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100. YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ
Sosyoloji, 18. yüzyılda temelleri atılan sosyal bilim anlayışının bir
ürünü olarak 19. Yüzyılda Batı’da ortaya çıkmış modern bir disiplindir.
Batılılaşma sürecinde ülkemize girmiş modern sosyal bilimlerin başında
gelmektedir. Ancak, toplumsal sorunlar karşısında pozisyon almasından
dolayı Batılılaşmayı hem süreç olarak hem de kavram olarak açıklama çabası
içerisinde olmasından dolayı özel bir konum kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle
Batılılaşma süreciyle karşılıklı bir ilişki üzerinde hayat bulmuş bir bilimdir.
Sosyoloji, Batı’da ortaya çıkışından çok kısa bir süre sonra, Türk
düşünce hayatındaki yerini almış ve en önemli toplumsal meselelere ilişkin
tartışmaların içinde olmuştur. Sosyolojinin Osmanlı Türkiye’sinde karşılık
bulmasında, İmparatorluğun karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunlara
çözüm arayışı etkili olmuştur. Dönemin genel şartları içerisinde ve dünya
ilişkileri bağlamında İmparatorluğa yeni bir pozisyon, kimlik ve siyaset
oluşturma arayışında olan aydınlar sosyolojiye ilgi duymuşlardır. Toplum
olarak karşılaşılan meselelere çözüm yolu önermenin temel araçlarından
biri olarak kullanılmıştır. Çünkü Sosyoloji, Batı’da ortaya çıkan toplumsal
sorunların çözümü için geliştirilmiş bir bilim ve yöntemdir. Batılılaşma
sürecinde Batı’nın ve değerlerinin ana eksen olarak kabul edilmesi, toplumsal
sorunlarımızın çözümünde sosyolojiye önemli bir konum kazandırmıştır.
Ancak Batı’nın sorunları ile Türk toplumunun sorunları çok farklı olduğu
için sosyoloji bizde; Batı’da verdiği sonuçları tam anlamıyla verememiştir.
Buna rağmen Batılılaşma politikası kapsamında yer alan farklı çizgiler,
sosyoloji aracılığıyla kurtarıcı bir rol üstlenebilmiştir. Böylece sosyoloji,
farklı eğilimlerle ülkemizde de bilimsel gelişim sürecine girmiş ve günümüze
gelinceye kadar dönemsel etkilere bağlı olarak şekillenmiştir.
Türkiye’de sosyolojinin farklı eğilimleri, sosyologlarımızın kurdukları
ilişkiler ve etkilendikleri kaynaklar çerçevesinde karakter kazanmıştır.
Batılılaşma süreciyle Batı’da ortaya çıkan farklı felsefi, edebi, siyasi ve
sosyolojik akımlardan etkilenen Yeni Osmanlılar ve devamında Jön Türkler
olarak tanınan aydınlar, söz konusu eğilimlerin oluşumunda etkin rol
almışlardır. Bunlar arasında Namık Kemal Ziya Paşa, Ali Süavi, Cevdet Paşa, Sait
Halim Paşa, Abdullah Cevdet, Yusuf Akçura, Ahmet Rıza, Ahmet Şuayip, Rıza Tevfik,
Mustafa Suphi, Satı Bey, Bedii Nuri, Prens Sabahattin, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp
gibi isimler bulunmaktadır. Ahmet Şuayip, Prens Sabahattin, Ziya Gökalp, Mehmet
İzzet, Mehmet Ali Şevki ve Necmeddin Sadak gibi sosyologlarımız ise doğrudan
sosyoloji perspektifinde sosyal meselelerle ilgilenmişlerdir. Cumhuriyet’in
kurulmasıyla birlikte sosyoloji kurucu meşruiyet rolünü oynadıktan sonra eski
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rolünü kaybederek ikinci sınıf bir bilim konumuna düşmüştür. Tabiri caizse
“pabucu dama atılmıştır.” Daha sonrası ise, sosyolojimiz için bir bunalım
dönemi olmuştur. 1940’lı yıllarda, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu,
Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Eröz, Orhan Tuna Niyazi Berkes, Behice Boran, Mediha
Berkes gibi sosyologlar sosyolojiye yeniden bir canlılık kazandırmışlar ve söz
konusu bunalımı aşarak toplum meseleler önünde sosyolojiye yeni konumlar
kazandırmışlardır. 1950’den sonraki dönemde tekrar yavaşlayan sosyolojik
çalışma ve tartışmalar güncel konularla yeniden ivme kazanmıştır. Yeni
dönemde sosyolojik tartışmalara ivme kazandıran isimler arasında ise Nurettin
Şazi Kösemihal, Cavit Orhan Tütengil, Cahit Tanyol, Nurettin Topçu, Amiran Kurtkan,
İdris Küçükömer, Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı Cemil Meriç, Erol Güngör, Şerif
Mardin, Mübeccel Beliğ Kıray, İsmail Yasa, Baykan Sezer, Emre Kongar ve Nilüfer
Göle gibi düşünürler bulunmaktadır.
Kısaca haritasını çizdiğimiz sosyolojinin ülkemizdeki gelişim seyri,
bir ana damarın etkisiyle şekillenmiş olsa da çoklu bir etkilenme süreci
yaşamıştır. Ana damarı Kara Avrupası sosyolojisi oluştururken; AngloSakson, Alman ve Amerikan Sosyolojisi ile Marksist sosyolojiden de
etkilenmiştir. Dolayısıyla sosyolojimiz, başlangıçtan günümüze sosyolojinin
Batıdaki macerası doğrultusunda dönemsel olarak farklı etkilere hep açık
olmuştur. Bu ise sosyolojimizde telifçi bir karakterin gelişmesini engellemiş;
tercüme niteliğinde, diğer bir ifadeyle aktarmacı karakterde bir sosyoloji
geleneğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yerli arayışlar ise sosyolojinin
bilimsel çizgisinden sapma olarak değerlendirilmiş, ya mahkûm edilmiş ya da
görmezlikten gelinerek yok sayılmıştır. Türkiye’ye girişinin yüzüncü yılında
özgün yaklaşım çabalarının güçlendiğinden söz edilebilse de, aktarmacı
karakterin ana çerçeveyi belirlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz.
Türkiye’de sosyoloji, çok farklı konuyla ilgilenmesine rağmen
sosyologlarımız, kendi yaptıkları ve ürettikleriyle pek ilgilenmemişlerdir.
Son dönemlerde çalışmalarda artış görülse de bu konuda yapılan akademik
çalışmalar gerçekten gerektirdiği kadar değildir. Bu kapsamda TYB Akademi,
“100. Yılında Türkiye’de Sosyoloji” özel sayısıyla sosyolojinin birikimine bir
katkı sunmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki sayıda Türkiye’de Sosyolojinin izi,
sosyologlarımız ve ele aldıkları konular üzerinden sürülmeye çalışılmıştır.
Böylece 100. yılında sosyolojimize küçük de olsa bir not düşme girişiminde
bulunulmuştur.

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Sayı Editörü
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Sosyoloji ve Liberalizm
Bağlamında Prens Sabahattin’e
Yeniden Bakmak

Mehmet KARAKAŞ
Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Prens Sabahattin, Türkiye’de düşünce, sosyoloji ve siyaset dünyasında
görüşleriyle etkili olmasına rağmen uzun süre görmezlikten gelinen bir
entelektüeldir. Osmanlı’nın tasfiyesi ve Cumhuriyet’in kuruluşu sürecinde Türkiye’nin siyasal ve toplumsal konuları üzerinde tartışmalar yapan
ve önerilerde bulunan Sabahattin Bey, Türkiye’de toplumun sosyolojiyle
tanışmasına ve liberalizm akımının doğuşmasına öncülük etmiştir. Farklı
konular üzerinde değerlendirmeler yapan ve düşüncelerini yazılarıyla tartışmaya açan bir entelektüeldir. Türkiye’de kurucuları arasında bulunduğu
sosyolojinin ve fikir önderlerinden biri olduğu liberalizm akımının etkisini, yazılarının büyük çoğunluğunda görmek mümkündür. Bu nitelikleriyle
Prens Sabahattin, imparatorluktan ulus devlete geçişin yaşandığı süreçte
Türkiye siyasal ve düşünsel yaşamında dikkat çeken bir düşünür ve ideolog
olarak karşımıza çıkmaktadır. Onu yeniden okumaya ve anlamaya çalışmak, sadece geçmişte yaşanan siyasal ve toplumsal konuları değil günümüz sorunlarını anlama açısından da önemlidir. Çünkü Sabahattin Bey,
yaşadığı dönemdeki diğer düşünürlerden farklı olarak günümüz düşünce
ve siyasal yaşamı üzerinde daha fazla etkili olan bir fikir adamıdır. Etkisi,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artarak devam etmiştir.
Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerinin önemli olaylarında
ismi ve görüşleri, doğrudan veya dolaylı olarak geçen Prens Sabahattin,
Cumhuriyet döneminde uzun süre görmezlikten gelinmiş ve adeta görüşleri resmî anlayışın dışına itilmiştir. Farklı bir anlayışın temsilcisi olarak
sosyolojinin Türkiye’de kurucu isimlerinden biri olmasına rağmen sosyoloji tarihi çalışmalarında yeni yeni ismine ve görüşlerine yer verilmektedir.
Türkiye’de sosyolojinin diğer kurucu ismi Ziya Gökalp’le karşılaştırıldığın-
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da, gerçek anlamda dışarıda tutulmuş, diğer bir ifadeyle Gökalp’in gölgesinde bırakılmış bir isimdir.
Türkiye’de Sosyolojinin Doğuşu Ve Prens Sabahattin
Sosyoloji, Batı’da ortaya çıkışından çok kısa bir süre sonra, Türk düşünce hayatındaki yerini almış ve en önemli toplumsal meselelere ilişkin tartışmaların içinde olmuştur. Sosyolojinin Osmanlı Türkiye’sinde karşılık
bulmasında, imparatorluğun karşı karşıya olduğu sorunlar ve bu sorunlar
için çözüm arayışı etkili olmuştur. Dönemin genel şartları içerisinde dünya ilişkileri bağlamında imparatorluğa yeni bir pozisyon, kimlik ve siyaset
oluşturma arayışında olan aydınlar, toplum olarak karşılaşılan meseleleri
ele alışta sosyolojiye ilgi duymuşlar ve söz konusu sorunlara çözüm yollarını sosyoloji çerçevesinde aramışlardır. Sosyoloji, Türk düşünce hayatındaki yerini ve önemini bu dönem içinde ülke sorunları önünde takındığı
tutumla, sorunlara çözüm arayışı çabalarına iştirak etmesi çerçevesinde
kazanmıştır. Bunun yanında sosyolojinin kısa bir süre içinde ülkemizde
yer edinmesinde, Batı menşeli olmasına rağmen sosyolojinin meselelere
yaklaşım biçimi ile Türk düşünce geleneğinin belli bir uyum göstermesi
de rol oynamıştır. Bu uyum, öncelikle ülke aydınlarının sorunlar önünde
kişisel başarı ve çıkış yollarının ötesinde toplumdan çözüme gitmeyi denemeleri noktasında ortaya çıkmıştır (Sezer, 1989).
Kara Avrupası sosyolojisinin özellikle de Fransız sosyolojisinin belirleyici etkisini, her şeyden önce Paris’te yaşayan Türk aydınlarının Fransız
sosyologlarıyla kurdukları kişisel ilişkileriyle açıklamak mümkündür.
Türk aydınları, tanıştıkları Fransız sosyologlarının düşüncelerini imparatorluğun entelektüel dünyasına geniş bir biçimde aktarmışlar ve böylece
Türkiye’de sosyolojinin öncüleri arasında yer almışlardır. Örneğin, Prens
Sarahattin Paris’te iken Frederic Le Play’nin görüşlerini geliştiren Edmond
Demolins ve Poul Descamps’la tanışmış ve Paris’te yayınladığı “Terakki’
isimli yayının ilk nüshasından itibaren “Science Sociale”ci eğilimi tercüme
ve tetkiklerle benimsemiştir. Yine Abdullah Cevdet de Le Bon’la Paris’te
dost olmuştur. Türkiye’de Gustave Le Bon’un eserlerini tanıtan ve onun
sosyal psikolojiyle ilgili çalışmalarını Türkçe’ye çeviren Abdullah Cevdet
olmuştur. Paris’te bulunan Osmanlı siyasî mültecilerinin gayretleri yanında, imparatorlukta da 19. yüzyılın son yıllarında hukuk, iktisat gibi sosyal
bilimlere ait çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde sosyolojinin bilimsel yaşamdaki ilk tezâhürleri de görülmektedir. Comte’un felsefesini Türkiye’de ilk tanıtan kişi Salih Zeki olmuştur. 1896’da Rıza Tevfik,
“Maarif” dergisinde Spencer sosyolojisi üzerine yazmaya başlamış ve
1900’de “Servet-i Fünûn”da Ahmet Şuayip’in yazıları ve Ahmet Tahsin’in
Worms’dan çevirileri çıkmıştır. Bunun yanında 1911’de Mustafa Suphi de
Fransız sosyolojisini tanıtan bir kitap yayınlamıştır. Durkheim’dan ilk kez
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Ahmet Şuayip’in “Servet-i Fünûn” dergisinde çıkan bir yazısında söz edilmiştir. Ancak Ahmet Şuayip; Spencer, Worms ve Espinas’ın biyolojik sosyoloji okuluna daha yatkın olmuştur. Şuayip’in yandaşları Satı Bey, Rıza
Tevfik, Bedii Nuri, Mustafa Suphi de yazılarında Durkheim’dan söz etmişlerdir. Durkheim’ın düşüncelerinin en önemli savunucu ise Ziya Gökalp
olmuştur (Sezer, 1989; Kaçmazoğlu, 2003).
Ahmet Şuayip, Bedii Nuri ve Satı Bey’in çabaları ile ve Spencer’den
yapılan çevirilerin etkisiyle “organist eğilim” kendisini duyurmuştur. Bu
eğilimin örnekleri arasında Suphi Ethem’in “Sosyoloji” (1991) ve Ethem
Nejat’ın “Tekâmül ve Kanunları” (1913) adlı kitaplarından söz edilmektedir. Böylece Osmanlı’da, Fransa aracılığıyla Batı sosyolojisinden esinlenen
belli başlı üç sosyoloji akımından biri olan ve Spencer’in etkisiyle oluşan
“organist sosyoloji” akımı ortaya çıkmıştır. Fransız sosyolojisi kaynağından etkilenerek ortaya çıkan ikinci eğilim ise “Science Sociale” akımıdır. Le
Play’in kurucusu olduğu okulun görüşleri Demolins’ten yapılan çevirilerle yaygınlık kazanmıştır. Fuat ve Nâci Beyler 1910’da “Anglo-Saksonların
Esbâbı Fâikiyeti Nedir?”, “Mevkî-i İktidar” ve 1913’te “Yollar” adlı kitapları
tercüme etmişlerdir. Bu dönemde çeşitli dergilerde Ahmet Sanih, Rüştü
İbrahim ve Mehmet Ali Şevki’nin yapmış oldukları çeviriler de aynı etki
çerçevesinde sayılmaktadır. Mütâreke yıllarında ise “Science Sociale”ciler,
Mehmet Ali Şevki’nin çıkardığı “Meslek-i İçtimâî Cemiyet-i İlmiyesi” isimli
dergi etrafında toplanmışlardır. Bu eğilim de diğer sosyoloji eğilimleri gibi
gündelik siyasette karşılık bulmuş, İttihat ve Terakki iktidarına karşı muhalif karakterde “Meslek-i İçtimâî” akımı olarak isimlendirilmiştir. Tabii
ki, Prens Sabahattin’in görüşleri bu akımın oluşmasında temel belirleyici
olmuştur. Bu dönemin üçüncü akımını ise “Durkheimcı eğilim” oluşturmaktadır. Durkheimcı eğilim Ziya Gökalp’in kişiliği ve İttihat ve Terakki
içindeki konumu dolayısıyla giderek güçlenmiştir. İttihatçı Hüseyin
Cahit’in “Din Hayatının İptidâî Şekilleri” (1923), “Ahlak Terbiyesi” (1923)
ve Hukuk-u Esâsiye Profesörü Mithat’ın “İçtimâî Taksîm-i Amel” (1924)
çevirileri bu etkinin bilinen ilk ürünleri olmuştur. Bu akımların dışında
Refik Nevzat ve “İştirak” mecmuası etrafından toplananlarda ve bazı tercümelerde “Marksist temâyül” görülmeye başlanmıştır. Sosyalizmle ilgili
ilk önemli yayınlar, Muhiddin’in Engels’ten “Cemiyetin Asılları” (1934) ve
Haydar Rıfat’ın yine Engels’ten “Hayâlî Sosyalizm, İlmî Sosyalizm” (1925)
ve Borhan’dan “Tarihî Maddecilik” (1935) çevirileri olmuştur (Sezer, 1989:
30-32).
Osmanlı Türkiyesi’nde sosyolojinin başlangıçta gösterdiği bu canlılığa ve dünya sosyoloji akımlarının çok yakından izlenmesine karşılık,
sosyolojinin sürekliliği üniversite eğitiminde yer bulmasıyla sağlanmıştır. Sosyolojinin Türkiye’de günlük siyaset ile olan yakın ilişkisi kendisine büyük bir canlılık kazandırmıştır ancak, günlük siyasette sık görülen
değişiklikler sosyolojinin etkilerinin kısa ömürlü olmasına yol açmıştır.
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Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra yapılan genel tercihlerin tartışma
konusu edilmekten çıkarılması ve uzak tutulması sonucu Türk aydınlarının Batı sosyolojisinden yapacakları aktarmalarla yol göstericilik görevine
soyunmaları imkânı ortadan kalkmıştır. Sonuçta Türkiye’deki sosyolojiye, gerçekleşmiş bu tercihlerin ülke içinde anlaşılmasına, öğrenilmesine
yardımcı olmaktan başka yapacak önemli bir iş kalmamıştır. Gökalp’in
Durkheim’dan mülhem uyarladığı sosyoloji eğilimi, Cumhuriyet döneminde sosyoloji eğitiminin temel zeminini oluşturmuştur. Dolayısıyla hanedan yasasıyla Prens Sabahattin’in şahsının sürgün edilmesi gibi sosyolojik
yaklaşımı da reddedilmiştir. Ancak görüşleri siyasal arenada ve sosyoloji
alanında muhalif bir akım olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Diğer
bir ifadeyle Türkiye’de sosyolojinin ilk döneminden günümüze iki yaklaşımın, iki sosyoloğun etkisi sürmüştür. Bunlardan Ziya Gökalp’in etkisi yaygın olarak bilinmesine karşın Prens Sabahattin’in etkisi belirli bir dönem
kısmî bir kesintiyle karşılaştığı için göz ardı edilmiştir. Ancak Sabahattin
Bey’in Türk Sosyoloji tarihinde özel bir yeri bulunmaktadır. Çünkü iktidarı
temsil eden Gökalp’in görüşlerine, tartışmalar sırasında tek karşı durabilecek toplumsal düşüncenin sözcüsü olarak Sabahattin Bey çıkmıştır. Bütün
engelleme ve gölgelemelere rağmen sosyoloji ile ilgilenenler arasında fikirlerine yandaş bulmayı da başarmıştır (Sezer, 1989).
Prens Sabahattin’in bir entelektüel olarak düşünsel evrelerinin gelişiminin izlenebileceği iki temel kaynak bulunmaktadır. Birincisi, yaşamının
dönüm noktalarını işaret eden yaşadığı yerlerdeki ilişki ve etkileşimlerine bağlı oluşan düşünce kaynakları; ikincisi ise farklı dönemlerde üretmiş olduğu düşüncelerinin ifadesi olan yazılarıdır. Bu çalışmada Prens
Sabahattin’in; görüşleri, eserleri, ilişkileri, siyasî pozisyonları, ideolojik
yaklaşımları ve yaşadığı ülkelerdeki etkileşimleri bağlamında yeniden bir
değerlendirmesi yapılacaktır.
Prens Sabahattin
Türkiye’de sosyoloji tarihinin ilk yıllarının inşasında, diğer bir ifadeyle doğuşunda ilk akla gelen isimlerden biri Prens Sabahattin’dir. Fakat Prens
Sabahattin, Türkiye’nin sosyoloji tarihinde genellikle ikinci planda kalmıştır. Zaman zaman gündeme gelmesine rağmen sürekli Ziya Gökalp’in
arkasından ve uzağından ele alınmıştır. Yine Gökalp üzerine yapılan çok
sayıda araştırma bulunmasına karşın, Prens Sabahattin hakkında yapılan
ve gerçekten onun görüşlerini tüm boyutları ile inceleyen çalışma sayısı
oldukça sınırlıdır. Ancak son yıllarda Prens Sabahattin’e ve görüşlerine yönelik ilginin görece arttığından söz edilebilir.
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Sürgünlerde Kaçak Bir Yaşam
Türkiye’de sosyolojinin kurucu isimlerinden Sultanzâde Mehmet
Sabahattin, 1877’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Damat Mahmut
Celâlettin Paşa, annesi ise, Padişah Abdülmecit’in kızı ve II. Abdülhamit’in
kız kardeşi Seniha Sultan’dır. Osmanlı hanedanıyla olan ilişkisi, annesinin
hanedan kızı olmasındandır. Aslında Osmanlı saray hiyerarşisinde şecerede baba tarafı belirleyici olduğundan Prens değil, hanedan mensubudur.
Sabahattin Bey, gençlik yıllarında babası Mahmut Paşa’nın büyük ölçüde etkisi altında kalmıştır. Sabahattin Bey’in babası sarayla ilişkisini kestikten sonra yalısında inzivâya çekilerek oğulları Sabahattin ve Lütfullah
Beyler’in tahsil ve eğitimleriyle bizzat meşgul olmuştur. Her iki kardeş evde
hususî surette tahsil görmüşlerdir. Kendilerine tayin edilen hocalar memleketin en güzide ilim adamları ve münevver şahsiyetleridir. Kadıhanlı
Emin ve Hoca Hayret Efendiler, İsmâil Safâ, Sâdık Beliğ, Muallim Fevzî
ve Hüseyin Dâniş Beyler tâlim heyeti arasında bulunuyorlardı. Piyano ve
resim dersi alıyorlar, bütün bunların yanında Osmanlıca, Arapça, Farsça
ve Fransızca dilleri üzerine çalışmalar yapıyorlardı. Genç yaşta çok iyi
Fransızcaları vardı (Kaçmazoğlu, 2003: 205-207).
Sabahattin Bey, edebiyat ve dil çalışmalarının yanında toplumsal ve siyasal konularla da yakından ilgileniyordu. 20 yaşına geldiğinde Mukaddime’yi
okumuştur. Geniş eğitim imkânları içinde yetişen Sabahattin Bey’in genç
yaşta ve yaşının üzerinde kitaplar okuması onun okumaya ve düşünmeye olan ilgisini göstermektedir. Edebiyatın yanında dil ve fen bilimleri
ile de yakından ilgilenmesi ona geniş bir ufuk kazandırmıştır (bkz. Ege,
1977). Sabahattin Bey’in İstanbul’daki yaşamının bu dönemini babasının
yaşamından soyutlamak mümkün değildir. Bu anlamda düşüncelerinin ve
yaşamının şekillenmesinde büyük ölçüde babasının etkisi görülmektedir.
1899 yılında yurdu adeta kaçarak terk etmeleri, Sabahattin Beyin hayatında yeni bir sayfa açmıştır. Prens Sabahattin, yurt dışına çıkana değin geçen
yaşamında daha çok kendini yetiştirmek için uğraşmıştır. Fakat babası ile
dayısı II. Abdülhamit arasında geçen tartışmaları da göz ardı etmiş değildir. Yurt dışından yürüteceği muhalefetin çekirdeğini, bu tartışmaların
oluşturduğu bilinmektedir. Sabahattin Bey’in babası Mahmut Paşa, sarayın damadı olmasının yanı sıra II. Abdülhamit’in yakın arkadaşıdır. Ancak
daha sonra Ali Suâvî’nin önderliğini yaptığı Çırağan Sarayı Vakası’na adı
karıştığı gerekçesiyle adalet nazırı olduğu kabineden azledilerek belirli bir
süre bir yalıda gözetim altında tutulmuştur.
Babasına yönelik suikast girişimi sonrasında 1899 yılında babası ve
kardeşiyle birlikte kaçarak Paris’e yerleşen Sabahattin Bey, burada Jön
Türkler’le ilişki kurarak siyasî faaliyetlerine başlamış oldu. Siyasal alandaki yoğun çalışmaları, I. ve II. Jön Türk Kongreleri’nin Paris’te toplanmasını
sağladı. Jön Türkler arasında hızla yükseldi. Abdülhamit’e karşı Avrupa’da
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muhalefet edenler arasında bir lider durumuna geldi. Bir ara babası ile birlikte Mısır’a kaçtı ancak sonra tekrar Paris’e döndü. Paris’te bulunduğu bu
yıllarda siyasal çalışmaları yanında, Le Play’nin öncülüğünü yaptığı sosyoloji çevresinin önde gelen temsilcileri ile yakın ilişkiler içinde oldu. Ecole
des Roches adlı okulun kurucusu Edmond Demolins ile tanıştı, onun toplum ve siyaset hakkındaki görüşlerinden etkilendi. Osmanlı’ya gerçek bir
ıslahat getirebilmek için “Science Sociale” zihniyetinde bir gençliğe ihtiyaç
olduğunu düşünerek “Terakki Gazetesini” çıkarmaya başladı.
Prens Sabahattin’in Paris’te geçirdiği bu yıllar, oldukça hareketli ve güçlüklerle doludur. I. Jön Türk Kongresi’nin anlaşmazlıkla sonuçlanmasıyla
grubun ikiye ayrılması, aleyhindeki çalışmaların yoğunlaşması, babasının
ölümü gibi olaylar, yaşamının bu döneminde etkili olan gelişmelerdir.
Sabahattin Bey, yurt dışındaki siyasî faaliyetleri kapsamında, Abdülhamit
rejimini yıkmayı amaçlayan örgütler içinde yer almış ve örgütsel mücadeleye girişmiştir. 1908’de II. Meşrutiyet ilan edilince dönemin sadrazamı
Sait Paşa Paris’te bulunan Sabahattin Bey’e özel bir mektup göndererek
İstanbul’a dönmesini rica etmiştir. Yapılan ricaya karşılık olarak yurt dışında bulunan diğer aydınlar gibi Sabahattin Bey de yurda dönmüş ve babasının na’şını da beraberinde getirmiştir. Ancak kendisi İstanbul’a gelmeden, daha önce yurda dönen arkadaşları vasıtasıyla İstanbul gazetelerinde
yayımlanmak üzere bir beyannâme göndermiştir. Beyannâmede; “Milletin
bu zamana kadar yaşadıkları tamamen cehaletin eseridir. Eğer vatandaşlara okullarda görenek yerine şahsî teşebbüsü uygulatacak bir program
uygulanmazsa bu cahillik ve istibdat devam edecektir. Çünkü vatandaşların maddî ve manevî seviyelerini yükseltici çalışmalar yapılmayan bir
memlekette hürriyet pâyidâr olmaz” deniyordu. Sabahattin Bey, İstanbul’a
geldikten sonra vatandaşların daveti üzerine Selanik, Yanya, Manastır vilayetlerini ziyaret ederek konferanslar vermiştir. Meşrutiyet’in ilanından
sonra kurulan Osmanlı Ahrar Fırkası ve İbrahim Temo tarafından kurulan
Fırka-i İbad’ın davetlerine olumlu cevap vermemiş ve siyasî partilere karşı
sadece bir mütefekkir olarak katkı yapacağını belirtmiştir. İstanbul’da büyük bir ilgiyle karşılanmasına rağmen gelişen olaylar aynı istikamette olmamıştır. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra genel kanı, artık düşüncelerin özgürce söyleneceği ve siyasal hareketlerin baskıdan uzak
olarak gelişeceği yönündedir. Fakat gelişen olayların hiç de umut edilen ve
beklenilen gibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Sadece baskı düzenini uygulayan
kişiler değişmiş, Abdülhamit’in yerini İttihat ve Terakki’nin baskı düzeni
almıştır. Beklentiler yerini karamsarlığa ve yeni mücadelelere bırakmıştır
(Erkul, 19993, Kaçmazoğlu, 2003 ve Akkaya, 2005).
Paris’te toplanmasında etkili olduğu I. Jön Türk Kongresi’nde yaşanan
ayrışma konusundaki tecrübesi, Sabahattin Bey’in daha birleştirici bir yaklaşım geliştirmesinde belirleyici oldu. İttihat ve Terakki Hükümeti, kendi
dışındaki düşünce gruplarına baskı uyguluyordu. Babası gibi mücadeleci

Sosyoloji ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak / Mehmet Karakaş

olan Prens, bu baskılara daha fazla katlanamaz ve karşı çıkmaya başlar. Bir
yandan düşünsel alanda karşı çıkışlar yaparken, diğer yandan da İttihat ve
Terakki baskısına karşı örgütlenen parti ve dernekleri destekler. Her iki
alandaki çalışmaları İttihatçılarca iyi karşılanmaz ve yeniden istenmeyen
adam hâline gelir. İttihat ve Terakki yönetimiyle Prens Sabahattin arasındaki sürtüşmeler gün geçtikçe şiddetlenir ve ara iyice açılır. Bunların üzerine bir de 31 Mart Vakası’na adı karışan Prens Sabahattin Bey tutuklanır,
bir süre sonra serbest bırakılır. 31 Mart olayına katılıp katılmadığı konusunda birbirine zıt iki görüş vardır. Birincisi Prens’in olayı bizzat planlayan olduğunu savunan görüştür. İkincisi ise bunun tam tersini savunarak
Sabahattin Bey’in olaya katılmayan hatta önleyen kişi olduğunu ileri süren
görüştür. (Erkul, 1993: 100).
İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir taraftan Prens Sabahattin’in konferanslarını sabote etmeye çalışırken, diğer taraftan da düşüncelerinin tehlikeli
olduğunu yayma gayreti içerisindeydi. Sabahattin Bey, İttihatçıların tüm
yaptıklarına karşın terbiyesinden ödün vermeyerek hareket etmiştir. Prens
Sabahattin, gelişen olumsuz olaylar karşısında öldürülebileceğini düşünerek tekrar yurt dışına kaçar. Uzun süre Mısır’da yaşar ve sonra tekrar
Avrupa’ya geçer. I. Dünya Harbi arefesinden 1918’e kadar geçen bu süreyi siyasal ve bilimsel uğraşlarla geçiren Sabahattin Bey, 1918’de İttihat
ve Terakki’nin iktidardan düşmesinden sonra mütâreke Türkiyesi’ne
dönmüştür. İmparatorluk savaştan yenik çıkmış ve büyük oranda toprak
kaybetmiştir. Bu arada İttihatçıların çoğu ülkeyi terk etmiştir. İşte böyle
bir ortamda yurda dönen Sabahattin Bey, bu yılları oldukça sessiz geçirir. Aktif herhangi bir siyasî harekette bulunmaksızın Le Playcilik çığırının
kökleşmesi için sayısı sınırlı Science Socialecilerle işbirliği etmiş, küçük
fakat dava ve doktrin hülâsası olan özlü eserini bu devrede neşretmiştir.
Türkiye’de bulunduğu son yıllarda, ilk bakışta “Osmanlılığı” savunur görünmesine karşın, Mustafa Kemal hareketini de desteklemektedir. Bu desteği bizzat Mustafa Kemal’e ve meclis başkanlığına çektiği uzun telgraflardan anlıyoruz (Durukan, 2004: 145).
Cumhuriyet kurulduktan sonra 1924 yılında Osmanlı hanedanını yurt
dışına çıkaran yasa, anne tarafından hanedanlıkla olan ilişkisi nedeniyle
Sabahattin Bey’i de bir daha geri dönmemek koşuluyla yurt dışına çıkardı. 1924-1948 yılları arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadı. Bağlı
olduğu Science Social üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bazı konularda
makaleler yazdı. Son yılları ile ilgili olarak Fındıkoğlu (1961) şunları söylemektedir: “Son yıllarını İsviçre’de münzevî surette ve yoksulluk içinde
geçirmiştir. Hayatının bu son çeyrek asırlık mecburî gurbet safhasında
düşünce gücünü yine memleket problemlerine hasrettiğini neşredilmeyen
mektuplarından öğreniyoruz.” Sürgünlerde geçen yaşamı 30 Haziran 1948
tarihinde İsviçre’de son bulmuştur. Fikirleri ve şahsiyeti gibi ölü bedeni de
haksız bir ihmale uğramıştır. Çünkü “Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa
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verilmesini istediği için cenazesi yurda getirildiği hâlde o gün devleti yönetenler tarafından kabul edilmemiştir. Böylece ölüsü de sürgün edilmiştir
(Budak, 1998: 42). Dört yıl sonra verilen izinle 12 Eylül 1952 yılında kemikleri yurda getirilerek Eyüp Sultan’daki aile mezarlığına gömülmüştür.
Eserleri
Eserlerine gelince en önemli yapıtı kuşkusuz “Türkiye Nasıl
Kurtarılabilir?’dir. Bunun yanında “Teşebbüs-ü Şahsî ve Tevsî-i Mezuniyet
Hakkında Bir İzah”, “Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Hakkında
İkinci Bir İzah”, “İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Açık Mektuplar, Mesleğimiz
Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah” isimli çalışmaları bulunmaktadır. Farklı
dergilerde ise siyasal ve sosyolojik içerikli birçok makalesi yayınlanmıştır.
Düşüncelerinin Ana Başlıkları
Osmanlı İmparatorluğundaki siyasal ve toplumsal hareketlerde Fransız
Devrimi’nin büyük etkisi olmuştur. Bu etkiyi, o dönemin tüm toplumsal
ve siyasal eylemlerine ilk bakışta görmek mümkündür. Fransa’da burjuvazinin bazı haklar elde etmek için idealleştirdiği eşitlik, özgürlük, adalet,
ulusçuluk gibi kavramlar, dünya toplumlarının birçoğunu olduğu gibi,
Osmanlı İmparatorluğu’nu da sarsıyor, imparatorluğun çöküş nedenlerinden biri oluyordu. Bu gelişmelerin yanında 20. yüzyılın başlarında Türkiye
yönetim açısından siyasal, ekonomik, toplumsal ve psikolojik sorunlarla
boğuşan bir durumdaydı. Bazı yetersizlikler, verilmesi gereken kararları
geciktiriyordu. Özetle toplumsal kökenli önemli sorunlar yaşanmaktaydı.
Bu bağlamda sosyoloji bir kurtarıcı gibi algılanarak Osmanlı entelektüellerinin gündemine girmiştir. Sosyolojinin Fransa’daki doğuş ve gelişme süreci ile bizdeki doğuş ve gelişme süreci birçok benzerlikler göstermektedir.
Bunları üç başlıkta toplamak mümkündür:
“1. Her iki ülkede de sosyoloji pratik zorunluluklardan doğmuştur. Her ikisinde de başlıca etmen toplumsal bunalımdır.
2. Her iki ülkede de bilim temeline dayanan iki toplumbilim akımı belirmiştir.
3. Fransa’da Le Play okulunun fazla etkin olmadığı gibi, Türkiye’de de
Prens Sabahattin aynı akıbete uğramıştır” (Erkul, 1993: 108).
Toplumsal karmaşaya ve çeşitli tehditlere maruz kalan İmparatorluğun
içine düştüğü kaotik yapıdan kurtulması için ortaya konulan gayretler
yeterli gelmiyordu. Tanzimat’la başlayan ıslahatlar da bir türlü istenilen
sonucu vermiyordu. Bu konuda çeşitli görüş ve değerlendirmeler ileri sürülüyordu. Kimine göre suçlu ordu, kimine göre yönetim erkini elinde bulunduranlar, kimine göre yönetim yapısı, kimine göre İslamî kaynaklardan
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uzaklaşma idi. İmparatorluğun içinde bulunduğu duruma isim koyanlar ve
çözüm arayanlar arasında Prens Sabahattin’i de görüyoruz. O, soruna bir
başka açıdan bakıyor ve sorunun ana kaynağı olarak da “toplumsal yapı
sorununu” kavramsallaştırıyordu. Başka bir ifadeyle, ona göre sorun bütüncü bir toplum yapısının kendisidir. Ne zaman ki, bütüncü toplum yapısından kurtulup, bireyci toplum yapısına geçilir, o zaman imparatorluk da
kurtulmuş olur görüşündeydi.
Prens Sabahattin bu düşüncelere, Avrupa’da bulunduğu sırada yakın ilişki kurduğu Le Play okulu aracılığıyla ulaşmıştı. İmparatorluğun
içinde bulunduğu sorunlara bilimsel açıdan bakılmasını öneriyordu. Bir
Osmanlıcı idi ve imparatorluğun parçalanmasına karşıydı. İki şartın yerine
getirilmesi ile imparatorluğun devamının sağlanacağını ve korunacağını
ileri sürüyordu. Birinci şart; beliren yeni siyasî ortama uyarak devlete çağdaş bir yönetim şekli vermekti. Sadece biçim bakımından “Meşrutiyetin ilanı” ile hedefe ulaşılacağı kanısında değildir. İsteği, devlet yönetimini kökten bir değişikliğe uğratmak, merkeziyetçi geleneği yıkarak İmparatorluğu
oluşturan çeşitli öğelerin ortak duygu ve işbirliğine dayanan örnek bir
“uluslar topluluğu” oluşturmak ve parçalanma, dağılma olasılığını ortadan
kaldırmaktır. İleri sürdüğü ikinci şart ise, “bireysel girişim” şartıydı. Ona
göre toplumsal ve siyasal yapı değişikliği bireysel ve özel inisiyatiften güç
alan bir ekonomik gelişme ile tamamlanmalı idi. Zamanında ilgi gören toplumsal ve siyasal bilimler kuramından esinlenen ve Anglo-Saxonları örnek
alan düşünce, eğitim sistemimizin yepyeni bir hedefe yönelmesi gerektiğine dayanıyordu.” (Erkul, 1993: 136)
Prens Sabahattin’in düşüncelerinin analizi yapıldığında görüşlerinin
merkezinde Science Social okulunun temel ilkelerinin olduğu görülecektir.
Görüşlerindeki bütünlük, aslında sistematik bir perspektifi ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle toplumsal hayatın bütün veçhelerini açıklamayı
deneyen bütünlüklü bir bakış açısına sahiptir. Görüşleri Fransa’da ortaya
çıkan, ancak İngiltere modelini öneren Science Social/İlm-i İçtimâ yönteminin sosyolojik perspektifiyle şekillenmektedir. Dolayısıyla toplumsal
yaşamı toplumsal yapı üzerinden analiz ederken siyasî, iktisadî ve sosyolojik boyutlarını öne çıkarmaktadır. Düşünceleri de bu üç alanda kendini
göstermektedir.
Siyasî Konulara Dair Görüşleri: Liberal Muhalefet
Osmanlı toplumunun yaşadığı siyasal kaotik ortam, II. Meşrutiyet dönemi düşünürlerini “İmparatorluk nasıl kurtarılır?” sorusuna yöneltmiş ve
zihinleri bu soruya cevap aramakla meşgul olmuştur. Bu dönemde düşünce ve faaliyetleriyle ön plana çıkan Prens Sabahattin, kendini daha çocuk
yaşlarda bu konuların ortasında bulmuştur. Babasının II. Abdülhamit’le
arasının açılmasıyla birlikte Paris’e kaçmak durumunda kalan Sabahattin
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Bey, Paris’teki Jön Türk hareketiyle ilişkiye geçerek siyasî faaliyetlere başlamış ve siyasî konular hakkında görüşler ileri sürmüştür. Türkiye’de etkisi
devam eden sosyolojinin iki kurucu isminden bir olarak değerlendirilen
Sabahattin Bey, aslında siyasî konulara dair görüşleriyle ünlenen bir düşünür olmuştur. Sosyoloji alanında ünlenmesi ise daha çok yakın zamanlarda vukû bulmuştur. Dolayısıyla onun görüşlerinde toplumun siyasal sorunları daima önemli olmuştur. Genel görüşünün şekillenmesinde olduğu
gibi siyasî görüşlerinin şekillenmesinde de Science Social okulunun temel
ilkeleri belirleyicidir. Siyasal konulara dair görüşleri, hem Osmanlı hem
de Cumhuriyet döneminde olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılanmıştır.
Ancak siyasî görüşleri, çok partili döneme kadar resmî ideoloji ve iktidarlar
açısından tehlikeli bulunarak dışlanmıştır. Böylece Sabahattin Bey, görüşleri ve faaliyetleriyle birlikte muhalif eksene oturtulmuştur.
Jön Türk Hareketine Katılımı, Kongreler ve Müdahalecilik
Babası ve kardeşiyle birlikte Paris’e geldiğinde oradaki Jön Türk hareketi
kısmen zayıflamış durumdaydı. Hareket, Damat Mahmut Paşa’nın katılımıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Daha Mısır’dayken kardeşi Lütfullah’la
yayınladıkları “Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza” isimli beyannâmeyle
birlikte Osmanlı muhalif hareketine katılmış bulunan Prens Sabahattin,
Paris’e geldiğinde babası ve kardeşiyle birlikte Jön Türk hareketinin içerisinde yer alarak siyasî faaliyetlerine başlamış oldu. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ve anayasanın yeniden ilan edilmesi için verilen çabaların
ve kurulan muhalif örgütlerin gücünü birleştirmek amacıyla yapılması
planlanan kongrenin hazırlık çalışmalarında, Sabahattin Bey etkili bir rol
oynadı.
İmparatorluğu oluşturan bütün unsurların temsilcilerinin davet edildiği I. Jön Türk Kongresi, 4-9 Şubat 1902 tarihlerinde Paris’te Fransız âyân
üyesi olan Mr. Le Tirere Pantalis’in evinde toplandı. Kongre, dönemin
basınına “Osmanlı Hürriyetperverân Kongresi” adıyla yansıdı. Mahmut
Paşa, rahatsız olduğu için fahrî başkanlığa, oğlu Sabahattin Bey ise kongreyi yönetmek üzere başkanlığa seçildi. 25 yaşında böyle bir organizasyona
başkanlık eden Sabahattin Bey’in yardımcılıklarına ise Rum delegesi Satas
Efendi ve Ermeni delegesi Sisliyan Efendiler getirildi. Kongre’ye Ermeni,
Arap, Arnavut, Kürt ve Çerkez halklarının önde gelenleri, İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin hemen her şubesinden bir temsilci ve Jön Türk hareketi içerisindeki tanınmış simalardan oluşan 70 civarında katılımcı olmuştur. Diğer
bir ifadeyle Abdülhamit rejimini yıkmak için, hemen bütün muhalif kesimler bir araya gelmiştir. Kongre, gergin bir ortamda geçmiş ve zaten dağınık
olan Jön Türk grupları arasında kutuplaşmalara yol açmıştır. Abdülhamit
rejimine karşı nasıl bir tavır alınacağı konusundaki tartışmalar, siyasî ilke
ve düşünce farklılıklarını iyice ortaya çıkarmış, izlenecek yol konusunda
görüşler, keskin bir biçimde ayrılmıştır (Erkul, 1993, Akkaya, 2005).
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Kongrede ileri sürülen görüşler ve tartışmalar, toplantıya katılanların
ayrışmasına da neden olan iki noktaya odaklanmıştır. Bunlardan birincisi;
yalnız propaganda ve yayın yoluyla inkılâp yapılamayacağı, devrim hareketine uygar askerî güçlerin de katılımları sağlanması gerektiğidir. İkinci
görüş ise yabancı hükümetlerin müdahalesini davet ederek, ülkede ıslahatın uygulanmasına girişilmesidir. İkinci görüş, daha çok Ermeni temsilciler tarafından dile getirilmiştir. Prens Sabahattin, Ermenilerin ortaya attığı
görüşün sakıncalarını bilmekle birlikte sınırlı ve kontrollü bir müdahaleye
karşı çıkmamıştır. Aslında o bir ihtilâl yapılmasını istemektedir ve kargaşa sırasında rastgele müdahaleleri önlemek için, ortak çakırlar konusunda
uzlaşılabilecek “hür ve demokratik hükümetlerle anlaşmak gerektiğine”
inanmaktadır. Bu hükümetler İngiltere ya da Fransa hükümetlerinden biridir (Akşin, 1987: 44). Sabahattin Bey, bu yaklaşımıyla müdahaleci bir
tavır geliştirmiştir. Bu tavrı daha sonraki tartışmalarda Onun mandacı bir
düşünür olduğu yönünde itham edilmesine neden olmuş ve İngiliz yanlılığıyla suçlanmıştır. İngiltere’ye ve Anglo-Sakson anlayışa duyduğu hayranlık, yazı ve konuşmalarında açık bir şekilde görülmekle birlikte müdahaleci yaklaşımının mandacılığı içerdiği değerlendirmeleri daha çok rakipleri
tarafından suçlayıcı nitelikte yapılmıştır. Bu konuda Hanioğlu (1981: 234)
şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Sabahattin Bey, müdahalenin bir başka
devletin yardımı ile hatta o devletin garantörlüğünde yapılmasından yanadır. Ancak, bu görüşün altında bir Batı devletinin mandası olma arzusu
yoktur.”
Kongre’de müdahalecilik fikrine sert bir biçimde karşı çıkılmıştır. Karşı
çıkanların başında ise Ahmet Rıza Bey bulunmaktadır. Ancak Ahmet Rıza
Bey’in de daha önce Meşveret’te yayınladığı yazılarında, yabancı ülkelerden Abdülhamit’in ıslahat yapması konusunda baskı yapmaları için yardım istediği de bilinmektedir. Diğer görüşleriyle birlikte değerlendirildiğinde Ahmet Rıza’nın bu talebini doğrudan müdahale isteği olarak değil,
Jön Türk hareketine destek olarak görmek gerekir. Tartışmalar ve önerilen fikirler sonucunda kongre, beklenilen sonuçlar yerine, Jön Türk hareketinin ikiye bölünmesiyle sonuçlanmıştır. ‘Müdahaleciler’ ve ‘Adem-i
Müdahaleciler’ olarak iki ayrı grup ve iki ayrı örgütlenme kongrenin somut
sonucu olmuştur. Müdahaleciler ikinci görüşü, yani yabancı ülkelerin müdahalesinin gerekli olduğu tezini savunurken, Adem-i Müdahaleciler ise
birinci görüşü savunmuştur. Müdahaleciler, Prens Sabahattin’in önderliğinde “Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurmuş; yabancı müdahalesini reddeden Adem-i Müdahaleciler ise Ahmet Rıza’nın
öncülüğünde cemiyetlerinin ismini “Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti”
olarak değiştirerek yollarına devam etmişlerdir. Bu gelişmelerle neticelenmesi, genel kanının kongrenin başarılı olmadığı yönünde birleşmesine
neden olmuştur. Kongrenin temel amacı olan birleştiricilik ilkesi suya düşmüştür (Erkul, 1993, Akkaya, 2005).
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Kongre sonucunda Sabahattin Bey’in görüşlerinin baskın olduğu bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır ancak, bildirge hiçbir grubu tatmin etmemiştir. Bununla birlikte ortaya çıkan farklı görüşler imparatorluğun geleceğine
ilişkin değerlendirmelerin de farklı olduğunu göstermektedir. Ahmet Rıza
imparatorluğun, Meşrutiyet’in tekrar ilan edilmesiyle birlikte yenileneceği ve devamlılığının sağlanacağını savunurken; Prens Sabahattin sadece
Meşrutiyet’in tekrar ilan edilmesinin yeterli olmayacağını, imparatorluğa zamanın koşullarına uygun olarak çağdaş bir şekil verilmesini ve imparatorluğun temel unsuru olan Türk toplumunun yapısında bir değişim
gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Kongrenin ardından cemiyetleri ve fikirleriyle ayrışan gruplar, uzun süre birbirleriyle etkileşime girmediler. Bu durum Paris’teki Jön Türk gruplarının güçsüzleşmesine neden
olmaktaydı. Tekrar bir araya gelmek için her iki gruptan da bir girişim olmayınca “Ermeni Taşnaksutyun Fırkası” delegesi Malumyan, Ahmet Rıza
ve Prens Sabahattin Beylerle temasa geçerek yeniden bir kongre düzenleme teklifinde bulunmuştur. Yeni kongre toplanmadan şu karar alınmıştır:
“Kongreye katılacak her cemiyet, hüviyetini muhafaza etmekle beraber,
Prensip düşüncesini muvakkaten kaale almayacak; diğerlerinin tenkidiyle
meşgul olmayacak; mesaj tarzında üç cemiyetin gizli reyle seçenekleri delegeler tayin edecektir.” (Tunaya, 1952: 108)
Taşnaksutyun Cemiyeti’nin teklifi ve farklı gelişmeler üzerine Teşebbüs-i
Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin
bir araya gelmesiyle, 27-29 Aralık 1907 tarihlerinde II. Jön Türk Kongresi
toplanmış oldu. Kongre, Sâmi Paşazâde Sezâî Bey’in açılış konuşmasıyla
başladı ve başkanlığa tekrar Sabahattin Bey seçildi. Sabahattin Bey, konuşmasının başlangıcında “farklı ırk ve dinden vatandaşları Abdülhamit
istibdâdını ortadan kaldırmak, imparatorluk içinde temelli bir reform
teşebbüsüne geçebilmek için işbirliğine” davet etmiştir (Tütengil, 1954:
25). İkinci kongrede de şiddetli tartışmalar yaşanmıştır ancak bu kongre,
daha demokratik bir ortamda, her düşüncenin zemin bulduğu bir havada
yapılmıştır. Kongrenin sonunda Abdülhamit’e muhalefet edenlerin birleştiğini ilan eden bir beyannâme yayımlanmıştır. Beyannâmede, Sultan
Abdülhamit’in tahttan indirilmesi, yönetimin değiştirilmesi ve yeni yönetimin meşrutiyet ve meşveret usullerine göre kurulmasının amaçlandığı
bildirilmiştir. Ayrıca, aktif bir eylem programı hazırlanarak, bu programı
yerine getirecek daimî bir komite kurulmuştur. Aktif eylem planı iktidara
karşı her türlü önlemi ve yöntemi içermektedir (Akşin, 1987).
II. Jön Türk Kongresi’nde alınan kararların uygulamaya konulması
sonucunda, II. Abdülhamit gelişmelere daha fazla karşı koyamayarak II.
Meşrutiyet’in ilanına zorlanmıştır. İttihatçı subayların bu süreçte etkin rol
alması, ordunun siyasete müdahale etmesinin bir modelini oluşturmuştur.
Bu modelde kitlesel sivil hareketler de önemli bir dayanak oluşturmuştur.
Kongrede hedeflenen sonuca ulaşılmasına rağmen, kongrenin bileşenleri
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daha sonraki süreçte birlikte olamamışlardır. Ermeniler İttihat ve Terakki
Cemiyeti ile hiçbir zaman birlikte hareket etmemiş, Teşebbüs-i Şahsî
Cemiyeti ise İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en güçlü muhalif hareketlerinden birine dönüşmüştür. Milliyetçi-merkeziyetçi siyasetin karşısında
adem-i merkeziyetçi-liberal siyaset, muhalif karaktere bürünerek yerini almıştır. Liberal muhalefetin şekillenmesi sürecinde ise Prens Sabahattin’in
görüşleri daima belirleyici olmuştur.
Liberal Muhalefet ve Adem-i Merkeziyet
Prens Sabahattin Paris’te bulunduğu süreç içerisinde özellikle 1902-1908
arasında düşüncelerinin belirli bir eksende yönelim kazanmasını sağlayan
ilişkiler kurmuş ve çeşitli etkileşimler yaşamıştır. Bu ilişki ve etkileşimlerin kuşkusuz en önemlisi, Science Social çevresiyle kurmuş olduğu ilişkileridir. Özellikle ekolün F. Le Play’den sonra gelen önemli ismi Edmond
Demolins’le tanışması, Sabahattin Bey’in fikirlerinin şekillenmesinde yeni
bir dönemi ifade etmektedir. Bu ilişkiyle birlikte hem sosyolojiye olan ilgisi
daha akademik düzeyde bir gelişme göstermiş, hem de Osmanlı toplum
meselelerine bu yeni bakış açısıyla yaklaşma ve farklı öneriler getirebilme
imkanı yakalamıştır. Toplum meselelerini “toplumsal yapı” kavramı üzerinden Science Social’in yöntemiyle çözümlerken, siyasî ve iktisadî meseleleri liberal perspektiften değerlendirmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu yeni
donanımıyla Sabahattin Bey, İmparatorluğun geri kalmışlığı ve devamlılığı sorunlarına dair farklı bir pencereden çözüm önerileri üretebilmiştir.
Gerek Paris’te yapılan Jön Türk kongrelerindeki önerileriyle gerekse II.
Meşrutiyet sonrası İttihat ve Terakki iktidarına karşı geliştirdiği yaklaşımlarıyla liberal muhalefetin öncüsü olmuştur.
Liberal felsefenin Osmanlı düşünce dünyasına girişi, 19. yüzyıl sonu ve
20. yüzyıl başlarında Batılılaşma sürecine paralel olarak gerçekleşmiştir.
Liberal düşünce ile özdeşleşen isim ise şüphesiz Prens Sabahattin’dir. Le
Play’nin Science Social perspektifine bağlı olarak geliştirdiği bireysel girişimcilik modeli, Osmanlı’da liberal düşüncenin doğuşunu sağlamıştır. II.
Meşrutiyet’in çoğulcu ortamında İttihat ve Terakki iktidarına karşı muhalif
hareketlerin birleşme ekseni olan liberal düşünce, bazı cemiyet ve fırkalar
etrafında örgütlenmiştir. Bunlardan ilki Prens Sabahattin’in bizzat kuruculuğunu üstlendiği Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’dir.
Cemiyetin kurulduğu 1906 yılında yayınlanan programda özetle şu ifadelere yer verilmiştir; “Siyasî ıslahat yapılarak yerinden yönetim sağlanacaktır.
Vilâyet meclisi üyeleri halk tarafından seçilecektir. Merkezde halk tarafından seçilecek bir meclis teşkil edilecektir. Osmanlı halkının hak eşitliği
sağlanacaktır. Yerel yöneticiler halkın nüfus dağılımına uygun olarak, farklı etnik ve dinî oranlara göre seçilecektir.” (Ege, 1977: 71-72)
Prens Sabahattin, imparatorluğun ilerlemesine ve sorunlarının çözül-
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mesine engel olan etkenin din değil, toplumun sosyal yapısı olduğu tespitinde bulunur ve çözüm yolu olarak Osmanlı toplum yapısında değişiklik
önerir. Sabahattin Bey’e göre; Osmanlı, bütüncü ve merkeziyetçi yapısıyla
hantal bir sisteme sahiptir. Bütüncü toplumlarda toplumsal yapı gereği
merkeziyetçi yönetimler egemendir. Merkeziyetçi yönetimlerde bürokrasinin, gelişmeyi köstekleyici bir rolü vardır. Yerinden yönetimin gerekli olduğunu ileri süren Prens Sabahattin, neden olarak da şunları söyler: “Onsuz,
memleketimizin imarı mümkün değildir; bir vilâyetteki idare usulünün
diğerinde aynen tatbiki imkânsızdır. Merkeziyet yönetimi özgürlükleri kısıtlamakta, çoğunluğun azınlıkça baskı altında tutulduğu ve girişimciliğe
yönelik hareketlerin engellendiği bir ortam oluşturmaktadır. Merkeziyet
demek, hürriyeti inhisâra almak, ekseriyeti ekalliyete çiğnetmek, teşebbüs fikrini kahretmektir” (Sabahattin, 77-103). Şerif Mardin (2004: 294),
Sabahattin Bey’in Adem-i Merkeziyet düşüncesine yönelmesini iki temel
nedene bağlayarak açıklar: Birincisi, “Doğu sorununun ancak etnik gruplarla anlaşılarak çözülebileceğine inanması”, ikincisi ise “onun demokrasi
anlayışının diğer Jön Türklerden farklı olması”dır.”.
Geliştirdiği yaklaşımlar ve öneriler, İttihatçılardan ayrışmasına neden
olurken tepkileri de üzerine çekmiştir. Özellikle adem-i merkeziyet ilkesinin, idarî adem-i merkeziyet önerisi olarak değil, siyasî adem-i merkeziyet olarak değerlendirilmesi Sabahattin Bey’in İttihatçılar tarafından
sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştur. Öyle ki, diğer görüşleri de
adem-i merkeziyet anlayışına eklemlenerek yorumlanmıştır. Böyle bir algının oluşmasında bu ilkenin Prens Sabahattin tarafından sistem önerisine dönüştürülmesi ve Meslek-i İçtimâî akımının ideolojisi hâline gelmesi
etkili olmuştur. Oysa bu algı siyasî mülahazalarla abartılmış bir algıydı.
Çünkü Prens Sabahattin ve arkadaşları adem-i merkeziyet ilkesiyle bir teşekkülün kendi kendini yönetmesi, diğer bir ifadeyle idarî merkeziyetsizlik
anlayışını savunmuşlardır. Sabahattin Bey, imparatorluğun geniş toprakları ve memurluk zihniyetinden doğan hantal yapıyı dikkate alarak merkezî
otoritece yetkin bir şekilde yapılamayan yerel yönetim, adalet, mâliye gibi
işlerin ilgili bölgenin yaşayanları tarafından üstlenilmesi gerekliliğini ileri
sürmektedir. Sabahattin Bey, bu sürecin işlemesi hâlinde tebaanın yönetime katılımı ve devlet görevlilerini sıkı kontrolünün mümkün olacağına
değinir. Üstelik mahallî halklar kendi bölgelerinin sorunlarını yakından
bildiklerinden, en etkili çözümü de onlar üreteceklerdir (Durukan, 2004:
154). Böylece bölgesel ve etnik hoşnutsuzluklar ortadan kalkmış olacaktır.
Hanioğlu’na (1987: 384) göre, Prens Sabahattin’in adem-i merkeziyet ile
kastettiğinin kesinlikle muhtariyet olmadığı konusundaki açıklamalarına rağmen, bu düşünce muhalifleri tarafından etnik unsurlara verilen bir
prim olarak algılanmıştır. Jön Türklerin iktidarda olan İttihat ve Terakki
kanadı Sabahattin Bey’in bu görüşlerine karşı çıkmış, Sabahattin Bey ve
çevresi II. Meşrutiyet’in muhalefet odağına dönüşmüştür.
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II. Meşrutiyet’in çoğulcu ortamında şekillenen iktidar ve muhalefet
hareketleri arasındaki rekabet, aslında Abdülhamit rejimine karşı verilen mücadele sürecine uzanmaktadır. Aralarındaki rekabete rağmen
Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle İttihat ve Terakki Cemiyet’i ile Teşebbüs-i
Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti birleşme başarısını gösterebilmiştir.
Fakat bu birlikteliğin temelinde ortak hedefler olmadığı için kısa sürede
birliktelik bozulmuş, aralarındaki rekabet İttihat ve Terakki’nin iktidar
olma sürecinde iyice yoğunlaşmıştır.
Adem-i Merkeziyet/merkezdışılık, İttihatçılar tarafından imparatorluğun bütünlüğü için bir tehdit ve Türklük karşıtı bir anlayış olarak görüldü. Bu yaklaşım, siyasal oluşumların ayrışmasına neden olurken aynı
zamanda siyasal kutuplaşmanın derinleşmesine yol açmıştır. Sözü edilen
kutuplaşma, Cumhuriyet dönemi siyasal yaşamına da tevârüs edilmiş ve
kendini yine merkezcilik ve merkezdışılık olarak göstermiştir. Bu ayrışma
sürecinde Sabahattin Bey’in görüşleri doğrultusunda liberal muhalefeti
temsil eden siyasî karakterli cemiyet ve partiler kurulmuştur. Bu örgütlerin bir kısmı Science Social okulunun etkisiyle tekâmül etmiş Sabahattin
Bey’in görüşlerini doğrudan benimseyerek, bu görüşlerin propagandasını yapmak amacıyla kurulmuştur. Bir kısmı ise bu görüşlerden dolaylı
bir biçimde etkilenerek veya Meslek-i İçtimâî akımının görüşlerinin bir
kısmını güncelleyerek kurulmuştur. Birinci grupta yer alanlar arasında;
Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Cemiyet-i İnkılabiyye,
Osmanlı Ahrar Fırkası, Nesl-i Cedit Kulübü, Osmanlı Demokrat Fırkası
(Fırka-i İbad), Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Hürriyet
ve İhtilâf Fırkası, Halaskâr Zabitân Grubu, Mûtedil, Hürriyet Perverân
Fırkası ve Milli Ahrar Fırkası gibi örgütler bulunmaktadır. İkinci grupta yer alanlar arasında ise; Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırkası, Serbest
Fırka, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Liberal Demokrat
Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi gibi siyasal oluşumlar yer almaktadır.
Memurluk Zihniyeti ve Ordu-Siyaset İlişkileri
Prens Sabahattin, görüşleri ve faaliyetleri ile siyasal arenada etkili bir aktör
olmasına rağmen, aktif siyasetle arasında mesafe olduğunu ifade etmektedir. Farklı konuşmalarında siyasetle uğraşmadığını ve herhangi bir siyasî
akım içerisinde yer almadığını belirtmektedir. Bu tespitini ise “memurluk anlayışı” üzerinden sistemleştirmeye çalışmaktadır. Yaşamı boyunca
devlet memurluğu yapmadığını ve aydınların da memurluk yapmalarına
şiddetle karşı olduğunu ifade etmektedir. Çünkü aydınların devlet memurluğu yapmaları durumunda siyasal iktidara bağımlı olacaklarını düşünmektedir. Memurluğun, bütüncü toplum yapılarında egemen olduğunu
belirttikten sonra bu toplum yapısı içinde memurların ister istemez siyasal
iktidara bağımlı ve onun istekleri doğrultusunda hareket etme zorunluluklarının olduğu noktasını vurgulamaktadır. Bu nedenle aydınların siyasal
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iktidarın, bağımlı üyeleri olmamalarını ve topluma üretici kişiler yetiştirmelerini önerir (Erkul, 1993: 138). Kendini siyaset dışı bir aktör olarak tanımlamasına karşın, yaşam öyküsü ile bu savunusu arasında tam da bir
uygunluk bulunmamaktadır. Çünkü yaşamının farklı dönemlerinde hem
görüşleriyle hem de ilişkileriyle siyasetin ve siyasî tartışmaların içerisinde
olmuş bir aktördür.
Siyasî görüşleri arasında dikkat çeken başlıklardan biri de “Ordu-siyaset
ilişkisidir.” Prens Sabahattin hükümetlerin ordulara dayanmasının, toplumsal yapıların zayıflığından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Ordunun,
siyasî alana müdâhil olmasını eleştirmektedir. Ona göre; zabitânların (subaylar) yargıçların, ilmiye ve mülkiye alanındaki memurların ülkemizdeki
mevkileri birbirlerinin aynı, bunlar siyasetle uğraşmasın demek, ülkenin
yönetimi onların eline düşmesin demektir. Oysa yönetim hayatının özel
hayata üstünlüğü üzerine kurulacak olan bütüncü bir ülkede bu yönetim
zorunlu olarak memur sınıfının eline düşer. Askerler de memur sınıfı içerisinde özellikle savaş için düzenlenmiş kısım olduklarından, ordu yönetime
dâhil olmaktadır. Diğer bir ifadeyle “ordunun iç politikayı düzenleyecek
bir mevkide olması, hükümetin orduya dayanması demektir. Bu da toplumumuzun güçsüz bir sosyal yapı örneği olduğunun bir kanıtıdır. Ona göre
Osmanlı toplum yapısında, siyasete bulaşmış ve ondan uzaklaşamayan bir
memur sınıfı bulunmaktadır. Bu memur sınıfı içinde en etkin olan kısmı
ise ordudadır. Dış politikada dahi ordu etkin rol oynamaktadır. Toplumsal
yapısı gereği hükümeti ordusuna dayanan dengesiz toplumlarda gerek dış
siyaset, gerek iç siyaset başarılı olamamakta, askerin ve diğer memurların
siyasî faaliyetlerini ceza tehdidiyle yasaklamak da bir çözüm getirmemektedir.” (Sabahattin, 1999: 46-47) Özetle Sabahattin Bey’e göre hükümetlerin orduya dayanmaması gerekir. Çünkü böyle bir ilişki toplumsal yapının
zayıflığını gösterir.
Prens Sabahattin’in siyasî konulara dair görüşlerinin ana başlıkları gösteriyor ki, bu görüşler Osmanlı Türkiyesi’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne ve
günümüze gelen süreçte bir şekilde etkisini göstermiş ve Türk siyasal yaşamının temel dinamiklerinden bir hâline gelmiştir. II Meşrutiyet dönemi
İttihat ve Terakki iktidarları sürecinde ve Cumhuriyet döneminde çok partili siyasal yaşama geçinceye kadar geçen süreçte çoğu zaman yasaklanmış
muhalif bir siyasal çizgiyi temsil etmektedir. Çok partili yaşama geçildikten
sonra özellikle muhafazakâr liberal partilerin iktidara gelmelerine paralel
olarak, Sabahattin Bey’in liberal görüşleri siyasette etkili hatta belirleyici
olmaya başlamıştır.
İktisadî/Ekonomik Konulara Dair Görüşleri
Science Social okulunun etkisiyle Türkiye’de liberal anlayışın temsilcisi
olan Prens Sabahattin ve onun görüşlerini takip eden Meslek-i İçtimâî akı-
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mı, toplumsal yaşamın bütününe dönük tezler ileri sürmüştür. Toplumsal
yaşamın iktisadî boyutuyla ilgili de, dönemin şartları açısından radikal denilebilecek görüşler beyan etmiştir. Analizlerini “yapı” kavramı üzerinden
Science Social’in yöntemini kullanarak iki temel ilke etrafında yapmıştır.
Bunlardan birincisi Adem-i Merkeziyet ilkesi, ikincisi ise Teşebbüs-i Şahsî
ilkesidir. Siyasî görüşleri daha çok Adem-i Merkeziyet ilkesi etrafında şekillenirken, iktisadî konulara dair görüşleri ise Teşebbü-i Şahsî ilkesi ekseninde şekillenmiştir.
Liberal Ekonomi ve Teşebbüs-i Şahsî
Prens Sabahattin’in düşünce sisteminin önemli unsurlarından biri olan
Teşebbüs-i Şahsî ilkesi, en genelde liberal ekonomi sisteminin insan tipini
ve niteliğini ifade etmektedir. Sabahattin Bey bu ilkeyle bireyin girişimci potansiyeline dikkat çekmektedir. O, Teşebbüs-i Şahsî kavramını şöyle
açıklar: “Bir cemiyet teşkil eden bireylerden her birinin veya herhangi cemiyette olursa olsun yaşamak için ailesine, akrabasına, hükümetine dayanacağı yerde doğrudan doğruya kendine güvenmesi, muvaffakiyetini kendi
teşebbüsünde aramasıdır.” (Sabahattin, 1999: 72) Açıklamasından da anlaşılacağı üzere Sabahattin Bey, bireysel girişimciliği bireylerin karşılaştıkları engelleri aşabilmenin güçlü enerjisi olarak görmektedir. Teşebbüs-i
Şahsî fikrini açıklamaya Kuran’dan ayetlerle başlamaktadır. Şöyle ki;
“Kuran-ı Kerim’de “aleyküm enfüseküm” [Siz kendinize bakın…5/105] ve
“leyse li’l-insâni illâ mâ se’a” [İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.
53/39] âyet-i fâhiresiyle teşebbüs-i şahsînin lüzûm-u kat’îsine işaret buyurulmuştur” demektedir (Sabahattin, 1999: 71-72).
Prens Sabahattin, Teşebbüs-i Şahsî’ye yönelik açıklama ve tespitlerini yaptıktan sonra Osmanlı’da bireysel girişimciliğin bulunmadığına dair
değerlendirmelerde de bulunmaktadır. Ona göre; “Bizde şahsî menfaatler umûmî menfaatlerin zıddı. Çünkü şahsî menfaatlerimizi servetin üç
menbâı olan ziraat, sanayi ve ticaretle teminden ziyade memuriyette arıyoruz. Şahsî teşebbüsle yaşamak, zenginleşmek için; malûmat, tecrübe, gayret, sebat ve ihtiyat gibi birçok meziyetlere mâlik olmak şart. Biz ekseriyetle bunlardan mahrum olduğumuz için kazanmadan yaşamak, çalışmadan
zenginleşmek istiyor ve bi’ttabî hükümet memurluğuna göz dikiyoruz.”
(Sabahattin, 1999: 72) Bu açıklamalarından Teşebüs-i Şahsî kavramına;
“bireysel girişimcilik” anlamının yanında “hür teşebbüs” ve “özel teşebbüs”
anlamları da yüklediği anlaşılmaktadır. Prens Sabahattin Teşebbüs-i Şahsî
kavramını, ağırlıklı olarak toplumun ekonomik yapısıyla ilişkilendirmekle
birlikte sosyolojik ve siyasal yapısıyla da bağlantısını kurmaktadır. Bundan
dolayı bireylerin infiratçı/bireyci kişilik yapısına sahip olarak yetiştirilmesini önermektedir. Ancak bu yolla memurluk zihniyetine son verileceğini
ve üretken kapasitesi olan bireylerden oluşan kapitalist bir sınıfın ortaya
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çıkabileceğini düşünmektedir. Osmanlıyı, üretken ve yaratıcı bireylerin
oluşturduğu sınıfsal yapının kurtaracağına inanmaktadır. Böylece devletin nasıl kurtarılacağı sorusuna temel cevaplardan birini vermektedir.
Sabahattin Bey’in Teşebbüs-i Şahsî kavramına yüklediği iktisadî anlamlardan, liberal ekonomiyi savunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla o,
Türkiye’de liberal ekonomiyi açık bir şekilde savunmuş ve liberal ekonominin ilk sözcüsü konumuna gelmiştir.
Yukarıda özetlenen konumuyla Prens Sabahattin, Anglosakson toplumların gelişiminin bir ayağı olan fertçilik/bireycilik ve şahsî teşebbüsün,
Osmanlı’da özellikle Müslümanlar arasında geliştirilmesini ve memurluk
zihniyetinin yerini almasını, kalkınmanın temel yolu olarak görmüştür.
İngiltere örneğini takip eden Sabahattin Bey, toplumlar için bir burjuva
sınıfının rolünün önemini belirtmiş ve bu sınıfın gelişimi ise Avrupa’daki
gibi hür teşebbüsün desteklenmesi ile gerçekleşebilir fikrine ulaşmıştır. Bu
durum, aynı zamanda kamucu anlayıştan bireyci anlayışa geçişin önemli bir safhasını oluşturmaktadır. Sabahattin Bey’e göre Osmanlı toplumu, Asya ve Doğu tipi bir toplum olduğu için kamucu özelliklere sahiptir.
Osmanlı, sorunlarını batılılaşma yoluyla aşmak istiyorsa Batı toplum ve
ekonomisinin temelini oluşturan bireycilik, liberalizm, özel teşebbüs, parlamentarizm ve kapitalizm ilkelerini de benimsemelidir. Çünkü bu ilkeler,
burjuva sınıfına sahip bireyci toplum tipinin niteliklerini ifade etmektedir.
Özel Mülkiyet, Burjuva Sınıfı ve Tarımsal Kalkınma
Prens Sabahattin ekonomik alanda tamamen kapitalist bir düzeni savunmuştur. Geleneksel yapı özelliklerinin egemen olduğu bir toplumda
bu düşünceleri savunması o dönem için oldukça ileri bir adımdır. Ayrıca
devlet işlerinin yürütülme şeklini ve halkın devletle olan ilişkilerinde görülen bürokratik çıkmazları eleştirmesi, yine ilerici bir harekettir. Bireyci
bir toplum yapısının egemen olmasını istemesi, ekonomik düşüncelerine
de etki yapmıştır. Prens’in amacı, Osmanlının bütüncü toplum yapısını bireyci toplum yapısına dönüştürmektir. Toprakların bireylere özel mülkiyet
olarak dağıtılmasını ister. Ayrıca, yeni bireyci toplumsal yapıya geçmeyi
kolaylaştıracak ve bu yapıyı yaşatacak bir burjuva sınıfının oluşturulmasını
önermektedir (Erkul, 1993: 139). Sabahattin Bey’e göre, bireyci niteliklere
sahip olan Batı toplumlarında rejimi ekonomik sınıfların çıkarları belirler,
bunlar arasında girişim özelliği ve rekabet hüküm sürer. Bu ilkelerden yoksun kamucu toplumlarda ise hükümdar, bürokrasi ve militarizm gibi üstün
güçler ortaya çıkar ve bunlar yarattıkları mekanizmalarla bireyin özgürlük
ve girişim ruhunu köreltirler. Özel mülkiyete konulan sınırlamalar, ekonomik girişimlerle meydana gelebilecek sermaye birikimini olanaksızlaştırır.
Sabahattin Bey, batılılaşma sürecinde “Comte-Durkheim/düzen içerisinde
ilerleme” çizgisini ifade eden pozitivizmin “ben sen yok biz varız” şeklinde
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gelişen anlayışının Osmanlı’da hâkim ideoloji hâline gelmesinin de kamucu nitelikleri güçlendirdiğini ileri sürer. Çünkü ona göre pozitivizm bireyi
toplum içinde eriten bir yaklaşımdır (Kılıç, 2010).
Prens Sabahattin’in görüşlerinden ve değerlendirmelerinden anlaşılmaktadır ki, ekonomik konulara dair görüşlerinin merkezinde “kapitalist
ekonomi modelinin savunusu” bulunmaktadır. Geleneksel yapı özelliklerinin egemen olduğu bir toplumda böyle bir ekonomi modelini savunmuş
olması o dönem şartları açısından oldukça ileri bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımının özünde ise bireyci bir toplum yapısını öneren görüşü bulunmaktadır. Onun temel amacı, Osmanlının bütüncü toplum yapısını bireyci toplum yapısına dönüştürmektir. Bunun için de bireyci toplum yapısının egemen olduğu toplumların özelliklerini, Osmanlı toplumunda da yaratmak
gerektiği görüşündedir. Özel mülkiyetin güçlendirilip yaygınlaştırılması
ve burjuva sınıfının oluşturulması bireyci toplum özelliklerinin en önemli
başlıklarını oluşturmaktadır. Osmanlı toplumunda bu iki niteliğin bulunmadığını ve mutlaka oluşturulup güçlendirilmesini önermektedir.
Sabahattin Bey, Osmanlı’da mülkiyet meselesinin analizini, Osmanlı
köylüsü üzerinden yapmaya çalışmıştır. Mülkiyet güvenliğinin, toplumun
güç ve düzenini sağlanmadığını gösterdiğini belirtmektedir. Ülkemizde bu
güvenliğin hiç bulunmadığını ifade eden Sabahattin Bey, bu konuda yalnızca idarî bir sorun karşısında bulunduğumuza dikkat çekmektedir. Ona
göre köylülerimiz; taksim edilmemiş, herkesin kullanımına açık ve aileler
tarafından kullanılan topraklarda çalışmaktadır. Köylü, mülkiyet sorununu yalnız başına çözmek zorunluluğu karşısında kaldı ve buna hazırlanmadıkları için de başarılı olamadılar. Sorunun sosyal açıdan çözüm yolu ise
etkin bir kişisel çalışma ile kolektif mülkiyetten, özel mülkiyete geçilmesine bağlıdır (Sabahattin, 1999: 51-52).
Sabahattin Bey Türkiye’nin ekonomik ve sosyal geleceğinin, memur
adayı olan aydınların çoğalmasında değil, üretim ilişkilerini kişisel girişimleri ile geliştirecek olan sosyal çevrenin doğmasına bağlı olduğunu savunur. Bunun da ancak ve özellikle köylerde uygulanan toprak düzeninin
değiştirilmesi ile gerçekleşebileceğine inanır. Özel mülkiyetin güvence altına alınmasını, bireysel çalışmayı güçlendiren, toplumdaki düzeni ve emniyeti artıran bir etken olarak değerlendirir. Anadolu’nun gerilikten kurtuluşunu, köylünün mutlak biçimde topraklandırılmasına bağlar. Osmanlı
toplum sorunlarını mülkiyet konusu etrafından somutlaştıran Sabahattin
Bey, uzun yıllar tartışma dışı bırakılmış asıl problemin özüne inmeye çalışmaktadır. Prens Sabahattin’in mülkiyet hakkındaki görüşleri daha çok
“Osmanlı’daki gayrimenkûl mülkiyet biçimi” üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu kapsamda mülkiyetin ekonomik alandaki uzantılarına doğrudan değinmemesine rağmen, özel mülkiyet, şahsî teşebbüs ve sermaye birikimi
arasındaki ilişkiyi, yaşadığı döneme göre oldukça ileri bir çerçevede ele almaktadır. Örneğin hür girişim ile sermaye birikiminin bir bütün olduğunu
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ileri sürmektedir. Osmanlı köylüsünün müteşebbis olmamasından ve ekonomik güçsüzlükten dolayı ticari tarım yaratamadığını, ekonomik rekabet
oluşturamadığını ve sermaye birikimi gerçekleştiremediğini belirtmektedir. Girişimcilik, sermaye ve özel mülkiyet konuları bağlamında Osmanlı
unsurları içinde Türkler ile diğer unsurları da karşılaştırmaktadır. Ona
göre imparatorluğun Türk unsuru, yaşadığı fakirliği ve geriliği adeta kabullenmiş, bu şartları değiştirmek için bir mücadelede bulunmamıştır.
Çünkü özellikle Türk ve Müslüman unsurlar müdahaleci birey niteliğinden
yoksundur. Bu yoksunluğu ise bu unsurlarda özel mülkiyet bilincinin sürekli törpülenmesine bağlamaktadır. Eğitim sisteminin de bu yoksunlukta
rol oynadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla Osmanlı’da ticaret ve servet
ilişkilerinin gayrimüslim unsurlar arasında yaygınlaştığını belirtmektedir
(Sabahattin, 1999 ve Akkaya, 2005).
Sabahattin Bey, bireyci toplum yapısına geçişte özel mülkiyet kadar
“burjuva sınıfının” oluşumunun da önemli olduğunu düşünmektedir.
Çünkü Prens Sabahattin, kalabalık bir memur kütlesinin oluşturduğu durağan yapının yerine girişimci nitelikli bir burjuva sınıfının oluşturduğu
aktif bir iktisadî yapının kurulmasını öngörmektedir. Böyle bir yapının
inşasında eğitim sisteminin ve aile yapısının önemli olduğunu belirtmektedir. Prens Sabahattin’in öncülüğündeki Meslek-i İçtimâî akımından ayrı
olarak İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimleri de burjuvanın oluşumunu
bir gereklilik olarak telâkki etmekteydiler. Millî iktisat anlayışı kapsamında Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi düşünürler “millî burjuva” kavramı
üzerinden bir burjuva sınıfının zorunluluğunu vurgulamışlardır. Ancak
Sabahattin Bey’in savunduğu “burjuva sınıfı”, girişimci bireylerin oluşturduğu büyük sermayenin gelişimine dayanırken; “millî burjuva” sınıfının
temel destekçisi devlet sermayesi idi. Dolayısıyla iki kavram arasında çok
önemli farklar bulunmaktaydı.
Prens Sabahattin yeni müteşebbis sınıfın, tarım temelinde gerçekleştirilecek yeni bir kalkınma hamlesiyle oluşabileceğini düşünmektedir.
Osmanlı’da tarımla uğraşan Türk köylüsünün ciddi anlamda sorunlar yaşadığını ve geri bırakıldığını düşünmektedir. Köylünün, toprak mülkiyetine bağlı sorunlarının yanında; ziraat ve hayvancılığı geliştirecek ve kendi aralarında dayanışma yaratabilecek bir örgüte sahip olamamasını da
önemli bir sorun olarak değerlendirmektedir. Köylünün bu sorunlarının
üstesinden gelebilmesinin yolunu da bireyci bir yapıya geçmelerine bağlamaktadır. Köylerde bireyci yapının oluşumunu, sivil bağımsız, tarafsız
bir eğitim sisteminin açacağını ifade eden Prens Sabahattin, ülkenin bütün
kesimlerine aynı tip eğitimin uygulanmasının da sorunlu olduğunu belirtmektedir. Osmanlı’da devleti var eden asıl unsurun köylüler olmasına
rağmen en çok ihmal edilen, en çok ezilen, en çok yoksunluk çekenlerin
de onlar olduğunu ileri sürmektedir. Köylüyü bu konumundan kurtararak
gelişmiş bir tarım toplumu inşa edilebileceğini savunan Sabahattin Bey,
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köylü kesimine büyük öncelik verilmesini savunmaktadır. Bunun için öncelikle tarım kaynaklı ticaretin geliştirilmesini, köylünün topraklandırılmasını ve daha sonra köy ile kent arasında ekonomik ve tarımsal ilişkilerin
geliştirilmesini önermektedir (Sabahattin, 1999: 162-179).
Prens Sabahattin’in iktisadî konulara dair görüşlerinin temelinde
kapitalist bir ekonomi modelinin olduğu görülmektedir. Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e Türk toplumunun kalkınmasını, kapitalizm temelinde özel
teşebbüsün inşasında gören Sabahattin Bey, kız ve erkeklerin bireyci eğitim sistemiyle girişken ve üretken bireyler hâline getirilmesini önemli görmektedir. Böylece özellikle köylerde girişken aile yapılarının geliştirilebileceği ve servetin birikimine bağlı olarak yeni ve üretken bir sınıfsal yapının
oluşturulacağını ifade etmektedir. Sınıflı bir toplumsal yapıdan yana olan
Sabahattin Bey, böyle bir yapının oluşmasında yerli sermaye kadar yabancı
sermayenin de önemini vurgulamaktadır. Bu görüşleri, Osmanlı’nın son
dönemlerinde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında eleştirilerek kabul görmemiştir. Ancak, özellikle 1946’dan sonra icra makamındaki iktidarlar tarafından da benimsenmiş ve taraftar bulabilmiştir.
Sosyolojiye Dair Görüşleri
Prens Sabahattin, Osmanlı’nın tasfiyesi ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde ülkenin siyasal ve toplumsal konuları üzerine düşünen, değerlendiren
ve öneriler getiren bir düşünür olarak sosyolojinin Türkiye’ye girişinde
rol oynayan önemli aktörlerden biri olmuştur. Sabahattin Bey, Paris’e
geldiğinde ilk olarak Jön Türklerle girdiği ilişkilere bağlı olarak siyasal
faaliyetlerde bulunmayı tercih etmişti. Ancak I. Jön Türk Kongresi’nden
umduğunu bulamaması, onu başka alanlara yöneltti. Siyasî faaliyetlerden tamamen kopmamakla birlikte bilimsel çalışmalara daha fazla zaman
ayırmaya başladı. O dönemde Paris’te sosyoloji, oldukça canlı tartışmalara
konu olan bilimlerden idi. A. Comte ve E. Durkheim’ın fizik örneğine göre
kurdukları sosyoloji akımı ve F. Le Play1 ile E. Demolins’in jeoloji örneği doğrultusunda oluşan sosyoloji akımı; sosyolojinin gelişmesinde etkili
1

Maden mühendisi olan Le Play 1806-1882 yılları arasında yaşamış bir Fransız düşünürdür.
1827’de Maden Fakültesi’ne girdi. 1829’dan itibaren Avrupa’daki seyahatlerine başladı. 1831
yılında Maden Fakültesi’nden mezun oldu. Ural dağlarındaki bir maden işletmesinde müdür
olarak 45.000 işçiyi çalıştırdı. 1840’da hem başmühendis hem de Maden Fakültesi’ne hoca tayin edildi. İşçilere ve köylülere çevrilen ilgisi 1854 yılına kadar 25 yıl sürecek olan araştırmalar
zincirinin başlangıcı oldu. Zamanın hükümeti tarafından madencilik üzerine bir anket hazırlamakla görevlendirildi ve böylece Avrupa’yı batıdan doğuya, kuzeyden güneye iki defa baştan
başa dolaşma ve Urallara kadar doğu ve güney Avrupa’daki aile tiplerini inceleme ve onlar hakkında monografiler yapma imkanı buldu. Fransız Devrimi’nin neden olduğu sorunlar ve gezisi
sırasındaki gözlemleri onu sosyal fenomenleri incelemeye dolayısıyla sosyolojiye sevk etmiştir.
Görüşleri daha sonrada Fransa’da izleyicileri tarafından geliştirilip bütünleştirilmiş ve Science
Social adı altında bağımsız bir sosyoloji akımı görüntüsünü kazanmıştır. Akımın gelişmesinde
Le Play’den sonra en fazla katkı yapan düşünürler arasında Edmond Demolins, Henri de Tourville ve Paul Descamps bulunmaktadır (Sezer, 1989: 44-45).
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olan iki ayrı eğilimi temsil ediyorlardı. Sabahattin Bey, bu iki eğilimden
F. Le Play’nin öncülüğünde oluşan Science Social okulunu tercih etti ve
bu akımın önde gelen isimleriyle yakın ilişkiler kurdu. Okulun görüşleri
ve yöntemi doğrultusunda Osmanlı toplum sorunları üzerinde tartışmalar
ve değerlendirmeler yapan Sabahattin Bey, Türkiye’de sosyolojinin doğuşu
sürecinde Science Social okulunun ilk temsilcisi oldu.
Science Social Okulu ve İlm-i İçtimâ
Sabahattin Bey, Paris’te bulunduğu ilk yıllarda tesadüfen Edmond
Demolins’in “Anglo-Saksonların Üstünlüğü Nereden Gelmektedir?” (A
Quoi Tient la Superiorite des Anglo-Saxons?) isimli eserini okumuş ve
etkisinde kalmıştır. Demolins eserinde, İngiltere’de yapılan monografik
araştırmalardan yola çıkarak, Anglo-Saksonların üstünlüğünün, girişim
yeteneğini geliştiren eğitim sistemine dayandığı tezini işlemektedir. Ayrıca
yazar, insanların topluma dayanarak yaşamasının ya da kendine güven
ilkesini geliştirmesinin büyük ölçüde aile içi terbiye ve eğitim sistemine
bağlı olduğu sonucuna varmaktadır. Bu yapıya en uygun örneğin, İngiliz
toplumu olduğunu ifade etmektedir (Demolins, 1330). Sabahattin Bey,
Demolins’in bu eserinden çok etkilenerek diğer eserlerini hatta Science
Social’in diğer kurucularının eserlerini de temin edip dikkatlice okumuş,
onlarla dostluklar kurmuştur. Bütün bu etkilenme süreci sonucunda
Science Social’in yöntem anlayışıyla Osmanlı toplumunun sosyolojik tahlilini yapabilme ve ıslahat programını hazırlayabilme imkanına kavuştuğuna kanaat getirmiştir (Ege, 1977: 36). Bundan dolayı Prens Sabahattin’in
sosyolojik görüşlerini anlamak ve yeniden değerlendirebilmek için Science
Social okulunun görüşlerini tanımlayan temel ilkelerini yeniden hatırlamak gerekmektedir.
Frederic Le Play, 19. yüzyıl Fransa’sında ileri sürdüğü tezlerle sosyoloji
dünyasında dikkat çekmiş bir düşünürdür. Bir maden mühendisi olan Le
Play, maden işçilerinin aileleriyle yapmış olduğu mülakatlar sonucunda
toplumsal meselelere ilgi duyarak dönemin sosyolojik akımlarından biri
olan Science Social okulunun kurucusu durumuna gelmiştir. Fransa’da ortaya çıkan diğer sosyoloji akımları gibi Science Social de, Fransa’nın 19.
yüzyılda yaşamış olduğu bunalım ve çalkantılara bir çözüm arayışı olarak
belirmiştir. Le Play, işçi olaylarının en yaygın olduğu bir dönemde Fransa
ve İngiltere’nin koşullarını karşılaştırarak Fransa’daki sorunların kaynaklarını tespit etmeye çalışmıştır. Tespitlerle yetinmeyerek sorunlara çözümler üretmiştir. Çözümler konusunda İngiltere’yi örnek göstermiş ve orada geliştirilen çözümlerin Fransa için de gerekli çözümler olduğunu ileri
sürmüştür. Le Play sosyolojisinin ilk akla gelen kavramları arasında yapı,
aile, aile sınıflaması, aile bütçesi, monografi, gözlem, aile monografileri ve
coğrafî faktörler bulunmaktadır. Le Play, çalışmalarında monografi tekni-
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ğini yoğun olarak kullanmıştır ancak elde ettiği bulguları gözlem tekniğiyle
elde ettiği bilgi ve bulgularla güçlendirmeye çalışmıştır.
Türkiye’de Science Social’in bakış açısıyla toplumsal meseleleri analiz
eden Prens Sabahattin, geliştirdiği düşünsel sisteme “İlm-i İçtimâ” adını
vermiştir. İlm-i İçtimâ, Sabahattin Bey’in düşüncelerinin hem oluşumunda hem de düşünceleri aracılığıyla toplum sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirmesinde belirleyici olmuştur. Diğer bir ifadeyle sosyolojik düşüncelerinin alt yapısını oluşturmuştur. Sabahattin Bey’e göre “mücerret
ve tahayyüle dayalı bir felsefe-i içtimâî teşkil eden sosyoloji yahut “ilm-i
içtimâî” yanında hikmet ve kimya kadar müspet bir fen hâlini alan “ilm-i
içtimâ” bulunmaktadır. İlm-i içtimâ, gözleme dayanmakta, tahliller yapmakta ve bunları tasnif ve terkip etmektedir. İlm-i içtimâî’yi ve bu isimle
çıkan dergiyi müphem, akim ve felsefe-i içtimâî yapmaktan öte geçememekle eleştirmektedir. İlm-i içtimânın ise biyolojiyi kendisine örnek aldığını Le Play, H. De Tourville ve E. Demolins’inin dâhiyane fikirleriyle
ortaya çıktığını, basitten karmaşığa doğru giden bir metot kullandığını
ifade etmektedir. Aynı zamanda toplumsal sorunların çözümlenmesinde
tutarlı bir sistem oluşturduğunu ileri sürmektedir. İlm-i içtimanın sosyal
meselelere uygulanmasından “meslek” yani “meslek-i içtimâî” doğduğunu, Meslek-i İçtimâî’nin ise, Türkiye’nin nasıl kurtarılabileceği, kurtulması
için takibine mecbur olduğu en salim ve velut istikametleri tespit eden bir
sistematik olduğunu belirtmektedir (Tütengil, 1954).
Sabahattin Bey, bu düşünce sistemini tanıtırken, önce bir dayanma
noktasından (merkez-i istinat) söz etmekte ve burada “ilm-i içtimâ”ya
dayanmak üzere “Meslek-i İçtimâî”yi2 nasıl kurduğunu anlatmaktadır.
“İçtimâî hayatımızın sağlam bir temele dayanmadığını ilmi içtimâ çoktan
keşfetmiş, ondan doğan ‘Meslek-i İçtimâî’mizin hareket noktası işte bu aslî
hakikatin savunulması olmuştur. Başımızda kopan bu son kıyametle artık
2

