a göre Batılılaşma bir 
ihanettir, o da Tanzimat’la başlar.27 Doğan’ın Batılılaşmanın ihanet 
olduğu yargısı, kendi dışında özünden ve fikriyatından bağımsız bir 
devlet ve toplum yapısı kurulması üzerine yoğunlaşır. Batılılaşmayı 
tanımlamak için kullanılan “mağlubiyet ideoloji” kavramsallaştırma-

27 D. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti, Yazar Yayınları, 35. baskı, Haziran 
2014, s. 15 vd.
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sı28 Batılılaşma süreçlerinin mağlubiyet süreçleri ile eş zamanlı olma
sından dolayıdır. Buna göre mağlubun ilk tepkisi askeri Batılılaşma 
olmuştur.29 Doğan, genel muhafazakâr eğilimden farklı olarak Batı
lılaşma ile modernleşmeyi ayrı tutar. Batılılaşmaya bir parantez ola
rak II. Abdülhamid’in uygulamaları gerçek ve etkili modernleşmedir, 
hatta sözden uygulamaya geçirmiştir.30 Hatta Doğan modernleşmenin 
bir mağlubiyet ideolojisi olan “Batılılaşmaya” dönüşmesi tespitini 
yapar ve siyasal ayrışma şeklini ortaya koyar.31 Ona göre Türkiye’de 
modernleşme kavramının ve uygulamasının doğru değerlendirilmesi 
yolunda bazı kesimlerde büyük mesafe alınamamış ve hiçbir zaman 
alınmayacak gibi görünmektedir.32 Doğan’m Batılılaşma eleştirileri 
devlet, bürokrasi ve sistem yönündeki eleştirileri ile başlar, genişleme 
eğilimi gösterir. Eleştiri alanları bir şekilde basm, dil, kültür, sanat gibi 
alanları da kuşatır. Dolayısıyla eleştirel duruşta bir bütüncüllük ki bu
nun güncel yanlarını da göz ardı edemeyiz, ortaya çıkıyor.33

Olay ve olgulara karşı olmak ve onları yanlış bulmak ile onlara 
dair gerçeklikleri ve anlatıları sorgulamak farklı konulardır. Bir olayı 
veya olguyu yanlış bulup neden yanlış olduğunu, bu yanlışın neden 
olduğunu ayrıntılı anlatabiliriz, bu düşüncenin doğal bir sürecidir. 
-Yukarıda da bahsedildiği gibi- gerçekliğe dair anlatılan sorgulamak, 
anlatılanlann gerçeklik derecesini tartışmak ve bunlann gerçekliğine 
dair bir hükme varmak başka bir tartışma ve araştırma konusudur. 
Doğan’m kimi yerde karşı olmak, kimi yerde ise sorgulamak, anla
mak ve açığa çıkarmak şeklinde tezahür eden fikirlerinin olduğunu 
söyleyebiliriz. Dil devrimi konusu başta olmak üzere “karşı durmak” 
eylemi üzerinden bir yanlışlık belirlemesine girişir. Bunun en genel

28 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Yazar Yayınları, Nisan 2012, 
s. 31. “Mağlubiyet ideolojisi halkı, onun inanç, düşünce ve hissiyatım dikkate 
almaz, aksine bunları yok etmenin yollarım arar.” (Age., s. 33.) “Türkiye’nin 
20. yüzyılını belirleyen mağlubiyet ideolojisidir.” (Son Darbe Ergenekon, Yazar 
Yayınlan, Ocak 2010, s. 58.)

29 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, s. 18.
30 Age., s. 22-33.
31 Age., s. 33.
32 Age., s. 32.
33 “Dil devrimini Tanzimat’tan sonra sürdürülen Batılılaşma çabalarının tabii bir 

sonucu olarak kabul etmek gerekmektedir. Aşağılık duygusunun mahzenlerinde 
dolaşan aydınlarımız için dilimiz, Avrupalı olmak için yetersizdi. Meşrutiyet’ten 
sonra hemen bütün aydınlar, Türk dilinin kısırlığında yakınıyorlar. Bu dille 
çağdaş uygarlığa ayak uydurulamayacağını öne sürüyorlardı.” (Batılılaşma 
İhaneti, s. 119.)
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üst başlığı Batılılaşmadır. Ancak ve örneğin Cumhuriyet konusunda 
Doğan karşıtlık mevziinden bir yanlışlık tespitine girişmez. Doğan’m 
kurum ve yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’le bir hesaplaşma çaba
sı yoktur. Ki bu durum neredeyse bütün muhafazakâr / İslâmi düşün
ce entelektüellerinde vardır, kimse saltanatı savunmaz. Aksine sal
tanat kurumunun İslâm toplumunun sınırlarının genişlemesi sonucu 
karşılaşılan ve sınırlara dahil edilen coğrafyaların etkisi olarak görü
lür. Doğan da bu apriori düşünce üzerinden hareket ettiğinden onda 
bir Cumhuriyet sorgusu, yönetim biçimi olarak ideal olup olmadığı 
tartışması görülmez. Doğan’m Cumhuriyet konusundaki belirleme
leri ilk olarak ilan usulüdür, ikinci olarak Cumhuriyet’in anlamına 
uygun pratik edilip edilmediğidir.34

Doğan Cumhuriyet’in ilanına giden süreci eserlerinde işledikten 
sonra, Cumhuriyet’in ilan ediliş usulünden başlayarak, önceki süre
cin tersi yönünde ortaya konulan politikalara eleştiriler getirir. Eleş
tiri Cumhuriyet’in gerektirdiği katılımcılığın olmamasına dönüktür. 
Hatta oldu bitti ve acele ile yapılmasına dönüktür. Harf inkılabı, Dil 
Devrimi, tarih ve musiki gibi konulardaki çalışmalar konusunda Do
ğan hakikati dillendirerek bir durum tespiti yapar. Gerçekliği bu du
rum tespiti üzerinden ortaya koyar.35

Bir diğer dikkat çekilmesi gereken husus ise devlette devamlı
lık düşüncesinin ortaya konulmasma rağmen, devletin yönetim biçi
minin değişmesi konusunda da bir itiraz yokken, Kemalist çevrelerce 
Cumhuriyet’in öncesiz bir durum olarak ele alınması konusu dikkat 
çekicidir. Cumhuriyet ideolojisinin kurulması ve katılaşması döne
minde Cumhuriyet devamlılık esasına göre değil, yaratma metafo- 
runa göre ortaya konulmuştur. Hem kurulan Cumhuriyet’in, hem de 
ideolojinin bir kurucu kutsallık taşıması, hem eskinin zemmedilmesi, 
hem de yeni bir mayalama çabası dikkatten kaçmaz. Doğan’a göre 
Cumhuriyet, bir imparatorluğun tasfiyesi sonucu kurulmuş olmakla 
beraber, imparatorluğun merkez topraklarında kurulan devletin aynı 
zamanda bir sürekliliği ortaya koyduğunu kabul etmek gerekiyor. 
Devletin unsurları dikkate alınırsa, halk, vatan, dil ve aidiyet sembol
lerinin Cumhuriyet öncesinin ihmal edilmeyecek bir ağırlık taşıdığı

34 D. Mehmet Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, Yazar Yayınlan, Mayıs 
2014, s. 241. Son Darbe Ergenekon, Yazar Yayınlan, Ocak 2010, s. 105. “Millet 
hâkimiyeti mi, zümre istibdadı mı?” (Age., s. 43.)

35 D. Mehmet Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, s. 343 vd.
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görülecektir.36 Buna rağmen yeni dönemin hüdayinabit bir karakter 
ortaya koyma çabası, köksüz bir yenilik düşüncesi doğururken, son
raki süreç hem köklenme, hem de kök arayışı olarak devam etmiştir.

Cumhuriyet’in bir yönetim biçimi olarak, halkın katılımı nokta
sında önemli bir işlevi olduğunda kuşku yok. Kökleri eskiye dayansa 
da, bu topyekûn katılım hâli hem Türkiye’de, hem de diğer ülkelerde 
yeni bir durumdur. Katılım ve katılımda eşitlik gibi temel şeklî şart
ların eksik kalması ya da fesada uğramış iradeler yığını oluşturacak 
baskı ortamı genel bir eleştiri nedenidir. Doğan’a göre Cumhuriyet 
lafzen millet hâkimiyetine dayandırılmış olmasına rağmen, kavra
mın içinin boşaltıldığını ifade eder.37 Bu dönemlere ilişkin bir diğer 
temel eleştiri de yönetici kadronun politikalarıdır. Laikliği tartışma
ya fırsat kalmadan, katı laiklik programının ortaya konulması gibi, 
çoğu alanda benzer durum yaşanmıştır. Radikal ve sert uygulamala
rın eleştirisinden çok sonra, politika tercihine sıra gelmektedir. Bir 
tercih vardır, bunu tartışmak ve doğru - yanlış yönlerini tespit edip 
ona göre bir politika üretmek aklıselimin gereğidir. Ancak buna gele- 
meden, Cumhuriyet’in erken dönemleri38 sert politikalar, katı ideolo
jik söylemler, geniş toplum kesimlerinin muhatabı olduğu baskılara 
sahne olurken, bu döneme ilişkin yaklaşımlar bir türlü olması gere
ken noktaya ulaşamamıştır. Doğan’m eleştirilerinde Cumhuriyet’in 
ilk döneminde açıkça bir kimlik değiştirme programı uygulanmış 
olması, dini dışlayan bu değişim projesi uygulanarak öncelikle di
nin alanının daraltılması gibi hayati konular da bulunur.39 Doğan’a 
göre katı laiklik temelli politikalar bir yandan uygulanırken ve laiklik 
modernleşmenin ve Batılılaşmanın gerekçesi olarak gösterilmesine 
rağmen, asıl modernleşmenin Türkiye’de muhafazakâr ve dindarlar 
tarafından gerçekleştiriliyor olması dikkat çekicidir.40

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulması sadece yeni yönetim biçimi 
tercihi olarak kalmamış, aynı zamanda ideolojik koruma kalkanları ile 
korunması gereken bir kutsal inşası da söz konusu olmuştur. Artık ide
oloji, hem Cumhuriyet’in, hem de Cumhuriyet’le hedeflenen temel he
deflerin önüne geçer. Bu çevrelere göre, bu ideoloji ülkeyi, milleti, va-

36 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, s. 92.
37 Age., s. 24.
38 “Cumhuriyet’in ilk yirmi beş yılı katı ideolojik bir üslûpla geçmiştir.” (Doğan, 

Türkendülüsiye, Yazar Yayınlan, Ocak 2013, s. 99.)
39 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, s. 264.
40 Age., s. 33.
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tan toprağını, dini kurtaran temel motivasyondur. Tarihin gerçekleriyle 
ile ne kadar uyumlu olduğu tartışılır olan bu temel sav, gerçekliğin 
yeniden yaratılması ve üzerine katmanların inşası tezimizin temel bir 
tezahürüdür. Cumhuriyet’in birkaç on yılının ardından, bugüne, yeni 
yüzyılın başma gelindiğinde ideoloji kimi yerde kendisini Kemalizm, 
kimi yerde Atatürkçülük, kimi yerde ise ulusalcılık olarak tavsif etmiş. 
Donmuş bir ideoloji üzerinden yeni zamanlan ve akan insanlık zihni
ni şekillendirmeyi teklif etmiştir. Doğan’a göre de sistemler, rejimler 
insanlar içindir, insanların daha iyi yaşaması, mutlu olması, ülkelerin 
refaha kavuşması içindir. Türkiye’de ise yönetim sistemleri, rejim 
bir zümrenin tahakkümünü sürdürmek için biçimlendirilmektedir.41 
Türkiye’de ideolojik katılık yüzünden “devlet mi, ideoloji mi” soru
suna bir türlü doğru cevap verilememiştir.42 Bunun önünde gerçeği bir 
türlü tartışamıyor oluşumuz kadar, ideolojinin belli alanlarının yasal 
koruma kalkanı içerisinde uzun yıllar yer almasının etkisi büyüktür.

Millî Mücadele, Cumhuriyet’in kurulması, inkılaplar konusun
da yeni bir tarih okuması, bir tür anılar ve şahsi bakışlar üzerinden 
inşa edilirken, sonraki dönemler için “resmî tarih” söyleminin ve 
yazımının temelleri de atılmış oluyordu. Bu bir okuma, yazma ve 
öğretme biçimi olarak “resmî tarih” olarak adlandınlsa da gerçeğe 
gerçekten bağımsız yeni bir bakış, kişisel durumlann genelleştiril
mesi, tamamlanması ve donanımla zenginleştirilmesi olarak yorum
lanabilir. Zira resmî bakış, köklü bir yapı kurmuş üzerine kat/man/ 
lar çıkmıştır. Resmî tarih sadece bir tarih anlatısı değil, elinde güç 
bulunduran bir taraf söylemidir. Bu gücün devlet olduğunda da ay
rıntı gerekmeyecek berraklık vardır. Resmî tarih anlatısı, kendi dı
şındaki tüm alternatif tarih anlatılarının, yazmalannı ve söylemlerini 
bir döneme kadar kanun gücüne dayanarak önüne geçmeye çalışmış, 
kanun yollan bu yollarda çok cezalar vermiştir. Mesele resmî tarih 
yazımının ve diğer anlatılann doğruluğundan yanlışlığından önce, 
tartışma zemini kurmak konusunda odaklanmıştı. Zaman içerisinde 
Türkiye’de belli alanlardaki rahatlama ve katı ideolojik tahakkü
mün esnemesini de getirdi. Doğan çokça bu gerçeklikler karmaşası 
üzerinde durur. Camilerin Millî Mücadele yıllannda “harekât üssü” 
olması gerçeği43, yine Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal

41 D. Mehmet Doğan, Son Darbe Ergenekon, s. 39.
42 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, s. 34.
43 D. Mehmet Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, s. 25.
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Paşa’nın din eksenli, hatta merkezli söylemleri,44 “Bandırma Va
puru” ve “Samsun’a çıkış”ın45 gerçeği, Şeyh Ahmet Senusi örneği 
üzerinden tarikatların Millî Mücadele’ye katılımı,46 Mustafa Kemal 
Paşa’nın bir konuşması örnek verilerek, bu konuşmada Paşa’nın Se- 
nusiliği siyasi gayeler takip ederek bölgede yaşayan Müslümanların 
hürriyet ve istiklâllerini sağlamak için mücadelesinden ötürü övme
si47 gibi üzerinde uzlaşılmayan konularda hakikat arayışını ortaya 
koymaktadır. Doğan’da gerçeğin üretilmesi noktasına bir muhalefet 
tavrı öne çıkar. Bu gibi nedenlerden dolayı “çifte kişilikli sistem” 
kavramsallaştırmasım kullanır.48 Millî Mücadelenin “Kurtuluş Sa
vaşı” olarak adlandırılması gibi. Ona göre 1918’de Türkiye sömür
geleştirilmemiş; ama müstakilliği zedelenecek şekilde müdahalelere 
maruz kalmıştır. Bu yüzden yapılan mücadele kusurlu ifade edilecek 
olursa “bağımsızlık savaşı” olarak adlandırılabilir; ama “kurtuluş 
savaşı” gerçeklerle örtüşmemektedir.49 İslâm ekseni tam manası ile 
değerlendirilmeden Millî Mücadeleyi doğru anlamak ve açıklamak 
mümkün değildir.50 D. Mehmet Doğan’m Millî Mücadele yıllarından 
başlayarak yoğunlaştığı tarihî süreçler arasındaki tutarsızlıklar, çeliş
kiler, bireysel farklılaşmalar genel bir hakikatin dillendirilmesi ola
rak görülebilir. Doğan’m hakikat mücadelesi tarihî olay ve olguların 
hakikatle irtibatının ortaya çıkarılması noktasında odaklanırken, -ifa
de edildiği gibi- üretilmiş gerçekliğin değil, salt gerçekliğin peşinde 
bir fikir mücadelesini getirmiştir. Doğan, tarihin karikatürleştirilme- 
si51 karşısında salt gerçeğin tarafında fikir serdeder.

5. Sonuç: Hakikatli Normalleşme
D. Mehmet Doğan’ın Batılılaşma İhaneti kitabı ile başlayıp nere
deyse tüm eserlerine yayılan genel eleştirel tavrı, sorgulayıcı yön
temi ve gerçeği ortaya çıkarma çabası, bir tür güce karşı yapılan bir

44 Age., s. 29.
45 Age., s. 19 vd.-52-53; Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem, Yazar Yayınlan, 

Şubat 2017, s. 48 vd.
46 D. Mehmet Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, s. 36.
47 Age., s. 37.
48 Age., s. 411.
49 Age., s. 15-16.
50 Age., s. 26.
51 Age., s. 19.
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mücadeledir. Bahse konu güç kimi dönem devletin bizzat kendisi, 
kimi zaman belli ideolojiler, kimi zaman ise farklı siyasi çevreler 
olmuştur. Bu güç merkezleri ile mücadelenin temel odağı gücü pay
laşmak veya gücü elde etmek değil, hakikatin ortaya çıkmasını iste
yenlerle istemeyenlerin mücadelesi olduğunu ifade etmek gerekiyor. 
Batılılaşmanın kendi mecramızın, tarihî akışımızın dışına çıkmak 
olduğu bir gerçektir. Bir anlamda “Şuur yabancılaşması”52 olarak da 
adlandırılacak bu süreç zamanla kendine mahsus bir ideoloji, yöne
tim biçimi ve yaşam tarzı ortaya koymuştur. İlham aldığı Batı’nm 
pratiklerini bile aratacak bir çelişkiler yumağının ortaya çıkması bile 
genel olarak Batılılaşmanın eleştiri gerekçesini oluşturmaktadır. Bu
rada tarihî bir tecrübeye dikkati çeker Doğan. O tecrübe büyük bir 
medeniyet birikimi koymasına rağmen geride hiçbir izi bırakılmayan 
Endülüs örneğidir. Türkiye’nin Endülüsleşme riskine dikkati çeker. 
“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya ” mısramın bir adım öte
sinde, beş asır önce Müslümanlıktan ve Müslümanlardan arıtılan bir 
coğrafyada ne olup bittiğini hatırlamakta fayda görür.53

Kimi yerde keskin bir ideolojik çıkış olarak görülebilecek 
Doğan’m fikrî serüveni, keskinliğini ideolojiden değil Türkiye’nin 
normalleşme konusundaki isteksizliği ve beceriksizliğinden almak
tadır. Zaten normalleşme kavramını Türkiye’de ideolojik refleks
lerden kurtulup, gerçeğin öne çıktığı bir süreç için kullanılır.54 Ona 
göre normalleşmeden kendimiz olamayız ve Türkiye normalleşmek 
zorundadır.55 Kendi doğal akışına bırakıldığında zaten var olacak bir 
hususun dayatma biçiminde ortaya çıkması, bu işin doğallığına halel 
getirmektedir. Doğan’a göre Türkiye’de zorlayıcı hareketler olma
saydı belki yine şekil olarak aynı sonuca doğru gidilecekti.

Kılık kıyafette İslâm dünyası Batılılar gibi giyiniyordu, 
Türkiye’de bu, zor kullanılarak hayata geçirildi. Zorla olmasa yine 
fes giyilmezdi. Giyenler olacaktı; ama azınlıkta olacaktı. İnsanlar 
şimdi şapka da giymiyor, fes de. Yani modernleşmenin daha makul, 
daha reddedilemez, daha kabul edilebilir çerçeveleri olabilirdi. Tersi 
oldu, modernleşmenin bedeli kanlı oldu. O yüzden “Batılılaşma tari
himizin yanlışlarında kurtularak gerçek anlamda modernleşebiliriz”

52 D. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti, s. 152.
53 D. Mehmet Doğan, Türkendülüsiye, s. 35.
54 Age., s. 90-91, 99 vd..
55 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, s. 83.
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demek daha doğru bir tespit olur.56 Dolayısıyla sistemin temel eleştiri 
kaynağı pratikleri, doğal akışı bozmasından kaynaklanıyor. Zira bu 
toplum ve devlet zaten açıktan iki yüz yıldır bir Batılılaşma süreci 
yaşıyor. Bunun cebrî bir ideoloji olarak dayatılması konusundaki so
runların aşılmasından sonra ancak Batılılaşma tercihini tartışmaya 
başlayabileceğiz.

Doğan’m kırk yılı aşan bir süredir, üzeri örtülen ve üretilen ger
çeklik konusundaki mücadelesinin bir selamet ve normalleşme çaba
sı dışında okunmaması gerekiyor.

56 Age., s. 39.
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Düşmeyen Kale

C e m i l  M E R İ Ç

Topyekûn bir taarruzdu bu: Haçın hilâle, genç bir mede
niyetin ih tiyar bir medeniyete, kapitalizmin kapitalist olma
yan bir düzene taarruzu. 1826 Devlet-i Aliye’nin in tihar tâ 
rihidir. Yeniçeriyi topa tu tan  çılgın pâdişâh, beşikle berâber 
çocuğu da yakmıştı. H isarlar düşüyordu birer birer. Dost düş
mana karışmıştı. Intelijansiyam ız şifâsız bir derde yakalan
mış, teceddüd diye tepiniyordu. II. Abdülhamid devri, batan 
bir güneşin otuz üç yıl süren pırıltısı. M eşrûtiyetin mezbûhâ- 
ne çırpınışları can çekişen bir medeniyeti diriltemedi. Harb-i 
umûmî, bir kat daha derinleştirdi yaraları. Nihâyet istiklâl 
Savaşı... Ve yangın alevleri içinde doğan genç bir devlet. Türk 
kavmi o büyük im tihandan zaferle çıkmış, ateş m âzînin nice 
levslerini temizlemişti. Ama Pyrrhus-vârî bir zaferdi bu. Te
ceddüd illetinden kurtulam am ıştık. Avrupa da avından vazgeç
memişti. Aydınlarımız, devrilen hisarlar karşısında sevinç çığ
lıkları atıyordu. Düşmanın teslim alamadığı tek kale kalmıştı: 
Hâfıza yâni dil. O köprü uçurulmadıkça târih ten  kopmayacak- 
tık. Yerli ve yabancı intelijansiyanın bütün  emekleri boşa çı
kıyor, irfâm m ızm  uyanık ve şuurlu temsilcileri direnm ekte de
vam  ediyorlardı. Abdullah Cevdet gibi iliklerine kadar avru- 
palılaşmış bir aydın bile, dil bahsinde şaşılacak bir dikkat gös
teriyor, bütün İslâm kavimlerine Türkçe öğretmeliyiz, diye 
haykırıyordu; Türkler, îslâm dünyâsının dün de hocasıydılar, 
bugün de hocası olmalıydılar. Ağaoğlu Ahmed’e göre, din de 
ahlâk da değiştirilebilirdi, millî şahsiyet denen mefhum, lisan
la berâber, milletin mevcûdiyet-i maddiyesi idi. Fakat irfâ
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nımızı tehdid eden şuurlu veyâ şuursuz saldırılar karşısında 
sesini yükselten ilk dilci, Cezmi Ertuğrul oldu.

Cezmi Ertuğrul, Nâmık Kemâl’in torunu ve Nâmık Ke
mâl kadar coşkun b ir zekâ... «Lisan ve Edebiyatımız» ilk ve 
son eseri. 1917’de yayımlanmış ve hiçbir yankı uyandırmamış. 
Oysa bu 140 sahîfelik deneme, ciddî b ir irfâna dayanıyor. Cez
mi düşünen ve düşündüren adam... Onun edebiyat alanına ge
tirdiği yeniliklerden, ne yazık ki, kimsenin haberi yok. Çölde 
vaaz vermiş Cezmi... Ve semâ-yı edebîmizde, b ir meteor ih ti
şamı, bir m eteor hüznüyle parlayıp sönmüş. Dilimizin korkunç 
bir hercüm erç içinde bocaladığı bu günlerde, onun dürüst ve 
dost sesini hatırlam ağa h e r zamandan çok ihtiyâcımız var. Din
leyelim:

«... Cemiyet sınıflara bölünürken, dil de ikiye ayrılıyor: 
Edebiyat dili, avam dili. Sınıflar kuruluncaya kadar, çeşitli 
züm relerin konuştuğu diller henüz kesin olarak farklılaşm amış
tır. Diller birlik ve saflıklarını kaybederek gelişirler.» Doğru 
bir tesbit ama Avrupa için. Meselâ Devlet-i Aliye’de sınıf ol
madığı hâlde kitap diliyle konuşma dili farklı. Çağdaş b ir dil
ci şöyle diyor: «En çok kullanılan mefhum ları ifâde eden bir 
kaç yüz kelime; aynı devirde, aynı dili konuşan insanların 
hepsi bu birkaç yüz kelimeyi bilir ve kullanır. Amma bunların 
dışında, herkesin iyice bildiği ve rahatça tanıdığı kelimelerin 
sayısı da, mâhiyeti de fertten  ferde değişir, hem de geniş öl
çüde değişir. Fertlerin  kelime hazînesinde görülen bu fark
ların  arkasında, fertlerin  eseri olmayan b ir takım  farklılaşm a
lar göze çarpar. Bu farklılaşm alar züm relerin eseridir. Her in
san topluluğu böyle b ir takım  zümrelere ayrılır. Meslek, zevk, 
kültür, inanç birliği yalnız ortak b ir düşünce yaratm akla kal
maz, ortak b ir dil de yaratır. Seslerde de, gram er kalıpların 
da da ulu-orta değişiklik yapılamayacağına göre, bu özel dil
leri birbirinden ayıran kullandıkları kelime hazînesidir. Bir 
zümrenin kelime hazînesinde, öteki zümrelerin kullanmadığı 
yâhut aynı m ânâda kullanmadığı, aynı yankıları uyandırm a
yan kelimelere ve sözlere rastlanır.

B ir cemiyetteki fertler, hep aynı hayâtı yaşamaz, hep aynı 
işi görmez. İnsanların yaşayış tarzı kelime hazînelerini de 
damgalar.
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Şehirli için ağacın her türlüsü ağaçtır; hoş, bir düzine ağaç 
ismi bilse ne çıkar! Onların hiçbiri şehirli için belli bir mânâ 
taşımaz; eninde sonunda hepsi de ağaç demektir. Orman bekçi
sinin veyâ nebâtatçım n kelime hazînesi, bu alanda hem çok 
daha zengin, hem çok daha kesindir. Hasta, doktorun kullandığı 
her kelimeyi anlamaz. Dâvâcı, kânun adamının kelimelerini 
bilmez çok zaman. Aynı insan bâzan birçok zümrelere birden 
bağlıdır. Ve bu özel dillerden bir çoğunu öğrenmiştir. Duru
m a göre, falan mesleğin veyâ filanca sporun dilini kullanır, 
kafasında, birçok kelime kütükleri vardır.

«Bütün üyelerine aynı fikir terbiyesini veremeyen bir ce
m iyette yetiştirilenler -hangi çevreden gelirse gelsin- kültür 
farkları, kendine göre düşünce tarzları ve ifâde özellikleri 
olan birtakım  zümreler yaratır. Aynı terbiyeden geçen, aynı 
dersleri okuyan bir zümreye hitap ettikleri zaman yazarlarla 
okuyucular arasında bir nevî ortaklık kurulur. Aynı sözler, 
aynı kelimeler her ikisinde de aynı edebî m etinlerin hâtıra
sını canlandırır. Metnin mânâsını herkes anlar, ama tadına kaç 
kişi varabilir? Tam mânâsıyle husûsî bir dildir bu.» Michel Le 
Jeune.

Demek ki, yazı dili ile konuşma dili veyâ çeşitli zümrele
rin  yazı dilleri arasındaki fark irfandan geliyor, irfandan yâni 
terbiyeden. Her idrâk bir fetihtir; zekânın fethi. Osmanlı için 
şiir ne bir ihtilâl beyannâmesiydi ne bir ilmihâl. Nazım dili 
kalabalığa seslenemezdi. Seslenemezdi çünki bir avuç bahti- 
yar’m eğlencesiydi şiir; günaha benzeyen bir eğlence, m uh
teşem ve şâhâne. Ve her oyun gibi fâtihleri rahatsız ediyordu 
zaman zaman. Nef’î’nin «Ben bu haletle tenezzül mü ederdim 
şiire /  Neyleyim kurtulam am  tab-ı hevesnâkimden» feryâdı, o 
yalçın gurûrun, vicdan azâbma benzeyen b ir ifâdesi değil 
midir?

Nesre gelince: Âşık Paşa, Sinan Paşa, Evliyâ Çelebi halkın 
dilini konuşurlar -tabiî okur yazar halkın. Veysî ile Nergisi, 
müseccâ oldukları için hâfızaya çivilenen iki istisnâ. Cezmi’ye 
dönelim:

«Dil, kucağında yaşadığı cemiyetle birlikte gelişir. İnsan 
zekâsı yeni fetihler yaptıkça, dil de yeni m efhumlarla zenginle
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şir. Yaşayan ve ilerleyen bir m illetin dili, olduğu yerde kal
maz. Hiçbir dil ilk saflığını devam ettiremez. Dile yabancı kay
naklardan aktarılan kelimeler, o dilin öz malı olur, atılamazlar 
bir daha. Biz onları çıkardık sanırız, b ir de bakarız ki kısa 
bir zaman sonra hepbirden geri dönmüşler. Diller de cemi
yetlere benzer; kendilerinde olmayan birçok şeyleri temas et
tikleri m edeniyetlerden iktibas ederler.»

Türk kılıcı ülkeler fethederken, Türk irfânı da m efhumlar 
fethediyordu. Bu cihangirliği esâret sananlar, dillerin yapısı 
ve târihi hakkında hiçbir şey bilmeyenlerdir. Kelime iktibas
ları dili zenginleştirir, zedelemez. «Dile kişiliğini veren fonem 
(phoneme) dizileriyle gram er biçimleridir. Fransızca gazete
lerin herhangi birinde şöyle bir cümleyle karşılaşabiliriz: La 
star flirta it au bar avec le recordman du looping, (sinema yıl
dızı barda luping şampiyonu ile kırıştırıyordu). Cümledeki bü
tün  kelimeler İngilizceden veyâ Amerika İngilizcesinden alın
ma. Ama cümle İngilizce değil, fransızca. Fiilin çekimi: flirt
ait, flirt-ed değil. Yardımcı kelimelerin biçimi, cümleyi fran- 
sızca yapıyor. Üstelik kelimelerin telâffuzu da ingilizcedeki- 
lerden çok başka, sâdece yazılışları bir.» Michel de Jeune.

İngilizcenin târihi, onbirinci yüzyıldan önceki ses ve gra
m er düzeninin onbirinci yüzyıldan sonra da devam ettiğini 
gösterir. Norm anlarm  fethiyle İngilizceye çok geniş ölçüde 
fransızca kelime girmiş, ama dil değişmemiştir. Kelime hazî
nesinin büyük b ir kısmı Roman menşeli olduğu hâlde, İngiliz
ce bir Cermen dili olarak kalmıştır.

Cezmi’yi okuyalım:

«Lâtince kelimeler, Romalıların Britanya’yı ilk istîlâ tâ 
rihi olan IV. asırdan îtibâren İngilizceye girmeye başlar. 
600 - 1000 arası, lâtincenin İngilizceye yeniden sızdığı devirdir. 
Daha sonra Norm anlar fransızcayı getirir Ingiltere’ye. Röne- 
sansla lâtince yeniden îtibar kazamr. Lâtin kaynaklı kelimeler 
dördüncü defâ olarak dile girer. İngilizcedeki kelimelerin üçte 
ikisi lâtin  menşeli. Ama İngilizce b ir Cermen dilidir. Avrupa’da 
konuşulan üç büyük dil almanca, İngilizce, fransızca, lâtince- 
den yalnız b ir kelime almakla kalmamışlar, b ir sürü kâide de 
iktibas etmişlerdir. Almancadaki üç cins, lâtince kaynaklı; fran-



96 D. Mehmet Doğan'a Armağan Düşünce

sızcadaki dört çekim, lâtincedekilerin bir devâmı; İngilizcede
ki nice kelimeler, çoğullarım lâtincedeki kurallarına uygun 
olarak yapar. Yalnız lâtince kurallara mı? Kısaca, İngilizce gi
bi cihanşümul bir dilde bile sayısız yabancı kelime, bir sürü 
yabancı kâide mevcud. Ama bunlar hiçbir zaman onun ba
ğımsızlığını tehlikeye düşürmez. İngilizcedeki mefhumlardan 
yüzde seksenden fazlasının biri Sakson, öteki Lâtin menşeli 
iki ayn  karşılığı var. Tıpkı bizim gibi. Ama îngilizler hiçbir 
vakit «İngilizce üç dilden kurulm uştur: Lâtince, saksonca ve 
asıl İngilizce» gibi b ir hikm et savurmazlar. İngiltere’de tek dil 
vardır: İngilizce. Biz ise tekrarlayıp duruyoruz: Osmanlıca üç 
lisandan m ürekkeptir: Arapça, acemce, türkçe... Ne garip bir 
iddiâ. Bir lisanda üç lisan olur mu? Osmanlı türkçesi, Türko - 
Tatar bir gövdeye aşılanan b ir türkçe... Kelimeler dilin ham 
maddesi. Dili yapan: nahiv. Ana kaideleri ayakta durdukça, o 
dile dünyâm n bütün kelimeleri girse, bağımsızlığı tehlikeye 
düşmez.» Cezmi daha da cesur: «Dilimizdeki terkiplerin bile, 
Arap ile, Acem ile büyük bir ilgisi yok. Terkipler kendi dü
şüncemizin, kendi ruhum uzun ifâdesi. Kelimeler, kalıplar baş
kasının belki, ama onlara can veren kendi rûhumuz. Dildeki 
keşmekeş yabancı kelimelerin çokluğundan gelmiyor, anarşi 
cemiyette.»

Evet, hasta bir cemiyetin dili de hasta. Batıcılarımız bizi 
ne bahasına olursa olsun târih ten  koparmak istiyorlar, târihten, 
irfandan, mukaddesden. Bu intiharın  adını «çağdaşlaşmak» koy
muşlar. K ur’an’daki her kelimeye düşmanlar. Neden? Mazi
mizde b ir gurur yarası mı var? Bir bozgunun hâtırasıyla mı 
tedirginiz? Islâmiyeti kılıç zoruyla mı kabul ettik? Hayır. Bu 
kocayan b ir medeniyetin kendi kendini tahrip  çılgınlığı. Dil, 
îmâmn son kalesi, îm ânın ve haysiyetin. Bu kavgayı kaybet
tik  mi, yokuz. Dilimizdeki mücerred kelimelerin çoğu arap- 
çadan geliyor. Arapça, asırlarca tefekkür dilimiz olmuş. Batı
daki lâtince gibi. Üstelik mukaddes kitabımızın da dili.

«Hem medeniyet, hem de din bakımından birlik gösteren 
ülkelerde medeniyet dili din dilidir. En iyi örnek arapça. Türk- 
ler, iranlılar ve müslümanlığı kabul eden öbür kavim ler arap- 
çayla temâsa geçtikten sonra, dilleri arapça kelimelerle ve 
arapçadan örnek alınarak yapılan sözlerle dolar.» A. Meillet.
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Aynı hakikat, seksen yıl önce türkçe bir dergide (Mec- 
mûa-i Ebuzziya) şöyle ifâde ediliyordu: «Bugün her arapça ke
lime yerine türkçe bir kelime koymak istiyenler düşünmüyor
lar mı ki bizim için din, mezhep, îmân, nâmus, hamiyet, gay
ret, iffet, ismet gibi sıfatların cümlesinden vazgeçmedikçe 
mümkin olamaz bu. Çünki bu sıfatların yerine konacak keli
meler o göklere çıkardıkları ‘eski’ türkçede yok. Yazdıklarımı
zı halk anlamıyormuş! Yapmamız gereken şey, üslûbu ve ke
limeleri değiştirmek değil, halkı yetiştirmek.»

Ama tasfiyeciler lâf dinlemiyorlardı. Celâ! Nûı-i, «Dili zen
ginleştirmek, ona yeni m efhum lar kazandırmak, kelimeleri ke
sin ve aydınlık târiflere bağlamakla olur» diyordu. Atmak de
ğil almak zorundaydık. Celâl Nûri bir gazeteciydi nihâyet. Ne 
büyüleyici b ir üslûpkârdı ne bir dil mütehassısı. Tasfiyecile
re en susturucu cevap Türk lehçelerinin âbidevî lügatim  in
şâ eden Hüseyin Kâzım Kadri’den geldi:

«Kâdisiye m ağlûbiyeti üzerine eski îran ’m  düştüğü zevâl 
ve inkırazdan m uztarip ve nâlan olan Firdevsî Tûsî, A rapla
rın  ve araplığm  en büyük ve bîaman düşmanı idi. «Şehnâme» 
de kullandığı Arap sözleri yüzden ziyâde değildir. Büyük şâir, 
şâheseriyle îran  saltanat ve medeniyetini iâde v e . ihya edeme- 
diyse de Acem dilini m uhakkak bir inkırazdan kurtarm ağa m u
vaffak oldu. Hâl böyleyken (Şehnâme) bu büyük ve ölümsüz 
eser, kendinden sonra gelen İran  şâirleri nezdinde şâyân-ı tak 
dir ve imtisal görülmedi; bilâkis Sâdî’nin Arap sözleriyle dolu 
olan manzum ve m ensur eserleri İran  edebiyâtım n en ziyâde 
taklit edilen b ir enmûzeci oldu. Bunun sebebi basittir: Firdev
sî, tabiatın ve hâdisatın cereyan-ı mantıkîsine karşı yürümek 
istemişti; Sâdî ve m ukallitleri daha ziyâde bu cereyana tâbi 
oldular. Firdevsî’den asırlarca sonra, Mirza Feth Ali Han’ın 
Viyana’da tabedilen (Nâme-i H üsrevan)m da bir tek Arap sö
züne tesâdüf edilemez.» Ama bu eser de büyük b ir tesir uyan
dırmamış. tran  hâfızası, kapanmamış bir yaranın elemleriyle 
kanarken, bu millî isyan hamlelerini tabiî telâkki etmemek ol
dukça güç. Amma Arap dünyâsı asırlarca himâyemiz altında 
yaşar, tebamız veyâ gazâ arkadaşımız olarak.

«Biz asırlardan beri edebiyattan, mebahis-i fenniyeden baş
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ka lisan-ı avama da hâkim, daha doğrusu lisânın malı olan 
Arap, Acem sözlerini dilimizden bütün bütün çıkarıp atmak 
sûretiyle garb türkçesinin islâh edilebileceğine kâni ve taraf
tar değiliz. Arap ve Acem sözlerinden tecrid edilen Türk dili, 
iptidâi bir lisan hâline gelir ki m üfritâne emellerle dilimize 
bu şekli vermekle hiçbir menfaat olmaz.»

Filhakika lâtin  harflerinin kabûlüne kadar bu «müfritâne 
emeller» bir züppelik olarak kalacak, ne m ünevverler arasında 
ciddî b ir aks-i sedâ uyandıracak ne de kalabalık okuyucular
dan herhangi bir iltifat görecektir. Lâtin harflerinin kabûlü ile, 
özleştirme dâvâsı, karşısına çıkacak bütün engelleri önceden 
yok etmiş oluyordu. Genç nesiller için kütüphâneler bir tuğla 
yığınından ibâretti artık. Mâzîyi âtîye nakletmeğe m em ur in- 
telijansiya topyekûn inkılâpların emrindeydi. 1934’den îtibâ- 
ren dil dâvâsı, ilmî ve edebî mâhiyetini kaybetti, rejim in tabu
larından biri oldu. Özleştirmeğe karşı koymak düpedüz geri
cilikti. Tasfiye hamlesinin çıkmaza saplandığı anlaşılınca sah
neye yeni bir teori çıkarıldı: Güneş Dil Teorisi. Bu dâhiyâne 
buluşa göre türkçe bütün dillerin anasıydı. Her kelimenin aslı 
türkçeydi. Bu itibarla tasfiyecilik lüzumsuz b ir gayretti. Amma 
bir kere ok yaydan çıkmıştı. Hızını alamayan intelijansiyayı 
durdurm ak kâbil değildi artık. Tek parti hüküm etleri 38’den 
sonra dil devrimini bir «politika meselesi» yaptılar. Basın emir- 
lerindeydi, m ektepler emirlerindeydi, intelijansiya emirlerin- 
deydi. Dil devrimi batılaşm anm  temel «ilke»lerinden biri ola
rak îlân edildi. Böyle «kutsal» bir amaca karşı koymak kimin 
haddineydi... Bununla berâber arada b ir direnenler oldu. Bir 
avuç insanın yorgun ve ümitsiz direnişi. Kalabalık yeni bir 
h isar kurm uştu kendine, sükûttan bir hisar. Kavganın dışın
daydı. Mazgallardan silâh sesleri geliyordu arada bir; korkak, 
mecalsiz silâh sesleri. Amma mâbed muhâfızsızdı artık; en zin
de, en uyanık, en temiz evlâdlarımız târih in  boğazına sarılmış, 
onu susturmağa çalışıyorlardı. Tanzimatla başlayan bir kavga 
sona eriyordu ve sona ermeliydi. Can çekişmesi uzun sürme- 
meliydi bir medeniyetin. Mezarcılar sabırsızlanıyordu. Tek ka
le kalmıştı direnen; nâmus belâsı bir direniş, diz çöken bir di
reniş. Bu kılıç artığı intelijansiya, çoktan kaybetmişti îmânı
nı, lâf olsun diye döğüşüyordu.
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Çeyrek asır önceki dil münâkaşalarını hatırlıyorum . îm 
hâsı gereken tek düşman, osmanlıcadır. ihtilâf, teferruattadır 
sâdece. M uhâcimler küstah, m üdâfiler tabansız. Birincilerin 
dudağında büyük bir slogan: inkılâp ve arkalarında bütün bir 
batı medeniyeti. İkinciler de aynı mukaddeslere yâni aynı ya
lanlara esir. Amma ayaklarında, çöken bir medeniyetin zin
cirleri, yürüyem edikleri için koşanlara kızıyorlar.

Almanya’da «Germanistik», Heidelberg’de klâsik filoloji 
öğrenimi yapan genç bir doktor, bu keşmekeşi bir an önce sona 
erdirm ek için kaleme sarılıyor. Cesur, coşkun, samîmi. Çev
resindekilerden farkı: Avrupalı olmak. Gemilerini çoktan yak
mıştır, Suat Yakup Baydur. Kudsiyetine inandığı bir dâvâ için 
çarpışıyor. Genç ilim adamım kütüphânesinin dost mahremiye
tinden koparıp agoraya fırlatan bu inanç. Her darbesi an’ane 
kalesinde büyük gedikler açan bu yaman silâhşörün karşısında, 
son Tanzimat aydınları susacaklardı elbette. Susacaklardı çün- 
ki câhildiler ve yukarıdan gelen her sese secde etmek, bu m üte
reddi ve mütereddid intelijansiyanın târihî vazîfesiydi. Bay
dur, Janus’a benzetiyordu onları. Bir taraflarıyle Doğu, bir ta- 
raflarıyle Batı’ydılar. Ama ne Doğu’yu tanıyorlardı, ne Batı’yı. 
Ne mâziydiler, ne istikbâl. Doğulu kalacaksak, arapça ve fars- 
ça okutmalıyız; batılı olacaksak, mekteplerimize helence ve 
lâtince konmalı, diyordu Baydur. Ve bir İskender gurûruyle 
Gordiyom’un asırlık düğümünü kesip atıyordu: «Doğulu isek 
doğululuğumuzu bilelim, batılı isek batılılığın gerektirdiğini 
yapalım.» Ucuz bir kabadayılıktı bu; çünki karşısında doğulu 
olduğunu söyleyecek namuslu bir aydın yoktu, namuslu daha 
doğrusu cesur. Doğu, irticaydı, levsdi, cüzzamdı. Bu kolay zafer, 
sarhoş etmiyordu kahramanımızı. Teklifleri oldukça insaflıy
dı. Zirâ meselelerimize «tarafsız» bir müsteşrik edâsıyle eğilen 
klâsik filoloji doçenti, ne de olsa b ir Anadolu çocuğuydu. Ne 
Agayef gibi din değiştirmemizi istiyor, ne Velîdî gibi İngilizce
yi resmî dil yapalım diyordu. Baydur’a göre, intelijansiyamız 
klâsik dilleri öğrenmeliydi: Yunanca ve lâtince bilmezsek, Ba- 
tı’dan alacağımız mefhumları nasıl anlayabilirdik. K ültür se- 
fâletimizin kaynağı, bu cehâletti, Avrupa sırtını Olemp’e da
yayarak avrupalılaşmıştı. Biz de Osmanlılıktan kurtulm ak için 
aynı kutup yıldızına yönelmeliydik. Eskiden b ir üniversiteli
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kullandığı kelimelerin nereden geldiğini bilirdi, şimdi karan
lıklardadır. Arche’nin mânâsından habersiz bir okuyucu, a rk e 
olojiden ne anlar? K urtuluş yunanlaşm aktır, genç filolog’a 
göre, Türk kalarak yunanlaşmakta.

Bugünki bedbaht neslin kafasını yoğuranlar, çeyrek asır 
önce böyle düşünüyorlardı. Çölde vaazlar vermiyordu Baydur. 
Arkasında «ilerici» Türk basım vardı, Ataç’ları, A tay’ları, 
Eyüboğlu’ları ve muhteşem Dil K urum u’yla Türk basını.

Ummanı ırmağa bağlamak isteyen bu allâmeler, bin yıllık 
târihim izden habersizdiler. B ir medeniyetin emr-i yevmi’lerle 
değişmeyeceğini bilmiyorlardı, ik i ayrı m illet vardı Türkiye’de: 
Köksüz b ir intelijansiya ile mukaddeslerine sımsıkı sarılmış, 
m uztarip yığınlar. Hem oyuncu hem seyirciydi intelijansiya, 
kendi yazdıklarını kendi okuyordu. Bizans bataklığını kurutan 
ve nâkus yerlerinde ezanlar okutan b ir kavmin çocukları düş
manlarının bayrağı olan hellenizme nasıl gönül verebilirdi?

Baydur’a dönelim: «Dil ve Kültür» yazarı, daha ilk makâ- 
lesinde, meseleyi şöyle koyuyor: 1) Dil inkılâbına lüzum var 
mı? Cevap: Var. 2) Dil inkılâbı yapmak iddiasıyle dilin tabiî 
gelişmesine müdâhele câiz mi? Cevap: Câiz. Osmanlıcada da, 
dil inkılâbından çok önce bir türkçeleşme cereyanı var, diyor 
Baydur... Milliyet şuûrunun uyanmasıyle kuvvetlenen bir ce
reyan. Aynı gelişme Avrupa dillerinde de yok mu?

Biz de diyoruz ki: Osmanlıca, Islâmiyeti kabul eden ve 
Anadolu’ya yerleşen Türklerin dilidir; üç kıtayı fetheden bir 
kavmin dili... girift, zengin, muhteşem. Yazı diliyle konuşma 
dili arasındaki farklar, aşağı yukarı, bütün dünyâ dillerinde- 
kilerin aynı. Her okur-yazar, Sinan Paşa’yı da, Koçi Bey’i de, 
Evliyâ Çelebi’yi de sıkıntı çekmeden anlar. Tac-üt Tevârih’den 
veyâ Hümâyunnâme tercemesinden halk’a ne... Kalabalığın 
her ülkede okuduğu kitaplar m ahduttur. Fransız köylerine gi
ren iki kitap var: Kitab-ı Mukaddes’le Almanak.

Avrupalı bilginlerin eserlerini lâtince yazmamalarına gelin
ce... bu insanlığın düşünce târihi için bir felâket olmuştur. 
Lucien Febvre, son Fransız ansiklopedisinin ön sözünde m il
lî dillerin sahneye çıkmasını beşeriyet hesâbma esefle karşı
lar. Târihçiye göre Avrupa’nın tek dili yâni tek düşüncesi var



Düşünce Düşmeyen Kale 101

dı XVI. asra kadar. Herkes herkes için çalışıyordu. Dil birliği, 
Avrupa’yı kaynaştırm ıştı. İslâm dünyâsında da her bilgin arap
ça konuşuyordu, yâni «beşeriyet-i mütemeddine» nin iki ana 
dili vardı: Lâtince ile arapça. Dünyâ, Babil kulesine dönme
mişti. Millî dillerin sahneye çıkışı edebiyâtın şiir ve tiyatro 
gibi bâzı şubeleri için hayırlı olmuş amma tefekkürü gerilet
miştir. Asırlarca süren dil birliği zekâ için kaybolan bir cen- 
net’dir.

Çağdaş A vrupa'nın en büyük tarihçilerinden biri böyle dü
şünüyor. Yanıldığını söyleyebilir miyiz? Hem avrupalı bilgin
lerin eserlerini lâtince yazmayışlarıyle türkçenin argolaşması 
arasındaki m ünâsebet ne? Dil ki, yalnız b ir milletin değil, bel
ki bütün bir m edeniyetin ifâde vâsıtasıdır, herhangi bir fert 
veyâ teşekkül mâzînin, hâlin ve istikbâlin bu ortak hazîne
sine tasarruf selâhiyetini nereden alıyor?

Baydur’u okuyalım: «Osmanlıca Batı’nın yeni m efhum ları
nı karşılam ak için kelimeler uydurmamış mı? Neden türkçe 
de uydurmasın?» Cevap: Karşılığı bulunm ayan bir mefhuma 
türkçe b ir kelime aram ak başka, dilin madde-i asliyesi olmuş 
lâfızları, kökleri arapça ve farsçadır diye kovmaya kalkışmak 
başka. Biri inşâ, öteki tahrip. Cedlerimiz, buldukları yeni ke
limeleri devlet zoruyle kabul ettirm ediler. H er buluş yeni bir 
teklifti sâdece. Kabul edip etmemek onu kullanacak olanlara 
âitti. Kelime üretm eye m em ur ulemâ-yı rüsum ’u yoktu Os
manlI’nın.

Baydur der ki: «Türkler, İslâm medeniyeti çevresinde iken 
doğan osmanlıca, Türkler bu m edeniyetten ayrılıp Avrupa m e
deniyeti çevresine girdikleri zaman karşılarına çıkan yeni mef
humları, ifâdeye yetmemiştir.»

Avrupa medeniyeti çevresine bugün mü girdik? Tanzimat- 
tan  beri avrupalılaşm ıyor muyuz? Abdullah Cevdet neslinin 
âşinâ olmadığı kaç yeni mefhum var?

Sonra yazar, dil kurum una ne lüzum vardı, sual-ı m ukad
derini cevaplandırıyor: «Lâtin harfleri arapçadan gelme keli
m elerin okunuşunu lâyıkıyle belirtemiyordu.» (Bu iş için kos
koca b ir kurum a ihtiyaç var mı? Üniversitede veyâ Eğitim 
Bakanlığı’nda kurulacak herhangi bir heyet harfleri islâh ede
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mez mi? Demek alfabe dile uym uyor diye bin yıllık dili tah 
rip  edeceğiz. Buna alfabe değil Proküst’ün yatağı derler.)

«Arapça ve farsça m ekteplerden kaldırıldı, gençler aynı kök
ten gelen arapça kelimeler arasındaki bağları göremiyorlar.»

(Mekteplere arapça ve farsça dersleri koymak bu m ahzurları 
ortadan kaldırmaz mı? Neden grekçe ve lâtince okutacağız da 
dilimizin esas rükünleri olan o iki dilin «mebâdî» sini öğret
meyeceğiz çocuklarımıza?)
B aydur devam ediyor: «Mevcut ıstılahlar eksik ve sistemsiz, 
yeni mefhum ve kelimelere ihtiyaç var.»
(Bu da üniversitenin işi.)
«Anadolu ağızlarında yaşayan, konuşma dilinde kullanılan ke
limeleri yazı diline sokmak lâzım.»
(Şâirlerimiz, romancılarımız, gazetecilerimiz ne güne duruyor?)

«Daha önceki gelişme ve son inkılâplar göz önünde tu tu lun 
ca öteki inkılâplara muvazi olarak bir dil inkılâbının yapılma
sının ne kadar lüzum lu ve yerinde olduğu açıkça kendini gös
terir.»
(inkılâp her içtim âi tasarrufa m eşrûiyet kazandıran bir tılsım 
mı? inkılâbın isâbetsizi olmaz mı? inkılâp mı insanlar için, in
sanlar mı inkılâp için?)

Kaldı ki T.D.K. bu mûcip sebepler çerçevesini çoktan par
çalamıştır. Râhipleri, afaroz müessesesi olan bir kilise karşı
sındayız. Bu yama teşekkülün başlıca görevi mikrop ü retir gi
bi «tilcik» üretmek, Türkçe’nin nahvini ve inşâsını bozan mü- 
ridlerine «ödül» dağıtmak, ferm anlarına karşı koyan hadnâşi- 
nas’ları edebiyat cum hûriyetine sokmamaktır. Biz eminiz ki 
Baydur yaşasa, sevgili kurum unun ürettiği tilcikler karşısında 
dehşet duyardı.

Batı dillerinden alınacak yeni m efhum lara gelince, bunlar 
ya beşerîdirler, o zaman yeni olamazlar ve m utlaka dilimizde 
de karşılıkları vardır; ya bir îcâdm yâni b ir fethin beratıd ır
lar, böyle kaç mefhum  var? Onları olduğu gibi almışız veyâ 
türkçeleştirmişiz, kim ne diyebilir...
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Baydur’a göre «devlet, mektep program larına yeni terim ler 
sokmuş, fakat edebiyat diline karışmamıştır.» Daha nasıl karı
şacaktı? Genç hâfızalara yerleştirilen «tilcik»ler üredikçe üre
miş, nesillerin zevk selâmetini bozmuş, onları târihlerinden 
ve m ukaddeslerinden koparmıştır. Bu ülkenin aydınları yıllar
ca tek hürriyet tanım ışlardır: Dillerini tahrip  hürriyeti. Evet, 
tefekkür yasaklanmış, irfâna sadâkat «ihânet-i vataniyye» ola
rak  gösterilmiştir. Dil devrimi, genç zekâları felce uğratan bir 
afyondur. Her ideoloji gibi, halkçılık, milliyetçilik, ilericilik ve 
benzeri m efhum ların arkasına saklanmıştır. Bu ihânetin vebâ- 
lini sol’un cılız omuzlarına yükleyemeyiz. İpler yine Avrupa’ 
nın elinde. Fâcia Tanzim at’ta  sahneye konuldu. Harflerimizi 
terâkkiye m âni bulanlar Volney, Baron de Tott gibi müseccel 
İslâm ve Türk düşmanlarıydı. M ünif Paşa onların şâkirdidir. 
Bin yıllık bir m edeniyeti unutturup, dikkatlerim izi mevhum 
b ir târih-öncesine çekmek isteyenler hep Batı’nın şuurlu veyâ 
şuursuz ajanlarıdırlar.

(' Bir kelimeyle, m üstagriblerim izin eseri olan bu mâşerî cin
net, aydın ihânetinin son ve kâhır tecellisi. Amma bu kale düş
m eyecektir. Yıllarca en güzide zekâlar bir yalanın kurbanı ol
du, bir abesler dünyâsında yaşadık. Uçurumun kenarındayız. 
Doğru. Fakat saflarımız gittikçe sıklaşıyor: Dil fâciasmı bütün 
buudları ile kavrayan inanmış ve uyanık gençler seslerini yük
seltiyorlar. Yarım  asır uyutulan nesiller, nasıl bir aldatm aca
nın kurbanı olduklarım  yavaş yavaş anlıyorlar. İşte D. Meh- 
med Doğan’ın bir ithamnâm eye benzeyen kitabı («Batılılaşma 
İhâneti», 1975). Genç yazara göre dil devrimi, aydın ihânetinin 
bir safhasıdır.’ Bu isâbetli teşhisi, inkâr kabul etmez vesika
larla destekleyen araştırıcı hüküm lerini, dört maddede hülâ
sa ediyor:

1 — Dil devrimi, toplum ferdlerinin kendi aralarında ve 
yönetici kadroyla haberleşmesini güçleştirmiştir. Toplum kat
ları ve nesiller arasındaki bağların kopmasında, en azından gev
şemesinde (heyhat sayın Doğan da bu meşum devrimin te
sirlerinden koruyam ıyor kendini) etken olmuştur.

2 — Dil devrimi, bürokrat aydın kadronun toplum dan ko
puşunu belgeleyen b ir yabancılaşma hareketidir. Dil, halk -
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aydın farklılaşmasını belirleyen ana kriterlerden biri hâline 
gelmiştir.

3 — Dil devrimi, halkçı bir hareket olarak kabul edilemez. 
Halka rağm en yürütülm esi bir yana, halkın dilinden ayrı sunî 
b ir dil yaratılm aya çalışılmıştır. Bu dil halk tarafından (zorla 
benimsetilen kelimeler dışında) benimsenmemiştir...

4 — Dil devrimi b ir millîleştirme hareketi olmamıştır. Ba
tılılaşmaya yönelik b ir harekettir.

Sonra, yarınki nesillere haykırıyor: «Gerçek yurtsever ya
rınki Türkiye’nin haysiyetli tem eller üzerinde yükselmesini 
amaç olarak almalı ve bu amacın gerçekleşmesini engelleyici 
hiçbir meseleyi ihmâl etmemelidir. Millî birliğimizin temel 
taşlarından dilin yabancılaşmasına karşı çıkılmalıdır... Binler
ce yıllık bir kökten gelen ve fakat Anadolu’da bin yıllık bir 
oluşum içinde ortaya çıkan Türk dilini savunmak, bizi halkı
mıza, millî târihimize, dolayısıyle dâvâmıza bağlayacaktır.»

“Düşmeyen Kale”, Kubbealtı Akademi Dergisi, yıl V, Ekim 1976, sayı 1, s. 20-32.



Mağlubiyet
İdeolojisinin
Sonu
D. Mehmet Doğan

YAZAR
YAYINLARI
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MUSTAFA KUTLU

Kendini Yazan Şarkı*

Çok Mehmet Doğan var ama onun adı D. İkimiz de 68 kuşağından idik, yani
Mehmet Doğan. 47’li. O da benim gibi fiıkara-yı ümmet-

Nedir bu “D”? Deli mi, dâhi mi, de- ten- Ben dulkan yetimi, o bir terzioğlu.
rin mi, dost mu? Saçmalamayın, kendi- Hepimiz gemileri yakmış “dâva”yı omuz-
sine sorun. Bana sorarsanız “El-muzaffer lamıştık. Kaptan köşkünde Ezel Erverdi
dâima” derim. vardı, bunu kimse yadırgamazdı. Fikir

ve Sanatta Hareket’in sancağı Nurettin
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Topçu’nun “İsyan Ahlâkı”dır. Derginin 
kapağında “Kastım odur şehre varam / 
Feryad u figan koparam” diye yürüyen 
bir çift çıplak ayak vardır.

Bir avuç genç idik. “Ya tahammül, 
ya sefer” dedik yürüdük. Yaradandan yar
dım dileği dışında kimseye minnet etme
dik. Ne devlete, ne partiye, ne sermayeye, 
ne kimseye. Bağımsızdık.

Kimimiz “dava”ya maddi kaynak 
sağlamak (Kayserili Mehmet Doğan, 
Erzurumlu Ebubekir gibi) uğruna ömür 
tüketti. Kimimiz kalem sahibi olmaya 
çabaladı. Divanyolu Ersoy Pasajı içinde 
küçümen bir odamız vardı. 20-25 yaşla- 
nndaydık. Gösteriş ve nümayişten uzak, 
“Yarınki Türkiye”yi inşa için çalışan sulh 
cephesinin maden işçileri olacaktık.

Hepimiz samimi, hepimiz acemi
idik.

D. Mehmet Doğan ile ne zaman kar
şılaştık hatırlamıyorum. Ama şurası mu
hakkak: O çoğumuza nazaran donanımı 
yerinde, kendi semasında bir yıldız idi.

İnsan kısım kısım, yer damar damar. 
Bu nedir? Bu mizaçtır. Doğuştan gelir. 
Gazzali diyor ki: “Mizaç değişmez, me
ğer ki kişi veli ola.”

Kendime bir sıfat verecek olsam 
“uysal” derim. Mehmet de öyle görünür 
ama içinde bir yanardağ vardır. Her söze 
“eyvallah” demeyen, bildiğini iyi bilen, 
cedel vadisinde fethi mümkün olmayan 
bir sarp kale.

Genç yüzünde tuhaf bir yalnızlık, 
ince bir melâl. Dobra ve duygusuz, hatta 
soğuk sayılabilir. Hüznünü içine göm
müş, çileye talip olmuş belki bu yüzden.

Belki bu yüzden çoğu hicve dönük 
kaliteli şakaları, esprileri, kahkahaları 
vardır. Hatırladıkça kederli bir mısra ta
kılıyor dudaklarıma “Ağlarım hâtıra gel
dikçe gülüştüklerimiz”.

Sevdiklerimi birkaç hatıra kırıntısı 
anlatarak anmak istemem. Bu yazı bir 
karakter tahliline dönüyor ki, onu hiç is
temem.

Esasen bir fikir dergisi olan 
Hareket' e katkısı çoktur. Yayınlarımıza 
genç kadronun temsilcisi olarak seviye 
kazandırmıştır. (Msl: Batılılaşma İhane
ti.) Ortak işimiz olan Türk Dili ve Edebi
yatı Ansiklopedisi'nin temelini atmış, ilk 
üç cildinin yönetimini yüklenmiştir. Haf
ta sonlan Ankara’dan İstanbul’a gelerek, 
bunu yıllarca sürdürerek verdiği mücade
leyi, harcadığı emeği, vefasım-cefasını 
nasıl unutabilirim.

Ama gitti.
O ağır yükü ben garibanın omuzuna 

bırakıp gitti. Ben ne anlanm bilimsel me
tin üretmekten. Neyse ki imdada İsmail 
Kara yetişti. Bu ansiklopedi ömrümün 
yirmi yılını yedi. “Neler çeker bu gönül 
söylesem şikayet olur."

Gitti.
Neden gitti? İşte cevap: “Gül açar 

çünkü açar." Anlamadınız değil mi? O 
zaman hissiyatımı söyleyeyim. “Gittin 
amma ki hasret ile kodun cânı bile."

Kendi türküsünü söylemeye gitti. İyi 
etti. Sonraki süreçte bir araya gelemedik. 
Bu benim bostandan dışan kabak olmam 
yüzündendir. Yerimde çakılı kaldım. 
Toplantılara katılmam, imza günü yap
mam, kalabalığa karşı konuşamam, otuz
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senedir anskiyete hastasıyım. Seyahat 
değil şefaat istemiş olmalıyım. Herhalde 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin bir numara
lı üyesiyim (unuttum, öyle miyim), ama 
kuruluşundan bu yana hiçbir toplantısına 
katılmadım. Birlik bana iki kez ödül ver
diği hâlde. Ne kadar gıcık biri olduğumu 
anlayın.

Yazarlar Birliği fikrini Mehmet’le 
beraber oluşturduk, hatta ilk amblemini 
ben yaptım. Kuruluş haberi amblemle 
beraber Hareket’te yayımlanmıştı. Bende 
hafıza artık sıfır. Merak eden Mehmet’e 
sorsun.

Yazı kötü gidiyor. Oysa ben 
“Seyfettin’i Severdik” gibi bir metin ol
sun istiyordum. Olmadı, olmuyor. Şu 
meslekte elli yılımı devirdim bir yazının 
hakkından gelemiyorum. Sebep şudur: 
Sevdiklerim ve kaybettiklerim için yaza
mıyorum. Hissiyatım ile ortaya çıkan me

tin arasında kilometreler var. Bu yüzden 
“vazife icabı” yazı yazmaktan kaçınıyo
rum. Hocam Orhan Okay ve sevgili Cahit 
Çollak için yazamadım. Ama belli olmaz 
bir gece aklıma düşer, kalkıp yazarım.

İşte korkulan oldu. Pil bitti. Bir uzun 
paragraf daha yazmalıyım. Başkaları bu 
bahiste benden iyi söz söyler. Ben içim
deki Mehmet’i anlatmaya çalıştım, bece
remedim. Bari üstadın fikir, kültür, sanat 
alanındaki yerini, unutulmaz misyonunu, 
önderliğini vb. belirteyim.

Şu “üstat” kelimesinin dahi aramız
da hususi bir mânası vardır ki mahremdir. 
(Bakın yine kişisele bağlıyorum.)

Bir ağaçkakanın koca gürgen göv
desine saniyede bilmem kaç vuruş yapa
rak delik açması misali yılmaz bir adam
dır kendisi. Zor şartlar altında Yazarlar 
Birliği’ni kurdu. Sur’da bir gedik açtı.
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Elbette ki bu işte yardım edenler vardı, 
onların da hakkını yemeyelim.

Bu kuruluşa saygınlık kazandırdı, 
ülkemizi uluslararası planda temsil etti. 
Fikir, sanat ve siyasette bir duruş sağla
dı. Yıllık çıkardı, yayın yaptı, en önemlisi 
“Yazarlar Birliği”nin uzun ömürlü olma
sına gayret etti.

Başta “Türkçe Sözlük” olmaz üzere 
pek çok eser kaleme aldı. Yayıncı, gaze
teci, fikir adamı, belgesel filimci, idareci 
hangi birini sayayım. Bakın yine kalem 
kaydı, yazı hâl tercümesine döndü.

O bir Kalecik Karası. (Nedir?)
O bir beyin fırtınası.
O bir istikrar adası.
Hepimiz yaşlandık o genç kaldı.
Gülü tarif için söylenmedik bir söz 

anyorum. Hüner göstermeye çalışıyo
rum. Pil bitti demiştim, doğru.

Affımı diliyor, sahneden iniyorum.

Hastayım. Hastalık konuşmayı sevmiyorum. Ame
liyatlar, parkinson, anksiyete ve şimdi sinir ucu 
iltihabı.
Şükür ayaktayım, ama evden pek çıkamıyor, çıkar
sam yürüyemiyorum. Okumam-yazmam azaldı. 
Yine de alışmış kudurmuştan beterdir, az da olsa 
okuyup-yazarak geçiyor ömür.
Sana gönderdiğim şu metin de istediğim gibi ol
madı. Bu sebeple Osman’a değil sana gönderiyo
rum. İstersen kitaba girsin, istersen hatıra olarak 
sakla, istersen çöpe at.
Sevgi ve dua.
M. Kutlu
İzin verirsen bu metni gazetede yayımlayacağım. 
Bana telefon et.

*11 Nisan 2018 
Aziz Üstat,
Osman Özbahçe aradı. Mehmet ağabey için bir ki
tap yapıyoruz diyerek benden de yazı istedi. Ona 
dedim ki: Sevdiklerin için “vazife icabı” yazı ya
zamıyorum. Yazdığım oluyor ama beğenmiyorum. 
Beni sıkıştırma, dedim. Nitekim Nurettin Albayrak 
için ancak vefatından aylar sonra bir geceyansı ya
zabilmişim. Orhan Hoca ve Cahit için yazama
dım, ha kezâ Ahmet Tabakoğlu için de yazamadım. 
Seyfettin hakkında vefatından bir yıl sonra yaz
dım; senin için de böyle bir metin olsun isterdim.
Nedir yani, o kadar zor mu dersin? Yoo! Yazı bi
zim işimiz, oturur iyi-kötü yazarız icabmda. Der
dim şudur: Sevdiğim veya kaybettiğim dost için 
hissiyatım 100 ise ortaya çıkan metin 10 oluyor ve 
bu beni sıkıyor. Yazmaktan vazgeçip ferdaya bıra
kıyorum. Nasip.



Bir Lügat 
Bulamadım

D. M eh m et Doğan
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MUSTAFA KARA

Hicrî 15. Asır Kutlama 
Toplantısından 
Cem Sultan Sempozyumuna

Ankaralı Mehmet Doğan’ı İstanbul’da tanıdım. Nerede? 
Cağaloğlu’nda, Hareket dergisinde. İstanbul Erkek Lisesi felsefe 
öğretmeni olan Nurettin Topçu’nun rehberliğinde 1966 yılından 
beri yeniden aylık olarak çıkmakta olan bu dergiye 1970’li yıllar
la birlikte omuz verenlerden biri de D. Mehmet Doğan’dır. Daha 
sonra Batılılaşma İhaneti olarak basılacak olan kitapta yer alan 
makalelerin çoğu bu dergide neşredilmişti. Mustafa Kutlu, Ali Bu- 
laç, Yaşar Nuri Öztürk, Ahmet Tabakoğlu, Mustafa Özdamar, Ha
şan Tannöver... ile birlikte ilk gençlik yazılarımız bu güzel dergide 
neşredildi. Mehmet Doğan, Dergâh Yayınları tarafından çıkarılan 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'ma. hazırlık ve 1. cildinin ya
yınlanmasından sonra maskat-ı re’sine döndü ve Türkçe Sözlük ça
lışmalarına başladı.

1978’de Ankara’daki dostlarla Yazarlar Birliği Demeği’ni kur
duğunda 31 yaşında bir delikanlı idi. İsmi de bu demek ile âdeta öz
deşleşti. 1977’de Bursa’da tekrar karşılaştık. Ben o günlerde Yüksek 
İslâm Enstitüsünün tasavvuf tarihi hocası Süleyman Uludağ’ın asis
tanlığına yeni atanmıştım. O ise “Ulucami” belgeseli yapmak üzere 
ortak dostumuz Muhsin Mete ile birlikte teşrif etmişlerdi. Bu hatıra 
kitabı vesilesiyle size bir başka konu anlatmak istiyorum.

Mehmet Doğan ağabey ile geçen 45 yıl içinde yurt içinde ve 
yurt dışında birçok toplantıda beraber olduk. Konuştuk, halleştik. 
Bazen eski günleri yâdettik, bazen hocalarımızın ruhlarını şâdettik. 
Bu toplantıların birincisi ve -şimdilik- sonuncusundan bahsetmek is
tiyorum.
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deiYflh
kitapçılık
B A S I M  Y A Y I M  

S A N A Y İ  v e  T İC A R E T  A . Ş .

Türk dili ve edebiyatı 
ansiklopedisi

Tîustafa Can;
Mektubunu a l a l ı  h a y l i  o lu y o r . B ir  t ü l l ü  vazmaya 

f ı r s a t  bulamadım. B iliy o r su n  b izim  ü s ta t  a sk er . İ ş l e r  sı^- 
k ı ş t ı .  G eçenlerde onu z iy a r e t  i ç i n  İz m ir 'e  g itm iş t ik  (E ze l 

v e  B e k i r ' l e ) .  3 z e l  orada r a h a ts ız la n d ı .  A pandise, -jae liyat  
o ld u . B ir  h a f t a  orada y a t t ı .  Bu arada an n esi v e f a t  e t t i .  V el

h a s ı l  ü s t  ü s t e .
R u sta façığ ım ;
D ergi tamamen b a s ı ld ı ,  kapak be’ı l i y o r .  in ş a l la h

yak ınd a ç ık a r  da sana da g ö n d e r ir iz .
Selâm ve muhabbet.
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HİCRÎ ON BEŞİNCİ ASRI 
KUTLAMA TOPLANTISI

J j b -  c İ £ » >  I

A GATHERING TO CELEBR A TE  
TH E 15 TH CENTURY OF THE H EJİRA

İLMÎ SEMİNER
29 Mayıs 1982 cumartesi, 10.00-18.00 

Odalar Birliği Konferans Salonu

Y A Z A R L A R  B İR L İS İ J>X İ.I j U l

1 Muharrem 1400 ta
rihinin 21 Kasım 1980’e 
denk düşmesi sebebiyle 
ülkemizde 1980 ve takip 
eden yıllarda “Hicretin 
XV. Yüzyılı” başlığıyla 
pek çok faaliyet yapıl
mış, dergiler özel sayı 
çıkarmış, yılın manevi 
değerine kitaplar ithaf 
edilmişti. Yazarlar Birliği 
de bu vesile ile 29 Mayıs 
1982’de Ankara’da “Hicrî 
Onbeşinci Asrı Kutlama 
Toplantısı” adıyla İlmî bir 
seminer düzenlemişti. Be
raber olduğumuz ilk geniş 
katılımlı toplantı budur. 
Onun tebliğinin adı: “15. 
Hicret Asrında Yazarın 
Sorumluluğu”. Benim teb
liğimin başlığı: “Tasavvuf 
Tarihinde Hicretin Yeri ve 
Tasavvuf Eğitiminde Se
yahatin Değeri”. Oturum 
başkanlığı yapan, tebliğ 
sunan diğer zevatın isim
lerini zikredelim ve âlem-i 
cemâle intikal edenleri 
rahmetle analım: Şaban 
Karataş, Yavuz Bülent 
Bakiler, Rıdvan Çongur, 
Şerafettin Gölcük, Ah
met Debbağoğlu, Ahmet 
Gürtaş, Süleyman Hayri 
Bolay, Ahmet Kabaklı, 
Mehmet Hatiboğlu. Teb
liğ sunan ilim adamların
dan en erken vefat eden 
ise Erol Güngör oldu (24
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Nisan 1983). Onun “15. Hicrî Asır Başında Türkiye’de Gelişmekte 
Olan Tasavvuf Hareketi” başlıklı tebliği aynı yıl yayınlanan İslâm 
Tasavvufunun Meseleleri isimli eserinde “Günümüz ve Tasavvuf’ 
adıyla yer aldı.

Bu sempozyumla ilgili olarak basılan broşürde bir bilgi daha 
vardı: Yazarlar Birliği Mükâfatlan. 1981 yılından beri verilen bu 
ödüllerin ilk sahipleri kimlerdi? Sıralayalım, eski günleri yâdedelim. 
Ahiret yurduna hicret edenleri rahmetle analım.

Hikâye: Mustafa Kutlu
Roman: Mustafa Miyasoğlu
Şiir: Mehmet Atila Maraş
Fikir: TahaAkyol
Tiyatro: Tarık Buğra
İnceleme: Sadık Albayrak
Çocuk Edebiyatı: Mustafa Yazgan
Basın: Erdem Bayazıt
TV Filmi: Yücel Çakmaklı
Sinema: Mesut Uçakan
Ayrıca dil ve üslûbuyla düşünce nesrimizi yeni bir merhaleye 

ulaştıran Cemil Meriç, İlmî hayatının 40. yılını idrak eden, eserleri ve 
çalışmalarıyla millî kültürümüze sürekli hizmet vermiş bulunan Prof. 
Dr. Mehmet Kaplan, kültür hayatımızın canlandırılması ve millî bir 
muhteva ka
zanması yö
nünde İlmî ve 
idari çalışma
larından do
layı Prof. Dr.
Emin Bilgiç 
1981 yılının 
üstün başarılı 
fikir ve kül
tür adamları 
seçilmişlerdir.
Hoş sada bıra
karak göçmek 
ne güzel...

TÜRKİYE 
YAZARLAR BİRLİĞİ

K u rb a n  B a y ra m ın ız ı b ir lik  ve yak ın laşm aya  ves ile  o lm a sı 
d ileğ iy le  te b r ik  eder , se lâm  ve sayg ılar sunarım .

D. Mehmet
Türkiye Yazarlar 

Genel Başkanı

M illî M üdafaa Cad. 10/13 K ızılay/A N KA RA  T e l: 417 55 7 0 -4 1 7  34 72 
İzmir Caddesi 4 2 /9  K ızılay/A N K A R A  418 37 34
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Geçen otuz altı sene zarfında birçok faaliyette Doğan’la bir
likte olduk. Bazen o beni Ankara’ya çağırdı, bazen ben onu Bursa’ya 
davet ettim. Yıllarca Kültür Sanat Yıllığının dinî hayat bölümünü 
kaleme aldım. Bu yazılanını 28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye ’de 
Dinî Hayat isimli eserimde bir araya getirdim. Söz konusu yıllık
lar da ödüller gibi demeğin geleneksel bir faaliyeti hâline geldi. Bir 
dönem, birliğin merkez yönetim kurulunda bulundum. Bursa şubesi 
başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptım.

Birlikte olduğumuz son toplantımız ise 16 Mart 2018’de 
Bursa’da Fetih Şenlikleri vesilesiyle tertiplenen Cem Sultan Sem
pozyumunda oldu. Onun tebliğinin başlığı “Şiir ve İktidar” idi. Be
nim tebliğimin başlığı “Cem Sultan San Saltuk ve Saltukname” idi.

2000’li yılların “velûd” yazan D. Mehmet Doğan’a selam ol
sun!

Geriye bu hatıra kitabına tarih düşmek kaldı.
Batılılaşma Doğan’ın ilk kitabı 
Doğululaşma Doğan’ın öz hitabı 
Hamse-i âl-i abâ geldi hû dedi:
“ANKARA’LI MEHMED DOĞAN’IN KİTABI” 2018



Kelimelerin 
Seyir Defteri

D. Mehmet Doğan

.m"
EHUtu/vr
^H'.uıı kelimden \dismcz..-’*

■  v iir İAehçv-i Ö w n .;/.7 'd e  “ I

YAZAR
YAYINLARI
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BEŞİRAYVAZOĞLU

Kırk Yıllık Bir Dostluğun 
Hikâyesi

İsminin başındaki D harfini, ülkemizde mebzul miktarda bulunan 
diğer Mehmet Doğanlarla karıştırılmamak için kullandığını, yani 
bu harfin herhangi bir unvanın yahut ikinci bir ismin kısaltması 
olmadığını çok sonraları öğrendiğim Mehmet Doğan’ı önce Ha
reket dergisindeki yazılan ve Batıcılığa keskin bir eleştiri getirdi
ği Batılılaşma İhaneti kitabıyla uzaktan tanıdım. Rahmetli Yücel 
Çakmaklı ve Ahmet Bayazıt’la birlikte Ramazan programları çek
mek üzere gittiğimiz İstanbul’da -yanlış hatırlamıyorsam 1976 yılı 
Ağustos başlanydı- Dergâh Yayınlan’mn Cağaloğlu’nda, Hamam 
Sokak’taki merkezinde tanıştık. Hararetli bir şekilde, birinci cildi 
tamamlanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin ikinci 
cildini hazırlıyorlardı. O gün, sıkı bir Türk milliyetçisi olarak bü
yük bir dikkatle ve savunulan fikirlerin hemen hepsini tasvip ede 
ede okuduğum, Batılılaşma ve Cumhuriyet devri milliyetçiliğinin 
milletimizle de, milliyetimizle de alâkasız bir mağlubiyet ideolojisi 
olarak analiz edildiği Batılılaşma İhaneti hakkında konuşup konuş
madığımızı hatırlamıyorum.

Batılılaşmanın muhafazakâr kesimlerce hararetle tartışıldı
ğı, entelektüel sol tarafından da ürkekçe sorgulandığı yıllardı. Ke
mal Tahir’in 1967 yılında yayımlanan Devlet Ana'sı, Attila İlhan’m
1972 yılında yayımlanan Hangi Batı'sı, Cemil Meriç’in Hisar ve 
Hareket dergilerinde yayımlandıktan sonra 1976 yılında Bu Ülke 
adıyla kitaplaştınlan yazılan, Necip Fâzıl, Nurettin Topçu ve Erol 
Güngör’ün yazı ve kitaplanyla şekillenen düşünce dünyamda D. 
Mehmet Doğan’ın Batılılaşma İhaneti de yerini almıştı. Aslında 
kafam bir hayli kanşıktı; Ülkücü harekete mensup olmakla beraber 
İslamcılığa da bigâne değildim. Kendime bir yön çizmeye çalışıyor,
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“sağ”ın o kadar bölünmüş olmasını kabul edemiyordum. Bu has
sasiyetimde yalnız olmadığımı Ankara’da arkadaş çevrem genişle
dikçe anlayacaktım. 1976 yılında TRT televizyonunda altı ay kadar 
çalıştıktan sonra askere gitmiştim; bir buçuk yıl sonra döndüğümde 
Mehmet Doğan’ı da Ankara’da buldum. 1977 yılında başkente yerle
şerek TRT’ye genel müdür danışmanı olarak girmişti. Bense TRT’ye 
dönememiş, Hergün gazetesinin Ankara bürosunda çalışmaya baş
lamıştım. Mehmet’le tekrar nerede ve kasıl karşılaştığımızı hatırla
mıyorum. Belki o tarihte Belgesel Programlar Müdürü olan Muhsin 
Mete’nin TRT’deki odasında... Net hatırladığım, Yazarlar Birliği’ni 
kurmak amacıyla Aydınlar Ocağı’nm Necatibey Caddesi’ndeki mer
kezinde toplanmaya başladığımızdır.

***

Ülkede kelimenin tam manasıyla bir kör dövüşü hüküm sürüyordu; 
12 Eylül 1980 darbesinin ayak seslerinin iyiden iyiye duyulmaya 
başlandığı çok zor günlerdi. Genç yazarlar olarak basit fikir ayrılık
larını bir yana bırakıp birlikte hareket etme, birbirimize destek olma 
ihtiyacı içindeydik. Solun karşısındaki bütün kesimleri temsil eden 
yazar ve şairler bir araya gelmeli, dayanışma içinde hareket edilme
liydi. Ne diyordu Mevlânâ? “Biz birleştirmek için geldik, ayırmak 
için değil!” Bu hiç şüphesiz Birlik’te yer alan herkesin aynı şekilde 
düşünüp konuşacağı anlamına gelmiyordu. Yazarlar Birliği bir hizip 
hareketi değildi ve herhangi bir ideolojinin veya bir sanat anlayışının 
sözcülüğünü üstlenme niyetimiz yoktu. Kurucular ve üyeler, Birlik’e 
dahil olmadan önce nasıl düşünüyor, hangi fikri ve sanat anlayışını 
benimsiyorlarsa, Birlik’te de o kimlikleriyle yer alacaklardı. Kısa
cası, Yazarlar Birliği, Necmettin Turinay’ın güzel tabiriyle “bir şuur 
hareketi” olarak doğdu ve benimsendi.
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Hareketin öncülüğünü D. Mehmet Doğan üstlenmişti, ama 
Necmettin Turinay ve Mehmet Cemal Çiftçigüzeli de canla başla 
çalışıyorlardı. Yazarlar Birliği’nin kurucular listesi, hayal ettiğimiz 
geniş tabanlı bir yazar teşkilatı kurmayı başardığımızı göstermekte
dir. Kurucular arasında Mavera dergisinden Erdem Bayazıt, Hisar 
dergisinden Yavuz Bülent Bakiler ve Yahya Akengin, Töre dergisin
den Alper Aksoy ve Haşan Kayıhan, Yeni Devir gazetesinden de Zeki 
Ceylan vardı. Ayrıca Mustafa Yazgan, Sadettin Elibol, Ahmet Gün- 
bay Yıldız, Hüsnü Aktaş...

Yazarlar Birliği’nin kuruluşu 1978’in Ağustos’unda tamam
lanmıştı ve resmî adresi Mehmet Cemal Çiftçigüzeli’nin eviydi; bu 
yüzden demeğin evraklarını D. Mehmet Doğan çantasında taşıyordu. 
Aydınlar Ocağı, kapılarını bize ilanihaye açık tutmazdı, bir mekâna 
ihtiyacımız vardı, fakat bir dairecik tutacak paramız yoktu, para bul
sak bile o günlerde insanlar dairelerini ne olur ne olmaz diye demek
lere kiralamaktan çekiniyorlardı. Seminer ve sohbet gibi faaliyetleri
mizi ve kitap tanıtım toplantılarını Kızılay civarındaki bir kebapçınm 
alt katında, kebap kokulan arasında yaptık, tik faaliyetimizi Yahya 
Kemal’in vefatının 20. yıldönümü vesilesiyle Kasım ayında yapmış, 
27 Aralık’ta ise Mehmed Âkif’i Taceddin Dergâhı’nda anmışız. Ta- 
ceddin Dergâhı’ndaki Mehmed Âkif buluşmalan Yazarlar Birliği’nin 
o yıl başlayan ve zannedersem hâlâ devam eden anlamlı bir geleneği
dir. Kebapçıda Rasim Özdenören’in hiç noktalama işareti kullanma
dığı Çarpılmışlar isimli hikâye kitabıyla Emine Işınsu’nun Çiçekler 
Büyür romanını da uzun uzun tartıştığımızı hatırlıyorum. Çiçekler 
Büyür’ü ben takdim etmiştim. Emine Işmsu Hanım’ı Yazarlar Birliği 
olarak o günlerde ziyaret etmiş olmalıyız. Bir fotoğrafla belgelenen 
bu ziyareti belki de Yazarlar Birliği’nin kuruluş aşamasında yapmı
şızdır, emin değilim.

***

Yazarlar Birliği’ni kurmaya çalıştığımız günlerde ben aynca ülkücü 
bir yazar grubuyla Divan ismini vermeyi düşündüğümüz bir edebiyat 
dergisi çıkarma hazırlığı içindeydim. Lütfi Şehsuvaroğlu, A. Nezihi 
Turan, Cemal Kurnaz, Yağmur Tunalı... Doğrusu Yazarlar Birliği’nin 
kuruluş felsefesine uygun, yani bütün muhafazakâr kesimleri kucak
layacak bir dergi arzuluyordum. Arkadaşlanm bu arzuma karşı çık
mamış olmalılar ki hemen kollan sıvayıp ilk sayıyı “Yahya Kemal 
Sayısı” olarak hazırladık ve Çağdaş Basımevi adında bir matbaayla 
anlaştık. Divan kapaksız, otuz iki sayfalık bir dergi olacaktı. Hepimiz
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beş parasızdık; kâğıt ve matbaa parasım nasıl bulduğumuzu da hiç 
hatırlamıyorum. Matbaanın adını, nasılsa muhafaza edebildiğim İlk 
sayının künyesinde yer aldığı için unutmamışım. Uzun ve o günkü 
düşünüş tarzımı, hayallerimi ve öfkelerimi yansıtan, sonraları okur
ken acı acı gülümsediğim manifesto gibi bir “Çıkarken” yazısı yaz
mışım. Ama 2. sayfayı da doldurup 31. sayfaya devam verilen bu 
yazmm kapakta, logonun altındaki beş paragraflık bölümü, matbaacı 
tarafından kaim tram verildiği için hiç okunmuyor. Son paragraf ise o 
günlerin atmosferini ve yaşadığımız acılan ifade etmesi bakımından 
dikkat çekici: “Biz bu cümleleri yazarken belki de kuytu köşelerde 
kardeşlerimiz öldürülüyor. Belki bazıları karakollarda işkence görü
yor, zorla itirafcameler imzalatılıyor. Onların acısını kendi acımız 
biliyor ve bu zulüm devrinin tez bitmesini diliyoruz Allah’tan. Her 
şeye rağmen edebiyatsız düşünce olmayacağına, mücadele olamaya
cağına inanıyoruz.”

Divan dergisinin ilk sayısı Ahmet Turan Alkan’m Cemil 
Meriç’le Yahya Kemal hakkında yaptığı -sorulan ben hazırlamış
tım- röportajla başlıyor, onu benim Beşir Seyfettin imzasıyla yaz
dığım, başlığıyla üçüncü kitabıma ismini veren yazı takip ediyordu: 
“Eve Dönen Adam Yahya Kemal”. Sonra yine Alkan’m o günlerde 
çok sükse yapan “Şehir” yazısı ve ardından “Yazarlar Birliği Ku
rucu Başkam D. Mehmet Doğan’la Bir Konuşma”, imza A. Nezihi 
Turan... Mehmet’in cevaplan, bizim o günkü düşüncelerimizi ve 
kaygılarımızı iyi yansıtıyordu. İlk iki soruya verdiği cevaplan aynen 
naklediyorum:
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“-Efendim, başkanlığınızda kurulan Yazarlar Birliği demeği nasıl bir 
ihtiyaçtan doğdu?
-Yazarlar Birliği’ni doğuran ihtiyaç. Türkiye’deki düşünce potansiyeli
nin belirli bir kesime mal edilmiş olmamasıdır. Yani Türkiye’de sanat 
ve fikir üretenler, görünüşte, belirli bir kesimin mensuplarıdır. Hâlbuki 
millî düşünceye bağlılık açısından ele alınırsa, asıl düşünen bir yazar 
kitlesi var. Bunlar da bizim camiamız içinde bulunuyor. Bu camiayı çok 
geniş görüyorum ben. Yani bir gruba, bir demeğe, bir siyasi teşekküle 
bağlı görmüyorum. Geniş tutuyorum.
-Yönetim kurulunuzda da bu yapıyı görüyoruz zaten.
-Evet. Halen sağdaki yazarlar münferit hareket ediyorlar. Bir arada bulu
namamaktan gelen bir ses kısıklığı var. Yazarlar arasında diyalogun ko
puk olması, neticede belli okuyucu kümelerinin, kapalı okuyucu küme
lerinin meydana gelmesine sebep oldu. Böylece millî sanat ve edebiyatın 
etkili bir bütünlük havasından uzaklaştığını görüyoruz. Tabii okuyucu 
zümrelerinde de beklenen gelişme böylece kösteklenmiş olmaktadır. Biz 
Yazarlar Birliği Demeği’yle bu bahsettiğimiz fert, grup standartlarının 
üstüne çıkan bir teşekkül kurmak istedik.”

Divan’ın ilk sayısının son sayfasındaki haberler bölümünde 
Yazarlar Birliği kuruluş beyannamesinin bazı bölümlerini aktarmış, 
ilk faaliyetinin de “Yahya Kemal’i Anma Toplantısı” olacağım, ar
dından Türk basınının meselelerini tartışmak üzere bir açıkoturum 
düzenleyeceğini duyurmuşuz. Aynı sayfada bir başka haber de Üstad 
Necip Fâzıl’ın Ankara’ya geldiğine, Divan dergisinden bir grup ar
kadaşımızın kendisini ziyaret ederek tavsiyeler aldığına ve Üstadın 
Divan'a başarılar dilediğine dairdi. Grupta ben de vardım ve bu, o 
tarihte MHP ve ülkücülerle yakından ilgilenen Üstadı ilk görüşümdü.

