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Takdim
Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı

Türk düşünce tarihi içinde bazı isimlerin istisnai yeri var. Kendinden önceki 
tüm düşünce geleneğine eleştirel bakmış, büyük ölçüde genelgeçer bakış açılarını 
bozmuş, kavramları kendi sistematiği içinde dönüştürerek anlamlandırmış, yeni 
kavramları düşünceye dâhil etmiş, sonuçta en genel anlamda insanı, toplumu ve 
ülkeyi “görme” biçimimizi köklü bir şekilde değiştirmiştir. Hatırlamak, işte bu se-
beple toplum için olduğu kadar kişi için de bir zorunluluktur. Her şeyden önce 
yaşadığımız zamanın farkına varmak için hatırlamayı bilmek gerekir.

Kurtuluş Kayalı Hoca’mız Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin 
Dinamikleri adlı hatırlatıcı ama aynı zamanda kılavuz niteliğindeki çalışmasında 
entelektüel hayatımızı Türkiye’nin düşünce ve kültür dünyasında kalıcı iz bırakan 
isimlerden bazılarını merkeze alarak tarihsel gelişimi içinde inceliyor. Düşünceyle 
hayat arasındaki karşılıklı etkileşimin, edebiyat, sinema ve güncel olayların kap-
samlı bir okumasıyla açımlandığı bu metinler, okuru yazarlardan yönetmenlere 
uzanan geniş erimli ve ufuk açıcı bir alanda yolculuğa çıkarıyor.

Unutulan tartışmaların, kadri bilinmeyen ya da doğru kavranmayan düşünürle-
rin izini takip eden Türk Düşüncesinin Dinamikleri, büyük ölçüde Zeytinburnu 
Kültür Sanat Merkezindeki “Türk Düşünce Hayatından Portreler” üst başlığı al-
tında yapılan sunumlardan oluşuyor. Bu yönüyle eser sohbetleri ve metinleri bir 
araya getiren ikili bir yapıya sahip. Türkiye’nin özgünlüğünden “atipik” figürlere, 
siyasi ve entelektüel iktidarlardan 1960’lar sonrasının entelektüel ve siyasi ortamı 
gibi temalar üzerinden düşünce mirasımıza bakıyor. Metinler, sözün imkânlarına 
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yaslandığı için tabii şekilde çok çeşitli konuları içeriyor. Fakat şayet hepsinin or-
taklaştığı, bir şekilde katkı sunduğu bir dizge varsayacaksak, bunun eserin adına 
da yansıdığı şekilde “eskimeyenlerin dinamizmi” olduğu söylenebilir.

Türk düşüncesinin dinamiklerini tarihî bağlamı içinde çeşitli boyutlarıyla ele 
alan kitapta yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde ekollerin teşekkülü-
ne sebep olmuş; kendilerinden sonra gelen kuşakları ve akımları etkileyerek yön-
lendirmiş isimler, dönemin şahitlerinden Hoca’mızın sunumuyla ilgililerine tanı-
tılıyor. Çalışmayı okumaya başlayan okuyuculardan bazıları, bu eserde düşünce 
hayatımızın farklı eserlerinin niçin bu kadar sıkı bir bağlantı içinde ele alındığını 
merak edebilir. Hiç şüphesiz Hoca açtığı bahisleri belli bir disiplinle sınırlandır-
mayarak okumalarına dayalı çok çeşitli örneklerle yükseltip derinlik kazandırıyor 
aynı zamanda. Aslında onun temel ilgi ve çalışma alanlarını yansıtan bu kitabı, 
önceki çalışmalarında da kendini gösteren temel endişesine yaslanıyor: “Ülkenin 
düşünsel topoğrafyası çıkarılmadan geçmişin kültür mirası nesnel bir biçimde 
düşünülmeyip hamaset üslubuyla benimsenir ya da inkılapçı bir züppelikle red-
dedilirse hiçbir yere varılmaz.” Dahası düşünce tarihini yazma sürecinde tekil 
figürlere odaklanmak bazı kolaylıklar sunsa da birtakım güçlükleri de beraberin-
de getirir. Dolayısıyla düşünürlere düşüncenin coğrafyası zemininden yaklaşmak 
daha sağlıklı bakış açısı sunar.