Prens Sabahattin’in görüşleriyle şekillenen Meslek-i İçtimaicilik, Osmanlıcılık akımının argümanlarına paralel olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bazı yönleriyle Osmanlı-cılık akımına
benzemektedir ancak, ondan ayrıldığı önemli noktalar da bulunmaktadır. Ayrı bir akım olarak değerlendirilmesinin nedeni de budur. Prens Sabahattin’in görüşleri genel olarak “âdem-i
merkeziyetçi” (yerinden yönetimci) ve “teşebbüs-ü şahsi” (bireysel girişim) ilkelerine dayanmaktadır. Meslek-i İçtimaicilere göre Osmanlı Türkiye’si ancak bu iki ilkeye dayanarak kötü
gidişten kurtulabilirdi. Çünkü Anglo Saksonlar bu doğrultuda hareket ederek ileri toplum
aşamasına ulaşmışlardır. Bu düşünceler doğrultusunda şekillenen Prens Sabahattin’in görüşleri, bir liberal toplum teorisi niteliğindeydi. Meslek-i İçtimaicilerin görüşleri aslında İttihat ve
Terakki Fırkasının dışında kalan, özellikle muhalif perspektifli partilerce de benimsenmiştir.
Akımın siyasetteki en belirgin temsilcisi Osmanlı Ahrar Fırkası’dır. Fırka, 1900’lerde Paris’te
oluşan Prens Sabahattin’ci akımın 1908’de Osmanlı siyasal hayatına girişi anlamına gelmektedir. Meslek-i İçtima akımının egemen çizgilerini bireycilik (ferdiyetçilik) liberalizm, kişisel
girişimcilik (tüşebbüs-ü şahsi) ve bunların gerçekleştirici rejimi olan yerinden yönetim (adem-i
merkeziyet) ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkelerle geliştirilen akım, İttihat ve Terakki’nin ağır eleştirilerinden nasibini almıştır. Görüşlerini daha çok Serbesti gazetesinde neşreden Meslek-i İçtimaiciler, ayrıca İttihat ve Terakkiye muhalefet eden İkdam, Sabah, Yeni Gazete, Sada-yı Millet,
Osmanlı ve Servet-i Fünun gibi yayın organlarında da boy göstermişlerdir (Karakaş, 2008).
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herkes anlamaya başladı ki, ne umûmî hayatımızın, ne özel hayatımızın
hiçbir dayanma noktası yokmuş. Ahali, partiler, hükümet hep temelsiz, havada yaşıyormuş.” Sabahattin Bey, “eski devrin keyfî idaresine karşı içtimâî
çevremizden birbirine hiç benzemeyen iki tepki doğduğunu ifade etmekte ve bunlardan birincisinin İttihat ve Terakki zihniyetini temsil ettiğini,
bu zihniyetin ıslahat diye yalnız siyasî ihtirasları genişleterek Türkiye’ye
Meşrûtiyet adı altında eski devrin kötü günlerini aratacak feci bir devir
yaşattığını” ileri sürmektedir. Daha sonra “hâlbuki bizi kurtaracak olanın
gözümüzün önünde durduğunu” ifade ederek şu açıklamayı yapmaktadır: Kurtarıcı yaklaşım, istibdâda karşı ikinci tepki olan ‘Teşebbüs-i Şahsî
ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’dir. Bu yaklaşımın, “esaslı tahlile, özel ve
umûmî hayatımızı felce uğratan hastalığın hakikî teşhisine muhtaç olduğumuzu anladığını ve görüşlerinin esasını Science Social’e dayandırmaya
çalıştığını” belirtmektedir. Sabahattin Bey, İlm-i İçtimâ’yı “kendine mahsus metoduyla içtimâî problemlerin tahlilini başaran tek yaklaşım” olarak
tanıtmaktadır. İlm-i İçtimâ’yı ise şöyle açıklamaktadır: “Bir cemiyeti ıslah
edebilmek için önce o cemiyetin içtimâî bünyesini tanımalı. Bu bünye içerisindeki farkı belirlemeli. Bunu yapmadan ıslahat programları çizmeye
kalkmak dümensiz bir gemiyle seyahate çıkmaya benzer. Bunu başarmanın
tek yolu ve imkânı İlm-i İçtimâ’dır. İşte bu imkândan ilk defa olarak amelî
ve muazzam bir hakikat çıkarmağa yürüyen meslek-i içtimâ Türkiye’nin
nasıl kurtarılabileceğini, kurtulması için takibine mecbur olduğu en salim
ve en velut istikametleri tespit eyliyor. Bu suretle ilm-i içtimâ, meslek-i
içtimâîye merkez-i hilkat olduğu gibi “meslek” de Türkiye’nin en vicdanlı
evlatlarına bir merkez-i dayanma (istinat) noktasıdır.” (Sabahattin, 1999:
11-29 ve Ülken, 1992: 335-337) Sabahattin Bey’in İlm-i İçtimâ’yı, Osmanlı
toplum meselelerini çözümleyebilecek tek yaklaşım olarak görmesinin temel nedeni, Demolins’in eserinde yapmış olduğu teşekkül-i tecemmûî (kamucu, İştiraki) ve teşekkül-i infiradî (bireyci, ferdî) toplum tipleriyle ilgili
tespitlerdir.
Aile ve Toplumsal Yapı
Le Play, sosyal bilimler alanında gözlem tekniğinin nasıl ve ne üzerine olacağını ilk açıklayan ve kullanan sosyolog olmuştur. Gözlem tekniğini uygulayacağı birim olarak “aile”yi seçmiştir. Aileyi seçme nedenini de şöyle
belirtiyor: “İçtimâî olaylar alanında fiziğin atomuna ve biyolojinin hücresine tekâbül eden bir birimin bilinmesi gerekiyor ki, bu da en küçük zümreleşme tipi olan ailedir.” (Freyer, 1968: 250) Özel bir toplumsal birimi
gözlemleme olarak monografi tekniğiyle aile yapıları üzerinde araştırmalar
yapan Le Play, daha çok işçi aileleri üzerinde durmuştur. Çünkü işçi ailelerini farklı kılan önemli özellikler bulunmaktadır. Zengin ve aydın ailelerine
göre işçi ailelerinin en önemli özelliği basit bir yaşama sahip olmalarıydı.
Le Play, cisimlerin en basitinin sahip olduğu önemi düşünerek, toplumsal
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çizimlerin de en basitini aramış ve ailede karar kılmıştır. Yöntembiliminde
ailenin sahip olduğu merkezî önem bundan dolayıdır (Tütengil, 1971). Aile
üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde aileyi yapılarına göre sınıflandırmışlar, toplumun en küçük yapı unsuru olan ailenin yapı analizlerine
bağlı olarak da toplum sınıflaması yapmışlardır. Toplumsal sınıflamalarında da yapı kavramının merkezî bir yer teşkil ettiği görülmektedir. Science
Social okulunun Türkiye’deki temsilcisi olan Prens Sabahattin’in sosyoloji
anlayışı, hem teorik ilkeler açısından hem de yöntem açısından bu doğrultuda oluşmuştur. Dolayısıyla toplumsal konulara dair görüşleri, yani
sosyoloji anlayışı Science Social’in düşünce, ilke ve yöntemleri etrafında
şekillenmiştir.
Le Play, yaşanılan coğrafî bölge, toplumun ekonomik kaynağı ve siyasî
yapısı nasıl olursa olsun, aile kurumu her toplumda yerini ve önemini koruduğu için çalışmalarının odağına aileyi koymuştur. Le Play aileyi toplumun en küçük sosyal birimi olarak değil, toplumsal bütünün küçük örneği
olarak gördüğünden toplumları da coğrafî bölgelere ve aile yapılarına göre
sınıflandırır. Le Play’nin aile hakkındaki görüşlerine yöneltilen eleştirileri dikkate alan Demolins, ailelerin yaşamının yalnızca üretim ve tüketim
biçimi ile değerlendirilemeyeceğini belirterek, aile içi eğitim ve terbiye konularına yoğunlaşmıştır. Sabahattin Bey de bu noktadan hareketle, Türk
aile yapısından başlayarak, imparatorluğun bir yönetim sorunuyla değil,
bir yapı sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtmektedir (Akkaya, 2005:
59-60).
Science Social’in dolayısıyla da Prens Sabahattin’in sosyolojik görüşlerine yol gösteren temel kavramların başında “yapı” kavramı gelmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi Sabahattin Bey’e göre, imparatorluğun içinde
bulunduğu durum bir yönetim sorunu değil, bir yapı sorunudur ve çözümlerin de yapı üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu da Science Social’in
düşünce ve yöntem anlayışıyla Osmanlı toplum yapısı üzerine bir çözümleme yapılmasını önermektedir. “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” isimli çalışmasında yapı kavramı ve Osmanlı toplum yapısı hakkındaki görüşlerini
ortaya koymaktadır. Sabahattin Bey’e göre Osmanlı’nın toplumsal yapısına bağlı olarak eğitim ve yönetim gibi iki temel sorunu bulunmaktadır.
Sorunların çözümü için yapılan ıslahatların ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bilimsel analizlere dayanmadığı için gerekli sonuçları vermediğini düşünmektedir. Science Social aracılığıyla incelendiğinde hem tespit ve tahlillerin hem de çözüm önerilerinin isabetli olacağını öngörmektedir.
Le Play, aileler üzerindeki araştırmalarında, ailenin soy yapısını, sosyoekonomik yapısını ve ailenin yaşadığı coğrafî çevreyi ölçü alarak sınıflandırmalar yapmış ve bir sınıfın diğerinden farklarını veya benzerliklerini
belirleyerek toplumun genel yapısına dair sonuçlar ortaya koymuştur.
Okulun önde gelen isimlerinden E. Demolins ise aileleri, sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırmış ve bu değerlendirmelerine bağlı
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olarak toplumsal yapıyı iki büyük gruba ayırarak analiz etmiştir. Birincisi
“teşekkül-i tecemmûî (communautaires-kamucu,cemaatçi), ikincisi ise
“teşekkül-i infiradî (particularistes-bireyci, ferdi)’dir. Bu ayrıma göre
Demolins Asya toplumlarını, Avrupa’nın doğusunda ve güneyinde yaşayan halkları, Afrika, Orta ve Güney Amerika halklarını cemaatçi toplumlar
olarak, Avrupa’nın batısı ve Kuzey Amerika’yı ise bireyci toplumlar olarak
nitelendirmektedir. Cemaatçi/bütüncü yapıya sahip toplumlarda bireyler,
ilişki ve etkileşim içiresinde oldukları aile, çalışılan yer ve hükümet gibi
yapılara bağımlıdırlar. Bu yapılar kişiyi kendine bağımlı kılarak üretimden çok tüketime sürükler. Cemaatçi toplumlarda insanlar, sosyal refahı,
girişimi ve özgürlüğü hep kendi varlığı dışındaki yollardan ve toplumdan
beklerler. Çünkü bu tür yapılarda kişi değil aile, kabile klan ya da devlet
gibi zümreler üstündür. Dolayısıyla cemaatçi yapı, olumsuz durağan ve
değişime tereddütle yaklaşan kişilik yapısı ortaya çıkarmaktadır. Bireyci
yapıya sahip toplumlarda ise kişisel gelişim ve bireyin bağımsızlığına doğru giden kesin bir yol belirlenmektedir. Çünkü bu toplumlarda özel yaşam,
sosyal yaşamın her zaman üstünde ve önündedir. Bireyin etkinliği, çalışma
hayatının ve özgürlüğünün geliştiği oranda genişler. Böylece bireyci yapı
sürekli yaşam mücadelesi veren insanın ve onun sosyal yeteneklerinin
geniş bir şekilde gelişmesine zemin hazırlamaktadır (Sabahattin, 1999 ve
Fındıkoğlu, 1961).
Prens Sabahattin, Demolins’in bu ayrımından hareketle Osmanlı toplum yapısı üzerine değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ona göre Osmanlı
toplumu, cemaatçi toplum yapısının özelliklerini taşımaktadır. Dolayısıyla
imparatorluğun yaşadığı sorunların kaynağını, mevcut toplumsal yapıda
görmekte ve bu yapıyı değiştirmeyi öngörmektedir. Ona göre Osmanlı toplumsal yapısı bireyci yapı lehinde değiştirildiğinde, mevcut tüm sorunların çözümü gerçekleşecektir. Mevcut yapı içerisinde İmparatorluğun eğitim ve yönetim gibi iki temel sorunu bulunmaktadır. Yönetim sorununun
çözümünün, ülke yönetiminin merkeziyetçi yapıdan adem-i merkeziyetçi
bir yapıya doğru değiştirilmesiyle gerçekleşeceğini, eğitim sorununun da
Anglo-Sakson eğitim yöntemlerinin benimsenmesiyle çözüleceğini düşünmektedir. Bu iki alanda gerçekleştirilecek uygulamalar toplumsal yapıyı da
değiştirecek ve Türkiye’nin kurtuluşu gerçekleşmiş olacaktır. Tek başına
yönetim değişikliğinin anlamlı olmadığını ve sorunları çözemeyeceğini
ileri sürmektedir. Ona göre Avrupa ve Amerika’da farklı ülkeler meşrutiyet yönetim şekline sahipler ancak, bu devlet ve toplumlar arasında büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklıklar, yönetim biçiminden değil, toplumsal yapılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Osmanlı’da yönetim
biçimini değiştirmemize rağmen, mutlâkiyette olduğu gibi meşrutiyet yönetimi altında da ezilmekten, baskı ve anarşiden bir türlü kurtulamadığımızı ileri sürmektedir. Dolayısıyla imparatorluğun kurtuluşu Tanzimat,
Islahat ve Meşrutiyet gibi politik değişiklikler değil, toplumsal yapının de-

Sosyoloji ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak / Mehmet Karakaş

ğişmesiyle mümkündür. Ancak Sabahattin Bey de ekonomik ve toplumsal
olduğu kadar “muhafazakâr liberalizm” olarak tanımlanan siyasal nitelikli
bir öneride bulunmaktadır (Sabahattin, 1999 ve Kaçmazoğlu, 2003: 226230).
Sabahattin Bey, bir değişim projesi olarak Batılılaşma konusunda da
toplumsal yapı kavramı üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ona
göre Batı’nın tamamında bireyci toplumsal yapılar bulunmaktadır. Batı bu
anlamda bir bütün değildir. Orada da bütüncü ve bireyci yapılar mevcuttur. Tercih ettiği Batı, Anglo-Sakson kökenli Batıdır. Ayrıca Osmanlı’nın
Batılılaşma sürecinin taklitçi olmaması gerektiğine inanmaktadır. Ona
göre “Osmanlı toplumu, bir ulusu taklide çalışmakla o ulus alamayacağı
gibi, yalnızca ulusçuluğa sarılarak da kendisinde var olandan daha fazlasına sahip olamaz. Çünkü bireyin gelişiminin, özgürlüğünün, üretiminin
yarattığı değerlerin bütünü, o toplumdaki bireyci yapının eğitim ile ne kadar desteklendiğine bağlıdır. Doğu’da toplumun, Batı’da ise bireyin üstün
olduğunu belirten Sabahattin Bey, Doğu’nun geriliğini, yoksulluğunu ve
bilgisizliğini bütüncü yapısında görmektedir. Batı’nın gelişmişliğini ise bireyci toplum yapısına bağlamaktadır. Kurtuluşun ise bütüncü toplum yapısından bireyci toplum yapısına geçişle mümkün olacağına inanmaktadır.
Eğitim ve Diğer Toplumsal Konular
Prens Sabahattin, Türkiye’nin temel sorunlarından biri olarak gördüğü
eğitim sorununa da genel anlayışı çerçevesinde yaklaşmıştır. Eğitim sorunu aslında dönemin bütün aydınlarının gündeminde olan ve onları ciddî
anlamda meşgul eden konulardan biridir. Diğer konularda olduğu gibi
eğitim konusunda da Sabahattin Bey, Jön Türk düşünürlerinden farklı bir
yaklaşım geliştirmiştir. Ona göre, Osmanlı’nın bütün felaketlerini halkın
cehaletine bağlayarak, ıslahatların eğitim esası ile yapılması ya da gelecek
kuşakları aydın kafalarla donatmak argümanı, Osmanlı aydının yaptığı
yanlışların şekil değiştirmesidir. Çünkü felsefî düşüncede ilerlemenin, fikir terbiyesinin toplumsal üstünlük sayılamadığını ve sosyal değişimin ana
etkeni olmadığını tarih birçok örnekle bize göstermektedir. Dolayısıyla
eğitim ve öğretim, toplum için bir amaç değil, toplumu geliştiren bir araç
olarak değerlendirilmelidir.
Sabahattin Bey, yukarıda özetlenen genel bakış açısı doğrultusunda birey için eğitimi, sadece kurumsal bir gelişim süreci olarak görmeyip, aile
içinde başlayan ve yaşam boyunca devam eden, insanın var olma mücadelesi olarak değerlendirmektedir. Eğitimi hem bireyin gelişim faktörü olarak hem de toplumsal yapı değişikliğinin temel ilkelerinden biri olarak
görmektedir. Çünkü ona göre cemaatçi toplumdan bireyci topluma geçiş,
ilke olarak bir eğitim sorunudur. Eğitimin başladığı ilk sosyal ortam ise
ailedir. Bu yüzden bireyi, tüketim, durağanlık ve tutsaklıktan kurtaracak
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olan bir aile yapısı gerekir. Bu ise yaşamı himayeci değil, bireyci gören kızlar ve erkekler yetiştirmekle mümkündür. Çünkü o eğitimi, toplumda kadın ve erkeği kapsayan bir medeniyet ölçüsü olarak değerlendirmektedir.
Bunun için yaşamı bireyci gören, eşitlikçi, Anglo-Sakson eğitim metoduna
göre eğitim veren okullar kurulmalıdır. Kendilerini üretime, girişkenliğe
ve bireyselliğe teşvik eden bu okullarda yetişen gençler, özgürlüğünü kendisi yaratan donanıma sahip olacaklardır. Pek çok eğitimci gibi, Sabahattin
Bey de Osmanlı okullarında geçerli olan eğitim anlayışının teorik ağırlıklı
bilgilerden oluştuğunu, bunun kesinlikle değiştirilmesini ve öğrencilere
gerçek yaşamda kullanacakları bilgilerin uygulamalı bir şekilde verilmesini istemekte ve Anglo-Sakson eğitim sisteminin övgüsünü yapmaktadır
(Sabahattin, 1999, Kaçmazoğlu, 2003 ve Akkaya, 2005). Onun bu görüşüyle Cumhuriyet dönemindeki Köy Enstitüleri arasında kurulan benzerliklere, Sabahattin Bey’in takipçilerinden N. Nurettin Ege (1977: 238) karşı
çıkarak, “Onun amacının, geliri yüksek ve mâlî durumu iyi olan ailelerin
çocuklarının, ülkenin doğal kaynaklarını başarı ile işletecek, müteşebbis ve aktif gençler olarak yetiştirmek olduğunu” ifade etmektedir. Prens
Sabahattin toplumsal değişmede, temel belirleyici ilke olarak eğitimi ele
almakta ve bireysel girişkenliğin etkin kılınmasını önermektedir. Bu doğrultuda değişme karizmasını bireyden başlatmaktadır. Toplumsal değişme
olgusuna, üretim ilişkileri ve üretim biçimi açısından değil, üst yapı ögesi
olan eğitim açısından bakmaktadır. Toplumsal değişmeyi, bireyden başlatarak aileye, kurumlara ve topluma doğru geliştirmektedir (Erkul, 1993).
Eğitimin bireyciliği konusunda somut bazı önerilerde de bulunmaktadır.
Prens Sabahattin özetle eğitimi, bir bütün olarak kişisel girişimi geliştirici
ve toplamsal değişimi sağlayan bir motor güç olarak değerlendirmektedir.
Prens Sabahattin’in kadın, aile, din ve laiklik gibi sosyolojik olguları içeren konular hakkındaki görüşleri de genel olarak diğer toplumsal görüşleri
ile paralellik göstermektedir. Çünkü ona göre toplumsal sorunların asıl nedeni “yapı sorunu”dur ve bütün problemler toplumcu yapıdan bireyci yapıya geçememekten kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımını, din konusundaki
değerlendirmelerinde somut bir şekilde görmek mümkündür. Sabahattin
Bey’e göre ilerleme ve gelişmenin önündeki temel engel İslamiyet değil, Müslüman toplumların bütün toplumsal yapılarıdır. Bu görüşlerini,
Kuran’dan bazı ayetlere dayandırarak açıklamaktadır (Sabahattin, 1999:
71-72). O, Science Sociale’i dinin yerine geçecek bir hakikat olarak algılamaktadır; bütün meseleleri çözecek ve Türkiye’yi kurtaracak bir hakikat.
Dini, bütünüyle içinde bulunduğu toplumsal şartların bir ürünü olarak
görmekte toplumların yaşayacağı değişimlere göre biçimlendiğini iddia
etmektedir. Prens, kurtuluşumuz için bireyci Batı toplum düzenini öngördüğünden, İslam’ı da buna göre yorumlamaya çalışmıştır. İslam ona göre
Batı toplum düzenine geçişimizi kolaylaştıran bir dindir. İlerlemeyi önermesi ve bireysel girişimi desteklemesi de bunu kanıtlamaktadır.
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Sonuç
Science Social okulunun etkisiyle Türkiye’de liberal anlayışın temsilcisi
olan Prens Sabahattin ve onun görüşlerini takip eden Meslek-i İçtimâî akımı, toplumsal yaşamın bütününe dönük tezler ileri sürmüştür. Osmanlı
açısından dönemin temel sorunu, geri kalmışlık ve devletin devamlılığı
konuları çerçevesinde şekillendiği için, çözüm önerileri de bu konulara
yönelik olmuştur. Jön Türk hareketinin bütün bileşenleri bu sorulara, benimsedikleri akımların etkisiyle devletin devamını sağlayacak bir formül
geliştirmeye çalışmıştır. Formüller geliştirilirken Batılılaşma sürecinin ana
kaynağını oluşturan Batılı fikir akımları, teknolojik gelişme düzeyi, sosyal
bilim ve yöntem anlayışları etkili olmuştur. Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet
ve Ziya Gökalp gibi Prens Sabahattin de temel sorunlara, Batıda ortaya çıkan bir sosyal bilim bakış açısı ve yöntem anlayışı doğrultusunda çözümler
önermiştir. Prens Sabahattin herhangi bir sentez ya da yorumlamaya gitmeden benimsediği model doğrultusunda Osmanlı sistemini derinlemesine eleştiriye tâbî tutarak analiz etmiştir. Sosyolojik değerlendirmelerini
“yapı” kavramı üzerinden Science Social’in yöntemini kullanarak yapmıştır. Toplumsal yaşamın siyasal ve ekonomik boyutlarını ise iki temel ilke
etrafında yorumlamıştır. Bunlardan birincisi Adem-i Merkeziyet ilkesi,
ikincisi ise Teşebbüs-i Şahsî ilkesidir. Siyasî görüşleri daha çok Adem-i
Merkeziyet ilkesi etrafında şekillenirken, iktisadî konulara dair görüşleri
ise Teşebbüs-i Şahsî ilkesi ekseninde şekillenmiştir.
Osmanlı’nın son döneminde Türkiye nasıl kurtarılabilir? temel sorusuna farklı bir bakış açısıyla cevap bulmaya çalışan Sabahattin Bey, dönemin diğer düşünürlerine göre daha sistematik, daha radikal ve orijinal
fikirler ortaya koyabilmiştir. Fikirlerinin bu özellikleri, toplumsal yaşamda karşılık bulmakta zorlanmış ve siyasal düzen üzerinde etkili olamamıştır. Fikirleri ve önerileri muhalif karaktere bürünerek II. Meşrutiyet
ve Cumhuriyet döneminin muhalif düşünce çizgisi olarak belirmiştir.
Fikirlerinin etkisi açısından Ziya Gökap’le karşılaştırıldığında duruşu ve
rolü daha iyi anlaşılacaktır. Duruş ve etkileri açısından karşılaştırıldığında
Gökalp’in, İttihat ve Terakki Fırkasının, daha sonra da Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın ideoloğu pozisyonunda bulunduğu, Prens Sabahattin’in ise
bu iki siyasal oluşumun karşısında yer alan muhalif partilerin ideoloğu
konumunda olduğu görülecektir. Böylece Türk siyasal yaşamının iki ayrı
açılımını oluşturan merkezî-devletçi-aydın-bürokrat seçkinci grubu oluşturan cemaatçi akımla, girişimci-adem-i merkeziyetçi grubu oluşturan bireyci akım; iki sosyologun şahsında Türkiye’deki sosyoloji tartışmalarına
iki farklı eğilim şeklinde yansımıştır.
Prens Sabahattin, temsil ettiği eğilimin temel görüşleriyle monografi
tekniğine dayalı adem-i merkeziyetçi ve bireyci sosyoloji akımın oluşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda; girişimci potansiyeli harekete geçirilmiş
bir insan modeli, bu insan modeline uygun bireyci bir toplum tasavvuru
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ve iki çerçeveyi gerçekleştirecek bir eğitim teorisi geliştirmeye çalışmıştır.
Aynı zamanda tasavvur ettiği birey ve toplum modeline geçebilmek için,
mevcut toplum yapısını tahlil etmeye yarayacak bir toplum analiz yöntemi
de geliştirmeye çalışmıştır. Bütün bunları, Fransa’da ortaya çıkan ancak,
İngiliz toplum modeline uygun bir sosyoloji anlayışını temsil eden Science
Social’in ilkelerine dayanarak yapmıştır. Bu anlamda Science Social okulunun Türkiye’deki ilk temsilcisi olmuştur. Science Social denilince akla ilk
gelen “monografiler” olmasına rağmen, Sabahattin Bey, monografilerden
hiç yararlanmamıştır. Osmanlı toplum yapısını irdelerken bile kuramsal
düzeyde kalmıştır. Monografik çalışmalar ise, Sabahattin Bey’in takipçileri
olan Mehmet Ali Şevki, Ethem Menemencioğlu, Tahsin Demiray, Nezahat
Nurettin Ege ve Selahattin Demirkan tarafından yapılmıştır. Sabahattin
Bey ise, düzen içerisinde ilerleme yaklaşımına dönük eleştirilerine benzer
bir biçimde daha çok gözlemlere dayalı soyut analizler yapmıştır. Bu konuda, Türkiye’de fazla bulunamamasının ve yaşamının önemli bir kısmının
sürgünlerde geçmesinin rolünden söz edilebilir.
Prens Sabahattin’in, etkilendiği kaynaklar açısından bakıldığında
İngiliz veya Anglo Sakson hayranı bir düşünür olduğu yönündeki değerlendirmeler tutarlıdır. Ancak onun görüşleri doğrultusunda oluşan siyasal
çizgiyi, 1940’lara kadar İngiliz mandacılığını, 1940’lardan itibaren de ABD
mandacılığını benimsediğini ifade eden değerlendirmeler tarihî ve güncel gerçekleri yansıtan değerlendirmeler olmaktan uzaktır. 1920’lerdeki
Hürriyet ve İtilaf Fırkasının politik tutumlarıyla, 1946’dan sonra DP, AP,
ANAP ve AK Parti’nin politik tutumlarıyla eşitleyerek mandacılık zihniyeti kurgulayan değerlendirmeler, ne yazık ki, tarihsel ve güncel gerçekleri
genelleme metoduyla çarpıtmışlardır. Aynı mantıkla yaklaşıldığında ülkedeki farklı siyasal çizgiyi temsil eden sosyalist eğilimi de Sovyet mandacılığını savunmakla itham etmek mümkündür. Hem Osmanlı hem de
Cumhuriyet döneminde liberal eksen, ülkenin ve toplumun sorunlarının
çözümünü liberal siyaset ilkeleriyle çözmeyi, toplumu bu ilkelerle yönetmeyi hedeflemişlerdir. Resmî ideolojiler liberal eksenin fikirlerini tehlikeli
ve bölücü olarak değerlendirdiği için, resmî politikalar doğrultusunda değerlendirmeler yapan sosyologlar ve siyaset bilimciler, Prens Sabahattin
ve düşüncesinin tehlikeli ve bölücü olduğunu “mandacılık” kavramı temelinde bilimselleştirme işine koyulmuşlardır. Hâlbuki O, Türkiye’de liberal
siyasetin ve dolayısıyla liberal muhalefet anlayışının temsilcisiydi. Batılı
düşünce eğilimlerine göre çözüm önerisi getiren düşünür ve siyasetçilerin
durumu neyse onunki de farklı değildi.
Son tahlilde Prens Sabahattin, Avrupa’da bulunduğu dönemlerde
Batıdaki sosyoloji çalışmalarına ulaşabilme şansına sahip olmuş, çeşitli
kaynaklara şahsen ve doğrudan ulaşabilmiş ve bu çerçevede oluşturduğu
görüşleri, Türkiye’de sosyolojinin bir bilim olarak doğuşunda etkili olmuş
bir düşünürdür. Onun sosyolojik görüşleri ve önerileri orijinal terkipler ve
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telifçi karakterden uzak, Türkiye’deki diğer sosyoloji akımlarının temsilcileri gibi aktarmacı olmaktan kurtulamamıştır. Ancak görüşleri sadece
sosyoloji bilimine katkısıyla sınırlı kalmamış, Türkiye’nin siyasal yapısı ve
ekonomik düzeni üzerinde de zaman zaman muhalif karakterde, son zamanlarda da iktidarlar nezdinde etkili olabilmiştir. Düşünceleri, ilişkileri
ve etkileri açısından her dönemde çeşitli polemiklerin ismi olarak güncelliğini korumuştur.
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Sociology and Having a New Look to Prince Sabahattin in the Context of Liberalism
Mehmet KARAKAŞ

Abstract
Prince Sabahattin, despite his being effective in the world of thought, sociology and politics, is an
intellectual that has longly been ignored and left in the shade in Turkey. Sabahattin Bey who had
discussions and suggestions about the political and social issuies of Turkey in the process of the founding of the Republic, led the society to meet sociology and led the birth of liberalism. Rereading
and retrying to understand him is not only important to understand the political and social issues,
but also important to understand today’s issues as well; because Sabahattin Bey, in contrast to his
contemporaries, has been more effective on today’s thinking and political life. In this study, Prince
Sabahattin’s views are reassessed in the contexts of his relations, political positions, ideological
approaches and his interactions the countries he lived in.
Key Words: Prince Sabahattin, Sociology, Structure, Individual, Holistic society, Individualistic
Society

Sosyoloji Ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak
Mehmet KARAKAŞ

Özet
Prens Sabahattin, Türkiye’de düşünce, sosyoloji ve siyaset dünyasında görüşleriyle etkili olmasına rağmen uzun süre görmezlikten gelinen ve gölgede bırakılan bir entelektüeldir. Osmanlı’nın
tasfiyesi ve Cumhuriyet’in kuruluşu sürecinde Türkiye’nin siyasal ve toplumsal konuları üzerinde
tartışmalar yapan, önerilerde bulunan Sabahattin Bey, Türkiye’de toplumun sosyolojiyle tanışmasına ve liberalizm akımının doğmasına öncülük etmiştir. Onu yeniden okumaya ve anlamaya
çalışmak, sadece geçmişte yaşanan siyasal ve toplumsal konuları değil, günümüz sorunlarını anlama açısından da önemlidir. Çünkü Sabahattin Bey, yaşadığı dönemdeki diğer düşünürlerden farklı
olarak günümüz düşünce ve siyasal yaşamı üzerinde daha fazla etkili olmuştur. Bu çalışmada Prens
Sabahattin’in görüşleri; eserleri, ilişkileri, siyasî pozisyonları, ideolojik yaklaşımları ve yaşadığı ülkelerdeki etkileşimleri bağlamında yeniden bir değerlendirmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Prens Sabahattin, Sosyoloji, Yapı, Birey, Bütüncü Toplum, Bireyci Toplum.
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Sosyolojimizin Ontolojisine Dair

Dr. Mehmet Aysoy

Bu çalışma Batı düşüncesinde ortaya çıkan ‘toplum’ kavramına dair, bir tarih çalışmasıdır. Öncelikle kavramın Batı düşüncesinde ortaya çıkışı, yaygınlaşması ve içeriğinin değişimi sonrasında Batı-dışına yayılması ve İslam
düşüncesinde yer edinmesi ele alınacaktır. Toplum hem modernliği hem
de sosyolojiyi meşrulaştıran bir kavram olarak işlevseldir. Bu bağlamda
çalışma hem sosyolojimize hem de modernlikle olan serüvenimizin analizlerine kısa bir katkı niteliği taşır.
“(Modern kavramlar) kendilerine tekabül edecek herhangi bir gerçekliğin zuhurundan önce icad edilmişlerdi.” (Koselleck,2009) Bu manada modernlik kendi ürettiği kavramlarla açıklanabilen bir yapıdadır. Bir
kırılma ve kopuşu ifade eden olgu bu karakteristiği nedeniyle tarihsiz kavramlara sahip olmuştur. Modernlik analizinde olgunun kendisi kadar kavramlarının da önemli birer problematik niteliği taşıması nedeniyle kavram
tarihi çalışmaları sosyolojide önemli yer edinmiştir.1
Toplum modernliğin ürünü bir kavramdır. “Toplum-öncesini tarihsel
olarak belirlemekte genellikle bir sorunla karşılaşmayız ama söz konusu toplum olduğunda, neredeyse tarihin başından ‘verili’ ontolojik bir
birimden söz ediyor olduğumuz yanılgısına düşeriz.” (Çiğdem, 2006,7)
Modernlik öncesinde topluma karşılık gelen bir kavram yoktur ancak bu
Çiğdem’in (2006) ifadesiyle bu durum toplum üzerine düşünülmediği anlamına gelmez. Modernlik öncesinde düşünürler sadece şimdi toplum olarak adlandırdığımız birimden faklı bir birim üzerine ve içinden düşündüler.
(Çiğdem, 2006) Toplum kavram olarak Aydınlanma düşüncesinde ortaya
çıkan düşünce yapısının karakteristiğini taşımasına2 karşın Aydınlanma
gelişkin bir toplum düşüncesi ya da kavramı ortaya koymamıştır. Toplum
1

“Kavram tarihi, yapıları ve yapıların değişimini araştırır ve bu tür yapıların toplumsal bilince girmelerini, kavranmalarını ve değişimlerini sağlayan dilsel verileri bilmek isterler.”
(Koselleck,2009,23)

2

Johan Heibron (1995), Rousseau, büyük olasılıkla societe sözcüğünü temel bir kavram olarak kullanan ve ‘toplumsal’ ilişkiler çerçevesinde açıkça akıl yürüten ilk kişilerden biriydi der.
“Kant’ın,erken Alman romantiklerinin (Novalis, Schlegel) Fichte’nin ve Hegel’in yapıtlarında toplum;
kolektif bir öznenin, kendi kolektifliğini kuracak ‘tini’ ürettikleri bir birim olarak anlaşılmaktadır. (Çiğdem,2006)
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bu düşünce yapısı içinde sırasıyla ‘doğal bir zorunluluk’, ‘doğal bir kaynak’,
ya da ‘doğal bir sonuç’ görmekle sınırlıdır. (Çiğdem,2006) Toplum bu bağlamda tarihsel evrim anlayışının temellendirmek için inşa edilen tarihsel
dönemleştirmelerin (Turgot) haznesidir ve insanlık, din, alemler, akıl gibi
klasik düşünceye dair kavramları ve ontolojiyi kuşatmaktadır. Başka bir
ifadeyle “Aydınlanma ‘toplumsal olan’la ilgili olarak, ilahi olanın yerine
‘toplum’u koyar. (Çiğdem,2006) Daha başka deyişle toplum merkeze alınarak modernlik3 içinde ontolojik ve teolojik alana dair konular sosyolojikleştirilmiştir.
Toplum kavramı bizatihi, tek başına çözümlenebilir değildir. Yeni bir
paradigmanın merkezi kavramı olma niteliği taşıdığı için bir dizi bileşeni söz konusudur.4 Bu açıdan toplum kavramı ‘modernlik’ kavramının
önemli bir bileşenidir ve modernliğin kavramlaştırılmasından ayrı değerlendirilemez. “Modernitenin tarihsel içeriği, kavramın dönemsel kullanımıyla bir arada var olmuş ve ilkin Hegel’ce ‘yeni dünya’yı, Renaissance’ı
ve Reformasyon’u orta çağlardan ve çoğuncası da Grek antikitesinden ayrıştırmak için geliştirilmişti. (Çiğdem,2012,65) İkinci olarak yine
Aydınlanma düşüncesinin temel kavramı olan ‘ilerleme’ kavramı hem modernliğin hem de toplum kavramının ana bileşenidir, ilerleme ‘medeniyet’
kavramında somutlaştırılmıştır5 ve medeniyet Gencer’in (2012) ifadesiyle
insanlığı kapsayan din dışında bir kavram olarak kullanım kazanmıştır. Bu
anlamda modernlik tarihsel bir kırılma/kopuşun karşılığında kavramlaştırılmıştır. Üçüncü olarak ‘tabiat’ Aydınlanmanın anahtar kategorilerinden
biridir ve Tanrı’nın çıkarıldığı her noktaya, toplumla birlikte sokulan tabiat ideası, bilimlerin ve felsefenin sekülerleşmesinin de mühim bir saikini teşkil etmektedir. “Mekanik tabiat kavramı, tabiatın belli yasalara
göre işleyen bir mekanizma ya da makine olduğu imgesine dayanıyordu.
(Çiğdem,2011,57-60) Bu anlamda bir “yasa” kavramı teolojik açıdan da
önemli bir sorun alanına karşılık gelir. Sekülerleşmeyle birlikte hem ‘tabiat’ hem de ‘kanun’ kavramlarının anlamı değişmiştir. Geleneksel olarak
hem organik hem de inorganik varlık dünyasını, insan ve evreni kapsayan
3

Modo’dan (“son zamanlar”,”tam şimdi”) gelen modernus Latince’den üretilmiş bir sözcüktür.
İlk olarak İsa’dan sonra beşinci yüzyılın sonunda antiquus’un karşıt anlamlısı olarak kullanıldı.
Daha sonraları, bilhassa onuncu yüzyıldan sonra modernitas (modem zamanlar) ve moderni
(bugünün insanları) terimleri de yaygınlık kazandı. Modernlik, bundan dolayı, Hristiyan Ortaçağların bir icadıdır. Bu durumun, ilke olarak, eski dünyayla güçlü bir karşıtlığı tesis etmiş
olması gerektiğini tahayyül etmek mümkün. Eski dünya pagandı, modem dünya ise Hristiyan.
Yani, eski dünya karanlığın örtüsü altında kalmış, ama modern dünya, Mesih’le anlam değiştirmişti, ya da daha ziyade, tarihe ilk kez bir anlam verilmiş oldu.

4

Koselleck (2009), alt-üst kavramlar ve yan kavramlar olmaksızın bir kavramın analiz edilemeyeceğini belirtir.

5

Batı dillerinde ‘medeniyetin’ karşılığı olan ‘civilization’ kelimesi ilk defa Victor Riqueti Mirabeau tarafından 1757 yılında kullanılmıştır. Latince ‘civitas’ kelimesinden türetilen ‘civilization’
kelimesi ve türevleri Türkçedeki ‘medeniyet’ gibi kök manası itibariyle ‘medine’ yani şehirle
ilgilidir. (Kalın, 2010)
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bütüncül anlamının parçalanmasıyla tabiat kavramı inorganik varlık alanına indirgenmiş, böylece doğal ve sosyal bilim ayrışması ortaya çıkmıştır.
(Gencer,2012) Yine modernlik kendisini geleneğe göre ifade etmiştir ve
bu anlamda ‘gelenek’ kavramı da modernliğin ürünüdür. Gelenek özünde teolojik bir kavramdır ve gelenek dinin fenomenal boyutunu oluşturur.
(Gencer,2012) Aydınlanma döneminde ‘akıl’ın karşıtı, ortaçağa, dine, hurafeye dair her şeyi kuşatan bir kavram olarak kullanım edinen gelenek,
toplum kavramının sosyolojide edindiği içerik doğrultusunda toplumöncesine karşılık gelen bir bağlam elde etmiştir.
Toplum kavramı tarihsel süreç içerisinde sosyoloji içinde değişik içerikler kazanmıştır. (Frisby & Sayer,1986) Konuya toplum kavramının sosyal
teori ve sosyolojik gelenek içerisindeki kavramsal tarihi açısından yaklaşıldığında, bu sürecin sosyolojik düşünme biçimini sadece ‘dışından’ kuşattığı iddiasını geçersiz kılmaktadır. Çiğdem’e (2006) göre; sosyolojik düşünce de bu gelişmeye uyarlanabilecek içsel bir mantık üretmiştir. “Sosyolojik
düşünce, toplumun tabiata, tarihe ve bireye mütehakkim bir çerçeve
olduğu ve toplumsal varlığın modern dünyadaki dönüştürücü gücünün
tersine çevrilemez olduğu ilkesiyle işe başlamış, bu toplumsal karakterin geriletilmesiyle, toplumun, tarihin ve tabiatın daha adil ve iyi şartlarda örgütlenebileceği imkanının yaratılabileceği içgörüsüne ulaşmıştı.
Toplumu uyumlu ve organik bir bütün olarak tanımlayan ilk Saint-Simon
olmuş ve Comte toplumun bir işlevler bütünü, organik bir bütün, bir sistem
ve zorunluluk ve doğa olarak-toplum olarak algılanmalarını belirlemiştir.
Burada esas olarak doğa topluma içkindir. Toplumda bulunabilecek olan
doğadır, toplumu da yöneten doğa kurallarıdır ve toplumsal birlikteliğin
amacı, zorunlu amacı, tıpkı doğadaki gibi, zorunluluğa tabi ve teslim olmaktır. Toplumun bir nesne olarak kavranması, Durkheim’ın sosyolojik
girişiminin amacını oluşturmuştu. Buna göre; “toplum, eyleyiş, düşünüş
ve duyuş biçimlerini örgütleyen bir formdur ve bu özelliğiyle de kendisini
oluşturan ögelerin üzerinde bir varoluşa sahiptir. Daha açık bir deyişle
toplum, toplumsalın belirleyici uğrağıdır. (Çiğdem, 2006) Durkheim bu
yaklaşım içinde dikotomik kavramlar üzerinden bir sistemleştirmeye gitmiştir: “Durkheim’a göre toplum ‘nihai’ olarak dini bir varlıktır, çünkü
dinde tapılan şey toplumun kendisidir. İnsanlar Tanrı ile toplum arasında seçim yapmalıdır. (Callinicos,2011)
Toplum kavramı süreç içerisinde İslam düşüncesinde yer edinmiş ve
düşünce tarihi açısından önemli bir problematik niteliği kazanmıştır.
İslam düşüncesi kendi paradigması içinde ‘içtima’, ‘medeniyet’, ‘gelenek’
gibi toplum kavramına dair bağlamda yer alan yan ve toplum kavramının
ve modernliğin bileşen kavramlarının benzerlerine sahipti. Başka deyişle
“klasik İslam filozofları bugün modern anlamda medeniyet denilen olgunun varoluş şartları üzerinde kafa yormuşlardı. Farabi ilimler tasnifinde sosyal-siyasal bir felsefi disiplin olarak ‘el-ilmül-medeni’nin altını
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belirgin bir şekilde çizer. Filozof toplumsal hayatın (içtima) zorunluluğunu ihtiyaç tezi çerçevesinde bir işbölümü ve işbirliği-dayanışma (teavün) kavramına dayandırmakla birlikte ‘medeni’ hayatı insan türünün
kendine özgü yetkinliklerine ulaşmasının da bir şartı olarak görmüştü. (Kutluer,2012,203) Benzer kullanım İbn Sina da karşımıza çıkarken,
Nasireddin Tusi’de ‘temeddün’ (medeni hayat) terimi merkezi bir yer edinmiştir ve İbn Haldun’da el-içtima, el-medeniyye gibi felsefi terimlerin yerini ‘umran’ almıştır. (Kutluer,2012)
İslam düşüncesi içerisinde İbn Haldun’un düşüncesi modernlik içinde güncellenebilecek, sürdürülebilecek bir nitelik taşımıştır ve hal böyle
olunca İbn Haldun öncelikle modern Batı düşüncesinde sosyolojinin öncüsü olarak yer edinmiştir. İbn Haldun tarihi ve tabiatı sünnetullah (kanun) anlayışıyla ilintili bir çerçevede ele almıştır. “İbn Haldun’a göre tarihi ve içtimai hadiseler, başlangıçtan bu yana bir zincirin halkaları gibi
birdiğerine bağlı bir şekilde ve düzenli olarak sürüp gitmektedir. Hem
bir evvelki hadise ile bir sonraki arasında illiyet bağı vardır, hem de
aynı zamanda vücuda gelen tarihi ve içtimai vakalar arasında karşılıklı
münasebetlere ve tesirlere dayanan bir kanuniyet mevcuttur. Onun için
tarihi ve içtimai hadiselerde tesadüfilik, rastgelelik ve keyfilik yoktur.”
(İbn Haldun,2011,79) İbn Haldun’da karşımıza çıkan bu kanun fikri İslam
düşüncesi açısından önemli bir açılımı ifade eder. İbn Haldun’a göre bir
maddi-fiziki tabiat ve buna hakim olan tabii kanunlar bulunduğu gibi bir
de ‘içtimai tabiat’ ve bu tabiattaki nizamı izah eden ‘içtimai kanunlar’ vardır. “Cemiyet hayatına istikrar kazandıran ve içtimai hadiseleri nizamlayan bu kanunlardır. Tabiatta varolan kanunlar içtimai hayatta da mevcudiyetlerini devam ettirmektedirler.” (İbn Haldun,2011,85) İbn Haldun
bu bilgi alanına ‘ilm-i ictima-i insani’ demektedir. İbn Haldun günümüzde determinist yaklaşımıyla tartışılıyor olmasına karşın İslam düşüncesi
açısından bu terkip klasik ontolojide, alem mertebelerine dayalı varlık tasavvuruna, din bağlamında da insan-yaratan dikotomisine uygundur. İbn
Haldun düşüncesinde yer alan ‘hadaret’ kavramı medeniyet kavramını karşılar. Ayrıca İbn Haldun’da ictima kavramı yanında ‘ictimau’l-insani’ tabiri
vardır bu tabir de filozofların ‘insan bi’t-tab medenidir’ terimine karşılık
gelir. Son olarak İbn Haldun ‘gelenek’ kavramını sosyolojik anlamdaki kullanıma uygun bir şekilde tanımlamıştır. İbn Haldun’da ‘içtimai itiyat; içtimai adet’ (gelenek) itiyat ve yaşama tarzının tesiriyle tekevvün ve teşekkül
edebilir. (İbn Haldun,2011,265) Osmanlı düşüncesinde İbn Haldun belli
bir yer edinmiştir.6 Katip Çelebi (ö. 1657) İbn Haldun’un görüşlerini hülasa etmiş ve meseleye medeniyet, bilim ve din açısından bakmıştır. Naima
(ö.1716) ise ‘bi’t-tab medeni’, ‘temeddün’, ‘içtima’ kavramlarına dayalı ana6

Bkz. Cornell Fleisher (1983), “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’ in Sixteenth Century Ottoman Letters”, Journal of Asian and African Studies, XVIII.
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lizler yapmış ve İbn Halduncu bir yaklaşım sergilemiştir.(Kutluer,2012)
Toplum kavramının Osmanlı düşüncesine aktarılması daha üstte bir
değişimin, bizatihi değişim kavramının içeriğinde ortaya çıkan radikal
anlamın bir sonucudur. Bu bağlamda Osmanlı’da değişimin kavranması
ancak klasik Osmanlı düşüncesinin ana bileşenlerinin yerli yerine oturtulmasıyla imkanlıdır.7 Kara’nın (2012) tespitiyle bu kavramsal yapı içinde
‘gelenek’ nerdeyse din ile aynı manaya gelir. Bu bağlamda modernlik kavramı (muasır-asri) kadim kavramının zıddıdır ve modernleşme ‘nizam-ı
alem’ fikrine atıfta bulunan ‘nizam-ı cedid’ kelimeleriyle dile getirilmiş,
gelenek kavramı ise giderek ‘hurafe’ ile eş anlamlı bir bağlam edinmiştir.
Osmanlının modernlik serüveni içinde yeni Osmanlı düşüncesinin en
temel özelliği eklektik (seçmeci) olmasıdır. İslami gelenekle Aydınlanma
felsefesinin sentezinden ibarettir.(Kabakcı & Aladağ, 2009) Genç
Osmanlı’larda sistematik yaklaşım olarak devletten bağımsız bir toplum
düşüncesi yoktur. Bu yaklaşımda modern kavramların aktarılmasında altlık olarak ‘fıkıh’ kullanılmıştır. (Şentürk,2000) Osmanlı düşüncesinde ilk
‘medeniyet’8 kavramı yer edinmiştir. İkinci olarak İbn Haldun düşüncesinin önemli kavramı ‘sünnetullah’ 9 bu süreçte önemli bir değişime uğramıştır. Modernlikte bu kez pozitivizme paralel olarak güncellik kazanmış ve ‘tabiat kanunları’ anlamında kavramlaştırılmıştır.10(Okşar,2008)
Toplum kavramı açısından Tanzimat aydınları sıklıkla ‘toplumsal’a atıf
7

”Yeni olanın tabiatı ve kendini meşrulaştırma araçları kadar geleneksel olanın da o sırada
ne olduğu, nasıl algılandığı, hangi vasıtalarla direndiği, kendini ne şekilde yenilediği, nasıl değiştiği ve dönüştüğü de hesaba katılmalıdır. Ayrıca yeni olan /yeni olarak tanımlanan
şeyin tasviri ve tervici için kullanılan kelime ve ifadeler ile ona yüklenen değerler de alenen
veya zımnen kadim/geleneksel olanda yok/yeteri kadar yok şeklinde anlaşılabilir. Bugün ‘değişme’ olarak ifade ettiğimiz ve ilk çağrışımları itibariyle yine müsbet hale gelmiş hadisenin,
yakın ve uzak geçmişte tebeddül, tegayyür, tehavvül kelimeleriyle karşılandığını, bunların
da normal/beklenebilir farklılaşma/değişme kadar belki ondan daha ötede bozulma ve çürümeye (tefessüh-infisah) vurguda bulundukları da gözden ırak tutulmamalıdır. (-) Özellikle
Osmanlı-Türk düşüncesinde ‘kadim’ veya ‘kanun-ı kadim’in metafizik yerini, statüsünü ve
sosyal değerini kavrayabilmek, buna bağlı olarak modernleşme hadisesinin zihni ve fiili olarak ne kadar ciddi bir değişme farklılaşma-dönüşmeye, sarsıntıya sebebiyet verdiğinin ipuçlarını yakalayabilmek için en azından iki kavrama daha bakmak gerekecektir. Bunlardan
biri ‘nizam’ veya ‘nizam-ı alem’ diğeri ise ‘ebed-müddet’tir. Nizam; kadim-ebed hattındaki
düzen, istikrar, ahenk ve üslubun adıdır. (Kara,2012,13-14)

8

Osmanlıcada 19 yüzyıldan itibaren tedavüle giren medeniyet kelimesi sözlüklerde ‘ünsiyet,
tehzib-i ahlak, ahlak, te’dib-i ahlak, te’nis, te’dip, zariflenme’ olarak tercüme edilmiş,’medeni’
kelimesi de ‘munis, müzehhebül-ahlak, edeblü’ ifadeleriyle karşılanmıştır. (Kalın,2010)

9

Sünnetullah, İslam düşüncesi tarihinde İlk başta kavramın felsefileşmesi çerçevesinde ‘adet’
yönüyle öne çıkmış Gazali sonrasında ‘adetullah’ sünnetullahın eş anlamlısı haline gelmiştir.
İbn Haldun’da ise açıkça sosyolojik bir bağlam elde etmiştir.

10

Said Halim Paşa’nın Sebilürreşad’da ‘İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye’ başlıklı yazısında ‘kanun’
kavramında ortaya çıkan değişimin belirlemek mükündür; “Tabiatı ne olursa olsun her varlık
kendine has olan tabii kanunlara bağlıdır. Binaenaleyh insanların maddi varlıkları nasıl tabii fizik kanunlarına bağlı ise içtimai varlıkları da tabii içtimai kanunlara bağlıdır”. Cilt XIX
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yapmışlar ve bunu ‘cemiyet’, ‘cemaat’, ‘heyet-i içtimaiyye’ ve ‘ehli meclis’
terimleriyle ifade etmişlerdir.
Toplum kavramının yerleşmesi sosyolojiyi de meşrulaştırmıştır.
Sosyoloji Osmanlı düşüncesinde bir kırılma/kopuşa karşılık gelen Jön
Türkler olarak bilinen entelektüel kesimler arasında tanınmaya ve tanıtılmaya başlamıştır. Sosyolojinin Osmanlı’daki ‘akademi öncesi’ tarihi Ahmet Şuayip, Ahmet Rıza, Suphi Ethem, Mustafa Suphi, Bedii Nuri,
Satı el-Husri gibi isimlerin “Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası” ve
“Servet-i Funun” gibi dergilerde kaleme aldıkları makaleler, telif ve tercüme kitaplar ile başlar. Bu yaklaşımda sosyoloji bir tür felsefe hatta din
olarak ele alınmış Lewis’in ifadesiyle; “ahlaki, siyasal hatta dini sorunlar
üzerinde sanki vahiy kudretinde bir kaynak olarak görmek eğiliminde
olmuşlardır.” (Lewis, 1970) Jön Türkler Avrupa’nın üstünlüğünün temel
sebebi olarak gördükleri bilime ve pozitif felsefeye duydukları inançla kendilerini inkılapları hızlandıracak bir zümre olarak görüyorlardı. Bu aşırı
özgüven, kendilerini bir toplum mühendisi ve hatta ‘içtimai tabip’11 gibi
görmeye doğru itti. (Arlı & Bulut, 2008) Bu yaklaşım Aydınlanma düşüncesinin bir yansımasıdır.12 “Modern tıp eğitimi, materyalist-darvinist bir
tarih anlayışını da beraberinde getirmiş ve son dönem Osmanlı muhaliflerinin dünyayı kimyasal, fiziksel ve biyolojik bir değişimler bütünü olarak algılamaları sonucunu doğurmuştur. Bu bakış açısıyla Jön Türkler
içtimai tabipliğe soyunarak ‘hasta adamı’ yani imparatorluğu tedavi etmek amacına yönelmişlerdi. Hasta-doktor bağlantısı kurulduktan sonra
imparatorluğun sorunları ve bu sorunların çözümleri biyolojik ve tıbbi
terimlerle ifade edilir: ‘semptom’, ‘hastalık’, ‘reçete’, ‘tedavi’. (Kabakcı &
Aladağ, 2009) Sosyolojik yaklaşım açısından bu Ülken’in ifadesiyle ‘biyolojik sosyoloji’nin ilk dönem yazılarda belirginleşmiş olması da tesadüf değildir. (Ülken,2013)
Tarihsel süreçte toplum kavramının kolay bir biçimde yer edindiği söylenilemez. Sosyolojinin akademik öncesi ürünlerinde modern anlamda
bir toplumun var olup olmadığı önemli bir başlık olarak tartışılmıştır. Bu
doğrultuda Ahmet Şuayip’in toplum hakkında , “bugün henüz fertlerin şuuru dışında bir içtimai şuur olduğu ispat edilememiştir. İnsan organları
dışında bir uzviyet olmadığı gibi, fertler dışında da içtimai bütün göste11

‘İçtimai tabip’ Şerif Mardin’in (1983) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, çalışmasında altını çizdiği
bir tabirdir.

12 “Tıp, bilimsel devrimin ve ilerlemenin aşikar bir şekilde sergilendiği bir alan olarak Aydınlanma filozoflarını derinden etkilemişti. Tıbbi gelişmeler, insanın geçmiş ve bugün arasında
somut bir mukayese imkanı bulmasını sağlamaktaydı. Zaten Aydınlanma düşünürlerinin ancien regime tasavvurları, hastalıklı bir insan imgesine ve aklın düzeni olarak adlandırdıkları
yeni düzen de hastalıktan kurtulmuş bir insan imgesiyle tasvir edilmekteydi.” (Gay,1963,15,
aktaran Çiğdem, 2011,56)
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rilemez” (Ülken,2013,224) İfadesi önemlidir. Bedii Nuri aynı konuda “cemiyet adi fertlerden başka bir şeydir. İçtimai hayat uzvi hayattan farklıdır” (Ülken,2013,229) İfadesiyle bir adım atmıştır. Ulum-ı İktisadiyye ve
İçtimaiyye” (1908-1910) dergisinde yapılan tartışmalarda süreç içerisinde ‘evrimcilik’ derginin temel ilkesi haline gelmiş, derginin Spencer’den
etkilenen yazarları evrim ve organik toplum görüşünde uzlaşmışlardır.
(Koç,2009) Bu konuda son söz Ziya Gökalp tarafından söylenmiştir:
“Cemaat fertlerin adedi bir yekunu değil, ferdi ruhların imtizacından husule gelmiş –nevi şahsına münhasır- hususi bir şen’iyettir. Bu şen’iyetin
de kendine mahsus bir tabiatı var ki, hayati tabiata benzemez ve hayat
kendisini teşkil eden unsurların haricinde olduğu gibi (içtimai ruh) dediğim şey de hayati tabiatın haricindedir. O halde fertlerin haricinde bulunan bu yeni ruhiyetin tasavvurları, hükümleri ve bu hükümleri mutazammın olan kaideleri de fertlerin haricinde olmak lazım gelir. İçtimai
kaideler ferdi iradelerin fevkindedir, çünkü ferdin iradesi kendi mizacının, kendi seciyesinin muhasassarıdır. (Şentürk,2006,306) Ziya Gökalp’
göre sosyoloji ise; (İlm-i İçtima) dil, meslek gibi ayrılıklardan ileri gelen
kötü fikirleri bertaraf ederek, onların yerine sağlam fikirler koyacaktır.
İçtimai hastalıkları teşhis ve tedavi için gereken vasıtaları bu ilim hazırlar.” (Ülken,2013,442)
Gökalp ‘garplılaşma’ kavramı yerine ‘muasırlaşma’yı tercih etmiştir. Bu
basit bir tercihten öte, modernliği bir bütün olarak kavrama gayretinin de
bir sonucudur. Gökalp sosyolojide daha çok kültür ve medeniyet kavramları açısından değerlendirilmiştir. Modernliği haklılaştıran bir fetva anlamını taşıyan bu yaklaşımda ayrım yine Ülken’in belirttiği gibi Durkheim’a
dayanır. Gökalp’te sorunlu olan önemli bir kavram gelenektir. Gelenek
bu yaklaşım içinde hem kural hem de örf kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bir yandan ‘milletin ruhu’nu ifade eden gelenek diğer yandan
donmuş bir yapıya karşılık gelir. (Ülken,2013,469) Ziya Gökalp’in toplum
olaylarının diğer olaylardan farklı yanlarını göstererek sosyoloji bilimine
ait bir alan ayırması, ilk elde bir bilimin var olabilmesi için kendisine konu
olarak alabileceği bir gerçekliğin (şe’niyet) var olması şeklindeki görüşüne
dayanmaktadır. Maddî, hayatî ve ruhi gerçeklikler mevcut olduğu içindir
ki maddîyat, hayatiyat ve ruhiyat ilimleri teşekkül edebilmiştir. Bu anlayış
içinde “kavim ondan bahseden içtimaîyat ilminin konusudur.” Ziya Gökalp
toplum olaylarını insanla ilgili ve içtimaiyyen ruhi hadiseler olarak görmekle birlikte sosyolojinin alanı ve konusunu kavim ve medeniyetler olarak kabul etmektedir. Sosyolojisini bu yolda temellendirirken Ziya Gökalp’in bazı
kavramlara başvurduğu görülür. Bu kavramlar birbirleri ile yakın ilişkili
olmalarına rağmen farklı olayların temellendirilmesinde kullanılacaklardır. Bu kavramlardan bir tanesi ‘anane’ kavramıdır. “Bireylere mensup oldukları toplum zümresinin telkin ettiği idrak ve davranış biçimlerine anane denmektedir.” Bu şekilde değerlendirildiği zaman ananeler bir yanda

47

48

TYB AKADEMİ / Eylül 2013

o günkü toplumun dinamiğini meydana getirirken; diğer yanda, geçmişteki kökleri açısından, toplumun geçmişle bağlantısı sağlamaktadır. Anane
kavramı toplumun dünü ile bugünü arasındaki bağlantıyı göstermekle kalmayıp, aynı zamanda, toplumlar arası ilişki ve bağlantıya da işaret etmektedir. Bu açıdan ele alındığı zaman karşımıza medeniyet kavramı çıkmaktadır. Çünkü Ziya Gökalp’e göre “mazideki kökler itibariyle birbirine bağlı
ananelerin bütününe ‘medeniyet’ denilir” ve “ananeler müteaddit milletler
arasında müşterek olduğu için medeniyet milletlerarası bir özellik taşımaktadır.” Ziya Gökalp’e göre ananelerin yanında “her milletin tamamıyla
kendisine mahsus bir içtimaî vicdanı vardır ki buna örf namı verilir.” Bu
tanımı ile Ziya Gökalp, sosyolojisinde bir yanda topluma özgü, diğer yanda
da başka toplumlarla müşterek idrak ve hareket tarzlarını gösterebilmek
için iki teme ve kilit kavram elde etmiştir: Örf ve anane. Ziya Gökalp’e göre
“anane beynelmilel olduğu halde örf tamamıyla millîdir.” Çünkü “her millet bir takım şerait-i içtimaiyye içinde yaşadığı için, onun kendine mahsus
bir takım kıymet hükümleri yani örfleri” olması tabiidir. Bu kavramlaştırma ile Ziya Gökalp bir yanda toplumu diğer toplumlarla ilişkileri çerçevesinde açıklayabilme imkânına kavuşurken; diğer yanda da bir toplumu
kendi özellikleri ile değerlendirebilecek bir sosyoloji anlayışına ulaşmaktadır. İki farklı sosyolojik değerlendirmeye temel olan örf ve anane arasında
Ziya Gökalp’e göre ilişki ve bağlantı noktaları vardır. Birbirleriyle uyuşma
ve uyuşmama açısından değerlendirildiği zaman “bir milleti meydana getiren amiller, hem bireyleri arasındaki teârüf (tanışıklık)’ten ve bu bireylerle
başka milletlere mensup bireyler arasındaki tenakür (karşıt duygu)’den
ibarettir.” Örfler açısından ele alındığı zaman tanışıklık hali ortaklık, karşıt
duygu hali ise ayrılık meydana getirir. Bu durumda Ziya Gökalp’e göre “bir
milletin ananeleriyle-ki başka toplumlarla ilişkiyi göstermektedir-örfleriki toplumun tamamiyle kendisine özgü yanları-arasında karşıtlık meydana
gelebilmektedir.” (Tuna,1986)
Bu bağlamda Durkheim’ın sosyolojisindeki sosyal olgular Gökalp için
normatif amaçlar halini almıştır. Durkheim, sosyal ilişkilerden çok modern toplumlarda normatif değerlerin kabul edilmesini sosyolojinin temel
konusu olarak kabul etmekte idi. Gökalp sosyolojiyi doğrudan normatif
sosyal bir modelin oluşturulması için gerekli bir metod olarak görmekteydi. Durkheim için normatif bir içeriğe sahip olmayan tesanüt (dayanışma)
Gökalp için içtimai ve milli bir hedef oluşturuyordu. Durkheim için bir sosyal olgu ya da bir araştırma konusu olan ‘kollektif şuur’ Gökalp tarafından
geleceği aydınlatan bir mefkure ve kollektif hüviyetin değişmez bir unsuru
olarak kabul edilmekteydi. (Koç,2009) Gökalp, Ülken’in (2006) belirttiği biçimde modernliği öncelikle laiklik boyutunda anlıyor ve sosyolojisini devlet odaklı olarak inşa ediyordu. Bu bağlamda “Ziya, açıktan açığa
Allah ile cemiyeti aynı addetmekten çekinmiyordu.” (Ülken, 2006,XXIII)
Mardin’e (2010) göre kavramın toplumda yer edinmesi ise oldukça sorunludur. “Toplum, toplumsal düzenin çimentosudur’ hüküm süren tek
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bir söylem haline gelmişti. Ancak ne Türk din adamları ne de Türk halkı
bu anlayışı kolayca benimseyebildi. Tersine, bu anlayışa karşı azimle savaştılar.” (Mardin,2010,25) Bunun başlıca nedeni İslam’ın ‘insan’ odaklı mesajıdır. Bu nedenle İslam düşüncesinde toplumsallık ‘insani içtima’
bağlamında kavramlaştırılmıştır. “Toplumun bir mekanizma olarak görülmesi ile kişisel ilişkiler kümesi olarak kavramlaştırılması arasındaki
karşıtlık” (Mardin,2010,27) bireycilikten değil cemaatçi (gemeinschaft)
yönün hakim olmasındandı. Toplumsal ilişkilerin Batı Avrupa tarzında
kavramlaştırılmasını miras alanlar için, ‘toplum’ şeklinde bir kavram gerçekte de ‘var’dır. Bu anlamda toplum ‘ihtiyaçları olan’, ‘emir’ veren ya da
‘fedakarlık’ isteyen, özetle yaşayan, bütünleşmiş ve birey-üstü bir varlıktır.
(Mardin,2010)
Sonuç
Klasik Osmanlı düşüncesinde topluluk-medeniyeti ifade eden ‘içtima’ modern anlamda toplumu ifade eden bir içerik elde etmiştir. Osmanlı/İslam
düşüncesinde kopuş ve sekülerleşme sürecinin göstergesi olarak toplum
kavramının yer edinmesi pozitivizm ve pozitivizm eşliğinde sosyolojinin
kurumlaşmasını sağlamıştır. Bu durum İslam düşüncesine dayalı bir sosyolojinin imkansızlığının da göstergesi niteliğindedir. Süreç içerisinde İbn
Haldun’un güncellenmesi ihtiyacı duyulmamış doğrudan Batıdan referanslarla meşrulaştırma sağlanmıştır.13 Ülkemizde “yerli sosyoloji” adına
yapılan tartışmalarda Gökalp önemli bir nirengi noktasıdır.
Gökalp sosyolojide belli kavramlara sadık kalmasına karşın “ eserlerinde, Durkheimgil sosyolojiyi Türkiye bağlamında uyarlama ve uygulama gayreti, kısaca özgün bir sosyoloji ortaya koyma çabası dikkat
çekmektedir.” (Kabakcı,2011,210) Bu yön Türkdoğan’ın çalışmasında
(1998) daha farklı bir bağlam da bulur. Gökalp’in özellikle kültür-uygarlık
kavramlaştırmasında İbn Haldun’cu bir yaklaşım sezilir. İbn Haldun’un
bedevi-hadari dikotomisi ve bu yaklaşımda medeniyete karşı bedeviliğin
bağlamı benzer biçimde kültür-medeniyet dikotomisine aktarılmıştır.
(Türkdoğan,1998,30) İbn Haldun’un Osmanlı dünyasında belli bir rezervle karşılandığı anlaşılmaktadır, özellikle devletlerin sonu ile ilgili tez, daha
doğrusu determinizm bu durumda etkili olmuştur. Bu nedenle Osmanlı
aydını devletin kaçınılmaz sonu tezini ya doğrudan ya da dolaylı olarak
aşındırma gayretinde olmuştur. Böyle bir çaba Gökalp’te de görülmektedir. İbn Haldun’un dolaylı etkisi olarak değerlendirilebilecek bu durum
‘yerli’ tanımlamasına izin verir boyutta değildir. Bu bağlamda günümüz
sosyolojisinde ‘yerli’lik tartışmaları sonuçsuzdur. Yerli kavram olarak geleneğe dairdir ve bir sürekliliği ifade eder halbuki sosyoloji İslam düşüncesi içinde bir kırılmanın sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.
13

Bu konuda verilebilecek tek referans Satı el-Husri’nin İbn Haldun hakkında yayınlarıdır. (Ülken,2013,235)
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Sosyolojimizin Ontolojisine Dair
Mehmet Aysoy
Abstract
In this study gaining a foothold of sociology in Islamic/ Turkish thought is discussed within the
framework of conceptual history. The emergence and spread of sociology in our history of thought
is an important problematic in terms of Islamic thought. Sociology, mostly discussed and assessed
with regard to the process of modernity, is equivalent for a break and disengagement in another regard. The concept of society is a product of modernity and the popularization process of this concept
represents the most important aspect of modernity. In this context, transfer/becoming widespread
of the concept of society within the historical process provides the opportunity for development of
an approach to our modernity adventure in terms of conceptual history. Although classical Islamic
thought has produced the basic concepts which forms the basis of sociology and has presented a
pioneer as Ibn Haldun, introduction of sociology into Islamic World has not been/ could not be built
on this base. In this context, there is no possibility of referring to an indigenous sociology.
Key Words: Society, Ottoman thought, sociology, the Young Ottomans, the Young Turks, Ziya
Gökalp.

Sosyolojimizin Ontolojisine Dair
Mehmet Aysoy
Özet
Bu çalışmada sosyolojinin İslam/Türk düşüncesi içinde yer edinişi kavram tarihi çerçevesinde konu
edilmiştir. Düşünce tarihimiz içinde sosyolojinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, İslam düşüncesi
açısından önemli bir problematiktir. Daha çok modernlik süreci açısından ele alınan ve değerlendirilen sosyoloji, diğer açıdan bir kırılma ve kopuşun karşılığıdır. Toplum modernliğin ürünü bir
kavramdır ve bu kavramın yaygınlaşması/yer edinmesi süreci modernliğin en önemli yönünü ifade
eder. Bu bağlamda toplum kavramının tarihsel süreçte aktarılması/yer edinmesi, modernlik serüvenimize kavram tarihi açısından bir yaklaşım geliştirme imkanı sunar. Klasik İslam düşüncesi
sosyolojinin altlığını oluşturan temel kavramları üretmiş ve İbn Haldun gibi bir öncü de çıkartmış
olmasına karşın sosyolojinin İslam dünyasına girişi bu altlık üzerine inşa edilmemiş/edilememiştir.
Bu bağlamda yerli bir sosyolojiden söz edilebilme imkanı bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Osmanlı Düşüncesi, İçtimaiyat, Sosyoloji, Genç Osmanlılar, Jön
Türkler, Ziya Gökalp.
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Şerif Mardin’in Türk
Sosyolojisindeki Önemi
Necmettin Doğan
Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Şerif Mardin Türk sosyoloji ve akademi dünyasında seçkin bir yer edindi.
Hakkında yapılan akademik çalışmalar şimdiden ciddi bir sayıya ulaştı.1
Peki nedir Şerif Mardin’i bu kadar ilgi çekici kılan? Şerif Mardin’e olan
ilgi özellikle 1980’li yıllarda artmaya başladı. 1990’larda zirveye ulaştı.
Bunun arkasında Türkiye’nin yaşadığı toplumsal değişmenin, 1970’li
yılların siyaset dünyasının, entelektüel tartışmalarının geride kalmasının
ve 1980’lerde dinî hareketlerin etkisinin artmasının büyük rolü oldu.
1980’lerde sol hareketler ciddî bir ivme kaybederken, sivil toplum kavramı
özellikle liberal-sol çevrelerde ilgi görmeye başladı. Şerif Mardin’e yönelik
sol, liberal ve muhafazakâr çevrelerde 1980’lerden sonra uyanan ilginin
arkasında, onun Türkiye’nin toplumsal yapısını açıklamakta gösterdiği
entelektüel kavrayış kadar, akademik yetkinliği de önemli rol oynamıştır.
Ben bu makalede daha çok Şerif Mardin’i Türk sosyolojisinde önemli kılan
akademik yetkinlik boyutunu vurgulamaya çalışacağım.
Her şeyden önce Mardin’i Türk sosyolojisi ve düşünce tarihçiliğinde
önemli kılan husus ‘Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu’ (1962) ve ‘Jön
Türklerin Siyasî Fikirleri’ (1964) gibi eserleriyle konularında bugüne kadar
önemini koruyan çalışmalar yapmış olmasıdır. Bu iki kitabıyla Mardin,
Yeni Osmanlılar ve Jön Türklerin düşüncelerini başarılı bir şekilde
araştırmakla kalmamış düşüncelerinin sosyolojik arka planlarını da
anlamaya çalışmıştır. ‘Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu’ isimli kitabına
temel oluşturan doktora tezinde Mardin, Niyazi Berkes’e, Namık Kemal’in
düşüncesinin oluştuğu toplumsal-kültürel bağlamı ihmal ettiği eleştirisini
daha 1958 yılında dile getirirken, kendi amacını da ortaya koymuştur.2
‘Jön Türklerin Siyasi Fikirleri’ isimli kitabında da önemli bir tarihçilik
1

Alim Arlı, ‘Şerif Mardin Bibliyografyası’, Şerif Mardin Okumaları içinde, (ed) Taşkın Takış,
DoğuBatı, Ankara, 2008.

2

Şerif Mardin, The Young Ottoman Movement: A Study in the Evolution of Turkish Political
Thought in the Nineteenth Century, Stanford University, Phd. Thesis, 1958, s. 10.
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yapmış olmanın ötesinde, Jön Türklerin düşünce dünyasını anlamak
için sosyal antropolojik bir bakışı tercih etmiştir. Bu hususun önemi,
feodalizm- Atüt tartışmalarına boğulmuş, feodalizmi savunanın MDD’ci,
Atüt’ü savunanın anti-Kemalist sayıldığı 1960-1980 arası Türkiye’deki
siyasal-akademik tartışmalara bakıldığında daha iyi anlaşılır. Mardin’in
yaklaşımı döneme kıyasla epey derin bir entelektüel kavrayışı ve bilimsel
bakışı yansıtır. Mardin ‘Jön Türklerin Siyasî Fikirleri’ isimli kitabının 1969
tarihinde yazılmış önsözünde ‘Önce Yeni Osmanlıların fikirlerinin nasıl
ortaya çıktığını, sonra da programlarını incelemiştim. Fakat şekillenme
adını verdiğim süreç antropologların kültür adını verdikleri sembolik
mekanizmanın değişimiyle ilgiliydi ve bu alan sosyolojinin ve sosyalantropolojinin belki en zor konularını içeriyordu.’ diyerek3 konuyu uzun
yıllara yayılan, ideolojik kalıpları aşan, ciddî bir entelektüel titizlik ve
kuramsal derinlik ile ele aldığını göstermiştir.
Mardin’in akademik olarak iz bırakan çalışmaları bu iki önemli eseriyle
de sınırlı değildir. Mardin düşünce tarihçiliğinin yanında, sosyolojinin
çeşitli alanlarıyla da ilgilenmiş, özellikle edebiyat4, iktisat5 ve din
sosyolojisi6 alanlarında önemli eserler ortaya koymuştur. Ayrıca sosyoloji
ve sosyal antropoloji alanındaki kuramsal tartışmaları da yakından takip
etmiş, ‘İdeoloji’ isimli çalışmasında, eserlerinde kullandığı kuramsal
çerçeveleri netleştirmeye çalışmıştır.7 Şerif Mardin toplumsal ve bireysel
bilincin oluşumuyla ilgilendiği bu çalışmasında Mannheim’dan Weber’e,
fenomenologlardan antropologlara kadar birçok düşünürün bakış açısını
tartışmaya açar. Mardin’in önemlerine binaen zikrettiğim bu çalışmalarına
başka eserleri de dâhil edilebilir. Fakat Mardin’in Türk sosyolojisinde
müstesnâ bir yer edinmesinin ilk sebebini anlatmak için bu kadarı da
kâfî. Yani Mardin ilkin, Türk sosyolojisinde daha önce pek az yapılmış
yetkinlikte ve derinlikte eseriyle ve ele aldığı konuları anlamak için yaptığı
teorik tartışmalarla temâyüz etmiştir.
Şerif Mardin’in Türk sosyolojisinde müstesnâ bir yer edinmesinin diğer
bir önemli sebebi de Türk sosyolojisinin uzun bir dönem baskın karakteri
olan pozitivist-Kemalist kalıpların dışında bir yaklaşım geliştirme
cesaretini göstermesidir. Bu bir cesaret gösterisidir. Zira Mardin bilimsel
çalışmalarındaki yöntemsel tercihleri sebebiyle Türkiye’deki sosyal bilim
dünyasında dışlanmaya maruz kalabilmiştir.8 Dışlanmanın sebebi ise din
3

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul, 2000, s. 8.

4

Şerif Mardin, ‘Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma’, Türk Modernleşmesi, Makaleler 4 içinde,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

5

Şerif Mardin, ‘Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838-1918)’, Makaleler 2 içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.

6

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.

7

Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

8

Bkz; Tayfun Atay, ‘Şerif Mardin, Din ve Türkiye’de ‘Galile’ Olmak’, Şerif Mardin Okumaları
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olgusuna, dinin toplumsal yaşamdaki, bireysel zihin ve kimlik inşasındaki
rolüne getirdiği yaklaşımlarından kaynaklanmıştır. Mardin yukarıda da
referans verdiğim gibi Berkes’in Namık Kemal’e yaklaşımını daha doktora
tezinde eleştirmiştir. Berkes, erken dönem çalışmalarında dile getirdiği
yaklaşımı sonraki eserlerinde de tekrar etmiş, N. Kemal’i kendi tarih
algısına uygun fikirler dile getirmediği için tenkit etmiştir.9 Oysa Şerif
Mardin daha 1956 yılında Forum Dergisi’nde yazdığı bir makalesinde
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasî kurumlar hakkında yapılan
araştırmaların dar bir çerçeveye sığdırılmaya çalışıldığını bu sebeple
de siyasî davranışlarımızı açıklayacak yaklaşımlar geliştirilemediğini
ifade etmiştir.10 Bir başka çalışmasında yine Berkes’in yaklaşımındaki
duygusallığı, serzenişi ve suçlu arama çabasını eleştirir.11 Mardin Türk sosyal
bilimcilerine yönelik eleştirilerini sonraki yıllarda daha da radikalleştirir.
Ona göre Türkiye’deki bazı sosyal bilimcilerin tarihe ve topluma yaklaşımı
Osmanlı’daki kapıkullarının rolünü çağrıştırır. Mardin bir yerde Türk
sosyal bilimcilerinin önemli bir kısmının ‘embedded’ akademisyen olarak,
belli bir misyonla hareket etmesini ve bunun sonucunda mikro toplumsal
olguları ve süreçleri dikkate almamalarını yerer.12 Onun yaptığıysa
toplumun anlaşılmasını zorlaştıran, bilimsel çalışmaları kısırlaştıran
bu ihmâli gidermektir. Mardin, bu çerçevede dinin, bireyin kimlik ve
kişilik edinme sürecinde çok önemli bir faktör icra ettiğini vurgulamış,
kaynağını Comte’cu pozitivizmden alan ve arkasında Osmanlı bürokratik
pragmatizmini barındıran Cumhuriyet kadrosunun kültürel batılılaşma
programında, dinin gönüllerde cereyan eden kişisel bir değer olarak
ele alınmasını eleştirmiştir. Böylelikle, dinin gündelik yaşamda ortaya
çıkan ve bireyi şekillendiren boyutunu, birçok sosyal bilimcinin aksine
yakalamaya çalışmıştır.13 Diğer taraftan Mardin, siyasete hep ilgi duymuş
olmasına rağmen akademik çalışmaları ile ideolojik yaklaşım arasına hep
bir mesafe koymuş, toplumsal olguları ve süreçleri anlamak ve açıklamak
için nesnellik çabası gütmüş ve yeni kuramsal tartışmaları takip etmiştir.
Şerif Mardin’in Türk Modernleşmesi’ni okuması Türk sosyolojisinde
nasıl bir özellik arzediyor peki? E. Fuat Keyman’a göre Şerif Mardin’in
ayırıcı vasfı akademik ve kamusal söylem içinde son yirmi yılda ortaya
içinde, (Ed) Taşkın Takış, DoğuBatı, 2008, ss. 103-122.
9

Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Hurst&Company, London, 1964, ss.
208-222.

10

Şerif Mardin, ‘Tanzimat ve İlmiyye’, Türkiye’de Toplum ve Siyaset içinde, İstanbul, 1997, s.
263.

11

Şerif Mardin, ‘Türk Düşüncesinde Batı Sorunu’, Türk Modernleşmesi içinde, İstanbul, s. 248.

12

Şerif Mardin, ‘Türk Sosyal Bilimleri Üzerine Bazı Düşünceler’, Türkiye’de Modernleşme ve
Ulusal Kimlik içinde (Der) Sibel Bozdoğan-Reşat Kasaba, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
1998, s. 54-57.

13

Adem Çaylak, ‘Entelektüel Tarihçi Şerif Mardin’in Osmanlı Toplum Çözümlemesi’, Şerif Mardin Okumaları içinde, DoğuBatı, 2008, s. 211.
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çıkan modernite tartışmasını çok daha önce başlatmış olması ve Türk
modernleşmesini kültüralist kuram içinde çözümlemesidir. Mardin 1970’li
yıllarda kültüralist modernite kuramını geliştirmeye başlamış, kurduğu
önemli ve özgün toplumsal değişim çözümlemesiyle de bugünün doğasını
anlamamız ve eleştirel çözümlememiz için çok önemli bir kaynak olmuştur.
Bu anlamda Mardin’i okumak Keyman’a göre kültüralist modernite
kuramı temelinde Türk modernleşmesini okumaktır.14 Bir başka ifadeyle
Şerif Mardin’in çalışmaları, toplumun tarihten getirdiği ve temelleri dil,
kültür, siyaset, gündelik hayat gibi unsurlarca şekillendirilen özelliklerini,
güncel siyasetin belirleyiciliği altında kalmadan, özgün kendilikler olarak
ele alan bir yaklaşıma sahiptir.15
Mardin’i önemli kılan bir diğer unsur da yukarıda da ifade edildiği
gibi sosyal bilim teorilerine olan hâkimiyeti ve bunları eserlerinde
başarılı bir şekilde uygulamasıdır. Fakat bu husus, Şerif Mardin’in bazı
çalışmalarının ciddi sorunlarla mâlul olduğu gerçeğini de örtmez. Mardin
de bu durumun zamanla farkına varmıştır. Nitekim akademik hayatının
olgunluk dönemlerindeki teorik arayışları ve sosyolojik araştırmaları, ilk
dönemlerinde pek de irdelemeden uyguladığı teorik yaklaşımlarındaki
sorunları aşma çabasını yansıtır. Mardin’in akademik hayatının başlangıcı,
ABD’de Doğuya akademik ilginin arttığı ve onu açıklamaya yönelik
kuramların oluşturulduğu bir döneme rastlar. O dönemde popüler olan
ve ‘Modernleşme Kuramları’ olarak tesmiye edilen yaklaşımların en bâriz
özelliği, Doğunun ilerlemesinin ancak Batının geçtiği tarihsel çizgiyi takip
etmesi ve bu süreçte modernleşmeye engel oluşturabilecek yerli kültürel
yapıların bertaraf edilmesiyle gerçekleşebileceği iddiasıdır.16 Mardin
özellikle ilk dönem çalışmalarında bu bakış açısının etkisinde kalmış ve
Türkiye’nin gelişmesini engelleyen ‘strüktürel’ unsurları tespit etmeyi
amaçlamıştır. Örneğin 1962’de yazdığı önemli makalesinde Türkiye’deki
iktisadî düşüncenin gelişmemesini Osmanlı’daki ‘gaza’ kültürüyle
ilişkilendirir ve ‘ancak bir sosyoloğun yapacağı derin bir etüdün bize
asırlarca çelme takan strüktürel unsurların neler olduğunu tam manasıyla
ortaya çıkaracağını’ söyler. 17 Yine bir başka çalışmasında Osmanlı-Türk
aydınında Batılılarda olan ‘daemonik’ karakterin olmamasından dolayı,
Osmanlı-Türk aydınlarının entelektüel yaratıcılığa sahip olmadığını iddia
eder.18 Böylelikle daha sonra eleştireceği Doğuda eksik olanı arayan sosyal
14

F. Keyman, ‘Şerif Mardin’i Okumak: Modernleşme, Yorumbilgisel Yaklaşım ve Türkiye’, Şerif
Mardin’e Armağan içinde, (Der) A. Öncü, O. Tekelioğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s.
39.

15

Alim Arlı, Oryantalizm Oksidantalizm ve Şerif Mardin, Küre Yayınları, İstanbul, 2004, s. 5.

16

Bkz; Fahrettin Altun, Modernleşme Kuramı, Eleştirel Bir Giriş, Küre Yayınları, İstanbul, 2011.

17

Şerif Mardin, ‘Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838-1918)’, Siyasal ve Sosyal Bilimler içinde, İstanbul, 1995, s. 53.

18

Şerif Mardin, ‘Aydınlar Konusunda Ülgener ve Bir İzah Denemesi’, Türkiye’de Din ve Siyaset,
İstanbul, 1995, ss. 255-265.
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bilimci konumuna düşer.
Fakat ilerleyen yıllarda Mardin, Osmanlı-Türk modernleşmesinin basit
bir Batı etkisiyle açıklanamayacağını, Türk modernleşmesine esas rengini
verenin yerli gelişmeler olduğunu ifade eder.19 Ona göre Batılı kuramlardan
hareketle Osmanlı-Türk toplumunda ‘eksik’ saptama çabası yöntemsel bir
zaafa sebep olur. Eksik saptamak bir toplumun nasıl çalıştığını araştırmak
yolunda kullanılabilecek yüzeysel bir yöntemdir. Bu gibi bir yaklaşım
Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısını irdelemek için ancak başlangıç
noktası olabilir.20 Bu sebeple Mardin sonraki eserlerinde ‘Türk kozasından
bakan bir fizyoloji geliştirme’ çabası gütmüş, Batılı kavramların ‘o kadar da
geçerli olmadığını’ belirtme ihtiyacı duymuştur. 21 Buna rağmen Mardin’in
‘Türk kozasından bakan’ bir kavramlaştırma ve kuram ortaya koymadığını
da belirtmek gerekir.
Şerif Mardin Türk sosyolojisinin zirvesini temsil eder. Fakat bu
zirve aynı zamanda Türk sosyolojisinin zaaflarına da ışık tutar. Mardin
akademik başarısıyla ve parlak analizleriyle sosyal bilimlerde uluslararası
bir figür olmasına rağmen, çalıştığı konular ve ilgi alanları itibariyle
oldukça yereldir. Bu açıdan bakarsak Şerif Mardin, Türk sosyolojisinin
territoriality’liğini kırabilmiş uluslararası bir teorisyen veya düşünür
değildir. Fakat Türkiye’de sosyal bilimlerde bir paradigma kayması
yaratabilmiş müstesna bir akademisyendir.

19

Şerif Mardin, ‘Türkiye’de İletişimin Modernleşmesinin Erken Bir Safhası Üzerine Bazı Notlar’,
Türk Modernleşmesi içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 146.

20

Şerif Mardin, ‘Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak Sivil Toplum’, Türkiye’de Toplum ve
Siyaset içinde, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, s. 21.

21

Şerif Mardin, ‘Ali Bayramoğlu ile Söyleşi’ Türkiye’de Toplum ve Siyaset içinde, İstanbul, 1997,
s. 150.
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Şerif Mardin’s Importance in Turkish Sociology
Necmettin Doğan
Abstract
Şerif Mardin, one of the most prominent social scientist in Turkey, has several distinctive characteristics which make him an important figure in Turkish sociology. First of all, he conducted important historical-sociological researches which became classics in the related topics. Secondly, he
distinguished himself from positivist-Kemalist social scientists in Turkey whose main goal was to
support Kemalist reforms, by applying cultural and micro sociological theories in explaining the
Turkish modernization and society. Lastly, he tried to develop original concepts in order to explain
social facts and process in Turkish history and society.
Key Words: Şerif Mardin, modernization, society, intellectual, sociology, ideology, Asiatic Mode
of Production, culturalist modernity.