***

Divan dergisi, evet, ülkücü harekete yakın olmakla beraber D. Meh
met Doğan’ın da dile getirdiği görüşten yola çıkılarak hazırlanmıştı. 
Ama bu tavrımızın ve bazı imzaların birilerini rahatsız ettiğini bil
miyordum. Sözün kısası, dördüncü veya beşinci sayıda dergiyi bı
rakmak zorunda bırakıldım. Zaten Taha Akyol, Hergün gazetesinin 
İstanbul’daki merkezinde görev almamı ve kültür sanat sayfalan ha
zırlamamı istiyordu. Teklifi memnuniyetle kabul ve İstanbul’a nakl-i 
mekân ettim. Esasen demeğin bir mekânı olmadığı için bir araya 
gelmek de zor oluyordu. Hatay Sokak’taki küçük daire ne zaman 
kiralanmıştı, bilmiyorum.

Ankara’dan koptuğum için kurucular arasında Yazarlar 
Birliği’nin faaliyetlerine en az katkıda bulunan belki de bendim. 12 
Eylül Darbesi’nden kısa bir süre önce gazeteciliği de bırakıp Millî
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Eğitim Bakanlığı’na dönmüş, Bursa’ya tayin edilmiştim. Yeni evliy
dim ve zar zor ısıttığımız küçücük bir evde, Divan dergisinde ya
yımladığım “Divan Şiirinin Estetiğine Giriş” başlıklı denememden 
hareketle kitap çapmda bir metin üzerinde çalışmaya başlamıştım. 
Bu metnin ilk şekli Hareket dergisinin Eylül 1981 tarihli sayısında 
“İslâm Sanatlarında Gerçekliğin Kavranışı” başlığıyla yayımlandı ve 
sağdan soldan hiç beklemediğim bir ilgiyle karşılandı. D. Mehmet 
Doğan da çok beğendiği bu metni kitap olarak yayımlamayı teklif 
edince biraz daha çalıştım. İlk kitabım Aşk Estetiği böyle doğdu ve 
Birlik Yayınları’nın altıncı kitabı olarak 1982 yılında vitrinlerde yeri
ni aldığı gibi, o yıl Yazarlar Birliği’nin fikir dalmda ödülüne de lâyık 
görüldü. Yani kurucularından olduğum demek tarafından ödüllendi
rilmiştim. D. Mehmet Doğan’ın telif ücreti olarak gönderdiği çek, 
ev kirasını bile ödemekte zorlandığım o günlerde ilaç gibi gelmişti. 
Gülname isimli şiir kitabımla zaman içinde bir kült kitap hâline gele
cek olan Yahya Kemal Eve Dönen Adam da 1983 ve 1985 yıllarında 
Birlik Yayınlan tarafından yayımlandı.

Kızılay’daki Hatay Sokak’ta Birlik Yayınlan için kiralanan, 
ama Yazarlar Birliği tarafından da kullanılan kırk metrekarelik da
ire hepimiz için yıllarca bir ilticagâh vazifesi görmüştür. Ankara’ya 
yolum düştüğünde soluğu orada alırdım ve D. Mehmet Doğan’ı 
daktilosunun başmda, lügat hazırlarken bulurdum. Yıllarca süren 
bir çalışma... Daktiloyla küçük fişlere tek tek yazılan kelimelerden 
sonunda Büyük Türkçe Sözlük doğdu. Aslmda bu sözlüğü de Batılı-
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laşma İhaneti'mu bir uzantısı olarak görmek mümkündür. Türk Dil 
Kurumunun Türkçe Sözlük’imü hedef tahtasına koyan D. Mehmet 
Doğan, bu sözlükte ideolojik bir yaklaşımla anlamların nasıl çarpı
tıldığını göstermiş ve alternatif bir sözlük yapma iddiasıyla ortaya 
çıkmıştı. Sürekli genişletilerek yeni baskılan yapılan Büyük Türkçe 
Sözlük’ün çok kapsamlı ve güvenilir bir sözlük olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Sözlük çalışmalanyla dil meselesini yazarlık hayatı
nın temel meselesi hâline getiren D. Mehmet Doğan, bu konuda hâlâ 
çok önemli yazılar kaleme alıyor.

Zamanla Türkiye’nin en fazla üyeye sahip yazar kuruluşu hâline ge
len ve Bakanlar Kurulu karanyla Türkiye adını taşımaya hak kazanan 
Yazarlar Birliği, 1990’lann ortalannda geniş bir daireye sahip oldu 
ve büyük şehirlerde şubeleri açıldı. İlki 1980 yılında verilen Yazarlar 
Birliği Ödülleri kurumlaştı, aksatılmadan çıkanlan Türkiye Kültür ve 
Sanat Yıllığı ile büyük bir birikim oluşturuldu ve uluslararası faa
liyetler gerçekleştirildi. Bu arada kuruculardan birkaçının Yazarlar 
Birliği’yle yollannı ayırdıklannı da kaydetmeliyim. Bazılarının da 
-imzalanna artık hiç rastlamadığım için- yazı hayatından çekildikle
rini zannediyorum. Birliğin başkanlığını 1996 yılına kadar yürüten 
D. Mehmet Doğan, 1991 yılında kurulan TYB Vakfı’nm kurucu baş
kanı ve mütevelli heyet başkanı olarak da görev yaptı. 2000’lerin ba
şına kadar zaman zaman yollanmızm düştüğü Ankara ve İstanbul’da 
görüşebiliyorduk. 2001 yılında, Ankara’da Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nda yeniden kesişti. Üye olarak 2005 yılma kadar birlikte 
çalıştığımız bu kurumda dostluğumuzun pekiştiğini söyleyebilirim. 
Yanm asra yaklaşan kıskandmcı bir dostluk...

Aziz dostuma uzun ve verimli bir ömür diliyorum.



İki yol açıcı: 
Nureddin Topçu ve 
Necip Fâzıl
D. Mehmet Doğan
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ASIM ÖZ

“TARİHİN VE TOPLUMUN FERYADI”:
D. Mehmet Doğan’ın Hareket Yazılarına Dair

“Kastım budur şara varam 
Feryad ü figan koparam” 

(Yunus Emre)

1970’lerden bu yana daha ziyade Türkiye’nin Batılılaşma serüveni
nin kültürel boyutlarının izini süren yazılarıyla tanınan D. Mehmet 
Doğan, aslında genel olarak siyasi, sosyal ve iktisadi gelişmeleri bir 
arada ele alan, bunları birbirinden ayırmayan bir müellif. Batılılaş
ma, tarih ve toplum konularındaki eleştirel yaklaşımlarının yanı sıra, 
dönemsel farklılaşmalar içerisinde süreklilik arz eden değişmeyen 
tutum ve tavırları incelemelerine konu edinir.

1947 yılında “hayatı boyunca bağlı kaldığı” Ankara’da dünyaya 
gelen ve hayat güzergâhı farklı şehirlere uzanan D. Mehmet Doğan, An
kara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Türkiye Yazarlar Birliği’ni 
kurdu ve kurucu genel başkam olarak uzun yıllar görev yaptı. Çağdaş dü
şünce tarihi tartışmalarındaki etkisi çok boyutlu olan ilk kitabı Batılılaş
ma İhaneti kendisi henüz 28 yaşındayken 1975’te Deıgâh Yayınları’nca 
basılan Doğan, şöhretini büyük ölçüde bu eserine borçludur. Bir bakıma 
Doğan, bu kitapla kendi yolunu seçti ve o yolda yürüdü. Müteakip yıl
larda sürekli yeni baskıları yapılan kitap, fikir âleminde oldukça nadir 
olan bir şeyi başararak okur yazar kuşakların düşüncelerini şekillendirdi. 
Yahut bu kuşakların en azından “çağdaş tabulardan bağımsızlaşmasında 
müessir rol oyna”masmdan dolayı yakın tarihin resmî ideolojik “hurafe
lerine yönelik bir meydan okuma”1 şeklinde görülebilir.

1 D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Ebabil Yayınlan, Ankara
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Dokunulmaz kabul edilen görüşlere itiraz ederek “ortalığı ka
rıştırma” riskim göze alması hasebiyle aktüel olma vasfını koruyan 
bu kitabında D. Mehmet Doğan’ın yazdıkları, kısa süre içinde, başta 
Cemil Meriç, Mete Tunçay olmak üzere Türkiye’deki düşünce ha
yatında dikkate değer tartışmalara konu oldu. Dönemin entelektüel 
ve siyasi konjonktürünün de katkısıyla eser özellikle genç kuşaklar 
için neredeyse zorunlu başvuru kaynağı hâline geldiği gibi, kültür 
ve siyaset gibi farklı alanları da etkiledi. O zamandan bu yana her 
geçen yıl külliyatı artan Doğan’ın bütün eserleri, aslmda tek bir soru
nun; Batılılaşma sürecinde iddia edilenlerin aksine “tarih ve toplum” 
yapımızın mahiyetinin ne olduğuna ilişkin tarihî ve aktüel sorulara 
verilmiş cevaplar manzumesi şeklinde okunabilir. Esasen bunların 
bağlamını da Batılılaşma serüveninde yaşananlar oluşturduğundan 
tüm kitapları birbirleriyle bağlantılıdır. Doğan, Tanzimat sonrası 
serencamımızı asli ilgi ve çalışma alanı seçmiş olmasından dolayı, 
okur yazar kuşakların zihin ve duygu dünyalarında eserlerinin bariz 
bir etkisi söz konusu. Onlar bunun bilincinde olsalar da olmasalar 
da bu etki kaydedilmeye değer. Aşağıda olabildiğince berrak keli
melerle kurulan pasaj kendisinin 1970’li yıllarda ideoloji planında 
Batıcılıkla ilgili yazıp söylediklerine ışık tutacak niteliktedir: “Batılı
laşma Türkiye için en çağdışı akımdır. 200 yıllık tarihimiz bu gerçeği 
doğrulayan hâdiselerin tarihidir. Türkiye Batılılaştıkça batmış, sö
mürgeleşmiş, yabancı emellere alet olmuştur. Halkımız Batılılaşma 
süreci boyunca artan bir şekilde maddi ve manevi sefalete mahkûm 
edilirken, belli bir bürokrat kesimle, bürokrat yaratığı burjuvazi lüks 
tüketime yöneltilecek gelire sahip olmuştur. Halkımız kendini sefa
lete mahkûm edenlere karşı öz benliğiyle İslâm ideolojisiyle karşı 
çıkınca bunun adı irtica, gericilik, çağdışılık olmuştur. Oysa gerçek 
irtica, gericilik; gerçek çağdışılık halkı sefalete mahkûm etmek, onu 
yabancı kültürlerin ve iktisatların oyuncağı yapmaktır.”2

2 Osman Gümişiz, “Bürokrasi Çağdışıdır”, Fikir ve San’atta Hareket, 1974, 
sayı 106, s. 3. Ali Birinci, Hareket dergisini tanıtan bir yazısında, mecmuadaki 
müstearlar ve sahiplerinden tespit edilebilenleri sayarken D. Mehmet Doğan’ın 
müstearlanndan bahsetmez. Bkz. Ali Birinci, “Hareket Mecmuası”, editör İsmail 
Kara, Nurettin Topçu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009. s. 
115. Bu araştırmayı yaparken D. Mehmet Doğan’ın Hareket dergisinde Osman 
Gümüşiz, Halil Kaleli ve Ali Osman Eğilmez müstearlanyla da yazdığım tespit 
ettik. Bu konuda katkı sunan herkese müteşekkirim.
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Alternatif Tahayyüller ve Hareket
Düşünce tarihindeki gelişmeleri yakından izleyen herkes, bir döne
me pırıltısını veren kişinin kültürel alandaki görünürlüğünü dönem
lere ayırma çabasmın hem öznelliğin, hem de çok sayıda insan tara
fından kabul edilebilecek bir sonuç ortaya çıkarma çabasının yükünü 
sırtlanmayı içeren oldukça karmaşık bir süreç olduğunu bilir.3 Hiç 
şüphesiz D. Mehmet Doğan, Batılılaşma konulardaki analizlerini 
ağırlıklı olarak Fikir ve San’atta Hareket dergisinin 1970’li yılla
ra tekabül eden sayılarında kaleme almış, daha sonraki on yıllarda 
bunları çeşitlendirerek geliştirmiştir. Doğan’ın entelektüel portresi
nin doğru bir biçimde çizilebilmesi ve gün yüzüne çıkarılması için 
1970’lerin Hareket dergisinin mutlaka dikkate alınması gerekir. O, 
bu dergideki yazılarında gerek teorik mahiyeti bulunan meseleleri, 
gerekse aktüel hâdiseleri millet olmanm anlamı ve kendilik bilgisinin 
sunduğu imkânlarla yorumlar. Bu yüzden Doğan’m bir kimliğe sahip 
olarak geçmiş, gelecek ve şimdi arasındaki köklü bağlara temas eden 
kurucu metinlerini / kitaplarını anlamanın yolu 1960’lann sonundan 
itibaren tekrar yayımlanan Fikir ve San 'atta Hareket dergisine bak
maktan geçer.

1970’li yıllar boyunca çıkan Hareket dergisindeki D. Mehmet 
Doğan’ı anlatmak, aynı zamanda Türk modernleşmesinin sorgulan
masına matuf çalışmaların, tartışmaların belirgin hâle gelişini isabetli 
bir şekilde yeniden ortaya koymak demektir. Dolayısıyla kendisinin 
Hareket içinde bulunan, derginin “sımnı kavrayarak sesini oluşturan” 
yazarlardan biri oluşu, sadece bir dergide bulunmak değil, bir fikir 
akımının, bir yayın çevresinin içerisinde olmak, dahası düşüncelerin 
zeminini kavramak, hâl ve davranışları gözden geçirerek geleceğe dair 
tasavvurları paylaşmaktır. Kültürel çalışmalarda anahtar çözümleme 
araçlarından biri olan kişisel hafızada dergiye dair kaydedilen deneyim 
parçalarının kodlamasında bunu rahatlıkla görebiliriz. Nitekim ilk ki
taplara dair yapılan bir soruşturmaya verdiği cevapta bu dergiyi de dik
kate alarak şunları söyler: “1974-1975 yıllarında İstanbul’da askerdim. 
Müsait zamanlarda daha önce yazılarımın yayınlandığı Hareket der
gisi camiası ile beraber oluyordum. 1974 yılında Hareket kapanmış, 
Dergâh Yayınlan kurulmuştu. 1975 Temmuz’unda Hareket dergisinin 
kurucusu, büyük fikir adamı Nureddin Topçu vefat etti. Bu kayıp bizi

3 Jacques Le Goff, Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mil, çev. Ali Berktay, Türkiye 
Iş Bankası Kültür Yayınlan, İstanbul 2016, s. 3.
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gerçekten sarsmıştı. Askerlik görevim Eylül ayında sona erdi. Dergâh 
Yayınlan’mn neşredeceği Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin ya
yınını yönelmek üzere İstanbul’da kaldım. Bir taraftan da Topçu son
rası ne yapacağımızı düşünüyorduk. Hareket' te yazan gençlerin kitap 
olarak basılabilecek eserlerini yayınlamak görüşü kabul gördü. Dergâh 
Yaymlan’nda Hareket Kitapları başlıklı bir dizi başlatılması kararlaştı
rıldı. İlk eser benim üniversite öğrenciliği yıllarında yazdığım ve çoğu 
Hareket'te yayınlanmış makalelerimden oluşan Batılılaşma İhaneti 
isimli kitabimdi.”4

Hareket Kitapları dizisi, Dergâh Yayınlan’mn, Nurettin 
Topçu’nun vefatına hürmeten Hareket dergisinin yayınını durdur
duğu dönemin ürünü olmakla birlikte esasen 1970’li yılların başın
dan itibaren bu dergide fikir ve inceleme yazılan neşredilen kuşağın 
metinlerinin kitaplaştınlmasmı sağlamaya matuf bir girişimin neti
cesidir. Dönemin Türkiye’si ve günümüz açısından önem arz eden 
ihtilaflı ve tarihî konulann cesaretle ele alındığı Hareket dergisinde
ki yazılar, muhtevalan yanında dönemin önde gelen dergilerindeki 
tartışmalara dair kritik bir bakışı içermesinden dolayı da üzerinde 
durulmayı hak eder.

K urucusu  : N urettin  Topçu 
K uru luşu  : Ş ubat 1939 
Aylık dergi, V II. devre, sa
yı: 1 (163) M art 1979, 20 TL.

Sahibi : Ezel E rverd i /  Yazı îşle ri M üdürü  : D. M ehm et Doğan /  
Y ayım  K u ru lu  : M ustafa K utlu , Ezel E rverdi, E bubekir Erdem , 
D. M ehm et Doğan, A hm et Debbağoğlu, C ahit Çollak, İsm ail K ara  /  
İdarehane : A layköşkü cad. T aşsavaklar sk. Bayoğlu H an, Nu. 5 
(zem in k a t) Cağaloğlu - İstanbu l /  H aberleşm e adresi : PK . 1240 
İstanbu l /  Y ıllık abone : 200 TL., y u r t dışı : 400 TL., Posta  çeki nu. 
] 14 790 /  G önderilen yazılar iade edilm ez /  D erginin ism i z ik red il
m eden ik tibas yapılm az /  Dizgi baskı : Em ek M atbaacılık

Baskı ta r ih i : 2.3.1979 K apak düzeni : B ülent E rkm en

Türkiye’nin siyasi, kültürel ve iktisadi alanlarda büyük bir çal
kantı ve harekettik içerisinde bulunduğu 1970’lerde memleket mese
leleriyle ilgili tahliller, tenkitler ve teklifler artmıştır. Türk modem-

4 Halil Solak, “İlk Kitaplarını Nasıl Yayınladılar?”, Yeni Şafak Kitap, 11 Mayıs 2017. 
Meselenin daha geniş bir zaviyeden anlatımı için ayrıca bkz. D. Mehmet Doğan, 
“Hareketin Sırrım Aramak...”, haz. İsmail Kara, Ezel Erverdi Kitabı Bir Yayın 
Dünyası - Bir Fikir Mücadelesi, Dergâh Yayınlan, İstanbul 2006, s. 166-171. D. 
Mehmet Doğan, “Hareket Kitaplan ve Mustafa Kara”, Bir Kitabın Kırk Yılı Tekkeler 
ve Zaviyeler, editör İsmail Kara, Dergâh Yayınlan, İstanbul 2017, s. 48-50.
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leşmesinin / Batılılaşmasının sorgulandığı bu yıllarda aynı zamanda 
aydın ve halk çelişkisi üstünde tekrar tekrar durulmuştur. Alternatif 
tahayyüllere sahip aydınlar, Batıcıların, memleket meselelerini çöz
mek iddiasıyla başvurdukları asrileşme / modernleşme / çağdaşlaş
ma yolunu taklitçi bulduklarını artık daha gür bir şekilde ifade eder 
duruma gelmişlerdir. Bunlar arasında en ilgi çekici olan gelişme ise 
yeni okur yazar kuşakların, Batıcıların memlekete yabancılaştıkları 
bundan dolayı da Türkiye’nin meselelerine dair kısa ve orta vadede 
gerçek çözümler sunmaktan uzak olduklarını vurgulamaları ve ken
di söz alanlarını inşa etmeleridir.5 Böylesi bir iklimde D. Mehmet 
Doğan’m ilk kitabı, hepi topu 125 sayfa ve Türkiye’deki resmî ide
olojiye yüksek sesle itiraz eden Batılılaşma İhaneti yayımlandığın
da tahmin edilemeyecek ölçüde büyük bir ilgiye mazhar olur. Bahtı 
son derece açık olan bu kitap, yazan yaşarken kıymeti bilinen, bü
yük oranda edebiyatçılara, hususen şairlere nasip olacak şekilde çok 
genç yaşlarda yazannı öne çıkanr. Bu eserin ardından yayınlanan 
vaktiyle Hareket dergisinde bazı bölümleri neşredilen Tarih ve Top
lum - Türkiye’de Toprak Meselesi kitabı ise araştırma ve inceleme 
yönü öne çıkan bir eser olarak okuyucularla buluşur.6 Gelgelelim 
1970’ler Türkiye’sinin en belli başlı meselelerinden birini tartışan 
İkincisi hacminden dolayı olsa gerek ilki kadar yaygınlık kazanmaz. 
Birinci baskısı yayınlandığı yıl tükenen Tarih ve Toplum, birçok 
akademik çalışmaya kaynak teşkil eder. İlk basımı 1977’de yapılan 
eserin, gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş basımı ancak 1989 yılında 
yapılabilir. Aslmda yeni baskının alt başlığının “Türkiye’de toprak 
meselesi”nden öteye geçerek “Toplum yapımızın tarihî oluşumu”nu 
da kapsayacak şekle dönüştürülmüş olması kitabın tekrar basımının 
geciktirilmesinin sebeplerinden birini açıklamaktadır.7

Şu ya da bu ölçüde okur yazar kuşaklann zihin dünyasında et
kili olan bu kitaplann oluşumu tümüyle Hareket dergisine ve bu der
gi etrafında oluşan iklime bağlıdır. Nitekim fikir ve ruh cephesinde 
sürdürülen mücadelenin nümayişe pirim vermeden toplumsallaşma
sını hedefleyen derginin rolü ufuk açıcı Tarih ve Toplum kitabındaki 
sunuşun son iki paragrafında açıkça belirtilir: “Hareket dergisi, otuz

5 Ömer Turan, “Alternatif Tahayyüller, Devingenlik, Popülizm: 1970’ler İçin Bir 
Çerçeve Denemesi”, Toplum ve Bilim, 2013, sayı 127, s. 7-8.

6 D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum Türkiye’de Toprak Meselesi, Dergâh 
Yayınlan, İstanbul 1977.

7 D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum, Rehber Yayınlan, İstanbul 1989, s. 8.
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yılı aşkın bir süreden beri kendimize has olması icap edeni araştır
mış, meselelere bin yıllık tarihimizin ışığında yaklaşmıştır. Hare
ket çevresinde kümelenen fikir adamı ve sanatçılar kendimize has 
olma yolunda nazari ve amelî teklifler getirmişlerdir. Yanlışı tespit 
ile doğrulan kesin olarak ortaya koyma yönünde girişilen bu yanm 
asırlık birikim Hareket kitaplan ile düşünce dünyamıza takdim edil
mektedir. Hareket kitaplan; sömürgeci Batı, mutlu azınlık ve Batıcı 
aydınlar cephesi ile Müslüman Türk milleti arasında yüzyıllardır sü
ren mücadelede halkımızın yanında yer alırken, bu mücadelede öncü 
olacak eserleri de yayınlıyor.”8

1970’li yıllann durgun düşünce hayatını hareketlendiren çeşitli 
konu ve önem derecelerine sahip söz konusu kitaplar, milletini oldu
ğu gibi anlama niyetindeki toplumcu aydınlann Türkiye gerçekliği 
üzerinden dile getirdikleri itirazı, boş laflan ardı ardına sıralamak 
şeklinde değil, ele aldıklan konulan geniş okumalara dayanarak sağ
lam bir şekilde örmesi açısmdan da farklı bir boyut kazanır.9 İkin
ci Dünya Savaşı’ndan itibaren eylemin düşünce karşısında önemini 
vurgulayan Necip Fazıl’ın daha “vulger dinî unsurlar” içeren aksiyo- 
ner tavnna yönelik eleştirileri de içeren bu çalışma düzeni o yıllarda 
genel İslâmcı çevreler tarafından pek tercih edilmediği gibi etkili de 
olmamıştır.10 Elbette fikir ve sanat odaklı bu anlayış doğrultusundaki 
metinlerde sadece geçmiş yoktur, aynı zamanda gelecekteki imkânlar 
da bir şekilde yansıtılır.

Hareket dergisinin istikrarlı ve sürekli bir düşünce zemini ol
ması bakımından 1966 sonrasında dergide yayımlanan metinlerin et
kisinin yaygın olduğunu düşünebiliriz. Dergi kadrosuna bu yıllarda 
dahil olan D. Mehmet Doğan, döneminin tartışmalarından yalıtılabi- 
lir bir konumda olmayıp farklı karşılaşmalara açık olan dergi çevre
sinin etkin üyelerindendir. Doğan, Hareket üzerine, derginin dönem

8 D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum Türkiye’de Toprak Meselesi, Dergâh 
Yayınlan, İstanbul 1977, s. 7.

9 D. Mehmet Doğan, “Hareket Kitaplan ve Mustafa Kara”, s. 49.
10 Hatta siyasi mevzuların aktüel cephesiyle daha çok ilgili olan gençler, 

1970’lerin ikinci yarısında Hareket'tsn ayrılarak hem fikrî, hem de siyasi açıdan 
farklılaşma iddiasını içeren dergiler çıkaracaklardır. Öte yandan Batılılaşmayla 
hesaplaşmak için kendi adımlanın atan D. Mehmet Doğan’ın yakın tarihle ilgili 
metinlerinin belirgin özelliklerinden biri, bunların genel havasmm Nurettin 
Topçu’dan ziyade Necip Fazıl’a yakın oluşudur. Bu da bazı hayatlann bıraktığı 
izlerin sonraki kuşaklar üzerinde ister istemez silinmeyecek izler bıraktığının 
göstergelerindendir.
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lerini düşünmeye çalıştığı bir yazısında, derginin 1939-42 dönemine 
ait 12 sayısını, 1947-49 döneminin 28 sayısını ve 1952 döneminin 
7 sayısını kendi kuşağı açısından eski olmakla beraber, ancak 1966 
çıkışının ardından görülebilen nüshalar hüviyetinde olduğunu belir
terek, “1966 çıkışı, bizim neslimizin çıkışıdır. Bizim lise ve bilahare 
üniversite talebesi olarak okuyucusu ve yazan olduğumuz dönem
dir.” diyecek ve şöyle devam edecektir: “Fikir ve San ’atta Hareket 
bizim neslimizin okuma - düşünme alışkanlığı kazanma döneminde 
yayına başlamıştı. Lise talebesi olarak Hareket okuyucusu olduk. 
Sonradan Hareket yazan olacağımızı pek düşünmemiştik. Derginin 
ikinci yılında ‘Çizgilerle Yaşamak’ adlı şiirimizle, bu derginin fihris
tinde ilk defa yer aldık. (Kasım 1967,23. sayı) Bu başlangıcı pek faz
la önemsememiştik; ama şiir heveskân bir genç olarak zamanın bazı 
dergilerinde görünmekle beraber, Hareketteki görünüşü pek önem
sememiştik. Zamanla yayımlanmaya değer bulduğumuz şiirleri yal
nızca Hareket'e göndermeye başladık. Şiirlerimiz yayınlanıyordu; 
ama bazen gecikiyordu. Bu gecikmeyi yorumlamayı kolaylaştıran 
bir unsur vardı: Derginin yazı işleri müdürüyle aynı ismi taşımamız! 
Bunun kanşıklığa yol açtığını düşünerek, dergiye şiirler birlikte bir 
not gönderdiğimi hatırlıyorum. Bu not, isim karışıklığını önlemek 
için, adımızın başına D. harfinin eklenmesi ile ilgili idi. (...) Bu baş
langıcın ömür boyu sürecek bir heyecan hamlesi meydana getirdiğini 
şimdi, daha iyi idrak ediyorum. (...) Hareket dergisine gönderdiğim 
şiirlerin sayısında artış oldu; ama yayımlanma konusunda pek fazla 
değişiklik olmadı. Ezel Bey, benim şiirle vakit geçirmek yerine, araş
tırma ve düşünce yazılanna yönelmemi, okulum dolayısıyla bunun 
gelecekte daha fazla yararlı olacağını düşünüyordu. Şair Mehmet 
Doğan’a Ezel Bey’in olumsuz tavn, beni yazar Mehmet Doğan ol
maya sevk etti.”11

Esasen yazı hayatındaki tercih farklılaşmasının da içinde oldu
ğu tümel etki 1975 yılına uzanan sekiz yıllık bir zaman diliminin 
kavranmasıyla daha net bir biçimde ortaya konulabilir. Nitekim dergi 
üzerine yapılan çalışmalarda ve tartışmalarda bunu rahatlıkla gör
mek mümkün. Kültür dünyasında Hareket dergisi denildiğinde genel 
olarak bu yılların akla gelmiş olması Türkiye’deki tartışmalarla bir
likte ele alındığında birtakım anlamlı çıkanmlara kapı açabilir. Bu 
yıllarda Doğan’ın dergideki varlığı ise kendini yeniden yaratma ol

11 Age., s. 167-169.
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duğu kadar mesuliyet merkezli bir sadakatle anlam kazanır. Kendisi 
Topçu’dan aldığı kültürel mirası gelecekteki imkânları kapsayacak 
bir çerçevede anlamlandırarak daha ayrıntılı çalışmalara yönelir.

Türkçülük ve Sol Eleştirileri
1970’lerde gerek sol, gerekse Batıcı Türkçü çevrelere yazılarıyla 
mukavemet eden D. Mehmet Doğan, kendilik meselesi açısından 
millet olmanın manasını ele alırken, modem zamanlardaki mevcut

millet telakkilerinin gerçeklikten uzaklığım ve bunun farklı akımlar
daki uzantılarım, dahası onların sorgusuz sualsiz kabul ettikleri Ba
tılı yaklaşımları çeşitli veçheleriyle eleştiriye tâbi tutar. Türkiye’nin
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selameti adma yapılması gerekenler zümresinden olmak kaydıyla, 
emperyalistler karşısında İslamcılık akımını ve halifelik makamım 
sahiplenir. Doğan’m, Hareket dergisindeki yazılarında sömürgeci 
devletlerin halkla bütünleşen îslâmcı aydınlara cephe alarak, ayağı 
memleket topraklarına basmayan muhayyel ülkelerle meşgul aydın
lar zümresi teşekkül ettirmek için yaptıklarının altında yatan siya
si niyetin farkında olarak îslâmcılığı çekince duymadan sahiplenip 
müdafaa edişi başlı başına değerlidir. Kendisi bu yıllarda yayımla
nan yazılarında mütemadiyen Türkiye’nin oluşumunda îslâm’m ve 
İslamcıların rolünün neredeyse tamamen göz ardı edilmesine karşı 
çıkarak yaşananları gerçek veçhesiyle ve derinlemesine değerlendir
menin lüzumuna değinir. Dikkatten kaçırılmaması gereken bir husus 
Doğan’ın çözümlemelerinde emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin gö
zünde en tehlikeli fikir akımının İslâmcılık olduğunun üzerinde du
rulmuş olmasıdır.12 Milletin millî şuurunun İslâm olduğunu düşündü
ğünden, Türkiye’de İslâm’ı içermeyen bir milliyetçiliğin aykırılığını 
ve yabancılığım fikrî, siyasi ve aktüel veçheleriyle çeşitli yazılarında 
ele alıp irdelemiştir. Buhranların devam ettiği anlarda yanlışta ısrar 
etmek yerine anti-Batıcı ve anti-sömürgeci bir çizgiden millî devleti 
yeniden kurmanın gerekliliğini vurgular.13

İlgi alanları genişliğini cüretkârlığıyla birleştiren D. Mehmet 
Doğan, geleneksel Batıcı milliyetçiliğin millet anlayışının dışında 
daha kapsamlı bir yoruma varabilmek için mevcut telakkiye temel
den itirazı içeren uzun soluklu bir çalışmaya koyulur. Bu noktadaki 
çabalarını Anadolu’da millet olmanın ne anlama geldiğini, Osmanlı 
modernleşmesinin başlangıç yıllan olarak kayda geçen Tanzimat’tan 
Cumhuriyet devrine, oradan da 1970’lere intikal eden hâkim Türk 
milliyetçiliği zihniyetini, anlayışını ve uygulamalarım eleştirerek be
lirgin kılar. Millet ve milliyetçilik meselesini Batılı yaklaşımlann, 
bilhassa Osmanlılığı anlamayan Ziya Gökalp çizgisinden açıklama
nın sebep olduğu kısırlıklara dikkat çekerken, Anadolu hareketi esna
sında ve sonrasındaki uygulamalann belirginleştirdiği çelişkiler üze
rinde durur. Milliyetçilerin temel fikirleri arasında İslâm’ın yerinin 
ne olduğuyla alâkalı tartışmalarda, artık Batı’dan gelen sesleri dinle
mek yerine memleketin kendi gerçekleri üzerinde durmanın önemini

12 Halil Kaleli, “Turan Yolu”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1974, sayı:108, s.l.
13 Halil Kaleli, “Batıdan - Doğudan - Ortadoğu’dan”, Fikir ve San’atta Hareket, 

1975, sayı 109-110, s. 7.



Dergi "Tarihin ve Toplumun Feryadı": D, Mehmet Doğan'ın Hareket Yazılarına Dair 135

Yayımlayanlar
Yayım kurulu

Ezel ERV ERD İ, Mustafa KUTLU, D. Mehmet DOĞAN, Abubekir ERDEM .

İlmî danışma kurulu
Mehmet KAPLAN (Prof. Dr.)

Ali Nihad TARLAN (Prof. Dr.), Tahsin BANGUOCLU (Prof. Dr.), Müjgân 
CUNBUR (Dr.), Kemal ERARSLAN (Doç. Dr.), M. Orhan OKAY (Doç. Dr.), 

Necla PEKOLCAY (Dr.).

Yayım kurulu yardımcıları
Ahmet DEBBAğ Oğ LU 

Nuri AKBAYAR, Haşan AKSOY, Veli ARAS, Ziya BAKIRCİOGLU, 
Rekin ERTEM , Abdullah UÇMAN.

Müessese m üdürü: Cahit ÇOLLA K /Y ayın yönetim i: D. Mehmet D O Ğ A N / 
Ticaret müdürü : Erol KAYA/Sahife düzeni : Selim YAĞMUR, İlhan ERA Y D IN /  
Kapak düzeni : Bülent ERK M EN /Tashih : Nafiz AKGUN, Ali E Ğ İL M E Z / 
Fotoğraf ve resim servisi: İbrahim TABAKOĞLU, Faruk AKSOY, Savaş Ç EV İK / 
Arşiv : Tahir Tufan TU RA N /A bone : Fatih GÖKDAG.

Dizgi - b a sk ı: Ahmet Sait M atbaası/K lişeler: Güven Klişe/Ofset filim ve bas
kılar : Reyo M atbaası/C ilt: Barın Cilt Atölyesi.

der&tı yayınlan
Cağaloğlu, Hamam sokak nu : 15 İstanbul

vurgular.14 Onun metinlerinde İstiklâl Harbi, Batıcı milliyetçilerle, 
İslamcı milliyetçileri aym gayede birleştirmeyi başarmasından do
layı önemsenir. Dahası İslâmcılık, bu yıllardaki mücadelenin ufak 
bir parçası değil, tam tersine harbin arka planında çok fazla müessir 
olmuş bir akımdır.15 Ne var ki savaştan sonra Batıcı milliyetçilerin

14 Halil Kaleli, “Turan Yolu”, Fildr ve San ’atta Hareket, 1974, sayı 108, s. 6-12.
15 D. Mehmet Doğan, İki Yol Açıcı Nureddin Topçu ve Necip Fâzıl, Yazar Yayınları, 

Ankara 2016, s. 54-55.
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Tanzimat’tan beri geliştirdikleri yaklaşımları uygulamaya geçire
rek İslâmcı yahut Doğucu milliyetçileri tasfiye etmeleri memleketin 
yönünü büsbütün değiştirir. İktidarı tümüyle ele geçiren bu anlayış 
devlet imkânlarını da arkasına alarak 1923’ten 1950’ye kadar radikal 
birtakım uygulamaları hayata geçirmekten geri durmayacaktır. Ona 
göre resmî ideolojik yaklaşımını muhafaza eden Batıcı milliyetçi
lik farklı dönemlerde değişik görünümler sergilemiş, 27 Mayıs 1960 
darbesi ise meseleyi başka bir boyuta taşımıştır.16

D. Mehmet Doğan’m Hareket dergisindeki yazılarında farkına 
varılmayan ve üzerinde hiç durulmayan yönlerinden birisi “sömürge 
münevverleri” kavramı ışığında Türkçülük akımının Cumhuriyet’ten 
sonraki tezahürlerini eleştiriye tâbi tutarken bilhassa 1970’lerin 
Türkçü dergilerindeki tartışmalara da uzak kalmayışıdır.17 Öncele
ri Ayşe adıyla bir kadm dergisi olarak okurlarla buluşan 1971 Ha- 
ziran’ındaysa kadınlardan daha çok üniversite öğrencilerinin fikrî 
beslenme mecrasına dönüşen Töre dergisi özelinde yazdıkları bu 
çerçevede ele alınmalıdır. Erol Güngör’ün Türkiye’deki toplumsal 
değişimi eleştiren yaklaşımlarının da dahil edildiği Hareket dergisin
deki iki yazı, klâsik Türkçü zihniyetin ölümcül zaaflarım bir süreli 
yayın üzerinden ortaya koymasıyla önem arz eder. Ayrıca derginin 
Anadolu sosyalizmi anlayışına uygun olarak Türkiye’yi düşünürken 
iktisadi konulan geri plana itmenin yahut gündeme alıp tartışmama
nın yanlışlığı açıkça ifade edilir. İlgili metinlerde Türk milliyetçi
liğinin gerçek manada toplumcu olmadığı, İslâm’a bakışlarının ise 
politikacıların bakışının ötesine geçemediği vurgulanır. Cumhuriyet 
tarihinin yeniden yorumlanmasını gerektirecek hâdiselerin yaşan
dığı 1970’lerde Doğan, Millî Selamet Partisi (MSP) türü partilerin, 
İslâmiyet’i oylarım arttıran bir unsur görmeleri gibi, milliyetçi aka
demisyenlerin İslâm’ı ruhi cephesiyle ele almak yerine “millî tarihe 
bereket getirecek bir kaynak” şeklinde nitelemelerini araçsal, dolayı
sıyla sorunlu bulur. Ona göre Töre dergisinin Erol Göngör dışındaki 
yazarlan, Batı ülkelerinin emperyalist ve sömürgeci tabiatlanndan 
habersizmişçesine gerçekleri gizlemek pahasına siyasi havanm tesi
rinde kalmaktadırlar. Zira Güngör, okuyucularda tutum ve yorumla- 
nyla, kendisinin bu milliyetçi derginin dışından bir kalem olduğu ka

16 D. Mehmet Doğan, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Toprak Meselesi”, Fikir ve 
San’atta Hareket, 1972, sayı 81, s. 42-43.

17 Halil Kaleli, “Türkçülük: Milliyetçilik? Batıcılık? ve Dergicilik”, Fikir ve 
San’atta Hareket, 1973, sayı 93, s. 28-33.
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naatini uyandırmaktadır.18 Mesele böylesi bir arka plandan hareketle 
ortaya konulduğunda, Doğan açısından, milletin siyasi, iktisadi ve 
kültürel boyutlarıyla farklılaşan kendilik şeklinde görüldüğü söylen
melidir. Bunun aynı zamanda Batıcı milliyetçiliğin çeşitli tezahür
lerinin Nurettin Topçu’nun Ahlak Nizamı kitabında ortaya koyduğu 
perspektifle eleştirisini de içeren fikrî bir arka plana sahip olduğunu 
ifade etmek meselenin tümüyle kavranması bakımından önemlidir. 
Hâliyle Topçu’nun düşüncelerinin Doğan üzerindeki etkisi, kitapla
rında ve yazılarında yer verdiği alıntıların çok ötesine uzanır.

Batıcılık ve milliyetçilik eleştirileri yapan D. Mehmet Doğan’ın 
sol çevrelerin başlattığı Türkiye’de toprak meselesi tartışmasına ka
tılmasının altında smıf çelişkilerini örttüğünü düşündüğü aydm - 
toplum ilişkisi bulunur. Doğan’ın hemen tüm metinlerinde karşımıza 
çıkan aydm kavramının, onun için oldukça önemli olduğunu fark et
memek mümkün değildir. Buna göre Tanzimat’tan bu yana aydınlar 
halktan uzaklaşıp kendilerini Batı medeniyetinin mensubu görmüş
lerdir. Kendisinin yorumunda aydınların, Avrupalı olmanın bedeli 
olarak yabancılaşma19 kanunlarıyla birlikte halktan koparak, ayrı bir 
sosyokültürel gruplaşma içerisinde yer almaları onların tipik bir sö
mürge aydını kişiliğine bürünmelerine sebep olur.20 Dergideki yazı
nın başlığındaki aydın ve yabancılaşma yanında sömürge, sömürge 
oluş, modernleşme, pozitivizm, kültür kavramlarının Doğan, başta 
olmak üzere 1970’li yıllarda pek çok yeni aydında olduğu gibi Ha
reket dergisindeki yazıların da temel izleğini oluşturduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Aydınların son elli yıllık serencamı çerçevesinde gün

18 Halil Kaleli, “Türkçülük: Milliyetçilik? Batıcılık? ve Dergicilik II”, Fikir ve 
San 'atta Hareket, 1973, sayı 94, s. 43-47.

19 D. Mehmet Doğan’ın dil devrimini, aydınların toplumuyla bağını ve başka 
gelişmeleri yabancılaşma üzerinden tartışması dönemin karakteristik 
özelliklerindendir. Şüphesiz bu eleştiri, edebiyat yönü önde olan dergilerden 
fikrî ve siyasi mücadeleyi önceleyen İslamcılara kadar hemen herkes tarafından 
paylaşılır. Zira istenmeyen bir duruma işaret eden kavram aslmda gâvurlaşmakla 
eşanlamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Muhtevası konusunda dönemin 
İslamcılarının nerdeyse ittifak ettiği söyleyebileceğimiz kavramın bu şekilde 
kullanılmasına İsmet Özel, 1978 tarihli Üç Mesele kitabında itiraz edecektir. 
Zaten kitabın alt başlığına çıkarılan konulardan birinin yabancılaşma oluşu 
bundan kaynaklanır. Muhtevası açıklığa kavuşturulması gereken bir soyutlama 
olarak yaklaşır ve Müslümanın meselesinin yabancılaşma kavramının çok 
ötesinde bir kavramla açıklanabileceğini iddia eder. Bkz. İsmet Özel, Üç Mesele, 
Teknik Medeniyet Yabancılaşma, Çıdam Yayınlan, İstanbul 1992, s. 66-67.

20 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesi Toprak Reformu ve Aydm 
Yabancılaşması”, Fikir ve San 'atta Hareket, 1972, sayı 75-76. s. 26.
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deme getirilen Cumhuriyet Türkiye’si eleştirileri ilericilik - gericilik, 
Köy Enstitüleri ile sürdürülür. Kaldı ki erken Cumhuriyet devrinden 
sonra uygulamaya konulan toprak reformu girişimlerinin tümünün 
başarısızlıkla neticelenmesi, aydının halkına önder olmak yerine sö
mürücünün yolundan gidişine bağlanır. Türkiye’deki pek çok me
selenin ve buhranın kaynağı görülen aydınların yabancılaşması ve 
Batıcılık eleştirilerinde milliyetçi - muhafazakâr aydınların metinle
riyle Türk solunun 1960’lann ortalanndan itibaren kendi içinde yap
mış olduğu tartışmalardan yararlanılır. Meselâ D. Mehmet Doğan, 
toprak meselesini tarihsel arka planıyla incelediği Hareket dergi
sindeki ilk yazısında Kültür Değişmeleri kitabının müellifi Mümtaz 
Turhan’a, Töre21 dergisinde halkçılık üzerine düşüncelerini dile geti
ren Erol Güngör’e ve Îdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması 
(1969) kitabına atıf yapar.22 Ayrıca dönemin Hisar, Türk Edebiyatı, 
Töre gibi dergilerinde de Batılılaşma, modernleşme, Batı çıkmazı, 
yerli kültürün saflığı, milliyetçilik gibi konularda son derece yoğun 
tartışmaların yaşandığı da kaydedilmelidir.23 Doğan’m bu konuyla 
ilgili diğer bir yazısmda Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninin ni
teliği üstüne kaleme aldığı metinde ilkin bu devletin, kuruluşundan 
yıkılışına kadar İslâm devleti olarak kaldığı tespitinin yapılmış ol
ması ve akabinde İslâm’da toprak mülkiyeti meselesinin irdelenmiş 
olması dikkat çekmektedir. Bu döneme bir önceki on yıldan mesele 
şeklinde intikal eden tartışmalar, Ömer Lütfi Barkan, İsmail Hak
kı Uzunçarşılı, Mehmet Fuat Köprülü, Osman Turan, Mustafa Ak- 
dağ gibi tarihçilerin yazdıklarıyla Roger Garaudy’nin Sosyalizm ve 
İslâmiyet, Hüseyin Hatemi’nin İslâm Açısından Sosyalizm gibi ki
tapları üstünden ele alınır.24 Aslmda bu kaynaklar o yıllarda Osmanlı

21 D. Mehmet Doğan, bu dergi üzerine Halil Kaleli müsteanyla Hareket'te yayımlanan 
bir yazısmda, Töre’im  1923 sonrasında yayımlanan Türkçü delgilerin çoğunluğunun 
aksine, Batıcılık ve İslâm'ın kabulünden sonraki Türk tarihi konusunda bir tercih 
belirtememenin ağır baskısı altında olduğunu söyler. Batıcılığa karşı çıkmadan 
Osmanlı ve İslâm konusunda olumlu bir tavır geliştirmenin zor olduğunun altının 
çizildiği yazıda, Türk milliyetçiliğinin İslâm’la yüklü olarak Batılılaşmaya karşı 
kesin bir tavır almadan başarılı olamayacağı vurgulanır. “Türkçülük: Milliyetçilik? 
Batıcılık? ve Dergicilik İT’, Fikir ve San ’atta Hareket, 1973, sayı 94, s. 43-47.

22 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesi Toprak Reformu ve Aydın 
Yabancılaşması”, s. 28.

23 Hüseyin Niyazi, “Dergilerde Batılılaşma Tartışmaları”, Fikir ve San’atta 
Hareket, 1972, sayı 77, s. 30-31.

24 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihçesi II”, Fikir ve 
San’atta Hareket, 1972, sayı 77, s. 15.
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toprak düzenine dair sol çevrelerin tartışmalarının yakından takip 
edildiğini ve bu meselede alternatif bir bakış açısı geliştirip sunmak 
için yapılanları gözler önüne serer. Bilindiği gibi, dönemin sol ay
dınlarından bir kısmı (Muzaffer Erdost, Behice Boran, Suat Aksoy, 
İ. Hüsrev Tökin) Osmanlı toprak düzenini Batı Avrupa feodalitesin
den ayırmazken kimi de (Sencer Divitçioğlu) Asya tip üretim tarzı 
(ATÜT) yahut kapitalizm öncesi üretim kategorisi çerçevesinde ele 
alır. Doğan’ın, Marksistler arasındaki bu tartışmayı önemli bulmak
la birlikte temel yaklaşımları açısından ATÜT kavramına mesafeli 
durduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Bunun dışında sosyalist bir 
devrim stratejisi çizmeyi amaçlayanlarsa (Doğan Avcıoğlu) mesele
yi Osmanlının kendine özgü merkeziyetçi bir düzeninin varlığıyla 
izah ediyorlardı. Niyasi Berkes’le Osmanlı toprak düzeni üzerine ilk 
ciddi araştırmaları yapan Ömer Lütfi Barkan’m yaklaşımlarının da 
irdelendiği yazının sonuç paragrafı şu cümlelerle başlar: “Görüşle
rini kısaca özetlediğimiz yazarlardan hiçbiri (Barkan hariç) birinci 
kaynaklardan araştırma yapmamışlardır. Bu yüzden görüşleri, kendi 
kafalarındaki bir sisteme Osmanlı Devleti’ni uydurmaya çalışmak 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.”25

Yayın tarihimizde 1970’ler açısından bir kilometre taşı hüviye
tindeki Tarih ve Toplum kitabının Osmanlı toprak yapışım ve üretim 
biçimini ele alırken meseleye ATÜT kavramıyla yaklaşanları benim- 
semeyip eleştirmesi, Marksist çerçeveden bakanlarca hoş karşılan
maz. Oysa kitabın, genel tartışmalar, bilhassa 1970’ler Türkiye’si 
bağlamındaki yerini kavramaya çalışmak daha doğru olacaktır. Peki, 
bu eser kusursuz mudur? Şüphesiz değildir. Zaten bizzat eserin yaza
rı, baskısı tükenmiş olmasına karşın, kitabın ikinci basımının yıllar 
sonra yapılmasında görüleceği üzere bunu kabul etmektedir. Gelge- 
lelim öncelikle bu kusurlardan söz açmak, biraz önce de bahsedildiği 
gibi kitabın teşekkül ettiği ortamı ve burada söz alma cesaretini göz 
ardı etmektir. Belki bunun için öncelikle eserin sonraki baskılarının 
özellikle de ilk baskıyla gözden geçirilmiş ikinci baskısının karşılaş
tırılması gerekir.

D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum'da Marksist şablonculuğun 
Osmanlı toplumu konusundaki değerlendirmelerinde öne çıkan feo
dalite ve ATÜT yaklaşımlarını eş değer gördüğünü açıkça ortaya ko

25 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihçesi III Osmanlı 
Toprak Düzeni”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1972, sayı 78, s. 32.
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yar. Ayrıca sosyoekonomik tartışmaları “yerli bir zeminden” ele alıp 
kavramak için Osmanlı toplumu konusunda doğrulara varmak yerine 
izah edilemeyen farklı toplumsallığı değişik bir şablonculuğa oturt
maya çalışan ATÜT kavramının, 1930’larda Sovyet idarecilerince 
yok sayıldığını aktarır.26 Kitabın sistematik bir incelemesine girişme
den şunu söyleyebiliriz: 1960’lardan itibaren toprak reformu ile ilgili 
tartışmaların yeniden alevlenmesi yanmda Osmanlı toplumsal yapı
sının nasıl yorumlanacağıyla bağlantılıdır kitabın temelini oluşturan 
yazıların Hareket dergisinde neşredilmiş olması. Bununla amaçlanan 
dönemin sol çevrelerinin tartıştıkları meselelere dair alternatif bir ba
kış açısı geliştirmektir. Sözgelimi Doğan, Hareket dergisindeki yazı
larında müellifinin adını27 anmasa da İsmail Cem’in Türkiye ’de Geri 
Kalmışlığın Tarihi kitabı bu minvalde anılabilir. Islâm’m “sınıfsız 
tarih geleneğini” kuşatma iddiasındaki Tarih ve Toplum ise bir tarih 
felsefesi yapmadan toprak meselesi etrafında büyük bir tarih kesiti
ni gündeme getirir. Meselenin bu boyutunun farkında olan Sadettin 
Elibol, Düşünce dergisinde bu kitaba dair kaleme aldığı yazıda şöyle 
bir karşılaştırma yapar: “Bu tür bir yaklaşımı Türkiye’de Geri Kal
mışlığın Tarihfnde de görmüştük. Fakat her ikisinin kalkış noktala
rı, farklı olmaktan çok karşıt. Cem, Marksist geleneğe bağlı olarak 
bütün toplumsal yapıyı toprak ve üretim şartlarına bağlarken, Doğan 
İslâm gerçeği dikkate alınmadan, o temelden hareket edilmeden, ne 
toprak yapısının, ne üretim ilişkilerinin ne de bütünüyle toplumsal 
yapımızın açıklanamayacağını belgelemekte. Karşıtlık oldukça açık: 
Birisi önceden kabul ettiği şemayı doğrulama çabasında, diğeri -Do- 
ğan- somut uygulamalar ve belgelerden kalkarak gerçek bilimselliği 
yakalamakta.”28

Toprak meselesini hem 1960 sonrası tartışmalar, hem de uzun 
dönemli tarihsel değerlendirmeler zaviyesinden ele alan D. Mehmet 
Doğan, Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde, devletin mevcut 
toprak düzenini yenilemeyi başaramayıp tımar sistemini kaldırma
sının ardından bunun yerine yeni bir sitem kurmadığı için toplum 
hayatında boşluk doğduğu ve karışıklığın arttığı kanaatindedir. Bu 
yüzden ilgili yazılarında 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’nin çıka
rılmasından sonra ortaya çıkan tartışmalara, akabindeyse Batılılann

26 D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum Türkiye’de Toprak Meselesi, s. 137-38.
27 Osman Gümişiz, “Bürokrasi Çağdışıdır”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1974, sayı

106, s. 6.
28 Sadettin Elibol, “Tarih ve Toplum”, Düşünce, 1977, sayı 7, s. 46.
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elde ettiği haklara temas ederken OsmanlI’nın sömürülmesinin de
rinleşmesi meselesine dikkatle eğilir. Aynca bu kanun, Osmanlı top- 
lumunun kendi sosyal gereklerine dayandırılmaya çalışıldığı için iyi 
niyetle hazırlanmış bir kanun şeklinde mütalaa olunur. Doğan’a göre 
Arazi Kanunnamesi, mirî sistemi korumayı, toprak temerküzünü ve 
parçalanmasını engellemeye dönük hükümler içermesinden ötürü 
Cumhuriyet devrindeki toprak kanunundan daha kapsamlıdır. Ne ki 
çöküntü hâlindeki devlet, bu kanunu gerektiği biçimde uygulama
ya koyamadığı için kanunla istenilen yahut beklenen netice bir tür
lü elde edilememiştir.29 Toprak düzeninin liberal bir yaklaşımla ele 
alınmasının sakıncalarına da temas eden Doğan, bu meselenin soyut 
bir şekilde sadece toprakla ilgili tartışmalarla sınırlandırılmasını ise 
eksik bulur. Buna mukabil, toprak reformu çalışmalarının başarıya 
ulaşabilmesi için sosyal, siyasi ve iktisadi yönlerin bütünlüklü bir 
biçimde kavranmasını elzem görür.30

1973 yılında Cumhuriyet’in ellinci yıl dönümü vesilesiyle pek 
çok resmî program tertiplenir. Hareket dergisi ise bu yıldönümü 
üzerinden 1839’dan 1973’e uzanan gelişmeleri masaya yatıran özel 
bir sayı hazırlar. “50 Yılın Hesabı” kapağıyla çıkan sayıda D. Meh
met Doğan’m iki metni yer alır. Doğan, son elli yıllık Batılılaşma 
hareketleriyle ilgili inceleme yazılarında hem Cumhuriyet idaresi
ni, hem de toprak meseleni irdeler. İlk yazısında Cumhuriyet devri 
dünya görüşünü savunma iddiasıyla yola koyulan şiirlerde karşımıza 
çıkan tepkiselliği masaya yatırır. Dönemin metinlerindeki Osmanlı, 
saltanat ve padişahlık eleştirilerini yeni rejimin kendisini tanımla
ması bakımından önemli bulan Doğan, Tanzimat sonrası aydınların 
yaklaşımlarım da dikkate alarak şiirlerin Cumhuriyet’inin bir tepki 
yönetimi olmanm ötesine geçemediğini ifade eder. Doğan, Cumhuri
yet idaresinin yeni nesillerin zihinlerini slogan ve vecizelerle doldur
manın dışında kayda değer hiçbir iş yapmadığını düşünür.31 İki yüz

29 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihçesi IV Tanzimat 
Toprak Hukuku”, Filâr ve San ’atta Hareket, 1972, sayı 79, s. 11-12.

30 D. Mehmet Doğan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Üç Yönü”, Fikir ve 
San’attaHareket, 1972, sayı 80, s. 15.

31 Başka bir yazısındaysa Türkiye’de sloganlar ve vecizelerin kader hâline 
gelişini Batı ile bütünleşmeye dönük bir iktisadi hayatı savunan bürokrasinin 
yaptıkları üzerinden konu edinecektir. Osman Gümişiz, “Bürokrasi Çağdışıdır”, 
Fikir ve San’atta Hareket, 1974, sayı 106, s. 2-3. Türkiye’de iktidar olgusunu 
bürokrasiden ayrı bir biçimde ele almanın mümkün olmadığına dair bir yazısı 
için bkz. D. Mehmet Doğan, “Bürokrasinin Son iktidarı”, Fikir ve San’atta
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yıllık Batılılaşma hareketinin devamı olan Cumhuriyet üzerine yazı
lan metinlere odaklanan Doğan, Batı Avrupa’nın tarihî gelişim süre
cinde ortaya çıkan yönetim biçimini tevarüs etmeyi arzulayan koz
mopolit Türk aydınlarının hayal ülkesini ve Türkiye’deki gerçekleri 
çerçeveler. Cumhuriyet döneminin aydınlarından, gazetelerinden ve 
resmî istatistiklerin malzemelerinden derlenen alıntıların hayli yekûn 
tuttuğu bu metinle tek parti devrinin siyasi ve iktisadi yapısı tasvir 
edilir. Yazımn son kısmındaysa kuruluşunun üzerinden elli yıl geçen 
Cumhuriyet idaresinin, maddi imkânlar tanıdığı çevreler, sosyal ve 
ekonomik bakımdan köylerde ve şehirlerde yol açtığı tahribatlar, eği
tim sahasındaki sorunlar mizahi bir dille analize tâbi tutulur.32

Doğan, ikinci yazısındaysa Türkiye’nin hukuk, iktisat, siyaset 
ve idare sistemlerini belirleyen temel dönüşümlerin kaynaklarının 
Tanzimat dönemine kadar götürülebileceğini ileri sürer. Derginin 
Batılılaşma eleştirilerini derinleştiren metin, 1970’ler Türkiye’sine 
devredilen çıkmazların ve çelişkilerin altında yatan esas sebebin aşa
ğı yukarı iki yüzyıllık bir zaman diliminde gerçekleştirilen dönüşüm
ler olduğunu gündeme getirir. Dolayısıyla Doğan’m dergideki yazı
larında toprak meselesini ele alması aslında Batılılaşma yolundaki 
belirgin duraklar olarak karşımıza çıkan Tanzimat, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet dönemleriyle zihniyet düzleminde hesaplaşma düşünce
siyle ilgilidir.33 Zira Cumhuriyet, ilk Batılılaşma hareketlerinin deva
mı olduğundan Türk aydınlarının zihnî yapılarında kesin bir dönüşü
mün başlangıcı mevkiinde değildir. Aydın, yan-aydm idareci zümre
de belli bir yapı temellendiğinden bürokratik kadro Cumhuriyet’in 
ilanından hemen sonra, daha evvel toplumsal baskı kaygısıyla şeklen 
muhafaza ettiği az çok dinî - millî - yerli tavırları hızla terk etme 
yoluna girecektir.34

D. Mehmet Doğan, Hareket yazılarında Osmanlı Devleti’nin

Hareket, 1979, sayı 1, s. 7. Bürokrasi meselesi liberalizm ve sosyalizm 
yelpazesinin basınla ilişkileri zaviyesinden de ele alınır ve Türkiye’deki bünyevi 
hastalığın asıl sebebi görülür. D. Mehmet Doğan, “Bürokrasinin Son İktidarı”, 
Fikir ve San’atta Hareket, 1979, sayı 1, s. 25.

32 Osman Gümüşiz, “Yaşasın Cumhuriyet!”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1973, sayı 
95, s. 9-20.

33 D. Mehmet Doğan, “Cumhuriyet’ten Sonra Toprak Meselesi - 1 Devrim Dönemi 
1923-1934”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1973, sayı 95, s. 28.

34 D. Mehmet Doğan, “Cumhuriyet’ten Sonra Toprak Meselesi - II Aydınlarda 
Yeni Zihnî Yapımn Teşekkülü ve Cumhuriyet’ten Sonraki Ziraî Bünye”, Fikir 
ve San ’atta Hareket, 1973, sayı 96, s. 16.
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dünya gücü olma vasfım kaybetmesinin ardından devlet ve halk iliş
kilerinde yaşanan dönüşümlere değinir. Türkiye’deki yabancılaşma 
ve sömürgeleştirme süreçlerini değişik boyutlarıyla ele alırken tartış
malı birtakım konulan göz ardı etmemiş olması kaydedilmelidir. Ona 
göre, Meşrutiyet devrinden Cumhuriyet’e aydınların irtica fobisine 
vücut veren tepkilere karşı halk genellikle “pasif direniş” sergilemiş
tir. Müslüman Türk halkının direnişinin bir huruca dönüşememesi- 
nin altmda yatan en önemli sebep ise Osmanlı devlet kurumlannın 
millî - dinî - tarihî temellerinden gelen koruyucu yapısının milletin 
ortak şuuraltında meydana getirdiği tesirdir. Aynı halkın işgalcilere 
ve onun yapılandırmak istediği zihniyete karşı kesin tavır göstermiş 
olması da bu çerçevede ele alınıp değerlendirilir. Doğan’a göre Os- 
manlı Devleti çok yönlü bir süreç olan sömürgeleştirme faaliyetleri
ne mukavemet göstermiştir. Bununla kalmayıp aynı zamanda İslâm 
tanm toplumundan İslâm sanayi toplumuna geçişi amaçlamıştır; 
fakat bunu bir türlü başaramamıştır. Ne var ki Osmanlı Devleti’nin 
başansızlığı dünyadan habersizlik, ilgisizlik yahut tembellikten öte, 
sömürgeci Batı’nm yeni sömürgeler bulmak için giriştiği saldırganca 
tavırdan kaynaklanır.35

Aydınlar, Kültür ve Sanat
Osmanlı toplumsal yapısından hareketle analizler yapan ve kültür 
sorunlannı önemseyen D. Mehmet Doğan, Anadolu hareketini tarih 
dışında özellikle fikrî boyutu öne çıkan yazılannda, “milletimizin 
bin yıldan beri sürdürdüğü var olmak savaşının yeni ve değişik bir 
görüntüsü” şeklinde anmayı uygun bulur. Dönemin, Kurtuluş Savaşı 
başta olmak üzere, İstiklâl Harbi, Millî Mücadele, Kuvayi Milliye 
gibi tabirlerle anılmasını kavram kargaşasına sebebiyet vermesi ve 
dönemi doğru bir biçimde araştınp yorumlamayı engellemesinden 
dolayı yanlış bulur. Bunlar içinde en çok Kurtuluş Savaşı deyimine 
itiraz etmiş olması dikkatlerden kaçmaz. Zira bu tabir, belli zaman 
diliminde esir olunduğunu ve sömürge durumuna düşüldüğünü ima 
eder. Hiç şüphesiz onun bu keskin eleştirisinin altmda bu tabirin, 
İslâmcı milliyetçiliğin tasfiyesini de içermiş olması yatar.36 Aynca, 
Kurtuluş Savaşı, savaştan sonra Batı’nın tasallutundan tam manasıy

35 Age., s. 17-18.
36 D. Mehmet Doğan, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Toprak Meselesi”, Fikir ve 

San ’atta Hareket, 1972, sayı 81, s. 42.
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la kurtulmayı yahut ülkede her şeyin güllük gülistanlık oluverdiği 
anlamını içerir. Oysa Doğan’ın çıkarımına göre, millet hâlen dolaylı 
yollarla, kültürel, siyasi ve iktisadi yabancı baskılarla sömürüldüğün- 
den Türkiye’nin tarihi yeniden yazılırken öncelikle bu adlandırma
nın doğru bir şekilde yapılması gerekir. Hakkında çok şey söylenen 
ve yazılan dönemin yaygın adlandırma biçimlerine getirilen itiraz 
sadece bununla sınırlı kalmaz. Çünkü yazılanlar basmakalıp meydan 
nutukları çerçevesini aşamadığından bir türlü ciddiye alınacak nite
liğe ulaşamamıştır. Bu sebeple, bazı gazete ve kurumlann Anadolu 
hareketine eğilen çeşitli türlerdeki eserlere ödül vermeleri iyi niyetli 
ve hakikati ortaya koymaya matuf çabalar olarak olumlu karşılanır. 
Anadolu hareketini işleyen romanları irdeleyen Doğan’m nezdinde, 
bilimsel nitelikte eserlerin kıt olmasmdan ötürü sanat amacıyla ya
zılmış kitaplar ayrıca önem taşır. Gelgelelim bilhassa edebiyat ba
kımından yapılanlara bakıldığında, mevcut durum bu dönemi genç 
kuşaklara anlatmanın yanında gelecek için ipuçları verecek evsaftaki 
eserler açısından fazla iyimser olmaya imkân tanımaz. Resim, sine
ma ve tiyatro alanında da kıymete değer pek bir şey yoktur. Doğan, 
Anadolu hareketini konu edinen romanları, bu hareketi yaşayanların 
ve yaşamadığı hâlde dinlemiş, okumuş, araştırmış ve üzerinde dü
şünmüş olanların yazdıkları olmak üzere ikiye ayırır. Ayrıca Hali
de Edip, Aka Gündüz, Yakup Kadri37, îlhan Tarus, Samim Kocagöz, 
Kemal Tahir, Tank Buğra, Haşan İzzettin Dinamo, İskender Ohri ve 
Erol Toy’un romanlarının adlarım zikreder. Fakat romanlar üzerine 
hiçbir yorum yapmadan, Anadolu hareketini konu edinen başka ro
manların da bulunduğunu söyleyerek yazısını sonlandınr.38

D. Mehmet Doğan, yabancılaşma meselesini sonraki yıllar
daki çalışmalarının temel sütunlarının birini oluşturan dil devrimi 
üzerine yazdıklarıyla da irdeler. Hareket dergisinde Osman Gümü- 
şiz adıyla yazdığı yazıda dil devrimini Batı sömürgeciliğinin Tür
kiye üzerindeki baskısının neticesi ve aydınların aşağılık duygu
sunu belgeleyen gelişmelerden biri şeklinde ele alır. Yazıda, aydm 
bürokrat kadronun iktisadi alanda uygulamaya koydukları liberal

37 Yakup Kadri’yi hayatındaki zıtlıklar, çelişkiler ve hayal kırıklığı çerçevesinde 
bir yazısına konu edinir. Batılılaşma ve aydm yabancılaşması bağlanımda Yakup 
Kadri’nin, Yaban, Ankara, Bir Sürgün romanlarına da değinir. Osman Gümüşiz, 
“Yakup Kadri”, Fikir ve San’atta Hareket, 1975, sayı 109-110, s. 9.

38 D. Mehmet Doğan, “1919-1923 Anadolu Hareketi ve Roman”, Fikir ve San 'atta 
Hareket, 1972, sayı 73, s. 59-62.
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kalkınma modeli 1929’da vuku bulan iktisadi buhranla tümüyle 
çöktüğü, akabindeyse bürokrasinin devlet iktidarını tamamen ele 
geçirdiği iddia edilir. Bu bürokratların, memleketin meselelerini 
çözmedikleri hâlde milleti avutmak için tarihin hiçbir döneminde 
görülmeyen millet karşıtı bir milliyetçilik yahut halkla bağlantısı 
bulunmayan bir halkçılık uygulamalarına hayatiyet kazandırdıkla
rı üzerinde durulur. Aydın ve bürokratların devlet gücü üzerindeki 
etkisi Doğan’m sonraki çalışmalarının da ana düşüncesini oluştur
ması hasebiyle mühimdir. İletişim alanının terimlerinin yoğun bir 
biçimde yer aldığı mevzubahis metin, dil devrimini Tanzimat’tan 
sonra sürdürülmek istenen çok yönlü Batılılaşma sürecinin yaban- 
cılaştıncı uygulamalarından biri şeklinde yorumlarken sözü aydın
lara da getirir: “Aydınların, bürokratların taklit ve teslimiyet sure
tiyle yeni bir medeniyet çemberine girme çabalarında dil devrimine 
belli başlı araçlardan biri olarak bakmak aydınlatıcı olacaktır. (...) 
Aydın takımı kendine halkın dilinden tamamen ayrı, kendine has 
bir dil yaratmaya çabalamakta, bu Fransızca kırması dille toplumla 
olan ilişkilerini kesmektedir. Öyle ki aydınlar kadrosu içinde yer 
alabilmek, bürokrasiye intisap edebilmek için bu dili bilmek, hiç 
olmazsa, bu sonucu oluşturan dil görüşünü tasvip etmek gerekmek
tedir. O döneme bürokrasinin gücü ve etkililiği düşünülürse, mese
lenin mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır.”39

Yukarıda da kısmen bahsedildiği gibi, D. Mehmet Doğan, 
Cumhuriyet’in, Batıcı milliyetçi bürokratlarının, milletin tabiî hâline 
aykırı bir dizi uygulamayı “millîleştirme hareketi” şeklinde takdim 
etmelerini inandırıcı bulmak bir yana temelden sorunlu bulur. Her 
ne kadar resmî açıklamalarda millet kavramına yer verilmiş olsa da 
uygulamalarda alttan alta asıl amacın Batılılaşmanın dil üzerinden 
derinleştirilmesi olduğu gösterilmiştir. Dil devrimini Batılılaşma ha
reketinin aynlmaz bir parçası kabul eden Doğan, çok partili hayata 
geçilmesinin ardından kültürel alandaki Batılılaşma uygulamalarının 
bir kısmının eskisi kadar önemsenmiyor oluşunu da tartışmaya açar. 
Buna göre, artık kapitalist bir toplum olma yolunda ilerleyen Tür
kiye, sömürü ilişkileriyle Batı’ya doğrudan bağlandığından kültürel 
alanın ihmali Batılılar açısından fazla önem taşımaz olmuştur. İşte 
bununla birlikte artık Batıcılığı savunan aydınlara da gerek kalma
mıştır. Zira İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki modernleşme yaklaşı-

39 Osman Gümüişiz “Yabancılaşmanın Bir Adı da... Dil Devrimi”, Fikir ve 
San’atta Hareket, 1972, sayı 81, s. 13-14.
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mmın da etkisiyle Batıcılık kültürel temelde değil, siyasi ve iktisadi 
zeminden savunulduğu için, dışa bağlı sanayi ve ticaret burjuvazisi 
dil devrimine daha farklı bakabilir konuma gelmiş vaziyettedir. Gö
rüldüğü üzere Doğan, dil devriminin çok yönlü etkilerini, bürokrasi
nin dönemlere göre değişen uygulamaları zaviyesinden ortaya koy
ma çabası içerisindedir.40 Elbette meselenin bu şekilde vaz edilmiş 
olması dönemin genel sol söyleminin etki alanının geniş olmasıyla 
da ilişkilendirilebilir. Yoksa kültürel alanının önemsenmemesi yahut 
ikincil düzlemde ele alınması gibi bir durum yoktur ortada. Ayrıca 
Türk edebiyatının önemli isimlerinin anakronik bir şekilde dönemin 
harf devrimi tartışmalarına alet edilmesini örneğine az rastlanır hari
ka bir üslûpla eleştirir.41

Şüphesiz şu noktaya da dikkat çekmek gerekir: Görünüşe göre 
D. Mehmet Doğan’m bu yıllardaki sinema ve tiyatro ilgisi bir vazife 
ve merak ilişkisidir. Ancak bu ilgi diğer metinlerindeki gibi yedi
lik, millet, gelenek ve Batı tartışmalarının tiyatro türü üzerinden de 
sürdürülmesiyle bütünleşir. Bu konudaki kanaatlerini Ankara’nın en 
eski ve en büyük gecekondu semtlerinden Altındağ’da açılan tiyatro 
vesilesiyle gündeme taşır. Sokaklarında sefaletin kol gezdiği semtin 
insanlarına Batılı tiyatro oyunları sergilemenin altmda yatan Cum
huriyetçi Batıcılığı mizahi anlatıma da başvurarak eleştirir. Doğan, 
Ferâizcizâde Mehmet Şakir’in Evhamî adlı oyununu yazarın Batı 
tiyatrosuyla münasebetini de dikkate alarak değerlendirir. Metnin 
tümünde, tiyatro yazarlarının Tanzimat sonrasında izlediği çizgiyle 
halkın yüzlerce yıldır temaşa ettiği Karagöz, Ortaoyunu, Meddah 
gibi sanat eserleri arasında çelişkinin izini sürer. Doğan, Devlet Ti
yatrolarının zihniyetinin Türk millî tiyatrosu için gerekli dönüşümü 
yapacak zihniyetten uzak olduğu kanaatindedir. Zaten bu dönemde 
alternatif bakış açılan öne çıktığından meseleler daima ikili karşıt
lıklara yaslanan kesin hükümler çerçevesinde, sosyal ve siyasi ge
lişmeler doğrultusunda ele alınır. Doğan, çok kısa bir şekilde tiyatro 
sahasındaki gelişmeleri özetledikten sonra artık tiyatronun televizyo
nun evlere girişiyle birlikte eski itibarlı konumunu kaybettiği iddia-

40 Age., s. 18. Halil Kaleli müsteanyla yayımlanan yazısındaysa Türk Dil 
Kurumu’nun, “Dil devrimi tutuyor” şeklindeki açıklamasının temelsiz oluşunu 
mizahi bir yaklaşımla ortaya koyar. “Tuttu - Tutacak!”, Fikir ve San’atta 
Hareket, 1972, sayı 81, s. 28.

41 Ali Osman Eğilmez, “Gülmek İçin Türkiye’ye Geliniz”, Fikir ve San’atta 
Hareket, 1973, sayı 93, s. 39-40.



Dergi "Tarihin ve Toplumun Feryadı": D, Mehmet Doğan'ın Hareket Yazılarına Dair 147

sim gündeme getirmekten geri durmaz. Batıcı aydın ve bürokratların 
Ankara ve İstanbul gibi Batı tipi tiyatro oyunlarının sahnelendiği 
mekânlardan ayaklarının kesilmiş olmasını bunun bir işareti şeklinde 
ele alır. Buna mukabil, resmî ve özel tiyatrolar, genel gidiş çizgileri
nin dışına çıkmayı başaramadıklarından gerçek halk sanatı yolunda 
adım atmaktan imtina etmişlerdir. Bu ise Türk tipi Batı tiyatrosunu 
içinden çıkılması / aşılması zor şartlarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Doğan’a göre, tiyatro sanatı zihniyet itibarıyla halka inmeyi başara
madığı takdirde halka mal olmak bir yana yüksek sanat olarak da be
lirmeyecek, eninde sonunda ya silinip yok olacak veya televizyonun 
kanatlan altmda televizyon oyunları şeklinde varlığım sürdürmeye 
mahkûm olacaktır.42

Hareket dergisinde D. Mehmet Doğan, Türkiye’deki tartış
maları konu edinirken genelde uzun yazılarla meseleleri tahlil 
eder. 1970’lerde dış siyasetle ilgili olarak Kıbrıs hâdisesini irdele
yen uzun bir yazısı43 haricinde 1923 sonrası şartlar çerçevesinde, 
Türkiye’yi güçlü devletlerin dayattığı düzeni diplomatik bir dille 
savunmanın anlamsızlığını Musul ve Kıbrıs bağlamındaki başka 
bir yazısında kısaca ele alır.44 Özellikle bu son yazısı ile derginin 
“Aym Getirdikleri” sütunundaki yorumları Doğan’ın 1990 sonra
sındaki siyasi yorumcu kimliğinin de bu dönemde biçimlenmeye 
başladığını söylemeyi mümkün kılar. Doğrudan doğruya aktüel 
siyasete temas eden 1970’lerdeki Ortak Pazar konulu pasajlarıyla 
17 Aralık 2004 sürecinde Avrupa ile Türkiye arasındaki zoraki 
ortaklık müzakereleri çerçevesindeki yorumlarında bir süreklilik 
söz konusudur. Bu yazılarında da dış siyaset konuları genellikle 
diğer yazılarında olduğu gibi en az iki asırlık bir oluşumun ve 
birikimin sınanması şeklinde görülür ve mesele Batı, Batıcı zih
niyet, bürokrasi, aydınlar, halk gibi kavramlar çerçevesinde ele 
alınıp yorumlanır.45

42 Halil Kaleli, “Halk İçin Tiyatro Evhamı”, Fikir ve San 'atta Hareket, 1973, sayı 
88, s. 58-60.

43 D. Mehmet Doğan, “Kıbrıs Meselesi ve Türk Dış Siyaseti”, Fikir ve San ’atta 
Hareket, 1974, sayı 106, s. 10-21.

44 Halil Kaleli, “Mert Kıptî”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1974, sayı 106, s. 22-23.
45 Halil Kaleli, “Yanlışlıklar Koalisyonu”, Fikir ve San’atta Hareket, 1974, sayı

107, s. 2-4. Halil Kaleli, “Amerikan Yardımı”, Fikir ve San ’atta Hareket, 1975, 
sayı 111, s. 4-5. D. Mehmet Doğan, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Ebabil 
Yayınlan, Ankara 2007.
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Sonuç
Yıllar önce kaleme aldığı yazılarından hareketle oluşturduğu kitap
larıyla Türkiye’nin kültür tarihinde ayrıcalıklı bir konumu bulunan 
D. Mehmet Doğan, Türkiye’nin Batılılaşma macerasının değişik bo
yutlarını Hareket dergisindeki yazılarında esaslı bir sorgulamaya tâbi 
tutar. Bu bağlamda öne çıkan ilk husus Tarih ve Toplum kitabının 
kaynakçasında da görüldüğü üzere ortaya koyduğu büyük emektir. 
Onun metinlerindeki dönemsel etkiler ve farklılaşmalar bir yana bı
rakılırsa, çalışmalarım anlamlı kılan esas noktanın sosyal, kültürel ve 
siyasi çok sayıda meselenin “bir mağlubiyet ideolojisi olarak” Ba
tılılaşmanın yol açtığı kimlik kriziyle ilişkilendirilmesidir. Bununla 
birlikte Batılılaşmaya karşı gelişen “pasif direnç” unsurlarının Ba
tıcıların niyetlerinin tümünü gerçekleştirmeye engel teşkil ettiğine 
temas edilmiş olması da memleketin sosyal tarihinin nasıl yazılacağı 
noktasında önemli bir işarettir. Şüphesiz toplumu tanımak anlamında 
Doğan’m yazdıkları daha açıklayıcıdır. Onun 1970’li yıllara rastla
yan kitapları ve yazılan İslâmcı çevrelerin manifesto mahiyetindeki 
çalışmalarını destekler mahiyette çeşitli okumalara konu olacaktır. 
1970’lerde Doğan’m îslâmcılığı sahiplenişin daha belirgin olduğu 
söylenebilir.46 Sonraki yıllar nazan itibara alındığında önemsenmesi 
ve araştınlması gereken kayda değer bir husustur. Tartışmasız bir şe
kilde eleştirel bilinçlenmeyi sağlamasından ötürü 1970’li yıllarda ya
yın hayatına başlayan süreli yayınlarda şöyle veya böyle atıf yapılan 
müellifler arasında müstesna bir yer edinir. Doğan’m 1980 sonrasın
daki yazılan ve kitaplan da bilhassa en yakm tarihli olanlan esasın
da önceden beri ilgilendiği meseleler etrafında döner. Türkiye’de
ki Islâmcılık bahsindeyse muhtemelen 1970’lerin ikinci yansında 
biçimlenen yaklaşımlann yaygınlık kazanmasıyla eskisine nazaran 
daha eleştirel bir bakışı söz konusudur. Belki de yersiz yurtsuzluk 
hâliyle ve nümayişin baskın olmasından kaynaklanan bir tepki belki 
de meseleyi modernleşme zaviyesinden ele alan çalışmalann etkisi 
gündemdedir.47

46 Türk basını üzerine yapılan bir söyleşide dahi bu görülebilir. Bkz. D. Mehmet 
Doğan, Modernleşmenin Bedeli, Atlas Yayınlan, Ankara 2017, s. 12-14.

47 Bununla birlikte, 1990’larda sağ çevrelere hitap etmesi planlanan; fakat 
yayımlanmayan bir derginin toplantılarında, çıkanlacak derginin “milliyetçi 
ve İslamcılara hitap etmesini”, onlann beklentilerine cevap vermesinin gerekli 
olduğunu vurgulama gereği duymuştur. Ezel Erverdi, Siyaset Zalimdir Aydın 
Menderes ’le Bir Parti Tecrübesi, Ülke Kitaplan, İstanbul 2016, s. 43.
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Her hâliyle D. Mehmet Doğan, Batılılaşma tarihinin çehrelerini, 
fikrî cereyanlarım, tezahür etme biçimlerini çözümler; bu süreçte ya
şanan gelişmeleri millet olmanın dinamiği eşliğinde kavrayıp eleştirir. 
Eserleriyle ve fikirleriyle millete ilişkin Batıcı kavrayışın, gerçekli
ğe tekabül etmediğini belirterek alternatif bir bakış açısına işlerlik 
kazandırır. Batılılaşma, Doğan’ın neredeyse tüm eserlerinde dönüp 
dolaşıp gündeme getirdiği bir kavramdır. Yazar ömrü hayatmca tek 
kitap yazar; o tek kitap tüm yazı hayatını, yazarın yaşadığı, yaşamayı 
tercih ettiği ya da reddettiği bütün bir dünyasını içerir, denir ya, işte 
Doğan’ın tüm yazı hayatı Batılılaşma süreciyle topyekûn bir hesap
laşma çabasıyla özetlenebilir. Doğan, bu sürece yaklaşırken yaşanan
ları olabilecek tüm açılardan ele almaya çalışmış ve ömeklendirmeye 
gayret etmiştir Olayları aktarmakla yetinmeyip, onları yorumlamış, 
daha doğrusu yargılamıştır. Dolayısıyla bütünlüklü bir D. Mehmet 
Doğan okuması yapmanm yolu bunun fark edilmesinden geçer. 
Aksi takdirde onun farklı hassasiyetlerinin yansıması mahiyetindeki 
Ortadoğu’dan darbelere, klâsiklerden yüzyılın soykırımına, kültürel 
savaştan kimliğe, sözlük çalışmalarından Kemalizm’e uzanan çalış
malarında söylediklerini somutlaştırmak mümkün olmayacaktır.
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İBRAHİM DEMİRCİ

D. Mehmet Doğan’ın Dil Anlayışı 
Tutumu ve Kavgası

Bu başlığı böylece yazdım ama “kavga” sözcüğü beni tedirgin etti. 
Neden? Çünkü D. Mehmet Doğan’m elli yılı aşan yazı hayatı, “kavga” 
sözcüğünün sınırlarım zorlayan bir genişlik ve derinlik taşımaktadır. 
Onun çabasım tanımlamak için “mücadele ve mücahede” kelimeleri 
daha isabetli olacaktır. Bununla birlikte ve buna rağmen yazımın baş
lığım değiştirmedim. Neden? Çünkü D. Mehmet Doğan da yazarken, 
kelimelerini seçerken ortamı ve ortalamayı gözetiyor; halkın çoğunun 
bildiği ve tanıdığı ifadeleri tercih ediyor; münevver kaprisi, aydm afisi 
denebilecek artistliklere tenezzül yahut iltifat etmiyor.

D. Mehmet Doğan, kime karşı neyin kavgasını vermiştir? Bu 
sorunun cevabmı ilk kitabının adında bulabiliriz: Batılılaşma İhaneti.

Osmanlı devleti, duraklama ve gerileme sürecine girdikten son
ra ortaya çıkan çözüm arayışları, kabaca ikiye ayrılabilir: Birincisi, 
eski düzeni yeniden canlandırmak, İkincisi de Avrupa’yı gözeterek, 
hatta örnek alarak yenilenmek. Bu iki tutumun ayrışıp çatıştığı da 
olmuştur, katışıp karıştığı da. Tarih sahnesindeki oyuncuların güçleri 
ve olayların akışı, Avrupaileşme, asrileşme, muasırlaşma, çağdaş
laşma, yenilenme yolunun önünü açmış, geleneği koruma ve dirilt
me yolunu daraltmış, tıkamış, hatta yok etmeye çalışmıştır, ikinci 
Viyana kuşatmasında yaşadığımız büyük bozgun, sonra Karlofça, 
bizi Tanzimat dönemecine sürüklemiştir. D. Mehmet Doğan’a göre 
Tanzimat’tan beri olup bitenlerin asıl adı Batılılaşmadır ve bir dizi 
ihanetten oluşmaktadır.

Yüksek lisans derslerimiz sırasında “Yeni Türk Edebiyatı”nm 
öncülerinden Şinasi’nin Reşid Paşa için yazdığı kasideleri incelerken 
Paşa hakkında Batılılaşma İhaneti ’nde yazılanlardan söz ettiğimde
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Tuttu - tutacak!

Halil Kaleli

I

Son yıllarda T D K  «dil devrimi tutuyor» lâfına sıkı sıkıya 
sarılmaya başladı. H er beş tartışm a cümlesinden biri mutlaka bu 
fikri ifade etmek için kuruluyor. Hangi afacan dil devrimcisinin 
kafasında göbek bağladığım kestiremediğimiz bu  lâlıana türünden 
bitkinin yemeği, temcit pilavı gibi her gün önümüze sürülüyor.
Yazılarda o, nutuklarda o, bildirilerde o.

«Dil devrimi tutuyor» lâfım  aklınızdan çıkarmayın am a evi
nizden dışarı çıkın. Ne buyurdunuz efendim? Hemen karşınızda 
bir «şarküteri» yok mu? Başınızı mı kaşıyorsunuz? A efendim, 
biraz ötede «cuaffeur parizienne»i görmediniz mi? i>aç meselesini 
de bir yana atıp yürüdükte «cafeteria»da serin bir «cola»ya ne 
dersiniz? Açılırsınız biraz! «Cafeteria»ya uğradığımıza göre «pub»u 
ihmal edebiliriz. Elbiselerinizi «Miami Beach dry cleaning»e ver
dikten sonra yenilerini «boutiqe Casablanca»dan alabiliriz. Bu ara
da da vakit öğleye yaklaştı. İsterseniz «restaurant Pisa»da birşey- 
ler yiyelim. Garson; «menü» ver! Eh şimdi de bir «gasino»ya git
me zam anı geldi galiba. Biliyorum, sinirleriniz bozuldu ve eve 
kadar gitmeye gücünüz yetmiyor. İsterseniz geceyi şuracıktaki 
«palacce hotel»lerden birinde geçirelim!..

D il devriminin ve kurumunun bu tutulmaz başarısından son
ra  bir de o akıllı ve akıllı olduğu kadar da zeki ve de keşif ve 
icat meraklısı Türk Dil Kurum u’nun, «dil devrimi tuttu, şundan 
ki, dil devrimine karşı çıkanlar dahi bizim kelimelerimizi kullan
maktalar» lâfına gelince... K urum cular kelimelerinin bizce de kul
lanıldığı iddiasına dört elle mal bulmuş mağribi gibi sarılacak
lardır. Bizim kullandığımız kelimelerin hemen hemen hepsinin 
uydurmacılıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunlar eskidenberi 
dilimizde var olan kelimelerdir. Bu arada bazı zorla dilimize so
kulmuş kelimeleri ise, haberleşmenin gereği olarak, size sizin di
linizle ulaşma amacıyla kullandığımızı belirtmekte fayda görürüz.

Halil Kaleli, “Tuttu-tutacak!”, Hareket, sayı 73, Eylül 1972

hocamız Celal Tarakçı’mn şaşırdığını, inanmak istemediğini hatırlı
yorum. Oysa adı geçen paşa hakkında benzer değerlendirmeleri Ne
cip Fazıl da Sahte Kahramanlar konferansı başta olmak üzere çeşitli 
yerlerde dile getirmişti.

Tanzimat döneminden başlayarak oluşan ve güçlenen bürokra
tik oligarşi, siyaset, ekonomi ve kültür alanında devletin, ülkenin ve 
toplumun çıkarlarından çok, kişisel tutkularını ve Batı’nm taleplerini 
önde tutan bir yol izlemiştir. İşte D. Mehmet Doğan, bu yabancı
laşma ve yabancılaştırma çizgisine karşı yerli olma ve yerli kalma, 
kendi köklerine ve gücüne dayanarak yaşama kavgasını vermiştir.
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Ona göre dilimiz Türkçe, yüzyıllar boyunca halkın, şairlerin ve 
yazarların emeğiyle oluşmuş ve Osmanlı döneminde devlet dili olarak 
gelişmiştir. D. Mehmet Doğan, dilin olağan gelişmesine dışarıdan ya
pılan ilk ciddi müdahalenin “Millî Edebiyat” akımı olduğunu söyler: 
“Tanzimat’tan sonra basın araçları eliyle gerçekleştirilmeye başlanan 
sadeleşme hareketi 1912’de Genç Kalemler’in Yeni Lisan hareke
ti ile yeni bir şekil alır. Yeni lisan hareketini Tanzimat dönemindeki 
dil gelişmelerinden ayıran en önemli vasıf, zorlama unsurunun ortaya 
çıkışıdır. Yeni lisancılar, kendilerini zorlayarak Arapça ve Farsça ke
limelerden uzak durmaya çalıştılar. Hedef yine de halkın anladığı bir 
dil, konuşma dili ile yazı dili farklılığının giderilmesi idi.” (Dil Kültür 
Yabancılaşma, s. 166, Beyan Yayınlan, İstanbul 1990)

Türkçenin tarihi ve gelişmesi hakkında söz söyleyen özleşmeci 
(tasfiyeci) çevrelerin de onlara karşı çıkan muhafazakâr çevrelerin 
de Yeni Lisan ve Millî Edebiyat hareketine olumlu baktıklannı bi
liyoruz. Özleşmeciler bu hareketi, an Türkçe yolunda bir “aşama” 
sayarken muhafazakârlar, neredeyse “son durak”, “ideal nokta” gibi 
görmüşlerdir. Hâl böyleyken D. Mehmet Doğan’m bu harekette 
“zorlama unsuru” görmesi, dikkate değer ve çok önemli bir husustur.

Ziya Gökalp ve çevresindekilerin dil anlayışlarında “zorlama 
unsuru” gören D. Mehmed Doğan’m “dil devrimi” sürecinde yapılan 
çok daha şiddetli, kesin ve keskin zorlamalara tepkisiz kalması dü
şünülemezdi. Nitekim çalışmalarının çoğu, bu süreçte ve sonrasında 
yapılatılan tespit, teşhir ve tenkide ayrılmıştır.

Çağdaşlaşma veya uluslaşma iddiasıyla yapılan işlerin aslında 
Batlılaşma olduğunu, üstelik bunu beceremeyip yabancılaşmaya ve 
Mankurtlaşmaya dönüştüğünü çarpıcı örneklerle ve ısrarla vurgu
layan D. Mehmet Doğan, çalışmalannı “mücadele” boyutunda bı
rakmamış, “mücahede” katma yükseltmiştir. Büyük Türkçe Sözlük, 
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş 
ciddi bir cehdin eserleridir.