Düşünce hayatına giren fikirlerle bunların içinde yaşadığı somut siyasal ve kültü-
rel şartlar arasındaki bağlantıları gösterebilmek için, işlenen meseleyi belli çerçeve 
içinde ele alıp incelemek şarttır. Elbette entelektüelleri, onların kitaplarını ve me-
tinlerini tarihî ve toplumsal gelişmelerle birlikte incelemek hiç de kolay değildir. 
Ayrıca böylesi bir yaklaşımın ister istemez, vurgunun, salt teorik olandan çeşitli 
siyasi ve toplumsal düşünce akımlarının fikrî kaynaklarına doğru kaymayı bera-
berinde getireceği de açıktır.

Ülkenin meselelerini anlama ve anlamlandırmada gösterdikleri kavrayışla öne çı-
kan aydınların “Biz kimiz?”, “Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz?” gibi sorulara 
cevap bulmaya çalıştıkları bilinir. Onların ödün vermez ideolojik bağlılıkları ve 
ahlaki ilkeleri arama yolundaki tutkulu çabaları çok değerli. Düşünceyi tanımla-
mada formalist bir ölçüte başvurmayan bu kitaptaki konuşmaların Türk düşünce 
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tarihinin genel bir görünümünü ortaya koyduğunu ve düşünürlerin özgünlüğünü 
yadsımadığını görüyoruz. Kurtuluş Kayalı Hoca’mızın adı anıldığında insan kaçı-
nılmaz olarak, “herkese kendi hakkını vermek” şeklindeki hukuki ana ilkeyi hatır-
lıyor. Gerçekten, kitabın sayfaları çevrildikçe ağırlıkla sosyal bilimcilerin portreleri 
üzerinden gözlemler yapılsa da Türk düşünce hayatının yalnızca belli bir alanla 
sınırlanmayıp çok değişik disiplinlere uzanan yönleri üzerinde durulduğunun ayır-
dına varılacaktır. Bu yüzden kitabın Türkiye’nin 20. yüzyılı içinden süzülüp gelen 
sorunlarının ve imkânlarının ülkemizin geleceği bakımından taşıdığı değer göz 
ardı edilmemeli.

Düşünce ve kültür insanlarının portrelerine odaklanan metinleri okudukça çeşitli 
entelektüellerin, düşüncelerin, eserlerin ve etkilerin birbirini benzeri görülmedik 
derecede besleyip çoğalttıklarını hemen fark ediyoruz. Toplumsal yapı içinde ve 
düşünüş biçimlerinde eski ve yeni unsurların garip bir biçimde yan yana gelip var-
lıklarını sürdürdüklerini de. Düşünürlerin Avrupa’nın toplumsal gerçeklerinden 
etkilenseler de durmaksızın bu ülkenin geleneklerini ve toplumsal gerçeklerini 
ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Tüm bunlar düşünce ve kültür tarihimizin ilgi 
çekici bir nitelik kazanmasına yol açmıştır.

Son olarak, kendisine kültür ve düşünce hayatımızı konu edinen bu eserin yalnız-
ca uzmanlara değil, aynı zamanda ülkemizin uzak ve yakın geçmişine ilgi duyan 
genel okuyucuya da seslendiğinin görüleceğini umuyorum. Başta Hoca’mız olmak 
üzere düşünce tarihimizde kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için büyük bir im-
kân sunan kitabın hazırlanması sürecinde çaba sarf eden herkese teşekkür ediyo-
rum. Farklı bir bakış açısı ortaya koyan bu zihin açıcı eserin düşünce hayatımıza 
değer katmasını ve değerler üretecek yeni okumalara ilham vermesini diliyorum.
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Türk düşünce hayatına, siyasi saiklerin dışında bilhassa başka bir aklı, dili ve 
söylemi inşa eden karşılaştırmalı bakış açısı gün geçtikçe kayboluyor. İdeolo-
jilerin, düşünürlerin şahsi yönelimlerinin siyasetin akışının hilafına; düşünce 
yazılarının, kitapların hatta filmlerin hangi dönemde, nasıl öne çıktıklarına, 
Türkiye’yi, kültürünü ve toplumsal yapısını nasıl ele aldıklarına, fikrî gelenek 
içindeki yerine yönelik kapsayıcı, derinlikli yaklaşımlar iyiden iyiye azalıyor. 
Hiç şüphesiz Kurtuluş Kayalı günümüzün dijitalleşen toplum ve kültür haya-
tının getirdiği sathi eğilimlere karşın Türk düşünce hayatını metin merkezli 
ve karşılaştırmalı tarzda ele almayı sürdüren ender entelektüel tarihçilerden 
biri. Açık sözlü ve alışılmamış ölçüde heyecan dolu anlatımıyla Kayalı, şim-
diyi anlamanın, geleceğe yönelik perspektif geliştirmenin biraz da geçmişteki 
tartışmaları bilmekten geçtiğini unutmadan özellikle çok partili hayata geçiş 
sonrasındaki fikir hareketlerinin hangi şartlar, hangi siyasi yönelimler etra-
fında şekillendiğini belirgin kılar.