Şerif Mardin’in Türk Sosyolojisindeki Yeri
Necmettin Doğan
Özet
Şerif Mardin Türk sosyal bilimcileri arasında müstesnâ bir yer edinmiştir. Bunun sebeplerinden
ilki, konularında klasik hâline gelmiş titiz çalışmalar yapmış olmasıdır. Onu önemli kılan ikinci
husus, Türk sosyal bilimlerinde uzun dönem belirleyici olmuş pozitivist-devletçi yaklaşımı aşması,
sosyolojik kuramlara hâkimiyeti ve bunları başarılı bir şekilde Osmanlı-Türk toplumunu açıklamakta kullanmasıdır. Bir başka unsur da Osmanlı-Türk modernleşmesine Batılı kuramları aşan bir
yaklaşım geliştirme çabasıdır.
Anahtar Kelimeler: Şerif Mardin, modernleşme, toplum, aydın, sosyoloji, ideoloji, ATÜT, kültüralist modernite.
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Cemil Meriç Düşüncesinde
Sosyolojinin Yeri
Mehmet UĞRAŞ
Araş. Gör., Kocatepe Üniversitesi

Giriş
Günümüz sosyoloji anlayışıyla, Cemil Meriç’in bize haber verdiği sosyoloji
birbirinden farklı şeylerdir. Fildişi kuleden ahkâm kesmek ve sahanın gerçekliğini akledip tasvir etmek… Bu ikili, biri diğerine tercih edilmeyecek
yönlerdir. Meriç’in kesin hükümleri bir kızgınlığın mı yoksa bir eksikliğin
mi ifadesidir? Kitaplarda sunulan hazine ile yaşanılan hayatın arası ne ölçüde iyidir? Meriç’e göre düşünce sınır getirmektir, durdurmaktır. Duran
düşünce akan hayatın ne ölçüde arkasındadır? Bütün bunlar düşünüldüğünde, kitap bilgileriyle beraber Meriç’in düşüncesinin ve eksik yönlerinin
kuşbakışı analizi yapılabilir. Sosyoloji, Cemil Meriç’e göre nedir? Neyi icap
eder? Düşünceye yaptığı katkı nedir? Tarihin içtimâî tecessüsünün, sosyoloji ilmini oluşturmada etkisi nedir? Bütün bu sorulara Meriç’in âsârında
cevaplar bulabiliriz.
Sosyoloji tartışmaları batıda yoğun olarak gerçekleşmektedir. Sosyolojik
metodun son meyvelerini, Türk sosyolojisi tecessüsü ölçüsünde takip etmektedir. İşlevselcilerin metotlarını fenomenoloji üstatları tenkit ederek
geliştirmişlerdir. Özellikle Alman ekollerinin ve yeni Kantçıların geliştirdiği hermeneutik felsefe de sosyolojik düşünceye önemli alanlar sunmuştur. Sosyoloji ilmi birçok açıdan Saint Simon ve Comte’un ortaya döktüğü
içtimâî açıklamalardan bu yana pek bir mesafe kat etmiştir. Antropolojinin
insanlığın kökenlerini açık etmesi ve tarihin evrimsel çizgide insanlığın
olay dökümünü sunmasının sosyolojiye etkisi de göz ardı edilmemelidir.
Bu genel gelişme çizgisinde metot tartışmalarının yoğunlaşması ve mikro açıklamaların ağırlığını artırması, sosyolojide her grubun kendine özgü
karakterinin belirleyeceği metotların gelmesi gerektiğini göstermiştir. Bu
noktada Cemil Meriç sosyolojinin vasfını birçok açıdan doğru okumuştur.
Türk sosyoloji düşünceleri arasında yeri bu manada önemlidir. Ona göre
“sosyologun ilk vazifesi bütün sosyal sınıfları dolaşmak, onları bütünüyle
yaşadıktan sonra sosyal hayatı tasvir etmek”tir (Meriç, 2008; 210). Sosyal
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sınıfları bütünüyle yaşamak ne demek? Burada şunun altı çizilmelidir:
Muhakkak bütün sosyal sınıfları yaşamak tek bireyin yapabileceği bir iş
değildir. Her sınıfın kendine haslığı bir sosyal tasvirin bütün olarak açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunun içi dolu bir cevabı vardır şüphesiz. Meriç’in “içtimâî sınıfları yaşamak” dediği şey bir anlamda antropolojik bir yöntemdir. Mikro gerçekliklerin makro ile âhengini kurmada önemli
bir açılımdır. Ancak, bu konuda Meriç’in âsârında geniş teorik açıklamalar
yoktur.
Bu yazıda Cemil Meriç’in karakteristik düşüncesine değineceğiz. Onun
bu düşünce ile sosyoloji arasında kurduğu bağa temas edip sosyolojiye getirdiği açılımları tartışacağız. Sosyoloji disiplinini hangi veçhelerde tanımladığını ve sosyolojinin ne türlü bir ortamda ortaya çıktığını açıkladığına
vurgu yapacağız. Buradan hareketle Türk sosyolojisinin mâhiyetini nasıl
belirlediğini ve tasvir ettiğini aktarmaya çalışacağız.
Rota Değişimleri, Düşünceye Yön Bulma ve Yön Verme
Bir mütefekkirin hayatıyla düşüncesi bütünlük arz eder. Yetiştiği ortam
ve onun konumu nerelerde kalem oynatabileceğinin ipuçlarını sunar.
Herhangi bir yazar veya insanla alakalı değerlendirme yapmak gerektiğinde geniş resmi görme hasebince biyografik ve otobiyografik yorumlara ve
yazılara atıf yapmakta yarar vardır. Bunun şöyle bir önemi var: Yazarın
hayatı boyunca daldan dala atlıyor gibi görünen kavram ve kelimeleri göz
önüne alındığında, tasavvuru ve kapsaması zor bir çerçeve ile karşılaşılır.
Ancak, hayatındaki dalgalanmalar ve bunun sebepleri ortaya dökülünce
tesadüf gibi görünen birçok şey birbiriyle uygun hatta birbirinin kaçınılmaz şartı olarak görülebiliyor. Sosyalizmi incelerken birden İslâm’ın doruklarına çıkabilen yazarın, Sosyalizm ve İslâmiyet arasındaki tezat gibi
duran kelimeleri bağdaştırmasını hayatındaki derin tecessüs malzemesi ve
kozmopolit düşünce yapısıyla açıklayabiliriz. Şüphesiz tecessüsüyle bütün
düşünce ırmaklarını kaplayan tefekkürünün oluşacağı bir muhit ve zaman
vardı.
“Erken başlayan yazı hayatı ve vardığı nokta arasındaki düşünsel
serüveninde, kader olduğuna inandığı coğrafya ve kalıtımın payı büyüktür. İmparatorluğun son yıllarında isyanların ve savaşın başlamasıyla Dimetoka’dan ayrılıp, Hatay’a yerleşen muhacir bir ailenin son
çocuğu olarak yalnızlığından kurtulmak için sığındığı kitaplar, o günün
Antakya’sının içinde bulunduğu şartlarla birleşince onun entelektüel kişiliğini belirleyen iki önemli unsur da ortaya çıkar. Diğer Osmanlı şehirleri
gibi kozmopolit bir yapısı olan Hatay, o yıllarda bir Fransız mandasıdır. Tanzimat’ın getirdiği mektep-medrese ikiliğinin yanı sıra Fransız
okullarının da bulunması pek çok insanı etkilediği gibi Meriç’i de etkiler. Meriç’i Doğulu yaptığı kadar Batılı yapan da budur belki. Liseye dek
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Osmanlıca okuyup Osmanlıca yazarken, Fransız hocalardan Fransızca
öğrenmeye başlar. Bu, Meriç’e hem Fransız edebiyatını ve Batı düşüncesini sevdirir hem de emperyalist Batı’yı tanıtır. Bu nedenle şairliğinin de, Türkçülüğünün de bu yıllara tekabül etmesi bir tesadüf değildir.
Meriç yine o yıllarda Türkçü duyguların etkisi ile Fransız sömürgesine
karşı “Unutma ve Affetme Türk Genci” başlıklı bir makale kaleme alır ve
bu onun liseyi bırakmasına yol açar. Türkçülüğü lise son sınıfta gittiği
İstanbul’da Kerim Sadi ve Nazım Hikmet’i tanımasıyla son bulurken,
bundan sonra sosyalist olduğu yıllar başlar.” (Gencer, 2012; 20).
Meriç’in hayatı büyük arayışlarla geçmiştir. Eserleri boyunca kullandığı kelime ve kavramlara bakarsak arayış ve tecessüs imâ eden kapsamları kullandığı ve metodunu da buna göre oluşturduğu gerçeğini görürüz. Fransız mektebi ve Hatay’ın kozmopolit yapısı; Osmanlıca, Arapça,
Türklük, İslâmiyet gibi kavramların düşüncesinde yer edinmesinde çok
etkili olmuştur. Doğduğu ve yetiştiği bu muhit, liseyi okuduğu ortamdır.
Meriç, “Benim üniversitem lisedir.” der. Hocaları olarak lise hocalarını
görür. Düşünce dünyasını süsleyen kavramların kaynağı budur (Coşkun,
2010; 39). “Kavramları kendisine geldiği şekilde kabul etmeyip, kavramın
anlam ve tarih olarak köküne kadar gider, arı bir anlam üzerinden konuşur.
Nietzsche tüm camları kırarken, Cemil Meriç bozuk ve yanlış imal edilmiş
araçları tespite çalıştıktan sonra onları tamire çalışır. Tabiî somut bir şekilde ideoloji önermesi yoktur, ama kırmamıştır; sadece sarsmış ve tedavî
gerektiğini ifade etmiştir. Tamire çalışması burada bu haliyle kalmıştır.”
(Erol, 2010; 149). Tedavinin mümkün olacağı ortamı ve çözüm yollarını
kelimeden kelimeye bir dünya çizerek başka ve zıt düşünceleri birbiriyle
çatıştırıp hazırlamaya çalışır. Burada hep arayış içindedir. Meriç’in düşüncesinin temelinde yatan mistifikasyon ve demistifikasyon diyalektiği içinde
bakıldığında;
Mistifikasyon		

Demistifikasyon

Medeniyet		

Umran

Kültür 		

İrfan

Bilim			

İlim

İdeoloji		

Fikriyât

Sosyoloji		

İlm-i Umran

Sosyalizm 		

İslâm

gibi ikilikler görülmektedir. Bu ikilikler, kelimeler arasında süren mana ve
içerik; üslup ve mâhiyet diyaloglarından kalem kavgaları üretir. Yani kelimeler birbiriyle münâsebete bir savaş halinde girer, sonunda anlaşırlar.
Böylelikle bir şekilde tedavi mümkün hâle gelebilmektedir.
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Buna benzer birçok kelime ikilikleri bulunabilir Cemil Meriç düşüncesinde. Meriç, birini ötekinin yerine de kullanmaz. Birine karşı ötekini kullanıp bir sentez üretmeye çalışır. Sosyoloji’nin gizlediğini İbni Haldun icâdı
İlm-i Umran kavramıyla açık eder. İdeoloji’nin gizlediğini “Sosyoloji bir
demistifikasyondur.” diyerek açığa çıkarmaya çalışır. Düşüncesi reybîdir.
En kutsal kelimeden bile şüphe eder. Kelime ve kavramlara olan tutkusu
onun ilmî tecessüsünü ansiklopedi dünyalarına götürmüştür.
Bütün hayatı boyunca şiirden kaçtığını söyleyen Meriç, aslında bir manada romantizmden realiteye kaçmaktadır: Platonla Aristo’nun çatışması. Olgun medeniyetler şiirden uzaktır. Şöyle bir açılım getirilebilir: Şiiri
hayâlin süzgecinde geçen pişmemiş hayâl kırıntıları olarak tanımladığımızda medeniyet denilen âmilin içeriği, bu bakımdan şiirin hayâle yakın
(ütopya, belki tahayyül) oluşuna tezat teşkil etmese de medeniyetin planlı
programlı tasavvurları ve olgunlaşmış inşâları göz önüne alındığında daha
üst bir aşamayı haber vermektedir. Şair de bir mîmardır. Fakat binâsı hayalle kurulmuştur ve esrarlıdır. Medeniyet ise apaçık göstergeleri olan ve
bazen devâsâ yapılar inşâ eder. Bunu düşündüğümüzde Meriç’in şiirle kurduğu ilişkinin umran ilmiyle kurduğu ilişkiye göre sığ kaldığını görürüz.
Meriç daha çok realisttir.
Meriç, kendi yaşadığı çağın farkındadır. Türlü düşünce engellerinin
sosyolojik çözümlemelerini yapar çoğu zaman eserlerinde. Hatta bütün düşüncesi bu engelleri gelecek kuşaklar için kaldırmaya yöneliktir. Aydın’ın
aktardığı (2010; 331), Cemil Meriç’in “Evladım, ben size Batı’nın putlarını
kırıvereyim, çünkü ben onları iyi tanıyorum. Ama onun yerine ne dikileceğini ve nasıl dikileceğini bilmiyorum. O, sizin kuşağın görevi olacak.” sözü
oldukça dürüst bir düşünce adamının itirafı olarak kaydedilmelidir. Bu
aynı zamanda bir yol gösteriştir, düşünceye yol verme girişimdir. “Cemil
Meriç bir dünyanın eşiğinde olduğunun farkındaydı. Bu dünya görünürde
Hint, ama gerçekte kendi kültürümüzdü, İslâmdı.” (Aydın, 2010; 331).
“Cemil Meriç, nihâî noktada kendi fildişi kulesinde bir münzevîdir.
Yalnızdır, kendi yalnızlığına kaçan bir münzevî… O da kaçmıştır yani.
Tıpkı eleştirdiği entelektüeller gibi; ama o kendisine, yalnızlığına, kütüphanesine kaçmıştır. Diğerlerine nispetle, daha doğru bir yerde durur. En
azından toplumuna, tarihine düşman değildir. Kendi toplumu ve tarihiyle
barışıktır. Ama sürekli tedirgin, sürekli endişelidir. Uyarmak iştiyâkıyla
dopdoludur. Hiçbir yere âit değildir. Pusulası çoğu zaman bulanık gösterir. Daha doğrusu aynı anda birçok yönü gösterir. Yine de yolunu bulduğundan ve doğru istikâmette olduğundan emindir.”(Çağan, 2011; 13).
Cemil Meriç ve Sosyoloji
Cemil Meriç bir sosyolog değildir. Tecessüs ikliminde türlü düşünce odaklarını gezen ve bu merkezlerden türlü analizler devşiren ve bu analizleri
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içinde yaşadığı ülkeyi anlamakta kullanan ve bu idrâki de Türk insanına
açıklamaya çalışan bir düşünürdür. Ancak, onun geniş bir sosyolojik tasavvuru olduğu gerçeğini de reddedemeyiz. “Cemil Meriç; şâir, mütercim,
eleştirmen ve her şeyden önce büyük bir düşünürdür. O bir akademisyen değildi. Gerek teknik, gerekse yöntem bakımından eserlerini, makale
ve yazılarını bilimsel kalıp ve sınırlar içerisinde değerlendirmek zordur.
Kendine has üslubu ve tarzı, onun “alâmet-i fârikası” gibi hemen diğerlerinden ayırt edilebilir. Kitaplarının bir yerinde çağdaş düşüncenin mimârı
olarak ilan ettiği Machiavelli gibi “üslup kaygısı taşımayan” metinlerinde
bile kalıplara sığmayan bir şahsiyettir (Sağlam, 2013; 141). Cemil Meriç,
sosyoloji tarihi veya tarih felsefesi alanında zirveyi bulan tefekkür adamlarına merakla eğilmiş ve onları tanıtmaya girişmiştir. Her insan içinde bulunduğu toplumun buhranlarına eğilip çözümler üretme kabiliyetindedir.
Ancak çok az kafa bu konuda nitelikli ve kalıcı analizler üretir. Cemil Meriç
“Bir asırda yalnızca birkaç kişi düşünür; diğerleri yalnızca düşünülenleri
düşünür.” diyerek bu konuda yapısal bir düşünce analizi yapmıştır. Buna
göre düşünmek belli bir çevrenin ve şartların meydana getirdiği düzlemde gerçekleşebilir ancak. Obskürantizm hastalığı olarak teşhis ettiği durumun ülkenin düşünce dünyasına engel teşkil ettiğini söyler. Ülke ortamı
bu şekil bir olumsuzluk içindedir. Bunun için sosyolojiyi kanatlandıracak
düşüncenin böyle bir ortamdan çıkamayacağını sezeriz Meriç’in eserlerinde. Şöyle ki sosyoloji, ideolojikleşince bir örtme biçimi (mistifikasyon) iken
idrak melekeleri kullanılıp, reybî tavırların ve dürüst tecessüsün tetiklediği bir anlama ve açıklama biçimi olunca ise bir demistifikasyon biçiminde
tebârüz etmektedir.
Sosyoloji’nin Cemil Meriç’e olan katkısından çok, onun sosyolojiye
katkısının ne olduğu üzerinde durulacak olursa birkaç sosyolojik kavramı (bunun içinde bizzat sosyoloji kavramı da dâhil) derinlemesine vuzuha
eriştirmesinden başka şey söylenemez. Yani Meriç, sosyolojinin ele aldığı
meseleleri tahlil edip oradan içtimâî bir doktrin çıkarmamıştır. Disipliner
olarak bir etkisi yoktur. Sorokin’nin sosyoloji tarihinde İbn-i Haldun’un
esâmisinin okunmaması onu üzer. O, daha ehemmiyet verdiği ve daha öncelikli olduğuna inandığı alanlarda yazmış ve düşünmüştür. Bu bakımdan
çağın insanına düşünmeyi öğretme gibi bir irşat vazifesini üstlenmiş gibidir. “Yanlışlığından yüzde yüz emin olmadığın bir düşünceye yanlış deme!”
Meriç’in bu sözü düşünce hayatının kodlarının tecessüm etmiş hâlidir.
Meriç’e göre sosyoloji, burjuvanın endüstri çağını açıklayabilmek için
ürettiği bir şeydir. Bunu da kâinatın net kanunlarını sosyal havâdise monte etmeyi veya havâdisi kanunla açıklamayı başarmak istediğini söyler.
İnsanlık da tıpkı doğa gibi fizik kanunlarının has biçimlerinde değerlendirilmelidir. Bunun için determinizm olgusu üzerinde duruldu, düşünüldü.
Tarih bu şekilde değerlendirilerek bu minvalde tarih felsefeleri üretildi.
Comte ve Spencer gibi düşünürlere göre insanlık üç aşamadan geçmiştir.
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Tanrı çağı, kahraman çağı ve insanlık çağı. En genel anlamda toplumları
harekete geçiren güçler evrim geçirmişlerdir. Sosyal düşüncenin bu materyalist görüşü Saint Simon’da sosyal fizik ve Comte’da sosyoloji olarak
bir doğa ilmi gibi değerlendirilmeye başlanmıştır. Böylelikle sosyolojinin
çıkışı bir çeşit neden-sonuç ilişkisine göre sosyal hâdiseleri açıklamak olarak tebellür etmiştir. İlk zamanlarda toplumu yönlendiren bir tanrı figürünün yerine kahramanlar geçmiştir. İnsanlık çizgisinin en mükemmel
seviyesinde, bu düşünürlere göre, tanrı ve kahramanın etkinliği azalacak
ve bu boşluğu insan dolduracaktır. Bu devirde sosyoloji, insanın biyolojik
evrimi ile sosyolojik evrimi arasında bir uzlaşı veya bağ gibi durmaktadır.
Endüstri çağının sosyolojisine Meriç şöyle bir eleştiri getirir: “Tarih henüz
havadadır. Tarihi tek tek büyük adamlara bağlamak, insan da hür olduğuna göre tarihte determinizm aramak boştu.”(Meriç, 2008; 36). Meriç,
pozitivist sosyolojideki açmazları, değinildiği üzere, görebilmektedir. Belki
de bunun için, onun düşüncesini başlı başına bir sosyal felsefe üretme özlemi olarak değerlendirmek uygundur. En azından bir sosyal ilimler ansiklopedisi tasavvur edebilmeyi istediğini söyleyebiliriz. Kendi gayesini
dürüstçe açık ettiği şu sözlerde Cemil Meriç, kelimelerden oluşan bir köprü kurabilmenin imkânını ansiklopedik bir zihinle oluşturabilecek İhvân-ı
Safâ gibi bir kardeşliğin imkânıyla bağdaştırır: “Bir çağın vicdânı olmak
isterdim, bir çağın daha doğrusu bir ülkenin. İdrâklerimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran
bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir mâzîyi daha muhteşem
bir istikbâle bağlayacak köprü olmak isterdim, kelimeden, sevgiden bir
köprü.” (Meriç, 1997; 284). “Işık Doğudan Gelir” adlı eserinde ansiklopedi
meselelerini tartışırken İhvân-ı Safâ düşüncesini aktardığında bu özlemi
sezilebilmektedir. “Sosyoloji bir demistifikasyondur, dedik. Önce şüpheyi
Batı’nın ve Doğu’nun büyük kamusları karşısında duyacaksınız, yalnız gazeteler ve parti liderleri karşısında değil.”(Meriç, 2008; 199). “Kamus namustur.” derken de işaret ettiği yer kelimedir. Evet, yazar pozitivist sosyal
bilimlerin açmazını görmüştür. Ancak bu açmaza getireceği kapsamlı bir
çözüm önerisi olması düşünülemez. Çünkü böyle bir ortam, o devirde görüldüğü kadarıyla Batıda bile oluşmamıştır. Ancak Meriç bidâyet bâbında
kelime ve kavram dünyalarına şüpheyle eğilebilecek zihinlerle bu işin olabileceğini ön görmüştür. Önce kelimeler, kavramlar sonra disiplinler gelir.
Açmazı aşabilmek kısmen son dönem disiplinler arası düşünebilen sosyal
bilimciler ve filozoflara nasip olmuştur. Bir dil felsefecisi Wallerstein’in
başkanlığında toplanan ve sosyal bilimleri evrensellik ve determinizm açmazından kurtaracak görüşleri tartışan Gulbenkian komisyonu da ancak
1993 yılında gerçekleşebilmiştir. Bize göre Meriç, bu açmazın kendi geleneklerimize uygun yapıda inşâ edilecek düşünceyle çözebileceğimiz bir şey
olduğuna inanıyor; çözümün de kelime ve kavram değişiklikleriyle hatta
bir ansiklopedi kapsamı oluşturacak özgün bir dil inşâsıyla mümkün olduğunu düşünüyordu. Çünkü Meriç’e göre düşüncenin inşâsı dilin etkin-
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liğinin artırılmasıyla olur (Meriç, 2010; 35). Böylelikle bütünüyle bir dil
değişikliğine gidilecektir. O, “Sosyal Bilimler rölatiftir.” diyerek pusulayı
kendi topraklarına çevirmektedir. Batıdan alınan kavramlar ve kelimeler
hep esrarlı görünmüştür Türk aydınına. Bu esrar yazara göre çoğu zaman
bir tehlike barındırmaktadır. Tehlikeyi önlemek için kelimenin bütün veçhelerini açık edecek bir ifşâ girişimine gerek vardır. Bu da diyalektik düşünce ile oluşabilecektir. Meriç’e göre bu düşünce biçimini Türk aydınına
kazandıran Marksizm olmuştur. Ancak Marksizm kavramı da diyalektik
içre bir eleştiriye tâbî tutulmadan incelenirse slogan üretir. Bunun için
kelime ve kavram seçimleri bir kavga hâlindendir. Ansiklopedi bir kavga
silahıdır yazara göre (Meriç, 1998; 275). Şüphesiz bu kavga da kelimelerle
yapılmak zorundadır.
Meriç’e göre, sosyoloji bir ilim olma vasfına erişmemiştir henüz. O sadece bir metodolojidir. Yani amaç değil araçtır. Hakîkate ulaştıran yolda
bir uğraktır. Kısmen ideolojidir. Kısmen ilim. “Sosyoloji Cemil Meriç’te
düşünme metodu olarak varlık bulur ama bilimsel yöntemlere gömüldüğü yargısında bulunmak doğru bir tespit olmaz. Sosyoloji Cemil Meriç’in
kendisini inşâ eden kalesinde önemli bir araç olmuştur.” (Erol, 2010; 157).
Meriç’in sosyolojik tasavvuru, sosyolojik muhayyilesinden geniştir. Bu şu
demek: Meriç bir sosyoloji tarihçisi olarak vasıflandırılabilir, fakat bir tarih
felsefesi temelinde içtimâî teoriler üretmemiştir. Yani içtimâî meseleleri
tartışan âsârdan geniş ölçüde haberdârdır. Tasvir ve izân ettiği düşünce
ekollerini itinâ ile izâh eder. Ancak, sıklıkla tekrar ettiği “bize gelince”
öbeğinin içinde kapsayıcı olmayan analizler (orijinal analizler olmasının
hakkını da yemeyerek) vardır çoğunlukla. Bir şeyi açıklamaya giriştiğinde
önünde hep engeller var gibidir. Anlayışsızlık ve kendi tâbiriyle “obskürantizm”. Sosyoloji, muhayyile hürriyeti eşiğinde gelişen bir şeydir. Çünkü
muhayyile yeni açılımlar üretir. Yeni şeyler söyler. Bunun için hür zihinler,
hür muhataplar olmalıdır.
“Bizde sosyoloji kürsüsü, Batı programının başka bir tarzda ve başka
bir planda uygulanışıdır. Yani Selanik kanalı ile Hıristiyan Batı burjuvazisi, imparatorluğun istikbâlini kontrol altına almak ve onu kendi meseleleri üzerinde düşünmekten alıkoymak arzusundadır. Ziya Gökalp’in,
Mehmet İzzet’in, Necmeddin Sadak’ın temsil ettiği sosyoloji tek hedef
güder; Türk zekâsını kendisini zerre kadar ilgilendirmeyen konularla meşgul etmek, gelecek nesillerin uyanmasını önlemek. Bu sosyoloji
bir beşinci koldur. Bir ihânet mihrâkıdır. Bugün de aynı habis emelleri
sadâkatle gerçekleştirmektedir. Amerika büyük sanayideki sürtüşmeleri
önlemek için sosyodramayı icat eder. Sosyodrama şu peşin hükme dayanır: Sanayileşmiş Amerikan toplumu mümkün dünyaların en iyisidir,
bununla beraber işletmelerde bazı aksaklıklar görülmektedir, bu oyunun
kaidesidir, yani normaldir, makinenin yağlanması lazımdır. Aksaklığa
sebep olanlar ruh hastalarıdır. Psikodrama ve sosyodrama ile âfiyete ka-
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vuşturulurlar. Ne zaman sanayileşeceği belli olmayan bir ülkenin çocukları neden Moreno üzerinde kafa yormak mecburiyetinde bırakılırlar?
Sosyoloji talebesi, Sorokin’den aktarılmış bir garip sosyoloji tarihinde
yüzlerce isimle karşılaşır. Gerçekte hiçbirinin kendi davasıyla ilgisi yoktur. Sersemler, afallar ve karşısına çıkan ilk ideolojiye iffetini teslim eder.
İdeoloji sıcaktır, vaitkârdır, insanîdir.” (Meriç, 1998; 177).
Meriç Batı’nın bütün kavramlarıyla bir kavga halindedir. Hepsinin emperyalizmin bir mistifikasyonu olduğunu düşünür. Pozitivizm ve sosyoloji,
sadece metodolojik olarak Türk insanını ilgilendirmelidir. Durkheim ve Le
Play gibi analistlerin ürettikleri içinde yaşadığımızı açıklamaya kâfi gelmez (Gencer, 2012; 23). Yukarıda sunulan pasajın sloganvârî ifadeleri ve
sert hükümleri bunu ifade etmektedir. Bütünlüyle doğrudur veya yanlıştır
denilemez. Metin bir bütün olarak değerlendirildiğinde tutarlıdır. Ancak
hakîkatle ilişkisi sorgulanmalıdır. Cemil Meriç’in eserlerinde Türk sosyolojisini sorguladığı ve analiz ettiği düşünceler dizisinde en net sözler bu pasajda geçmektedir. Aktarılan düşüncelerde nisbî haklılık payının yanı sıra
sloganın, işaret ettiği alanda yanlışa sürükleme gibi bir tehlikesi vardır.
Alver (2010, 347), Meriç düşüncesinin tehlikelerine işaret ediyor. “Eleştirel
sosyolojinin radikal bir yorumunun, sosyolojiyi zayıflatma hatta yıkma
eylemine dönüşme tehlikesini de görmek gerekir.” Meriç’e göre sosyoloji
endüstri çağının çocuğudur. Aynı zamanda modern çağın ideolojisi ve teolojisi. Batı sosyolojisinin bu şekilde bir tanımlaması, sosyoloji bir misyon
olarak değerlendirildiğinde karşılık bulmaktadır (Alver, 2010; 344). Yani
“Meriç’e göre sosyoloji bir misyondur.” da diyebiliriz. Sosyolojinin biyoloji
olamayacağı ve tarafsızlığın da mümkün olmadığını söyler. Hatta tarafsızlığı “şahsiyeti felce uğramış insan” tanımlamasıyla reddeder. “Kimse tarafsız değildir ve tarafsız bir sosyoloji de yoktur.”(Meriç, 2008; 19). Buna
göre sosyoloji, düşünceye hizmet eden bir araçtır. Buradan “Kötü sosyoloji değil, kötü misyon vardır.” sonucunu çıkarabiliriz. Ancak bize göre
kötü olan bir başkasına göre kutsal olabilir. “İnsan ilimleri objektif olamaz.
Âlim de belli bir çerçevenin, belli bir sınıfın adamıdır. Bir inançlar bütününün içinde, bir sosyal yaşantının tam ortasında yahut en azından yaşadığı
toplumun parçaları arasındadır.” (Meriç, 2013; 90).
Meriç, Jurnal kitabının ikinci cildinden alıntı yaptığımız, yukarıda geçen pasajda Ziya Gökalp gibi bazı Türk sosyologlarına karşı ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, bunlar yazarın günlük
mâhiyetinde karaladığı denemelerdir. Başka metin ve ortamlarda bu net
hükümlere tezat teşkil eden sözler sarf eder. Aslında bunlar arasında bir
tezat yoktur. Meriç düşüncesini bir bütün olarak değerlendirirsek ve onun
diyalektiğe ne kadar önem verdiğini düşünürsek tezatların bir bütüne hizmet eden parçalar olduğu sezilir. “Düşünmek, kendin gibi düşünmeyenlerin düşüncesidir.” diyen yazarın zaman zaman marjinal yanlara düşmesi
anlaşılabilir. Cemil Meriç, “Kültür ve Medeniyet” adlı bir konferansında da
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Ziya Gökalp hakkında çok farklı değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Ziya
Gökalp’a gelince, o da bir çöküş devrinin adamıdır. Bütün değerlerin çökmeye yüz tuttuğu, topraktan enkazdan başka pek az şeyin kaldığı bir devirde yaşadı. Gökalp samimîdir, ciddîdir, dürüsttür. Belki yaşadığı devirde
ondan çok daha bilgili insanlar vardı. Gökalp’ın onlardan farkı işi ciddiye
almış olmasıdır.” (Akt. Sağlam, 2013). Ziya Gökalp’ı böyle değerlendirişi
spekülasyonların önüne geçmektedir. “Türk halkını zerre kadar ilgilendirmeyen konularla uğraşmak” bir düşünürün samimiyetsiz olacağı anlamına gelmez. Cemil Meriç düşüncesinin bütünsel değerlendirilişinin bu gibi
yanlış anlamaları engelleyebileceği kanaatindeyiz. Meriç’te üslup hırçın ve
keskindir. Çünkü belki de yıkmak sert darbelerle mümkündü. Meriç, genç
zekâları irşat etmek için slogan kullanır. İdeolojiye deli gömleği giydirirken muhatabı Avrupa fikriyâtı değil, Türk aydının çıkmazıdır. Yaşadığı zamanın siyasî ve sosyal ortamında kavramlara net açıklamalar ve sonuçlar
getirmek elzemdi. Memleket bir karışık haleti yaşıyordu, insanlar yollarını
şaşırmıştı. İnsanları doğru düşünebilen bireylere çevirebilecek tek şey vazife şuuruyla hareket etmektir. Onun aydın ve intelijansiya kavramlarına
yoğun ilgisi milletine ışık olma çabasıyla açıklanabilir. Meriç’in okunması,
onun hem Batı hem Türk sosyolojiyle alakalı analizlerinin değerlendirilişi
bu bağlamdan kopuk olarak gerçekleşmemelidir. Ancak burada şu, dikkatlerden kaçmamalıdır: Işık olma çabası ve düşünceye yön verme teşebbüsü
bir bakıma hegemonya içerebilir. Sınırın nerede başlayıp, nerede bittiği
müphemdir. Bunun için “Sosyoloji hakkındaki keskin hükümleri, yargıları, değerlendirmeleri olan Meriç’in bakış açısının eleştirel okunma gereği
ortadadır.”(Alver, 2010; 348).
Sonuç
Cemil Meriç, sosyoloji disiplininden çok sosyoloji kavramıyla ilgilenmiştir. Bu konuda pek çok isim ve kelimeyi Türk irfânına tanıtma girişiminde
bulunmuştur. Yazarın hayatı, geniş tecessüs iklimlerinde daldan dala eğilimler gösteren bir yapıda belirmiştir. Kendini ilk dönemlerinde milliyetçi,
sonra Marksist, İslâm ve en son Osmanlı olarak tanımlamıştır. Avrupa’yla
başlayan düşünce yolculuğunu Hint keşfinde zirveyle buluşturmuştur.
Böylesine geniş bir yelpazede düşünce üreten Meriç’in en büyük gayesi, kelimeler ve kavramların gerçek manaları arasında diyalektik bir serüven ile
düşüncenin rekonstrüksiyonunu yapmaktır. Ansiklopedik hafızanın ve çalışmanın ürünü olan bir ilim kapsamı çıkarmak, onun kavram karmaşasına
çözüm olarak verdiği en temel yollardan biridir. Sosyoloji disipliniyle de bu
bakımdan ilgilenir. Türk düşüncesini ve sosyolojisini zirveye ulaştıracak
bir zihin yola baştan başlamalıdır. Başka diyarlarda üretilen düşünce ve
teorilerin Türk toplumuna ne kadar uyacağını sorgular. Sosyoloji bir metodolojidir. Toplumu anlama yoludur. Yazara göre yola baştan başlamak,
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kelimelerin ve isimlerin kapsamlı ışığında gerçekleşmelidir. İdeolojiler bu
yolda bize sunulan hırsız fenerleridir. Kavramların vuzûhuna ermek düşünceyi ve sosyolojiyi doğru yola sokmaktır.
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Sociology in Cemil Meriç Thought
Mehmet UĞRAŞ
Abstract
Cemil Meriç’s basic criticism for positivist sociology of the age is at the mentality of it to be an objective social science which includes the claim of universality. Meriç’s attitude towards this instability
starts with deep analyses of dialectic thought of words. According to Meriç, sociology is a mystification as the child of industry age. Sociology has come out as a mission. But, according to Meriç, our
mission must be putting the meaning of science, removing and discarding lies from the truth and
disclosing this mystification.
Key Words: Cemil Meriç, Thought, Sociology, Encyclopedia, Word, Concept.

Cemil Meriç Düşüncesinde Sosyolojinin Yeri
Mehmet UĞRAŞ
Özet
Cemil Meriç’in çağın pozitivist sosyolojisine getirdiği temel eleştiri, evrensellik iddiasını çevreleyen
objektif sosyal bilimler olabileceği anlayışıdır. Meriç’in tespit ettiği bu tutarsızlığa karşı tavrı, kelimelerin diyalektik düşünceyle derin tahlilini yapmakla başlar. Meriç’e göre sosyoloji endüstri çağının çocuğu olarak bir mistifikasyondur. Sosyoloji bir misyon olarak ortaya çıkmıştır ancak Cemil
Meriç’e göre bizim görevimiz sosyolojiye ilim vasfı yüklemek, hakikatten yalanları söküp atmak ve
bu mistifikasyonu ifşâ etmektir.
Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, Düşünce, Sosyoloji, Ansiklopedi, Kelime, Kavram.
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Orhan Türkdoğan Sosyolojisinde
Yönetici/Aydın Sınıfın Türkiye’deki
Yapısı, Rolü Ve Önemi

Ensar Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Ünv., Fen-Edebiyat Fak.

Giriş
Sosyolojide aydın sınıfın yapısı, rolü ve önemi ile ilgili çalışmalar küçümsenmeyecek bir yer tutar. Aydınları toplumun yaratıcı azınlığı, siyasal/sosyal/kültürel ve hatta ekonomik öncü gücü olarak ele alan görüşler olduğu
gibi halkından kopuk, egemen güçlerin emrinde olan nev-i şahsına münhasır bir tabaka olarak ele alan görüşler de söz konusudur. Her iki durumda da aydınlar, yönetici sınıfla iç içe girerek yönetici/aydın sınıfı oluşturur.
Özellikle Batı dışı toplumlarda, yönetici/aydın sınıfla halk arasında
Batılılaşma/Modernleşme süreciyle birlikte kültürel yarılmalar, yırtılmalar ve uyumsuzluklar ortaya çıkar. Sosyolojik açıdan bu durum toplumsal
bütünleşme sorunsalını gündeme getirir. Toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesi açısından en önemli sosyolojik aktör de yine yönetici/aydın sınıftır.
Türkiye’de “milletleşmenin” bir diğer deyişle toplumsal bütünleşmenin
gerçekleşebilmesi için Orhan Türkdoğan sosyolojisinde yönetici/aydın sınıf kilit rol oynamaktadır. O halde bu yönetici/aydın sınıfın yapısı nedir?
Tarihsel rolü ne olmuştur? Önemi nereden kaynaklanmaktadır? Türkdoğan bu sorulara/sorunlara tarihî ve sosyolojik zeminde cevap arar. Yapmış
olduğu çalışmaların birçoğunda bu konuya yer ayırır. Ziya Gökalp’in tezlerinin açtığı yoldan gider, bugünü de içine alacak şekilde tezlerini geliştir ve
bize bir perspektif sunar. Türkdoğan’ın yönetici/aydın sınıfın Türkiye’deki
yapısı, rolü ve önemi üzerine yaptığı değerlendirmelere geçmeden önce genel olarak aydın sınıfın tanımı, yapısı, işlevselliği ve önemine kısaca değinerek bu konuda kavramsal bir çerçeve çizmeye çalışmak faydalı olacaktır.
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1. Aydın Sınıfın Tanımı, Yapısı, Rolü Ve Önemi
Modern toplumlarda aydınlar açıkça tanımlanmış bir grup oluşturmazlar. Geleneksel düzlemde bakıldığında aydınların rolü, düşünür ve hakikat arayıcısı rolü olarak görülür. Basit toplumlarda bunlar rahipler veya
şamanlar olabilir. Okuryazar olmayan toplumlarda aydınlar eşsiz bir konumda bulunurlar (Marshall, 2009: 201- 202). Sosyolojik anlamda aydın:
“İnsan zihninin geniş fonksiyonunu faaliyete geçiren ve sembolleştiren bir
düşünürdür. Bu anlamda olmak üzere aydın, toplumun gerçek ve eleştirel değerlerini temsil eden yaratıcı, değerlendirici ve topluma şekil veren
düşünce sisteminin bir uygulayıcısıdır.” (Türkdoğan, 1999b: 219) Arnold
Toynbee de bir toplumda yönetici/aydın sınıfı, ‘yaratıcı azınlık’ olarak tanımlamaktadır. Toplumun geleceği, kültürü ve değerler sistemi, tek sözcükle alınyazısı bu kadronun elindedir. Bir ülkenin aydınları, bunalımlı
dönemlerde sorunların üzerine giderek çözüm üretmez, sadece güçlü uygarlık alanlarından taklit yoluyla kültür taşıyıcılığına yönelirse o vakit ülke
‘yaratıcı azınlığı’nı kaybetmiş olur (Türkdoğan, 2003: 53).
Aydınlar sınıfı kavramsallaştırması başlangıçta, ferâgatli bir okumuşlar sınıfını ifade etmek maksadıyla ve sosyal sistemin içinde olup da sosyal
sistemden sayılmayan kişiler için kullanılırdı. Bu eski devirlerde aydınların, kendilerini sadece cemiyetin kitlelerinden değil, sosyal sistemin bütününden de ayrı hissettikleri kabul edilirdi. Bugün ise aydınlar, cemiyetten
ayrı olmayıp çoğu zaman onun tesir edici liderleri, idarecileri olarak görülmekte ve artık ‘anahtar sayılan sosyal bir sınıf’ olarak nitelendirilmektedirler (Zimmerman, 1964: 6-7). Bir diğer deyişle aydın sınıf günümüzde,
siyasî rejim ve sosyal yapının yönlendirilmesinde birinci derecede etkili
olmaktadır (Türkdoğan, 2005: 206).
Aydın sosyolojisi, günümüzde yeni bir disiplin haline gelmiş, üzerinde
en çok fikir üretilen “entelektüel” eylemlerin bir yansıması olarak görülür
(Türkdoğan, 1999b: 216). Aydınların genel olarak fikirlerin yaratılmasına, iletilmesine ve eleştirilmesine doğrudan katkıda bulunan çok daha küçük bir kümeden oluştuğu kabul edilir; bunlar yazarları, sanatçıları, bilim
adamlarını, filozofları, din düşünürlerini, toplum kuramcılarını, siyasal yorumcuları içine alır. Bu kümenin sınırlarını kesin biçimde belirlemek zordur. Alt katmanları öğretmenlik ve gazetecilik gibi orta sınıf uğraşlarıyla
kaynaşmıştır (Bottomore, 1990: 74).
Gramsci modern toplumun işleyişinde toplumsal sınıfların değil aydınların merkezî bir işlev gördüğünü söylemektedir (Said, 1995: 26). Gökalp de “Milleti bir insan kabul edersek dimağını, zekâsını ve ideolojisini
de güzidelere (seçkinlere/aydınlara) benzetiriz. Hükümet dimağ değildir.
Hükümet bu güzidelerin attığı fikirleri kabul eder, uygular.” demektedir
(Türkdoğan, 2005: 70). Aydınlar o kadar önemlidir ki modern tarihte aydınların işin içine karışmadığı ne önemli bir devrim ne de karşı devrim
olmuştur (Said, 1995: 27). Bununla birlikte aydınlar bir “toplumsal ara
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katman” olarak da tanımlanmaktadır (aktaran Bodin, 1984: 41). Mosca’ya
göre aydınlar yeni ve daha değerli bir seçkin kesimin çekirdeğini oluşturabilecek, burjuvazi ile proletarya arasında konumlanan az çok bağımsız bir
küme olarak düşünülmüştür (Bottomore, 1990: 77).
Ara katman olarak algılansa dahi bu durum aydın sınıfın önemini azaltmamaktadır. Çünkü aydınlar yönetim içinde en önemli grubu oluşturmaktadırlar. Bu düşünce de yeni değildir. Topluluğun üstün bireylerden oluşan
bir küme tarafından yönetilmesi düşüncesi, Platon’un düşün yapısından
daha da eski Hint toplumunu düzenleyen Brahmancı kast örgütlerinde belirgin biçimde yer almaktadır (Bottomore, 1990: 7). Fakat Pareto’ya göre
aydınların oluşturduğu yönetim nerdeyse mutlak bir felakettir (Önsöz,
Zetterberg, Pareto, 2005: 23). Çünkü aydın/seçkin, başarısından sonra
daha katı ve kendi içine kapalı hâle gelmektedir (Önsöz, Zetterberg, Pareto, 2005: 17). Aydınların kapalı bir kast sistemi içinde yaşamaları toplumla olan kültürel alışverişinin kesilmesine neden olur. Oysa sosyolojik
açıdan sağlıklı bir toplum, aydını ile halkının bütünleşmesi olgusuna dayanır (Türkdoğan, 2007: 470). Yani temel mesele sosyal bütünleşmenin
sağlanması meselesidir.
Türkdoğan’ın aktardığı gibi Gökalp’e göre aydın, medeniyetin taşıyıcısıdır, bu yüzden kozmopolittir. Halk ise kültüre, millî değerlere sahiptir.
Bu noksanlığın giderilmesi için aydının halka gitmesi gerekir. İki nedenle
halka gitmesi gerekir. Bir; halktan kültürel bir eğitim almak için halka doğru gitmek gerekir. İki; halka medeniyet götürmek için halka doğru gitmek
gerekir. Aydın halka doğru yönelmediği sürece millî değerlerden uzaklaşarak sunî bir ortam içinde bozulmaya uğrayacaktır (Türkdoğan, 2005: 69).
Gökalp’in bu tezine göre medeniyetle temasa geçmek millî kültürü bozucu
bir etki yaratmaktadır. Bu durumda bu tez, halkın aydınlar aracılığıyla değil de doğrudan medeniyetle temasa geçmesi durumunda sorunlar ortaya
çıkması, toplumsal dejenerasyonun kaçınılmaz olması gibi tartışmalı bir
sonuca götürmektedir bizi. Fakat bu başka bir yazının konusudur şüphesiz.
Gökalp’i hatırlatan bir tezi ileri süren Sartre göre (1985: 58) aydının
içinde yaşadığı toplumu anlayabileceği tek bir yol vardır: Bu yol da en ayrıcalıksız sınıfların (yani halkın) görüş açısını benimsemektir. Çünkü ayrıcalıksız sınıflar hiçbir yerde var olmayan evrenselliği
değil, yalnızca büyük çoğunluğu temsil etmektedir. Sartre’ın “ayrıcalıksız sınıfların görüş açısı” dediği olgu Türkdoğan’daki “millî kültür” kavramı ile karşılanabilir. Türkdoğan’a göre millî kültür, nesilden nesile intikâl
eden, bir millete rengini ve şeklini veren inanç ve değerler sistemi olarak
bilinir. Bu yüzden de millî kültürler tarihîlik vasfını taşırlar (Türkdoğan,
1996b: 11). Yine Türkdoğan’ın da katıldığı bir tez olarak Gökalp’e göre, halk
kültürü bir milletin orijinal ürünüdür. Yapay değil doğal ve öz olan kültürdür (Türkdoğan, 1999b: 215).
Modern sosyoloji, aydının misyonuna önemle eğilmektedir. Gouldner
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“yaratıcı aydın” kavramı yerine “kapı bekçisi” deyimini kullanır (Türkdoğan,
2011: 503). Çünkü aydın sınıfın tarihsel işlevi bir çeşit gümrük/eşik bekçisi
rolünü oynamaktır. Kontrol grubu veya gümrük/eşik bekçisi olarak aydın
sınıf, dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya sızabilecek her türlü tehlikelere karşı toplumu “koruyucu” bir göreve sahiptir (Türkdoğan, 2012: 8-9).
Bu yaklaşım daha sonra Gökalp’te ve Türkdoğan’da aydın sınıfın en önemli
vasıflarından biri olarak görülür. Diğer yandan genel bir aydın eleştirisi
olarak; aydınların tesiriyle eski hurafelere gülen insanların genelde onların
yerine daha mâkul veya gerçek olmayan modernlerini koyduğu da bir not
olarak düşülmelidir ( Pareto, 2005: 30). Böylece aydınlar yeni değerler sistemi oluşturmakta ama iddia ettikleri gibi sorgulayıcı özellik pek de ortaya
çıkmamaktadır. Örneğin bir İngiliz aydınının, “Tanrı Kralı korusun” sözü
karşısında hazır ola geçmeyi, yoksulların parasını aşırmaktan daha utanç
verici olarak karşılaması, şaşılası ama gerçek bir olgudur (Bodin, 1984:
48).
Aydın sosyolojisinin ülkemizdeki yansımalarına gelince, Batı’da olduğu
kadar, ülkemizde de aydın sınıf, siyasal rejim ve toplumsal yapının yönlendirilmesinde birinci derecede etkili olmuştur. Batı’nın norm ve değerleri,
bu fikir ve felsefe taşıyıcı güçler tarafından ülkemize aktarılmıştır. Çoğu
kez, bu düşünce sistemleri, kendi millî değerlerimizle bir senteze ulaştırılmaksızın doğrudan aktarıldığı için, toplumu derinden sarsan, hatta birtakım radikal akımların yoğunlaştığı odak noktalarının türemesine sebep
olmuştur. Gökalp, Osmanlı’dan beri Enderun okullarında yetişenleri, bu
kategoride düşünmektedir (Türkdoğan, 1999b: 216). Cemil Meriç ise Türk
aydınını, “Batının artıkları ile geçinen” bir zümre olarak nitelemektedir
(Türkdoğan, 1999b: 221).
Sabri Ülgener’e göre Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar aydınlar üç kategoride toplanmaktadır: 1) Tanzimat ve sonrası aydını, 2) bürokrat aydın
(Cumhuriyet devri dâhil) ve 3) günümüz sol aydını. “Ülgener, ilk ikisinin
kafalarında soğuk bir batılılaşma modeli taşıdıklarını, üstelik anlaşılmaz
dil ve davranış biçimi ile yığına sürekli yabancılaşmanın çemberini kırıp
tabana inen yolu bulamadıkları kanaatindedir. Gerçekte, Tanzimat ve sonrasının aydını (Yeni Osmanlılar ve Genç Türkler) saray ve Bâb-ı Âlî’den,
kendi seviyesindeki okuryazarlardan öteye yığınla diyalog kurabilmiş
değildir. Başarılan iş de nihayet bir saltanat değişikliğinden ve sonunda
yeni bir ‘ceberut’ (despotik) yönetimin kurulmasına açık kapı bırakmaktan öteye gidememiştir. Bürokrat aydın ise, tabana tepeden bakan ve küçümseyen tavrı ile kitleye devamlı yabancı (hatta ‘Yaban’) olarak kalmıştır.
Yabancılaşmanın giderek kopma ve patlama noktasına vardığı hâller nadir
değildir. (...) Tanzimat aydını ve bürokrat aydın gibi, günümüzün sol aydını da birbirini fena hâlde yıpratan ve küçük düşüren kısır çekişmeler bir
yana, dili ve davranışı ile halk karşısında kendini yine de ‘yabancı’ kalmaya
mahkûm etmişe benzemektedir.” (Türkdoğan, 1999b: 218-219)
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2. Türk Toplumunda Merkez/Çevre, Oğuz -Türkmen Dikotomisi
Ve Yabancı Soylu Yönetici/Aydın Sınıfın Ortaya Çıkışı
Türkler Asyatik uygarlık çevresinden Batı’ya yöneldiklerinde ilk kez İran
coğrafyasında Horasan merkez olmak üzere Büyük Selçuklu Devleti’ni
kurdular. Ancak, resmî dilin Farsça, yönetimin de Farisî kökenlilere verilmiş olması Türk toplumu için önemli bir kültürel yırtılmaya neden oldu.
Aynı yöntemi Anadolu Selçuklu Devleti de izledi (Türkdoğan, 2011: 591).
Türkdoğan’a göre Büyük Selçuklu Devleti, bu tür bir yol izlemekle Türk
tarihinde ilk kez önemli bir toplumsal yarılmayı başlatıyordu. Merkezî yönetim ve askerî yapı, yabancı güçlerin eline bırakılıyor; kültürel üretimin
ana unsurunu oluşturan Türkçe ise dışlanıyordu. Bu tür bir girişim, Türk
tarihinde Batılıların ikili toplum adını verdikleri bir oluşum modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir yanda halk dili ve halk kültürü, öte yanda
yönetici tabakanın temsil ettiği yabancı bir dil ve düşünce sistemi. İréne
Melikoff, bu duruma ‘Acemleşme’, Claude Cahen de ‘Horasanlaşma’ adını veriyordu (Türkdoğan, 2003: 101). Türkdoğan bu olgunun sonuçlarını
şöyle açıklamaktadır: “Büyük Selçuklu Devleti’nde, kuruluşu gerçekleştiren çekirdek, kendilerini Oğuz kabul etmiş, sonraları göç yolu ile gelenleri
Türkmen tarzında algılamış, onları dışlamıştı. Bu husus, Türk tarihinde ilk
kez Oğuz-Türkmen diyebileceğimiz ikili bir yapıyı ortaya koydu. Böylece,
aydın-halk ikiliği, halk dili-aydın dili farklılaşması ve Oğuz-Türkmen ayrışması türü üçlü bir gerginlik hattı ortaya çıktı.” (Türkdoğan, 2011: 51) Oysa
Türkdoğan’a göre Asyatik Türk toplumlarının yapısal niteliği merkez-çek
modelini temsil etmekteydi. Merkez, bir inanç sistemi olarak halkını kucaklayan, onunla özdeşleşen ve “sen varsan ben de varım” diyen bir dünya görüşüne dayanmaktaydı. Merkez-çevre ayrışımına kesinlikle izin vermemekteydi. Selçuklular ve Osmanlı, kendilerini Oğuz, yönetilenleri -yani öz halkını da- Türkmen tarzında algılamış; tarihsel merkez-çek modelinin yerini
çevre-merkez tarzında çatışmacı bir yapılanma almıştı (Türkdoğan, 2011:
593). Böylece gerek Büyük Selçuklularda gerekse Selçuklu Türkiye’sinde,
merkezdeki (kentli) Oğuzlar ile çevredeki (köylü) Türkmenler arasındaki yarılmalar had safhaya ulaştı. Türklük bilinci çevredeki Türkmenlerde
yaşamış, Türkçeyi Türkmenler günümüze kadar taşımışlardı (Türkdoğan,
1999a: 260). Türkdoğan, Selçuklularla başlayan Türkmen-Oğuz ikileminin
Osmanlı’da merkez-çevre diyagramına dönüştüğünü ve kastlaştığını söylemektedir. Türkdoğan’a göre askerî ve sivil yönetimi temsil eden merkez, bu
defa tamamen yabancı soylu unsurların eline geçmiş ve merkezdeki gelenekli Oğuz kültürü de deformasyona uğramış, çevre ise Türkmen niteliğini
günümüze değin sürdürmüştü (Türkdoğan, 2011: 594). Bununla birlikte
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine çıkışı Selçukluya göre biraz farklılık
ortaya koymaktadır. Çünkü dilde bir değişme olmamış, Türkçe özelliğini
korumuş, Farsça terk edilmişti. Ancak üst tabakanın kullandığı bu Türkçe
de Farsça ve Arapça karışımı sunî bir dile, Osmanlıcaya dönüşmüştü
(Türkdoğan, 2003: 70).

77

78

TYB AKADEMİ / Eylül 2013

“Osmanlı’da merkez, Enderun’da yetişen yabancı soyluların tekeline
geçmiş, halk çocukları ise doğup büyüdükleri çevrede geleneklerini sürdürmüşlerdi.” (Türkdoğan, 2011: 591) Enderun, Osmanlı toplum yapısında “16. yüzyılda bir sınıf durumuna geldi.” (Türkdoğan, 2012: 157). “Merkez, kozmopolit bir güruhun veya patrimonial devşirme tarzı bir yönetimin elindeyken, çevre; Türk soylu Türkmen-Oğuz boylarının oluşumunu
temsil etmekteydi.” (Türkdoğan, 2003: 70) Devleti kuran Oğuzlar (göçebe
Türkmenler) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren “üvey evlat” muamelesi görmüş, devletin yüksek yerlerine, Enderun okullarında yetiştirilen devşirmeler (Hıristiyan çocukları) getirilmişti (Türkdoğan, Tarih yok:
432). Enderun’da yetiştirilen Kapıkulu olacak kişinin aile, köy ve diniyle
tüm bağlarını koparması, yeni doğmuş gibi, hükümdardan başka kimseye
maddî ya da duygusal herhangi bir bağ hissetmemesi gerekiyordu. Osmanlı hanedan zihniyeti, Müslümanlara bu mevkilerin kapalı olmasına gerekçe
olarak da, “gerçek bir müminin kul olamayacağı” görüşünü ileri sürüyordu
(Türkdoğan, 2011: 598-599).
Türkdoğan’ın tespitiyle I. Murat’tan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar sürüp giden uzun dönem içinde asker ve sivil yönetici kadronun saraylılardan (Enderun) seçilmesi geleneği, ülkemizde büyük ölçüde aydın tabakanın millî köklerinden yoksun olduğunu, değerlerine yabancı kaldığını göstermektedir. Gökalp’in deyimi ile kozmopolit kimlikli bir aydın kadro ile
karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Enderun şartlandırılması sonucu yetişen bu zihniyete Türkdoğan, “Enderûnî kimlik” diyor (Türkdoğan, 2011:
55-56). Genellikle sarayda eğitilen gençler veya Enderûnîler Hıristiyan kökenlidirler. 1492’den sonra ağırlığını hissettirecek bir grup olan Dönmeler
(Avdetîler) ise Yahudi kökenli (Türkdoğan, 2011: 614). Oysa bir ülkenin
aydın sınıfı kendi halkından olması gerekir ki bütünleşme doğsun, ruh ve
beden paralelizmi gelişsin. Osmanlı’da bu yoktu, iki tabaka birbirine yabancıydı (Türkdoğan, 2007: 498-499).
Osmanlı’da ordu ve yönetim gibi iki stratejik alanın yabancı soylulara
terk edilmesinde en önemli nedenlerden biri Osmanlı’nın kendi halkına
güveninin olmayışıdır (Türkdoğan, 2003: 168). Bir başka açıdan bakılacak olursa gerek Selçuklu gerek Osmanlı döneminde toplumsal yapıdan
kaynaklı bir siyasî örgütlenme biçimi söz konusu olmuştur da denilebilir.
Şöyle ki; boylar, kabile ya da aşiret biçiminde örgütlenmiş olan göçebe/yerleşik Türklerin tümünün yönetimde yer alması kaçınılmaz olarak sürekli
bir iktidar mücadelesine yol açacaktır. Bir diğer deyişle “devletin bekâsı”
gereği, siyaset alanının bir iç mücadele alanı olmaması için Türk boyları
veya kabileleri, aşiretleri yönetim kademelerinden uzak tutulmuştur.
Türkdoğan’a göre Osmanlı sürekli azınlık üreterek, onlara destek vermek suretiyle adeta bir azınlıklar fidesi yetiştirme eğilimini siyaset olarak
belirlemişti. Belki o dönemin şartları içinde bu tür bir yöntem uygun olabilir, ancak zaman ve mekân değiştikçe ortaya çıkan durum muhakemesi
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hiç kuşkusuz aynen geçerli olmayacaktır (Türkdoğan, 2003: 264). Osmanlı
modeli, özellikle Batıllılaşma serüveniyle birlikte ‘patrimonyal devşirme
tarzı’ yönetim biçimiyle kozmopolitti. Halkıyla bütünleşmemiş, kültür ve
değerler normu ile aynîleşmemiş, ‘Frenk-meşrep’ veya ‘Alafranga çelebiler’ adı verilen bohemyan bir tabakanın elindeydi. Bu nedenle Osmanlı’da
‘yaratıcı azınlık’ mutlak anlamda ‘gayri millîydi’. Osmanlı, hem ulus-devlet
olgusuna yönelmediği, hem de kendine özgü, yerlilik kimliği olan bir kentsoylu (burjuva) sınıfı yetiştirmediği için kaderini kozmopolit bir azınlığın
tekeline terk etmek durumunda kalmıştı (Türkdoğan, 2003: 54). Bu durum kurumsallaştı. Artık Osmanlı’da yönetici/aydın tabakanın kozmopolit
oluşu sistemin bir parçasıydı, sistemden kaynaklanmaktaydı (Türkdoğan,
2003: 118).
Edward Shills’in merkez-çevre şeması, ilk kez Gökalp tarafından halkaydın ikiliği tarzında ileri sürülmüştü. Gökalp’e göre halk, tarihsel geleneği
temsil eden Türk soylu, millî kültür ve değerler sisteminin taşıyıcısı; aydın
ise Enderun mektebinden yetişmiş, yabancı soylu, kozmopolit bir tabakadır. Böylece aydın sınıf merkezi; halk ise çevreyi temsil etmiş oluyordu. Bu
oluşumun tarihsel sonucu olarak, Türk toplum yapısında egemen kültürü
temsil eden halk dışlanıyor, yönetim ise tamamen yabancı soyluların eline geçmiş oluyordu (Türkdoğan, 2003: 160). Enderun denilen bir eğitim
içinde yetişen ve dinlerinden, töre ve geleneklerinden koparılan ‘devşirme’
tabakasıyla, yine kimlik değiştirerek İslam’ı temsil durumunda bırakılan
‘dönme’ veya ‘avdetî’ unsurlar, Türkdoğan’a göre hiçbir zaman Osmanlı
toplumunun bir zenginliği veya çok kültürlülük açısından saygınlığı tarzında yorumlanmamalıdır. Çünkü her iki yapılaşmada da -gerek masonik,
gerekse benzeri örgütleşmeler- devletin bunalımlı anlarında ‘entrika çemberi’ görevini yerine getirmekten çekinmemiştir (Türkdoğan, 2003: 262).
Bütün bu Selçuklu ve Osmanlı eleştirilerini Türkdoğan şu şekilde temellendirmektedir: “Osmanlı, bizim geçmişimiz, tarihimiz ve kültürümüzün en önemli bir safhasıdır. Ona saygılıyız, onunla gurur duymaktayız.
Ancak, günümüz olaylarını incelerken çoğu kez tarihe dönmemiz, geçmişimize ait yapısal sorunları analiz etmemiz gerekmektedir. Günümüzdeki
toplumsal çelişkilerin ve kültürel gerginliklerin nedenlerini de ancak bu
tür bir yaklaşımla çözümleyebiliriz.” (Türkdoğan, 2011: 52-53)
Osmanlı’nın son dönemlerinde sosyal, siyasal, kültürel sorunlara çözüm
üretmek için ortaya çıkmış ‘üç tarz-ı siyaset’ için Türkdoğan’ın yönetici/aydın sınıf üzerinden meseleye bakışı da şu şekildedir: “Sadece Batıya bağlı
kalarak, Batı kültür ve değerler sistemini ‘gülü ve dikeniyle kabul etmek’ bir
yaklaşım tarzı olamazdı. Aynı tarzda, ‘ümmet’ merkezli bir yönetim biçimi
de Osmanlı deneyimi ile trajik yönlerini ortaya koymuştu. Tekrar etmenin
bir anlamı yoktu. Batı ve İslamî değerleri dışlayarak salt bir Türkçülük hareketi de anlamsız kalırdı. Bu nedenle Gökalp, kaleme aldığı ‘Türkleşmekİslamlaşmak ve Muasırlaşmak’ adlı eseriyle her üç akımı ayrıntılı bir bi-
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çimde eleştirmek suretiyle bir senteze ulaşıyordu.” (Türkdoğan, 2003:
350) İttihat ve Terakki döneminde, Türkçüler-milliyetçiler, İslamcılık ve
milliyetçiliği bir uyum içinde düşünmekte iken, İslamcılar bu görüşe karşı çıkarak, milliyetçiliği kavimcilikle eşdeğer görmekte ve reddetmekte
idiler (Türkdoğan, 1999b: 74). Oysa ümmet-millet zıtlaşmasını gündeme
getirmek büyük hataydı. İslam, ümmet-millet dengesine, bütünleşmesine
dayalı sistematik bir dindi (Türkdoğan, 1996a: 398). Ümmet, toplumsal
gerçeklikti onu kültür hayatımızdan, tarihî yapımızdan silip atamazdık”
(Türkdoğan, 1996a: 400). Ama Türklük de tarihsel bir gerçekliğimizdi, onu
da dışlamamalıydık. Yine Türkdoğan’a göre “İslamcıların yanıldığı nokta,
tarihî oluşumu göz önüne almamaları, ümmet açısından altı yüzyıllık bir
deneyimin muhasebesini yapmamalarıdır. Vatan, millet sevgisi; hadis ve
Kur’an’ın emirleridir. Bunları inkâr ederek ideal bir ümmetçiliğe yönelmek, hem İslam’ın ruhuna aykırıdır, hem de İslam’ı kullanmak demektir.
Bu nedenle aynı topraklarda yaşayan, tasada ve kıvançta bir olan insanları
ifade eden millet olgusu ile İslamiyet arasında bir çatışma değil bir uyum
vardır. Türklerin, yalnız ve yalnız İslam dini çatısı altında kimliklerini korumuş olmaları da bu gerçeğin en çarpıcı delilidir.” (Türkdoğan, 1999b:
82-83)
Türk tarihinde Tanzimat diye yer alan reform hareketi, aslında aydın ve
yönetici bütünleşmesinin bir örneğiydi (Türkdoğan, 1996a: 64). Ardından
Yeni Osmanlılar’da belirtilen hürriyet, vatan ve millet kavramları, nihayet
1876 Anayasası’nda ümmetçilikten çok “millet”e yaklaşan kavramların filizlenmesine yardım ediyordu (Türkdoğan, 1996a: 89). Jön Türk hareketi
ise Türkdoğan’a göre çevrenin merkeze dayatması ve merkezi ele geçirmesi
nedeniyle kutsaldı. Artık ‘egemenlik milletindir’ yolu açılmış oluyordu. Bu
yol dikenli olmakla beraber Kemalist sistemde tarihsel kimliğine ulaşacaktı (Türkdoğan, 2007: 485).
3. Kemalist Sistem Ve Enderûnî/Avdetî Tabakanın Mutasyonu
Kemalizm’i bir ideoloji olarak değil bir sistem olarak gören Türkdoğan’a
göre Kemalist sistem, Osmanlı’nın ümmet ideolojisine dayalı merkezçevre modeline veya ‘yönetici’ (Enderun)- ‘halk’ (reâyâ) ikiliğine tez olarak
karşıttır. Merkezin millîleşmesi temel felsefeyi oluşturur. Kozmopolit bir
tabakanın ulus-devlet yolunda olan bir toplumu yönetemeyeceği açıktır.
Bunun için de ‘ümmetten-millet’e geçmek gerekmektedir. Çağın dinamiği
de budur (Türkdoğan, 2003: 69).
“Millet, bir gelişme sürecinin ürünüdür. Gelişme ve ilerleme, İslam’ın
da benimsediği bir hayat hamlesidir. (...) Her şeyden önce millet artık bir
kabile, bir klan, bir aşiret değildir. Çeşitli ırk, kültür ve inançları taşıyan
insan topluluklarının bir oluşumu, bir evrim, bir gelişme sürecinin ürünüdür. Bu nedenle, milletin sembolü millî duygu veya milliyet bağı anlamında milliyetçilik olabiliyor. Nasıl kavim veya kabile-aşiret yapısında hâkim
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olan sembol kavim veya aşiret duygusu ise, millet seviyesine yükselmiş
bir toplulukta da hâkim olan milliyet bağı ve milliyetçilik idealidir. Bu nedenle, modern anlamda milliyetçilik ne bir ırkçılık, ne de bir kavimciliktir.
Sadece ve sadece duygu, düşünce ve sadakatte aynı şuuru paylaşan insanların birlikteliğidir.” (Türkdoğan, 1999b: 55) Türkdoğan’a göre “Kemalist
sistem, yasal bir haktan veya toplumsal bir anlaşmadan hareket etmektedir. Sisteme göre, bin yıldan beri yönetimden uzaklaştırılan, dışlanan ve
‘Etrâk-i bî-idrâk’ olarak aşağılanan bu insanlara, çağın dinamiği olan bir
kimlik veya benlik kazandırma zamanı artık gelmiştir. Görüldüğü üzere,
bu oluşum Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan soy, din ve kültür
farklılıklarını ortadan kaldırarak tüm unsurları ‘Türklükte özdeşleştirmek
veya ‘aynılaştırmak’ demek değildir. Sadece ve sadece unutulan, kimliği
dışlanan bir halkın, devleti kuran egemen topluluğun kendini kendinde
bulması, ‘kendi olması bilinci’ne varmasıdır.” (Türkdoğan, 2003: 70-71)
Böylece Batı’nın Reform ve Rönesans gibi iki radikal yenileşme hareketiyle gerçekleştirdiği ulus-devlet projesi, Cumhuriyet’le gündeme gelmiş
oluyordu. Kemalist sistem, böylece duygu ve düşüncede bir ortak paydada
birleşenlerin oluşturduğu “millet” olmanın yolunu açıyordu. Bu süreçte,
aydın sınıf bir sosyal aktör olarak önemli rol oynayacaktı. Aydın-halk ayrışımı ortadan kalkacak, bütünleşme de sağlanmış olacaktı (Türkdoğan,
2007: 451). Hem Genç Türkler, hem de İttihatçılar’da milliyetçilik yeni bir
şuur olarak canlanmış ve Kemalist sistemle uygulama alanına aktarılmıştı
(Türkdoğan, 1999a: 263).
Türkdoğan’a göre “Kemalist sistemde, merkezin yabancı soylulardan
tasfiyesi önemlidir. O hâlde Cumhuriyet idesi; örgütlenmiş, rasyonel, duygu ve düşüncede birlikteliği isteyen bir atılım olarak çevrenin merkeze yüklenmesi ve merkezi teslim almasıdır. Çevrenin zaferidir. Merkezin hiçbir
gücü yoktur. Devşirmenin herhangi bir rolü yoktur. Devşirme, kenara itilmiştir, Mason dernekleri kapatılmış, unutulan Türk kimliğine yeniden dönüş başlamıştır. Bu bir ‘Türkleştirme’ hareketi değildir, aksine asabiyesini
unutmuş, ulus kimliğini silmiş bir zihniyete karşı tarihsel kimliğine dönüş
ve Türkleşme eylem biçimidir.” (Türkdoğan, 2007: 485-486) Türkdoğan
bu konuda Gökalp’in Türk kimliği ile ilgili görüşlerini aktarır: “Gökalp
sosyolojisinde, ‘Türk’ olgusuna dönüş önemli bir atılımdır. Bunun için de
açıkça şöyle diyordu: ‘Türk olmak için, her şeyden önce Türk harsı (kültürü) ile terbiye görmek ve Türk mefkûresi (ülküsü) için çalışmak şarttır. Bu
şartlara sahip olmayanlar, kanca ve ırkça Türk olsalar bile Türk unvanını
veremeyiz.’ O halde Gökalp’e göre Türk olmanın esas şartı, Türk kültürü
ile terbiye görmek ve Türk ideali (mefkûresi) için çalışmaktır. Gökalp’e
göre Milliyet de din gibi kalben tasdik ve lisanen ikrar şartlarına bağlıdır.”
(Türkdoğan, 2003: 350-354) Türkdoğan’a göre “ ‘Türklük’, antropolojik
deyişi ile ‘büyük toplum’ veya ‘egemen kültür’dür. (...) ‘standart kültür’
veya ‘egemen toplum’, devleti kuran Türk halkıdır.” (Türkdoğan, 2003:
176) “ ‘Standart kültür’; Orta Asya’dan gelmiş, Anadolu’yu fethetmiş, üze-
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rinde bin yıl sürüp giden devletler kurmuş Türk toplumudur.” (Türkdoğan,
2003: 55) “ ‘Kemalist sistem’, ilk kez ‘Türk’ olgusunu merkeze taşıyarak
‘standart kültür’ konumuna getirmiş oluyordu.” (Türkdoğan, 2003: 177)
“‘Kemalist sistem’in halkçılık ve milliyetçilik tezleri, yerlilik veya ‘Türklük’
bilincine dayalı yeni bir aydın tabakanın doğmasına yol açan bir kültürleşme sürecini başlatmış oluyordu.” (Türkdoğan, 2003: 405) Diğer yandan “Cumhuriyet ideolojisinde ‘Türk’ paradigması, sadece ve sadece
‘Hanedân-ı Osmanî’ veya ‘Millet-i Hâkime’ yerine, ağırlığı ‘Türk’ olgusuna
aktarmak suretiyle, bir zümreye ait olmayan, tüm toplumu kapsayan ulusdevlet olmanın yolunu açıyordu.” (Türkdoğan, 2011: 559) “Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e sürüp gelen merkez-çevre ayrışımı, Kemalist sistemin ulusdevlet projeleriyle tahtından indirilmeye çalışılıyordu.” (Türkdoğan, 2011:
591) “Kemalist sistem Göktürkler sonrası ortaya çıkan bin yıllık hazin tabloya itiraz ederek, ‘Türklük’ olgusunu tarihimizde ikinci kez yeniden gündeme getirecek ve ‘Türk’e Dönüş’ü başlatacaktı” (Türkdoğan, 2012: 50-51).
“Asıl Modernleşme buydu. Yoksa Batı’ya benzemek değil. Ona Batıcılaşma
demek daha doğru olacaktır. O en tehlikelisidir. Kişiliğini bırakıp Batı’ya
teslim olmaktır.” (Türkdoğan, 2007: 492)
Osmanlı’dan beri reâyâ/Halk kitlesi horlanmış, itilmiş-kakılmış, Etrâk-i
bî-idrâk konumuna düşürülmüştür. Enderun ise, yönetimi ve askeriyeyi
elinde tutarak; devletin kaderinde stratejik bir tabaka olarak, tarihsel rolünü oynamıştır (Türkdoğan, 2011: 61). Cumhuriyet’e kadar uzanan süre içinde Enderun’dan yetişmiş bulunan kadro, yönetimi elinde tutmuş, topluma
damgasını vurmuştu. 1789-1922 Osmanlı Devleti Bürokratik Reformu’nu
inceleyen Findley’e göre “yönetici sınıf; a) siyasal gücü, b) zenginliği, c)
yüksek mevkileri ellerinde tutarak, toplumunun tümünü etkilemede birinci derecede rol oynamış kilit tabaka” idi (aktaran Türkdoğan, 2003: 56).
Toplumda stratejik konumu bulunan merkezî yönetim sistemi, halkını dışlamış, kendi içinde bir kast yapısı oluşturmak suretiyle çevreden soyutlanmıştır. Böylece Türk toplum sistemini bir yanda halkıyla bütünleşmeyen,
kendini halkından sürekli izole etmiş bir yönetici azınlık, öte yanda aydınına ters düşmüş büyük bir çoğunluk olmak üzere ikili bir yapı oluşturmaktadır (Türkdoğan, 2003: 56). İşte bu aşamada Türkdoğan’a göre Kemalizm
‘yerlilik’ kimliğini ön plana çıkarıyordu. ‘Yerlilik’ kimliği ancak Cumhuriyet
döneminde kıpırdamaya başlamıştı. Fakat yetişen kuşaklar, büyük oranda
Enderun aydınlarının bakış açısı, zihniyeti, kültür ve değerler sisteminin
oluşturduğu tabloya göre biçimlenmişti. Kemalist sistem’in ‘Türkleşme’
modeli, temel felsefe olarak, bu Enderûnî aydın yetiştirme yönteminden
Türk gençliğini kurtarmak ve ‘ulusallaşma’yı sağlamak idealini taşıyordu
(Türkdoğan, 2003: 56).
Kemalist modelde fert ve devlet ilişkisi, iki bin yıllık Türk tarihi ve toplumunun değerler sistemi ile dünya görüşünün bir senteziydi. Bunun içindir ki, sistem sonuna kadar akılcı ve gerçekçidir (Türkdoğan, 1982: 15).
(Atatürk) aydınları halk düzeyine indirmekten ziyade, bütün halkı eğitim-
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de aydın olarak yetiştirmek gerektiği düşüncesindeydi (Türkdoğan, 1982:
24). Türkdoğan’a göre ( 2003: 21-22) Cumhuriyet, Osmanlı’nın dışladığı
ve çembere ittiği köylü-halk unsurunu, yani yerli unsurları artık merkeze almayı ideal olarak kabul etmişti. Bu, bir toplumsal ve kültürel transformasyon, ‘büyük değişme’ydi. Artık gelenekli ‘merkez’le gelenekli ‘çevre’ ilişkilerinin yer değiştirmesi gerekiyordu. Fakat tarihsel entelijansiya,
Cumhuriyet döneminde birtakım kırılma ve ayaklanma operasyonuna
rağmen, sistemin kilit noktalarına, kültürel kolonilerine yerleşme becerisine yeniden kavuştu. Cumhuriyetin kurulmasıyla milletleşme; millî dil,
millî kültür ve millî tarih ekseninde ele alınmışsa da altyapısını oluşturan
kadrolar Atatürk’ün ölümü ile Enderûnî zihniyetin elinde tamamıyla bölük pörçük edildi. O kadar ki, bu zihniyet çerçevesinde, stratejik makamlar yanında, yönetim kademesinin yerlilik unsuruyla doldurulması son
derece güçleşti (Türkdoğan, 1999a: 263-264). Cumhuriyet’in ilanıyla bu
‘gelenekli’ tabaka zaten havaya uçup kaybolmamıştı. Tarihsel konumları,
eğitim ve kültürel düzeyleri nedeniyle yüzde 30-40’ı okuma- yazma bilmeyen, ‘köylülük’ kimliğini yaşayan reâyâ toplulukları karşısında seçkinci
rollerini sürdürmüşlerdi. Kemalist sistemin ulus-devlet projesi, Atatürk’ün
ânî vefatı ile kesintiye uğramış, patrimonial devşirme tarzı yönetim ‘saklı’
yaşantısından kurtulmuş, yeniden stratejik alanları elinde bulundurmaya
devam etmişti. Halk çocuklarının yoğun bir tarzda eğitim-öğretim olanaklarına sahip bulanamaması nedeniyle, toplumsal hareketlilik son derece
sınırlı kalmıştı. Oysa medya-iletişim, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve
yönetimin kritik sektörleri bu ‘azınlık’ veya gelenekli unsurların elindeydi ve bu Enderûnî/Avdetî tabaka egemenliğini bu iktidar araçlarıyla sürdürmüştü ve sürdürmeye devam etmekteydi (Türkdoğan, 2003: 54- 55).
Gerek İttihat ve Terakki (1908-1918), gerekse Cumhuriyet dönemlerinde
Batı okullarında eğitimini sürdürmüş, Batı norm ve değerleriyle yetişmiş
bu kozmopolit kadro, hemen her alanda fonksiyonel bir rol oynamıştı.
Cumhuriyet’le, “sınıfsız ve kaynaşmış” bir halkçılık felsefesi ideal olarak
gündeme gelmiş, ancak ülkeyi yönetme hakkı, bu “Enderûnî bakış açısına”
sahip insanların eline geçmiştir. Bu dönemde, artık Osmanlı tipi Enderun
kurumları olmamakla beraber, “Enderûnîlik” bir toplumsal olgu olarak
kimliğini korumuştur. Artık soya dayalı bir Enderûnîlik, Cumhuriyet’le
yerini toplumsal Enderûnîliğe terk edecektir. Böylece, tutum ve zihniyeti
Batı’ya yönelik; köklerden kopmuş bir aydın ve yönetici kadronun yükselişine tanık olunacaktır (Türkdoğan, 2012: 159). Bir başka deyişle Enderûnî/
Avdetî tabaka mutasyona uğramış, bir zihniyet hâline dönüşmüştür.
Türkdoğan’a göre “Atatürk’ün ölümü ile geri plana itilen ve sesleri kısılan tarihsel Enderûnî zihniyet, kendi doğrultularında modernleşme ve
Batılılaşma kanallarını genişleterek yeniden tarih sahnesine çıkmıştır.
Tanzimat öncesi ve sonrası tüm Batılılaşma hareketlerinde, bu yapay tabaka kilit rol oynamıştır. Adeta Batı ile Osmanlı, hatta Cumhuriyet sonrası
Türk halkı arasında –hiçbir ulusal denetim ve kültürel sakınımı göz önü-
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ne almaksızın- nakilcilik ve kopyacılık işlevini yürüterek Türk ulusunun
sosyal değerleri ve inanç sistemlerinin yozlaşmasına neden olmuşlardır.
Bunun da nedeni, bu gelenekli tabakanın Osmanlı dönemi boyunca kurumlaşması, halk çocuklarının ise hiçbir koşulda konumunu değiştirememesi ve ‘yığın’ kimliğini sürdürmeye mahkûm kılınmasıdır. Bu yönetici
azınlık tabakanın, toplumun alınyazısını belirlemesinin nedeni de bu yapılaşmadan kaynaklanmaktadır (Türkdoğan, 2003: 310).
Enderun sistemi -ki buna Sabetay Sevi cemaatine mensup
dönmeleri(Avdetî) de katabiliriz- Osmanlı toplum yapısında, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren yürürlükten kalkmış olsa bile ‘Enderun’ olgusu
varlığını sürdürmekte devam etmiştir. Kemalist ideolojinin önde gelen kişileri arasında Sabetaycı kökenli aydınların sayısı belirgin olarak dikkati
çekmektedir (Türkdoğan, 1999a: 265). Enderûnî sınıf, genellikle toplum
hayatında üst ve üst-alt tabakayı teşkil ediyordu. Bunlar toplumun kaderinde söz sahibi idiler. Parlamentonun kompozisyonu, bürokratik yapının
dağılım biçimi, şirketler dünyası, medya ve elitleşme bu sınıfın denetimi
altında bulunuyordu. Atatürk devrimlerinin Batı’ya yönelik kılık kıyafet,
dans ve balo tarzında modernleşme kalıpları olarak görülmesinde ve yönlendirilmesinde bu sınıfın etkinliği tartışmasızdır. (...) Modada, kılık kıyafet, dans ve eğlencede sonuna kadar Batı’ya açık bir Atatürkçülük zihniyeti gözlenirken; milliyetçilik, dil ve tarih alanında bir bilinçlenme yerine
Helenistik-hümanist jargonlara yönelik kozmopolit bir kimlikle karşılaşmaktayız. Bu çarpık zihniyetin kökeninde Enderûnî zihniyetin izlerini
aramak gerekir. Atatürk’ün temsil ettiği Türk milliyetçiliği, günümüzde
köylü-kasaba ve kentli kimliğini temsil eden alt ve orta sınıfın sembolünü teşkil ederken; kültür ve tarih politikası, ‘Türk Hümanizması’ çerçevesinde Helenistik uygarlıkla örtülmeye çalışılmıştır (Türkdoğan, 1999a:
264-265). Bir diğer deyişle Enderun kültürü ve toplum yaşamımız, bizlere
sadece Batı’yı taklit biçimini empoze etmiş, öteki değişkenleri dışlamıştır
(Türkdoğan, 2007: 498).
Cumhuriyet sonrası bu kurumsallaşmış Enderûnî/Avdetî tabakanın,
eğitim sektöründen tutunuz da medya, iletişim, sivil toplum, sanayi ve
yönetimdeki üst düzey rollerine varıncaya kadar, hemen tüm alanlarda
yönlendirici ve şartlandırıcı etkileşimleri devam etmiştir. Yetişen kuşaklar
zinciri de bu seçkinci grubun danışma çerçevesi içinde biçimlenmiş, kendine özgü bir kimlik kazanamamıştır (Türkdoğan, 2003: 18). Cumhuriyet’le
gündeme gelen yeni kuşakların yetişme tarzları, eğitim-öğretim süreçleri
ve temsil edildikleri toplumsal kuruluşlardaki ilişkiler düzeni, önemli ölçüde ‘Enderun’ zihniyetinin etkileşimi altında gerçekleşmiştir (Türkdoğan,
2003: 56). Bu gruplar, yüzyıllarca ‘merkez’ konumunda bulunmaları ve ‘çevreyi’ dışlamalarından ötürü, karizmalarını sürdürmüşlerdir.
Cumhuriyet döneminde de aynı çizgiyi izlemiş olmaları Türkiye’nin gerçekte bir ‘aydın despotizmi’yle karşı karşıya bulunduğunu göstermektedir
(Türkdoğan, 2003: 23).
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Türkdoğan “Aydın-halk arası kopukluğun veya antropolojik deyimi ile
bu kültürel yarılma sürecinin, Atatürk’ün ölümü, Kemalist sistemin devreden çıkarılması ve arzulanan doğrultuda yönlendirilmesi sonucu ulusdevlet olgusunun günümüzde bilimsel anlamda bir bütünleşmeye veya
entegrasyona ulaştığı görüşü savunulamaz.” demektedir. Aynı şekilde
Türkdoğan “Halk-aydın ikiliği devam ettikçe, ulus-devlet ve millî kalkınma politikalarının gerçekleşmesi de mümkün değildir. Tarihsel sürecin bir
ürünü olan bu elitist tabakanın ancak halkıyla bütünleştiği ve millîleştiği
takdirde toplumsal bütünleşme açısından etkinliği artacaktır.” (Türkdoğan,
2011: 543) tespitinde bulunarak çözüm yoluna da işaret etmektedir.
Kemalist sistemin milletleşme olgusu maalesef bazı İslamcı çevre ile
Enderûnî aydınlar tarafından eleştirilmiştir (Türkdoğan, 2011: 58). Bu yönetici/aydın tabaka tarafından Türk hümanizması teziyle Kemalist sistem
Asyatik köklerinden koparılmış Greko-Latin uygarlık merkezlerine bağlanmıştır (Türkdoğan, 2003: 531). Bu yüzden bugün kendilerini Atatürk
milliyetçisi olarak sunan bu Enderûnî/Avdetî tabakanın tek bir cümlesi
dahi Asyatik bir referansa sahip değildir. İslamcılar ise Araplar ve Farisîler
kadar bile milliyetçilik olgusunu kavrayamamış, bir toplumun tarihsel
kimliğinin (kültürünün) ümmetçilik olgusu içinde yok edilmesini İslamî
bir gereklilik olarak algılamışlardır.
4. Güncel Bir Sorunsal Olarak Enderûnî/Avdetî Tabaka
Osmanlı’dan intikal eden ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla da kimliğini koruyan Enderûnî/Avdetî tabaka, günümüzde tarihsel kimliğini devam ettirmektedir (Türkdoğan, 2003: 127). Bu tabaka, Cumhuriyet sonrası da Türk halkı ile bütünleşememiş, sorunları ile aynılaşamamıştır.
“Yemen Türküsü’ne ağlayamamış, Nasrettin Hoca’ya gülememişlerdir.”
(Türkdoğan, 2003: 232) Sanayici, iş adamı, bilim kadrosu, iktisadî ve siyasal örgütleşme modelleriyle Sabetayist (Avdetî) cemaat de günümüzde
Türk toplum yapısındaki tarihsel kimliğini korumak suretiyle, sosyolojik
anlamda ‘güçlü elit’ niteliğini sürdürmektedir. Türk entelijansiyasının temel konfigürasyonunu şu anda bu tarihsel kökenli yabancı soyluların oluşturduğunu ileri sürmek bir yanılgı olmasa gerektir (Türkdoğan, 2003: 224225). Bu tabaka halkın değerlerinden, geleneklerinden, yaşayış biçimleri
ve dünya görüşlerinden yoksundur. Halkla bütünleşmemiş, halktan uzak
yaşamış, yalı ve ‘Boğaz’ kültürünün temsilcisidir (Türkdoğan, 2003: 448).
Amerika’nın siyaset, bürokrasi ve entelektüel çevrelerine egemen olan
(Beyaz-Anglo-Sakson-Protestan) zihniyeti gibi, kendilerini de “Beyaz
Türkler” sıralamasına koyarak, “Maganda Türklerden” soyutlamış olmaktadırlar. Ancak, tarihsel konumları hiç de öyle değildir (Türdoğan, 2011:
610). Patrimonial devşirmeler kendilerini ‘Beyaz Türkler’ olarak algılamakta, ‘Siyah Türkler’i de ‘parya’ veya ‘kul’ olarak görmektedirler. Bu,
onların klasik tabakalaşma modelidir (Türkdoğan, 2003: 472). Merkezle
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koalisyonları sonucu çevreyi ‘maganda’, ‘zonta’, ‘kıro’ veya ‘kuru kalabalık’
türü aşağılayıcı jargonlarla itip kakmaktadırlar (Türkdoğan, 2003: 464).
Siyah Türkler ‘sokaktaki adam’ken, Beyaz Türkler ülkenin krema tabakası, seçkinleridir. Siyah Türkler, ülkenin temel değerlerini, milliyetçi ve
muhafazakâr değerleri temsil ederken; Beyaz Türkler evrenselliği ve Batı
değerlerini yaşar ve temsil ederler. Siyah Türkler dindardır, Beyaz Türkler
ise daha çok Uzakdoğu’nun mistik felsefesi ve öğretilerine ilgi duyarlar.
Siyah Türkler sayısal üstünlüklerine dayanan bir güce sahipken, Beyaz
Türkler ‘etkinleri etkileme’ niteliğini taşımaktadır (Türkdoğan, 2003: 473474-475).
Aslında bugün kendilerini aydın sınıf olarak nitelendirip bunu sahip oldukları medya ve iletişim imkanlarıyla yayarak kendilerini tartışmasız bir
konumda tutan Enderûnî/Avdetî tabaka Bulaç’ın da belirttiği gibi “Türkİslam kültürü hakkında ümmîdir, çünkü kendi toplumunu kendi kaynakları üzerinden okuyabilme durumları yoktur. (...) Bir insanın herhangi bir
düşünce sistemi veya dünya görüşünün temel kaynaklarına başvurma gereğini duymadan olur olmaz fikirler yürütmesi, sadece Türk Aydınları’na
özgü bir tutumdur. (...) Hem, fırsatı düştüğünde ahkâm keseceksin, hem
de bu konunun cahili olacaksın. Bu, hiçbir şekilde mazur görülemez. Aydın
çevreleri ile halk kitleleri arasındaki iletişimsizliğin temel nedeni budur.
Batı uygarlığı içinde yer almaya karar verildiği uzun zamanlardan beri bu
paradoksal durum devam etmektedir.” (Bulaç, 1995: 42-43)
Medya ve iletişim araçlarını yönlendiren, ekonominin can damarlarını
elinde tutan ve halkından ziyade dış kanallarla akış sağlayan bu “amorf” tabaka, halka yöneleceği ve onunla bütünleşeceği yerde tamamen halkın değerlerine ters düşen bir saplantının içindedirler. Bir başka deyimle, ülkenin
kilit noktalarını elinde bulunduran ve tarihsel süreç sonucu kurumlaşan
bu aydın tabaka, aynı zamanda halkına yabancılaşmıştır da (Türkdoğan,
2011: 543-544). Bununla birlikte bu tabaka kendisini devletin doğal sahibi görmektedir. “İktidar ve bütün kurum ve aygıtlarıyla devlet, özenle
korunacak güçlü bir araçtır. Bu aracı yalnız ve yalnız aydınlanmış, modern
yüksek bilinç kazanmış sınıflar, seçkinler kullanabilir; eğer cahil, eğitimsiz, modern bilinç düzleminde henüz daha olgunlaşmamış halk yığınları
eline geçerse her şey berbat olacak, karanlık aydınlığa, barbarlık uygarlığa,
gerilik ileriliğe baskın çıkacaktır. Bu mantık doğal olarak yönetici kesimlere, özgürlüklere aykırı baskıcı ve totaliter yöntemler kullanma hakkını
verir” (Bulaç, 1995: 21). Enderûnî zihniyet, asker-sivil bürokrasiye hâkim
olması nedeniyle, toplumumuzda Türk standart kültürünün belirleyicileri
olarak da kimlik kazanmış bulunmaktadır. Böylece, “Tanzimat soyluları”,
“Cumhuriyet soyluları”na dönüşmüştür (Türkdoğan, 1999a: 272).
Enderûnî zihniyet devletin kuruluş felsefesine, yönetim yapısına, siyasî,
askerî ve bürokratik teşkilatına nüfuz etmek suretiyle sistemin bir parçası
hâline dönüşmüştür. Enderun, bir kurum olarak kültür hayatından silinse
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de, manevî yapısı, zihniyeti 1839 ve onu izleyen tüm Batılılaşma hareketlerinde anahtar rol oynamıştır. Hatta aşırı Batılılaşma süreci bu millî dokusu
son derece zayıf grubun öncülüğünde gerçekleşmiştir (Türkdoğan, 1999a:
269). Günümüzde, aynı Enderûnî zihniyet, Batılılaşma-Modernleşme kanallarını kendi doğrultusunda sürekli genişletmekte, millî ve dinî duyguları ise ilkel düşünce yansımaları olarak algılamaktadır (Türkdoğan, 1999a:
270).
Türk Hümanizması taraftarı bir grup Türk aydını, Greko-Latin kültürünün “Hayran Çelebi”leridirler. Bunlar, İslamî düşünce sistemi ve değerleri
yerine pagan- Helen değerlerini tercih etmeyi modern bir zihniyet olarak
kabul ederler (Türkdoğan, 2011: 536). Eğitim ve öğretim düzeyi nedeniyle toplumda yüksek konumu (statü) temsil eden veya düzenleyici kişiler,
uygarlık çevrelerinden aldıkları yenilikleri hiçbir gümrük kapısına uğramadan, millî kültüre doğrudan aşılamaya kalktıkları takdirde, Parsons’un
deyişiyle kural bozukluklarına yol açabilir, hatta millî kültürün dokusunu
yıpratabilirler. O halde, önemli olan etkileyici unsur, halk-aydın bütünleşmesidir. Halktan kopuk, halkı dışlayan, hatta halka ters düşen bir aydın
kadro kültürel verici rolünü oynayamaz (Türkdoğan, 2003: 444).
Enderûnî tabakanın yönetime, yani merkeze yerleşmesi, toplum yapımızda Anadolu insanının atılım yapmasına, yeni statü kazanımlarına set
çekmiştir. Yönetim, sanayi, ticaret ve ekonomi sektörleri kilometre taşı
olarak, bu grubun elinde adeta tekelleşmiştir (Türkdoğan, 2011: 605).
Toplumun lokomotifi konumunda bulunan bu kozmopolit tabaka, ileriye
dönük tüm kültürel değişme ve modernleşme sürecini, halkının ihtiyaçlarına göre değil de kendi atıf sistemlerine uygun olarak yönlendirmiştir
(Türkdoğan, 2003: 56). Dolayısıyla “referansım İslam’dır” diyen biri kadar bu tabakayı rahatsız edebilecek hiçbir şey olamaz. Bu Enderûnî/Avdetî
tabaka mensupları, Türkdoğan’a göre “Anadolu insanını tanımazlar, toplumsal gerçeklerini sadece romantik üsluplarla, fantastik hayallerle bir ‘sınıf mücadelesi’ jargonu içinde ele almaya çalışırlar. Bu nedenle, modası
geçince bu Enderûnî sosyalistler, kapitalistleşme süreci içine girmek suretiyle, kalıp değiştirebilirler.” (Türkdoğan, 2011: 159) “1960’lı, 70’li yıllarda
Marksist olan bir kısım Enderûnî aydınlarımızın, günümüzde Atatürkçü
kılıfa bürünmelerine şaşmamak gerekir. Çünkü genlerinde aynı tıyneti
taşımaktadırlar. Günümüzde Atatürkçü görünebilmekte ve ülkenin millî
ve dinî değerlere dayalı kalkınma hamlelerinin yollarını kesebilmektedirler.” (Türkdoğan, 2012: 170) Bugün artık millîleşmeyen bu Enderûnî aydın
tipi, tıpkı aşiret olgusu türünden bir toplumsal olgu hâline dönüşmüştür
(Türkdoğan, 1999a: 266).
Kısacası, yaratıcı azınlık zümresini temsil eden kozmopolit seçkinler
tabakası, İmparatorluk ve Cumhuriyet süresince tarihsel rollerini dengeli,
planlı ve yönlendirici bir tarzda kullanmasını becermişlerdir. Ve yaklaşık
bin yıl süreyle, kendi aralarında evlenmek, iç ve dış güçlerle koalisyon kur-
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mak suretiyle bir toplumsal kast oluşturarak kimliklerini korumuşlardır.
Bu toprağın çocukları olmamaları, farklı etnik kökenlerden geldiklerini
sürekli belirtmeleri nedeniyle, çoğunluğu oluşturan halka da yabancılaşmışlardır (Türkdoğan, 2007: 469-470). “Bu düzen yaklaşık bin yıldır sürüp gitmektedir. Böyle bir ortamda, toplumun kaderine el koyan mandarin
azınlık, gelişerek kökleşmiş ve sınaî, ticarî alanlarda üst yönetimi ellerine
geçirmişlerdir. Kendileriyle rekabete girebilecek, girişimci bir ruh ve dinamizme sahip herhangi bir toplumsal tabakanın bulunmayışı da sistemi çıkarlarına uygun bir tarzda kullanma olanağını hazırlamıştır” (Türkdoğan,
2003: 491-492)
1950’lerin hazırladığı açık toplum olanakları ve 1980’ler sonrası Özalizm
politikası, ‘Anadolu Kaplanları’ diye anılan yerli girişimcilerin hemen her
alanda yükselişine tanık olmuştur. Ancak bu tabakanın tarihsel deneyim ve
kültür birikimine sahip olmaması nedeniyle mandarin azınlığın tepkisine
yol açmış, itilmiş, kakılmışlardır. Hatta patrimonial devşirme tarzı yönetimin Cumhuriyet’e yansıyan tortuları ile diyalogları sonucu ‘yeşil sermaye’
adı altında dışlanmışlar, yasal takibata maruz kalmışlardır. Horlanmaları,
birtakım kalıp yargılarla toplumdışı parya konumunda algılanmaları da
gündemdeki yerini korumaktadır. Geçim kavgası ve terör nedeniyle kırsal
alanların boşalması ve büyük kentlerin varoşlarına yığılması sadece sözde
kendilerini ‘Türklük’le özdeşleştiren ‘Beyaz Türkler’in yayınlarında, medya
kuruluşlarında kullanılan üslup ve jargonlar göz önüne alındığında, ülkenin aslî unsurlarına olan nefret ve toplumsal kinlerini sezmemek mümkün
değildir (Türkdoğan, 2003: 492).
Türkiye’de demokrasi, yerlileşmeyi ve dine dönüşü pekiştirmektedir
(Türkdoğan, 2003: 552). Fakat buna rağmen ‘çevre’; anayasanın öngördüğü seçim sistemi uyarınca oyunu kullanmasına karşılık, ‘merkez’e yaşantısı, kültürü, inanç ve değerleri doğrultusunda egemen olamamaktadır. Cumhuriyet sonrası 3-4 kuşak yetiştirmesine, hatta cumhurbaşkanı,
başbakan çıkarmasına, yönetimin kilit noktalarına temsilciler göndermesine rağmen ‘çevre’de kalmaktan bir türlü kurtulamamaktadır. Çünkü
merkezin doğası, ‘çevre’yi kendine benzeterek sistemi şekillendirmesidir.
Bu noktada Gri Türkler olarak adlandırılan bir grup devreye girmektedir. Gri Türkler deyiş yerindeyse ‘tarihsel reâyâ çocukları’, Enderun
karşısında ayakta kalmak için yön değiştirerek sarmal ilişkiye girmekte
ve ‘Enderûnîleşmek’tedir. Gri Türkler, önemli oranda ‘Enderûnîleşmiş
Türkler’dir (Türkdoğan, 2003: 472-473).
Türkiye’nin en önemli açmazı, halk/aydın sınıfın koalisyonunun sosyolojik anlamda sağlanamamış olmasıdır. Yerleşim yerleri, coğrafî dağılımları, eğitim süreçleri ve referans alanları birbirinden farklı, birbiri ile uyum
içinde değildir. Hepsi kendine özgü bir sirkülasyon meydana getirmektedir
(...) Çünkü bu iki tabaka, kültürel frekansları nedeniyle birbirlerini reddetmektedirler (Türkdoğan, 2007: 503). Aydın sınıf, ‘yabancı soylu’ kim-
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liğinden ötürü, bilinçaltında özellikle İslam’a olan tepkisini sürekli canlı
tutmaktadır (Türkdoğan, 2003: 253). Türk laiklik modeli, bir anlamda
kozmopolit aydının bilinçaltı tepkilerinin bir yansımasıdır (Türkdoğan,
2003: 253).
Söz konusu aydın sınıflar esasta Enderun kuşağı veya Enderûnî (aynı
zamanda Avdetî) eğitim sisteminden filtre edilmeleri nedeniyle, iki değere
karşıdırlar: Türklük ve İslam. Alt şuurlarında benliklerinden soyutlandırılarak İslam’a döndürülmüş olmalarından ötürü, kin ve nefretleri vardır.
İkincisi, Türklükle ilgileri yoktur. Türk toplumunun dinamizmini oluşturan
İslamiyet ve Türklük, bu gruplar tarafından sürekli horlanmakta ve suçlanmaktadır (Türkdoğan, 2011: 607-608). Aslında Türkdoğan’ın da kullandığı
‘Beyaz Türk’ kavramı kendileri tarafından üretilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
Yaşam biçimleri, aile ilişkileri, yeme içme kültürleri, düğünleri, eğlenceleri, müzikleri vb. unsurlarının hiçbirinin Türk kültürü referanslı olmadığı
açıktır. Hatta kültürel yakınlıklar dikkate alındığında Kürtlerin, kendilerine ‘Beyaz Türk’ diyenlerden daha fazla Türk olduğu kolaylıkla söylenebilir. Bir adım daha ilerisi söylenecek olursa dileri de Türkçe değil, sadece
Türkçe biliyorlar demek de mümkündür. Çünkü yabancı dilde düşünmekte
bunu Türkçeye çevirmektedirler.
Günümüzde, Enderûnî/Avdetî tabakanın, moral değerleri çiğneyen, laiklik perdesi altında Atatürkçülüğü de kullanarak, İslam karşıtı tutum ve
davranış kalıplarını bir tez haline getiren davranış biçimleri; yayın organları, iletişim kanalları ve sivil toplum örgütlerindeki rol ve eylem kalıpları
ile gözlerimiz önünde cereyan etmektedir zaten (Türkdoğan, 2011: 611).
Bu bağlamda Türkdoğan “Bu insanlara mesajımız odur ki, Kars’a, İshak
Paşa Sarayı’na veya Diyarbakır’a, Batman’a giderek, orada Schubert ve
Mozart’tan parçalar çalmak suretiyle evrensel, hümanist ve rafine bir insan
tipi yetiştirme girişimleriniz eğer Tanzimat’tan beri sürüp gelen yenileşmemodernleşme sürecinin bir parçasıysa artık Türk insanı ile alay etmekten
lütfen vazgeçiniz.” (Türkdoğan, 2003: 538). “Kars’a, Erzurum’a sadece
opera götürmek için gitmeyiniz.” (Türkdoğan, 2003: 544) demektedir.
Sosyolojik açıdan bakıldığında halkı dışlayan, halktan kopuk -kısaca
mill
î kültürü dışlayan- bir aydın tabaka, toplum yapısında sürekli kültürel yarılmalara ve gerginliklere yol açar (Türkdoğan, 2003: 443-444).
Oysa halkına ters düşen, onu aşağılayan, küçümseyen, hatta ondan tiksinen bu tür bir zihniyete ancak kolonyal yönetim biçiminin egemen olduğu
toplumlarda rastlamak mümkündür (Türkdoğan, 2003: 479).
Osmanlı’dan kaynaklanan halk-aydın karşıtlığı veya asker-sivil yönetim biçimi, yüzyıllarca konumunu sürdürmüştür. Ancak, devletin gerçek
temsilcisi “sürü” konumundaki halk tabakası, “çevrede” olmakla beraber, “merkezin” “devşirme-dönme” yapısına zaman zaman başkaldırmak
suretiyle “Celâlî” adı altında önemli ayaklanmalar başlatmıştır. Ancak,
“merkez”i elinde tutan kozmopolit güçler tarihsel akışa uygun olarak rol-
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lerini oynamışlardır yine de (Türkdoğan, 2007: 469). Yerlilik hareketleri, demokratik sistemin rayına oturmasıyla devrimsel bir hareket hâline
dönüşmüştür. Türkdoğan’a göre “2002 AK Parti iktidarı, 16. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan yerlilik eylem biçimlerinin merkezî yönetime
mutlak egemenliğidir. Bu bir anlamda, İslamî norm ve değerlerin, gelenekli kültür ve inanç yönelimlerinin, yerlilik kimliğini dışlayan zihniyet karşısında uzun süreden beri yönlendirilen toplumsal direncin bir sonucudur.”
(Türkdoğan, 2012: 356). Türkdoğan’ın değerlendirmesiyle “3 Kasım 2002
seçimleri bir anlamda 1950’lerden itibaren çevrenin; yıllar sonra biriken
demokratik bilincinin bir yansıması olarak, bin yıla yaklaşan ıstıraplı, yorucu, tüketici ve kan kaybedici bekleyişinin sona erişidir. Artık çevre ve
merkez gerginlikleri sona erebilir, birliktelik sağlanabilir.” (Türkdoğan,
2003: 534) Fakat bununla birlikte AK Parti lideri Erdoğan’ın bir yandan
çevreyi temsil ederken diğer yandan Osmanlı ve Selçuklu’yu referans göstermesi Türkdoğan’a göre(2012: 25) bir çelişkidir. Çünkü Enderûnî sistem
yapısaldır ve Osmanlı/Selçuklu yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır.
Fakat bu tez Türkiye’nin yaşamış olduğu modernleşme/demokratikleşme süreciyle birlikte, artık siyasî politik merkezin Türk boyları, kabileleri arasında bir egemenlik mücadelesi hâline dönüşebilecek bir toplumsal
yapıdan bahsedilmesinin mümkün olamayacağı durumundan hareketle
eleştirilebilir. Dolayısıyla bugün Osmanlı/Selçuklu vurgusu yapısal bir
durumun/sorunun bugüne aktarılmasından daha çok toplumsal bütünleşmenin tarihsel zeminine işaret ediyor denilebilir.
Türk toplumunun ulus-devlet düzeyine ulaşamamasında, Osmanlı zihniyetinin derin etkisi olmuştur. Halk-aydın ikiliği, Enderûnî- yerli yapısallaşması, Sünnî-Alevî ayrışımı, kentli-taşralı ikiliği, nihayet Müslüman-laik
bölünmeler hep bu arka planın bir ürünüdür (Türkdoğan, 1999b: XV).
Bu nedenle Türk devletinin, Türkiye’deki tabakalaşma sisteminin yeniden
inşâsı gerekmektedir. Bu, bugün için gerçek anlamda bir demokratikleşmeyi gerektirmektedir. “Bunun için de ülkenin nimetlerini paylaşan gelenekli üst tabakanın ırkçı, şovenist ve cemaatçi kimliğini bir yana iterek
içinde yaşadığı ‘büyük toplum’la bütünleşmesi zorunluluğu vardır. Hem
yüzyıllarca içinde barındığın toplumun nimetlerinden yararlanarak tatlı
yaşamını sürdür, hem de halkı ile bütünleşme, bu olamaz. Tasada ve kıvançta birlikteliğimiz olmalı, sürekli ayrılık tohumları ekilmemelidir.”
(Türkdoğan, 2003: 537) Yani bir diğer deyişle Osmanlı ve Cumhuriyet’in
nimetlerinden yararlanan, tutumları ve zihniyetleri ile hâlâ millîleşmek
istemedikleri anlaşılan bu elitist tabakanın, sosyolojik anlamda ‘yaratıcı
azınlık’ konumuna gelerek ‘sürü’ hâlinde yaşamaya mahkûm edilmiş bu
toprağın insanlarına sahip çıkmaları, onlarla bütünleşmeleri gerekmektedir (Türkdoğan, 2003: 61). “Türkiye’de, halktan yükselen millî aydının
güçlenmesi, seferber olması, mobilize olması ve kritik alanları ele geçirmesi lazımdır. Devşirme ve dönmeler kızmamalıdır. Onlar nasıl tarihin bir
döneminde himâye görmüş, arkalanmışlarsa, bugün de yerlilik kimliğini
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taşıyanlar himâye görmek istemektedirler. Onun da hakkını hoş görmek
zorunluluğu vardır.” (Türkdoğan, 2007: 505)
Türkdoğan, bu Enderûnî/Avdetî tabaka için “Onlar da bizim vatandaşımız, aynı hukuk ve yasalar şemsiyesi altında birlikteyiz, kendilerine yöneltilmiş bir kinimiz veya nefretimiz asla yok. Fakat biz sistemi eleştiriyoruz.
Niçin? Neden Anadolu çocukları yönetimde kader paylaşımına götürülmemiş, tüm yükler omzuna yıkılmış ve yalnız bırakılmışlardır? Tarihî sorgulama hakkımızı kullanmalıyız. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, aydınları, kendi ülkesinin halkından olmasın. Siz İsrail’de devleti yönetenlerin içerisinde karışık kimseyi bulabilir misiniz? Sabetaycıları bile almıyorlar. Onları
inançsız buluyorlar.” (Türkdoğan, 2007: 506) diyerek bir çatışmadan çok
yine bir uzlaşma zemini arayışı içinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Sonuç
Türkiye’de güçlü bir sosyoloji geleneğini temsil eden Ziya Gökalp’in günümüz takipçilerinden biri olarak görülebilecek Orhan Türkdoğan toplumsal
bütünleşme sorunsalının “milletleşme” veya “ulus-devlet” yoluyla aşılabileceğini bunun için de özellikle yönetici/aydın tabakanın; tarihî bir bakış
açısı, tarihsel metodoloji (Annales Okulu) yoluyla ele alınarak yapısal sorunların ortaya çıkarılmasını ve Türk kültürünü referans kılan çözümler
üretilmesini önermektedir. Böylece toplumsal bütünleşme gerçekleşecek,
Türk toplumu da tarih sahnesinde hak ettiği yeri alacaktır.
Türkdoğan, Selçuklu’yla başlayan Osmanlı’yla devam eden süreçte ortaya çıkan yönetici/aydın tabakanın yabancı soylulardan (Enderûnî/Avdetî)
oluşmasını ve bu durumun yapısal bir hâle dönüşmesini en önemli toplumsal sorunlardan biri olarak görmektedir. Bu süreçte Oğuz/Türkmen,
merkez/çevre, halk-aydın dikotomisi Türk toplumunun temel gerginlik
hattına dönüşmüştür. Cumhuriyetle birlikte enderûnî kurumların ortadan kalkmasına rağmen kurumsallaşmış yapı varlığını devam ettirmiştir.
Hatta Türkdoğan’ın farklı bir okumayla bize sunduğu Kemalist sistemin
müdahalesine rağmen merkez/çevre çatışması merkez-çek bir yapıya yine
de dönüştürülememiştir. Bir diğer deyişle Kemalizm yine bu tabaka tarafından dejenere edilmiş, temel amacından saptırılarak Enderûnî/Avdetî
tabakanın egemenliği yolunda araçsallaştırılmıştır.
Türkdoğan analizlerini yer yer çatışmacı bir üslupla ele almaktadır.
Çünkü Türkiye’de Enderûnî/Avdetî tabaka değil gümrük/eşik bekçisi görevini yerine getirmek, tam aksine millî kültürü dejenere edici değerlerin
taşıyıcısı bir rolü oynamaktadır. Enderûnî/Avdetî tabakanın bu tarihî yapısı ülkenin aslî unsurları olan Türk ve Müslüman kitleler üzerinde bu tabakanın egemenliğini sürdürmesine ve pekiştirmesine zemin hazırlarken
aslî unsurlar içinse toplumsal anomiye hatta toplumsal çözülmelere yol
açabilme tehlikesine işaret etmektedir.
Türkiye’de demokratikleşme süreçleri çevrenin merkeze taşınması açı-