öz7Â'û7/û>Jfo6a«cz/a£ma’nmilkikibölümündeve“Tekmile”sinde, 
Bir Lügat Bulamadım, Yüzyılın Soykırımı, Devlet Sözlük Yazar 
mil, Kelimelerin Seyir Defteri, Ortadoğu’nun Türkçesi ve Neden 
Klâsiklerimiz Yokl adlı eserlerinde çokça sergilenen, değerlendirilen 
ve yargılanan örnekler, dil devrimi sürecinde Türkçenin başma gelen 
gülünç, acıklı, çelişkili, ürkütücü, pervasız müdahaleleri yansıtır. Bu 
müdahalelerin hâkim vasfi, dili ve toplumu, geçmişinden, Osmanlı ge
leneğinden, İslâm irfanından uzaklaştırmak, laik, seküler, sözde ulusal
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ve ulusalcı, özde Batılı ve Batıcı kalıplara oturtmaktır. “Bey, efendi, 
beyefendi, hanımefendi” dilden ve hayattan kovulur, kapılar sadece 
“bay, bayan” olmak isteyenlere açılırken, “paşa” sepetlenir, “general”e 
selam durulurken yapılmak istenen budur.

Bu tepeden inme, devlet zoruyla yürütülen uygulamalar, tek 
partili dönemde şiddetle sürdürülmüş, “Yeter, söz milletindir!” sloga
nıyla iktidara gelen Demokrat Parti’nin ilk icraatı on sekiz yıl devam 
eden “Türkçe ezan” dayatmasına son vermek olmuştur. Yapılan dü
zenlemeye yasakçı parti milletvekillerinin de destek vermiş olması, 
hele düzenlemede sadece “Arapça ezan okuma yasağı”mn kaldırıl
masına rağmen 
hiçbir camide 
hiçbir müez
zinin Türkçe 
ezan okumaya 
devam ettiği
nin görülme
miş olması, 
yıllarca süren 
o dayatmanın 
herhangi bir si
yasal, toplum
sal, kültürel ih
tiyaca ve talebe 
yaslanmadığını 
göstermeye ye
ter.

D. Mehmet Doğan’m dil anlayışında benimseyemediğim, hatta 
itiraz edebileceğim iki husus var. İlki şu: Türkçeye devlet müdaha
lesinin olmadığı dönemlerde de, ekonomik, siyasal, kültürel, belki 
sınıfsal ayrışmalar ve dolayısıyla sorunlar yaşanmıştır.

Germiyan Beyi, kendini medh eden Şeyî’nin ne dediğini anla
madığı halde âdet diye dinler ve câize verirmiş. Bir gün huzurunda 
saz çalan bir halk şâiri: “Benim devletin sultanım akîbâtın hayır ol
sun / Yidiğün bal ile kaymak, gezindiğin çayır olsun” beytini teren
nüm etmiş, bu sözü anlayan Bey de pek hoşlanmış: “Söz dediğin 
böyle olur, Şeyhî gelir, söylenir durur, medh mi eder, zem mi eder 
anlamadığım hâlde dinlerim” demiş. (Tahir’ül-Mevlevî, Edebiyat 
Lügati, s. 86, Enderun Kitabevi, İstanbul 1973)
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Şeyhî mahlasıyla şiirler yazan Kütahyalı Yusuf Sinaneddin ile 
kasideler sunduğu Germiyan Beyi arasında bir iletişim sorunu olduğu 
anlaşılıyor. Demek ki on beşinci asırda da bir “dil meselesi” var. (Bu
rada şunu da belirteyim: “hayır olsun / çayır olsun” kelimeleri muhte
melen eski yazımızı bilmeyen mürettip marifetiyle “hâyır olsun / çâyır 
olsun” şeklinde dizilip basılmış, düzelterek yazmayı tercih ettim.)

İkinci husus şudur: Kelimelerin mutlak ve sabit manaları yok
tur; zamana, mekâna, siyaka, sibaka ve niyete göre anlamlan değişir. 
Mehmed Akif, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır / 
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır” derken “irfan” ke
limesini “İslâm irfanı” anlamında kullanmış olabilir mi? Olamaz! 
Ahlâka yükseklik vermeyen bir irfana irfan denir mi? Denmez! De
mek ki bu beyitte “irfan” kelimesi, Tevfik Fikret’in “Fikri hür, irfanı 
hür, vicdanı hür bir şairim” mısramdaki “irfan”, yani “kültür”dür. 
Kelimelerin anlamlannm zamanla nasıl değiştiğine, meselâ “millet” 
kelimesinin nasıl “nation” içeriği kazandığına D. Mehmet Doğan da 
çeşitli vesilelere temas etmiştir.

İrfan, kültür, hars, ekin... Ümran, medeniyet, uygarlık... 
Mes’ele, mesele, sorun, problem... Vetire, süreç, proses... Aynı kav
ram için birden çok kelimenin dolaşıma girmiş olması, bir Türkiye 
gerçeğidir. Bu gerçeğimizi bir “cedel mevzuu” olmaktan çıkanp bir 
“cehd sahası”na çevirebilirsek “mağlubiyet ideolojisi”ni alt etmemiz 
kolaylaşacaktır. Kaldı ki dil tartışmalan yapılırken şu iki hususun 
hatırlanmasında fayda vardır: 1. Hakikati söyler görünenler, yalancı 
olabilirler (Münafıkun suresi, 1. âyet). 2. Farklı şeylerden söz eden
ler aslında aynı şeyi murad ediyor olabilirler (Birbirlerinin dediğini 
anlamayanlann üzüm için kavgaya tutuşmalan, Mesnevi II / 3681- 
3742).

Yazı hayatına şiirle başlayan D. Mehmet Doğan (Çizgilerde 
Yaşamak, Hareket, Kasım 1967), Halil Kaleli imzasıyla yayımladığı 
eserleriyle mizah edebiyatımızı zenginleştirmiştir: İyi ki Demokrasi 
Var, Türk Takiyye Tarihine Giriş, Karga Karga Gak Dedi.

D. Mehmet Doğan’m bazı eserlerinde kullandığı Ali Osman 
Eğilmez admı anlamlı bir cümle olarak da okuyabilir ve bu cümleden 
İslâm tarihi içinde Ali’yi, Osman’ı ve Türk tarihi içinde Âl-i Osman’ı 
eğip bükmek isteyenlere karşı doğru ve dosdoğru bir duruşun lüzu
munu ve ehemmiyetini idrak edebiliriz.
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TURAN KARATAŞ

Mehmet Doğan’ın “Büyük” Sözlüğü
Zor Zamanda 
İmdada Yetişmek

Sözün evvelinde bir öykücük1 anlatmalıyım. 1986 senesi olmalı. 
Bir gazetenin Erzurum’daki matbaasında yazı işleri sorumlusuyum. 
Gazetenin bölge sayfasına konulmak üzere küçük bir haber geldi 
ajanstan. Tek sütunluk bir haber. TRT Erzurum Radyosu Türk Sanat 
Müziği Korosu sanatçıları bir konser vermişler. Haberin başlığı bu; 
neredeyse içeriği de. Elbette metinde bir iki cümle daha var; kon
serin yerini, tarihini, katılımcıları belirten. Gazete sayfalan henüz 
bilgisayarla yapılmıyor. Böyle uzun bir başlığı tek sütuna tek satır 
olarak koymak mümkün olmadığma göre, habere oldukça kısa bir 
başlık bulmak gerekiyor. Zaten sayfa sekreterlerinin haberi sayfa
ya yerleştirirken en fazla zorlandıklan husus bu başlık bulma me
selesidir. Koyacağınız başlık hem haberi özetleyecek, hem kısa ve 
çarpıcı olacak. Nereden aklıma düştü bilmiyorum, galiba “solist” 
kelimesi çağnştırmış olmalı, yanlış hatırlamıyorsam “Koristler bü
yüledi” başlığını koydum habere ve öylece çıktı gazetede. Yirmi beş 
yaşında epeyce “havalı” bir görevi üstlenince insan, “afilli” yahut 
yeni laflan seviyor, bildiklerinin doğruluğundan da kuşku duymuyor. 
Beş altı gün sonra İstanbul’dan bir telefon, “genel yayın yönetmeni 
sizinle görüşecek” dediler. Heyecanlandım mı, korktum mu, belki 
ikisi de oldu, elim ayağıma kanştı. Öyle ya, koskoca genel yayın 
müdürü, durup dururken taşradaki bir yazı işleri sorumlusunu ara
maz! Mutlaka kötü bir şey olmuştur. Telefonun diğer tarafındaki ses,

1 “Anekdot”u sevmediğim için “öykücük” diyorum, çok mecbur kalmadıkça da bu 
kelimeyi tercih ediyorum. Batı kökenli sözcükler, çok yerde ses ve mana olarak 
sevimsiz geliyor bana. Her ne kadar, bu yazıya konu olan Doğan Büyük Türkçe 
Sözlük’te “öykü” için “uydurma” deniyor ve “öykücük” yer almıyor olsa da.



Dil /  Sözlük Mehmet Doğan’ın "Büyük” Sözlüğü Zor Zamanda imdada Yetişmek 159

bir iki giriş cümlesinden sonra, kızgın bir tonla “Bu ‘korist’i nereden 
buldunuz, uydurdunuz kardeşim?” deyiverdi. Ne cevap vereceğimi 
bilemedim, zaman kazanmak için yapılan duraksamalar vardır ya, 
öyle bir an sustum. Masamda üç beş kitap var, gayriihtiyarî onlara 
bakıyorum, en üstteki sözlük gözüme ilişti ve “sözlükten efendim” 
deyiverdim çekinerek. “Peki peki!” dedi, “Bundan sonra halkın bil
mediği, kullanmadığı kelimelere gazetemizde yer vermeyin.” Çat te
lefon kapandı. Ahizeyi aceleyle yerine bırakıp sözlüğe el uzattım ve 
“korist”e baktım sanki can havliyle. Kelime vardı ve evet sayfadaydı 
açıklamasıyla. Yalan söylememiştim. Eğer bir daha aranır da “han
gi sözlükmüş o” diye bir sualle karşılaşırsam cevabım hazırdı artık. 
Beni bir müşkülden kurtaran, daha doğrusu öylesine söylediğim bir 
cümledeki bilgiyi doğrulayan D. Mehmet Doğan’m Büyük Türkçe 
Sözlük’’vl idi. Zor bir anda özgüvenimi güçlendirmişti.

Bu, benim öyküm; bir de bu yazıya konu olan sözlüğün sebeb-i 
telifinin, yani hazırlanışınm ve basılışının meraka değer hikâyesi var. 
O da şöyle: “Macera, yazarın, daha orta mektep talebesiyken, Dil Ku
rumu inşaatında çalışan bir 
hışmının hediye ettiği bir 
sözlükle başlıyor. Küçük 
öğrenciye önce çok büyük, 
hatta muazzam ve mükem
mel görünen bu sözlük za
manla, hem küçük, hem ki
fayetsiz ve hem de kusurlu 
görünmeye başlıyor. Yazar 
bu hususta kesin kanaate 
ulaştıktan sonra gerçek bir 
sözlük arayışına giriyor.
Bulamadığı sözlüğü ken
disi hazırlamaya karar ve
riyor!” (Doğan 2001: 11)
Çeyrek asra yakın bir ça
lışma, diyor yazar, sözlü
ğün ilk ortaya çıkışına ve
rilen emeği belirtmek için.
Yayımlanması da ilginç.
Sözlüğün hazırlık çalış
maları sürerken bir abone
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kampanyası başlatılıyor. Henüz ortada olmayan bir kitap için abo
neler kaydediliyor; bin kadar alıcı, o günkü normal fiyatından daha 
az bir karşılık ödeyerek çıkacak olan sözlüğü beklemeye başlıyor. 
Bu bin kişinin ödediği peşin para, sözlüğün basılması için yetiyor ve 
Büyük Türkçe Sözlük, kendini yayımlayan kitap özelliğini de kaza
nıyor. Hep söylerim, kitaplar da insanlar gibidir, talihi yaver gidenin 
bahtı / yolu açık olur. 80’li yılların hemen başında aradığı niteliklerin 
birçoğunu haiz bir sözlüğe sahip olan okuyucunun memnuniyeti ku
ramlara da intikal ediyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu, 12.04.1982 
tarih ve 2110 sayılı kararla sözlüğü orta dereceli okul öğrencilerine 
ve öğretmenlerine tavsiye ediyor.

Sözlükler İyi Ki Var
Sözlüklerin, okuryazarların hayatındaki yerini, bilhassa dil, edebiyat 
araştırmacıları için kıymetini bilmeyen azdır. Söylemesi ayıp, bunu 
en iyi fark edenlerden biriyimdir. İyi bir araştırmacının masasında / 
elinin altmda, farklı özellikleri haiz en az üç beş sözlük bulunmalı 
diye düşünürüm. Hasbelkader yıllardır okuyup yazıyorsam bunda 
sözlüklerin kolaylaştıran, yol açan, başka kitaplara ve yazarlara gön
deren, yerine göre kışkırtan yoldaşlığının da payı vardır. Bir sözlüğün 
değeri, yararlılığı; anladığım kadarıyla, her kelimeye yer verişiyle, 
yani kapsamlı oluşuyla ölçülmüyor çok zaman. Dil içinde bir şekil
de kullanımda olmuş / olan kelimelere, kavramlara “doğru”, “doyu
rucu”, hatta “özgün” açıklamalarıyla, izahlarını o dilin iyi edebiyat 
eserlerinden seçilen güzel örneklerle anlaşılır kılmasıyla ve pekiş
tirmesiyle ölçülüyor. Bir örnek vereyim; bir yazı vesilesiyle “cehd” 
kelimesinin bilmediğim / yan anlamlarını görmek için sözlüklerde 
geziniyordum, hiçbiri derdime derman olmadı, çünkü benim de bil
diğim “çaba, çalışmak”tan başka bir şey arıyordum. Doğan Büyük 
Türkçe Sözlük' teki “azimli ve ısrarlı gayret” açıklamasını okuyunca, 
aradığımı bulduğumu anladım. Bazen ince bir ayrım, minik bir ay
rıntı zihninize ışık düşürebiliyor, yolunuzu açıyor.

Yukarıda ilk bilinçli karşılaşmamı anlattığım ve o tarihten beri 
elimin altmda bulunan, başucu kitaplarımdan biri olan, ne zaman 
başvursam dağarından beni boş çevirmeyen D. Mehmet Doğan’m 
sözlüğü, ilkin Büyük Türkçe Sözlük adıyla yayımlanıyor. (Ankara: 
Birlik Yayınlan, 1981) Büyük boy 1088 sayfada 40 binden fazla ke
limeye, 10 bini aşkın deyime yer veren bu ilk baskı yedi ayda tükeni
yor. Meraklısına iki ayrıntı: 1. Yazar eserini, hazırlık çalışmalan sıra-
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sında (1980) vefat eden annesi Safiye Hanım’a ithaf etmiş “rahmete 
vesile olması ümidiyle / niyazıyla”. 2. Sözlük, müellifin muhalefet 
şerhine rağmen, bir sonraki yıl Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülüne 
layık görülmüş. Eserin 2001 senesinde yapılan 15. baskısmda, bazı 
isim karışıklıklarım önlemek maksadıyla, admın başına “Doğan” ek
leniyor. Bu tutum, biraz da geleneğe eklemlenme arzusunun tezahürü 
olmalı. Lügat-iNaci, Lügat-i Remzi vb. öncüllerinde olduğu gibi mü
ellifinin adını alan ve öylece tanınan benzerleri arasına girmek isteği. 
Sözlük, bugüne kadar tam yedi defa genişletilmiş, her seferinde yeni 
kelimeler, deyimler ve örnek cümleler eklenmiş. Şimdi elimizin al
tındaki 25. baskısında (Ankara: Yazar Yayınlan, 2014), 1896 büyük 
boy sayfada 110 bin kelime, deyim ve terkip; bunların şahidi olsun 
diye atasözleri, 500’den fazla şair, yazar, düşünce ve bilim insanın
dan seçilmiş on binlerce örnek bulunuyor. Sözlüğün ilk baskısından 
bugüne kadar, iç kapaktaki başlığının altmda “Türkçe / Osmanlıca 
/ yabancı dillerden Türkçeye geçen ve en çok kullanılan kelimeler” 
ifadesi yer almaktadır. İlk basılışlarda yazarın adının önünde bulunan 
“Hazırlayan” sonradan kaldırılmıştır.

Mükemmel Lügat Olmaz
Kıyısından köşesinden bir nebze “bulaştığım” için bilirim, sözlük 
hazırlamak, dışarıdan görüldüğü, sanıldığı gibi kolay bir uğraş de
ğildir. Bir ömrü doldurur, bir ömür alır. Eğer bir amaç, dahası bir 
sevda hâline gelmezse akîm kalır. D. Mehmet Doğan kırk senedir 
sözlüğüne emek verdiğini, daha da vereceğini, önümüzdeki baskılar-
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da madde başlarındaki kelimelerin ayraç içinde Osmanlı yazısıyla da 
gösterileceğini söylüyor. Böyle bir cehdle ortaya konan eser meyve
sini verir, başucu kaynaklan arasında yerini alır.

Şurası da var ki, sözlüklerin eksiklikleri bitmez. Mükemmel 
sözlük olmaz diyeyim de gerisini siz anlayın. Dil uzmanı Haşan 
Eren, bahis açıldıkça “sözlükler un çuvalı gibidir, vurdukça tozar” 
dermiş. (Bilhassa kıldan veya yün iplikten dokunmuş eski büyük un 
çuvallarım bilenler dahi takdir ederler ki, bu benzetiş ne kadar isabet
li bir tespiti ortaya koymaktadır.) Bir dilbilim, sözlükbilim uzmanı 
değilim. Bu sebeple yukarıdan beri söylediklerim ve bundan sonra 
kaydedeceklerim, bir edebiyat araştırmacısının, dahası bir okurun 
samimi notlandır, Doğan Büyük Türkçe Sözlük'e baktıkça gördüğüm 
ve bir kenara not ettiklerim. Bunlann bir kısmının eksiklikler oldu
ğunu fark edeceksiniz. Derdim, “bizim” saydığım bu kıymetli dil 
yadigârının kusurlardan mümkün olduğunca kurtulmasıdır.

1. Dil içinde hâlihazırda bir devinimi, kullanımı, yeri, geç
mişi vb. olmayan yahut kavramlaşmamış, o dille yazılmış 
mühim bir kitapta geçmeyen bir kelimeye sözlükte yer ve
rilmemesi kanaatindeyim. Örnekse rastgele karşıma çıkan 
“otokton. [Yun. s.] Yerli.”. Hemen aşağıdaki “output. [İng. 
i.] Çıktı.” da böyle. Belki nadiren bir iki yazı adamının kul
landığı, birkaç gazete yazısında geçen bu türden kelimeleri 
Türkçe sözlüğe almak gerekli mi? Bunun sınınnı belirle
mek, bir had koymak gerekiyor.

2. Tutarlılık, sözlüklerde bulunması icap eden bir başka özelliktir. 
Meselâ, “otuzüç. [b.s.] Otuzikiden sonraki sayı.” Niçin sözlü
ğe girmiştir, izah etmek zor. Çünkü bir sayı olmaktan öte yan 
bir anlamı yok otuz üçün. “Otuz dört ya da otuz altı ve diğerleri 
niye yok” sorusu akla gelir. Kalıplaşmış yahut mecaz bir ma
nası bulunmayan sayılan almak da lüzumlu değil.

3. Örnek metin alman şair ve yazarların adlarının kısaltmasında 
daha tutarlı ve iyi bir yol izlenmelidir. Söz gelimi, evvelkiler 
için N. Kemal, A. Mithat, M. Naci, Ö. Seyfeddin vb. anlaşılır 
ve tutarlı bir yoldur. Soyadı bulunanların da sadece soyadını 
yazmak yeterlidir. Aynı soyadı taşıyanlar için adının ilk har
fi eklenebilir, S. Karakoç gibi. Fakat Yahya Kemal Beyatlı 
“Kemal”, Necip Fazıl Kısakürek “Fâzıl”, Rasim Özdenören 
“Rasim”, Rıza Tevfik Bölükbaşı “Rıza”, Nazan Bekiroğlu 
“Nazan” vd. biçiminde kısaltmak doğru olmaz.



Dil /  Sözlük Mehmet Doğan'ın "Büyük” Sözlüğü Zor Zamanda imdada Yetişmek 1 6 3

4. “Uydurma” bahsinde Doğan’la aynı görüşte değiliz. “Sözce” 
için [i.uyd2.] kaydına itiraz etmem de “sözcük” için ederim. 
“Etkilemek”, “güncel”, “gündem”, “özellik”, “özerk”, “öz
gün”, “özgürlük”, “özne” vb. gibi, artık yazı dilinde hemen 
herkesin kullandığı, konuşurların manasını bildiği, dilin iş
leyişine aykırı durmayan, söz varlığına dahil olan kelimeler 
için “uydurma” yaftasını koymamak gerekir, diye düşünü
yorum. Hakkım yemeyelim, yeni kelimelerin hepsine “uy
durma” demiyor Doğan, yaygın kullanım kazananların bir 
kısmına “yeni” ibaresini koymuş. îşte burada da bir “ölçüt?’e3 
ihtiyacımız var. Yine de bazı ideoloji müntesipleri gibi fazla 
“tutucu” sayamayız Doğan’ı. Bir yazısında kullanılmasına 
kızdığı “trend” ve “yönseme”ye, sözlüğünde yer vermiştir.

5. Örneğini çok görmesem de, bazı kelimelerin açıklamasına 
örnek olsun diye alman ifadelerin, cümlelerin yanda kesil
mesini doğru bulmuyorum.

Güzellikleri sonraya bıraktım, akılda kalanlar bunlar olsun diye.
1. D. Mehmet Doğan, birçok kelimenin, kavramın açıklamasını 

ustaca, yani olması gerektiği gibi yapmıştır. Çok yerde keli
menin ne olması gerektiğini eksiksiz ortaya koyuyor. İlk defa 
karşılaştığınız, epeyce yabancınız olan bir kelimenin karşı
sındaki açıklamayı okuyunca, birden bire ona âşinâ oluyor
sunuz. Bir örnek vereyim: “kiniş.[i.] Bir tarafı boydan boya 
oluklayıp diğer tarafa bu oluğa geçecek şekilde boydan boya 
çıkıntı bırakmak suretiyle yapılan tahta birleştirmesi.”
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2. Doğan Büyük Türkçe Sözlük’ün bazı maddeleri, kısa yazı 
doyuruculuğunda ve tadmdadır. Bu “anlatma tadı” mühim
dir. Örnek olsun diye, a. ünlemiyle ilgili açıklamanın yapıl
dığı maddeyi okuyalım: “ 1. Cümlenin başında veya sonunda 
yer alarak, ses tonuna göre, şaşkınlık, kızgınlık, öfke, hiddet, 
üzüntü, teşvik, takdir gibi hisleri ifade eder. Kurulalı neler 
çekmiş / Yalan dünyaya sorsan a -Âşık Ömer 2. Hitap edi
len kişinin adının, sıfatının, unvanının önüne getirildiğinde 
ifadeye kuvvet katar. A balam beri bak beri bak! -Türkü 3. 
Cümle sonunda, yapılan fiilin tabiîliğini belirtir: Güzeldir 
giyer a! Yüklem sesdeşle biterse ‘ya’ şeklini alır. 4. Dilek- 
şart kipinin teklik ve çokluk ikinci şahıslarından sonra geldi
ğinde fiilin dilek anlamını emir derecesinde kuvvetlendirir: 
Tutsan a! İnce heceli fiillerde inceleşir: Silsen e! 5. Yahu, 
hey. Dur a derviş, dur a haber sorayım -Üsküdarî.” (s. 1)

3. Batı dillerinden son bir, bir buçuk asırda Türkçeye giren 
kelimelerin hemen çoğunu Doğan Büyük Türkçe Sözlük’’ te 
bulabilirsiniz. Böyle bir başvuru için ne zaman sayfalarını 
çevirsem boş çevirmemiştir. Meselâ, 1962 senesinde neş
redilmiş bir yazıyı okurken karşıma çıkan “kolos” (çok bü
yük heykel) kelimesini sözlükte bulunca, nasıl sevindiğimi 
çok az kişi anlayabilir. Hele şimdiki “internet veletleri”, bu 
sevincimi çocukça bulabilirler. Hâlbuki böyle bir imkân 
google’dan evvel ne büyük bir nimetti. Aynı şekilde, birçok 
yazıda karşımıza çıkan “suigeneris”i başka sözlükte bul
mak güçtür; ama Doğan Büyük Türkçe Sözlük’ te “kendine 
mahsus, kendine özgü, benzeri olmayan, tek” anlamlarıyla 
karşınıza çıkar.4

4. Sözlükte yer alan yabancı asıllı kelimelerin hepsinde han
gi dilden olduğuna dair belirteçler (Fr. i.; Lat. i. müz. gibi) 
var. Bazı Türkçe kelimelerde ise hangi asıldan yahut şekil
den bugünkü biçimini aldığına ilişkin kısa açıklamalara yer 
veriliyor. Rastgele karşıma çıkan “ordu” kelimesi için [i. 
ask. “orta”dan] açıklamasını görünce tatmin olmadım bir

4 Doğan bu türden, yani Batı dillerinden Türkçeye giren ve az kullanılan 
kelimelerin bir kısmını okunuşuyla veya Türkçe imlâsıyla (sui jeneris), bir 
kısmım da orijinal şekilleriyle (mokasen, saksofon) madde başına almıştır. 
Sayısı ne kadar bilemiyorum; ama bazı kelimelerin yazımında hatalar da var, 
söz gelimi, “paramnezi”, “peramnezi” biçiminde yazılmış.
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iki sözlüğe daha baktım. Aynı kelime için Şemseddin Sami 
ise “ordu” ve doğrusu “urdu” demiş. Hangisinin doğru ol
duğuna dil tarihçileri, etimolojistler karar verecek.

Sözü bir sonuca bağlayalım. Bir sözlük niçin kıymetlidir? Ara
dığınız kelimeyi içinde bulduğunuz ve sizi tatmin edecek açıklama
lara / tariflere, örneklere yer verdiği için, denebilir. Kuşkusuz sözlük
lerin değerini artıran başka özellikler de var. Söz gelimi, tutarlılığı, 
ait olduğu dilin bütün söz varlığına duyarlılığı, izahlarındaki sadelik, 
anlatımında görülen edebî tad, örneklerini içinden aldığı yapıtların o 
dilin öncü, mühim, büyük, iyi şair ve yazarlarına ait oluşu gibi. Say
dığım bu özellikler bağlamında baktığımızda, yılların emeği ve biri
kimi olan Doğan Büyük Türkçe Sözlük, kuşkusuz kemal mertebesine 
gelmiş görünüyor. Elimizdeki eser, şu hâliyle büyük bir kıymeti ha
izdir. Güvenerek bakacağımız bir kaynaktır. Dediğim gibi, ne zaman 
sıkışsam imdadıma yetişmiştir. Ne var ki, ayıklanacak, eklenecek 
maddeler yok denemez. Dil, canlı bir varlık olduğuna göre bu eksik
lik, fazlalık hep olacaktır. D. Mehmet Doğan’a mensup olduğum aziz 
millet adma, bu milletin binlerce yıldır inşa ettiği büyük medeniyet 
adma, çok sevdiğim ve onsuz yapamayacağımı bildiğim Türkçem 
adma teşekkür ediyorum. Ömrü uzun ve bereketli olsun. Olsun ki, 
Doğan Büyük Türkçe Sözlük daha da olgunlaşsın.

Kaynakça
Doğan, D. Mehmet (2001), Bir Lügat Bulamadım, Ankara: Vadi Yayınlan.
— (2014), Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Genişletilmiş 25. basım, Ankara: Yazar Ya

yınlan.
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IDRIS NEBİ UYSAL*

Büyük Türkçe Sözlük 
Üzerine Notlar

“Lügat kitabı bir lisanın hizanesi (hâzinesi) hükmündedir.”
(Şemsettin Sami)

Sözlük ve Sözlük Bilimi
Sözlükler dillerin söz varlığını topluca veren eserlerdir. Yazılı gele
neği olan her dilde anlamı bilinmeyen, nereden geldiği yahut köke
ni merak edilen, yazılışı, söylenişi, türü, işlevi, cümledeki yeri veya 
başka dildeki karşılığı öğrenilmek istenen kelimeler için sözlüklere 
müracaat edilir. Dilin temel malzemesini bir araya getirip muhafaza 
eden ve geleceğe taşıyan bu eserler, hiç kuşkusuz, bir dil hakkında fi
kir / bilgi edinmek isteyenlerin gramerle birlikte başvuracağı iki temel 
kaynaktan biridir. Türk dünyasına biri sözlük, diğeri gramer1 olmak 
üzere iki kıymetli eser armağan eden Kâşgarlı Mahmud’un asırlar 
önce sergilediği bu farkındalık, Türkoloji için büyük kazanç olmuş
tur. Dil tarihimizde bu kaynaklara ad verilirken her biri alıntı olan 
ferheng, kamus, lehçe, lügat, manzume, mucem, nazm, nisab, nuhbe, 
tuhfe (bk. Eminoğlu 2010: 3) sözcüklerinden yararlanıldığı görülür: 
Kamus-ı Türki, Lügat-i Naci, Nisab-ı Türki, Nuhbe-i Vehbi, Tuhfe-i 
Asım gibi. Kâşgarlı’nın tercih ettiği divan2 kelimesini ise sözlükçülük

* Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Karaman.
1 Hâlen elde olmayan Kitâbü Cevâhiri ’n-Nahv f i Lügati ’t-Türk adlı eseri, müellifin 

kendisi bildiriyor.
2 Arapça divan sözcüğü, “bir şairin şiirlerini kafiyelerine göre alfabe sırasıyla içine 

alan eser” demektir. Kâşgarlı söz varlığım belli bir düzen içinde tanımlarıyla, 
tanık cümle ve şiirleriyle sıraladığı eserme ad verirken divan kelimesini tercih 
etmiş ve bunu “sözlük” anlamında kullanmıştır. Dolayısıyla eserin adı, günümüz 
Türkçesine Türk Lehçeleri (Ağızları) Sözlüğü şeklinde aktarılabilir, (bk. Akalın 
2008: 42, Ercilasun 2009: 314)
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1^7  cut kay
naklar (İl
han 2007, 
Eminoğlu
2 0 1 0 )

dikkatle incelendiğinde Türk dünyasında XX. yüzyılın ilk çeyreğine 
kadar kaleme alınan sözlüklerin, daima yukarıdaki kelimelerden bi
riyle tesmiye edildiği anlaşılmaktadır.

tarihimiz
de ken
disinden 
b a ş k a  
kullanan 
olmamış
tır. Mev-

Sözlük kelimesinin Türkçedeki hayat hikâyesi, Türk Dil Ku- 
rumunun (TDK) dildeki Arapça ve Farsçadan alınma sözcüklere 
Türkçe karşılıklar bulma çabasına giriştiği yıllara, yani 1932 son
rasına rastlar. Sözlük (<söz+lük), TDK’nın kurucu üyelerinden ve 
dönemin tanınmış edebiyatçılarından Celal Sahir Erozan’m önerisiy
le dilimize kazandırılmış bir kelime. Erozan’ın teklifinin mahiyetine 
vâkıf değiliz. Ancak bu sözcüğün, Türkçenin kelime kadrosuna biz
den on yıl önce Türkmenler vasıtasıyla ve sözlik biçimiyle girdiğini 
Eminoğlu’nun (2010: 3) notlarından biliyoruz. Bu bilgilere bakarak 
sözlük kelimesinin Türkçede yaklaşık 100 yıllık bir geçmişinin oldu
ğu söylenebilir. Hâlen, Türk lehçelerinde sözlük karşılığı olarak bir 
kısmı lehçelerarası ses denkliklerine de işaret eden hüzlek, söstık, 
sözdik, sözdük, sözlük, tılcıt kelimeleri kullanılıyor. Tercihini Arap
ça lügat ve Rusça slovar’dan yana kullanan, lügat ve sözlük keli
melerini beraberce işleten Türk yazı dilleri (Azeri, Yeni Uygur gibi) 
de var. Gagavuz Türklerinin kullandığı laflık sözcüğünü de burada 
ayrıca zikretmek gerek.

Sözlükler, dil biliminin uygulamalı alt dallarından biri olan 
sözlük biliminin3 çalışma alanına girer. Daha önce yazılmış söz
lükleri çeşitli yönlerden inceleyip sınıflandırmak, hazırlanacak 
yeni sözlüklerin uyacağı kural ve izleyeceği yöntemleri belirleyip

3 Bizde leksikografı teriminin karşılığı olarak sözlük bilimi ve sözlükçülük kabul 
görmüştür. Ayrıntılı bilgi için bk. Aksan 2000, Boz 2011.
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geliştirmek, sözlük yazımının kuramsal sorunları üzerine eğilmek 
bu disiplinin ilgilendiği başlıca konulardır. Bu alan, sözlük bili
minin kuramı ve uygulaması olarak da nitelendirilir. (Toklu 2007: 
115) Sözlük bilimciler, konuya ilişkin çalışmalarında bilimsel ve 
iyi temellendirilmiş bir sözlüğün taşıması gereken özelliklere dair 
bilgiler vermişlerdir. Bu konuda kapsamlı ve sistemli çalışmalarıy
la dikkati çeken isimlerden biri de Howard Jackson’dır. Jackson 
(2016: 48-51), Sözlükbilime Giriş (Lexicography: An Introduction, 
2001) adlı kitabında bir sözlüğün “makro” ve “mikro” olmak üzere 
iki yapısının bulunduğunu ifade eder. Jackson’a göre, makro yapıyı 
oluşturan öğeler; ön kısım (önsöz, kısaltmalar vb.), gövde (mad
de başı sözcükler) ve eklerdir. Mikro yapı ise maddeler ve onların 
düzenlenişiyle ilgilidir. Araştırmacı, bir maddedeki bilgi çeşitlili
ği ve türünün madde başı sözcüklere göre değişeceğini; ancak her 
sözcüğün şu bilgilerin tümünü veya bir kısmını içereceğini belirtir: 
yazım, sesletim, çekimlenme biçimi, sözcük sınıfı, anlamlar, tanım, 
örnekler, kullanım, ara maddeler ve etimoloji. David Crystal’in iyi 
bir sözlükle ilgili önerileri de sözlük hazırlayıcıları için bir rehber 
durumundadır, (akt. Kocaman 1998: 113) Crystal’in önerileri ara
sında, Jackson’dan farklı olarak, cilt dayanıklılığı, kâğıdın niteliği, 
ansiklopedik bilgi içermesi, anlaşılırlığı zor sözcüklerin resimle 
desteklenmesi, eş-zıt anlamlı sözcüklerin gösterilmesi, ilişkili söz
cüklere gönderme yapılması da vardır.

Türkçenin Sözlükleri
Sözlük tarihimiz Kâşgarlı’nın XI. asrın son çeyreğine rastlayan 
mezkûr eseriyle başlar. O tarihten bu yana Türkçenin farklı saha ve 
dönemlerinde türlü gayelerle birçok sözlük vücuda getirilmiştir. Türk
çenin diğer dillerden üstün olduğunu göstermek, onun zenginliklerini 
ortaya çıkarmak, onu ikinci dil olarak öğretmek amacıyla hazırlanan 
bu eserler, bir yandan Türkçenin köklü tarihine ışık tutarken diğer 
yandan onun kayıt altına alınıp günümüze kadar ulaşmasını sağla
mıştır. Hangi düşünceyle yazılırsa yazılsın, Karahanlı, Harezm, Kıp
çak, Çağatay, Osmanlı müelliflerinin kaleminden çıkan her sözlük, 
kültür ve medeniyetimizin hem koruyucusu, hem taşıyıcısı olmuştur. 
Bugüne kadar kaleme alınmış yüzlerce sözlük, kültür ve medeniyeti
mizde esaslı bir sözlük yazma geleneğinin varlığına da işaret eder. Bu 
kadim gelenek, köklü ve kapsamlı siyasi, sosyo-kültürel değişimle
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olduğu söy- 
HHMlfe l e n e b i l i r .

Bugün ge
rek kuramların desteğiyle, gerekse kişisel çabalarla var olan pek çok 
sözlük hem bu geleneği sürdürmekte, hem de çağmın tanığı olarak 
Türkçeyi geleceğe taşımaktadır. Bu eserlerden biri de Büyük Türkçe 
Sözlük’tür. Bu yazıda, D. Mehmet Doğan imzasını taşıyan, 40 yıla 
yakın geçmişiyle dil ve kültür dünyamızda özel bir yere sahip olan 
Büyük Türkçe Sözlük't dair bazı tespitler paylaşılacaktır.

rin yaşandı
ğı XX. asır
da bir süre 
k e s i n t i y e  
uğramış olsa 
da elan, bu 
alanda hayli 
zengin bir 
b i r i k i m i n

Ana Hatlanyla Büyük Türkçe Sözlük
Yazarının (2008: V) kısa ve öz ifadesiyle “bir ihtiyaçtan, öncelikle 
hazırlayanın sözlük ihtiyacından doğan” Büyük Türkçe Sözlük, kul
lanıcısıyla ilk kez 1981 yılında buluşmuş bir çalışma. Sözlük, ara
dan geçen 36 senede bazıları tıpkıbasım, bazıları genişletilmiş baskı 
olmak üzere 25 kez yayımlanmıştır.4 Bu işi atalarımıza, “öz” geç
mişimize, Türkçeye emek veren şair, yazar, bilgin ve düşünürlere 
ödenecek manevi bir borç olarak telakki eden Doğan; güçleri elver
dikçe, ömürleri yettikçe sözlüğü genişletme çabalarının süreceğini 
ifade ediyor. Dilin canlı bir varlık olduğu gerçeği dikkate alındığında 
bu, yapılması elzem bir iş. Zira sözlüklerin en belirgin özelliği, za
manla genişletilme istemeleridir. Dildeki sözcüklerin yeni anlamlar 
kazanması, dile muhtelif yollarla (türetme, birleştirme, kopyalama5,

4 Bu çalışmada sözlüğün 2011 yılında okurun istifadesine sunulan 23. baskısı esas 
alınmıştır. Bunun yanında yer yer çalışmanın 21. baskısından da yararlanılmıştır. 
Bugün raflarda eserin 25. baskısı vardır.

5 Dildeki alıntı sözcükleri anlatan bu terimi İsveçli Türkolog Lars Johanson 
önermiştir. Türkçede bu kavram için alıntılama, ödünçleme gibi terimler de 
kullanılmaktadır.
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derleme, kısaltma vb.) yeni kelimelerin girmesi bu eserlerin belli ara
lıklarla genişletilmesini ve güncellenmesini gerekli kılar.

Yazarın sözlükte özel bir önem verdiği konulardan biri, söz
cüklerin doğru telaffuzunun nasıl gösterileceği olmuştur. Yazımla da 
doğrudan ilgisi bulunan bu meseleyi sözlüğünün “Açıklamalar” bö
lümünde ayrı bir başlıkta ele alan Doğan’m (2011: IX) temel hareket 
noktası, sözcüklerdeki hecelerin uzunluğu / kısalığı ile vurgu olmuş
tur. Araştırmacı; bunları. (kısa hece), - (uzun hece), + (vurgulu hece) 
işaretleriyle gösterir. Vurguyu her durumda değil, Türkçenin genel 
kaidesine uymayarak vurgusu ilk veya orta heceye kayan sözcükler
de verir. Büyük Türkçe Sözlük yazan, doğru söyleyişi gösterebilmek 
için düzeltme (A) işaretinden de yararlanır. Dilimize Arapça ve Fars- 
çadan giren kelimelerde yer verilen bu işaret, ilgili hece ünlüsünün 
ince ve/ya normalden uzun bir süre seslendirilmesi gerektiğini anla
tır. Gerçekten de şapka, Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişte 
söyleyiş ve anlamca farklılaşan sözcükleri birbirinden ayırt etmekte 
yararlı olmuştur.6 Doğan, birçok madde başının yazımmda söz konu-

6 Düzeltme işareti, namı diğer şapka (A), yaklaşık bir asırlık imlâ maceramızın 
gündemi en çok meşgul eden konularından biridir. Zaman zaman televizyon, 
gazete ve dergilerde kullanımına dair “kalktı / kalkmadı, var /  yok” şeklindeki 
haberlerine şahit olduğumuz bir diyakritik işaret bu. Bir dildeki mevcut harflere
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su işarete müracaat etmek suretiyle sözcükleri aslına yakın yazmaya 
çalıştığını ortaya koyar. Bu tavır, yazan Türkçe Sözlük (TDK) başta 
olmak üzere diğer bazı güncel sözlük hazırlayıcılanndan tamamen 
ayırır. Araştırmacı, uzun a ünlüsü bulunan kimi sözcüklerin (gaafil, 
kaadir, kaatil vb.) yazılışında düzeltme işareti yerine iki kez a ünlü
sünü kullanır. Dilde aynı görevi yerine getirecek bir işaret varken 
böyle bir ameliyeye gidilmesi, kullanıcılann gözünde çelişki olarak 
algılanabilecektir.

Büyük Türkçe Sözlük yazan, fiillerin yazılış ve telaffuzu ile 
cümle içindeki kullanımı konularında sözlük kullanıcılannı etraflı
ca bilgilendirme amacındadır. Fiillerin cümle kuruluşunda oynadığı 
rolün farkında olan Doğan, sözlüğünde fiillerin dizimsel kimliğine 
dair bilgiler vermiş; onların geniş zaman çekiminin hangi eklerle 
yapılması gerektiğini doğru eki yanında yazarak göstermiştir. Söz
lüklerin hedef kitlesinin daha çok öğrenciler ve Türkçeyi öğrenmek 
isteyen yabancılar olduğu hesaba katıldığında, bu uygulamanın son 
derece faydalı olduğu ortadadır. Doğan’m çekim/lenme bahsindeki 
açıklamalan, yalnızca, fiillerin geniş zaman çekimi üzerine değildir. 
O, madde başı sözcüklerin ek almış biçimlerinde genel kurala ay- 
kın olarak yaşanan ses değişikliklerini verme ihtiyacı hisseder. Bu 
yaklaşım, sözlük hazırlayıcısının doğru yazım ve telaffuzu ne denli 
önemsediğini gösterir.

Büyük Türkçe Sözlük' te dikkatleri çeken uygulamalardan biri de 
kimi sözcüklerden sonra köşeli ayraç içinde düşülen [uyd.] kaydıdır. 
Sözlükçü, bu kısaltmayı “kaide dışı uydurma kelime” bilgisini aktar
mak maksadıyla kullanmış; böyle sözcükleri açıklarken “Bir süre... 
karşılığı olarak kullanılmıştır.” (2011: 392), “Tamamen keyfî olarak 
yapılmıştır.” (2011: 651), “Ek bakımından hatalı.” (2011: 1352), 
“Kökü belirsiz ve Türkçede fiilden isim yapan böyle bir ek olmadı
ğından tamamen kaide dışı uydurma bir kelime.” şeklindeki değer
lendirmelerini de ilave etmiştir. Bu notlar, dilin yakın tarihte yoğun 
bir şekilde etkilendiği hâdiseleri örneklendirmesi bakımından önem
lidir. Sözlükte, son yıllarda toplumdaki ekonomik ve sosyal değişme
lerin bir sonucu olarak Türkçesi üretilen izlenim, uydukent gibi keli-

yapılan eklentileri anlatan diyakritik (ayırıcı) işaretler, bugün aralarında 
Türkçenin de bulunduğu birçok dilde seslerin yazıya dökümünü yaparken 
kullanılıyor. Arap yazısından Latin alfabesine geçiş döneminde Türkçedeki 
ç, ş sesleri için Latin alfabesindeki c, s harflerinin altına eklenen çengel, bu 
işaretlerden bir diğeri. Bilgi için bk. Uysal 2017.
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meler de [yeni] 
notuyla temsil 
edilir.

E l d e k i  
sözlüğün en 
karakteris t ik 
özelliği, Arap 
ve Fars dille
rinden alınmış 
kelimeleri di
ğer bazı genel 
sözlüklere na

zaran daha fazla sahiplenmiş olmasıdır. Büyük Türkçe Sözlük baştan 
sona incelendiğinde, hazırlayıcısının bu konuda ciddi bir çaba sarf 
ettiği fark edilir. Henüz ilk gençlik çağında iken kendi ihtiyacmı dahi 
karşılayacak bir lügat bulamamaktan şikâyetçi olan Doğan7, kültür 
ve medeniyetimizin özümseyip kadrosuna kattığı kelimeleri pasa
portuna bakmaksızın sözlüğüne almıştır. Bu yaklaşım; hem binlerce 
kelimenin ve onun etrafında şekillenen kültürün kaybolup gitmesini 
önlemiş, hem de günümüz okurunun geçmişle buluşmasına imkân 
vermiştir. Nitekim Büyük Türkçe Sözlük's canlılık veren tanık cümle
ler gözden geçirildiğinde Doğan’ın sadece XX. asır odaklı bir sözlük 
hazırlamadığı, örnekler vasıtasıyla eserdeki sözcüklerin tarihini XI. 
yüzyıla kadar götürerek edebiyat ve düşünce dünyamızın birçok is
mini çalışmasına dahil ettiği görülür. Yusuf Has Hacip, Sultan Veled, 
Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Karamanlı Nizami, Fuzuli, Muhibbi, 
Evliya Çelebi, Nedim, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Ömer Nasuhi 
Bilmen tanık cümleler aracılığıyla sözlükte temsil alanı bulmuş kişi
lerdir. Doğan’m tanıklar listesinde ürünleriyle Türkçenin hemen her 
çağma tanıklık eden beş yüzden fazla şair, yazar, ilim, fikir ve devlet 
adamının adı ve/ya mahlası zikredilir. Onun listeyi geniş bir zaman 
dilimine yayarak oluşturması, tarihsel sözcüklerle güncel olanların 
buluşmasını sağlamıştır. Bu tavrın, eseri geniş bir kullanıcı kitlesiyle 
buluşturmayı hedeflediği aşikârdır.

Büyük Türkçe Sözlük, Türkçenin tarihsel sözcüklerinin de gö
rülebileceği bir ortam. Bugün yazı dilinde kullanılmayan veya yerini 
başka kelimelere bırakmış olan; ancak kimi ağızlarda hâlâ varlığı

7 Ayrıntılı bilgi için bk. Doğan 2011, Uysal 2012.
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m sürdüren bazı kelimeler (akı “cömert”, assı “fayda, yarar”, bitik 
“yazı, kitap” vb.), tanıklı yahut tanıksız olarak eldeki sözlüğe girmiş
tir. Dil biliminde arkaik (eskicil) terimiyle ifadesini bulan bu keli
meler; esere tarihsel sözlük kimliği kazandırmış, onun işlevselliğine 
katkı sağlamıştır.

Büyük Türkçe Sözlük’ü kullanışlı kılan bir başka özellik ise 
bünyesinde Türkiye Türkçesi ağızlarından birçok kelimeyi barındır
masıdır. Ağızlardaki onlarca sözlük için bir yaşam alanı olan Büyük 
Türkçe Sözlük’ün sözlü kültür ortamlarından derlenmiş daha çok ke
limeye, söze yer vermesi onun işlevselliğini artıracaktır. Kuşkusuz, 
ağızlar söz varlığı bakımından bir yazı dilini besleyen kaynakların 
başında gelir. Son yıllarda tamamlanan çalışmalarla ağız merkezli 
yayınların belli bir olgunluğa eriştiği malumdur. Büyük Türkçe Söz
lük yazan, ağız sözlüklerini ve monografilerini taramak suretiyle 
eserini daha zengin hâle getirmiş olacaktır.

Doğan’ın, teknolojideki hızlı değişimle veya özenti yoluyla dile 
yerleşmeye çalışan Batı kökenli sözcüklerin yazılışında, TDK’nin 
hilafına, Türkçe okunuşu esas aldığı görülür: Çekap (<check up 
“tıbbi yoklama, tam bakım”), erör (<error “arıza”), e-meyl (<e-mail 
“e-posta”), ful (<full “dolu”), zaping (<zapping “geçgeç”) gibi. An
cak bu, Doğan’da genel bir kural değildir. Yazar bazı kelimeleri, kay
nak dildeki orijinal şekilleriyle verir: bestseller, broker, free, server, 
trend gibi. J ile başlayan, Türkçenin ses dizgesine yabancı olduğu 
için halkın söyleyişte c’ye dönüştürdüğü kimi sözcükler ise Büyük 
Türkçe Sözlük'te iki şekildedir: cimnastik-jimnastik, cokey-jokey, 
cudo-judo, cumal-jumal gibi. Yine, genel bir uygulamanın söz ko
nusu olmadığı bu örneklerde yazarın, ölçüt olarak ilgili sözcüklerin 
halkın söz varlığına girmesini dikkate aldığı söylenebilir. Nitekim 
sözlük yazan, c’li biçimleriyle yer verdiği bazı sözcükleri tanımlar
ken özgün şekillere gönderme yapma yoluna gitmiştir. Benzer tavır; 
ıspatula, ıstok, ıstor, istatüko, istenografi, istep, istepne gibi ön seste 
ı-, i- türemesiyle verilen kelimeler için de söz konusudur. Bunların 
bir kısmı özgün şekillere gönderme yapılarak açıklanmış, bir kısmı 
ise iki şekilde tanımlanmak suretiyle esere alınmıştır.

Sonuç
Sözlükler sürekli çalışma ve büyük emeklerle meydana gelen eser
lerdir. Dilcilerin deyişiyle bir ömür işidir sözlük. Bugün sözlük ha
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zırlamak, 
bilişim tek
nolojilerin
de yaşanan 
gelişmeler 
yardımıyla 
hayli ko
laylaşmış
sa da bu 
işin büyük 
bir özve
ri, dikkat,

çaba ve uzmanlık gerektirdiği unutulmamalıdır.8 Her şeyden önce 
karşılıksız bir sevgi, aşk istemektedir. Henüz bir ortaokul talebesi 
iken Türkçenin sözlüğünü hazırlama düşüncesi kendisinde olgunlaş
maya başlayan D. Mehmet Doğan’m bugün 25. baskısına ulaşan ese
ri; Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüne duyulan derin muhabbetin 
ürünüdür.

Doğan, dil meselesinde duyarlı, bilinçli ve dikkatli bir yazar. 
Bilgi ve kültür kaybına da hiç tahammülü olmayan bir araştırmacı. 
Ülkesine, onun değerlerine büyük bir sevgisi ve saygısı var. Büyük 
Türkçe Sözlük’iin ortaya çıkışı ve her geçen gün üstüne koyarak bu
günlere gelmesi, müellifindeki bu derin hissiyatın tezahürü. Büyük 
Türkçe Sözlük’e bu gözle bakmak, onun sözlükçülük tarihimizdeki 
yerini tayin ederken daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bir sözlükçünün en başta gelen görevlerinden biri, sözcüğün 
anlamım tam olarak yakalamaktır. Aksan (2000: 85) da iyi bir sözlü
ğün niteliklerinden ve evrelerinden bahsederken sözlük hazırlamada 
en önemli, en çok özen isteyen işin tanımların verilişinde olduğunu; 
ancak bu işin de yanlışlığa kolayca düşmeye veya eksik anlatıma çok 
elverişli olduğunu, dolayısıyla ayrı bir uzmanlık ve kültür gerektir
diğini belirtir. Bu hususun, Büyük Türkçe Sözlük için karakteristik 
olduğu söylenebilir. Tanımların sade, anlaşılır bir dil kullanılarak sa
mimi bir üslûpla verildiğini ayrıca zikretmek gerekir. Bu tavır eseri 
resmiyetten uzaklaştırmış, ona her gün okunabilecek bir kitap şah

8 Ülkemizde son yıllarda derlem dil bilimi (corpus linguistics) alanında önemli 
gelişmeler yaşanmaktadır. Bilişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilen bu 
çalışmalarla Türkçenin güncel ve tarihsel derlemleri hazırlanmıştır.



176 D. Mehmet Doğan'a Armağan Dil /  Sözlük

siyeti kazandırmıştır. Mevcut özellikleri korunarak tamklayıcı yönü 
geliştirilen bir Büyük Türkçe Sözlük'ün kullanıcı / okur kitlesini daha 
geniş bir çerçeveye taşıyacağı unutulmamalı.

Bazı maddeleri ansiklopedik bir yaklaşımla düzenlenen bu söz
lük, birçok disiplin için başvuru kaynağı durumundadır. Aslına yakın 
imlâ, kusursuz söyleyiş, doğru ve yansız tanım düsturlarıyla vücut 
bulan Büyük Türkçe Sözlük, kültür ve medeniyetimizin temsilcilerine 
kucak açan kelime kadrosu ile sözlükçülük tarihimizde nevi şahsına 
münhasır bir duruş sergileyerek kullanıcılarını bilgilendirmeyi sür
dürüyor.
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Sanat olarak edebiyatın ve kültürün temel malzemesi dildir. Aka- 
demyadan gazetelerin köşe yazarlarına, siyasetçilerden radyo, tele
vizyon gibi görüntülü ve sesli yaym organlarına, ders kitaplarından 
alış veriş tabelalarına kadar her bir sahayı ilgilendiren dil; aslında bir 
kültür hâdisesidir. Bundan dolayı dil tartışmaları kültür ve özellik
le ait olunan kültürel çevre ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Alfabe 
üzerinden başlayan dil tartışmaları ise apayn bir boyuttur.



Dil /  Sözlük Lügat, Dil ve Kültür Mücadelesinde Bir Ömür 179

Dilin sekülerleşmesi için yapılan çalışmalar üniversiteleri, ga
zete ve kitap yayıncılığını aşarak resmî yayınlar, ders kitaplan ve 
basın yayın araçlan ile desteklenen devlet politikası hâline gelince; 
mesele dil meselesi olmaktan çıkmış, bir din / kültür meselesi hâline 
gelmiştir. Çünkü dışta tutulan, yasaklanan, anlamı tahrif edilen, alaya 
alman kelime ve kavramlar dinden geçen, dini referans olarak göste
ren, göndergesi din olan kelime ve kavramlardır.

Alfabe üzerinden başlayan bu tartışmada Müslümanlar başanlı 
olamamış ve mücadele, Latinize edilmiş olsa da İslâm’dan geçen, 
referansı İslâm olan kelime ve kavramların korunması üzerinden yü
rütülmüştür.

Hüseyin Kazım Kadri’nin Büyük Türk Lügati ile TDK’nin 
1945’te hazırladığı Türkçe Sözlük'ü karşılaştınlırsa ne demek istedi
ğim daha iyi anlaşılır. 1950’lerlerden itibaren yaygınlaşan kendine, 
kültürüne yabancılaşma, 70’lerden itibaren siyasi aynşmanm da ala
meti farikalanndan biri olacaktır.

İmlâ, telaffuz ve mana birlikteliği bozulmuş olan Türkçe bu dö
nemde tam bir hedeftir. Hedefe koyanlar da devlet ve basm gücünü 
elinde bulunduran Ataçgillerdir. Buna karşı gazetedeki köşesinde, 
üniversitedeki kürsüsünde, dergilerdeki sayfalannda, kitaplannda 
ferdî mücadelesini yürütenler vardır ki Türkçenin bugüne gelmesini 
onlara borçluyuz. Onlar kim?

Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca’âa toplanan makaleleri ile Pe- 
yami Safa, Türkçemiz ve Uydurmacılık kitabı ile Faruk K. Timurtaş, 
Türkçenin Karanlık Günleri ile Necmettin Hacıeminoğlu, Kültür ve 
Dil kitabı ile Mehmet Kaplan, dergi ve kitaplan ile Necip Fazıl, Ah
met Kabaklı ve Nureddin Topçu.

Dil ve kültür mücadelesi bağlamında D. Mehmet Doğan’ı da 
bu nesle bağlamak gerek. Denilebilir ki bu nesil içinde dil, kültür 
bağlamında en çok eser veren kalem D. Mehmet Doğan’dır. Şu eser
lere bakalım: Batılılaşma İhaneti, Büyük Türkçe Sözlük, Dil Kültür 
Yabancılaşma, Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük, İlk Sözlük, İletişim 
veya Dehşet Çağı, Temel Büyük Türkçe Sözlük, Bir Lügat Bulama
dım, Yüzyılın Soykırımı, Devlet Sözlük Yazar mil, Kelimelerin Seyir 
Defteri.

D. Mehmet Doğan’ın dilimize ve kültürümüze ait müstakil 
olarak hazırlanan bu kitaplannın yanmda, diğer kitapları içindeki 
bölümler de eklenmelidir. O zaman göreceğiz ki Doğan bir sözlük 
yazan olduğu kadar bir dil ve kültür adamıdır.



180 D. Mehmet Doğan’a Armağan Dil /  Sözlük

Bir yazan dil ve kültür üzerine bu kadar düşündüren ve yazdı
ran şey ise içinden geçmekte olduğumuz soykırımdır ve bu soykınm 
aslında -Doğan’m deyimiyle- dil üzerinden gerçekleşmektedir.

Türkçenin bir İslâm dili olduğunu biz Müslümanlardan çok 
önce fark edenler önce dilden, dilin resmî alfabesinden başladılar 
işe. Alfabe değişimi, dilde tasfiyeyi getirdi. O kadar ki bu değişim 
devlet dili hâline getirilmeye çalışıldı. Aşağıdaki satırlar bunun tipik 
bir örneği:

Yıl 1934. İsveç Veliaht Prensi ağırlanıyor. M. Kemal’in ko
nuşması şöyle: “Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten 
uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm ıssılan olarak baysak, önürme, 
uygunluk kıldacılan olmuş bulunuyorlar. Onlar, bugün en güzel 
utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar; baysal utkusu.”( Nakleden Ta- 
ml Bora, Türkiye'de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, 2017) 
Cumhuriyet’le başlayan bu bozulma yer yer gazete, dergi sayfa
larında devam ederken iktidar koltuğuna oturan Ecevit’le bakın ne 
hâle geliyor:

Yıl, 1978. Yer, TBMM. Konu, 4. Beş Yıllık Plan. Konuşan, 
MSP Genel Başkanı Necmeddin Erbakan. Erbakan Hoca, Ece- 
vit Hükümeti’nin dili hakkında konuşuyor: “Bu planın içindeki 
dil aslında bizim milletimizin kullanmış olduğu dilden tamamen 
uzak bir dil. Meclis Başkam’mn bu planı kabul etmeyerek geri
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göndermesi gerekirdi, bizim inancımız budur. Milletimizin dili 
oyuncak değildir. Önüne gelen dilediği gibi uydurma kelimeler
le resmî belge yazamaz. CHP’nin 4. Beş Yıllık Plan Taslağında 
kullandığı dil, bizim inancımıza göre siyasi nezaket hudutlarını 
zedeleyecek mahiyettedir. (...) Bizim millî bünyemizde, bizim 
anlayışımıza göre bu uydurmacılık, bu dil hastalığı yeni değildir. 
Tanzimat’ın yarı aydınları da aslında milletten kendilerini üstün 
gördükleri için milletin kullandığı dili kullanmaz, mutlaka baş
ka bir dil kullanmaya özenirlerdi. Gelin bir köye şu planı verin, 
bir köylü arkadaş okusun, tercüme etsin de göreyim bakalım. 
Biz kendimiz bile bu kadar zamandır sizi dinleye dinleye, mec
buren dinleye dinleye hâlâ bu kelimelere alışmış değiliz. Bu bir 
komplekstir. İçindeki fikirler düşündürücü olacağına; kelimeyi 
anlamak için düşündürmeyi marifet sanıyor. 1961 Anayasasının 
dilinde bulunmayan ulus, olanak, saptamak, olasılık gibi birtakım 
kelimelerinizi söyleye söyleye bunlara bir bakıma milletten ko
puk, bize alıştırdınız. Meclis Başkanı lisan imtihanı yapacağına 
bir Türk dilinden imtihan yapmasını teklif ediyorum, İngilizceden 
önce bakalım, şu Mecliste kaç kişi bu kelimelerin karşılığını bi
lecek: Tümleşik planın ana kelimesidir. Sunu, istem, gereksinim, 
göreli, görece... (sizin kelimelerinizle) bu tarihî konuşmada size 
bir cümle hediye etmek istiyorum: ‘Bu plan Türkiye’yi birincil 
açıdan göreli ve görece yönüyle gereksinimlerini tümleşik suni 
istemlerle batırma planıdır.’ Bir milletin seviyesi, gelişmesi, te
fekkür sistemi diliyle sıkı sıkıya bağlıdır. Milletimizin mütehamil 
dili bir kenara itilerek uydurma kelimelerle, Tarzancaya kaymakla 
ilerleme değil, sadece gerileme ve dejenere olma sağlanır. Mille
timizin bütün tekamül etmiş kullanma lisanı bir kenara itilerek 
bu kelimelerin uydurulması CHP’nin bir bakıma ırkçılığıdır, ırk
çılık... Demin de ifade ettiğim gibi bir devlet belgesinde buna 
kimsenin hakkı yoktur.” (Bkz. MSP Genel Başkanı Prof. Dr. Nec- 
meddin Erbakan’ın 22.11.1978 Günü 4. Beş Yıllık Planı Hakkın
da Millet Meclisinde Yaptığı Konuşma, s. 53-56, Ankara 1979) D. 
Mehmet Doğan’m “Yüzyılın Soykırımı” dediği budur ve bu tespit 
Erbakan Hoca tarafından yıllar önce yapılmıştır.

D. Mehmet Doğan, “Kamus, namustur.” şeklinde Cemil Meriç 
tarafından formüle edilen anlayış doğrultusunda kaleme aldığı eser
lerde kelimenin anlam değişikliğe uğrayışını tarih tarih metinler üze-



182 D. Mehmet Doğan'a Armağan Dil /  Sözlük

rinden inceleyerek verir. Mesela; laiklik, Atatürkçülük, Kemalizm, 
üniter gibi kelimeler hangi devirde ve hangi karşılıklarla girdi dilimi
ze. Türkçe sözlüklerde bu kelimeler hangi karşılıkları ile yer alıyor? 
Bu tarihî çizgiyi izlemek, Türkiye’de devletin gücünü, endişelerini, 
belirleyiciliğini ve de kültür politikasını göstermekle kalmıyor; üni
versitelerin, dil bilimcilerin, yazar ve şairlerin dil bozulması, dile 
devlet müdahalesi karşısmda ne kadar edilgen ve hatta onaylayıcı 
olduklarını gösteriyor bize.

D. Mehmet Doğan’a göre, eş anlamlı kelimelerden birinin özel
likle dışta tutulması ile diğerinin tercih edilmesinin bir dil tercihi de
ğil, ideoloji tercihi ve hatta dayatmasıdır.

Doğan’m adı geçen kitaplarında dikkati çeken diğer bir husus 
ironik üslûbudur. Latin alfabeci ve öztürkçecilerin zamanında yaptığı 
gibi, onlara nazire olsun diye de bir niyetin göstergesi olarak yazar, 
kelime ve anlam, kelime ve imla, kelime ve bağlam ilişkilerini ironik 
olarak örneklemekten kaçınmaz. Kelimelerin etimolojik, semantik 
ve sinonim özelliklerinin yanı sıra günlük hayatta algılanışı ve kul
lanılışına kadar birçok kelimeyi teşrih masasına yatıran D. Mehmet 
Doğan son dönemde İngilizcenin tasallutu altına giren Türkçenin se- 
rencamma ayrıca bakar.

“Devlet Sözlük Yazar mı” diye sorar D. Mehmed Doğan.
Yazar.
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Neden?
Din kelimesine şu anlamı sadece devlet verebilir de ondan: 

“Din (I) is. Ar. 1. İnsanların Tanrıya inanış ve bağlanışı veya varlık
ları ve davranışları kutsal ve kutsal dışı diye ikiye ayırmaktan ibaret 
olan tasarımlar ve işlemler sistemi. 2. mec. İnanılıp çok bağlanılan fi
kir veya ülkü: Atatürkçülük Türk’ün dinidir.” (TDK, Türkçe Sözlük, 
Ankara 1959) 1945 baskısında bu ifade “Kemalizm Türkün dinidir.” 
şeklinde idi. Buradan anlıyoruz ki 1940’larda “Kemalist” olan dev
let; 5 0 ’lerde Atatürkçülük’e terfi etmiş

Türkiye’nin uzun yıllar ibadetler ve dinî haklan kullanma ile 
çatıştınlan kavramlardan biri de laikliktir. D. Mehmet Doğan’ın; Ya
şar Çağbayır, Rekin Ertem ve Tuncer Gülensoy ile hazırladığı Büyük 
Türkçe Sözlük’te laik kelimesine şu anlam verilmiştir: “1. Dünya 
işlerini din işlerinden ayıran, lâdini, seküler 2. Dinî olmayan, din
siz, 3. Laik görüşe sahip kimse.” (Birlik Yayınları, 1986) Yazarlann 
“lâ-dini” olarak verdikleri karşılık, kelimenin Osmanlı Türkçesinin 
karşılığıdır. Çünkü “laik” kelimesi etimolojik olarak Türkçe değildir. 
Ancak bu anlam bile sözlük yazarlarının hedef tahtasına konulma
sına yetmiştir. Devlet erkini kendi ideolojileri doğrultusunda kulla
nanlar bundan dolayı tabii ki sözlük yazacaklar ve başkalarının söz
lüğüne itiraz edecekler. Çünkü sözlüklerdeki bu anlamlandırma, iki 
sayfa arasında kalmadı, birkaç nesil yetiştirdi. Yıllarca aynı kelimeyi 
yazdık, söyledik ve fakat kastettiğimiz mana başka olduğu için anla
şamadık. Devletin sözlüğünü esas alanlar, milletimize 163. ve 312. 
maddelerden kök söktürdü yıllarca. Bütün bu çatışmalann altında şu 
gerçek yatar: Tarihi, zafer kazananlann; sözlüğü de devlet erkini kul
lananların yazması.

Son olarak dilimiz üzerinde bu kadar titizlenen D. Mehmet 
Doğan’ın Türkçemize olan bir başka hizmetinden de bahsetmemiz 
gerekir. Bilindiği gibi Doğan, TYB’nin kurucu başkamdir ve bu gö
revi günümüzde Onursal Başkan olarak sürdürmektedir. Kurulduğu 
yıldan itibaren her yıl düşünce, sanat, edebiyat sahalannda verilen 
“Dil Ödülü” ve Kültür Sanat Yıllığı içinde yer alan Dil Bölümü de 
D. Mehmet Doğan’m ihdasıdır. Dil üzerine düşünen, yazan, Türkçe- 
yi Türkçe gibi kullanan yazar ve şairlere çekilen bir dikkattir bu ödül 
ve yazılar.



184 D. Mehmet Doğan'a Armağan Dil /  Sözlük

Bir musikimiz vardı.
Elimizden aldılar.
Bir dilimiz vardı, hedef tahtasına koydular.
Bizi biz yapan bu değerleri asli yerine koymadıkça biz “biz” 

olmayacağız. İnşallah bir gün Tanpmar’m deyişiyle “her şey yerli 
yerinde” olacak. O zamanlan görenler diyecekler ki bu çorbaya tuz 
katanlardan biri de D. Mehmet Doğan’dır.

Biz şimdiden söyleyelim istedik ve söyledik.
Bir gün dilimizi yerli yerinde kullanan bir edebiyatımız, bir dü

şünce dünyamız, bir siyaset, basın ve iletişim âlemi olacak. Bilin ki 
o günlere giden yolun taşlan bugünden döşenmektedir. D. Mehmet 
Doğan da bu yolu döşeyenlerden biridir.



D. Mehmet Doğan

Devlet Sözlük 
Yazar mı?
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CİHAN AKTAŞ

Kelime Borçları

Size düşünme ufkunu açan bir kelime öğreten yazar, o kelimeyi kul
landığınız her metinde cümlelerinize karışır. Bize yeni bir kelime 
öğreteni, Kelimeleri Bağışlayan’a duyduğumuz saygı nedeniyle de 
unutmayız.

Müslümanların me
deniyetinin temayüz etti
ği coğrafyada geziniyor 
Mehmet Doğan’m sorular
la yüklü kalemi. Onun kav
ram dünyasında medeni
yet, kültürel cehd ve ihlas 
olmadan layık olunamayan 
bir değerler manzumesi. 
Kelimeler ise ancak sahih

D. Mehmet Doğan yazılarını üniversite yıllarımdan beri oku
yorum. Lise yıllarına uzanan bir Hareket dergisi hatırlaması da var. 
Batılılaşma İhaneti, Türkiye toplumu olarak maruz kaldığımız bü
yük depremleri hamaset ve 
sloganın ötesinde, derin
likli işlemenin ilk örnekle
rinden biriydi. Bildiğimizi 
sandığımızın ötesine geçen 
gönderme ve tespitler öğ
retiyor (içeriyor); tasvir ve 
tespitleriyle araştırma he
yecanı oluşturuyordu.



Dil /  Sözlük Kelime Borçları 187

kullanımlarıyla düşüncemizi açacak emanetler. Geçmişe nostaljik bir 
gözle değil, karanlık labirentlere ışık tutacak kelime ve kavramlara 
açıklık kazandırarak, dilden düşürülmüş kelime ve kavramları ise 
hatırlatarak bakıyor. Tarih ve Toplum {Türkiye ’de Toprak Meselesi), 
kendi tarihimizi ayrıcalıklı kılan ya da zaaflara düşüren olgular bağ
lamında dikkatlerden kaçmış ne çok şey söyler. Sahi tarihi okumayı 
başaramayan toplumlar gelecek konusunda ümitvar olabilirler mi? 
Mehmet Doğan okurken Calvino ’nun Amerika ’da Bir İyimser'de ge
çen şu sözünü hatırlarım: “Tarih bilinci demek geçmişten fazla gele
ceğe belli bir açıdan yaklaşmak demektir.”

Yaşadığımız önemli tecrübeler ve tanıklıklarımız, layıkıyla ye
niden düşünülmediği için tarihin labirentlerinde kayboluyor. Sorun
larımız çok, ihtiyaçlarımız da aceleci davranmaya zorluyor. Ufku
muz nasıl betonla örtülmeyebilir? Bir metni sağlam ve okunur kılan 
sebeplerle bir binayı sağlam ve yaşanabilir kılan sebepler birbirinden 
farklı değil. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi açış ko
nuşmasında bu hususun altını çiziyordu Doğan: “Türkiye şehirlerini 
sakat modemizme kurban vermeye devam ediyor.” Komşu ile ko
nuşmak arasındaki ilişkiyi, mimar kelimesinin Türkçesinin “şenlen
dirici” olduğunu gösteriyor Kelimelerin Seyir Defteri'nde.
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Türkistan Türkiye Gergefinde İran’m, Neden Klasiklerimiz 
YokT\m, Ömrüm Ankara’nın ve daha nice değerli eserin yazan D. 
Mehmet Doğan yazarlık hayatı boyunca birbirini tekrar etmeyen ki
taplar yazdı hep. Bu kitaplar eksik olan ve eksilen üzerinde dururken 
hayatı doğru yaşama üzerine düşündürüyor.

Mehmet Doğan’a birçok kitabı yanı sıra Büyük Türkçe Sözlük'ü 
için de hep müteşekkir olacağım. Yazarlığın eş dost, hısım akraba 
arasında işsiz güçsüzlükle bir tutulması karşısında daha fazla taham
müllü ve kararlı olmaya çabaladığım gençlik yıllanmda bir metinle

boğuşurken kılı kırk yarma gereği duyardım; metnimi ben ciddiye al
mazsam kime inandırabilirdim ki yazılmadan edilemeyeceğini. Hata 
yapmamak için başvurduğum güvenilir kaynaklardan biriydi Büyük 
Türkçe Sözlük. Gün içinde defalarca açılır, karıştınlırdı. O iki cilt 
sözlük benimle Bakü’de dört yıl geçirdi, Tahran’da on dört. Şimdi-
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lerde Tahran’da, Türkçe dersler verdiğim bir öğrencinin kütüphane
sinde yardımcı oluyor gelişen metinlere.

“Ahmet Haşim’in ‘Son Şarklı’yı yazdığı 1926’dan sonra 
Türkiye’de kamusa karşı büyük bir savaş açılmıştı” diye belirtiyor, 
Kelimelerin Seyir Defteri'ma. ilk yazısında Doğan. “Deniz, büyük 
deniz, okyanus” anlamına geliyor kamus. Artık 7-8 bin kelimelik cep 
kılavuzlarıyla idare eder olmuştuk. Cemil Meriç’in tespitini hatırla
tıyor: “Her mukaddesatı yıkan Fransız İhtilali, tek mukaddesata do
kunmamış: Kamus.” Bir toplum kelimelerine yabancılaştığında nasıl 
düşünür, hayal eder, nasıl tarif eder yolunu... Hz. Muhammed (sav) 
ona “Ya Ali, 5 bin koyun mu istersin, 5 kelime öğrenmek mi?” diye 
sorduğunda, Ali elbet 5 kelimeyi seçmişti. Dilin yoksun kalması paha
sına gerçekleşen zenginlik, müreffeh kılmıyor toplumlan. Şehri kent
leştirmek, aslında “Medine”nin taruman, Doğan’m tarifinde. Madem 
“öz Türkçe”den söz ediliyordu, şehir niye “şar” olamadı. Soğdca veya 
Sakacadan Farsçaya veya Uygur Türkçesine geçtiği sanılan bir keli
me, kent. Anlamı ise “köy”. Nihai olarak bugün herhangi bir uyum ve 
dengeden yoksun büyük “kent”lerimize baktığımızda, uçsuz bucaksız 
köylere dönüştüklerini söyleyemiyoruz. “Kent”in seçimi gibi mantıklı 
bir açıklamaya ulaşamadığımız örnekler üzerine düşünmeden de kül
türel meselelerimizi nasıl doğru tarif edebiliriz ki...

Caddebostan semtinin isminin arka planında yer alan, bütün ay- 
nntılanyla bir Refik Halit Karay’ın tasvir ettiği “Cadı Bostanı”dır; 
Kelimelerin Seyir Defteri’nde irdeliyor bu değişimin yüz elli yıllık 
anlamını Mehmet Doğan. Dil kurumlan ne yapar? “Ne ilaç oluyor 
ne öldürüyor.” O yazmasaydı “İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar 
Kanunu”nun bu isimle yürürlükte olduğu bilgisinden mahrum ka
lacaktım. Büyük kelime ve terkip kaybı açısından bakıldığında 
önemsiz gelebilir bu mahrumiyet. Ancak söz konusu olan öncelik
le medeniyet değişimi hareketiyle oluşan bir kaybın eseri olan ifade 
boşluklannın bilincimizde neye mal olduğunu hatırlamaktır. İspen- 
çiyar, 1600’lü yıllardan beri “eczacı” demek. Daha önce ise eczacı 
yerine “Saydelanî” kullanılırmış. 1928’de TBMM’de kabul edilmiş 
“İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu” korunurken eczacılık 
alanında yeni kelimelerin arayışına düşülüyor. 1935 başında yayım
lanan Osmanlıcadan Türkçeye Dil Kılavuzu’nâz eczacı yerine “em- 
gen”, eczane yerine “emget” kelimeleri uygun görülmüş. Eski Türk- 
çede “deva, ilaç” karşılığı kullanılan “em”in bu şekilde diriltilmesi 
de halkta bir karşılık bulmamış.
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Kaybettiğimiz kelimelerle birlikte duçar olduğumuz anlatım 
yoksulluğu, o kelimelerle karşılaştığımızda daha bir açıklık kazanıyor. 
Dile geleni anlatacak kelimeye en yakın olana bir türlü ulaşamıyor ka

lem. “Muhayyer” sa
dece bir makam ismi

Hareli, tahrir- 
li, yani çizgili (kâğıt 
kumaş) yanında, eski

den kullanılan şeker renginde bir cins kâğıdın da “muhayyer” ola
rak anıldığını okuyoruz Kelimelerin Seyir Defteri’nde. Çağrışımlar 
birbirini kovalıyor: Hank (yakıcı) veya harîk (yangın) hangi harfle 
yazılıyordu? Peki ya o güzelim “harikulade”nin ilk harfi... Dört ya
şındayken ilk kez ablamdan duyduğumda hoşuma giden bu kelimeyi 
heceleyerek dolaşıyordum ortalıkta. Aklıma Cemal Şakar’ın hazır
ladığı Sessiz Harfler kitabından yükselen harf ve kelime çığlıkları 
geliyor. Ne kadar az tanımlandı, dile getirildiler sanat ve edebiyat 
yoluyla.

değil, bir zamanlar 
bizim alışveriş lisanı
mızda en çok kullanı
lan kelime. Ahmet Ve- 
fik Paşa’nm yer verdi
ği iki temsili oluşturan 
ise “ha” ile “hı” farkı, 
tiki, makam için kul
lanılan, “hayran edici, 
şaşırtıcı”; İkincisi ise 
“İhtiyara, dileğe bağlı, 
iradeye menut, beğe
nilip alınmak şartıyla 
kaldırılan mal.”

Derrida, 10 Mayıs 1997’de YKY ve Boğaziçi Üniversitesinin da
vetiyle geldiği İstanbul’dan editörü Catherine Malabou’ya gönderdiği 
mektupta yaşadığımız dil yoksullaşmasını “Harf darbesi” diye adlan
dırırken nasıl da haklı! Ardımızdaki bu terk edilmiş kelimeler ordusu 
var iken bir anlamı açmakta aldığımız yol konusunda nasıl emin ve 
güvenli olabiliriz? Kelime okyanusu, kulaç atmayı sürdürmediğimiz 
takdirde düşünce özgürlüğüne ulaşamayacağımız dalgalarla kaplı. 
Araştırmayı sürdürüyor Mehmet Doğan ve “muhayyer” ile keçi tiftiği
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“moher” arasında bir bağ kurulabileceğini fark ediyor. Moher, Celâl 
Esad Arseven’in Sanat Ansiklopedisi'nde “hareli kumaş” olarak açık
lanıyor ne de olsa. Beri taraftan aynı ansiklopedide muhayyerin de 
“hareli (menevişli) ve tahrirli” manasında kullanıldığı belirtiliyor. Baş
ka bağlantılar da kuruyor elbette. Yeryüzünde dolaşan kelimeler ara
sında gidip gelirken dilimizden eksilen kelimelerin bıraktığı boşluğu 
dile gelememiş cümleler açısından da kavrıyoruz. Sadece “muhayyer” 
incelikler için bile okunmayı hak ediyor Kelimelerin Seyir Defteri.

Çok büyük bir bilgi akışı içinde olduğumuz halde yüz yıl önce 
Anadolu şehirlerinde yaşamış atalarımızın gündelik hayatlarına 
dair bilgilerimiz sınırlı. İstanbul’un gündelik hayatmı da Refik Ha- 
lit Karay gibi velut ve meraklı kalemlerin tasvirleriyle gözlerimizin 
önünde canlandırabiliyoruz. Bu uçuculuk ile alfabe değişimi arasın
da elbet bir bağ var. Seksen sene önce gazetelerde tayyareden uçak 
diye söz ediliyordu, gelgelelim geniş kalabalıklar nezdinde kelime, 
tayyareydi; sanırım 1970’lerin ortalarına kadar devam etti tayyarenin 
hükmü. Çocuklarımız nadiren bizim eriştiğimiz tayyare kelimesini 
duyuyor, okuyorlar. Bana öyle geliyor ki tayyare kelimesinin iptali, 
resmî karşılığı kitleler “uçak” seferlerini daha fazla kullanır oldukça 
gerçekleşti asıl (resmî karşılığı kelimeleri atılabilir). Benzeri bir kul
lanım yayılmasını “bayan” unvanında da görüyoruz.

Tayyare kelimesinin çocukluğumuzda duyurduğu sihri acaba 
kendi çocuklarımız “uçak”ta hissedebildi mi?

Dil ile bu denli radikal bir şekilde oynamanın coğrafyası ne 
felsefede ne de edebiyatta bir iddia sahibi olabilirdi. Allah’tan bes
lenme kaynaklarımız resmî yapıların ötesine uzanmayı sürdürüyor. 
Uçan halı figürlü masallara sesin ötesinde bir bağla yakınlığı olan bu 
kelime üzerinden düşünmeden edemiyorum. 1934’te Osmanlıcadan 
Türkçeye Cep Kılavuzu yayımlandığında, havacılıkla ilgili kullanıl
ması zorunlu Osmanlıca kelime karşılıkları şu şekilde verilmektey
miş; Doğan’m, “Hava Meydanı Nasıl Uçtu?” başlıklı yazısında an
lattığına göre:

Tayyare: Uçku.
Tayyareci: Uçman.
Tayyare Meydanı: Uçak
Geçen zaman içinde kullanımlar değişmiş. Utku’yu hatırlatan 

“uçku” yerleşememiş dilimize. Yerleşemeyen kelimelerin yerini tabela 
ve çeviri dizi dili alıyor tabiatıyla. Kamusal bir varlık edinmesine izin
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verilmemiş geniş bir kadın nüfusu verili kamuda yer almaya başlayınca, 
tabelalarda yer alan “bayan”ın kullanılması olağan hale gelmedi mi?

Dilimizde eksik olan üzerine düşünüp bu bağlamda sorumluluk 
üstlendikçe bize kendini gösterecektir nostaljiyle düşündüğümüz 
medeniyetimiz. Türkçe Sözlük'te 15-20 bin civarında kelime olduğu 
halde Redhouse’un Türkçeden İngilizceye sözlüğü 130 bin civarın
da söz varlığına sahip; bu tuhaflığın altını çiziyor Kelimelerin Seyir 
Defteri. Arapça ve Farsça kelimelerden ayıklanan dilimiz “öz” diye 
bilinen kelimelerle zenginleşmedi. Fakat oluşan boşluk yağmaya

açık olma
nın da boş
lu ğ u y d u .  
Yakın geç
mişte iyi 
kötü sorgu
lanan İngi
lizce tabe-

da Türkçe 
Bilen Var

lalar baskı
nı Mehmet 
D o ğ a n ’ın 
gündemin
dedir el
bette. “’Dil 
Kurumun-

Diyebilir miyiz?” başlıklı yazısında Dil Devrimi’nin örtük amacının 
“Günlük dil Türkçe olsa bile ilim dilinin Latince olarak seçilmesi” 
olduğunu anlatıyor: “Osmanlıca ıstılahlar reddedildi, öztürkçe te
rimler yerleştirilemedi ve böylelikle Latince ve İngilizce terimlerin 
yaygınlaştırılmasına zemin hazırlandı.” Sonuçta bir salgın gibi ya
yılıyor şehirlerimizde İngilizce tabelalar, birtakım sorunları örtbas 
etme, öteleme, olduğundan farklı gösterme ihtiyacıyla ilgili görünen 
bir fütursuzlukla. Bu boşluk içinde dilimizi istila eden kelimelerin 
Türkçe Sözlük'te orijinal halleriyle yazıldığını da hatırlatıyor. “Dil 
Bayramı Dolayısıyla: Nâmı Diğer Turkish Lexicon!” başlıklı yazı.

Mehmet Doğan kelime okyanusumuzu yeniden keşfin ve bu 
okyanusun kayıplığmda başımıza gelen / gelecek yoksullaşma üzeri
ne düşündürmenin kitaplarını yazıyor.
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Mekân veya harfin yüklenmiş olduğu anlamın belirsizleştiği 
yerde oluşan bir uğultu vardır ki yine mekân ve harfin barındırdığı 
izlerin yardımıyla aynştırabilmektedir seslerini.

“Medeniyet Dilinden Etnik Dil Çıkartmak!” başlıklı yazı
sında, Yüzyılın Soykırımı kitabından hareketle, soykırımın ille de 
biyolojik bir vakıa olmadığının altını çiziyor Doğan. 20. yüzyıla 
kadar geliştirdiğimiz varlığımız yüzyılın içinde ilerlerken bir ulus 
meydana getirmek üzere etnik unsurları “temizlenmek” istendi. 
21. yüzyıla “dil ülkemizin topraklarının büyük bir kısmını kay
betmiş olarak girdiğimizi” bilmek, yazarlara ağır bir sorumluluk 
yüklüyor. Böyle bir kayıp nasıl telafi edilebilir? Beri taraftan, 
böyle bir kayıpla birlikte nasıl layıkıyla anlatabiliriz henüz yazıl
mamış hikâyelerimizi?

Derrida’nın İstanbul’dan editörüne gönderdiği mektuptaki 
çeşitli tespitler, maruz kaldığımız tahribatı henüz bütün boyutla
rıyla görmediğimizi düşündürür. Benzeri bir devrimin Fransa’da 
gerçekleşmiş olması varsayımı üzerinden şöyle kurcalıyor Der- 
ria, dünün harflerine dönüşü kesinlikle yasaklayan devrimi: “Bu 
‘coup de la lettre’ (harf darbesi), bu şans veya bu darbe belki de 
her olayda bize vuruyor. Kişinin sadece soyunması değil, gitmesi, 
çıplak halde tekrar yola koyulması, beden değiştirmesi; işaretle
rin, her tezahürün vücudunu değiştirmesi gerekir ve bunu yapar
ken aynı kalmış, yani kendi dilinin hâlâ efendisiymiş gibi davran
mak zorundadır.”

“Görebildiğim en derin yara bu, öyle ya da böyle herkesin ka
derine mühürlenmiş bir kötülük figürü bu” diye sürdürüyor sözle
rini düşünür ve bir yerde “harf katliamı”ndan, daha sonra ise “asla 
yayımlanmayacak mektuplardan” söz ediyor. Ve “bir makineleşme 
değil mi bu?” diye soruyor. Öyle ya, ne çok hayat ve tecrübeye özgü 
bir birikim sıfırlandığında yerine konulanın acelesi nasıl incelikleri 
ve ayrıntıları hesaba katabilir?

Beş on kelime şaşırtıcı bir budamayla tek kelimeye özetlenmiş
ti; zimmet, müsteban, mekşuf, aleni, münhal, celî, bâhir (hüveyda, 
ayan, zâhir, âşikâr), vâzıh yerine “açık”. Kim bilir başka ne kadar çok 
kelime var, eksikliği nedeniyle bir cümlede oluşturmak istediğimiz 
anlama ulaşmakta zorlanmamıza yol açan!

Makineleşme, sırf alfabeyle kalamazdı, evler ve şehirler de maki
ne düzeniyle vücudunu değiştirmeliydi. Bunların hepsini gayet sağlıklı
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bir şekilde gerçekleştirip yeniden yola koymak mümkün olmadığı için 
de “harf darbesi”, askerî darbelerle tahkim edilip durdu ya...

Mehmet Doğan, Derrida’mn kurcaladığı yaralayıcı değişimi 
duygusal bir tepkiyle sorgulamakla kalmıyor, örnekler üzerinden 
açıyor, çözüm yollan gösteriyor. Kaybı telafi etmenin yolu elbette ki 
düşünce ufkunu kısıtlamaktan geçmez. Büyük eserlerle hatırlarız ke
limelerimizi, büyük eserlerle kendini tazeler dil. “Yitiklerimizi sahip
lenerek ve zengin bir kelime kadrosu ile yazarak, büyük eserler ortaya

k o y a r a k  
bunu ba-

E k - 
sikliği içi- 
m iz d e k i  
boş lukta  
pay sahibi 
nice keli
meyi ha
tırlatıyor 
dil yara
sını konu 
ed ind iğ i  
kitapları  
Doğan’ın. 
Onun ya- 
z ı l a r ı n ı  
o k u rk e n  
s ı k l ı k l a

bir kelime üzerine yeniden düşünme gereği duyuyorum. Bir keli
menin kaybı ve yerinde bıraktığı boşluk neye karşılık geliyor, hayat 
bu boşluktan nasıl etkileniyor... Yeni bir metinde yol almak, eksik 
kelimelerin ayırtına varmak demek (farkma varmak demektir / far
kına varmaktır). Öğrendiğim ne çok kelime var bu yaşıma kadar 
ve henüz öğrenmediğim. Bazen bir metin, yeni kelimelere ihtiyaç 
duyduğu için de bekliyor masamda.

“Henüz” kelimesi iyi ki kaybolmadı budanan nice kelime ara
sında. Henüz vakit var, diyebiliriz. Umut edilebilir her şeye rağmen. 
İnsan kendini ve bağlammı değiştirebilir.

şarabil i -
• _  99nz.
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ALİ AYÇİL

Mehmet Doğan’ın 
Yurt Nöbeti

Mehmet Doğan’m konuşmalarından herhangi birini dinleyenler, 
onun Türkiye’yi kendisine mesele etmiş bir fikir işçisi olduğunu he
men anlar. Müktesebatı, bir dünya görüşünün bekçiliğini yaptığının 
bariz bir işaretidir. Ama Mehmet Doğan’m fikri ameliyesini sade
ce bir bekçilikle ya da kendinden önceki düşünceleri geleceğe ak
tarmakla sınırlandırmak hata olur. Düşünen her adam gibi Mehmet 
Doğan da yaşadığı dönemin meselelerine, devraldığı mirasa kendi 
zihinsel katkılarım ekleyerek çözümler bulmaya çabaladı. Yazmış 
olduğu kitaplar bunun canlı bir örneğidir.
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Kabul etmek gerekir ki Türkiye’de 
muhafazakâr, yerli, mütedeyyin kültürün 
savunucuları hem estetik, hem de fikrî 
derinlik açısmdan farklı zihinsel çıtalara 
sahiptirler. Mehmet Doğan, Nurettin Top
çu fikir ocağında pişmiş kalemlerden bi
ridir ve bu onun daha genç yaşta andığım 
iki cephesini de sağlamlaştırmıştır. Doğal 
olarak Doğan, herhangi bir meseleyi aynı 
anda tarihî, sosyolojik, politik ve estetik 
açıdan görüp yorumlayabilecek bir derin
liğe sahip oldu ve yılların verdiği tecrü
beyle düşüncelerini mütevazı bir üslûpla 
aktarmayı da bildi.