Yazıların ve kitapların iktisadi, sosyolojik ve tarihî bağlamlarına yönelik 
ilgilerin kaynakları, tercümelerin metinlere etkisi, öne çıkan düşünürlerin si-
yasi ve entelektüel konumları yahut doğrudan getirdiği yeni bakış açılarının 
sonucu oluştuğuna ilişkin tespitleriyle Kurtuluş Hoca 1960–2000 arasının 
tabir caizse röntgenini çeker. Belki günümüzü çok yakından alakadar etti-
ğinden olacak, 1960’lı yıllara ilgisi hem çok canlı ve derinlikli hem aktüel 

Hazırlayanın sunuşu
Asım Öz
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atıflarla doludur.1 Ne var ki öğrenimi sırasında okuduğu yazarları yüceltmeye 
devam etme tutumuyla sonradan gelenleri tümüyle görmezden gelme yakla-
şımı sergilemez. Her düşünce tarihçisinin olduğu gibi Kayalı’nın da sosyo-
lojik ve tarihî okumalarında sembol isimlerin yanında yöntemine ışık tutan 
göndermeler bulunur. Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, İdris Küçükömer, 
Şerif Mardin gibi entelektüellerin zuhuru, serencamları, yazı hayatları, eserle-
rinin dönemiyle bağlantısına dair açıklayıcı yöntemlere ilaveten mesela Ma-
urice Duverger, Roger Garaudy, Tom Bottomore, Feroz Ahmad veya Eric Jan 
Zürcher ilgisinin kritik öneminin altı çizilmiştir. Benzer isimlerin okunup 
anlamlandırılması ile Türkiye’nin yönelimleri arasında kurduğu bağlantılarla 
düşünce tarihçiliğine usul açısından ciddi katkılar sunar.

Elbette pek çok akademik tezin jürisinde yer aldığı için Kurtuluş Hoca’nın 
akademiye ilişkin gözlemleri yanında üniversitenin sorunları, hazırlanan tez-
lerin meylettiği meseleler, derinlik vurguları da yine Türk düşüncesinin ve 
entelektüel tarihçiliğin değerlendireceği, bakmadan geçemeyeceği ciddi belir-
lemelerden oluşur. Konuşmaları dâhil tüm metinlerinde de görüleceği üze-
re Kurtuluş Hoca düşünceyi kuru, temelsiz uzun alıntılardan meydana gelen 
akademik tezlerden ibaret görmez hatta onda edebî metinler, anılar, filmler 
pek çok eserin önünde yer alır. Metin Erksan’dan Lütfi Ömer Akad’a, Kemal 
Tahir’den Cemil Meriç’e kadar filmlerin, romanların, denemelerin çıkışları, 
Türkiye’nin yön arayışıyla irtibatı; metinlerin, eserlerin, filmlerin tasvirî, sat-
hi, tahlili yönlerine eğilecek kadar çok boyutlu biçimde gelişir. Kayalı, dönüp 
geçmişe bakmayan fakat yeni tarihsel milatlar icat edenlerin aksine düşünce 
tarihini tarif ve tavsif ederken düşünürler arasında ayrım yapmaz, ilgi alanları 
yalnız sol güzergâhlar ya da kendi beslenme kaynaklarından ibaret değildir. 
Nurettin Topçu, Sabri Ülgener, Sezai Karakoç, Erol Güngör, Yücel Çakmaklı, 
Hüsamettin Arslan gibi sağ, İslamcı, milliyetçi–muhafazakâr isimlerin düşün-

1 Buna mukabil Batı düşüncesinde 1960’lı ve 1970’li yıllarda yayımlanan metinler Türkçeye 
geç tercüme edildiği için sanki daha yeni yazılmış muamelesi görüyor. 
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ce hayatındaki yerine mutlaka temas eder yahut müstakil incelemeye tabi tutar. 
Düşünce hayatı, entelektüeller ve elbette sanatçılar onun nazarında zihniyet 
bütünlüğünü sağlayan tarih ve kültür çerçevesinde kavranıp değerlendirilir.2