91

92

TYB AKADEMİ / Eylül 2013

sından sosyal bir asansör görevi görmektedir. Bu süreç işlerken Enderûnî/
Avdetî tabaka tarafından işgal edilmiş politik merkezin çevreyi temsil eden
toplumsal merkez tarafından etki altına alınmaya başladığı sırada demokratik süreçlerin sonlandırılması da bu tabakanın egemenliğinin devamına
hizmet etmektedir. Dolayısıyla Enderûnî/Avdetî tabaka yücelttiği demokrasi gibi bir takım evrensel değerlerden kendi bekâsı için çabucak vazgeçebilmekte ve bunu aydınları vasıtasıyla yaygınlaştırarak meşrûiyet zemini
yaratabilmektedir.
Türkdoğan, Enderûni/Avdetî tabakanın yüklenmiş olduğu bütün olumsuz referanslara rağmen yine de bu ülkenin değerleriyle barışarak “milletleşme” sürecinde önemli roller oynayabileceğini belirterek çatışmacı
üslubunun yoğunluğuna rağmen tartışmayı, daha doğrusu Türkiye’nin bu
en önemli toplumsal sorununu bir uzlaşı zeminine taşımak istemektedir.
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Role of Ruling/Intellectual Class in Orhan Türkdoğan’s Sociology
Ensar Yılmaz

Abstract
According to Orhan Türkdoğan’s sociology, intellectuals play a key role in social integration- in
other words “nationalization”- in Turkey. So, what kind of a structure does this intellectual class
have? What is the historical role of it? What is the reason of its importance? Türkdoğan looks for
answers for these questions in a historical and sociological ground. He follows Ziya Gökalp’s lead
and presents us a current perspective. Türkdoğan sometimes deals with his analyses in an aggressive way because in Turkey Enderûnî/Avdetî classes were too far to do their duty as customs officers;
on the contrary they played a big role in carrying degenerating values to national culture of Turkey.
Although Enderûni/Avdetî classes get a bad reputation, Türkdoğan still thinks that they can play
important roles in “nationalization” process if the make peace with this countries’ values. In this
way he shows that he wants to create a consensus about one of the most crucial social problems of
Turkey.
Key Words: Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp, nation, nationalizatin, ruling-intellectual class,
Enderûni/Avdetî classes, social structure.

Orhan Türkdoğan Sosyolojisinde Yönetici/Aydın Sınıfın Türkiye’deki Yapısı, Rolü Ve
Önemi
Ensar Yılmaz
Özet
Türkiye’de “milletleşmenin” bir diğer deyişle toplumsal bütünleşmenin gerçekleşebilmesi için
Orhan Türkdoğan sosyolojisinde yönetici/aydın sınıf kilit rol oynamaktadır. Bu yönetici/aydın sınıfın yapısı nedir? Tarihsel rolü ne olmuştur? Önemi nerden kaynaklanmaktadır? Türkdoğan bu
sorulara/sorunlara tarihi ve sosyolojik zeminde cevap arar. Ziya Gökalp’in tezlerinin açtığı yoldan
gider, bugünü de içine alacak şekilde tezlerini geliştir ve bize bir perspektif sunar. Türkdoğan analizlerini yer yer çatışmacı bir üslupla ele almaktadır. Çünkü Türkiye’de Enderûnî/Avdetî tabaka değil
gümrük/eşik bekçisi görevini yerine getirmek tam aksine milli kültürü dejenere edici değerlerin
taşıyıcısı bir rolü oynamaktadır.Türkdoğan, Enderûni/Avdetî tabakanın yüklenmiş olduğu bütün
olumsuz referanslara rağmen yine de bu ülkenin değerleriyle barışarak “milletleşme” sürecinde
önemli roller oynayabileceğini de belirterek çatışmacı üslubunun yoğunluğuna rağmen tartışmayı,
daha doğrusu Türkiye’nin bu en önemli toplumsal sorununu bir uzlaşı zeminine taşımak da istemektedir.
Anahtar Kelimeler:Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp, millet, milletleşme, yönetici-aydın sınıf,
Enderunî/Avdetî sınıf, toplumsal yapı.
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Erol Güngör’ün
Sosyolojik İzdüşümü

Köksal Alver
Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi

Giriş
Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşması ve yaygınlaşması bakımından
dönemsel ve tarihsel koşulların, düşünce hareketlerinin, entelektüel tartışmaların önemi ortadadır. Bunun yanında sosyoloji, kurucu isimler ve
onların haleflerinin ortaya koyduğu eserlerle de yapılaşmasını sağlamıştır. Bütün dünya sosyoloji hareketlerinde görülen husus Türkiye’de de
karşımızdadır: isimler, bilim disiplinleri için vazgeçilmezdir. Bu isimlerin
çalışmaları, kavramsal tartışmaları, yeni meseleleri gündeme getirişleri,
metodolojik bakışları disiplinler için hayatî derecede önemlidir. Onun için
genelde bütün entelektüel alanları, özelde bilim ve sosyolojiyi dolayısıyla da Türk sosyolojisini konuşmak, biraz da isimleri konuşmak demektir.
Elbette burada sadece isimlere ‘takılıp kalmak’ eyleminin kimi handikaplarını hatırda tutmak gerekir; isimler önemli olsalar bile nihayetinde bilimler sadece isimlerden ve onların eserlerinden müteşekkil değildir.
Türk sosyolojisi yüz yıllık tarihinde önemli isimler ve bu isimlerin çığır
açıcı eserleriyle kimlik kazanmıştır. Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, H. Ziya
Ülken, Behice Boran, Z. Fahri Fındıkoğlu, Niyazi Berkes, Baykan Sezer,
Şerif Mardin ve daha pek çok isim Türk sosyolojisinin temellerinin atılmasında ve duvarlarının yükselmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Erol
Güngör de kuşkusuz bu duvarın önemli tuğlalarından biridir. Ortaya koyduğu eserlerle Güngör, Türk sosyolojisinin öncü isimleri arasında yerini
almıştır. Erol Güngör’ün değerlendirilmediği bir Türk sosyoloji tarihi çalışması kuşku yok ki eksik kalacaktır.
Bu makale Erol Güngör’ün Türk sosyolojisindeki yerini belirleme çabasındadır. Bunu yaparken özellikle onun izdüşümlerini, etkilerini ve mirasını konu almaktadır. Dolayısıyla onun eserlerinin tematik bir okuması
yapılmamaktadır. Kısmen öznel yargıları da içeren makale, Erol Güngör
imgesini ve onun sosyolojik izdüşümlerini, bugünün ve geleceğin sosyoloji
pratiğine katkı bağlamında yorumlamaktadır. Makale, onun portresinin
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kimi ayrıntılarına, yazı ve okuma çabasına, bilimsel çalışmalarındaki yöntem ve iştiyâka, akademik ve entelektüel çevre ile kurduğu bağlara, eserlerinin ruhuna sinen bakış açısına odaklanmaktadır. Mümkün oldukça etkin, pırıltılı, arzulu, meraklı ve cesaret verici bir sosyolog portresi çıkarmak
amaçlanmaktadır.
Erol Güngör Portresi
Erol Güngör isminin bende uyandırdıklarının, kısmen okumalarla daha
çok da onun hakkındaki konuşmalarla oluştuğunu söyleyebilirim. Erken
yaşta, çok da üretken bir çağda vefat etmiş olması ona bakışımı farklılaştırmıştır. Fotoğrafları beni etkiler. Genç olmasına karşın saçlarının dökülmüş
olması, bir büyük hüznü barındıran yüzü ve bakışları da aynı şekilde bende karşılık bulmaktadır. Nedense, benim beslendiğim diğer bir sosyolog
olan Ali Şeriati’ye çok benzetirim Erol Güngör’ü. Hüzün her iki sosyologun
da benzer sunumudur; ‘yalnız hüznü vardır kalbi olanın’ diyen şair İlhami
Çiçek’e selam verircesine. Ve elbette üretken bir çağda bu dünyadan ayrılmış olmaları; biz insanlara göre erken göç etmiş olmaları onları benzer
kılar. Bir de Konya’ya geldikten sonra ara sıra yapılan sohbetlerde onun
hakkında anlatılan kimi anekdotlar, Güngör’ün zihnimde canlanmasında
çok etkilidir. Örneğin sadece üniversite kürsülerine kapanmamış olması,
sürekli çarşıda esnaf ziyareti yapması, çokça susup fazlaca dinlemesi, at
arabasıyla Konya’nın köylerini dolaşması, sağlam bir dinî eğitim almış olması, seçkin bir aile ortamından gelmesi, İstanbul’un kültür muhitlerinin
mûteber bir neferi olması ve pek çok sanatkâr, edebiyatçı ve şairle arkadaşlık yapması… Bunlar gibi daha pek çok ayrıntı benim, Erol Güngör’ü,
tanımamış olmama rağmen belki bir duygu seliyle belki bilinçli bir şekilde
sahiplenmemi sağladı.
Kırşehir’de doğan (1938), İstanbul’da vefat eden (1983) Erol Güngör,
hem Kırşehir, hem İstanbul’dur. Her iki şehrin etkisi, yankısı, katkısı fazlasıyla görülür üzerinde. Peki Konya? Konya çok kısa sürmüş bir maceradır onun için, ancak etkisi fazla olmuştur. Sekiz-dokuz ay kaldığı halde,
Konya’ya tesir etmiş, gerek üniversitenin gerekse Sosyoloji bölümünün
kurumsallaşmasının temelleri atmıştır. Onun gayretiyle kurulan Selçuk
Sosyoloji, bugünlerde otuzuncu yılını yaşarken Türk sosyolojisine yeni
akademisyenler kazandırmada hayli üretken olmanın yanında kedine özgü
bir sosyoloji geliştirme adına önemli mesafeler almıştır.
Kırşehir, Güngör’ün şahsiyetinin oluşması açısından önemli bir ortamdır. Dedesi Hâfız Osman Bey’in etkisinde geleneksel/dinî bilgi formlarıyla
donanmış, dindar bir ortamda büyümüştür. Büyük bir konakta dede ile yüz
yüzedir. Eve gelen misafirler, dedenin çevresi, sohbetler, sohbetlerdeki kelimeler ve sözler kişiliğinde derin izler bırakmıştır. Bu aile ortamında din
ve geleneksel hayat tarzı baskındır. Klasik metinlerin okunduğu ev ortamı
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onun beslendiği temel kaynaktır. Kendisi de klasik metinleri okumaktadır (Güngör, H, 1998). Akşamları gittiği kahvehaneler ve bu mekânlardaki
sohbetler de onda iz bırakmıştır. Sessiz-sedasız ama düşüncelidir, çok okuyan ve çalışan biridir. Bu tutumu ömür boyu devam etmiş, seçkin bir bilim
adamı portresini hazırlamıştır.
Liseden sonra geldiği İstanbul onda fazlasıyla baskın ve tesirlidir.
Hukuk öğrenimini bırakıp felsefe okur. Mezun olur olmaz asistanlığa başlar ve sosyal psikoloji ile sosyoloji alanına yönelir. Bu yönelimde elbette
hocası Mümtaz Turhan’ın büyük emeği vardır. Çalışmalarını ciddiyetle
sürdürür, birikim kazanır. Dil öğrenir, çeviriler yapar. Kendini belirgin bir
şekilde geliştirir. Yurtdışında eğitimini ikmâl eder. Yeni deneyimler kazanır. Akademik basamakları tökezlemeden çıkar ve erken denebilecek bir
yaşta doçent, sonrasında profesör olur. Buna bir de rektörlük vazifesini
ekler. Bu vazifede iken vefat eder. Bütün bu aşamalar onun gayretini, çalışkanlığını, ilgisini ve merakını tescil eder. Baştan sona bu merakla donanmış ve onun gereğini yapmıştır.
Güngör akademisyendir ancak yazıyı ve okumayı öncelikli mesele hâline
getiren bir akademisyendir. Çoğu akademisyenin sadece ‘teknisyen’ olarak hizmet sunduğu Türkiye’de, Erol Güngör gibi isimler akademisyenliği
genel entelektüel muhit içinde değerlendirmişlerdir. Üniversite hocalığı
temelde entelektüel bir faaliyet alanı olmalıdır. Akademisyen; yazan, okuyan ve memleket meseleleri üzerine faaliyetlerde bulunan biri olmalıdır.
Onun eylemi bu şekildedir. Bu yüzden üretken ve çalışkandır. Memleket
meselelerini dert edinen, onlar üzerine düşünen ve yazan biridir. Gerek
bilimsel makale gerekse deneme, inceleme, köşe yazılarıyla gündelik hayat
sorunları üzerine eğilmekte ve sadece üniversite kürsüsüne sıkışıp kalmayı
reddetmektedir.
Dergi ve gazete gibi süreli yayınlarda düzenli yazmıştır. Entelektüel
bir çevrede olmayı önemsemiş, yazar ve şâirlerle birlikte vakit geçirmiş,
İstanbul’da onlarla birlikte bulunmuştur. Küllük ve Marmara kıraathanelerinin; Beyazsaray Kitapçılar Çarşısı’nın müdâvimlerinden biri olmuştur. Bu ortamlarda M. Halil Yinanç, A. Hâlet Çelebi, Sezâi Karakoç,
Fethi Gemuhluoğlu, Nurettin Topçu, Necip Fâzıl Kısakürek gibi birçok
edebiyatçı, bilim ve düşünce adamlarıyla birlikte olmuştur. Bütün bunlar
Güngör’ün bilimsel faaliyetlere entelektüel pencereden bakışını etkilemiştir. Güngör ‘alternatif bir kültür hayatının canlı bir şekilde yaşandığı mahfillere’ girip-çıkmakla üniversitenin duvarlarına sıkışmaktan kurtulmuş
(Ayvazoğlu, 1997: 122) ve bereketli bir hayat geçirmiştir.
Okuma ve yazma kadar sohbet de Güngör portresi için mânidardır. O,
çok az konuşan çoğunlukla dinleyen biridir ve sosyal ortamları fazlasıyla
önemsemektedir. Bir sohbet insanıdır. Kürsüde sadece bir sosyolog olarak
yer almayan, sosyal ilişkileri önceleyen bir bilim adamıdır. Aynı zaman-
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da sadece yazar ve entelektüellerle sınırlı bir dünyası yoktur. O, esnafla
ve halkla da doğrudan temas kurmuş bir sosyologdur. Çarşı ve sokaklarda
dolaşmakta, insanlarla sohbet etmekte, esnaf ziyaretleri yapmakta, köyleri
dolaşmaktadır (Aydın, 2013: 149). Halkın önde gelenleriyle oturup konuşur, onları dinler, ziyaret eder, sohbetlerine katılır. Kimi zaman bir şâir,
bir filozof, bir sanatkâr, bir mûsikişinas, bir din adamı ile uzun uzadıya
vakit geçirir ve böylece Anadolu insanının ruh iklimine girmeyi başarır
(Özönder, 1998: 214). Böylece toplumun değişik katmanlarıyla doğrudan
bağ kurar ve onların gönlünde yer eder. Toplumun da kendi gönlünde yer
bulmasına kapı aralar.
Kendini toplumu ve insanıyla irtibatlandırır. Toplumunun temel dinamiklerine ve değerlerine, inançlarına, geleneklerine, kıymetlerine yakın
durur. Bir geleneğin yazarıdır ne de olsa; geleneği geçmiş-şimdi-gelecek
kapsamında ele alan bir yazar (Sözen, 2009: 256). Gelenekten beslendiği, onu yazdığı için seçkin konumunu toplumu aleyhine değil lehine kullanır. Sırça köşklerde oturmaz, topluma üstten bakmaz, onu aşağılamaz.
Aksine ona yakın durur, merhametle ve muhabbetle yaklaşır. Elbette kılı
kırk yararcasına analizler gerçekleştirir; sosyolojik ve psikolojik okumalar,
incelemeler yapar. Eksikleri, yanlışları, çapraşık hususları belirler. Ama
bütün bunları yaparken geleneğe, geçmişe, değerlere ve inançlara önem
verir, onların gölgesinde bir toplum okuması gerçekleştirir. Bir sosyologun
toplumuna nasıl bakması gerektiğini böylece gösterir ve deneyimler. Hem
üniversite kürsüsünü önemser, hem de câmiyi, câmi cemaatini ve çarşıyı.
İstanbul’da İskenderpaşa sohbetlerine, Yahyâ Efendi Dergâhı’nda mesnevi derslerine katılır. Konya’da çarşı-pazarda dolaşır, köyleri ve kasabaları
gözlemler. “Üniversitenin dışına çıkarak sokaktaki adamla ve kahvedeki
entelektüelle iç içe yaşamayı seviyor, bu yolla, toplumun kılcal damarlarına
kadar yayılan yeni fikirleri, yeni eğilimleri ve yeni heyecanları asıl kaynağında” (Ayvazoğlu, 1997: 124) buluyordu. Sanki bir şekilde gerçek aydının
nasıl olması gerektiğini örneklemeye çalışır. Yabancılaşan bir aydın değil,
yerli, kendi toplumunun değerleriyle iç içe bir aydın. Güngör’ün duruşu
böyledir.
Fotoğrafına dönersek, başka bir hususu daha söylemek icap eder.
Hüzün dolu ve uzakları tarayan bakışlarda bir derinlik vardır. Sâkin, güvenli ve muzdarip bir duruş. “İlk bakışta dikkat çekici, odak teşkil edebilecek bir ayrıntı görünmüyor fakat her şey yerli yerinde ve fonksiyonel;
yaşanabilir, tabiî, havadar ve rahat. Simetriye aldırış etmeyen bir denge.
Sükûnet, îtidal ve sadeliğin hâkim olduğu bir tabiîlik” (Alkan, 2000: 161).
Bütün bir Erol Güngör resmine yansıyan özellikler. O îtidal ve sükûnetin
yansımasında derin izler, dalgalı hâller.
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Erol Güngör’ün Sosyolojik İzdüşümü
Türk sosyolojisinde, dahası sosyolojik düşünme eyleminde Erol Güngör’ün
yeri nereye tekâbül eder? Aynı şekilde Güngör, Türk sosyolojisi için ne
ifade eder? Merkez bir figür müdür? Yöntemi, duruşu, bakışı, ele aldığı
meseleler itibariyle sosyolojik dalgalanmada nasıl bir konum elde eder?
Sosyolojik izdüşümlerde Erol Güngör resmi nasıl yankı bulur? Onun temel yönelimleri ve özellikleri nasıl tespit edilir? Belki önemsiz bir ayrıntı
ilk elden ifade edilebilir: Erol Güngör sosyoloji bölümü mezunu değildir.
İstanbul Üniversitesi’nde felsefe okumuş ve tecrübi psikoloji alanında doktorasını vermiştir. Daha çok bir sosyal psikolog olarak anılmaktadır. Ne
var ki gerek ilgileri gerekse ilham aldığı hocalar ve ortaya koyduğu eserlerle bir sosyolog olarak tebarüz ettiği görülmektedir. Hilmi Ziya Ülken
ve Mümtaz Turhan gibi iki seçkin sosyolog onun etkisini üzerinde taşıdığı
temel figürlerdir. Onların yönlendirmesi ile sosyal meselelerin daha fazla
içine girmiştir.
Genç yaşlardan itibaren yazıyı merkeze alması ve yazı etrafında bir düşünce geliştirme çabası, Güngör’ün dikkat çeken bir yanıdır. İçinde yer aldığı çevrelerde hep edebiyatçı ve yazarların başat aktörler olması ilginç bir
husustur. Güngör, bilimsel çalışmaların temelinin okuma ve yazma olduğunu fark etmiş ve bunu gereği gibi pratiğe dökmüştür. Bu bize sosyolojik
ilgilerin ve çalışmaların yazı ile beslenmesi gerektiğini, yazı ile ifade edilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Salt akademik alanda yazmamış olması,
bununla birlikte dergi ve gazetelerde gerek güncel gerekse tarihsel ve teorik
alanlarda yazmış olması da ayrıca dikkate alınması gereken bir durumdur.
Hocası Mümtaz Turhan’ın güncel yazılarını azaltması noktasındaki ikâzı
dahi kâr etmemiş ve Güngör, toplum meselelerine değişik alanlardaki yazılarıyla ilgi göstermiştir.
Erol Güngör, kuşku yok ki her düşünür ve sosyolog gibi belli toplumsal tabana ve katmana ait bir figürdür. Toplumsal dalgalanmada kendini ait hissettiği bir alan, dil, inanç, ideoloji ve dünya görüşüne sahiptir.
Her bir sosyologun kendince belirlediği, kendini ifade ederken seçtiği bir
zemini vardır. Bütün bunlar Güngör için de geçerlidir. Daha çok millî,
muhafazakâr, dindar bir çevrede bulunduğu gözlenmektedir. Diriliş, Yol,
Töre, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Hisar gibi dergiler onun zeminini işaretler.
Güngör’ün en dikkat çeken yönlerinden biri belli bir meseleye ve düşünceye sahip oluşu, toplumsal sorumluluk çerçevesinde akademik çalışmalar yapmasıdır. Meselesi olan bir akademisyendir. Ait olduğu toplum ve
bu toplumun sorunları onu doğrudan ilgilendirmektedir. Zannımca pek az
akademisyende izlenen bir husustur bu: çalışmaları akademik yükselme
kaygısından önce belli bir fikir ve ideal çerçevesinde yürütmek. Güngör’ün
bu yönü bütün akademisyenler için ibretlik bir ayna olmalıdır. Akademiyi
ve akademik çalışmayı fikir ve ideal ile zenginleştirmek ve beslemek, aka-
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deminin sağır kalmasını, toplumdan kopuk olmasını da engelleyecektir.
Erol Güngör hem çalışmaları ve yazılarıyla hem de gündelik hayatındaki eylemleriyle bunu çok güzel bir şekilde örneklemiştir. Bu örnekliği geliştirmesinde acaba sahip olduğu ideal, fikir ve ülkü etkili olmuş mudur?
Arkadaşı Mehmet Genç, Güngör’ün meselesi olan bir akademisyen olduğuna işaret etmektedir. “Erol Güngör’ün temel problematiği, millî kültürün
geçirdiği buhranı anlamak ve bunun ihyasına katkıda bulunmaktı. Onun
için kültürümüzün, yaşadığı ve düşündüğü dönemlerdeki buhranı, tarihi
kökleri üzerine düşünüyordu.” diyerek onun bir mesele etrafında kozasını
ördüğünü söyler. “Kendini mefkûresine adamış bir insan” (Aktay, 2010:
156) olan Erol Güngör, gerçek anlamda bir aydın, entelektüel, sosyolog,
akademisyen ve yazar olarak yıldızlaşmaktadır.
Bir ilim adamı ciddîyeti ve titizliği görülmektedir. Ele aldığı meseleleri enine-boyuna, önyargılardan uzak, gerçeklik temelinde ele alışı önemlidir. İdeolojik kalıplardan sıyrılma arzusu vardır. Güngör’ün ilim adamı
vasfı değişik kalemler tarafından ifade edilmektedir. Türköne (2006: 106)
“Bilim metodunu buz gibi bir soğukkanlılıkla ve sağlam bir donanımla
içinde yaşadığı toplumun sorunlarına uygulayan, ama arka planda bir aşk
ve iman adamı olan keskin bir kalem erbâbı” şeklinde nitelediği Güngör’ün
bir ilim adamı ciddiyeti ve titizliği ile toplumsal meselelere nasıl eğildiği,
belli bir yöntem, bilgi ve üslûbu ne şekilde önemsediğine işaret etmektedir. Adeta kılı kırk yararcasına sorunlara eğilen, okuyan, düşünen ve yazan
bir imgedir. Bunun için gerekli donanımlara sahiptir. En önemli donanım
olan heyecana da. Güngör, bir ilim adamının nasıl bir figür olması gerektiğini işaret etmektedir böylelikle. Merak, heyecan, bilgi, yöntem ve üslup,
onun şahsında bir ilim adamı portresi meydana getirmektedir. Ortaya koyduğu deneyim ve eserlerde bunu görmek mümkündür. İslam’ın Bugünkü
Meseleleri, İslam Tasavvufunun Meseleleri kitapları ancak böylesi bir kalemin ortaya çıkaracağı eseler olabilir.
Bu oylumlu eserlerin ortaya çıkışında Güngör’ün tarzının etkili olduğu
söylenebilir. “Güngör’ün yazılarındaki bağırmadan konuşan, aklı ve kalbi
kucaklayan, sessiz, derin ve sürekli bir etki bırakan ifade biçimi” (Bostancı,
2006: 116) onu ele veren, ondaki yazı şevkini ve ifade gücünü belirleyen
önemli bir ayrıntıdır. Aklı ve kalbi birlikte ele alan ve nümâyişten, propagandadan, gürültüden uzak, derin, içli ve çözüme odaklı bir dil ve üslup. Güngör’ün bütün yazı eylemini belirleyen temel prensipler bunlardır.
Bilimsel çalışmalarına etki eden, onların çerçevesini belirleyen hususlar da
bunlardır. Bu yüzden sağlam bir bilimsel çatı oluşturması tesadüf değildir.
İlmî yönelimde analiz, çözümleme, sonuç alma, araştırma, çalışma, disiplin, düşünme, tenkit, merak, heyecan ve sorumluluk başat roller üstlenmektedir. Böylesi bir çizgi, onun ilmî yönelimini izah edebilecektir ancak.
Belli bir çizgiye ve sâbiteye sahip olmasına karşın onun eleştirel yönelimi de dikkatlerden kaçmaz. Gökalp eleştirisi (bu konuda bkz. Arslantürk,
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2009: 154) cesaret verici ve çığır açıcıdır. Bulunduğu sosyal çevrenin adeta ideoloğu olan Gökalp’e dönük eleştirisi hem şaşkınlık yaratmış hem de
takdir toplamıştır. Tabiî eleştiriler de almıştır. Ne ki bu örnek dahi onun
eleştirel bakışa sahip olduğunun önemli bir tanığıdır.
Güngör’ün sosyal bilimlerde tema ve yöntemi, metodolojik yönelim
ile alanları ustalıkla harmanladığı görülmektedir. Vedat Bilgin (2006:
118) onun sosyal bilimlerden edindiği bakışı Türk toplumunun sorunlarına, kültür meselelerine ustaca çevirdiğini ve böylece gerçekçi analizler
yaptığını söyler. Kültür merkezli toplum anlayışını öncelediğini, ‘anlayıcıyorumlayıcı yöntem’i takip ettiğini (Bilgin, 2006: 119), bu yöntemlerle de toplumun özüne inme imkânını elde ettiğini ifade eder. Gerçekten
Güngör’ün bakış açısı, yaklaşım tarzı, analiz biçimi meseleyi kökünden anlamaya dönük işlemekte ve bu kökenle var olan arasında bağlantılar kurmaktadır. Kanımca Güngör’ün Türk sosyolojisindeki yerini sağlamlaştıran
hususlardan biri onun takip ettiği yöntem ve bakış açısıdır. Kültür temelli
bir çalışma yürütmüş olması ona, kendi toplumunun temel dinamiklerini,
yansımalarını, uygulamalarını ve pratiklerini sunmaktadır. Bunda hocası Mümtaz Turhan’ın etkisi ve katkısı var mıdır? Bilindiği gibi Turhan da
kültür temelli bir okuma ve araştırma gerçekleştirmektedir. Onun şaheseri
olan Kültür Değişmeleri, Güngör için iyi bir ilham kaynağı olmuş olabilir.
Kültür Sosyolojisi içinde ifade bulacak pek çok yönelim, bakış açısı
ve tematik ilgi, Güngör’ün dikkatinden kaçmamıştır. Acaba çalışmalarını bu çatı altında toplamak doğru olur mu? Galiba Güngör, Türkiye’nin
kültür meselelerini büyük bir merak, azim ve coşkuyla irdelemek istemişti. Onun gözünü çevirdiği husus, toplumumuzun dönüşümü, krizleri ve
imkânlarıdır; modernleşmenin sancıları, geleneğin katkısı yahut geleneğin
günümüze intikal sorunları. Dolayısıyla bütünüyle hâdiselere kültür penceresinden bakmayı denemekteydi. Onun din, siyaset, yaşantı, modernleşme, tasavvuf, milliyetçilik ilgilerinin arka planında kültürel bir okuma biçimi yatmaktadır. Bundan ötürü kültür sosyolojisinin perspektifine yakın
olduğunu düşünmekteyim.
Kültür sosyolojisi ona farklı alanlarla ilgilenmenin yolunu açmış gözükmektedir. Kendi toplumuna yönelirken kültürel haritayı merkeze almış ve
geniş bir yelpazeden bakmayı denemiştir. Örneğin disiplinler arası yaklaşımın iyi örneklerini vermiştir. Bir tek alana kapanmamış, değişik bilgi disiplinlerinden beslenmiş, onları etüt etmiş, böylece iyi bir donanıma sahip
olmuştur. Felsefe, psikoloji, hukuk, sosyoloji, tarih, din, edebiyat gibi değişik sosyal bilim disiplinlerinden elde ettiği birikimle soğukkanlı bir şekilde
toplum ve kültür analizleri yapmıştır (Alkan, 2000: 161). Kültür meselesine yöneliş ve farklı disiplinleri önemsene onu ister istemez hâkim pozitivist paradigmanın dışında tutmuştur. Türkiye’de pozitivist paradigmanın
dışında, ondan daha etkili bir yönelimin olabileceğini başarıyla göstermiştir. “Türkiye’de pozitivist ilim ideolojisinin adeta yasakladığı alanlara bü-
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yük bir cesaretle girmiş, Türk toplumunun kimliğinde asıl belirleyici olan
İslam’a ve tasavvufa bir sosyal bilimci olarak eğilmek ihtiyacı hissetmiştir.”
(Ayvazoğlu, 1997: 125) Nitelikli bir sosyolojik figür olarak belirmiş ve tıpkı
hocaları gibi öncüler içinde yer almıştır. Kompleksiz bir şekilde ilim deryasında gezinmiş ve o deryanın iftihar duyacağı eserler yazmıştır.
Sonuç
Erol Güngör’ün Türk sosyolojisine katkısı nedir? Türk sosyolojisindeki yeri
ve önemi nasıl belirlenir? Onun özellikle biyografisini oluşturan ayrıntıların bu katkı ve konumun belirlenmesinde temel olduğunu düşünüyorum.
Erol Güngör, Türkiye’nin temel meseleleri üzerine yazmış ve kafa yormuş,
sorumlu bir bilim adamıdır. Kendi toplumunun sorunlarını içeriden bir
bakışla değerlendirmiştir. Bunu yaparken evrensel ilmî çerçeveyi önemsemezlik etmemiştir. Ne var ki bir aktarmacı sosyolog olmamıştır. Kendi
meselesini bulmuş, kendi meselesi üzerine gitmiş bir bilim adamıdır.
Erol Güngör, entelektüel bir sosyologdur. Kişisel ilgileri, dâhil olduğu
muhitler, ortaya koyduğu eserler onu entelektüel kılmaktadır. Dolayısıyla
genel anlamda bütün bilim disiplinlerine özelde sosyolojiye mensup akademisyenler için iyi bir örnektir. Akademisyenlik ile entelektüel olma
arasında bir denge oluşturmuş, her iki yönünü besleyecek kaynaklara yakın durmuş, sürekli entelektüel dünyanın içinde yer bulmuştur. Yazan ve
okuyan biridir. Genel ilmî mevzuların yanında güncel konular üzerine de
yazmıştır. İlim erbâbıyla birlikte olduğu gibi edebiyatçı, sanatçı ve düşünce adamlarıyla bir aradadır. Dahası halk tabakalarıyla temas halindedir.
Topyekûn bir muhit değerlendirmesi vardır ve bu özellik onu kendi toplumunun referanslarına, temellerine ve dinamiklerine yakınlaştırmaktadır.
Aktarmacı olmayışının sırrı biraz da buradadır.
Türk sosyolojisi tarihinde Erol Güngör mümtaz bir şahsiyet, iyi bir sosyolog, sorumlu bir aydın, güçlü bir entelektüeldir. Önemli bir dönemeçtir,
bir öncüdür. Dolayısıyla asırlık sosyoloji tarihinde iyi değerlendirilmesi
gereken bir kişiliktir.
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Sociological Prjection of Erol Güngör
Köksal Alver
Abstract
This article is about the sociological orientations and traces of Erol Gungor. It is an attempt to
determine the importance of him in the Turkish sociology. The article evaluates his orientations,
interests and points of view. The article approaches to the image of Erol Gungor and his sociological
projection in the context of present and future contributions to the practice of sociology. The article
focuses on some details of his portraits, his efforts of writing and reading, the method and desire of
his scientific studies, his social ties with the environment and his perspective which penetrates to
the spirit of his works.
Key Words: Sociology, Sociology in Turkey, Erol Güngör, Sociological Imagination.

Erol Güngör’ün Sosyolojik İzdüşümü
Köksal Alver
Özet
Bu makale Erol Güngör’ün Türk sosyolojisindeki yerini ve önemini belirleme çabasındadır. Onun
yönelimlerini, ilgi alanlarını ve bakış açısını değerlendirmektedir. Erol Güngör imgesini ve onun
sosyolojik izdüşümlerini, bugünün ve geleceğin sosyoloji pratiğine katkı bağlamında yorumlamaktadır. Makale, onun portresinin kimi ayrıntılarına, yazı ve okuma çabasına, bilimsel çalışmalarındaki yöntem ve arzuya, toplumsal çevre ile kurduğu bağlara, eserlerinin ruhuna sinen bakış açısına
odaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Türkiye’de Sosyoloji, Erol Güngör, Sosyolojik Düşünme.
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Korkut Tuna’nın
Sosyolojisi Üzerine
Dr. Mehmet AYSOY

Korkut Tuna’yı ilk kez 1989 yılında Sosyolojiye Giriş dersinde tanıdım.
Ülkemizde sosyolojinin 75. yılı münasebetiyle uzun bir program hazırlanmıştı. Sosyolojiyle yeni tanışan bizler için bulunmaz bir fırsattı ve biz
o günlerde ülkemizdeki sayılı sosyologların önemli bir bölümünü tanıma
fırsatı bulduk. Türkiye’nin en eski sosyoloji bölümünün öğrencisi olmak
kadar o günlerde fark ettiğimiz belli bir teorik gayretin de bölümde inşa
ediliyor olması ayrıca heyecan vericiydi. Baykan Sezer’in teorisi bölümde
Korkut Tuna ve Baykan Hoca’nın gençler olarak hitap ettiği yeni akademisyenler tarafından sahipleniliyor ve ortaya konulan çalışmalarda bu yaklaşım kendini belli ediyordu. İkinci sınıftan itibaren formel dersler dışında
sosyoloji öğrencileri seminer için bir hoca seçip o hocanın seminerlerini
takip ediyordu; bu dönemde benim tercihim Korkut Hoca olmuştu. O gün
başlayan ve 1998 yılından 2003 yılına kadar Korkut Tuna’nın anabilim
dalı başkanı olduğu Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda araştırma
görevlisi olarak devam eden talebeliğim 25 yılına yaklaştı. Kısa süre sonra
ülkemizde sosyoloji 100. yaşına ulaşacak ve benim kuşağım bu serüvenin
çeyrek yüzyılının şâhidi konumunda.
Geçen sürede hem dünyada hem ülkemizde sosyoloji kayda değer değişimler yaşadı. O günlerde sosyolojiye giriş kitabı olarak bölümlerde okutulan telif eser sayısı geçen sürede değişmedi. Bu çarpıcı gösterge bize yeterlidir. Özellikle yeni kurulan sosyoloji bölümlerinin çoğunda tercüme edilmiş
yabancı sosyologların sosyolojiye giriş kitapları okutulmaktadır. Popüler
olan birkaç araştırma alanı dışında –bir dönem bu İslâm’dı, şimdilerde
yoksulluk, kadın gibi konular- sosyoloji çalışması da yayınlanmamaktadır.
75. Yılını uluslararası nitelikte toplantılarla anan sosyoloji bölümü, 100.
yılını erken sayılabilecek bir tarihte birkaç makale düzeyinde çalışmayla
anmıştır.1 Gelinen durum ülkemizde sosyolojinin serüveni açısından o dö1

Sosyolojinin mirasının (Yücel Bulut & Alim Arlı), Birikiminin (Kurtuluş Kayalı), pozitivizmin
(Ense Kabakçı) konu edildiği Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi Sayısı,
2008, sayı 11.
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nemde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ortaya konulan çabanın çok daha dikkatli bir gözle okunmasını zorunlu kılmaktadır.
Korkut Tuna, sosyoloji tarihimizde Ziya Gökalp, Sabahattin Bey gibi
kurucu isimlerden sonra gelen kuşakların üçüncü halkasında yer almaktadır ve sosyolojimizin önemli teorisyenlerinden Baykan Sezer’le yakın
çalışma mesâisi içinde bulunmuştur (Coşkun,2011). Bu cümleden olmak
üzere de Korkut Tuna’nın sosyolojisi hem İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü geleneğinden hem de Baykan Sezer’in teorisinden ayrı olarak
değerlendirilemez.2 Nitekim yapılan çalışmalarda bu durum bir tespit olarak kaydedilmesine karşın henüz Baykan Sezer’in sosyolojisi üzerinde de
ayrıntılı değerlendirmeler ortaya konulmadığı için bir çözümleme ve karşılaştırma yapılmamıştır. Böyle bir ele alışta Korkut Tuna; “1980 sonrasında
daha çok Baykan Sezer’le belirginleşen tarihsel sosyoloji yapma tarzını
içselleştiren ve bu eksende eserler veren bir portre” dir (Parin,2011). İlk
itiraz edilmesi gereken nokta buradadır; Tuna 1970’li yılların sonlarında
sosyoloji bölümünde asistanlığa başlamıştır ve Baykan Sezer’in akranıdır.3
Hâl böyle olunca Baykan Sezer ve Tuna sosyolojisini bir inşâ gayreti
çerçevesinde değerlendirmek anlamlıdır. Korkut Tuna’nın çalışmaları
Baykan Sezer’in teorisine -hoca-talebe ilişkisi dışında- bir ekol niteliği
kazandırmıştır.4
Baykan Sezer’in düşüncesi, Batı düşüncesi karşısında ‘Doğu düşüncesi’
kavramını içerir; “Baykan Sezer’le Doğu düşüncesi Batı’nın empoze ettiği
siyâset ve dünya görüşü dışında olayları bütünlüğü içinde kapsamaya
ve açıklamaya girişmiştir.” (Eğribel,2002). Sezer, bu çabada kendi referanslarını da belirtmiştir.5 Baykan Sezer’in sosyolojisinin en önemli karakteristiği eleştirelliğidir ve bu anlamda öncelikle eleştirel bir sosyolojidir.6
2

Korkut Tuna’nın biyografisi (Çoşkun,2011), kaynakçası (Sunar,2011) ve İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü tarihindeki yeri üzerine (Parin,2011) çalışmalar yayınlanmış olmasına karşın
henüz sosyolojisi üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda bu çalışma Korkut Tuna’nın sosyolojisine bir girizgâh niteliğindedir.

3

Korkut Tuna, ilk olarak 1972 yılı Mayıs ayında ilan edilen asistanlık kadrosuna başvurmuştur.
(Aynı kadroya Namık Ayvalıoğlu’nun da başvurması üzerine her iki aday da başarısız sayılmışlardır.) Korkut Tuna için olumsuz sonuçlanan bu kadronun tekrar ilanı edilmesi sonucu
(Tanyol’un Korkut Tuna’yı bilgilendirmesiyle) Baykan Sezer atanmıştır. Bu ilk temas Korkut
Tuna ile Baykan Sezer arasında yakın bir dostluk ve arkadaşlığa dönüşmüş ve Korkut Tuna’nın
03.01.1977 tarihinde kendisi için ilan edilen kadroya atanması ile meslektaş olarak Tanyol ve
sonrasında Sosyoloji Bölümünün şekillenmesinde birlikte çalışmışlardır.

4

Korkut Tuna’nın çalışmaları dikkate alınmadığında Baykan Sezer’le ilgili akademik çalışmalarda Baykan Sezer’in teorisi “Henüz bir ekolü oluşturacak yeterlilikte olmayabilir.” (Ceylan,2007,43) şeklinde değerlendirilmektedir.

5

Sezer referans olarak Kemal Tahir’i verir ve bu bağlam da sosyoloji kadar Türk sol düşüncesinde de önemli bir isimdir. Bu bağlamda Sezer’in düşüncesi başka bir açıdan Marksizm açısından da değerlendirilmiştir; “zaman zaman eleştirse de Türk toplum yapısının özgünlüğünü
Marksizm’den kaynaklanan bir yaklaşımla anlatmaya çalışır”. (Kayalı,2000)

6

Baykan Sezer’in sosyolojisi için; tarihsel sosyoloji (Coşkun,1991,Parin,2011), yerel sosyoloji
(Ceylan,2007), yerli sosyoloji (Orçan,2004), Marksist sosyoloji (Kayalı,2000) gibi bir çok tanımlama yapılmıştır.
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Eleştirel bir sosyoloji düşüncesi, bu uğraşı alanlarını bütünlemek üzere
her şeyden önce toplum kavramıyla ilişkisini yeniden kurmak zorundadır.
O vakit, öncelikle üzerinde durulması gereken konu toplumun ontolojisi
olacaktır (Çiğdem,2006). Bu bağlamda Sezer’in sosyolojisinde iki temel
kavram teorinin anlaşılmasında merkezî önemdedir; toplum ve uygarlık.
Sezer’e göre, “Bilgilerimiz ve sosyolojinin kavramlaştırma düzeyi toplumlara belli ve kesin bir sınır çizemiyor, genel toplum tanımları ise her zaman
özel toplumların yapısıyla örtüşmüyor.”, “Toplum; bireyden bağımsız
var olan bir bütündür. Dolayısıyla toplumun anlaşılabilmesi için en geniş
birliklerden (uygarlık) yola çıkmak gereklidir.” (Sezer,1988). Tarihte karşımıza çıkan en geniş toplumsal birlikler uygarlıklardır.7 Uygarlık; toplum
için belli bir kişilik ve tarih içinde bir yeri dile getirmektedir. Herhangi bir
toplumun belli bir uygarlığa bağlı olduğunu bilmemiz, toplumun kimliği
ve tarih içindeki yeri konusunda bir görüş edinmemize izin vermektedir.
İkinci olarak Sezer’in teorisinde tarih “temel etmen ilkesi” çerçevesinde
sosyolojinin içine dâhil olur, “Toplum ilişkilerinin toplamının bilgi yığınına dönüşmesini önleyen ve olayların zihnimizde anlamlı bir dizi oluşturmasına izin veren şey “temel etken ilkesidir.” (Ceylan,2007). Temel etken
tüm etkenleri gerçek anlamıyla kavrayabilmemizin ana koşuludur, aynı
zamanda toplumların kimliğini kazandıran şeydir. Üçüncü teori; DoğuBatı dikotomisi ekseninde yapılandırılmıştır.8 Bu yaklaşımda “Doğu-Batı
ayrımı” uygarlık safhasında karşılaşılan problemlere Doğu ve Batı’nın ayrı
ayrı çözümler getirmesinden kaynaklanan bir olgudur. Bu yaklaşımda
toplumsal gelişme çatışmanın ürünüdür. Sezer, Doğu-Batı çatışmasının
temelinde coğrafik faktörleri görür. Söz konusu farklılıklar insanlığa iki
ayrı gelişme çizgisi kazandırmış ve tarih boyunca görülen Doğu-Batı ilişkisine başlangıç teşkil etmiştir. Son olarak Baykan Sezer’e göre sosyoloji;
“Öncelikle toplum sorunlarının açıklama ve çözümleme deneylerinin bir
toplamı ve ürünüdür.” (Sezer,1985). Sosyoloji, tarih içinde ortaya çıkan
toplum sorunlarına en üst düzeyde ve bilinçli çözümler üretme çabasıdır. Dolayısıyla sosyoloji, tarihten çıkarılan derslerin uygulamaya dönük
siyasî biçimidir (Sezer,1993,39).
Sezer’in teorisi inşâ açısından başlangıcından itibaren bütünsel bir yapıdadır. İlk çalışmalarından son çalışmasına kadar temel argümanlar sistemli olarak yerlerini korumuştur. Bu anlamda da teoriye yönelik analitik

7

Sezer’in sosyolojisinde Batı sosyolojisine dair temel kavramlar tek tek sorgulanmasına karşın “uygarlık” kavram olarak tartışılmamış ve bu kavram barbarlık, devrim gibi diğer Batılı
kavramlarla kullanılmıştır;”eğer insanlık kendini barbarlıktan uygarlık derecesine geçirecek devrimi
yapmamış olsaydı…” (Sezer,1979,18) Uygarlık, batı düşüncesinde din olgusu dışında kendisini
tanımlama aracı olarak karşımıza çıkmıştır.

8

Modernliğin karakteristiği olan ve sosyolojide oldukça yaygın olan dikotomik yapıların (öznenesne, yapı-eylem, toplum-birey, gelenek-modern) benzeri Baykan Sezer’in teorisinde de inşa
edilmiştir; Doğu-Batı ikilemi. (Aysoy,2013)
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çabada erken dönem ya da olgunluk dönemi gibi tarihselleştirici ele alışlara
izin vermez. Ek olarak vefâtından sonra yayınlanan notlarına dikkat edildiğinde çalışmakta olduğu ve çalışmaya hazırlandığı konuların zenginliği
dikkate şâyândır. Sezer’in dönemi içindeki yeri açısından ise yapılabilecek
birçok tespit söz konusudur. İlk başta Sezer’in çağdaşı olan Marksist entelektüellerin ATÜT, feodalizm gibi Marksizmin düşünce sorunları karşısındaki durumları ve Sezer’in konuya yaklaşımı oldukça farklıdır. İkincisi,
Sezer’in Osmanlı konusundaki yaklaşımı tamamıyla özgündür. Son olarak
Sezer, Cumhuriyet projesi ile de mesafelidir. Hâl böyle olunca Sezer’e karşı
bu cephelerde belli bir sessizlik hâkim olmuştur ve aynı sessizlik ölümünden sonrası için de söz konusudur (Ertürk,2003).
Sezer hakkındaki sessizlik sosyolojik izâha muhtaçtır ve Türk toplumunun gerçekliği açısından değerlendirilmek durumundadır. Sosyoloji bilimi
ve 1990’lı yıllar ile sonrası açısından konuya yaklaşıldığında, sosyolojide
post-modernizm ve küreselleşme yaklaşımları ilk başta Marksizm olmak
üzere büyük teorileri “büyük anlatı” olarak reddetmiş ve Doğu-Batı dâhil
dikotomik ele alışları yapı-bozuma uğratmıştır. Bu dönemde Sezer kendi konularını sürdürmeye devam etmiş ancak emeklilik kararı almıştır.
Erken bir yaşta bu kararın alınmış olması önemlidir. Post-modern salvo
olarak nitelenen dönem sosyal bilimlerde çok uzun ömürlü olmamıştır ancak geriye pozitivizm hakkında göz ardı edilemeyecek bir literatür bırakmıştır. Sosyoloji bu dönemden sonra post-pozitivisttir. Sosyolojinin postpozitivist çağında Durkheim ve Marx’ın yerini Weber almıştır ve günümüz
sosyolojisi giderek daha çok Weberyen bir sosyolojiye dönüşmektedir.9
Sezer’in akranı ve mesâi arkadaşı Korkut Tuna’nın sosyolojisi hem
Baykan Sezer’in teorisi açısından hem de kendine özgü yönleriyle iki farklı
açıdan çözümlenebilir niteliktedir. Başka bir deyişle Korkut Tuna’nın sosyolojisi teorik ve kavramsal açıdan Baykan Sezer’in teorisi ile hem kesişen
hem farklılaşan yönlere sahiptir. Baykan Sezer’in teorisiyle kesişen yönleri nedeniyle Korkut Tuna’nın çalışmaları teoriye bir ekol niteliği kazandırmış, farklılaşan yönleriyle de özgün bir yaklaşımın izlerini taşımıştır.
1990’lı yıllar Tuna’nın çalışmalarının canlılığını sürdürdüğü yıllardır. Bu
nedenle de küreselleşme dâhil günümüz sosyolojisinin konuları çalışma
9

Günümüz sosyolojisi bağlamında Baykan Sezer’in teorisi önemli bir problematiktir. Sezer
kendi yaklaşımı içinde (1981) Weber’in despotizm kavramı, uygarlığın Yunan kökenli olduğu
argümanı yanında “dinlerin ekonomik gelişmeyi yönettiği yönündeki yargısının yanlışlığına
vurgu yapar.” Bu bağlamda Sezer’in teorisinde en önemli bölüm din ve dinlerle ilgili bölümdür. Sezer’e göre din sosyolojisi aslında bir Hıristiyan sosyolojisidir. Çünkü din sosyolojisi,
Hıristiyanlıkta bazı hazır kalıplar bulabilmiştir, din sosyolojisi bu tanımlara dayanarak bir çerçeve oluşturabilmiştir. (Sezer, 1981,21)Bu durum sosyolojinin din konusunda belli sorunlarla
karşılaşmasını da belirlemiştir. Sezer’e göre din toplumsal bir olgudur ve din, toplum olaylarının ve tarihin üstünde kutsal bir olay sayılmamalıdır. “Dinler bütün evrensellik iddialarına
rağmen içinden çıktıkları toplumlara ya da toplum türlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.”
(Sezer,1981) Bu yaklaşım Sezer’i Durkheim’ın tanımına yaklaştırır. Durkheim’a göre toplum
nihaî olarak dinî bir varlıktır, çünkü dinde tapılan şey toplumun kendisidir. (Callinicos,2011)
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konuları arasındadır (Sunar,2011). “Korkut Tuna çağdaş sosyolojik düşüncenin genişleyen ve zenginleşen epistemolojik ve metodolojik dünyasına paralel bir şekilde söz konusu paradigmaları İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü çatısı altında yeni bir yaklaşımla
ilk kez bir araya getirir”. (Parin,2011) Korkut Tuna ile ilgili çalışmalarda iki ayrı boyutun altı çizilmektedir; birincisi teorik yön, ikincisi uygulama (Parin,2011). Bu iki boyut Korkut Tuna’nın sosyolojisinin daha önce
ifade edilen karakteristiğidir. Teorik ve uygulama bağlamında bir ayrım
sosyolojinin alt dalları anlamında değil Baykan Sezer’in yaklaşımına katkı ve özgünlük alanı anlamında bir ayrımdır. Nitekim Tuna bu durumu;
“bölümün uygulama ve araştırmaya da yönelmesi gerekliliğine” vurgu
yaparak açıklar (Bulut & Arlı, 2008).
Korkut Tuna’nın sosyolojisi Baykan Sezer’in yaklaşımının tanımlandığı anlamda eleştirel bir sosyolojidir10. Baykan Sezer’in teorisinde yer alan
Doğu-Batı dikotomisi Tuna’nın sosyolojisinde de merkezîdir. Toplum ve
tarih anlayışı açısından da temel kavramlar örtüşmesine karşın kavramsal yapıda belli farklılaşmalar söz konusudur.11 Tuna’nın sosyoloji tanımı
yaklaşımının temel karakteristiğini sunar: “Sosyoloji, belli bir yerdeki/
dönemdeki tarihî/toplumsal özelliklerin, ilişkilerin, sorunların açıklanması sırasında ortaya atılan ve belli özellikler taşıyan görüşlerin, yaklaşım tarzlarının, açıklama biçimlerinin de bir toplamı; bunlar üzerinde
toplumsal âidiyetin getirdiği bakış açılarıyla, eleştiri ve tartışmaların
arenasıdır da. Bu durum sosyolojiyi ikili bir ele alış içinde bırakmaktadır. Bir yanda toplumun kendisi, bu gününün ağırlığı ve tayin ediciliği
yanında tarihî süreç içinden, tarihinden süzülerek gelen olaylar yumağı; öte yanda ise bunu açıklamaya yönelik bitmek bilmeyen girişimler
ve çabalar.” Batı sosyolojisinin ilerlemeci modellerinin eleştirisi yanında
Marx’ın yaklaşımına yönelik eleştiriler Sezer’in sosyolojisiyle ortak paydalardır. Burada altı çizilmesi gereken hem Sezer hem de Tuna’nın sosyolojisinde ortaya çıkan ilerleme kavramı eleştirisinin günümüz sosyolojisinde
yaygınlığa ulaşmadan çok önceleri yer aldığıdır. Ek olarak Tuna’nın sosyolojisinde ilk çalışmalarından itibaren “haklılaştırma” kavramı önemli bir
yer edinir, Batı sosyolojisinin ana işlevi bir tür haklılaştırmadır ve Tuna
bu kavramı özellikle de Weber hakkında kullanır. Çalışmaları ekseninde
çözümlendiğinde şehir sosyolojisi çalışmaları Tuna sosyolojisinin Baykan
Sezer’in teorisiyle kesişen yönünü temsil etmektedir, bilgi sosyolojisi çalışmaları ise Tuna sosyolojisinin farklılaşan ve özgün yönüne karşılık gelmektedir. Bu bağlamda belirtilmesi gereken her iki yönlü çalışmanın da eş

10

Parin Korkut Tuna’nın sosyolojisi için “tarihsel sosyoloji”yi tercih ederken, Okan ve Alver “yerli
sosyoloji”yi tercih ederler.

11

Örneğin Sezer’in sosyolojisinde “temel etken ilkesi” Tuna’nın sosyolojisinde “ana gelişme doğrultusu” ile karşılanır.(Tuna,2012a,9)
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zamanlı sürdürüldüğüdür.12 Tuna 1990’lı yılların ortalarında küreselleşme
konusunu edinmiş ve bu konu o dönemden itibaren çalışmalarına13 ve yönettiği tezlere yansımıştır14.
Şehir Sosyolojisi
“Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri”15 Türk sosyolojisinde şehir sosyolojisi çalışmaları açısından özgün bir yer edinmiştir. Bu çerçevede Tuna’nın sosyolojisini Okan (2011) ve Alver (2011) şehir sosyoloji
açısından konu etmiş ve değerlendirmişlerdir. “Tuna’nın çalışması, şehirlerin, Batı kentinin özgünlüğünün temeli olarak belirlenen sanayi devriminin de kendi başına bir açıklamasının olmasının ötesinde toplumlararası ilişkiler bağlamında anlaşılabileceği ve şehirlere tarihsel gelişme
içinde bakıldığında toplumların örgütlenme biçimlerine göre şekillendikleri ana tezi ile gelişmektedir.” Tuna Batı toplumunun gelişmesi ve kimliğinin açıklanmasında ve şehirlerde ortaya çıkan sorunların çözümlerine
yönelik girişimlerde şehirleri sanayi ile birlikte özdeşleştiren bir ortaklık
belirler ve bu açıklamaların evrensellik iddialarını ve genel-geçerliğini çözümler (Okan,2011). “Şehirlerin ortaya çıkışını sağlayan toplum koşulları ile yaygınlaşmasını sağlayan toplum olaylarından başlayarak şehir, toplum ve toplum olayları arasındaki bağlantıyı kurmamız ve şehri
kendi başına bir olay olmaktan kurtarmamız mümkün görünmektedir.”
(Tuna,2011a,184)
Bu bağlamda Tuna “uygarlığın çatallaşması” kavramını kullanır. Bu
kavram uygarlığın tek ve büyük harfle yazılan bir uygarlık olduğu anlayışı
yerine tarihin –aynı zamanda şehirlerin de- iki ayrı örgütlenme ve ilişki biçimine dönüştüğü noktada, bir çatallaşma olarak, birbiriyle ilişki içinde ama
birbirinden farklı doğrultuda devam ettiğini ifade eder (Tuna,2011a,185).
Başka bir ifadeyle bu kavramlaştırma Doğu-Batı dikotomisinin şehir olgusu üzerinden kurulmasıdır. Bu inşâdan sonra Tuna, Doğu’da ve Batı’da
doğa koşullarının örgütlenme biçimleri açısından farklılık yarattığını öne
sürer (Okan,2011). Bu argüman da Baykan Sezer’in teorisinde yer alanın
aynısıdır. Son olarak Tuna ilerlemeyi imkânsızlık ve sorunların zorlanmasının bir sonucu olarak açıklar.
Bu yaklaşım içinde toplum ve toplum olayları ile şehirler arasında
12

TUNA, K. (1983), “Sosyolojik Bilginin İmkan ve Güçlükleri Üzerine”, İnsan Problemi Açısından
Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum. (1984), “Sosyoloji ve İdeoloji”, 1. Felsefe ve
Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum.

13

TUNA,K. (1997),” Batı Yayılmacılığı, Küreselleşme ve Son Lokmalar: Milli Ahlak Meselesi”, VI.
Milliyetçilik ve Milli Tarih Araştırmaları Kongresi;(1998)”Orta Asya”, Sosyoloji ve Tarih Sempozyumu; (2000), “İkinci 1000’den Üçüncü 1000’e Girerken Dini Oluşumlar”, TDV toplantısı
Ankara.
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ŞEN, N. (2011),”Korkut Tuna’nın Yönettiği Tezler”, İ.Ü.Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 22. Sayı

15

Doçentlik tezi olarak hazırlanan çalışma ilk olarak İ.Ü.E.F. Yayını olarak “Şehirlerin Ortaya Çıkması ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme” (1987) ismini taşır.

Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine / Mehmet Aysoy

kurulabilen paralellikler, toplum faaliyetlerinin başarılı bir biçimde örgütlendiği ve yönlendirildiği yerlerde, şehirlerin bu ilişkilerin ifadesi olarak
ortaya çıktığını göstermektedir. Bu ilişkilere bağlı olarak tarihte ilk şehirlerin ortaya çıkışından başlayarak yeni uygarlıklarla birlikte şehirleşmenin
de yaygınlaştığı göz önünde bulundurulursa, kurulan bağlantının bize bazı
değerlendirmelerde kolaylık sağlayacağını söylenebilir. Tarihte ilk şehirler
Doğu uygarlık çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Mezopotamya ve Nil vadisi
yöresindeki yerleşik tarım faaliyetlerinin, örgütleniş biçimine bağlı olarak
bir zenginlik yaratması, toplumda o zamana kadar mevcut olmayan bir gelişmeyi gerçekleştirmiştir. Toplumdaki üretici güçlerin örgütlü birliğinin
yarattığı ürün fazlası art-ürün olarak yeni bir takım üretim faaliyetlerinin
oluşmasına yol açmış ve şehirler eski faaliyetlerle birlikte yeni üretim faaliyetlerinin örgütlenip denetlendiği merkezler olmuşlardır. Toplumların
ürettiği zenginliğin denetlendiği ve yönlendirildiği yerler olarak şehirler
aynı zamanda siyasî faaliyetlerin merkezi durumuna gelmişlerdir. Toplum
zenginliklerinin üretildiği yer ve bölgelerin siyasî bir gözetim altına alınması, bu gözetimin toplum içi ya da toplumlar arası boyutlarda yönlendirildiği
noktalarda, şehirlerin gelişmesine yol açtığı görülmüştür. Böylelikle bazı
şehirler bir üretim merkezi olmasalar bile üretim merkezlerinin askerîsiyasî denetlenmesi sonucu ortaya çıkmışlar, yönetim işleri ve yönetici
kadroların sayesinde canlı kalabilmişlerdir. Üretim ve yönetimin güçlenmesi, yaygınlaşması toplum içi ve toplumlar arası boyutta ticarî ilişkilerin
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Belli bir üretimin ve belli bir denetimin varlığı ile serpilen ticaret, toplum zenginliklerinin önemli bağlantı ve buluşma
yerlerinde el değiştirmesi sonucu bir şehirleşmeye yol açmıştır. Böylelikle
başka yöre ve toplumların ürünlerinin akışına bağlı olarak şehirlerin varlığı açıklanabilmektedir.
Bilgi Sosyolojisi
Tuna’nın bilgi sosyolojisi16 çalışmaları, sosyoloji dergilerinde makale dü16

Bilgi sosyolojisinin konusunu toplum ile bilgi arasındaki ilişkinin tezahürleri olarak genellemek mümkündür. Bilgi olarak toplumda mevcut olan her şey sosyolojik inceleme için meşru
bir konu olarak kabul edilmektedir. Bilgi terimi çok geniş anlamda ele alınmaktadır; çünkü
bu alandaki çalışmalar entelektüel hayatta adaletten sanata kadar her konu ile ilgili fikirler,
ideolojiler, inançlar, felsefe, bilim, teknoloji, ve düşünce sistemleri gibi mevcut tüm kültürel
ürünlerle meşgul olur. Branşın ilk ihdas edildiği yıllarda kapsam, genel olarak Mannheim tarafından şöyle ifade edilmektedir: “Çalışmamızın ana teması, belirli bir tarihî andaki entelektüel
hayatın, mevcut sosyal ve siyasi güçlerle nasıl ve hangi formlarda ilişkili olduğunu müşahede etmektir” . Kavramın ihdas edilişi hakkındaki kaynaklar: [ 1) W. Jerusalem, Die Soziologie
des Erkennes (The Sociology of Perception), reprinted in Gedanken und Denker. Gesammelte.
Aufsätze. Neues Folge, 2nd edn., Vienna & Leipzig: W. Braumuller, 1925.; 2) E. Durkheim,
Année Sociologique, Les Cconditions Sociologiques de la Connaissance, cf. vol. XI, Paris, Felix
Alcan, 1910, s.41.; 3) M. Scheler, Versuche zu einer Soziologie des Wissen, Ungsinstitute für
Socialwissenchaften, 1924.; 4) M. Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, Der Neue
Geist Verlag, Leipzig, 1926.]
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zeyinde çalışmalarla başlamış ve sonrasında da “Batılı Bilginin Eleştirisi
Üzerine” isimli esere dönüşmüştür. Burada ortaya konulan yaklaşımda;
toplumsal eylem, yabancılaşma, ideoloji gibi kavramlar bilginin değerlendirilmesinde öne çıkar. Kullanılan kavramlar tanıdık gelse de söz konusu
kavramlar yerlerinden edilmiş ve yeniden tanımlanmıştır. Tuna’nın şehir
ve bilgi sosyolojisinde belli kavramlar aynı altlık işlevi görür.17 Bu ele alışta
toplumsal eylem bilginin üretilmesi bağlamında (Tuna,2011b,18), yabancılaşma ve ideoloji de bir bilgi problematiği olarak yer edinmiştir. “İdeoloji
ve yabancılaşma kavramları Batı’da elde edilen bilginin toplum gerçekliğine uymadığı veya onunla örtüşmediği, sorunları çözemediği durumlarda mevcut güçlüğü anlatmak, açıklamak için kullanılmıştır.”(Tuna,2
011b,31)
Tuna’nın bilgi sosyolojisinde ana kavram “Batılılaştırılmış bilgi”dir.18
Tez açıkça; bilginin toplumsallığı, üretildiği bağlamda geçerli olduğu, o bağlam dışında geçerliliğini kaybettiğidir. Bu anlamda Batılı ve
Batılılaştırılmış bilgi Batı dışında iş görmeye imkânlı değildir. Bu yaklaşım
bilgi teorisi açısından Marksist bilgi teorisine yakın görünür ancak Tuna
teorisini tam da bu bağlamda farklılaşır; “Bilgilerin alanı kendi başına var
olmuş değil, büyük ölçüde toplum gerçekliğine bağlı. Bir anlamda toplum
gerçekliğinin uzantısı, bir yansıması durumunda ama bu yansıma salt
yansıma değil, bir yerden sonra bağımsız bir varlık sahası oluşturuyor.”
(Tuna,2011b,17). Tuna’nın bilgi teorisinde bilgiyi tanımlayan esas kavram
“karşıt gerçeklik”tir; “bilgi ait olmadığı toplumsal gerçeklik karşısında
bir “karşıt gerçeklik” olarak belirmektedir”. Burada gerçekliğin saklanması, çarpıtılması, istenilen şeklin verilmesi ve hatta kaybedilmesi söz konusu
olmaktadır. Bilginin Batılılaştırılması geçmişe dönük bir çabayla sınırlı değildir, Batılılaştırılmış belli bir yaşantı ve düşünüş tarzının tek elden tüm
toplumlara yayılmaya çalışıldığı ve geçmişin yanında geleceğe de Batılı bir
özellik kazandırılmaya çalışıldığını ifade eder (Tuna,2011b,42). Bu bağlamda bilgi bir etkinlik, bir eylem ve egemenlik biçimine dönüşür. Tuna bu
tespitiyle Foucault’un bilgi, iktidar, söylem kavramlaştırmasına yaklaşır.