Mehmet Doğan’dan bahsederken 
çok cepheli; ama merkezini değiştirme
yen bir adamdan bahsediyoruz. Ansiklo- 
pediciliği meselâ ona pek çok şey öğret
miş olmalı; yaptığı farklı görevler, Türki
ye Yazarlar Birliği deneyimi, köşe yazar
lığı, yayıncılığı, belli bir dönem üniver
sitede yazarlık üstüne dersler vermesi ve 
sözlükçülüğü ilk bakışta bir çeşitlilik gibi 
görünmekteyse de yapılan işlerin mahi
yetine baktığımızda, aynı sakanın aynı 
kaynaktan doldurduğu suyu, suya ihtiyaç 
duyulan yerlere götürdüğünü fark ederiz. 
Mehmet Doğan’a “bilgi sakası” yakış
tırmasını yapmak hiç de abartı değildir. 
Burada iki kelimenin de altını titizlikle 
çizmemiz icap eder: Doğan’ın bütün me
şakkatlere rağmen sakalığını üstlendiği 
bu bilgi neyin bilgisidir? Sözü uzatmadan 
söyleyelim; İslâm’m kundağına sarılmış 
Türklük bilgisi.

Bu bilgi elbette İslâm’m kundağı
na sarılmıştır; ama hücreleri kelimeler
den oluşmaktadır. Bir fikir adamı olarak 
Mehmet Doğan, Türkiye’nin meselele

rinin bir kamus meselesi olduğunu er
ken zamanda görmüş bir kalemdir. Pek 
çoğumuzun yıllar boyunca masasının 
üzerinde hazır tutuğu ve başvurduğu Bü
yük Türkçe Sözlük yazarın kültürümüze 
yaptığı en önemli katkıdır. Burada sa
dece bir sözlükten değil, sözlük yapma, 
hazırlama bilincinden de bahsediyoruz. 
Bu bilinç, tek tek her bir kelime aracı
lığıyla Türkçeyle kavilleşmek anlamına 
da gelir. Türkçenin içeriden ve dışandan 
zorlamayla uğradığı tahribatı ve onun 
yanm asırdan uzun bir süre kendi hâline 
bırakılmadığını biliyoruz. Sözlük yazarı, 
bu işe soyunurken ana dilinin başından 
geçenlerden haberdardır ve onun sökü
ğünü dikmek öyle kolay olmasa gerek. 
Mehmet Doğan bu Türkçe vazifesini öz
veriyle yerine getirdi.

Mehmet Doğan’m Türk İslâm te
fekkürü içindeki konumu da hep denge
li oldu. Onun, Anadolu Türklüğünü inşa 
eden dinî ve millî düsturların artık bir ge
lenek hâline gelmiş, kültürleşmiş hâlini 
merkeze alması ve bu iki tarih yapıcı 
unsurun rabıtalarını bozacak bir eğilime 
girmemesi dengeli duruşun bir neticesi
dir. Yine bu duruşun bir başka neticesi de 
Mehmet Doğan’ın farklı kültürel çevre
lerle konuşabilecek bir yerde ikamet et
mesidir. Üslûbu, muhatabını görebilmesi 
ve müktesebatı, bu fikir işçisini ayrıca 
saygın hâle de getirmiştir.

Mehmet Doğan hâlâ düşünmeye, 
yazmaya ve konuşmaya devam ediyor; 
biliyoruz ki o, gittiğinde yerinde boşluk 
bırakacak adamlardandır. Evsaflı silah
larla yurt nöbeti tutuğu için de bu boşluk 
öylesine bir boşluk olmayacaktır.
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FATİH GÖKDAĞ

Ankaralı Mehmet Doğan 
Ağabey

Neden “Ankaralı Mehmet Doğan?” muhtemel sorusuna cevaben, 
kendisini tanıdığım zamanda bulunduğumuz Hareket dergisi çevresi 
içinde benim de hemşerim olan bir de Kayserili Mehmet Doğan Ağa
beyimiz vardı. Zaman zaman Mehmet Doğan isimleri karıştırılınca 
ilk önce şehirler, sonra da Ankaralı Mehmet Doğan’ın isminin başına 
“D.” harfi eklenerek karışıklık giderildi. Ancak yine de Harekefm 
eski sayılarında rastladığımız “Mehmet Doğan” imzalarında bir an 
tereddüt ediyoruz. Bu yazıyı hazırlarken 1967 tarihli Hareket'te 
Mehmet Doğan imzalı “Düş” başlıklı hikâyeyi sorduğumda “Ben 
Hareket'e hiç hikâye göndermedim” dedi.

Alışkanlıklarımız arasında günlük tutarak hayatımızda izi kala
cak hâdiseleri sıcağına sıcağma kayıt altına almak pek yoktur. Yaşa
dıklarımızı hatırlamak gerektiğinde zihnimiz geriye doğru, yakala
yabildiği anları günümüze taşıyor.

Kendisini yetmişli yılların başında tanıdım. İstanbul’da askerlik 
sonrası ikamete başlamıştı. Çoğumuz bekâr ve öğrenciyiz. Taze evli 
Ezel Ağabey, Ebubekir Ağabey dışmda aramızda evli olan yok gibi. 
Mustafa Kutlu henüz İstanbul’a intikal etmemiş. Rahmetli Cahit 
Çollak’la kaldığımız MTTB’nin Rüstem Paşa öğrenci yurdundan ay
rılıp Üsküdar Çiçekçi’de Halit Işık, Mehmet Ali Erkut’la kaldığımız, 
daha sonra adı ünlü ressamlar araşma giren, o sıralarda Hareket'te 
desenleri yer alan Mahmut Celayir’in de bize dahil olduğu bekârlık 
evimizde Mehmet Ağabey’i misafir ettiğimizi hatırlıyorum. Bura
da bir hikâye denememi kendisine okutuyorum, “ümitvar” buluyor. 
Daha sonra babamın vefatı üzerine İstanbul’a getirdiğim annem ve 
kardeşlerimle beraber yaşadığımız eve ve soframıza misafir olup
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bereketlendirdi. Bilahare Kuzguncuk ve 
Üsküdar’daki evlerimizde de bu bereket 
zaman zaman devam etti. Benim evli
liğim ise Kandilli semtinde tutuğumuz 
evde oldu. Burası da Mehmet Doğan, 
Cahit Çollak, İsmail Kara ile birlikte pek 
çok bekâr, evli dostların varlığı ile misa
firliğin güzel hâllerini yaşamamıza vesile 
oldu.

Mehmet Ağabey’le bulunduğu
muz çevre aynı, ancak bulunduğumuz 
mekânlar farklı idi. Ortam sağ-sol gergin
liğinin artmaya, 
silahların ateş
lenmeye baş
landığı zaman
lar. Taraf olmak 
imanın şartların
dan gibi. Bu du
rumu körükle
yen gizli ellerin 
varlığı dışarı
dan bakınca se
ziliyor. Bu şart
larda bağımsız 
duruşu ortaya 
koyan buluşma 
noktalarından 
biri Hareket 
dergisi ve çev
resi. Bayraktar
lığım Nurettin 
Topçu hocanın 
h im a y e s in d e  
Ezel Ağabey 
(Erverdi) yapı
yor. Etrafındaki 
yazar- çizerlerle 
yerli / millî fi

kirler / değerler üzerinden geleceğe yön 
verilmeye çalışılıyor. Sistem resmî tabu
larını her yönden dayatıyor.

D. Mehmet Doğan Hareket'te bi
rikimi ve güçlü kalemi ile dayatmaların 
üzerine gidip “yabancılaşma” üzerine 
yazılar yazıyor, gerçekleri çarpıcı bir şe
kilde ortaya koyuyordu. Bu yazılar bir 
neslin el kitabı olacak olan ve sunuşunda; 
“Hareket kitaplan; sömürgeci Batı, mutlu 
azınlık ve batıcı aydınlar cephesi ile Müs
lüman Türk milleti arasında yüzyıllardır

süren mücade
lede halkımızın 
yanında yerini 
almak üzere ya
yımlanıyor” ifa
deleri yer alan 
Ba t ı l l ı l a ş ma  
İhaneti ismi ile 
ilk baskısı 1975 
yılında Dergâh 
Yaymlar ı’nca 
kitaplaştı. Bu 
kitap daha sonra 
yeni ilâveleri ile 
2017 yılında 37. 
baskıya ulaştı.

Benim de 
h a s t a n e d e k i  
son zamanla- 
nnda nöbette 
olduğum Nu
rettin Topçu 
Hoca’nın ve
fatından sonra, 
hocayla ilgili 
Necip Fazıl Ba- 
bıali kitabında
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haksız bir ithamda bulunmuştu. Hare
ket dergisinin 115. sayısında “Mahke
me” başlığıyla bu ithamlara doğrudan 
cevap yerine hazırlanan mizansenle do
laylı bir cevap veriliyordu. Bu bölümde 
adı bulunmamakla birlikte bu dosyayı 
D. Mehmet Doğan’ın hazırladığı bili
niyordu. Bu sayı yayınlandıktan sonra 
Cağaloğlu’ndaki kitapevinde çalıştığım 
sırada beni telefonla arayan Necip Fazıl 
bağlıları tehdit ve hakarette bulundular. 
Bu da bu karşı çıkışın benim nasibime 
düşen kısmı oldu.

Bu arada Hareket Yayınlan, Dergâh 
Yayınlan olmuş ve ilk önemli yayın faali
yeti olarak, tamamı telif olarak düşünülen 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi fasi- 
küller hâlinde yayınlanmaya başlanmıştı. 
D. Mehmet Doğan da yayın kurulunda 
yer aldı ve bu ansiklopedide muhtelif 
maddeler yazdı. Bu hazırlığın yapıldığı 
Hamam Sokak’taki Boğaz rüzgârlanna 
açık dört katlı eski binadan geriye hoş 
hatıralar kaldı. Zaman zaman uğradığı
mızda havada patlayan kahkahalara şahit 
oluyorduk. Meselâ, iki fıkra / espri ustası 
Kutlu ile Doğan, aralanna aldıklan sakin 
tabiatlı Debbağ zade Ahmet’i (ki kendisi 
de ince mizah ustasıdır) soba yakılması, 
daha doğrusu yakılamaması üzerinden 
iğnelemeleri gibi.

1977 yılında D. Mehmet Doğan’m 
önemli bir eseri Tarih ve Toplum 
Türkiye’de Toprak Meselesi ismi ile 
Dergâh Yayınlan arasında yayınlandı. Bu 
kitabı ile Türkiye Millî Kültür Vakfi Teş
vik Ödülü’ne lâyık görüldü. Daha sonra 
Mehmet Ağabey Dergâh / İstanbul sayfa
sını kapadı ve Ankara’ya döndü.

Ankara D. Mehmet Doğan’m rahat 
nefes aldığı yer, ana kucağı, yuvası oldu. 
Ankara’yı daha sonra özel bir mazereti 
yoksa İstanbul’dan ve Anadolu’dan gelen 
her davete icabet ettiği bir merkez noktası 
hâline getirdi. Ve nihayet Ankara üzerine, 
çok ihtimam gösterdiği Ömrüm Anka
ra Bir Ankara Şehrengizi isimli kitabını 
yazdı.

Araştırmacı yazarlığı yanında be
lirgin özelliklerinden biri olan teşkilat
çılığının hayata geçmiş ilk faaliyeti, on 
dört arkadaşı ile 1978 yılında kurduğu 
Yazarlar Birliği Demeği oldu. Bu demek 
sol cenahm örgütlenme tekelini yıkan ve 
yazarlann, çizerlerinin buluştuğu hayat 
alanı oldu. Burada Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi çalışmalan sırasında eksik
liğini hissettiği sözlük çalışmalarına baş
ladı. Sözlük üzerine yaptığı çalışma ve 
daha sonra bu konudaki araştırma ve ya
zılan onu bir “dil âlimi” olarak vasıflan
dırmayı mümkün kılabileceğini, bununla 
birlikte diğer alanlara daha fazla ağırlık 
verdiği, özellikle yakın tarihe olan ilgisi, 
dil konusunda yapabileceklerini biraz ge
ride / eksik bıraktığı kanaatinde olanlar 
hep oldu.

Büyük Türkçe Sözlük Türk aydınının 
başka sözlük aramasına ihtiyaç bırakma
yan el kitabı oldu. Geliştirilmiş 10. bas
kısını 1994 yılında Ülke Yayınevi olarak 
biz yaptık. Bu baskı sözlüğün Özbekistan 
Yazarlar Birliği’nce “Milletlerarası Kaş- 
garlı Mahmud Mükâfatı”na lâyık görül
düğü zamana isabet etti.

Yakın tarih ile kültürümüzün varlık 
sebebi abide şahsiyetlerle ilgilendi. Üzeri
lerine yazı yazıp kitaplar oluşturdu. Özel
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likle Nurettin Topçu ve Mehmet Âkif’in 
ısrarlı takipçisi oldu. Âkif’in Ankara’da 
bulunduğu sırada İstiklâl Marşı’nı yazdı
ğı Taceddin Dergâhı’nda 27 Aralık vefat 
tarihinde ve İstiklâl Marşı’nm kabul tari
hi 12 Mart’ta tören yapılmasını ve konuş
ma yapmayı hiç ihmal etmedi. Dergâh’ın 
ihyasmda, çevresinin düzenlemesinde 
yaptığı konuşmaların büyük etkisi olduğu 
muhakkak. Bu
nunla birlikte 
Dergâh’la tarihî 
Karacabey Ca
mii araşma ya
pılan devasa 
dişçilik fakülte
si binasının ya
pılmasına mani 
olamadı. An
cak her anma 
toplantısında 
bu bina için o
kadar öfkeli hitapta bulunuyor ki bir 
gün fücceten yıkılacağını düşünme
den edemiyorum. Resmî ideolojinin 
28 Şubat’ta olduğu gibi, zaman za
man Âkif’in kamuoyunda profilini 
düşürmeye yönelik tutumuna karşı 
duranların başmda D. Mehmet Do
ğan oldu ve âdeta Âkif’in muhafızlığını 
yaptı ve Âkif üzerine üç kitap telif etti.

Mehmet Ağabey’le İstanbul’dan ay
rılışından sonra 1983 yılında Ankara’da 
tekrar mülâki olmuştuk. Askerlik dönüşü 
Onur İşhanı’ndaki Ülke Kitapevi’ni işlet
mek üzere Ankara’ya gelmiştim. Bu ki
tapevine uğrayanlardan oldu. Ayrıca yeni 
evlilik yapmıştı, böylece ailece de görüş
me fırsatımız oldu.

Yine Mehmet Doğan’ın öncülüğü 
ile 1991 yılında kurulan Türkiye Yazar
lar Birliği Vakfı’nın kuruluşunda “vakfa 
maddi ve manevi katkılarından ötürü üye 
kabul edilenler” arasında yer aldım.

Daha sonra taşındığım ve bir soh
bet mekânı haline gelen Türk-İş pasa
jındaki yerimize daha sık uğradı, ancak 
sohbetlere katıldığını hatırlamıyorum. 
Bununla birlikte Ankara’da Ezel Ağabey 
aracılığı ile tanıdığım ve beraberce bu 
tanışıklığı ilerlettiğimiz merhum Aydın 
Menderes’le 1993 yılında parti kuruluşu 
öncesi “zihin fırtınası” toplantıları yapı
yorduk. Ankara Dedeman otelindeki bu 

toplantılara katı
lıp fikirlerini pay
laştı.

Benim Ya
zarlar Birliği’ne 
Mehmet Ağabeyi 
görmek için zi
yaretlerim oldu. 
Bazen de ödül de
ğerlendirme top
lantılarına davet 
edildim. Türkiye 
Yazarlar Birliği 

ve Mehmet Ağabey’le olan daha yakın 
münasebetim Kayseri Belediyesi için 
hazırlamaya başladığım Kayseri Ansik
lopedisi çalışma mekânı üzerinden oldu. 
Birinci cildi TYB Vakfı’nm Mithatpaşa 
Caddesi’ndeki Ülke Demeği adına ki
ralanan yerin bir odasında Yusuf Turan 
Günaydın’la beraber yaptığımız çalışma 
ile ikinci ve üçüncü ciltler ise başka bir 
mekânda hazırlandı. Bu arada Yazar
lar Birliği Sümer 1 Sokak’ta yeni bir
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binaya taşınmıştı. Bu beş katlı binanın 
bir odasına ansiklopedi çalışmaları için 
Mehmet Ağabey’e söz arasında talip 
olduğumu söyledim. Hemen cevap ver
medi. Bir süre sonra boşalttıkları Millî 
Müdafaa Caddesi’ndeki TYB Vakfı’na 
ait dairenin toplantı odasını kullanabile
ceğimi söyledi. Bu daire boşaltılmamış 
TYB Vakfı ve Mehmet Âkif Araştırma 
Merkezi olarak bırakılmıştı. Kendisi de 
zaman zaman gelip eski odasını kulla
nıyordu. Ben de ansiklopedinin 4. ve 
5. ciltlerini hazırlarken takıldığım bazı 
hususları kendisine soruyor bu vesile 
bir sohbet ortamı doğuyordu. İlâveten 4. 
ciltteki Mustafa Miyasoğlu maddesini de 
yazdı. Böylece Mehmet Ağabey’le daha 
yakınlaştık. Burada 4. ve 5. cildin hazır
lıklarını tamamladım. Bu imkânı bana 
tanıdıkları için D. Mehmet Doğan’a ve 
TYB Vakfı yönetimine müteşekkirim. 
Bu çalışmayı yaparken 2012 yılında 
TYB’nin olağan kongresi öncesinde Ge
nel Başkan İbrahim Ulvi Yavuz yönetim 
listesinde yer almamı teklif etti, meşgu
liyetimi ileri sürsem de sonunda kabul 
ettim. Böylece daha yakın bir görüşme 
ve çalışma ortamı oluştu.

D. Mehmet Doğan, memleket me
seleleri üzerine yazılarında sivri kalemi
ni hiç köreltmedi. Her gün yazı yazmayı 
aksatmadığını gördüm. 70 yaşında başlı 
başına bir temel eser olan sözlükle birlik
te 30 eser sahibi oldu.

2017 yılında Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Edebiyat Ödülü’ne lâyık görül
düğü yılın son ayında da kırk yıl sonra 
isminin başındaki “D.” kısaltmasını bir 
ölçüde anlamlandıracak “Dr.” Unvanım /

Fahri Doktorasını Yıldırım Beyazıt Üni
versitesinden aldı.

Kendisini çok çalışkan, dikkatli, ıs
rarcı, yaptığı her işi, yazdığı her yazıyı 
ciddiye alıp o konu için eksiksiz hazırlık 
yapmak için kaynaklarım tekrar tekrar 
gözden geçiren bir kişi olarak niteleye
bilirim. Hata yapmamaya itina gösteren, 
her davete icabet eden, yazı taleplerini 
kırmayan, kapısı her görüşmeye açık bi
risi olarak gönlümde yeri oldu. Bunlarla 
birlikte kalabalıklar içinde yalnız bir ruh 
hâline sahip olduğu kanaatindeyim.

D. Mehmet Doğan eserleri, faali
yetleri, TYB ile kültür tarihimizde yerini 
alacak bir münevverimizdir.

Mehmet Ağabey’e Allah’tan ömrü
nün bakiyesini afiyet içinde huzurla ge
çirmesini ve torunlarını sevmesini temen
ni ediyorum.
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HÜSEYİN AKIN

Deneme Tadı

D. Mehmed Doğan’ı lise yıllarımda ilk olarak yakın tarih üzerine 
yazdığı yazılarıyla tanıdım. Tarihe en çok yalan söyletilen zaman
lardı. Lise birinci sınıfla ikinci sınıf arasında bir yerlerdeydim. 
Kadir Mısıroğu, Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Müftüoğlu üçgeni 
arasında dönüp dolaşıyordum. Alev Alatlı henüz “Tarih, tarihçilere 
bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.” Sözünü söylememişti. Bütün 
yazılara yazı, bütün şiirlere şiir dediğimiz 12 Eylül’ün nimbuslu ha
vasının düşünce ufkumuzu alabildiğine kapladığı zamanlardı. Meh
met Doğan’m söylediklerini derli toplu ilk kez Batılılaşma İhaneti 
kitabında okumuştum. Askerî ihtilal atmosferi okuduğumuz lisenin 
koridorlarına kadar girmişti. Emin Oktay’ın tarihinden başka bize 
geçmiş zamanların olup biteni hakkında bilgi veren hiçbir merci 
yoktu. Olsa bile asker dipçiği ya da Millî Güvenlik Kurulu bildiri
leri ile derdest edilip ağzı bağlanıyordu. Bu dönemi ifade etmeye 
deneme adı verilen türün ne mecali yetiyordu ne de dili. Yaşanan 
ceberut zamanla pek uyuşmuyordu sanki deneme türü. Kuvvetli bir 
fırtına karşısında kendi ağırlığım taşıyamayan kuru bir yaprak kadar 
naifti. Batılılaşma İhaneti yayınlandığında (1975) daha ben İlkokulu 
bile bitirmemiştim. Türkiye’nin iki yüz yıllık tarihini çokça anlatılan 
taraflarıyla değil, hiç bahsedilmeyen yönlerinden kavrayarak anlata
bilmeyi başarmıştı Mehmet Doğan. Henüz yirmili yaşlarının bitirme
miş bir genç yazarın iki asırlık geçmişe bakışıydı bu kitap.

Yazan zaviyesinde böyle iken benim gibi okuyanlar zaviyesin
de de bambaşka bir yere sahipti Batılılaşma İhaneti. Resmî dizgeye 
uymuyordu; ama hiçbir zaman benzerleri gibi dizgeye uymamak için 
daha işin başında yola koyulmuş falan da değildi. Bağırmıyor, hesaba
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kı olduğu 
düşünül
düğü za
man bile 
g e ç e n  
zamanın 
tashih ya 
da teyide 
i h t i y a ç  
hissettir
diği görü- 
lecektir.
Hiç kuş
kusuz D.
Mehmet 
D o ğ a n ’ı 
B a t ı l ı 
l a ş m a
İhaneti kitabıyla sınırlamak değildir muradımız. Fakat bu kitap ya
zarımızın kalemle kurduğu diyalogun ta başından itibaren bir izlek 
teşkil etmiştir. Sonradan yazdıklarını bu kitabın yanma değil, üzerine 
yerleştirmemiz daha doğru olur.

çekmiyor, sadece doğrusunu ortaya koyuyordu. Bir tarihçinin yaptı
ğından çok daha fazla ve de farklı bir şeydi Doğan’ın ortaya koydu
ğu. Ben de birçok okuyucu gibi hissî olanm realiteye baskın çıkmaya 
çalışmadığı üslûpta böyle bir kitabı ilk kez okuyordum. Üstelik yazar 
bunu deneme tadında ustalıkla başarıyordu. Fakat o dönemin kon
jonktüründen olsa gerektir hiçbirimizin zihni denemeye odaklı değil
di. Türkiye’nin Batılılaşma sürecine kırk yıl öncesinden ayna tutmak 
elbette gelecek zamanlarda bazı eksiklikleri beraberinde getirecektir. 
Doğan’ın kendisiyle 2000’li yılların başında yapılan bir söyleşide ifa
de ettiği gibi ilk yazıldığı günden bugüne gelindiğinde bazı noktalar
da vurgu değişikliğine, perspektif geliştirmeye elbette ihtiyaç hisset
mektedir. Zaten yazarın kendisi de kırk iki yıllık süreç içerisinde kita
ba bazı eklemeler ve gözden geçirmeler yaparak delikanlılık zaman
larının üslûba yönelik muhtemel naiflik ve esrikliğini izale etmiştir. 
Sadece benim elimdeki kitabın {Batılılaşma İhaneti, Birlik Yayınları, 
1984) al
tıncı bas-
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Dil, kültür, medeniyet gibi millî benliğe ait meseleleri merkeze 
alan denemelerdir bunlar. Bir bakıma kaynağını Nurettin Topçu’nun 
Hareket dergisinde aldığını söyleyebiliriz. Zira Doğan temellendir
diği düşüncelerin nüvelerini Hareket ve benzeri dergilerde ortaya 
koymuştur. İki yüz yılı aşkın bir süredir bu memlekette Batılılaşma 
hareketi sadece bir öykünme temayülü olarak kendini göstermemiş 
aynı zamanda aydınlan manipüle edip halkı cezbedecek kendine has 
literatürünü de oluşturmuştur. Batılılaşmanın basamak taşlan diye
bileceğimiz Avrupalılaşma, Garplılaşma, Medenileşme, Uygarlaşma 
ve Çağdaşlaşma gibi kavramlar belki de ilk kez çok yönlü bir yüzleş
meye tâbi tutuluyordu. Batılılaşmanın teknolojik gelişme, enformas
yon ve sanayileşmeden bağımsız bir cereyan olmadığım da hesaba 
kattığımızda bu ihanetin nasıl da yedi başlı canavara dönüştüğünü 
görüyoruz. Mehmet Doğan’m kitabının beşinci baskısına önsöz sa
dedinde yazdığı girişte ifade ettiği gibi ortada kimin hain ve de ki
min kahraman olduğu noktasında bulanık ve oldukça sisli bir hava 
vardır. Resmî dizge haini kahraman, kahramanı hain kılacak kadar at 
izi it izine kanşmış durumdadır. Birileri için halkın “Gavur Padişah” 
dediği II. Mahmut ve İslâmi müesseslerin yıkılması için bir o kadar 
gayretli ve iştahlı olan III. Selim birer Batılılaşma öncüsü kahraman, 
tam karşısında yer alanlar da hain kabul edilebilir. İki yüz yılı aşan 
bir tarihin bugüne uzanan penceresinden baktığımız zaman Batılı
laşma kelimesinin bu topraklar için ancak “ihanet” kelimesiyle yerli 
yerine oturtulabileceğini söyleyebiliriz. Zira “ihanet” içeriden gelen 
sinsi tezgâha işarettir. Bu durumun bizim zihinsel seviyemizi ele ve
recek en anlaşılır karşılığı “aydın yabancılaşması”dır. Bu ihanetin 
tarihinden ziyade faillerinin bilinmesi önem arz ediyor. Tarihin akış 
yolunu kesenler hep faillerdir. Tarih kimi zaman mecra, kimi zaman 
ise macera ile bulunduğu yeri terk eder. Tarih aslen sosyal bir fıtrata 
göre yol kat eder. Toplumun fıtratı değiştiğinde kaynağı ve akış is
tikameti ve mecrası da değişir. Dil, din, kültür gibi ana umdeler bir 
toplumu millet yapan fıtri mecralardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
önce dağılıp sonra yıkılması ile beraber Batılılaşma adıyla yaşanan 
şey böyle bir eksen kaymasıdır.

Mecra değişip dönüşmüştür. Osmanlı özellikle imparatorluğun 
son zamanlarında mecrasını korumaya yönelik bir iç mukavemet ge
liştirmek yerine maceranın iteklediği yere doğru gönüllü olarak sü
rüklenmeyi tercih etmiştir. Bu yüzden Türkiye’nin doğal sürece da
yalı bir Batılılaşma tarihinden çok, Batılılaşma macerasından bahset
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mek daha isabetli olur. Zaten Mehmet Doğan’m ortaya koymak iste
diği şey de budur. Faillerden, yani aktörlerden hareketle Batılılaşma 
macerasınm nasıl mecrayı bozup değiştirdiğini gözler önüne sermek. 
Bu yüzden kitabın yeni baskısının başlığı, Mustafa Reşit Paşa ’dan 
Mustafa Bülent Ecevit’e Batılılaşma İhaneti, şeklinde konulmuştur. 
Burada özellikle Tanzimat devri ile neredeyse ismi özdeş hâle gelmiş 
olan Mustafa Reşit Paşa ve Mehmet Emin Ali Paşa üzerinde geniş bir 
şekilde durulmaktadır. Bu iki simanın tek ayrıştıkları nokta birinin 
İngiliz, diğerinin Fransız muhibbi olmasıdır. Aynı şekilde Mustafa 
Reşit Paşa Tanzimat Fermam’nın, Mehmet Emin Ali Paşa Islahat 
Fermanı’nm ilanıyla Müslümanlarla Müslüman olmayan tebayı eşit
leyerek Müslümanları asli unsur olmaktan çıkarmışlardır. Mehmet 
Doğan’ın asıl vurgulamak istediği şey de bürokratik oligarşidir. Belli 
bir bürokratik zihniyetin dış güdümlü olarak Türkiye’yi Batı ülkeleri
nin çıkarları doğrultusunda yönetmekle görevlendirilmesi ve bu planın 
O sm a n l ı ’n m  
son dönemle
rinden itibaren 
sistemli bir 
şekilde uygu
lanması gerçe
ğidir. Mustafa 
Reşit Paşa ve 
Mehmet Emin 
Ali Paşa’dan 
sonra Fuat 
Paşa, Mithat 
Paşa, İsmet 
İnönü ve Bü
lent Ecevit gibi 
aktörler bu Ba
tılılaşma pro
jesinin yetişti
rilmiş gönüllü 
misyonerleri
olmuşlardır. Batılılaşma kitabı kültürde, dilde ve kimlikte yabancı- 
laştınlmaya çalışılan bir milletin klâsiği olmuştur.

Kitabın bir özelliği de temel meseleyi ayrıntılar içerisinde boğ
mamış olmasıdır. Bir mukavemet savaşınm serüvenidir anlatılan.
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Şeklen Batılı yaşam şekline icbar edilen; fakat ruhen köklerini yi
tirmemiş bir milletin dil ve din noktasında hiç bitmeyen teyakkuzu 
bu kitabın bittikten sonra bitmeyen sayfalarında gizlidir. Özellik
le dil meselesi dinî ahvalin yüksek sesle konuşulup tartışıldığı bir 
ortamda gerektiği kadar ciddiyetle ele alınamamış. Dile dayalı ya
bancılaşmanın oluşturduğu çöküntü yeterli derecede ortaya konul
mamıştır. Mehmet Doğan denemelerinde direk ya da dolaylı olarak 
bu meseleye eğilmeden geçmemiştir. Kelimelerin Seyir Defteri ve 
Ortadoğu ’nun Türkçesi kitaplarında yoğunluklu olarak dil ve millî 
kimlik ilişkisi üzerinde durur. Türkiye’nin Büyük Sözlüğünü ya
zan bir yazardan bahsediyoruz. Kamusla namus arasındaki ilişkinin 
ayırtına varmakla başarılabilecek çetin bir uğraştır ancak bu. Değil 
mi ki her kamus bir okyanus ve her kelime de bu uçsuz bucaksız 
denizde seyreden gemiler gibidir. İnsanın tarihi olur da kelimelerin 
olmaz mı? Yine Doğan’ın yakın zaman önemli deneme kitaplarından 
biri olan Kelimelerin Seyir Defteri'nde Cemil Meriç’e kitap okuyan 
asistanlarından biri olan Murat Yerlikhan’m söyledikleri Batılılaş
ma İhaneti kitabının tesir alanı hakkında çok önemli bir örnektir: 
“Türkçe ile ilgili bir yazı hazırlıyor. Başlığı ‘Kale Düşerken.’ Ben 
çalışmaya gelirken Mehmet Doğan’m Batılılaşma İhaneti kitabını da 
yanımda götürmüştüm. Yazıya ara verdik. Mehmet Doğan’m kitabı
nı hemen okuduk. Çok beğenmiştik. Yazının başlığını şöyle değiştir
di: Düşmeyen Kale.”

Diller denizler gibi hareketli ve akışkandır. Bir yerden bir yere 
doğru seyru sefer hâlindedirler. Mehmet Doğan bu benzetmeden yola 
çıkarak gemilerin seyri sırasında tutulan ve adına “Seyir Jurnali” de
nilen deftere telmih yaparak Kelimelerin Seyir Defteri’vÂ tutmuştur. 
İki bölümden oluşan Kelimelerin Seyir Defteri'nde kitapla aynı ismi 
taşıyan birinci bölüm 21 yazıdan oluşurken “Kamusun Namusu” 
ismini taşıyan ikinci bölüm ise 45 yazıdan oluşmakta. İlk bölümde 
kamus, kanun, şehir, kılavuz, turfanda, eğitim, cadde vb. kelimeler 
teşrih masasına yatırılmış. Konuşmayla komşu arasındaki ünsiyet, 
evren ile acun arasındaki mukarenet, şen olmanm neşelenmek dışın
daki başka anlamları bu bölümde konu ediliyor. Bu meyanda yine 
tapelemekle tepelemek arasındaki sıhriyet arayışına giriliyor. Aynı 
şekilde Mehmet Doğan bir yandan yayla, yaylak ve yaylamak keli
mesinin bugüne ulaşmayan pastoral tınısını nasıl bugünlere ulaştıra
bilirimin kaygısını güderken diğer taraftan muhayyer makamından 
fasıl geçip Türkçenin koparılan uzuvlarını organ / urgan bulanıklığı
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içerisinde yerine monte ediyor. Kitabın ikinci bölümü dil meselesi
ni değişik cepheleriyle ele alıyor. Dil devrimi, harf inkılabı, devlet 
ve millet dili, Osmanlıca öğrenmek, eğitim meselesi, sözlükler, dil 
kurumu, dil bayramı, Türkçeden Türkçeye tercüme, medeniyet dili, 
kültür kelimesinin kökeni, Anayasanın dil yarası gibi konular dün 
bugün bağlamında işleniyor.

Kelimelerin anlam aşınması ya da tedavülden kalkan sözcükle
rin geçen zamanla beraber aldığı şekli kelimelerin seyru seferinden 
rahatça gözlemlemek mümkün. Kelimeler dünden bugüne ve bu
günden de yarına içerdikleri anlamlan da yanlanna alarak uzun bir 
yolculuğa çıkarlar. Bize düşen sözcüklerin dilinin altındaki baklayı 
ortaya çıkarabilmektir. Her kelimenin peşine bir insan takmak yerine 
herkes Kelimelerin Seyir Defteri’ni okuyarak kendi kişisel tarihini 
kavrayabilir. Farz edin ki bu kitapta yer alan denemeler yeryüzünde 
kurulacak bir cümleye kendini hazırlayanlar içindir. Sadece anlatma 
aracı değildir 
dil, aynı za
manda anla
ma vasıtasıdır 
da. Kur’an 
m e a l i n d e n  
anayasa met
nine kadar 
bütün yazılı 
metinler ve de 
konuşma dili 
aynı hassasi
yete mebni- 
dir. Anayasa 
metinlerinin 
dilinin Türk
çenin seyrine 
paralel bir de
ğişim yaşadı
ğım ifade eden Doğan’a göre dil devriminin henüz ufiıkta görünme
diği 1924 Anayasası Cumhuriyet devri anayasalan içerisinde dil ve 
ifade gücü bakımından en mükemmel olanıdır. Ne yazık ki bu metin 
1945 yılında anlaştırılma bahanesiyle tahrif edilmiştir. 1980 Anaya
sası ise dil ve ifade itibariyle en berbat anayasadır. Değişik başlıklar



210 D. Mehmet Doğan'a Armağan Deneme

la birçok kere bu konuya değinen Mehmet Doğan Türkiye’de yeni 
anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde bu duyarlık ve titizliğe 
bir kez daha kuvvetlice vurgu yapıyor. Aynı şeyi Kur’an mealleri için 
de söyleyebiliriz. Cumhuriyet’in kuruluşundan 2000 yılma kadar 
Kur’an’ın yüzden fazla tercümesi yapılmış, son on yılda da bir o ka
dar daha meal yazılmıştır. Meallerin büyük mesuliyet isteyen çalış
malar olduğunu Mehmet Âkif’in meal çalışması karşısında takındığı 
tavrından anlayabiliyoruz. Doğan bu mevzuyu iyi-kötü, doğru-yanlış 
bağlamında ortada bırakıyor gibi gözükse de tercüme çalışmalarının 
Kur’an’ı anlama noktasında yeterli bir gayret olmadığmı da tahtında 
müstetir olarak hissettiriyor. Bu özellik onun birçok kitabında rahat
ça görülmektedir. Hüküm vermekten ziyade hükmü okuyucuya bıra
kan bir yazınsal tavır belirgin olarak kendini gösteriyor.

Deneme’nin doğası oldum olası iddialı, kapsayıcı, hüküm ko
yucu cümlelere uzaktır. Türkçe ile Türklük arasında bir ünsiyet kur
madan dil ile ilgili kaygıları anlayabilmek çok mümkün değil. Bir in
sicam içerisinde birbirine kaynaklık eden meseleleri ele alan Doğan 
“Ortadoğu Türkçesi” kitabında “Ortadoğu’yu Türksüz Yönetmek” 
sunuş yazısıyla konuya direk giriyor. Türkçe ve Türkiye Batılılar için 
dünya zorbalığı karşısında en büyük mukavemet unsurudur Doğan’a 
göre. Meselenin bam teline dokunuyor: “Türkiye’yi İslâm dünya
sından yalıtmak!” Bunun yolu da elbette hem Türkiye’nin kültürel 
kodlarıyla oynamak, hem de Türkçenin İslâm dünyasındaki etkisini 
sıfırlamaktır. Denemeyi özgün kılan akademik dilin dışında durması 
ve öznel yargılan öne çıkarmasıdır. Mehmet Doğan’m deneme ala
nıyla kurduğu ilişki ona yeni bir kıvam ve de yordam kazandırmakla 
ilgilidir. Her ne kadar yer yer dipnotlara başvursa da o hiçbir zaman 
anlattığı meseleyi bilgi derlemesi ya da tespitçi dükkânı görüntüsüne 
mahkûm etmez. Bir edebiyat adamının sosyal ve kültürel meselelere 
dokunuşu nasıl olması gerekirse o minval üzere hareket eder.

Kitaptaki bazı başlıklar deneme yazannın nasıl şerit değişikliği 
yaptığını; fakat istikamet değişikliğine tevessül etmediğini göster
mektedir. “Ortadoğu’yu Türksüz Yönetmek Kolay”, “Asırlık Lanet”, 
“Lozan: Kalpaklı Gittim, Silindir Şapkalı Döndüm!”, “Yüzyıl Daha 
Bekleyecek Miyiz?”, “İsrail Can Dostumuz’dan Bugüne”, “Ayn- 
lık... Aynlık... Amaan Aynlık!”, “İtle Çuvala Girmek Yahut Siyo- 
nistle Anlaşmak!”, “Arap Saçı mı Rus Salatası mı?”, “Hilalin Dö
nüşü”... Bu başlıklar kendi içinde yazann denemeye dönük yüzünü 
yansıtmaktadır. Duyarlığın mukavemetli bir zihinle birleşmesidir bu.
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Konuşmadan hâsıl olan samimiyet ve sıcaklığın kâğıda yansıması
dır. Montaigne ile Bacon denemeciliğinin tam orta yerinde buluşan 
metinler Mehmet Doğan’ın yazdıkları. Öznele saplanıp kalmayan, 
nesnel olanı dayatmayan bir özelliğe sahip, ilkeler, duyarlıklar ve 
izler üzerine seyreder onun yazdıkları. Mankurtlaşmaya karşı bayrak 
açar. Dil, medeniyet ve millî seciye ülküsünü İslâm ortak paydasında 
yoğurur. Kimliğin de bir coğrafyası olduğunu onun kaleminden öğ

reniriz. Coğrafya azizdir.
İzler üzerine yürüyü

şünü Mehmet Âkif (Cami
deki Şair ve Islâm Şairi ve 
İstiklâl Şairi) ile ilgili ki
taplarında ve de Nurettin 
Topçu ve Necip Fazıl’ı bir 
araya getirdiği İki Yol Açı
cı: Nurettin Topçu ve Ne
cip Fazıl kitabında açıkça 
görürüz. Birbirine mesa
feli duran bu iki şahsiyeti 
bir kitapta buluşturması 
bile Doğan’ın müşterek 
beslenme noktasında ne 
denli vefakâr hareket etti
ğini göstermektedir.

Bir kez daha anlıyo
ruz ki yazıyı şekillendiren 

şahsiyet ve de mizaçtır. Bu iki özelliği göz ardı ettiğimizde metinle
ri dar alana sıkıştırmış oluruz. Deneme yazıya serbest dolaşım ala
nı açar. İz bırakan şahsiyetlerin mizaç ve karakteri okuyan ve aynı 
izleri takip eden kişilerde uç düşünceleri, denetimsiz heyecanlan 
dengeye kavuşturur. Hem Necip Fazıl, hem Mehmet Âkif ve hem 
de Nurettin Topçu’nun bıraktığı izleri takip eden Mehmet Doğan 
bu çeşitlilik ve farklılığı kendi kişiliğinde mezcetmiş, yazdıklanna 
sirayet ettirmiştir.

Coğrafya üzerine yazdıklannda da bu özellikleri görürüz. Türk 
Kimliğinin Coğrafyaları, Türkendülüsiye, Ömrüm Ankara kitapla- 
nndaki üslûp, duyarlık ve dil işçiliği Mehmet Doğan’ın coğrafyay
la mukim bir yazmsal kişilik oluşturduğu savımızı teyit etmektedir. 
“Gezerek okumak” da diyebileceğimiz Türk Kimliğinin Coğrafya-
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lan kitabı aynı zamanda bölgesel nitelikte bir tarih okuması mahi
yetinde. Anılar, hatıralar, bilgi ve belgelerle müşterek kültüre sahip 
bir coğrafyanın fotoğrafını çeken Doğan’ın şu satırları coğrafya ta
savvuru açısından oldukça önemlidir: “Babamın zamanında Rüşdi- 
ye mektebinde okuduğu coğrafya kitabını çok sonraları -eski yazıyı 
kendi gayretimle söktükten sonra- okuyabildim. Onun coğrafya ki
tabında çizilmiş olan siyasi sınırlarla benim resmî tedrisatta gördük
lerim arasında neredeyse hiçbir alâka yoktu.” Şu satırlarda coğrafya 
tasavvuruyla tarih tasavvurunu birlikte düşünmeyi kolaylaştıran ni
teliktedir: “Babam Ahmediye, Muhammediye, Envarulaşikin, Mev- 
lid, Kara Davut gibi ‘dinî’ kitapların yanında Battalname, Hz. Ali 
Cenkleri, KöroğluYanık Kerem, Âşık Garip gibi halk hikâyelerini 
sürekli okumuştu. Gerçi onun tasavvurunda dinî kitap Kur’an’dan 
ibaretti. Onun okuduğu kitaplarda bizim Ankara, Sivas, Erzurum 
veya Tokat’tan bahsetmemiz gibi Mekke, Medine, Bağdat, Kudüs, 
Şam vb. şehir isimleri çok sık geçerdi. (...) Coğrafya tasavvurumu 
zorlayacak ne ders kitabı ne de halk hikâyeleri okuyan bir nesilde
nim.” {Türk Kimliğinin Coğrafyaları, s. 55)

Düşünce dünyamızda aksiyonla hareketi deneme tadında oku
yucuya sunma başarısına sahip ayaklarım bu coğrafyadan hiç çek
memiş, kendi insanına hiçbir zaman yabancılaşmamış bu usta kalemi 
saygı ile selamlıyorum.



Ortadoğu'nun
Türkçesi
D. Mehmet Doğan
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İBRAHİM ULVİ YAVUZ

Gönül Adamı

Yazı hayatımda üç şey beni çok heyecanlandırdı. Birincisi ilk şiiri
min Şûle mecmuasmda yayınlanması. İkincisi, ilk göz ağnsı nite
liğinde olan Dikenli Yollar isimli romanımın okuyucuya merhaba 
demesi. Üçüncüsü ise Yazarlar Birliği’ne üye olmam.

Böylece kendimi “yazar” olarak kabullenmenin yolu açılmış 
oluyordu.



1978 yılında Yazarlar 
Birliği’nin kuruluş haberi
ni ilk defa kadim dostum 
Ahmet Günbay Yıldız’dan 
aldım. O gün çok heyecan
landığımı ve gururlandığı
mı unutamam.

Zaman geldi ben de birlik ailesine 
katıldım. I. Olağan Genel Kurulda kâtip 
üyelik yaptım. Ardından ilk yönetim 
kuruluna üye olarak seçildim. Böylece 
Mehmet Doğan ile mesaimiz arttı.

Tartışmalı oturumları sükûnetle çö
zen, bir uzlaşma noktası yakalayan, ih
tilafları önlemek için çaba sarf eden bir 
tarzı vardı.

Uzun yıllar genel başkanlığı yürüt
menin sim da burada yatıyordu.

Bürokrasideki görevim nedeniyle 
uzun süre yönetimden ayrı kaldım. Ama 
hiçbir zaman ilişkimi kesmedim, toplan
tılara katıldım.

Emekli olduktan sonra yeniden yö
netimde görev aldım.

Genel başkan yardımcılığı, genel 
başkanlık yaptım. Bu süre içinde Doğan 
bana hep destek verdi, yol gösterdi, sami
miyetini esirgemedi.

Yirmi yıla yakındır birlikte çalışıyo
ruz. Vaktimiz evimizden daha çok Yazar
lar Birliği’nde geçiyor.

Yeni fikirler, yeri projeler onun ön
celikleri arasında. Bütün bunlar yetmi
yormuş gibi bir de günlük eleştiri yazılan 
yazıyor.

Çalkantılı bir dönem
de yazarlann bir araya top
lanmasından, millî bir kül
tür oluşturmalarından uzak 
kalamazdım. Bu kervana 
ben de katılmalıydım.

Ve katıldım.
Heyecan ve gururla doldurduğum 

üyelik formunu verdim. Ocak 1979’da 
Yazarlar Birliği’nin ilk üyeleri arasında 
girdim. Bu tarih, D. Mehmet Doğan ile 
dostluğumuzun başlangıç noktası oldu.

Onu birliğin ilk mütevazı mekânı 
olan Kızılay Hatay Sokak’taki dairede 
bir köşeye çekilmiş çalışır olarak görü
yordum. Arkasında evinden getirdiği ki
taplarla dolu kitaplık, önünde küçük bir 
masa (hâlen TYB’de hatıra olarak duru
yor), üzerinde bir daktilo, sahifeleri açık 
hâlde duran ansiklopedi ve sözlükler. 
Araştırmalarda sık sık kullanılan teksir 
kâğıdmdan kesilmiş not kâğıtlan, kurşun 
kalem, dikkatimi çeken yazı malzemeleri 
idi. Bu manzaraya hayranlıkla bakardım.

Bütün bu çalışmaların sonunda or
taya çok değerli bir “Büyük Türkçe Söz
lük” çıkacağım elbette bilmem mümkün 
değildi. Ama soluksuz çalışmasından 
ortaya bir şeylerin çıkacağı muhakkaktı. 
Nitekim öyle oldu. Sabır ve başarının her 
zaman iyi sonuçlar doğuracağını görü
yorduk.



Iş bununla da bitmiyor. Her yıl ta
tilini geçirdiği Çeşme’deki yazlığından 
bize bir sürpriz yapıyor ve yeni hazırladı
ğı eserin dosyası ile dönüyordu.

Sessiz kalmayı değil, sürekli müca
dele etmeyi seviyor. Bunun için de hak
kında açılan davalardan başı çok ağndı. 
Ama hiçbir zaman şikâyetçi olmadı.

Doğan, Ankara sevdalısıdır. Bu sev
gisini her zaman açık yüreklilikle söyle
mekten çekinmez.

Yahya Kemal’in Ankara’nın nesini 
seviyorsunuz sorusuna karşı:

‘ ‘İstanbul ’ a dönüşünü” diyenlere 
karşı Ankara’yı savunarak Ankara’nın bir 
kadim şehir olduğunu özellikle belirterek 
karşı çıkar ve Ankara’yı savunur.

Onunla mesaimizin öğleden sonra
ları başlıyor. Önce ajandasında ne varsa 
onu görüşüyor ve tartışıyoruz.

Esprili bir insan. Her sohbet ara
sında bir espri yaparak gerginliği azaltır.

Zaman zaman bana ismimden mülhem 
“Ulvî Zat” şeklinde takılması benim 
açımdan kayda değerdir.

Hoşgörülü bir yöneticilik anlayışı 
var. Birlik adma yayınlanacak eser, bül
ten ve dergilerin basımında gösterdiği ti
tizlik ve itina ve dikkat her meseleyi ele 
alışında karşımıza çıkar.

Kendisini tammış olmaktan, beraber 
çalışmaktan, yol arkadaşlığı yapmış ol
maktan her zaman mutluluk duyduğumu 
ifade etmek isterim.



Mehmed Âkif: 
Çanakkaleden 
Sakar yay a
D. Mehmet Doğan
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FERHAT KOÇ

Kadim Dostum

Gazi Lisesi Ankara’nın en eski ve en köklü liselerinden birisi olup 
yer olarak da Ankara’nın eski merkezine oldukça yakındır. Özellikle 
60’lı, 70’li, hatta 80’li yıllarda başarılarıyla admdan söz ettiren bir 
okul Gazi Lisesi.

Gazi Lisesi
nin bir önemli özel
liği de özellikle 
eski mezunlarının 
okula bir değer ver
mesi ve birbirlerini 
tutmalarıdır.

1932 yılında 
kurulan Gazi Lisesi 
bünyesinde birçok 
ünlü siyasetçi, eği
timci, akademis
yen, doktor, kültür 
ve sanat erbabı ye
tiştirmiştir.

Yeni adıyla 
Prof. Dr. Necmet

tin Erbakan meydanında bulunan Gazi Lisesinin öğrencileri kadar 
öğretmenleri de meşhurdur.

Kısa bir zaman önce Mehmet Doğan’la Tacettin Dergâhı’na gi
derken yolumuz Gazi Lisesine düştü. 60’lı yıllarda lisenin bahçesin-
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luş Meydanı’ndan 
başlayıp Bakan
lıklarda sona eren 
Makaryos’u pro
testo yürüyüşü ve mitinglerinde liseli ,J J y kimliği ile farklı mizaçta olan insanları
gençler olarak hepsinde idik. Sovyetler , ■ ,. , , , , .& ¥ ^ • ' b i r  araya getirerek münazaralarda, bilgi
Macaristan’ı işgal ettikten sonra Sovyet , , , , , • • • • 1 1J yarışmalarında okulunu başarıya surukle-
Devlet Başkanı Brejnev Türkiye’yi ziya- vr n  ”

rete geldiğinde Veli Hoca bizleri Opera 
Meydanı’na çıkararak Macar başaklan 
ile Brejnev’i protesto ettirmişti.

Evet, geçmişi hatırladığımız Meh
met Doğan Ta arkadaşlığımız 60’lı yıllar
da Gazi Lisesinde başladı. Yarım yüzyılı 
aşan kadim dostluğumuz bugün de lise 
yıllarındaki canlılığı ile sürmektedir.

Aklınıza şu soru gelebilir. 60’lı yıllar
daki Mehmet Doğan ile bugünkü Mehmet 
Doğan arasında bir fark görüyor musun?

Lise yıllarındaki Doğan ile bugünkü 
Doğan arasında fark olduğunu söylemek 
mümkün değil. O günkü Doğan kararlı, 
ne yapmak istediğini bilen, olaylar karşı
sında dik duran tevazu sahibi bir Doğan.

Bugün olduğu gibi o gün de kuşatıcı

de tarihî Eynebey Hamamı vardı. Bugün 
hamam restore edilmiş; ama hamam ile 
lise arasından geçen yol bahçesini orta
dan kaldırmış okul eski azametini kay
betmiş. Doğan’la okulda okuduğumuz 
yıllan hatırlayarak unutmakta olduğumuz 
hatıralar sinema şeridi gibi gözümüzün 
önünden geçmeye başladı. Tabi lise yıl- 
lannı hatırlayınca lise müdürümüzü ve 
yöneticileri hatırlamamak olmazdı.

Okul müdürümüz Veli Soysal disip
linli bir kişi idi. Her sabah okulunun kapı
sında durur, kravatsızlan okula almazdı. 
Kravatı kış gününde boğazlı kazağın üze
rine takarak derse girerdik. Doğan’m ve 
benim kravat tepkimiz o günlerden kalma 
mı acaba?

Veli hoca 
(Deli Veli derdik) 
hareketli ve ey
lemci bir kişiliğe 
sahip milliyetçi ki
şiliği ile her zaman 
olaylara öncülük 
eder, okul olarak 
bizleri de olayla- 
nn içine sokardı. 
Örneğin; Kıbns 
olaylarının yoğun
lukta olduğu dö
nemlerde Kurutu-
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Mütevazı ki
şiliği, birleştirici 
unsuru ile bu
gün olduğu gibi 
o gün de zor ve 
meşakkatli olanı 
başarmıştı.

Lise sonra
sında kulvarla
rımız ayrılsa da 
Doğan’la ilişki
miz kesilmedi, 
her ortamda bir araya geliyorduk.

Farklı fakültelerde okusak da basın 
dünyasında bir araya geldik. TYB’nin ku
ruluşunu gerçekleştirdiği günden itibaren 
ilişkilerimiz daha artmıştır. Yöneticiliğini 
yaptığım Millî Gazete, TYB’nin faaliyet
lerini sıkı takip ediyor ve okuyucularını 
haberdar ediyordu.

Doğan’ın 
gerçekleştir
mek için gece 
gündüz çalıştı
ğı önemli pro
jeleri vardı.

Bunlar kı
saca; TYB’nin 
kuruluşunun 
bu sene kır
kıncı kuruluş 
kutlama prog
ramlarına baş
ladık. Tacettin Dergâhı’nın restorasyonu 
ve bugünkü hâli ile Âkif sevdalılarını bir 
araya toplama, İstiklâl Marşı’nın kabul 
edildiği günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u 
anma kanununun çıkartılması için ça
lışma, Safahat okumaları, Mehmet Âkif

Ersoy ve Safa
hat bilim sem
p o z y u m l a r ı 
nın yapılması, 
M e v l â n â ’n ın  
M esnevi'1 sinin 
okunması, yazar 
okulu, Büyük 
Türkçe Sözlük 
ve Batılılaşma 
İhaneti'm genç 
nesillere anlat

mak.
Kadim dostum Mehmet Doğan’la il

gili elbette önemli anılarımız, sohbetle
rimiz, çalışmalarımız sırasında da farklı 
düşündüğümüz, birbirimizi eleştirdiği
miz çok konular olmuş olabilir. Ama so
nunda kırgınlık olmamıştır. Dostluğumuz 
güçlenmiş ve çalışma azmimiz artmıştır.

Altı yıl
dır TYB ça
tısı altında 
aynı mekânı 
paylaşıyoruz. 
Kadim dost
lar ve İbrahim 
Ulvi’nin de 
ka tk ı la r ıy la  
çay sohbetleri 
yaparken eski 
anılarımızı ta
zeliyoruz.

İnanıyorum ki sevgili Doğan, bu top
raklardaki varoluş kavgamızın vefalı, 
cefakâr, yorulmayan savaşçısı olarak ka
dir bilenler olduğu sürece hep minnet ve 
şükranla anılacaktır.



w
YAZAR

YAYINLARI



222 D. Mehmet Doğan'a Armağan Mizah

MEHMET KAHRAMAN

Halil Kaleli Adıyla

Mehmet Doğan denince aklıma gelen ilk kelime “diF’dir. Onun dil 
üzerine yazdığı yazıların Türk diline katkısı yadsınamaz. Duyarlı, 
rikkat sahibi bir şahsiyet olarak tanıdım kendisini. Yaptığı çalışmalar, 
büyük bir emek ürünü olan yazılan ve kitaplan önemli bir eksikli
ği doldurmaktadır. Ben bu yazımda Mehmet Doğan’m Halil Kaleli 
müsteanyla yazdığı kitaplardan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Ülkemizde müstear kul
lanmayan yazar yok gibidir. Hatta bu durum çok daha eskiye dayanır. 
Şöyle ki divan şiirinde mahlas kullanmak neredeyse bir âdet olmuş
tur. O zamandan bugüne takma ad ile yazmak devam edegelmiştir. 
Bugün birçok yazan müstear ismiyle biliyoruz. Bazı yazarlann bir
den fazla müstear ismi olduğunu hatırlamakta yarar var. Halil Ka
leli ismi de yazılannı mizah, ironi, hiciv ekseninde yazan Mehmet 
Doğan’m müsteandır.

Halil Kaleli ilk olarak gazete ve dergilerde yazmaya başlamış
tır yazılannı. Bu yazılar sonra kitaplaşmış, okurla buluşmuş. Karga 
Karga Gak Dedi 1989 yılında Nehir Yayınlan’ndan, İyi Ki Demok
rasi Var 1992’de Inkılâb Yayınlan’ndan, Türk Takiyye Tarihine Giriş 
kitabı ise 2000 yılında Sen Yayınlan’ndan çıkmıştır. Bu üç kitabın 
ortak özelliği mizah, ironi ve hiciv dili ile tarih, siyaset, ideoloji gibi 
geniş kavramlarla açıklanabilecek konularda eleştirel bir dil kul
lanmasıdır. Mizah kelimesi için küçük bir parantez açmakta fayda 
var. Mizah denince akla gülmece, eğlence amacıyla yazılan yazılar 
geliyor. Buradaki yazılar eğlendirmek için değil, düşündürmek için 
yazılmış yazılar. Öyle olunca buradaki mizah iğneleyici, vurucu ve



Mizah Malil Kaleli Adıyla 223

alaycı bir mizahtır. Döneminde yapılan uygulamalar, gerilimli ideo
lojik konular ince bir espri ile harmanlanır. “Hayri hiç değişmemiş. 
Çayı bir dikişte içtikten sonra. ‘Abi, Amerika Saddam’ı ters köşeye 
yatırdı. Sonra da golü atıp işi bitirdi.’ demez mi. Meğer ‘koalisyon 
kuvvetleri denizden çıkarma yapacakmış gibi yığmak yapıp karadan 
saldırdılar’ demek istiyormuş. ‘Saddam’m saha ve seyirci üstünlüğü, 
maça (pardon çatışmaya) kadar iyi gidiyordu. Maç başlayınca bir işe 
yaramadı.” (İyi Ki Demokrasi Var, s. 60) Anlatılması ve anlaşılması 
zor konular mizahi üslûpla ele alınır kitapta. Özellikle siyaset gibi 
netameli alanlarda kalem oynatmak, gerçeği olduğu gibi söylemek, 
istenen etkiyi vermeyebilir. Bu yüzden eleştirirken işlevsel bir dil 
kullanılmıştır.

Her şeyin apaçık olduğu bir ortamda gerçeği söylemek laf kala
balığından başka bir şey değildir. Böyle zamanlarda en iyi yol mizah 
ve ironin imkânlarından faydalanmaktır. Eleştirmek, tersinden anlam 
yükleyerek etkili bir anlatım oluşturmak için ironiden daha güçlü bir 
silah yoktur. Arthur Koestler’in dediği gibi: “İroni, taşlama yapanın 
en etkili silahıdır. Amacı, rakibinin anlattığı saçmalıkları ortaya ko
yabilmek için onun mantıksal öncülerini, değerlerini ve akıl yönetme 
biçimini kabul eder gibi görünüp onu kendi sahasında yenmektir.”

“Kendi sahasında yenmek” tabiri çok yerinde bir tespittir. Çün
kü saçmalıkları anlatacak başka bir yöntem olamaz. İnsanın aklıyla
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alay edecek dereceye varan, onların duygu ve düşüncelerini önemse
meyen bir anlayışa ancak kendi kelimeleriyle, onları bozarak, iğne
leyerek cevap verilebilir. Özellikle ideolojik siyaset alanında belli bir 
kesimi yok sayan, onun inancını reddeden “otoriteye” alaycı cüm
lelerle cevap vermek gerekecektir. “Aydm imam coştukça coşuyor, 
insanları içki gibi, kadın gibi dünya hazlanndan yoksun kılmanın 
doğurduğu problemleri anlatıyor; kadının ezilmekten kurtulması için 
örtülerinden sıyrılması gerektiğini söylüyordu.” {Karga Karga Gak 
Dedi, s. 38) Son satırda: “Bu zat imam filan değil, adı Aydın İmam, 
sarhoşun biridir. Zaten neden çağırdığınızı da anlayamamıştım.” (s. 
38) Burada aydın diye nitelenme nedeni “çağdaş” olmasındandır. 
Peki o zaman çağdaşlık nedir? Dinden uzaklaşmak, dinin emir ve 
yasaklarım çiğnemek midir çağdaşlık? Bununla birlikte inanan, inan
cını yaşamaya çalışan insanları hor görmek midir? Alıntılanan cüm

lede dini hafifseyen, 
inancı zedeleyen bir 
anlayışın olduğu 
açıktır.

(s. 26) Bir zamanlar 
hayatın ön koşulu 
gibi gösterilen bu 
kelime, hemen her 
alanda karşımıza 
çıkmaktaydı. Nere

deyse dinin karşısında konumlandınlmıştı. Çağdaş düşünce, çağdaş 
yaşam, çağdaş birey... Kendilerinden olmayan, başkasına yaşam 
hakkı tanımayan bir zihniyetin ürünü olarak kullanılmıştı. Bunun

Aslında bizi 
açmaza sürükleyen 
şey kavramların ide
olojik argümanlarla 
kısırlaştırılmasıdır. 
Bugün çağdaş de
diğimizde aklımıza 
ilk ne geliyor? “Her 
şeyden önce çağ
daşlık gelir. Çağ
daşlık olmayınca 
demokrasi olmaz!”



Mizah Malil Kaleli Adıyla 225

yanına ayrıca “özgürlük” kavramını eklemeliyiz. Türk Dil Kurumu 
sözlüğündeki anlamıyla asla itiraz etmeyeceğimiz bu kelimeler farklı 
anlam yüklemeleriyle belli bir zümrenin tekelindeymiş gibi kulla
nılıyordu. Ötekini yaftalamak, itici hâle getirmek, yok saymak için 
bundan daha iyi bir yöntem bulunamazdı herhâlde.

Bir zihniyetin yapısını çözmek için başvurulacak bir diğer keli
me “irtica”dır. Kullanımı kolay, uygulama alanı geniş bir kelimedir. 
Ötekileştirmek için iftira atmaya en elverişli yöntemdi bir zamanlar. 
“O sırada bir irticadır gidiyor. Bizim eski ağbiler ne yapıp yapıyor 
her gün bir irtica haberi örgütlüyorlar. Saim abi denize gitmiş. Sabah 
tatlı uykuda. Birden bir ses. Meğer sabah ezanı okunuyor. Yeni bir 
cami yapılmış evin yanma. Saim abi o kör karanlık saatte uyandı
rılır da müezzinin yanma kor mu bunu? Hemen şıpın işi bir haber. 
İrtica plajda. Gericiler plaj lan 
istila etti. Turisteler çarşafa gi
riyorlar. Bu iş için de camiyi 
kullanıyorlar. Müezzin minare
den gözleyip yandaşlanna tali
mat veriyor.” (İyi Ki Demokrasi 
Var, s. 57) Zamanın gazetele
rinde bunun gibi bir sürü haber 
görmek mümkündü. Amaç bel
li: Ötekileştirmek, sindirmek, 
kargaşa çıkarmak ve onlann 
yaşam alanlarına müdahale et
mek.

Kaleli, sadece ideoloji, si
yaset sahasından değil, hayata 
dokunan hemen her alanda ya
zılar yazmıştır. Bazen güncele 
yaslanır yazılannda, bazen de 
tarihe; bazen eğitim sistemini 
yazar, bazen de moda gibi gün
cel konulan dile getirerek po
litik yazılar yazar. Kaleli, neyi 
yazarsa yazsın amaç bir uygu
lamayı ya da davranışı eleştirmektir. “Kitap okuma nispetinin azalma 
sebeplerini araştıran ulusal komisyon, çok ve çeşitli sebepler keşfet
miş. Bunlardan en önemlisinin, öğrenim seviyesinin yükseltilmesi
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olduğunu belirtiyor.” (s. 51) Öğrenim seviyesi ile okuma ilişkinden 
yola çıkarak eğitim sistemine dokunur yazısında. Öte taraftan moda
yı kullanarak emperyalizme göndermede bulunur. “Emperyalizm gü
nümüzde tek ve hâkim bir kıyafete sahip. Eskiden olduğu gibi farklı 
emperyalizm modaları yok. Dünyamız küçüldü biliyorsunuz. Böyle- 
sine küçülmüş bir dünyada bir tek sömürgecilik modası yeter de artar 
bile!” (s. 30) Her şeyin moda ile karşılaştırıldığı bir çağda moda olan 
görüşler, moda terimler gün gelecek demode olacaktır. Yanlış işlerle 
uğraşırken gerçekten dünyalarımız küçülüyor farkında değiliz.

Bugün gerçek yüzünü gördüğümüz Batı’nm hayranıydık bir za
manlar. Yaşam tarzımız onlarınki gibi olmalıydı. Devlet yönetimin
den tutun da hukuk, sanayileşme ve eğitim sistemlerine değin her 
alanda onlara benzemeye çalışmıştık. Kendimiz olmaktan kaçındı
ğımız dönemlerdi onlar. “Hep Batı’ya giderek Doğu’nun bulanacağı 
söylenir. Çünkü dünya yuvarlaktır. Biz hayli zamandır Batı’ya gidi
yoruz, bir türlü Doğu’yu bulamadık, yoksa dünya yuvarlak olmaktan 
çıktı mı?” (s. 31) Batı’ya gittikçe kendimizi bulamayışımıza güzel 
örnektir bu alıntı. İnsan Doğu’ya da gitse Batı’ya da, amaç kendi
si olmaktır. Kendin olmadan gidilen yer taklitten öteye geçmez ve 
büyük başarısızlık olarak yine kendine döner. Keskin köşeleri olan 
kutuplu bir dünyada kişinin var olabilmesi “kendi” olarak kalmasıyla 
mümkündür.

Kitapların çıktığı dönem düşünüldüğünde Doğan, Halil Kaleli 
adıyla önemli yazılar kaleme almıştır. Kullandığı mizah ve ironi dili 
de yazdığı yazılar için büyük bir ehemmiyete sahiptir. Saçmalıkları 
ancak böyle bir üslûpla anlatabiliriz. Mehmet Doğan da edebi biriki
mi ve dile olan hâkimiyeti ile duruşunu göstermiştir.
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BİLAL KEMİKLİ

Muhit tnşa Eden Muharrir

Bizim bir “Ankara’mız” var, bir de ötekilerinin... Bizim Ankara'mı
zın kalbi Hacı Bayram-ı Velî Câmii’dir. Oradan şehre bakarız. Şehir 
kitabını okumaya oradan başlarız. Hayat orada başlar ve orada biter. 
Şehir insanının damarlarına kan oradan pompalanır. Bu kan, cadde
ler, sokaklar ve köhne Ankara’nın çıkmaz sokaklarına hayat bahşe
den rahmettir. Şehrin meczuplan, bilgeleri, zenginleri, fukaralan, 
bıçkın delikanlılan, kâmil amcalan, uyuşuk gençleri hep oradadır. 
Şehre şenlik de, matem de buradan sirayet eder. Dost da, düşman da 
buradan kazanılır. Her sabah namazı sonrası teyzeler, evde kalmış 
kızlarına, iş bulamamış oğullarına niyazı burada yaparlar. Nihayet 
hayat burada atar.

Hacı Bayram’ın “Yenişehir”de şubeleri vardır. Yenişehir, 
Sıhhiye’den başlayarak devam eden Ankara’dır. Burada, henüz Çu- 
kurambar tarla, bağ-bahçe ve kısmen gecekondu muhiti iken, mer
kez Kızılay’dı. Bazılan merkezin Çankaya olduğunu varsayar. Zin
har Çankaya merkez olamadı. O soğuk, diplomatik, mütekebbir ve 
dışlayıcı hâliyle Çankaya kendine ait bir getto oluşturdu. Ne Tunalı 
Hilmi, ne Hoşdere... Benzeri durumu Bahçeli ve Emek için de söy
lemek mümkün. Yeni Ankara’nın merkezi, Kızılay olarak kaldı; öyle 
de kalacak... İşte burada Hacı Bayram’m misyonunu ifa eden “mu
hit” oluşturan mekânlar vardı. Buralar nerelerdi? Lisan talebesiyken, 
yazmaya-çizmeye meraklı bir genç olarak, benim için iki önemli 
merkez vardı: Birincisi, Hüseyin Karakaya ve Hilmi Güler’in, za
man zaman da Nabi Avcı, Erdem Beyazıt gibi kalem erbabının uğ
radığı Meşrutiyet’teki İslâm mecmuasının bürosu. İkincisi ise Meh
met Doğan’m sabır ve kararlılıkla âdeta bir kanaviçe gibi işlediği,
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güzelleştirmeye çalıştığı, devamlılığını sağladığı Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin Hatay Sokak’taki iki odalı o küçük ofisi... Bu iki ocak, 
Hacı Bayram-ı Velî’nin ruhunu, Ankaralı olma idealini ve değerini 
yaşatan ve ihya eden merkezlerdi.

Evet, Zafer’deki kitapçılar, Olgunlar sokak, Sakarya çay oca
ğı ve zaman zaman uğradığım saatçi Musa Ağabeyin Batı Han’daki 
dükkânı da besleyici merkezlerdi. Lâkin İslâm mecmuası ve TYB, 
yazmın ocağıydı; orada sözü damıtan bilgelerle muhatap olduğumu 
düşünürdüm. “Sanki sadırlara hâk et” cümlesini Hacı Bayram-ı Velî, 
Yazıcızâde’ye dememiş de Hüseyin Karakaya ve Mehmet Doğan’a 
söylemişti... Mehmet Doğan, o vakit kırklı yaşlarındaydı; Batılılaş
ma İhaneti ile yirmili yaşlarında birer üniversite talebesi olan bizleri 
irşat etmeye başlamış, sözlük çalışmasıyla dille buluşturmuştu. Daha 
soma Kelimelerin Seyir Defteri adıyla neşredilecek kitabın, sözlü 
olarak yazılmaya başlandığı dönemlerden bahsediyorum. Biz sözlü 
geleneğin çocuklarıyız; Hacı Bayram-ı Velî gibi, sohbetle demleni
riz. “Yaz” veya “söyle” emri verildiğinde de tutar o fikri ya kalemle 
kâğıtla buluşturur ya da kendimiz dile getiririz. Böylece ona âdeta 
yeniden ruh üfleriz. Yazının kaderi, sözün kaderidir. O kadere tanık
lık ederdik.

Öğrenciydik, kitapçıları teker teker tavaf eder, mütevazı harç
lıklarımızla alacaklarımızı alır, alamadıklarımızı defterimize kayde
derdik. Ama kitap almışsak, o soğuk Ankara günlerinde cebimizde 
bazen çay içecek para da kalmazdı. Üşürdük. Sokaklar bizi ısıtmaz- 
dı. Bu durumlarda yönümüzü ya Meşrutiyet’e ya da Hatay Sokağa 
çevirirdik. Hatay’da, TYB’nin bürosunda sekretarya işlerini deruhte 
eden Cahit Yağmur liseden sımf arkadaşımdı. Sivas İmam Hatip’ten 
kalan bir hatıraydı Cahit. Biz son sınıftayken öğretmen olan baba
sı Mehmet Yağmur’un tayini Ankara İmam Hatip Lisesine çıkmıştı, 
orada müdürdü. Cahit bir müddet Mehmet Doğan’m yardımcısı ola
rak çalıştı, TYB’yi şenlendirdi. Daha soma tıp eğitimini tamamla
yarak hekim oldu. Doğrusu TYB’ye önceleri, Cahit’e uğramak için 
gelirdim. Herhâlde daha evvel okuduğum Batılılaşma İhaneti'nin 
yazarıyla ilk tanışmama Cahit vesile olmuştur. O küçük ofiste çay 
içeriz; bazen Cahit, simit ve peynir de ikram eder, kamımızı doyu
rurduk. Ama en önemlisi, orada “yazar cemaati”nin kitap etrafın
daki konuşmalarına tanık olur, dinlerdik. Eğer yazacaksanız, kulak 
sohbete, kitap etrafındaki konuşmalara doymalı. Söz bazen kitabın 
dışına taşar, o vakit latifeler, fıkralar, hatıralar anlatılırdı. Buranın o
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dönemde müdavimlerinden birkaçı şu isimlerdir: Ragıp Karcı, M. 
Çetin Baydar, Bayram Bilge, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Mustafa 
Everdi, Nabi Avcı, İsmail Hacıfettahoğlu, Muhsin Mete... Daha son
ra Ankara’ya taşman Mustafa îsen. Daha başka isimler de var; lâkin 
belleğimden yazıya akseden ilk isimler bunlar.

Cahit, bir sene sonra üniversite okumak için Ankara’dan ayrıldı. 
Bu sefer, onun bıraktığı vazifeyi, eğer yanlış hatırlamıyorsam Adem

Karafilik aldı. Bilahare, 
o vakit Teknik Eğitim’de 
talebe olan Ispartalı Sefer 
Kutlu ve Cihan Bağcı bu 
hizmeti sürdürdüler. Bila
hare İsparta’da görev yaptı
ğımda, o eski günleri yadet- 
tiğimiz, halleşip dertleştiği
miz Sefer Kutlu iş bitiren, 
organizatör, gayretli bir kişi 
olarak hafızamda yerini 
aldı. Bir ara fakülteden sı
nıf arkadaşım Mehmet Ye
keler bu vazifeyi üstlendi... 
Biz gidip geldikçe, gençler 
de gelip gitmeye başladı. 
O küçük mekân, usta ya
zarların, hocaların yanında 
gençleri, yazma meraklısı, 
okuma sevdalısı dostlan da 
cem etmeye başladı. Bizim 
için D. Mehmet Doğan, 
“Mehmet Ağabey”e tebdil 
etmeye başladı. Derken Za
man gazetesi neşredilmeye 
başladı; TYB mensubu ya
zarlar, bu gazetenin ilk dö
nemlerinde önemli görevler 
aldı, memleketin yüz akı 
bir mevkute neşredildi. Bu 
dönemde orada neşredilen 
fıkralar, yorumlar ve röpor-
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tajlar konuşulur oldu. Böylece bizde bir gazetecilik merakı oluştu. 
Haber nasıl yazılır, konu nasıl sunulur, röportajda esas olan nedir 
gibi sorular etrafında cereyan eden sohbetler... Lâkin bir gece vak
ti, malum çevre gazeteye ele geçirerek TYB’den gelen yazarları saf 
dışı bıraktı. Bu sürecin ben sadece gözlemleyeni oldum; Mehmet ve 
Adnan (Tekşen) ağabeyler konuyu tafsilatlı bir şekilde zaman zaman 
anlatmışlardır.

Bazen kaldığımız öğrenci evine sohbet etmek için gelirdi Meh
met Doğan; böylece, biz sadece giden olmaz, ziyaret edilen de olur
duk. Son sınıfta okuduğum yıl yurtta idareci olarak görev almıştım; o 
sene birkaç defa seminer veya konferans için kendilerini davet ettim. 
Bana bir keresinde, “Ankara’da saf Ankarah bulamazsın. En saf, en 
yerli Ankaralı benim” der sonra da o kendine mahsus kahkahasını 
atardı. Evet, Kalecikliydi. O da Ankara’nın ilçelerindendi. O vakit, 
“Ankara’nın taşralısısın ağabey” diyecek ne cesaretim ne de huku
kum vardı. Ben çıraktım o usta... Bu değişti mi? Hayır; o daima 
benim için “usta”dır. Şimdilerde işi şakaya getirip, Kaleciklisiniz 
ağabey derim, ama “Ankara’nın taşralısı” tabirini ancak burada ya
zarım. Fakat hakikat şu ki Ankara’da saf yerli Ankaralı bulmak pek 
kolay değil.
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Sanıyorum, biz doktora yaparken TYB Hatay Sokak’tan Gü
ven Park civarına taşındı. Ama meşguliyetlerin artması, lisans 
dönemindeki rahat iletişim kurma melekesini kaybetmemiz gibi 
sebeplerle pek uğrayamaz olmuştum. Bu sefer uğrak yerimiz, üs
tadımız Ali Birinci’nin “tekkesi” hüviyetinde olan Türk-îş Pasa- 
jı ’ndaki Fatih Gökdağ’ın Ülke Kitabevi olmuştu. Ama Mehmet 
Ağabeyle olan rabıtamız hiç kesilmedi; ara sıra da olsa bir ilim

ve sanat muhiti hâline 
getirdiği TYB’ye uğ
rar, bağlılığımız arz 
ederdik. Şaka bir 
yana, Ankara’dan ay
rıldığım vakte değin, 
benim için Mehmet 
Doğan’m inşa ettiği 
muhit her zaman gü
venli bir sığınak ol
muştur. Onu, Adnan 
Tekşen ile birlikte 
Van’da misafir ettiği-
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mi hatırlıyorum. Son depremle yıkılan iskele Caddesi’ndeki evi
mizde bir akşam derin sohbetlere dalmıştık.

Aradan yıllar geçti, ben İsparta’ya, oradan da Bursa’ya taşın
dım. Mehmet Ağabey ise RTÜK’te üyeydi... Bu üyelik kaç dönem 
sürdü? Hatırlamıyorum. Ama bir sene, sanıyorum 2009’da TYB 
Ödülleri Bursa’da verildi. O vakit, Mehmet Ağabeyle yeniden buluş
tuk. Orada ödül alması kararlaştırılan hocam Necati Öner şehri teşrif 
edememişlerdi; onun adma ödülü öğrencisi olmam hasebiyle bende
nize teslim etmişlerdi. Ama o akşam Seyid Usul Dergâhı’nda küçük 
bir tören daha yaptık ve emaneten aldığım ödülü, hocaya vermek şar
tıyla Esin Kahya’ya teslim etmiştim. Bu seremoniden soma Mehmet 
Ağabeyle hatıralar tazelendi; Âkif sempozyumlarından birine davet 
etti, karşılıklı muhabbet ziyadeleşti.

Mehmet Doğan, “muhit” inşa eden muharrirlerdendir. Hatay 
Sokak’ta atılan tohum Sümer Sokak’ta boy verdi. Böylece TYB 
memleketin irfan hayatını besleyen nice eserlerin telifine, nice ilmî- 
kültürel gezinin ve keşfin yapılmasına, nice akademik toplantının 
yapılmasına vesile olan bir “ocağa” tebdil etti. Bu gayret Ankara’yı 
aştı, açılan şubelerle İstanbul, Bursa, Maraş, Erzurum gibi şehirler
de millî kültürden beslenen yazar, şair ve ilim adamlarını cem eden, 
söz ve sohbetin mayalandığı yeni muhitler inşa etti. Hacı Bayrâm-ı 
Velî’nin inşa ettiği ilim ve irfan muhiti gibi, Ankara merkezli bir 
kültür hareketine öncülük etti. Velhasıl, o “bizim Ankara”, Hacı 
Bayram-ı Velî’nin ruh üflediği Âhiler şehri, “yeni Ankara’da” o mü
tevazı iki odalı ofiste yeniden demlenmeye, muhasebe yaparak ken
dine dönmeye, kısmen de olsa tarihiyle barışmaya başladı... İmdi 
niyazımız odur ki Mehmet Doğan, kelimelerle çıktığı yolculuğun
da, o inşa ettiği muhitte Ankaralı Ahmet oğlu Nûman’ın uyandırdığı 
irfan ocağının gölgesinde yeni cümleler kurmaya devam etsin. O 
cümlelerini kurdukça, Ankara’nın soğuk yüzü kendi hakikatiyle bu
luşup millete ve tevarüs ettiği manevi mirasa daha mütebessim ve 
kucaklayıcı olacaktır.
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METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

Dostun Adı 
D. Mehmet Doğan

Kur’an-ı Kerim müminlerin Allah’ın velisi, Allah’ın da müminlerin 
velisi olduğunu bildirir, ardından müminlerin de birbirlerinin veli
si olduğunu hatırlatır. Kelime her ne kadar Farsça ise de Türkçede 
yoğunlukla kullanılması sebebiyle velinin dost anlamına geldiğini 
biliyoruz. Dost, birbirlerini samimiyetle, riyasız, hesapsız kitapsız 
sevenler arasındaki ilişki demektir. Allah, müminleri hem kendisi, 
hem de öteki mümin kardeşleri arasında böylesi bir münasebete ça
ğırmaktadır. Açık konuşmak gerekirse kişioğlu, mizacı, karakteri, 
huylan ve giderek ahlâkı üzerinden bir yaklaşım gösterdiğinde her 
ne kadar bütün mümin kardeşleriyle dost olması önerilmiş bulunsa 
da galiba bazı kardeşleriyle daha fazla dostluk tesis etmektedir.

Ben D. Mehmet Doğan kardeşim ve yaşdaşımla yukandaki ta
nıma girebilecek bir dostluk tesisi imkânı bulduğumu söyleyemem. 
Bunun yaşanan bölge, fiziki yakınlık ile ilgisi fazladır. Ancak böylesi 
bir yakınlığa kavuşmuş olsaydık, hiç şüphesiz onu kendime dünya 
ahret yoldaş olarak seçmekte gözümü bile kırpmazdım.

Aramızda sağlam bir itikat beraberliği bulunduğunu düşünüyo
rum. Meşrep temayüllerimiz farklı görünmüş olsa da inanç ve düşün
celerimizin asli kaynağı asla ayn değildir. Onu dinlerken, eserlerini 
okurken, kendisiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde aynı havayı te
neffüs ederken, her seferinde özel dikkat kesilip, benzer hususlarda 
ağlamaklı, benzer hususlarda da hüzünlü olduğumuzu gözlemişimdir.

İkimizin de asli kimliğimiz sorulduğunda hiç ikiletmeden ve
receğimiz cevabm Müslümanlık olduğundan eminim. Bu beni ona 
dost kılmaya tek başına yeter sebeptir. Onun neredeyse bağımlılık
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oranında bir şiir sever olduğunu bilmeyen yoktur; ya benim? Birçok 
ortamda aynı yöre türkülerini dinlerken, gözleri dolan şahıslardan 
birisi o, İkincisi bendim. Anadolu ruh kökü olarak gördüğümüz ve bu 
topraklan İslâmlaştıran her tür kültürel unsura aynı hassasiyetle bağlı 
bulunduğumuzu, eserlerini okurken tespit etmişimdir.

Vakıa istesek de istemesek de imanımızdan ötürü Allah bizi bir
birimize veli, dost kılmıştır, tamam, ama biz salt bu Vehbi tayinle 
kifayet eden, dostluk bağı üzerine yeni inşalar kuramayanlardan de
ğiliz. Onun, her karşılaşmamızda, bana dönerek yüzündeki muhab
bete yoğun biçimde kattığı mimiklerindeki sevgi haleleri gözlerim
den kaçmamıştır. Aynı şekilde ben de her görüşmemizde, aramızdaki 
muhabbetin şevki tabiisiyle Allah biliyor ki riyasız ve bütün samimi
yetimle onu kucaklamışımdır.

İnsan kelimesinin kök anlamında ülfet, cana yakınlık, sıcaklık 
vardır. Ancak kişileri beşer olmaktan, yaratıldığı gibi kalmış sıradan 
halk azası olarak kalmaktan kurtaran şey, kanaatimce beşerlikten in
sanlığa, yani o hakiki cana yakınlığa ve sıcaklığa yükselme çabası
dır. Yeryüzüne hepimiz birer beşer, yani müjde olarak doğuyoruz. 
İnsanlığa yükselme, Vehbi anlamdaki bu müjdenin bir ömür boyu 
kişisel gayretle sürdürülmesi, yani fıtratın ve vicdanın muhafaza 
edilmesiyle mümkün kılınmaktadır. Düşüncenin ve duyguların genel 
kumanda merkezi olduğunu düşündüğüm kalp, eğer selim hâlde var
lığını korumuş, üzerine bir maraz bulaştırmamış yahut kendisini mü- 
hürletmemişse, Allah’ın ve müminlerin bizatihi velisi, dostu olmayı 
sürdürmektedir. Ben D. Mehmet Doğan dostumda böyle bir kalbin 
bulunduğuna, tezahürlerinden hareketle her zaman şahitlik etmeye 
hazırım.

Sahici bir münevver arayanların uzağa gitmeleri gerekmemek
tedir. D. Mehmet Doğan’ın ömür boyunca sergilediği entelektü
el aktivitelere bakıldığında görülecektir ki kimi çabalan tarihe not 
düşecek oranda daha kendisi yaşarken semeresini vermiştir. Siste
min çarklan içerisinde kimi harcı âlem kazanımlar peşinde kendini 
kaybeden, beri yanda da Türkiyeli muhafazakârlığın mümessilliğine 
soyunan aldanmış kimselere bakmca, onun ortaya koyduğu eserler, 
gelecek zamanlardaki nesillere de ışık tutacaktır.

D. Mehmet Doğan’m başka bir hususiyeti de debdebe, tantana, 
gösterişten olabildiğince uzak, sosyal mertebesi ne olursa olsun, bü
tün insanlara evvela birer Allah kulu sıfatıyla bakmasını bilmesinde- 
dir. Bunu başarabilen insan pek azdır.
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Ömrüm boyunca legal ya da illegal hiçbir örgütle işim olmadı. 
Partilere, aktif politikaya ben de Doğan gibi her zaman uzak durdum. 
Şu anda bir tek müessesede ismim kayıtlıdır. O da kurucusu ve şeref 
başkanı olduğu Türkiye Yazarlar Birliği’dir. Tek sebebi arkadaşımın 
bana da tıpkı herkesler gibi sevgiyle yaklaşmış olması ve pür sami
miyetidir. Türkiye Yazarlar Birliği’ne üye olup da pişmanlık hisse
den var mıdır; sanmıyorum. D. Mehmet Doğan ile tanıştıktan sonra 
ondan incinen kimseyi de görmedim.

Yukarıdaki ifade yanlış anlaşılmasın için şunu açık etmeliyim 
ki dostumuz aynı zamanda son derece acımasız, ama isabetli bir mü
nekkittir de. Hayranı olduğu ve Türkiye’de kendisini yeniden gün
deme taşıdığı adaşı Mehmet Akif’ten huy kapmış gibidir. Zaman 
zaman “Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek” diyenlerin ker- 
vanındadır. Yeri geldiği zaman, incitilmesi gerekeni incitmesini de 
bilir.

Sistem ve Batı tenkitlerinde kullandığı şiddet dili sebebiyle 
yüzlerce general tarafından mahkemeye verildiğini unutamayız. Bu 
anlamda da bir cesur yürektir D. Mehmet Doğan dostumuz.

Yurt içi ve yurt dışında kimi ortak seyahatlerdeki beraberlikle
rimizde gözlediğim ılımlı, paylaşımcı ve fedakâr yol arkadaşlıkları 
benim onu bir dost olarak bağrıma basmaya yeter de artar bile. Ge
riye kalan bütün yapıp ettiklerini ise kültürümüzün hazine dairesine 
yerleştirmek isterdim.
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MUHSİN METE

T elevizyonculuğu

D. Mehmet Doğan’ın en az bilmen yönü herhalde televizyonculuğu
dur. Ortak yönlerimizden en önde geleni bu husus olsa gerek. SBF Ba
sın ve Yayın Yüksek Okulunu birlikte okuduk ve 1972 yılında Radyo 
ve Televizyon Bölümünden mezun olduk. Okulumuz bu alanda eğitim 
veren ilk kamu kurumu idi. Her ne kadar daha önce İstanbul Üniversi-
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tesine bağlı bir Gazetecilik Enstitüsü var idiyse de etkinliği çok sınır
lı idi ve salt gazetecilik eğitimi vermekteydi. Üniversite puanlarımız 
meselâ, Siyasal Bilgiler Fakültesinde okumamıza imkân verirken, bu 
fakülteye bağlı yüksek okulu seçmemizde 1968 yılında televizyon ya- 
yınlannın başlamış olması etkili olmuştur sanırım. Okulumuz bizden 
önce sadece üç yıl mezun vermişti. Böylelikle ülkemizde iletişim eği
timi alan herhalde ilk yüz kişi araşma girmiş olduk.

Mezuniyet sonrası tek iş alanımız TRT kurumu olsa da dava eri 
rahmetli hocamız Şaban Karataş’ın genel müdürlüğü öncesinde bu 
kurumun kapısından girmemiz mümkün olmadı. Ben Sümerbank’ta, 
Mehmet önce Türk Tarih Kurumunda, sonra da Hareket / Dergâh 
Yayınlan’nda çalışma hayatına atıldık. 1976 yılında Mehmet’in öna
yak olmasıyla önce ben naklen TRT’ye geçtim ve bilahare prodüktör
lük sınavını kazanarak program yapımcısı oldum. Mehmet’in de ku
ruma gelmesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz yapımların yapımcılık 
ve yönetmenliğini ben üstlenirken, konuların seçimi, metin yazarlığı 
ve danışmanlık Mehmet’in uhdesinde oldu. Uyumlu bir beraberlikle 
“ses getiren” önemli yapımlara imza attık. Bu yapımlar yapıldıkla-
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n dönem itibariyle TRT standartlarına uymayan, televizyonculuğu
muzda “yol açıcı” niteliğinde yapımlar oldular. Bu yapımlara kısaca 
değineyim:

Sanat Sözlüğü (1977)
İlk yapımımız olan bu program televizyonun sanat programlarına 
bir alternatif olarak planlandı. Modem hayatın yansıması olarak sa
natın yerine gelenekten beslenen bir sanat anlayışının ekrana taşın
ması amaçlanarak başlanmış; ilk programda Cemil Meriç, Ali Nihat 
Tarlan, Sevinç Çokum ve Âşık Reyhani’ye yer verilmişti. Ayda bir 
olarak yayım düşünülen programın ne idüğü görülünce yöneticilerce

devamı engel
lenmişti.

16’sı çekilerek 
bir Ulucami pro
totipi çıkarıldı. 
Bu yönüyle ör

neği olmayan bir program oldu. Televizyonumuzun ilgilenmediği 
camii ekrana taşıyarak bir öncülük rolü de oynamış oldu.

Ulucami 
(1978)
Şehrin merkez 
camii hüviyetin
deki ve daha çok 
Selçuklu dönemi 
eseri olan ulu- 
cam ilerim izin

Şairler Meydanı (1978)
Âşık Çelebi’nin ünlü tezkiresi Meşairü’ş Şuara’yı ekrana taşı
yarak ilk defa divan edebiyatının belgeselini gerçekleştirdik. Üç 
bölümden oluşan bu yapımın görsel unsuru tezkirenin minyatür
leri oldu.
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Kaybolan Şehirler (1985)
Mehmet’le gerçekleştirdiğimiz son yapım beş bölümden oluşan 
“Kaybolan Şehirler” oldu.