***
Türk düşünce hayatına yönelik ilginin oluşmasında başka herkesten çok 

emeği geçen Kurtuluş Kayalı’nın Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk 
Düşüncesinin Dinamikleri adlı kitabı Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal, 
siyasi ve fikrî tartışmalara damga vuran düşünürlere dair eleştirel tartışmalar 
içeriyor.3 Hoca, Türkiye’de düşünce hayatının bulunmadığı şeklindeki yakla-
şımın aksine fikrî alanda bir birikimin ve geleneğin teşekkül ettiğini mütema-
diyen hatırlatmaktadır. Buna karşın düşünce tarihimizin eksikliklerinden söz 
ederken maksadı sadece eleştiri değildir. Şerif Mardin’in başka bir bağlamda 
altını çizdiği gibi “düşünce tarihimizin bazı özelliklerini ortaya çıkarmanın 
önemini vurgulama”ya4 matuftur. Türk kültür hayatının önde gelen isimleri 
hakkında kapsamlı bir kılavuz niteliğindeki eserin adındaki “eskimeyen” ke-
limesini dikkate almadan bu durumu kavramak mümkün değil. Biraz daha 
somutlaştırmak gerekirse, “eskimeyen” nitelemesi entelektüellerin Batılılaşma 
ile başlayan içinde bulunduğumuz süreci yorumlama biçimlerinin çeşitli açı-
lardan yeniliğini korudukları anlamına geldiği gibi onların kadrini bilmeye 
dönük bir çağrıdır aynı zamanda. Kayalı, düşünce hayatımızın tabiatına ilişkin 
belli bir kavrayışı imleyen metinlerinde ısrarla şunu vurguluyor: Unutulan, 

2 Belli tespitlerin sadece Batı coğrafyasında gerçekleşmediği düşünüldüğü takdirde yalnızca 
isim düzleminde dahi olsa Kurtuluş Kayalı’nın Düşüncenin Coğrafyası I (2005) adlı kitabıyla 
Richard E. Nisbett’in 2015’te Türkçeye çevrilen Düşüncenin Coğrafyası arasındaki benzerliğin 
dikkat çekmesi gerekirdi.
3 Türkiye’deki entelektüel tarih incelemelerine önemli katkı sunan bu kitabın daha iyi anla-
şılması Kurtuluş Kayalı’nın kitapları, yazıları ve söyleşileri yanında Öner Buçukcu’nun Hoca’ya 
armağan olarak hazırladığı Hikaye Şu: Türk Düşüncesinin Kaderi (2016) ile editörlüğünü Aytaç 
Yıldız’ın üstlendiği Türkiye’nin Aydın Portreleri–I Kurtuluş Kayalı (2017) kitaplarının okunma-
sıyla gerçekleşebilir.
4 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri (1895–1908), İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, 
s.19.
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göz ardı edilen yahut gerektiği ölçüde önemsenmeyen entelektüellerin fikirle-
rini bilmeden Türkiye’deki düşünce hayatını anlamak mümkün değildir.

Geçmişin birçok yönü, araştırmacılar arasında hâlen olağanüstü bir tar-
tışmanın konusudur. Geçmişte ya da elan düşündüklerimiz üzerinde uzun 
vadeli tesiri bulunan düşünürlerin anlaşılmasına ciddi katkılar sunan Türk 
Düşüncesinin Dinamikleri aynı zamanda Türkiye’de kültür sosyolojisiyle il-
gilenenlerin uğraması gereken mecralara da işaret eder mahiyettedir. Kitap-
ta ele alınan, üzerinde durulan ve değinilen figürler geniş bir alana yayılan 
sosyolog, akademisyen, romancı, şair, tarihçi, felsefeci, sosyal bilimci, yazar, 
eleştirmen ve sinemacılardan ama aynı zamanda kitaplardan, dergilerden ve 
filmlerden oluşuyor. Düşünürlerin ne dedikleri, temel dertlerinin ne olduğu 
tarihsel bağlam içindeki süreklilikler ve kopuşlar dikkate alınarak kültür ek-
senli bir anlatımla yeniden inşa edilmektedir. Sosyal bilimleri, edebiyatı ve 
sinemayı iç içe geçmiş bir şekilde sunan Kurtuluş Kayalı, dönemlerin ruhunu 
kavramadan yakın tarihi anlamanın mümkün olmadığını belirtir. Bu açıdan 
düşünce dünyasının gelişim seyrini belirgin kılan çalışmayla ilgili en temel 
husus, düşünürlerin her birinin Türk düşünce/kültür hayatına katkılarının 
ancak farklı alanları hesaba katan geniş bir yaklaşımla anlaşılabileceğidir.