17

“Şehir konusundaki çalışmamızda konuyu ele alırken, şehrin kendi başına, açıklaması kendisinde bulunan bir olay olmadığını gösterebilmek için “gerisindeki bazı temel toplum ilişki ve
özelliklerine” bakmamız gerektiğini belirtmiş ve toplumların karşılaştıkları güçlük ve açmazların ne gibi toplum ilişkilerine yol açtığı ve mevcut sorunların ne tür ilişki ve örgütlenmelerle
çözümlenmek istendiği üzerinde durmuştuk. Yine bu çerçevede insanın “kendi ilişki ve örgütlenmesi çerçevesinde çözemediği” sorunlarla karşılaşınca “mevcut toplum sistemi dışında
oluşturulan bir örgütlenme ile” sorunlarını çözme çabasında olduğu söz konusu edilmişti. Bu
yaklaşım insanın eylemi konusunu belli bir temele oturtmakta ve belli bir doğrultuda izlememize imkan vermektedir. Böylelikle insanın toplumsal eylemi ile ilgili çaba ve başarılarını
da anlama imkânı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca böyle bir yaklaşımla tarihin de verilmiş bir
doğrultuda ve kendi başına oluşamadığını, ilerlemediğini de görmemiz mümkün olacaktır.
Çünkü tarihi yapan, insanın belirli doğrultudaki eylemi olacaktır.” (Tuna,2002)
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Tuna bu kavram için Türkdoğan’ı referans verir: TÜRKDOĞAN,O. (1989), Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Yayınları.
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Tuna’ya göre sosyolojinin ikili karakteristiği çözümlemenin temelinde yer almalıdır; “Sosyoloji; genellikle kendisine özgü bir konusu olmadığı
şeklindeki ittifaka rağmen, en çetrefil ve en güç meselelerin anlaşılması,
tanımlanması ve nihayet çözümü için sürdürülen çalışmalarla bütün olarak karşımızda bulunan bir bilimdir. Bu çalışmalarda bir yanıyla tarihî/
toplumsal gerçekliği ele alarak, bu yapının karmaşık örgüsünü çözmekle
uğraşılırken diğer yanıyla ise bu maddî temeli anlamak, açıklamak yerine
göre olup bitenleri doğrulamak, farklı bir biçimde ifade etmek yolunda bir
dizi ele alış ve açıklama iddiasındaki söylemler ortalığı kaplamış gözükmektedir. Sosyoloji ile ilgilenenler, tarihî/toplumsal gerçekliği bu bilim
aracılığıyla tanımak isteyenler bu ikili yapıyı birlikte kavramak zorundadırlar. Bir yanda tarihî/toplumsal gerçekliği, bütün kendini ele vermek istemeyişine rağmen ele almaya, kavramaya yöneleceksiniz; diğer yanda ise,
bu gerçeklikle ilgili olarak üretilen ele alış biçimleri ve açıklama tekliflerine bağlı olarak ortaya konan söylem ve kuramları, bunların birbirleri ile
olan çatışmalarını ve tartışmalarını da ihmâl etmeyeceksiniz. Bu durum,
sosyolojik çalışmaların güçlüğünü ve ele alınan herhangi bir konuda göz
önünde bulundurulması gereken yanları ve çok yönlülüğü ortaya koymaktadır. Türkiye’de sosyoloji; bu ikili yapının, bu iki yanın ortaya koyduğu
kendisine özgü sorunlarla karşı karşıya kalmış, çoğu kere bu ikililiğin tek
bir ayağı ile yetinilmiştir. Bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlar sosyolojik
çalışmaların ortaya koymak istedikleri ‘Türk toplum gerçeği’ne ulaşmayı
ve bunu açıklamayı kayıtlamıştır. Tarihî/toplumsal gerçeklik bir yanıyla
tarihî süreçte varılan son aşamaya göre değerlendirilmek; geçmiş, bugüne göre yeniden kurgulanmak ve oluşturulmuş evrim gelişme yasalarına
uydurulmak istenirken; öte yanda bir şekilde ithal ve iktibas edilen sosyolojik kuram ve söylemlerin açtığı kapılardan, pencerelerden, bunların izin
verdiği ölçülerde, kendi gerçekliğimizi görmeye ve anlamaya çalışmışızdır.
Bir yanda Cumhuriyetle taçlanan ama Orta Asya’dan başlamış bir tarihî/
toplumsal süreç bu sonla bitmek üzere aşamalandırılmaya çalışılırken;
öte yanda, modernite gibi ele alışların izin verdiği ve kavramsallaştırdığı
yaklaşımlarla toplumsal gerçekliğimiz keşfedilmeye, anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Böyle bir ortamda sosyoloji okumanın, bu bilimin
doğasında olan güçlüklere ilâve olarak, sosyoloji yapmanın ne kadar güç
olduğunu sanırım söylemek gereksiz olmaktadır. Okuduğumuz şeylerin ne
kadarının toplum gerçekliğini yansıttığını ne kadarının ise kuram/söylem
bağlamına ait olduğunu anlamak, hele bu yaklaşımlar sayesinde özünden,
kimliğinden soyulmuş/soyutlanmış, bir biçimde bu söylemlerce tanımlanmış veya bir şekilde çarpıtılmış Türk gerçekliğiyle bu koşullar altında karşılaşmanın getirdiği şaşkınlık ise işin cabası olmuştur.” (Aysoy,2003)
Korkut Tuna makalelerini bir araya getirdiği kitabına “Yeniden
Sosyoloji” adını vermiştir. Bu isim sosyolojiye yine ve yeniden bir misyon
yükleme gayretinden kaynaklanır; “Yeniden sosyoloji bir yerlere yaman-
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manın, duhul etmenin, sızmanın aracı değil, yeniden kendimizi bulmamız, kendi sorunlarımıza ama bu defa yeni dünya koşulları çerçevesinde kendimizin cevap bulabileceği bir arayışın, yeniden bir varolmanın
yollarının araştırıldığı bir ortam olmalıdır. Yeniden sosyoloji yeni bir
dünya görüşünün, yeni bir dünya siyasetinin kaçınılmaz bir biçimde gerekli olduğu bir ortamda, bunları hazırlamanın yolu, başlangıç noktası
olarak belirmektedir.” (Tuna,2002) Bu çağrıda sosyolojiye verilen önem
ortadadır; “sosyolojiye, sosyolojimize büyük bir iş düşmektedir: Dünyayı
yeniden kurmak. Kendi gözümüzle gördüğümüz kendi açmazlarımıza,
kendi çıkarlarımız doğrultusunda bir cevap bulabilmek için yeniden anlamak, yeniden tanımlamakla başlamak ama dünyayı yeniden kurmakla
bitirmek. Tabiî ki bu kurmak önce kurguda, başka bir deyişle teorik alanda, bilgi alanında, kısaca yukarıda tanımlamaya çalıştığım sosyolojide
olacaktır. Kurgusunun sağlamlığı, geçerliliğine bağlı olarak eylemde
de başarılı olma şansının ortaya çıkacağı bir çalışma olacağı açıktır.”
(Tuna,2002)
‘Yeniden Sosyoloji’ derken esen rüzgara göre oluşan gündemin
tartışmalarını aşabilecek ele alışlara ulaşmayı, çalışmalara girişmeyi
anlamak gerekir. Günümüzde Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar
eski çalışmaların ışığında kavranamıyorsa, açıklanamıyorsa; yeniden,
yeni sorunlara göre değerlendirmelere izin verecek yeni ele alışlara,
çalışmalara, bu çalışmalarda elde edilecek yeni verilerle mevcut veriler arasında yeni bağlantılar kurmaya ihtiyaç olduğu açıktır. ‘Yeniden
Sosyoloji’ derken Osmanlının son yılları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında
karşılaşılan sorunlara cevap arayan sosyolojinin ve değişen dönemlere
göre ortaya konan, toplumun değişik yanları ve sorunları ile ilgilenen
her tür sosyolojinin, yeni tarihî- toplumsal koşulların önünde kendini
yeniden kurması, araştırma alan ve sorunlarını tanımlayarak ele alması
gerekmektedir (Tuna,2002). Onun için bugün karşılaştığımız, ama kökeni tarihimizdeki süreçlere bağlı sorunların çözümüne koşulacak bir
sosyoloji, başta Ziya Gökalp olmak üzere, kurulmuş sistemleştirmeyi
sorgulamakla işe başlamalıdır. Onun, Batılılaşmayı seçen bir siyasete,
kültür ve medeniyet ayırımı yaparak sağladığı kolaylık ve buna bağlı
bir rehâvet, devlet gemisinin tehlikeli sularda yol aldığının idrâkini geciktirmiştir. Çünkü böylesine bir ayırımın sosyolojik bir fetvaya dönüşmesi sonucu, medeniyet adına Batıdan her şeyin alınabileceğine, buna
mukâbil bize özgü olan kültürümüzün bizi koruyacağına, bize yeteceğine inanılmıştır. Bugün yabancı dilde eğitim meselesinin ortaya koyduğu açmazlar, böylesine bir ayırımın pek de yeterli ve geçerli bir yanı
olmadığını göstermektedir (Tuna,2002).
Sonuç Yerine
Batıyı/modernliği haklılaştırmak için bir araç olarak Osmanlı’da yer edinen
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sosyolojinin serüveni ortadadır. İlk temaslar, toplum dâhil ilk terimlerin/
terminolojinin aktarılması, sosyolojiye dinî bir renk vermiştir. Sosyoloji
terminolojisi ağırlıklı olarak fıkıh terimleriyle karşılanmıştır. Elbette bu o
dönemin en uygun alanında bir karşılamadır, bu tarzda sorun sosyologların bir nevî fetvâ verme yetkisi de elde etmiş olmalarıdır. Nitekim Tuna’nın
ifade ettiği gibi Ziya Gökalp’in çalışmalarında dinî kavramların işgal ettiği
yer kadar kültür/uygarlık üzerine verdiği fetvâ izâha muhtaçtır. Aynı anlamda olmak üzere modernizm serüvenimizin her zaman dinî bir haklılaştırmayla yürüdüğü ülkemizde sosyoloji bölümünde öncülü olmayan bir
Batı karşıtlığı teorileştirilmiştir. Özgünlük öncelikle burada kavranmak
durumundadır. Baykan Sezer’in sosyolojisi Batıya karşı bir duruşla inşâ
edilebilecek bir yaklaşıma sahiptir ve Tuna öncelikle bu duruşun yanındadır.
Tuna’nın yeniden sosyoloji için yaptığı çağrıda yer alan, “dünyayı yeniden kurma” hedefi, o cesareti gösteren kuşağın karakteristiğidir. Burada
itiraf edilmelidir ki, ne onlardan sonra gelenlerde ne de benim kuşağımda
bu karakteristik yoktu. Hocanın tezlerini yönettiği ve bugün doçent, profesör olmuş sosyologların çalışmaları bunun göstergesidir. Tuna bu anlamda
kuşağının son temsilcilerindendir.
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Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine / Mehmet Aysoy
On Korkut Tuna’s Sociology
Mehmet Aysoy
Abstract
Prof. Dr. Korkut Tuna is one of the pioneers of critical sociology in our country. He spent his academic life at the Department of sociology at İstanbul University Faculty of Letters and he is a close
colleague of Prof. Dr. Baykan Sezer and the first to share “The Thesis of Turkish Sociology”. Tuna
who contributed to The Thesis of Turkish Sociology in the two basic fields of urban sociology and the
sociology of knowledge, made the theory gain a qualification to be a school with this contribution
of his. The topic of this study is Korkut Tuna’s approach. In his studies, Tuna has set forth a critical
analysis in the axis of East-West dichotomy and with this aspect of his he has been an advocate of
the approach developed by Baykan Sezer.
Key Words: Korkut Tuna, critical sociology, historical sociology, dichotomy of east-west, society,
urban sociology, sociology of knowladge

Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine
Mehmet Aysoy
Özet
Bu makale Erol Güngör’ün Türk sosyolojisindeki yerini ve önemini belirleme çabasındadır. Onun
yönelimlerini, ilgi alanlarını ve bakış açısını değerlendirmektedir. Erol Güngör imgesini ve onun
sosyolojik izdüşümlerini, bugünün ve geleceğin sosyoloji pratiğine katkı bağlamında yorumlamaktadır. Makale, onun portresinin kimi ayrıntılarına, yazı ve okuma çabasına, bilimsel çalışmalarındaki yöntem ve arzuya, toplumsal çevre ile kurduğu bağlara, eserlerinin ruhuna sinen bakış açısına
odaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korkut Tuna, eleştirel sosyoloji, tarihsel sosyoloji, Doğu-Batı Dikotomisi,
şehir sosyolojisi, bilgi sosyolojisi
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1. Giriş
Sosyoloji toplumsal ilişkileri olduğu kadar toplumlar arası ilişkileri de inceleyen bir bilimdir. Her ne kadar toplum-içi ilişkilere yoğunlaşmış gibi
görünse de sosyolojinin doğduğu ilk dönemden beri aslında toplumlar
arası ilişkilere ve karşılaştırmalara dayalı olarak geliştiği göz ardı edilmez.
Comte, Spencer, Durkheim, Weber ve hatta Marx mütemadiyen Batı toplumlarının Batı-dışı toplumlarla ilişkileri ve farklılıkları bağlamında sosyolojik düşüncelerini geliştirmişlerdir. Bu eğilim çağdaş sosyal teori literatüründe de varlığını sürdürmektedir. S. Huntinton’un meşhur “medeniyetler çatışması” (the clash of civilizations) tezi bu eğilimin sadece en çok
ses getiren örneklerinden birisi olması bakımından değil, aynı zamanda
Batılı sosyal teori geleneğinin ağzından baklayı çıkardığı bir itiraf olması
bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu tez, bir bakıma önceki Batılı
kuramların ve savların birçoğunu sıfırlayan ve ezber bozan bir karakter taşımaktadır. Huntington’un tezi, çok kaba hatlarıyla, çağımızda toplumlar
arası çatışmalarda ana belirleyici unsurun artık ideolojik veya ekonomik
değil, kültürel bir karakter kazandığını, Batı medeniyeti ile Batı-dışı medeniyetler arasında kültürel farklılıklardan kaynaklanan çıkar çatışmaları
bulunduğunu, özellikle İslam ve Çin medeniyetlerinin Batının en büyük
tehditleri olduğunu ileri sürmektedir. Huntington, söz konusu tezini önce
1993 yılında Foreign Affairs dergisinde bir makale olarak yayınlamış, daha
sonra bu makalesini kitaplaştırmıştır. Makale yayınlanır yayınlanmaz lehte ve aleyhte yüzlerce eleştiri toplamış ve büyük bir popülerlik kazanmış-
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tır1; 11 Eylül Vakası da tezin tuzu-biberi olmuştur2.
Batı ile Batı-dışı (özellikle Doğulu) toplumlar arasındaki çatışma fikrinin daha farklı bir kavramsallaştırma ve üslupla Türk sosyologu Baykan
Sezer tarafından Huntington’dan en az yirmi yıl önce ısrarla ve mütemadiyen dile getirildiğini ileri süren bu deneme, Huntington’un “medeniyetler
çatışması” tezini Baykan Sezer’in “Doğu-Batı çatışması” teziyle karşılaştırmayı deneyecek ve bu iki tezin kesiştiği ve ayrıştığı noktaları belirlemeye
çalışacaktır. Huntington ve Sezer belli farklılıkları olsa da aynı şeyleri mi
dillendirmektedirler? Her ikisinin de Batı ile Batı-dışı toplumlar arasında bir çatışmadan söz ettikleri apaçık ama bu çatışmayı dayandırdıkları
kavramsal ve kuramsal temeller, çatışmanın zamansal ve mekânsal karakterleri, çatışmanın temel aktörleri ve çatışmanın geleceği hakkında
Huntington ve Sezer ne kadar birbirlerine yakın veya uzaktırlar? Diğer bir
deyişle, ilk bakışta ciddi bir benzerlik çağrıştıran “medeniyetler çatışması”
tezi ile “Doğu-Batı çatışması” tezi birbirinden habersiz(?) iki bilim insanının keşfettikleri ortak bir gerçeğe işaret eden, tesadüfen birbiriyle uyumlu
iki ayrı tez midir yoksa bu iki tezi birbiriyle karıştırmak büyük bir hata mı
olur? Bu makale, adı geçen iki yazarın konuyla ilgili eserlerini tarayarak bu
soruları yanıtlamaya çalışacaktır.
2. Kuramsal kaynaklar:
Huntington’un, tezini oluştururken medeniyet üzerine yazılmış tüm temel
eserleri incelediğinde kuşku yok. Nitekin Huntington kitaplaşmış çalışmasının (2005:324) 2. Bölümüne ait notlar kısmında medeniyetlerin doğası
ve dinamiklerine ilişkin analizlerinde yararlandığı uzun bir literatür listesi
sunmaktadır. Bu listenin temelde sosyologlar ve tarihçilerin eserlerinden
oluştuğu görülmektedir. Ama en çok yararlandığı kişilerin Arnold Toynbee
ve Ferdinand Brudel olduğu anlaşılmaktadır.
Baykan Sezer de bu iki yazara zaman zaman atıfta bulunur. Ama onun
kuramsal çatışını oluşturmada en çok yararlandığı kişi bir başkasıdır. Türk
sosyolojisi “bir parçasını oluşturduğu Türk düşüncesinin özellikleri ile
koşullanacaktır” diyen (1989; 10) ve yerli bakış açılı kuramların geliştirilmesini gerekli gören Sezer, bu süreçte temel kaynakların doğu düşüncesi,
siyasetnameler ve tarihçiler olduğunu düşünse de (1979b; 124-5 ve 1989;
16) kuramsal düzlemde aslında en çok Gordon Childe (1974)’in yaklaşımlarından yararlanır. Bir anlamda, Sezer’in geliştirdiği açıklamaların önemli
bir kısmı Childe’ın kavramsallaştırdığı tarih-öncesi iki uygarlığın (DoğuBatı) temel niteliklerine ilişkin saptamalarına dayanır. Sezer, çalışmaları1

Medeniyetler Çatışması tezine yönelik tepkilerin derlendiği Türkçe bir eser için bkz. Yılmaz,
2005.

2

11 Eylül Vakası çağrışımları nedeniyle sadece Huntington’a değil, Türkiye’de Baykan Sezer’e de
ilgiyi arttırmıştır.
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nın bu boyutunu açıkça ifade eder ve şöyle gerekçelendirir: “(Türk toplumu
ve tarihinin) sorunlarını temel ve kaynaklarından tanımak ve bazı ana kavramlar üzerinde anlaşabilmek için... Tarih öncesine yer vermekte büyük
yarar gördük... Ve bu konuda Gordon Childe’ı ve Tarihte Neler Oldu’yu hiç
duraksamadan seçtik” (Sezer 2000; 82-3). Sezer’in bu seçiminin arkasında
“Childe’da Doğu-Batı ayırımı, Doğu-Batı ilişkileri üzerindeki saptamaları, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde kesin ve açıktır” (Sezer
2000; 87 italikler eklenmiştir) inancı yatar. Sezer, konuya ilişkin çözümlemelerinde ayrıca, Wilhelm Barthold (1975), W. Heyd, 1975), ve A. Howe
Lybyer’in (1987) çalışmalarından da eleştirel bir düzeyde yararlanır.
Çalışmaları süresince her iki yazarın da derin ve kuyumcu inceliğiyle
araştırmalar yaptıklarında kuşku yok. Ancak aşağıdaki satırlarda görüleceği üzere, beslendikleri kuramsal kaynaklar ve pozisyonlar itibariyle
Huntington’un daha çok işlevselci-modernist-oryantalist çizgide ilerlerken, Baykan Sezerin daha tarih temelli ve eleştirel bir çizgi izlediği söylenebilir.
3. Medeniyet ve Kültür Tanımlamaları
Medeniyet ve kültür kavramları Huntington’un tezinin ana gövdesini
oluşturmaktadır. Bu iki kavram onun analizinde iç içe geçmiştir. Nitekim,
Huntington medeniyeti “kültürel bir öz” olarak görür (1993: 23). Ona
göre, toplum içinde farklı kültürel öbekler (köyler, kentler, bölgeler) bulunabilir ama buna rağmen ortak bir kültürel özü paylaşırlar. Bu yüzden
Güney İtalya, Kuzey İtalya’dan farklı kültürel özellikleri olsa da genel olarak örneğin bir Alman kültürünün değil İtalyan kültürünün parçasıdır.
Farklı toplumları birbirinden ayırt eden unsur ise medeniyettir. Kültürde
olduğu gibi medeniyette de farklı kültürel öbekler bulunabilir ama belli
toplumlar ortak bir medeniyeti paylaşırlar. Dolayısıyla, İtalyan ve Alman
kültürleri birbirlerine göre farklılaşsalar da diğer bölgelerdeki toplumlara,
örneğin Arap ve Çin toplumlarına göre ortak bir kültürel yapıya sahiptirler ve işte bu ortak kültürel yapı onların paylaştıkları Batı medeniyetidir.
O halde Huntington’a göre, “bir medeniyet, halkların en yüksek kültürel
gruplaşması ve insanları diğer türlerden ayıran halkların sahip oldukları
en geniş kültürel öz seviyesidir” (1993: 24). Medeniyetin doğasını tartışan
Huntington’a göre “hem kültür hem de medeniyet ‘belirli bir toplumda
birbirlerini izleyen kuşakların birinci derecede önem atfettiği değerler,
normlar, kurumlar ve düşünce biçimlerini içerir’” (Huntington 2005:86)
Denilebilir ki Huntington medeniyeti insanların ait olduklarını düşündükleri kimlik unsurlarının en üst seviyesi olarak algılamaktadır.
Rubenstein ve Crocker’in (1994: 113) tespit ettikleri üzere Huntinton’un
toplumlar arası ilişkiler bağlamında kültürel determinist bir kuramsal tutum sergilediği söylenebilir. Medeniyet ve din ilişkisi üzerine değerlen-
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dirmeleri Huntington’un bu tutumunu daha net sergilemektedir. Nitekim
Huntington dini, “medeniyetlerin temel tanımlayıcı özelliği” olarak görür,
Christopher Dawson’un “büyük dinler büyük medeniyetlerin dayandığı temellerdir” görüşüne katılır. Huntington ayrıca Weber’in beş “dünya
dininden” dördünün -Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm ve Konfüçyüsçülükbelli başlı medeniyetlerle birlikte anıldığına dikkat çeker beşinci dünya dini olan Budizm’in farklılığını vurgular3 (Huntington, 2005: 90-91).
Huntington, Batı ile Batı-dışı toplumları ayırt eden önemli bir husus olarak
“bütün ideolojilerin Batı medeniyetinin ürünleri olduğunu … buna karşılık
bütün dinlerin ise Batı-dışı medeniyetler tarafından üretildiklerini” özellikle vurgular (Huntington 2005:95).
Huntington, bugün dünya siyasetinde etkili olabilecek 7-8 medeniyeti tasvir ederken de dini bölümlenmeleri dikkate alır. Örneğin, Latin
Amerika’yı, Batı medeniyetinden ayrıştırmasında Latin Amerika’nın otoriteryan bir siyasal kültürün yanı sıra yerli halkların dini gelenekleriyle
kaynaşmış bir Katolisizmin mevcudiyetini de göz önünde bulundurur.
Birbirinden çok farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel geçmişlere
sahip olmasına rağmen Müslüman toplumları “İslam medeniyeti” çerçevesinde değerlendirirken de Huntington dinin belirleyiciliğini kabul eder
(Huntington, 2005: 90-91).
Ancak medeniyet ve kültür kavramlarının Baykan Sezer’in düşünce
yapısında Huntington’da olduğu gibi toplum-üstü ve tarih-üstü bir yeri
yoktur. Sezer, elbette medeniyet ve kültür kavramlarının farklı kullanım
biçim ve amaçlarına çok iyi vakıftır ve sıklıkla kendisi de bunları kullanır.
Ancak o, bu kavramları toplumun yaratımları olarak görür. Baykan Sezer,
Huntington’un aksine, kültürel determinist bir eğilime sahip olmadığı için
bu iki kavrama net tanımlar getirme çabası içine girmez. Sezer, bunun yerine Doğu ve Batı kavramlarını düşün yapısının merkezine oturtur. Elbette
Huntington da Batı kavramını kullanır ama ona göre Dünyanın Doğu ve
Batı ya da Kuzey ve Güney diye bölümlenmeleri uygun değildir, “Batı ve
diğerleri” en uygun bölümlemedir. Çünkü ona göre, Batı ve diğerleri kavramı medeniyetin çoğul karakterine izin verir (Huntington, 2005:80).
Huntington’a benzer olarak Sezer de “Kuzey-Güney” sınıflamasına karşıdır
çünkü bu tür bir sınıflama ekonomik gelişmişliği esas alır ve toplumlar arası ilişkileri belirleyen asıl unsuru yani Doğu-Batı çatışmasını göz ardı eder.
Medeniyet, Sezere göre iki şekilde toplumsal yaratımın tezahürleri olarak ortaya çıkar. İlki, toplumun doğa ile kurduğu ilişkilerdir. Sezer bunu
şöyle dile getirir: “İnsanların tarih içinde giriştikleri ilk ve en basit ilişkiler, doğayla sürdürdükleri ilişkiler olmuştur. İnsanın bu ilişkileri kendi
lehine düzenleyebilmesi ve bu ilişkiler üzerinde belli bir egemenlik ku3

Budizm, ona göre, doğduğu toplumun sınırları dışına çıkmış olmasına rağmen gittiği yerlerde
yerli kültür içinde asimile olmuş ya da bastırılmış olduğundan dolayı önemli bir medeniyetin
temelini oluşturamamıştır.
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rabilmesi uygarlıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsanların değişik
koşullar altında bu ilişkileri düzenleme ve bu ilişkiler üzerinde egemenlik
kurma biçimlerine göre değişik nitelikte uygarlıklar kurmaları da söz konusu olmuştur” (Sezer, 2000:124). İkinci olarak toplumların birbirleriyle kurduğu ilişkiler medeniyetleri yaratır. Bu tür ilişkiler ve medeniyetler
Yakın Doğu’da yerleşik tarım uygarlıklarının ortaya çıkmasından sonra
başlamıştır. Bu gelişmeden sonra, “insanların doğa ve dünya üzerindeki
egemenlikleri toplumların kendi aralarındaki ilişkilere göre biçimlenmeye
başlamıştır” (Sezer, 2000: 124).
Baykan Sezer dinin medeniyetler içindeki yeri ve önemini teslim eder
ama Huntington’dan ayrı olarak dinin belirleyiciliğine katılmaz. Sezer, dinin algılanma, yorumlanma ve uygulanma tarzlarının toplumların yaşam
koşulları ve birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde tezahür ettiğini düşünür
ve “toplumların kendilerini tanıma ve tanıtma aracı” olduğunu ileri sürer
(Sezer, 1991:212) . İslamiyet, ona göre, Doğu’da ideolojik birliği sağlayan
bir rol üstlenmiştir. Zaten din “gerçek anlamını ancak kendisine bağlı
‘cemaat’la bulabilmektedir… Din, toplumu ilgilendiren olayların yorumudur ve dolayısıyla konusu siyaset alanına girmektedir” (Sezer 1991:114).
Örneğin, Türklerin ve Farsların (Turan ve Iran) İslamiyetle ilişkileri onların Yakın Doğu siyasetindeki rollerinden ayrı düşünülemez. Doğu medeniyetinde toplumsal sorunların çözümünde devlet anahtar rolü oynadığı
için din ve devlet hep birlikte düşünülen unsurlardır (Sezer, 2000:151-55).
Medeniyete yaklaşımları bir bütün olarak ele alındığında denilebilir ki
Huntington özcü (essentialist) bir kültür ve medeniyet anlayışına sahipken
Baykan Sezer maddi koşullara ve egemenlik ilişkilerine dayalı bir medeniyet anlayışı sergilemektedir. Bu farklılık, iki düşünürü ortak bir sorunu
benzer kavramlar çerçevesinde ele alsalar da birbirinden ayıran en önemli
husustur çünkü onları farklı çıkarsamalara ve önerilere götürür.
4. Medeniyetler/Doğu-Batı Çatışmasının Zamansal Sınırları
Huntington medeniyetin bir tekil bir de çoğul anlamı olduğunu kabul eder.
Tekil anlamda “medeni toplum yerleşmiş, kentli ve okur-yazar bir toplumdur. Medeni olmak iyi, medeni olmamak ise kötü bir şeydir” (Huntinton
2005: ) Ancak Huntington’un tartışma konusu yaptığı medeniyet çoğul
anlamdaki medeniyettir. Ona göre “medeniyetler dinamiktirler, gelişirler
ve ölürler, bölünürler ve kaynaşırlar, yok olurlar ve zaman kumsalına gömülürler” (Huntington 1993: 24).
Huntington’a göre, medeniyetler her ne kadar tarih içinde farklı
ömürlere ve rollere sahip olsalar da insanlığın gelişimi ancak medeniyetler üzerinden izlenebilir. Nitekim, “insanlık tarihi medeniyetlerin tarihidir. İnsanlığın gelişimini başka terimlerle düşünmek mümkün değildir”
(Huntington 2005:85). Bununla beraber, tarih boyunca Dünya siyasetine
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yön veren farklı çatışma türleri (sınıfsal, ekonomik, ideolojik vb.) olsa da
çağımızda toplumlararası ilişkilerde belirleyici faktör medeniyetler çatışması olacaktır. Dolayısıyla Huntington düşüncesinde medeniyet farklılıkları evrensel ve tüm zamanlar için önemli bir gelişim dinamiği olmakla beraber medeniyetler çatışması nispeten yeni ve çağdaş bir olgudur.
Baykan Sezer’e göre ise Doğu ve Batı arasındaki çatışma yeni bir olgu
değildir, aksine tarihe yön veren temel dinamiktir. Bu dinamik, tarih öncesi dönemlerde başlamış ve bugün de devam etmektedir. Diğer bir deyişle,
medeniyetler çatışmasını toplumlar arası çatışmaların kazandığı çağdaş
form olarak gören Huntington’dan farklı olarak Baykan Sezer’in, DoğuBatı çatışmasını tarihin her döneminde dominant faktör olarak gördüğü
söylenebilir. Baykan Sezer, tarih-öncesi dönemlerde Doğu ve Batı ayırımını belirleyen etkenlerin tarih-öncesinde kalmayıp tüm tarih boyunca
(ve tabii günümüzde de) bu iki kutup arasındaki ilişkileri yönlendirmeye
ve biçimlendirmeye devam ettiği temel inancını taşımaktadır. Sezer, Batı
sosyolojisinde yaygın bir eğilim olarak görülen toplumların gelişimlerini
de sorunlarını da toplumun kendi iç-dinamikleriyle açıklama eğilimine
şiddetle karşı çıkar. Ona göre, “tüm açıklamaları bünyesinde taşıyan soyut
ve mutlak bir toplum kavramı” terk edilmelidir (Sezer, 1998:31) çünkü
gelişim süreçleri de sorunlar da toplumlar arası ilişkilerden (Doğu-Batı
ilişkilerinden) bağımsız düşünülemez. “Toplumlar arası ilişkiler tarihe yön
veren temeli oluştur[duğu]” gibi “uygarlığın gelişmesinin temelinde [de]
Doğu-Batı çatışması [vardır] (Sezer, 1998:37) .
Medeniyetlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu kabul etse de
Huntington, ulaşım araçlarının yetersizliği, ulaşımın ve ticari ilişkilerin
sınırlı olması nedenleriyle M.S 1500 yılına kadar medeniyetler arası ilişkilerin çok sınırlı kaldığını düşünür. Ancak bu yüzyıldan sonra “medeniyetler arası ilişkiler dört yüz yıl boyunca Batı medeniyetinin diğer toplumları
boyunduruğu altına alması biçiminde gelişmiştir” (Huntington, 2005:91)
Bir başka deyişle, Batı medeniyetinin açılımları ve teknolojik buluşları sadece Batı’ya güç kazandırmamış aynı zamanda toplumlar arası ilişkileri de
kolaylaştırmış ve hızlandırmış, insanlık tarihinin son 500 yılını daha fazla
ilişkiye açmıştır. Bununla beraber, Batı egemenliği, önce tek egemenli bir
dünya, sonra üçlü bir dünya, günümüzde ise çok kültürlü ve çok merkezli
bir dünya yaratmıştır ki bu yeni Dünyada Batı hala çok güçlü olsa da başka
bölgesel güçlerin gelişimine engel olamamaktadır (Huntington 2005: 9495).
Huntington’un aksine Baykan Sezer, toplumlar (medeniyetler) arası
ilişkilerin her zaman en etkin güç olduğunu savunduğu gibi bu ilişkilerde Doğu’nun belirleyici olduğunu da düşünmektedir. Ona göre, Batı’nın
gelişimi ve tarihte rol alması da ancak Doğu ile kurduğu ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Doğu her zaman refah ve zenginlik kaynağı olarak
Batının iştahını kabartmıştır. Batı kendi sorunlarını kendi içinde çözeme-
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yip sömürgecilikten medet ummuştur ve “son döneme kadar… tarihte merkez olmamış, Doğu’nun ürettiği zenginlikle biçimlenmek durumunda kalmıştır” (Sezer, 1991c:46). Doğu, kendi sorunlarına çözümler bulduğu gibi
kurduğu ticari ilişkiler yoluyla Batıya da bu çözümler içinde yer vermiş ve
onun tarihte aktif rol almasına yol açmıştır. “Batının da Doğunun da kendi kimlik ve özelliklerini kazanması [bu] karşılıklı ilişkiler içinde mümkün
olmuştur. Doğu, gelişmenin dışında olmadığı gibi uygarlık da Batının bir
başına ve kendi iç ilişki ve çelişkileri sonucu değil, Doğu-Batı çatışmasının
ürünü olmuştur” diyen Sezer’e (1998: 37) göre, “ilişkiyi başlatan ve biçimlendiren Doğu toplumlarıdır” (Sezer v.d., 1999:36). Ancak bu ilişki 19. ve
20. Yüzyıllarda Batı’nın tüm dünyayı (Doğu toplumları da dahil) sömürgeleştirmesi ve dünya egemenliğini ele geçirmesiyle Batı denetimi altına
girmiştir4.
5. Medeniyetler/Doğu-Batı Çatışmasının “Mekânsal” Sınırları
“Medeniyetler net sınırlara sahip olmadıkları gibi başlangıç ve bitişleri de
kesin değildir. Halklar, kimliklerini yeniden tanımlayabilirler ve tanımlarlar da; sonuç olarak, medeniyetlerin şekil ve kompozisyonları zaman içinde
değişir” görüşünü dile getirse de Huntington (2005: 87), aslında medeniyetlere coğrafi sınırlar çizmektedir. Huntington, günümüz medeniyetlerini
birbirinden ayıran fay hatları olduğunu savunur ve bu fay hatlarına ilişkin
haritalar kullanır.
Medeniyetin çoğul anlamında Huntington, bugün yeryüzünde yaşayan
Sinik (Çin), Japon, Hindu, İslam (Arap, Türki, Farisi ve Malaya gibi
farklı kültürler ve alt medeniyetler), Ortodoks (Rusya merkezli), Batı,
Latin Amerika ve “muhtemelen” Afrika olmak üzere 7 ya da 8 medeniyet bulunduğunu ileri sürer (Huntington 2005: 88-90). Bu medeniyetler
içinde Huntington en geniş betimlemelerini Batı medeniyeti, İslam medeniyeti ve Sinik medeniyetine ayırır.
Tarihsel olarak Batı, Avrupa ile sınırlı olsa da bugün itibariyle “Batı;
Avrupa, Kuzey Amerika, bunlara ek olarak da Avrupalıların yerleştiği Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeleri içermektedir” (Huntington
2005:90). İslam medeniyetine ilişkin olarak da Huntington uzun tarihi ve
coğrafi betimlemeler yapar ve “İslam[ın] kanlı sınırlara sahip” olduğuna
vurgular (Huntington, 1993: 35).
Buna karşılık Baykan Sezer, Doğu ve Batı’ya coğrafi sınırlamalar ve tanımlar getirmekten özenle kaçınır çünkü Doğu ve Batı arasındaki egemenlik mücadeleleri sonucunda bu sınırlar sürekli değişim geçirmiştir. Konuya
coğrafi sınırlarla yaklaşmak yerine Sezer, Doğu’da ve Batı’da toprağın üretimsel özelliklerine odaklanır bu özelliklerin yarattığı sosyal, siyasal ve kül4

Dünya egemenliğinin Batı eline geçmesi ilk kez gerçekleşmemektedir. Daha önce Roma İmparatorluğu da aynı başarıyı göstermişti.
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türel etkiler çerçevesinde Doğu ve Batı ayrışmasını tartışır.
Sezer’e göre toplumlar, Doğu-Batı çatışmasına dâhil olan toplumlar ile
bu çatışmaya dâhil olamamış tarih-dışı toplumlar olarak sınıflandırılabilir.
Tarih-dışı toplumlar (Amerika’daki yerli uygarlıklar, Afrika’nın büyük bir
bölümü, Avustralya yerlileri vb.) Avrupalıların kendilerini sömürgeleştirdiği döneme kadar Batı ile herhangi bir ilişkileri olmadığı için Batı’nın yıkıcı, tahrip edici etkilerine karşı herhangi bir bağışıklık geliştirememişler
ve Batı etkisine karşı direnç gösteremeyip yok olmuşlar ya da Batı’nın kurduğu ilişkiler ağına teslim olmuşlardır. Ancak Doğu (Asya) toplumlarının
durumu bundan çok farklıdır.
Sezer’e göre Doğu-Batı ayrışması tarih-öncesi dönemlerde başlamış
ve varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Tarih-öncesi dönemlerde –ki
insanlık tarihinin büyük kısmını kapsar – Doğu ve Batı’da toprağın gösterdiği farklı nitelikler bu iki kutba farklı örgütlenme yapıları (medeniyet
özellikleri) kazandırmıştır. Batıdaki (Avrupa’daki) toprakların eşdeğer verimde olması nedeniyle ve artan nüfusu besleyebilmek için tarıma açılabilecek ormanların mevcudiyeti nedeniyle Batı insanı bireysel çözümlere
başvurmuştur. Batılı birey sorunlarının çözümünü kendinden başka kimseye borçlu olmadığı için toprak üzerinde özel mülkiyet anlayışını geliştirmiştir. Oysa Doğu’da tarıma en elverişli topraklarla (suboyu ovaları) elverişsiz toprakların (bataklıklar, çöller, bozkırlar) birbirleriyle komşu olması
Doğu’da toprağı çekişme konusu yapmıştır. Bu çelişki, Doğu toplumlarını
bir yandan artan nüfus baskısına diğer yandan göçebe/yağmacı topluluklara karşı çözümler bulmaya yöneltmiştir. Bu sorunlar Doğu’da bireyin gücü
ve yetenekleriyle çözülemeyecek kadar büyük ve ciddi sorunlar olduğu için
devlet örgütlenmesi tarihte ilk kez Doğu’da ortaya çıkmıştır. Devlet örgütlenmesi, bir yandan tarıma elverişsiz toprakların tarıma açılması (bataklıkların kurutulması ve suni sulama tesislerinin inşası vb.) yoluyla artan
nüfus sorununa çözüm sağlamış bir yandan da askeri güvenlik sorununu
çözerek üretimin sürekliliğini garanti altına almıştır (Sezer, 1979 ve 1990) .
Doğuda güvenliği ve üretimin sürekliliğini sağlama gereksinimi asker/
bekçi devletlerin doğmasına yol açmıştır. Asurlular, Persler, Selçuklular,
Araplar ve nihayet Osmanlılar bu asker/bekçi devlet geleneğinin/misyonunun izcileridir. Bu devletlerin temel misyonu üretici Doğu toplumları lehine
Doğu-Batı ilişkilerini denetlemek, bu ilişkiler üzerinde egemenlik kurmaktır. Türkler, Anadolu’ya yerleşmek suretiyle “kimliklerini değiştirmeden
vatanlarını değiştirerek” Doğu-Batı ilişkilerine dâhil olmakla kalmamış,
geliştirdikleri Osmanlılık siyasetiyle Yakın Doğu’da Doğu-Batı ilişkilerini
denetleme rolünü 600 yıl başarıyla oynamışlardır (Sezer, 2006:135-150).
Türklerin kurduğu “Osmanlı İmparatorluğu bu Yakın Doğu asker devletlerinin en son ve en mükemmel örneği[dir]” (Sezer, 2006:146).
Görüldüğü üzere Sezer, Doğu-Batı ayrışmasını kültürel terimlerle değil,
maddi/tarihi temellerle açıklamaya çalışmaktadır. Onun bu çabası tarihi
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determinizm riski doğursa da Huntington’un açıklamalarındaki faşizan/
emperial boyutlardan ırak olması bakımından kuramsal bir üstünlüğe sahip olduğu söylenebilir. Sezer’in açıklamaları en azından bir tartışma zemini yaratmaktadır. Oysa Huntington’un medeniyetler çatışması tezi kültürel
farklılıklardan neşet eden çıkar farklılıklarını toplum ve tarih üstü olgular
kabul ederek çatışmayı kadere dönüştürmektedir. Onun düşüncesinin bu
karakteristiği Batı medeniyetinin ayırt edici özellikleri ve medeniyetler
çatışmasının nedenlerine ilişkin tartışmalarında kendini açıkça belli etmektedir. Elbette Baykan Sezer görüleceği üzere Huntington’un tamamen
karşısında yer alır.
6. Batı Medeniyetinin Kimliği ve “Üstünlüğü”
Huntington Batı medeniyetinin ayırt edici niteliklerinin modernleşmeyle
birlikte değil modernleşme öncesinde şekillendiğini düşünür. Bu ayırt edici özellikleri Huntington (2005:106-108) şu maddelerde toplamaktadır:
1) Klasik miras (Yunan felsefesi ve rasyonalizmi, Roma hukuku,
Latince ve Hıristiyanlık).
2) Katoliklik ve Protestanlık (“Batı Medeniyetinin tek ve en önemli
özelliğidir”).
3) Avrupa dilleri (Batı, diğer medeniyetlerden dillerinin çokluğuyla
ayrılmaktadır).
4) Dini ve dünyevi otoritelerin birbirlerinden ayrılması (bu ayrışma
“Batı’da özgürlüğün gelişmesine büyük katkıda bulunmuştu”).
5) Hukuk Devleti (Romalılardan miras kalmıştır)
6) Sosyal pluralizm (“kan bağına, evlilik bağına dayanmayan farklı
özerk grupların varlığı ve yükselmesi”)
7) Temsili heyetler.
8) Bireycilik.
Huntington bu niteliklerin belirli miktarlarda belli dönemlerde başka topluluklarda da bulunabileceğini, Batının bizzat kendisinin de bu niteliklerden zaman zaman uzaklaşmış olabileceğini kabul ve ikrar eder.
Ona göre, “tek tek ele alındıklarında bu etkenlerden hiçbirisi Batı’ya özgü
değildir. Bunların birleşimi Batı’ya ayırt edici niteliğini veren özelliktir”
(Huntington, 2005:108). Daha çarpıcı olan ise Huntington’un bu niteliklerin “Batının kendisini ve Dünyayı modernleştirmede lider olmasını
sağlayan faktörler” olduğunu ileri sürmesidir (Huntington, 2005: 108).
Demek ki Huntington, Batının modernleşmedeki öncü rolünü, diğer bir
deyişle Batı’nın “üstünlüğünü”, Batının kendi özüne ve iç dinamiklerine
borçlu olduğunu düşünmektedir. Nitekim Huntington Batı’nın tüm Batıdışı toplumlar üzerinde egemenlik kurmasını da yine kendi öz kültürel ve
teknolojik gelişmeleriyle izah etmeye çalışmaktadır. Buna göre, “[Batı’nın
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19. ve 20. Yüzyılda elde ettiği Dünya egemenliğine ilişkin] bu eşsiz ve çarpıcı gelişmenin nedenleri, Batı’nın sosyal yapısı ve sınıf ilişkilerini, ticaretin
ve kentlerin yükselmesini, Batı toplumlarında iktidarın göreli bir biçimde monarklar, asiller, laik ve dinsel otoriteler arasında dağılmasını, Batı
toplumlarında ulusal bilincin ortaya çıkmasını, devlette bürokrasinin gelişmesini içermektedir. Ancak Batı’nın yayılmasının ilk ve yakın kaynağı
teknoloji idi” (Huntington, 2005:93).
Huntington’un bu görüşleri aslında hiç de yeni ve özgün değildir.
Sosyoloji de dâhil olmak üzere Batı düşünce tarihi, değer yüklü bu görüşleri değişik versiyonlarıyla uzunca bir zamandan beri dillendirmektedir.
Bu nedenle Baykan Sezer Huntington’un medeniyetler çatışması tezi yayınlanmadan çok önceleri (1970’li yıllarda) bütün bu görüşleri kendi çalışmalarında tartışmış ve hemen hepsine farklı açıklamalar getirmiştir.
Sezer’in Batı kimliğine ilişkin bu savlara karşı geliştirdiği tüm alternatif
yaklaşımları tartışmak ayrı bir incelemenin konusu olacak kadar ayrıntılı
ve sofistikedir. Bu nedenle bunlardan sadece iki tanesine kısaca değinmek
yeterli olacaktır.
İlk olarak, Batıya özgü olduğu öne sürülen laiklik konusunda Sezer etraflıca durmaktadır. Laiklik, Batı’nın özsel bir erdemi ya da akıl ve mantığın evrensel kuralları gereği değil, “belli tarihi koşulların sonucu ortaya
çıkmış bir toplumsal olaydır” (Sezer 1991:217). Öncelikle, Batı’daki hâkim
din (Hıristiyanlık), Batının kendi içinde doğmuş bir din değil, dışarıdan
ithal ettiği bir dindir. Batı, Dünya egemenliğini kurunca artık bu dinle ilişkisini gevşetmiş ve laikliği doğurmuştur. Ancak, kendi içinde laikliği geliştiren Batı, sömürgelerinde yerli halkları Hıristiyanlaştırma çabalarından
hiç geri kalmamıştır. Bu alanda ciddi muhalefetle karşılaştığı toplumlarda
da sosyalizm aracılığıyla onları dinlerinden uzaklaştırmaya (laikleştirmeye) çalışmıştır. (Sezer, 1991: 218-220). Ona göre, gerçekte “ne İslamiyet’in
ne de Hıristiyanlığın özünde laiklik yoktur… Hıristiyanlık bu dünya işleriyle İslamiyet’ten fazla ilgilidir. Tanrı Hıristiyanlıkta bizzat kendisi yeryüzüne inecek kadar insanoğlunun işleriyle ilgilidir. Laiklik şu ya da bu
dinin özünde olmaktan çok siyasi gelişmelerin bir sonucudur. Din, toplumların değerlendirilmesi ve toplum bilinci olarak da karşımıza çıkınca
Batı, Doğu’nun kimliğini belirleyebilmesini engellemek için laikliği ortaya çıkaracaktır” (Sezer, 1991:221-22). Sezer ayrıca Doğu’nun mistisizm ve
dinle özdeşleştirilmesi ve Osmanlı Devletinin teokrasiyle tanımlanması
eğilimlerini de gerçekçi bulmaz.
İkinci olarak, teknolojik yenilikler ve sanayileşme hususuna da Sezer
başka bir açıdan bakmaktadır. Her şeyden önce, “endüstri çok eski çağlardan bu yana Batı tarihinde olduğu gibi Doğu uygarlıklarında da rastlanılan
bir olaydır” (Sezer, 2006: 86) ama Batı’nın sömürgeci varlığı ve taktikleri
yakın bir zamana kadar Doğu’nun endüstriyel gelişmesine engeller oluşturmuştur. Ayrıca, Sezer’e göre endüstri bir neden değil, bir sonuçtur.
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Yakın çağda Batının dünyada kurmuş olduğu egemenlik ilişkilerinin bir
sonucudur. “Batı endüstri devriminden bu yana yeryüzünde büyük bir güç
sahibidir. Ancak bu güç hiçbir zaman yalnızca kendi emek ve çabasının
ürünü değildir. Bu nedenle kendisine büyük olanaklar kazandıran pazar
yasalarını kutsallaştırmıştır” (Sezer, 2006:103). Dolayısıyla Sezer’e (1994
ve 1997) göre, çağdaş Batı refah ve zenginliğinin arkasında endüstri ve teknoloji devrimleri yatmamaktadır. Aksine, Batı ürettiği ürünleri satabileceği pazarlar bulabildiği ölçüde endüstri ve teknoloji devrimini sürdürebilmiştir. Batı yarattığı bu pazar ekonomisi sistemiyle Doğu toplumlarını
Batı’ya boyun eğmeye zorlamıştır.
Yukarıdaki alıntılardan da anlaşıldığı üzere Baykan Sezer, Huntingtonun
aksine, Batıya atfedilen kimlik unsurlarının Batı’nın kendi öz karakteri
ya da becerileriyle ilişkilendirilmesini doğru bulmamakta, bunun yerine
Batıya özgü olduğu ileri sürülen tüm kimlik unsurlarının ancak tarihsel
gelişmeler ve toplumlar arası ilişkiler içinde anlamlarını bulabileceğini düşünmektedir.
7. Medeniyetler Çatışmasının Neden ve Nitelikleri
Medeniyetler niçin çatışma içindedir? Çatışma, medeniyetler arası ilişkilerde kaçınılmaz bir olgu mudur? Şimdiye kadarki çözümlemeler Huntington
ve Sezer’in bu sorulara ne tür yanıtlar vereceklerinin işaretlerine haizdir.
Açıkça ifade etmek gerekirse, Huntington ve Sezer bu sorulara birbirlerinden tamamen farklı yanıtlar vermektedirler. Şöyle ki;
Huntington, net bir şekilde çatışmanın kaynağı olarak medeniyetlerin farklı kültürel özlere sahip olmasını gösterir. Nitekim Huntington
(2005:76) “bu yeni dünyada en kapsamlı, önemli ve tehlikeli çatışmalar
sosyal sınıflar, yoksullar ve zenginler veya diğer ekonomik terimlerle tanımlanmış gruplar arasında olmayacaktır, aksine farklı kültürel varlıklara
ait halklar arasında olacaktır” tespitini yaptıktan sonra “kültürel ortaklıklar ve farklılıklar devletlerin ilişkilerini, düşmanlıklarını ve çıkarlarını
şekillendirir. Dünyadaki en önemli ülkeler ağırlıklı olarak farklı medeniyetlerden gelirler” (2005:77) diyerek toplumlar arası çatışmalarda kültüre
temel belirleyici rol yüklediğini açıkça göstermektedir. Huntington, toplumlar arası çatışmaları siyasal ve ekonomik gelişme farklılıklarının yarattığı yönündeki antitezin önünü kesmek için bu farklılıkların da kaynağının
kültürel farklılıklar olduğunu ileri sürer. Nitekim, Huntington (2005: 76)
“medeniyetler arasındaki başlıca siyasal ve ekonomik gelişme farklılıklarının kökleri de açıkça onların farklı kültürlerinde yatmaktadır. Doğu Asyalı
toplumların istikrarlı demokratik siyasal sistemlere ulaşmada yaşadıkları
zorlukların kaynağı da Doğu Asya’nın ekonomik başarısının kaynağı da
Doğu Asya kültürüdür. İslam Dünyasının büyük kısmında demokrasinin
doğuşundaki başarısızlığı da büyük ölçüde İslam kültürü açıklar. Doğu
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Avrupa’nın ve önceki Sovyetler Birliği’nin komünizm sonrası toplumlarındaki gelişmeler de onların medeniyet kimliklerince belirlenmiştir” derken
de bu görüşünü dile getirmektedir.
Buna karşılık Baykan Sezer, Huntington’da örneğini bulan bu tür kültürel determinist/özcü savları saçma bulur. Bu savlar, ona göre saçma olduğu kadar anlamlıdırlar da. Ona göre, işin özüne inebilmek için tarihe başvurmak zorunludur. Medeniyetler arası çatışmanın nedenleri ve kaynaklarını anlamak ancak tarihsel çözümlemelerle mümkündür. Ancak Batı,
konuyu tarihte sorgulamak yerine kültürel farklılaşmalarda sorgulamayı
yeğlemektedir çünkü onun işine gelen budur. Bu aslında bir çeşit kaçak güreştir. Batı, sürekli kültürel farklılıkları gündemde tutarak kendi üstünlüğüne açıklama getirme çabasındadır ama “Batı’nın, Doğu’nun kendisinden
farklı olduğunu ileri sürmesinin birinci ve başlıca nedeni Doğu’yu sömürüşünü haklı göstermek tasası ve çabasıdır. Böylece sömürgeciliğinden hiçbir
utanma ya da tedirginlik duymasına gerek kalmayacaktır. Batı tarafından
bu farklılık ayrıca sömürgeci olarak gireceği ülkelerde kendisine yöneticilik ve bu başka tür toplumları uygarlaştırma görevini yükleyen bir farklılık
olarak tanımlanacaktır. Başka deyişle bu kendisine bir üstünlük kazandıran bir farklılıktır” (Sezer 2006: 56).
Sezer’e göre medeniyetler arası çatışmanın gerçek nedenlerini ve kaynaklarını tespit etmek için tarih araştırmalarına başvurmak zorunludur.
Bu yapıldığı takdirde, Sezer’e göre kültürel farklılaşma yerine Doğu ve Batı
arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çatışmaların yarattığı farklı kimlik ve
kültürler olgusuyla karşılaşılacaktır. Sezer (2000:125) bunu şöyle dile getirmektedir. “Doğu-Batı İlişkilerinde Doğu’nun ve Batı’nın kendi açılarından belli çıkarları, belli amaçları vardır. Bu nedenle aralarındaki çelişki ve
çatışma maddi ve tarihi bir temele dayanmaktadır” (italikler eklenmiştir).
Görüldüğü üzere Sezer de Huntington gibi Batı ve Batı-dışı –özellikle
Doğu – uygarlıkları arasında bir çelişki ve çatışma olduğu fikrindedir ama
ondan farklı olarak bu çelişki ve çatışmaların kaynağını tarihi ve maddi
temellerle açıklamayı daha doğru ve isabetli bulmaktadır. Bununla beraber, Huntington medeniyetler arası çatışmayı kaçınılmaz olarak görürken
Baykan Sezer için bu kaçınılmaz değildir. Medeniyetler arasında her ne
kadar çıkar çatışmaları olsa da Sezer bu çatışmaların medeniyetler arası işbirliği şeklini de alabileceğini kabul eder. Nitekim, ona göre bugünkü
sorun Batı’nın buna yanaşmak istememesidir. Batı, elde etmiş bulunduğu
Dünya egemenliğini koruyabilmek için tüm toplumları ve toplumsal güçleri denetlemek istemekte ve “kendi isteği dışında görülecek gelişmelerden
ürkmektedir”. Sezer’e göre bugünkü medeniyetler arası çatışmanın kaynağı işte burada yatmaktadır: “Batı’nın bu güçlere Doğu-Batı işbirliği içinde
değil de tek başına egemen olmak istemesi söz konusu çelişkilere yol açmaktadır” (Sezer 2006: 96; italikler eklenmiştir). Oysa, Dünya egemenliği
Batı’nın eline geçmeden önceleri, yani bu egemenlik Doğu medeniyetinde
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olduğu dönemlerde Doğu, iki medeniyet arasında işbirliğine dayalı ilişkiler
geliştirme becerisini göstermiştir. Doğu medeniyeti, yaratıcı yetenekleriyle
sadece kendi sorunlarına çözüm bulmakla kalmamış, çevresindeki göçebe
toplumlar ve bu arada Batı için de fırsatlar ve işbirliği olanakları sunmuştur (Sezer, 1979). Medeniyetler arası işbirliği geçmiş tarihsel dönemlerde
mümkün olduğuna göre gelecekte de mümkün olabilir ancak bunun için
modern sömürgeci yöntemlerle Dünya egemenliğini sürdürmeye çalışan
Batı’ya karşı Doğu’nun direncine ve özellikle Türkiye öncülüğünde bir liderliğe gereksinim vardır.
9. Sonuç
Düşünceleri incelenen iki düşünürün medeniyetler arası çatışma (MAÇ)
kavramına yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıklar Şekil-1’deki gibi
özetlenebilir.
Buna göre, Huntington ve Sezer’in iki temel ortak düşünceyi paylaştıkları söylenebilir. Birincisi, insanlık tarihi medeniyetler tarihidir ve medeniyetler birbirleriyle çatışma içindedirler. İkincisi ise, Batı medeniyetine
en büyük tehdit (Huntington) ya da direnç (Sezer) kaynağının İslam ve
Çin medeniyetleri (Huntington), diğer bir deyişle Doğu (Sezer) olduğudur.
Ancak bu iki ortak görüşün dışında Huntington ve Sezer birbirlerine
tamamen zıt şeyler söylemektedirler. Öncelikle, Huntington’a göre MAÇ,
toplumlar arası ilişkilerde belirleyici bir unsur olarak tarihte yeni bir olgu
olarak belirirken Sezer’e göre bu hiç de yeni bir olgu değildir, aksine tarihöncesi dönemlerden günümüze kadar (hatta gelecekte de) tarihi gelişmeyi
belirleyen en önemli faktördür.
İkinci olarak, Huntington birbiriyle çatışma halinde 7 ya da 8 medeniyetin varlığına işaret ederken Sezer çatışmanın temelde iki ana medeniyet
(Doğu ve Batı) arasında gerçekleşmekte olduğunu vurgular.
Üçüncü olarak, Huntington MAÇ’ın kaynağının kültürel farklılıklar olduğunu düşünür ve kültürel determinist bir pozisyon alırken Sezer MAÇ’ın
kaynağının maddi ve tarihi temellere dayandığını göstermeye çalışır.
Şekil 1: Huntington ve Sezer’e göre MAÇ (Medeniyetler Arası Çatışma)
HUNTINGTON’A GÖRE MAÇ

SEZER’E GÖRE MAÇ

İnsanlık tarihi medeniyetler tarihidir.
Medeniyetler birbirleriyle çatışma
içindedir.

İnsanlık tarihi medeniyetler tarihidir.
Medeniyetler birbirleriyle çatışma
içindedir.

MAÇ’ın belirleyici unsur olması
tarihte yeni bir olgudur.

MAÇ, tarihin her döneminde etkin ve
belirleyici bir olgudur.
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MAÇ, 7 veya 8 medeniyet arasında
vuku bulmaktadır.

MAÇ, iki temel medeniyet (Doğu ve
Batı) arasında baskın olgudur.

MAÇ’ın kaynağı kültürel
farklılıklardır.

MAÇ, maddi ve tarihsel temellere
dayanır.

MAÇ, kaçınılmaz bir olgudur.

MAÇ, kaçınılmaz değildir;
medeniyetler işbirliği temelinde de
birbirleriyle ilişki geliştirebilirler.

Batı medeniyetinin üstünlüğü
daimidir.
Batılılaşmak ve çağdaşlaşmak
farklı şeylerdir. Batılılaşmadan
çağdaşlaşmak mümkün ve arzu edilir
bir şeydir.

Batı medeniyeti üstünlüğünden söz
edilemez çünkü Batı başarılarının
arkasında kendi emeği ve çözümleri
değil, tarihsel/toplumlararası ilişkiler
ve kolonyalist tutumları vardır.
Batı medeniyetinin üstünlüğü
geçicidir.
Batılılaşmak, kalkınmak,
çağdaşlaşmak vb. kavramların hepsi
soyut ve tarihsiz kavramlar olup Batı
egemenliğine hizmet etmektedirler.

Batı medeniyeti için en büyük tehdit
İslam ve Çin medeniyetlerinden
gelecektir.

Batı medeniyetine karşı en büyük
direnç Doğu’dan gelecektir.

Batı medeniyeti üstünlüğünü kendi öz
kimlik ve yeteneklerine borçludur.

Dördüncü olarak, kültürel farklılıklar çok köklü ve kalıcı oldukları için
Huntington’a göre MAÇ kaçınılmazdır. Buna karşılık Sezer, tarihte birçok dönemde taraflar arasında şiddete dayalı gelişimler göstermiş olsa da
MAÇ’ın kaçınılmazlığı fikrini kabul etmez. O, Doğu medeniyetinin birçok
örneğini sunduğu üzere medeniyetler arasında işbirliğine dayalı ilişkilerin de mümkün olduğunu/olabileceğini ancak Batı’nın Dünya egemenliğini elinden kaçırma kaygısıyla buna yanaşmadığını dile getirir.
Beşinci olarak, Huntington Batı medeniyetinin bugün belli tehditlerle karşı karşıya olsa ve gücü geçmişe rağmen biraz zayıflamış olsa bile
Batı’nın gücü ve üstünlüğü konusunda kuşku duymaz ve bu üstünlüğün
daimi olduğunu düşünür. Sezer ise, Batı’nın gücünün geçici olduğunu
düşünür ve Batı’nın üstünlüğü fikrini şiddetle reddeder çünkü, ona göre,
Batı’nın başarılarının arkasında onun kendi kimliği, emeği ve çözümleri
değil, sömürgeci tutum ve çabaları yatmaktadır.
Son olarak, Huntington Batılılaşma ve çağdaşlaşmanın farklı şeyler olduğunu, Batılılaşmadan çağdaşlaşmanın mümkün ve arzu edilir bir şey olduğunu, Batılılaşarak çağdaşlaşma modelinin (Kemalizm) başarısız bir model olduğunu ileri sürerken Sezer, Batılılaşma, kalkınma, çağdaşlaşma gibi
kavramların Batı tarafından üretilen soyut ve tarihsiz kavramlar olduğunu
ve Batı çıkarlarına hizmet ettiklerini düşünür. Huntington, Batılılaşmadan
çağdaşlaşma modelini gerçekçi ve takdire şayan bulmakla birlikte medeniyet ve kültür farklılıklarının küresel siyaseti belirleyen temel faktör olma
özelliğini mütemadiyen vurgulamakta ve kendi çıkarlarını koruyabilmesi
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için ortak kültürel paydalar temelinde Batı medeniyetini Latin Amerikan
ve Ortodoks medeniyetleriyle ittifaka teşvik etmektedir. Sezer ise, toplumların gücünü çağdaşlaşmadaki başarılarına göre değil, Dünya siyasetinde
oynadıkları ve oynayabilecekleri role/misyona göre değerlendirir ve kendi
toplumunu ve devletini bu role/misyona sahip çıkmaya davet eder.
Sonuç olarak denilebilir ki Huntington ve Sezer’in MAÇ’a yaklaşımları yüzeysel bir benzerlik gösterse de aslında köklü biçimde birbirlerinden
farklıdırlar. Bu farklılığı tespit önemlidir ancak söz konusu iki yaklaşım
kuramsal tutarlılık ve güçleri bakımından da bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.
Öncelikle belirtilmesi gereklidir ki Sezer’in konuyla ilgili çalışmaları
Huntington’dan çok daha eski bir geçmişe sahiptir. Huntington meşhur
makalesini 1993’de yayınlarken Sezer konuya ilişkin görüş ve eserlerinin
birçoğunu 1970’li (hatta 1960’lı) yıllarda oluşturmuş durumdaydı. Öte
yandan Huntington’un Sezer’in eserlerini okumuş olma ihtimali de düşük
görünmektedir. Dolayısıyla, muhtemelen, iki düşünür birbirlerinden habersiz olarak5 kendi düşünce çizgileri üzerinde konuya ilişkin görüşlerini
geliştirmiş bulunmaktadırlar.
İkinci olarak, Huntington’un tezi yarattığı tüm ilgi ve tepkilere rağmen gerçekte yeni ve özgün bir tez olma özelliklerine sahip görünmemektedir. Batı düşünce geleneğindeki oryantalist ve modernist söylemler
Huntington’un savlarının birçoğunu ondan önce tekrar ede gelmektedir
zaten. Huntington’un tezini ilginç yapan belki onun üslubunun çarpıcılığı
ve doğrudanlığıdır. Dünyadaki siyasal gelişmeler ve siyasal konjektür de
onun tezine ilgiyi arttıran bir başka önemli unsurdur.
Baykan Sezer’in Doğu-Batı ayrışması tezi de birçok yazara çok şey borçludur. Sezer’in kendisi de bunu açıkça dile getirmektedir. Sezer’i sadece
Türkiye’de değil çok tanınmasa da Dünya çapında önemli bir düşünür kılan husus, onun akademide marjinal kalma riskine rağmen Doğu-Batı ayrışması tezini 30 yılı aşkın bir süre ısrarla, inatla ve tutarlılıkla savunmuş
ve geliştirmiş olması ve yeni siyasal gelişmeler karşısında sürekli test ederek ilerletmiş olmasıdır.
Öte yandan ele alınan iki düşünürün MAÇ yaklaşımları iç tutarlılıkları
ve açıklayıcılık güçleri bakımından da eşit değerde değildir. Huntington
farklı medeniyetlerin neden ve nasıl farklı kültürlere sahip olduklarına
yeterli bir açıklama getirmediği gibi medeniyetler arası çatışmaların neden geçmişte de bugün olduğu gibi en önemli çatışma alanı olmadığına
da açıklık getirmemektedir. Ayrıca Huntington, bugün yaşayan 7 ya da 8
5

Elbette Sezer, Huntington’un makalesini ve kitabını yayınlanmalarını takiben okumuştur. Ancak bu okumaların Sezer’in daha 70’li yıllarda geliştirmiş olduğu düşünceleri üzerinde önemli
bir etkisi olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Huntington, Sezer için Batı düşünce dünyasının bilinen genel eğilimlerinin tipik bir örneğidir.
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medeniyet içinde Batı medeniyeti ile İslam ve Çin (sinik) medeniyetleri
arasındaki çatışmayı tartışırken İslam ve Çin medeniyetlerinin Batı dışında diğer medeniyetlerle olan kültürel farklılıklarını göz ardı etmektedir.
Huntington, İslam ve Çin medeniyetleri Batı medeniyetiyle çatışma durumundayken örneğin neden Ortodoks ve Latin Amerikan medeniyetleriyle
çatışma durumunda olmadığını tartışma gereği bile duymamaktadır. Öte
yandan Huntington’un Batı medeniyetinde birlikte mevcudiyetinden söz
ettiği 8 kimlik unsuru hususunda bizzat Batı içinde gerçekten bir birliktelik ve konsensus olduğu da çok su götürür bir savdır. Bütün bu noktaların Huntington’u kendi içinde çelişkiye soktuğu açıktır. Dolayısıyla,
Huntington’un, Batı’nın İslam ve Çin medeniyetleriyle savaşını meşrulaştırmak için yapay bir çaba içinde olduğu kolayca sezinlenebilmektedir.
Baykan Sezer’in çözümlemeleri ise Huntington’unkilerle karşılaştırılamayacak derecede realist ve bir o kadar da hümanist bir karakter taşımaktadır. Sezer, çatışmanın maddi temellerini açıklamakta ama çatışmayı
kader olarak görmemektedir. Aksine Sezer, medeniyetler arasında işbirliği olanaklarına yaptığı vurguyla Batı’ya da Doğu’ya da alternatif bir ilişki
biçimi sunmaktadır. Dolayısıyla, Sezer’in yaklaşımını daha verimli kılan
bir başka husus, onun tek yönlü değil çift yönlü (hem Doğu’yu hem Batı’yı
açıklayıcı) çözümlemeler yapma becerisidir.
Sezer’in yaklaşımı spesifik olarak Türk toplumu (ve Doğu) açısından da
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yaklaşım, Batı karşısında ezilmiş bir bilinç
ve eylemlilik halinden kurtulmayı öngörmekte, yeni bir bilinç ve eylem
programı sunmaktadır. Bu bilinç ve eylem programı kuşkusuz Türk sosyolojisi tarafından etraflıca tartışılmayı hak etmektedir.
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An Essay on Comparision of S.P. Huntington and Baykan Sezer
Fahri ÇAKI
Abstract
Inter-civilizational conflicts has been one of the mostly discussed topics in social and political debates during 1990’s and 2000’s. Huntington’s writings on this topic have played a catalysing role
for the development of the discussions. He proposed a political action program for Western states
by asserting that conflicts among societies are no longer based on economical and ideological differences but on cultural differences and that the most serious confrontations in the world politics will
take place between the Western civilization and Islamic/Chinese (Confucian) civilizations. On the
other hand, since 1970’s, a Turkish sociologist, Baykan Sezer, has been focusing on East-West differentiation and conflicts in his works while at the same time taking a critical attitude against the policies of Westernization applied in Turkish and Eastern societies. In appearance, both of the scholars
reveal a similar intellectual and political position. Thus, by looking at them more closely, this paper
aims to determine whether this seemingly similar position is real or misleading. Contrary to how
they appear, the paper will argue that Huntington’s and Sezer’s approaches on inter-civilizational
conflicts are radically different from each other and that Sezer’s approach is relatively more realistic
and humanistic in nature.
Key Words:Inter-civilizational conflicts, East and West, cultural differentiations, global politics.

Medeniyetler Çatışması Mı, Doğu-Batı Çatışması Mı?:
S. P. Huntıngton Ve Baykan Sezer Karşılaştırmasına Dair Bir Deneme
Fahri ÇAKI
Özet
Medeniyetler arası çatışmalar (MAÇ) 1990’lı ve 2000’li yılların sosyal ve politik tartışmalarında
öne çıkan bir konudur. S.P. Huntington’un konuya ilişkin yazıları bu süreçte ciddi bir katalizör rolü
oynamıştır. Huntington, toplumlararası çatışmaların artık ekonomik ve ideolojik farklılıklar temelinde değil, kültürel farklılıklar temelinde gelişeceğini ve bu bağlamda en ciddi çatışmaların Batı
medeniyeti ile İslam ve Çin medeniyetleri arasında cereyan edeceğini ileri sürerek Batılı devletler
için siyasal bir program sunmuştur. Öte yandan 1970’li yıllardan beri konuyu tartışan Türk sosyologu Baykan Sezer de Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki ayrışmaları ve çatışmaları çalışmalarının
odak noktası kılmış ve Türk ve Doğu toplumlarının Batılılaşma/Batıcılaşma politikaları karşısında
eleştirel bir tutum almıştır. Görünüş itibariyle her iki düşünür de benzer bir entelektüel ve siyasal
pozisyon almaktadırlar. Ancak MAÇ yaklaşımları daha yakından incelendiğinde bu iki düşünürün
birbirleriyle ne kadar benzer ya da farklı olduklarını tartışmak bu makalenin temel amacı olacaktır.
Makale, görünüşteki benzerliğe rağmen Huntington ve Sezer’in MAÇ yaklaşımlarının birbirinden
radikal şekilde ayrıştığını ve Sezerin yaklaşımının daha gerçekçi ve hümanist bir karakter taşıdığını
ileri sürecektir.
Anahtar Kelimeler: Medeniyetler arası çatışmalar, Doğu ve Batı, kültürel farklılaşmalar, küresel
siyaset
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Türk Düşüncesinde Bir İzlek
Olarak Ulusal Sinema
Öner Buçukcu

Yönetmen Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları (1964) filmi Türk sinema tarihinde köyden kente göçün bütünlüklü biçimde irdelendiği ilk film olarak değerlendirilebilir.1
Disiplinlerarası oldukça akışkan bir formasyona sahip bu metnin yazarının Türk
sineması üzerine düşünmeye başlamasını sağlayan film de Gurbet Kuşları olmuştur. Maraş’tan İstanbul’a göç eden bir ailenin Haydarpaşa Tren Garı’nda başlayan
İstanbul macerasını anlatan film yine Haydarpaşa Tren Garı’nda noktalanmaktadır. Yıllar sonra verdiği bir mülakatta kendi üstadı olarak değerlendirdiği Kemal
Tahir’in “sen, görebildiğim kadarıyla Türk sinemasında mekânları en iyi kullanan rejisörsün” tespitini doğrularcasına Halit Refiğ filmini köyden kente göçün,
daha doğru bir ifadeyle Türkiye’deki toplumsal dönüşümün sembolü haline gelen
Haydarpaşa Garı’nda başlatıp yine aileyi aynı mekândan köyüne geri göndermesi
Türk entelektüelinin zihninde köyden kente göçün geleceğine ilişkin üstü örtük bir
tavsiye ya da beklentiyi de içermektedir.2
1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren “ulusal sinema” kavramsallaştırmasına yönelen ve bu çerçevede söz konusu kavramsallaştırmanın hem teorisini hem
pratiğini oluşturmaya çalışan Halit Refiğ, kendi düşünsel gelişimi açısından Gurbet
Kuşları (1964) filmini, Şehirdeki Yabancı (1962) ile birlikte Ulusal Sinema düşüncesinin ilk örnekleri olarak göstermektedir. 1960’lı yılların siyasal ortamında dönemin önemli yönetmenleri Metin Erksan ve Atıf Yılmaz (Batıbeki) gibi kimseler
tarafından da çok ötelenmeyen ulusal sinema düşüncesinin yarattığı ilk heyecan
dindikten sonra yönetmenler bu yaklaşıma daha mesafeli olmaya başlamışlar; ulusal sinema teorisinin tek yönetmeni Halit Refiğ olarak belirmiştir.
Halit Refiğ’in bu dönemde Kemal Tahir’le kurduğu ikili ilişkinin gelişmesi,
özellikle Kemal Tahir’in Refiğ’in “Haremde Dört Kadın” (1965) filminde senaryo
1

Burada Türk sinema tarihi gibi bir kavramsallaştırmanın mevcut çalışmalar dikkate alındığında
çok sağlıklı bir tarihsellik içermediğinin altı çizilmelidir. Türkiye’de sinema tarihi üzerine yapılan akademik ve akademik olmayan çalışmaların neredeyse tamamı Nijat Özön ve Giovanni
Scognamillo’nun sinema tarihi çalışmalarını, özellikle 1961 öncesi dönem için tekrar etmektedirler. Bu noktada 1961 bilinçli seçilmiş bir tarihtir. Metin Erksan’ın bu tarihte yaptığı Yılanların Öcü’nün yarattığı tartışma ve ardından Susuz Yaz filminin Berlin’de kazandığı ödül Türk sinema tarihi çalışanların Nijat Özön ve Giovanni Scognamillo’nun genel kabuller bütünü haline
gelen çalışmalarının dışında açılımlara / değerlendirmelere de kapı aralamıştır. Halit Refiğ de
Türk sinemasının 1960 sonrasında “konuşur hâle geldiğini; 1960 sonrasında meselenin artık bu
konuşan sinemanın ne söyleyeceği olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Halit Refiğ, Ulusal Sinema
Kavgası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009, s. 22.

2

Bu çalışmaya epigraf yapılan şiirde de görüleceği üzere Haydarpaşa Garı Türk entelektüelinin
konumlanışını tasrih etmede önemli bir sembol durumundadır.

katkısı sağlamış olması, Halit Refiğ’in TRT için çektiği Yorgun Savaşçı’nın başına gelenler, Devlet Ana projesi ve Karılar Koğuşu (1990) filmi sonraki dönem ve
düşünsel devamlılık üzerinde durulmaksızın flu bir biçimde de olsa Kemal Tahirulusal sinema-Halit Refiğ örtüşmesini beraberinde getirmiştir. Bu durum Halit
Refiğ sinemasının ve Halit Refiğ’in düşünsel konumlanmasının sağlıklı biçimde ele
alınmasını da engellemiş gözükmektedir.3
Çalışmanın temel amacı ulusal sinema anlayışını Halit Refiğ’in tezleri çerçevesinde kristalize etmek ve Kemal Tahir’le olan ilintisi üzerine bazı tespitlerde bulunmaktır.
Toplumsal Gerçekçilikten Ulusal Sinemaya (mı?)
1950’lerin sonlarına doğru özellikle şiir alanında ön plana çıkan toplumsal gerçekçi
kaygı yerini İkinci Yeni şiiri ile birlikte sembolizm ve alegoriye terk etmeye başladı.
Diğer taraftan evrensel düzeyde gerçekçiliğe bir tepki biçiminde gelişmeye başlayan egzistansiyalizm (varoluşçuluk) etkisindeki metinler Türkiye’de de toplumsal
gerçekçi edebiyatın dışında gelişme gösteriyordu. Bu dönemde köy gerçekçiliği
üzerine metinler üretilmeye de devam ediliyordu. Köy gerçekçiliği kemalizmin taşrayı dönüştürme projesine intibak ettirilirken egzistansiyalizm çerçevesinde gelişen metinler bu makro proje dışında çok daha bireysel ve modernist bir temaya
sahip bulunuyordu.
Sinema, 1960larla birlikte entelektüel kesimler tarafından bir sanat dalı olarak
değerlendirilmeye başlandı ancak söz konusu kesimlerde yerli sinema örneklerinin gelişkin bir arka plandan yoksun oldukları, dolayısıyla kaliteli yapımlar olamayacakları yönünde de bir düşünce belirmeye başladı. Diğer taraftan 1960-65
arası dönemde Duygu Sağıroğlu, Ertem Göreç, Vedat Türkali, Halit Refiğ ve Metin
Erksan’ın filmleri ile sembolize edilen “toplumsal gerçekçi sinema hareketi” etkili
oldu.
Türkiye’de daha çok lümpen kesimlere hitap eden bir uğraş olarak görülen sinemanın siyaset kurumuyla ilk ve belki de en önemli ilişkisi Yılanların Öcü (1961) filmi vesilesiyle olmuştur. 1960 darbesi sonrasında anayasal özgürlüğün sınırlarının
genişletilmesi bağlamında sansür kurumunun da büyük eleştirilere tabi tutulduğu
bir dönemde büyük tartışmalar arasında gösterime giren Yılanların Öcü Türkiye’de
devletin sinemaya daha ciddi biçimde bakmasını da beraberinde getirmiştir. Susuz
Yaz (1963) filminin Berlin’de düzenlenen festivalden büyük ödülle dönmesi sonrasında devletin girişimleriyle toplanan Millî Sinema Şûrası (1964) Türk sinemasındaki teorik tartışmalara da başlangıç teşkil etmiştir.
Kültür Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanan Şura’nın esas amacı devletin sinemayla kuracağı ilişkinin mahiyetinin ne olabileceğine ilişkin bir takım çıkarımlarda
bulunmaktır. Toplantıya hem sinemacılar hem de ülkedeki entelektüel kesimler
katılım göstermiştir. Baştan sona tartışmalarla geçen Şura’da entelektüellerle sinemacılar arasındaki yaklaşım krizi sinemacıların devletin sinema filmlerini desteklemesi gerektiğine ilişkin fikirler ileri sürmeleri üzerine derinleşmiştir. Toplumsal

3

Bu durumu en müşahhas biçimde Halit Refiğ’in vefatı sonrasında özellikle muhafazakâr/islamcı diye tanımlanabilecek çevrelerin yayın organlarında (bilhassa Yusuf Kaplan ve M. Nedim
Hazar’ın) yayınlanan metinlerde görmek mümkündür.
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gerçekçiliği Türk sinemasındaki ilk bilinçli sol hareket olarak gören4 Halit Refiğ bu
durumu şu şekilde anlatmaktadır:
“(…)Bu olunca, bu sefer aydınlar, film ithalatçılarıyla ittifak halinde bir şey
içine girdiler… Bir hareket içine girdiler. Tezleri şuydu; ““Sinemada Türk filmi,
yabancı film” diye bir ayrım yapmak yanlıştır. Ayrım, iyi film, kötü film arasında
yapılır. Yoksa, Türk filmi ile yabancı film arasında ayrım yapmaya kalkışmak
çok yanlış olur.” İşte, Şura’da, bizim aydınlarla ilişkimizi kopartan bu yaklaşım
oldu.
(…)Bu tartışma öncesinde biz, sinemadaki gerçekçilik arayışlarına,
“Toplumsal Gerçekçilik” olarak bakmaktayken, bu çatışmalardan sonra,
“Toplumsal Gerçekçilik”, “Ulusal Gerçekçilik” haline dönüştü.”5
Ulusal Sinema Tartışmasını Hazırlayan Siyasal Ortam
1960 darbesi sonrası oluşturulan 1960 Anayasasının getirdiği ortam marksist/sosyalist fikirlerin daha yoğun biçimde tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. 1961
yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi entelektüel çevrelerde de büyük beklenti doğurmuştur. Ancak 1965’te gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin %3’lük
bir oy oranıyla Meclise 15 Milletvekili göndermesine mukabil Süleyman Demirel
önderliğindeki Adalet Partisi’nin tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğa erişmesi söz konusu kesimlerde ciddi bir hayal kırıklığı ile neticelenmiştir. Halit Refiğ
10 Ekim 1965 seçimlerinin sinemada 27 Mayıs 1960 ile gelen havayı dağıttığını6;
diğer taraftan halkın aydınlara olan güvensizliğini gösterdiğini ifade etmektedir.7
Seçimlerden Adalet Partisi’nin iktidarının çıkması kurucu idareyi ve dolayısıyla
devlet aygıtını derin bir krizin içerisine sürüklemeye başlamıştır.8
27 Mayıs’ın toplumsal kabul görmediğini işaretleyen 1965 seçimleri 27 Mayıs’ı
büyük oranda destekleyen aydın kesimlerin, özellikle sosyalist solun parçalı bir
yapıya geçişini hızlandırmış gözükmektedir. Doğan Avcıoğlu çevresinde bir araya gelen bir grup Yön Dergisi’nde kendilerini ifade etmeye başlarken Aziz Nesin,
Yaşar Kemal, Çetin Altan, M. Ali Aybar gibi isimler Ant Gazetesi’ni çıkarmaya başlamışlardır. Yön Dergisi ile aynı çizgide kabul edilebilecek Devrim Dergisi, 1968’in
radikal öğrenci hareketlerinden Millî Demokratik Devrim’in kendini ifade edeceği
Mihri Belli önderliğindeki Aydınlık Dergisi, TİP’in gayr-ı resmi yayın organı, stalinist, sovyetik, enternasyonalist çizgide yayın yapan Yurt ve Dünya Dergisi de bu
dönemde yayınlanmaya başlamıştır.
1960’lı yılların sonuna doğru TİP’te Behice Boran ve Sadun Aren, Yön Dergisi
çizgisini sert biçimde eleştirmeye başlamışlardır. İkiliye göre Yön Dergisi emperyalizm tarafından biçimlendirilen ulusal kültür ile sosyalizm arasında ilişki kurarak
enternasyonal sosyalist hareketin temel değerlerine ve insanlığın ortak mirasına
4

Refiğ, age, s. 35.

5

Güneş Özayten’in Halit Refiğ’le 11 Haziran 2009 tarihli görüşmesi, Güneş Özayten, Ulusal Sinema Düşüncesi Bağlamında Bir Kuram Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
2009.

6

Refiğ, U. S. K., s. 45.

7

Refiğ, ege, s.41.

8

İlerleyen dönemlerde Başbakan Süleyman Demirel’in sıklıkla kullandığı “Bu anayasa Türkiye’ye
bol geliyor” ifadesi söz konusu durumu çeşitli açılardan kristalize etmektedir.

ihanet etmektedirler. 9
Solun omurgasında enternasyonalizm tartışması yapılırken10 Sencer Divitçioğlu,
Selahattin Hilav, İdris Küçükömer gibi isimler marksiyan analizin üzerinde çok
fazla durulmamış ve Ortodoks marksizmin dışında kalan Asyatik Üretim Tarzı
kavramıyla ilgilenmeye başladılar. Ulusal sinema tartışmasını geçmişe ve geleceğe
dönük olarak Halit Refiğ bağlamında kuran, bir teorik çerçeveye ulaştıran, Kemal
Tahir’le bağını kuran da ATÜT tartışması olmuştur denilebilir.
Türk Solunda Beşinci Kol: Asyatik Üretim Tarzı Tartışması
Karl Marx 1959-68 arası dönemde, hiçbir zaman yayımlamamak niyeti ile Ekonomi
Politiğin Kritiği ve Kapital’e hazırlık olmak üzere “Grundrisse der Kritik der
Polischen Ökonomie”yi yazdı. Marx’ın bu çalışmasının müsveddeleri 1939-41 arasında Moskova’da kitap haline getirildi, 1953’te Almanya’da basıldı.11 Grundrisse
içinde “Formen die der Kapitalischen Produktion Vorhergehen” bölümü özellikle önemlidir. Önemi batı toplumlarının geçtiği kölelik, derebeylik ve kapitalizm
üretim tarzları aşamaları dışında başka toplumlara ait başka üretim tarzlarının da
bulunduğu gerçeğini ortaya koymasıdır. 12 Marx ve Engels arasındaki yazışmalarda ikisinin de bu konuyla ısrarla ilgileniyor oldukları görülebilir.13 Özellikle 1853
Haziranındaki mektuplaşmalarında özel mülkiyetin bulunmuyor olmasının bütün
doğunun kilit noktasını teşkil ettiği düşüncesinde birleştikleri görülmektedir.14
Ortodoks marxism toplumların gelişimini tek doğrusal olarak değerlendiren bir
temel eğilim kanununa sahiptir. Kölelik-Derebeylik-Kapitalizm-Sosyalizm safhalarını içeren bu gelişim çizgisi Avrupa toplumları için geçerli olduğu gibi Avrupa dışı
toplumlar için de geçerlidir. Bütün toplumların tek doğrusal bir gelişim çizgisine
9

Erkan Ünal, Invited Sojourners: A Survey of Translations into Turkish of Non-Fiction Left Books Between 1960 and 1971, Boğaziçi Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

10 Murat Belge’nin söz konusu tartışmaya ilişkin bir tespitinin burada paylaşılması meselenin
analiz edilmesinde ufuk açıcı olabilir: “Denilebilir ki, Türkiye Marksist solu ulusal bir siyasî güç
olma şansını zedeleyebilecek oranda popüler eğilimlerden çok evrensel ilkelere uyma içgüdüsüyle davranmıştır.” Murat Belge, Türkiye Dünyanın Neresinde, Birikim Yay, İstanbul, 1993, s.
83.
11

Bu metin ilk olarak 1939’da Moskova’da yayınlanmıştır. İnceleme 1948’de Japonca’ya, 1953’te
Doğu Berlin’de, 1956’da İtalyanca ve Romence’ye, 1964’te İngilizceye, 1966’da Fransızcaya ve
1967’de Türkçeye çevrilmiştir.

12

Sencer Divitçioğlu, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az-Gelişmiş Ülkeler, Elif Yayınları, İstanbul,
1966, s. 3.

13

(…) Bernier, haklı olarak Türkiye, İran ve Hindistan’dan bahsederken, doğudaki bütün olayların temelini toprakta özel mülkiyetin yokluğunda aramalıdır diyor. Bu doğu cennetinin gerçek
anahtarıdır. (…) Gerçekten toprak mülkiyetinin yokluğu bütün doğunun anahtarıdır. Doğunun
siyasî ve dinî bütün tarihi burada gizlidir. Ama nasıl oluyor da doğulular toprak mülkiyetine,
bunun feodal biçimine bile bir türlü varamıyorlar? Sanırım bu başlıca toprağın koşulları ile birleşen iklimden ileri geliyor, özellikle Sahra’dan, Arabistan’dan, İran’dan, Hindistan’dan ve Tatar ülkesinden geçerek Asya’nın yüksek yaylalarına varan geniş çöl alanlarından. Yapay sulama
burada tarımın ilk koşuludur, bu ise ya köyün ya vilayetin ya da merkezî hükümetin görevidir.
Doğuda hükümetin her zaman üç bakanlığı olmuştur: Maliye (ülkenin talanı), Harbiye (ülkenin
ve yabancı ülkelerin talanı) ve yeniden üretimi gözetim altında tutabilmek için Bayındırlık.
Bkz. K. Marx-F. Engels, Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri, Sol Yay., Ankara, 1992, s. 142.

14 Jean Chesnaux, Asya Tipi Üretim Tarzının Açtığı Yeni Araştırma Alanları, Asya Tipi Üretim
Tarzı içinde, Ant Yayınları, İstanbul, 1970, çev: İrvem Keskinoğlu, s. 30.
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sahip oldukları iddiası dayanağını Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı adlı eserin
meşhur ön sözünde bulmaktadır. Marx’ın ünlü “Yel değirmeni size derebeyinin hakim olduğu bir toplumu; buhar makinesi ise sanayi kapitalistinin hakim olduğu bir
toplumu verir” cümlesi de bu bağlamda ele alınabilir.15
Marx’ın uzun süre farkına varılmayan Formen’inin önemi de tam olarak bu
noktada başlamaktadır. Marx bu çalışmasında toplumların gelişim çizgisinin tek
doğrusal değil ve fakat çok doğrusal olabileceğini ortaya koyan eski Avrupa’da ya
da Avrupa dışı toplumlarda var olduğunu düşündüğü farklı üretim biçimlerini antic, germanic, asiatic ve slovanic olarak sıralamıştır.16
ATÜT bütün Asya hatta Meksika ve Peru toplumlarını da içine alan bir iktisadi sistemdir. Asya tipi mülkiyet şeklinin en belirgin niteliği topluluğun bireyler
üzerindeki kontrolünün sıkılığı ve fertlere bu topluluğun bir üyesi sıfatıyla toprak
verilmesidir. Temeli teşkil eden bu birimlerin üzerinde bir “üst birlik” olarak devlet
bulunmaktadır. Bu Asya tipi devlet ya da Marx’ın deyişiyle üst birlik bütün köy topluluklarını (komünatelerini) bir arada tutar ve üyelerini kendisine bağımlı hale getirir. Marx bu durumu “genelleştirilmiş kölelik” diye adlandırmıştır. Aynı zamanda
bu devlet politik ve ekonomik faaliyetleri de yerine getirir.17
Marx’a göre göçebe toplumlarda savaşları yönetmek, yağmaları örgütlemek
yerleşik toplumlarda ise kamu yatırımlarını (tapınak, yol, köprü gibi) gerçekleştirmek ve özellikle sulama tesislerini yapmak için üstün bir otorite olan devlete ihtiyaç vardır. Dağınık ve seyrek köy topluluklarında kamu fonksiyonlarını başarmak
için devlet toprağın mülkiyetine sahip olmalıdır. Toprak mülkiyetinin devlete ait
olduğu bu toplumlarda sınıflaşma ortaya çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu toplumlarda sınıf gibi gözükenler sadece devlet ve halk şeklinde belirmektedir. Devletin “ulu”
kişiliği ise yine devletin yarattığı bir “kapıkulu” sınıfı ile temsil edilir.18
ATÜT sorunu Plehanov’la Lenin arasındaki tartışmalarda da önemli bir yer
tutmaktadır. Lenin Asya tarihinin belirgin özellikleri ve Çarlık rejiminin despotizme ve Asya’daki yönetimler gibi hareketsizliğe eğilim göstermesi ile ilgilenmiş;
1905’teki devrim girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Rusya’da
“Asyaî bir düzenin yeniden kurulmasından” korktuğunu gizlememiştir. Ama bu
konudaki düşüncelerinin gelişme tarzı yeterince iyi incelenmemiştir. 19
1925-27’de Çin’deki ihtilal girişiminin de başarısızlıkla sonuçlanması ve Stalin’le
muhalifleri arasındaki anlaşmazlığın belirgin bir hâl alması Asya tipi üretimle ilgili
araştırmalar üzerinde olumsuz bir etki yapmıştır. Bu konuda ilk toplantı 1930’da
Tiflis’te olmuş; bundan daha önemli bir toplantı da 1931 Şubatında Leningrad’da
yapılmıştır. Bu toplantı marxism üzerine bir tartışma olmaktan ziyade politik bir
amaç taşımaktadır. Tartışmada ATÜT taraftarlarıyla Troçkistler bir tutulmuşlar;
bu tartışmadan itibaren Sovyetler’deki doğu tarihçileri ATÜT kavramını reddetmeye başlamışlardır. Onlara göre doğu toplumlarında görülen durum feodalizmin ya
da köleciliğin değişik şekillerinden ibarettir. Bu kanının ortaya çıkışında akademi
üyesi de olan V. V. Struve’nin 1940’da yayınladığı makalesinde ATÜT sorununun
15

Divitçioğlu, age, s. 4.

16

Divitçioğlu, age, s. 4.

17

Chesnaux, age, s. 29 ve 39.

18

Divitçioğlu, age, s. 11.

19

Chesnaux, agm, s. 31.

kesin olarak çözüldüğünü iddia etmesi de etkili olmuş gözükmektedir.20
Wittfogel’in çok tartışılan Oriental Despotizm (1957) kitabına kadar unutulmuş
gözüken kavramın özellikle Fransa merkezli21 yoğun entelektüel tartışmaları başlattığı görülmektedir. ATÜT tartışmasının marxian gelenekte yeniden tartışılmaya
başlanması 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren uluslararası sistemde ve siyasal yapıda meydana gelen değişimlerle de doğrudan ilintili gibi gözükmektedir. Bu
çerçevede Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın uluslararası politikada daha yoğun
biçimde yer tutmaya başlamasının altı çizilmelidir. İkinci Büyük Savaşın sona ermesinin ardından ulusal kurtuluş hareketlerinde görülen atılım, BM’ye Asyalı ve
Afrikalı pek çok yeni devletin girmesi, ekonomik kalkınma, yeni bağımsızlığına kavuşan devletlerdeki kapitalist olmayan yolun tanımlanması sorunları, bağımsızlıktan önce olduğu gibi sonra da bu ülkelerdeki siyasal mücadelelere yön verecek olan
sınıf yapılarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi zorunluluğu Marxistleri kapitalizm öncesi devresinde bulunan Avrupalı olmayan toplumları eskisinden daha
sıkı bir şekilde incelemeye zorlamıştır. Ayrıca Avrupa dışı ülkelerin tarihleriyle ilgili yaşanan gelişmeler de ATÜT tartışmasının yeniden gündeme gelmesinde etkili
olmuş gözükmektedir.22
Bu tartışmaların Türkiye’de de yansıması olmuştur. ATÜT tartışmasını
Türkiye’de başlatan, Enver Abdül Malik’in Mısır: Askerî Toplum kitabını
Türkiye’ye getirterek tanıdıklarının üzerinde düşünmelerini sağlayan Kemal Tahir
olmuştur.23 Bu alanda yayınlanan ilk yazı da yine Selahattin Hilâv tarafından,
Kemal Tahir’in teşviki ile kaleme alınmış ve Eylem Dergisi’nde yayınlanmıştır.
Aynı yıl Godelier’nin ATÜT kitabı Atilla Tokatlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 1965 ve 66’da Yves Lacoste’un sırasıyla Az Gelişmiş Ülkeler ve Sınıf Açısından
Az Gelişmişlik kitapları Türkçeye çevrilmiş; 1966’da Bahattin Akşit’in Türkiye’de
Azgelişmiş Kapitalizm ve Köylere Girişi ve Sencer Divitçioğlu’nun, deneme alt
başlığıyla Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ülkeler kitapları yayınlanmıştır.
1967 yılında ise hem Sencer Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı
Toplumu kitabı hem de Kemal Tahir’in Devlet Ana isimli eseri yayınlanmıştır.
Takip eden dönemde ise ATÜT tartışması çerçevesinde yeni açılımlar getiren İdris
Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması ve Muzaffer Sencer’in Osmanlı Toplum
Yapısı başlıklı eserleri yayınlanmıştır.24
ATÜT tartışmasının gelişmesinin hem politik hem de teorik anlamda Türkiye
sosyalist hareketi açısından önemli yansımaları olmuştur. 7. Sanat Dergisi’nde
20 Chesnaux, agm, s. 32-33.
21

Kavramın Fransa merkezli tartışılmasının en önemli sebebi Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın
Fransa solunda yarattığı çatlaktır.