Şaban Hoca’nm kısa süren genel müdürlüğü sona erince onun 
kurmay kadrosu da kurumdan uzaklaştırıldı. Mehmet de bunlar 
arasındaydı. Ben kurumun asli elemam olduğumdan yapımcılığa 
yalnız olarak devam ettim ve birtakım belgeseller gerçekleştirdim. 
Mehmet’in kurum dışından katılımı ile hazırladığımız son yapım 
“Kaybolan Şehirler” dizisi oldu. Bu arada yapımcı olarak benim de 
son çalışmamdı ve bu yapımı tamamlayınca Belgesel Programlar 
Müdürü oldum. Tunca Toskay’ın genel müdürlüğü ile karşı çıksam 
da yapımcılık defterini kapatmak zorunda kaldım. Kendimi olgun
laşmadan koparılan bir meyve gibi görmüştüm.

Bu yapımın ana fikri karakteristik dokularını muhafaza eden 
tarihî şehirlerimizin de hoyrat ellerde kaybolmakta olduğunu bel
gelemekti. Bu dizinin üç şehrinin metinlerini D. Mehmet Doğan’a, 
Sivas’ın metnini Ahmet Turan Alkan, Bursa’nın metnini de Beşir 
Ayvazoğlu’na yazdırmıştım.

Belgesel Programlar Müdürü olarak Mehmet’ten yararlanma
ya devam ettim. Müdürlüğümüzdeki yapımcılarla çalışmasını temin 
ederek; “Nurettin Topçu” (1985), “Mehmet Âkif’ (1986) program
lan ile “Yaşayan Geçmiş” (1987) dizisinin metin yazarlığı ve danış
manlığını üstlendi. Aynca, birlikte gerçekleştirdiğimiz yapımlarda 
olduğu gibi çekimlere de katıldı. Mehmet’in en önemli televizyon 
çalışmalanndan biri de 13 bölümlük “Mimar Sinan” dizisi oldu. 
Başta yönetmen Tolgay Ziyal olmak üzere teknik kadrosu kurum dı
şından oluşturulan bu önemli dramatik-belgeselin metin yazarlığı ve 
danışmanlığını Mehmet yaptı. Sanat yönetmeni de Özkul Eren’di.

Mehmet bir süre de film yapımcısı ve senaryo yazan olarak 
Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde çalıştı. Burada “Türk Takılan”, 
“Topkapı Sarayı Hazine Dairesi” ve “Avanos yapımlarına katkıda 
bulundu. Son olarak da en çok bilinen eseri Batılılaşma İhaneti'nin 
Kanal 7’de yapılan dramatik-belgeselinde anlatıcılık yaptı.

Ezcümle, D. Mehmet Doğan televizyonculuğumuzda da iz bı
rakan, bu alana farklı bir bakış açısı getiren bir İletişimci olarak kadir 
kıymet bilenlerce hatırlanacaktır.
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NECİP TOSUN

Film Metinleri ve 
Senaryoları

D. Mehmet Doğan yıllardır, dil, kültür, medeniyet üzerine yazılar, 
kitaplar yazmış, kurucusu olduğu Türkiye Yazarlar Birliği çevresin
de, bu toprakların, uygarlığımızın savunusunu yapmış, çok önemli 
bir yazar, düşünce adamıdır. Hazırladığı sözlük ise edebiyatımıza, 
uygarlığımıza en büyük hizmetidir.

Doğan’m bir yazar, düşünür olarak önemli çehrelerinden biri 
de televizyonculuğudur, iletişim Fakültesi Radyo - Televizyon Uz
manlık Bölümü mezunu olan Doğan, TRT Kurumunda genel müdür 
danışmanı olarak çalıştı, 1996 ile 2005 arasında TBMM tarafından 
seçildiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği yaptı. Doğan, 
televizyon metinleri, senaryolar yazdı, filmlerin yapımında görev 
aldı. Bu anlamda okullu bir televizyoncudur. Film metinleri ve se
naryolarının bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür: Sanat Sözlüğü 
(1977), Ulucami (1977), Şairler Meydanı (1978), Kaybolan Şehir
ler (1985), Nureddin Topçu (1985), Mehmed Âkif (1986), Yaşayan 
Geçmiş (1987), Mimar Sinan (1988). Diğer yandan sunuculuğunu 
da Doğan’m yaptığı, Kanal 7’de yayınlanan Batılılaşma İhaneti adlı 
belgeseli ve senaryosunu yazdığı Topkapı Sarayı adlı eseri vardır.

D. Mehmet Doğan’m metnini yazdığı, danışmanlığını yaptığı 
belgesel, dram türü yapımlarda ağırlıklı olarak gelenek - yeni çatış
masının yer aldığım görürüz. Özelde de geleneksel şehir anlayışı ile 
bunu yok etmeye çalışan modemizm tartışmaları yer alır. Şehir onun 
çok önemsediği, geleneğin korunması açısından “sürekli korunması” 
gerektiğini savunduğu bir olgudur. Burası eskinin yaşatılması açısın
dan bir direnç yeridir. Şehir yok edilince pek çok açıdan da kaybetmek 
de mukadderdir. Geleneğin çözülmesi aile, sokak ve şehirden başlar.



Kaybolan Şehirler (1985)
Onun metnini yazdığı en iyi belgesellerden biri Kaybolan Şehirler’ dir. 
Yapımcı ve yönetmenliğini Muhsin Mete’nin yaptığı Kaybolan 
Şehirlerim metin yazan D. Mehmet Doğan belgesel yapıma büyük 
bir derinlik ve şiiriyet katar. Yapımda, TRT’de ender görülen, lirik, 
şiirsel, destansı bir metinle olağanüstü güzel görüntüler eşliğinde 
âdeta kaybolan şehirlerin son ağıtı yazılmaktadır. Şehrin ruhu, tarihi, 
sosyolojisi, dünden bugüne macerası vurucu, derin cümlelerle ifade 
edilir. Görüntü ve metin uyumu, şiiriyet, müzikle beslenmiş görüntü 
akışı emsalsizdir. Her şehir onu tanımlayan bir simge ile tarif edilir
ken, geleneksel şehir anlayışı ile modem şehir algısı karşılaştırılır. 
Bu yeni dönüşüm ile birlikte neyi kaybettiğimiz vurgulanır. Yeni şe
hir yaklaşımı ile bu eski şehirler âdeta kaybolmaktadır.

“Çinideki Sır - Kütahya”, “Eski Sur Türküleri - Diyarbakır”, 
“Köprü ve Şehir - Hasankeyf ’ bölümlerinin metinlerini yazan Do
ğan, belgeseli zenginleştirir.

“Çinideki Sır - Kütahya”da, Kütahya şehrinin kuruluşu, tarih 
boyunca yaşadığı değişim, modem algıyla imtihanı anlatılır. Bu bö
lümde şehrin tarihî, dinî, folklorik özelliklerinden örnekler sergile
nirken şiirsel bir dille şehrin hikâyesi dile gelir. Cami, imaret, han, 
hamam, çarşı, modem şehir yaklaşımıyla birlikte hayatta kalmaya 
çalışırlar: “Şimdi Vahid Paşa Kütüphanesi olan yapının kubbeleri al
tında Yakup Çelebi yeşil çiniler altmda yatar. Ve Gök Şadırvan, Ger- 
miyanoğlu Beyliği’ni, Bizans ucunda bir çırpıda kırk bin atlı asker 
çıkaran gaziler devletinin destanını fısıldar sürekli. Anadolu Türkçe-
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sinin aydm dili olarak ilk kanat vuruşlarını Ahmet Daî ve Şeyhî gibi 
büyük şairlerle yaşamış olan Kütahya’da Gök Şadırvan’m şırıltıları, 
hâlâ Türkçenin bu ilk kanatlanış yıllarından arta kalan bir ses gibi 
kubbeleri doldurur.” Evlerin işlevi öne çıkarılır: “Eski şehir hayatı
nın asıl kahramanı evdir. Günün büyük kısmı burada geçer. Burada 
doğulur, yaşanır ve yeni hayatlar kurulur. Ev, sırrım dışa vurmaktan 
kaçman bir medeniyetin kutsal bir aile ocağıdır. Bu ocak tüttükçe 
aile yaşar, toplum sağlıklı olur. Sade, iddiasız bir dış görünüş. So
kağa bakan, soğuk rüzgârlara açık duvarlar sağır. Avlu kapısından 
girildiğinde bu dışa kapalı dünyanın kendi iç âlemi ile karşılaşılır. Bu 
iç âlem tabiatla uyumlu bir bütün teşkil eder.” Her bölümde o şehri 
tanımlayan bir simgenin kullanıldığı yapımda, Kütahya çinileri üze
rinden şehir okunur. “Bir su şehri olan Kütahya’da bir su ile çininin 
buluşmasından daha güzel ne olabilir... Yeni Kütahya'nın sembolü 
çini vazodur.” Kaybolan şehrin son kalıntılarına bakılır: “Kaybolan, 
şehrin tarihî dokusu değildir yalnız. Bu şehrin artık kendine has mu
sikisi de olmayacak, raksı olmayacak, kültürü olmayacak. Kısaca 
bu şehir belki Kütahya olmayacak. Gelenekten getirdiğimiz kültür 
mirasımız üzerine yağan kar değil... Örten, yok kara bir sis... Şehir
lerimizle birlikte yalnız mimari mirasımız değil, kültür varlıklarımız 
da veda eder.”

“Eski Sur Türküleri - Diyarbakır’da Diyarbakır’ın dünü ve bu
günü karşılaştırılırken, zamana, vandallığa direnen “sur” öne çıkarı
lır. Babil, Âsur, Sümer, Hitit ve BizanslIların şehri olan Diyarbakır, 
kelimenin tam anlamıyla kavimlerin, kültürlerin kesişme noktasıdır. 
Şehir aynı zamanda Anadolu’nun ilk Müslüman kentidir ve Halid bin 
Velid tarafından fethedilmiştir. Şehrin merkezindeki Ulu Cami şehrin 
tarihinin özeti gibidir. Güneydoğu’nun güzide şehri, Diyarbakır’da
ki camiler, surlar, tekkeler, hanlar, çarşılar, köprüler, su yollan bu 
bölümde gündeme getirilir: “Diyarbakır hâlâ Anadolu’nun en uzun, 
en sağlam ve heybetli surlara sahip şehri. Eski şehir sur içinde ve 
sahip olduğu mimari mirasla birkaç çağı birden yaşıyor. Tarih öncesi, 
Bâbil, Âsur, Sümer, Akat, Hitit ve Bizans... Kavimlerin, kültürlerin 
kesişme ve kaynaşma noktası. Hükümdarlann, serdarların, fatihle
rin durak yeri. Diyarbakır Anadolu’nun ilk Müslüman şehri. Daha 
Hicret’ten, yani İslâm devletinin kuruluşundan 17 yıl sonra İslâm 
ordulan binlerce kilometre öteden gelip surların önünde dururlar. 
Kale beş ay direnir. Sonunda Hâlid bin Velid, şehre girip fethi ger
çekleştirir.” Daha soma şehrin tarihsel serüveni anlatılır: “Osmanlı
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lar Diyarbakır’da da yapıcı ve yaşatıcı rol oynarlar. Surlar ve bütün 
sosyal yapılan onardıktan başka, camiler, medreseler, hanlar, çarşı
lar, hamamlar, kervansaraylar, hastaneler, köprüler ve su yollan inşa 
ederler.”

“Köprü ve Şehir - Hasankeyf ’ bölümünde ise eski şehir Ha- 
sankeyf anlatılır. Doğa ile uyumun yansıması olan Hasankeyf (Kaya 
Hisan) insanlığın gördüğü üstün bir medeniyeti yansıtır. Doğunun en 
eski yerleşim merkezlerinden olan Hasankeyf, Perslerin, Romalıla- 
nn, Hamdanilerin, Mervanilerin, Artuklulann izlerini taşır. Ama bu 
büyük medeniyet şehri şimdi yok olmaktadır: “Hasankeyf... Ortado
ğu ulaşımında köprü ve Anadolu Türk-îslâm kültür ve medeniyetinin 
geçiş eserlerini tanıyan şehir. Şimdi o eski ihtişamı bazen bulutlara 
yükselen minareler, bazı zaman bina kalmtılan ve sırlı tuğla cephe
leriyle türbeler hatırlatmaktadır. Diyarbakır Cizre arasındaki bu eski 
şehir, büyük kemerlerinin açıklığı 40 metreyi bulan muazzam köp
rüsünden kalan dev ayakların başucundan, mezar taşı sessizliğinde 
duruşunu seyreder.”

“Fetih Rüyaları Gören Şehir - Manisa”da ise şehrin tarihi ve 
bugünü gündeme getirilir. Şehrin ilk fatihleri olan Saruhanlılar, on- 
lann zamanında yapılan Ulu Cami, Mevlevihane, türbeler tanıtılır: 
“Saruhanlılar Manisa ve çevresini ilim ve kültürleriyle fetheder
ler. Bilginleri, velileriyle yeni yurtlar kurar, eski kasaba ve şehir
lere yeni bir çehre verirler. Zaviyeleri, tekkeleri ve türbeleri bu uç 
bölgesinde ileri karakol vazifesi görür. Anadolu Türk mimarisinde 
bir merhale olan Manisa Ulu Cami en eski Saruhanlı yapılanndan 
biridir.” 15. asırda kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine giren Mani
sa bir şehzade sancağı olur. II. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 
II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Manisa’da Saruhan koltuğu
na oturup da padişah olabilen Osmanlı şehzadeleridir. Sonradan 
Fatih olarak anılacak olan Şehzade Mehmet’in gençlik yıllan da 
burada geçer. Bu bölüm biraz da Fatih’in üzerinde yoğunlaşmış
tır: “Genç Fatih, bu şehrin dağını, taşını dolaşır, ovasını, yaylasını 
gezer. Suyundan içer, havasını teneffüs eder. Taşma toprağına sin
miş menkıbeleri dinler. Ve ulu fetih rüyaları görür. Her defasında, 
koskocaman ve upuzun bir direnç anıtı olan İstanbul surları önünde 
durur. Surları aşması bir an meselesidir.” Fetih rüyaları gören şehir, 
İstanbul’un fethinden sonra da şehzadelerin sancak merkezi olma
ya devam eder.
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Mimar Sinan (1988)
TRT için dört bölüm olarak çekilen Mimar Sinan Doğan’m senaryo
sunu yazdığı bir başka önemli eserdir. Dizede; Mimar Sinan’ı Haluk 
Kurtoğlu, Mimar Davut Ağa’yı Yusuf Sezgin, Sai Mustafa Çelebi’yi 
Ulvi Alacakaptan, Silahtar Ağa’yı Cemal Gencer, Hürrem Sultan’ı 
Mine Manavoğlu, Mihrimah Sultan’ 1 Müge Akyamaç, Ebusuud 
Efendi’yi Ejder Akışık, Taşlıcalı Yahya Bey’i Prof. Dr. Cevat Ça
pan, Barbaros Hayrettin Paşa’yı Hayati Hamzaoğlu, Kanuni Sultan 
Süleyman’ı Engin Çağlar oynarken, dizinin yönetmenliğini ise Tolga 
Ziyal yapar.

Sinan elli yaşında başmimarlığa atanır. Padişahm buyruğunu 
ilettiği her yeri imar etmek istemektedir. Mimar Sinan’ın ilk eseri 
Haseki Külliyesi olur. Bu yapı, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hür
rem Sultan adma inşa edilmiş cami, medrese, mektep, şifahane, has
tane, yemekhaneden oluşan bir komplekstir. Ardından, Kanuni’nin 
genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için bir cami, mektep, 
medrese, imaretten oluşan külliyeyi yapar. Mimar Sinan çıraklık ese
ri saydığı Şehzade Cami ve külliyesini beş yılda tamamlar. Sonra
dan yaptığı eserlerine göre sade ve klâsiktir. Şehzade Camii 1548’de 
tamamlanır. Ardından dizinin asıl dayandığı eser olan Süleymaniye 
Cami’nin yapımına başlar. Mimar Sinan, bütün gündüz ve gecelerini 
Süleyman Han’ın şanma yakışır bu cami için harcamaktadır.

Mimar Sinan, cami, mektep, medrese, köşk, hamam, su yollan 
ve kaldınmlarla o döneme âdeta damgasını vurur. Nasıl bir cihan 
imparatoru varsa bir de cihan miman vardır. Yalnızca İstanbul’da 
değil, tüm Osmanlı topraklanndan onun ve yardımcılarının yapıcı 
eli hissedilir. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemin
de bütün devirlerin tarihine ad bırakan büyük şahsiyetleri bir arada 
görmek şaşırtıcı değildir. Dönem Fuzuli, Hayali, Taşlıcalı Yahya ve 
Baki gibi şairlerin; Matrakçı Nasuh ve Nigari gibi minyatürcülerin, 
Kara Hisari ve Haşan Çelebi gibi hattatların devri olduğu kadar, Ke
mal Paşazade ve Ebusuud Efendi gibi Şeyhülislamlann; Lütfi Paşa 
ve Sokullu Mehmet Paşa gibi sadrazamların ve Barbaros Hayrettin 
Paşa gibi kaptanı deryalann devridir. Osmanlı en ihtişamlı günlerini 
yaşamaktadır.

Dizinin belki de en can alıcı yanı Kanuni Sultan Süleyman ol
duğu için mi Mimar Sinan ortaya çıkmıştır, Mimar Sinan olduğu için 
mi padişah güçlenmiştir sorusunun peşine düşülmesidir. Mimar Si
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nan bir gün Sai Mustafa Çelebi’ye şöyle diyecektir: “Ben bilinmez 
bir kişi idim devşirildim. Ustalarla birlikte işler gördüm. Sultanımı
zın övgüsüne mazhar oldum. Sanır mısın ki ben bina yaparım yalnız
ca. Bir yandan ben dahi bina edilirim. Bu devlet beni yaptı ben de bu 
devletin binasını yapacağım.”

Kanuni de Mimar Sinan’a bu ortamı hazırlayan kişidir. Dö
nemin şairlerinden biri huzurunda iken Kanuni’ye biraz da sitem 
ederek, şiiri / divanı anlamak için bilgi ve donanım gerektiğini ama 
mimarların divanlarını (camiler, medreseler) herkesin kolaylıkla gö
rüp anlayabildiğini söyler ve ekler: “Tebanız nezdinden size kudre
tinizi ve sultanlığınızı hatırlatacak bir Sinan’a gereğiniz olduğunu 
anladım. Size bir Sinan lâzımdır sultanım. Beldelerinizi mamur ile 
tebanıza imar eliniz olarak yarar eserler bina eyleye.” Kanuni onun 
mimarlığı şiirden üstün görmesine karşı çıktıktan soma şöyle cevap 
verir: “Sinan’a dahi bir Süleyman gerektiğini bilmez misin? Yoksa 
Osmanlı mülkünün bugüne değin olanlardan daha büyük, daha muh
teşem ve sanatlı binalar nasıl yükseltile. Ustanın ustalığının derece
sinin anlaşılabilmesi için o imkânlara sahip kılınmasının gerektiğini 
niçün fikreylemessin.”

Bölümler boyunca Mimar Sinan’ın mimarlığını yaptığı eser
lerin oluşma, inşa serüvenleri hikâye edilir. Belgesel hem dramatik 
bir örgüde canlandırma, hem de belgesel formatmdadır. Bu büyük 
eserlerin ortaya çıkabilmesi için hem büyük sanatkârlar, hem de bü
yük bir devlet iradesinin olması gerektiği vurgulanır. Ayrıca kalplere 
hükmeden manevi binaların arkasında büyük inançların yattığı gün 
yüzüne çıkarılır. Mimar Sinan’ın büyük dehası, inancı, araştırması 
yanında, matematikçiler, minyatürcüler, camcılar, kurşuncular, usta
lar, işçiler bir güzelliğin, bir iyiliğin, bir kalıcılığın, bir hayrın ve 
insana yararlılığın anıtını dikmek için seferber olmuşlardır: “Sadece 
onlar mı, taşlar, ağaçlar, demirler, tuğlalar da ülkenin çeşitli yerlerin
den toplaşıp geliyorlardı.”

Dizi boyunca OsmanlI’nın mimari anlayışı da gündeme gelir. 
Bir sahnede Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan kaldıkları sarayın 
küçüklüğünü tartışırken oraya Kanuni Sultan Süleyman gelir. Kızı 
Mihrimah Sultan ona şöyle der: “Osmanlı mülkünde büyük evler, 
konaklar, köşkler yapacak mimarlar yok mudur? Cihan padişahı sul
tanımızın kendisi dahi küçük odalar, dar sofalardan müteşekkil bu 
binalarda oturur. Caminizi yapan mimarbaşmız size layık büyük bir 
saray yapamaz mıydı?” Kanuni Sultan Süleyman ise Osmanlı’mn
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mimari anlayışım veciz bir şekilde ifade eder: “Osmanlı’da çoğu 
evler tahtadan ve kerpiçtendir ve küçüktür. Cami, medrese, mektep, 
şifahane, imaret, hamam, kervansaray gibi cümle ahalinin istifade 
eylediği mekânlar ise taştan ve tuğladan olup evlere nispetle büyük 
ve sağlam yapılmıştır. Evler bu fani dünyadan gelip geçecek olan 
kişilerindir. Cami, mektep, medrese yapılan ise herkesindir. Sürüp 
gidecek olan dinin ve devletindir. Oturduğumuz bu mekân da taştan 
ve tuğladandır. Ve evlerden, köşklerden, konaklardan büyüktür, gös
terişlidir. Çünkü bu binada devlet işleri görülür. Yabancılar dahi bu 
binayı böyle bilir. Ancak kendi nefsimiz için değil, devlet işleri için 
bu böyledir. Cami ve imarethaneleri kendi nefsimiz için değil, ha
yır için yaptınnz. Ve harcını has hâzinemizden karşılanz. Dünyanın 
Sultan Süleyman’a bile kalmayacağını bildikten sonra nefsimize hoş 
geleni değil, Allah’a hoş geleni yapmak düşer bize.”

Dizi boyunca Mimar Sinan ne yaptığını, Kanuni Sultan Süley
man ne istediğini bilmektedir. Böylece ortak inanç bu güzel eserlerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kanuni, kendi özel hâzinesinden sınır
sız harcama yaparken Süleymaniye Cami için Mimar Sinan şöyle 
diyecektir: “Sultanımızın cami büyük olacak, elbette güzel olacak. 
Lâkin süsten ve gösterişten uzak ve sade olacak.”

Dizide Mimar Sinan’ın Osmanlı mimarisine katkıları şöyle açık
lanır: “Mimar Sinan’ın başmda bulunduğu Hassa Mimarlar Ocağı ül
kenin imar işlerinde aktif ve düzenleyici bir rol oynuyordu. Osmanlı 
mimarisinin klâsik çağını idrak ettiği Mimar Sinan’ın döneminde, bu 
ocağın düzenleyici rolü bütün ülkede açıkça hissediliyordu. Geniş 
Osmanlı ülkesinin her tarafında yürütülen inşaat faaliyetleri kalite ve 
estetik açısından bir bütünlük ortaya koyuyordu. Şüphesiz bu sonu
cun ortaya çıkmasında Mimar Sinan’ın büyük rolü olmuştur. O Os- 
manlı mimarisinin geçmiş eğilimlerini nasıl çözümleyip mükemmele 
ulaştırdıysa Hassa Mimarlar Ocağı’nm ülke sathında etkisini belirgin 
hâle getirmeyi de başardı. Böylece Osmanlı mimarisinin formları ge
niş Osmanlı topraklannda aynntıdaki bazı farklılıklar dışında hâkim 
oldu. Tıpkı merkezî devlet otoritesinin bütün ülke sathında homojen 
olarak hissedilmesi türünden bir sonuçtu bu.”

Mimar Sinan ustalık eseri Edime Selimiye Cami tamamlandı
ğında 84 yaşındadır. Osmanlı mimarisinin birkaç yüzyıldır aradığı 
mekân bütünlüğüne bir ömür içinde ulaşmanm hazzını yaşamaktadır. 
Mimar Sinan bu başarının sadece kendisine ait olmadığmı bilir. Dizi
nin sonunda “Sinan Usta siz misiniz?” sorusuna içinden şöyle cevap
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verecektir: “Evet, Sinan Usta benim. Ama taş yontanlar usta olduğu 
için, duvar örenler düzgün ördüğü için, harç karanlar usulünü bildiği 
için ve bu bina binlerce elin emeği, binlerce alnm teriyle arşa yüksel
diği için ve bu devlet olduğu için ben Mimar Sinan’ım. Eğer binlerce 
insanı bir araya toplayıp bu soru tevcih edilseydi ve hep bir ağızdan 
evet deseydik. Daha hakça olurdu. Evet, ben Mimar Sinan Usta’yım. 
Evet, biz Mimar Sinan Usta’yız.”

Ulu Camiler (1977)
D. Mehmet Doğan’m metnini yazdığı belgesellerden biri de ulu ca
miler üzerine hazırladığı metindir. Bu belgeselde Adana Ulu Cami, 
Erzurum Ulu Cami, Kütahya Ulu Cami, Urfa Ulu Cami, Kayseri Ulu 
Cami, Bursa Ulu Cami, Sivas Ulu Cami, Mardin Ulu Cami, Harput 
Ulu Cami, Malatya Ulu Cami, Kayseri Ulu Cami, Divriği Ulu Cami, 
Bünyan Ulu Cami, Afyon Ulu Cami, Eskişehir / Sivrihisar Ulu Cami, 
Aksaray Ulu Cami incelenir. Ulu cami ve etrafındaki yapıların ta
rihteki ve bugünkü hâli, kapıları, iç düzeni, minberi, çatı örtüleri, 
kubbesi, mihrabı karşılaştırmalı olarak metne aktarılır. Bütün sosyal 
olayların merkezi olan ulu camiler artık o eski önemini kaybetmiştir: 
“Malazgirt Savaşı’mn hemen ardından Anadolu’ya yeni bir toplum
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hayatının damgası vurulmaya başlandı. Bu yeni toplum hayatının 
merkezinde bütün müminleri toplayan camiler bulunuyordu. Ulu ca
miler bu özellikteki camilerin en büyükleridir. Diyarbakır Ulu Camii, 
Anadolu’daki XI. yüzyılın sonundan kalmış, tarihi bilinen ilk Türk 
camii... Daha önce kiliseden çevrilmiş olan cami merkez kısmı ha
riç Melikşah döneminde yeniden yapıldı. Mimari tarzı Şam Emeviye 
Camii ile benzerlikler taşır. Cami daha sonra da çeşitli eklerle geniş

ledi. Avlusunun etrafı çeşitli sosyal amaçlı yapılarla çevrildi. Sivas 
Ulu Cami de Anadolu camilerinin en eskilerindendir.” Eski sosyal 
önemlerini kaybetseler de işlevlerini sürdürürler: “Ulu camiler do
ğudan batıya, kuzeyden güneye belli başlı yerleşme merkezlerinden, 
günde beş vakit insanları çağırır. Doğudan batıya ulu camiler bu çağ
rı için görevi birbirlerine devrederler ve bütün yurt gökleri günde beş 
kez bu davetle yankılanır.”

Yapım tarihi 1977 olan, yönetmenliğini Muhsin Mete’nin se
naryosunu D. Mehmet Doğan’m yaptığı ulu camiler belgeseli, 
Türkiye’nin çeşitli yörelerinde bulunan ulu camileri konu alır. Bel
geselde Türkiye’nin 80 kadar il, ilçe ve öteki yerleşme merkezlerinde 
bulunan ulu cami adını taşıyan camiler tanıtılır. Programda ayrıca ulu
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camiler sanat yönleriyle olduğu kadar, Türk İslâm şehirciliği yönün
den önemleri, toplum hayatında üstlendikleri fonksiyonlar açısından 
ele alınır. Ulu camilerin aynı zamanda ilim, sanat, düşünce, sağlık ve 
ekonomik hayatın da merkezi olduğu sergilenir.

Şairler Meydanı (1978)
Yapım tarihi 1978 olan, yönetmenliğini Muhsin Mete ve D. Meh
met Doğan’m yaptığı, senaryosunu D. Mehmet Doğan’m yazdı
ğı Şairler Meydanı üç bölümden oluşur. Fatih semtindeki Millet 
Kütüphanesi’nde bulunan Âşık Çelebi’nin Şairler Meclisi kitabı in
celenir. Âşık Çelebi tezkiresini 1566’da tamamlamış ve 424 Osmanlı 
şairinin özgeçmiş ve şiirlerinden örnekler vermiştir.

Şairler tezkireleri şairlerin hayatlarını anlatan ansiklopedik 
eserler olduğu kadar şiir tarihi görünümündedir. Şairlerin eserlerin
den seçilen parçalarla antoloji / güldeste özelliği taşıyan şuara tez
kirelerinden en önemlilerinden biri Âşık Çelebi adlı bir 16. yüzyıl 
edebiyatçısının tezkiresidir. Tezkire’nin ilk bölümde başlangıç ve pa
dişahlar bölümü vardır. Hem kılıcın, hem de kalemin hakkını birlikte 
vermiş şair sultanlar incelenir. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hü- 
davendigar, Yıldırım Beyazid ve Çelebi Mehmet’in şiirleri üzerinde 
durulduktan soma şair padişahlardan II. Murat, Fatih Sultan Meh
met, II. Beyazid, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan 
Süleyman ve II. Selimin şiirlerinden örnekler verilir.

ikinci bölümde ise tezkire incelenmeye devam edilir. Burada da 
diğer şairlere yer verilir: Necati Bey, Ahmet Paşa, İshak Çelebi, Baki, 
Behişti Ramazan, Cevheri, Hayreti, Yetim Ali Çelebi, Taşlıcalı Yahya, 
Muhi Efendi, Müslim Çelebi... Dizinin görüntüleri genellikle kitapta 
geçen 86 minyatür üzerine kurulur. Aynı zamanda kitabın bulundu
ğu İstanbul Fatih semtindeki Millet Kütüphanesi’nden görüntüler ve 
Unkapam’nda bulunan Şair Necati Bey’in mezarı da yer alır.

Mehmet Âkif (1986), Nureddin Topçu (1985)
Mehmet Âkif Ersoy ve Nurettin Topçu biyografisi Doğan’m metnini 
yazdığı diğer belgesellerdir. Mehmet Âkif’in vefat haberiyle başla
yan belgesel onun hayatına, mücadelesine uzanır. Yapımda Mehmet 
Âkif’in destansı hayatı ortaya konur. Âkif’in şiirlerinden örneklerin 
de verildiği eserde, Safahat ayrıntılarıyla incelenir.
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Ömrü boyunca kendi deyimiyle muvaffakiyetin değil, hareketin 
sımm aramış Nurettin Topçu’nun hayatı, görüşleri, fikirleri, kitapla
rı, dergiciliği, mücadeleleri anlatılır. Süleyman Hayri Bolay, Orhan 
Okay, Ercüment Konukman, Mehmet Kaplan söyleşileri belgeselde 
yer alır.

Sanat Sözlüğü (1977)
Yapımcılığım Muhsin Mete’nin program danışmanlığını ise D. Meh
met Doğan’ın yaptığı Sanat Sözlüğü ise bir edebiyat programı. Sanat 
Sözlüğü’nde, “Divan Edebiyatı”, “Âşık Edebiyatı” ve “Kitaplar” bö
lümü yer alırken Ali Nihat Tarlan, Cemil Meriç Osmanlı Türk Şiiri 
üzerine konuşurlar. “Divan Edebiyatı” bölümünde özellikle divan 
şiirinin büyüklüğü ve günümüzde gözden düşüşü, ilgisizlik gündeme 
getirilir. Tarlan yaptığı konuşmasında; “Divan edebiyatında Arap- 
çadan ve Farsçadan alınmış birçok terkipler vardır. Bunlar ancak 
malzemedir. Asıl ifadenin mekanizmasının kilit noktalan, cümle teş
killeri, fiiller tamamen Türkçedir. Dünyada mevcut her dil bu mace
radan geçmiştir. Bu tarihî bir kaderdir.” der. Programda, D. Mehmet 
Doğan’m Âşık Reyhani ile Mustafa Kutlu’nun ise Mustafa Sepetçi- 
oğlu ve Sevinç Çokum ile yaptığı söyleşi yer alır.
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Topkapı Sarayı - Hazine Dairesi (1985)
Topkapı Sarayı - Hazine Dairesi’nde gerek mimari olarak, gerekse 
hazineler olarak Topkapı Sarayı ve Hazine Dairesi tanıtılır. Topkapı 
Sarayı devletin dört yüzyıldan fazla idare merkezi olan yapıların bü
tünüdür. Coğrafi konumuyla olduğu kadar deniz, surlar ve bahçelerle 
çerçevelenmiş mimari düzenlemesiyle de iyi korunmuş bir hazinedir. 
Binlerce ustanın asırlar boyu işleyerek meydana getirdikleri her çe
şitten kıymetli taşlarla süslü çok katlı bir gerdanlık. Hazine Dairesi 
gezilirken, Osmanlı Devleti’nin idari işleyişi ve teşrifatı da aktarılır. 
Diğer yandan, som altından şamdanlar, tahtlar, necef taşı, zebercet, 
lal, firuze, zümrüt ve yakut taşlan... Aynca fildişi, necef, porselen 
eşya, gürzler, kemerler, Kanuni Sultan Süleyman’ın aynası... Şehza
de beşikleri, hançerler, fincanlar, savaş aletleri, miğferler, taçlar, ok
lar, yaylar... En dikkat çekici bölümü ise tabii ki Kaşıkçı Elması’dır: 
“Adı bile efsanevi çağnşımlar uyandıran, çevresine yaydığı ışık de
metlerinin dahi sımnın karanlıklarını çözmekte yardımcı olamadığı 
86 kırat ağırlığındaki büyük elmas. Gümüş bir yuvaya oturtulmuş 
ve 49 irili ufaklı pırlantadan meydana gelen çerçevesi. Bu elmas 
saraya nasıl girdi? Adı etrafında örülen hikâyelerin hangisi doğru? 
Bilinmez. Ama Kaşıkçı Elması, hâzinenin bir vitrininde tek başına 
kurulmuş, ritmik salınımlar içinde kendisi için söylenen masallan 
dinleyerek uyur gibidir.”

Yaşayan Geçmiş (1987)
Yapım ve yönetmenliğini Mustafa Karakaya’nın, metinlerini D. 
Mehmet Doğan’m yazdığı Yaşayan Geçmiş belgeselinde tarihî mi
rasın korunarak şehrin hayatiyetini sürdürmesinin önemi örneklenir. 
Bu yapımda açık hava müzesi hâlindeki şehirlerin önemi öne çıkan- 
lır. Müze ile bu şehirlerin arasındaki farka dikkat çekilirken, şehirde 
yaşatılan eserin çok daha kıymetli olduğu vurgulanır. Bu anlayıştan 
yola çıkılarak tarihi yaşatan şehirlerdeki mimari mirasın peşine dü
şülür, örneklenir, görüntülerle zenginleştirilir. Çünkü tarihi yaşatmak 
ile insanımızı yaşatmak aynı anlama gelmektedir. Kale, cami, ha
mam, konak yaşarsa geçmiş de yaşar. Dizi boyunca korunması gere
ken önemli mekânlar görüntülenir bunların özellikleri ortaya konur.

İlk bölüm “Tarihi Yaşatan Şehirler” adını taşır ve Doğan’m ka
leminden eski şehirlerin önemi şiirsel bir dille izah edilir: “Büyük
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şehirlerin asık yüzlü sokaklarında duru bir tebessüm gibidirler. Gün
lük telaşların, sıkıntıların ve hızlı akışın kuşatmasında pek fark ede- 
memişizdir. Biz farkında olmasak da kâh bir dalgınlık ânımızda, kâh 
hayatın sıkıntıları içinde bunaldığınızda veya içimizde bir şeylerin 
depreştiği anlarda ya da bir son yolculukta birden karşımıza çıkar, 
bin bir kokulu bir gül gibi açılırlar. Geçmiş hep vardır. Çünkü bugün 
vardır. Çünkü yarın olacaktır. Geçmiş medeniyetlerin izlerini, kül
tür ve sanat eserlerini, yaşayışları ile belgeleri müzelerde görebiliriz. 
Tarihî şehirlerse büyük açık hava müzeleridir. Hatta müzelerde ol
mayan bir özellikleri vardır. Canlıdırlar. Yaşarlar ve tarihi yaşatırlar. 
Eski şehirleri gezenler geçmiş medeniyetlerle ilgili eserleri köklerin
den koparılmamış ulu ağaçlar gibi yerlerinde görürler. Müzelerdeki 
eserler bir bakıma korumaya alınmıştır. Ama bir yanıyla da kendi 
ortamlarından koparılmış nadide çiçekler gibidir. Eski şehirlerimi
zi medeniyet eserlerine zarar vermeden yaşatmak yüzlerce müze 
kurmaktan daha anlamlı bir kültür hizmeti. Çünkü şehrin yaşaması 
demek içinde insanların yaşaması ve bu insanların hayatın her safha
sında tarihî eserlerle karşı karşıya gelmesi ve onları hayatlarının bir 
parçası olarak görmeleri demektir.”

İkinci Bölüm “Şehir ve İnsan”da ise evler, sokaklar ve şehir 
ekseninde insanın konumu işlenir. Eski evlerin bir medeniyet anla
yışının yansıması olduğu ve insan odaklı yapıldığını modem ev an
layışının ise insanı öncelemediği vurgulanırken özellikle kıyılardaki 
evleriyle İzmir ve Antalya örneklenir.

Üçüncü Bölüm “Yaşatılan Geçmiş”te Amasya şehri ve evleri 
gündeme getirilir. Daha soma restore edilip müze yapılan evlerden 
örnekler verilir: Hazarfenlar Konağı, Diyarbakır’da Ziya Gökalp 
Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, İstanbul’daki; İsmail Paşa Sarayı, 
Kayserili Ahmet Paşa Konağı, Şerifler Yalısı, Bursa’daki sivil ev
ler, Şemaki Evi, Burdur’daki Mısırlılar Evi, Adana’da Güzel Ev, 
Mudanya’da Tahir Paşa Konağı, Safranbolu’da Kaymakamlar Evi, 
Ürgüp Evleri, Sivas’taki Ziya Bey Kütüphanesi, Kilis’teki Neşet Efe 
Konağı, Antalya Kale İçi Evleri, İstanbul’daki Soğuk Çeşme Soka
ğı... Sokak yönünde dışa kapalı; ancak manzaraya ve tabiata açık ev 
anlayışı üzerinden ev mimari geleneği tartışılır. Sofa, sekilik, oda
lar. .. Eski evlerin insana yönelik olarak yapıldığı ısrarla vurgulanır.

Dördüncü Bölüm “Geçmiş Yaşıyor mu?” başlığını taşır. Geçmiş 
ile bugün arasındaki köprüyü tarihî şehirler kurar. Tarihi yaşatan şe
hirlerin geleceğe uzattığı kültür köprüsü sürekliliğin en elle tutulur
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ifadesi olarak gözlerimizin önünde olmalıdır. Şehirlerimizin baştan 
sona üslupsuz, estetik kaygısız yapılarla dolması eleştirilirken kim
liklerini kaybeden ve herhangi bir dünya şehri olan şehirlerimiz sor
gulanır. Aslmda şehirlerimizin kimliğini korumak gibi bir meselemiz 
yoktur. Oysa yeni mahalleler, semtler kurulacaksa ille de tarihî do
kumuzu yok ederek yapılmasına gerek yoktur. “Hem sağlıklı olanı, 
hem estetik açıdan güzeli, hem tarihi ve tabii çevreyi tahrip etmeyeni 
bulmamız o kadar zor mu, imkânsız mı?” sorusu sorulduktan sonra 
Bursa’dan, Kütahya’dan, Tokat’tan birkaç güzel örnek verilir. Gitgi
de bu güzelim evlerin yok oluşu, geleceğe kitaplar dışında eski kültür 
mirasımızla ilgili başka bir şey aktaramayacağımız vurgulanır. Böyle 
giderse mimari mirasımız yok olacaktır. Ve dizi o can alıcı soruyla 
biter: “Tarihimiz yaşıyor mu?”

D. Mehmet Doğan oldukça değerli film metinleri ve senaryolar 
kaleme almış, günümüzde yaşanan temel meseleleri (çarpık kentleş
me, birikime sırt dönmek, modemizmin kıskacı altındaki şehir ve 
insan, vandal mimari anlayışı vb.) gündeme getirmiş, en etkileyici 
şekilde işlemiştir.
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MUHAMMED ENES KALA

Gazeteci

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, birçok gü
zel haslete sahip, duruşu ve yazılarıyla mümtaz bir şahsiyettir. Onun 
çok yönlü dinamik şahsiyeti kuşkusuz bir zenginlik olsa da onu doğru 
şekilde anlamak isteyenlerin önünde meşakkatli yollara işaret eder. 
Doğan’m önemli bir yönü de gazeteciliğidir. 1972 yılında Ankara’da 
Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nu bitiren Doğan’m, okulunun kazan
dırdığı becerileri uygulama mecrası da kuşkusuz bir yönüyle yazılı 
basın olmuştur. Meslek yaşamındaki hareketliliği, kaleme aldığı ya
zılara da sirayet etmiş olacak ki birçok farklı alanda konulara eğil
meyi başarabilmiştir. Bu minvalde Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir 
ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili yazılarını çalışmalarının odağı 
olarak belirlemiş olsa da televizyon metinleri ve senaryolar da ka
leme almıştır. Bu yazımn amacı ve kapsamı, Doğan’m gazetecilik 
mesleğindeki geçmişini ortaya çıkarmak ve gazete yazılarındaki or
tak arka plana ve fikrî uzanıma işaret etmek olacaktır.

D. Mehmet Doğan, üniversite öğrencisiyken, Nurettin Topçu 
etrafında şekillenen Hareket Mektebince çıkarılan Hareket dergi
sinde şiir, deneme ve inceleme türünden yazılar kaleme almış, daha 
soma 1974-1979 tarihleri aralığında Yeni Devir gazetesinde hem 
kendi ismiyle, hem de müstear isimlerle yazı hayatma devam etmiş
tir. Doğan’m Hareket dergisinde kaleme aldığı yazıların gazetecilik 
yaşamının şekillenmesinde çok ciddi bir tesiri olduğunu ifade ede
biliriz. Doğan’m kendi ifadelerinden 1986 yılına kadar profesyonel 
anlamda gazetecilik yapmamış olduğunu öğreniyoruz. Gerçi 1985 
yılında çok kısa bir süre Millî Gazete'de yazarlık faaliyetinde bulun
muştur. D. Mehmet Doğan’m Millî Gazete'de yazdığı kısa dönemde
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gazetenin yayın yönetmenliği koltuğundaki isim Fehmi Koru’dur. 
Koru kısa bir süre sonra gazeteden uzaklaştırılmış ve Zaman gazete
sinin kuruluş çalışmalarım yürütmüştür.

D. Mehmet Doğan’m profesyonel anlamda gazetecilik dene
yimi de Millî Gazete'de geçirdiği kısa süreci saymazsak Zaman’da 
başlamıştır. Bu arada profesyonel anlamda gazetecilikten anlaşıla
nın haftanın en az beş günü yazmak olduğunu hatırlatalım. 1986 
yılında üç ortakla kurulan Zaman gazetesinin yayın kurulu o yıl, 
Fehmi Koru, Nabi Avcı, Adnan Tekşen, Ali Bulaç ve D. Mehmet 
Doğan’dan oluşmaktaydı. Gazetenin kültür işlerinden D. Mehmet 
Doğan sorumludur. Doğan’m Zaman'dakı gazetecilik süreci de pek 
uzun sürememiştir, sadece bir yıla yakın Zaman gazetesinde köşe 
yazılarına devam etmiş ve kültürle ilgili sayfalan yönetmiştir. D. 
Mehmet Doğan’ı Zaman gazetesinden ayıran olayın fitili gazete pat
ronları arasındaki ihtilafla ateşlenmiştir. Söz konusu ihtilaf gazeteyle 
Fethullah Gülen’in ilişkisini de ayan beyan ortaya çıkarmıştır. Za
man gazetesinde çıkan ihtilaf sonucu ga
zete artık Gülen cemaatinin büyük oranda 
basın yayın orgam hâline getirilmiştir.
Gazetenin yeni döneminde gazeteyi ku
ruluş aşamasında Gülen’e yaklaştıran ve 
o kanadı gazeteye ortak kılan Koru göre
vinin başında kalmış ve diğer yayın eki
bi usulsüz ve hukuksuz olarak gazeteden 
uzaklaştınlmaya çalışılmıştır. Sürecin hu
kuksuzluğunun ibrazı için Koru haricinde 
kalan yayın ekibi süreci mahkemeye taşı
mış ve mahkeme D. Mehmet Doğan’m da 
aralannda bulunduğu eski yayın ekibini 
haklı bulmuş, Zaman gazetesini tazmi
nata mahkûm etmiştir. Zaman gazetesin
deki kısa gazetecilik süreci, profesyonel 
anlamda Doğan’ın -her ne kadar 1987 
yılında kısa bir süre Yeni Devir gazetesin
de kısa yazılar yazsa da- Akit gazetesinde 
yazacağı 1994 yılma kadar inkıtaa uğra
mıştır.

mm mkm

Doğan, 1989-1990 ve 1992-1994 
yıllan aralannda herhangi bir gazetecilik
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faaliyetinde bulunmamış, 1987-1989 arasında Ankara’da çıkarılan 
Belde isimli gazetede yazılar yazmıştır. Söz konusu gazete, dönemin 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altunsoy tarafından 
finanse edilen ve yayın yönetmenliği Ömer Lütfi Mete tarafından 
yapılan, dönemin oldukça seçkin isimlerini bir araya toplayan bir ga
zete konumundaydı, ne var ki ömrü uzun olamamıştır.

Doğan, 1991-1992 yıllarında Yörünge isimli haftalık gazetede 
yazılarını, Halil Kaleli müstear ismini de kullanarak devam ettir
miştir. Bu noktada Halil Kaleli isminden bahsetmek gerekir. Doğan, 
Halil Kaleli ismini Zaman gazetesinde yazmaya başlayana kadar da 
kullanmış; ancak Zaman gazetesi süreciyle Halil Kaleli müsteannı 
genellikle mizah yazılarında kullanmayı tercih etmiştir. Her ne kadar 
mizahi desek de Doğan’m kültür ve siyaset merkezli düşüncelerinin 
bir tür ifade biçimidir bu yazılar.

Doğan, ara verdiği profesyonel gazeteciliğe 1994-1996 yılla
rı arasında Akit gazetesinde devam etmiş; ancak 1996-2005 yıllan 
arasında RTÜK’teki görevi dolayısıyla profesyonel anlamda ye
niden gazeteciliğe ara vermek durumunda kalmıştır. Söz konusu 
tarih aralığında haftanın iki günü de olsa o zamanki adlanyla Akit 
ve Anadolu ’da Vakit gazetelerinde yazmayı müstear isimlerle sür
dürmüştür. Doğan, sadece 2005-2009 arasında yazı faaliyetinde 
bulunmamıştır. 2009-2014 arasında Anadolu’da Vakit ve Yeni Akit 
gazetelerinde yeniden yazı hayatma başlamış, somasında 2014-2016 
tarihlerinde kapanana kadar Vahdet adlı gazetede yazılanna devam 
etmiştir.

Doğan’m gazete yazılannı üç başlıkta toplamak mümkündür. 
Kültür, tarih ve politika hem iç içe, hem de bağımsız nitelikleriy
le yazılannın ruhunu oluşturan ana konulardır. Günlük yazılarda 
gündemden ve güncelden kopmamak oldukça önemlidir. Türkiye 
gerçekliğini göz önünde bulundurduğumuzda gündem ve güncelin 
ana tonlannm politika tarafından belirlendiğini görürüz. Doğan’ın 
günlük yazılanndaki hâkim konunun kültür ayağını bırakmaksızın 
kaleme aldığı politika içerikli yazılar olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
noktada ıstırap dolu bir yüreğin sahibi olan Doğan’m politikanın en 
yoğun şekilde etkisini hissettirdiği anlarda dahi haftalık bir iki yazıyı 
hassaten kültür, sanat ve edebiyata ayırma hassasiyetini gösterdiğini 
de belirtmek gerekmektedir.

Yazılarda tarih önemli bir yer tutsa da, o bir bilim olarak de
ğil, bilinç olarak yazıların içerik ahengine kendisini yerleştirir. Kül
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türe ya da politikaya ilişkin gazete köşesinde 
tartışılan her meselenin muhakkak olguyu ıs
kalamayan bir tarihî örüntüsü olduğu önemle 
fark edilmelidir. Zira yazıların gerekçelendi- 
rilmesinde tarihî ve sosyal arka plan büyük bir 
önem arz eder. Yazıların yekûnunun hasret ve 
muhabbetle kucakladığı bir ima her okuyanın 
kulaklarında çınlar; “düştüğümüz yeri bulmalı 
ve oradan büyük bir haşmet ve teklifle yeniden 
ayağa kalkmalı, hayat bulmaya ve vermeye de
vam etmeliyiz.”

Kuşkusuz o çağrının derdi ve teklifi bü
yüktür. Çok ciddi okumayı talep eder. Okumak
tan maksat, sadece iki kapak arasına hapsedi
len kâğıtlar değil kuşkusuz. İnsanları, doğayı, 
tarihi, geleneği, kalbi, dahası hayatı okumaktır 
kastettiğimiz. Doğan’m yazılarında da zaten 
okumanın tüm rengi ve derinliği yakinen hissedilir. Okumak dışında 
çağrıyı dillendirmek bir cesaret işidir. Cesaret korkmamayı gerekti
rir, bilen insansa korkmaz. Cahilin cesaretinden bahsedilir, o cesa
ret değil, gözü karalıktır. Gözü karalıksa korkaklık gibi büyük bir 
rezilettir. Ancak bilen, bildiğini bilen, yazılarının olgusal karşılığını 
belgelerle ispat eden, hesabını önce kendisine veren, gerçeklerle yüz
leşme ve gerçekleri açığa çıkarma vazifesini ifa eden kişi, hikmet 
yolundadır ve cesurdur. Türkiye’nin yenileşme tarihine giden süreç 
ve devamı, içimizde gerçekleri gösterebilecek olan, yapılanlara şerh 
düşebilen insanları millet adına talep etmektedir. Doğan, bu talebi 
eserleriyle göğüslemeye çalışan değerlerimizdendir.

Bir ufkun aşığı olarak D. Mehmet Doğan’m o ufka görünürlük 
veren millî değerlerimizin savunucusu olmaya öğrencilik çağında 
keskin bir kararlılıkla atıldığını görebilmekteyiz. Tarih Kurumu’nun 
bir projesi çerçevesinde öğrencilik yıllarında Cumhuriyet ve 
Hâkimiyet-i Milliye gazetelerini başlangıcından itibaren 1970’lere 
kadar yeni Türkiye’nin kurucu felsefesini anlamak için taramıştır. 
Bu çalışmada Atatürk ve Yeni Türkiye Araştırma Merkezini ilgilen
diren haberlerin fişlerini taramış ve raporlaştırmıştır. Gazeteciliğiyle 
de dolaylı olarak değerlendirebileceğimiz bir çalışmasından da bu
rada bahsedebiliriz. Doğan, basm tarihimize ilişkin de oldukça öz
gün bir çalışmayı kaleme almış, bu çalışma Türk Dili ve Edebiyatı
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Ansiklopedisi'nde basın maddesi olarak yer almıştır. Bu madde esa
sında alanda basın tarihimize ilişkin en özgün makalelerden birisi 
olmak iddiasını da taşımaktadır. Çalışmada özellikle Abdülhamit za
manında basınımızın çok gelişmiş olduğu, ancak hem içeride, hem 
dışarıda bu dönemin diğer alanlarda olduğu gibi basm alanında da is
tibdat dönemi olarak anlatılması, ancak bu anlatının dönemin gerçek
leriyle pek uyumlu olmadığı iddiası dikkat çekicidir. Makalede tüm 
dünyada o dönemde her yerde sansürden söz edildiğini, basınımızın 
gelişme dönemi olarak değerlendirilmesi gereken Abdülhamit dö
nemini basmın susturulduğu ve basm tarihimizin karanlık dönemle

rinden birisi olarak tanımlamanın 
başlı başına bir hata olduğu vurgu
lanmaktadır. Durumun yanlış tes
piti değerlendirmelerin de isabet
siz yapılmasına neden olmaktadır. 
Makale ilgili zeminde basınımızın 
kan kaybettiği döneme de işarette 
bulunur, basma asıl sansür ve bas
kının uygulanması ittihatçılar za
manında ve Cumhuriyet’in ilanını 
takip eden dönemler olarak verilir. 

Yazan için yazdığının arka 
planını araştırmak ve yazılanı yüzeysellikten kurtarıp derinliğe in
mek çok zordur, zor olduğu için de pek rağbet görmez. Günümüz 
basm alanında karşılaştığımız yüzeyselliklerin kolaycılığa sığınmak
la bir alâkası vardır. Kültür, politika ve tarih sahalarında yazı kaleme 
almak için arşiv çalışması oldukça önemlidir. D. Mehmet Doğan’m 
kalem oynattığı her yazının gerçeklik ve dolayısıyla tarihî vesikalarla 
uyumlu olması gerektiğinin bilincinde olduğunu ifade edebiliriz. İd
diamızı güçlendiren gerekçeyi ise yazılarının çoğunun referans gücü 
olmasından, uzun soluklu bir araştırmayı arkasında sakladığını ima 
etmesinden ve farklı düşünenlerin dahi yazılardaki iddialarının ak
sini ispatlama noktasındaki şevksizliğinden çıkarmak mümkündür. 
Gerçekliğe, sağlam bilgi ve delillere dayanmayan yazılar saman ale
vi gibi yanıp sönmekte ve yazanını fareli köyün kavalcısı durumuna 
düşürmektedir. Yeri gelmişken gazetecilikle ilgili ahlâki bir ilkeden 
söz açalım. Yapılan bilgi hatalarının tashihi ve bunun kamuoyuna 
duyurulması oldukça önemlidir. Kuşkusuz hatalı yorumlar art niyetli 
olmadıkça her zaman mümkündür ve okuyucu tarafından tahammül

T.C. BAŞBAKANLIK 
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
REPUBUC OF TURKEY OFFICE OF THE PRİME MINISTER DIRECTORATE GENERAL OF PRESS AND INFORMATION

ADI SO YADI / Full name

MEHMET DOĞAN

G Ö R EV İ / Position held

RTÜK
ÜYE /ANKARA

EV  A D R ESİ / Home aı

KÜLTÜR SİTESİ 210 OSTİM 
GİRİŞİ BATIKENT /ANKARA



Basın Gazeteci 2 6 3

edilebilir. Her gün yazmak durumunda olan bir gazeteci için yaptı
ğı iş çok risklidir; zira gündem sürekli değişmekte ve her dem yeni 
bilgiler ortaya çıkmaktadır. Tam bu noktada hata yapan bir gazeteci 
yaptığı hatanın farkına varma, onu düzeltme ve düzelttiğini kamu- 
oyuyla paylaşma erdemini göstermelidir. D. Mehmet Doğan’m bu 
erdeme sahip olduğunu belirtebiliriz.

Kitle iletişim araçlarının varoluş gerekçesine baktığımız zaman 
üçlü bir yapı karşımıza çıkar, kamuoyunu doğru bilgilendirme, güç 
sahiplerini kamuoyu adına denetleme, üzerlerinde kamuoyu adına 
baskı oluşturma ve halkı eğlendirme. Ülkemizde ve tüm dünyada kit-

le iletişim araçlarının ilk iki işlevini doğru düzgün yapmadığım, hal
kı eğlendirme anlayışını ise büyük çoğunlukla müstehcenlik, argo ve 
endişe verme düzeyine indirgenerek kurgulandığını görebilmekteyiz. 
Doğan bu manada kitle iletişim araçlarının en kadim unsurlarından 
birisi olan gazete yayıncılığı konusunda önemli şerhlerde bulunmuş
tur. Bu konudaki düşünce ve görüşlerini merak edenler, kendisinin 
İletişim veya Dehşet Çağı adlı eserine başvurabilirler. Söyledikle
rimizi toparlayarak sürdürelim, Doğan’m, kitle iletişimin kurucu 
ilkelerinden olan kamuoyunu doğru bilgilendirme ve siyasi, kültü
rel ve bürokratik güç odaklarının efal ve akvâllerinin uzanımlarını 
kamuoyu adına sorgulama vazifelerini layığınca yapmaya çalışan bir 
gazetecilik yönü olduğunu ifade etmeliyiz.
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Gazetecilik D. Mehmet Doğan’m yaşamının oldukça önemli bir 
parçası olarak kabul edilebilir; ancak kendisinin gazetecilik yaşantı
sının pek istediği anlamda olamadığmı ve etkisinin sınırlı kaldığını 
söyleyebiliriz. Kuşkusuz bunun en büyük nedeninin, -belki yegâne 
nedeni- hiçbir zaman yüksek tirajlı gazetelerde yazamaması ve yazı
lan gazetelerin gücünün sınırlı olmasından ileri gelmektedir. Yazılan 
her gazete, yazarını gücü nispetinde sınırlamakta ve gücü nispetinde 
yazarını etkilemektedir. D. Mehmet Doğan’m, gazete ve dergi ya
zılarında hiçbir zaman sansüre uğramamış olması da önemlidir, bu
nun başlıca nedeni, her yazıyı üslûbuyla yazması ve yazılarının arka 
planında güçlü bir araştırma bulunmasıdır. Uygun bir üslûp, tarihî 
vesikalar, gerçeklere uygunluk, kamuoyunu olabildiğince en doğru 
şekilde bilgilendirmek, yazıların mesnedini hazır tutmak bir yazan 
sansürden ve cezalardan koruyan en büyük sigortadır.

D. Mehmet Doğan’m hem duruşunu, hem yazılannı bilenler 
onun oldukça ilkeli bir duruşa sahip olduğunun farkındadırlar. Bir 
kere yazmak için yazmamıştır, yazdıkları derdinin söylettiğidir, bir 
şey söylemek derdiyle yazılannı kaleme almıştır. Halka görünme
yeni göstermek, işitilmeyeni duyurmak, farkında olmadığına far- 
kmdalık kazandırmak yazı yazanlar için büyük bir vecibedir. Ka
lem ehlinin bu anlamda kamuoyunu yanıltmak gibi bir düşüncesi 
olamaz, yazarlar kendisinin kabul etmediği bir şeyi yazmamalıdır, 
paylaştığı bilgilerin sıhhatini önce kendisi tahkik etmeli ve kendisi
ni ikna ettikten sonra kamuoyuyla paylaşmalıdır. Doğruluk, dürüst
lük bilginin sıhhati ve birikim bir gazete yazarının yaslanması ge
reken önemli değerlerdendir. Birikim ve fikir sahibi olmadan zikir 
sahibi olmayı tercih etmek, kolaycılığa kaçmaktır, böylesi insanlar 
binlerinin vasıtasıyla bir yerleri doldurur ve onlar gidince de unu
tulurlar. Meslek hayatının 40. yılını idrak edecek ve her dem taze 
kalmayı başarabilmiş bir kalem sahibi olarak D. Mehmet Doğan’ı 
bu haslete yaklaştıran büyük emeği ve taviz vermediği ahlâki du
ruşu olsa gerektir.

Bir insan yazdıklanndan ibarettir. Hangi sebeple olursa olsun 
insan ancak kendisinde olanı ve açıkçası kendisini yazar, yazmalı
dır. Bunu yapabilmek ve savrulmamak için şahsiyet sahibi olabilmek 
gerekir.

D. Mehmet Doğan, bir gazeteci olmasının ötesinde fikir gaze
tecisidir, mütefekkir bir gazetecidir. Mütefekkir gazeteci yazdıkları
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m parayla mübadele etmeyen, derdi ve ıstırabıyla eline kalemi alan, 
ortak vicdanın sesidir. Günümüzde gazeteciliği sadece profesyonel 
bir iş olarak görmeye yatkınlık geliştirilmiştir. Doğan, gazeteciliği 
sadece profesyonel iş olarak görmemiş, hasbi tarafının bir yansıması 
olarak bilabedel gazetecilik yaptığı dönemler de olmuştur. Bu min
valde bir gazeteci müstağni kalabilmeyi becerebilmelidir. Bu, hak ve 
hakikat aşıklan için oldukça önemli bir ilkedir. Şayet bir fikir sahibi 
olunur ve o fikir, şahsiyetin bir parçası olduğu düşünülürse savrul
mamak için müstağni olunmalıdır. Her yazdığını inanarak yazan ve 
her inandığını da gücü nispetinde yazmaya çalışan bir gazetecidir 
Doğan.

Zihin ve şahsiyet dünyası oluşmayan bir kişi yazamaz, yazsa da 
düşüncesi ve yazısı kısır kalmaya mahkûmdur. Doğan, kendi zihin 
dünyamız üzerinden konuşmayı merkeze almakta ancak böylesi bir 
zihin dünyasınmsa dünyadan kopmamasını gerektiğini düşünmek
tedir. Seyahatname onun için oldukça değerli bir başucu eseridir. 
Kültür ve şehir yazılannda Seyahatname’nin oldukça önemli bir yeri 
vardır. Mütefekkirimizin, fikir dünyasında ve yaşamının merkezinde 
aynca Mehmet Âkif Ersoy ve Nurettin Topçu’nun çok büyük tesiri
nin olduğunu da belirtmeliyiz. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpmar 
ve Erol Güngör’ün de düşüncesindeki yerlerinin önemli olduğunu 
belirtmek gerekir.

D. Mehmet Doğan’m alana ilişkin en büyük yakınması gaze
tecilik ortamının yetersizliği, gündem ve güncelin telaşına galebe 
çalabilecek güçlü gazetelere sahip olunamamasıdır. Basında gerek 
iktidar, gerekse muhalefetin merkezileşmesi, olması gereken ga
zeteciliği soldurur. Gerçi günümüzde bu noktada dünyanın hiçbir 
yerinde olması gereken gazeteciliğin temsilini görememekteyiz. 
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, onları şeffaf şekilde inşa süre
cine dahil etmek ve kendilerine daha kolay ulaşmak adına gazete
lerin gücünü artırmak ve fikir namusunu korumak olmazsa olmaz 
olmalıdır.



BU ŞEHRİN 
İNSANLARI

N. M eh m et D oğan

Binlerce insan yaşar bu koca kentte 
Kapanmayan çeneler 
Kemiren bakışlar yaşar 
İnsanlar kalabalık mı kalabalık,
Sokaklar dar mı dar!

Ne bir boş köşe 
Ne bir tenha meydan 
insanlar dopdolu,
İnsanlar ürkek
İnsanlar emin değil yaşadığından!

En olumsuzundan en olumluya hikâyeler 
Akar—durur mevsimsiz 
En karanlıktan en aydınlığa bakışlar,
En çirkininden en güzele, en sevimliye

yüzler

Ve yarı aralık unutmaya 
Yüzüncü yemininde dudaklar.

Her an
Sırıtan bir maske yüzlerde 
Gerçek görünüşü bulmak güç 
Bu şehir iki yüzlü, dört yüzlü eder insanı 
Burada her şey olmak mümkün belki 
Kendin olmak,
İçten olmak güç!...

SICAK
ÖĞLE

AĞITLARI

Ekşi bir ayran tasta, 
Sarı sarı bir bozkır 
Yoksunluğum yamaçta 
Durup durup da yansır.

Kelle gövdeden alız 
Sapla saman, ne kalır? 
Orak... tırpan... eziyet 
Tanrım bizi sen kayır!

Bin yılların başağı 
Hitit kabartmasıdır! 
Gardaş, bacı, hey anam! 
Bu omuzlar ne taşır?

.II.

Dünyaya gelmiyesi hiç 
Âlemi görmiyesi hiç 
Bu sıcak, sıcak anam 
Yerine varmayası hiç !

Bulut yakar, gün yakar 
Toprak yakar, kum yakar 
San saplar can yakar 
Durdukça durmuyası hiç!

Taban çatlak, yer çatlak 
Sade dişlerim ak - pak 
Can içredir bu; tak! tak! 
Devranın sürmeyi hiç!...

MEHMET DOĞAN
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ÇİZ G İLERD E YAŞAMAK

H epim iz başbaşayız ölümle şim di burda, 
Bambaşka bir sevgidir çizgilerde yaşam ak. 
Sevgide, yaşam ada, inanda ve huzurda  
Ve sezm ek sevgileri, sezgilerde yaşam ak...

D urak durak yü rü yü ş  sınırlı uzaklara  
Kaybolm ak dizge dizge; dizgelerde yaşam ak! 
Yaşam ak, nokta-çizgi ulaşmak m eraklara  
Erim ek çizgilerde; çizgilerde yaşam ak!

Mehmet DOĞAN
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ÇELİL GÜNGÖR

Muhsin Mete 
D. Mehmet Doğan’ı Anlatıyor

Yazar, yapımcı ve İletişimci Muhsin Mete ile Mehmet Doğan ’ı konu
şacağız. Mehmet Doğan üç sıfatı ile çok bilinir. Bir tanesi 1975yılın
da yayımladığı Batılılaşma İhaneti. Bu kitap ile Mehmet Doğan ismi, 
D. Mehmet Doğan ismi özdeşleşmiştir. Mehmet Doğan ’ın yine öz
deşleştiği bir kurum vardır, Türkiye Yazarlar Birliği. Bir de Mehmet 
Doğan’ın sözlükçülüğü önemlidir. Bunun dışında Mehmet Doğan 
kültürümüzde önemli köşe taşlarından, önemli isimlerden birisidir. 
2017 yılında Mehmet Doğan ’ın 70. yaş armağanı olarak çeşitli fa 
aliyetler yapıldı, bir kitap hazırlandı, 28 yazardan Mehmet Doğan’ı 
çeşitli yönleriyle anlatan, editörlüğünü Fahri Tuna ’nın yaptığı bir 
kitap yayımlandı. Bunun dışında bazı kurumlarda Mehmet Doğan ’ın 
70. yaşı münasebeti ile onunla ilgili çeşitli toplantılar yapıldı. Biz de 
Muhsin Mete ile D. Mehmet Doğan ’ı konuşacağız. Çünkü Muhsin 
Mete ile D. Mehmet Doğan öğrencilik yıllarından beri dost ve ar
kadaş. Dolayısıyla onu anlatabilecek en isabetli ismin Muhsin Mete 
olduğunu düşündük. Mehmet Doğan ’la hukukunuz, arkadaşlığınız 
nasıl başladı?

Teşekkür ederim. Mehmet ile Allah ömür verirse önümüzdeki yıl 
dostluğumuzun 50. yılını idrak edeceğiz. Bu tabii benim hayatımm 
üçte ikisi demektir. Kader yollarımızı lisede birleştirdi, Ankara Gazi 
Lisesinde okuduk. Gerçi orada bir tanışıklığımız dostluğumuz olma
dı; ama sonra girdiğimiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Basm Yayın Yük
sekokulunda birlikte okuduk. Gerçi Mehmet benden iki yaş büyüktür; 
ama ona rağmen üniversitede birlikte olduk. 1968. O yıldan bu yıla 
Mehmet ile hemen hemen hiç kesintisiz bir dostluk yaşadım. Bu be
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Mehmet’le Yazarlar Birliği’nin ku
ruluşunda daha da yoğun bir şekil
de bu birlikteliğimiz sürdü. Sonra 
TRT’de ben 1976’da program ya
pımcısı, prodüktör olunca Mehmet 
ile programlar yaptık, belgeseller 
yaptık. O programların hem fikir 
babası, hem metin yazan, hem de 
danışmanı oldu. O yıllarda kendisi 
de TRT’de görev yapıyordu genel 
müdür danışmanı olarak. O yıllar
da başlayan bu yapım birlikteliği 
benim belgesel programlar müdürü 
olduğum yıllarda da sürdü. Kurum
dan aynlmıştı; fakat Mehmet bizim 
birtakım belgesellerimize metinler 
yazdı, danışmanlık yaptı, kendisin
den yararlanmaya devam ettik.

Burada süreci ilerletmeden bir

nim için son derece şükran duyulabilecek bir husus. Arada farklı şe
hirlerde olduğumuz bir iki yılı istisna edersek, yani onun İstanbul’da 
görev yaptığı benim Ankara’da 
olduğum yıllan istisna edersek 
bu kesintisiz bir dostluk oldu.

soru sorayım. Basın Yayın Yükse
kokulunda, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Basın Yayın Yüksek Okulundan 
tanışıyorsunuz. Mehmet Doğan’ın 
öğrenciliği nasıl bir öğrencilikti?
Herhâlde kültürel faaliyetlere yat
kınlığı konusunda o zamanlar bir 
fikir veriyordu. Bir de nasıl bir at
mosferdeydiniz? Siyasal Bilgiler Fakültesinde o yıllarda işte sizin gibi 
öğrencilerin, sizin gibi düşünenlerin yoğunluğu nasıldı? Orada bir 
adacıkta mı öğrencilik yaptınız? Onlar da ilginç şeyler olsa gerek.

O yıllarda biz orada Mehmet ile beraber ötekiydik. Birbirimize tu
tunduk.
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Bir de berikiler vardır.

Berikiler vardı. Dolayısıyla bu sıcak ve 
yakın ilişki daha da anlamlı hâle geldi. 
Hakikaten bir varoluş-olmayış yıllarıy
dı o yıllar. 68-72, öğrenci olaylarının, 
siyasi kamplaşmaların en yoğun oldu
ğu dönemlerdi. Birtakım badireler de 
atlattık. Fakat hem Mehmet, hem ben 
doğrusu öyle çok yüksek not alalım 
gibi bir talebelik hiç düşünmedik, öyle 
bir şeyin peşinde olmadık. Bir taraftan 
öğrenciliğimiz sürerken, bir taraftan da 
kültürel faaliyetlerin takibi içerisindey
dik. Mehmet o yıllarda İstanbul’da çıkan 
Hareket dergisine müstear bir isimle şi
irler gönderiyordu. Mehmet’in şair yönü 
doğrusu pek bilinmez. Ben kendisi ile 
ilgili kitaptaki yazımda şunu belirttim 
bu şiirlerle ilgili, galiba Mehmet ismini 
daha sonraki yazılarına saklamak için 
bir müstear isim ile şiirler yazdı diye. Ve 
sonra bu Hareket dergisi ile olan bağı, 
daha doğrusu Nurettin Topçu dergâhı ile 
bir anlamda bağı mezuniyetten bir süre 
sonra İstanbul’a giderek orada görev 
alarak devam etti. Arada bir Türk Tarih 
Kurumımda görevi var. Bizim hocaları
mızdan rahmetli Sami Nabi Özerdim’di. 
Özerdim’in Türk Tarih Kurumunda yü
rüttüğü bir proje vardı. Dünya görüşü 
farklı olmasına rağmen Mehmet’in de
mek ki önemini, bu işlere yatkınlığını 
bildiği için onu projeye dahil etti, orada 
görev yaptı bir süre.

O proje galiba Cumhuriyet dönemi ga
zeteleriyle ilgili bir projeydi yanlış ha
tırlamıyorsam.
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Evet. Tabii o çalışma Mehmet’e doğ
rusu sonraki yazılan için, kitaplan 
için bir arka plan kazandırdı. Yani 
yakın tarihi çok yakından nüfuz ede
rek kavramış oldu. Öyle bir avantajı 
oldu.

Hatta Mehmet ağabeyin bir ko
nuşmasından hatırlıyorum: “Ben 
Cumhuriyet döneminin en iyi gazete 
okuyucusuyum, ” derdi. Yani o gaze
teleri o çalışma esnasında Türk Ta
rih Kurumu arşivinde muhtemelen 
Cumhuriyet gazetesi, Vakit gazetesi, 
ne çıkıyor ise o dönemde o gazeteleri 
titiz bir şekilde okumuş, onu söylerdi.

Tabii, oradan fiş çıkartırdı. Dolayı
sıyla insan bir de yazarak not düşü
yorsa daha kavrayıcı bir şey o. Öyle 
bir avantajı oldu Mehmet için.

Biz Mehmet Doğan’ı 1975 yılında 
Batılılaşma ihaneti adlı kült kitabı 
ile tanıdık. 40 yıldır okunan, 40 yıl
dır güncelliğinden hâlâ hiçbir şey 
kaybetmeyen, her kuşağın okuyup 
Türkiye’deki Batılılaşma tarihi ile 
ilgili ilk fikirlerini aldığı önemli bir 
kitaptır. Muhtemelen baskı sayısı 40 ’a yaklaştı. 
Batılılaşma İhaneti ’nin yazım sürecini, onun do
ğumunu biraz yakından takip etmişsinizdir. Bize 
o Mehmet Doğan ’ı anlatır mısınız biraz o süreç 
ile birlikte?

Hareket dergisinde o yazıların bir kısmı müstear 
olarak yayımlanmıştı, hatırlıyorum, Osman Gü- 
müşiz onlardan biri. Zülfüyâre dokunan yazılardı. 
Hele o dönemi düşünürsek 1975 yılında, 74 yı
lında, hatta 73 yılında bir ülke düşünün ki tama
men geleceğini Batı’ya bağlamış, siz bu geleceğe
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dönük bir tür kızıl elmanın karşısında yer alıyorsunuz, onu ihanet 
olarak niteliyorsunuz. Yazılar ciddi araştırma ürünü yazılardı kitap 
olduğunda...

Üslûbu son derece titiz ve olgun, hakaret olmayan, kaynak kullanan, 
nesnel bir üslûp.

Ve inandırıcı, ikna edici, size yeni bir ufuk kazandırıcı yazılardı. Ha
reket Yayınlan’nın o sırada başında biliyorsunuz Ezel Erverdi vardı. 
Hareket kitaplığı gibi bir diziye başlamıştı. Oradan çıkan ilk kitaplar 
arasında Mehmet’in bu kitabı yer aldı. Bazı arkadaşlara da Ezel ağa
bey konular veriyordu. Onlar da o konularla ilgili yazılar yazıyorlar
dı, kitap oluyordu.

Bu arada Ezel Erverdi’yi de buradan hürmetle anmamız gerekir. 
Türk yayıncılığının çok önemli bir ismi, pek çok yazarın ortaya çık
masında, onların fikirlerini olgunlaştırıp yazmalarında önemli bir 
rolü olmuştur. Kendisi hep arka planda, mutfakta kalmıştır; ama 
Türk kültürünün ve Türk fikir hayatının önemli bir kurgulayıcısıdır 
bence.

Evet, katılıyorum. Ben defalarca bunu hem yazmış, hem söylemi
şimdir. Benim hayatımda üç kişinin çok önemli rolü olmuştur. İşte 
onlardan biri Mehmet, diğeri Ezel ağabey, bir diğer isim Nurettin 
Topçu’nun yeğeni olan Tuncel Engin Ertan. Bu üç isim âdeta benim 
geleceğimi planlayan, yönlendiren bir kader, şans denilebilecek ufuk 
açıcı isimler oldu.

Mehmet Doğan 1975 yılında, yani aşağı yukarı 30 yaşında ilk kita
bını yayımlıyor ve o kitabı da o dönemin gazetelerinde sürekli söz 
konusu ediliyor. Ben de ortaokul öğrencisi olarak o yazıları, şu an o 
kitapla ilgili yazıları hafızamda canlandırıp hatırlıyorum, ilk kapa
ğını da hatırlıyorum kitabın. Şimdi 30 yaşında bir insanın bu derece 
o dönemde gazetelerde, dergilerde yer alması, gazetelerde isminin 
geçmesi de bugünkü gibi değil, çok önemli insanları önemli bir sta
tüye ve mevkie koyan bir usuldür. Mehmet Doğan 30 yaşında nasıl 
karşıladı bu kadar ilgiyi?

Mehmet’in doğrusu nasıl karşıladığı konusunda net bir şey söy
lemem mümkün değil; ama tanıdığım kadarıyla hani Topçu’nun 
nümayişsiz, gösterişsiz gibi bir tabiri vardır dikkat çekici, böyle 
gençler için özellikle geçerli olabilecek. Mehmet o nümayişsiz,
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gösterişsiz hâl Mehmet’te öteden beri vardı. Bu kitapla ilgili çok 
övgü almıştı; fakat yergiler de vardı ve hiçbiri üzerinde çok ciddi
yetle durmadı. Yani mesele etmedi. Kendi işine, diğer yazılarına, 
çalışmalarına baktı.

O kitap sonra her baskıda da gelişerek devam etti. Sonra başka ki
taplara yol verdi.

Hemen bir şey söyleyeyim, üniversitede, yani Basın Yayın Yükse
kokulunda birlikte bir seminer yapmıştık. Toprak ile ilgili bir semi
nerdi. Mehmet o semineri de bir kitaba dönüştürdü, bilahare Tarih ve 
Toplum kitabı oradan çıktı.

O da, o yaşta bir insan, yani bu Tarih ve Toplum ve Türkiye ’de toprak 
meselesi alt başlığında yanlış hatırlamıyorsam, o dönemde bu tür 
konulara Ömer Lütfî Barkan gibi, Halil Sahillioğlu gibi, Halil İnal
cık gibi büyük ve üstat tarihçilerin ilgilendiği bir konu. Türkiye ’de 
tarihsel olarak toprak meselesi diye kimsenin bir meselesi yoktu. 
Türkiye o zaman başka şeyleri tartışıyordu. 30 yaşında bir insanın 
o dönemde yine Türkiye ’de toprak meselesini Osmanlı ’daki toprak 
sisteminden başlayarak ele alması ilginç bir olgunluk işareti olsa 
gerek. Bu arada Mehmet Doğan sadece kendi kozasını örmekle kal-
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mıyor. Biz onun teşkilatçılığıyla da karşılaşıyoruz. Türkiye Yazarlar 
Birliği ’nin de kurucularından. Diğer yazar kuruluşları daha güçlü. 
İslâmcı cenahta böyle bir örgütlülük yok. Bunu ilk defa Mehmet Do
ğan ortaya atıyor ve Türkiye Yazarlar Birliği ’ni kuruyorlar. Siz de o 
heyetin içerisindesiniz. Biraz o yıllardan bahsedelim.

Yani ben doğrusu o yıllarda kurucu değil; ama Mehmet’in yanınday
dım. Yani kurucu isimler arasında yer almıyorum. Yanılmıyorsam 
1978’de kuruldu Yazarlar Birliği. Sonra biliyorsunuz, Türkiye ibare
sini aldı. 1980 yılında ben üye oldum. Çünkü üyelik şartlarını taşıma 
diye bir şey vardı. Yani yazı yazacaksınız, üzerinden 5 yıl geçecek, 
kitabınız olacak filan birtakım kriterler vardı. 1978-80 arası ben der
gilerde yazılar yazmaya başladım. Galiba onun doğurduğu bir şey
di; ama o süreçte doğrusu ben işin mutfağındaydım. Hatta zaman 
mevhumumuz yoktu. Çocuğumuza, eşimize ayıracağımız zamandan 
daha fazlasını Yazarlar Birliği’nde geçiriyorduk. Öyle yıllar yaşadık.
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Ama orada tabii Mehmet’in önce kurucular arasında olması sonra 
kurucu başkan olması doğrusu onun bulunduğu ortamda başat unsur 
olmasının iyi bir göstergesi oldu. Bunu biz aslmda Gazi Lisesinde de 
gördük. O zamanlar liseler arası genel kültür yarışması yapılıyordu. 
O, liseyi temsil eden üç kişiden biriydi. Sonraki yılda o üç kişiden

biri ben oldum. Yani aynı işi yapmış olduk, orada münazaralar olur
du. Mehmet münazara takımında yer alırdı. Yani o yıllardan itibaren 
hep bir adım öne geçen, şahsiyetiyle, bulunduğu ortamdaki etkileyici 
yönüyle hemen öne çıkan bir yanı vardı. Bu, Yazarlar Birliği’nde 
daha net görüldü.

Mehmet Doğan bizim kültür tarihimizde, edebiyat tarihimizde özel
likle son yıllarda kalemi ile hayatını kazanan ender insanlardan bi
risi olmuştur. Yani Mehmet Doğan ’ın uzun süreli daimi bir memu
riyeti, bir ticari hayatı olmamıştır, hep kalemi ile ayakta kalmıştır. 
Bu açıdan da edebiyat, kültür, sanat hayatında sabitkadem olmak,
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bir ısrarcılık gibi önemli bir özelliği de taşır. Bu, kültür hayatımızda 
istisnai örneklerden birisidir.

Ben kendisiyle ilgili yazımda şöyle bir cümle kurmuştum kitabın alt 
başlığı oldu daha sonra: “Varoluş kavgamızın yorulmayan savaşçı
sı.” Hakikatten böyle bir yanı var. Mehmet’in tabii memuriyetleri de 
vardır; ama onlar çok ön planda değildir. TRT’deki görevi, Kültür 
Bakanlığı Sinema Dairesindeki görevi. Bunlar kısa süreli görevler 
olmuştur. Belki en önemli görevi resmî planda bakıldığında RTÜK 
üyeliğidir. Ama doğrusu bütün bu görevleri hep hani bir an evvel 
bitse de işimize dönsek gibidir.

Bu görevler hiç ön plana çıkmamıştır; hep yazı ile işlerini sıcak tut
muştur. Yani bir göreve başlayınca bazen görevimiz dolayısıyla bu 
yazma çizme faaliyetlerimizi biraz öteleriz. Mehmet Doğan *da bu 
yazma faaliyeti hiçbir zaman bir başka görevin ne kadar önemli ve 
üst görev olursa olsun önüne geçmemiştir.

Tabii RTÜK üyeliği döneminde de hani gazete yazısı yazmadı belki; 
ama bilahare kitap olacak çalışmalarını sürdürdü. Ondan kopmadı. 
Dolayısıyla hakikaten bu 70 yaşın diyebilirim ki 50 yılı bilfiil yaza
rak geçti.
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Sözlük çalışmasından biraz bahsedelim isterseniz. Mehmet Doğan *ın 
Büyük Türkçe Sözlük isimli bir sözlüğü var. Bu sözlük de sürekli ge
liştirilmiş ve genişletilmiş bir sözlüktür. Yani bir kişinin tek başına 
bir sözlük işine girişebilme cesaretini gösterebilmesi ayrıca takdire 
şayan bir durum. Bir de bunu diğer dil ve kültür faaliyetleriyle pa
ralel bir şekilde devam ettirmesi çok önemli. Çünkü dil politikaları, 
Türkiye ’de dil meselesi gibi konularda da önemli köşe taşı olacak 
makaleleri ve kitapları vardır Mehmet Doğan ’ın. Sözlük çalışmala
rına nasıl başladığını hatırlıyor musunuz?

Yazarlar Birliği o zaman Hatay Sokak’ta, küçük bir dairede devam 
ediyordu. Mehmet orada fiş çıkarmaya başladı ve bütün o çalışmala
rın ben de içinde oldum. Nitekim ilk sözlükte teşekkür edilenlerden 
biri de bendim. Benim de katkılarım oldu sözlüğe doğrusu; ama koca 
bir sözlük nasıl yayınlanır, bu arada biz Birlik Yayınlan’m kurduk 
sözlüğü çıkarmak üzere. Kendi aramızda paralar topladık. Ben kredi 
aldım filan. Böyle bir serüven yaşadık ve doğrusu sözlük hakikaten 
Türkiye’de büyük bir boşluğu doldurdu. Türk Dil Kurumu dışında 
doğrusu sözlük yoktu. Kamusi Türkü gibi çok eski sözlükler de za
ten yeniden basılmıyordu. Mehmet tabir caizse bir alternatif sözlük 
ortaya koydu. Türk Dil Kurumunun o resmî rejim bakışım yansıtan 
birçok madde Mehmet’te farklı olarak yazıldı. Bu beklenen bir şeydi,
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bir ihtiyaca cevap verdi ve çok kabul gördü, o da çok baskı yaptı. 
Yani Batılılaşma İhaneti ile yanşan bir kitaptır.

Türkiye ’de sözlüğün de bir okuyucusu olduğunu kanıtlamış bir kitap
tır. Çünkü bizde sözlükler genellikle okul çocukları için alınır bu da 
genellikle ya çok kısaltılmış sözlüklerdir ya da Türk Dil Kurumunun 
resmî sözlüğüdür. Bu anlamda da kültürle ilgilenen insanların kütüp
hanelerinde bir sözlüğün bulunması gerekliliğini de hissettiren bir 
çalışmadır bana göre.

Mehmet’in sözlüğünün evveliyatında zannediyorum etkili olan 
İstanbul’da Dergâh Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi' ni 
çıkardı. Ansiklopedi çalışmalarının içinde Mehmet yer aldı. İlk bir
kaç cildin de yayın yönetmenliğini yaptı. Dolayısıyla orada bir arşiv 
malzemesi nasıl kullanılır, bunu bir başka şekle nasıl dönüştürmek 
mümkündür, öyle bir tecrübe kazandı diye düşünüyorum.

Bir de Mehmet Doğan la özdeşleştirdiğimiz bir alan da Mehmet Âkif 
Ersoy'dur. İstiklâl Marşı ’mızın kabulü ve Mehmet Akif'in vefatı yıl
dönümlerinde, bu faaliyetlerin Türkiye'de ilk organizatörü doğru
su Mehmet Doğan *dır. Hacettepe \deki Tacettin Dergâhı o zamanlar 
şimdiki gibi değil. O anma yıllarında hatırlıyorum, bazen girer du
vardan aşağıya atlar; arkadan avlunun kapısını açar öyle girerdik.
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Mehmet Doğan yılmadan o Aralık ’ın soğuk günlerinde, toplayabildi
ği kadar insanla orada olurdu. Orada bir şekilde 27 Aralık randevu
su verilir ve bir araya gelinirdi. Kur ’an-ı Kerim tilaveti ile başlanır, 
Mehmet Âkif Ersoy anılırdı. Son yıllarda artık bir devlet kutlaması 
hâline dönüştü o örneklikten yola çıkarak. Mehmet Doğan ’ın, Meh
met Âkif ile ilgili çalışmaları, kitapları hatırlanmazsa sohbetimiz ek
sik kalır. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Mehmet Doğan’m bu anlamda doğrusu iki önemli isim ile ilgili ha
kikatten çok belirleyici bir rolü var. Birisi Mehmet Âkif ki Mehmet 
Âkif’in doğrusu çok da sahiplenilmediği yıllardı. İkincisi Nurettin 
Topçu’dur ki Nurettin Topçu onun fikriyatında çok belirleyici olmuş
tur. Nurettin Topçu, Hareket yıllarında zaten yaşıyordu Mehmet’in 
orada bulunduğu yıllarda. Ondan çok istifade etti. Bir anlamda bir 
Anadolu düşüncesinin ilk nüvelerini orada yakaladı, yerliliği orada 
yakaladı. Ama Mehmet Âkif ile ilgili o anma programlan münasebe
tiyle yaptıklan, Mehmet’in kişiliğiyle de çok örtüşen bir yanı olduğu 
için onu bir kutsal vazife gibi gördü, bir nöbet gibi gördü. İstiklâl 
Marşı’nı bir millî mutabakat metni olarak gördü ve bunu gençlere 
benimsetmediğimiz takdirde Âsım’m nesli devam etmeyecek diye 
düşündü ve bu önemli bir misyon oldu onun için.
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ADNAN KARAİSMAİLOĞLU

Anadolu’ya Yayılan Ses

Ankara’da gelenek, kültür ve medeniyet üzerine konuşulan acaba 
kaç mekân vardır? Bu mekânların tarihleri hangi yıllara uzanır? Bu 
mekânlarda sürekli bulunanlar kim veya kimlerdir? Bu sorulara ce
vap aranabilir, verilebilir. Ancak şu anda bu soruların ancak çağrı
şımları bizi ilgilendiriyor. Zira vakit geç, zaman tükeniyor. Kim için? 
Elbette bugünü yaşayan bizler için. Bunun için söylenmiştir, “fırsatı 
ganimet bilmek gerek”.

Batılılaşma İhaneti adı altında içten yanışa nice örnekler veri
lirken ve acı gerçek ortaya konurken, bir haykırış Anadolu sathına 
yayılarak “Yunus Yavuz’la birleşecek; Sinan Âkif’e uzanacak; Ebu 
Hanife Hüseyin Avni’yi tebrik edecektir” diyordu. Altmışlı, yetmişli 
yıllarda bu heyecan ve ümit filiz veriyordu. Hedef açık, taşınılacak 
vasıf ve vakar belirgindir: “Yarınki Türkiye’nin kurucuları, yaşama 
zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lâkin 
gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri ola
caklardır.”

Bu arzu ve hissiyatın Anadolu’nun ücra köylerine elli, altmış 
yıl önce ulaştığını ve karşılık bulduğunu bilmek, şu anda da büyük 
heyecan vermektedir. Ücra köyler, zira o yıllarda hâlâ Yunus’la, 
Mevlânâ’yla, Fuzuli’yle yaşamaktaydı. Bu nedenle İstanbul’dan ge
len ses, sinelerdeki iştiyakı ve vecdi alevlendiriyordu.

Her hâlde D. Mehmet Doğan’ı Nurettin Topçu’yla bu yazıda 
da buluşturmak icap eder. Ankara’da 1978 yılında kurulan Türkiye 
Yazarlar Birliği çatısı altında en çok anılan kişilerden olan Hareket 
Adamı Topçu, 1975’te hayata veda ettiğinde D. Mehmet Doğan gibi
30 yaşma varmamış birçok gencin haberleriyle sevinçliydi mutlaka.
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Diriliş ve yeniden doğuşlar, iman ve fikir var oldukça, yani 
kıyamete kadar devam edecektir. Bu kadar eser, bu kadar hareket 
ve girişim, bu nedenle D. Mehmet Doğan’dan ve Türkiye Yazarlar 
Birliği çevresinden gün yüzüne çıkmaktadır. Batılılaşma İhaneti ile 
başlayan kitap ve hitap çabası, otuzları aşan eser sayısına ulaşırken, 
merhum Mehmet Âkif için yazdıkları, konuştukları ve gayretleri de 
özel bir değerlendirme sahası olarak önümüzde durmaktadır.