Düşünce dünyamızın serüvenine, entelektüellerin eğilimlerine, dönem-
lere göre öne çıkan meselelere eğilen Türk Düşüncesinin Dinamikleri ekseri-
yetle sözlü sunumlardan meydana gelmesi hasebiyle kendine özgü bir üsluba, 
irticalen söylenenlerin gündeme getirdiği dinamik çağrışımlara, dil zenginli-
ğine bağlıdır. Kitap, Türk sosyal bilimcileri içinde meseleleri farklı bir şekilde 
okumasıyla öne çıkan Kurtuluş Kayalı Hoca’nın 2010’lu yıllarda Zeytinburnu 
Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşi, seminer/sempozyum bildiri-
si ve panel gibi bir dizi etkinlikteki etraflı konuşmalarından oluşmaktadır. 
Konuşmaların başka mecralara tercümesinin (metin) “süreksiz sözü sabitleş-
tirdiği” şeklinde bir endişe doğabilir fakat sunumların aynı zamanda herke-
se seslenen kendisini bu şekilde gerçekleştirmeye çalışan metinler anlamına 
geldiği düşünülürse bunun yersizliği neticesine ulaşılabilir. Dikkat edilecek 
olursa konuşmaların haricinde üç düşünürle ilgili metinlerin de kitaba küçük 
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değişikliklerle dâhil edildiği fark edilecektir. Bu yazılar ilgili yerlerinde görü-
leceği veçhile “eskimeyen” ve “dinamiklik” kavramları çerçevesinde diğerle-
riyle bütünlüklü bağlantıları sebebiyle elinizdeki edisyona katıldı.

Her ne kadar bir tercih örgüsü veya bir antoloji söz konusu olmasa da Türk 
Düşüncesinin Dinamikleri’ni oluşturan bölümlerde düşünce tarihinin kendi so-
mut ve özel gelişmeleri çerçevesinde ele alındığını görmek hiç de zor değildir. 
Eser, güncellikle sınırlı olmayan geniş tarihsel zamanlı tartışma gündemlerinin 
iç içe geçecek şekilde incelenmesinin düşünce hayatı bakımından ne kadar ve-
rimli olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan meseleleri ve düşünürleri “tarihsel bir 
düşünüşle” anlamlandırdığından okurlarını bilgelik, kavrayış ve bilginlik baş-
yapıtları olan, dahası önemli bir bölümü kendi alanında bir klasik niteliğindeki 
kitaplarla ve metinlerle tanıştırıyor. Metinler, toplumsal yapımızda bireysellik-
leri içinde kendi sözlerini söyleyemeye çalışanları siyaset, tarih ve sosyoloji çer-
çevesinde anlamaya yöneldiği gibi zihniyet sorunu bağlamında dile getirdik-
leriyle ufuk açmaktadır. Zihniyetleri ve tarihin bazı daha az somut yönlerine 
dikkat çeken Kurtuluş Kayalı’nın, ele aldığı portreler ve meseleler hakkındaki 
temel metinleri, tartışmaları okuduğu ve takip ettiği için çok rahat bir şekilde 
genellemeler yapabildiği hemen fark ediliyor. Türkiye’deki dinamikleri kavra-

TÜRKIYE’DE SOSYAL BIL IM 

DE ,  EDEBIYAT DA BIR BAŞKA 

MECRADA GELIŞIYOR; KENDI 

TARIHINDEN ,  KENDI SOSYAL , 

KÜLTÜREL ORTAMINDAN BARIZ 

BIR BIÇIMDE KOPUYOR.
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mak için özellikle niçin edebiyatçılara yönelmek gerektiğini, fikrî ortama temel 
katkılarından yola çıkarak belirgin kıldığı aşikârdır.

Düşünce atmosferi ile ilgili okuma ve araştırmalarını yazılı metinlerle sı-
nırlı tutmayan Kurtuluş Kayalı, yaygın ve etkili bir sanat dalı olarak sinemayı 
dolayısıyla yönetmenleri de çalışmalarına dâhil etmektedir. Müstakil kitap-
larında ve metinlerinde sinemayı kültür çerçevesinde temellendiren Kayalı, 
yönetmenlerin bir kısmının Türkiye’deki kültürel dönüşümlerin mahiyetini 
birçok sosyologdan önce kavradıklarını ortaya koyabilmiştir. Böylece dü-
şünce tarihinin edebiyatçılarla sinemacıları kapsayacak şekilde çok geniş bir 
malzeme bütününü işleyip, bunlardan yararlanmayı sağlayacak yollar açması 
gerektiğini dile getirir.