22

Chesnaux, sgm, s. 23-25.

23

Hilâv, Marx ve Engels’in doğu toplumları ve Türkiye üzerine tezlerine ilişkin kitaplara, bu
konu üzerine çalışmaya başladıkları dönemlerde Türkiye’de ulaşmalarının çok güç olduğunu;
bu kitaplara daha çok Kemal Tahir’in kitaplığından eriştiklerini söylemektedir. Selahattin Bağdatlı (Haz.), Selahattin Hilâv’la Konuşmalar, YKY, İstanbul, 2012, s. 41-44. Selahattin Hilâv,
Edebiyat Yazıları, YKY, İstanbul, 2008, s. 102. Sencer Divitçioğlu da ATÜT tartışması üzerine
Türkçe’deki ilk metinlerden birisi olan 1966 tarihli çalışmasının önsözünde tartışmanın şekillenmesindeki katkılarından dolayı Kemal Tahir’e teşekkür etmektedir. Bkz. Divitçioğlu, age, s.
7.

24

Müslüm Kavut, Kemal Tahir’de Kuram, Toplum ve Tarih İlişkisi Üzerine, Bir Kemal Tahir
Kitabı içinde, Ed: Kurtuluş Kayalı, İthaki Yay., İstanbul, 2010, s. 128.
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Kemal Tahir’in ATÜT’ün Türkiye’de tartışılmasına zemin hazırlayan düşünsel çabalarını eleştiren Vedat Türkali “Kemal Tahir’in tarih tahlilleri ‘Bugün Türkiye’de
burjuva sınıfı yoktur, sınıflar doğmamıştır’ sonucunu kabule zorluyor. Bu ihanete kadar gidebilecek bir hatadır” cümleleriyle tartışmayı kristalize etmiş
gözükmektedir.25
Türk toplum yapısını anlamaya yönelik bu düşünsel çabalar sinema çevrelerinde, özellikle Halit Refiğ ve Metin Erksan gibi kimseler tarafından da takip edilmektedir. Özellikle Halit Refiğ ATÜT tartışmasına büyük bir ehemmiyet vermektedir ve
bu yaklaşımı sinema çalışmalarında da kendisini kısa sürede gösterecektir. Kemal
Tahir’in senaryosunu büyük ölçüde kaleme aldığı ancak filmin jeneriğinde isminin
gözükmediği 1965’te gösterime giren Haremde Dört Kadın bu çerçevede ortaya
çıkmış bir yapım olarak dikkat çekmektedir. Ancak sinema kamusunun bir tarafında Türk toplumuna ilişkin bu tartışmalar gündemdeyken diğer tarafında Millî
Sinema Şûrası sonrasında derinleşen ayrılığın bir kurumsal üst yapıya bürünmesi
söz konusu olmuştur.
Sinemada Yeni Bir Aktör: Sinematek
Tam bu dönemde kurulan Türk Sinematek Derneği, Türk sineması üzerine tartışmaların daha da derinleşmesi neticesini beraberinde getirmiştir. Sinematek’in kurucuları Metin Erksan ve Lütfi Akad gibi yönetmenlere ilişkin negatif bir tarafsızlık
içerisinde gibi gözükseler de Türk sinemasının önceki dönemlerinde gerçekleştirilen çalışmaların yetersizliği üzerinde ittifak etmişler; hem biçim hem de muhteva
açısından Türk yönetmeninin evrensel sinema, özellikle Fransız yeni dalga sinemasıyla buluşması gerekliliği üzerinde durmaya başlamışlardır. Sinematek’in yayın organı Yeni Sinema Dergisi’nde yayınlanan metinde yer alan “biz artık pembe
filmler istemiyoruz, bizim istediklerimiz üzerinde kan rengi olanlardır”26 cümlesi
Sinematek çerçevesinde gelişen tepkinin muhtevasına ilişkin fikir vermektedir.
Sinematek, cinematheqhue’in Türkçeleştirilmiş halidir. Kelime olarak kütüphanesi, gala salonu, gösteri salonları vb. unsurları içerisinde barındıran bir kompleks ifade edilmektedir. Dünyadaki önemli örnekleri Cinamatheqhue Française
(Paris), Institut Lumiere, Cinematheqhue Suiesse (Lozan), British Film İnstitute
(Londra), Filmmuseum (Berlin), the International Institute of Cinema (Torino),
Cinematheqhue of Moscow olarak sayılabilir.
Türkiye Sinematek’in kurucuları Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı, Hüseyin Baş,
Aziz Albek, Semih Tuğrul, Tunç Yalman, Tuncan Okan, Sebahattin Eyüboğlu, Cevat
Çapan, Macit Gökberk, Nijat Özön ve Muhsin Ertuğrul’dur.
Sinematek kurulduktan sonra Claude Chabrol, Luis Bunuel, Jean Luc-Godard,
Luchino Visconti başta olmak üzere önemli yönetmenlerin filmlerini, bu arada
Sovyet sineması, Doğu Avrupa Sineması, Amerikan Sineması, Fransız Yeni Dalga
Sineması ve İtalyan Yeni Gerçekçi sinemasından örnekleri göstermeye başladı.
Onat Kutlar bu eğilimi ve Sinematek’in kuruluşundaki temel motivasyonu şu şekilde açıklamaktadır:
“Sinematek’in kuruluşu hepimiz için çok heyecan vericiydi. Bir taraftan
Türkiye’nin kültürel değerleri, bunun sinematografik karşılığı; öbür taraftan
25

Aktaran Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Sepya Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 56.

26

Yeni Sinema Dergisi, Ekim-Kasım 1966, no: 3, s. 6.

hepimiz sinema tutkunuyuz. Hepimizin ancak sevdiği filmlerin yönetmenlerini
Türkiye’de göremiyoruz. Önce kendimiz film seyretmek istiyoruz.”27
1965’te kurulan Sinematek’e, Türk sinemasının o güne kadarki en fazla dikkat
çeken yönetmeni Metin Erksan üye yapılmamıştır. Sinematek’in Türk sinemacılarına mesafeli bakışı Sinematek’e alternatif ve farklı bir vizyonla önce Ulusal Sinema
Dergisinin (Özgür Sinema Dergisi’nin devamı olarak da görülebilir) yayınlanması
ardından Metin Erksan ve Halit Refiğ’in katkıları, Sami Şekeroğlu’nun girişimleriyle Türk Film Arşivi’nin kurulmasıyla neticelenecektir.
Ulusal Sinema Tartışması
Ulusal sinema düşüncesi yönetmen Halit Refiğ tarafından dillendirilmiştir. Halit
Refiğ Ulusal Sinema Kavgamız adlı çalışmasında ulusal sinema düşüncesinin ilk
örnekleri olarak Metin Erksan’ın Susuz Yaz, Ertem Göreç’in Karanlıkta Uyananlar,
Duygu Sağıroğlu’nun Bitmeyen Yol ve kendisinin Şafak Bekçileri, Gurbet Kuşları,
Haremde Dört Kadın filmlerini göstermekle birlikte ulusal sinema akımı çerçevesinde değerlendirilen filmler genel itibariyle Halit Refiğ ve Metin Erksan’ın filmleri
olmuştur. Metin Erksan 1970’li yıllarla birlikte ulusal sinema kavramsallaştırmasına mesafeli bir konum almakla birlikte Halit Refiğ ölümüne kadar ulusal sinema
düşüncesini savunmayı sürdürmüştür. Bu bağlamda ulusal sinema kavramsallaştırması ile neyin kastedildiği önem kazanmaktadır.
Toplumsal gerçekçilik bağlamında filmler üreten Lütfi Ö. Akad 28 Mart 1988’de
kendisiyle yapılan mülakatta bir soruya verdiği cevapta ulusal sinema kavramsallaştırmasından anladığının üslubuyla belirginleşmiş bir Türk sineması olduğunu
ortaya koymaktadır.28 Yazar ve senarist Vedat Türkali Yedinci Sanat Dergisi’nde
yayınlanan bir söyleşisinde ulusal sinema düşüncesi ile kastedilen şeyin bir takım
dogmatik düşünceleri savunmak olmadığını, ulusal sinemanın sinemasal açıdan
bir biçim ve içerik arayışı olduğunu söylemiştir.29 Bununla birlikte değerlendirilmek kaydıyla ulusal sinema kavramsallaştırmasını üreten ve uzunca bir süre teorisyenliğini yapmaya çalışan Halit Refiğ ulusal sinema düşüncesine yönelişi şu şekilde
anlatmaktadır:
“Metin Erksan, Duygu Sağıroğlu ve benim savunduğumuz fikir şuydu: Türk
sineması sermayeye dayanan bir sinema değildir. Türk sinemasında gerçek değer emektir. Türk sinemasındaki 2-3 istisnanın dışında prodüktörler bile sermayedar değil emekçidirler. Bu özellikler Türk sinemasının ekonomik yapısını batı
ülkeleri sinemalarından apayrı bir kılığa sokmaktadır. (…) Kapitalist ülkelerde
sinema sermayedarın hakimiyeti, sosyalist ülkelerde devletin hakimiyeti altında
ise yapısı ne birine ne öbürüne benzeyen Türkiye’de sinemanın kaderini emekçiler
çizmelidir. Bunun için alınacak örnek ne batıdadır, ne doğuda… Kendi geleneklerimiz kendi tarihimiz içindedir.30
27

Çeviker, Turgut (Haz.), Onat Kutlar Kitabı, 43. Altın Portakal Film Festivali Yayını, 2006, s.
178.

28

“(…) Ulusal sinemanın içeriği kadar deyişine de dikkat edilmelidir. Ben ulusal sinema tartışmaları
çıkmadan önce bile öyle bir sinema dilinin peşindeydim ki, konuşmalar, isimler olmadan da dünyanın
neresinde görülürse görülsün bu bir Türk filmidir denebilsin.” Bkz. Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler
Çerçevesinde Türk Sineması, Deniz Kitabevi, Ankara, 2006, s. 142.

29

Neşe Kaplan, Aile Sineması Yılları 1960’lar, Es Yayınları, İstanbul, 2004, s. 80.

30 Refiğ, age, s. 54.

145

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

146

TYB AKADEMİ / Eylül 2013

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

(…) Bunlara karşılık ağır hücumlara hedef tutulan biz Türk sinemacıları
ikinci görüşü benimsemiş durumdayız. “Sanat evrenseldir” diye memleketimize
sızdırılan kültür emperyalizminin yayılmasına set çekmeye, önce düşüncede bağımsızlığımızı kaybetmekle başlayan bu akımın daha sonra ekonomik bağımsızlığın ve neticede siyasal egemenliğin kaybına giden bir yol olduğunu anlatmaya
çalışıyoruz.”31
Ulusal sinema düşüncesi retorik düzeyinde tartışmalara yol açmış olmakla
birlikte pratikte kendisini sadece Halit Refiğ sinemasında göstermiştir denilebilir.
Dolayısıyla ulusal sinema kavramsallaştırmasını, söz konusu kavramsallaştırmanın teorisyenliğini ve pratisyenliğini yapmış olan Halit Refiğ sinemasından ve metinlerinden takip etmek gerekmektedir.
Toplumsal gerçekçi sinemadan ulusal sinemaya geçişi Ulusal Sinema Kavgamız
başlıklı çalışmasında doğrusal bir süreç olarak değerlendiren Refiğ,32 toplumsal
gerçekçi sinemadan ulusal gerçekçi sinemaya, yani toplumsallıktan ulusallığa geçişinde Kemal Tahir’in etkisinden ve ATÜT tartışmasından bahsetmektedir.33 Kemal
Tahir’in kendisi üzerindeki etkisini “benim üzerimdeki en son ve en büyük etki
Kemal Tahir olmuştur” şeklinde ifade eden Halit Refiğ Kemal Tahir’i Nijat Özön’ün
yönlendirmesiyle okuduğunu ve ilk tanıştığı andan itibaren Kemal Tahir’in Türk
toplumunun farklı bazı tarafları olduğu düşüncesi üzerinde kafa yorduğunu
belirtmektedir.34 Kemal Tahir’in özellikle Türk toplumunun devletle kurduğu ilişkinin farklılığı üzerinde düşündüğünü ifade eden Refiğ kendisinin batıdaki devletle
“bizdeki” devlet arasında benzerlikler ya da farklılıklar üzerine o tarihlere kadar
hiç kafa yormadığını belirtmektedir.35 Bu çerçevede kendisinin devlete ilişkin fikirlerinin geliştiğini ifade eden Refiğ’in sinema düşüncesinde de devlet belirleyici bir
noktada bulunmaktadır.
Türkiye’de ne batıdaki gibi kapitalist bir sermayedar ne de SSCB’de tecrübe
edildiği gibi devlet tarafından örgütlenen bir sinema olmadığı için halk tarafından
31

Refiğ, age, s. 59.

32 Refiğ aynı yaklaşımı kendisiyle yapılan nehir söyleşide de sürdürmektedir. Bkz. Türk, age., s
238.
33 İbrahim Türk (Haz.), Halit Refiğ-Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, Kabalcı Yayınları, İstanbul,
2001, s. 232-233. Diğer taraftan Marxian geleneğin toplumsal çözümleme kodlarını kullanarak
taşra, kadın-erkek ilişkileri, kentleşme gibi sorunları anlamaya yönelen toplumsal gerçekçilik
hareketi konusunda Halit Refiğ’in bu filmlerin çekilmesinin üzerinden çok uzun bir süre geçmeksizin katıldığı bir toplantıda “(…) bu filmleri yaparken yanlışlara düştük. Türk insanını yanlış
yorumladık. Halk Acı Hayat, Gurbet Kuşları, Otobüs Yolcuları’nı destekledi. Diğerleri ticari başarısızlıkla sonuçlandı. Bu da halkla irtibatı sağlayamamalarından doğuyordu. Yaşayan gerçekleri değil, zihindeki kavramları yansıtmaya çalışmışlardı” cümleleri Refiğ’in de toplumsal gerçekçilikten ulusal
sinemaya geçişte bir süreklilik olduğu noktasında şüphelere sahip olduğunu göstermektedir.
Aktaran Uçakan, age., s. 49. Bu cümlelerin sahibi Halit Refiğ’in kendisini Türk sinemasında
düşünsel tutarlılığı olan tek yönetmen olarak görmesi de ayrı bir ilginçliği oluşturmaktadır.
Aktaran Kayalı, age, s. 45.
34 Nazım Hikmet’in, Kemal Tahir’in Sağırdere romanını okuduktan sonraki tavsiyelerine gönderme yapan Refiğ Kemal Tahir’in ilk edebî metinlerinden itibaren böyle bir tavır içerisinde
olduğunu düşünmektedir. Bkz. Türk, age, s.227. Bununla birlikte Refiğ Kemal Tahir’in Ortodoks marxismin çözümlemelerinin Türk toplumunu anlamak için yeterli olmadığını görmekle
birlikte bu görüşlerini 1960’lı yılların ortalarına kadar ifade etmekten bir çeşit çekindiğini; bu
yaklaşımının da dışlanmak korkusu ile değil Kemal Tahir baskı karşısında böyle konuşuyor
denilmesi korkusuyla şekillendiği görüşündedir. Bkz. Türk, age, s. 228-229.
35

Türk, age, s. 230.

finanse edilen bir sinema olduğunu, bu sebepten Türk sinemasının belirgin karakterinin “halk sineması” olmak olduğunu ifade eden Refiğ36 1966-67 yılından itibaren bilinçli bir şekilde kullanmaya başladığını ifade ettiği ulusal sinema düşüncesinin merkezine devleti yerleştirmiştir. Refiğ ulusal sinemanın halk sinemasına37 ve
batı sineması hayranlığına bir tepki olarak geliştiğini ifade etmiş; bu tarz bir ulusal
sinemanın gelişmesi alttan yani halktan bir destek olmadığı takdirde ancak devletin genel bir kültür siyaseti ile yürütülebileceğini belirtmiş38, daha sonraki dönemde bu tavrını devletçilik olarak nitelemiştir.39 Halit Refiğ’e göre ulusal sinema ancak
devlet desteği ile mümkün olabilir çünkü ulusallık ancak devlet-halk birlikteliği ile
mümkün olabilen bir şeydir.40 Halit Refiğ bu çerçevede TRT için çektiği Yorgun
Savaşçı dizisi devlet tarafından yakıldığında ulusal sinema lafını unutmamakla birlikte telaffuz etmemeye başladığını; zira devlet unsuru sinemadan çıkarıldığında
ulusal sinemanın da imkansız hale geleceğini ifade etmektedir.41
Refiğ’in ulusal sinema anlayışının bir diğer önemli unsuru Türk toplumunun
kendine özgünlüğü düşüncesidir. Ulusal Sinema Kavgamız başlıklı çalışmasında
Türk toplumunun kendine özgünlüğünün tarihsel süreçlerden kaynaklandığını ifade eden Refiğ bu çerçevede özellikle ATÜT tartışmasına çokça önem atfeder gözükmektedir. Kemal Tahir’in açtığı yolda Sencer Divitçioğlu, Selahattin Hilâv gibi araştırmacıların ATÜT üzerine yaptıkları çalışmaların bugünün anlaşılmasında son derece önemli olduğunu düşünen Refiğ Türk sinemasındaki Sinematek-Film Arşivi
kutuplaşmasını da bu çerçevede yorumlamaktadır.42 Sinematek çevreleri tarafından ağır hücumlara hedef olan kendisinin de içerisinde bulunduğu sinemacıları
‘sanat evrenseldir’ diye Türkiye’ye sızdırılmaya çalışılan kültür emperyalizminin
yayılmasına set çekmeye, önce düşüncede bağımsızlığımızı kaybetmekle başlayan
bu akımın daha sonra ekonomik bağımsızlığın ve neticede siyasal egemenliğin kaybına giden bir yol olduğunu anlatmaya çalışan kimseler olarak tanımlamaktadır.43
Oluşturulmaya çalışılan ulusal sinema düşüncesinin Türk toplumunu batı toplumlarından farklı tasarlayan anlayışının en belirgin öğesi hiç kuşkusuz dine yaklaşımda görülmektedir. Dini bir üstyapı kurumu olarak değerlendiren Ortodoks
marxist anlayışa karşın dini Türk toplumunun bir değeri olarak kabul eden Refiğ’in
36

Refiğ, age, s. 91.

37 Refiğ kendisiyle gerçekleştirilen nehir söyleşide kendisinin bu yöndeki beyanıyla birlikte Kurtuluş Kayalı’nın da ulusal sinemayı halk sinemasına tepki olarak değerlendiriğine yönelik bir
soruya “Doğru, halk sinemasına tepki oluşu doğru. Ama daha önce yaptığım filmler anti-ulusal
mı?” şeklinde cevap vererek bu noktada da kendisinin düşünsel anlamda net olamadığını ortaya koymuştur. Bkz. Türk, age, s. 246.
38 Refiğ, age, s. 92.
39

Türk, age, s. 230.

40 Türk, age, s. 242.
41

Türk, age, s. 244.

42 Refiğ’in şu cümleleri özellikle dikkat çekicidir: “(…) Bugün Türk düşüncesi ve sanatları gerçekten bir yol ayrımına gelip dayanmıştır. Ya Mazhar Şevket İpşiroğlu ile Sabahattin Eyüboğlu’nun
yazdıkları gibi ‘Avrupa ne kadar bizden yana gelse bizim sanat mektebimiz yine Avrupa olacaktır. Millî değerlerimize ancak bu mektepte kazanacağımız şuurla varabiliriz. Dünya sanat
tarihinde millî değerler, hep milletlerin yabancı kültürlere çevrildiği, hatta kendilerinden çok
onlara değer verdiği zamanlarda meydana çıkmıştır. Ya da Kemal Tahir’in dediği gibi ‘hiçbir
toplum için’ yabancılardan alınacak hazır kurtuluş kalıbı yoktur. Refiğ, age, s. 58.
43

Refiğ, age, s. 59.
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bu yaklaşımının toplumsal gerçekçi sinemada menfi bir tarafsızlıkla değerlendirildiği söylenebilecek dine yaklaşımda ulusal sinemanın farklılaştığı noktayı belirginleştirmektedir. Refiğ, Arap yarımadasında yüzyıllarca kabileler şeklinde yaşamış bulunan Arap toplumunun devletleşme sürecini İslamiyetle açıklamakta;
Türklerin İslamiyeti kabulünde de bu durumun belirgin bir etkisi olduğunu ifade
etmektedir.44
Kendisiyle yapılan nehir söyleşide Türk toplumunun özelliklerini anlamaya çalışan bir yönetmen olarak Türk toplumunun kültürel özelliklerini meydana getiren
unsurları, özellikle bu unsurlar arasında en önemlisi olarak ön plana çıkan dini
görmezden gelmesinin mümkün olmadığını ifade eden; Türk kelimesinin etnisiteye vurgu yapmasına rağmen muhtevasını dilin ve dinin belirlediğine dikkat çeken
Refiğ bu yaklaşımıyla dine bir veri, toplumsal bir realite olarak baktığını ortaya
koymuş gözükmektedir.45 Refiğ’in tavrı şu cümlelerde daha sağlıklı biçimde izlenebilir:
“(…) Şimdi benim üstünde çok durduğum bir mesele var. Türk toplumunu batı
toplumlarından ayıran en büyük özelliklerin manevi değerler olduğunu söylüyorum. Bunu söylerken de bir şeye dikkat çekiyorum. Bakın manevi kelimesinin
batılı dillerde karşılığı yoktur. Maddi kelimesinin var.”46
Refiğ’in İslâm bağlamında üzerinde durduğu hususlardan birisi de tasavvuftur. İlk Türk mutasavvıf olarak kabul edilen Ahmet Yesevi’nin talebelerinin
Anadolu’nun Türkleşmesi ve Anadolu’daki devletleşme sürecinde oldukça etkin biçimde rol aldıkları düşüncesini ileri süren Refiğ,47 tasavvufun ferdiyetçiliği reddedip toplumsallığı önceleyen anlayışının bugünkü sosyal yapıların şekillenmesinde
etkili olduğunu söylemektedir.48 Bununla birlikte Refiğ Kemal Tahir’in tasavvufa
pek olumlu yaklaşmadığını dolayısıyla kendisini bu tavrı sebebiyle eleştirdiğini de
ifade etmektedir.
Ulusal sinema anlayışının özellikle muhafazakâr/sağ çevrelerden kararsızlıkla
karşılanmasının arkasında yatan en önemli sebep olarak da din olgusu gösterilebilir. Halit Refiğ’in ulusal sinema teorisi çerçevesinde oluşturulduğunu ifade ettiği
Haremde Dört Kadın filmi Antalya Film Festivali’nde yuhalanmış, bir diğer ulusal sinema örneği olarak gösterdiği Metin Erksan’ın Kuyu filmi ise büyük tepki ile
karşılanmıştır. Diğer taraftan yine Halit Refiğ tarafından ulusal sinemanın bilinçli
ilk örneği olarak gösterilen Bir Türke Gönül Verdim olumsuz karşılanmazken bir
diğer ulusal sinema örneği olarak gösterdiği Fatma Bacı (1972) filmi “millî sinema”
örneği olarak dahi değerlendirilebilecek bir film olarak görülmüştür.49
44

Refiğ, age, s. 138-139.

45

Türk, age, s. 248-249.

46

Türk, age, s. 256.

47

Refiğ bu düşüncesini ileri sürerken Selahattin Hilâv’ın Felsefe El Kitabı’na göndermede bulunmaktadır ancak Refiğ’in tasavvufa ilişkin düşüncesinin temelinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşu tartışmaları çerçevesinde yerli ve yabancı literatürde sıklıkla atıfta bulunulan Ömer Lütfü
Barkan’ın Kolonizatör Türk Dervişleri başlıklı çalışmasının olması muhtemeldir.

48 Refiğ, age, s. 140.
49

Uçakan, age, s. 72. Sinema yazarı Nijat Özön ise Fatma Bacı filmini şu şekilde değerlendirmektedir: “(…) Refiğ, Fatma Bacı’nın kahramanlarını, toplumsal etkiyi, ATÜT’ten esinlenen bir
yabancılaşma kavramına dayanarak anlatınca, bir takım savları kanıtlamaya kalkışınca, ortaya
son derece kaba, çizemsel (şematik) hiçbir ruhbilimsel derinliği olmayan, hiçbir ekonomik te-

Ulusal Sinema Teorisinin Geçmişe Dönük Yeniden Yaratımı
1965 yılında Türkiye Sinematek Derneği’nin açılmasıyla sinemada başlayan tartışmalar aslında Türk düşünce hayatı açısından bir turnusol kağıdı olarak değerlendirilmeye müsait gözükmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Sinematek Derneği
çerçevesinde Türkiye’de sinema ile ilgilenen kimseler 1960’lı yılların ortalarından
itibaren Türk sinemasının o güne kadar en ilginç filmlerini üretmiş Metin Erksan,
Lütfi Ö. Akad gibi yönetmenleri de dışarıda bırakarak Türkiye’de film anlayışının
gelişmesi ve dolayısıyla değişmesi için Avrupa sinemasının önemli örnekleri üzerinde durmaya başlamışlardır. Sinematek Derneği’nin Türk sinemasıyla yeniden
ilişki kurması Yılmaz Güney’in Umut (1970) filmi sonrasında olmuş; bu tarihten
itibaren Yılmaz Güney’in özellikle kırsalı konu alan filmleri olumlanarak Türk sinemasında bir prototip oluşturulmaya çalışılmıştır.50
Sinematek dışında kalan yönetmenler ise genellikle prodüktörlerle bir ya da
birkaç piyasa filmi karşılığında kendi filmleri için finansman yaratmak suretiyle
çalışmaya devam etmişlerdir. Metin Erksan’ın Kuyu filmi sonrasında kendi sinema
anlayışını yansıtma kaygısı taşımayan filmlere yönelmiş olması; Lütfi Ö. Akad’ın
Gelin-Düğün-Diyet üçlemesinin ardından TRT için Ömer Seyfettin’den televizyona
uyarladığı hikâyelerin büyük tepkiyle karşılanmasıyla birlikte Türkiye’de düşünsel
anlamda yaşanan hareketlilik kapsamında iç içe geçişler ve solda bölünmeler gibi
unsurların da etkisiyle ulusal sinema anlayışının en şematik ifadeleri Halit Refiğ’in
Bir Türke Gönül Verdim ve Fatma Bacı filmlerinde gözlenmiştir.
Bu dönemin sinemadaki bir başka tartışma konusu olan millî sinemanın tam
da bu dönemde belirginleşmiş olması; millî sinema anlayışına olumlu yaklaşan
kimselerin, örneğin Mesut Uçakan’ın, ulusal sinema anlayışını hakikati belli noktalarda yakalayan bir anlayış olarak değerlendirmesi, Halit Refiğ’in sinema anlayışını teorize ettiği Ulusal Sinema Kavgamız kitabının Hareket Yayınları tarafından
yayınlanması;51 Milli Türk Talebe Birliği’nde ulusal sinema-millî sinema üzerine
bir münazara gerçekleştirilerek bir anlayış elde edilmeye çalışılması bu dönemdeki
düşünsel akışkanlığı anlama açısından önemli veriler olarak ele alınmalıdır.
Bununla birlikte Halit Refiğ sonraki dönemde gerçekleştirdiği nehir söyleşilerde geçmişe dönük bir yeniden yaratım içerisine girmiş gibi gözükmektedir. Kendi
sinemasının o döneme göre özgün yanlarından birisi olarak dine yaklaşımını ve tasavvufa olan ilgisini gösteren Refiğ, kendisiyle gerçekleştirilen nehir söyleşide millî
sinema taraftarlarıyla ilişkilerini açıklarken şu ifadeleri kullanmaktadır:
“-Ortak noktanız ortak düşmanınızdı. Peki hiç mi başka ortak bir konunuz
yoktu?
Halit Refiğ: Hayır
-Mesela millî değerler konusunda?
H.R.: Hayır, bir araya gelemedik. Çünkü temel ayrılık şu idi: Ben ulusal kelimesini kullanırken çok bilinçli olarak millî kelimesini değil de ulusal kelimesini
kullandım. Ulusal kelimesi millî kelimesine göre laik bir özellik taşır. Yani ben
mele dayanmayan, ayakları havada bir yapıt çıktı.” Bkz. Nijat Özön, Sinema, Uygulayım-SanatıTarihi, Hil Yayınları, İstanbul, 1985.
50 Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde…, s. 28.
51

Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı filminin senaryosunun da Hareket Yayınları tarafından yayınlanması ilginçtir.
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ulusal kelimesini kullanmakla, aslında dinî konularla ilgilensem bile laiklik konusunda taviz vermeyeceğimi belirtmek istedim. Onlar millî kelimesini kullanırken
dinî anlamda kullandılar.”52
Halit Refiğ’in kendi sinemasının seküler vasfını ön plana çıkardığı dönemin 2000li yılların başı olması bu çerçevede oldukça dikkat çekicidir ve Refiğ’in
1970’lerde yaptığı filmlerin ve oluşturduğu metinlerin bazı unsurlarını değersizleştirmeye ya da unutmaya meyyal olduğuna yönelik bir tespiti kolaylaştırmaktadır.
28 Şubat süreci olarak bilinen dönemde tavırları, metinleri ve yaptığı işlerle yine
güncelin içerisinde olan Refiğ’in geçmişe dönük bu yeniden yaratım çabası siyasal
tartışmalar ve politik aktörler bağlamında da belirginleşmektedir. Örneğin Refiğ
28 Şubat tartışmalarının son derece yoğun olduğu dönemde verdiği mülakatında
CHP ile Atatürk arasında bir ayrıştırma yaparak CHP’nin o dönem meclise giremeyip İşçi Partisi ve ÖDP gibi partilerin girmesini Atatürk’ün devamlı millete referans
vermesine karşın CHP’nin tepeden inmeci bir tavır içerisine girmesi olarak göstermiştir. 53
Yine Refiğ’in kendi politik tutarlılığını kanıtlamak maksadıyla hayatında sadece
birkez 1965 seçimlerinde CHP dışında bir partiye, Türkiye İşçi Partisi’ne, oy verdiğini ifade etmesi54; “Ben belli bir yurt bilgisi bilincine sahip olduktan itibaren
Cumhuriyet’in kurucusu olan CHP’nin şu konuştuğumuz gün büyük ölçüde lafta
kalan ilkelerine her zaman çok büyük bağlılık duydum. CHP’nin “Altı Ok”la belirlenmiş olan temel ilkelerinin, belli bir siyaset kavramına geldim geleli Türkiye
için en uygun, en yararlı prensipler olduğuna inanmışımdır(…) Dolayısıyla
Akis Dergisi’nde çalışmaya başladığım tarihlerde de siyasî olarak CHP’ye yakın
konumdaydım”55 cümleleri, Kayalı’nın 1960’ların en önemli dergilerinden Yön’den
oldukça etkilendiğini, bu etkinin Yön’de yayınlanan yazılarında kolaylıkla tespit
edilebileceğini düşündüğü56 Halit Refiğ’in düşünsel serüveninin ve sinemayla olan
ilişkisinin sürekliliğinin, örneğin Yön üzerinde bireysel geçmişini analiz ettiği yıllarda çok fazla durmaması bağlamında, daha sağlıklı biçimde analiz edilebilmesi
için önemlidir.
Halit Refiğ’in Kemal Tahir’le kurduğu ilişki de Halit Refiğ’in dönemlere göre
değişebilen bu konumlanışları, geçmişe yönelik yeni yaratımları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kurtuluş Kayalı, Yorgun Savaşçı’nın devlet tarafından yakılması
sürecinde Yorgun Savaşçı’yı Kemal Tahir’in en Atatürkçü romanı olarak tanımlayan Halit Refiğ’in Kemal Tahir’i “zaman zaman eksik, çoğu zaman da yanlış” anladığını düşünmektedir.57 Bu durum belki de en çok ATÜT tartışmasında kristalize
olmaktadır. Kendisi için “Altı Ok”un açıklayıcı olduğunu düşünen Halit Refiğ üzerinde Kemal Tahir’in belli bir etkisinin olması muhtemeldir ancak Halit Refiğ’in
Kemal Tahir’i daha çok kendi düşünsel süreçlerine dayanak haline getirdiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle Yorgun Savaşçı ve Devlet Ana üzerinde ısrarla duran
rejisörün Kemal Tahir’in Kurt Kanunu ve Yol Ayrımı eserleriyle çok fazla ilgilenmi52

Türk, age, s. 292-293.

53

Türk, age, s. 263.

54

Türk, age, s. 42.

55

Türk, age, s. 41-42.

56

Kayalı, age, s. 152.

57

Kayalı, age, s. 54.
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Sonuç: Türkiye’de Düşüncenin Turnusol Kağıdı Olarak Ulusal Sinema
Örneği
Ulusal sinema tartışması Türk düşüncesinin serüvenini anlamak için iyi bir izlek, bir alternatif olarak ele alınabilir. 1960’lı yılların düşünsel ve siyasal ortamı
değerlendirildiğinde Türk düşüncesindeki iç içe geçişler ve derin çatlaklar daha
anlamlı bir hâl almaktadır. Böyle bir ortamda tartışılmaya başlanan ulusal sinema düşüncesinin Türkiye’de sinemanın en gelişkin örneklerinin ancak batıdaki,
özellikle Avrupa’daki gelişkin örneklerin tatbiki ile mümkün olabileceğine yönelik
değerlendirmeye bir tepki biçiminde geliştiği de söylenebilir. Bununla birlikte söz
konusu anlayışın sadece sinema/sanat alanında olmadığı, düşünceye yönelik de
böyle bir eğilimin kabaca aynı yıllara isabet eden bir dönemden itibaren belirdiğinin tespit edilmesi çok daha büyük bir resmin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Örneğin özellikle 1980’li yıllardan itibaren tarih çalışmaları alanında, kimlik çalışmaları alanında beliren Avrupa/Amerika’daki metodolojik yaklaşımla Türk
toplumsalını anlama/açıklama çabası, bu çaba dışında verilen bütün ürünlerin
değersiz addedilmesi düşünüldüğünde Türk düşüncesinde dönem dönem “trendlerin” belirdiği tespit edilebilir ve ulusal sinema tartışması daha sağlıklı bir çerçeveye oturtulabilir. Bu bağlamda Millî sinema anlayışı çerçevesinde İslâm’ı merkeze
alan yaklaşımın, örneğin İslâm’ı başlı başına bir düzen, kendine mahsus unsurları
içinde barındıran özgün bir analiz birimi olarak değerlendiren çözümlemenin bir
ürünü olan Sezai Karakoç’un İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü yapıtının
üzerinde durmamış olmaları oldukça ilginç gözükmektedir.
Halit Refiğ’in şahsında anlaşılan ve tartışılan ulusal sinema tartışması özellikle
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nca düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 19.sunda
Halit Refiğ’e Onur Ödülü verilmesiyle 2000’li yıllarda yeniden hatırlanmış ve Halit
Refiğ’in geçmişe dönük tasarımları çerçevesinde yeniden ele alınmaya başlamıştır.
Ulusal sinema tartışmasının Halit Refiğ’in güncelin oldukça içinde olduğu ve düşüncelerini güncele uyarlayarak yeniden yorumladığı 28 Şubat sürecine rastlaması
da oldukça manidardır. Bu çerçevede Halit Refiğ’in vefatından sonra Yusuf Kaplan,
Nedim Hazar, Engin Ardıç tarafından yayınlanan metinler de ulusal sinema tartışmasının aslında Türk düşüncesinin yeniden ele alınmasında alternatif bir yol olabileceğini ortaya koymaktadır.
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yor gözükmesi Kemal Tahir’i kendi düşüncesine göre konumlandırma çabasının bir
göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
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Abstract
The concept of national cinema, the theory of which Editor Halit Refiğ tried to constitute, has been
a cause for serious debates both in the worlds of cinema and thought. Halit Refiğ’s relation with
Kemal Tahir who is a novelist and man of thought, and as the debate of Asian Type of Production
Manner (ATPM) in Turkish left is remembered, the concept of national cinema may be an alternative way to approach Turkish thought both in 1960’s, 1970’s and 2000’s. This article approaches the
debate of national cinema within this context.
Key Words: Halit Refiğ, Kemal Tahir, national cinema, Association of Turkish Cinemateqhue,
Asiatic Mode of Production, social realism.

Türk Düşüncesinde Bir İzlek Olarak Ulusal Sinema
Öner Buçukcu
Özet
Yönetmen Halit Refiğ’in Ulusal Sinema Kavgamız kitabıyla teorisini oluşturmaya çalştığı ulusal sinema kavramı hem sinema dünyasında hem düşünce dünyasında ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Halit Refiğ’in, romancı ve düşünce adamı Kemal Tahir’le olan ilişkisi, bu yıllarda Türk solunda
yaşanan Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) tartışması da hatırlandığında ulusal sinema kavramı hem
1960’lı ve 1970’li yılların hem de 2000’li yılların Türk düşüncesinin ele alınmasında alternatif bir
yol olabilir. Makale ulusal sinema tartışmasını bu bağlamda ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Halit Refiğ, Kemal Tahir, ulusal sinema, Türk Sinematek Derneği, ATÜT,
toplumcu gerçekçilik

“Kurcalamanın Sırasıdır”:
Türkiye’deki İslâmcıların Kemal
Tahir’i Algılama/Alımlama
Biçimleri Üzerine1
“Kastımız tenkitten çok gerçeği olduğu gibi ortaya koymaktır. Gerçek budur.
Bundan sonrasının hesabı üzerinde düşünülmesi, çözümlenmesi hepimize aittir.”
Sezai Karakoç2

Asım Öz

Kamusal varlığını oluşturan yazarlardan Kemal Tahir, 1960’lı yılların sonundan itibaren özellikle farklı ideolojik çevrelerde de ses getiren en sevilen simgesel ve geniş
anlamıyla Devlet Ana romanını yayımlamasıyla, devreye giren tartışma girişimleri
ve buna koşut olarak birbiri ardına patlak veren dışlama ve kabullenme biçimlerine
konu olmuştu.3 Yazılar yazıldı romanları üzerine, yorumlar yapıldı, karşılaştırıldı,
övüldü yerildi, sorular soruldu cevaplar verildi ve kültürel çevrenin genel toposunda romanların oluşturduğu kontekst içinde sarsıntılar meydana getirdi.
Kimi yazarlarca romanımızda büyük dönemeç olarak görülen Devlet Ana vesilesiyle sağda solda epey gürültü patırtı meydana geldi. Etkilerini öncelikle, sol
çevrelerde gösteren bu eser özelinde başlı başına külliyat oluşturacak ölçüde yayın
gerçekleştirilmiştir. Kemal Tahir’in, 1839’la tarihiyle sınırlı kalmayan yaklaşımları,
Batı ve resmi tarih tezlerine karşı çıkarak Osmanlı’yı yaygın önyargıların dışında
bir yerden kavrama gayreti, onun Osmanlıcı olarak algılanmasını sağladı. Buna
mukabil, 1960’lı ve 1970’li yılların açıklama modellerinin katkısıyla baskın bir şekilde kültüralist zeminde olan Osmanlı devlet ve toplum düzeninin ve Batılılaşma
hareketinin hâkim kavranışına toprak sistemi, mülkiyet, üretim araçları, sosyal
sınıflar ve sömürü gibi konuları dâhil etmeyi başardı.
Ölümünün hemen ardından Hareket dergisinde kaleme alınan bir yazıda söylendiği gibi, “Türkiye’nin entelektüel değerlerini allak bullak etmişti.” Yerleşik al1

Bu yazı, tasavur edildiği şekliyle eğer tamamlanabilseydi( ki hâlâ eksikleri var)Kurtuluş Kayalı
tarafından hazırlanan Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak(İthaki Yayınları,
İstanbul,2010) kitabında yer alacaktı. Ne varki birkaç yıl sürdü yayına hazır olması. Bu vesileyle
metnin yazarının Kurtuluş Kayalı’ya hem teşekkür hem de özür borcu bulunmaktadır.

2

Sezai Karakoç, Sütun, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1969,s. 36.

3

Romanın beklenmedik ölçüde büyük bir ilgi uyandırması, başlı başına “sosyal bir olay” olarak
değerlendirilmiştir.
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gıları sarsan, bakış açılarını silkeleyen ve “angaje olunmuş sarhoşluklara” temas
edilmek istendiğinde mutlaka hatırlanan bu romanın adında mücessem hâle gelen bakış açısı, birdenbire Devlet Ana’yı kaybedilen belli şeyleri yeniden geri alma
mücadelesinin simgesi hâline getirdi adeta. Doğrusu bu roman öncelikle Osmanlı
Devletinin tarih içindeki özel yerini vurgulaması hasebiyle dikkate alınmış, Batı
kavramlarının Türkiye gerçekliğini izah etme sürecinde geçersiz olduğunun dışavurumu olmuştur. Bu nedenle şematik sol tarafından pek hoş karşılanmamıştır.
Zaten Kemal Tahir’in ATÜT’e ilgisi de Osmanlı tarihinin Batı kalıpları dışında,
ondan ayrı bir insan tasavvuruyla açıklanmıştır. 4 Öyle sanıyorum ki, Kemal
Tahir’in yaklaşımları etrafında oluşan kamusal varlık her zaman hayatî meseleler düzleminde tartışmaları beraberinde getirmiş yahut böyle olacağı düşünüldüğü
için maksatlı bir suskunluk stratejisi geliştirilmiştir. Yerleşik “itikatlar” üzerinde
şüphe doğurduğu için kimileri onun üzerine fetvacılık, orijinal olma tutkusu, bilimsel temellere aykırılık, tarihsel romana aykırılık ve kötü roman gibi kalıp yargıları
kuşanarak hışımla yürümeyi tercih etmiştir.5 Bununla birlikte aynı “olay” çok farklı
konumlanışları ve hâlen aktüel bir biçimde devam eden yararlanma ekonomilerini
gündeme getirdi. Öyle ki, yapılan tartışmaların ardından onu sadece bir romancı
olarak değil aynı zamanda fikir adamı olarak da gören çevreler, başkalarınca “Tahiriler” adıyla anılır oldu. Ne var ki, bugün esame defterinden büyük ölçüde düşülen
gruplaşmaların varlığından söz etmenin mümkün olmayışı, Kemal Tahir’in takipçisinin olmadığı ancak etkilerinin bir şekilde devam ettiğini ifade etmeyi zorunlu
kılmaktadır.
Devlet Ana Sonrasında Oluşan Etkinin Seyrini Takip Etmek
Kemal Tahir’in, Türkiye’deki sol/sosyalist anlayışlar, yapılanmalar içindeki yerine
dair kayda değer, önemli, tartışmalı ancak siyasal, düşünsel ve edebî konumlara nüfuz etmeyi kolaylaştıran bir birikimden bahsedilebilir. Buna mukabil İslâmcı
çevrelerin ona dair düşüncelerini, kanaatlerini veya yaklaşımlarını kavrayıp izah
edebileceğimiz yeterli bir kültürel malzemeden söz edilemez. Yazılıp çizilenlere kabaca bakıldığında deliksiz bir sessizlik derekesinden biraz fazla fakat yüksek debili
suyun karşılığına denk düşmeyen bir toplamın var olduğunu uzaktan uzağa da olsa
kavranılabilir. Tabii akla hemen şu sorunun gelivermesi de büsbütün ihtimal dışı
değil; böyle bir izin takibini sağlayacak kadar malzeme var mı? Varsa bu malzeme4

Görebildiğim kadarıyla Kemal Tahir üzerine kaleme alınan yazılarda onun Osmanlı hakkındaki
yaklaşımlarına zemin oluşturan eserler ve yazarlara pek değinilmemiştir. Oysa Tahir’in entelektüel oluşum seyrinin bütünlüklü olarak kavranabilmesi için bunun mutlaka yapılması
gerekmektedir. Zira onun 1940’lı yılların sonundan itibaren Osmanlı tarihi ile içli olduğu
düşünüldüğünde kendi gerçekliğinin oluşum seyri biraz daha netlik kazanacaktır. Sözgelimi 14
Haziran 1949’da karısına yazdığı mektupta, Osmanlı tarihlerinden söz etmektedir. Solakzade,
Peçevi, Naima, Raşit, Hammer, Cevdet Paşa, Kamil Paşa, Namık Kemal, Ahmet Rasim, Ahmet
Refik onun andığı isimlerden birkaçıdır. Kemal Tahir, Notlar/Mektuplar, Yayına Hazırlayan:
Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993, s.285. Nitekim, İsmet Bozdağ kendisiyle
yapılan bir söyleşide Kemal Tahir’i Kemal Tahir yapan ana merkezler içinde Cevdet Paşa’yı,
bilhassa Tezakir’de ortaya koyduğu meselelerin bulunduğunu söylemektedir. Osmanlı meselesinin, Osmanlı tarihlerini onun dünyasına dâhil oluşunun 1950’lerde olduğunu belirtmektedir.
Mehmet Nuri Yardım, Romancılar Konuşuyor, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2000, s.38-39.

5

Kemal Kahraman ,“Kemal Tahir’de Tarih ve Muzır Düşünceler”, İlim ve Sanat, 1989, s.25, s.59.
Bütün bunlar, onun belli konulardaki yaklaşım tarzının hayatı boyunca sistemli ve sürekli okumayla elde edildiğini gösterir.

de öne çıkan boyutlar nelerdir? Bir bütünlükten hatta hattan söz edilebilir mi? Yoksa, kendi kök figürlerine karşı bile hürmetkâr olamayan, istikametini tutturamayan
bir bakışın akışkanlığına mı kulak kabartılmalı? Şüphe yok ki, yersiz değil bu sorular. Zira 1970’li yıllardan bu yana farklı anlayışlarca değişik zaman aralıklarında
neşredilen süreli yayınlara bakıldığında, Kemal Tahir odağında yayımlanan tahlil
gücü yüksek, tarihsel arkaplanı nazarı dikkate alan ve roman tekniğinden bahseden
vasıflı birkaç ismin kaleme aldıkları dar yürüme yollarına benzetebileceğimiz yazılar dışında herhangi bir yazıya rastlamak nedense pek mümkün olmamaktadır.6
Sanırım bu durumun oluşmasının sebepleri arasında ona dönük heyecanlı ilginin
yerini zamanla “seküler mevlit/yas” olarak anmanın uygun düştüğü protokol toplantılarının almış olması ilk sırada anılmalıdır. Doğrusu hasımlık ve hısımlık ilişkilerinin yeniden gözden geçirildiği 1980’li yıllarda bile, Kemal Tahir’in adı anılmadan yapılamayacak tartışmalarda her ne hikmetse onun adı bir kez olsun anılmaz
satırlara akseden düşüncelerde. Mesela Osmanlı üretim biçimi üzerine kuramsal
tartışmaları ele alan ve Osmanlı toplumsal tarihini Marksist kavramsal şema ile
izah etmenin yetersizliklerine değinen Ahmet Kara, yazısında Asya Tipi Üretim
Tarzı tartışmalarına da değinir. Haliyle yazıda birtakım isimler zikredilir. Doğan
Avcıoğlu, Roger Garaudy, Şevket Pamuk, Taner Timur, A. Debbaoğlu, Behice Boran ve Nur Vergin isimlerin görüşlerine temas edilir fakat ele alınan konudaki katkıları herkesçe iyi kötü bilinen Kemal Tahir’in yaklaşımlarına değinilmez.7 Süreli
yayınlardaki kronolojik seyri dikkate aldığımızda değişik konular çerçevesinde
ele alınıp değerlendirilmeyi hak eden çeşitli konuların bulunacağı da ihtimal dışı
değildir. Burada bir ara fasıl olarak şu hususun özellikle dikkate alınması icap eder.
Neresinden bakılırsa bakılsın, Türkiye’deki İslâmcılığın doğuşunda ve gelişiminde dergilerin merkezî bir yeri vardır. Bu sebeple, farklı/çatışmalı anlayışlara sahip
olan İslâmcıların neşrettiği dergiler şimdilik8 Kemal Tahir’in algılanması ve alım6

Bunu görmek için şu esere göz atılabilir. İskender Özsoy, Kemal Tahir Kaynakçası, Rengin
Basımevi, İstanbul, 1979.

7

Ahmet Kara, “Osmanlı Üretim Biçimi Tartışmaları: Kuramsal Çerçevelere Eleştirel Bir Yaklaşım”
İlim ve Sanat, 1985, sayı: 2. Söz konusu dergide -iki önemli yazı kaleme alınmış olması bir
yana- diğer sayılarında yer alan düşünce ve edebiyat yazılarının neredeyse tamamında Kemal
Tahir adının anılmamış olması düşündürücüdür. Maziyi aralayan buna mukabil eşikte kalan
“Garpçı Türk” Ahmet Hamdi Tanpınar zikredilmiş fakat Kemal Tahir’e dikkat çekilmemiştir.
Aydınlar arası tartışma ve diyalog meselesi ele alınırken Cemil Meriç’in adı anılır fakat Kemal
Tahir’in adı anılmaz. Mustafa Özel, Batıcı Türk aydınının Avrupa aklını kullandığını, burada
en samimi diyalog teklifinin Müslüman aydınlardan geldiğini söyler. “Türkiye’de Aydınlar
Arası Diyalog” İlim ve Sanat, 1991, sayı: 28, s. 8. Bu soruşturma üzerinden şöyle bir sorunsal
üretilebilir: İslâmcı çevrelerde Kemal Tahir’in bu kadar az hatırlanmasının sebeplerinden biri
Cemil Meriç’tir. Meriç’in İslâmcılar arasında bilinir olmasını sağlayan hususlardan birinin
Osmanlı hakkındaki yaklaşımları olduğu dikkate alındığında bu daha önemli hale gelmektedir.
Her iki ismin kültürel toposun keskin yerlemlerine sanıldığı kadar kolay yerleştirilemeyeceğine
dair oluşan yorumları da hatırlamak lazım gelir. Cemil Meriç, Kemal Tahir konulu yazısını 21
Nisan 1974’te Orta Doğu gazetesinde yayımlamıştır. Kurtuluş Kayalı, Cemil Meriç’in Kemal
Tahir hakkındaki olumlu cümlelerini yaşarken değil ölümünden sonra telaffuz ettiğine dikkat
çeker. 1970’li yıllara kadar neredeyse hep susan Meriç’in bu yıllarda bir anda yankı uyandıracak
konuşmalar yaptığı hatırlandığında, Tahir’e dönük ilginin ona yöneldiği çıkarımı mümkün olabilmektedir. Kurtuluş Kayalı, “ Cemil Meriç’i Okuma Serüveni ya da Cemil Meriç’in Düşünsel
Etkisinin Süreç İçinde Yitip Gitmesi veya Hepten Deforme Olması” Hece,2010, sayı:157, s.301302.

8

İslâmcıların Kemal Tahir’le tanışmalarından onun hakkındaki nihai kanaatlerinin mahiyetini bütünlüklü bir biçimde kavrayabilmek için 1940 ile 1960 arasında dünyaya gelenlerin
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lanmasının seyrini takip edebileceğimiz yegâne kaynak durumdadır.
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Kemal Tahir gerçekliğinin İslâmcılar tarafından kavranmasının değişik boyutlarının derinliğine derlenip toparlanması için evvela dergilere ardından da,
çoğu dergilerde yayımlanan yazıların bir araya getirilmesiyle bütünlük kazanan
kitaplara müracaat edilmelidir. Zaten İslâmcı yayınlar öteden beri, Türkiye toplumunun geçirdiği sosyal merhalelerin sınıflı Batı toplumlarından farklı olduğu düşüncesinin yol göstericiliğiyle izahlar yapmaktadırlar. Bundan dolayı, Marksizm’in
şematik açıklama biçimlerini, analizlerini ve kavramlarını çoğu zaman yetersiz ve
şabloncu görmek gibi bir süreklilikten söz edilebilir. Osmanlı toplumsal yapısının sınıfsallıkla izah edilemeyeceğini ortaya koyma çabaları sözgelimi Said Halim
Paşa’dan beri İslâmcılara yön veren temel düsturlardan biridir.9 Benzer yorumların Osmanlı Devletinin eski ve yeni şahitlerini tanıma imkânı bulan Kemal Tahir
tarafından da dile getirilmesi İslâmcıların, sol akımlar karşısında söylemsel olarak
avantajlı konuma geçmelerinin bir kanıtı olarak telakki edilmiştir.
Türkiye’deki İslâmcıların çoğunun rakip siyasi ve düşünsel hareketler arasında
nasıl tercih yapacaklarından veya bunları nasıl birleştireceklerinden emin olamadıkları zamanlardan rüştlerini görece ispatladıkları yıllara değin bunun sebepleri
üzerinde farklı kanaatler ileri sürülebilir ancak bu, Türkiye’deki İslâmcı anlayışların, Kemal Tahir’in romanlarında ortaya attığı tarihsel bakış açısından ve düşüncelerinden günün beklentileri/icbarları doğrultusunda yararlanmadıkları anlamına gelmez.
Yararlanma kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. “Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki ikinci devrimi” gerçekleştirdiği sıklıkla ifade edilen AKP’li
yıllarda, kimi toplumsal ve siyasal olayların açıklanma süreçlerinde özellikle,
kitabî solun eleştirisinde Kemal Tahir’e mutlaka atıf yapıldığı hatırlandığında bu
yararlanma ekonomisinin boyutları kendiliğinden ortaya çıkacaktır.10 Sultan II.
Abdülhamit, İttihatçılar, Kemalizm, Batılaşmanın çözüm sunamayışı vb. pek çok
konuda yaygın İslâmcı bilinç ondan mümkün olduğunca yararlanmıştır. Nitekim
Mustafa Miyasoğlu, oldukça erken bir tarihte; 21 Nisan 1978’de Yeni Devir’de kaleme almış olduğu bir yazıda Kemal Tahir’in önemli olan yanının Devlet Ana ile
Esir Şehir Üçlemesi olduğunu yazarak hem 1970’li yıllar hem de sonraki yıllar bahatıralarının yayımlamalarını beklemek gerekecektir. Kemal Tahir ilkin Devlet Ana ile tanınır
İslâmcılar arasında. Uzun süre bu konumunu da muhafaza eder. Türkiye’deki İslâmcılık kültürel süreçlerinde merkezî bir yerinin olmadığını da söylemeyi mümkün kılacak tanıklıklar
da bulunmaktadır. Ümit Aktaş, Okuma Serüveni, Çıra Yayınları, İstanbul. 2008. Şayet buna
benzer hatıralar yayımlanırsa, bu zaman diliminden sonraki kuşaklara intikal eden tarih ve
toplum telakkisinin mahiyeti hakkında kayda değer ipuçları sunacaktır. “Birlikte bekleyelim”
diyen Pakdilce söylersek galiba tek çare beklemek.
9

Düşünmesini bilen, Mevlana’nın deyimiyle “havuzun kenarında dolaşan” aydınlardan İdris
Küçükömer, batılaşmayı eleştiri konusu yaparken bu konuya temas eder. Ona göre, “Batıcı
akımın önemli yanı, gerçek bir akım olarak gözükmesindendir.(…) Sait Halim Paşa, Mehmet Âkif gibi İslâmcılar, kendilerine ilerici denen Batılaşma yolunu seçenlere göre daha tutarlı
görüyorlar ver bu bakımdan saygıdeğerdirler.” İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması,
Batılaşma, Ant Yayınları, İstanbul, 1969, s.10.

10

Gezi Parkı olayları vesilesiyle İslâmcı yazarlar tarafından yayımlanan bir bildirinin, Kemal
Tahir’in Devlet Ana romanına başlarken Nazım Hikmet’in büyük babası Nâzım Paşa’nın bir
dizesini hatırlatması çok anlamlıdır. Nâzım Paşa bu dizede der ki: “Ve biz Osmanlılarız, bizde
çok insan bulunur.”

kımından son derece önemli olan bir açıklama yapmıştır. Günümüzde de bu okuma
tarzının çok büyük bir değişim yaşamadığı görülmektedir. Doğumunun yüzüncü
yılı vesilesiyle hazırlanan bir kitabın sunuşundaki Küçükçekmece Belediye Başkanı
Aziz Yeniay’ın şu cümleleri ona dönük popüler angajmanları anlama sürecinde
faydalı olacak niteliktedir:
“Kemal Tahir, her şeyden önce hatırlatılması gereken bir kişiliktir.
Halkımızın değerlerine karşı saygılı, o değerleri geliştirmek isteyen bir
düşünce adamı olarak, biz farkında olsak da olmasak da üzerimizde
emeği vardır. Yorgun Savaşçı romanı lise çağımızda, Millî Mücadele
günlerinin güçlüklerini bize fark ettirmiştir. Bu romanla daha lise çağımızda geçmişimizle temasımız derinleşmiş, yeni boyutlar kazanmıştır.”11
Okur cemaatlerinin değişik devirlerdeki ortak yönelimleri bize şunu gösterir:
Kemal Tahir’in, Osmanlının yorumlanması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarına dair tespitleri İslâmcılar tarafından daha dikkatli bir biçimde takip edilmiştir.
Erken Cumhuriyet devri başta olmak üzere pek çok konunun konuşulduğu 2000’li
yıllarda Yol Ayrımı, Kurt Kanunu ve Yorgun Savaşçı’nın tekrar hatırlandığı görülmektedir. Aslında bu durum, yararlanma ekonomisinin temel harç unsurlarında birtakım dalgalanmaların olduğunu da söyleme imkânı vermektedir. Osmanlı
toplumsal yapısının mahiyetine dair tartışmaların baskın olduğu yıllarda, çekine
çekine de olsa Devlet Ana odaklı bir kültürel taktik varken AKP’li yıllarda daha
çok erken Cumhuriyet devrine dair dikkatlerin öne çıktığı bunun da çeşitli kültürel
etkinliklerle pekiştirildiği görülmektedir. Özellikle Yol Ayrımı’nda karşımıza çıkan
Türkiye’deki düşünce dünyasında büyük değişikliklere sebep olan 1923 sonrasına
dair eleştirel bakış açısı İslâmcıların siyasal stratejileri çerçervesinde Kemal Tahir’e
duydukları yakınlığı apaçık bir şekilde gözler önüne sermektedir.
Görebildiğim kadarıyla kitabî sosyalistler, onun tarih ve toplum değerlendirmelerine hak ettiği kadar değer vermemiş, kusurlarını büyütmüşler onun hakkında
olumlu düşünen İslâmcılarsa bir bakıma ona çok fazla anlam yüklemiş hatta kusurlarını görmezden gelmişlerdir. Pek çok kişi Tahir üzerinden özellikle de sola karşı
daha güçlü olabilmek adına, yerliliğin türküsünü söylemiş yahut söylenen türküye
mutlaka kulak kabartmıştır. Kemal Tahir’in, algılanma ve kavranma şeklini son
derece açık bir biçimde ortaya koyan su satırları okuyalım:
“Fikir ve sanat dergileri kendilerinden beklenen araştırma, tenkit, yaratıcılık ile gereken sıçramaları yaparak siyasî ortamın ve ilmî gelişmelerin ötesine geçememektedirler. Buna sebep olarak öncelikle sol tutuculuk
gösterilebilir. Sol düşünce kendi dışına kapıları kapar, kendi içindeki dinamik atılımları-sapma- olarak nitelemekte devam ederse; fikir ve sanat
planında sol düşünceyi Türkiye’de en ileri noktalara getirmiş olan- ve bu
yüzden midir nedir- aforoz edilen Kemal Tahir’in seviyesine ulaşamaz.
11

Bkz. Özlem Fedai, Doğumunun 100. Yılında Kemal Tahir’i Hatırlamak, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2010, s.8. Bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz: Kemal Tahir’in
kendine özgü “put kırıcılığı” yahut “arayışçılığının” bütünlüklü olarak değerlendirilebildiği ufuk
açıcı metinler yerine, yıllar önce yayımlanan metinlerin “küçümen kitaplar” aracılığıyla kültürel kamuda dolaşıma sunulması değerli olmakla birlikte sadece bununla yetinilmiş olması
tekrarın tekrarını gündeme getirmesi açısından farkında olmaksızın başka bir değersizliği
süreli kılmaktadır.
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Ve uzun müddet ‘Maoculuk’tan ‘Sosyal Demokrasi’ye kadar varan boyutlarını, gücünü kuvvetini, yanlışını doğrusunu seçemeden kendi içinde
debelenip durur.”12
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Doğrusu bu yaklaşım tarzı 970’li yıllardan bu yana hiç değişmemiştir desek yanılmamış oluruz. Hece dergisinde yerlilik düzleminde çıkan yazılara eğilmek bile
bunu fark ettirecektir. Zira İslâmcılar arasında Tahir’in bir cazibesi, etkileyiciliği
varsa hatta muhteşemliği söz konusuysa bunun mutlak sebebi budur.13 Sözgelimi
Türk romanının yerlilik açısından ele alan bir metinde Kemal Tahir’in yazılarının
ve eserlerinin Türk sosyolojisinin temel kaynaklarından biri olduğu üzerinde durulmasının ardından onun, Batı’dan alınan romanı yerlileştiren ilk yerli romancı
olduğu söylenir. Bununla da kalınmaz yerliliğinin bilinçli ve düşünsel bir tercih
olduğuna da özellikle dikkat çekilir.14 Süreklilik arzeden bu söylem üzerine çok düşünmek, kafa yormak ve tartışmak gerek. Şayet bu yapılabilirse İslâmcılık içerisindeki yol ayrımlarına da nüfuz edilebilecektir.
İslâmcılığın yerlilikten bütünüyle farklı olduğunu ifade eden Abdurrahman
Arslan’ın henüz Kemal Tahir hakkında bir değerlendirme metni kaleme almamış
olduğunu önemli bir ayrıntı olarak not etmeliyiz. Arslan, 1990’lı yıllarda kaleme
aldığı bir yazıda, Türkiye’deki yerlilik hatlarını şöyle tasvir etmektedir:
“Türkiye bu iş için gerekli olan maddi ve toplumsal birikimi oluşturmuş
durumdadır; geriye düşünsel düzlemde meşruiyeti sağlayacak entelektüel bir zemin ve siyasal liderlik kalmış durumdadır. Entelektüel düzlemde Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar
muhafazakârlığının geniş bir kuşatıcılık sağlayamadığı yaşanarak görüldü. Bunun yerine daha geniş kesimleri de kapsayacak birer imkân
ve güçlü bir entelektüel kalkış zemini için; Cemil Meriç, Kemal Tahir,
İdris Küçükömer ve Erol Güngör ile arzu edilen cazibe yüklü bir merkez
sağlanabilir.”15
Abdurrahman Arslan’ın bu yaklaşımlarının Hece dergisinde yayımlanan birkaç
yazıda eleştiri konusu edildiğini de hatırladığımızda, İslâmcılık içindeki çatallanma
noktalarını daha esaslı bir biçimde kavrama imkânı elde edilebilecektir.
Arayışçılığın Farkındalığı ve Eleştirel Bakışlar
Onu daha çok ve hassaten bağlılık duyduğu sufîlik üzerinden okumayı deneyen
Ayşe Şasa16, soğuk savaş yıllarının yarattığı gerginliklerin neticesi olarak değerlen12

Selim Yağmur, “Dergilerimiz” Hareket, 1973, sayı: 88, s.148.

13

Matbûat dergisi 1995 yılında “mücevherât” başlıklı bölümünde anar. Gümrük Birliği, Avrupa Birliği gibi tartışma konularına ışık tutacağı düşünülen Kemal Tahir hakkında, İslâmcı
yazarların değil Cengiz Yazoğlu ile Baykan Sezer’in yazılarının yayımlanmış olması manidardır.
Matbûat 1995, sayı:13.

14

Osman Konuk, “ Türk Sosyolojisi ve Türk Romanı: Paralel Bir Okumaya Giriş”, Sosyoloji Yıllığı
Kitap 11, Baykan Sezer’e Armağan, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan,Kızılelma Yayıncılık,
İstanbul, 2004, s.489.

15

Abdurrahman Arslan, Modern Dünyada Müslümanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010,
s.238. Kemal Tahir’in, İslâmcılığın tıpkı Turancılık ve Batıcılık aynen alınmasının Osmanlıyı
batırdığını düşündüğü dikkate alındığında bu eleştiriler daha da anlam kazanır.

16

Yeşilcam Günlüğü’nde yer alan bir söyleşide şöyle der Ayşe Şasa: “Herkes Kemal Tahir’den bir

dirdiği sağ-sol tartışmaları içinde Kemal Tahir’in farklılığına hatta velinimet oluşuna büyüklere saygı, birikime boyun eğme anlayışıyla, Üstün İnanç özelinde şunları
hatırlatma gereği duymaktadır:
“Üstün’ün getirdiği Sezai Karakoç kitaplarından biri çok ilgimi çekiyor
ve alıp okuyorum, sonra Kemal Abi’ye veriyorum; “Aramızda bir faşist
dolaşıyor!” diyorum Üstün’ü kastederek, “Bana ilgimi çeken bazı şeyler
söyledi” diyorum. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum; Üstün’den tarihe, topluma ait, insana ait bir şeyler naklediyorum. Kemal Abi kitaba
bakıyor, göz gezdiriyor, sonra esefle bana bakıyor; kelimeleri seçmekte
adeta zorlanarak, “O faşist dediğin her kimse, doğruyu söylüyor!” diyor.
Kemal Tahir benim katı hâlime esef ediyor, Müslüman cenahta konuşulanların haklılığını sezmiş; fakat benim gibi basmakalıp düşünen birine
bu komplikasyonu açamıyor. “O faşist dediğin her kimse, doğruyu söylüyor!” deyişindeki hayıflanmayı hiç unutamam...”17
Kemal Tahir’i hayatının en renkli parçası olarak gören Şasa, onun ev ortamı ve
Osmanlı hakkındaki düşüncelerine dair anlatımları yönüyle farklı hatta ayrıcalıklı bir yerde durmaktadır.18 Kemal Tahir’in evine gelip giden renkli simalar, onun
okuduğu kitaplar ve makaleler etrafında fikirlerini paylaşarak sohbet etmesinden
memnuniyet duymaktadırlar. Semiha Tahir ve Kemal Tahir tam anlamıyla şefkatli
bir ebeveyn duygusu uyandırırlar Ayşe Şasa’nın üzerinde. Onun anlatımına göre
Tahir, 1964 sonrasında Osmanlı tarihiyle daha derinlemesine meşgul ve Osmanlı
tarihinden çıkardığı fikirlerle Türk insanının psikolojisini tespit etmeye gayret etmektedir. İşte esas olarak bundan sonraki dönemde ortaya çıkan Kemal Tahir gerek
bakış açısıyla gerekse kuramsal yaklaşımlarıyla çok farklı tesirler doğuracaktır.19
Kemal Tahir’in, Osmanlı tarihini bilmenin gerekliliği, kendi kültürümüze dönük
araştırmaların yapılması konusunu sıklıkla vurgulamış olması, devrin milliyetçi ve
mukaddesatçı çevreleri nezdinde, Türkiye solu içinde oluşan büyük bir çatlak olarak anlaşılacak ve bundan yararlanılmaya çalışılacaktır. Fakat bu yaklaşım onun
eserlerinde göze çarpan sorunların görülmediği anlamına gelmez, gelmemelidir.
Şasa’nın erken cumhuriyetin olağan kalıplarıyla kendisi arasına mesafe koyan
Kemal Tahir’de temel bir eksiklik görmesi yani eleştiriler getirmesi, hem belli meseleler hem de en geniş manasıyla İslâmcılık içerisinde mütalaa edilen çevrelerin
yaklaşımları hakkında ipuçları sunmaktadır:
“İslam’a yeterince atıfta bulunmaması... Bu medeniyetin malumdur ki
temelinde güldür güldür İslam var. İslam’ı çekince, İslam’ı bilmeyince,
İslam’a atıfta bulunmayınca tamamen seküler bir planda Türk tarihini tahlil yetersiz kalıyor. İslam Medeniyeti’nin derunî akışıyla tam bir
bağ kurulamıyor. “Ulusal Sinema” adıyla bir kuram geliştirmeye çalışıyor Halit, bir yaklaşım... Aynı eksiklik onda da var, seküler bir tahşey anladı, ben tasavvufa işaret ettiğini hisssettim.” Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 224.
17

Ayşe Şasa, Bir Ruh Macerası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.92

18

Kurtuluş Kayalı, Ayşe Şasa’nın Kemal Tahir konusundaki kanaatlerinin öteden beri dürüst ve
istikrarlı bir seyir izlediği kanaatindedir. Kurtuluş Kayalı, “ Kemal Tahir’in, Durumun Farkında
Olan ve Olmayan Takipçileri”, Hece,2012, sayı:181, s.331.

19

Mehmet Atilla Maraş, bundan dolayı ona “Son Osmanlı” damgasının vurulduğunu ifade eder.
“Edebiyat ve Medeniyet Üzerine” Hareket, 1973, sayı:89, s.75.
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lil yapılıyor. Kemal Tahir, sanatın geleneksiz yapılamayacağı fikrini
bize aşılıyor; çok haklı. Fakat gelenekle irtibatı kifayetsiz… Tarihimizin
ve kültürümüzün sadece bazı boyutları ele alınıyor; medeniyetin aslî
şekillendiricisi İslam’a yer verilmiyor. Osmanlı Medeniyeti’nin Batı
Medeniyeti’nden çok farklı bir yanı olduğunu fark ediyor Kemal Tahir,
ama bu farklılıkta İslam’ın rolünü yeterince vurgulamıyor. Medeniyete
dünyevî bir gözle bakıyorlar; dini ıskalıyorlar.”20
1960’lı yıllarda yerlilik olarak anılan kültürel oluşumlarla kendini belirgin kılan
İslâmcılar arasında olup bitmekte olana bakmamız icap eder. Eğer olup bitenler
dikkatli bir biçimde irdelenirse Kemal Tahir’e dönük İslâmcı ilginin neden sınırlı olduğunu anlamak kısmen de mümkün olabilecektir. 1960’lı yılların sonunda
Sezai Karakoç başta olmak üzere bugün İslâmcılık içinde değerlendirme gereği duyulan isimler, sola tanınan söz özgürlüğünün Müslümanlara da tanınmasını ister
ama aynı zamanda, İslâmi olanı yerliliğin merkezine yerleştirme gereği duyarlar.
Zira onlar için günden güne daha çok kendine gelen serpilip gelişen İslâmî düşüncenin verdiği bir “kültür savaşı” vardır. Bu savaş sürecinde, solun güdümündeki
edebî anlayışın verimleri karşısına yerli kültür ve edebiyat yerleştirilirken yakın
tarihin gerçeklerini ciddi bir kritikten geçirme çabası ön plana çıkar. Onlar için
var olan klişeler çemberini kırmak ve gerçek düşüncenin yolunu açmak ve hakikatin sesini duyabilmek için öncelikle kafaların içlerine dikilen düşünce putlarının
yıkılması gerekmektedir. Bu yıllarda Karakoç’un, yerli ses ve verimlerin yadırganmakta oluşu çerçevesinde söyledikleri, Kemal Tahir tarzı bir yerlilikten ziyade
İslâmî ilkelere merkezî bir yer tayin eden yeni İslâmcı çizginin edebî verimleridir. Bu manada İslâm’a atıf yapan yerlilik telakkileriyle Kemal Tahir’de de görülen
Anadolu Türklüğü merkezli yerlilik telakkilerinin çatışmasından söz etmek imkân
dâhilindedir. Karakoç’un Devlet Ana romanının yayımlandığı yıllarda, Türkiye
soluna dair yapmış olduğu analiz ve eleştirilerde kendi kültürel iklimini kurmaktan söz etmiş olması, onun Kemal Tahir hakkında doğrudan bir yazı yazmamış olmasını bir nebze de olsa açıklamaktadır. Batı sosyalizm öğretilerinin Batı ile Batı
tarihi ile sınırlı olduğunu, Batının evrensel olmadığını öğretme imkânı sunduğu
düşünülen ATÜT tartışmalarının İslâmcılar nezdinde pek hayırla anılmadığını da
unutmamak lazım gelir.
Doğrusu bu görüşlerin değeri ne olursa olsun, Mehmet Akif Ak’ın Pınar dergisinde yayımlanan yazısında bahsettiği üzere “sürekli bir arayışın ifadesi” olan
Kemal Tahir, mevcut kültürel sahanın değerini kesinlikle kavramış ve bilinçli olarak yerleşik bazı yaklaşımlara karşı açık ve net bir muhalefeti temsil etmiştir. Bu
açıdan Tahir, mevcut tartışmalara yeni bir istikamet vermekle kalmadı, gerçekten
geniş bir ufku olduğunu da gösterdi. Fakat Şasa’nın düşünceleri şu açıdan ayrıca
dikkatle okunması gereken yönler içermektedir. Demem o ki, Kemal Tahir’de
İslâm’ın merkezi bir yer işgal etmediğine dair ortaya atılan yorum, kendi yaklaşımlarının merkezine İslâm’ı koyan İslâmcıların ona dair düşüncelerinde alttan alta
varlığını hissettirmekte lakin sol/batılaşma eleştirisi yaptığı için bu düşünceler
ayrıntılı bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Tahir’de İslâm’ı Türk gerçeğine yaslamak, ona sahip çıkmak, Türkiye’nin yeri ve konumu daha doğrusu Türkiye’nin
çıkarları her zaman ön planda olmuştur. Anadolu Türklüğüne yapmış olduğu vur20 Ayşe Şasa, Bir Ruh Macerası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.99-100

guda şu husus barizdir. Ona göre, İslâmcılar, tıpkı Kemalistler ve gelenekçilerde
görüldüğü üzere Anadolu Türküyle uyuşamamış, bundan dolayı halk ve aydın ayrılığını pekiştirmiştir. Bu yönüyle İslâmcılar gerçeklikten kopmuş muhayyel bir
dünyada yaşamayı devam ettirmişlerdir.21 Onun, İslâmcıların hassas oldukları “gericilik” konusundaki yaklaşımları da dikkate alındığında geleceğe kaçış düzleminde
sosyalistlere yönelttiği eleştirilerin bir benzerinin geçmişe kaçanlara da yöneltilebileceği akılda tutulmalıdır. Nasıl ki, Türkiye solunun gerçekleri açıklayan, bunların
özelliklerini belirleyen yerli eserler meydana getirememesi Kemal Tahir tarafından
eleştirilmişse, benzer eleştiriler İslâmcılara onun zaviyesinden bakanlar tarafından
İslâmcılara da yöneltilmiştir.
Bir Hayal Kırıklığından Kendimize Dönüşün Simgesine
Kemal Tahir’in yazdıkları ve söyledikleri sol dışındaki düşün çevrelerince de dikkatle takip edilmiştir. Onun düşüncelerini önemseyip ciddiye alma konusunda
Hareket dergisi ve onun ardılı olarak görebileceğimiz Dergâh dergisini özellikle
anmak zorunluluğu bulunmaktadır.22 Adet bakımından Hareket’in Kemal Tahir’e
değgin yazılarını mutlaka bir kenara yazmalıyız. Her iki yaka arasında köprüler
kurmaya çalışan bir eğilimi canlı tutar Hareket dergisi. Kemal Tahir hayattayken
ve ölümünden sonra Hareket dergisinde değişik metinler yayımlanmıştır.
Şimdi sıra bu ilginin sebepleri üzerinde düşünmeye ve onları yan yana getirip
birleştiren ne sorusuyla yüzleşmeye geldi. 1970’li yıllarda Kemal Tahir hakkında
sayfalarında pek çok yazıya yer veren Hareket dergisinin ona dönük yaklaşımlarını anlamak bakımından Mustafa Kutlu’nun “Millîciler” şiirinden el alınabilir.23
Hareket’teki ele alış kökenlenişi bakımından bir başkalık taşır. Şahsen, Hareket’in
Kemal Tahir’le esaslı ilgisinin millilik temasıyla bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Hareket’te bu minvalde neşredilen yazıların çoğunu okudum, vesileler birkaçına daha fazla yaklaşmamı sağladı. Kemal Tahir hem farklı bir sol anlayışını
gündeme taşıması hem de sahip çıkılması gereken milli değerler, onurlu tarih en
önemlisi de “bin yıllık bir geçmişin kurduğu yüce değerlerin anıtı”nı dikmesinden
dolayı sahiplenilir.24 Yani baskın olan nokta milletlerin var olma ya da yok olma
meselesi ekseninden Kemal Tahir’e kulak vermek şeklindedir. Yani 1970’li yıllardan bu yana, İslâmcılar içinde Kemal Tahir’le hısımlık üzerinden kurulan bağlantıların hemen hepsinde dereceleri farklılaşmakla birlikte Anadolu merkezli milli
bakış açısı bariz bir şekilde göze çarpar. Hareket’in Kemal Tahir’in düşünceleri
ile olan münasebetini, Tahir’in ölümünden sonra kaleme alınan şiirin son bölümü
gayet özlü bir biçimde aksettirmektedir:

21

Kemal Tahir, Notlar/Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu,
Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s.47.

22 Kurtuluş Kayalı, “ Kemal Tahir’in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan
Hece,2012, sayı:181, s.331.

Takipçileri”,

23

Kemal Tahir’in, 1972’de, “ gönüllü emperyalist ajan ve örgütlerini silip süpürecek bağımsız
milli devleti yeniden kurmaktan” söz ettiğini hatırlatalım. Kemal Tahir, Notlar/ Batılaşma,
Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s.240.

24

Kemal Tahir’in hayatı hakkında en kapsamlı monografinin Dergâh Yayınlarınca neşredilmiş
olmasını bu ilginin sürekliliği çerçevesinde okumak da mümkün.
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“Eski askerlere hep,
Yaşlanmış çınaraltlarında raslamaktayız.
Nedense hep çınarı seçiyorlar, oturuşlarını hiç değiştirmiyorlar,
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Kaldırıpatmışlığını taşıyarak bir boş kovanın,
Bir bir aramızdan çekiliyorlar.
Kemâl Tahir’i hatırlıyorum-ama ne denilmiştir,
‘Eski askerler ölmez’denilmiştir.”25
Hareket dergisi Kemal Tahir’in ölümünden sonra onu daha çok gündeme getirmiş gibi görünmektedir. Zira Devlet Ana romanı yayımlandığında birtakım sebeplerden ötürü bu eser Hareket dergisinde hak ettiği ölçüde ele alınıp değerlendirilememiştir. Hareket’in hangi gerekçelerle Devlet Ana romanını irdelemediği,
ne türden kaygıların bu kararda etmen olduğu bilinmiyor değil. Bunun sebepleri
konusunda upuzun bir aradan sonra şu açıklama yapılmış Kemal Tahir’le ilgili okur
cemaatlerinin tutum ve tavırlarına tesir eden sebeplerin ince bir kesiti sunulmuştur:
“ ‘Devlet Ana’ Türk romanının çizgisinde bir dönemeçti. Bin yıllık tarihinden kopmuş bir edebiyatta yeni bir sesti. Yazarın eski eserleri ve fikriyatı
sağda ve solda tecessüsleri doğurdu. Arkasından büyük patırtı…
‘Devlet Ana’ ilkin bir kavga çıkardı fakat gerçekte iyi değerlendirilemedi.
Bunda solun yobazlığı, yarı aydının millî kültüre ihaneti, kapıları tutan
takımların üstün dayanışması, sağın aydınlara olan güvensizliği ve eserde
Yunus Emre’ye verilen tiple, tarikatler hakkındaki ithamları etken oldular. Türk halkı iki asırdan beri aydınından gördüğü ihanetlere kendi içine
kapanarak (bu kapanış en aşırı hale varıp ‘gerici”liğe kadar uzansa bile)
kendi millî değerlerini yaşatmaktadır. Yunus’un, Süleyman Çelebi’nin
unutulduğu okullu ortamlara rağmen bu halka onları bir an bile sinesinden çıkarmamıştır.
Tasavvuf hayatı ve düşüncesi bizde bilhassa aydınlar tarafından yanlış
anlaşılmıştır. Zira ona daima başka gözlüklerle bakılmıştır. Modern bir
psikiyatris bir mutasavıfı paronoid şizofreni, bir Freud’cü ise tasavvuf hayatını ‘eşçinsellikle” “oğlancılık”la izah edebilir. Bu hükümlerin hepsi yanlıştır. “Kendi gerçeklerimiz kendi kanunları içinde var olan gerçeklerdir.”
Birkaç-her yerde çıkabilecek-kötü örnekle koca bir düşünce hayatına kara
çekmeğe kimsenin hakkı yoktur.
Bu hususlardan dolayı ‘Devlet Ana’yı değerlendirme ‘Hareket’te gereği
gibi yapılamadı. Tenkid edilecek bu hususlar eserin büyüklüğünü örtmemeliydi. Bu çekingenlik ise yukarıda da belirtildiği gibi yakın tarihimizde
aydınların ihanetinden doğan tabii bir kuşku idi.
Türk romanı, yüzyıllık geçmişinde çeşitli denemelerden sonra ‘ Devlet
Ana’ ile büyük dönemeçe gelmişti. Bu dönemeç, milli romancılığımıza
uzanacak yolun başlangıcıdır.
25

Mustafa Kutlu “Millîciler”, Hareket, 1973, sayı:94, s.48.

‘Devlet Ana’ ve daha sonraki eserleriyle ve bilhassa ‘Yol Ayrımı’nda Kemal
Tahir geçmişimize, tarihimize kesintisiz sahip çıkar. Romanımıza kuruluş,
anlatım ve kişileriyle getirdiği yeni şekil, eski edebiyatımız ve kültürümüz
üzerinde yaptığı tetkiklerin eseridir. Millî tarih ve kültürümüze dönüşün
romanımızdaki ilk adımıdır.”26
Bu satırları hakkıyla anlayabilmek için Hareket dergisinde Hasan Hüsrev
Hatemi tarafından yayımlanan Devlet Ana eleştirisinden söz açmamak olmaz.
Hatemi, Kemal Tahir’in ustalığını bilerek eline aldığı romanın kendisini hayal
kırıklığına uğrattığından bahseder önce. Hatemi, romanda, çok sevdiği Yunus
Emre’nin “bir kahvehane entelektüeli” şeklinde tanıtılışını, pornografi dozunun
uzun oluşunu, “apış kelimesinin bolluğu karşısında apışıp kalma” halini, tarihi romanın niteliksizliğini eleştirir. Romanın sürükleyiciliğini kabul ertmekle beraber
-anlatımdaki dini sıkıntılar bir okur olarak onun dikkatini celbeder.27 Aslında bu
satırlar sonraki yıllarda İslâmî/İslâmcı zaviyeden Kemal Tahir’e dönük eleştirilerden bir bölüğünün temellerini işaret eder bize:
“Bu roman insanı hayretler içinde bırakıyor, demek ki bu kadar az ciddiye
alınan bir din, peygamberlerinden herif diye bahseden insanlar arasında
asırlarca tutunmuş, baştacı edilmiş. Buna herhalde sayın yazar da inanmaz. Fakat orta oyunu üslûbu pek tatlı gelmiş olacak.”28
Hareket’te yayımlan analizler, ana hatlarıyla Türkiye’deki solun Batı toplumuna göre biçimlenen dünya görüşü ve Marksist terminolojiye şablonculukla yaslanarak Türk insanına ve Türk toplumuna bakmanın yanlış olduğuna temas etmeleriyle belirginlik kazanmaktadır. Buna göre, böylesi bir değerlendirme neresinden
bakılırsa bakılsın Batı kültürünün bir parçasıdır. Marksizm’in o yıllardaki egemen
yorumunu Türk toplumsal yapısı açısından geçerli bulmayan Hareket bu durumu,
“Dadaloğlu Devrimciliği” olarak görür ve eleştirir. Dergi Osmanlı’da sınıfsal farklılıkların meydana gelmediğini dolayısıyla sınıf çatışmasının vuku bulmadığını ifade
eder. Hareket imzasıyla yayımlanan yazıların birinde Türk Marksizm’i Jöntürk
hareketinin devamı olarak görülür.
Hareket dergisi, Kemal Tahir’in ölümünden sonra yayımlanan 89. sayısında
“Kemal Tahir’in Ardından” başlıklı bir yazı neşreder. Tahir’in kendi ifadelerinden
bol bol alıntının yer aldığı yazı onun Türkiye’deki can alıcı meselelere nasıl yaklaştığını kabaca sunmaya çalışan yazı aslında İslâmcıların onu kendilerine yakın buldukları noktaları gösterir mahiyette olması hasebiyle son derece önemlidir. Şunu
söylemek yanlış olmayacaktır: Tanrıdan rahmet duasıyla sonlanan söz konusu yazı,
İslâmcı çevrelerin Kemal Tahir algılarında öne çıkan boyutları net bir biçimde ortaya koymasından ötürü bir tür kılavuz yazı olarak da ele alınıp tartışılabilir. Yazının
hemen girişinde solun Kemal Tahir’e bakışı sorunsallaştırılır:

26

Fevzi Namıkoğlu, “ Türk Romanının Yüzyılı”, Hareket, 1971, sayı: 72. S.11-12. Fakat unutulan
bir şey de yok değildi; yaratıcı kişiyi belli kalıplar içine sıkıştırmaya çalışma gayreti yanlışların
en büyüğüydü.

27

Ezel Erverdi, Devlet Ana’yı bu yazıdan sonra alıp okuduğunu ve bütün olarak çok beğendiğini
söyler. Kemal Tahir’le yıllar sonra Devlet Ana romanı üzerine konuştuklarında sözün bu yazıya
da geldiğini anlayır. “Bir Hakkı Teslim Etmek” Kurtuluş Kayalı, Bir Kemal Tahir Kitabı
Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İthaki Yayınları,İstanbul,2010. s.23.

28 Hasan Hüsrev Hâtemi “Bir Hayal Kırıklığı: ‘Devlet Ana’” Hareket, 1976, sayı: 26, s.33.
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“Muarızları kaçak güreşmekte, hatta perdeler arkasından çamur sıçratmaktan başka bir şey yapamadılar. Açık seçik kimse çıkıp da Kemal
Tahir yanılıyorsun, şundan ve bundan dolayı yanlışlar içindesin demedi.
Diyemedi. Sadece bir ürküntü. Bir korku. Ne yapıyor Kemal Tahir?
Gericilerle işbirliği mi kuruyor? Neden alışılmış değerlerin, kalıp lâfların
dışına çıkılıyor diye düşünüldü.
Kına yaksınlar şimdi.
Oysa Kemal Tahir; düşüncede ve sanatta başarı kazanmanın yolunu, alışılmış kalıplara sıkışmak yahut moda akımlara kapılmak değil; içinde yaşanılan toplum özelliklerinden faydalanma ve kamu ihtiyaçlarına karşılık
verme çabasıyla gerçekleşeceğinde buluyordu.
Bu yüzden Kemal Tahir bir kendimize dönüştür, kendimize dönüşlerin en
dikkate şayanıdır.”29
Okuyanda bir taşkınlık esnasında yazıldığı kanısını oluşturan bu satırlarda,
1960’ların sonunda sağ ve sol arasındaki kültürel polemiklerin dilinin ne kadar sert
olduğunu gösteren ifadeler hemen fark edilmektedir. İdeolojik savaş içinde kıran
kırana gelişen bir diyalogdan söz etmek yanlış olmayacaktır. Genel havanın sertliği
içinde kaleme alınan bu tür yazıları sair zamanlardan ayırt etmek gerekir. Tutum
ve davranış sertleşmelerinin yoğun olduğu bir zamanın içinde yayımlanır Kemal
Tahir’in Devlet Ana romanı. Söz konusu metinde, Kemal Tahir, sınıf meselesini
Türkiye’de en iyi bilenlerden biri olarak takdim edilir. Onun esas önemsenmesi
gereken boyutunun iki yüzyıldır süren madrabazlığı anlatması olduğuna dikkat
çekilir. Tahir’in, Batılı Hıristiyan insanla Türk insanı arasında yapmış olduğu ayrımın, temelinde dini esasların bulunduğu Osmanlı Devlet yapısını kavramaktan
ileri geldiği ifade edilir. Fakat bu siyasal yapının ATÜT’le izah edilmeye çalışılması eleştirilir.30 Bu da bize şunu söyleme imkânı verir: Hesaplaşma süreçlerinde
İslâmcıların tarih ve toplum telakkilerini besleyen büyük bir adadır Kemal Tahir.
Onun açtığı boşluklar üzerinden yapılan hamleler İslâmcıları belli konularda güçlü
kılmıştır. Öte yandan devlet adamlarının, solun onun geldiği yere gelemediklerine
değinilerek farkı ve öngörüsü takdir edilir. Kemal Tahir’in eserlerini çok çalışarak,
çok düşünerek daha da önemlisi Türk halkına ve onun şaşmaz sağduyusuna güvenerek yazdığı ve yol ayrımına geldiği dile getirilir:
“Kemal Tahir ardında yığınla çözüm bekleyen sorular sorarak gitti. Bu soruların bazılarını Türk düşünce hayatında dönüm noktası teşkil edecek şekilde cevaplandırdı. Bazılarını ise kendi fikri gelişme çizgisi içinde henüz
aydınlığa kavuşturamamıştı. Bozuk sıhhi durumunun tam tersine büyük
heyecanları ile son hesaplaşmada ‘Yol Ayrımı’na gelmişti.”31
Hiç şüphesiz Hareket’in Kemal Tahir’in düşünceleri ile münasebetini el yordamıyla yoklarken dönemin ana akım İslâmcıları ile fark edilen mesafeyi unutmamak lazım gelir. Nasıl ki Kemal Tahir’in düşünce ve yaklaşımları belli kategorilere
29

“Kemal Tahir’in Ardından” Hareket,1973, sayı:89, s.39-40.