Mevzuu özelleştirmek gerekiyor. Değerli Mehmet Doğan ağa
beyin varlığını 1975 yılı civarında Trabzon’da öğrenip, 1980’li yıl
larda Erzurum’dan ve daha sonra Konya’dan gözlemekteydim. 1998 
yılından itibaren Ankara’da Türkiye Yazarlar Birliği’nde beraber 
olma ve birçok faaliyette birlikte bulunma sevinç ve bahtiyarlığını 
tattım. Özellikle bu beraberliklerin oluşturduğu bilimsel ve kültürel 
faaliyetlerin Ankara’ya ve Türkiye’ye büyük anlamlar kattığı düşün
cesindeyim. Bir araya gelişlerin samimiyeti ve hasbiliği bizim için 
büyük bir kazanç olmuştur, olmaktadır.

İlmî ve edebi mahfiller, kültür hayatımızı canlı tutmuş ve bere
ketli ürünler vermiştir. TYB çatısı altında 40 yıllık zaman diliminde 
bir araya gelen şahsiyetler ve muhataplar göz önüne getirildiğinde, 
bu muazzam bir kazanç ve başarıdır. Öncüsü de TYB Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan’dır.

Özellikle katıldığım Mehmet Âkif, Nurettin Topçu, Yahya Ke
mal ve Şehriyar adına düzenlenen her bir program, özel niyet ve ça
baların neticesidir, kazandırdıkları ifade edilemez. Dr. Nazif Öztürk 
ağabeyle birlikte düşünüp, paylaşıp başlattıkları “Mesnevî Okuma
ları”, şahsım için ayrı bir anlam taşımış ve şeref vesilesi olmuştur. 
18 yılda tamamlanan bu okumaların gerçekleşmesi, başlı başına 
tebrik ve teşekküre şayandır, unutulmayacaktır. Bu yıllar boyunca 
Mehmet Doğan ağabey ve arkadaşlarıyla olan beraberliğimiz, resmî 
mekânların dışında yapılabileceklerin ne kadar çok ve önemli olabi
leceğinin âdeta bir ispatı olmuştur.

Arzumuz ve ümidimiz, resmî eğitim öğretim kurumlanmızın ve 
onları yöneten siyasi iradenin, milletin mazisine ve geleceğine uygun 
ve anlamlı tercihlerde bulunmasıdır. Ancak her halükârda yine aynı 
yönde sivil ve bağımsız çevrelerin etkili bir şekilde toplumda var 
olması, belki daha da önemlidir. Bu durumun etkili bireysel temsil
cilerinden biri hayırlı ve bereketli ömürler dilediğimiz, sevdiğimiz 
D. Mehmet Doğan, kurumsal örneği ise Türkiye Yazarlar Birliği’dir.

Babadan aldığımız miras pek değerlidir, özü Hakk’a bağlılıktır.
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İğreti gündemlerin hızla değiştiği bir çağdayız. Sel gibi akıp gidiyor 
olaylar. Bazen bu akıntıya kapıldığımız oluyor, bir kütük parçası gibi 
bata çıka gidiyoruz bilmediğimiz yerlere doğru iradesizce. Düşün
meye fırsat yok düşünmeye çağıran bir dinin mensuplan olsak da 
çağrıyı çoğu zaman duyamıyoruz. Mevlânâ’nm dediği gibi kulağımı
zı göz hâline getiremiyoruz. Bu yüzden de küçük meseleler arasında 
didinmeyi meslek ve meşgale ediniyoruz, bu meşgalelerden kendi
mize önem devşirme peşindeyiz.

Gündelik siyaset, gündelik sanat ve edebiyat, yani iğreti, içi 
boş, kof ve köksüz gündem bizi önüne katıp ve içine alıp sürükleye-
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rek dere yataklarına dolduran, nefes almamıza bile fırsat vermeyen 
çirkin suratlı sel. Bu selden ancak kökleri olanlar sarsılmıyor, tuta
makları olanlar kurtuluyor, tutunacak dallan olanlar güvende kalı
yor; onlar da pek az.

Tutamaklann ve tutunacak dalların yerini iyi bilen, gözünü on
lardan ayırmayan ve dahası gönül ayaklan yere kök salmış ve sarsıl
mayan, sele kapılmayan ve başkalarına da kılavuzluk edebilen abide 
insanlar var bir de ve elbette onlar bu azlar arasında daha da az.

Kısıtlı imkânlar içerisinde hayata atılıp kendine yol açan, vaktin 
oğlu bir insan, hem yürüyor, hem de başkalarına yol açıyor. Sükûnet 
ve hareketi telif eden rahvan bir yürüyüşü var onun. İnsanın eşref 
olduğunun idraki içinde, bu vasfı yitirmemek üzere kararlı yürüyor. 
Bu vasfın insanın kendinde bilkuvve mevcut bulunduğunu biliyor 
ve bilkuvve eşref olmayanın sonradan eşref olamayacağı gönlünde 
mahfuz hâlde ilerliyor. Hayret ediyor insanların yüceliği ve şerefi 
iğreti ve müstear gündemlerden elde etmeye çabalamalarına. Bu hâli 
dışa yansıyor ve başkalan ister istemez ona saygı duyuyor, gıpta edi
yor. O bir şeyh değil; etrafında el pençe duran müritleri yok. O bir 
siyasi figür değil; varlığından ikbal devşirme peşinde muhteris taraf- 
tarlan yok. Yalnız ve tek başına olsa da birlik içinde, başı kalabalık 
bir ocak; dumanı her daim tütüyor.

Yazarlar Birliği onun şemsiyesi. Tutuyor şemsiyeyi ve girenler 
giriyor şemsiyenin altına. Kolu hiç yorulmuyor. Türkiye’nin şem
siyesi oluyor onun şemsiyesi; sonra Türkçe konuşan, Müslümanca 
söyleşen dünyayla selâmlaşıyor şemsiyenin altındakiler. Türkçenin 
gönül dili olduğunun farkında o. Lisanı olmayan insanın emin ola
mayacağım biliyor ve anlatıyor.

Köklere su vermeyi görev edinmiş ve dallan budamayı. Bazen 
acımasız geliyor onun dallara testere sürüşü. Oysa iyi bir bahçıvan 
bilir bu acımasızlık ağaç için gereklidir; güzel meyveler için zorun
ludur. O bir bahçıvan. Gülü de biliyor, dikeni de.

**

Böyle bilirim Mehmet Doğan’ı. Ağabeydir, müşfiktir, müteva- 
zıdır, öfkelidir; cemal ve celal edinmiştir yüce Yaratıcı’dan. İstika
met sahibidir, dertlidir, şendir. Kendi elinin emeğinden gelir maişeti.

Bereketten nasiplidir. Bundan sonrası da bereketli ve izzetli ol
sun.
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ALI URAL

Aziz Dedikçe Aziz Olan

Kardan göz gözü görmediği, soğuktan muhataplarına ulaşamayan 
kelimelerin havada donduğu bir iklimde bir aradaydık en son. Ahmet 
Yesevî’nin yanma varmakken niyetimiz, kışla sınanıyorduk. Yollar 
uzuyor, soğuk bileniyordu ayaklarımızın altında. Konuşmak için açı
lan ağızlarımızdan nefeslerimiz salınır salınmaz bir duman kuşatı
yordu yüzlerimizi; herkes kendi sisinin mahkûmuydu artık. Ne ufuk
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ne merhametli bir ateş canlanıyordu gözlerimizin önünde. Bozkırın 
çocuklarına dönüşecektik her geçen dakikayla.

Böylesine uzun ve meşakkatli bir yolculuğa neden çıkmıştık, 
diye kimse düşünmüyordu çünkü seyahatin çağrısı, geri çevrilme
yecek birinden gelmişti; D. Mehmet Doğan’dan. Onun çağnsıydı 
hepimizi yıllardır aynı ülkünün etrafına toplayan çünkü. Milletine 
ve onun inşa ettiği medeniyetine olan sarsılmaz inancı, çevresindeki 
herkese önünde sonunda sirayet ediyordu. Çünkü davasmda samimi, 
imanında kararlıydı her zaman. Kültürümüzün inşası konusunda ta
vizsiz tutumuydu işte hepimizi kıyıcı soğuğun ellerine teslim eden. 
Fakat yine bu tavizsiz tutumuydu yolculuğun sonunda ab-ı hayat 
hükmündeki sıcak çorbaya bizi kavuşturan.

D. Mehmet Doğan’la dünya coğrafyasının neresinde olursak 
olalım evimizde hissettik kendimizi. Diyarımızın yaşadığımız top
raklardan ibaret olmadığını sadece sözleriyle değil, o coğrafyalarda
ki rehberliğiyle de gösterdi çünkü bize. Büyük bir azimdi bu çevresi
ne halka halka yayılan. Sınırları yumuşatan, silen bir kültür ve inanç 
hareketi. Belli ki yanında yetiştiği Topçu’nun devinim cevherini mi
ras almıştı Doğan. Nereye adım atsa orada bir canlılık hissedilmeye 
başlıyor, hayaller daha hakikate dönmeden görünür oluyordu. Çünkü 
D. Mehmet Doğan demek, bir tarafıyla da tecrübenin bütün kuşaklan 
kapsaması demekti. O “Aziz” dedikçe biz onu aziz bildik.

Güzel işler kendiliğinden güzel olmuyor, irade sahibi adamlar 
meşaleyi yakmadıkça bütün projeler karanlıkta kalıyor. Düşlerin 
gerçekleşebilmesi kuşatıcı bir bakışla mayalanmalarına bağlı ve yeni 
Nasrettin Hocalara ihtiyaç var bu yüzden. Doğan’m gölü mayala
maktan daha zor bir işe kalkıştığını söylesek abartmış olmayız. O 
yıllardır içine kirli sulann kanştığı, neredeyse asli hüviyetim kaybet
meye yüz tutmuş bir denize salladı kaşığını. Dil deniziydi bu ve üze
rinde fırtınalar kopuyordu. “Doğan Sözlüğü” bu anlamda bir sözlük 
olmanın ötesinde Nuh’un gemisidir.

Daha ilk yazdıklarında haberleşmenin önemine dikkat çekiyordu 
Doğan. Dil demek yalnız an içinde haberleşmek değildi. Dili kaybetmek 
yalnız çağmdakilerle değil, geçmişle iletişimini de bütün bütüne kaybet
mekti. Bu ise daha büyük bir felaketin başlangıcıydı. Zira düşünme ha
berleşmeyle başlıyordu. İletişimin kesildiği bu “san nokta” düşünce kör
lüğünün başlangıcıydı. Kuruyan damarları yemden canlandırmak isti
yorsanız kültürel bir enjeksiyona açmalıydınız gözlerinizi. Zira Doğan’a 
göre, “Kelimelerden örülmüş bir dünyada yaşıyoruz. İnsan diliyle var
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olabiliyor. Bizden önce yaşayanların sadece bilgileri değil, hissiyatları 
da bu sayede bize ulaşıyor. Biz de tecrübelerimizi bizden sonrakilere 
kelimelerle aktarıyoruz. Zaman nehrinde kulaç atan insanoğlu varlığının 
bu boyutunu kelimelerle örülmüş metinlerden öğreniyor.”

Öte yandan Doğan’m sanat eserlerini haberleşmenin asli un
surları olarak gördüğünü belirtmek durumundayız. Türkiye Yazarlar 
Birliği’ni değerlendirirken bu pencereden bakılması, yapılan işlerin 
hayati yönünün fark edilmesini sağlayacaktır. Doğan yalnız yerli dü
şünceye sahip yazarları aynı çatı altında bir araya getirmekle kalma
mış, her yıl sanat ve kültür hasılasının değerlendirilmesiyle büyük 
bir haberleşmenin ilmek ilmek dokunmasına zemin hazırlamıştır.

Bir de örnek kişilikler meselesi var, Doğan dediğimizde üze
rinde durulması gereken. Modem zamanlar biraz da idollerdir genç
lik için. D. Mehmet Doğan’m bu toprakların çocuklarına gösterdiği 
örneklerin başında -ne mübarek bir işarettir ki- Mehmet Âkif gel
mektedir. Bu öngörü yalnız işaretle kalmamış, Safahat okumaları 
ve Mehmet Âkif çalışmalarıyla her yıl biraz daha ivme kazanarak 
bir Âkif okulu inşa etmiştir gönüllerde. Taceddin Dergâhı’nın ihyası 
olsa olsa tacıdır Mehmet Âkif çalışmalarının.

Âkif demek, Türk milletinin bağımsızlık ve bekası demektir 
aynı zamanda. İstiklâl Marşı bir meydan okumadır Doğan’a göre. 
Bu topraklardan İslâm ruhunu silemeyeceksiniz, demektir. Ankara’yı 
Ankara yapan unsurlardan biri de Âkif’in bu şehre -bunun farkında 
olsun ya da olmasın- İstiklâl Marşı’nı yazmak için gelmiş olması
dır. Zira o Millî Mücadele için Ankara’ya davet edilen ilk şairdir.
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Doğan’a göre bir millî mutabakat metnidir İstiklâl Marşı. Bu muta
bakatı korumanınsa hayati derecede önemi vardır.

D. Mehmet Doğan’m isminin başındaki “D”nin Nurettin 
Topçu’nun hediyesi olduğunu öğrendiğimde sevgiyle gülümsemiş- 
tim. Onu diğer Mehmet Doğan’lardan ayırmak için armağan ettiği bu 
harfin Topçu’nun lügatinde “Devrimci” anlamı taşıması ise Nurettin 
Topçu’ya olan muhabbetime yeni bir tuğla eklemişti. Bu, Nurettin 
Topçu’nun Mehmet Doğan’dan beklentisini de ortaya koyuyor ol
malıydı.

Mehmet Doğan’m hayatma baktığımızda gerçekten bir kültür 
devrimcisiyle karşılaşıyoruz; inandığını ifade etmekten korkmayan, 
davasının ete kemiğe bürünmesi için ömrünü vakfeden cesur bir kül
tür devrimcisiyle. Fakat o “D” aynı zamanda “Dost”un, “Dava”nm, 
“Diriliş”in, “Dayanışma”nm, “Damar”m, “Dem”in, “Deniz”in, 
“Derin”in, “Derviş”in ve “Diğerkâm”ın “D”sidir.
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BEKİR SOYSAL

Yarım Asra Mukaddem 
Bir Dostluğa Dair

Yarım asra varan bir kalem emeğinin sa’yini tebcil için tertip edilen 
toplantılar, hazırlanan kitaplar... Hepsi hak edilmiş bir mazhariyetin 
kadirbilirlikle tescili hükmündedir.

Evet kalem... Adına sure indirilen alet...
Kalem suresinin birinci ayetinde ant olsun kaleme ve yazdıkla

rına buyrulmaktadır.
Rabbimizin yemini ile kutsiyet kazanan bu alet, maneviyata 

açılan her kapının anahtarı...
Mehmet Doğan’m elinde kalem, yolumuza döşenen mayınlar 

üzerinde sekerek, zihinlere vurulan prangaları çözen, ufkumuza ka
patılan demir kapılan deviren bir gürz gibidir.

Kültürümüzün ve fikriyatının yüksek irtifalanndan seslenen bir 
Hüma’dır o.

Bu yükseklerin avazesi ile Nurettin Topçu’nun, Mehmet Âkif’in 
hayrülhalef takipçisi oldu.

Bu takip esasen mizacında taşıdığı lirizmini pekiştirdi. Ve bu li
rizm; asil bir ruh, kuvvetli bir iman ve sezgiyle beslenen bir vicdanın 
da zemini oldu.

Vicdan örsünde dövüp çelikleştirdiği yazılarında içimize işle
yen eğilip bükülmez bir duruşla, yüreklere samimiyet ve vicdan aşı
lan yaptı.

Bütün kalem faaliyetleri, ruhunun soluğu ile canlanan bir kalp 
ateşinde tava geldi
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Ama derinliğine baktığınızda hissedersiniz ki dil vukufîyetiyle 
temessül ettiği müzikal ahengin şaşırtıcı inceliğini, şahsiyetinin be
lirleyici vasfı hâline getirmiş.

Muhakkak ki yazarlığını şairlik kıvamına ulaştıran görüşlerin
deki bu samimiyet ve derinlikti.

Onun bu vasfı kültür coğrafyamızın tamamına şamil oldu. Sı
nırlarımız dışında gittiğimiz her şehre o önceden nüfuz ederek, âdeta 
bizi bir aşina ile buluşturdu.1

Kalbinin ateşi ile kalemi bir meşale gibi ışık saçtı. Menfaat ve 
küçük endişelerin hiçbiri onun ruhunda yer bulamadı.

Evet Mehmet, hayat şiirini sadeliğin mükemmeliyetiyle bize 
okutmaya çalıştı. Kalemi vicdanının keskin kılıcı gibi işledi; akıl 
almaz bir veludiyet ve bereketle, nümayişsiz, gösterişsiz bir taham
mülle, sebatla, bereketli bir toprak gibi verdikçe verdi...

Dilimizin Kaşgarlı Mahmut ile başlayan kamus yürüyüşünde 
Muallim Naci ve Şemseddin Sami’den soma bu zincirin en mühim 
halkalarından biri de muhakkak ki Mehmet Doğan’dır.

Bir seferde, yolda, Mehmet Doğan, Kastamonulu Haşan Rıza 
Paşa’nın destansı îşkodra müdafaasmı anlatıyor. Neredeyse bütünüy
le Fahreddin Paşa’mn Medine müdafaası. Her iki komutanın da emre 
itaate karşı duruşları, emanete sahabetlik iradeleri, direniş cevherinin 
vicdan ve yüksek imanlarından kaynaklanması itibariyle aynı... Ha
şan Rıza Paşa bir suikastla şehit ediliyor, Fahreddin Paşa İngilizler 
tarafından esir edilip Mısır üzerinden Malta’ya gönderiliyor.

İşkodra’da otele yerleşip ilk olarak Haşan Rıza Paşa anıtına gi
diyoruz. Anıtı bir makam telakki ediyor, minnet ve şükran hislerimizi 
Fatihalarımızla ifade ediyoruz. Katı Arnavut asabiyeti bile böyle bir 
anıta yer verme haysiyetinde... Suudiler, Merhum Fahreddin Paşa 
için Medine’de böyle bir hatırlatma unsuruna izin verirler mi?

1 Gittiğimiz şehirlerin röntgeni diye tavsif edebileceğimiz, muhtevalı nüanslar 
üzerinden öyle zihin pencereleri açıyordu ki göremeyeceğimizi görür oluyorduk. 
Kosova’yı, İpekli Tahir Efendi ile yeniden temessül ettik... İşkodra’yı; kahraman 
müdafii Kastamonulu Haşan Rıza Paşa’nm ruhaniyetinde hâlâ bizimmiş 
hissettik.
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MEHMET KURTOĞLU

Mehmet Doğan’m 
Düşünce Dünyamdaki Yeri

1979 yılında İmam Hatip’e başladığımda bugün adım hatırlayamadığım 
bir hocam, Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı ve o yıllar yasaldı olan 
Osman Yüksel’in Bir Nesli Nasıl Mahvettiler kitabım tavsiye etmişti. 
Kitapçıya gidip Bir Nesli Nasıl Mahvettiler kitabım sorduğumda kitapçı 
önce olmadığın söylemiş, benim raflarda başka kitapları incelediğimi 
görünce, hangi okulda okuduğumu, bu kitabı hangi öğretmenimin tav
siye ettiğini sorduktan sonra, dükkânın arkasında depo olarak kullandı
ğı bölüme girip yasaklı kitap Bir Nesli Nasıl Mahvettiler’i getirmiş ve 
saklamamı söylemişti. Ortaokul ikinci sınıfa geçtiğimde Arapça ders
leri aldığım hocam bana ve arkadaşlarıma Mehmet Doğan’m Batılılaş
ma İhaneti'ni okumamızı tavsiye etmişti. Bir ortaokul öğrencisi olarak 
Cumhuriyet’imizi bambaşka bir bakış açısıyla okuyordum.

O yıllarda İslamcı olarak nitelenen gençliğin hemen hepsinin 
Mehmet Doğan ismiyle tanışması öyle sanıyorum ki Batılılaşma 
İhaneti'yle olmuştur. Öyle ki Batılılaşma fikri üzerine oturtulan 
Cumhuriyet’in kuruluş mantalitesini irdeleyen, sarsıcı ithamlarda 
bulunan bu kitabı ve onun yazan Mehmet Doğan’ı birçok genç bu 
kitabıyla tanımış olmalıdır. Burada Mehmet Abinin eserleri üzerin
de birkaç noktaya değinmek yerinde olacaktır. Türkiye’de fikirlerini 
belli bir tez üzerine oturtan ve bunu belli bir perspektifle sunan çok 
az sayıda aydm ve yazar vardır. Bu anlamda Doğu - Batı karşılaştır
ması üzerine tezlerini oturtup romanlar yazan Peyami Safa ve Ke
mal Tahir ilk akla gelenlerdir. Yine Düzenin Yabancılaşması kitabıy
la Türkiye Cumhuriyeti tarihine farklı bir zeminden yaklaşan İdris 
Küçükömer’i unutmamak gerekir. Bana göre Mehmet Abinin belli 
bir tez çerçevesinde kaleme aldığı Batılılaşma İhaneti, Türkendülü- 
siye, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu kitaplan birlikte okunulması ve 
üzerinde durulması gereken önemli kitaplandır.
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Batılılaşma İhaneti’nde Cumhuriyet’in oturtulmak istendiği ze
minin ihanet olduğunu söyleyen bir yazardır. Ve bu kitap herkesin 
üzerinde ittifak ettiği gibi bir meydan okumadır. Bu meydan okuma 
kendisini yakından tanıdığım Mehmet Abinin isminin önündeki “D” 
harfiyle bire bir örtüşen ve onun Türk düşünce hayatındaki duru
şunu gösteren bir giriştir. Türkendülüsiye ise Türkiye’yi Endülüs’e 
dönüştürmek ve Anadolu topraklarından İslâm’ın varlığının kazı
mak istendiğinin anlatan, buna dikkat çeken bir eserdir. Mağlubiyet 
İdeolojisinin Sonu ise Cumhuriyet’in kuruluş fikri olan Batılılaşma 
ideolojisinin mağlubiyetini haber veren bir eser olarak daha sonraki 
yıllarda doğruluğu kanıtlanmış bir eserdir. Bir ileri görüşlülüğün, bir 
sezginin, Müslümanca bir ferasetin ürünüdür. Mehmet Abinin bu üç
lemesi mutlaka birlikte okunulmalıdır.

Ortaokul öğrencisi olarak bir çırpıda okuduğum Batılılaşma 
İhaneti’ma. yazarıyla yıllar sonra yolumun kesişeceğini, onunla bir
likte Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında bulunacağımı aklımın 
ucundan dahi geçmemişti. Mehmet Abiyle yüz yüze ilk tanışmam 28 
Şubat sürecinin baskısını hissettirdiği 1998 yılında Urfa’da bir prog
ram için bulunduğu sırada gerçekleşmişti. Programdan sonra döne
min belediye başkam Ahmet Bahçivan, Şair Sakıp Efendi köşkünde 
misafirlere akşam yemeği vermişti. İşte bu toplantıda Mehmet Abiy
le sohbet etme imkânı bulmuş, dostluğumuzun ilk adımı atılmıştı.

1998 yılında Urfa’da bir gurup arkadaşla Yaz-gı diye bir dergi 
çıkarıyorduk. Her sayısı için özel bir dosya açıyorduk. O toplantıda 
sohbeti 28 Şubat konusuna getirmiş, bir açık oturum gerçekleştir
miştik. Bu oturumda Mehmet Doğan Abi başta olmak üzere Çetin 
Baydar, Ali Akbaş, Atilla Maraş yer almıştı. Daha sonra burada ko
nuşulanların çözümünü yaparak dergimizin 28 Şubat dosyasında ya
yımlamıştık. Mehmet Abi, 28 Şubat sürecinin bütün ağırlığını his
settirdiği bu dönemde, bunun adı üstüne bir süreç olduğunu, kalıcı 
olamayacağını, eninde sonunda yönetimi sivillere bırakmak zorunda 
kalacaklarım belirtmişti. Mehmet Abi ile yüz yüze tanışma faslında 
yapmış olduğum 28 Şubat oturumunu özellikle hatırlatmak istedim. 
Çünkü 28 Şubat sürecinde apoletlerine sığınan generallere karşı en 
sağlam duruşu o göstermiş, bugün kullanılan ifadeyle bize rol mo
del olmuştu. Mehmet Doğan’m bu zorlu süreçteki tutumunu, dimdik 
duruşunu oldukça önemsiyorum. Zira büyük fikir adamı Nurettin 
Topçu’nun İsyan Ahlâkı, onun bu duruşunda âdeta müşahhaslaşmış- 
tır. Şahsen Mehmet Doğan ismi zikredildiğinde benim hafızamda 
idealist bir şahsiyet, yiğit ve cesur bir yazar canlanmaktadır.
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OSMAN ÖZBAHÇE

Bizi Endülüse Çevirmek 
İstiyorlar

Mehmet Doğan’m ilk kitabı Batılılaşma İhaneti 1975 yılında ya
yımlandı ve korsan baskılan dışında bugüne değin 36 baskı yaptı. 
Bu kitap Doğan’m yazarlık uğraşım temellendiren öz hükmündedir. 
Batılılaşma ihaneti, Mağlubiyet ideolojisinin Sonu ve Türkiye Cum
huriyeti Tarihine Giriş-, Doğan’m yazarlık sürecinde ana hattı ortaya 
koyan üç duraktır. Doğan bu hattı yeni kitabı Neden Klâsiklerimiz 
Yok? ile iyice güçlendirmektedir.

Klâsikler bir kültürün en rafine örneklerini listeler. Batı, 
klâsiklerle kurduğu kanonik yapıda îslâm dünyasına yer vermemek
tedir. Fakat aynı bilinç bizde de Batı doğrultusunda işletilmektedir. 
Neden Klâsiklerimiz Yok'un temel meselesi de bu doğrultudur.

Türkiye’de her işin başı alfabe değişikliğidir. Bu değişiklik bü
tün birikimimizi imha etmiştir. Bugüne değin varlığımıza yönelik en 
ciddi darbedir. Bu yetmezmişçesine hafızası silinen millete Batı doğ
rultusu şart koşulmuştur. İşte bu çerçevede “Haşan Ali Yücel’e bü
yük şöhret kazandıran klâsikler neşriyatı” (25) masum bir yayım ola
yı değildir. Süreç izlendiğinde ortaya başka bir manzara çıkmaktadır.

Mehmet Doğan, Türkiye’de takdir gören işlerden birisi olan, 
Milli Eğitim Bakanlığı Batı klâsikleri yayımma farklı bir açıdan 
bakıyor. Bu açı, Batı klâsiklerini, edebi niteliklerini tartışan bir 
yaklaşım değil. Herkes kendi klâsiklerini sahiplenirken biz neden 
klâsiklerimizin üstünü örtüyoruz? Doğan’m sorusu bu.

Doğan’a göre alfabe değişikliğinin, dile müdahalelerin 1960’la 
başlayan askerî darbelerden hiçbir farkı yok. Bu darbeler sebebiyle 
Türkiye hâlâ köklü kültürel kuramlardan yoksun bir ülkedir. “Kök
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lerden kopmadan yürütülen bir faaliyet alanımız” (33) kalmamıştır. 
“Modernleşmeyi dini / dinî değerleri dışlamadan, bin yıllık birikimle 
uyumlulaştırarak” (33) gerçekleştirmek gerekiyordu. Böyle yapma
dık. Bunun için “yeni; fakat sığız.” (34) Bu yüzeysellik sebebiyle 
ülke olarak, edebiyat, düşünce, bilim dünyası olarak “büyük sıçra
malar” (30) yapamıyoruz. Her nesil, her dönem, her işe “sıfırdan” 
(34) başlıyor. Bu durumda gücümüzü, gücümüzü yok etmek için kul
lanıyoruz.

Her dilin klâsikleri vardır. Bu “vazgeçilmez metinler” (71) bu 
dil sahipleri için gündelik yaşantılarının bir parçasıdır. Bizse kendi 
klâsiklerimizi âdeta yasaklayarak sadece Batı klâsiklerine yer açı
yoruz. Batı, kendi klâsiklerini ucuz baskılarla olabildiğince yaygın
laştırırken biz olanları da tahrif ediyoruz. Çünkü dilimizle aramıza 
koyduğumuz duvar yüzünden sadeleştirme diye bir icat yaptık ve bu 
icat bir eseri elli farklı yazarın kaleminden okuyucuya sunuyor. O 
eser, eser olmaktan çıkıyor.

Türkiye 1930 yılında, Tanzimat’tan bu yana öğretim sistemin
de yer verdiği Arapça ve Farsça derslerim kaldırıyor. Aynı yıl devlet 
katlarında, basm dünyasında, aydınlar arasında, “liselerde divan ede
biyatının yeri olmamalıdır” (79) tartışmaları yapılıyor. Bu tartışma
larda başı çekenlerden birisi de Tanpınar’dır. Hadi Tanpmar neyse, o 
savunabilir, aruz vezniyle şiir yazan Hâşim bile bunu savunduktan
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sonra nasıl klâsiklerimiz olabilir ki? Cumhuriyet’in ilk yıllarında li
selerde gençlerin sadece Batı klâsiklerini okuyarak yetişmeleri sa
vunulmuştur. Bunun kanunu çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu anlayışa 
göre, “Nefi’yi tanımamak Avrupalılık için noksan değildir. Türklük 
için de! Fakat Goethe’yi bilmemek büyük bir boşluktur.” (79) İşte 
böyle bir çerçevede Türkiye Batı klâsiklerinin yayımmı başlatmıştır. 
Önce alan boşaltılmış, sonra Batı’yla doldurulmuştur.

1970’lerde MEB’in hazırladığı 1000 Temel Eser, Tercüman ga
zetesinin hazırladığı 1001 Temel Eser ve günümüzde Türkiye Ya
zarlar Birliğinin hazırladığı listeleri tartışan Doğan, bugüne değin 
kanonik bir yapı kuramayışımızı büyük bir eksiklik olarak niteliyor. 
Bu iş “resmiyetle olmuyor” (103) diyen Doğan, alfabe değişikliğin
den sonra kitap yayımmda büyük bir boşluğun doğduğunu, dilimizin 
büyük eserlerinin eski yazı oldukları için “genç kitlelerle” (113) bu- 
luşamadığmı, Cumhuriyet’in yazıyı, dili, edebiyatı, kültürü değiştir
mesine rağmen, bu kesikliğin istediği an eski yazıya ulaşabilen eski 
nesil tarafından bir sorun şeklinde algılanmadığını, ama 1920’lerin 
sonunda okula başlayan yeni neslin bu anlamda büyük acılar çektiği
ni, bu sorunun da 1940’larda Batı klâsikleriyle aşılmaya çalışıldığını, 
dolayısıyla Batı klâsiklerinin yayımının masumiyetine inanmadığını 
belirtiyor. Bu klâsiklerle hem yeni yönelişe içerik yüklemesi yapıl
mış, hem de boşalan kitap meydanı doldurulmak istenmiştir.

Klâsikler bağlamında müziğe de geniş bir yer ayıran Doğan 
dil, edebiyat ve kültürde yaşanan açmazın 1932’de radyolarda Türk 
müziğinin yasaklanmasıyla müzikte de tekrarlandığım belirtiyor. 
Meseleyi aktüel bir zemine taşımak için Necip Tosun ve Mustafa 
Aydoğan’a yüzer kitaplık hikâye ve şiir listeleri hazırlatan Doğan, 
bizi Endülüs’e çevirmek istiyorlar, diyor. Kültürel soykırım uyarı
sında bulunuyor.

Kendimize sahip çıkmanın en güvenilir yollarından birisi eser
lerimize sahip çıkmaktır. Onlarla yaşamak ve yaşatmaktır. Bizi yaşa
tan eserlerimizi biz de yaşatalım ki yaşayalım.
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D. M ehm et Doğan

B ütün  düşünem ed ik lerim  a k lım a  gelsin istedim  
B ak ışla rım  soğuk b ir sab ah a  eğilm işti 
D ışarda  o lu r  - o lm az  b ir  ayaz  
M utlu luğu  istedim ; g ü n le rd ir  unu ttuğum  
A rkadaşlığ ı, kardeşliğ i istedim ;
G örem ed iğ im  11e zam an d ır 
T ek  ışım a o lm ad ı çevrem de.

K o n u şm ala rım ız  b ir  çem berden  d ışarı ç ıkam ad ı 
A ynı çekiç ayn ı ö rse  in iyordu  biteviye 
O ysa  dem ir m eıııir yo k tu  dövü lecek  o rta d a  
Susm ayı özledim  en  çok 
Beyaz güvercin leri,
A çık  m avi b ir  göğü ve yaln ız lığ ı.

A ynı n o k tad an  bilm em  kaçıncı kez geçtik
T ek  ış ıltıya  ra s tlam ak  im kânsızdı
H ab ire  y ü rü y o rd u k
M antıksız lığayd ı bu  eğiliş
G erçek  e riy o rd u  du rm ad an
B ütün u ğ ra şm ala r boştu
K oyu  b ir  uy k u  çökm üştü  üzerlerine
H e r şeyi b ir y a n a  a tıp  ağ lam ak  istedim !
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RIDVAN CANIM

Türkçenin Uluslararası 
Şiir Şölenleri ve 
D. Mehmet Doğan

Şiir, vatanı neresi olursa olsun ait olduğu kültürün ses ve söz bayrağı
dır. O yüzden şiir, milletlerin bir bayrak kadar vazgeçilmezi, olmazsa 
olmazıdır. Ve o yüzden de şairler yeri ve zamanı geldiğinde bir mille
tin istiklâlini, bağımsızlığını “dil”iyle dünyaya haykıran insanlardır. 
O yüzden şiir toplumlar için onurlu, soylu bir eylemdir.

Türkiye’nin en eski, en köklü ve en güçlü sivil toplum kuru
luşlarından birisinin, Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) kurulduğu 
günden itibaren başarıyla ve azimle sürdürdüğü bir kültür “hareket”i 
var ülkemizde. Bir kanadı “şiir” olan bir kültür hareketidir bu. Kar
deşlik hukukuna gönül vermiş, ait olduğu medeniyetin bayrağını 
somaki nesillere taşıma bilincini iliklerine kadar hisseden ve bu yüz
den sınırlarım aşıp uzak coğrafyaların, orada yaşayan kardeşlerinin 
rüyasını gören, bir gün nasıl olsa onlarla kucaklaşmanın hayallerini 
kuranların soylu yürüyüşüdür bu... İşte bu yürüyüşe de “Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şölenleri” adını vermişler...

1992 yılında başlayan ve coğrafyalarımızın kadim, kutlu şehir
lerine ulaşan bu gönül yolculukları bugün artık bir “şükür hareketine, 
bir vefa yürüyüşüne ve kardeşlerin şiir ikliminde buluşma, tanışma, 
kucaklaşma” şölenine dönüşmüş bulunuyor... Bu kutlu yürüyüşün ilk 
adımlarını atanlara, çeyrek asırdır Türkçenin ses bayrağını Türk’ün 
kültür coğrafyasında yüceltip dalgalandıranlara millet olarak şükran 
borcumuz vardır. Bu yazımda sizlerle bu ses bayrağını taşıyanların 
bayraktarlığım yapan birisinin öyküsünü paylaşmaya çalışacağım... 
Bir yolun, bir yolculuğun olduğu kadar bir yolcunun hikâyesidir 
bu... Ve bu kutlu “şiir yürüyüşü”nün önemli bir bölümünde o dost-
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larla beraber olma bahtiyarlığına erişen bir “yolcu” olarak bu “yol” 
hikâyesini paylaşacağım sizlerle...

D. Mehmet Doğan... Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucuların
dan... Yol arkadaşları bugün onu “Şeref Başkanı” unvanıyla onur
landırmışlar... Sözünü ettiğimiz şiir yürüyüşünün, Türkçenin kopup 
geldiği coğrafyalarla yeniden buluşma macerasmm baş kahramanı... 
Her türlü engele, imkânsızlığa ve zorluğa rağmen yılmak bilmeyen 
bir irade insanı... Bu yolculukların hepsinde onu görüyoruz...

Şiir yolculuğu dedik... İşte o yolculuk Osman Gazi gibi bir bilge
nin, bir büyük devlet adamının bir milletin üzerine güneş gibi doğduğu 
Bursa topraklarından başlar... Önce bu toprakta yatan ulu şair Süley
man Çelebi’nin “Allah adın zikr idelüm evvela” sözlerini vird-i zeban 
eyler şölene gelenler... Evet, yıllarca sürecek bu şiir yolculuğu Anado
lu topraklarından başlamalıdır. Önce, Anadolu’nun uzak diyarlardan 
gelecek kardeşlerine ev sahipliği yapması gereklidir... Ve gelirler... 
Kimisi Taşkent’ten, kimisi Almatı’dan, kimisi Bakü’den, Tebriz’den, 
İstanbul’dan, Üsküp’ten, Lefkoşe’den, Londra’dan, Kazan’dan, 
Bişkek’ten, kimisi Aşkabat’tan, kimisi Tebriz’den gelir... Koşarak 
gelirler bu davete... Kucaklaşırlar uzun uzun... Gelirler... Onlarla bir
likte, uçsuz bucaksız bir coğrafya gelir. Dört deniz, yedi iklim gelir. 
Unuttuğumuz, anlamakta güçlük çektiğimiz, yabancılaştığımız diller 
gelir. Okuduğumuz kitaplardan tanıdığımız şairler gelir, şiirler gelir. 
Göğün o bize özgü mavisi gelir, bozkırın sarısı gelir, en güzel kokula
rıyla dağ çiçekleri gelir... Altaylardan, Tann Dağlarından, Kazak boz
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kırlarından, Kırım diyarından, Balkan dağlarından... Onlarla birlikte, 
Tanrıya yakarışlarımız, aşk ve hasret şarkılarımız, yurt türkülerimiz, 
kahramanlarımıza yaktığımız destanlarımız, efsanelerimiz, ağıtlarımız 
gelir Anadolu’ya... Bütün renkleriyle hüznümüz, sevincimiz, aşkımız, 
ümidimiz, sözün özü unuttuklarımız ve de yolunu gözlediklerimiz ge
lir. Gelenler muhteşem bir karşılama ile karşılanırlar elbette... Karşıla
ma heyetinin başında Mehmet Doğan vardır. O ilk buluşmanın açılış 
konuşmasma şu sözlerle başlar Doğan:

“Çok uzak yollardan geldiniz. Yoruldunuz. Muhtemelen burada da yorulacak
sınız. Bu yorgunluğun, bir başlangıç olduğunu düşünün, çok zengin bir geç
mişin geleceğe yönelik işaret taşlarından birini burada hep birlikte dikeceğiz. 
Bunu asırlardır bekledik dostlarım. Ümidimiz hasretimiz kadar kuvvetlidir. 
Sizleri görünüşte biz dâvet ettik. Emin olun, bizi de sizler gibi, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin hikmetleri buraya getirdi. Ömrünü bu şehirde tamamlayan, beş 
asır önce ‘hasret risalesini varak-ı câne’, ‘Özlem mektubunu can yaprağına 
yazan' Ahmet Paşa’mn hasreti bizi buraya çekti. Aziz kardeşlerim, bizi yalnız 
mazi, geçmiş bir araya getirmedi. Gelecek için, bizden sonraki nesillerden 
ötürü de buradayız. Dilimiz ve şiirimiz için, kültürümüz için, dünyadaki in
sanca varlığımızın geleceği için bir araya geldik.
Türkçe yaygm bir coğrafyanın, geniş bir topluluğun dili. Balkanlardan Çin’e 
milyonlarca insan bu dille konuşuyor, anlaşıyor. Türkçenin günümüze ulaşan 
ilk yazılı örnekleri 13 asır önce sert taşlara nakşedilmiş. Orhun’da asırlardır 
dağlarla, taşlarla, sularla, kurtlarla, kuşlarla dilleşiyor bu bengü taşlar... De
nilebilir ki yayıldığı engin coğrafya içinde Türkçe edebî dil olarak en çok 
şiirde varlık göstermiştir. Türkçenin şairleri geniş soluklu olduğu için coğraf
yası geniş, muhtevası zengin olmuştur belki de. Şöyle de söylenebilir: Türkçe 
var; çünkü onun şairleri var... Çobanlardan devlet başkanlanna, okuma yazma 
bilmeyen irfan sahiplerinden sahasının otoritesi bilginlere kadar her kesimden 
şair bu dilin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
Bu tam manasıyla Türkçeye adanmış bir şölen. Yalmzca şiir şöleni değil, bir 
dilin şöleni. Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nde Türkçenin zengin şiir ör
neklerini farklı coğrafyalardan, lehçelerden, hatta farklı dünyalardan gelen 
şairler, Osmanlı tarihinin neşvünema bulduğu Bursa’da ve Selçuklu’nun son 
ışıltılarını yaydığı Konya’da seslendirecekler.
Doğumuz ve batımız, kuzeyimiz ve güneyimiz yüzyıllardır ilk defa böy
le bir şölen vesilesiyle bir araya gelmektedir. Beş yüz doksan yıl önce yine 
bu topraklar üzerinde doğumuz ve batımız karşı karşıya gelmişti. Yıldırım 
Bayezid’le Emir Timur’un savaştıkları topraklar üzerinde bugün bizler kül
türel bir kavuşmayı yaşıyoruz. Bursa bugün tam manasıyla bir mülteka, bir 
kavuşma noktası olmuştur. Bu kültürel kavuşmanın verimlerini önümüzdeki 
yıllarda devşireceğimizi ümit ediyoruz.
Dünyanın yeni bir oluşumun sancılarını çektiği bir dönemde Türkçenin ve 
kültürümüzün çok kültürlü bir dünyada lâyık olduğu yeri alması yönünde gü
zel bir başlangıç yapılmasına zemin hazırlayabilirsek ne mutlu bize!”
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Evet, Doğan’ın da ifade ettiği gibi kardeşlerin bu ilk buluşması 
bir “düğün”dür âdeta... Bir “dil bayramı” belki de... Ataları doğunun 
da doğusundan gelen, Türkçemizi birlikte bu topraklara getiren bir 
milletin çocukları olarak tam 666 yıl önce fethedilen kutlu Bursa 
şehrinde, bilge Sultan Osman Gazi’nin sancağı altında buluşurlar. 
Bu buluşma ve kucaklaşma geçmiş adına olduğu kadar aynı zaman
da gelecek adına yapılır... Dilimiz ve şiirimiz için, kültürümüz için... 
Bu aziz milletin kıyamete kadar bekâsı için... Orhun’da asırlardır 
dağlarla, taşlarla, sularla, kurtlarla, kuşlarla dilleşen bengü taşların 
dili o gün Bursa’dadır... Evet, yeryüzünde Türkçe diye bir dil vardır; 
çünkü onun şairleri vardır... Çünkü Türkçenin konuşulduğu her yer 
bizim vatanimizdir. Bu yüzden Yunus Emre, Seyyit Nesimi, Ali Şir 
Nevai, Fuzuli, Bâkî, Nabî, Nef’î, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, 
Nâilî, Nedim, Şeyh Galip, o gün hepsi Bursa’dadır... Türkçenin bü
tün lehçelerinde en göz alıcı şiir kumaşlarını dokumak, dillerinin 
ses bayrağını burçların en yükseğinde dalgalandırmak için yarışırlar 
bu ilk buluşmada... Şölende ilk defa Türk şiirinin üç büyük ustası
nın, Nevai, Fuzuli ve Yunus Emre’nin adlannı taşıyan büyük şiir 
ödülleri, Türk dünyasının yaşayan üç şairine verilir... Sonraki bütün 
şölenlerde tekrarlanacak olan anlamlı bir gelenek de böylece başla
mış olur. Yunus Emre Ödülü’nü Özbekistan’dan Erkin Vahit, Ali Şir 
Nevai Ödülü’nü Azerbaycan’dan Firuze Memmetli ve Türkçenin 
büyük şairi Fuzuli Ödülü’nü Kazakistan’dan Tomanbay Moldagali 
alırlar... Türkiye Yazarlar Birliği’nin yaklaşık 25 yıl önce başlattığı 
bu şiir yolculuğunun meşalesi, ilk defa iki Türk başkentinde -uma- 
nz sönmemek üzere- yakılmış olur... OsmanlI’nın başkenti Bursa 
ve Selçuklu’nun başkenti, Orta Asya bozkırlarının bereketli nefesi 
Mevlana’nm şehri Konya, bu meşalenin aydınlığında Türk dilinin 
bayramına tanıklık ederler. Türk dünyası söz ustalarının en görkem
li ilk ses ve söz şölenidir bu... Mehmet Doğan, bu ihtişamlı buluş
maların ev sahibidir.

İlk defa 1992 yılında Şeyh Edebali’nin, Osman Bey’in yurdu 
Bursa’da ve ardından Mevlana’nm toprağmda, Konya’da dalgala
nan Türkçenin ses bayrağının artık Anadolu’dan yola çıkma zamanı 
gelmiştir... Asırlardır ayrı düştüğü kardeşlerinin vatanlarına doğru 
bir şiir kervanı düzmenin de vakti gelmiştir... İlk menzil, dombralar 
ülkesi, rüzgâr hızıyla koşan atlar diyarı Kazak bozkırlarının incisi 
Almatı olur... Evet, doğumuzla batımız, kuzeyimizle güneyimiz yüz
yıllar sonra yeni bir kültür şöleni için bir araya geliyordu. Bilmem
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kaç asırlık hasret bitiyor, yeni zamanlara gidecek yeni yolculuklar 
başlıyordu... Bursa’nın Uludağ’ında güneşin doğuşunu görmüştü on
lar bir zaman, işte şimdi o güneş Almatı’nın Alatav’ından doğuyor
du onların üzerine... Birbirine yabancılaşmış kardeşlerin zengin dil, 
edebiyat ve şiir sofraları üstüne... Anadolu bozkırlarında kubbe salta
natına dönüşen Kazak bozkırlarının köhne çadırları, asırlardır bu ça
dırlarda yaşayıp giden Yesevi Dede’nin bağrı yanık torunları bağrına 
basmıştı şimdi kardeşlerini... Şiir niyetine... Ve sohbetler edildi, şi
irler okundu üç gün boyunca... Kazakistan buluşması, Dağıstan’dan 
Murat Avazov’a, Seyyit Nesimi; Türkiye’den Bahattin Karakoç’a, 
Abay ve Çuvaşistan’dan Raiza Sarbi’ye, Necip Fazıl adına konulan 
Türkçenin büyük şiir ödüllerinin verilmesine de tanık oluyordu... Ve 
Mehmet Doğan, bu şölenin de en büyük emektarlarından biri olarak 
oradadır...

Bu kutlu kervanın ufkunda üçüncü olarak Horasan diyarının 
yıldızı, toprağında asırlardır Sultan Alpaslan’ı, Sultan Sencer’i bir 
mücevher gibi saklayan, Tuğrul Beylerin, Çağrı Beylerin vatanı, 
üzerine Selçuklu güneşinin doğduğu Türkmenistan vardır... Bu kez 
başkent Aşkabat, tarihin en büyük en anlamlı şölenlerinden birine 
tanık oluyordu Horasan topraklarında... Bozkırın suskunluğu bu kez,

. a cortf**5
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Türkçe konuşan kardeşlerin yürek atışlarıyla bozuluyor, ele avuca 
sığmayan Türkmen atlarının usta binicilerine taş çıkartan söz süvari
lerinin naraları Türkmen sahrasını tutuyordu...

Şölenlerin baş mimarı D. Mehmet Doğan, Türkmenistan şiir şö
lenini de şu sözlerle başlatıyordu:

“Dile, şiire, söze adanmış bir şölen için bir aradayız. Dilin, şiirin, sözün bin
lerce yıl içinde ortaya koyduğu sınır tanımayan bir büyük insan varlığının 
yeniden tanımlanması için, kardeşlerin kardeşliğinin tekrar anlaşılması ve bi
linmesi için atalarımızın toprağı aziz Türkmenistan’da toplandık. Dil ustaları, 
sözü şiirle düşünceleştiren, gönüllerimize dolduran şairlerimiz, Bosna’dan 
Afganistan’a; yaşayan ortak varlığımızın bir daha bilinmesi için Aşkabat’ta 
kardeşlik türküleri söyleyecekler.

Burası Türkmenistan. Biz şimdi bu ülkeye binlerce kilometre öteden geldik. 
Bu topraklardan bin yıl önce yola çıkan ve batıya doğru coğrafyalar ve asır
lar boyunca yürüyen ataların torunları olarak Türkmenistan’a döndük. Biz mi 
Türkmenistan’a hoş geldik, Türkmenistan mı bize hoş geldi, bu iki duyguyu 
ayırmakta güçlük çekiyorum. Fakat geniş bir coğrafya içinde, bu dil, şiir ve 
söz şölenine katılmaya gelen şairlerimize hoş geldiniz diyorum”.

Aslında bu şiir bayramları şunu bir kez daha ayan beyan göste
riyordu ki milletleri birleştiren ulu kişiler yalnız ordulara hükmeden 
büyük kumandanlar veya iktidar sahibi hükümdarlar değilmiş! İnsa
nın ve tabii ki milletlerin mayasmı asıl yoğuran, onu şekillendiren, 
onu gerçekten insan ya da millet hâline getiren, söze, kelimelere hük
meden büyük şahsiyetler, yani “kelamın efendisi” şairler, sözün usta
sı ediplermiş... Anlaşılmıştır ki şairler ve edipler olmazsa, onların di
riltici nefesleri ılgıt ılgıt milletlerinin üzerine esmezse millet, millet 
olmaz, devlet de devlet olmazmış... Büyük hükümdarların, kudretli 
devlet adamlarının, milletlerinin önüne düşüp yürüdüklerinde taşı
dıkları meşale, o şairlerin şiirlerinden alınmış bir parça ateşten başka 
bir şey değilmiş... İşte bir Türkmen dervişi... Mahdumkulu... O, bu 
coğrafyanın toprağmda yetişen bir güzel kokulu gül... O güzel koku
nun ulaşmadığı Türk toprağı var mıdır ki? Bu coğrafya zaten Yese- 
vi’siyle, Nevai’siyle, Yunus Emre’siyle, Köroğlu’suyla, Fuzuli’si ve 
Nesimi’siyle, Karacaoğlan’ı ve Hacı Bektaş’ıyla ve daha nice gönül 
erleriyle baştanbaşa bir gülistan değil midir ki... Her biri bu toprağın 
insanına Mahdumkulu’nun çaldığı mayayı çalmamışlar mıdır, onun 
sunduğu aşk şerbetini sunmamışlar mıdır? Türkmenistan buluşması 
şunu göstermiştir bir kez daha: “Bir ağacın kökleri ne kadar farklı 
topraklara salımrsa salınsın, meyvesi farklı olmaz”mış! Ve işte Türk
men şöleninin geleneksel büyük ödüllerine layık görülen Türk şair
leri bu anlamlı ödüllerini Mehmet Doğan’ın elinden alırlar. Kaşgarlı
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Mahmut Ödülü, Afganistan’dan Şir Muhammed Yeniş’e; Mehmet 
Âkif Ödülü, Makedonya’dan İlhami Emin’e; Mahdumkulu Ödülü, 
Türkiye’den M. Âkif İnan’a verilir böylece...

Şairin; “Kıbrıs bir ada mıdır, yoksa cennetten bir parça mıdırT’ 
dizeleri, gün gelir o şiir bayrağını kervanıyla birlikte Kıbrıs’a taşır. 
Bilirsiniz, bizim menkıbevi tarih kitaplarımızda Osman Bey’in bir 
düşünden bahsedilir. Osman Bey, rüyasında bağrından bir çınarın fış
kırdığını görür; bu çınar hızla büyür. Ve gün gelir dalları, yaprakları 
üç kıtanın ülkelerini gölgesi altına alır. Bu rüyayı Şeyh Edebalı şöyle 
yoracaktır: Bu, Osman soyunun büyük bir devlet kuracağının müj
desidir. Evet, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1992 yılında Osmanlı’nm 
ilk başkentinde, Uludağ’ın eteklerinde, Bursa’da diktiği o çınar fida
nının dalları önce Kazakistan bozkırlarına, ardından Horasan diyarı
na, Türkmenistan sahrasına uzanmıştır. Önce kuzeye, sonra doğuya 
uzanan bu genç fidanın bir dalı da işte şimdi güneyde uç vermiştir. 
Yani ses bayrağımız şimdi Türkçenin güney ucunda, Kıbrıs’tadır. 
Kıbrıs, bizim için eskiden beri acı hatıralar yurdudur aslında. Savaş
tı, ölümdü, gözyaşıydı, şehitlikti, gazilikti, vazgeçilmezlikti, daha da 
ötesi sevmekti, vatancasma... Ve bu şölen onu haykırmıştı dünya
ya... Barışı ve kardeşliği... Sevgiyi... Kuzey Kıbrıs’ta, Türkçenin en 
güneyinde, Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni dolayısıyla bir araya 
gelen söz ustaları, şairler, o gün, savaş çığlıkları atan bir dünyanın 
karşısında barışı haykırırlar dünyaya... Türkçenin büyük şiir ödül
leri yine Mehmet Doğan’m elinden sahiplerine ulaşacaktır. Babür
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Şah Ödülü, Türkmenistan’dan Atamurat Arabay’a; Şeyh Galip Ödü
lü, Afganistan’dan (ABD) Ergeş Uçkun’a; Arif Nihat Asya Ödülü, 
Kırım’dan Şakir Selim’e verilir.

“Türkçenin 5. Uluslararası Şiir Şöleni”, Cumhuriyet tarihi 
boyunca ülke topraklan dışında yapılan en büyük ve geniş katı
lımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olma özelliğini taşır... Fransa’da, 
Avrupa’nın kültür başkenti Strazburg’da üç gün boyunca, Türkçenin 
ses bayrağı dalgalanacak, Türkçenin binlerce yıllık şiir birikiminin 
en güzel örnekleri bu şölenin yapıldığı salonlann duvarlannda yan
kılanacak, dünyanın dört bir tarafından gelen kardeş şairlerin hafı- 
zalanna nakşedilecek, uzak diyarlardan kalkıp buraya gelen, farklı 
lehçe ve şiveleri konuşan, aynı ülkenin uzak kardeşleri tanış, biliş 
olacaklar, böylece, Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri, nüfuz ala
nını biraz daha genişletecek, güçlü bir gelenek oluşturmak için çok 
kuvvetli bir adım daha atılmış olacaktır... Allah’a şükürler olsun ki 
hayaller gerçek olur... Fransa’da gelenek bozulmaz ve Türkçenin bü
yük şiir ödülleri bu kez de yaşayan üç büyük şaire verilir: Osman- 
lı şiiri üzerine yaptığı değerli çalışmalanndan ötürü E. J. W. Gibb 
adına düzenlenen büyük ödülü, Türkiye’den İlhan Berk; büyük usta 
Şehriyar ödülünü Kazakistan’dan Muhtar Şahanov ve Yahya Kemal 
Ödülü’nü, yine Türkiye’den Erdem Bayazıt alır. Mehmet Doğan, bu 
şölenin de ev sahibi olarak en yoğun gayreti gösterenler arasındadır.

Kınm, âh Kırım... Yürek sızımız Kırım... Unutulur muydu, 
unutulmadı tabii... Kınm hanlarının, Gazi Giray’ın, Mengli Giray’m,
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Selim Giray’m, İsmail Gaspıralı’nın, Cengiz Dağcı’nın toprağı Kı
rım... Karadeniz’in kulağına asırlardır sevgisini fısıldadığı bu yan
mada, Kıbrıs’tan farklı değildi bizim için... Bu topraklarda asırlardır 
varolma savaşı veren o kahraman, o çilekeş halk, bundan yaklaşık 
yetmiş sene önce kendisine çizilen alınyazısım insanlığın şerefini 
yükseltecek şekilde bozmuştu... Bir gece yansı apar topar doldurul- 
duklan tren vagonlannda hiç bilmedikleri diyarlara sürülen, kimisi 
yollarda can veren Kırım Tatarlannın sağ kalanlan, on yıllar süren 
zor ve çileli mücadelelerin ardından vatanlanna geri döndüler... On
lar dönmeseydi Kınm da olmayacaktı elbette... Böylesine vahim bir 
kültürel soykınmm ardından bir milletin tarih sahnesinde yeniden 
ayağa kalkışıydı aslında bu... Bir milletin küllerinden doğuşu da di-
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yebilirsiniz buna... îşte bu yüzden de Türkçenin Uluslararası 6. Şiir 
Şöleni Kırım’da yapılmıştı... Kırımlı kardeşlerimizin bu destani mü
cadelesi, bunun için şairlerimizi Kınm yanmadasında bir araya ge
tirmişti.

Esasen Kınm’da böyle bir şölen yapılabilmesi, Türkçenin Ulus
lararası Şiir Şölenleri için gerçek bir tarih belirlenmesine de imkân 
veriyordu... Sizler çok iyi biliyorsunuz ki bundan yüz yıl önce Kı- 
nmlı bir büyük ruh, İsmail Bey Gaspıralı, Türk dünyasının kurtuluşu 
için önce; “dilde, fikirde, işte birlik” şiannı ortaya atmış ve bütün 
Türk coğrafyalarına yayılan, bütün Türk dünyasında okunan gazete
ler çıkarmış, kitaplar neşretmişti... Böylece bütün Türk dünyası için 
“ortak bir anlaşma dili” meydana getirmeye çalışmıştı... Dolayısıyla 
Gaspıralı, bizim tahayyül dünyamızı belirli çerçeveler içinde orta
ya koymuştu aslmda. İşte o dünyanın pek de yabancısı olmayanlar 
şimdi, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ni Gaspıralı İsmail Bey’in 
hayal ve idealleri yolunda altıncı kez güzel Kınm’ın Akmescid, Göz- 
leve, Bahçesaray, Sivastopol ve Yalta şehirlerini nefesleriyle yeniden 
dirilterek gerçekleştiriyor, Türk dünyasının dört bir yanından koşup 
gelen şairler o gün Gaspıralı’ya yeniden hayat veriyorlardı. Ahmet 
Yesevi şiir ödülünün Türkiye’den Cahit Koytak’a; Gazi Giray ödü
lünün Tataristan’dan Firuze Müslimova’ya; Abdülhak Hâmit Tar- 
han ödülünün de Çuvaşistan’dan Uya İvanov’a verildiği şiir şöleni 
hüzünlü bir aynlışla son bulur... Halim Giray’a, Gazayi’ye, Selim 
Giray’a, Gaspıralı İsmail’e, Cengiz Dağcı’ya selâmlar gönderir şair
ler şiirleriyle Kınm’dan... Mehmet Doğan öncülüğünde her biri say
gıyla eğilirler göçüp gidenlerin önünde...

Türkçenin şiir kervanı 7. defa Yahya Kemal’in şehri, Bursa’nın 
Rumeli’ndeki kardeşi Üsküp’e ulaşır. Balkanlar belki de o güne 
kadar şairlerin oluşturduğu öyle bir sevgi yumağı görmemiştir. Ya
bancı bir ülkededir Türkçenin şairleri; ama bu ülkenin çarşı paza- 
nnda kendi dilleri konuşulmaktadır. Türkçenin büyük şairi Yahya 
Kemal bu şehirde, Üsküp’te doğmuştur. Bize; “Türkçenin çekilme
diği yerler vatandır” diyen odur... Türk şiirinin ses bayraktarları da 
o yüzden Üsküp’tedirler zaten... Tezkire yazan ve şair Âşık Çelebi, 
Üsküp toprağında yatar. Onu unutmak, tarihimizi unutmaktır. Unu
tulmamıştır. Üç gün boyunca Türk şairleri, Balkan suyu Vardar’ın 
gözesinden buz gibi su içip şiirlerini söylerler. Özbekistan’dan Mir 
Aziz Azam’ın Mevlana büyük şiir ödülüne layık görüldüğü bu şiir 
buluşmasında, Azerbaycan’dan Rüstem Behrudi, Hatayi büyük şiir
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ödülünü; Türkiye’den Metin Önal Mengüşoğlu da Cevdet Paşa ödü
lünü alır. Kumanova’dan, Kalkandelen ve Debre’den, Gostivar’dan, 
Struga’dan ve Ohri’den, Resne’den, Manastır’dan, Pirlepe ve 
Köprülü’den, Gevgilli’den, îştip ve Radoviş’ten şölenimizi işitip ge
len evlad-ı fatihan, Vardar Nehri’nin kenarında Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün başında gözyaşlanyla uğurlarlar Mehmet Doğan öncü
lüğündeki şiir kervanını...

Ve işte odlar yurdu Azerbaycan’ın başkenti Bakü... 1992 yı
lında Bursa ve Konya’dan yola çıkan muhabbet kervanına 8. olarak 
Bakü ev sahipliği yapmaktadır şimdi de. Bu kutlu kervanın yükü, 
binlerce yıllık dil ve şiir yüküdür. İpekten yumuşak, demirden sert, 
kılıçtan keskin, altından değerlidir bu yük. Hava kadar ihtiyaç, su 
kadar vazgeçilmez, toprak kadar gerekli bir mirastır bizim için. Şiir 
olmasaydı Türk’ün böylesine zengin bir edebiyatı, böylesine renkli 
bir kültürü, böylesine hayranlık uyandıran bir sanatı olur muydu aca
ba? Ve şunu herkes bilir ki Azerbaycan şiiri bugünkü Azerbaycan’a 
sığmaz, hatta Aras’ın ötesindeki Azerbaycan da ona yetmez. “Mende 
sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam” diyen Halep’teki Ne
simi, Sivas’taki Kadı Burhaneddin, Erzurum’daki Kadı Darir, Mı
sır’daki Hasanoğlu, Bağdat’taki Fuzuli olmasa Azerbaycan şiiri olur
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muydu? Ya da Azerbaycan şiiri olmasaydı bu isimleri tanır mıydık 
biz? Düşünün, Orhun’daki bengü taşlar dilimizi konuşmasaydı, Bil
ge Kağan; “Türk budun, ertin ökün!” yani “düşün, titre, pişman ol” 
demeseydi, Kutadgu Bilig bize mutluluk telkin etmeseydi, Mahmut 
doğduğu Kaşgar’dan binlerce kilometre ötede, büyük bir medeniyet 
merkezinde, Bağdat’da Divânu Lügati ’t-Türk’ü yazmasaydı, Dedem 
Korkut soy soylamasa, boy boylamasa idi bugün bu coğrafyalarda 
olur muyduk acaba? Yesevi’nin, Nevai’nin, Fuzuli’nin, Baki’nin, 
Mahtumkulu’nun, Abay’m, Tukay’m dili olur muydu? Manas bin
lerce on binlerce mısra ile insanlık maceramızı anlatabilir miydi, 
İsmail Gaspıralı “dilde, fikirde, işde birlik” der miydi? Cengiz Ayt- 
matov, “Bir asırlık bir gün”ü yazabilir miydi? İşte o yüzden diyo
ruz ki biz hem Azeri’yiz, hem Türkmen; hem Özbek’iz, hem Kazak; 
hem Tatarız, hem de Kırgız... Velhasıl Türk’üz biz... Azerbaycan 
buluşması da işte bunu haykırmıştır dünyaya... Evet, Fuzuli anılmış, 
Sâbir, Üzeyir Hacıbeyli, Hüseyin Cavit ve Mehmet Emin Rasülza- 
de, Samet Vurgun, Bahtiyar Vahapzade, Nebi Hazri, Ahmet İsmail, 
Çelil Mehmet Kulizade; güneyde Şehriyar, Sehend, Ali Tebrizî unu
tulmamıştı Bakü’de... Türkiye Yazarlar Birliği’nin bir kadirşinaslık 
örneği olarak her buluşmada Türk şairlerine layık gördüğü ödülle
rin Bakü şölenindeki sahipleri de şu şairler olur... Ahmet Hâşim bü
yük şiir ödülü, Kosova’dan Zeynel Beksaç’a; Hüseyin Cavit ödülü 
Türkmenistan’dan Orazdurdu Yağmurov’a; Nizami-i Gencevi ödülü 
de Türkiye’den M. Atilla Maraş’a verilir... Mehmet Doğan ve ekibi 
8. seferlerini de başarıyla tamamlarlar böylece...

Murat Hüdavendigar’m toprağı, Âkif’in atayurdu Kosova, 
ses bayrağımızı yükselttiğimiz, insanımızı Türkçenin şiir iklimine 
taşıdığımız beldelerin dokuzuncusu olur... Eğer Murat Hüdaven- 
digar, Kosova sahrasında yüzyıllarca önce o muhteşem şiiri şehit 
kanlarıyla yazmasaydı, o gün hiçbirimiz orada olmayacaktık belki 
de... Osmanlı’mn en muhteşem gazâ destanını yazan Prizrenli Sûzî 
Çelebi’nin ya da “Priştine’de bir çocuk doğsa diviti belinde doğar, 
Prizren’de bir çocuk dünyaya gelse adından evvel mahlâsını koyar
lar” diyen Âşık Çelebi’nin şehri Prizren de olmayacaktır belki... 
Edebiyatımızın ilk şehrengizini Edime için yazan Mesihi’nin şehri 
Priştine de... Ve istiklâl şairimiz Âkif’in baba yurdu İpek de... Bu 
yüzden önce ona, o ulu Sultan, Murat Hüdavendigar’a şükranlarını 
sundu şairler, Fatihalar armağan edildi... Hani; “Dağ ne kadar yüce 
olsa da yol onun üzerinden aşar” demişler ya, işte o yüzden bu şiir
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kervanı da sadece dağları aşmakla kalmadı, gök mavisi denizler aştı, 
coşkun nehirler geçti, bereketli ovalardan süzülüp Rumeli’nin bu 
şiir şehrine, Prizren’e ulaştı... Ve Rumeli’nin “misafirlikte unutu
lan çocukları” da böylece bu şiir buluşmasını kavuşma bayramına 
çevirdiler...

Balkanların bu bereketli toprağmda, Kosova’da bir Şemseddin 
Sâmi yetişmişti... Türkçenin en önemli sözlüklerinden birini yazmış
tı O. Hatta denilebilir ki ilk Türkçe sözlüğü yaklaşık 120 yıl önce o 
hazırlamıştı. Sultan Abdülhamit’in saltanatının 25. yılma adanan bu 
sözlüğün önsözünde, doğu ve batı Türkçeleri için kullanılan Çağa
tayca ve Osmanlıca deyimlerini doğru bulmamış, ikisinin de Türkçe 
olduğunu, birinin doğu, diğerinin batı Türkçesi sayılması gerektiğini 
söylemişti. Hazırladığı sözlükte, o zamana kadar alışılmış olan Os- 
manlıca / lisân-ı Osmânî yerine Türkçe / lisân-ı Türkî demeyi ter
cih edecek kadar da şuurlu bir dil âlimiydi. Bunun içindir ki Türk 
dünyasının vefalı şairleri Türk dilinin bu cefakâr evladı Şemseddin 
Sami’nin misafiri olarak toplandılar Kosova’da. Onu da unutmadılar. 
Şemseddin Sami’ye göre, İstanbul Türkçesi bütün Türklük için or
tak yazı dili olmalıydı. Ömrünün son yıllarında, Türkçenin ilk yazılı 
metinleri olan ve yeni keşfedilen Orhun yazıtları üzerinde çalışmış, 
İslâmi Türk edebiyatının ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig üze
rinde durmuş, doğu Türkçesinin büyük şairi Nevai’nin eserlerinin 
okullarda okutulmasını teklif etmişti. İşte Şemseddin Sami buydu. 
Minnetle anıldı bu buluşmada o da. Ödüller mi? İşte Kosova şiir 
şöleninin ödülleri. Ahmet Hamdi Tanpmar şiir ödülü, Türkiye’den 
İhsan Deniz’e; Sûzî Çelebi ödülü, Makedonya’dan Fahri Kaya’ya; 
Karacaoğlan ödülü ise İran’dan Nasır Peygüzar’a verildi. Şairler ka
filesinin sancağı Kosova’da da Mehmet Doğan’m elindeydi.

Türkçenin dil bayramlarının onuncusu, güneşin doğduğu top
raklarda, İslâm güneşinin Türk milleti üzerinde ilk yükseldiği yer
de, ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılann, ilk Müslüman Türk 
hükümdarı Satuk Buğra Han’ın yurdu, Manas’m toprağı, usta ka
lem Cengiz Aytmatov’un vatanı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
idrak edilir. Evet, Türk şairleri D. Mehmet Doğan ve arkadaşları
nın gayret ve çabalarıyla yıllar soma bir kez daha Orta Asya’dadır
lar... Bir yanda Fergana, Taşkent, Semerkant ve Buhara, bir yanda 
Kaşgar ve Balasagun vardır... Şiirin alperenleri Er Manas’m yur
duna, Köroğlu’nun, Dedem Korkut’un, Battal Gazi’nin, Danişment 
Gazi’nin selâmını getirmişlerdir şimdi de... Kanatlı tulparlara binip
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binlerce kilometre batıya doğru, yüzlerce yıldır koşan atlılar, bir
birinden yüce dağlan aşarak, coşkun ulu nehirleri geçerek, uçsuz 
bucaksız denizlere ulaşarak, üç kıtada coğrafyalan kendilerine ram 
eden o rüzgâr atlılar şimdi geri dönmüşlerdir işte... Acaba zamanı 
ve mekânı böylesine allak bullak eden başka bir topluluk var mıdır 
yeryüzünde? Özkent, Balasagun, Kaşgar, Semerkant, Buhara, Merv, 
Ürgenç, Herat, Isfahan, Tebriz, Konya, Halep, Bursa, İstanbul... 
Daha da ötesi: Üsküp, Saraybosna, Prizren... Bütün o diyarlara, bu 
topraklardan mübarek bir selâm gibi gidiyordu Türk şiiri... Evet, 
uzaklardan, çok uzaklardan yola çıkılmıştı; ama yakma, çok yakma 
gelinmişti! Bir öze dönüş, kendine dönüş yürüyüşüydü bu... Kırgı
zistan, aslında Türkiye’ye birçok komşu ülkeden çok daha yakındı. 
Sınır tanımayan bir dil, din ve gönül buluşmasıydı bu... Bu millet, 
asırlarca önce işte o destanlar diyarından çıkmış, vardığı yerlerde 
sayısız destanlar yazmıştı. Şimdi de şiir meydanının erleri Manas’a 
eş destanlar yazmak için kıtalan aşmışlar, Kırgız kardeşlerinin vata
nına gelmişlerdi. Ve hep beraber; “Bugünleri gösteren Allah’a hamd 
olsun! Kudayga min şügür bolsun!” dediler... Mehmet Doğan yine 
şairlerinin yanı başında idi...

Evet, musiki ile şiirin at başı koştuğu bu topraklar, elbette bil
ginin, inancın da vatanı olmuştu asırlar boyunca... İmam Serahsi bu 
ülkede son uykusunu uyuyordu. Büyük bir edebiyata öncüsü Hacib 
Yusuf’un şehri çok yakındaydı. Dokuz asır sonra dirilip hayatımıza 
giren Mahmut’un Kaşgar’ına da çok yakındı o şairler şimdi... Türk 
şiirini Orta Asya bozkırlanna bereketli bir nefes gibi soluyan Hoca 
Ahmet Yesevi ise hemen şurada yatıyordu. Ortak dilimizin anıtlanna, 
Orhun kitabelerine sadece birkaç menzil mesafedeydik. Bu topraklar 
bizim için gerçekten mübarek, bu beldeler bizim için hakikaten aziz
di. Ve Türk dünyası şiiriyle o topraklardaydı.

Bişkek şölenine çeşitli Türk yurtlanndan ilk defa katılan şair
ler vardı. Altay gibi, Tuva gibi, Hakas gibi... Geleneksel şiir ödül
leri verildi burada da... Yusuf Has Hacib büyük ödülünün Altay 
Özerk Bölgesi’nden Brontoy Bedurov’a; Manas büyük ödülünün 
Türkiye’den Hicabi Kırlangıç’a; Nâmık Kemal büyük ödülünün de 
Tataristan’dan Rifat Salahov’a layık görüldüğü şiir buluşması tam 
bir Kırgız şölenine dönüşmüştü... Hiç kuşkusuz gelenlere sevindik, 
gelemeyenlere üzüldük Bişkek’te... Evet, Ali Şir Nevai’nin, Hüse
yin Baykara’nm, Sekkaki’nin, Mevlana Lutfi’nin, Şeybani Han’ın, 
Ebu’l-Gazi Bahadır Hân’ın, Hafız Harezmî’nin, Bâbür Şâh’ın, Hâmit
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Alimcan, Erkin Vahidoğlu, Abdullah Ârifoğlu, Rauf Parfi, Gulçeh- 
re Nurullayeva, Amar Matcan, Dedehan Haşan, Muhammed Salih, 
Hasiyet Baba Muratoğlu, Azim Süyün, Umsan Azimoğlu, Şevket 
Rahman, Erkin Azam, Hurşit Davran, Tahir Kahhar, Sait Ahmet ve 
Naim Karimov’un yurduna, kadim Çağatay diyarına selâm yollandı 
Bişkek’ten ya da Firunze’den... Sonra, kültürel varlıklarım asırlardır 
koruyan ve yaşatan Kazan-Tatar Türkleri’nin edebi öncüleri Fatih

Halidi’ye, Abdurrahman İlyasi, Ayas İshaki ve Kayyum Nairi’ye, 
Mecit Gafuri, Abdullah Tukay, Kerim Tinçura, Alimcan İbrahim, 
Aziz Ubeydullah, Abdurrahman Sadi’ye selâmlar gönderildi. Ve son 
olarak Çin’den başlayıp Adriyatik sahillerine ulaşan bu büyük coğ
rafyada bize selâm yok mu diyen; Doğu Türkistanlı, Moğolistanlı, 
AfganistanlI, Çuvaşistan ve Başkurdistanlı ozanlarımıza; Altaylann, 
Hakaslann, Tuvalann, Yakutlann, Nogaylann ve Kumuklann, Ka- 
raçay-Balkar Türklerinin bütün şairlerine büyük Türk milleti adına 
Tanrı dağlarının eteklerinden kucak dolusu selâm gitti. Mehmet Do
ğan selâmlara da öncülük etti Bişkek’te...
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Ve Tataristan... Türkiye Yazarlar Birliği’nin 11. Şiir Şöleni bu 
kez 2015 yılında Türklerin ata yurtlarından Kazan’da idi. İdil / Vol- 
ga ve Ural coğrafyasının güler yüzlü çocukları Tatarlar, vatanların
dan koşup gelen Türk dünyasının ateş yürekli şairlerini bağırlarına 
bastılar... 20 ülke ve yüze yakın şair gelir Kazan’a... Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Türkiye, Irak, Hollanda, 
Almanya, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Kırım, Başkurdistan, 
Hakasya, Karaçay-Balkar, Tataristan, Gürcistan, Dağıstan, Çuvaşis- 
tan 11. Şiir Şölenini taçlandıran şairlerini göndermişlerdir Kazan’a... 
Hiç kuşkusuz bu asil milletin bir ferdi olarak, başta Türkiye Yazar
lar Birliği’nin güngörmüş önderi, şeref başkanı D. Mehmet Doğan 
olmak üzere bu şöleni ve bu şölene gelinceye kadar bütün bu Türk 
dünyası buluşmalarını yaşatanlara ancak şükran borcumuz olabilir. 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin Tataristan’m başkenti Kazan’da düzen
lediği 11. Türk Dünyası Şiir Şöleni de büyük ödüllerin sahiplerini 
bulmasıyla sona erer. Başkurdistan’m büyük şairlerinden Remi Ga- 
ripov ödülü Özbekistan’dan Fahreddin Nizamov’a; Tatarların büyük 
şairi Abdullah Tukay ödülü Türkiye’den Ali Ural’a ve büyük şair 
Muhibbi, yani muhteşem Türk hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman 
ödülü de Kırımlı şair Rüstem Celilof’a verilir bu şölende.

Mehmet Doğan yine Türk dünyası şairleri ile beraberdir 
Kazan’da... Son şölene ulaşmcaya kadar 1992 yılından beri yollarda 
olan bu kervanın artık aramızda olmayan yolcuları da vardır ne yazık 
ki... Onlar da hüzünle yad edilirler bir bir... Meselâ Kazakistan’ın 
Almatı şehrinde gerçekleştirilen ikinci şölenin ev sahibi, Kazakistan 
Yazarlar Birliği Başkanı Kaldarbek Naymanbay, Tomanbay Molda- 
gali, Bursa ve Konya’da başlayan ilk buluşmanın misafirlerinden 
Özbekistanlı şair Rauf Parfi, Kırım Tatar Yazarlar Birliği başkanı Şa- 
kir Selim, Yunus Kandim, Azerbaycan’dan Hamid Nutki, Kıbrıs’tan 
Osman Türkay, Afganistan’dan Ergeş Uçgun ve Türkiye’den M. 
Âkif İnan, Erdem Bayazıt, A. Vahap Akbaş, Arif Damar, İlhan Berk 
ve Rıfkı Kaymaz, bu kervanın artık aramızda olmayan yolcularıdır. 
Rahmet olsun cümlesine...

Evet. Bunca yıllık bu yolculuklar, bu buluşmalar, bu şölenler 
bize neyi öğretti, bize neler kazandırdı diye soranlarınız olacak
tır elbette. Bir defa şunu hiç göz ardı etmeyelim: Dünyanın farklı 
iklimlerinden bu şölenlere gelen, değişik lehçelerle, şivelerle ko
nuşan şairler ve yazarlar topluluğunun üzerinde düşünmesi gere
ken çok çok önemli bazı hususlar vardı. Tabii ki bunların kardeşler
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arasında paylaşılması, bunların oturup konuşulması gerekiyordu. 
Ne acıdır ki şu anda hayatta olan yazarlarımız, şairlerimiz bile bir
birini yeterince tanımıyor, ne yazık ki millet olarak birbirlerinin 
klâsiklerini bile bilmiyorlardı. Kardeşler birbirini unutmuştu âdeta. 
Oysa İstanbul’da, Kahire’de, Bahçesaray’da, Bakü’de, Tebriz’de, 
Kazan’da, Taşkent’te bundan bir asır evvel basılan kitaplar, çıka
rılan dergilerin her biri Türk dünyasını aydınlatan birer kandildi. 
Demek ki zaman -ne acıdır ki- bizim için tersine işlemiş sürekli. 
Giderek karanlıklar içinde kalmışız. Birbirini tutan ellerimiz ayrıl
mış, uzak düşmüşüz, ayrı diyarlarda kalmışız. Neredeyse ana dili
mizi, öz lisanımızı unutmuşuz. İşte bunları konuşmalıydık kardeş
lerimizle. Ve şükür ki konuşabildik. Günlerce, gecelerce konuştuk. 
Ama bitiremedik...

Bu şölenlerin unutulmaz taraflarından birisi de hemen hepsinde 
Türk şiirinin sorunlarını dünü ve bugünü ile mercek altına alan, sa
atlerce süren ciddi tartışmalarla irdeleyen, “atölye” çalışmalarına yer 
verilmiş olmasıydı. Her şiir şöleninin ardından “Güldeste” adıyla çı
karılan “şölen kitaplan” ise söz konusu şölenlerin kültür tarihimizde 
kalıcı olmasını sağladı kuşkusuz. Emeği geçen herkese teşekkürler 
ediyoruz...

O zamandan bu zamana Türkiye Yazarlar Birliği’ne “genel baş
kan” unvanıyla bu şölenlerin içinde olan, hizmet eden, katkı sağlayan 
insanlar vardı kuşkusuz. Ve bizim de onlara bir teşekkür borcumuz 
olmalıydı. Elbette yazımızın başından beri vurguladığımız biri vardı. 
Evet, en başta bu hareketin öncüsü D. Mehmet Doğan olmak üzere, 
Dr. Necmettin Turinay, Dr. Nazif Öztürk, Mehmet Atilla Maraş, Dr. 
Lütfü Şehsuvaroğlu, İ. Ulvi Yavuz, Dr. Yakup Deliömeroğlu, Prof. 
Dr. Hicabi Kırlangıç ve adını anamadığım bir o kadar güzel insan, bu 
şölenlerin zorluklannı üstlendiler, yaşadılar. Onlar alemdarlar, onlar 
söz bayrağım önde taşıyan sancaktarlar oldular bu yolculukta. Evet, 
yine belirtelim, onlar içinde birisi vardı ki, onun bu şölenlerin 25 
yılı aşkın bir zamandır yapılışında el emeği, göz nuru ve alın teri 
vardı. Onun istisnasız 11 şölenin hepsinde unutulmayacak gayret ve 
çabalan vardı. O isim Türkiye Yazarlar Birliği’nin şeref başkanı D. 
Mehmet Doğan’dı... Ömrü uzun olsun...

Evet, aslmda uzun, çok uzun, bin yılı aşan bir gönül yolculu
ğunun bir başka adıydı bu şölenler... Yol uzun coğrafya genişti... 
Sadece Anadolu ile başlayıp Anadolu ile biten bir şiirin tarih yo
lundaki macerası olsaydı belki daha kolay olurdu. Çin’den başlayıp
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Adriyatik sahillerine ulaşan bir coğrafyanın; Doğu Türkistan’ın, 
Moğolistan’ın, Kırgızistan ve Kazakistan’ın, Afganistan’ın, Çuvaşis- 
tan ve Başkurdistan’ın, Altaylann, Hakaslann, Tuvalann, Yakutların, 
Nogaylann ve Kumuklann, Karaçay-Balkar Türklerinin, Kınm’m, 
Gagavuzlann, Romanya’nın, Bulgaristan ve Makedonya’nın, 
Kosova’nın, Batı Trakya’mn, Kıbns’m, Suriye’nin, Kerkük’ün, 
Azerbaycan, Iran ve Anadolu Türklerinin şiir coğrafyasından söz 
ediyorum tabii. Bu bir nehirdi. Orta Asya yaylalarından, Orhun’dan, 
Sibirya’dan, Ötüken’den, Urallardan, Altaylann, Tann Dağlannın 
eteklerinden doğan, batıya doğru bütün Asya topraklannı uzun bir 
yolculukla geçen, Anadolu’yu ardında bırakıp Akdeniz’de biten bir 
nehrin yolculuğuydu bu. Suyunu işte bütün bu coğrafyalardan alan 
bir nehir. Bu, Türk şiiriydi.

Türkiye’de kültürle, sanatla ve bilhassa şiirle az da olsa ilgisi 
bulunan insanlar şunu artık çok iyi biliyorlar: Bunca yıldır bu şiir 
şölenleri, milletimizin asırlar sonra bu topraklarda, deyim yerindeyse 
bir semender gibi yeniden küllerinden doğuşuna, dirilişine şahitlik 
ediyor. En azından buna zemin hazırlıyor. Bizi kardeşlerimizle ya- 
kmlaştınyor, tanıştınyor, ebedi dostluklann temellerini atıyor. Her 
şölenle birlikte millet olarak ufuklanmız genişliyor, dostlanmız ço
ğalıyor, millet olma bilincimiz güçleniyor. Bu şölenler aslmda çok 
açık bir biçimde siyasi sınırlann zaman içinde değişse bile, kültürel 
sınırların her zaman kalıcı olacağını da gösteriyor. 1000 küsur yıl 
önce bu coğrafyalann her birinden kalkıp Anadolu’ya, Rumeli’ne 
göçmüşüz. Ama kopup geldiğimiz yerleri de unutmamışız. Unutmak 
ve unutulmak kötü; hatırlamak ve hatırlanmak güzeldir. Biz, buna 
inanmışız millet olarak... Asırlar soma bu topraklara döndüğümüz
de aynı inancı paylaştığımız dindaşlanmız, aynı dili konuştuğumuz 
dildaşlanmızla karşılaşmak, kucaklaşmak ne büyük bahtiyarlık
tır. Bu şölenler, Kıbns’tan Doğu Türkistan’a, Almatı’dan Üsküp’e, 
Kosova’dan Bişkek’e gönül köprüleri kurdu, dünyanın ateşler içinde 
yandığı çağımızda şiiri ve şairleriyle banş ve hoşgörünün, aşkm ve 
güzelliğin bahçelerine sevgi gülleri dikti.

Yahya Kemal’in o unutulmaz; “Türkçenin çekilmediği yerler 
vatandır” sözünü bir kez daha hatırlayarak ve hatırlatarak diyelim ki: 
Bu kültür kervanı, Türkçenin ses bayraktan şairlerimiz, bu gönül er
leri, bundan soma da Türkçenin ses bayrağını henüz ulaşamadığımız 
yerlere taşımak, bu bayrağı Türk şiirinin burçlanna dikmek istiyor. 
Şu bir gerçek ki gönüllerimiz, gelecek yıllarda Türk şiirinin unutul
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maz şairi Nevai’nin yurdu Taşkent’te, Semerkant’ta yahut Buhara’da; 
dede toprağımız Kaşgar’da, Balasagun’da, Herat’ta, Gazne’de, hatta 
Mevlana toprağı Belh’te, Yesevi diyarı Türkistan’da, Tebriz’de, kim 
bilir belki kadim bir Selçuklu başkenti İsfahan’da, gülün ve santurun 
diyarı, Hafız’ın ve Sadi’nin şehri Şiraz’da, hatta Rumeli’nin mahzun 
güzeli Saraybosna’da bu gönül meclislerini açmak, bu şiir şölenleri
ni sürdürmek istiyor. Gidilecek daha o kadar çok yer, göreceğimiz, 
tanışacağımız o kadar çok kardeşimiz var ki... Allah’ın yardımıyla, 
şiire gönül veren insanlarımızın gayretiyle, devletimizin, kadirbilir, 
vefakâr devlet büyüklerimizin ve aziz milletimizin bu kutlu yolcu
lukta her zaman yanımızda olacağına inancımız tamdır.

Türk şairlerine bu vefa yürüyüşünü neredeyse çeyrek asra ula
şan bir zamandır sürdürme fırsatını veren Allah’a hamdediyoruz...

Başta bu şölenlerin fikir 
babası olduğuna inandı
ğım, ömrünün çeyrek as
rını bu yürüyüşe hasreden 
şeref başkanımız D. Meh
met Doğan olmak üzere, 
dilimizin ses bayrağının 
ülke ülke taşınmasında 
bugüne kadar az veya çok 
emeği geçen her şahsı, her 
kurum ve kuruluşu minnet 
ve şükranla anıyorum.

Türk şiirinin Türk 
coğrafyalarındaki çeyrek 
asırlık yürüyüşünün bugü
ne kadar olan hikâyesini 
yine D. Mehmet Doğan’m 
güzel bir değerlendirmesi 
ile özetleyelim: “Ufukla
rımız her şölende, coğraf
yalar, insanlar ve asırlar 
boyu genişliyor ve derinle
şiyor...”

Türk şiirinin yolu hep 
açık olsun...



Neden
Klasiklerimiz
Yok?
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ERBAYKÜCET

İnsanı Tanımak İçin

Kamu Yararına Demek hakkını elde etmeden, yani Türkiye adını kul
lanmadan Yazarlar Birliği’ne üye kabul edildiğime dair yazıda imzası 
bulunan Mehmet Doğan’la Yazarlar Birliği merkezinde tanıştığımda 
takvimler 1982’yi gösteriyordu. Nasıl tanıştık, neler konuştuk bilemi
yorum, ama sanırım yazarlığa da Yazarlar Birliği’nde yapılan toplantı
larda aşina isimlerle yakinen tanıştıktan sonra adım attık.

Mütevazılığım hissettiren Mehmet Ağabeyle yol arkadaşlığımı 
artırırken Batılılaşmanın ihanet olduğunu, kelimelerin kültürel do
kumuzla uyumunu, yerli ve millî duruşun nasıl olması gerektiğini
o günün şartlarında dimağımıza yerleştirmiştik. Mehmet Doğan’ı 
masa başmda değil, yollarda ve otel lobilerinde müstean ile tanıma
nın ayrıcalığım yaşayanlardanım. Onun çevresinde bulunanlarla ta
nışmamla kültüre bakışım şekillendi. Hiçbir zaman onun bir Ağabey, 
bir aile dostu olduğunu aklımdan çıkartmadım.

Yazarlar Birliği’nin faaliyetleri kapsamında İstanbul başta ol
mak üzere ülkemizin çeşitli vilayetlerine yolculuklarımız oldu. Özel-
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likle özel aracımızla yaptığımız yolculuklarımızda uzun yollan kısa 
etmek için sohbeti tercih ettik. Mehmet Ağabeyin önümüzde seyre
den araçların plaka harflerinden ilginç, ilginç olduğu kadar mizahi 
kelimeleri türetmesiyle yolu bitiriverirdik. Yurt dışındaki etkinlikle
rimizde otel lobisinde en koyu ve en güzel sohbetlere tanıklık ede
bilmek için akşama yakalanmayı beklerdik. D. Mehmet Doğan’la 
aklımda kaldığı kadar Kazakistan, Kosova, Kınm, Makedonya, Bos- 
na-Hersek ve Kırgızistan’da birlikte olduk.

Birlik denilince aklıma düşüveren bir yolculuğumuzdan söz 
etmek istedim. Birlik Vakfı İsparta Şubesi Ankara’dan seçtiği bazı 
isimlerle bir dizi etkin gerçekleştirmişti. Hafızam yanıltmıyorsa 1992 
Ocak ayında karlı yollarda Ağabeyimizi tek başma yollamamak için 
dostumuz Çelil Güngör’ün yol arkadaşlığıyla Mehmet Abinin “Do
ğan” görünümlü “Şahin”i ile İsparta’ya gitmiştik. Aracın lastiklerinin 
“kabak” olduğunu, kaloriferinin çalışmadığını ön camın buzlanma
sıyla öğrendiğimizde Polatlı’ya ulaşmıştık. Allah’tan Mehmet Abi 
yanında tarak taşıyormuş. Görüş açımızı bir avuç kadar ayarlaması 
tarağm dişlerinin düşmesine mani olmadı ama kazımak için işe ya
radığını aynelyakin görürken ezbere bildiğimiz dualarla yola devam 
etmiştik. O akşam belediyeye ait sinema salonunda “Değişen Dünya 
Düzeni” üzerine konuşmalan kaloriferi yanmayan salonda titreyerek 
dinlerken değişen bir şey olmadığına iyice inanmıştım. Kaldığımız 
misafirhanenin sıcak odalannda güzel uykudan sonra kahvaltımızı 
yapıp buzla kaplı yola revan olduk.

1 Şubat 1992 akşamı “Mizah Anlayışımız” üzerine bir konuşma 
yapmam için İsparta’ya davette bir önceki deneyimden ders çıkartmış 
olacağım ki otobüsü tercih ettim. O gece konuşmamı yaptıktan sonra 
geçen geldiğimizde İstanbul’da olduğundan görüşemediğimiz İsmail 
Çetin Hocaya gittim. Kulağında işitme cihazı olan, kara sakallı genç 
birisiyle tanıştınldığımda Bu nasıl şeyh?” diye şaşırmıştım. Benim
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tahayyülümde pir-i fani, aksakallı birisini bekliyordum. İsmail Hoca, 
“Merhaba” deyince, “Hocam geçenlerde Mehmet Doğan ile ziyareti
nize gelmiştik, görüşemedik” dedim. O, “Bazen görmemek görmek
ten evladır. Sen beni nasıl tahmin ediyordun, nasıl buldun değil mi?” 

dediğinde susma hakkımı kullanmaya başlamış
tım bile. Derin sohbet sonrasında kütüphanesini 
gezdirirken duvardaki çerçevede “Yazarlar Bir
liği” başlıklı bir yazıyı görünce meraklanıp sor
duğumda, “O benim hayatımı kurtardı” dedi. 12 
Eylül darbesinden sonra İsmail Çetin’i tutuklayıp 
Mamak kodesine tıkmışlar. O da şeyh olmadığı
nı yazar olduğunu söyleyince askerî hâkim yazar 
olduğuna dair belge istemiş. Müritleri de Yazarlar 
Birliği’nin kapışma gelmişler. Mehmet Ağabeyi
miz de kısaca literatürlere göre adı geçen yazardır 
ibaresiyle Yazarlar Birliği’nin o yıllarda İngilizce 
ve Arapça başlıklı kâğıdına basmca imzayı askerî 
hâkim işin ciddiyetini anlamış. İsmail Çetin’i ser
best bırakmış. İşte böyle Türkiye Yazarlar Birliği 
bugüne kadar hiçbir şey yapmamış olsa dahi bir 
insanı zindandan kurtarmıştır?

Millî Müdafaa caddesinde bulunan Genel 
Merkezimizin balkonunda meşhur Doğan görü

nümlü Şahin’i çok cazip ödeme şartlarıyla satın aldığımda cebimde 
beş kuruşum dahi yoktu. Ağabeyliğini burada da gösteren Mehmet 
Doğan’a teşekkürümüzü aracımızı satıp gıcır bir Şahin aldıktan son
ra da devam ettirdik.

31 Ocak 1993 tarihinde üçüncü çocuğumuza isim koymak için 
danıştığımda iki oğlumun isimlerinin Muhammed Furkan ve Erkam 
olduğunu öğrendikten soma, çok iddialı isimler diyerek Âkif olabilir 
dediğinde soluğu Altındağ Nüfus Müdürlüğünde almıştım.

İnsanın nasıl bir karakter taşıdığı asıl sosyal münasebetlerde, 
özellikle alışveriş gibi çıkarların çatıştığı durumlarda ya da kendi 
ortamından uzaklaşmasında ortaya çıkarmış diyerek noktayı koyu-
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ŞAKİR KURTULMUŞ

D. Mehmet Doğan’la 
Zaman Tünelinde Yolculuk

24 Mart 2018, İstanbul. Bir cumartesi günü “Yaz İstanbul” medeni
yet söyleşilerinde D. Mehmet Doğan konuşuyor. Fahri Tuna ve Cihat 
Zafer İkilisi konuşturuyor. Zaman dönüyor, Mehmet Doğan konuş
tukça bir zaman tünelinde yolculuk yapıyoruz. Yıllarım kültür, dil ve 
medeniyet adına yaptığı çalışmalarla geçirmiş olan bir kültür adamı
nın hayatı bir film ı
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İstanbul’dan başlıyor yolculuk. Bizim de üniversite tahsi
li için İstanbul’a geldiğimiz yetmişli yıllardan başlıyor. Dergâh 
Yayınlan’nda yayın yönetmeni olarak çalışıyor Doğan. Şiirleri, yazı
ları yayınlanıyor dergide. Nurettin Topçu’nun yakınmdalar. Dergide 
şiirleri yayınlanıyor ilkin; fakat o şiirleri ile değil, daha çok düşünce 
yazılan ile tanınmak istiyor, düşünce metinleri üzerinde yoğunlaşı
yor. Bu arada Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'm yayma hazırlı
yor, maddeler yazıyor.

Yabancılaşma dediğimiz Batılılaşma ve medeniyetimizden ko
puşumuz çevresinde önemli makaleler kaleme alıyor ve bu yazılan 
kapsayan ilk kitabı Batılılaşma İhaneti adıyla basılıyor. D. Mehmet 
Doğan’m bu ilk kitabı çok ilgi görüyor ve her çevreden üniversite 
gençliğinin kitapla ilgili okumalar, değerlendirmeler yaptığma şahit 
oluyoruz.

TRT’de Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapıyor ancak 
hükümet değişikliği olunca buradaki görevi sona eriyor ve TRT’ye 
daha sonraki yıllarda belgeseller, metinler, çeşitli kültür programlan 
hazırlıyor.

1978 yılında üç beş inanmış adamla bir araya gelip Türkiye Ya
zarlar Birliği’ni kuruyorlar. TRT’deki görevinden aynlıp TYB’deki 
büroda 16 saat çalışıp Büyük Türkçe Sözlüğü hazırlıyor. İlk baskısı 
1981 yılında yapılan sözlüğün en son 25. baskısı yapılıyor ve bu bas
kıda yüzonsekizbinbeşyüz kelime yer alıyor.

D.Mehmet Doğan’la zaman tünelinde yolculuk yaparken özel 
çabası ile gerçekleşmiş birçok etkinlik olduğu görülüyor. Doğrudan 
doğruya Mehmet Doğan’ın gayretleri ile oluşturulan bu faaliyetlerin 
kalıcı olması, yıllardır yapılabilmesinde Mehmet Doğan’m özel gay
retlerinin olduğu unutulmamalıdır. İnandığı işleri gerçekleştirmek 
için olağanüstü bir gayret sarf ettiğini, etrafındaki dostlanna da bu 
işin önemini anlatıp mutlaka gerçekleşebilir olduğuna inandırdığını 
ve onları da işin içine kattığını söylemeliyiz...

Türkiye Yazarlar Birliği gibi bir kuruluşu 40 yıl önce üç beş 
arkadaşı ile bir araya gelerek kurduğu ve o tarihten bu yana ayakta 
tutmak için her zaman her şartta üstün çaba sarf ettiği bilinmektedir. 
Daha kuruluş aşamasında yakınında bulunan bazı yazar ve şairlerin 
işin gerçekleşebileceğine inanmadıklarından çalışmalara katılmayıp 
dışandan izlemeyi tercih ettikleri ve daha sonraki aşamada demeğe 
üye olarak faaliyetlere gecikmeli olarak katıldıklan da bilinmekte
dir. TYB’nin ekonomik şartlannın çok iyi olmadığı, kira, ısınma gibi
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giderlerini bile karşılayamadığı dönemlerde kuruluşundan bu yana 
sahiplendiği ve evlat gibi korumaya özen gösterdiği birliğin ihtiyaç
larını kendi evinin ihtiyaçlarından öne alıp karşılamaya özen göstere
cektir. Kuruluşundan itibaren büyük emek verdiği birlikte 1978-1996 
arasmda genel başkan olarak görev yapacak daha sonraki yıllarda ise 
genel kurul kendisini şeref başkanı olarak atayacaktır.

Türkçenin uluslar arası şiir şölenlerinin başlatılması ve her 
iki yılda bir başka ülkede düzenlenmesi de kolay bir iş değildir. 
Her organizasyon öncesi olmasa bile bazılarında çeşitli zorluklar 
yaşamışlarsa da bunlar yine Mehmet Doğan’m basiretli yaklaşımı 
ile çözümlenecektir. Şiir şölenlerinin sadece bir etkinlik olarak gö
rülemeyeceği, etkinliğin yapıldığı ülkenin şairleri ile birlikte diğer 
Türki cumhuriyetlerden gelenlerle bir araya gelip birlikte bir şarkı 
söylemenin güzelliği kalacaktır geride. Şairler birbiriyle tanışıp, iler
de dostluklarını devam ettirecekler, şiir şöleninin katılan tüm ülke 
şairlerine sağladığı imkânlardan yararlanacaklar, tanış olacaklardır. 
Başka hiçbir katkı sağlamamış bile olsa sadece şairlerin birbiriyle 
tanış olması bile önemli, verimli bir sonuç olarak yeterlidir.

Türkçe sözlük, dilimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz üzerine 
yazdığı kitaplar idealist bir kültür adamınm ortaya koyabileceği tür
den önemli eserlerdi.
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Mehmet Âlkif’le ilgili çalışmalar, Mehmet Doğan’m kavga
nın yorulmayan savaşçısı olarak anılmasını sağlayacaktır. İstiklâl 
Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergâhı’nın çevresindeki çirkin yapı
laşmaya dikkat çekmek için cumhurbaşkanına, başbakana, bakan
lara, siyasi parti başkanlanna, sivil toplum kuruluşları idarecilerine 
konuyla ilgili yazdığı yazıyı göndererek bir duyarlılık oluşturmaya 
gayret edecek ve bu çabasının gerçekleşmesinden büyük mutlu
luk duyacaktır. Taceddin Dergâhı’nın etrafının temizlenip İstiklâl 
Marşı Bahçesi / Parkı olarak düzenlenmesi için bir proje hazırladı. 
Dergâhın etrafının temizlenmesi ve korunması için ortaya koyduğu 
çabalar sonuç verdi.

Mehmet Doğan’ın genç yaşlarda tanıdığı Nurettin Topçu’dan 
sonra en büyük üstadı Mehmet Âkif’ti. Bu nedenle Mehmet Âkif 
Vakfı’mn kurulmasına öncülük edecek, 12 Mart’m İstiklâl Mar
şı Günü olarak kutlanması yönündeki çabalan sonucu 12 Mart’ın 
İstiklâl Marşı’nm Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Âkif Ersoy’u 
Anma Günü olarak kutlanması konusundaki kanun TBMM tarafın
dan kabul edilecektir.

“Safahat Okumalan” başlatarak Mehmet Âkif’in anlaşılması 
noktasında gayretlerin çoğalmasını sağlamıştır. Nurettin Topçu’nun 
Mehmet Âkif’i en iyi anlayan isim olduğuna inanıyordu.

Dikkat çekici başka bir konu D. Mehmet Doğan sadece dil, 
kimlik ve düşünce üzerine yazı yazmadı. Tarihimizin yanlış izahlar
dan korunarak, doğru anlaşılması için çaba gösterecek ve bu alanda 
da yazılar yazarak önemli eserler ortaya koyacaktır.

TYB çatısı altında ilk kez başlayan yazar okulları bir D. Meh
met Doğan projesidir.

Günlük gazetede köşe yazarlığı, RTÜK üyeliği, TRT’de hazır
ladığı belgeseller, yazdığı metinler, verdiği konferanslar, yayınladığı 
kitaplar, Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’mn kurulmasına ön
cülük etmesi ve yurt sathında yapılan çalışmalar, TYB çatısı altındaki 
etkinlikler, D. Mehmet Doğan’ın nasıl bir kültür adamı olduğunu açık
lamaya yetip artıyor; ancak bunlan konuşmaya zaman yeterli olmuyor.

Gençlerin D. Mehmet Doğan’ı kendi anlatımıyla tanımalanna 
yönelik söyleşi sırasında onun geçmişte yaşadıklan, tarih süreci içer
sinde ilk günden itibaren sanki onunla birlikteymişiz gibi bir film 
şeridi hâlinde zihnimizden geçiyor, sanki o günleri yeniden yaşıyor 
gibiydik...
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YUSUF TURAN GÜNAYDIN

D. Mehmet Doğan’m 
Âkif Yolunda Sayimeşkûru

Türkiye’de her daim var olan Âkif ilgisi yakın zamanlara kadar daha 
çok şairin Safahat'ıyla sınırlı idi. Gerçekten de Safahat her zaman bü
yük ilgi görmüştür. Fakat Âkifi daha yakından anlamak ve kavramak 
için Safahat okumalarının dışında yapılacak daha birçok iş bulunmak
taydı. Buradan baktığımızda D. Mehmet Doğan’ın -neredeyse tek 
başma- Türkiye’de mevcut Âkif ilgisini belli bir düzene kavuşturan 
çabası hemen göze çarpmaktadır: Âkif konulu makale ve kitapları baş
ta olmak üzere, TYB çatısı altında düzenlediği Âkif Bilgi Şölenleri, 
İstiklâl Marşı’mn kabulünün resmî gününü içine alan bir “İstiklâl Mar
şı Haftası” kabulü yolunda TBMM nezdindeki çalışmaları ve her yıl 
Taceddin Dergâhı’nda bu kapsamda gerçekleştirilen törenler, Mehmet 
Âkif Ersoy Vakfı’nm kuruluşu, Mehmed Âkif’in 70. ölüm yıldönümü
nün (2006) Âkif Yılı ilân edilmesi gibi faaliyetleri bir çırpıda sayabili
riz. Şimdi bu çalışmaları tasnif ederek ele alalım.

Kitap Çalışmaları

D. Mehmet Doğan’m Âkif Hakkındaki 
Telif Çalışmaları 

Camideki Şair: Âkif
Bugüne kadar beş baskı yapan bu eser, D. Mehmet Doğan’m Âkif 
hakkındaki yazı çabasınm kesintisizliğinin en önemli şahididir. İlk 
baskısı Nehir Yayınlan’nda, küçük; ama yoğunluklu bir metin olarak 
vücut bulmuştur.1 Bu hâliyle Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’un

1 Camideki Şair, Nehir Yayınlan, İstanbul 1989, 72 s.
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Mehmed Âkif lerini2 hatırlatmaktadır. Muhteva olarak da hemen he
men onlar kadar yoğun bir kitaptır.

Doğan, Mehmet Âkif üzerine yazmayı sürdürdüğü için, kita
bın sonraki baskılarında hacminin genişlediğini görüyoruz. İkinci ve 
üçüncü baskıları İz Yayıncılıktan3 çıkan kitap, en son Yazar Yayınlan 
tarafından iki kez daha basılmıştır.4 Yazımızın dipnot bilgisinden de 
takip edileceği üzere eser 72 sayfadan 302 sayfaya ulaşmış; sayfa 
sayısı aşamalı olarak artmış ve muhtevası genişlemiştir.

Âkif üzerine bilgilendirici ve zevkli okumalarda bulunmak iste
yecek okuyucu için eserin hem 72 sayfalık ilk baskısını, hem de son 
baskısını aynı anda kitaplığında bulundurması tavsiye edilmelidir. 
Okuyucu yoğun; ama kısa bir metne ihtiyaç duyduğunda ilk baskıyı, 
daha fazla aynntıya ihtiyaç duyduğunda son baskıyı okuyabilir.

Eser için daha önce Topçu’nun Mehmed Âkif iylç, birlikte okun
ması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştuk.5 Bu değerlendir
meye Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif ini de ekleyerek yine aynı gö
rüşü rahatlıkla tekrar edebiliriz.

Muhtevası, ilk baskıda Mehmet Âkif’in hayatı ve eserleri hak
kında özel bazı dikkatlerle ve Mehmed Âkif’i Millî Mücadele yıllann- 
daki tavır ve rolüyle ele alıyordu. Sonraki baskılarda bunlara Âkif’in 
Berlin ve Necid seyahatleri, Ankara ve Taceddin Dergâhı’ndaki çalış
maları ve İstanbul’a dönüşü gibi konular, “Vatan Hizmetinde Mehmed 
Âkif’ başlığı altında eklenmiştir. Peşinden İstiklâl Marşı, Tevfik Fikret 
- Mehmed Âkif, Halûk, Emin ve Âsim kıyaslaması sunulmuş, zaman 
zaman alevlenen Âkif ve Kur’an Meâli tartışmaları yansıtılmış, bütün 
bunlar da “Yaşayan Mehmed Âkif’ başlıklı bir bölümde ele alınmıştır.

Buraya kadar altı ana bölüm teşkil eden kitap beş de “Ek” bö
lüm ihtiva etmektedir. Önce Doğan’m Taceddin Dergâhı ve “İstiklâl 
Marşı Bağı” alanındaki çabasını yansıtan yazılan, daha sonra içinde 
Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’yla ilgili bir değerlendir
me sunan bir yazınm da bulunduğu “Yazılar” başlıklı ek bölüm ve 
TYB çatısı altında gerçekleştirilen “Safahat Dersleri”ni konu alan

2 Bk. Nurettin Topçu, Mehmet Âkif, Hareket Yayınlan, 1. b., İstanbul 1970; Sezai 
Karakoç, Mehmed Âkif, Diriliş Yayınları, 6. b., İstanbul 1987.

3 Câmideki Şâir Mehmed Âkif, İz Yayınlan, 2. b., İstanbul 1998, 160 s.; 3. b., 
İstanbul 2006, 302 s.

4 Camideki Şâir Mehmed Âkif, Yazar Yayınlan, 4. b., Ankara 2009, 266 [9] s.; 5. 
b„ Ankara 2013,271 [9] s.

5 Yusuf T. Günaydın, “Mehmet Akif Kitaplanm Tasnif Denemesi”, Mehmet Âkif. 
Türkiye ’de Modernleşme ve Gençlik, TYB Yayınlan, Ankara 2007, s. 233-234.
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bir bölüm ile Âkif konulu üç konuşmasının metni ve en son Işımer’in 
Âkif’e hakaret içeren sözleri dolayısıyla TBMM’ne verilen bir soru 
önergesiyle cevabını İhtiva eden bölümler gelmektedir.

Görüldüğü üzere son hâliyle Camideki Şair kitabı Doğan’ın 
Âkif çabasını büyük oranda yansıtan ve belgesel bir yanı da bulu
nan bir eserdir. Doğan’ın Türkiye’de Âkif çalışmalarım besleyen ve 
geliştiren çabasını merak eden herkes, bu kitap vasıtasıyla konunun 
ayrıntılarına ulaşabilir.

İslâm Şairi İstiklâl Şairi Mehmed Âkif
Yazar Yayınlan tarafından basılan bu kitap, önceki kitapla benzer ara 
başlıklara sahiptir ve bu görünümüyle Camideki Şair' in yenilenmiş 
hâli gibidir. Fakat burada, önceki kitapta bulunan -Türkiye’de za
man zaman gündem oluşturmuş- Âkif tartışmalarına dair bölümler 
yoktur. Bizzat Doğan’m açıklamasıyla bu kitap TYB çatısı altında 
düzenlenen Âkif anmaları, bilgi şölenleri dolayısıyla kaleme alman 
yazıların doğurduğu bir ikinci kitaptır. Üç baskı yapmıştır. Üçü de 
Yazar Yayınlan’nca yapılan bu baskıların ilki 2008, İkincisi 2011, 
üçüncüsü ise 2016 yılındadır.6

“Mehmet Âkif neyi yaptı, neyi yapmadı? Neyi neden yaptı, 
neyi neden yapmadı, yapamadı? Vefatmın üzerinden bunca yıl geç
miş olmasına rağmen, malûm zihin tembelliğimizde ve engin cehalet 
eğilimlerimizle bu soruyu cevaplandırmaya yanaşmıyoruz.” diyen 
Doğan, Âkif üzerine kesintisiz yazma çabasının bir nevi gerekçesini 
de sunmuş olmaktadır.

Kitapta dikkat çekici bir bölüm ise Mehmed Âkif ve Nurettin 
Topçu’yu “iki şahsiyet tek karakter” olarak ele alan geniş bir incele
meyi ihtiva ediyor (5. Bölüm). Yukarıda da işaret ettiğimiz, Doğan’ın 
Camideki Şair'ini Topçu’nun Mehmed Âkif iyle birlikte okumak ge
rektiği yolundaki düşüncemiz de bu bölümle, bizzat Doğan tarafın
dan desteklenmiş olmaktadır.

Kitapta vurgulanan önemli bazı ayrıntılar İstiklâl Marşı’yla 
ilgilidir. Sondaki “Şehirsiz Burjuvazi ve Bir İstiklâl Marşı Vakası” 
başlıklı yazı ile bir TV kanalında Mustafa Başoğlu ile D. Mehmet 
Doğan arasındaki İstiklâl Marşı konulu bir sohbetin çözümü kitabın 
son yazılarıdır.

6 Yazar Yayınlan, 2.b., Ankara 2008, 157 [3] s.; 3. b., Ankara 2016, 174 s.
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D. Mehmet Doğan’ın 
Safahat Üzerindeki Çalışmaları

Genç Safahat7
“Mehmet Akif’in Safahat İsimli Şiir Külliyatının Gençler İçin Dü
zenlenmiş Özü” alt başlığına sahip bu eser, Âkif’in şiirleri esas alı
narak gençler için hazırlanmıştır. Resimler Erhan Dündar tarafından 
çizilmiştir. Her şiirin yanmda bugün kullanımdan düşmüş kelimeler 
için açıklamalar vardır. Safahat'm yedi kitabı esas alınarak düzen
lenmiş olan Genç Safahat, bu hâliyle bir ihtiyacı karşılamaktadır. 
Sayfa düzeninin resimli ve rahat görünüşü, mat kuşe kâğıda, renkli 
ve ciltli olarak yayımlanmış olması gibi sebeplerle hitap ettiği yaş 
kesimi için oldukça albenili bir çalışmadır.

Safahat: Âsim / Mehmed Âkif Ersoy8

Doğan, Safahat' ın “Âsim” kitabını da yayına hazırlamıştır. Bilindiği 
üzere Âsim, Safahat' m altıncı kitabıdır. Doğan bu çalışmasıyla Âsim 
kitabının çeviriyazı metnini hem kelimeleri, hem de metinde geçen şa
hıslan ve önemli olaylan dipnotlarda açıklayarak kısmi bir Safahat şerhi 
ortaya koymuştur. Kitabın ikinci kısmı ise Âsim'w. 1928 tarihli eski harf
li metninin tıpkıbasımıdır. Böylelikle Âsim kitabı hem çeviriyazı, hem 
de tıpkıbasım metin olarak bir kapak altında toplanmış olmaktadır.

Bilgi Şölenleri
Türkiye Yazarlar Birliğinin ilkini Aralık 2006’da düzenlediği Meh
met Âkif Bilgi Şölenleri, Türkiye’de Âkif çalışmalannı hızlandıncı, 
geliştirici, teşvik edici bir rol oynamıştır. Düzenli olarak sürdürülen 
ve Aralık 2016’da bu yazı öncesinde sonuncusu düzenlenen bu bil
gi şölenlerine sunulan bildiriler kitaplaştınlmıştır. Bu vesileyle hem 
Âkif araştırmalan için derli toplu bir kaynak birikimi oluşturulmuş, 
hem de Âkif’e ilgi duyan birçok araştırmacıya bu bilgi şölenleri ara
cılığıyla imkân sağlanmıştır. Belki birçok araştırmacı, Âkif ilgisini 
bu şölenler vasıtasıyla bir düzene kavuşturmuştur da diyebiliriz. Bu
güne kadar TYB Yayınlan arasında basılmış Mehmed Âkif bilgi şö
leni kitaplan şunlardır:

7 TYB Vakfı Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Yayınlan, Ankara 2007, 168 s.
8 Yazar Yayınlan, Ankara 2014, 266 [2] s.
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a) Mehmet Âkif, Türkiye ’de Modernleşme ve Gençlik Bilgi Şöleni: 
TYB Yayınlan, Ankara 2007, 260 s. Bünyesinde bir Mehmet 
Âkif  Araştırmaları Vakfı barındıran TYB’nin Âkif için düzen
lediği sempozyumların ilki olan bu ortak kitapta Âkif in genç
lik üzerine görüşleri mercek altına alınmıştır. Bilgi şölenine 
bildiri sunan araştırmacıların sayısı hayli kabarıktır.

b) Vefatının 71. Yılında Mehmet Akif Bilgi Şöleni'. Mehmet 
Âkif, Dönemi ve Çevresi: TYB Yayınlan, Ankara 2008,280 
s. TYB’nin Âkif için düzenlediği sempozyumlann İkincisi
dir. Alt başlığından da anlaşılacağı üzere bu bilgi şöleninde 
Âkif’in dönemi ve çevresi üzerinde yoğunlaşan bildiri me
tinleri bir araya getirilmiştir.

c) Vefatının 72. Yılında Mehmet Akif Bilgi Şöleni 3: Mehmet Akif 
Edebî ve Fikri Akımlar. TYB Yayınlan, Ankara 2009,351 s.

ç) Vefatının 73. Yılında Mehmet Âkif Bilgi Şöleni 4: Mehmet Âkif 
Edebiyat ve Düşünce: TYB Yayınlan, Ankara 2010,268 s.

d) Vefatının 90. Yılında Mehmet Âkif Bilgi Şöleni 5: Mehmet 
Âkif Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı: yaYayınlan haz. Er
can Yıldınm, TYB Yayınlan, Ankara 2011,416 s.

e) Mehmet Âkif Bilgi Şöleni 6: Mehmet Âkif Millî Mücadele ve 
Gölgeler. TYB Yayınlan, Ankara 2014, 244 s.

f) (Mehmet Âkif Bilgi Şöleni 7) Mehmed Âkif, Âsim ve Gençlik: 
Bildiriler: TYB Yayınlan, Ankara 2015, 272 s.

g) Mehmed Âkif 100 Yıl Sonra Berlin ’de / Mehmed ÂkifNach 
100 Jahren in Berlin / 19-21 Aralık 2014 Berlin'. TYB Ya
yınlan, Ankara 2015, 232 s.

ğ) 80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy Bilgi Şöleni 27-28 Aralık 
[2016] Ankara', ed. Enes Dağ, TYB Yayınlan, Ankara 2017, 
292 s.

D. Mehmet Doğan’ın Âkif Konulu Makaleleri
D. Mehmet Doğan Âkif üzerine düşünmeyi ve yazmayı kesintisiz 
olarak sürdürmektedir. Bu alanda yazdığı makalelerden bir kısmı çe
şitli gazetelerde yazdığı yazılardır. Diğer bir kısmı ise Âkif konulu 
bilgi şölenlerine sunduğu bildirilerin metinleridir. TYB’nin düzenle
diği bilgi şölenlerine sunduğu bildirilerin başlıklannı şöyle sıralaya
biliriz:
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“Gençlik îçin İki Model: Halûk ve Âsim”, Mehmet Âkif, 
Türkiye ’de Modernleşme ve Gençlik Bilgi Şöleni, TYB Yayınlan, 
Ankara 2007, s. 156-165.

“Mehmet Âkif ve Süleyman Nazif’, Vefatının 71. Yılında Meh
met AkifErsoy Bilgi Şöleni: Mehmet Âkif, Dönemi ve Çevresi, TYB 
Yayınlan, Ankara 2008, s. 254-271.

“Batı Karşısında İki Kimlik Şairi: Mehmet Âkif ve Yahya Ke
mal”, Vefatının 72. Yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 3: Meh
met Âkif, Edebî ve Fikrî Akımlar, TYB Yayınlan, Ankara 2009, s. 
209-221.

“İki Hayatî Savaş, İki Büyük Şiir: Çanakkale Şehidlerine ve 
Sakarya Türküsü”, Vefatının 73. Yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şö
leni 4: Mehmet Âkif, Edebiyat ve Düşünce, TYB Yayınlan, Ankara 
2010, s. 168-186.

“Mehmet Âkif Yılı Niyetler ve Gerçekler”, Vefatının 90. Yılın
da Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 5: Millî Mücadele ve İstiklâl Mar
şı, TYB Yayınlan, Ankara 2011, s. 7-8.

“Şairin Mısır’daki Gölgesi”, Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 6: 
Mehmet Âkif, Edebiyat ve Gölgeler, TYB Yayınlan, Ankara 2014, s. 
34-44.

“İstiklâl Marşı ve Şairi Mehmed Âkif’, Mehmed Âkif, 100 Yıl 
Sonra Berlin’de: 19-21 Aralık 2014 Berlin, TYB Yayınlan, Ankara 
2015, s. 23-29.

“90 Yaşında Delikanlı: Âsim”, Mehmed Âkif, Âsim ve Gençlik, 
TYB Yayınlan, Ankara 2015, s. 105-113.

D. Mehmet Doğan, Âkif konulu yazılarının bir kısmını kitapla
rına almışsa da kitaplannm dışında kalan yazılan da vardır. Bunlara 
kendisiyle yapılmış Âkif konulu röportaj lan da ekleyebiliriz.

“İstiklâl Marşı Haftası” Kabulü 
Yolundaki Çabası
İstiklâl Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 ta
rihli oturumunda millî marş olarak oy çokluğuyla kabul edilmişti. 
Bunun dışında İstiklâl Marşı’mn kabulünün resmî gününü içine alan 
bir “İstiklâl Marşı Haftası” kabulü yolunda TBMM nezdindeki çalış- 
malanyla da D. Mehmet Doğan’ı hatırlamak gerekmektedir. Üstelik 
her yıl Taceddin Dergâhı’nda bu kapsamda gerçekleştirilen törenler, 
TYB öncülüğünde sürdürülmektedir.
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D. Mehmet Doğan’m daha önce TBMM Başkanı, Başbakan, 
Kültür Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkam’na yazılı 
olarak ilettiği konuyla ilgili teklifleri şöyleydi:

“1. TBMM, 12 Mart’ın içinde bulunduğu haftayı İstiklâl Marşı 
Haftası olarak ilân etmelidir. En azından 12 Mart İstiklâl 
Marşı günü olmalıdır.

2. TBMM binasının uygun bir yerine İstiklâl Marşı, önemine 
ve değerine uygun şekilde yazılmalıdır.

3. İstiklâl Marşı’mn yazıldığı Taceddin Dergâhı ve çevresi, 
Meclis gündemine alınarak İstiklâl Marşı’nın ruhuna uygun 
bir mekân hâline getirilmeli, çevresindeki kanunsuz çirkin 
yapılar yıkılmalıdır.

4. Bütün Türkiye’de ve dış temsilciliklerde İstiklâl Marşı ve 
Mehmed Akif’le ilgili faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

5. PTT, hem İstiklal Marşı’nın yıldönümü, hem Mehmed 
Âkif’in vefat yıldönümü münasebetiyle hatıra pulu çıkar
malı, Hazine para basmalıdır.”

İlk anda olumlu karşılanan bu teklifler ne yazık ki sürünceme
de kalmıştı. Bunun üzerine D. Mehmet Doğan, “TBMM ve Kültür 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlann üzerine düşeni yap
maması hâlinde, gönüllü kuruluşların 2006 yılını İstiklâl Marşı ve 
Mehmed Âkif Yılı olarak ilan edip, bütün ülkede kutlayacaklarım” 
belirtmişti.9 Bu girişimlerle başlayan 12 Mart İstiklâl Marşı ve Meh
med Âkif’i Anma Günü Kanunu’nun çıkış sürecinde de Doğan’m 
öncülüğünde TYB’nin önemli bir rolü olmuştur.

Mehmed Âkif Ersoy Araştırmaları 
Merkezi’nin Kuruluşu
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Meh
med Âkif Araştırmaları Merkezi’nin başkanı D. Mehmet Doğan’dır. 
Müdafaa Caddesi 10 / 13’teki dairenin Yargıtay Evi ile takas edil
mesi suretiyle aynı binada 12. numaraya taşman merkez bünyesinde 
önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

9 Konuyla ilgili ayrıntılar için bk. http://www.tyb.org.tr/mehmet-akif- 
arastirmalari-merkezinden-aciklama-1168h.htm

http://www.tyb.org.tr/mehmet-akif-
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Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşundan itibaren hiç aksatmadan 
Mehmed Akif Ersoy’u anmış, İstiklâl Marşı’nın TBMM’de kabul yıl
dönümünde de sürekli faaliyet yapmıştır. Mehmed Akif’in vefatından 
sonra gönüllü kuruluşlar tarafından sürekli anıldığını; fakat resmî an
maların ilk defa Akif in vefatının 50. yıldönümünde gerçekleştirildi
ğini düşünürsek Doğan’ın TYB çatısı altındaki bu çabasının önemini 
kavrayabiliriz. Doğan bir açıklamasında “Devlet’in Mehmed Âkif’e 
alâkasını sağlamak için Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’m 
kurduklarım, TYB ve Vakfın gayretleri ile 50. yılın Mehmet Akif Yılı 
olarak ilan edildiğini” belirtmiş, “daha sonraki yıllarda da Mehmet 
Âkif’in milletimizin ve gençliğimizin hafızasında kalıcı olarak yaşa
tılması için çaba sarf ettiklerini” söylemiştir10 ki bu ifadeler Doğan ve 
TYB’nin Âkif faaliyetlerine verdiği önemi göstermektedir. Merkezin 
amacı ve çalışma alanı da kamuoyuna ayrıca duyurulmuştur.11

“Âkif Yılı” İlân Edilmesi Çalışmaları
Doğan’ın öncülüğünde Âkif’in 70. ölüm yıldönümünü olması dola
yısıyla 2006 yılının “Âkif Yılı” ilân edilmesi için yoğun bir çaba yü
rütülmüştü. Bu meyanda TYB bir “Faaliyet Programı Taslağı” dahi 
hazırlamıştı.12 TYB’nin bu yoldaki çalışması ancak 2011 yılında so
nuç vermiştir. Mehmed Âkif’in ölümünün 75. ve İstiklâl Marşı’nm 
kabulünün 90. yılı olması sebebiyle 2011 yılı Başbakanlık tarafından 
“Mehmet Akif Ersoy Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Konunun Özü
Türkiye’de Âkif üzerine her zaman önemli çalışmalar yapılmıştır. 
Şairin 50. ölüm yıldönümüne kadar umumiyetle devlet desteğinden 
mahrum yürütülen bu çalışmalar, zorlayıcı herhangi bir sebep ol
madan kendiliğinden yürümüştür. Fakat bu çalışmaların elbette bir 
şekilde rayına oturtulması da gerekiyordu. İşte Türkiye Yazarlar Bir

10 http://www.tyb.org.tr/mehmed-akif-arastirmalari-merkezi-yeni-yerinde-acildi- 
24438h.htm

11 Taslak için bk. “Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları 
Merkezi”, Mehmet Akif, Türkiye ’de Modernleşme ve Gençlik Bilgi Şöleni: TYB 
Yayınlan, Ankara 2007, s. 246.

12 Taslak için bk. “Mehmet Akif Yılı Faaliyet Programı Taslağı”, Mehmet Âkif, 
Türkiye ’de Modernleşme ve Gençlik Bilgi Şöleni: TYB Yayınlan, Ankara 2007, 
s. 240-243.

http://www.tyb.org.tr/mehmed-akif-arastirmalari-merkezi-yeni-yerinde-acildi-
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liği çatısı altında D. Mehmet Doğan’m çabalarıyla yürütülen bir dizi 
çalışma, Türkiye’de hâlen sürmekte olan Âkif çalışmaları için son 
derece güçlü bir ivme sağlamıştır. Benim de aralarında bulunduğum 
bir dizi araştırmacının, TYB ve Mehmet Doğan’m teşvikleriyle Âkif 
üzerindeki çalışmalarına bir yön çizdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

TYB çatısı altmda ilk Âkif Bilgi Şöleni düzenlendiğinde memu
riyetten istifa etmiş ve kitap ciltleme işiyle uğraşmaya başlamıştım. 
O sıralarda İstanbul’da çıkmakta olan Kültür dergisi Bir Âkif Özel 
Sayısı hazırlamış ve benden de bibliyografik bir çalışma istemişti. 
“Mehmet Âkif Kitaplarını Tasnif Denemesi” başlıklı yazım orada 
yayımlanmıştı.13 Bu yazı üzerine D. Mehmet Doğan kalkıp mütevazı 
ciltçi dükkânıma gelmiş ve benden bu yazıyı Bilgi Şöleni Kitabına 
koymak için izin istemişti. O zamanlar Âkif çalışmalarım bir yön ka
zanmış değildi. Fakat ondan soma TYB ile irtibatımız hiç kesilmedi 
ve memuriyete tekrar dönünceye kadar TYB tarafından düzenlenen 
bütün Âkif Bilgi Şölenlerine katıldım. Âkif üzerine çalışmalarımda 
Doğan’m bu etkili teşvikini her zaman şükranla anıyorum.

TYB’nin Âkif Bilgi Şölenleri, hemen hemen bütün Âkif araş
tırmalarında birtakım boşluklar bulunduğunu görmemi sağlamıştır. 
Hemen peşinden Hece dergisinin Mehmet Âkif Özel Sayısı14 dola
yısıyla Âkif üzerindeki araştırmalarımda bibliyografik boyut ağırlık 
kazandı. O tarihlerden bu yana Âkif biyografisindeki bazı eksikleri 
kendimce tamamlamak yönünde çalışmalar yaptım ve bu çalışmalar 
bugün artık bir kitap boyutuna ulaştı.15 Elbette Doğan’a ve TYB’ye 
teşekkür borçluyum. Ve sanıyorum ki benim gibi daha birçok araştır
macı aynı konuda TYB ve Doğan’a teşekkür borçludur.

Âkif’in gündemde kalması, Âkif’e sövmenin neredeyse moda 
olduğu zamanlarda bu tavra tepki konulması, İstiklâl Marşı Haftası, 
Âkif Yılı ilânı ve hatta Taceddin Dergâhı çevre düzenlemesinin nasıl 
olması gerektiğine kadar birçok girişimin öncüsü konumundaki TYB 
ve Doğan’a aslında bütün Türkiye teşekkür borçludur.

Bu bir sayimeşkûrdur.

13 Kültür, Ocak 2006, S. 2, s. 96-100.
14 Hece\ Karakter Abidesi ve Bir Çığlık Olarak Mehmet Akif Özel Sayısı, yıl XII, 

Ocak 2008, S. 133, 751 s. Bu özel sayı için Mehmet Akif’in mektuplarım ve 
kapsamlı bir Akif bibliyografyası (hakkında yazılanlar) hazırlamıştım.

15 Akif üzerine TYB’nin bilgi şölenlerine sunduğum bildiri metinleri de dahil 
yazdıklarım yakın bir zamanda kitaplaştırıldı: Âkif. Biyo-BibliyograflkDetaylar, 
Kopemik Kitap Yayınlan, Ankara 2017, 302 s.



3 3 4  D. Mehmet Doğan'a Armağan Âkif

D. MEHMET DOĞAN

Mehmed Âkif: Camideki Şair

Vaurl»  Oiriitli'nln Uthmal Âkif tlmu i;in huKİ.nail Ubllj
metninin bir kısmının öıonidlr.

Mehmet Akif'i daha Milli Mü- 
cadele'nin ilk günlerinde, Balıkesir 
Zağanos Paşa Camii kürsüsünde 
halka vaaz öderken görmek bizi pek 
şaşırtmaz, Bu, onu Balkan Harbi’nin 
ızdıruplı yıllarında İstanbul’un Ba- 
yezid, Fatih ve Süleymaniye gibi se
latin camirlorüıin kürsülerinde gür. 
möş olmamızdan da gelmez.

Gerçekte cami mûslümanlann 
tabiî mekânlanndandır, İbadet mer- 
kezi olmak yanında, öğretim ve ha
berleşmenin de merkezinde yer alan 
bu müessese, müslümanlarm cemaat 
hayatının bir parçasıdır, İnanç, dü
şünce ve davranışlarımızın şekillen
diricisidir. inanç-düşünce ve davra
nış arasındaki bütünleyici İlgi de 
şahsiyet bütünlüğünün temel belir
leyicisidir.

Çağımızın büyük sımalarından 
Mehmet Akif'in .İslâm şairi- olarak 
anılması alışılmış bir vasıflandırma
dır. Gerçekten Mehmed Akif davra
nış ve düşünüşüyle ortak bir müs- 
lüman olarak bilinir. -Müslüman ol. 
mak» insan hayatının bütün safha
larında kendini hissettiren biir kav. 
ramlaş turnayı ifadelendirir. -Müslü. 
man- olan kişi bu yüzden, hayatı
nın her safhasında ve her vasatta 
müslümarlca- davranışlar içinde ol
m akla yükümlüdür. Mehmed Akif 
hususi hayatında olduğu kadar, sa
nat ve fikir hayatında da -müslü- 
manea davranış-m icaplarını yerine 
getirmekten geri kalmamıştır. Bu 
yüzden onu çağdaşı olan bir çok 
şahsiyetten farklı davranışlar içinde 
görürüz. Akif İn cemiyetine sanatıy
la ve fikriyle ulaşması, tebliğ yollan 
çağdaşlarından meselâ ne Tevfik

Fikret’e, ne Ziya Gökalp'e ve ne de 
Yahya Kemal’e benzer. Mehmed 
Âkif, Tevfik Fikret'i zangoçlukla 
(kilisede çan çalıcısı olmakla) İt
ham ederken biraz insafsızlık etmiş 
gibi görünür. Ancak, Tevfik Fikret’
in inanç-düşünce-davramş doğrul
tusu bunu tamamen yalanlamaz. 
Fikret eninde sonunda Robert Kol- 
lej öğretmenidir. Cemiyete hitabı da 
bu yabancı müessesenin konumuyla 
yakından İlgilidir. Ziya Gökalp, top
lumda yeni bir haberleşmenin tem
silcisidir. Onun haberleşmedeki mü. 
esseseleri Türkocagı vb. dernekler, 
İttihat ve Terakki kulüpleri ve bir 
süre de Darülfünun (Üniversite) 
kürsüsüdür. Bu kuruluşların ne de
recede halkın uğrağı olduğu mey
dandadır, Yahya Kemal, haberleş
me tarzını gelenekle zaman zaman 
bütünleştirir. Bu mekân kahvehâne. 
dir. Batılı akademik yönü ise Darül
fünun kürsüsünde belirir, Yahya 
Kemal bir gelenek olarak İslâm’ı 
savunmasına rağmen, haberleşme 
sisteminde cami yer almaz. Camiye 
dışarıdan bakar: Özlemle, sevgiyle.. 
Mehmet Akif'in yetiştiği, eser verdi, 
ği yıllar, Türkiye'de yeni haberleş
me (•) araçlarının yayıldığı, buna 
paralel olarak yeni haberleşme tek
niklerinin çokça kullanıldığı bir de. 
virdir. Basın hayatı yarım asrı aş
mış, gazete ve dergiler çeşitlenmiş 
ve şekillenmiştir. Ancak bu gazete 
ve dergiler her yönleriyle -tercüme 
haberleşme- diyebileceğimiz birtar. 
zın temsilcileridir. Haber ve yorum 
olarak Batı basınından aktarmala
rın büyük yer tutması bir yana, İç 
üretim de bunların benzeridir. Ge
rek gazetede yer alan neviler, gerek

edebi neviler (çok büyük bir şiir 
geleneğine sahib olmamıza rağmen 
şiir türleri de) tamamen batılıdır. 
Bunlardaki söyleyiş tarzı ve ifade 
bile batılı unsurlarla yüklüdür.

Bu vasatta Mehmed Akif’i gele, 
neğin bir yenileyicisi olarak görmek 
mümkündür. Her şeyden önce Se. 
bilürreşad ilk yayım yıllarında adı 
Sırat ı müstakim idi) bir dergi ola
rak, hutbe, vaaz tefsir vb. derleme
lerinden müteşekkil bir mecmua 
hüviyetindedir. Yani bu İslimi tür
lerin basılı halinin süreli yayımıdır. 
Âkif bu dergide zaman zaman 
Kur'an ve hadis tefsirleri yayımlar. 
Çoğu zaman da şiir. Mehmed Akif'
in şiirlerini de belirli bir dikkat süz
gecinden geçirirsek ilgi çekici neti
celere varırız. Onun çoğu Sebilürre. 
şad'da yayımlanan şiirleri muhteva 
olarak klasik şiirimize (Divan şiiri
ne) pek benzemez. Ancak vezin 
(Âkif şairlerimizin bin yıldır kul
landığı aruz veznin en büyük virtü- 
özlerindendlr) ve nazım şekliyle 
(şiirlerinin tamamına yakın kısmı 
mesnevi şeklindedir) eskinin kuv. 
vetli bir devamıdır. Akif'in şiirlerini 
muhteva bakımından bir geleneğe 
bağlamak gerekirse, en uygunu, 
propagandacı bir mahiyet taşıyan 
Dini-tasavvufi tarz içinde mütalaa 
etmektir. Bu yolun en bilinen ör
neklerini şöylece hatırlarsak bu 
bağlantıyı kolayca kurabiliriz; Ya- 
zıcızâde'nin, Muhammedlye’sl; Sü.

(*) Türkiye’de haberleşme konu
sunda bir çözümleme için, bk. 
Batılılaşma ihaneti (4. bs. 19TB, 
sf 17 - 26)
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Uyman Çelebl'nin mevlid-i, Yunun 
Em rinin Rİsafetö’n. nushiye‘sı. Âşık 
Paşa’nm Garlbnâmo'sJ, A İmimi Bi- 
can’ın Envarü'l-âşıkin’i, Nâbrmn 
Hayriye'si v ,b ..

Mehmed Âkit' XX. asırda bu 
tarzın en güçlü bir yenlleylcisidir.

Mehmed Akif, şiirlerini kendi 
inanç ve bilgi muhtevası do,j^rultu
şunda manzum bir vaaz şeklinde 
yazarak haberleşme tam , tebliğ bi- 
çimi yönünden bir bakıma yenilik 
ortaya koymuştur. Hemen bütün şi- 
irleri cami içi haberleşmesinde mü
him yer işgal eden vaazın, nasihat 
verici. İyi ahlâk telkin edici vasıfla, 
rım taşır, ifade olarak da bu tarzla 
bütünleşir. Vaazda kullanılan bütün 
unsurları şiirlerinde bulmak müm
kündür. aman zaman hikâyeler» di
ni kıssalar anlatır. Zaman zaman 
gliniük hayattan levhalar çizer. Za- 
man zaman da dinî emirlerin kesin 
bilr şekilde tabllğ «edildiği görülür. 
Hatta bu emirlerle cemaatin korku
tulduğunu görmek bizi şaşırtmaz.

Mehmed Akif’in 7 kitaptan mey. 
dana gelen şiir külliyat» olan Safa
hat ını incelersek, iki kitabının ta
mamen vaaz şeklinde kaleme alın
dığını görürüz, Şüîeyın aniye kürsü, 
sünde adını taşıyan 2.kitapta vaız-ki 
Abdürreşid İbrahim adlı Orta As- 
yalı bir müslüman Türk’dür- hali 
hazır Islâm dünyasının panaroması- 
nı çizer. Islâm âleminin hususi ve 
umumi meselelerini teşrih eder. 
Müslümanları uyarır ve birlik ol
mağa çağırır. Safahat'm 4. kitabı İsa 
Fatih kürsüsünde adını taşır Bura
da vaaz eden doğrudan doğruya 
Akif'tir.

Safahat gerçekte bütünüyle bir 
manzum vaaz kitabıdır. Âkif şiirle
riyle II. Meşrutiyet sonrası OsmanlI
tap l umun un ve İslâm âleminin gün
lük ve asırlık meselelerini, eski tarz 
gözönüne getirilirse bir vak’anüvis, 
yeni tarz düşünülürse bir gazeteci 
gibi takib eder Olaylardan günlük 
ve zaman zamnn da kalıcı dersler 
çıkarır. Tebliğini de bu neticelere 
yaslar.

Şiir yazıuı vaizler çok görülmüş
tü r ama, şair -olarak tanınmış bir 
şahsın -vaaz «ttlgl pek görülmemiş
tir. Ancak Mehmed Akif için böyle 
bir davranışı tabii karşılamak ge
rekir, Bu tebliğ metodu Akif için 
hiç te yadırgatıcı değildir,* Mehmed 
Akli, belki de asıl kitlesinin camide
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bulunacağını bildiği için, en buh
ranlı dönemlerde halkı Lrşad için 
kürsüye çıkar ve vaaz eder. Bu dö
nemler belki de şiire hiç vaktin 
kalmadığı, bıçağın kemiğe dayandı
ğı, yangınım çatıyı sardığı günlerdir 
Balkan harbi sırasında ve sonrasın- 
da, bu acı ve karanlık günlerde, o. 
nu, Bayezid, Fatih ve Süleymaniye 
camii kürsülerinde müslüroanlan îs, 
lâmlyeün İcaplarına sımsıkı sarılma
ya, cemaat olmaya çağırırken gö
rürüz, Bu buhranlı günlerde cemaat 
şuurunu pekiştirmek icap etmekte
dir. Akif, -dinsiz cemaat belki yaşar 
ama, cemaatsız din yaşamaz» diye
rek cemaati bu hedefe sevk etmek 
ister.

Sonra onu daha Milli Müca
delenin başlangıcında Balıkesir’de
halkı, düşmana karşı mücadeleye 
çağırırken görürüz.- Düşmana karşı 
durmak farz-ı ayındır. Yani bütün 
müslümanlarm üzerine farzdır. Ba
zılarının mücadelesi diğer müslü- 
manlann üzerinden mükeîleefiyeü 
kaldırmaz. Sonra 1020 Mayısında 
Anadolu’ya geçer. Bundan sonra 
Konya ve Kastamonu'da irşad ve 
vaazlarına devam eder. Kastamonu 
Nasrullah Camii kürsüsünde günün 
şartlarında tebliğini sürdürdüğünü 
görürüz. İpin ucu batıkların eline 
geçmiştir. Batıklar kabul ettirmek 
istedikleri Sevr muahedesiyle bizi 
esir edeceklerdir, Müslümanlar dün
yanın çeşitli yerlerinde esaret ha
yatı yaşamaktadırlar. Bizim müs
takil devletimiz onların ümidi idi. 
Eğor hilafet otoritesine sahip Os
m anlI Devleti tamamen yıkılırsa, e.

sir raüslümanlann ümidi kırılarak 
ve müstemlekecıler onları daha ko.
layca sömüreceklerdir

Mehmed Akif bu vaazlarında 
cemaate istiklâl Marşı'nda da ifade
ettiği gibi korkmamasını telkin e- 
der. Müslüman, islâmlyeile tam mü
cehhezse bütün mücadelelerden ga
lip çıkacaktır.

Camideki şairin hitabesi yalnız 
Nasrullah CramUndeki cemaatin ku 
laklarında yankılanmaz. Bu hitabe
nin yayımlandığı Sebilürreşad nüs
hası bir kaç defa basılır. Eleezire 
Cephesi Kumandanlığı bu vaazı Di
yarbakır’da bastırır ve başına şu 
notu ilave eder.-

«Sebilürreşad mecmuası mü 
dir-i muhteremi Mehmed Akif Bey' 
İn Kastamonl'de Nasrullah Camii 
şerifinde irad buyurdukları mevaizJ 
diniye ve maneviyeyi okumak, Hı
ristiyanlığın din-1 mübinl mahv ve 
tslâmlan esir gibi kullanmak gaye
lerini İstihdaf ettiği şu sırada, her 
bir mümin ve müslim için farzdır. 
Üstad.ı diyanetperverin kelâmj pür- 
meailsiyle tenvir ve tezyld-İ mane
viyat eylemesini tavsiye eylerim.- 
Mehmetçik, cephede bu hitabeyi tı
kayarak süngüsüne daha bir sıkı 
sarılır.

("1 Mehmed Akif’in bir süre Da. 
rülfünun'da Edebiyat-ı Umu
miye dersleri verdiğini biliyo
ruz. Ancak bu vazifeyi tab'ına 
uygun bulmamış olacaktır ki, 
istifa ederek üniversite kürsü, 

sünden ayrılmış, cami kürsü
sünü tercih etmiştir.
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“Camideki Şair”, D. Mehmet Doğan, Divan, sayı 3, Ocak 1979
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MUSTAFA ÖZÇELİK

Mehmet Doğan’m 
Mehmet Âkif e Vefası

Gelecek, geçmişin içinde gizlidir. Önemli olan bunu iyi okumak ve 
geleceğe giderken geçmişi hep bir yol haritası olarak sürekli değer
lendirmektir. Bunu yaparken en önemli imkânımız ise yaşadıkları 
dönemin tanıklığım yapmış yazarlardır. Çünkü geçmiş bugüne ve 
geleceğe ancak onların yazdıklarıyla taşınabilir. Öyleyse geçmişte 
yaşayan ve hayatımızda iz bırakmış olan bu tür isimlere sadece bir 
hatıra olarak hafızalarımda yer vermek yeterli olmaz. Önemli olan 
onlan bugünün, dolayısıyla geleceğin kültür hayatma katmak, yeni 
yorumlarla bugünün de yazarları hâline getirmektir.

Şüphesiz bu tür bir muamele her yazarın hakkı olmayabilir; fa
kat öyle isimler vardır ki biz istesek de istemesek de bugün de konuş

maya devam ederler 
ve sürekli olarak gün
demimize girerler. İşte 
bu özellikteki isimler
den birisi de Mehmet 
Âkif Ersoy’dur. Onu 
okuyup anlamadan 
bilhassa son dönemde 
yaşadığımız mesele
leri asla anlayamayız. 
Dolayısıyla geleceğe 
yürüyüşümüzde de ak
samalar olur.

Millî Mücadele’nin 
ruh cephesini kuran en
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önemli isimlerden biri olan Âkif’i toplum olarak bugüne kadar hep 
saygıyla andık, büyük ve önemli bir isim olduğunu söyledik. Hakkında 
kitaplar yayımladık. Bu tür çalışma ve değerlendirmeler elbette bun
dan soma da devam edecektir. Şüphesiz bunların hepsi çok önemlidir; 
ama Mehmet Âkif’i doğru anlama ve anlatma konusunda ve muasırı
mız bir isim hâline getirmede çok da başarılı olduğumuz söylenemez.

îşte Mehmet Doğan ismine bu noktadan başlamak lâzımdır. Bu, 
iyi yetişmiş, çok birikimli, deneyimli, çelebi yazarımızın kültür ha
yatımızdaki müstesna yeri ortadadır. Batılılaşma İhaneti kitabından 
itibaren yakın tarih döneminin dil, din, kültür, medeniyet meselele
rine dair yazdığı eserlerin her biri ayrı ayrı önem taşımaktadır. Fa
kat ben onu hep Mehmet Âkif’le birlikte düşünmekten yanayım. Bu 
durum, Doğan’ın sadece Âkif’le ilgili bir kitap yazmasıyla sınırlı 
bir bakış tarzı değildir. Çünkü o, bunun ötesinde geçmiş ve Âkif’i 
merkeze alarak birazdan değineceğim daha farklı çalışmaların da 
yürütücüsü olmuştur. Ama burada onlara geçmeden bu kitapla ilgili 
kısa bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır.

Mehmet Doğan, Âkif’le ilgili, her baskısında hacmi biraz daha 
genişleyen Camideki Şair: Mehmet Âkif isimli bir eserin sahibidir 
ve bu kitabıyla Âkif’in doğru anlaşılması ve anlatılması konusun
da önemli bir hizmet yapmaktadır. Kitap daha isminden başlayarak 
nasıl bir farklı bakış açısının ürünü olduğunu zaten hemen hisset
tirmektedir. Cami ve şair kelimelerinin birlikte bir kitaba ad olması 
hem Doğan’m Âkif’e bakışı, hem de Âkif’in misyonu açısından son 
derece önemli görülmelidir. Mehmet Âkif, Batılılaşmanın getirdiği 
aydınların halktan kopması gibi bir olumsuzluğun öznesi olmamış, 
hayatın ve halkın içinde bir yazar olmuştur. Kitabın daha adıyla buna 
vurgu yapması önemli bir husus olarak görülmelidir.

Camideki Şair kitabı, Âkif hakkında klâsik biyografi bilgileri 
vermiş olmakla birlikte bunun ötesinde bir yerde durmaktadır. Bu 
bölüm, kitabın asıl konusunu teşkil edecek olan esas konuya bir 
giriş mahiyetindedir. Esas konu ise Âkif’in Millî Mücadele’deki 
fonksiyonu ve Ankara yıllarındaki olaylardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yapısı, Millî Mücadele’nin seyri ve bilhassa İstiklâl Mar
şı etrafında yapılan tespitler oldukça yeni bir bakış açısının ürünüdür. 
Yine kitapta Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret arasındaki kalem müna
kaşasından hareketle Asım ve Haluk tipleri üzerinde yaptığı tahliller 
ise Türkiye’nin kültür ve medeniyet mücadelesindeki panoramasını 
bütün açıklığıyla vermektedir.
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Camideki Şair kitabının son baskısına alman Mehmet Âkif’le 
ilgili tartışmalar bölümü ise Âkif’in lehinde ve aleyhindeki insanlar 
için nasıl vazgeçilmez bir isim olduğunu ortayla koymaktadır. De
nilebilir ki bu muhalif gruplar Âkif’i tartışırken aslında bir ülkenin 
kaderini, bir milletin geleceğini tartışmaktadırlar. Âkif’in söyledik
leriyle nasıl bir öncü bir fikir adamı olduğunu bu tartışmalardan daha 
iyi anlamak mümkün hâle gelmektedir.

Mehmet Doğan’m Âkif’e ilgisi elbette bu çalışmadan ibaret 
kalmamıştır. Çünkü yazmak yaşamakla ve yaşatmakla bütünleşti
ğinde daha farklı bir anlam taşımaktadır. İşte Mehmet Doğan bunu 
başarmış, Mehmet Âkif’le ilgili çabalarını daha farklı boyutlara ta
şımıştır. Meselâ Mehmet Âkif, nasıl Millî Mücadele yıllarında şe
hir şehir dolaşarak konuşmalarıyla bu mücadeleye destek vermişse 
Mehmet Doğan da aynı yolu izleyerek bütün bir Anadolu’yu karış 
karış dolaşarak Âkif konuşmaları yapmıştır. Böylece Âkif, onun di
liyle yeniden bu anlamda hayat bulmuş, toplumun gündemine gir
miştir. Onun mütevazı bir biçimde gerçekleştirdiği bu faaliyet, son 
derece önemli görülmelidir. Zira Necip Fazıl’dan soma Anadolu’yu 
bu anlamda rehabilite eden bir başka isim nerdeyse yoktur. O, bir tür
lü rotasını hakikate doğrultamayan bu ülkede ümidi halkta ve genç
lerde görerek Âkif ve onun şahsında millet ve memleket meselelerini 
bir derviş sabrıyla anlatan bir isim olarak elbette her türlü takdirin 
üzerinde bir vazife görmüştür.

Mehmet Doğan’m Anadolu’daki Âkif konuşmaları yine kuru
cusu olduğu ve uzun yıllar başkanlığını yürüttüğü Türkiye Yazarlar 
Birliği çatısı altmda da devam etmiş, Safahat Mektebi projesiyle 
Safahat, aydınlar ve gençlerin oluşturduğu bir topluluk tarafından 
ayrıntılı bir şekilde okunup değerlendirilmiştir. Öncelikle katılanlar 
açısından önemli ve verimli olan bu çalışma, yine katılımcıların ilgili 
olduğu çevreler nezdinde de Âkif’in aktüel bir konu olarak ele alın
masını sağlamıştır.

Bilindiği üzere Âkif’in istiklâl Marşı’nı yazdığı mekân, Hacet
tepe Üniversitesi sınırlan içerisindedir. Burada ne yazık ki Âkif’e ya
kışan bir durum sergilenmemiş Tacettin Dergâhı kaderine terk edil
miştir. İşte Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde her 
yıl burada gerçekleştirdiği Mehmet Âkif’i anma faaliyetiyle resmî ve 
özel kişilerin, kuruluşlann dikkatlerini Tacettin Dergâhı’na ve Âkif’e 
yönelmelerini sağlamıştır. Bu yolla İstiklâl Marşı’nın yazıldığı or
tamın korunması ve gelecek nesillere aktanlması, bu mekânda bir
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“Türk dünyası yazar evi” oluşturulması hususunda ufiık açıcı tek
liflerin ismi olmuştur. Bugün belki bu ideallerin hepsi gerçekleşti
rilememiştir; ama bu dergâh bu tür bir ilgi sonucunda yıkılmaktan 
kurtulmuştur.

Mehmet Doğan’m son büyük hizmeti ise kuruluşunu gerçekleş
tirdiği “Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi”dir. Bu merkez, geçen 
yıl Ankara’da Mehmet Âkif konulu bir bilgi şöleni düzenleyerek ilk 
önemli faaliyetini gerçekleştirmiştir. Sıra elbette farklı çalışmalara 
da gelecek ve bu merkez bünyesinde Âkif’le ilgili çok önemli çalış
malara imza atılacaktır. Ama tekrarlamakta fayda vardır ki bütün bu 
çalışmalarda en önemli imza Mehmet Doğan’a aittir. Böylelikle o da 
adaşı Mehmet Âkif gibi sessiz, kararlı bir mücadelenin hem yazmak, 
hem konuşmak, hem de aksiyon planında önemli bir ismi olarak kül
tür dünyamızda çok saygın bir yer edinmiş, böylelikle Âkif’in vefalı 
torunu olduğunu hepimize göstermiştir.
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OSMAN ÖZBAHÇE, ATİLLA MÜLAYİM

Basın Yayını 
Birincilikle Bitirdim 
Diplomamı Almaya Gitmedim

Abi sizinle hayat hikâyenizi ortaya çıkarmayı amaçlayan bir söyleşi 
yapmak istiyoruz. Yeri geldikçe düşünce dünyanıza da değineceğiz. 
Ankara ’nın Kalecik ilçesindensiniz, isterseniz buradan başlayalım?

Kalecikliyim, Ankara’nın batısında Ayaş’tan başlayarak batıya doğru 
bir hayli tarihî kasaba var. Doğusunda tek tarihî kasaba Kalecik. Bu 
bölgede kalesi olan üç yer var. Ankara, Çankırı ve Kalecik. Dizdarı 
olan bir kale bu.

Dizdar ne demek?

Dizdar kalenin muhafızı. Diyeceksin ki Anadolu’nun ortasında ka
lenin ne ehemmiyeti var. îlk bakışta öyle. Çünkü Anadolu’nun orta
sında, düşman güçlerinin ulaşamayacağı bir mevkide. Artık kalede 
oturmuyor kimse, bir iç kale gibi bir yer orası. Düşman yoksa başka 
tehlikeler var. Meselâ Celâli karışıklıkları sırasında Celâliler sağı 
solu yağma ediyorlar. O yüzden kıymetli şeyleri kalede saklıyorlar. 
Kale ayakta, kullanılıyor ve dizdarı, muhtemelen birkaç tane yardım
cısı, askeri, yeniçerisi var.

47’lisiniz...

47’liyiz elhamdülillah! 47’liler etkili bir nesil oldu biliyorsun.

Doğum tarihinizi

Doğum tarihimiz 4 Eylül 1947.
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Nüfus cüzdanınızda yazan tarihi mil

Nüfus cüzdanında yazan tarihin sahih olduğunu aile büyükle
ri söylüyor. Sebebi şu: Yıl 1947; ama Türkiye daha İkinci Dünya 
Savaşı’mn kıtlık yıllarını aşamamış, yani bez bulunmuyor meselâ 
memlekette. Sümerbank bunu vesikayla veriyor. Bir çocuğun doğ
ması demek ailenin Sümerbank mamullerinden alması demek, o 
yüzden bizimkiler hemen kaydettirmişler ve Sümerbank’tan bez 
alabilmişler.

Benim ilk nüfus cüzdanım kayboldu. Onun arkasında “Sümerbank 
bez verilmiştir” damgası vardı. O yüzden doğum tarihimiz sahih. 
Tabii şunu söylüyorlar, günü tam hatırlamıyorlar da bağbozumu za
manıydı, diyorlar. Bağbozumu ağustos sonu gibi başlar ve eylül so
nunda kadar devam eder bizim oralarda. Tabii ailemizin bir kısmı 
da ötegeçe / öteyçe, yani Kızılırmak’m öte yakasında bağlan vardı 
eskiden. Herhalde bağbozumuna gitmişler biz doğmuşuz. Tabii bu 
doğumlar o zaman evlerde oluyor. Mahallenin tecrübeli hammlan 
ebelik yapıyorlar. Bana de yanlış hatırlamıyorsam dayımın hanımı 
ebelik yapmış.

Anneniz ev hanımıl

Ev hanımı... İlk mektebi eski harfle okumuş...Yeni harfleri öğren
memiş. Bizde mayıs ayında bahçeye göçülür, ekim sonunda aşağı 
yukan dönülür, bir bahçe hayatı vardır. Bahçeye göçmek köklü bir 
alışkanlıktır. Benim çocukluğumda bir miktar koyun, keçi, birkaç sı
ğır besliyorduk, onlarla birlikte göçülür. Dediğim gibi dört beş ay 
bahçe evinde geçirilir. Biz de bir eylül aynın başmda gümele denilen 
basit bir bahçe evinde doğmuşuz.

Babanız terzi yanılmıyorsaml

Babam terziydi. Terziliği memlekette öğrenmiş; fakat bir süre, asker
likten soma Ankara’da çalışmış, 1940’lı yıllann başmda, soma dön
müş Kalecik’e, biraz tarlalarla uğraşmış, herhalde terzilik pek geçerli 
bir meslek değilmiş o sıralar. Varsa bir iki terzi bir kazaya yeter. Yani 
benim ilk hatırladığım şeyler böyle ekin ekme, ondan soma biçme, 
düven sürme, harman savurma, bunlann hepsi tarih oldu şimdi. Sapla 
saman aynlır. Ama tam ayırmak için rüzgâr gerekir. Rüzgârda savu
rursunuz. Buğday bir yana saman bir yana gider. Bunlann bütün aşa- 
malannı daha okula gitmeden gördüm. Hatta, meselâ eğer ırgat filân
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varsa işi tek 
başına yap
mak müm
kün olmaya
cağı için ırgat 
da bulunur, 
evden tarlaya 
yemek götü
rürdüm, bir 
eşeğin üstüne 
bindirirdiler 
beni küçük 
yaşta olma
ma rağmen 
demek ki o 
zaman öyle

olurdu bu işler. Heybeye de yiyecekleri koyarlardı. Genellikle bulgur 
aşıdır. Bulgur pilavı, sıkı basılır. Tencereye sıkıştırılır, çabuk soğu
masın diye. Yanında yoğurt olur. Onu ayran yapmazlar gidilen yerde 
yapılsın diye. Ekmek, su, soğan gibi birkaç şey daha vardır. Eşeğe 
yüklenir tarlaya gidilir tarlada öğle azığı olur.

İlkokula Kalecik’te mi başladınız?

Kalecik’te başladım. Şöyle şimdi; babam, Ankara’da bir süre çalıştı 
dedim ya, 1952 gibi, ustasının elemana ihtiyacı olmuş, Yusuf usta 
babamı Ankara’ya davet etmiş. Herhalde geçim durumu pek iyi ol
madığı için babam da Ankara’ya terzilik yapmak üzere gitmiş.

Kaç kardeşsiniz?

Dört kardeşiz. Yaşayan dört kardeşiz. İki ablam var. Bir de erkek 
kardeşim. Ben üç numarayım. Ben bir yaşmdayken 19 yaşmda bir 
abim vefat etmiş. Şimdi çaresi kolaylıkla bulunuyor. Menenjitten... 
Daha penisilinin pek yaygınlaşmadığı bir zaman... Benim doğumum 
bir teselli gibi sanki...

Kardeşleriniz nerede yaşıyor?

Hepimiz Ankara’dayız; ama bizim biraderin Kalecik’te bir evi var. O 
meselâ nisan gibi gidiyor kasıma kadar orada duruyor. Biraz kendisi 
ekiyor biçiyor. Kendisi ekiyor biçiyor dediğim, kendi yiyeceği ka



Söyleşi Basın Yayını Birincilikle Bitirdim 3 4 3

dar, eşe dos
ta dağıtacağı 
kadar. Böyle 
şeylere hayli 
meraklı bira
der. ..

A n k a r a  ’ya  
geliş tarihi
ni hatırlıyor 
musunuz?

A nkara’ya 
1956 yılı gü
zünde göç 
ettik. Babam
Ankara’dan geldi. Bazı şeyleri sattı savdı. Neredeyse ailenin satıla
bilecek her şeyini sattı. Lâzım olan eşyayı da yükledik bir kamyona, 
Ankara’da bir gecekondu semti olan Akdere’ye geldik. Gecekondu 
iki ayrı ev gibiydi. Bir tarafına biz yerleştik. Bahçeli bir evden çıktık 
Ankara’da yine bahçeli bir eve, gecekondu da olsa yerleştik.

ilkokul kaçıncı sınıftayken buraya geldinizl

Üçüncü sınıfta geldik. Beni okula dayım yazdırmıştı. Okullar açılmış 
bizim haberimiz yok. Dayım bir gün küçük bir defter, kalem ve silgi 
aldı ve okula yazdırdı beni. İki yıl Kalecik’te okudum. Üçüncü smıfı 
Ankara’da...

Akdere civarında bir okula mı devam ettinizl İlkokulun adı neydi ?

Ulus İlkokulu, Kale’de, Kale’nin hemen altmda Atpazarı bölge
sinde. Samanpazarı’nm hemen üstünde bulunan Ulus İlkokuluna 
kaydettirdiler beni. Zaten yakında, Akdere’de okul yoktu. En ya
kın okul Balkiraz’da, yani Abidinpaşa’da... O da yürüme mesafe
si sayılmaz. Babam da okulun hemen altmda Saraçlar Çarşısı’nda 
çalıştığı için, nasılsa oraya gidiyor, biz de onunla birlikte gittik 
geldik. Boş zamanlarımızda da tabii dükkânda yardımcı oluyoruz. 
Terzi çıraklığı yapıyoruz. Ütü yakıyoruz, ütü yapıyoruz. Eskiden 
kömürlü ütüler vardı, o dışarıda yakılır. Kömür tamamen yanınca 
içeri alınır ütü yapılır. Pantolon dikmeye kadar öğrendim babamın 
yanında...
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Ortaokul1

Cebeci Ortaokulu, o zaman
lar Cebeci çayırı denilen, 
şimdi Cebeci Stadı’mn ya
kınında “Dördüncü Orta”. 
Cumhuriyet döneminde 
Ankara’da dördüncü orta
okul, bu büyük bir okul... 
AvusturyalI bir mimar yap
mış. Büyük bir okul, güzel 
bir spor salonu var. Kon
ferans salonu, kütüphanesi 
var. Sonra yapılan okullar
da bunların hiçbiri yoktu. 
Bu 1930’larda yapılmış bir 

okul. Ortaokulu orda bitirdik.

Annenizin adıl

Safîye, kızımın adı da Safiye.

Babanızın adıl

Sait, küçük oğlum da Sait.

Söyleşilerinizin birinde rastladım, annenizin şöyle bir sözü var, siz 
askere giderken, oğlum arkadaşlarının yerine de nöbet tut, diye na
sihatte bulunmuş sizel

Annem şöyle dedi: “Padişah dirliğiyle git gel.” Yani Anadolu’da 
askerlik kutsal bir şey. Cumhuriyet böyle bir kutsallık üretemiyor. 
O yüzden eski ifadeyi kullanıyor annem. Yani Cumhuriyet’ten filân 
haberdar olmaması mümkün değil annemin. Söylenecek yeni bir 
söz yok bu hususta, annem büyüklerinden öğrendiğini söylüyor. Bir 
de bana zaman zaman derdi, askere gidince gönüllü nöbet tut diye. 
Âdeta nafile ibadet gibi. Yani bana sıkı sıkı tembihlediği nasihatler
den biri de buydu; gönüllü nöbet tut. Ben de onun vasiyetini yerine 
getirdim. Epey gönüllü nöbet tuttum.

Babanız nasıl bir insandı1
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Babam terzilik yapardı, bi
raz ziraatla uğraşırdı.

Babanızın ilkokul, lise dip
loması var mıydı?

Babam anladığım kada
rıyla rüştiye okumuştu.
Kalecik’te o zaman rüşti
ye, yani ortaokul varmış,
Cumhuriyet’ten soma ka
patılmış. Babam iyi okur
yazardı eski harflerle. Ben 
biraz eski harfleri öğrenin
ce bana askerdeyken eski 
harfle mektup yazdı. Eski 
usul bir mektup, “Mehmet 
Bey oğluma” filân diye başlıyor. Eskiler çocuklarına böyle hitap 
ederlerdi. Okur yazarlığı iyiydi. Lâtin harflerini iyi yazamazdı.

Babam Demokrat’tı. Bu aslında belirleyici bir şey. 1950 seçimlerini 
hayal meyal hatırlıyorum. Üç yaşındayım, o zaman dağıtılan resimli 
propaganda kâğıtlardan ötürü hatırlıyorum. Bizim fikrî gelişimimiz
de bunun yeri var, babamın okuduğu gazeteler filân bizde bir etki 
uyandırdı. Ankara’da o zamanlar şöyleydi: Biz okuldan çıktıktan 
soma terzi dükkânına gidiyoruz. Komşularımızın bir kısmı CHP’li, 
onlar Ulus gazetesi alıyor. Babam Ankara’da Demokrat bir gazete 
olan Zafer gazetesi alıyor. Soma komşularla gazeteleri takas ediyo
ruz. Her iki taraf da diğer tarafın ne söylediğinden haberdar oluyor. 
Akşama doğru, ikindiden soma İstanbul gazeteleri gelirdi. “Tayyare 
İstanbul!” diye müvezzi bağıra bağıra gazete satardı...

O zaman komşularımızdan Halkçılar Milliyet, Cumhuriyet gibi ga
zeteleri, biz de galiba Tercüman, Havadis gibi sağ gazeteleri alırdık. 
Yine gazeteler komşular arasında değiş tokuş edilirdi. Yani İstanbul 
gazeteleri ancak akşama ve uçakla Ankara’ya gelirdi. O zamanlar 
Akşam diye bir gazete vardı, çok güçlü bir gazete idi. Akşam gazete
sinin sahibi zengin bir armatör. İlk defa Akşam gazetesi İstanbul’da 
basıldıktan soma kamyona yüklenip Ankara’ya sabah vakti ulaştı
rılıyor. Daha soma diğer gazeteler de bu yolu takip etti. Yalnız bu 
1960’tan soma...
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Dedenizi gördünüz mül

Dedelerimi, nenelerimi göremedim... Hepsi ben doğmadan önce ve
fat etmiş. Bizim baba tarafından yakın akrabamız yok. Babam tek 
çocuk, rivayete göre dedemin yirmi iki çocuğu olmuş, bir tek babam 
yaşamış. O yüzden halamız, amcamız yok... Dayılarımız ve teyze
miz vardı. Hepsi rahmetli oldu...

Anne ve baba Kalecik’in yerlisi mi?

Yerli... Bizde göçmen yok. Kalecik mütecanis bir yer, orda göçmen 
yok. Annem Kalecik’in Tabakhane mahallesinden, biliyorsun derici
lik eski kasabalarda önemli bir ekonomi alanı. Babam Çanşa mahal
lesinden, bu nadir bulunur bir isim, bunun şuradan kaynaklandığını 
düşünüyorum. Kalenin bu tarafında biz varız. Öbür tarafında Erme
ni Mahallesi var. Kaleden aşınca bizim oraya geliniyor muhtemelen 
“çan aşağıya” gibi bir şey, öyle tahmin ediyorum; ama bu tabii bir
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halk etimolojisi... Kalecik’te bir Ermeni nüfusu var, onların mahal
lesine “gâvur köyü” diyorlar.

Kalecik’te bir Ermeni nüfus var dediniz, ilişkiler nasıldı?

Babam terziliği bir Ermeni ustadan öğreniyor. Ben o Ermeni ustay
la Saraçlar Çarşısı’nda karşılaştım. Bir Müslüman ortağı ile beraber 
terzilik yapıyordu. Tabii Ermeniler Kalecik’te kalmadı, Ankara’ya ve 
İstanbul’a göçtüler. Kalecik’te ve Ankara’da tehcir yok, kendilikle
rinden gitmişler.

Ankara ’daki 1915 yangınından sonra epey bir Ermeni yurtdışına gö
çüyor.

Benim çocukluğumda çarşıda Ermeni, Rum ve Yahudi var. Az vardı; 
ama vardı. Ahi kültürü çarşıda devam ediyordu. İlişkiler iyiydi. Es
naf arasında cinsî telmihli nüktelerin bini bir para idi.

Usta sözünün önceden çoğunlukla Ermeniler için kullanıldığı söy
leniri

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin ayarlannm bozulduğu bir yüzyıl. Ge
niş topraklan korumak için çok uzun bir askerlik dönemi var. On beş 
yılı buluyor. Adamı, düşün şimdi 18-20 yaşında alıyorsun 35 yaşında 
geri dönüyor. Yani adamm bir meslek öğrenmesi mümkün değil, bir 
iş tutması zor, uzun askerlikten ötürü... 19. yüzyıl felâketlerle dolu 
bir yüzyıl, o yüzden bizim Müslüman ahali, Türkler birçok mesle
ği unutmuşlar. Askerlik mesleği dışmda bürokrasi, ilmiye ve ziraat, 
bunlann dışındaki meslekleri unutmuşlar...

Babanız ne zaman vefat etti?

Babam 1987’de vefat etti. Annem 1980’de.

Liseyi nerede, hangi okulda okudunuz?

Bizim dönem Cebeci Ortaokulundan sözlü imtihanla mezun oldu. Son 
olarak biz sözlü ile bitirdik okulu. Yazılılar bitiyor, mülakat gibi sözlü 
imtihan yapılıyordu, bizden sonra kaldırdılar. Oradan Gazi Lisesine 
geçtik. Okuduğum bütün okullar eski Ankara’nın sınırlan içinde, yani 
birisi Kale’nin biraz altında, öbürü Cebeci, Hacettepe’nin bitişiği, di
ğeri de Hergele Meydam’nda, yani Ankara’nın namlı meydanı, şimdi 
oraya kocaman bir camii yapıldı. Eskiden orada itfaiye vardı, İtfaiye
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ya da Hergele Meydanı denirdi. Gazi Lisesi Ankara’nın ikinci lisesi, 
Cumhuriyet’e kadar Ankara’da tek lise, yani idadi var, Taş Mektep, 
şimdi İbn-i Sina Hastanesinin bulunduğu yer, resimlerden öyle anla
şılıyor. O lise sonra Ankara Lisesi oluyor, daha sonra Atatürk Lisesi 
yapılıyor. Gazi Lisesi 1933’te, yanılmıyorsam Cumhuriyet’in 10. yı
lında Gazi Terbiye Enstitüsü bünyesinde açılıyor ve başlangıçta İngi
lizce öğretim yapıyor. Sonra Hergele Meydanı’na bir bina yapılıyor 
ve oraya taşınıyor. O zaman İnönü cumhurbaşkanıyken oğlu Gazi 
Lisesinde okuyor. Biz lisedeyken Ankara’da hepi topu on tane lise 
vardı. 1960’lı yıllarda... Ankara’nın nüfusu beş yüz bindi diyelim. 
Herkes liseye gitmediği için yetiyordu. Lise mezunlan yedek subay 
oluyordu. Cumhuriyet Abdülhamit’ten aldığı orta öğretim kurumu 
sayısını fazla değiştiremiyor. Yani liselerin % 90’ı Abdülhamit dö
neminde açılıyor. Meselâ İsparta’da lise yok. Süleyman Demirel bu 
yüzden Afyon’da okuyor. Doğuda da somadan vilâyet olan yerlerde 
lise yok. Maraş’ta okuyorlar. Diyarbakır’da, Malatya’da okunuyor. 
Muhtemelen öğretmensizliktendir... 1950’li yıllara kadar Kalecik’te 
ortaokul yoktu.

Liseye başladığınız yılı hatırlıyor musunuz?

1968’de mezun oldum, 63-64’te olmalı.

1960 darbesinde ortaokul öğrencisi miydiniz'?

Tabii, ortaokul birinci smıf öğrencisiydim. Cebeci Ortaokulu, Siya
sal Bilgiler Fakültesini görüyordu. Oradan gürültü patırtı geldiğini 
işitiyorduk.

Babanız Demokrat Partili, 
darbenin ailenize bir yansı
ması oldu mul

Komşularla arası bozul
madı babamın; fakat aşın 
CHP’liler biraz taşkınlık
lar yaptılar. Meselâ Akdere 
Mahallesi’nde Demokrat Par
tililerin ocağı vardı. Orada 
bulunan CHP’liler talan etti. 
Eski askerî araçlann üzerine 
binip acayip şeyler yaptılar.
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Aslında bu darbe CHP için yapılmış bir darbe; çünkü başka bir siyasi 
teşekkül yok o sırada. O güçte yok en azından... Bölükbaşı, Karaos- 
manoğlu var...

1960’larda sağ sol kamplaşması var mıydı?

Tabii. 1960’lardan sonra ideolojik kamplaşma çok keskinleşti. İde
oloji yükseldi, solcular kendilerini göstermeye başladı. Ankara’da 
Kızılay’da Marksist solcular gösteriler falan yaptılar, eskiden olma
yan işler bunlar. Bizim lise o zamanlar biraz muhafazakâr kaldı. Bi
raz da yöneticilerden ötürü olduğunu zannediyorum, daha milliyetçi 
filân. Bizim Deli Veli (Veli Soysal) diye bir müdürümüz vardı. O 
böyle Atsız’a meraklı, Nâmık Kemal’in şiirlerini ezberden okurdu. 
O, Atsız’m biraderi edebiyat öğretmeni Nejdet Sancar’ı getirdi. Fen 
bölümlerine getirdi, öğretmen olarak...

Dönemin Sovyetler Birliği’nin başkanı Kosigin Türkiye’yi ziyare
te geldi. Tabii Macaristan’ın işgali konusu hatırlarda, bizim okulun 
öğrencilerine Macaristan bayrakları verildi. Tam Sovyet başkanmın 
geldiği sırada onun önüne bayrakları attık. Bir protesto mahiyetinde, 
yani bizim okul biraz sağda bir okuldu. Solcu hocalar da vardı. Fakat 
etkili değillerdi.

Ben liseyi zamanında bitiremedim... O zamanlar “16 soru bilgi yarış
ması” vardı TRT’nin. Radyosu vardı TRT’nin, televizyon daha kurul
mamıştı. 1967 yılında TRT 16 soru bilgi yarışması diye bir yanşma 
yapıyor liseler arasında. Her okul buna katılıyor, iddialı bir yanşma. 
Bizdeki seçmelerde ben de 
kazandım. Dört kişilik bir 
takım var. Tek edebiyatçı 
benim, öbürleri fenci öğ
renciler, yanşma canlı ola
rak radyodan yayınlanıyor.
Sorular soruluyor, cevaplar 
veriliyor. Eleme usulü, ka
zanan bir üste çıkıyor. Bi
zim takım Ankara birincisi 
oldu. Daha sonra Türkiye 
finallerine katıldık. Ders
leri serip onlarla uğraşmak 
zorunda kaldık. Hangi so
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runun çıkacağım bilmiyorsun; fakat aktüel konular falan, bir hazırlık 
yapıyorsunuz. Tabii dersler biraz arka plânda kaldı. Yarışmada Tür
kiye birinciliğini aldık. İstanbul’da Pertevniyal Lisesiydi rakibimiz. 
Türkiye birincisi olduk; fakat sınıfta kaldık. Bir yıl liseyi uzattık.

O sıralar liseyi bitiremeyenler köylerde vekil öğretmenlik yapıyor
du. Biz de gittik Çamlıdere’nin en uzak köylerinden birinde, Dört 
Konak’ta vekil öğretmenlik yaptık. Bir yıl öğretmenlik yaptık. O za
manın ulaşım şartlan sebebiyle Ankara’ya ayda bir geliyorduk.

Üniversiteye de bir yıl gecikmeli başladınız?

Evet, 1968 yılında iyice bir puan alıp, daha önce kafamıza koydu
ğumuz Basm Yayın’a kaydımızı yaptırdık. Bizim Muhsin (Mete) ile 
birlikte. Muhsin’le lisede tanıştık. Bizden somaki bilgi yanşmasında 
Muhsin vardı. Biz eski, tecrübeli yanşmacı olduğumuz için Muhsin 
ve arkadaşlanna tecrübelerimizi aktanyorduk. O vesile ile tanıştık 
Muhsin’le, soma Basm Yayın’da birlikte okuduk.

1968’de üniversiteye geçtiniz. Türkiye’de ve dünyada 68 olayları 
var.

Okula kaydımızı yaptırdık, bizim okul işgal edildi Dev-Genç tarafın
dan. Bizim okul Siyasal Bilgiler Fakültesinin bir bölümü mahiyetin
de bir binada, müstakil bir bina; fakat oraya bağlı. Öğrenciler işgal 
etti SBF’yi. Müzik yayını yapıyorlar, propaganda yapıyorlar, işgal 
bir ay sürdü. Biz okula bir ay gidemedik. İşgal kalktıktan soma okula 
gidebildik. O sene Basm Yayma kaydolduğumuzda TRT Ankara Te-
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levizyonu dene
me yayınına baş
ladı. Haftada üç 
gün akşamlan, üç 
saat, dört saat de
neme yayını ya
pıyor. Ankara’da 
daha televizyon 
yayını yokken 
İstanbul’da Tek
nik Üniversitenin 
sınırlı bir yayını 
var.
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Türkiye televizyon yayıncılığına çok geç başladı. 1930’larda televiz
yon yayıncılığı Amerika’da, İngiltere’de, Avrupa’da başladığı hâlde 
Türkiye televizyonla çok geç tanıştı. O tarih 1968’dir. Biz de Basın 
Yayın Yüksekokuluna kaydolduk. Bu sahada yetişmeyi düşünerek 
kaydolduk. Kırk öğrenci alınıyor, on tane de meslekten almıyor. On
lar da imtihana giriyor, onların içinden seçiliyor. Bizden on yaş, yir
mi yaş büyük adamlarla okuduk.

Kaç yıl okudunuz1

Dört yıl okudum. Basın Yayını birincilikle bitirdim. Ama diplomamı 
almaya gitmedim.

Gitmediniz mi, gidemediniz mil

Gidebilirdim; fakat gitmedim. Öğretim kadrosu görüş farkından 
ötürü bizi dışladı. Normal şartlarda ben akademik hayata intisap 
edebilirdim. Fakat şartlar buna uygun değildi. Bizim okulda farklı 
görüşten birinin asistanlık yapması mümkün değildi. Çok çalışkan 
değildim; ama iyi bir öğrenciydim. Hep bildiğim mevzulardı, üzerin
de düşündüğüm, okuduğum konular olduğu için başarılıydım.

Niye gitmediniz, siyasi olaylardan dolayı mil

Okulda benim artık hocaların fikrinden olmadığım ayan beyan or
taya çıktı. Bizim okulun en meşhur hocalarından biri Ünsal Oskay, 
benim 9’luk kâğıdıma 5 verdi. İtiraz ettim. Beni çağırdı, ben senin 
ne olduğunu biliyorum, bilerek verdim dedi. İyi dedim, sen erkekçe 
söylediğin için ben de 
itirazdan vazgeçiyorum 
dedim. Bu şartlarda 
okulu bitirdik.

Okulu bitirdikten son
ra...

Bitirdiğimiz okul 
itibariyle çalışma 
imkânlarımız çok kı
sıtlı. TRT belli bir zih
niyete teslim edilmiş, 
bizim TRT’de çalışma
yı bırak, önünden geç

E. G. O. 
A N K A R A

JO BÜS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞ1 
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memizin imkânı yok. Bizimkisi hesapsız bir iş, yani gelecekte ne 
olacağını bilmiyoruz. Türkiye’nin o şartlarında bizi TRT’ye almaları 
mümkün değil. Ama okurken staj yaptık. Stajı TRT’de yaptık. Uğur 
Dündar’ın yanında yaptık Muhsin Mete ile. O zaman spor program
lan, belgeseller falan yapıyordu. TRT’ye girmek gibi bir ümidimiz 
yoktu. Mezun olduktan sonra bir işe girmek mümkün değil, Basm 
Yayında, Bilgi Kaynaklan ve Arşivcilik diye bir ders vardı, onun ho
cası Sami Nabi Özerdim idi. Sıkı bir Atatürkçü; ama çok namuslu, 
dürüst bir adam, ben de onun dersinde çok iyiyim, aynca kütüphane
cilik belgem var. Mezun olduktan sonra hoca, gel sana Tarih Kuru- 
munda bir iş ayarlayalım dedi. Tarih Kurumu o zaman demekti. Yani 
Atatürk’ün himayesinde kurulmuş bir demek, mirastan aldığı pay var 
onu kullanıyor. Böylece biz mezun olduktan bir süre sonra Tarih Ku- 
rumunda, Yeni Türkiye Araştırma Merkezinde çalışmaya başladık. 
Ama ben önce şunu yaptım, İstanbul’a gittim. Hareket dergisinde ya
zılarım yayınlandığı için Hareketçilerle tanışıklığım var. Onlar biraz 
sinema işleriyle de uğraşıyorlar, Halit Refiğ, Metin Erksan filân... 
İstanbul’a gittim, acaba oralarda bir iş bulabilir miyiz diye. Ezel Er- 
verdi benim gazetecilik yapmamı istiyor; fakat bizim çalışabileceği
miz bir gazete yok. Yazı yazacağımız, muhabirlik yapacağımız... O da 
olmadı. Biz de İstanbul’da birkaç ay kalıp tekrar Ankara’ya döndük. 
Tarih Kurumunda askerliğe kadar çalışmaya başladık.