30

ATÜT yaklaşımın feodalist Marksistlerden daha müsbet bir yerde olmadığına değinilen bir
yazıda Marksistlerin Osmanlı toplumsal yapısını değerlendirme yanlışından kurtulamadığı
söylenir. Mehmet Doğan “Marksist Şemacılık ve Osmanlı Toplumsal Yapısı”, Hareket,1976-1977,
sayı: 15, s.3.

31

“Kemal Tahir’in Ardından” Hareket,1973, sayı:89, s.43.

dâhil edilemiyorsa dönemin Hareket dergisi de yaygın İslâmcılık kategorilerine
yerleştirilemiyordu. Bundan dolayı Kemal Tahir ve Hareket ilişkisini “yalnızların
dayanışması” olarak görülebileceğini ifade eden tanıklıklar söz konusu olabilmektedir. Her iki akımda da milli olmakla iç içe bir yerlilik telakkisinin bulunuyor
oluşu buna sebep teşkil etmektedir.
Hareket dergisi aynı zamanda Kemal Tahir’e dönük eleştiriler konusunda da
duyarlıdır. Tahir’in Yeni Dergi’de yayımlanan “Tarih ve Şiirimiz” başlıklı yazısını
Varlık dergisinde ateşlice yeren Emin Özdemir’in görüşleri Ali Fikret’in “Kültür
Yabancılaşması ve Coğrafi Batıcılık” başlıklı yazısında eleştirilmiştir. Fikret, Kemal
Tahir’in “Anadolu halkları” deyişine itiraz ederek bu tamlamayı “Anadolu halkı”
yapmakla işe başlamaktadır. Bu tamlama hususundaki hassasiyetin basit bir yaklaşım farkıı değil, Hareket dergisinin siyasal ve toplumsal değerlendirmelerine de
ışık tutacak bir arkaplana sahiptir. Kemal Tahir’in yazısına hâkim olan görüşleri
arasında Osmanlılık özleminin bulunmasının son derece tabii olduğu vurgulanmaktadır. Yazara göre, toplumsal olaylar, birbirinden etkilenerek günümüze erişmiş kesintisiz bir süreklilik zinciri çerçevesinde gelişim göstermektedir.32
Köy Enstitüleri ve romanı 1974 yılında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Derginin
kapağında da yer alan bu konu işlenirken, Kemal Tahir’in Orhan Kemal eleştirisi gündeme getirilir. Onun Türk tarihine yönelmiş olmasının meydana getirdiği
farklılığın son eserlerini Türk milletinin müşterek davranış ve ruhunu yansıtmak
için kaleme aldığına özellikle dikkat çekilir.33 Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek
romanı ise Köy Enstitülerinin belgelere dayalı bir eleştiri olmasından dolayı önemsenir34. Bu okulların kuruluşundaki asıl amacın tek parti rejiminin koruyuculuğunu ve bekçiliğini yapacak kişiler yetiştirmek olduğu söylenir.35 Uzlaşmadan sessiz
anlaşmaya uzanan çeşitlilik içinde Bozkırdaki Çekirdek romanında Kemal Tahir’in
berkittiği Köy Enstitüleri eleştirisi İslâmcılar tarafından hatırlanıyor fakat gözler
bir başka yöne çevrilemediği için, onun İmam Hatip Okulları özelindeki eleştirileri nedense hatırlanmıyor, bu konuda pek çok meselede olduğu üzere garip bir
suskunluk göze çarpıyor Kemal Tahir’in Köy Enstitülerini eleştirmesinin önyargılarından kaynaklandığını söyleyenler onun İmam Hatip’ler hakkındaki yaklaşımlarına da dikkat kesildiklerinde bunun böyle olmadığını rahatlıkla göreceklerdir.
Köy Enstitüleri gibi yakın tarihin en hararetli tartışılan kültür projelerinden biridir İmam Hatip Okulları. Olumlu ve olumsuz yargılar, ön yargılar adeta kemikleşmiştir ve nesnellikten belli ölçüde uzaklaşmıştır. Bunlara karşı olanlar ne kadar
suçlayıcı ve acımasızca eleştirmiş iseler aynı şekilde, bu okullara taraf olanlar ise
konuyu aynı ölçüde idealize etmişlerdir. Joe Bousquet’nin “insanın en nemli yanı
iletemediği yanıdır” sözünü yanımıza alarak Tahir’in bu okullar hakkındaki yakla32

Ali Fikret, “Kültür Yabancılaşması ve Coğrafi Batıcılık”, Hareket, 1970, sayı:58, s.11.

33

A. Hacıyakuboğlu, “Köyü Anlatan Romanlar” Hareket, 1974, sayı:98, s.9.

34 Kemal Tahir, Türk sosyalistlerinin Türk burjuvazisiyle işbirliği yapamadan hiçbir varlık
gösteremediğini ifade ettikten sonra tarihin tek adamcılık üzerinden okunmasını tenkit eder.
Hasan Âli Yücel’e sol tarafından verilen önemi yadsır. Köy Enstitülerini şöyle eleştirir: “ Ben
Köy Enstitüleri’ni şüpheyle karşıladım, ortamın şartlarıyla, kişilerin gerçeklerini karşılaştırarak
bu işe giriştim. Daha eğitim programlarını bile incelemeye gerekli görmedim. Çünkü bu
programların faşizan bir idareye göre düzenlendiğini incelemiş gibi biliyordum.” Kemal Tahir,
Notlar/ Çöküntü, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s.160.
35

Mehmet Atilla Maraş, “Bozkırdaki Çekirdek ve Köy Enstitüleri”, Hareket, 1974, sayı:98, s.27.
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“İmam Hatip Okulları ile Köy Enstitüleri arasında hiçbir fark yoktur. İkisi
de aynı zümreler tarafından aynı kötü amaçlarla kurulmuştur. Bu amaçların halkçı olmaması yüzünden Köy Enstitüleri nasıl barınamamışsa,
İmam Hatip Okullarından Batılı anlamıyla Papaz karakterde bir din adamı yetiştirdiyse bunu köylünün başına bela etmeye kalkmak, köylünün
şimdiye kadar köy hocasından beklediği maddi ödevleri manevî aldatmacalara çevirmeye yeltenmek de başarı sağlamayacaktır.”36
İmam Hatip okullarını Köy Enstitüleriyle özdeş gören ve bu okulları, Türkiye’deki tarihsel geleneğe aykırı bulan Kemal Tahir’in yaklaşımlarıyla,
İslâmcıların bu okullar hakkındaki kanaatleri özellikle de 28 Şubat 1997 darbesi
düşünüldüğünde büyük ölçüde farklılaşmakta hatta çatışmaktadır. Yakın dönem
siyasi ve sosyal gelişmelerine ilişkin yoğun tarihi malzeme sunan Kemal Tahir’in
hem kurgu düzleminde hem de düzyazı/notlar biçiminde ileri sürdüğü tezler açısından çeşitli çevrelerce tartışma konusu haline getirilen Bozkırdaki Çekirdek özelinde Köy Enstitüleri ile notlar bağlamında İmam Hatip Okullarını politik toplumsallaşma ve politik pedagoji düzleminde karşılaştıran bir çalışmanın yapılmammış
olması önemli bir eksikliktir kanaatimce.
Memleket meselelerinde çözümün Batı’da aranması yolunda Tanzimat’la başlayan süreç Hareket, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera gibi dergilerde değişik vesilelerle ele alınıp irdelenmiştir. 1960’lardan sonra Türkiye’deki sol hareketlerin, Marks’ın doğu toplumları konusundaki görüşünden yola çıkarak, Türkiye’nin
Batı’dan farklılığına dolayısıyla batıdan apayrı bir yapıda olduğunu ifade etmiş
olmaları esasında çok önemli değildir. Çünkü, solun sağ olarak gördüğü İslâmcılar
kimi zaman bilinçli kimi zaman sezgisel olarak bu gerçeği zaten bilmekteydiler.
Bu bakımdan Kemal Tahir ve ardıllarının ortaya attıkları tezler aslında çok da yeni
görülemeyeceğine dair çıkarımlar yapıldığı dikkatlerden kaçırılmaması gereken temel bir konudur. Bugün kabaca İslâmcılık içinde değerlendirilen söz konusu dergiler içinde Kemal Tahir’e özel bir dikkatle eğilen Hareket dergisi, sosyalizmi kul
hakkının müdafaası olarak görmüş bununla birlikte Türk tarihi merkezli farklı bir
okuma ortaya koymuştur. Aynı zamanda Türkiye gerçeği ile tanışan Marksistlerin
ortaya koydukları sentezi kültürel görünümleriyle birlikte bütüncül olarak ele
almış ve olumlamıştır. Bu çerçevede Kemal
Tahir’in Devlet Ana, Yol Ayrımı,
Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Bozkırdaki Çekirdek romanları ile, Metin Erksan’ın
“Sevmek Zamanı”, “Kuyu”, Halit Refiğ’in “Haremde Dört Kadın”, “Bir Türk’e Gönül
Verdim” filmlerine yapılan vurgu dikkat çekmektedir.37 Bu vurgularda kerim devlet
anlayışının38 öne çıktığı fakat devletin bu vasfının Batılılaşma sürecinde kaybolduğuna dikkat çekildiği görülmektedir:
“Türklerin Anadolu’da bin yıllık tarih içinde kurdukları devletlerin başta
gelen özelliklerinden biri de ‘Kerim Devlet’ oluşlarıdır.
Bunda, devletin kuruluşunu hazırlayan İslâm düşüncesi ve Türk geleneği36

Notlar 10’dan aktaran Sezai Coşkun, Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir, Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2012, s.572.

37

Aclan Sayılgan, “Yeniden Değerlendirme”, Hareket, 1972, sayı: 72s.37-38.

38 Sencer Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ülkeler adlı denemesiyle bilinir
hâle gelen bu deyim ilk kullanıldığı yıllarda birçok kişi ve çevreyi ürkütmüştür.
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Yakınlık ve Uzaklığın Sınırları
Gerek Hareket’teki gerekse başka dergilerdeki yazılar stil bakımından ayrılırlarsa
da baskın olan husus her vesileyle solun yerli olmadığını dile getirme yönündedir. Bu konuda da en önemli deliller Kemal Tahir’in yazılarından, romanlarından
ve sohbetlerinden elde edilmiştir. Buna karşın, var olan bütün ipuçlarına rağmen
Kemal Tahir’in düşünce dünyasını yaygın kalıplarla belirleyebilmenin zorluğundan
söz edildiği görülür. Tarih ve toplum düşüncesindeki yaklaşımlardan ötürü dışlanan, değişik saldırılara maruz kalan bir aydın olarak onu sui generis bir kişilik olarak değerlendirmek öteden beri yaygın bir adet olmuştur.40
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen harf ve dil devrimleri karşısında
olan Tahir’in bu yönü İslâmcılar tarafından önemsenmiştir. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen devrimlere dair eleştirel hafızanın canlı tutulmasında kayda
değer bir yeri bulunan Tahir üzerine, yeterli miktarda metin kaleme alınmamış
olması da önemle üzerinde durulması gereken bir başka mevzudur.
Düşünce tarihi fıkhı bakımından meselenin izini sürmek için farklı dönemlerde
yayımlanan dergilerde yer alan Kemal Tahir konulu yazılar üzerine etraflı bilgi
sahibi olmak gerekir. Kuşakları kateden bir dostluk hareketi içinde işlek patikalar olarak karşımızda duran ve her daim kendilerine atıf yapılan edebiyat/düşünce
dergileri belli dönemlerin kültürel mecra ve maceralarını anlamak açısından temel
başvuru kaynakları mahiyetindedir. Ne var ki patikalarda varlık kazanan yayınlara
bu düşünce ile yapılacak bir araştırmada karşımıza çıkan ilk şey oldukça sınırlı bir
dünyanın varlığıdır. Öyleyse son derece sınırlı olan yazılar derlenip toparlandığında, belli ölçüler dâhilinde Kemal Tahir’in algılanma/alımlanma biçimlerini mukayese etmek için oldukça verimli bir alana adım atılacağı kesin.
Fakat şunu unutmamak lazım; bütün olanların/olmakta olanların istisnaları
vardır. Hiç kuşkusuz, yeterli olmayan bu birikinti son yıllarda bir birikime dönüşme emaresi göstermiştir. Artık şu açık ki Hece dergisinin Kemal Tahir özel sayısı,
İslâmcıların günümüzde Kemal Tahir hakkında ne düşündüğüne, hangi zanları
çoğalttığına dair yapılacak bir araştırmada kayda değer aydınlatıcı hatta uyandırıcı ipuçları sunması bakımından oldukça kıymetli bir toplam sunmaktadır. Peki
burada, İslâmcılık zaviyesinden tasvir edilen Kemal Tahir’de neler öne çıkmaktadır? Sınırsız bir kabulden değil sınırlı bir kabulden hareket edildiğinin en önemli
göstergesi derginin sunuş yazısıdır41.
39

Hareket, 1973, sayı:88.

40 Kemal Kahraman “Kemal Tahir’de Tarih ve Muzır Düşünceler”, İlim ve Sanat, 1989, s.25, s.58.
41

Derginin, bahsedilen sunuş yazısının değeri ve mahiyeti konusunda Kemal Tahir konusunda çok önemli tahlilleri bulunan Kurtuluş Kayalı şunları yazmaktadır: “Çeşitli entelektüeller
üzerine özel sayılar yapan Hece dergisinin Kemal Tahir sayısına bir sunuş yazan Hüseyin Su
tartışmalı bir saptamada bulunmaktadır. Nitelemeyi aktarmadan önce bu özel sayılar içine
en uzun önsözün Kemal Tahir sayısına yazıldığını ifade etmek anlamlı olabilir. Hatta uzunluk
olarak değil de, ciddiyet açısından irdelemek gerekmektedir yazıyı. Bu durum, Kemal Tahir’in
yaklaşımının daha ciddiye alındığının ya da /ve de çok problemli bulunduğunun göstergesidir.
Bu aşamada önemli olan nokta yazarın düşünsel ufkunun dünyaya açıklığı konusunda şüphe
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Herşeyden evvel, Hece dergisinin Kemal Tahir üzerine düşünmeyi denemesi ve
bunu derli toplu bir biçimde yapmış olması kayda değer bir çabadır. Kemal Tahir’i
okumanın yahut onun hakkında bir kanaat serdetmenin tehlikelerine işaret eden
göstergelerden biri Hasan Aycın’ın bu sayıda yayımlanan çizgisidir. Bir tarafı aydınlık bir tarafı karanlık, sınırda belki arayışta bir kişi var karşımızda. Fakat arayışın barındırdığı gelgitlerden ziyade bir hat, sınırda oluşun istikametliliğine dair bir
çıkarımda da bulunabiliriz burada.
Bana kalırsa, Kemal Tahir’e dair en net sınırı Atasoy Müftüoğlu çizmektedir.
Hece’deki uzun yazıların ardından gelen soruşturma bölümünde yer alan yazının
son kısmını bu konuda örnek gösterebiliriz:
“ Yerleşik kalıpları sorgulamaya cesaret ettiği için, Kemal Tahir, Batıcı aydınlar tarafından gericilik ve Osmanlıcıkla suçlandı. Kemalizme ve Kemalist tarih yorumuna eleştirel yaklaştı. Yakın tarihle ilgili olarak, mülkiyet ilişkileri, sosyal değişim, eşkıyalık düzeni üzerinde ilgi çekici yorumlar geliştirdi. Kemal Tahir Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan Batı ile
nihai bir hesaplaşma yapılması gerektiğine inanıyordu. Marksist olması
nedeniyle uzun yıllar hapishane hayatı yaşayan Kemal Tahir marksizmin
Türkiye gerçeklerine uygun bir biçime kavuşturulmasını istediği için,
Marksistler tarafından da dışlandı. Hem Batıcılar, hem de marksistler
tarafından yalnızlaştırılan Kemal Tahir’i sağcı-milliyetçi kesimler sahiplendiler. Kemal Tahir’in ardılları bugün ulusalcı-Ergenekoncu bir çizgide
bulunuyor.”42
Kemal Tahir’in farklılığına ama aynı şekilde bu farklılığın sınırlarına değinen
bu satırlar doğru, kaygılandırıcı, şüphe uyandırıcı, berbat, ürkütücü ve gerilimli
bulunabilir. Nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin burada, bugünün siyasal kontekstini gözeten bir bakış açısıyla karşılaşıyoruz. İslâmcılar arasında çoğu zaman
zihinden geçirilen buna karşın nadiren söylenilen kanaatler toplamı dikkate alındığında bu açıksözlülük bir ayırt edicilik olarak görülebilir. Zira Kemal Tahir’in
notlarında görülen “Batılı efendiler”, “büyük ihanetler”, “düzenin alt üst olması”,
“devlet kurucu seviyeye yükselememek”, “Anadolu Türklüğü”, “Türkleşmiş Anadolu”, “Batı ajanı” “Doğulu devlete namussuzca ihanet eden batılılar satılmış doğulu
yobaz ajanları” gibi terkipler bugünkü siyasal kontekst içinden anlamlandırıldığında farklı çıkarımlar yapılabilmektedir. Öte yandan aynı hükümler mecellesi çerçevesinde konuşulmasa da bu ve buna benzer kanaatlerin onu eleştirenlerce başka
meseleler söz konusu olduğunda da dile getirilmesi karmaşanın tek boyutlu olmadığının bir başka işareti olarak ele alınıp değerlendirmeyi mümkün kılıyor gibidir.
Görüldüğü gibi, son tahlilde mesele bir biçimde aktüel siyasal tartışmalar çerçevesinde anlamlandırılmakta ve hoşnut olunmayan konular gündeme taşınmaktadır.
Bununla birlikte, bukanıklık, karmaşa, yarım yerlilik, yüksek sanat vb. konularda
yapılan kimi kısık kimi gür sesli ifadeleri günümüz İslâmcılığının Kemal Tahir’e
izhar etmesidir. Burada diğer entelektüeller üzerinde de, onların düşüncelerinin dünyaya açık
olup olmadığı üzerinde durulabilir.”Kurtuluş Kayalı, “Türkiye’de Sosyal Bilim Metinlerinde
Yaklaşımlar Zaman İçinde Değişse de Zihniyet Pek Değişmiyor” Düşünen Siyaset, sayı;28,
s.18.2012.
42

Atasoy Müftüoğlu, “Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık”, Hece, sayı:181, 2012, s.500.

dair yaklaşım tarzındaki farklılaşmalar hatta çatışmalar olarak değerlendirip, milliyetçi/mukaddesatçı anlayışlardan farklılaşan İslâmcıların, Kemal Tahir’e dönük
eleştirilerinin edebiyat ve düşünce cihetinden siyasal düzleme intikali olarak da
okumayı denemek yararlı olabilir.
“Durun Yahu! Biraz Da Başka Türlü Bakalım”
Eğer hakikaten ,İslâmcıların Kemal Tahir konusunda ne düşündüğünü enine boyuna tartan metinler arayacak olursak bugün bile umulanı bulamayacağımız kesin.
Ama izlenimler düzleminde yahut anıştırmalarla sınırlı kalan yaklaşımlar için uzun
zaman gerektiren dikkatli okumalara ihtiyacımız vardır.
Kemal Tahir’den, negatif bir örnek şeklinde bahsederek ondan bütünüyle habersiz olmadığını çıkarabileceğimiz isimlerden biri Cahit Zarifoğlu’dur. Önce ondan bahsedebiliriz. Zarifoğlu’nun Mavera dergisinde, dergiye gönderilen yazar
adaylarının metinlerini Okuyucularla başlığı adı altında değerlendirdiğini biliyoruz. Bunlardan birinde, oldukça sınırlı bir şekilde olsa bile, Tahir’in çok önemsenen romancılığına dair bir fikre sahip olunduğunu fark ediyoruz. Mavera’da şöyle
yazmıştır Zarifoğlu:
“Şimdi anlıyorum ki hikâye değil sizin bu eseriniz. Bir roman. Daha doğrusu bir roman özeti. Zira deminden beri düşünüyorum, eksik ya da fazla bir şey var diye. Bu işte. Bu hikâyeyi diz çöküp roman olarak yeniden
yazmalısınız. Aynı çatıyı aynı konuyu kullanarak. Detaylı bir plan yapın,
olayı dışarıdan anlatarak değil içeri girip olayı dışarıya vererek geniş geniş
düşünerek yazın. Evet böyle yapın. Bu arada, belki de işe başlamadan kavi
romancılar okuyun. Şolohov mesela, Pasternak, Michel Butor, Tarık Buğra, London, Hamdi Tanpınar. Yaşar Kemal’in eserlerini ne bileyim ben
Kemal Tahir’in Devlet Ana’sını falan roman yazmaya yararı olacak diye
okuyup vakit kaybetmeyin tabii.”43
Bu ifadeler bir yönüyle, Kemal Tahir’in romancılığı üzerine eleştirel bir yaklaşımın filizlenmekte olduğunun işareti olarak okunabilir. Dönemin, yararlanma
ekonomisini sürelilik kazandıran İslâmcı yazarları içinde meseleyi Zarifoğlu gibi
ele alma eğiliminin mahdut fakat modern edebiyatla tanışık olanlar dikkate alındığında biraz daha yaygın olduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, şu nokta
da gözden kaçırılmamalıdır. Bu değerlendirmede, Osmanlı’nın kuruluşu konusunda bir başka açıklama getiren Tarık Buğra sahiplenilmekte Kemal Tahir adeta
“sıfır”lanmaktadır. Daha tuhaf olan bir başka noktada birbirinden oldukça farklı
olan iki yazarın; Yaşar Kemal ile Kemal Tahir’in aynılaştırılmış olmasıdır.44 Kemal
Tahir’le Yaşar Kemal’in, roman telakkileri karşılaştırıldığında karşımıza çıkacak
olan farklılık bu bakışın eksik bıraktığı hususlara bir açıklık getirebilir.
43

Cahit Zarifoğlu, Okuyucularla, Beyan Yayınları, s.118. Zarifoğlu’nun kanaatleri doğrultusunda Mehmet Okutan’ın “Kemal Tahir’in Sohbetleri” başlıklı kitap tanıtma yazısı Mavera’da
yayımlanmıştır, s.313. Zarifoğlu’nun bu kanaatin aksini ifade edenler de bulunmaktadır. Ümit
Aktaş, Okuma Serüveni, Çıra Yayınları, İstanbul. 2008, s.21.

44 Benzer bir bakış açısı Rasim Özdenören’in 1967’de kaleme aldığı “Romanın Çıkmazı” yazısında
da görülmektedir. Ruhun Malzemeleri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.77.Yaşar Kemal-Kemal
Tahir farkı için bakınız. Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, çeviren : Onur Güneş Ayas, Timaş Yayınları, İstanbul; 2009, s.183.

169

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

170

TYB AKADEMİ / Eylül 2013

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına

Zarifoğlu, Doktor Jivago ile başladığı “Romanın Başarısı Bizimledir” yazısında,
roman türünün teknik ayrıntılarına değinirken sözü Devlet Ana’ya getirir. Burada
Kemal Tahir’le Yaşar Kemal’in eşitlenmesi/aynılaştırılması olarak anabileceğim
tutumunun sürekliliği dikkat çekicidir. Romana taşınan vesikaların kahramanlara
ustalıkla biçip giydirilmiş olması bahsinde Devlet Ana’yı ‘sıfır’lamayı sürdürür:
“Devlet Ana’yı düşünün. Yazar topladıklarını eserine yedirememiştir.
Atmaya da kıyamamıştır. Yani soğukkanlı ve sabırlı olamamıştır. O zaman bir bakıyorsunuz romanın küçük adamları bile tarihçiler gibi uzun
uzun ders anlatmaktadır.”45
Zarifoğlu, isimlerini saydığı yazarların farklıkları üzerinde düşünme zahmetine
girmeden, aynı kümede değerlendirilemeyecek iki yazarı belki de sadece sezgisel
olarak aynı kategoriye yerleştirmiştir. Daha başka yorumlar da gerekir burada, ama
şimdilik bunlarla yetinelim. Demek ki, roman meselesi çoğu durumda merkeziliğini korumaktadır. Değinilerdeki rastlantısallığın payı bir yana ana çizgileriyle bu
bakış açısı tekrarlayarak devam eder.
Rasim Özdenören’in Akıncılar dergisinin 21 Ekim 1979 tarihli 6. sayısında
yayımlanan “Kurulu Düzen Açısından Teröre Bir Yaklaşım Denmesi” başlıklı öngörülü yazısında yer alan Serbest Fırka denemesine dikkat çekmesi, Kemalizm’in
sorgulanması sürecinde Kemal Tahir’in etkisini akla getirebilir. Fakat bu konuda
Özdenören’in başka yazılarında iz sürmeyi mümkün kılacak fasılların yer almış olması bu noktada kesin hüküm vermeyi engellemektedir.
1970 sonrasında İslâmcıların Kemal Tahir üzerine olan değinilerinde kıskıvrak bağlanmayı seçmekle dipten dibe eleştirel mesafe yönü tutturmak arasında iki
yaklaşımın ileri sürüldüğünü ifade edebiliriz. İslâmcılık içindeki sesleri ayrıştırmayı, ayırt etmeyi de sağlar bu iki yaklaşım tarzı. Millilik içeren bakış açısıyla yan
yana getirildiklerinde bir arada anlamlı bir bütünlük kurmaları mümkün olmayan
mesafeye dayalı güvenceli alandaki seslerin yansımalarını Yeni Devir’de görürüz.
Özdenören burada yayımlanan “Naylon Fikir”46 başlıklı yazısında onu roman konusunda naylon fikirliler arasına yerleştirir:
“Solcular arasında da naylon fikirli olanlar çok. İlk aklıma gelen roman
konusunda son yıllarda çeşitli münasebetlerle adından epeyce söz edilen
Kemal Tahir meselâ. O da kendi havasında bir sentetikti. O’nun Osmanlı
toplumuna sahip çıkar görünmesi pek çok solcuyu öfkelendirdiği gibi, bir
kısım sağcıları da ümitlendirmişti. Oysa adam çok basit bir kurnazlık peşindeydi: Marksizm’e yerli dayanaklar arama gafleti içindeydi…
Oysa Kemal Tahir’in tilkiliği başka yönde. O, Osmanlı toplum yapısından
kaynaklanan yerli bir Marksizm’e ulaşabileceğini hesaplıyordu.”47
45

Cahit Zarifoğlu, Zengin Hayâlller Peşinde, Beyan Yayınları, İstanbul, 1999, s.145.

46

Bu terkibin neyi içerdiği konusunda şu açıklamayı yapar Özdenören: “(….) sentetikçilerin
(endüstride bu kelime yapay ürünler için kullanılmaktadır, meselâ naylon sentetik bir üründür;
bu espriden hareket ederek halk arasında mesnedi olmayan faturalara naylon fatura adı
verilmiştir. Biz de bu benzetmeye bakarak sentetik fikirlere naylon fikir diyoruz.” Yumurtayı
Hangi Ucundan Kırmalı?, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, s.129-130

47

Rasim Özdenören, “Naylon Fikir”, Yeni Devir, 31 Aralık 1978-1 Ocak 1979.

Türkiye’de sentetik düşünce imalinin Ziya Gökalp’ten bu yana farklı kılıflar altında sürdürüldüğünü düşünen Rasim Özdenören, sağ kanattaki Peyami Safa ile
sol kanattaki Kemal Tahir’i kullanmak istedikleri yöntem bakımından şaşırtıcı derece benzer görmektedir. 2 Ocak 1979’da Yeni Devir’de yazdığı ve daha sonra Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? kitabına aldığı başka bir yazıda, Kemal Tahir’i,
Peyami Safa ile karşılaştırır. Ona göre, her iki ismin ait olduğu düşünce gelenekleri
dikkatle ele alındığında, batıcılığa yaklaşımı konusunda temel espri bakımından
öyle fazlaca bir fark yoktur. Osmanlı toplum yapısına dayanarak yerli bir sosyalizm
inşa etmek isteyen Kemal Tahir’le geleneklerin korunması gerektiğine vurgu yapan
Peyami Safa, temelde Kemalizm’i aynı gerekçelerle eleştirmektedirler. Zira, her iki
yaklaşımın nazarında, Kemalizm kendi geçmişimizi, kendi medeniyetimizi toptan
reddettiği ve Batı medeniyetini olduğu gibi ve aynen almaya kalkışmasından dolayı birtakım yanlışlıklar içine düşmüştür. Kemal Tahir’de baskın olanın sosyalizm
oluşundan yola çıkan Özdenören, aslında onun, yeni bir Batılılaşma önerisi yaptığını düşünmektedir. Eleştirilerini son derece net bir biçimde dile getiren
Özdenören, Tahir’in, Osmanlı, sosyalizm, laiklik, İslâm’a saygı, Sovyet modeli,
irtica, faşizm, konusunda ne düşünürse düşünsün son tahlilde Batılılaşma adına
konuştuğunu ifade eder.48
Rasim Özdenören’in yazdıklarıyla Kemal Tahir’i öven yazıları yan yana getirmeyi denediğimizde, belli bir zaman diliminde batılılaşmaya dair zihin çarklarının
nasıl farklı işlediğini görebiliriz. Bu değerlendirme biçimi, aynı zamanda çetin bir
sorun olan Batılılaşmanın İslâmcılarca nasıl kavrandığına dair çok şey söylemektedir.
Kemal Tahir’de İslâmcıların aradıkları ve onları çeken şey muhtemelen tarihi
bir sorumluluğu yüklenen romanlarıdır. Elbette bu, kayıtsız şartsız bir kabulleniş
değildir. Akif İnan’la Yenigün’de 1982’de yapılan bir söyleşide Kemal Tahir Ahmet
Hamdi Tanpınar’la birlikte anılır. İnan bu iki isim arasında yerlilik zemininde bir
paralellik görmekte fakat Tahir’i roman tekniği açısından zayıf bulmaktadır:
“(…) Tanpınar’ın roman anlayışının yerli bir roman oluşturmada mutlaka
göz ardı edilmemesi lazım gelen bir kaynak belirttiğini ifade etmek isterim. Peyami’nin ruh çözümlemelerine yönelen romanları bile bazı yerli
nitelikler taşır. Daha yakın dönemden Kemal Tahir’in romanları içerik itibariyle tamamen yerli bir anlayışın romanlaştığı örneklerdir. Ama roman
sanatı bakımından münakaşa edilir tarafları vardır.”49
Esasında İnan’ın eleştirileri uzun uzadıya olmasa da Diriliş’te ortaya konan köy
romanı eleştirilerinden izler taşımaktadır. Hatırlanacağı üzere bu anlayış doğrul48 Rasim Özdenören, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı?, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 130133.
49

M. Akif İnan, Söyleşiler, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2009, s.31-32. M Fatih Andı ise
büyük ölçüde ‘jest yazısı’ olarak anabileceğimiz bir metninde, Kemal Tahir’in köy romancıları
içinde farklı bir yerinin olduğunu söyler. Onun farklılığının sebebi olarak da, yazdıklarının neliği
ve nasıllığı üzerinde çağdaşlarına daha kapsamlı düşünmesini, donanımını ve yazdıklarının roman mayasından ileri geldiğini söyler. M. Fatih Andı, “Türk Romanında Köy ve Kemal Tahir” Sosyoloji Yıllığı Kitap 11, Baykan Sezer’e Armağan, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan,
Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.489.
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tusunda ortaya konan romanların büyük ölçüde ilkel ve zavallı örnekler olduğuna
dair Sezai Karakoç’un pek çok tartışma yazısı vardır. Öte yandan çatışmalı yerlilik
anlayışlarının nüfuz mücadelesi de dikkate alınması gereken bir konudur. 1969’da
neşredilmeye başlanan Edebiyat dergisinin öne çıkardığı sloganlardan biri “yerli
düşünce” idi.50 Buna göre, eski edebiyat yerli düşüncenin temsilcisi, Tanzimat sonrası ise yerli düşünceyi ortadan kaldırmaya dönük bir yabancılaşmaydı. Tanzimat
hareketini tahlil ederek, yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel çarpılmalar üzerinde
durmak Büyük Doğu’dan sonraki bütün İslâmcı yayın organları için olmazsa olmaz bir faaliyet alanıydı. Belki o yıllar açısından şöyle bir kıyaslama da yapabiliriz.
Divan Edebiyatı etrafında meydana gelen tartışmaların neticesinde Turgut Uyar’ın
Divançe’sinde yer alacak şiirleri veya Behçet Necatigil’in Encam şiirleri ve benzerleri, yerli düşünceyi savunanlarca “Divan şiirinden yararlanma” anlayışına uygun
bulunmamıştır. Çoğu öykünme ve özenti mahsulü sayılan bu şiirler Divan şiirinin
dayandığı uygarlık birikimini gereği gibi tanımdan daha da önemlisi benimsemeden yazıldığı gerekçesiyle tenkit edilmişti.51 İşte bu isimlerin yararlanma tarzları
nasıl eleştirilmişse Kemal Tahir’in ATÜT çerçevesinde açmış olduğu tartışma serüveni de aslında biraz buna benzer görünmektedir. Marks’ın ortaya atığı fakat
geliştirmediği ATÜT ve Kemal Tahir ilişkisi kavranmaya çalışılırken, Tahir’in bu
yaklaşımı aynen almayıp, onu uyarlamaya çalıştığı hatta kendine özgü bir bakış
oluşturmaya gayret ettiği ifade edilir. Fakat bunu ne kadar başardığı konusunda
şüpheci davranılır. Şu satırlar meseleye hangi açıdan bakıldığını yeterince açıklar:
“Kemal Tahir deyince akla diyalektik materyalizm değil Asya Tipi Üretim
Tarzı geliyor. Oysa Marks ATÜT fikrini sadece ortaya atmış fakat geliştirmemişti. Kemal Tahir de bunu aynen almamış keyfince değiştirerek,
kendi, ‘sui generis’felsefesini kurmak üzere kullanmıştır. Kurmuş mudur
kendi felsefesini? Bu konuda ‘tozu dumana katmış’ fakat kendini ele vermemiştir. Kalıpların adamı değildir o. Düşünce dünyasında da ‘bıçkın’ bir
delikanlıdır: ‘parmağında kalın şovalye yüzüğü, kehribar tesbihi, pardesüsünü mahpushane gocuğu gibi omzuna atışıyla.’ Böyle bir adamı hücreye
sokabilirsiniz ama belli bir kategoriye sokamazsınız.”52
O yıllarda yerli düşünce Edebiyat ve Mavera dergilerinde kendini Erdem
Bayazıt’ın deyimiyle “adeta bir sera ziraati yapıyor” şeklinde değerlendirmektedir.
Tekrar roman meselesine dönmek gerekirse şöyle bir manzara var karşımızda. Kemal Tahir’in romanlarında dile getirdiği tezlerinden yararlanan İslâmcılar arasında
edebiyatın teknik meseleleri ile yakından ilgilenenlerin yaklaşımı büyük ölçüde
Fethi Naci ile paralellik taşımaktadır. Bu nedenle, Kemal Tahir’in tarih felsefesi,
Marks’a yaklaşımı veya diyalektik yöntemi konusunda çok fazla söz almayan yahut bu meseleleri ayrıntılı bir yaklaşımla ele almaktan geri duran İslâmcılar, yararlanma ekonomisinin ötesine geçtiklerinde, romanlarını teknik açıdan zayıf görme
noktasına gelmektedirler.53 Kemal Tahir’in romancılığı üzerine olumlu görüşler
50

Ne var ki, Edebiyat dergisi dil tercihi sebebiyle solcuların, komünistlerin dilini kullanmakla
hatta onlardan daha Öztürkçe yazmakla suçlanmış ve ağır bir dille eleştirilmiştir.

51

M. Akif İnan, Söyleşiler, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2009, s.60-61.

52

Kemal Kahraman “Kemal Tahir’de Tarih ve Muzır Düşünceler”, İlim ve Sanat, 1989, s.25, s.60.
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Buna mukabil, İslamcılığın özünde ekonomik gerekçelerin ötesinde bir düşünce biçimi olarak
tasavvur edilmesinin tabii neticesi olarak, Batının maddeci özünü sistemleştirmiş olan sol

serdeden fakat herhangi bir yazı kaleme almayanların mutlaka adını andıkları,
anma gereği duydukları birkaç eserden bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan ilki
Kemal Tahir’in hayat ve düşünce serüvenini anlatan Dr. Hulusi Dosdoğru’nun Batı
Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir (1974) kitabıdır54. Bir diğeri ise Naci
Çelik[Berksoy] tarafından kaleme alınan Romanda Hesaplaşma (1971) adını taşıyan kitaptır. Bu iki kitap dışında Kemal Tahir hakkında öteden beri doğru yanlış
pek şey aktaran İsmet Bozdağ’ın Kemal Tahir’in Sohbetleri (1980)dir.
Aylık Dergi’de ‘ölçüden şaşmamak” gerekliliğine vurgu yapan Yaşar Kaplan’ın
ifade ettikleri genel olarak modern edebiyatla ilişki içinde olan İslâmcılar’ın, Kemal
Tahir değerlendirmelerindeki sürekliliği göstermesi bakımından ufak ama anlamlı bir örnektir. Kesin yargılarla konuşmak için elimizde yeterli karine olmasa da,
edebiyatla içli dışlı olan İslâmcı yazarların Kemal Tahir hakkında çok genel şeyler
söylediğini ifade etmek mümkün. Kaplan, sol edebî kamunun ödüllerle allayıp pullayıp piyasaya sürdükleri yazarların çoğunun çalışmalarının ‘düzeysizlikten’ ötürü Aylık Dergi’de yayımlanamayacağını ifade eder. Talip Apaydın, Fakir Baykurt,
Bekir Yıldız, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi isimlerin ‘sosyal gerçekçi’ romanları
ile Kemal Tahir’in eserleri edebî açıdan ‘neredeyse’ aynı görülmektedir.55 Öte yandan burada da şunu bir yorum hattının belirginlik kazanması açısından mutlaka
kaydetmek gerekliliği bulunmaktadır. Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Aylık Dergi’nin
İslâmi algıları/yorumları farklılaşmış olsa da Türkiye’deki sosyal gerçekçi sol edebî
gelenek konusundaki yaklaşımları büyük ölçüde birbiriyle paraleldir.
Karşılaştırma ve Tartışma: Kim Kime Yakın yahut Uzak
Öte yandan 1990’lı yıllara gelindiğinde her ikisi de Osmanlı Devletinin kuruluşu
üzerine birer roman kaleme alan Kemal Tahir’le Tarık Buğra karşılaştırılmasının
yapıldığı görülmektedir. Tahir’in düşünceleriyle Buğra’nın ise romanlarıyla öne
çıkmaya çalıştığı vurgulanarak bir taraftan düşünce ve edebiyat arasında ayırım
yapılır diğer taraftan da Kemal Tahir’in romanları sanki ikincil kılınır. Bahsettiğim yıllarda Kemal Tahir’e dair yapılan eleştirilerde karşımıza çıkan noktalar bir
yönüyle, İslâmcı çevrelerin Tahir’e dair erteledikleri eleştirilerin daha kuvvetli bir
biçimde ortaya çıkışının işareti olarak yorumlanmaya müsaittir. Birkaç alıntıyla
devam edelim:
“Tarık Buğra bir romancı ve sanatçı olarak kendi felsefesini değil, konu
ettiği dönemin ve kahramanlarının canlı tipler olmasını sağladı. Kemal Tahir bir ideolog olarak daima kendi düşünce ve felsefesini önemsedi,
kahramanlarını ise kendi düşüncesini açıklamak üzere paravana olarak
kullandı. Bu da kahramanlarının kukla gibi cansız tipler olmasına neden
oldu. Günümüzde Tarık Buğra’nın romanları kaldı. Kemal Tahir’in düşünceleri. (…)
düşüncenin, Vahiy ve iman hakikati tarafından kabul görmeyeceği dile getirilir. Alaaddin
Özdenören, Batılılaşma Üzerine, Beyan Yayınları, İstanbul,1983, s.28.
54

Kemal Tahir’i sert bir şekilde eleştiren Rasim Özdenören’in Yumurtayı Hangi Ucundan
Kırmalı?, kitabındaki Kemal Tahir alıntılarının bu kitaptan yapılmış olması bunun ufak bir
işareti olarak görülmeye müsaittir.

55

İsmail Fatih Ceylan “Yaşar Kaplan’la Öykü Üstüne Bir Konuşma”, Aylık Dergi, 1983,sayı: 5859-60, ss. 53,
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[Kemal Tahir] Herşeyi masabaşında yapmak zorundaydı. Eserlerinde
Anadolu’ya özgü olarak daha çok melami/alevi/Bektaşi karışımı diyebileceğimiz bir kültürün kalıntılarını buluruz. Bu kültür, Türklerin Orta
Asya’dan getirdiği Şamanlıkla getirdiği antik Anadolu kültürleri öğelerinin bir karışımıdır. Esasen bu konulara da hazırlıklı olmadığından, ‘söylenti’ bilgisine ve kültürüne fazlasıyla yer verir. Kemal Tahir’in açmazı buradaydı belki; sözlü kültürü, yaşanan kültürü yakından tanımadığı halde
eserlerini aşırı bir şekilde bazı diyaloglara dayandırması. (…)
Ortaçağı karanlık göstermekle beraber, kuruluş devri Anadolusuyla ilgili
pek aydınlık bir tablo çıkaramıyor. Selçukluda olsun Osmanlıda olsun sistemin asıl temelini oluşturan İslam’ın sosyal düzenine, hukuk sistemine,
medreselere ve sünni tarikatlere ise hemen hiç yer vermiyor. Bu konularla
ilgilenmemesi ve karanlıkta bırakması Kemal Tahir’in diğer romanlarında
da görülen bir özellik. Tabi Devlet Ana’da çizilen altyapıdan nasıl Osmanlı
devlet ve toplum düzeni çıktığı sorusu cevapsız kalıyor.”56
Şunu da söyleyelim ki, İlim ve Sanat dergisinin düşünce bakımından tasavvufla
içli dışlı bir dergi olması, Kemal Tahir’e dönük eleştirilerin mahiyetini doğrudan
doğruya etkilemiş hatta belirlemiştir. Kemal Tahir’in, dervişliği hayattan el etek
çekmek olarak görmesi eleştirilir. Esir Şehrin İnsanları’ndaki tarikat yorumu, Devlet Ana’daki Melamilik, Mevlevilik ve Bektaşiliğin karıştırılmış olmasına yoğunlaşılırken Yorgun Savaşçı’daki teknik kusurlar öne çıkarılır.57 Burada ayrıca şunu da
bir sorun olarak ortaya koymak gerekliliği bulunmaktadır. Tarık Buğra’nın roman
tekniği bakımından daha başarılı olduğuna dair ileri sürülen yaklaşımlara karşın,
onun İslâmcılar arasında yaygın bir okunurluğunun olmayışını politik tercihleri
bakımından sağda oluşuyla ilişkilendirmek mümkün gözükmektedir.
Kemal Tahir’in dönemi içinde Türkiye’nin çok aktüel ve İslâmcılar tarafından
tanınan, bilinen daha da önemlisi sevilen ve itibar gören isimleri arasında yer alan
Necip Fazıl hakkında olumsuz kanaatlerinin olması da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira, dergiler özellikle edebiyat dergilerinin pek çoğu Necip Fazıl’la özdeş olan
Büyük Doğu’nun paltosundan çıkan isimlerce neşredilmiştir. Bu manada Büyük
Doğu sadece bir dergi olmanın çok ötesindedir. Ercümend Özkan’ın deyimiyle memleket İslâmcılığının uzun süre Necip Fazıl’ın bildiğinin ötesine geçmeyen
hatta onun düzenleyicilik vasfının bulunduğu İslâmcılık anlayışı nazar-ı dikkate
alındığında Kemal Tahir’in Necip Fazıl hakkındaki olumsuz yaklaşımlarının tesiri
daha iyi fark edilecektir.58 Denebilir ki, Fatma İrfan’a yazdığı bir mektupta, Necip
Fazıl’ı ciddiye almadığını belirten Kemal Tahir’in bu yaklaşımı sonraki kuşakların
özellikle edebiyat çevrelerinin onun yaklaşımları noktasında, mesafeli ve eleştirel
bir perspektif ortaya koymalarını hissiyat noktasında etkilemiş gözükmektedir.
56 Kemal Kahraman, “Tarık Buğra ve Kemal Tahir- Bir Karşılaştırma Denemesi-“ İlim ve Sanat,
1989, sayı:26 , s. 24-25. Söz konusu yazının daha kapsamlı neşri için bakınız. Kemal Kahraman,
Türkiye’nin Boyun Ağrıları, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991, s.57-76. Buna mukabil sonraki yıllarda
okurların gözlerinin bariz bir biçimde Tarık Buğra’ya değil Kemal Tahir üzerine raptiyelenmiş
olması Kemal Tahir’in okurlar nezdinde kavi bir yerinin olduğunu düşündürmektedir.
57

Kemal Kahraman, Türkiye’nin Boyun Ağrıları, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991, s.62.
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Abdulllah Burak Bircan-M. Kürşad Atalar, Ercümend Özkan ile İslâmî Hareket Üzerine, Anlam Yayınları, Ankara, 1997, s.372.

Zaten Necip Fazıl özellikle edebiyat ağırlıklı yayın organlarında görünen isimler tarafından fikirde, sanatta ve siyasette “baba” olarak görülmektedir.59 Büyük Doğu’ya
bağlı olduklarını hatırlatan yazarların bir iki değini dışında Kemal Tahir’i gündem
yapmamalarının altında yatan sebeplerden biri muhtemelen, Tahir’in Necip Fazıl
hakkındaki düşünceleridir.60
Mümkün olduğu kadar çok kendi olmak isteyen Diriliş dergisinin değişik dönemlerinde neşredilen sayılarında Kemal Tahir’in tezlerine, düşüncelerine ve yorumlarına dair doğrudan bir değerlendirme yapılamadığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Muhtemelen İslâmcılığın Batıcılık ve onun türevleri dışında bir yol olarak
tasavvur edildiği 1960 sonrasındaki özgüven duygusu Kemal Tahir’in tezlerinin
gündeme alınmamasının önde gelen sebeplerinden biridir. Sadık Albayrak’ın 17
Mayıs 1978’de Yeni Devir’de kaleme almış olduğu yazının başlığıın “dışımızdakilerin sanatta bile batıl/ı” oluşuna değgin mahiyeti kanaatimizi destekler niteliktedir.
Derin kökleriyle gelen bir söylemin dillendirilemeyen düşüncelerinin telaffuz
edilmeye başlandığı bu vasatta başkalarının kendi içinde yaşadıkları tartışmaların
tarafı olmak yahut onları kendi gündemine taşımanın bereket kaçırıcı olacağı da
düşünülmüş olabilir. Dolayısıyla, Kemal Tahir’in Türkiye’deki sol içinde estirdiği
rüzgâra dair dönemin İslâmcı dergilerinde bir iki istisna dışında çok fazla yazının
bulunmayışının sebeplerini anlamak için bu yılların İslâmcılığın yeniden bir başka
biçimde var edilmeye çalışıldığı hususu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Ali Bulaç Bir Aydın Sapması-Türk Solu ve Türk Sağı(1993) kitabının bazı bölümlerinin çıkarıldığı hatta adının bile değiştirildiği kitabının yeni baskısının önsözüne Kemal Tahir’le başlama gereği duyar. Soğuk Savaş sonrası iyimserliğin
hemen farkedildiği kitapta Kemal Tahir ve Cemil Meriç’in yıllar önce yaptıkları
tespitlerin doğrulandığı üzerinde durulması manidardır. Bulaç’a göre, sağ ve sol
akımlar arasında meydana gelen bariz yakınlaşma bu akımların klasik anlayışlarının gözden geçirilmesine vesile oldu. Onun dikkat çekmiş olduğu bir başka önemli nokta, Yahya Kemal, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç, İdris
Küçükömer ve Kemal Tahir’i talihsiz dönemin insanları olarak ele alınabileceğidir.
Zira Bulaç’a göre, bu aydınlar “fikri nedametlerini hiçbir zaman bir uyanışa ya
da zihni sıçramaya dönüştürememişler” bundan dolayı da, bugün karşılaşılan sorunlar karşısında onların düşüncelerinden yola çıkarak gelecek hakkında anlamlı
tezler üretilmesi mümkün değildir.61 Bu tespitleri Kemal Tahir özelinde düşündüğümüzde İslâmcıların onu tarihselleştirerek anlama çabası içerisinde olduklarını
ifade etme imkânı elde edebiliriz. Şöyle ki, 1970’li yılların tartışamlarını yakından
takip eden İslâmcı genç kuşaklar, bugünden geçmişe baktıklarında Kemal Tahir’in
o yıllarda söyledikleri çok değerli bulmaktadırlar. Hatta ona dair Yeni Devir’de
çıkan bazı yazıları bundan dolayı insafsız bulmaktadırlar. Buna mukabil, siyasal
pratik içerisinde yer alana isimlerin genel kanaatinin, onu hayırla anmak şeklinde
olduğunu ifade edebiliriz.
59

M. Akif İnan, Söyleşiler, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Ankara, 2009, s.83.

60 Bu vesileyle Kemal Tahir’in Necip Fazıl hakkında ifade ettikleriyle Hareket dergisinin
yaklaşımlarının eleştirel olma zemininde paralelleşmeleri de dikkate alınması gereken bir
başka konudur.
61

Ali Bulaç, Aydın Sapması’ndan Aydın Ulema Profiline, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul,
2008, s. 13-93.
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Ahmet Özcan ise onu, Mehmet Akif, Cemil Meriç, İdris Küçükömer, Sezai
Karakoç, Oğuz Atay, Hikmet Kıvılcımlı vb gibi namuslu cesur aydın kuşağından
kabul eder. Ama aynı zamanda yaralı bir bilinç olduğunu ifade eder ve bu haleti ruhiyenin Cumhuriyet aydınlarının hemen tümünde var olduğunu belirtir.
Onun yaklaşımında da soğuk savaş ideolojilerinin eleştirisi farkedilmektedir. Bu
noktadaki düşünceleri, meselelere bakış noktasında önemli ölçüde farklılaştığı Ali
Bulaç’la benzeşmektedir. Özcan, Kemal Tahir’in din ve sosyalizm tartışmaları çerçevesindeki yaklaşımlarının araçsal olduğunun farkındadır. Buna mukabil Kemal
Tahir’in, “aydın namusunun/ferasetinin timsali olarak” hâlâ değerli olduğunu düşünmektedir:
“Şimdi, Tahir’i yeniden ve yeniden okuma, tartışma zamanı. Onun ferasetiyle görüp uyardığı her soruna odaklanıp çözme çabasına devam etmeli,
onun yüzünü çevirdiği yöne daha bir dikkatli bakmalı. Ama en önemlisi,
Kemal Tahir’i, bugün ve gelecek için namuslu bir aydın karakteri olarak,
fikir namusunun vakarlı bir yüzü olarak genç kuşaklara tanıtmak.”62
İslâmcıların öteden beri Kemal Tahir’le ilişkilerinin kapalı kalmış ince ve nazik
noktalarını yoklamak için elimizde yeterli ölçüde tam, cesur ve doğru hükümler
manzumesi henüz teşekkül etmemiştir. Bunun sebeplerinden biri İslâmcı çevrelerin Kemal Tahir’in Notlar başlığıyla yayımlanan eserlerinde serdettiği düşünceleri,
onun düşünsel gelişimini dikkate alan bir bütünlük içerisinde ele alıp incelememiş
olmalarıdır. Romantik bir coşkunluk içinde yüzenlerin Notlar’ı ciddiyetine yaraşır bir üslup ve yöntem açıklığıyla değerlendirilemediği ortadadır. Oysa, Kemal
Tahir’in düşünce çizgisinin ulaştığı yeri ve ağırlıklı olarak ele alıp incelediği konuları bize tanıtacağı dikkate alındığında bunun ne kadar önemli olduğu daha iyi fark
edilecektir. Görebildiğim kadarıyla, Kemal Tahir’in Notlar’ı, İslâmcılar arasında
Ümit Aktaş’ın Osmanlı Çağı ve Sonrası (1998) ile Bir Kriz Sürecinde Strateji Arayışları (2013) kitaplarında kısmen ele alınmış olması yönüyle üzerinde durulmayı
hak etmektedir. Bir romancının kendi tarihiyle nasıl ilgilendiğini açıklamasıyla,
tarihle uğraşanlar kadar onun hakkında yazı yazacaklar için de yararlı kaynaklar
arasında ilk sırada yer alması gereken notlara genel olarak müracaat edilmemesi
büyük bir eksikliktir.
Kemal Tahir her yaklaşımı didiklenmiş bir “karmaşa” gibi gözükse de yazılanlar bunun böyle olmadığını ispat etmektedir. Romanlarının teknik bakımından
zayıf olduğunu ifade edenlerin Kemal Tahir’in sanat ve edebiyat bahsindeki notlarında yer alan roman, dünya romanı, Türk romanı vb. konularda söyledikleriyle
romanlarını bir arada değerlendirmemiş olmaları Kemal Tahir üzerine düşünümün yetersizliğinin bir başka kanıtıdır.63 Söz konusu notların satır aralarından
hareketle, İslâmcıların temel tezlerinden içtihat kapısının açılması, taklit körlüğü,
İslâm’ın aslına dönülmesi, hurafe eleştirisi gibi konularda ne düşündüğünün ayırtına varılabilir. Öte yandan, Kazan bölgelerinde Türkiye’dekinin aksine milliyetçi62 Ahmet Özcan, “Fikir Namusu, Namuslu Fikir: Kemal Tahir”, Kurtuluş Kayalı, Bir Kemal Tahir
Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İthaki Yayınları, İstanbul,2010, s.152.
63 Kemal Tahir’in roman dilinin İslâmcı yazarlar tarafından yayımlanan kurgusal metinlere yansıyıp yansımadığının izinin de sürülmesi gerekmektedir. Sözgelimi, Metin Önal
Mengüşoğlu’nun Gâvur Kayırıcılar, Yerler Mühürlendi kitaplarındaki dil, büyük ölçüde Kemal
Tahir’i hatırlatmaktadır.

likle İslâmcılığın bir arada yürütüldüğünü, çatışmadığına dikkat çekmiş olmasını
da hatırlamak, ona dönük İslâmcı ilgilerden bir kısmına açıklık getirmek sürecinde
yararlı olabilecektir. Türk milliyetçiliğinin ümmetçilik çizgisinde kalışına dair açıklamalar yaparken “Laz Hoca yobazlığından” ve “Kürt Nurculuğundan” söz açmış
olması da manidardır.64 Burada İslâmcılar açısından araçsal din telakkisi olarak
görülmesi ihtimal dâhilinde olan kısımlar vardır. Birkaç alıntı ile bunları örnekleyelim:
“Din, ancak sömürücü ile boğuşmayı kolaylaştıran birleştirici, güçleştirici
bir sosyal müessese olarak saygı görebilir. Hangi kişisel veya toplumsal
etki altında olursa olsun, ayırıcı, iç ve dış sömürüyü kolaylaştırıcı durumunda ise, din artık din olmaktan çıkmış demektir. Saygı istemeye hakkı
yoktur.”65
“Din, kendi başına ne iyidir, ne kötü! Din de, bütün öteki sosyal müesseseler gibi, kimler tarafından temsil ediliyorsa ona göre iyi ve kötüdür.(Zararlı ve faydalıdır.)Bir namussuzun dini savunması, dini namussuz eder.
Bunu gerçek dindarlar, dinsizlerden ve lâiklerden daha önce düşünmeli,
kabul etmeli ve önlemelidirler.”66
“Müslümanlık dininin temel ilkeleri sosyal olduğu için, sonra başlayan
Hıristiyanlık gibi dünyadan ayrılması düşünülemez. Eğer Müslümanlıktan sosyal bakımdan faydalanmak söz konusu ise, onun bu özelliğinden
faydalanmak çareleri aranmalıdır.”67
İslâm’ı son, sağlam ve taze bir din olarak ele alan Kemal Tahir, İslâm’ı sosyal
hayatı düzenleyen kuralları hasebiyle bir dünya dini olarak görür. Müslümanlara
bir şeyler söylenmek isteniyorsa yahut Müslüman ülkelerde sosyalizm kurulmak isteniyorsa sosyalizmin yerlileştirilmesinin lüzumuna dikkat çeken tarihsel örnekleri
kaydetmiş olması da bir başka önemli noktadır. Sınırlı birkaç hatırlama üzerinden
şunu söyleyebiliriz herhalde: Kemal Tahir’in uzak ve yakın tarihe bakışı üzerine
eğilirken bilhassa Notlar’ı üzerinde dikkatle durulmalıdır. Şu halde şunu söyleyebiliriz: Türkiye’de dar edebî/siyasi yorumlar dışında İslâmcı aydınlar Kemal Tahir’i
eleştirel bir dikkatle okumamışlardır yahut okumuşlarsa bile bunlar yazıya yansımamıştır. Devlet Ana üzerinden gelen yorum hattı genellikle onu kutsallaştırmayı
tercih etmiş yol ayrımlarına dikkat kesilmemiştir. Notlar’ı ise hiçbir biçimde tartışma gündemine dâhil edilmemiştir. Eğer bu yapılabilirse Kemal Tahir’in metinlerini
64 Kemal Tahir, Notlar/ Batılaşma, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1992, s.118. Yine , 1948 tarihli bir mektubunda Sebilürreşad dergisinde ifade bulan
görüşlerden duyduğu rahatsızlığı okumak mümkün. Kemal Tahir, Notlar/Mektuplar, Yayına
Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993, s.15.
65 Kemal Tahir, Notlar/Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu,
Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s.242.
66 Kemal Tahir, Notlar/
İstanbul, 1992, s.159.

Batılaşma, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları,

67 Kemal Tahir, Notlar/ Çöküntü, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1992, s.159. Kemal Tahir, Roger Garaudy üzerinden Müslümanlıkla sosyalizmin
karşılaştırılmasını öğrendiğini fakat onun bu kitabın saçma sapan olduğunu söyler. Sol
çevrelerin, içinde yaşadıkları Müslümanlığın farkına varmalarının bile Batıdan hazır kalıp almayla ilintili görür. Hulusi Dosdoğru, Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir, Tel
Yayınları, İstanbul, 1974, s. 30.
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bütünlüklü olarak ele almak, yaklaşımların sathiliğini aşmayı sağlayacaktır. İşte
ancak o vakit, Kemal Tahir övgüsü de yergisi de anlamlı olacaktır. Yoksa gerisi parçacı ama aynı zamanda delilsiz bir mecrada sözü çoğaltmak anlamına gelecektir.
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Kemal Tahir üzerine, gizli yahut örtük saygıdan öfkeli lehçenin eleştirelliğine
uzanan bakış açılarının ilmeklenmekte oluşundan söz açılabilir. Bu manada olup
bitenlere bakılırsa, okur önündeki en kapsamlı Kemal Tahir sayısı olma vasfını koruyan Hece dergisindeki yazılar dikkatle okunmalıdır. Ali Emre’nin yazısında karşımıza çıkan bakış açısı önümüzdeki yıllarda Kemal Tahir’e dönük İslâmcı eleştirelliğin uçlanabileceği noktalardan birini müjdeler gibidir. Ona göre, Kemal Tahir’in
Türkiye perspektifi doğu toplumları için öncü fakat ‘İslâmsız Anadoluculuk’ noktasına varabilmektedir. Dine, dindar insana bakış açısının soğuk hatta kimi zaman
önyargılarla yüklü, olduğunu ifade eden Emre, onun Batıyla hesaplaşırken Batılı
zihin yapısından kurtulamamış olmasını sorunsallaştırmaktadır.68
Muhakkak, önümüzdeki yıllarda bakışlar daha da ayrışacak ve süzülecektir.
Bunun için de Kemal Tahir’in hayatı ve sanatının ötesinde siyasî ve toplumsal görüşlerini, batılaşma, din, sosyalizm gibi konulardaki yorumlarını kapsayan uzun ve
derinlemesine inceleme kitapları hazırlanmalı, yayımlanan makaleler kitap bütünlüğünde okurla buluşturulmalıdır. Şimdilik, onun düşüncelerinin İslâmcılar tarafından tam anlamıyla nüfuz edilip kavrandığını, irdelenip yerli yerine oturtulabildiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Buna mukabil son kertede, eleştirel
yazıların niteliğinde bir gelişme ve genişleme görülse de hâkim algılama/kavrama
biçimlerinde karşımıza çıkan insafı elden bırakmama ve hayırla anma tutumunun
devam edeceğini öngörebiliriz.

68 Ali Emre, “Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir’in Jeopolitik Bakışı”, Hece,2012, sayı:181, s.94.
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Asım Öz
Abstract
Kemal Tahir is a writer whose ideas were discussed by different social groups in Turkey. Especially
his Devlet Ana (1967) novel brought with its forms of exclusion and admission politically. In this
context Kemal Tahir analysis and interests of Islamists have differed according to periods and people. This paper discusses analyzing of Kemal Tahir’s ideas and novels by Islamists. Kemal Tahir
has been konown closely by nationalists, sacramentumists (mukaddesatçı) and Islamists with his
history ideas he suggested in his novel, mainly Devlet Ana. Islamist publications have praised or
criticized his books in diffirent periods but Kemal Tahir is never been thought to be a person who found the true path. The main argument of this paper is Islamists’ Kemal Tahir analysis can be tackle
in the level of utilisation economy. The main sources of this paper are texts in Islamist publications
and parts of boks published in different periods which are related with this subject. Kemal Tahir
notes on religion, Islam(ism), Ottoman, westernisation, art and literature also are used.
Key Words: Kemal Tahir, culture war, Islamists, Ottoman, westernisation, magazines, left, nationalism, indigenousness

“Kurcalamanın Sırasıdır”: Türkiye’deki İslâmcıların Kemal Tahir’i Algılama/
Alımlama Biçimleri Üzerine
Asım Öz
Özet
Kemal Tahir Türkiye’de farklı toplumsal kesimlerde fikirleri tartışılmış yazarlardan birisidir.
Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşu meselesini ele alan Devlet Ana (1967) romanı siyasal anlamda dışlanma ve kabul edilme biçimlerini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda islamcıların Kemal Tahir ilgisi ve değerlendirmeleri de dönemlere ve kişilere gore farklılıklar göstermiştir.
Bu yazıda Kemal Tahir’in romanlarının ve düşüncelerinin İslâmcılar tarafından alımlanması incelenmektedir. Kemal Tahir, Devlet Ana başta olmak üzere romanlarında ortaya koyduğu tarih
yorumuyla milliyetçi, mukaddesatçı ve İslâmcı kamuoyu tarafından yakından tanınmıştır. Farklı
dönemlerde yayımlanan İslâmcı yayın organları onun eserlerini kimi zaman göklere çıkarmış kimi
zaman da yermiştir. Fakat hiçbir zaman “hidayete” ermiş gibi telakki edilmemiştir. Makalenin temel argümanı, İslâmcıların Kemal Tahir algılarının daha çok yararlanma ekonomileri düzleminde
ele alınabileceğidir. Bu çalışmanın temel kaynakları 1960’lardan itibaren neşredilen İslâmcı dergilerdeki yazılar ve bu minavaldeki kitapların ilgili bölümleridir. Bunun dışında din, İslâm/cılık,
Osmanlı, batılaşma, sanat ve edebiyat konularında da Kemal Tahir’in kendi notlarıdır.
Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, kültür savaşı, İslâmcılar, Osmanlı, batılılaşma, dergiler,
sol,milliyetçilik, yerlilik,
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Kemal Tahir’in GörünümleriSoruşturma
Öner Buçukcu / Asım Öz

Düşünce kamusunun derin çizgilerle bölündüğü, bu bölüntülerde düşünsel asabiyetin yüksek olduğu Türkiye’de Kemal Tahir farklı kesimlerde dikkat çekmiş (olumlu ya da olumsuz biçimlerde) az sayıda entelektüelden
birisidir. Kemal Tahir’e ilişkin bu dikkatlerde özellikle Devlet Ana (1967)
romanının rolüne dikkat çekilmektedir. 1960’larda Fransa’dan Mısır’lı bir
marxist olarak bilinen Enver Abdül Malik’in Mısır: Askerî Toplum kitabını
getirterek kendisinin “şabloncu Marksizm” olarak nitelediği kesimlerdeki
klasik yaklaşımın dışında kalan, 1930’larda SSCB’deki siyasî tartışmalar
sebebiyle tamamen Marksist gelenek dışı kabul edilen Asya Tipi Üretim
Tarzı tartışmasının Türkiye’de de başlamasına vesile olan Kemal Tahir’in
Osmanlı-Türk toplumu üzerine analizlerinin farklılığı onun bu durumunu
ortaya çıkaran en önemli sebep olarak belirmektedir. Bununla birlikte Esir
Şehir üçlemesi (özellikle Yol Ayrımı) ve Kurt Kanunu İslamcı/muhafazakar çevrelerde Devlet Ana’dan daha fazla dikkat çekmiş gözükmektedir.
Hareket Dergisi’nin bir sayısında bu durum net bir biçimde izlenmektedir.
Diğer taraftan kendisini “sol” olarak niteleyen kesimlerde Kemal Tahir’e
yaklaşımlarda daha ilginç tepkiler görülebilmektedir. Örneğin Yalçın Küçük bir çalışmasında Kemal Tahir ile Peyami Safa’nın Türk düşüncesindeki
bölüntüler arasında becayişi gerekliliğinden bahsetme ihtiyacı hissetmiştir.
Türkiye’de Kemalist paradigmanın biçimlendirdiği tarih algısına muhalif
çalışmalara dair örneklere az rastlandığı bir dönemde Osmanlı devletinin
kuruluşu meselesi, Cumhuriyet’in kuruluşu ve içine doğduğu toplumsal
siyasal yapı, köy gerçekliğinde mülkiyet, üretim-tüketim ilişkileri gibi konularda özgün yaklaşımlar geliştiren, bu yaklaşımlarını romanları üzerinden ilgili kesimlerle buluşturan Kemal Tahir, bu tarzıyla, Lütfi Ö. Akad’ın
bir söyleşisinde ifade ettiği gibi “anlaşılması zor ama güçlü bir konumda”
bulunmaktadır. Onun bu anlaşılması zor ama güçlü konumu, entelektüel
çevrelerde Kemal Tahir’in anlaşılma biçimlerine ilişkin derinlemesine bir
araştırma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Farklı düşünsel çevrelerdeki kimselerle bu bağlamda gerçekleştirilecek mülakatlar/soruşturmalar Kemal Tahir’e ilişkin birikimimize ve Kemal Tahir’in düşüncelerini/
eserlerini güncelin etkisinde kalmaksızın daha nitelikli analiz etmemize
zemin hazırlayacaktır. “Kemal Tahir’in Görünümleri” başlıklı bu soruşturma bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır

Soruşturma Soruları
1. Farklı ideolojik çevrelerin Kemal Tahir’in düşünce dünyasıyla ilişkilerinde dönemselleştirme yapıldığında nasıl bir manzara ile karşılaşılır?
2. Türk düşüncesi, örneğin sağ-sol-muhafazakâr-islamcı gibi, kaba kategoriler çerçevesinde değerlendirildiğinde Kemal Tahir’in konumu nasıl ele
alınabilir? Kemal Tahir Türk düşüncesinde nerede duruyor?
3. Kemal Tahir Osmanlı-Türkiye tarihini değerlendirirken özellikle üzerinde durduğu husus Türk toplumunun geçirdiği tarihsel evrelerin Batı
toplumundan farklı olduğuna yönelik tespitidir. Bunu da özellikle Marx
ve Engels’in doğu toplumlarında kapitalizmin neden gelişmediğine ilişkin
yazışmalarında ortaya attıkları ATÜT kavramı çerçevesinde ele alır gözükmektedir. ATÜT’ün sadece Osmanlı toplumunu değil bütün doğu toplumlarını değerlendirmek için geliştirilen bir yaklaşım olduğu dikkate alındığında Kemal Tahir’in “yerliliği” konusunda ne söylenebilir?
4. Selahattin Hilav bir değerlendirmesinde Osmanlı-Türkiye tarihinin resmi tarih ve klasik Marksizm dışında farklı bir biçimde ele alınabilmesi noktasında öncünün Kemal Tahir olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda
Kemal Tahir’in Türkiye’de tarih yazıcılığı üzerinde, yakın ve uzak tarihin
anlaşılmasında belirgin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa bu
etki nasıl şekillenmiştir?
5.Kemal Tahir’in olumlu anlamlar yüklediği “kerim devlet” telakkisi
Türkiye’deki siyasal kültür açısından sizce ne ifade etmektedir?
6. Dönemsel olarak bakıldığında Türkiye’de Kemal Tahir’in okunma/anlaşılma süreçlerinde farklılaşmalardan söz edilebilir. Bu bağlamda seksen
öncesi, seksen sonrası ve iki binli yılları üç farklı dönemeç olarak ele aldığımızda karşımıza çıkan Kemal Tahirler’in bariz nitelikleri nelerdir?

Sezai Coşkun
1. Kemal Tahir’in hayatında yaklaşık onar yıllık fasılalara ayırabileceğimiz
dönemlerden bahsedebiliriz. O, sürekli araştıran ve sorgulayan bir zihin
olarak, gerçekçilik temelinde toplumun ve edebiyatın meselelerine bakışını
geliştirir. Cumhuriyet’in kurulduğu yıl, Osmanlı’nın ‘Batı’ya açılan kapısı’
Galatasaray’a kaydolur. II. Abdülhamit hayranı ve Milli Mücadeleyi savaş
meydanında yaşayan bir babanın oğlu olarak yeni kurulan Cumhuriyet’e
büyük bir imanla bağlanır. Öyle ki 1933 yılında Taksim Meydanında
Cumhuriyet’in onuncu kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılan törenlerde resm-i geçit esnasında askerleri ve halkı heyecansız bulur ve yürüyüş
esnasında yerin sarsılmamasından şikayet eder. 1930’ların ortalarına kadar bu süreç devam eder. Tam bir Cumhuriyet romantiğidir. Nişanlısına,
bakıp bakıp güç alması için Mustafa Kemal’in resmini gönderecek kadar
romantiktir.
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1930’ların ortasında Nazım Hikmet çevresine girer. Toplum meseleleri
karşısındaki hassas kişiliği, ‘farklı şeyler’ söyleyen Nazım Hikmet’i sever.
Ömür boyu sürecek bir dostluk başlar. Kemal Tahir, Nazım’ın da teşvikiyle durmadan sosyalist literatürü çevirmeye girişir. 1938’de, bu yeni çevre
sebebiyle hapse girer. 1940’ların ortasına kadar heyecanlı sosyaliste devre
sürer. Nazım ve arkadaşları Kemal Tahir’i bu dönemde devalı destekler ve
överler. Hatta zaman zaman hapishanenin zor şartlarına rağmen Nazım
Hikmet, bir öğretmen gibi Kemal Tahir’in yazdıklarını okur, tavsiyelerde
bulunur. Sağırdere’yi Körduman’ı yazan Kemal Tahir, gerçek Türk romanının sesi olarak alkışlanır. ‘Sol çevre’ Kemal Tahir’i gerçek Türk romanının kurucusu olarak selamlar. Ancak bu bakış 1950’lerin ortasında Rahmet
Yolları Kesti romanının yayınlanmasının ardından sarsılmaya başlar. Peşi
sıra yayınlanan Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu gibi romanlar
sebebiyle, daha önce kendisini ‘büyük romancı’ olarak selamlayan çevrelerce ‘Osmanlı hayranı, gerici, çağın Ebu Cehil’i’ gibi nitelemelerle ademe
mahkum edilmeye çalışılmasına yol açar. Adeta bir tecrit uygulanır. Bu
tecrit, yazarın ölümünden sonra da devam eder.
2. Kemal Tahir, hayatının sonuna kadar bir dış çerçeve olarak Marksizme
bağlı kalmıştır. Ama bu bağlılık onu Marksist olarak nitelemememize imkan vermeyecek bir bağlılık daha doğrusu bir dış çerçeve tayinidir. Kemal
Tahir, soruda belirtilen kategorilerin dışında düşünülmesi gereken gerçekçi bir aydındır. Onun aydın vasfının önüne bir şeyler ekleyeceksek bu, ‘gerçekçi’ nitelemesi olmalıdır. ‘Yine yanıldık’ demekten çekinmeyen, her daim
coğrafya ve tarih temelinde mensup olduğu halkın tarih içerisindeki rolünü,
yerini, kimliğini kavramaya çalışan bir aydın olarak mücadele eder. Onun
en uzak olduğu vasıf ise kaytarmacılık olsa gerek. Zaten soruda belirtilen bu
kategorilerden birinde yer almak biraz da gerçeğe karşı kaytarmak değil mi?
3. Kemal Tahir, 1940’ların ortasından itibaren tarihle ilgilenir. 1950’lere
geldiğimizde tarihi, kimliğin bir realitesi olarak görmeye başlar. Ancak esas
itibariyle dünyadaki sol gelişmelere paralel bir biçimde 1960’lardan itibaren Marks’ın şemasını ve ATÜT’ü tartışmaya girişir. ATÜT tartışmaları,
Türkiye’de 1960’ların ikinci yarısında hızlanır. Kemal Tahir, tartışmanın
başlangıcında ATÜT’ü doğru bir izah tarzı olarak kabul eder ve Doğu toplumlarını da bir bütün olarak düşünür. Ancak hayatının son yıllarında bu
konuda da Marks’ı ikinci plana iten gerçekçi bir tavır görürüz. Ölümünden
önceki bir iki yılda kaleme aldıklarına, sohbetlerine baktığımızda ATÜT’ü
de yer yer eleştirdiği, Osmanlı’nın tarih içerisinde kendine mahsus yasalarından bahsedilebileceğini söylediği görülür. Bu açıdan Kemal Tahir’i klasik bir ATÜT’çü olarak ele almak doğru olmaz. O, ATÜT’ü de bir başlangıç
olarak ele alır; daha sonra bu şablonu geride bırakarak bu coğrafyanın realitelerine eğilir. ‘Yerlilik’ meselesi ise tartışmalı bir konu. Bu kavram etrafında sosyolojik tartışmalarda çok farklı düşünceler geliştirilebiliyor. Kemal
Tahir’i kendi halkının gerçeklerini esas tutarak insanı, toplumu ve dünya-

yı tanıma yolunu tercih etmesi bakımından yerli kabul edebiliriz. Ama bu
yerlilik dar bir bağlamda değil geniş bir tarihsel perspektifte şekillenir. Bu
açıdan onu ‘ATÜT’çü romancı’ gibi bir niteleme ile tanımlamaktansa yerli
bir aydın olarak nitelemek daha doğru olacaktır. Çünkü Devlet Ana’da da
sonraki romanlarında da klasik anlamda bir ATÜT şablonu pek görmeyiz.
4.Kemal Tahir, ‘milletlerin geçmişi, geleceklerinden geçer.’ der. Bu sebeple
tarihi sadece öğrenilecek bir unsur olarak değil, oradan kimlik çıkartılacak bir mecra olarak görür. Kemal Tahir’in tarihle ilgisini, alternatif bir
tarih ortaya koyma olarak nitelemek mümkündür. O, Osmanlı’nın kuruluşundan başlayarak yaşadığı döneme kadar, söz konusu edilmeyen bir
tarihi gözler önüne sermeye çalışır. Bunu da halihazırda ‘tarih’ olarak kabul edilen hususlar etrafında istifhamlar uyandırmak suretiyle yapmaya
gayret eder. Tarihe bize sunulanın dışında da bakılmasını ister. O, elbette
öncelikle romancıdır ama romanları aynı zamanda alternatif bir tarih okumasıdır. Tarih yazıcılığına açık bir etkisinden bahsetmek güç olsa da tarih
etrafında birçok tartışmanın başlamasını sağlayarak, tarihi farklı bağlamlara oturttuğu açıktır. Mesela, 1926’daki İzmir Suikastı meselesine baktığımızda, resmi tarih bu olayı bize Mustafa Kemal’e karşı girişilen bir teşebbüs olarak anlatır ve devletin ‘kahhar pençesinin’ suikastçıları temizlediğini söyler. Oysa Kemal Tahir’e baktığımızda o, bu suikasttan, başından
beri Mustafa Kemal ve arkadaşlarının haberdar olduğunu, kendisine rakip
olarak gördüğü eski İttihatçıları temizlemek için fırsata dönüştürdüğünü;
dolayısıyla bu olayın bir suikast değil bir tasfiye olarak görülebileceğini
iddia eder. Bunu romanında etraflıca tartışır. Aynı şekilde Serbest Fırka
hadisesinin resmi tarih kaynaklarından çok farklı bir olay olduğunu Yol
Ayrımı romanında irdeler. Yol Ayrımı’nın okuduğumuzda artık Serbest
Fırka’nın irticaî bir tehdit üzerine kapatıldığı şablonuna şüpheci yaklaşırız.
5. Kemal Tahir, ‘kerim devlet’ tanımlamasını, ‘talan devleti’ tezine karşı
geliştiriyor. O, Osmanlı’nın talan yapmış olması halinde ayakta kalamayacağını söyler. Osmanlı kurulduktan yaklaşık otuz yıl sonra Bursa fethedilmiştir. Kemal Tahir derki eğer Osmanlı talancı olsaydı, Bursa için bu kadar
uzun süre beklemez, talan eder, yağmalardı. Aynı örneği balkanlar ve diğer coğrafyalar için de verir. Bu duruma karşı Osmanlı’nın ‘kerim devlet’
olduğunu söyler. ‘Kerim devlet’, alan değil verendir. Osmanlı’daki ‘ağalık
vermekle…’ sözünü önemser. Devletin de ancak halkına verebildiği oranda devlet olarak benimsendiği söyler. Kemal Tahir’in bu çözümlemesine
baktığımızda gerçekçi bir yaklaşım olduğu görülür. Çünkü Türk tarihinin
sosyal ve siyasal pratikleriyle örtüşmektedir.
6.Türkiye’de bazı şair ve yazarlar, yıllara göre farklı algılar etrafında ‘görülebiliyor.’ Kemal Tahir de buna kısmen muhatap olur. Yukarıda ifade
edildiği gibi, tezlerini ortaya koydukça etrafındaki çevre önemli oranda değişir. Ama bir kesim onu hep yakından takip eder. Sağlığında ‘Tahirîler’ de
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denen bu kesim, Kemal Tahir’in fikirlerini tartışıp Türkiye için bir ‘anlama
aracı’ olarak görürler. Hayattayken belli kesimler eleştirse de önemli bir
kesim Kemal Tahir’in yazdıklarını önemser. Ölümünden sonraki yıllarda
kısmen de olsa canlı bir ilginin varlığından bahsedilebilir. Ama birkaç yıl
sonra geniş kitlelerin ilgisi azalır ve dar bir kadro tarafından önemsenen,
araştırılan isim haline gelir. 1970’ler ve 1980’ler böyle geçer. Kemal Tahir
hakkında fazla çalışma yapılmaz. Hatta 1980 darbesinde Yorgun Savaşçı
yakılır. Devlet nezdinde ‘tehlikelidir’ Kemal Tahir. 1990’lardan itibaren,
özellikle notlarının peşi sıra yayınlanması bir ilgi uyandırır. Günümüzde
ise daha ziyade okunan tartışılan bir Kemal Tahir’i görürüz. Dönemsel olarak kendisine dönük ilgide değişiklik olsa da algılamada pek bir değişiklik
olmaz. Hayattayken ona fikirlerinden dolayı düşman kesilenler aynı şekilde devam eder. Fikirlerini önemseyenler ise, yaptıkları yayınlarda onun
fikirlerini bir paradigma olarak işlemeyi sürdürürler. Peki, bugün Kemal
Tahir nasıl algılanmaktadır diye baktığımızda Türk toplumunun muhatap olduğu büyük meselelerde sahici çözümlemeleri olan bir aydın olarak
farklı duruş sahibi insanlarca kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu toplumun
şüphesiz en büyük realitesi, medeniyet değiştirme macerasıdır. Bu macerayı bir problematik olarak ele alıp irdeleyen ve kendince bir tasavvur geliştiren çok az sayıdaki isimden birinin Kemal Tahir olması, onu sadece
bugün değil yarın da okunan bir kalem yapacakt

Hakan Arslanbenzer
1.İslamcıların Kemal Tahir ilgisinin nispeten yeni olduğu söylenebilir.
Tamamlanmamış; hep biraz eksik biraz kaypak bir ilgi. Bunda Kemal
Tahir’in “solculuğundan” çok ele avuca sığmazlığının etkili olduğunu düşünüyorum. Anti-Kemalist bir mamule dönüştürüp kullanıma sokamıyoruz üstadı. Kemal Tahir’le tam manası içinde tanışmış sayılmayız bence
henüz. Bireysel olarak Kemal Tahir okuyan, düşünceleri üzerine düşünen
ve yazan İslamcılar çok, gittikçe de çoğalıyor. Ama bir ideolojik çevre olarak İslamcılığın Kemal Tahir’i hazmetmeye açık olduğunu söyleyemeyiz.
Kemal Tahir’in kendi yaşama evrenini oluşturan Türk soluyla ilişkisi ise
karmaşık. Popüler Kemalizm ve solun, hele sol Kemalizmin hep dışında
kaldı Kemal Tahir. Güncel politikada açık bir rol ve tutum benimsememiş
olması onu aranmadan bulunacak mentörlerden, köşe yazarlarından, kanaat önderlerinden ayrı tuttu. Solun ve İslamcılığın fraksiyonları karşısında bütün dönemlerde bir one-man-band gibi görüyorum Kemal Tahir’i.
2. Kendimize güvenimiz tam olsa bizzat Tahircilikten söz edebilirdik. Batılı kavram ve ayrımlarla düşünmeye alışık olduğumuz için paftasını ona

göre biçmemiz gerekiyor. Ben Kemal Tahir’i popülist bir Marksist olarak
değerlendiriyorum bu ayrımlar dünyasında. İslamcılık-Garpçılık ayrımında daima aydınlara karşı halkın tarafındadır. Fakat halkı anlama tarzında
Marksizmin bayağı bir etkisi vardır.
3.Kemal Tahir’in tipik ATÜT’çü olduğunu söyleyemeyiz. ATÜT’ün yeterliği
konusunda şüphededir. Romanları kadar Notlar’ı da okunduğunda ATÜT
yerine Doğu-Batı çatışmasını esas aldığı daha netlikle görülür. Türkiye ise
Doğu-Batı çatışmasının yönünün tayin edildiği yerdir. Özgün ve özgül bir
konumdadır Kemal Tahir’in Türkiye’si. Üstadın yerliciliği bu anlamda tam.
Yere bağlı, somut, tarihle belirlenmiş bir yerliciliği var.
4. Kemal Tahir’in tarih yazımında geniş bir etkisi yok maalesef. Tarihçilerimiz hâlâ Batılı yazma biçimlerinden birini (Marksizm, Avrupamerkezcilik, post-kolonyalizm; en son moda hangisiyse o, kısaca) taklit
ediyorlar veya milli duyguların tatmini için eklektik bir yol seçiyorlar. Modern Türk tarihçiliğine damgasını vuran şey laikliktir mesela. En meşhur,
en büyük addedilen tarihçilerimizin başlıca endişesi Osmanlı’da şeriatın
uygulanmadığının ispatlanması. Hele son zamanlarda Amerikan tarihçiliğinin etkisiyle Türkiye klasik tarihi Avrupa tarihine entegre ediliyor. Oradan bakınca da Osmanlı devleti Habsburglar gibi bir hanedan devleti, bir
yarı Avrupalı imparatorluk olarak görünüyor. Tarih yazımının son moda
şekline göre, Osmanlı’yı merkeze rakip bir Avrupa devleti olarak görmemiz
icap ediyor. Kemal Tahir’in Osmanlı’sı ne hayali bir mutluluk iklimini yansıtır ne de Batının bir şubesidir. Doğu-Batı çatışması içinde yağmacı Batıya
karşı Doğunun koruyucu ve kollayıcısıdır. Tarihçilerimiz bu fikri çok iyi
bilir (bilmek zorundalar, çünkü bu aynı zamanda Osmanlıların da fikridir)
ama Amerikan, İngiliz veya Fransız akademilerine kabul ettiremeyeceklerini hissettikleri için bundan sadece röportajlarında, şahsi sohbetlerinde
söz edip tarih yazdıkları zaman Batı çıraklığına kaldıkları yerden devam
ederler.
5. Bence 1980’lerde Devlet baba, kerem sahibi devlet adamı kavrayışı dönemin ekonomik zorlayıcılığı ve askeri yönetimin baskıcılığıyla ciddi bir
kırılmaya uğradı. Üstüne bir de “her şeyi devletten beklememek, girişimci
olmak” yolunda bir söylemin geliştirilmiş olması durumu daha da çekilmez
kıldı halk için. Devlete olan güven bozuldu. Eskiden düzen bozuk denilir,
soygunculara, zorbalara kızılır; devlet ayrı tutulurdu. Bugün halkın ruhunda kerim devlet telakkisi mevcut olmakla birlikte eylem ve söylemde devletin soyguna bizzat katıldığı, zorbalığı bizzat yaptığı ile ilgili şüphe lekeleri
de yok değil.
6. Kemal Tahir’in romanlarıyla cevap vermek gerekirse, Kemal Tahir 80
öncesinde Köyün Kamburu’ndaki gibi katı gerçekçi, kötümser bir sosyalist
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analizci olarak algılanırken 80 sonrasında Devlet Ana’daki gibi yine gerçekçi fakat bir yandan da kurucu bir tarih filozofu gibi algılanıyor sanki.
2000’lerde ise Esir Şehrin İnsanları’ndaki mücadeleci, memleketçi, tarihe
başvuran görüntü öne çıkmış gibi. Bunlar elbette çok kalın teşbihlerden
ibaret.

Beşir Ayvazoğlu
1. Kemal Tahir, Marksizm’in, uzun mahpusluk yıllarında yakından
tanıma imkânı bulduğu Türk insanını ve toplumunu anlayıp açıklamada
yetersiz kaldığını fark ederek kendine göre bir açıklama getirince yol
arkadaşlarından kopmuş, Osmanlı tarihi ve kültürü konusunda resmi
görüşe aykırı düşünceler geliştirdiği için sistem tarafından da bütünüyle
dışlanmıştı. Bu sebeple hızla yalnızlaştığı söylenebilir. Zamanla etrafında
onun fikirlerini benimsemiş entelektüel bir grup oluşmuşsa da, bu çevrenin
uzun süre etkili olduğu söylenemez. Kemal Tahir’i asıl gündemde tutanlar, fikrî düşmanları ve onun düşüncelerine saygı duyan, eserlerini okuyan
muhafazakârlardır. Ancak muhafazakârların ATÜT nazariyesinin ciddiye
almaları düşünülemezdi. Her şeye rağmen, Kemal Tahir, Osmanlı tarihine
resmi görüşün dışından bakabildiği için büyük bir misyon icra etmiştir;
ama onun işaret ettiği noktadan daha ileriye gitmek zordu. Bugün Kemal
Tahir’in neredeyse unutulma noktasına gelmiş bir yazar olmasının sebeplerinden biri, açıklama tarzının yanlış faraziyelere dayanıyor olması
yüzündendir.
2. Kemal Tahir sonuna kadar “solcu” kalmıştır; ama onun ayakları yere basan bir solcu olduğunu, bu tarafını “yerlilik” olarak vurguladığını unutmamak gerekir. Açıkçası, Kemal Tahir “yerli” bir solcuydu. Türk düşünce tarihi yazılırken, yerlilik tartışmaları ele alındığı takdirde, önemli bir düşünür
olarak kayda geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
3. Osmanlı toplum yapısını ATÜT kavramıyla açıklamaya çalışırken Türk
tarihinin ve kültürünün meseleleriyle haşir neşir olmuş bir yazar ve düşünür
olan Kemal Tahir’in yerliliği tartışılamaz. Böyle bir iddia sahibi olması ve
bu iddiayı hayata geçirmek, yani yerli bir roman anlayışı geliştirmek için
gösterdiği gayret bile, onu bir “yerli” olarak tarif etmek için yeter.
4.Kemal Tahir’in görüşlerinden etkilenerek Osmanlı Tarihi’ne alışılagelmiş
kalıpların dışından bakmayı deneyen tarihçiler herhalde vardır; ama tarih
yazıcılığında derinliğine bir etkisi var mıdır, bilmiyorum. Bunun için özel
bir çalışma yapmak gerekir.

5. Kemal Tahir, kerim devlet kavramıyla, devletin “baba” veya “ana”
olarak cömert, fedakâr, şefkatli ve hoşgörülü olması, halkı gözetip
kollaması gerektiğine ve Osmanlı Devleti’nin böyle bir devlet olduğuna
inanıyordu. Devlet Ana romanının isminde de bu ima vardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ifade
edilirken herhalde böyle bir anlayış kastedilir. Halk arasında devlet hâlâ
“baba” olarak kabul edilmektedir; ne var ki “kerim”lik siyasal kültürümüzden çekileli çok oldu. Modern cumhuriyetimizin sıfatları arasında
“kerim”i de zikredebilmek için şartları epeyi zorlamak lâzımdır.
6. Benim neslim, Kemal Tahir’i bazı ifadelerinden ve yaklaşımlarından
rahatsız olsa da hayranlıkla okumuştu. O, ne Osmanlı tarihine öteki solcu yazarlar gibi bakıyordu, ne köye, ne de eşkıyaya... Tabii bu farklılığın
kaynağını İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması’nı, Sencer
Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’nu okuduktan
sonra anlamıştık. Soğuk Savaş yıllarında ve solun amansız bir entelektüel
terör estirdiği bir dönemde, kendi görüşlerimize yakın bir “solcu” bulmak
hoşumuza gitmişti. Ben onu biraz da Yahya Kemal’e benzetiyordum; onun
gibi sürekli tarih okuyor ve edindiği bilgileri kendi yorumuyla romanlarında
kullanarak bugüne taşıyordu; sadece bir romancı değil, aynı zamanda tarih filozofuydu. Daha da önemlisi, Osmanlı tarihini batı için geçerli olan
şemaya oturtmayı reddediyordu. Bunun tabii sonucu olarak Batılılaşmaya
karşıydı, yani tam bizim kafamızda bir yazardı. Tarih okuyordu, çünkü Kemal Tahir’e göre, tarihle ilişkimizin kesilmesi felâketimizin asıl kaynağı idi.
Bir milletin yolu geleceğinde değil, tarihinde kesilirdi; bir toplumu tarihsiz
bırakmak demek, silahsız, techizatsız bırakmak demekti. O halde tarihle
yeniden ilişki kurmanın bir yolu bulunmalıydı. Esasen başka türlü var olmak imkânsızdı. Bu yorum bizim günlerdeki görüşlerimizle örtüşüyordu. O
Türk’ün devlet kurma dehasından ve Osmanlı düzeninin insancıllığından
söz ediyordu, biz cihan hâkimiyeti mefkûresinden. Bu mefkûrenin Osmanlı
tecrübesiyle büyük ölçüde hayata geçirilmesi “kerim devlet” anlayışının bir
sonucuydu. Fethettiğimiz coğrafyaları sömürmüyor, aksine adalet götürüyorduk; işgalci değil, kurtarıcıydık. Bu gerçeğin farkına varan Bizans köylüleri ve daha sonra Balkan toplulukları, çok zaman feodallerin zulmünden
Osmanlı’nın adaletine sığınmışlardı. Nitekim Devlet Ana’da Saint Jean
şövalyesi Notüs Gladyüs feodalizmin kıyıcılığını sembolize ediyordu, Mavro ise Türk’ün insaniyetine ve adaletine sığınmış Bizanslı köylüydü. Feodal
dönemi yaşamamıştık; bu yüzden Osmanlı toplumunu Batı tarih şemasına
oturtmak mümkün değildi; Batı başka biz başkaydık; Batı’nın ahlâkı egoistti, bizim ahlâkımız altruist; Batı kıyıcıydı, biz alçakgönüllü ve âdil vb.
Fakat Kemal Tahir, bu yorumu yaparken İslam’ı ve hatta tasavvuf tamamen paranteze alıyordu. Ondan asıl ayrıldığımız nokta buydu, içinden
geldiğimiz tarih, İslam’ı denklemin dışında bırakarak nasıl anlaşılabilirdi?
Ayrıca ATÜT’ün ciddiye alınır bir tarafı da yoktu. Her şeye rağmen, Kemal
Tahir, Osmanlı tarihine resmi görüşün dışından bakabildiği için büyük bir
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misyon icra etmişti; ama onun işaret ettiği noktadan daha ileriye gitmek
zordu. Bugün Kemal Tahir’in neredeyse unutulma noktasına gelmiş bir
yazar olmasının sebeplerinden biri, açıklama tarzının yanlış faraziyelere
dayanması yüzündendir.

Kemal Tahir’in İdeolojilerüstü Konumu				
Doç. Dr. Özlem FEDAİ
1. Türk toplumunda farklı ideolojik çevrelerce hem paylaşılamayan hem
de belli dönemlerde yerden yere vurulan ender yazarlardandır Kemal Tahir. Belki de sağ ve sol tarafından bir yere oturtulamayan iki isimden (öteki bence Cemil Meriç) biridir. Ancak vicdan sahibi, düşünen her insanın
onun hakkında vermesi gereken ilk hükümler; bir yazar olarak Türk toplumunda yüklenmesi gereken sorunluluğun çok üstünde bir yük yüklendiği,
herkesin unutmaya/unutturmaya çalıştığı bir dönemde toplumu, köklerine, Osmanlı kültürüne, devlet ve toprak sistemine dikkatle bakmaya davet
ettiği, “devlet”in gücüne inanan bir aydın olduğu olmalıdır. Kemal Tahir
gibi sol dünya görüşüne gönül vermiş İlhan Selçuk, onun romanlarını değerlendirirken Osmanlı’ya ve devlet sistemine hayranlığı nedeniyle “Bilinen tarihî gerçekleri çarpıtıp içine soğan doğrar” diyerek küçümsemiştir.
Kemal Tahir’in sol ile olan münasebetine baktığımızda şöyle bir tabloyla
karşılaşırız:
1929’da Nâzım Hikmet’le tanışan ve fikirlerinden etkilenen Kemal Tahir,
Marksist düşünceye de bağlanır. O yıllarda Atatürk’e de derin bir sevgi besleyen sanatçının hisleri, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı’ya/geçmişe dair her şeyin hızlı bir şekilde yok edilmesi sebebiyle sonraki yıllarda değişecektir. 1937’de Yavuz zırhlısında asker olan kardeşi Nuri Tahir’e Nâzım
Hikmet’in kitaplarını okuttuğu için “Askeri isyana teşvik” suçundan hapse
atılınca 13 yıl kaldığı Çorum, Çankırı, Malatya hapishanelerinde Nâzım’la
yolları yine kesişir. Sosyalist düşünceye, Osmanlı tarihine ve Batı’ya dair
yoğun okumalar yapması; Nâzım Hikmet’le ve sol ideolojiyle aralarında
fikir ayrılıklarının yaşanmasına neden olur. 1940’lı yıllar böyle geçerken
1950’li yıllarda aslında Kemal Tahir’in sol dünya görüşüne sahip aydın
ve yazarları kızdıran eserler yazdığına, onlarla yollarını daha kesin ayırmaya başladığına şahit oluruz. Çünkü 1955’te yayınlanan Yaşar Kemal’in
İnce Memet romanında eşkıyanın devlete başkaldıran, yoksul halka sahip
çıkan bir “halk kahramanı” olarak gösterilmesini şiddetle eleştirmiştir.
Çünkü Kemal Tahir, bir “Devletçi”dir. Ona karşılık vermek ve eşkıyanın
devletin üzerinde bir halk kahramanı değil bir suçlu olduğunu anlatmak
için 1957’de Rahmet Yolları Kesti romanını yayınlar. Böylece birçok kişi

hangisinin “gerçek halkçı” olduğunu, köylüyü hangi yazarın daha iyi tanıdığını tartışmaya başlamıştır. Sol çevrede yarattığı eleştiri fırtınası, ömrü
boyunca savunduğu “millî bağımsız Türk Devleti”nin kuruluş aşamalarını anlattığı Yorgun Savaşçı (1965) ve 1967’de sol ideolojiyi sinirlendiren
Bozkırdaki Çekirdek’le daha da kesifleşecektir. İsmet İnönü ve arkadaşlarının Köy Enstitüleri projesini tartışmaya açan, yerden yere vuran yazar, sol ideoloji tarafından haksız yere âdeta aforoz edilir. Oysa yazarın bu
romanda anlatmak istediği, köylünün sosyal şartları yeterince bilinmeden,
kâğıt üzerinde hazırlanan bir projenin başarısız olacağıdır.
1968’de ve 1969’da sol ideoloji, Kemal Tahir’in daha çok üzerine gelecektir.
Cumhuriyet ideolojisiyle yetişen solcu aydınların Batılılaşma konusundaki
aşırı hevesleri o yıllarda ivme kazandığından, kötü gidişata engel olmak ve
topluma tarihsel köklerini ve devletin sınıflar üstü koruyuculuğunu hatırlatarak halka yarına dair inanç aşılamak isteyen Kemal Tahir, Devlet Ana
romanını kaleme alır. Türk toplumunun devlet kurma dehasını, “kerîm
devlet” anlayışını, Batı’nın sömürücülüğünü ve Doğu’nun asla ona benzemediğini Osmanlı Devleti’nin kuruluş fonu içinde anlattığı bu romandan
sonra solun iyice dışladığı sanatçının, Osmanlı’nın kuruluşuna, devlet ve
toprak sistemine dair yoğun bir okumaya girdiği ve bunu da halka ulaştırmak istediği ortadadır. Sol tarafından dışlanan bu emeği, sağ çevrelerde
alkışla karşılanır. Yazarın romanlarının daha dikkatle ve takdirle okunmasına neden olur. 1970’li yıllarda da sağ ideoloji onu, Osmanlıcı, geçmiş kültürel mirasa sahip çıkan; “millî bir devlet” anlayışına inanan, Cumhuriyeti
Osmanlı’ya dair tüm hâfızayı ve kültürü silmekle ve Batılılaşma konusundaki ısrarı sebebiyle eleştiren “muhafazakâr” bir yazar olarak benimsemiş
ve okumuştur. Sol ise onun Osmanlı’ya bağlılığını bir türlü anlayamamış;
bu durumu yazarın babası ve annesinin sarayda bir dönem görevli olmalarına bağlamıştır.
Hatta başta Yalçın Küçük olmak üzere solcu aydınlar onu cahillikle suçlamış ve “Kemal Tahir’i sağcılara verelim, Peyami Safa’yla takas edelim”
demişlerdir.
Özetle 1950’li yılların ortasından itibaren sol ideolojiyle romanlar yazan
Marksist (toplumcu gerçekçi) Kemal Tahir, 1960’larda Osmanlı ve geçmiş
kültür ile solu barıştırmaya, onları Batı’dan uzaklaştırmaya çalışan bu çabası anlaşılamadığı için solun dışladığı, sağın benimsediği bir “Neo-Osmanlı”
sayılabilir. Ona sadık kalan, görüşlerini benimseyenler de “Tahirîler” olarak anılmıştır. edilmiştir. Bence Kemal Tahir’i “Neo-Osmanlı”, milliyetçi, İttihatçı olarak anmak yerine ideolojiler-üstü bir yazar ve aydın olarak
okumak en doğrusudur.
2. Aslında insanların düşüncelerinden dolayı kategorizasyonu Kemal
Tahir’in çok da haz aldığı bir şey değildir. İnandığı doğruları, farklı kaynakları okuyarak elde ettiği bilgileri tarafsızca anlatmaya çalışan yazarın
en büyük dileği, milletin geçmiş bağlarından kopmamasıdır. Çünkü tari-
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hinden kopmak onun için yok olup gitmek demektir. Kurtuluş Savaşı’na
katılan birçok Kuva-yı Milliyeci aydın gibi o da, “Millî, bağımsız bir Türkiye devleti” arzulamış, ancak savaş meydanlarında kazanılan zafere rağmen
Cumhuriyetle kültürel açıdan Batı’nın emperyalizmiyle karşı karşıya olduğumuzu erken fark ederek Batı’dan uzak durmamız gerektiğini her fırsatta
ifade etmiştir. O, milliyetçi, Osmanlıcı ama solun sosyal devlet anlayışını
benimsemiş halkçı bir yazardır. Romanlarında ele aldığı sosyal sorunları
masaya yatırarak kahramanlarına enine boyuna tartıştırır ve kendi görüşlerini seçtiği bir merkez yansıtıcı ile aktarır. Bu sebeple “Eleştirel-gerçekçi”
bir yazar olduğu da söylenebilir. Ancak daha evvel ifade ettiğimiz gibi, Kemal Tahir ideolojiler-üstü tutulması ve okunması gereken bir fikir emekçisidir.
3. Kemal Tahir’in romanlarında, Notlar’ında ve Sohbetleri’nde özellikle
üzerinde durduğu en önemli husus; “Batı bize benzemez” düşüncesidir.
Batı’nın geçirdiği tarihsel ve sosyal şartların Doğu’nunkinden farklı olduğunu, hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türk toplumunun Batı’dan farklı olduğunu düşünür. Bu sebeple Batı taklitçiliğini şiddetle reddetmiştir.
Gerek ATÜT gerekse Osmanlı’ya bakış konusunda Kemal Tahir’in yeniliği,
diğer Marksistlerden farkı eleştirel düşünebilmesi ve olumlu fikirleri masaya yatırıp tartışmaya açması, roman kahramanlarıyla temsil ettirmesi,
aynı fikirlerin olumsuz yanlarını eleştirerek bertaraf etmesi, uzlaşmaz gibi
görülen kavramları (Osmanlı İmparatorluğu ve Marksizm) uzlaştırmaya
çalışmasıdır.
Marks ve Engels’in mektuplaşmalarında, Çin’de hemen her yıl görülen sel
felaketleri sebebiyle halkın gördüğü zararı karşılayan, ona kucak açan devlet anlayışı yüceltilir. ATÜT için Çin örnek gösterilir. Kemal Tahir, halkına sahip çıkan, onu koruyan sosyal devlet için Çin’den önce Osmanlı’nın
örnek alınması gerektiğini bir Marksist olarak büyük bir samimiyetle savunmuştur. İdealize ettiği bu “kerîm devlet”in bir “ana” gibi halkına sahip
çıkışını, ATÜT’e örnek olacak toprak sistemini Devlet Ana romanıyla gösterir. Ancak ATÜT düşüncesi Batılıların gözünde aynı zamanda devletin
ekip biçen halktan yararlanması (“talan, soygun”) “despotik devlet” anlamına da gelir ki Kemal Tahir bu noktayı Notlar’ında yine Osmanlı’yı örnek
göstererek şiddetle eleştirir:
“Batılı ATÜT (soygun) anlayışından ve Marks’ın incelemesindeki özellikten Sosyalist Devlet-İşçi Sınıfı diktatörlüğü devleti de despotik devlet suçlamasından kesinlikle kurtulamaz. 1917’den sonra kurulan Sosyalist devlet de bu açıdan sınıflı toplumu sürdüren bir devlet örneği sayılır. Artık
Kuron’u (artı-değer) alır. Artık Kuron’un bir miktarını sosyal hizmetlere harcar, bir parçasını da bürokratlar aralarında bölüşürler. (Acaba
Stalin’in aylığı kaç Ruble’ye geliyordu?)”58
Alıntıda görüleceği gibi o, Sosyalist devlet Rusya’nın ATÜT’ten anladığı
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“sosyal devlet anlayışı”nı Stalin gibi bürokratların aldıkları payla alay etmek
suretiyle eleştirir. İşte bu noktada Kemal Tahir’in yeniliği âdeta bir Türk
Marksizm’i yaratmaya çalışmasıyla ortaya çıkar. Ayrıca sanatçı, 1960’lı yıllarda Sencer Divitçioğlu’ndan, Attila Tokatlı’ya dek birçok araştırmacıya
ATÜT konusunda yayın ve çeviriler yapmaları konusunda etki etmiş ve
düşüncenin tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Böylece Marksizm’in Türk
toplumuna uyarlanabilecek düşüncelerini benimserken, eleştirilecek noktalarını da erken fark edip dile getirmesiyle bir öncü olmuştur.
4. Türkiye’de tarih yazıcılığı, yakın ve uzak tarihin sorgulanması ve doğru anlaşılmasında Kemal Tahir’in önemli bir katkısı olduğu doğrudur.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren süregelen dayatmacı resmî tarih bilgilerini kabul etmeyerek kendisinin yoğun araştırmalara girmesi, sorgulanmayanı sorgulaması, konuşmaya cesaret edilmeyeni roman kahramanlarına tartıştırması bu noktada onu öncü kılar. Tarih konusundaki şuurunun
özünde “geçmişe dikkatle bakarak ders almak” fikri yatar. Kemal Tahir’in
fikirlerinin izinden giden Baykan Sezer, Kurtuluş Kayalı, İdris Küçükömer
gibi tarihçiler, gerek Osmanlı tarihi, Kurtuluş Savaşı, gerek Cumhuriyet ve
Batılılaşma gibi konularda çalışmalarını geçmişten kopmayarak sürdürürler. Bu sebeple Kemal Tahir, romancı olduğu kadar ‘Tarih Iceberg’inin su
altında kalan noktalarının aydınlatılmasında bir yol açıcıdır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nı verdiği emperyalistlere benzemek için yıllarca çaba
harcayan Türkiye Cumhuriyeti’nin sözde aydınlarının kendilerine tutmaları gereken bir “ayna” durumundadır. O, Marksist iken bile ideolojisinin
körü körüne tutsağı olmamıştır. İdeal, insandan yana bir devlet anlayışının
hayalini kurarak bunun “Tımarlı sipahi” sistemiyle Osmanlı’da bulunduğunu, bu sınıfsız toplumun Marksizm’in de savunusu olduğunu cesurca
dile getiren bir aydındır.
5. Kemal Tahir’in sık sık ifade ettiği ve Devlet Ana’da yansıttığı “kerîm
devlet” (yüce devlet) anlayışı, aslında tam da Türk toplumun geçmişten
bugüne devlete yüklediği anlamı yansıtır. Çünkü halk için devlet “baba”dır.
Halkın “Devlet baba”sı, sosyal, güçlü, yüce, halkına sahip çıkan bir konumdadır. Onun kapısına gidilir, ona iş için başvurulur. Kerîm devlet gücünü
her türlü sorununu bildiği ve tanıdığı halkından alır. Halkı da ondan… Böyle bir devlette sınıf kavramı da sınıflar arası mücadele de olmaz. Bu sebeple gerek Osmanlı Devleti, gerekse Selçuklu Devleti kuruldukları ilk andan
itibaren gücünü halkından alan ve ona güç veren birer kerîm devlettirler.
Türk milleti, Orta Asya’dan göç ettiğinden beri, tarihin her aşamasında
halkıyla birlikte mücadele ederek “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi”ni
yaşatan, devletler kuran, dağılan sonra tekrar devlet kurabilen dehasıyla
tüm İslâm dünyasına da önder olmuştur.
Kemal Tahir, Osmanlı’nın “kerîm bir devlet” değil bir sömürücü devlet olduğunu savunan solcu aydınlara oldukça öfkeli cevaplar vermiştir.
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Örneğin;
“Bu herifler bir de hiç utanmadan (…) Osmanlı İmparatorluğu için emperyalist demekten katiyen çekinmezler. Çünkü alçakoğlu alçak, cahiloğlu cahil, satılmışoğlu satılmışlardır”59,
Bence, devletin bütün sınıfların üstünde, koruyucu bir misyon yüklenmesine dayalı “sosyal devlet” fikrini Marksizm’den önce Osmanlı’da bulan
Kemal Tahir’in bu düşüncesi daha uzun süre tartışılacaktır.
Bugün de sosyal devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti; atalarından tevarüs
ettiği siyasal, kültürel mirasına ve halkın dinî değerlerine saygı gösterip
sahip çıkarak kerîm bir devlet olan Osmanlı’da olduğu gibi geniş bir coğrafyaya güç veren bir etki alanına sahiptir ve gelecekte de öyle olacaktır.
6. Gerçekten de Türkiye’de Kemal Tahir’in okunma/anlaşılma süreçlerinde farklılıklar olmuştur. Bunun nedenine yukarıda değinmeye çalışmıştık.
Erdemli düşünmenin, tarihsel, sosyal ve kültürel gerçeklerin değil daha
çok particiliğin ve ideolojik yönlendirmelerin etkili olduğu 50’li, 60’lı, 70’li,
80’li yıllarda Kemal Tahir’in okunması iki kutup arasında gel-git şeklinde
olmuştur. 1950’de hapisten çıksa da, adı fişlenmiş bir “Komünist”e çıktığı
için 6-7 Eylül olaylarını yönlendirdiği gerekçesiyle Aziz Nesin, Nihat Sargın,
Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo ve Hulusi Dosdoğru ile 1955’te yargılanır ve yaklaşık 5 ay daha hapis yatar. Bu tarihten itibaren roman yazmaya ağırlık veren sanatçı, &0’lı yılların sonuna dek yoğun olarak birbirinin
devamı olan romanlar yazar. “68 Kuşağı” olarak nitelenen gençlik hareketini de eleştirmekten geri durmaz ve sosyalist çevreden bir hayli tepki alır.
1969’da Atatürk’e düzenlenen İzmir suikastı olayını anlattığı, Cumhuriyet
hareketini eleştirdiği Kurt Kanunu romanıyla Atatürk’ü küçük düşürdüğü
gerekçesiyle solun iyice defterden sildiği Kemal Tahir, 1980’den önce sağcıların sola olan tepkileri sebebiyle okuduğu ancak tam da anlayamadığı
bir yazar olmuştur. 1980 yılında Halit Refiğ tarafından Yorgun Savaşçı’nın
(o günkü parayla 40 milyon TL gibi bir rekor bütçeyle) TRT için filminin
çekilmesi, yazara ve eserlerine olan ilginin arttığını gösterse de Kenan
Evren yönetimi; Atatürk’ü küçük düşürdüğü, askerlerle alay ettiği gerekçesiyle filmin tüm orijinal kayıtlarını yaktırmıştır. 1980 İhtilali, sıradan halkın bile Kemal Tahir gibi yazarların kitaplarını evlerinde bulundurmaktan
korkmasına neden olmuştur. 1980’lerin ortalarında biraz cuntanın etkisi
kırıldığından biraz da Yorgun Savaşçı’nın yakılmış olması, onu özellikle
sağın gözünde yeniden “Milliyetçi” ve “Osmanlıcı” olarak gündeme getirir
ve okunmasına neden olur. Ancak Tarık Buğra’nın 1985’te Devlet Ana’ya
âdeta “sağ”dan verdiği cevap olan Osmancık romanı ve TRT’nin bu eseri
dizi yapması, ayrıca yazarın siyasî hayatımızın önemli sayfalarını anlatan
Dönemeç’te, Yağmur Beklerken gibi romanlarının sağ ideoloji tarafından
daha çok benimsenip okunması, sağın Kemal Tahir okumalarına ket vurmuştur. 1990’larda hem sağ hem de solda “tarihî roman” konusundaki
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hemen her tartışmada, dergilerin dosyalarında Kemal Tahir’e dikkat çekilmiş; artık “Aydın, düşünür hatta sosyolog Kemal Tahir” değil, “Romancı
Kemal Tahir” gündeme alınmıştır. Osmanlı’nın kuruluşundan, Çok Partili
Yaşama geçiş sürecine dek, şehrinden köyüne, hapishanesine kadar tüm
gerçekliğiyle “insan dramımızı” anlatan yazar, yeniden okunmaya başlanır. Biraz da resmî tarihin öğrettiklerine kafa tutuşu, onları ters yüz edişi
bu yıllardaki her görüşten aydının onu merakla ve sorgulamayla okumasına neden olur.
Ancak belirtmek gerekir ki, Kemal Tahir’i yaşarken en iyi anlayan ve hakkını teslim eden bence iki kişi vardır. Biri, herkesin cesaret edemeyeceği bir dönemde onun eserini film yapan ve filmi yakılan Halit Refiğ, diğeri de 70’lerin başında kaybettiğimiz Oğuz Atay… Çünkü ikisi de, onun
“Türkiye’nin ruhunu aradığını” fark eder. Hatta Oğuz Atay öldüğünde
hastanede başucunda onun romanının olduğu, eğer daha uzun yaşasa son
romanını ona adayacağını söylediği edebiyat çevrelerinde konuşulur.
2000’li yıllar ise Kemal Tahir’e vicdan sahibi her sağcı ve solcu aydının
birlikte hak verdiği (ya da vermesi gerektiği) yıllardır bence. Yani “İade-i
itibar” yılları… Bu yıllarda onunla ilgili yazılarda “Milliyetçi”, “Antiemperyalist”, “Neo-Osmanlı” gibi sıfatları, adının önünde daha az görürüz.
Artık yaptığı tarih araştırmalarıyla anılan, yol açıcılığı, sorgulayıcı tavrıyla
beğeni kazanmış bir yazar kabul edilir Özellikle devletin ona sahip çıktığı, Kültür Bakanlığının doğumunun 100. yıldönümünde onun için kitap
hazırlattığı bu yıllarda, Esir Şehrin İnsanları, Yol Ayrımı gibi romanları dizi olarak çekilir. Artık romanları, tarih kitabı gibi değil roman olarak
okunuyordur. Halit Refiğ, 29.07.2012 tarihinde bir TV kanalında onunla
ilgili bir değerlendirmesinde 2000’li yılların Türkiye’sinin Kemal Tahir’in
eserlerini ve fikirlerine neden ihtiyaç duyduğunu, onun fikirlerine dönmesi
gerektiğini ifade etmiştir:
“Türkiye AB’ye girme umudunu yitirdiği ölçüde kendi gerçeklerine dönecek, kendi gerçeklerini bulabileceği romancı olarak da Kemal Tahir’le
buluşacak. Sağcısı da solcusu da ülkenin değerleri karşısında izlenecek
tutumun köklerini onda bulacak.”tır. Sanırım bu sözler, ve Kemal Tahir’in
“Batı bize benzemez”, “Batı toplumunun içinden doğan sistem ve fikirler
onun bünyesine uygundur. (…) Elbise yaptırırken terziye ölçü vermesini
biliyoruz da bir sistemi almak istediğimiz zaman sosyal bünyemizin ölçülerini neden aklımıza getirmiyoruz?”
Kemal Tahir’in bu sözleri, yaşanan zaman içinde daha iyi anlaşılacak ve
bundan sonra Kemal Tahir’in fikirleri ve romanları daha dikkatle okunacaktır.
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1.Kemal Tahir’i çekilmez kıldığı kadar önemli de kılan, onun belli bir ideolojik kümenin adamı olmaması; düşünsel bağımsızlık kadar kendine özgü
bir kişilik oluşturma konusunda da sonuna değin diretmesidir. O kimilerine göre bir Marxist’tir ama hiçbir zaman Nazım Hikmet’in seçtiği yolu
seçmemiş, bu ülkede kalmakta ve bu ülkeli bir düşünür olma konusunda sebat göstermiştir. Beri yandan Devlet Ana’da ortaya konulan “kerim
devlet” anlayışı, devlet kadar topluma ve tarihe de farklı bir bakış açısını
ortaya koyar. O aslında önemli düşünsel açılımlarını romanları yoluyla yaparken, aynı zamanda Türk romancılığı hususunda da, farklı bir arayışa
ve deneyime girer. Onun “Osmanlıcı” yönü, İslamcıların hissiyatını okşasa
da, sonuçta Osmanlı’dan anlaşılan şey, tam olarak aynı şey değildir. Beri
yandan Kemalizm’e getirdiği eleştirilerde de aynı koşutluk varsa da, çıkılan
ufuklar farklıdır. Ama bu ufuk asla ütopist ve batı-merkezci bir sol/sosyalist/Marxist bir ufuk da değildir. Yorgun Savaşçı’da ortaya koyduğu yaklaşım ulusalcı bir kurtuluşçuluğa yakındır belki ama Kurt Kanunu’nda, ulusalcılık kadar Kemalizm’le de arasına bir mesafe koyar. Aslında o, giderek
üstü örtülen bir “derin Anadoluculuk” peşindedir. Son ve kâmil temsilciliğini Osmanlının yaptığı bir girişimin izlerini sürmektedir. Sosyalizmden
anladığı şey tam olarak budur belki. Yani Nurettin Topçu’nun ve Cemil
Meriç’in anladığı anlama yakın bir devlet toplum kaynaşması.
2. Kemal Tahir, belli bir ideolojik perspektife yerleştirilebilecek bir düşünsel darlıkta ve sabitlikte olan biri değildir. Belli doğmaları olmayan, sürekli kendisini yenilemeye çalışan biridir. Bu konudaki çabasının izlerini
romanlarında sürmek mümkündür ama en açık tezahürleri Notlar’ındadır.
Belli bir ideolojik perspektife tâbi olmanın ötesinde, aslında kendisi “ideoloji” üreten biridir. Kolaycılığa başvurup belli bir kulvara yerleşerek o
kulvarın nimetlerinden yararlanmak yerine, bu kulvarların dışında duran
bir geleneği gün yüzüne çıkarmaya ve hatta inşaya çalışmıştır. Bu anlamda
Anadolu eksenli bir uygarlık perspektifi, kapitalist bir batı geleneği kadar,
Asya Tipi bir geleneğin de dışında olan, farklı bir çizgidir. Tüm kadim medeniyetlerin dayandığı bu toprakların belli ve özgün bir uygarlaşma tarzını
ortaya koymamış olması, zaten beklenebilir bir şey değildir. Ama batıcı ve
doğucu savrulmalar, bu özgün çizginin giderek flulaşmasına yol açmaktadır ve Kemal Tahir gibi birkaç yürekli insan, baskın ideolojik eğilimlerin etkisine boyun eğmeden, kendilerini oldukça zahmetli ve zor olan bir çabayla
bu hakikatin arayışına adamışlardır.
3. Kemal Tahir, her şeyden önce salt “yerli(ci)” ya da “Anadolucu” olmak
adına hareket eden biri değildir. O ve benzeri birkaç özgün aydına göre, bu
topraklarda akan farklı bir uygarlık akımı/akıntısı vardır ve bu oldukça özgün ve “ileri” bir modeldir. Kapitalizmin şirket merkezli ve doğulu devletin

devlet merkezli baskıcı, sömürücü ve salt kendi çıkarlarını merkeze alan
yaklaşımlarına karşı, burada devletle toplumun sentezlendiği bir “kerim
devlet” modeli, insan ve toplum merkezli bir modeldir. O nedenle Kemal
Tahir ulusalcı ve Kemalist ezberler kadar, Marxist ezberleri de eleştirir ve
bozar. Ama bunu yaparken hamasi bir Osmanlıcı perspektif üzerinden hareket etmez. Bu hamasetin de üzerini küllendirdiği kadim bir anlayışı gün
yüzüne çıkarmaya çalışır. Yani tipik bir Osmanlıcı anlayışa da sahip değildir. Daha da derinde olan, bir anlamda Osmanlının da dahil olduğu bir
geleneğin izlerini sürer ve buna yönelik okumalar yapar. Bu topraklardaki
sahici bir kurtuluş kadar insanlığın kurtuluşunun da bu minvaldeki bir anlayışa dayandırır. Bunun için belki Gramsci’ye de koşut bir biçimde, devleti sosyalist çözümlemelere dahil eder. Beri yandan ATÜT nazariyesine
itiraz ederek, Marx’ın bu konuda yanıldığını/yanıltıldığını ya da batı dışı
toplumları tanımada yetersiz kaldığı veya yanlı davrandığı noktasına gelir.
4. Kemal Tahir’in özgünlüğü oldukça açıktır ama onun yalnız olduğunu
söylemek çok da doğru değildir. Daha doğrusu bu anlamda tarihte hiç kimse yalnız değildir. Hemen herkes belli bir gelenek üzerinde durmakta veya
hareket etmektedir. Mesela Kemal Tahir’in hemen yanı başında bir Nurettin Topçu bulunmaktadır. Yine işte Marxist gelenekte belli bir çığır açan
Gramsci vardır. Veya Devlet Ana’sındaki temel figür olan bir Yunus Emre
ya da bir İbn Haldun. Ama elbette Kemal Tahir tüm bu temel tiplerden
yararlansa veya onlar üzerinden hareket etse de, orada kalmaz. Bu çizgileri
birleştirmeye, derinleştirmeye ve ilerletmeye çalışır. O zaman ise ortaya bir
Kemal Tahirci akım ya da mektep çıkar.
5. “Kerim devlet”, devletle toplumun kaynaştığı, birbiri için olduğu, birinin
diğerine galebe çalmadığı bir denge modeli. Halkını gözeten bir devlet ya
da devletini gözeten bir halk. Zaten bu toprakların temel şiarı, bir denge arayışı, daha doğrusu bir denge durumudur. Dengede olmak, kaos ve
kozmos arasında bir durum olarak, devletin yokluğuna delalet eden kaos
(anarşi demek istemedim bu duruma, çünkü anarşinin pozitif bir anlamı
da var) ve devletin “state” anlamındaki ceberut statikliği (kimileri bu nu bir
kozmos ya da medeniyet olarak olumlayabilirler de) arasında, bu ara durumu korumaya çalışan, üretken, yaratıcı, devingen bir durumdur. Bir oluş
ve her daim yeni olma halidir. Aslında bu durum, açıkçası Kuran’da tanımlanan “vasat ümmet” olma durumudur. Ortada, dengede, itidal üzere olma
halidir. Dolayısıyla “kerim devlet” tanımı, tam anlamıyla Marxist-sosyalist
bir anlayış olmanın ötesinde, toplumcu/toplumlu/toplumsal bir tanımdır;
“devletlû” bir tanım değil. Burada devlet halkın bir organizasyonudur, halk
devletin bir tebaası değil. Ya da bir başka deyişle devlet halk içindir, halk
devlet için değil.
6. İlk kuşaklar açısından Kemal Tahir, belki solcuların da kendisinden ür-
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küntüye kapıldığı bir sosyalisttir. Ama bilindiği gibi Türkiye solu her daim
Kemalizm’in ya da Avrupa/Sovyet sosyalizminin gölgesinde kalan, mukallid ve özgün olmayan bir soldur. Dolayısıyla da Kemal Tahir gibi bir özgünlük arayışı içerisinde olan ve kendine özgü bir çizgi geliştirmeye çalışanlar,
bu sol tarafından aforoz edilmeye çalışılmıştır. Gerçi bu durum Avrupa’da
veya Rusya’da da pek farklı değildir. Sözgelimi Lukacs, Rosa Luxemburg,
Gramsci veya Sartre gibi “özgün” çizgilerin uğradığı saldırılar ortadadır.
Zaten farklılık genellikle tahammül edilemez bir şeydir. Toplumlar genellikle ortalama ve sıradan, yani kaldırabilecekleri tiplere tahammül gösterirler. Ezberlerini bozan ve onları yeni arayışlara sürükleyen kişilere karşı
tereddütle ve şüpheyle bakarlar. Hele hele bir sahicilik anlayışı gibi oldukça zahmetli, uğraş ve emek gerektiren çabalar, korkuyla karşılanır, bu durumun altından kalkılamayacak sorunlara yol açacağı düşünülür.
Daha sonraları, yani solun hegemonik etkisinin azalmaya başlandığı dönemlerde, paradoksal bir biçimde o güne değin solun “marke” ettiği Kemal
Tahir fenomeni, o güne değin onda klasik bir sol figür gören kesimlerce de,
onu bir Kemal Tahir kılan yönleriyle -o özgün çizgileriyle- fark edilmeye
başlandı. Evet, o da bir solcu/sosyalistti ama aynı zamanda bir Osmanlıcıydı; bir Maxistti ama tahkim etmeye çalıştığı o savunma çizgisi, İslam’a
karşı olarak mevzilenmiş de değildi; bir anti-emperyalistti ama bir ulusalcı
ya da Kemalist değildi… gibi, belki kaba ama giderek en azından okumaya
ve anlamaya çalışan yaklaşımlar belirginleşecekti. Özellikle Cemil Meriç’in
etkisiyle Osmanlıcı ve hatta İslamcı aydınlarca da okunmaya başlanacaktı.
Ve hatta belki de asıl anlamıyla sol kesimler de onu bu dönemlerde, önyargılarından uzaklaşarak okumaya başlayacaklardı.
Belki de giderek bu muğlak ve bu toprakların ruhuna uzak olan sağ ve sol,
batı ve doğu tanımlarından da uzaklaşarak, batı ile doğunun arasında ama
batıya ve doğuya karşı hem eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan hem de
her iki dünyayı da anlayarak bu topraklarda farklı bir sentez için bu okumalardan yararlanan bir kuşağın/kuşakların elinde, o ve onun gibi olan
aydınlar (Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Ali Şeriati, Aliya İzzetbegoviç)’ın,
devrimcilikle muhafazakârlık, gelenekle modernlik arasında oluşturmaya
çalıştıkları o özgünlük arayışları, yeni bir çıkış, kurtuluş, özgürleşme ve bağımsızlaşma çabalarının da ivmesini oluşturacaktır; kim bilir?
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Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak ve Ziya Gökalp

Toplumun geleceğini biçimlendirmek isteyen sosyal görüşler, siyasal düşünceler uzun bir tarihsel ve toplumsal arka plana sahip olarak, belli birikimler ve ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkar. Ziya Gökalp’in Türkleşmek,
İslamlaşmak ve Muasırlaşmak konusundaki görüşlerinin oluşumu da böyle bir sürecin, II. Meşrutiyet yıllarında ülkenin içerisinde bulunduğu koşulların ürünüdür. Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak
konusundaki görüşlerini II. Meşrutiyet döneminin iç ve dış koşullarından,
özelliklerinden soyutlayarak okumak ve yorumlamak mümkün değildir.
Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküş içerisinde bulunduğu, tarih sahnesinden silinmek üzere olduğu bir
dönemde ülkeyi kurtarmak, sorunları çözmek adına üretilen görüşlerdir.
Osmanlı siyasal geleneğinde sorunları rapor etme anlayışı bulunmaktadır. Devlet işleyişini zora sokan, düzgün gitmeyen, işlemeyen konularda
devletin ileri gelen bazı bürokratları; gözlemlerine ve tercihlerine bağlı olarak, aksaklıkları tespit ederek sorunları çözüm önerileriyle birlikte padişaha sunarlar. Bu gelenek, II. Meşrutiyet ve hatta Cumhuriyet döneminde
de sürmekle birlikte artık yöntem tamamen değişmiştir. Yeni takımların,
ekiplerin dayandıkları iç ve dış destekler, partiler ve yabancı devletler bulunmaktadır. Dolayısı ile çözüm önerme biçimleri de değişmiş, çözümün
içeride ve dışarıda kapsadığı kesimler farklılaşmıştır. Sadece içerideki çıkarları gözetmekle sorunlar çözülememektedir. İçeride bazı grupların, dışarıda ise bazı devletlerin çıkarlarının gözetilmesi zorunlu hâle gelmiştir.
Yurtseverlik artık tek başına işe yaramamaktadır!
II. Meşrutiyet sürecini kapsayan 10 yıllık zaman dilimi, Osmanlı
İmparatorluğu için bir çöküşe tanıklık eder. Tüm Osmanlı halklarını kapsayan ve birlikte yaşama anlayışına dayalı 23 Temmuz 1908 Devrimi’nin
ardından İslamcılık ideolojisinin yerini bir süreliğine Osmanlıcılık ideolojisi alır. Ancak bu ideoloji sorunları çözme konusunda beklenilen başarıyı
gösteremeyip dağılmayı önleyemeyince yeni bir dönem başlar. Bu, milliyetçilik ideolojisi kapsamında yeni bir dünya görüşüne, yaşam biçimine dayalı
hedeflerin ve açılımların biçimlendirildiği, gelecek umutlarının şekillendirilmek istendiği bir süreçtir. İşte Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak konusundaki görüşleri de bu koşullarda oluşur.
II. Meşrutiyet sonrası, özellikle 1908–1913 yılları arası dönemde
İmparatorluk, bir başka anlamda devlet ve dolayısıyla toplum; bitme, ta-
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rih sahnesinden silinme noktasına gelmiştir. Devleti kurtarmak için çok
ciddî çareler aranır. Bunlar rahat bir dönemde, sıradan bir aksaklığa yönelik arayışlar değildir. Uçurumdan aşağıya yuvarlanmak üzere iken bir
kaya parçasını, bir ağaç kökünü yakalayarak hayata tutunmaya çalışan
bir insanın ruh hâline benzemektedir. Uçurumdan aşağıya yuvarlanma,
ölüm-kalım durumundan kurtulma sorunu için ülkenin tüm yurtsever siyasetçileri ve aydınları çare bulmak adına iş başındadır. Böyle bir ortam
içerisinde herkes kurtuluş reçeteleri yazmak için yoğun bir beyin fırtınası gerçekleştirmektedir. Çözüm için en iddialı görüşler, milliyetçi, islamcı
ve liberal ekipler tarafından ileri sürülmektedir. Bu ekiplerin çözümünde
Batı mutlaka yer almaktadır. Yazmak, hayal kurmak, öneride bulunmak
serbesttir. Çünkü bu defa yazılanların sunulduğu makam ve yazılanlar
hakkında karar verecek merciler farklıdır. Ülkenin kurtuluşu adına hangi
eser, hangi görüş böyle bir ortamda geçerli çözüm önerileri üretebilecektir? Bundan daha da önemlisi mevcut koşullarda geçerli olacak öneriler ne
kadar süre ile varlığını koruyabilecek, devleti kurtarabilecektir? Üretilen
ve “şimdilik” geçerli olan görüşler işlevini tamamladığında ne olacaktır?
1908 yılı paradoksal olarak, yakın dönem felaketlerinin başlangıcını
tarihlendirmektedir. Zira 1774’te Kırım’la başlayan yıkım, Mısır, Cezayir,
Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu ile sürmüş ve 1912’de gelip İstanbul’a dayanmıştır. 1912’nin ülkeyi getirdiği noktada İstanbul’un elden çıkması; her
şeyin biteceği, devletin sona ereceği, Anadolu toplumunun sömürgeleştirileceği ve halkın tamamen manevî gücünü kaybedeceği anlamına gelmektedir. Bu olumsuz gidişe bir çare bulmak için yeni fikirlere, yeni anlayışlara
ihtiyaç vardır. Bu aşamada, devrimi Osmanlıcılık ideolojisi ile gerçekleştiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1910’lu yılların başlarında, hızla yıkıma
giden ve çözülen devleti yeni ve başka bir ideoloji ile milliyetçilikle toparlamaya çalışmaktadır.
İmparatorluk yapısındaki çözülme, Balkanlarda büyük bir coşku ile
karşılanan 23 Temmuz 1908 Devrimi’nin hemen sonrasında başlar. 1908
Devriminden sonra ülke hızlı bir kan kaybına uğrar. Coşkulu devrim
kutlamalarının ardından Hıristiyan toplumlara ek olarak bu sefer bazı
Müslüman toplumlar da ayaklanır. Batı’da Fransız devrimi ile başlayan
milliyetçilik akımı, Balkanları ve Anadolu’nun Hıristiyan nüfusunu daha
önce etkisi altına almıştır. Ancak bu halkları harekete geçiren unsur, sadece milliyetçilik faktörü değildir. Asıl faktör dışarıdan, emperyalizmden
kaynaklanmaktadır. Emperyalizmin ünlü oyunu Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içerisinde de tüm ayrıntıları ile sahneye konulmuştur: Batı’nın
ekonomik ve siyasal çarkını döndürmek adına, çeşitli bahanelerle, Batı dışı
toplumları böl, parçala, birbiri ile çarpıştır ve bu arada tüm stratejik bölgeleri, enerji ve hammadde kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak ele geçir. Oyunun figüranları ise bu coğrafyada Osmanlı’nın Hıristiyan halkları
ile hiçbir zaman yerine getirilmesi düşünülmeyen vaatlerle kandırılan bazı
Müslüman toplumlardır.
1908’den sonra ne olmuştu? Bu olaylar Ziya Gökalp’in fikirlerine nasıl

yansımıştı? 1908 Devrimi sırasında Diyarbakır İttihat ve Terakki Şubesi
Başkanı, Osmanlıcı Mehmet Ziya, 1911’de Selanik’te İttihatçı bir lider ve
düşünür iken, Türkçü-milliyetçi bir çizgiye nasıl gelmişti? II. Meşrutiyet’in
ilanının hemen ardından, 7 Ekim 1908’de Avusturya-Macaristan BosnaHersek’i topraklarına katarken, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit
Meclisi, adayı Yunanistan’a kattığını açıklarken, Kıbrıs elden çıktı. Diğer
yandan Osmanlı yönetimi altındaki Müslüman toplumlar, Batı’nın ekonomik ve tinsel desteği, işbirliği, yalan propagandaları ile birer birer ayaklanmaya başladı. Devlet aleyhinde süren iç ve dış karışıklıklar hızla arttı.
İçeride 31 Mart Vakası gibi gerici bir ayaklanma gerçekleştirilirken, ülkenin
çeşitli bölgelerinde bağımsızlık adına birçok karışıklık çıktı. Dolayısı ile ülkeye siyasal istikrarsızlıklar, cinayetler, yolsuzluklar ve terör egemen oldu.
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde ve özellikle doğusunda Ermeniler,
Yemen’de Araplar, Girit’te Rumlar ve Arnavutluk’ta Arnavutlar ayaklandılar. İttihatçıların 1908 devrimini başarmaları ve parlamentoda çoğunluğu
elde etmelerine rağmen ülke yönetimine tamamen egemen olmayışları,
iktidarı dışarıdan kontrol etmeye çalışmaları da olayların gelişmesinde,
yönetim boşluğu açısından önemli bir faktör oldu.
Bu gelişmeler, Türkleri ve Türklerin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu’nu
var olup olmama sorunu ile karşı karşıya getirdi. Sonunda, var olup olmama sorunu ve oldukça karmaşık faktörler, Osmanlı İmparatorluğu’nun temel bileşeni olan Türk aydınlarını milliyetçiliğe yöneltti ve milliyetçilik de
Türkiye’de Ziya Gökalp tarafından biçimlendirildi. Bir başka anlatımla, II.
Meşrutiyet dönemi koşulları Türkiye’de milliyetçiliği, milliyetçiliğin teorisyeni Ziya Gökalp’i ortaya çıkardı.
Batı emperyalizminin Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlayan,
Baltalimanı Antlaşması ile önemli bir yol kat eden, Berlin Antlaşması ile
doruğa ulaşan ve Reval’le son aşamasına gelen Osmanlı’yı kuşatma, ufaltama ve ezerek yok etme planı, Hıristiyan Osmanlı azınlıklarından ve
Müslüman işbirlikçilerden de yararlanma yöntemlerini bulmuştur. 1908
Devrimi’ne gelindiğinde, devrimi gerçekleştiren yurtsever çevreler sorunları çözmeyi, en azından hafifletmeyi düşünürken; Batı destekli ayrılıkçı
güçler, Batı emperyalizminin Berlin Antlaşması ile kendilerine sağlanan
hukuksal altyapı desteğini yine Batının koruması altında, bu sefer özerklikten de öte bağımsızlıklarını gerçekleştirirken, Osmanlı yurtsever aydınları
da İttihatçı anlayış içerisinde var olabilmenin yollarını aramaktadır. Bu koşullarda Müslüman Türk halkı ya tamamen tarihin sayfalarına gömülecek
ya da Batı ile belirli uzlaşılar içerisinde yeni bir çıkış yolu bulacaktır. Bu
sorumluluğu tüm ağırlığı ile omuzlarında hisseden yüzlerce Osmanlı aydınından biri de Ziya Gökalp’tir. Soruna çözüm arayan aydınlar arasında
Ziya Gökalp, sosyal problemleri en hızlı şekilde kavrayan ve çözüm yolu
gösteren bir teorisyen olarak ortaya çıktı. Ziya Gökalp’in toplumu bir arada
tutmak için önerdiği, İttihatçı liderlere ve çevrelere de benimsettiği çıkış
yolu milliyetçilikti. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının zorunluluklar sonucu
ortaya koydukları milliyetçilik, İttihat ve Terakki yönetimi tarafından da
kabul gördü.
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Dönemin olayları, ayrılıkçı hareketleri ve özellikle Arnavutluk ayaklanması, Trablusgarp ve Balkan Savaşları Ziya Gökalp’in milliyetçilikle ilgili
görüşlerini derinden etkilendi. Bu konudaki duygularını özellikle şiirler
ile dile getiren Ziya Gökalp, dizelerinde, yenilgiler karşısındaki duygusal
çöküntüsünü ve düşünsel değişimini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Arnavutluk ayaklanması ile ilgili olarak şu satırları yazmıştır: “Türk
Sancağı çekilecek/ Biz varmadan İskodra’ya!/ Arnavutlar eğilecek.” I.
Balkan Savaşı’nın verdiği hüzün ve hayal kırıklığı ile de şu dizeleri kaleme
alan Gökalp, Türk ulusunu pasiflikle, duyarsızlıkla suçlamıştır: “Durma,
Yunan, durma kibrini artır!/ Türklüğün başına hakaret yağdır!/ Uyuyan bir
kavme bu zillet azdır.” Yine, “Gitmesin der iken Bingazi, Derne,/ Rumeli’de
hudut oldu Edirne” demektedir. I. Balkan Savaşı sonuçları İttihatçı liderler gibi Ziya Gökalp için de kabul edilemez bir durumdur ve bu durumun
değiştirilmesi gerektiğini II. Balkan Savaşı öncesinde şöyle ifade etmiştir:
“Yerinde sayamaz bir Türk neferi/ Kalbi dâim onu sürer ileri/ Geri almak
için eski yerleri/ Ahdi vardır onun vicdan içinde” ve II. Balkan Savaşı sonucunda sevincini şöyle ifade eder: “Müjdeler getirdi bir atlı nefer/ Ordumuz
Sofya’ya girmiş muzaffer/ Sırplar’a çalınmış bir kat’î zafer/ Düşman geri
kalmış Yunan içinde.”
Tüm bunlar 1909’da Diyarbakır’dan Selanik’e İttihat ve Terakki delegesi olarak giden ve kısa bir sürede İttihat ve Terakki’nin önde gelen liderleri
arasına giren Ziya Gökalp’in ülkesi adına karşı karşıya kaldığı sorunlardan
sadece bir kısmını oluşturmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmalar basit bir toprak kaybından öte, ülkeyi ve dolayısı ile Müslüman halkı
yok etmeyi, sömürgeleştirmeyi amaçlayan genel bir politikanın parçasıydı. Toprak kayıpları ve ülkenin Anadolu’ya sıkıştırılması yanında, Türk
toplumunun “çağdaş” Batı toplumlarına benzeme gibi gündelik yaşamı
açısından da pek çok sorunu vardı. Ayakta kalabilmek, yaşayabilmek için
ulusal devlet yapılanması içine girmek gerektiği anlayışı Ziya Gökalp başta
olmak üzere birçok aydının kafasını meşgul eden temel konular arasında
idi. Gelinen noktada, uluslararası ilişkilerde tasfiye edilmek üzere olan
imparatorluktan arda kalanları yeniden biçimlendirme ve ulusal devlet
aygıtlarına dönüştürme anlayışına doğru gidiliyordu. Siyasal, ekonomik,
kültürel alanlarda bu dönüşüm gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Gerek söylem gerekse eylem olarak ulusal ekonomi anlayışı, ulusal dil, din, edebiyat,
yönetim biçimi uygulamaya konulmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla, 1910’lu
yıllar genelde Osmanlı aydını ve özelde Ziya Gökalp için imparatorluktan
ulusal devlete geçiş döneminin düşünsel sancılarına tanıklık ediyordu.
II. Meşrutiyet dönemi bir geçiş, bir değişim süreciydi. O nedenle döneme ne tam imparatorluk anlayışını kapsayan düşünceler ve ne de tam
olarak ulusal devlet-toplum anlayışını yansıtan düşünceler egemendi.
İmparatorluk kurumlarının birer birer tasfiyesi düşünülürken, ulusal
içerik taşıyan kurumların doğuş sancıları yaşanmaktaydı. Osmancılık ve
İslamcılık ideolojileri geri plana düşmüş ve milliyetçilik ön plana çıkmıştı.
Ancak Osmancılığın ve İslamcılığın tam olarak terk edildiği de söylenemezdi. Milliyetçilik bir adım öne çıkmasına rağmen her üç ideoloji de bir-

birine karşı, alternatif olarak varlıklarını korumaktaydı. Hatta İslamcılık
ve Türkçülük birbirinin alternatifi olarak kullanılmaktaydı. Milliyetçilik
aydınlar arasında etkili bir söylem olmasına karşın, devlet politikası olarak bazı işler yürütülürken halkın desteğini daha güçlü bir şekilde almak,
Türkiye dışındaki Müslümanları yürütülen siyasete ortak etmek, uluslararası mücadeleden güçlü çıkmak ve hatta düşmanla aynı safta yer alan
Müslümanların yanlış tercihte bulunduklarını göstermek için İslamcı söylem de kullanılmaktaydı.
Milliyetçilik, İslamcılık ve Batıcılığın birleştirilmesi, bir potada eritilmesinin gelecek adına daha iyi olup olmayacağı sorunu, Ziya Gökalp’i
günlerce düşündürdü. Gökalp bu ideolojileri yeniden ele aldı ve birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısı, destekleyicisi olarak yorumladı. Ziya
Gökalp’in o dönem kaleme aldığı ve daha sonra kitaplaştırdığı Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak başlıklı eseri, bu anlayışı en iyi şekilde formüle eden, yansıtan ve anlatan çalışması olarak karşımıza çıktı. Ziya Gökalp’e
göre Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak arasında bir çatışma yoktu. Türk toplumunun millîlik, inandaşlık ve muasırlık gibi üç temel unsuru,
üç farklı kutsal alanı bulunmaktaydı. Bu üç temel alan, üç temel parça Türk
toplumu için birbirinden ayrılamazdı. Türk ulusu; Ural-Altay ailesinin,
İslam inandaş topluluğunun ve Avrupa’nın ortak ve belki de bu özelliklere
sahip tek üyesi idi.
II. Meşrutiyet yıllarını imparatorluk anlayışından ulusal devlet anlayışına geçiş dönemi olarak değerlendirmemize rağmen Ziya Gökalp ve milliyetçi aydınların imparatorluk anlayışlarından tamamen vazgeçtiklerini
söylemek de mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan umut kesilince Osmanlıcılık ve İslamcılığı tamamen reddetmeden Türkçülüğe dayalı yeni bir çıkış yolu ile yeni bir imparatorluk anlayışı ortaya konulmaya
çalışılır. “Çok milletli”, çok dinli, çok kültürlü bir imparatorluk anlayışının siyasal olarak artık tarihe karıştığı ve bir daha ortaya konulamayacağı
kabul edilmekle birlikte bu sefer farklı bir imparatorluk biçimi kurgulandı: Tek dilli, tek dinli, tek kültürlü ve milliyetçilik ideolojisi önderliğinde
Türkiye’den Türkistan’a kadar geniş bir coğrafyayı kapsayacak, Turan’ı
içeren hayalî bir Türk imparatorluğu. Bu anlayış, Ziya Gökalp’in imparatorluk fikrinden vazgeçerek sınırlı bir ulusal devlet anlayışına 1910’lu yılların koşullarında varamadığını göstermektedir. Bu dönemin konjonktürü, tasfiye edilmek üzere olan Osmanlı İmparatorluğu’nu başka bileşenler
kullanarak Türk İmparatorluğuna dönüştürme düşüncesinin teorik olarak
ortaya konulmasıdır. Ziya Gökalp’in 1910’lu yılların ilk yarısında yazdıklarını bu çerçevede anlamak mümkündür.
1910’dan sonra ortaya çıkan ve zaman içerisinde şekillenen “yeni hayat” anlayışı, milliyetçilikle geleceğe dönük büyük hayaller ve umutlar taşımaktadır. İslam bileşeni ile büyük bir Türk dünyası ortada durmakta, yeni
bir birliktelik, “imparatorluk” için gelecek vaat etmektedir. Bu anlayışın
filizlenmesine, yeni açılımların ortaya çıkmasına Orta Asya Türk dünyası
kaynaklık etmektedir. Bu bağlamda Ziya Gökalp, kozmopolit bir impara-
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torluktan Türkçü bir imparatorluğa savrulan ve oradan da ulusalcı devlet
anlayışının benimsendiği bir limana, milliyetçilik bayrağı diken bir sosyolog, bir düşünür, bir ideolog olarak karşımıza çıkmaktadır.
II. Meşrutiyet yıllarının ağırlıklı ideolojisi milliyetçiliktir. Ancak, tek
ideolojisi değildir. Ziya Gökalp’e göre, Türkçülük Osmanlılığın karşıtı değil
yardımcısı, kozmopolitliğe karşı İslamcılık ve Osmanlıcılığın gerçek dayanağıdır. Milliyetçilerin amacı muasır bir İslam Türklüğü oluşturmaktır.
Dolayısıyla Gökalp düşüncesinde, üç akım da birbirini tamamlamaktadır.
Bunun temel nedeni, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşundan partileşmesine kadar çeşitli çevrelerden, yapılardan, inançlardan gelen bir liderler kadrosuna sahip olmasıdır. Her şeye rağmen, İttihat ve Terakki’nin
oluşumu da bir imparatorluk yapısında gerçekleşmiştir. İçerisinde farklı
dinlere inanan, farklı dilleri konuşan, İttihat ve Terakki bünyesinde farklı
milletlere mensup ve hatta o milletler adına mücadele eden yöneticiler bulunmaktadır. Cemiyetin kuruluşundaki egemen ideoloji Osmanlıcılık çerçevesinde örülmüş ve daha sonra, 1910’lardan itibaren milliyetçiliğe doğru
kaymıştır. Kuruluşundan 1910’lu yıllara kadar geçen süre içerisinde de pek
çok lider ve kadro gelip gitmiş, çeşitli kongrelerin ardından cemiyetin yapısı değişmiş ve kurucuların önemli bir kısmı 1908’den sonra partinin rakibi olan siyasal oluşumların içerisinde yer almaya başlamışlardır. Partiye
milliyetçiler egemen olmakla birlikte diğer görüşlerin temsilcileri de bulunmaktadır. Parti 1913 koşullarında karma özellikler göstermeye devam
etmektedir. Ziya Gökalp, Enver ve Cemal Paşa gibi milliyetçi, Cavit Bey
gibi liberal, Sait Halim Paşa gibi İslamcı görüş temsilcisi olarak tanınan
isimler bir arada bulunmaktadır. Yine bu isimlerin bir kısmı Alman yanlısı, bir kısmı da İngiliz yanlısı olarak bilinmektedir. Partide ağırlık askerî
kanatta, askerî liderlerde ve milliyetçilerdedir. Dolayısı ile dönemin koşullarında İttihat ve Terakki Fırkası Osmanlı’daki farklı görüşleri ve farklı çıkarları temsil eden bir koalisyon durumundadır. İttihat ve Terakki Fırkası;
Osmanlıcı, İslamcı, Milliyetçi, ayrılıkçı, liberal, merkeziyetçi görüşlere sahip kanatları içerisinde barındırmaktadır. Osmanlıcılık geri plana düşmekle birlikte I. Dünya Savaşı sırasında bile Türkçülük ve İslamcılık birbirinin
yerine kullanılmış ve savaş sırasında Müslüman halkların Osmanlıya karşı
en azından savaşmaması, hatta yardım etmesi ve İngiltere’yi zor duruma
düşürmesi için cihat ilan edilmiştir.
Ziya Gökalp, milliyetçilikle ilgili görüşlerini İslamcılık ve Batıcılıkla birlikte tanımlar. 1910 yıllarda İslamcılıktan umut kesilmemiş, milliyetçiliğin destekçisi olarak varlığını sürdürmüştür. Batıcılık zaten III. Selim’den
beri vardı. Gökalp, her üç ideolojiden yararlanan yeni bir anlayışla yola
devam etmenin daha geçerli bir çıkış yolu olduğu değerlendirmesini yapmaktaydı. Üç farklı açılım, üç farklı yönelim ve bunların birbiri içerisinde
kaynaştırılması söz konusudur: Halka, Batıya ve İslam’a doğru bir açılım.
Dolayısıyla Gökalp’in temel tezi; milliyetçilik, Batıcılık ve İslamcılık üzerine kuruludur. Bu üçlemede yeni ve başat faktör elbette milliyetçiliktir.
Gökalp, bu noktaya zorunluluklardan dolayı gelindiğini, Batıyı görmezlikten gelme gibi bir anlayışın geçerli olamayacağını, kurtuluşun Batının

temsil ettiği cephe içerisinde aranacağını belirtirken ve bunu bir Batı ideolojisi olan milliyetçilikle yaparken; bir kültür olarak yaşadığımız, inanç
olarak benimsediğimiz, bizi doğumuzdaki halklara bağlayan, tarihimizde
önemli bir yere sahip olan, Doğu halklarının önemli bir kısmını birleştiren
İslamiyet’ten de ayrılamayacağımızı söylemektedir.
Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kapsamında
öne sürdüğü görüşleri Batı uygarlığına karşı da eleştirel bir tavrı içermektedir. Ona göre, asıl hedef Batı’ya teslim olmak değil, Batı uygarlığının
akıl ve bilimiyle donanmış bir Türk-İslam toplumu yaratmaktır. Türklerin
amacı çağdaş bir İslam Türklüğüdür. Muasırlaşmak, Avrupa’ya benzemek
değil, en gelişmiş ulusların yaptıkları ve kullandıkları bütün aletleri yapabilmek ve kullanabilmektir.
Ziya Gökalp Milliyetçilik, İslamcılık, Batıcılık üçlemesi çerçevesinde
ve iç politik dengeler kapsamında, Batıcılaşmaya gösterilecek tepkileri
azaltmak amacıyla, 1913’ten itibaren kültür-medeniyet ayrımına gitmiş ve
Batı’ya tamamen teslim olma niyetinde olunmadığını teorik de olsa göstermeye çalışmıştır. Ziya Gökalp, bir yandan Türklerin kültürel ayrıcalığını, üstünlüğünü kanıtlamaya, korumaya, diğer yandan da Batı uygarlığına
katılmanın bir zorunluluk olduğunu göstermeye çalışmıştır. 1913 koşullarında kültür-uygarlık ayrımına gitmesinin asıl amacı, Batıcılaşma karşısındaki tepkileri azaltmaktır. Kültür ve uygarlık konusunda şöyle der: Türk
kültürü diyorum, Türk uygarlığı değil. Birçok kültür bulunmaktadır. Ancak
tek bir uygarlık vardır ve o da Batı uygarlığıdır. Türk ulusu da doğal olarak
bu tek ve biricik Batı uygarlığına sahip olmalıdır. Batının ortak malı bizim
de malımızdır.
Ziya Gökalp din faktörünü ve bu faktöre kaynaklık eden İslamcılığı da,
koşullar gerektirdiğinde, düşün yapısı içerisinde, etkili bir şekilde kullanmıştır. Gökalp dinin, İslamiyet’in toplum üzerindeki birleştirici etkisini ve
farklı kökenlere mensup insanları bir araya getirme konusundaki başarısını, başka bir ifade ile dinin sosyolojik bir kurum olarak geleneksel Osmanlı
toplumu üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışmıştır. Gökalp özellikle
Balkan Savaşları sonrasında Batı’yı, milliyetçiliği ve dinsel faktörü Türkiye
açısından değerlendirirken oldukça gerçekçi ve pragmatisttir. Şöyle der:
Balkan Savaşı, Avrupa bilincinin bugün bile Hıristiyan bilincinden başka
bir şey olmadığını gösterdi. Yine yıkımda acımızı Türk soyundan gelenler
(Macarlar gibi) değil, Müslümanlar paylaştı. Gökalp bu sözleri ile İslam
(din) faktörünün aslında ırk faktöründen çok daha önemli bir bileşen olduğunu kabul etmektedir. Ziya Gökalp, Türkçülüğü aynı zamanda İslamcılık
olarak da görmekte, ancak bu İslamcılığın İslam ulusçuluğu olmadığını
belirtmektedir.
Ziya Gökalp Türklüğü ulusallık, İslamlığı uluslararası birlik olarak görür. Bu nedenle, millet ile din arasında çatışma olduğunu hiçbir zaman
kabul etmez. “Osmanlıcılıkta Müslümanlaşmak yoktu. Oysa Türkleşmek
ülküsü doğar doğmaz İslamlaşmak gereksinimi de ortaya çıktı..” der.
Dolayısıyla Ziya Gökalp’in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak for-
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mülünün genel hedefi, Osmanlı’nın tarihsel deneyimlerinden yararlanarak, topluma yeni bir çıkış yolu göstermektir.
Gökalp’in amacı; ölmüş, tarihe karışmış eski Türkleri diriltmek değil,
Doğu dünyasına ve kültürüne karşı daha bağımsız, ilişkilerini daha özerk
bir temelde sürdüren, ancak İslam inancından da destek ve güç alan bir
milliyetçilik anlayışı geliştirmektir. O nedenle, bir yandan salt İslamcılığı
savunan diğer yandan milliyetçilik konusunda Rusya Türklerinin Osmanlı
Türklerinden ileri olduğunu öne süren görüşlere karşı çıkmaktadır: Rusya
Türklerinin milliyetçilik konusunda Osmanlı Türklerinden ileri olduklarını
öne sürmek ve buna da Türkçülük demek, Osmanlı Türklerinin örf ve adetleri ile uyuşmayan kurumları diriltmeye çalışmaktır. Osmanlı Türklerinin
gerçekleştirdiği kazanımları, canlı kültürü bırakarak onun yerine ölmüş
olan eski Türk medeniyetini getirme anlayışına sahip olanlar bugünkü
Türk kültürünü kavrayamazlar derken, 1910’larda uluslararası koşulların
dayattığı milliyetçilik karşısında yerli milliyetçiliği savunur.
Ziya Gökalp ve arkadaşları Genç Kalemler dergisi (1911) etrafında yola
çıktıklarında dilde, ekonomide, dinde, edebiyatta, sanatta kısaca yaşamın
her alanında büyük değişiklikler yapmayı planlıyorlardı. Ancak bu plan
içerisinde Doğu dünyasından tamamen kopmak gibi bir amaçları da yoktu. Ziya Gökalp, dil konusunda kaleme aldığı görüşleriyle İslam dünyası
ile kültürel birlikteliğin sürmesi için ne tür politikalar izlemek gerektiğini göstermeye çalışırken bile Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak
sentezine bağlıydı.
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak II. Meşrutiyet döneminin,
İttihatçıların ve özellikle Ziya Gökalp’in geliştirdiği siyasal, kültürel bir politikadır. İttihatçıların iki temel bileşeni vardır: Milliyetçiler ve İslamcılar.
Bu iki kanadın orta yerinde Ziya Gökalp durmaktadır.
Yazdıklarımızı kısaca özetlersek, Ziya Gökalp’in Türkleşmek,
İslamlaşmak ve Muasırlaşmak konusundaki görüşleri II. Meşrutiyet koşullarında, dönemin çeşitli düşüncelerini uzlaştırarak, birliği sağlama anlayışına dayalı ortaya çıkmıştır. Bu üç farklı siyasal eğilim, artık Müslüman
Osmanlı kimliğinin temel bileşenleridir. Bu anlayış, bu sentez, ülkeyi ve
toplumu ayakta tutabilme çabasının, siyasal ve sosyal koşullarının ürünüdür. Türk toplumunun çıkarına olduğu düşünülen ve birbiriyle çok da
fazla, belirgin olarak çatışmayan bu üç farklı eğilim fiilî bir gerçekliktir ve
birbirine feda edilmez. Türklerin İslam uygarlığına katılması din, Avrupa
uygarlığına katılması teknolojik bakımdandır. Böyle bir uzlaşı, üzerinde
yaşanılan coğrafyanın eseridir. Batı uygarlığına girmek dini-İslamiyeti ve
milliyeti-Türklüğü kaybetmek anlamına gelmez. Amaç, çağdaş bir Türkİslam toplumu oluşturmak ve devleti, dolayısı ile toplumu ayakta tutabilmektir. Ziya Gökalp’i en iyi şekilde özetleyen cümle şu olsa gerek: Türk
ulusundanım, İslam inanışındanım, Batı uygarlığındanım.
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Türkiye Sinemasında
Toplumsalın Temsili
Fahrettin Altun
Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Türkçede yapılan sinemanın artık uzunca sayılabilecek bir geçmişi var. Bir
yüzyılı geride bırakan bir sinema bu. Modern Türkiye’nin bütün gerilim ve
sancılarına, yükseliş ve düşüş anlarına tanıklık eden, farklı akım ve dillerle
temsil edilen bir sinemadan bahsediyoruz. Tam da bu nedenle Türkiye
sineması ve Türkiye toplumsal gerçekliği arasındaki mesafeyi tartışmaya
çalışmanın temel bir zorluğu var. Ne Türkiye sineması ne de Türkiye toplumsal gerçekliği tek-renkli ve homojen bir yapı arz etmiyor. Bunun yanında dünya tarihinin en kanlı yüzyıllarından biri olan ve bütün dalgalanmalarını Türkiye’nin derinden hissettiği 20. yüzyılı yaşamış, bu süreçte birçok
dönüşüm ve meydan okumaya muhatap olmuş bir toplumu ve onun içinde
yeşeren sinemayı konu ediniyoruz.
Ulusal sinema yahut halk sineması gibi kategoriler eşliğinde çözümleme yapacak olsaydık, belki de yukarıdaki sorunlardan hiçbirini yaşamıyor
olacaktık. O takdirde yekpare bir ulustan ve onun yekpare bir karakter arzeden sinemasından bahsedecek, o sinemanın temel özelliklerinin neler
olduğunu izah etmeye çalışacaktık. Fakat eğer bu isimlendirmeyi ideolojik
buluyor ve kendisi aracılığıyla yapılacak çözümlemelerin özcülükle malul
olacağı endişesini taşıyorsak ne yapacağız?
Hiç kuşkusuz Türkiye toplumsal gerçekliğini ve Türkiye sinemasını
homojen birer durum olarak değil, içerisinde farklı temsiller, akımlar ve
renklerin bulunduğu birer süreç ele aldığımızda sosyolojik açıdan daha güvenli bir noktaya ulaşmış oluruz. Peki bu durum ve kabulle makro analizler
yapma, Türkiye toplumsal gerçekliği ve sinema ilişkisi hakkında bir dizi
soyut kategori geliştirme imkanı bulabilir miyiz?
Ben bu yazıyı, her ne olursa olsun böylesi bir imkana sahip olduğumuz
inancıyla kaleme aldım. Zira, nasıl ki Türkiye modernleşmesi dediğimizde
bir yandan farklı akım, temsil ve renkleriyle bir süreçten bahsediyor, bir
diğer yandan da bu modernleşmenin süreç içerisinde oluşan tutum, alış-
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“...hem Türk filmine gidip hem de orada olmaktan huzursuzluk duyan entelektüeller gibi...”
				
Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi
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kanlık, miras ve geleneklerinden bahsedebiliyorsak, aynı şeyi Türkiye toplumsal gerçekliği ve Türkiye sineması için de yapabiliriz. Bu yazı, bu bağlamda Türkiye sineması içerisinde toplumsalın temsili ile ilgili süreç içerisinde kökleşen bir dizi ortak tutum alışı sorunsallaştırmakta, toplumsal
gerçeklik ve sinema ilişkisini Türkiye örneğinde tartışmaya çalışmaktadır.
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Temsil krizi
Feuerbach kendi dönemini “kopyanın orijinale, temsilin gerçekliğe, görüntünün öze galebe çaldığı” bir dönem olarak nitelerken siyaset ve gündelik
hayatın normu halini almaya başlayan temsilin aslında bir kriz yaşadığını iddia eder. (Feuerbach, 1881: xiii) Nitekim bir yüzyıl sonra üretim temelli toplumsal yapılanmadan tüketim temelli bir toplumsal yapılanmaya
geçildiği bir dönemde William Faulkner’dan Guy Debord’a, oradan Jean
Baudrillard’a kadar birçok edebiyatçı ve filozof temsilin imkansızlığına
dikkat çekerler. (Faulkner, 1995; Debord, 2002; Baudrillard, 2001)
Gerçekliği bizatihi metaforik bir söylem olarak gördüğü için dilin gerçekliği temsil edemeyeceğini varsayan Neitzscheci perspektiften (Stuath
& Turner, 1995: 204) beslenen bu okumaya göre, temsil iddiasıyla ortaya çıkan kitle iletişim araçları temsilin katiline dönüşmekte ve gerçekliği
yansıttığını söylerken sanal bir gerçeklik yaratmaktadır. Baudrillard’ın ifadesiyle geldiğimiz noktada, kimlikler imgelere bağlı olarak şekillenmekte,
ekonomi, kültür, siyaset, estetik, toplum ve ahlak kategorileri birbirlerinin
içine göçerek yok olmakta, farklılıklar ortadan kalkmaktadır. Artık sanat
ekonominin, ekonomi kültürün, kültür politikanın, politika ise cinselliğin
sahasındadır. (Baudrillard, 2001:4) Yine Baudrillard’a göre hipergerçekliğin dünyasında sembolik inşalar hiçbir zaman orijinal referanslar üzerinde
yükselmeyecek, artık dil simülatif bir hal alacak ve sunum hem kopyayı
hem de orijinal olanı manipüle edecektir.
Ne var ki bir teknoloji ve endüstri olarak sinema, temsilin mümkün
olduğu, hatta en gerçek ve aynı zamanda en derinlikli temsilin sinema
metinleri ile mümkün olabileceği inancına yaslanılarak varlık bulmuştur.
Sinema bu yönüyle “toplumsal muhayyileyi derinleştiren”, bazı durumlarda muhatabını toplumsal gerçekliğin ötesine geçirebilen, ona “göçebe
olma imkanı” sunan bir temsil makinesidir. (Diken & Laustsen, 2007:
1) Sinema bir illüzyon cenneti olsa da, bu, Richard Allen’ın belirttiği gibi
“yeniden-üretime imkan veren bir illüzyon”dur. (Allen, 1993: 21) Bu nedenle sinemanın yarattığı illüzyon, temsil imkansızlaştırmamakta, yeni
temsil olanakları sunmaktadır. Buradaki temsil Schopenhauer’un anladığı anlamda bir imgenin zihinde idrak edilme sürecine işaret etmektedir.
(Schopenhauer, 1909: 179) Bunun yanında sinema sadece çıplak gerçekliğin kaydedilmesi ve yansıtılmasından ibaret değildir. Sinema, kurgunun
egemen olduğu bir rejimin adıdır. Kurgu, temsil iddiasını mündemiç bir
eylem olarak karşımıza çıkmıştır ve sinema kendisini bir duygu ve rüya
endüstrisi olarak inşa etmiştir.
Bu süreçte duygu, en başından itibaren sinemanın en temel yakıtı olmuştur. Muhatabında farklı duygular yaratmak, duygusal tepkileri yönet-
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Sinemada toplumsal temsil
Türkiye sinemasının hatırı sayılır figürlerinden biri olan Memduh Ün, kendisiyle yapılan bir televizyon söyleşisinde şöyle der: “Entellektüeller duyguyu basit buluyorlar. Halbuki insanoğlu duygusuz yaşayabilir mi dünyada? Biz duygusuz yaşayamıyorsak, filmlerimizin duygulu olması da gayet
normal. Duygu entellektüeller için tukaka. Ucuz. Ucuz diyorlar. Duyguyu
sömürmek başka bir şey. Duygu başka bir şey.” (Çekiç, 2013)
Memduh Ün’ün bu cümleleri Türkiye sinemasının dönem dönem öne
çıkan bir gerilimine çok iyi ışık tutmaktadır. Döneminin ünlü yönetmeni,
Türkiye sinemasına yukarıdan bakan bir muhayyel elit cemaatiyle konuşmakta, hatta hesaplaşmaktadır. Bu cemaate göre Yeşilçam sinemasının
temsiliyetindeki Türkiye sineması duygu sömürüsü üzerine kurulmuştur.
Türkiyeli yönetmenler 1960’lardan itibaren tam da böylesi bir eleştiri yahut suçlama nedeniyle bir tür seçkin – halk ikilemi varsaymışlar ve kendilerini halktan yana üretim yapan sanatçılar olarak takdim etmişlerdir.
Bu pozisyon sadece Yeşilçam melodramları üreten yönetmenlerde değil,
salon komedileri yapanlarda da, toplumsal gerçekçi yapımlara imza atan
yönetmenlerde de aynı şekilde karşmıza çıkar. Halit Refiğ’in sözlerinde
karşılık bulan ve “Türk sinemasını Türk halkının film seyretmeye ihtiyacından doğan ve sermayeye değil emeğe dayanan bir sinema olduğu için
halk sineması” olarak yansıtan anlayış (Refiğ, 1971), 1960 sonrası Türkiyeli
yönetmenlerin büyük bir kesiminde ortak bir tutum halini almıştır. Bu yönüyle söylemsel olarak Türk sinemasının yerliliği konusunu, sadece Türk
sinemasında yerlilik tartışmasını ideolojik bir gündemle sürdüren kesimler değil, çok daha geniş bir yönetmenler grubu ciddiye almış, “yerli film”
üretimi teknik bir süreç olarak değil, kültürel bir değer olarak kabul edilmiştir.
Bu yönüyle sinemanın Türk yönetmenler tarafından temellük edilme
biçimi Ziya Gökalp’in milli sanat perspektifine uygun bir tarzda ilerlemiştir. “Her millette güzellik telâkkisi başkadır. Bir milletin güzel gördüğü
şeyleri, diğer millet çirkin görür. Bu sûrette ‘zevk’in ‘millî’ olması lâzım
gelir. (...) Eğer bir millet, millî zevkinden uzak düşmüşse, sanat sahasında
yaptığı şeyler, hep âdi taklitlerden ibaret kalır. (...) O halde bedîiyatta yükselmek isteyen bir millet, evvelemirde millî zevkini bulmaya çalışmalıdır.”
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mek sinemaya sadece sinemacılar tarafından değil, ulus-devletler ve siyasi
rejimler tarafından da yüklenilen bir hedef halini almıştır. 20. yüzyılın büyük savaşlarında, Bolşevik, Faşist, Nasyonal sosyalist ve kapitalist rejimlerinin propaganda süreçlerinde sinema gerçekleri temsil edecek, olumlu
duygusal tepkileri harekete geçirecek bir kurgu aygıtı olarak konumlandırılmıştır.
Fakat sinemanın temsil iddiası sadece politik ideal ve gerçekleri yansıtmakla sınırlı da değildir. Sinema filmleri gündelik hayatı da temsil etme
iddiasında olmuşlardır. Hatta ve hatta sınırlı bir politik sinema külliyatı dışında sinema filmlerinin gündelik hayatı temsil etme iddiası, politik hayatı
temsil etme iddiasının her zaman önünde olmuştur.
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(Gökalp, 2007: 264)
Türkiye modernleşmesinin üç öncü sınıfı askerler, mühendisler ve hekimler tarafından temsil edilen araçsal aklın tam karşısına konuşlanarak,
halk adına üretim yaptığını öne süren yapımcı ve yönetmenler, sadece halkın duygu ihtiyacını karşılamak üzere değil, aynı zamanda halkın duygularına tercüman olma iddiasıyla performans sergilemişlerdir.
Türkiyede sinema, en başından itibaren toplumsal ve siyasal sorun
ve dönüşümlere duyarlı bir çerçevede varlık kazanmıştır. Her ne kadar,
Türkiye sinema tarihine ilişkin kimi yanlı okumalar, Türk filmlerinin ancak kalkınma paradigmasının egemen olduğu 1960’lı yıllardan itibaren
“toplumsal gerçekçi”yapımlar aracılığıyla toplumsal meselelere ilgi duyduğunu ifade etse de, Türkiye sineması, gelişim yıllarından itibaren, bütün
form ve akımlarıyla toplumsal sorun ve krizlere duyarlı olmuş, toplumu
güçlü bir biçimde temsil ettiği iddiasını korumuştur. Bu bağlamda, en fazla tahfif edilen melodramların dahi dönemin egemen toplumsal sorunlarına referansta bulunduğunu, bütün masalsılığına rağmen kendisini bile
isteye toplumsalın içerisinde konumlandırdığını söyleyebiliriz. Yeşilçam
melodramlarının simge isimlerinden Bülent Oran’ın filmlerindeki “mutlu
son”lara ilişkin çizdiği çerçeve dahi bu konumlandırma hakkında fikir verir: “Ne kadar melodram yazarsam yazayım yüzde doksan beş sonu iyi olan
filmlerdi. Çünkü insanlar oraya (...) yazdığınız karakterlerle özdeşlik kurup
kendi yarınlarına umutla bakmak için gidiyorlardı.” (Koyutürk, 2012)
Her ne kadar Memduh Ün’ün Ayşecik dizisi, Nejat Saydam’ın Küçük
Hanfendi’si, Osman Seden’in Cilalı İbo ve Adanalı Tayfur gibi yapımları ile
örnekleyebileceğimiz Yeşilçam yapımları Ömer Lütfi Akad’ın Gelin, Düğün
ve Diyet filmleri yahut Metin Erksan’ın Yılanların Öcü, Susuz Hayat ve Acı
Hayat denemeleri gibi toplumsal gerçekçi yapımlar kadar çıplak ve belirgin
bir tarzda toplumsal ile ilişki kurmuyorlarsa da, yoksulluk ve toplumsal
adaletsizlikle mücadele taktiklerini muhtevi bir tarzda kurgulanmışlardır.
Modernleşme ve sinema
Bir yandan yeni teknoloji ve yaşam tarzlarının topluma sunulduğu bir vitrin olarak modernleşmenin en önemli taşıyıcı unsurlarından birine dönüşen Türkiye sineması, bir diğer yandan ürettiği yapımlarla modernleşmenin zihinsel, psikolojik açmazlarını göstermiş, modernleşmenin düalitelerine ilişkin ‘bilinç’ uyandırmaya çalışan bir kültürel aygıt işlevi görmüştür.
Bu süreçte özellikle büyük şehirlerin fiziksel, toplumsal ve kültürel dokularında yaşanan dönüşümler, çarpık kentleşme ve büyük göçlerle birlikte
gündeme gelen sorunlar onlarca filmin merkezî temasına dönüşmüştür.
Türkiye sinemasının bu ilgisi onun belirli bir dönemine hasredilecek türden bir ilgi de değildir. Özellikle 1950’lerden bugüne kadar birçok filmde,
şu ya da bu biçimde köy-kent gerilimi, kent yoksulluğu ve kentte kendi
yalnızlığına sıkışan birey temaları üzerinden gelenek-modernlik dikotomisinin farklı yönleri işlenir.
Türkiye sineması, Türkiye modernleşmesinin seyrine paralel bir seyir
izlemiş, bir yandan kültürel korumacı bir söylemi, bir diğer yandan Batıcı

bir medeniyet ve ilerleme söylemini birlikte savunmuştur. Bir yandan modernliğin yenilik ve nimetleri sergilenirken, bir diğer yandan mahallenin
kaybı, birincil ilişkilerin çözülmesi gibi nostaljik unsurlar etrafında modernliğin yarattığı tahribatlar resmedilir. Türkiye sinema tarihi aynı anda
töre karşısında modernliği, modernlik karşısında geleneği savunan pek
çok metinle doludur.
Gurbet Kuşları filminin unutulmaz sahnelerinden birinde olduğu gibi
“Allahın izni” ile kente “Şah” olmak isteyen göçmenlerin umutları ve hayal kırıklıkları birarada, bütün gerilimleri ile birlikte verilir. Kentin kötü
adamları, açgözlü müteahhitleri, zengin hırsızları, uyuşturucu tacirleri
melodramlarda dahi politik bir ötekileştirmenin nesnesine dönüşür. Bu
süreçte toplumsal tabakalaşmanın ve sınıflar arası uçurumun yarattığı gerilimlerin giderek artan oranda Türkiye sinemasına yansıdığını görürüz.
Bununla birlikte, aynı metinlerin toplumsal hareketliliğin imkanlarına dair umut verici hikayeler anlattıklarına da tanıklık ederiz. Filmlerde
dikey toplumsal hareketliliğe imkan veren dört temel eylem göze çarpar.
Bunlar eğitim, evlilik, şans oyunları ve yasadışı faaliyetlerdir. Yoksul insanların zenginleşme imkanlarına ilişkin umutlar sunar Türkiye sineması.
Bunu yaparken her zaman moralist bir dil de kullanmaz. Türkiye toplumsal tarihinin en önemli gerilimlerinden biri olan formel-enformel gerilimi
sinemamıza da birebir yansır. Film sahneleri birçok çağdaş Robin Hood
temsili ile doludur. Diğer yandan yoksulluğunu aldığı iyi eğitimle aşmış,
aydınlanmış, kötü düzene karşı isyan bayrağını çeken mücadeleci kahramanlar sıklıkla karşımıza çıkmıştır.
Türkiye sinema tarihinde karşımıza çıkan bu imgeler, pekçok aşırı vurgusu ve abartılı anlatımlarına rağmen Türkiye toplumsal tarihini başarılı
bir biçimde yansıtmaktadır. Türkiye sineması, “toplumsal”ı sadece aşırı
temsille değil aynı zamanda eksik temsille de sahnesine yansıtmıştır.
Toplumsal ve kültürel hafızayı sıfırlayarak tepeden inme modernleşme
programını daha kolay yürürlüğe sokabilmek amacıyla girişilen harf devrimi ve dilde sadeleşme hareketi Türkiye’de sinemanın güzergahına etki
eden, bununla birlikte henüz yeterince sorunsallaştırılamayan önemli bir
kültürel müdahaledir. Harf devrimi ve dilde sadeleşme hareketinin öncüleri, bu hamlelerin bir mesajı halkın geniş kesimine ulaştırabilme imkanı
sunduğu için değerli olduğunu savunmuşlardı. Türkiye’de sinema geniş
kitlelere ulaşma noktasında her daim bir çaba içerisinde olmuş ve bu noktada matbuatın çok daha önünde olmuştur.
Sinema, en başından beri halka ulaşma çabası içerisinde olmuş, bu çabayı değerli görmüştür. Hatta bu noktada, resmî ideolojinin temsilcileri sinemayı işlevsiz addederek, birçok noktada öykündükleri faşist ve nasyonal
sosyalist rejimlerin aksine, onu bir ideolojik aygıt olarak kullanmamışlar,
kullanamamışlardır. Yine de Kemalist tarihsel ve kültürel arınmacılık söylemi, Türkiye sinemasının içeriğine etki etmiş, Cumhuriyet aklının egemen
Osmanlı imajı, dindar birey algısı ve muasır toplum telakkisi yeni Türk sinemasına kadar sorgulanmamış, birçok metinde alışılagelmiş klişe ve kalıp
yargılar aracılığıyla yeniden dolaşıma sokulmuştur. Bu nokta, Türkiye’de
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resmî ideolojiyle sinemanın birbirine en fazla yaklaştıkları noktaya işaret
eder. Ne var ki, bu süreç 1990’lardan itibaren, yeni Türk sineması ile birlikte farklılaşmaya başlamış, modern Türkiye tarihine ilişkin resmî anlatılar,
birçok filmde parodileştirilmiştir.
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Sonuç
Türkiye modernleşmesi nasıl teorisini pratiğinin ardından oluşturmaya
çalışmışsa, Türkiye sineması da deneyin önde olduğu bir sinema olarak
varlık bulmuştur. Belki de çelişkili anlatımları, örneğin şehvetin kurbanı
olan figürler sergilenirken, bolca erotik sahne kullanarak seyirci çekme çabası içerisinde olunmasını, ya da haksız zenginleşmenin yarattığı ahlaki
çöküntü resmedilirken, zenginlerin yaşamlarının masalsı bir görsellikle
anlatılmasını bu çerçevede anlamamız, deneyin teorinin önünde olmasıyla
izah etmemiz gerekir.
Birçok sinema tarihçisi tarafından apolitik bir sinema olarak tanımlanan Türkiye sineması, Türkiye siyasal yaşamının birçok acı dolu hikayesini
sinema sahnesine taşımış ve popüler kültürün siyasallaşmasına etki etmiştir. Bu siyasallaşmanın içeriği bir yana formu son derece önemlidir. İlginç
bir biçimde 2000’lere kadar filmlerde asker ve ordu “güvenilir” aktörler
olarak yansıtılmıştır. Buna mukabil, siyasetçiler dolandırıcı ve düzenbaz
kişilikler olarak resmedilir. Bu yönüyle Türkiye sineması toplumsal hafızaya siyaset karşıtı imgelerin yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye sineması nasıl gündelik hayatı temsil ediyorsa, siyasi yaşamı da sahnesinde
temsil etmeyi denemiştir. Ne var ki, ne siyasi yaşamı ne de gündelik yaşamı
bütün renkleriyle temsil etmeyi başaramamıştır. Bu noktada yeni Türk sineması ile birlikte gündeme gelen açılımlar dikkate değerdir.
Toplumsalın temsili bağlamında Türkiye sineması, Türk romanı ile çok
paralel bir gelişim çizgisi izlemiştir. Türk roman geleneğindeki aşırı modernleşmeci aktörler ile mutedil modernleşmeci unsurlar arasındaki çekişme, Fatih ile Harbiye arasındaki kültürel çatlak, gelenek-modernlik, köykent, eski-yeni gibi ikilemler sinemada da birebir kendisine yer bulmuştur.
Bununla birlikte sinema, Türk romanı ve gazeteciliği kadar öğretici, didaktik bir dille kurgulanmamıştır.
Türkiye sineması Türk romanındaki farklılaşmaları 10-15 yıllık bir gecikmeyle sahnesine yansıtmıştır. Türk romanında 1960’lı yıllarda Anadolu
toplumsal bilincinin geliştirilmesi yönünde yoğun bir eğilim göze çarpmış,
1970’lerle birlikte kollektif ve ulusal problemler yerine daha çok bireysel
meselelere eğilmeye başlanmış, kadınların, arafta kalanların, mağdurların sesleri kendisine yer bulmaya başlamış, devlet şiddeti tahkiye edilmiş,
1980 sonrasında fantezi keşfedilmiş, form ve estetik, ideoloji ve içeriğin
önüne geçmiş Osmanlı önemli bir imge halini almaya başlamıştır. (Göknar,
2008) İçerikten forma, tekilden çoğula, sistemden gündelik hayata doğru
yaşanan bu dönüşüm 1980 sonrasında ve özellikle 1990’ların ikinci yarısından sonra sinemada da kendisini göstermiş, yeni tekniklerin de yardımıyla çoklu okumalara imkan veren zengin içerikler üretilmiştir.
Türkiye sineması toplumsalın temsiline önem vermiş, buna çaba sar-
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Tartışma / Kitabiyat

fetmiş bir sinemadır. Bu kaygı ya da söylemle çekilen filmlerin temsil krizi
yanlış temsil üzerinden çözümlenmemelidir. Türkiye sinemasının yaşadığı
bir temsil krizinden bahsedeceksek bu, eksik temsilden ve aşırı temsilden
kaynaklanan bir krizdir. Yeni Türk sineması bugün bu krizin aşılabilmesi
noktasında çok önemli imkanları elinde bulundurmakla birlikte, politize
olmuş bir estetikle başa çıkmak gibi bir imhtihanla karşı karşıya olduğunu
da teslim etmek gerekmektedir.
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