Çalışma hayatına girmeden, 60’lı yıllarda sağdan bağımsızlaşmış 
bir Islâmcılıktan bahsedebilir miyiz?

Tabii bunlar iç içe geçmiş konular. O zamanlar milliyetçi, mukadde
satçı diye bir laf var.

İslamcı tabiri var mil

İslâmcı tabiri 60’lann sonunda yavaş yavaş söyleniyor; fakat o dö
nemde milliyetçilik, mukaddesatçılık var. Necip Fazıl’m yazılannda 
çok geçer. Fakat 1970’lerde Ülkü Ocaklan çok etkili. Piyasada onlar 
çok görünüyor. Daha Akıncılar falan çıkmış değil. Nurculann genç
lik çalışmalan var.

Millî Nizami

Millî Nizam yeni teşekkül ediyor. Ama Millî Nizam’m gençlik teş
kilatlan yok. Mücadeleciler var. Yemden Millî Mücadele’nin gençlik 
faaliyetleri var. Ama Ülkü Ocaklan sahaya hâkim.
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O dönem gençler dergi olarak, kitap olarak nelerden besleniyorlar?

O zamanlar bizim okuyacağımız çok kitap yok. Ben lise yıllarınday- 
ken kitaba ulaşmak zor, kitabı almak da zor, ekonomik bakımdan. 
Bizim Gazi Lisesine yakın Kedi Seven Sokağı’nda İl Halk Kütüp
hanesi vardı, bir apartman, apartmanın alt bodrum katlarım depo 
yapmışlar, giriş katı salon, üst katı idare, ben okuldan çıkıp oraya 
gider, katalogdan bulduğum kitaplan alır okurdum. Meselâ Nihat 
Sami Banarlı’nm Resimli Türk Edebiyatı'm orada okudum. Edebi ve 
felsefi metinlerin birçoğunu orada okudum.

İlk okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz?

İlk okuduğum kitabı değil de ilk okuduğum edebi eser olarak orta
okul ikinci sınıfta Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. O 
kitabı üst üste birkaç kere okudum. Biraz da bizim yaşımıza uygun, 
bir gencin hayatını anlatıyor, belki o yüzden. O yıllarda takip ettiğim, 
Peyami Safa aynı zamanda darbeye muhalif bir adam olarak Hava
dis ya da Son Havadis gazetesinde yazardı. Oradan da tanıyordum
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Peyami Safa’yı. Orhan Seyfi Orhon filân, orada yazardı. Tercüman 
gazetesini de takip ederdi peder. Tercüman gazetesi muhafazakâr bir 
gazeteydi. Yazarları arasında Kadircan Kaflı vardı. Daha sonra Ah
met Kabaklı, Ergun Göze de yazmaya başladı, onları takip ediyor
duk. Yani dediğim gibi kitap çok fazla yoktu, erişmek de zordu... 
Şunu da söyleyeyim, lisede Ankara liseler arası şiir yarışması oldu. 
Birinci oldum.

Kendi şiiriniz miydi?

Tabii kendi yazdığım şiir...

Bundan şimdiye kadar hiç bahsetmediniz?

Şimdiye kadar şiir tarafımızı 
unutturmaya çalıştık. Siz faş 
edeceksiniz nasıl olsa diye söy
ledim.

Üniversiteden mezun oldunuz, 
iş bizim açımızdan zor dediniz. 
Bir de şöyle bir durum var, siz 
yazarlığıyla geçinen birisiniz, 
devlet memurluğu yok. Hep 
sivil işlerle, telifle geçiminizi 
sağladınız. Ama okuldan sonra 
hayata atılmak diye bir hâdise 
var. İlk işinize nasıl başladınız?

Tarih Kurumunda, Yeni Tür
kiye Araştırma Merkezi 
Atatürk’le ilgili, inkılaplarla 
ilgili malzemelerin toplandığı, 
tasnif edildiği bir yerdi. Orada 
iki yıl çalıştım. Askere gideyim 
de askerlik iş bulmada engel 
teşkil etmesin diye 1974 yılı 
baharında askere gittim. İzmir 
Gazi Emir Ulaştırma Okulu’na 
çıktı kuramız. Ankara’dan çık
tık İzmir’e vardık. Eskiden 
Buca’dan sonrası boştu, Gazi
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Emir’e kadar doğru düzgün yerleşim yeri yoktu. Trenle gidiliyor. 
Ulaştırma okuluna girdik, askerlik hayatımız başladı. Bir ay sonra üç 
aylık kısa dönemler çıkmaya başladı. Ama gitmiş olduk, biraz sabret- 
seydik üç ay askerlik yapacaktık. Yedek Subay Okulu’na dört aylık 
asker olarak başladık. Yedek Subay Okulu’ndan ayrılacağız, tam o 
dönemde Kıbns Harekâtı başladı. İzmir hedef olabilir, askerî hedef
ler bombalanabilir diye dağda bayırda yattık. Daha sonra, kuraları
mızı çekmiştik, mehil müddeti yok, doğru birliklerinize diye İstanbul 
Kartal Maltepe Terminal Birliği’ne gittik...

Terminal Birliği?

Terminal Birliği şu demek, küçük bir birlik, bizim birlikte bir albay 
vardı, bir asteğmen, yani ben, bir de astsubay var. Ne yapıyorduk. 
Deniz yoluyla geleni karayoluna, karayoluyla geleni deniz yoluna 
aktarıyorduk...

İstanbul’da askerlik yapmak benim için iyi oldu. Hareket dergisinde 
yazıyorum, İstanbul’da askerlik yapmam dergiyle irtibatımı kolay
laştırdı. Hafta sonlan Cağaloğlu’nda bulunan Dergâh Yayınlan’na 
uğruyorum.

Dergâh Yayınları o sıralar Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi diye 
bir ansiklopedi tasarladı. Fakat ne yapacaklannı da tam bilmiyorlar. 
Galiba Mehmet Kaplan’la alâkadan ötürü, Mehmet Kaplan Edebi
yat Fakültesinde çok ünlü bir hoca, ekibi falan var. Edebiyat Fakül
tesinden başka hocalar var, Ali Nihat Tarhan gibi, Erzurum’da bazı 
hocalar var Orhan Okay Hoca gibi, bunlan dikkate alarak böyle bir 
ansiklopedi çıkarmayı düşünüyorlar; fakat bu işi yapacak kimse yok. 
Nasıl bir ansiklopedi olacak, hangi maddeler olacak, ölçü ne ola
cak, kataloglama, kütüphanecilik bilgisi gibi birtakım şeyler lâzım. 
Bu işler de biraz benim bildiğim işler olduğu için bana, askerlikten 
sonra sen bunun yayın işlerini üstlen, dediler. Ben de kabul ettim, 
askerlikten sonra Tarih Kurumuna dönmeyecektim zaten. Askerlik 
bitince, Dergâh Yayınlan’nda çalışmaya başladım. O sırada Hare
ket dergisi kapanmış, Hareket Yayınlan’mn kitap yayınlan devam 
ediyor. Dergâhçılar kitapçı dükkânlan açmaya başladılar, İstanbul’a, 
Ankara’ya, Erzurum’a açtılar.

Ankara ’daki kitabevini kim açtı?

Ankara’daki Dergâh Kitabevi’ni ben açtım. Zafer Çarşısı’nda kü
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çük bir dükkândı. 1971-72 gibi açıldı. Daha sonra CHP’li belediye 
başkanı bizi oradan attı. CHP belediye başkanıyla bizzat ben görüş
tüm. O sırada CHP ile Demokratik Parti vardı, Ferruh Bozbeyli’nin 
partisi, koalisyon gibi bir şey yapıyorlardı. Demokratik Parti onları 
destekliyordu. Bozbeyli’yle bizimkiler temas kurdular. O bir türlü 
inanmıyor, “hukukta olmaz böyle şey” filân diyor. Neyse bana bir 
randevu aldılar gittim adamla görüştüm. Adam bize direk, ben size 
temelden karşıyım dedi, hiç boş yere uğraşma dedi ve bizi attılar 
oradan. Dergâh Kitabevi de kapandı.

Kaç yıl çalıştınız?

Orada epeyce çalıştık. Darbeye kadar, 7-8 yıl...

İstanbul’da Dergâh ’ta çalışıyorsunuz?

Evet.

Nerede kalıyordunuz, nasıl yaşıyordunuz?

MTTB’nin Rüstem Paşa Yurdu’nda kalıyordum. Bekâr haya
tı İstanbul’da iyi bir hayat değil, hele Ramazan’da çok sıkıntı çeki
yorduk. Neyse sonra eski bir Hareketçinin boşalttığı bir ev, Millet 
Caddesi’nde Haseki Hastanesinin karşısında, sekizinci katta bir yer, 
insan çıkınca inmek istemiyor, inince çıkmak istemiyor. Teraslı bir 
yer, güzel tarafi o. Bir tarafta Fatih camii bütün ihtişamı ile görünüyor, 
öbür taraf Marmara’yı görüyor. Orada bir süre kaldık. 1976-77’nin bir 
kısmı, o arada ansiklopediyi çıkarmaya başladık. Reklam kampanyası 
yaptık, birinci fasikül, ikinci fasikül çıkmaya başladı. Ciddi bir abone 
kampanyası yapmıştık. Üç cildin yayınım ben yönettim. O arada Şa
ban Karataş TRT Genel Müdürü oldu. Yani akılda olmayan bir şey, sağ 
iktidarlar TRT’de bir hâkimiyet kurmaya çalıştılar. Önce Prof. Nevzat 
Yalçmtaş kısa süre, ondan soma Şaban Hoca. Şaban Hoca Adalet Par
tisine meyyaldi. Demirel’le münasebetleri vardı.

Ezel Bey Erzurum’dan tanıdığı Şaban Hocayı tebrik etmeye gidelim 
dedi. Şaban Hocayı tebrik etmeye gittik. Şaban Hoca benim Basm 
Yayın mezunu olduğumu öğrenince, bu arada Batılılaşma İhane
ti çıkmıştı, bana danışmanlık teklif etti. Bana da bekâr hayatı zor 
geliyor, Ankara’nın rahatlığı İstanbul’da yok. İstanbul o zaman 2,5 
milyon. 2,5 milyonken bile İstanbul yorucu bir şehirdi. Ankara’ya 
dönerim ve ansiklopediye de yardım ederim dedim. O şartla kabul
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ettim. Ankara’ya geldik; ama ben her hafta sonu İstanbul’a gidiyor
dum, ansiklopedide kendime ait işleri hallediyordum. Cuma akşamı 
çıkıyordum, pazar akşamı dönüyordum. Üç cildi böyle çıkardık. On
dan sonra geri kalanım devam edemedik. Yani İstanbul’da ikinci işim 
böyle...

TRT’de çalışmaya başladınız?

Evet. Amerikan büyükelçiliğinin karşısında bulunan, Tarko binası 
deniyor, Tarım Kredi Kooperatifleri böyle bir bina yapmış, TRT ki
ralamış, daha sonra TRT bunu satm almış. Binanın altına stüdyoları 
falan yaptılar, eskiden Mithat Paşa’da stüdyoları vardı, o binaya daha 
fazla stüdyo yaptılar. Genel müdürün yanındaki odalardan birinde 
işe başladık. Ama TRT’ye bir türlü hâkim olunamıyor. TRT âdeta 
kemikleştirilmiş belli bir zihniyetin adamları tarafından. Her konu
da ayak sürüyorlar, engelleme yapıyorlar, o yüzden de âdeta bir şey 
yapılamıyor. Böyle bir süre zaman geçti. Muhsin de TRT’ye girmiş
ti. Muhsin yapımcı olarak girdi. İmtihanı kazandı. Ben sözleşmeli
yim o memur olarak yapımcı. Dedik ki onunla bazı şeyler yapalım. 
Muhsin’le belgesel programlan yapmaya 1977’nin güz aylannda 
başladık. Üst üste birkaç program yaptık. Birisi Türkiye’deki otuz 
Ulu Camiyi, bir programda anlatan, Ulu Camii belgeseli. Ulu Ca- 
miiler değil. Ulu Camilerin ortak özelliklerini, bir Ulu Camii bel
geselinde anlatma esasına dayanan bir programdı. TRT’nin belki de 
ilk dinî belgeseli idi, içinde Kur’an okunuyor, ezan okunuyor, hutbe 
veriliyor, hatip kılıçla hutbeye çıkıyor. Maraş’ta, Fransızlara, malum, 
direniş nasıl başlıyor? Cuma için Ulu Camiin minberine çıkan ha
tip diyor ki, {Mehmet Doğan ’ın sesi boğuklaştı, gözleri doldu, biraz 
ağlamaklı bir anlatımla) Cuma namazı hür insanlara mahsustur, bu 
Kale’de Fransız bayrağı oldukça Cuma namazı kılmak caiz değildir, 
bu söz üzerine millet akın akm Kale’ye gidiyor. Bunlan da anlatan 
güzel bir belgesel programdı. Tabii sonra belgeseli tarumar ettiler. 
Dinî yayınlar prodüktörü Asaf Demirbaş o görüntüleri almış, kendi 
programlarında kullanmış. Programın orijinali yok arşivde...

TRT’de o dönem çalışmalarınızdan devam etsek...

O arada Sanat Sözlüğü diye periyodik bir programa başladık. Çeşitli 
edebiyat sanat olaylan hakkında bir program, ilk programda, zaten 
bir program yapıldı, Cemil Meriç vardı, Türkiye’de ilk edebiyat dok
torasını yapan Ali Nihat Tarlan, Mustafa Kutlu’nun Sevinç Çokum’la 
bir konuşması vardı. Klâsik sanatlarla ilgili bir bölüm vardı. Çeşitli
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renklerden konuşmaları olan bir programdı. Fakat TRT’de müthiş bir 
direniş var. Bir sunucunun metin okuması gerekiyor. Muhsin adam 
bulamıyor okutmak için, neyse birini bulmuş, adam “Ben bunu ses
lendirmem” demiş. Mecburen, ona göre zayıf birine seslendirme 
yaptırdık. O arada eski usul montaj var, siyah beyaz çekiliyor ondan 
sonra montajı yapılıyor. Montajcılar da ayak sürüyor; fakat montajcı 
Cemil Meriç’i dinliyor, yav bu adam ne söylüyor falan demeye başlı
yor. Cemil Meriç, “Her tarif hakikati tahrif eder” falan diyor, adamın 
ilgisi birden uyandı, montajcı neyse ki problem çıkarmadan montajı
mızı yaptı. Güzel Dil Türkçe Bize diye Türkçe üzerine konuşulacak 
bir program yaptık; ama devamını getiremedik.

İlk yaptığımız programlar bunlar daha sonra Şaban Hocayı görev
den aldılar. CHP iktidarı geldi, malum, Ecevit’in son iktidarı, bizi, 
sözleşmelileri bir odaya topladılar, 10-15 kişi bir odadayız. Öğleye 
doğru geliyoruz. Öğle yemeği yiyoruz, öğleden sonra Millî Kütüp
haneye gidiyorum. Ansiklopediyle ilgili işler, periyodikler bölümüne 
geçiyorum onlarla uğraşıyorum. Yani bizi atacaklar eninde sonunda. 
Neyse sene sonunda bizi gönderdiler. 1978 sonunda TRT ile işimiz 
bitti.

Daha sonra?

Daha sonra İstanbul tekrar çağırdı bizi. Hareket dergisini çıkarmak 
için. Biz de “olur” dedik ve gittik. Dergi için hazırlıkları yaptık. Bi
rinci sayıyı çıkardım ve tekrar Ankara’ya döndüm... Biraz oradaki 
havayı uygun bulmadım. Dergi âdeta benim üzerimden yürüyor. 
Dergide üç tane yazı yazmışım, müstearlarla filân üç yazı, baktım 
sürdürülebilirlikte sıkıntı var, Ankara’ya döndüm.

Gene işsizsiniz?

Evet. Ama Batılılaşma İhaneti çıkmış, aşağı yukarı 4-5 yıl önce, her 
yıl baskı yapıyor. Tarih ve Toplum yayınlanmış, iki kitabım var. O 
arada Yazarlar Birliği’ni kurmuşuz. Ankara’yla böyle bir irtibatı
mız da var. Ankara’nın rahatlığı var. Ankara’da geçim kolay diye, 
öyle çok paraya ihtiyaç olmaz diye düşündük. Ankara’ya dönelim 
bir yayınevi kuralım Yazarlar Birliği ile birlikte yayınevini yürütelim 
dedik ve Ankara’ya dönüp Birlik Yayınlan’m kurduk. Kendi kitapla
rımızı yayınlarız dedik. Sözlükle ilgili çalışmaya başladım. Sözlükle 
ilgili daha önceki tasavvurlarımı artık kuvveden fiile dönüştürmek
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için Ankara’ya dönmemin böyle bir faydası oldu. Ve yoğun bir çalış
ma dönemi...

Yaş ilerliyor ama hâlâ bekârız?

Evet, o ayrı bir bahis...

Ankara ’da geçim kolay diyorsunuz, geçimden kasıt yiyecek ekmek, 
içecek su... Telif dışında bir geliriniz yok?

Evet, bir gelirimiz yok. TRT’den bizi atınca bir tazminat verdiler. 
O tazminatla valide hanım dedi ki bir buzdolabı, bir çamaşır maki
nesi al, bir gün evlenirsin lâzım olur, peki dedik biz de onları aldık. 
Geri kalan para ile de üç beş ay idare ederiz, o arada bir imkân çıkar 
önümüzde dedik. Hakikaten dört elle sarıldık sözlük işine, günde on 
sekiz saat çalışıyorum. Uyku dışında bütün zamanımı sözlüğe hasre
diyorum. Haftada bir gün, cuma günleri Kızılay’a gidiyorum, arka
daşlarla buluşuyorum, cuma kılıyorum...

Kaç yıl sürdü sözlük çalışmanız?

1978’den 1981’e kadar üç yıl, o arada Yazarlar Birliği’ni kurmuştuk. 
Hatay Sokak’ında bir yer tuttuk. Bir müddet soma kütüphanemi ora
ya getirdim. Millet ancak akşama doğru geliyordu, orada çalışmaya 
başladım.

Sözlük belli bir aşamaya gelince sözlükle ilgili bir tanıtım, broşür bas
tırdık. Edebiyat öğretmenlerine, Türkçe öğretmenlerine, tarih öğret
menlerine filân çok miktarda broşür gönderdik. Postayla. Aynı zaman
da Yeni Devir ve Millî Gazete'As eş dost hatırına reklamlar yayınlattık. 
Özü şu; böyle bir sözlük çıkacak, abone olanlara makul bir fiyatla veri
lecek. Ortada olmayan bir eser için 1000’e yakın talep geldi. Hesapla
dık bununla 5000 sözlük basılıyor. 1000 taneyi abonelere gönderdik ve 
birçok teşekkür aldık. Diğer 4000 tanesi de kısa sürede satıldı. Demek 
ki gerçek bir ihtiyaç varmış. Sözlük çarkı çevirmeye başladı. Batılılaş
ma İhaneti, sözlük, Saadettin Elibol’un kitaplarım bastık, soma Nec
mettin Turinay’ın, Beşir Ayvazoğlu’nun, 20’ye yakın kitap yayınladık 
Birlik Yayınlan’ndan. O ara, 12 Eylül’den bir iki ay önce Kültür Ba
kanlığı Sinema Dairesi’ne girdim, sözleşmeli olarak. Filim yapımcısı 
ve senaryo yazan diye. Dolayısıyla bir işim oldu.

Yazarlar Birliği başkanlığı devam ediyor mu?
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Devam ediyor. Kimsenin üstlenecek hâli yok. Nöbet bizde kalmaya 
devam ediyor. Birlik Yayınlan devam ediyor. Hatay Sokak’ı Kültür 
Bakanlığına çok yakın, öğle tatilinde bile oraya gidiyoruz. Bakanlık
ta çalıştığımız için, sistemi çevirelim diye telif de Yazarlar Birliği’ne, 
Birlik Yayınlan’na kalıyor. Evlenene kadar telif almadım.

Ne zaman evlendiniz1

Kültür Bakanlığında çalışırken, 1983 yılında 
36 yaşında evlendim.

Evliliğe nasıl karar verdinizi

Artık yaşımız geçiyordu, evlenelim dedik ve 
evlendik. Hatice Hanım da Kültür Bakanlı
ğında çalışıyordu. Bekârlığa böylece veda 
ettik.

İki erkek çocuk, bir kız çocuğunuz var...

Evet.

Kültür Bakanlığından ne zaman ayrıldınız!

Kültür Bakanlığından 1986 sonunda ayrıl
dım. Tekrar resmî bir işim olmadı... O ara 
ben RTÜK üyesi seçilene kadar teliflerle ge
çindim. Yani 1990’lı yıllarda teliflerle geçin
mem mümkündü. 1996 yılında RTÜK üyesi 
seçildim. Yazmaya ve Kitap yayınlamaya de
vam ettim.

Yazarlar Birliği’yle alâkamı hiç kesmedim... 
Benim kitaplar beş altı yayınevine dağılmış

tı. Bunları toplamak için daha sonra Yazar Yayınlan’m kurduk.

Emekli olmayı başardınız mil

SSK’dan güç belâ emekli olduk. Herkes bizi RTÜK’ten emekli ol
muş sanıyor. SSK’dan emekli olabilmem için gerekli imzayı atmak
ta ayak sürçerek Türkiye’nin RTÜK başkanı epeyce yardımcı oldu! 
Sonra da RTÜK yönetimi emeklilik kesenekleri ile ilgili bir meseleyi 
çözmekten imtina ederek bizi mahkemeye verdi ve bir de geri ödeme 
sıkıntısı ile karşılaştık.

DOĞAN ve HALICI 
Aileleri

Hatice ile Mehmet Doğan’ın 
nikâh törenine 

teşrifinizi dilerler.

13 Mart 1984 Salı, 13.30 
Gençlik Parkı Nikâh Salonu - ANKARA
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Yazı hayatınıza Hareket’te başladınız diye biliyoruz, Hareket’ten 
önce gazete dergi var mil

Başka bir iki gazetede, dergide şiirim falan yayınlandı; ama onlar 
artık biraz daha erken bir zaman.

Hareket’ten önce de mi şiirle başladınız1

Tabii tabii, şimdi admı bile hatırlamadığım çok önemli olmayan der
giler var. Ne o şiirler var elimde ne de o dergiler. Hareket' te yayınla
nan şiirim de lise son sımf, 1967...

Fakültede şiire devam ettiniz mil

İlk yıllarda devam ettim. O sıralar birkaç şiir yayınlandı Hareket’te, 
sonra Hareket dergisi benim şiirlerimi, beş altı tane vardı herhalde, 
yayınlamamaya başladı.

Beğenmediler mil

Benim başka şeyler yapmamı istediler. Öyle bir beklenti var. Okul
dan ötürü, yani deneme inceleme tarzında fikir yazıları gibi. Zaten 
yeterince, belki de fazla, şair var memlekette. Yani biraz bizi caydır
dılar. Devam etseydik ne olurdu bilmiyoruz. O zamanki şiirler içinde 
kendi şiirlerimi kötü bulmuyordum. Çok iddialı değildim; ama iyi 
şiirler yazdığımı düşünüyordum.

Hareket’te meselâ edebiyatla düşünceyi karşılaştırdığımızda düşün
ce daha ağır basıyor. Dergâh dergisini Hareket ’in devamı kabul et
tiğimizde edebiyat ağır basıyor.

Öyle tabii. Dergâh esasen edebiyat dergisi. Bazen uzun uzun incele
me yazıları çıkıyor. Bazı fikir yazılan yer alıyor...

Siz yazı hayatınızı Hareketle mi başlatıyorsunuzl

Öyle sayıyorum. İtibari olarak yazı hayatım Hareket'te başladı.

Yıl kaç!

1967, Kasım sayısı.

ilkyazınız ne zaman yayınlandı hatırlıyor musunuz1

İlk yazı 1971-1972 yılları gibi. Üniversitede öğrenci iken başladım 
Hareket'te yazı yazmaya. Batılılaşma İhaneti'ruteki yazıların önemli 
bir kısmı o zamanm yazılan.
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O yazılara nasıl karar verdinizi Batılılaşma İhaneti ’ni okuduğu
muzda tek konu etrafında örülmüş yazılar olarak algılayabiliyoruz. 
Plânlı programlı bir çalışma işine mi girdinizi

Harekefteki bu tür yazılar, bir plan üzerine yazılmış yazılar değil, 
o günün olayları etrafında düşünülmüş yazılar. Meselâ Hareket'te 
geniş yer işgal eden uzun bir yazı var, başlarda bir yerde o yazı, 
Cumhuriyet’in 50. yılı münasebetiyle Hareket'in çıkardığı özel sayı 
için yazılmıştır. O sırada CHP-MSP koalisyonu var, o sebeple yazıl
mış yazılar var. Meselâ dil devrimiyle ilgili özel bir sayı yapılmak 
istenmiştir, onun için yazılmış bir yazı var. Milliyetçilik o zaman çok 
konuşulan bir konu, Nurettin Topçu’nun öne çıkardığı bir milliyetçi
lik var, bu çerçevede milliyetçiliği ele aldığımız yazılar var.

Bunu, milliyetçilik bah
sini biraz açar mısınız1

Tarih, toprak ve din ek
senli bir milliyetçilik, 
bir de Kemalist milli
yetçilik. Kemalist mil
liyetçilikten biraz de
ğişikliğe uğramış biraz 
MHP’nin milliyetçiliği, 
soma o çok daha ciddi 
bir değişim geçirmek 
zorunda kaldı. Dinî 
muhtevasını güçlen
dirmek zorunda kaldı 

MHP. O da gençlerden kaynaklandı diye düşünüyorum. Gençler... 
Sahada şiddetli bir kavga var. Her gün gençler ölüyorlar, buna ciddi 
bir arka plân gerekiyor. Şehadet kavramı öne çıkıyor ister istemez. 
Din mecburen gündeme geliyor ve kendini kabul ettiriyor. Bunlar 
yavaş yavaş Hareket' in, Topçu’nun milliyetçiliğine doğru yanaşmış 
oldular böylece. Benim bildiğim son yıllarına doğru Hareket'in ve 
Hareket Yaymlan’nm MHP cenahından da okuyucuları artmıştı. Cid
di okuyucusu vardı. Hatta şöyle bir şey oldu 1975 yılında Batılılaş
ma İhaneti yayınlandı, bana telif hakkı olarak 5000 tane basıldığı 
için 50 tane kitap gönderdiler. Bir koli kitap. Bir türlü elime geçmi
yor. Telefon ediyorum arkadaşlara, nasıl gönderdiniz, hangi amba
ra verdiniz, kaç gün oldu filân, sonunda anlaşıldı ki kitap MHP’ye 
gitmiş. MHP’de de bir Mehmet Doğan var partinin mali sekreteri.
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Kayserili, sonra milletvekili de oldu. O İstanbul piyasasından kitap 
alıyor, partide gençlere ya satıyor ya da dağıtıyor. Bu da onun eline 
geçmiş. İstanbul’dan aramışlar yanlışlıkla kitaplar size gelmiş diye. 
Sonra beni aradı özür dileriz sizin kitap bize gelmiş biz de sattık dedi. 
Aslmda şu anlaşılıyor ki MHP’nin milliyetçilik anlayışım eleştiren 
yazılar var kitapta, demek orda bile alâka görmüş, 1975, gençlik ha
reketlerinin keskin olduğu sıralarda...

Hareket dergisi 1966 çıkışı, ben ilk defa bir yıl sonra orada şiir ya
yınladım, Topçu’nun bulunduğu son dönem. Topçu 1939 yılında ilk 
çıkardığında yine şiir, hikâye, estetik, sanat, resimle ilgili yazılar, 
tercümeler var. Yani Harekef te, sanatla fikir ayrılmış değil, sonraki 
dönemlerde de öyle hep, bir edebiyat sanat tarafı var.

Ercan Yıldırım ’ın yazısında dile getirdiği bir husus var. Sağcılar 
Mehmet Doğan ’ı İslamcı, İslamcılar sağcı olarak görüyor. Böyle bir 
açmaz var ortada, ne dersinizi

Ben neysem oyum. Bir kere İslâmcı olmak diye bir gayretim olmadı. 
Hayatım boyunca kendimi İslâmcı olarak tanımlamadım. İslâmcılık 
kavramını yanlış buluyorum. Müslümanlık vardır. Türkiye dışında 
karşılığı da yok İslâmcı kavramının. Arapçada İslâmcılıkla eş ma
nalı bir kelime yok. İslâmi hareketler var. İslâmcı hareketler yok. 
İslâmcılık, Fransızca İslamizmın tercümesi, o zaman bir ideoloji olu
yor. İslamizm İslâm ideolojisi oluyor.

İslâmcılık tanımlaması siyasi bir ideolojiye işaret ediyor. Yani 
İslâmcılar da zaten kendilerini siyasi bir ideolojinin taraftan olarak 
kabul ediyorlar. Bizden önceki nesillerin hiçbiri “ben İslâmcıyım” 
demedi. Ne Âkif dedi, ne Sait Halim Paşa dedi, ne Nurettin Topçu, ne 
Necip Fazıl İslâmcıyım dedi. Bu kuşak Müslümanız, mukaddesatçı
yız gibi şeyler söylediler. Bu bizim kuşakla birlikte başladı, 60’lann 
sonlanna doğru. Biraz da sol ideolojilerle tanışıklıkla birlikte baş
ladı. Sol ideoloji jargonu var, devrimcilik meselâ. Bir Müslüman 
devrimcilik iddiasında olamaz, neyi devireceksin kardeşim, Müslü
manlık bir hayat tarzıdır, din arka plânı olan bir hayat tarzıdır, sen 
onu hâkim kılmaya çalışırsın, bunu başanrsm ya da başaramazsın bu 
ayn bir şey, bunun için ben devrimcilik iddialannı doğru bulmuyo
rum. İslâm’ın kendisi bir devrimdir ve totaliter bir İslâm anlayışını 
da doğru bulmuyor. Radikal İslâmcılann bir söylemi var; bu demok
rasiyle olmaz, peki kardeşim neyle olur, bunun bir karşılığı yok. De
mokrasiyle olmayacak, ne yapacağız öyleyse?
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Kendinizi tanımlarken Müslümanlığın yanına sağcılık gibi bir tanım 
koyuyor musunuz?

Hayır, sağcıyım demedim ben; ama kaba bir tasnif var sağ-sol, o za
man sağcıyız biz hepimiz, buna İslâmcı da girer, ülkücü de girer. Bu 
tasnifin geri planında esasında din var, dinî akımlar ve karşı olanlar 
var. Yani sol akımlar dine hep uzak durdu. Yani bunların içinde mute
diller bile dini gelip geçici, yani modernlikle bağdaşmayan; ama bir 
alışkanlık olarak devam eden, bir süre sonra kendiliğinden ortadan 
kalkacak bir anlayış olarak gördüler ve dinden uzak durdular. Din
darlardan da uzak durdular. Buradaki temel ayrım dindir. Dindar mı
sın, değil misin; dine karşı mısın, değil misin üzerinden bir ayrımdır. 
O zaman sağcılık ve solculuk var, yani dindar bir solculuk yok, şu
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anda bile olduğu kanaatinde değilim. Ama meselâ Topçu’nun İslâm 
sosyalizmi var, yani sosyalist bir sağcılık, İslâmilik veya İslâmcılık, 
İslâmi hareket var. Bir Müslüman ille de bu kapitalist dünya görü
şünü benimsemeyebilir, ona karşı çıkabilir ve ruhçu bir sosyalizmi 
savunabilir, Topçu’nun yaptığı bu. Ama öbür tarafta dine yaklaşan 
boyutta hiçbir hareket yok.

Meselâ düşünce dünyanız anlamında kendinizi Topçu ’yla mı açıklı
yorsunuz?

Tabiî Topçu temel diyebilirim. Ama Topçu’yla karşılaşmamız an
cak lise yıllarında oldu. Lise yıllarında Topçu’nun ilk çıktığı sayıdan 
(1966) başlayıp Hareket dergisini takip, şahsi bir tanışıklık olmasa da, 
o zaman birçok dergi çıkıyor, birçoğu da ideolojik dergi, bunların için-
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de farklı bir dergi Hareket. Ama daha önce Topçu’nun yayınlanmış 
fazla kitabı da yok. Yani galiba küçük bir Maarif Davası var, Yarınki 
Türkiye'den de emin değilim yayınlanıp yayınlanmadığından, yayın- 
landıysa da ben görmüş değilim. Ama Hareket dergisinin 1950’li sa
yılarım okumuş olmamız mümkün değil. 1966’dan itibaren Hareket 
okuyucusu olduk, sonra yazmaya başladık. O dönem başka dergileri 
de takip ediyordum; Hisar, Varlık, Türk Yurdu dergisi, Toprak, Türk 
Kültürü gibi çok sayıda dergi takip ediyordum. Büyük Doğu dergisini 
okudum; fakat hiçbir zaman Büyük Doğu takipçisi olmadım.

İlk başlarda Hareket’in kadrosunda yer aldınız mı yoksa Hareket’e 
herhangi bir yazar olarak mı katıldınız?

İlk başlarda öyle idi. Şiir gönderiyorum bazen yayınlanıyor, bazen 
yayınlanmıyor. Daha soma ben şiirleri Ankara’dan gönderdiğim için 
merak etmişler, okulumu yazmış olmalıyım herhalde, Ali Birinci o 
zamanlar Mülkiyede okuyor, Ali Birinci geldi buldu beni. Onun der
giyle alâkası benden önce, birkaç şiiri, ufak tefek birkaç yazısı vardı. 
Daha soma Ankara’daki Hareketçilerle tanıştık. Ezel Bey Ankara’ya 
geldiğinde onunla tanıştık.

Daha soma beni İstanbul’a davet etti Ezel Bey. 1971, 12 Mart son
rasında Gazanfer Bilge otobüsüyle 10 liraya İstanbul’a gittim. 
Divanyolu’nu takip ederek Hareket dergisinin çıktığı yere geldik. 
Divanyolu’nda Ersoy Han’ın önüne. Orada daha önce tanışık oldu
ğum kimseler de vardı. Beni bir yere oturttular, yanımda da biri otu
ruyor, o da Mehmet Doğan’mış, diğer Mehmet Doğan, yazı işleri 
müdürü, Kayserili, böylece milletle tanıştık. O gün tanıştıklarımın 
arasında Mehmet Sılay da var. Tıbbiye talebesi, derginin idare mü
dürüydü herhalde. Dergide hikâyeler filân yazıyordu o zaman, bir
kaç kişiyle daha tanışıp sohbet ettikten soma ziyaret faslına geçil
di. Nurettin Topçu’nun evine gittik önce. Bayram olması hasebiyle 
bayramlaştık. Daha soma o dönemin önemli şahsiyetlerini ziyarete 
gittik. Osman Turan’ı hatırlıyorum, Ali Nihat Tarhan, Kemal Tahir, 
Cemil Meriç’e o zaman mı gittik soma mı tam hatırlamıyorum. Gerçi 
o dönem Cemil Meriç tanınmış biri değildi. Cemil Meriç Hisar’’ da, 
Harekette yazmaya başladıktan soma bir anda sağda şöhret oldu. 
Daha önce bilinmeyen biriydi. Hareket de onun tanınmasına aracılık 
eden yayınlardan birisi. Bir iki ziyaret daha yapıldı şimdi hatırlamı
yorum. Bayramı orda geçirdim, iki üç gün, bu ilk tanışıklıktan soma
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kendimizi Hareket kadrosunda görmeye başladık. Bizden birtakım 
yazılar istendi, elimizden geldiği kadar yazmaya gayret ettik.

Batılılaşma İhaneti 1975 ’te çıkıyor, Batılılaşma İhaneti ’ni oluşturan 
yazılar Hareket ’te çıkıyor; ama Ankara ’da yaşıyorsunuz?

Tabii, Ankara’da yaşıyorum. Fakat İstanbul’a gidip geliyorum. 
Ankara’da o zaman bizim tarzımızda düşünce mekânları pek yok. 
Kitap almak istediğinizde Hacı Bayram’da buluyorsunuz. Kızılay’da 
bir Tümen Kitabevi var. Bazı kitaplar orada bulunabiliyor, fakat bi
zim tarzımızdaki kitapçılar Hacı Bayram’da. Arkadaşlarla kahveha
nelerde bir araya gelebiliyoruz. Benim en çok müdavim olduğum yer, 
Millî Kütüphane. O zaman daha Kızılay’da, Kumrular Caddesi’nde.
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Bu kâ rt, üzerinde gerekil İşlemler yapıldıktan sonra Sınava Giriş Belgesi ile birlikte size 
gönderilecektir. Sınava girerken her iki belgeyi de yanınızda bulundurmanız gerek

lidir. Sınav sonunda cevap kâğıtlarınızla birlikte bu KİMLİK KARTI'nı da Salon Başka- 
m 'na teslim ediniz. KİMLİK KARTI'nı Salon Başkanı'na teslim etmeyenlerin sınavı iptal 
edilecek ve kendilerine Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir.

Daha sonra Dergâh Kitabevi açılınca belli başlı bir mekân ortaya 
çıkmış oldu. Dergâh, Zafer Çarşısı’nda sol, sosyalist, hatta komü
nist yayınevleri arasında tek farklı ses. Dergâh’ta sol yayınevlerinin 
kitapları var, fakat diğer kitabevlerinde bizim kitaplarımız yok. Bir 
gün solcu gençler Zafer Pasajı’na iniyor ve Dergâh Yayınlan çalışa
nını darp ediyor! Daha sonra Akabe Kitabevi açıldı, Mavera dergisi 
etrafındaki arkadaşlar tarafından.

Hareket ’in kapanışı 1974 ve Topçu istemişti. Sebep neydi?

Evet, Topçu istedi, tesadüfen ben de ordaydım. Ezel Bey, hoca bizi is
tiyor dedi. O sırada Kıbns Harekâtı olmuş, dergi biraz dönüşüm geçir
miş, yani genç bir nesil yazmaya başlamış, benim yazılarım, Mustafa 
Kara, Ahmet Tabakoğlu, böyle birkaç isim daha var. Bunlar daha çok 
araştırma inceleme yazılan yazıyorlar. Biraz politik mesajlarda artış 
var. O zamanın siyasi havasıyla, Kıbns Harekâtı olmuş biz de Kıbns 
Harekâtıyla ilgili bir sürü yazı yayınlıyoruz. Topçu dedi ki “Bu dergi 
benim ismimle birlikte anılıyor; ama artık benim düşündüğüm tarzda 
bir dergi değil bu, siz yeni, farklı bir dergi çıkanyorsunuz. Fikir yazıla-
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nndan çok, akademik uzun yazılar ve politik yazılar var. Ya bu dergiyi 
kapatın ya da ismini değiştirin öyle devam edin. Ya benim tarzımda 
fikir dergisi çıkartın ya da kapatın, bu ismi kullanmayın...”

Zaten derginin yayınında Topçu’nun bir rolü yok. Topçu bu dergi
de kurucu olarak görünüyor. Yayın politikasıyla ilgili bir müdahalesi 
yok. Derginin yayını Ezel Bey tarafından yürütülüyor yanında birkaç 
arkadaş ile birlikte. Yani Topçu dergiye herhangi bir yön göstermi
yor, benim bildiğim böyle. Dolayısıyla dergi kendiliğinden bir mec
raya girmiş oldu, Topçu bu mecrayı hoş karşılamadı.

Hareket kapandıktan sonra başka dergilerde yazdınız mı yoksa 
Hareket’in kapanmasıyla yazıya ara mı verdinizi

Zaten ben o dönem askerdeydim, 1974’te İstanbul’da. Dergi kapan
dıktan soma arkadaşlar yeni arayışlara girdiler. Kitapevleri açıyorlar
dı. Aynı zamanda yayıncılıkta da başka şeyler yapmayı istiyorlardı, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi gibi. Dolayısıyla dergi kapan
dıktan soma yeni dergi çıkarmadılar; ama yayın alanında, dağıtım 
alanında, kitapçılık alanında genişlemeye çalıştılar.

Dergi kapandıktan sonra Batılılaşma İhaneti çıktı.

Evet. Şöyle oldu. 1975 yılında benim de askerliğim bitmek üzere, ne 
yapalım diye konuşuyoruz, ben dedim ki dergide yayınlanan genç 
neslin yazılarım kitap hâlinde yayınlayalım. Ciddi şeyler yazıldı, 
benzeri de yok. O zaman dediler ki topla yazılarını getir bakalım. 
Fikri biz attık ya, peki dedik biz de. Daha önce Hareket'te çıkmış 
olan yazılan topladık. Galiba bir iki ilâve yazı var, ilk baskının hac
mi biraz daha dar. Somaki baskıda bazı yazılar ilâve ettik. Yazılan 
topladık getirdik, ekim ayında basıldı. Kapağını Mustafa Kutlu yaptı.

Sizin en önemli kitabınız Batılılaşma İhaneti, kendi başına bir şöhret, 
kitabı önemli kılan neydil

“Kitabın ortasından konuşmak” diye bir deyim var ya, aynen öyle bir 
kitap. Dosdoğru ne söylenmesi gerekiyorsa söyleyen bir kitap oldu
ğu için bu kadar şöhret oldu.

daha çok alâka gördü.

1970’li yıllarda Batılılaşma itibarlı bir ideoloji, devletin resmî ideo
lojisinin arka plânı. Batılılaşma aleyhinde konuşmak öyle kolay de
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ğil. Bu kitap Batılılaşmayı bir ihanet olarak görüyor ve kendine göre 
de bunu delillendiriyor. Kitabın yazılarına bakıldığında ele aldığı 
konular; Cumhuriyet’in 50. yılı, büyük kutlamalar yapılıyor, onunla 
ilgili bir yazı, dil devrimiyle ilgili, milliyetçilikle ilgili, yani gündem
deki konularla ilgili çok açık konuşan yazılar bulunuyor. Bu yüzden 
ilgi çektiğini düşünüyorum. Tabii kitap bir nevi inkılap tarihine karşı 
tezler, ipuçları barındırıyor. Geçen Erzurum’da bizim adımıza bir kü
tüphane açtı belediye, orda eski sağlık bakanı Recep Akdağ da vardı, 
o da bir konuşma yaptı; ben 15-16 yaşındaydım, bu kitabı okudum, 
benim istikametimi tayin etti, dedi. Böyle birçok kişinin fikir dönü-
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şümüne vesile oldu. Herkes inkılap tarihi, Cumhuriyet tarihi, devrim 
tarihi kitaplarım okuyor, kafasma yatmıyor; ama bir şey de yapamı
yor, bir itiraz sesi de yükseltemiyor. Burada doğrudan Cumhuriyet’in 
tarih tezlerine çarpıcı cevaplar var, hatta onlan ters yüz eden cevaplar 
var, bundan ilgi çektiğini düşünüyorum. İlginçtir bu kitaba o zaman 
sol da ilgi gösterdi. Meselâ ilk yazıyı Mete Tunçay yazdı. Fethi Naci 
de kitapla ilgili sıcağı sıcağına yazdı.

Bu yazılar eleştiri olarak mı yoksa size katılan yazılar mıydı?

Müspet şeyler, yani aslında bizde de böyle düşünenler var mealinde, 
meselâ İsmail Cem’in Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabıyla
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kıyaslayan yazılar yazıldı. Bizim tarafta da epey yazı çıktı, mektupla 
tebrik edenler oldu. O zaman Tercüman gazetesinin ünlü köşe ya
zarlarından Ergun Göze’nin, Cemil Meriç’in yazılan var. Yayınevi 
kitabı yetiştiremiyor, eskiden yeni baskı yapmak kolay değildi. Üst 
üste birkaç kere basıldı.

Hareket Yayınları ’ndan çıktı kitap1

Dergâh Yayınlan’mn Hareket kitaplan dizisinden çıktı.

Dergâh Yayınları ’ndan başka kitabınız çıktı mil

1977’de Tarih ve Toplum çıktı.

Batılılaşma İhaneti’nin en son 40. baskısı yapıldı. Kitabın illegal 
baskıları da var mıydı geçmiştel

80’den sonra biz Birlik Yaymlan’m kapatmak zorunda kaldık. Kitabı 
İstanbul’da bir yayınevi bastı. Yayınca bana dedi ki abi biz buna yeni 
baskı tarihi koymuyoruz, biliyorsun kitap yayınlandıktan altı ay, bir 
sene sonra mahkeme konusu olmazsa bir daha olmuyor, o yüzden 
bizim ilk bastığımız baskıyı çoğaltıyoruz, haberiniz olsun, dedi. Te
lifleri de size vereceğiz; ama baskı sayısı, tarihi koymuyoruz dedi. O 
ara dönemde ne kadar basıldığını bilmiyoruz.

1975 ’te kitabınız çıktı. Hareket kadrosunda yolculuğunuz devam edi
yor. Nurettin Topçu ’dan sonra Hareket yeniden açılıyor. Orada adı
nız jeneriğe çıkıyor. Bu süreci anlatabilir misinizi

Ben Ankara’ya döndüm, TRT’de çalışmaya başladım. TRT’deki 
işimiz sona erince gel Hareket’i yeniden çıkaralım dediler. Ben de 
İstanbul’a döndüm. Derginin yayın yönetmenliği teklifinde bulun
dular, kabul ettim, birinci sayıyı hazırladım, güzel bir sayı çıkarttık, 
birinci sayıda benim hem kendi adımla, hem müstear isimle yazıla
nın var. Birinci sayı çıktıktan sonra ben Ankara’ya döndüm. Ama 
Hareket dergisi üç yıl devam etti.

Ankara ’ya döndükten sonra Hareketle ilişkinizi kestiniz mil

Tam kestim sayılmaz; ama dergiyi böyle yürütemem diyerek 
Ankara’ya döndüm.

Bu dönüş meselâ Hareket çizgisinden ayrılma, kendine yeni bir yol 
çizme anlamında mil
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Şimdi biz Ankara’ya döndük, Birlik Yaymları’m kurduk. Zaten Ya
zarlar Birliği kurulmuştu, ondan sonra kitaplarımı orada yayınlama
ya başladım. Yeni bir alan açılmış oldu. Ama fikir olarak Harekeften 
önce, Hareket’ten sonra; Topçu’dan önce, Topçu’dan sonra kendi 
çizgisinde devam etti. Artık bunun bir kurumla alâkasını kurmak pek 
gerekli değil.

Ama doğuş ve çıkış Hareketle başladı.

Tabii. Hareket dergisi, Topçu, onun fikirleri, onun açtığı yol 
önemli ve ben kendimi o yola ait görüyordum ve hâlâ da öyle 
görüyorum. Hareket dergisinde doğrudan fikir üzerinden konu
şan çok fazla kimse yok. Yani hikâyeciler var, şairler var, akade
misyen arkadaşlar var, Hareket dergisinde öğrencilik yıllarında 
meselâ yazmaya başlayan sonra akademiye intisap edenler var; 
ama sadece fikir çevresinde kalan, bunu sürdüren bir tek ben va
rım diye biliyorum.

Hareket ’ten sonra yazı hayatınızda gazete yazarlığı diyebileceğimiz 
bir aşama var. Bu aşamadan önce Yazarlar Birliği var. İlk yazdığı
nız gazete Yeni Devir, Yeni Devir ’de kaç yıllarında yazdınız?

80’lere doğru yazmaya başladım. 1978’den sonra olması lâzım, tam 
olarak hatırlamıyorum.

Yeni Devir ’de o dönem kimler yazdı!

Neredeyse herkes yazdı. Meselâ İsmet Özel, Rasim Özdenören, Âkif 
İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt...

Yeni Devir ’den sonra da gazete yazarlığına devam ettiniz. Bu güncel 
olanla sürekli uğraşmak anlamına geliyor, siyaset konuşmak zorun
luluğu doğuruyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Tabii böyle sürekli gazete yazısı yazmak siyaset olmadan olmuyor. 
Haftada beş altı gün konu bulmak, cazip konu bulmak ancak siyaset 
ve aktüalite olursa oluyor, yoksa diğer türlü yazılar mecmua yazısı 
gibi kalıyor. Yani okuyucu bu tür yazılan aylık, haftalık mecmua
larda okuyabiliyor, onu gazetede okumak istemiyor. Ama eskiden 
bizim yazarlanmızın çoğu, edebiyat kesiminden gelenler böyle yazı
yordu. Böyle ağır ağır mevzular, ondan sonra okuyucu ya anlıyor ya 
anlamıyor, ya okuyor ya okumuyor. Zamanla ancak gazete yazısına



Söyleşi Basın Yayını Birincilikle Bitirdim 3 7 1

dönmeye başladı yazıları. Ben öyle yapmadım, öyle ağır, teorik, mil
leti yoracak mevzular değil, kolay okunacak yazılar yazdım baştan 
itibaren. Yeni Devir'deki yazılarım öyle idi.

Bir böyle yazılarınız var. Bir de bundan bağımsız kitap çalışmaları
nız var. Yazı hayatınız ikili bir yol takip ediyor. Meselâ bir konuyu 
kitap olarak çalışıyorsunuz.

Doğrudan kitap olarak çalıştığım Tarih ve Toplum böyle bir eser. As
lında onun esası üniversitede bir ödev, o zaman aktüel bir mesele var 
toprak reformu, o zaman çok tartışılırdı. Bunu üniversitede bir ödev 
olarak almıştım. Bu işe o kadar daldım ki ondan bir sürü yazı çıktı. 
Soma onların bir kısmı Hareket'te yayınlandı, hepsi değil, soma da 
hacimli bir kitaba dönüştü, bu öyle bir kitap.

Onun dışında meselâ İran kitabı öyle bir kitap. Türkistan-Türkiye Ger
gefinde İran... İran’la ilgili her nedense bir kitap yazmak heyecanı 
uyandı bende. Oturdum birkaç ay içerisinde böyle bir kitap yazdım. 
Çok hacimli değil, ama derinliği olan, okunması kolay bir kitap ol
duğunu düşünüyorum. Ancak bir kez basıldı. Onu da şuna bağlıyo
rum, o zaman İran’la ilgili çok fazla aktüel kitap var. İran modası var, 
daha çok aktüel kitaplara rağbet var. Bizim yazdığımız gibi kültür arka 
plânım araştıran kitaplara pek rağbet olmadı. O zaman da hâlâ 5000 
basılıyordu kitaplar. Kitap bitti; ama yeniden de basılmadı. Bir de o 
zaman ben o kitabın resimli yayınlanmasını istemiştim onu da yayıne
vi kabul etmedi. Aslında yeni baskısı yapılması gereken ilk kitaplarım 
arasında görüyorum. Başka, Türk Kimliğinin Coğrafyaları biraz böyle 
bir kitap, yani bazı yazılar daha önce yayınlanmış olabilir; ama öyle 
bir kitap. Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş öyle bir kitap. Bu kitabı 
daha kısa ve müstear olarak yayınladım. Sonra daha geliştirerek kendi 
adımla yayınladım. Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm, küçük bir 
kitap o da öyle. Ama diğerleri genellikle derleme. Yani belli konular 
etrafındaki yazılan bir araya getirip yayınladığım kitaplar.

Sizin yazarlık mayanızda edebiyat var. Örneğin sizinle Ahmet Hâşim 
konuşulabiliyor, Necip Fazıl konuşulabiliyor. İdeoloji anlamında 
düşünce adamları konuşulabildiği gibi edebiyat adamları da konu
şulabiliyor. Yazılarınızdan bir edebiyat tadı alınabiliyor. Doğrudan 
düşünce yazan yazarlarda böyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. 
İlk olarak şiirle başlamanızın bir etkisi mi bu durum?
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Bizde edebiyatla fikir iç içe, yani bizim edebi eserlerimiz aynı zaman
da fikir eserlerimiz. Edebiyatçılarımız aynı zamanda fikir adamları
mız. Sayalım isterseniz; Nâmık Kemal, Mehmet Âkif, Yahya Kemal, 
Tanpınar, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Necip Fazıl hepsi fikir ortaya 
koyan ya da fikir taşıyan adamlar. Nâzım Hikmet, Tevfik Fikret fikir 
adamları değil, ama fikir taşıyıcısı. Birçok yazarımız, şairimiz böy
le. Doğrudan tefekkürle iç içe edebiyat, ben edebiyat tarihi göz ardı 
edilerek Türk fikir tarihi yazılamayacağı kanaatindeyim. Birçok ede
biyatçımızı külliyat olarak okudum, bütün eserlerim. Bunların için
de Ahmet Hâşim, Yahya Kemal, Tanpınar, Sezai Karakoç, Peyami 
Safa, Mehmet Âkif, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi yazarlarımız ne 
yazdılarsa hepsini okudum. Bu yazarlarla ilgili de iyi kötü bir fikir 
sahibiyim, yazı da yazdım çoğuyla ilgili. Bunlar içinde en çok ilgi
lendiğim Mehmet Âkif, ondan sonra Yahya Kemal ve Tanpınar, belki 
buna Kemal Tahir’i de katabiliriz. Necip Fazıl’la ilgili de yazdım; 
ama onun edebiyat dışındaki yönüyle ilgili daha çok çalıştım. Necip 
Fazıl’ın sanat ve edebiyat tarafı daha önemli; fakat Necip Fazıl’la il
gilenenler hiç bu tarafıyla ilgilenmiyorlar. Daha sathi, günlük, aktüel 
tarafıyla ilgileniyorlar.

Hatıralarınızı yazıyor musunuz?

Hatıra yazmak benim için çok zor. Bir kere çok not almış değilim. 
Hafızama çok güvenmiyorum. Ana hatlarını biliyorum; ama onları 
detaylandırma konusunda pek şey değilim. Bir de bazı şeyleri yazma 
konusunda sıkıntılar var. Yani çok insanla tanıştık, çok olayla kar
şılaştık, bunları ne ölçüde yazabiliriz, endişeliyim o yüzden pek bu 
sahaya girmemeye çalışıyorum.

Ana katlarıyla düşünce dünyanızı nasıl anlatırsınız? Batılılaşma 
İhaneti etrafına örülmüş bir düşünce dünyanız var diyebilir miyiz?

Bizim bu işle uğraşmamız bilhassa üniversite sıralarında cereyan 
eden olaylar, bilhassa Türkiye’nin siyasi dönüşümü, yani 1960’lar- 
dan sonra Türkiye yeni bir sürece girdi. Yeni siyasi konumlar ortaya 
çıktı. CHP de darbe sonrası yeni bir iktidar umudu yakaladı. Ama 
tam olarak iktidar olamadı. O arada bazı sol hareketler neşvünema 
buldu ve Türkiye 1970’lerde tam bir çatışma ortamına itildi. Bunun 
arka plânını düşünmek, yani Türkiye’nin değişimi, dünyanın değişi
mi, İslâm dünyasının değişimi, Türkiye’nin 200 yıllık aşağı yukarı
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modernleşme çabaları, bu genellikle Garplılaşma ve Batılılaşma ola
rak ifade ediliyor. Bunlar üzerine düşünmeye, okumaya, araştırmaya 
başladık ve bütün o yazılar, güncel konular üzerinden yazılan yazılar, 
meselâ birisi Cumhuriyet’in 50. yılı uzun bir yazı, “Yaşasın Cumhu
riyet” diye 50. yıl kutlamalarını biz yaşadık ve yazdık. Diğer yazılar 
da yine öyle, CHP-MSP koalisyonu üzerine, o zamanki milliyetçilik 
üzerine, dil devrimi üzerine.

Siyaset ve kültür birbirinden bağımsız değil, siyasi bir karar var, 
bunun kültürel açıdan hayata geçirilmesi, desteklenmesi gerekiyor, 
alfabe değişikliği, Batı klâsikleri gibi, bu da sonuçta yeni bir bakış 
açısı, insan ve kültürü ortaya getiriyor. Tabii bu geçmişle bir kopuk
luk oluşturuyor. Bu da bizi güçsüzleştirdi diyebilir miyiz?

Tabii seyrinde gitseydi her şey, yani bu konular tartışılsa, konuşul
sa, sonuçta bir değişim ihtiyacı var. Meselâ Abdülhamit dönemi 
Türkiye’de modernleşmenin en fazla hız kazandığı dönem, yani 
daha önceki modernleşme hiç bu kadar halka mal olmadı. Neden? 
Abdülhamit’in modernleşmesi esas olarak teknik bir modernleşme, 
yani adam meselâ ulaştırma alanmda, eğitim alanmda, sağlık alanın
da büyük hamleler yaptı. Bu herkese değdi. Ama meselâ diyelim ki 
II. Mahmut’un modernleşmesi, ondan sonra Reşit Paşa’nm modern
leşmesi bunlar satıhta kaldı, şekle yönelik olarak kaldı. Türkiye’nin 
modernleşme alt yapışım muhafazakâr bilinen Abdülhamit kurdu. 
Daha sonraki gerçek modernleşmeleri de muhafazakâr iktidarlar 
yaptı. Demokrat Parti döneminde, Demirel’i de kısmen buna katabi
liriz, Özal, Necmettin Erbakan ağır sanayi hamlesiyle siyaset alanına 
atıldı. Bu ne anlama geliyor? Siz bunu yapamadınız biz bunu yapaca
ğız anlamına geliyor. Daha fazla teknik anlamda modernleşme vaat 
ediyor.

Bu konular temel meseleniz olunca, doğal olarak yakın tarih de ilgi 
alanınız oldu.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş diye bir kitap yazdım. 
Cumhuriyet’e giden süreç, Cumhuriyet’in başlangıç dönemi, 1938’e 
kadar dönemi yazdım ki bu Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç dö
nemidir.

Bu kitaptaki kronoloji okunduğunda bile farklı bir tarih anlayışı çı
kıyor karşımıza.
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Kronoloji bir tarih bilgisi, bazıları kronoloji hazırlıyor, seçerek ha
zırlıyor; bazı isimler yok, bazı konular yok, bazı olaylar yok, biz ol
mayanları kronolojiye ekledik. Olması gereken isimler, olması gere
ken olaylar ve konuları ekledik. Onları ekleyince aşağı yukarı tarihin 
iskeleti kurulmuş oldu. Onun üzerine de fikirlerimizi inşa ettik. Bu 
olmasaydı, ya bu ne demek istiyor? O yüzden biz o kronolojiyi hazır
lamayı göze aldık. Aslında yorucu bir işe giriştik.

Cumhuriyet ’in ilk yıllarında abartılı bir din düşmanlığı var. Normal 
düşmanlığın ötesinde abartılı bir din, bir Islâm düşmanlığı var. Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz?

Politik dönüşümün gereği gibi görüyorum din karşıtlığını. Millî Mü
cadele, bunu çok iyi biliyoruz ki dinî muhteva üzerinden yürütülen 
bir savaş, yani bütün kavramlar dinî zeminden çıkıyor. Millî Mü
cadele aynı zamanda Millî Mücahede, yani millî cihat, millî cidal. 
Bunların hepsi dinî kavramlar aslında ve gazilik en yüksek unvan, 
Mustafa Kemal’e verilen gazilik unvanı böyle bir unvan. O unvan 
ismi unutturacak şekilde kullanılıyor o yüzden. Gazi demek Mus
tafa Kemal Paşa demek. Mehmet Âkif’in Millî Mücadeledeki rolü, 
sonra diğer din adamlarının, tarikatların, bilhassa Nakşiliğin Millî 
Mücadelede çok ciddi etkileri var. Bu muhteva Lozan müzakereleri 
sırasında yavaş yavaş geri plâna alınıyor, kritik bir dönem var. Bu iş 
İngilizlerle müzakereyle yürüdü. Diğer ülkeler işin biraz resim tarafı. 
Resimde Fransa da var, İtalya da var, Rusya da var. Fakat asıl müza
kere İngilizlerle yürütülüyor.

İngilizlerin nereye kadar neyi istediği önemli, yani başlangıçta öyle 
zannediyorum ki Mustafa Kemal Paşa da İngilizlerin, çok fazla 
ileriye gitmeyeceğini düşünüyor. Dinî üslûbu çok kuvvetli olarak 
kullanmaya devam ediyor. İşte Balıkesir’de camide kürsüye çıkıp 
konuşuyor. Orada diyor ki “Camiler yatıp kalkılan yerler değildir, 
aynı zamanda bizim sosyal bir merkezimiz, kültürel merkezimiz” 
falan diyor. Bir süre sonra da bunun tersini söylüyor. Bu neden olu
yor, kesin olarak bir politik değişimin bir parçası bu, yani sonunda 
anlaşılıyor ki İngilizler din üzerinden bize düşmanlığa devam ede
cekler.

İsmet Paşa da bunu itiraf ediyor zaten. Diyor ki Bulgarlar, Romanlar 
bunları kolay hallettiler; ama bize gelince dinden ötürü çok zorladılar 
beni, diyor. Dinle ilgili muhtemel kayda geçirilmeyen, geçirilse bile



Söyleşi Basın Yayını Birincilikle Bitirdim 3 7 5

gizli olan bir mutabakat var. Hilafeti kaldırın, dini geriletin, böyle 
bir şey var. Bu keskin değişimin nedeni de bu bence. Bakıyorsunuz 
ki Cumhuriyet ilan edildikten soma peş peşe böyle birtakım deği
şimler yapılıyor. Hilafetin kaldırılması, tekkelerin, medreselerin ka
patılması, bütün bunlar toplumun dinamiklerinde var, medreselerin 
ıslahı zaten 20. yüzyılda belli ölçüde yapılmıştı. Islah-ı Medaris’le 
bu yapılmaya çalışılmıştı. Tarikatlar için de bu yapılmaya çalışılmış
tı. Bir üst kurul gibi bir şey var, Meclis-i Meşayih, tarikatlarla ilgili 
meselelerle uğraşıyorlar ve meselâ bir insanın şeyh olabilmesi için 
belli süreçlerden geçmesi gerekiyor. Bunlar akıl yoluyla çözülmeye 
çalışılıyor. Sen geliyorsun toplumun adabı, erkânı, ondan soma ha
yat tarzıyla ilgili kurumlan ortadan kaldmyorsun. Bunun makul bir 
sebebi olamaz.

Sizin yazarlık çabanızı bunların ortaya konması, gösterilmesi çevre
sinde anlayabilir miyiz?

Bunlan birileri yazsaydı ben yazmazdım diye düşünüyorum, ben 
mecbur kaldığım için bunlan yazdım.

istekten çok mecburiyetten yazdınız?

Benim şiiri bırakmamdaki sebep bu mecburiyet. (Gülüşmeler...)

Âkif, sizin sadece yazarlık hayatınızda değil, sosyal hayatınızda da 
önemli, bugüne kadar hakkında üç kitap yazdınız, isterseniz Âkif’le 
devam edelim?

Âkif bizim için bir sembol, aynı zamanda biraz önce konuştuğu
muz Türkiye’deki değişimle ilgili anahtar isimlerden birisi. Bizim 
bakışımızı temsil eden sembol isim. Nedir bizim bakışımız? Mo
dem zamanlarda Müslüman kalarak var olmak. Mehmet Âkif’in 
bununla ilgili söyledikleri var. Teslimiyetçiler var, kardeşim biz 
artık Müslüman olarak ayakta kalamayız o yüzden Batı’ya teslim 
olmaktan başka çaremiz yok, biraz karikatürize gibi; ama böyle 
düşünenler var. Bir de Mehmet Âkif gibi, tamam biz modemle de 
iç içe olacağız; ama aynı zamanda kendimiz olacağız, Müslüman 
olarak var olacağız, ayakta duracağız diye düşünenler var. Bunu 
başka türlü söyleyenler de var, ben Yahya Kemal’in benzer bir şey 
söylediğini düşünüyorum. Yahya Kemal de işin içine biraz kültür, 
tarih katarak aynı şeyi söylüyor. Ama Âkif daha din eksenli konu
şuyor.
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Yahya Kemal daha çok folklorik konuşuyor.

Kültüre de ağırlık veriyor. Kültür olmadan, din yaşanmadan teori ola
rak kalır. Yaşadığınız zaman kültürünüz olur. Öbürü teoridir. Kur’an 
orada duruyor, onu hayata geçirdiğinizde onun bir kültürü oluyor. 
Kültürü olmayınca da bir millet olunamıyor. Dolayısıyla Yahya Ke
mal de farklı bir şey söylemiyor. Tabi kültür biraz daha esnek, dinden 
kaynaklansa da biraz daha esnek.

A kif’in cenazesi herkesten gizli saklı gömülmek isteniyor. Halk öğ
renince cenaze merasimi bir gösteriye dönüşüyor âdeta, sahip çıkma 
açısından, sizin Tacettin Dergâhı ’nın düzenlenmesinde, Mehmet Âkif 
yılı ilan edilmesindeki çabalarınızla bir karşılaştırma yapıldığında 
sanki hiçbir şey değişmemiş gibi.

Evet, Mehmet Âkif hem var, hem yok. Cumhuriyet döneminde 
İstiklâl Marşı var, işte kabul edildiği tarihten itibaren millî marş. Za
man zaman bunu değiştirelim, 1924’te meselâ Millî Eğitim Bakanlığı 
yanşma açıyor, fakat sonuçlanmıyor ya da sonuçlandınlamıyor her 
ne sebeptense. 1930’lu yıllarda Necip Fazıl’a sipariş veriliyor, kendi 
anlatıyor bunu, şimdi Büyük Doğu Marşı olarak bildiğimiz marşı ya
zıyor. Necip Fazıl da büyük şair; ama İstiklâl Marşı ile Büyük Doğu 
Marşını kıyaslarsak Âkif kesin olarak ağır basar. Böyle teşebbüsler 
var; fakat İstiklâl Marşı var olmaya devam ediyor. O yüzden Mehmet 
Âkif tedrisatta hep var, aleyhinde konuşulsa da var, lehinde konuşul
sa da var. Biraz da haksızlığa uğramış bir figür Mehmet Âkif, cena
zesi bunu çok açık gösteriyor.

Mısır seyahati de böyle bir gösterge?

Mehmet Âkif Mısır’a gidiyor, on yıldan fazla kalıyor. Bunu bence bi
zim de hayamıza yapıyor. Yani Âkif Türkiye’de kalsaydı başına mutla
ka bir iş gelecekti, en azından hapis yatacaktı. Hapsedilmeyi dert ede
ceğini düşünmüyorum Mehmet Akif in, bunu biraz bizim hayamıza 
yaptığını düşünüyorum. Bunun bir çatışma unsuru olmasını önlemek 
istedi. Belki de çok şuurlu bir şey değil. Yani Mehmet Akif Türkiye’de 
yaşasaydı İstiklâl Marşı’nın kaldınlması daha kolay olacaktı.

Mavera dergisi Ankara’da çıktı. Mavera çevresiyle tanışıklığınız, 
ilişkiniz var mıydı?

Tabii, daha önceden de vardı. Ankara’da bulunmamız hasebiyle Ya
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zarlar Birliği kurulurken herkesle istişare ettik. Meselâ İsmet Özel 
Ankara’daydı, onunla da görüştük. Mavera ekibiyle de istişare edil
di. Onlar da bu işin olması gerektiğini söylediler. Hatta Erdem Baya- 
zıt Mavera'yı temsilen Yazarlar Birliği kurucularındandır.

Tabii dergi çıkınca iyi bir etki uyandırdı. Bir edebiyatçı grubu, fikir 
yönü de olan bir dergi çıkarmaya başladı. Bunu Ankara’da yapıyor
lar. Ankara’da neredeyse bütün çevrelerin bir araya gelmesine vesile 
oldu. Yazarlar Birliği de böyle bir vesile teşkil etti.

Mavera'yı çıkaran Erdem Bey, Rasim Bey, Cahit Bey, Âkif Bey ile 
hep münasebetimiz oldu. Cahit Bey böyle geri plânda görünen; ama 
âdeta mutfağı yöneten birisiydi. Mütevazı, gerçekten zarif bir insan, 
artist bir tarafı da var. Meselâ hiçbir toplulukta konuşmak istemezdi. 
Hiçbir toplantıda onu konuşturamadık. Ama gelir toplantılarımızı ar
kadan takip ederdi. Katılmaz; ama seyrederdi. Biz sözlük hazırlarken 
bundan haberdar olunca, hatta onlar Akabe Yaymlan’m kurmuşlar
dı, yayınlamak istediler; ama bu mümkün olmadı. Herhalde maddi 
imkânlardan dolayı; fakat sözlük çıkınca benimle güzel bir konuşma 
yaptı Cahit Bey, Mavera'nm 1981 yılında çıkan sayılarından birinde 
yayınladı. Güzel sorular sordu biz de cevaplamaya çalıştık. Soma 
İstanbul’a taşındı, biraz erken yaşta malum bir hastalıktan ötürü ve
fat etti. Gerçekten hem şiiri çok güçlü, hem de insan ilişkileri iyiydi.

Âkif Bey, biliyorsunuz, vardı. Somadan sendika işlerine girdi. Âkif 
İnan Bey’le bizim çok yakınlığımız vardı. Yazarlar Birliği’nin kuru
cularından değil, fakat ilk üyelerindendi. Yazarlar Birliği’nin öne
mine inanır ve yakından takip ederdi. Birkaç kere genel kurul divan 
başkanlığı yaptı. Bir abi konumunda idi. Zaten herkes ona Âkif Abi 
derdi. Yazarlar Birliği vefatınm akabinde Âkif Bey hakkında arma
ğan kitap çıkardı. Âkif Bey gerçekten insanlar arasında iyi bir etki 
bırakmış biridir.

Erdem Bey çok hoş bir insandı. Erdem Bey Yazarlar Birliği kuru- 
culanndandı, her zaman destek oldu bize. Toplantılarımıza katıldı, 
güçlü destek verdi.

Alaaddin Bey (Özdenören) farklı bir karakter, biraz kalender, biraz 
şairane bir hayat yaşayan birisi, halk adamı tarzı. Rahmetliyle de mu
habbetimiz vardı.

Rasim Özdenören ile teşriki mesainizi
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Rasim Bey’le de tabii teşriki mesaimiz oldu. Hatta şöyle bir şey oldu. 
Biz Yazarlar Birliği’ne yer arıyorduk, Rasim Bey’in bundan haberi 
olmuş, ben de Yeni Devir’de yazmaya başlayacağım, böyle bir çalış
ma odasına ihtiyacım var, bir odasmı bana verin kirasını ben ödeye
yim, dedi. Biz o sıralarda bu gözle de baktık; ama öyle bir yer bula
madık maalesef, daha küçük bir yer tutmak zorunda kaldık. Rasim 
Bey hatta bizimle birlikte bir odada oturup kalkmak, çalışmak, dak
tilosunu, kütüphanesini getirmek istedi; fakat bu mümkün olmadı.

Söyleşimizin başında Nurettin Topçu ’ya değindik. Hareket, Dergâh 
çevresinden tanıdıklarınız, yakın çalışma içinde olduğunuz kişileri

Ezel Bey derginin yöneticisi, Nurettin Topçu’nun kitaplarını yayın
layan kişi, yazılan derleyip toplayıp Nurettin Topçu’ya kabul ettiren, 
sonra yayınlayan, Ezel Bey’in hizmeti büyük. Topçu’nun eserlerini 
kitap hâline getiren esasında Ezel Bey. Nurettin Topçu, toplumun 
önüne çıkmak isteyen, kendini göstermek isteyen birisi değil. Nuret
tin Bey öyle kitap yayınlayıp meşhur olayım düşüncesinde bir insan 
değildi. Tabii olarak yazan çizen, bunun arkasını takip eden birisi 
değil Nurettin Bey. Ezel Bey Topçu’nun kitaplannı kazandırdı bize.

Bugünkü Dergâh Yayınları bütünüyle Ezel Bey ’in eseri diyebiliriz1

Tabii. Hareket Yayınlan sonra Dergâh Yayınlan oldu. Ezel Bey bir
çok genci teşvik etti, onların yazmasını, kitap sahibi olmasını sağ
ladı. Biz de teşvik ettikleri arasındayız. Bizim şairlikten diğer alana 
geçmemize vesile oldu.

Ezel Erverdi ’nin yazarlık yönü de var, müstear isimle Dergâh ’ta kısa 
denemeler yayınladı.

Zor yazan, yazmakta müşkülat çeken birisi Ezel Bey; ama yazılan 
var, yazdı. Sonra siyaset hatıralannı da kitap olarak yayınladı. Kal
lavi bir kitap çıktı. Ama birçok yazanmızı teşvik etti, edebiyatımıza, 
fikir hayatımıza kazandırdı, meselâ Mustafa Kutlu bunlardan birisi.

Mustafa Kutlu ile tanışıklığınız!

Kutlu’yla biz Hareket camiasında tanıştık. Tanıdığımızda öğretmen
di, Tunceli’de, sonra Hareket’in Dergâh Yayınlan’na dönüşmesi sıra
sında İstanbul’a tayinini çıkarttı. Bir müddet Hareket’te ve Dergâh’ta 
çalıştı, sonra öğretmenliği bıraktı, Dergâh’ta. çalışmaya devam etti.
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Necip Fazıl gençlik yıllarınızda yaşıyor, onunla tanışıklığınız var 
mil

Necip Fazıl benim tarzıma uygun birisi değil. Görünürlüğü esas olan 
bir karakter. Onu takip ettim, konferanslarını dinledim. Büyük Doğu 
dergisini zaman zaman takip ettim. Büyük Doğu bana hitap etmedi. 
Politik yönü ağır bastığı için çok bana hitap etmiyordu. Sonra Ne
cip Fazıl’la birkaç kez karşılaştık, tanıştık. Hatta bir defasında bize 
yemek ikram etti. Cağaloğlu’nda bir kebapçıda. Ben, Ezel Bey, Ebu- 
bekir Erdem, Kutlu var mıydı hatırlamıyorum, yemek ısmarladı. O 
zaman kitap bastırmak, kitap dağıtımı konusunda bizden yararlan
mak istedi, arkadaşlar da yardımcı oldular; ama o sırada Necip Fa
zıl, bazı kitaplar yayınlıyor, Rapor'lar falan, onu da mümkün olduğu 
kadar çok dağıtmak, biraz da üstatlık havasından yararlanarak bunu 
yapmak istiyordu. Bizim arkadaşlar yardımcı oldu; ama pek onun 
istediği gibi olmadı.

Hareket dergisine katılım aşamasında Ali Birinci ile tanışıyorsunuz.

Evet, 40 yılı aşkın bir zamandır tanışıklığımız var. Ali Bey Mülkiye ’ de 
okuyordu. Bir süre İçişleri Bakanlığında bulundu. Hareket'te yazdı. 
Benim tanıdığım en müthiş kitap meraklısı, çok kitap topladı, bize 
de çok kitap kazandırdı. Benim kütüphanemde en değerli kitaplar 
Ali Birinci’nin bana tavsiye ettiği, hatta bazen alıp hediye ettiği ki
taplar. Bazen benden kitap ister, bir kitap aldı benden yıllar sonra 
geri verdi, onun daha az yıpranmış bir baskısını bulmuş böylelikle 
biz ondan kitabı kurtarmış olduk. (Gülüşmeler...) Kitap merakı onun 
gerçekten çok müthiş, kitap merakını zamanla yazıya da dönüştürdü. 
Güzel kitaplar çıkardı. Biyografi sahasında zamanımızın en önem
li, mütebahhir ismi diyebiliriz Ali Birinci için. Kendine mahsusu bir 
adamdır, çok kendine mahsustur. Ali ile münasebetlerimiz hep de
vam etti...

Muhsin Mete yakın arkadaşlarınızdan birisi. Muhsin Mete dendiği 
zaman yaptığı işe ilişkin bir titizlik ve dikkat geliyor insanın aklına.

Muhsin’le liseden ve sonra üniversitede Basın Yayından bu tarafa 
arkadaşız. Muhsin titizlikte biraz ileri safhadadır. Muhsin, Yazarlar 
Birliği yönetiminde de uzun süre bulundu. Genel sekreterlik yaptı, 
çok da iyi yaptı. Bizim kayıt kuytumuzun en sağlam olduğu dönem 
onun dönemidir. Belki yazı işlerine de bizim yüzümüzden bulaştı.
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Şimdi de hem editörlük yapıyor, hem Karar gazetesinde köşe yazar
lığı yapıyor.

Sizinle birlikte Hareket’teyazı hayatı başlayan Mustafa Kara...

Mustafa tasavvufla ilgili ilk yazılan yazdı Harekette. Tasavvuf ko
nusunda bir başlangıç diyebiliriz. Bir entelektüel tasavvufla ilgili 
yazı yazıyor, bu daha önce görülmemişti. Biraz avami sayılırdı ta
savvuf ve yazmak da tehlikeli görülürdü. Mustafa bu yolu açtı, güzel 
de bir yol açmış oldu.

İslâmcılık çalışmalarıyla İsmail Kara...

İsmail, evet kendine göre bir yol çizdi ve eserler verdi. Çalışkan bir 
arkadaş. Aynı evi paylaşmışlığımız var.

İkisi de akademiye intisap etti, siz hiç düşündünüz mü1

Bizim okulda kalarak akademik hayata girmemiz mümkün değildi. 
Hocalarla ters görüşte olduğumuz için, öyle olmasaydı muhtemelen 
böyle bir yola girebilirdik. Belki de ki girmediğimiz iyi oldu. Çünkü 
akademinin bağlayıcı tarafları var. Ben akademide yapamayacağım 
işleri yaptığımı düşünüyorum, daha rahat hareket ettim. Akademide 
olsaydım bu yazdığım kitaplann bir kısmım yazamazdım.

Okul yıllarında Kurtuluş Kayalı ile arkadaşlığınız var mil

Kurtuluş Kayalı ile okul yıllarında tanıştım. Kitap okuma konusunda 
çeşitliliği gözeten birisi, sağdan soldan nerdeyse bizim okuduğumuz 
kitaplan okumuş birisidir. O zaman bu konulan konuşup, tartışıp, 
sohbet ederdik, Ankara’da böyle bir çevre vardı. Dergâh Kitabevi’ne 
gidip gelen bir çevre, hatta ben Basm Yayın Yüksekokuluna diplo
mamı almaya gitmedim. Kurtuluş Kayalı’ya bir yazı vererek ona 
aldırdım. Mezun olduktan soma Basm Yayın Yüksekokuluna hiç git
medim. Kurtuluş yakın dönem fikir tarihimiz üzerine yoğunlaşarak 
çok iyi bir şey yaptı.

Cemil Meriç ’le bir tanışıklığınız var mıydıl

Cemil Meriç’le tanışıklığımız var. Cemil Meriç ziyaret ettiklerimiz
den, dergi münasebetiyle, soma TRT’ye program yaptığımızda ilk 
konuştuğumuz yazarlardan biri de Cemil Meriç. Ben Cemil Meriç’in 
ilk yazılannı Hint edebiyatıyla ilgili yazılannı Hisar' da okurdum.
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Ankara’da Mithat Paşa Caddesi’nden geçerken, “Cemil Meriç dok
tor” diye bir tabela gördüm, zannediyorum ki bu Cemil Meriç’tir 
okuduğumuz Cemil Meriç. Bir gün dedim ki “Bu yazılar çok ilgi 
çekici şu Cemil Meriç’i bir ziyaret edeyim, tanışayım”. Gittik kapıyı 
çaldık Allah’tan adam yokmuş, başka bir Cemil Meriç’le tanışacak
tık yoksa.

Tabii sonra Cemil Meriç’le yüz yüze tanıştık, Cemil Meriç benim 
Batılılaşma İhaneti kitabını okuduktan sonra bir yazı yazdı, “Düş
meyen Kale” diye. Onun çok sayıda sekreteri vardı, kitap okuyan, 
yazan arkadaşlar vardı, bunlardan biri de Murat Yerlikhan, benim ki
tabı ona götürmüş, o da okutmuş ona, dille ilgili bir yazı yazıyormuş, 
“Düşen Kale” diye. Yani dil mücadelesini kaybettik manasına. Bizim 
kitabı okuyunca fikrini değiştirmiş, “Düşmeyen Kale” diye bir yazı 
yazdı, orada bizim kitaptan bahsediyor. Cemil Meriç’le böyle bir hu
susiyetimiz de oldu.

O dönemin ünlü simalarından Fethi Gemuhluoğlu...

Fethi Bey’le bir kere karşılaştık. Cağaloğlu’nda. Ben galiba yukarı 
doğru çıkıyordum o aşağıya iniyordu. Muhtemelen Mustafa Miya- 
soğlu beni tanıştırdı. Ayaküzeri bir konuşma yaptık, sen bilmezsin 
ama ben senin kitaptan aldım ve çok dağıttım dedi. Fethi Bey’le baş
ka bir temasımız olmadı. Fethi Bey bizim camiada çok kişiye yar
dımcı olmuştur.

Beşir Ayvazoğlu. ..

Beşir Bey’le Ankara’da çok beraberliğimiz oldu. O ülkücülerin gaze
tesi Hergün’de çalışıyordu. Gazetede yazıyordu, hem de çalışıyordu. 
Onların bir dergisini çıkardı, Divan, ilk sayısında benimle konuşma 
var. Yazarlar Birliği’nin kurucularından, sürekli beraber olduğu
muz birisi. 12 Eylül olunca Beşir gazeteden ayrılmak zorunda kaldı. 
Bursa’ya gitti. Evlendi. Orada öğretmenliğe başladı. O arada Beşir 
Aşk Estetiği'ni yazıyordu. Biz de yayınevi kurduk biliyorsunuz, 
Bursa’ya gittik Beşir’e bir çek verip Aşk Estetiği’nin telifini önceden 
ödeyerek yayınladık. Sonra Eve Dönen Adam ve şiirleri Gülname, 
onlar hep Birlik Yayınlan’ndan çıktı. Beşir’in ilk kitaplarının naşiri
yim, sonra da temasımız hep devam etti. Gerçek bir kültür ve sanat 
adamı, biyografi alanmda yekta bir arkadaş.
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Necmettin Turinay...

Necmettin ile tanışmamız şöyledir, İstanbul’da Dergâh Yayınla- 
n ’ndayım, ansiklopediyi çıkarmaya çalışıyoruz. Necmettin TRT 
imtihanına girmiş, muhabirlik imtihanım kazanmış ve İstanbul’da 
bunları bir eğitimden geçiriyorlar. Bir gün Necmettin beni ziyarete 
geldi. Batılılaşma İhaneti’m okumuş, Dergâh’ta ne yaptığımızı bili
yor, böylece tanışmış olduk. Ankara’ya döndüğümüzde temaslarımız 
oldu. Yazarlar Birliği kurucular arasında yer aldı. Necmettin de kül
tür arka plânı güçlü olan bir arkadaş, Necmettin’in ilk kitabını ben 
yayınladım.

Erol Güngör...

Yüz yüze görüşmedik. Ama ben Erol Güngör’ün Töre dergisinde çı
kan ilk yazısından itibaren takipçisi oldum. Töre milliyetçi bir dergi; 
ama Erol Güngör o dergide, yani o milliyetçilik anlayışını eleştiren 
yazılar yazdı, Ziya Gökalp milliyetçiliğini, ben o dergiyi sırf Erol 
Güngör’ü takip etmek için alırdım. Sonra da kitaplarının ilk baskıla
rını aldım. Erol Güngör’ü çok önemserim, gerçekten önemli bir fikir 
adamı, biraz kıymeti bilinmemiş birisidir. İslamcılar Erol Güngör 
okumalı. Yahya Kemal okumalı. Kültürel arka plân olmadan bir din 
tasavvuru bence yerli yerine oturamaz diye düşünüyorum. Yani din 
hayata yansımak zorunda, kültürleşmek zorunda, bu iki isim bilhassa 
önemlidir.

Hicretin 1400. yılı kutlanacak, Türkiye bunu resmî olarak kutlaya- 
madı, Diyanet İşleri dahil buna. Diyanet Vakfı, İsmail Hakkı Yılan- 
lıoğlu, ya başkanıydı ya da başkan yardımcısıydı, bunu siz yapın biz 
sizi destekleyelim, dedi. Biz Diyanet Vakfının desteğiyle Ankara’da 
Hicrî 1400’ü kutlama toplantısı yaptık. Erol Güngör’ü de davet et
tik telefonla. Erol Bey de katılmayı kabul etti. O sırada rektördü 
Konya’da, bir idari işten ötürü gelemedi; ama bildirisini gönderdi, 
bildirisini okuttuk. Kendisi de yanılmıyorsam ya Millet, ya Ortadoğu 
gazetesinde, bu toplantıyla ilgili bir yazı yazdı. Bu toplantının öne
mini, bunu yapan kuruluşun farkını anlatan bir yazı yazdı. Çok erken 
yaşta Erol Bey’i kaybettik.

Galip Erdem...

Galip Erdem Yazarlar Birliği’ne gider gelirdi, üyelerimizdendi. O 
dönemin Ankara’da bulunan bütün milliyetçi, ülkücü, sağcı, İslâmcı,



Söyleşi Basın Yayını Birincilikle Bitirdim 3 8 3

meselâ Hisar dergisinden Mehmet Çınarlı, îlhan Geçer...

Fevziye Tansel...

Fevziye Abdullah Tansel, Yazarlar Birliği’nin ilk üyelerindendi. 
Mehmet Âkif’le ilgili ilk ciddi biyografi kitabını o yazmıştı. Bizim 
Mehmet Âkif toplantılarının müdavimiydi. Allah rahmet etsin.

Osman Yüksel Serdengeçti. ..

Osman Bey’le de tanıştık. Yazarlar Birliği’ni kurduktan soma. Os
man Bey Ankara’ya gelmiş. Arkadaşlar dediler ki hasta, ziyaret 
edelim. Bir apartmanın bodrum katını tutmuş, bir küçük tüp gaz 
üzerinde bize çay demledi. Hanımı da vardı galiba, sohbet ettik, 
“Ben senin kitabım okudum, çok güzel ve doğrudan ifade etmişsin” 
dedi. Övücü şeyler söyledi. Epeyce sohbet ettik. Sonra İstanbul’a 
taşındı Osman Abi, orda vefat etti. O da kendine mahsus birisiydi. 
Yani belli fikir çevrelerinde etkisi olan birisi, bir tavır adamı aynı 
zamanda, kravat takmayanlardan, bu mevzuda ben de onun yolun
dan gidenlerdenim. Osman Abi’ye çok hürmetim vardı. Bak ondan 
önce, unuttum, asıl Osman Abi’yi ilk tanıdığım Türk Ocağı’nda 
Çanakkale günü düzenleniyor. Ben de “Çanakkale Şehitlerine” şi
irini okudum o toplantıda, Osman Abi de bir konuşma yaptı. Bu 
vesileyle ilk defa tanıştık ve lise öğrencisi olduğum yıllardı; ama 
ondan soma araya fasıla girdi.

40 yıldır Yazarlar Birliği ’nin içindesiniz. Yazarlar Birliği hakkında 
düşünceleriniz değil de duygularınız neleri

Yazarlar Birliği’nin benimle özdeşleştirilmesi çok da iyi değil. 
Ama gerçekten de Yazarlar Birliği’ne benim çok emeğim, hizme
tim var. Yazarlar Birliği’ne kadar hiçbir demeğe üye olmadım. 
Hep uzak durdum böyle işlerden. Kendi işlerimi yapmak iste
dim. Hiçbir siyasi partinin içinde ve siyasetin içinde bulunma
dım. Ama Yazarlar Birliği’ne girmiş bulundum, arkadaşlar böyle 
bir işin kuruluşunda benim de bulunmamı istediler, ortak hareket 
ettik, kurduk. Kurduktan sonra herhalde durumu en uygun ben
dim, yani zaman itibariyle, TRT’de çalışıyordum, vaktim müsa
itti, iki kitap yayınlamıştım. Birisi çok rağbet görmüş popüler bir 
kitaptı ve başkanlığı bana verdiler. Aslında bu bir yük, mecbur 
oldum, bir nöbet gibi düşündüm. Şöyleydi düşüncem, ya genel 
kurul olduğunda bırakır kaldığım yerden devam ederim, bu müm-
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kün olmadı. Bunu şöyle başardım ancak, 9. Genel Kurulda ben 
aday değildim beni zorla listeye koydular. Ondan birkaç ay sonra 
RTÜK seçimleri oldu, beni aday gösterdiler, Meclis beni seçince 
Yazarlar Birliği başkanlığını bıraktım. Fakat şunu bırakamadım, 
Yazarlar Birliği’ni çok önemli buluyorum, Türkiye’nin fikir, ede
biyat, sanat alanlarının kesiştiği bir yer olarak görüyorum Yazar
lar Birliği’ni, birçok arkadaşın yetişmesinde, toplum tarafından 
kabul görmesinde Yazarlar Birliği’nin önemli bir yeri var. Bugün 
edebiyat alanında tanınan herkesin Yazarlar Birliği’nden yolu 
geçmiştir. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyor, kendime de 
pay çıkarıyorum. 40. yıla da ulaşmış olması gerçekten büyük bir 
mutluluk; çünkü kurulduğunda 40. günü bile idrak edeceği şüphe
liydi, para yok, pul yok, destek yok, sadece kuruluşu gerçekleşti
ren arkadaşların iyi niyetleri var...

Öbür dünyaya yarar bir iş yaptığımı düşünüyorum aynı zamanda. 
Bir genel kurulda böyle bir konuşma yapmıştım, izleyenler arasmda 
iyi kötü varlıklı kişiler de oturuyor, dedim ki biz bir Yazarlar Birliği 
camisi inşaatına başlasaydık buna çok yardım eden olurdu; çünkü 
şöyle düşünürlerdi, “Bir cami yapılıyor cennet garanti”. Arkadaşlar 
aslmda Yazarlar Birliği’nin yaptığı işler bundan ayrı değil, Yazarlar 
Birliği’nin yaptığı iş, camiden çıktıktan sonra ne yapacağız, okulu 
bitirdikten sonra ne yapacağız, bunlarla ilgili bir iş, yani bir cami in
şaatına, bir yurt inşaatına yardım etmek gibi bir şey, demiştim. Öyle 
görüyorum ve Yazarlar Birliği’ni önemsiyorum.