Varoluşumuzun herhâlde en önemli, tatmin edici ve karakteristik boyutu 
entelektüel hayata odaklanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri, kültürel atmos-
ferde şekillendirici etkisi bulunan başlıca düşünürleri karşılaştırmalı bir şekilde 
kavrama çabasını yansıtmakta. Denilebilir ki herhangi bir dönemin önde gelen 
fikirleri dikkate alınmazsa “tarihin kör olduğu” ileri sürülebilir. Kültür tarihi-
mizde mihenk taşı olmuş Kemal Tahir, Şerif Mardin, Erol Güngör, Hilmi Ziya 
Ülken, İdris Küçükömer, Tarık Buğra, Niyazi Berkes, Doğan Avcıoğlu, Nurettin 
Topçu, Cemil Meriç, Lütfi Ömer Akad, Yücel Çakmaklı, Doğan Ergun ve Hü-
samettin Arslan çalışmada müstakilen üzerinde durulan isimler. Şurası açık ki, 
kritik önemdeki eser, düşünce tarihi odaklı çok geniş bir malzeme bütününü 
ele alır ve bunlardan yararlanmayı sağlayacak yolların bulunması için yapılması 
gerekenlere işaret eder. Düşünürleri değerlendirip bazı sonuçlara varmaya çalış-
tığı için çok farklı düşünür, edebiyatçı ve yazarlara da değinen elinizdeki eserin 
yayımlanmasının başlıca iki hedefinin bulunduğu söylenebilir: Her şeyden önce 
Türk düşünce hayatının farklı mecralarını, temayüllerini süreklilikler, farklı-
laşmalar ve kopuşlar ekseninde mercek altına almak. Bununla bağlantılı ikinci 
hedef ise kritik dönemlerde şekillenen düşünce hayatımızı felsefeden sosyoloji-
ye, siyasetten tarihe, edebiyattan sinemaya uzanan boyutlarıyla tanıyıp anlama 
sürecine katkıda bulunmak. Bu aşamada bir parantez açıp Kurtuluş Kayalı’nın 
geniş perspektifli bakış açısı üzerinde bir miktar daha durmak anlamlı olabilir.
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İlgiyi sürekli canlı tutarak okurlarını düşünmeye kışkırtan Türk Düşün-
cesinin Dinamikleri aynı zamanda Kurtuluş Hoca’nın çalışmalarının art ala-
nına, diğer bir anlamda onun kitaplarına, yazılarına ezcümle “portre”lerine 
davet niteliğinde olmanın yanı sıra yakın dönem Türk entelektüel pratiğini 
mevcut anlatımlardan farklı bir perspektifle incelemek için yepyeni imkânlar 
sunuyor. Belirtmek gerekir ki Kayalı’nın fikrî portreleri, ele aldığı kişinin o 
kişi şeklinde ortaya çıkışına etki etmiş tüm kuvvetlerin ortak imgesidir. Bun-
lar tarih, kültürel dönemeçler, toplumsal süreçler gibi kapsamı geniş olanla-
rın yanında, siyasi/toplumsal kırılma zamanlarında kendini koruma endişesi 
gibi hayli tekil kuvvetleri yeniden düşünmeyi içerir. Bir kişinin hayatındaki 
etkileşimlerin tüm karmaşıklığını, katmanlılığını Hilmi Ziya Ülken, Nurettin 
Topçu, Niyazi Berkes, Cemil Meriç, İdris Küçükömer, Şerif Mardin, Hüsa-
mettin Arslan metinlerinde yakalamak mümkün. Değerlendirmelerine ya-
kından bakıldığında belirgin bir yaklaşım farklılığı öne çıktığı gibi göz ardı 
edilen hatta unutulan bazı metinlere sürekli atıf yapıldığını belirtmek gerek-
mektedir. Zaten entelektüel tarihçilerin önemli bir özelliği de düşünürlerin 
yazdıklarını yeniden kurgulayabilmeleridir. Daha da önemlisi bir düşünürün 
çok bilinen metinleriyle daha az bilinen eserlerini geniş bir yelpazeye yayılan 
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diğer kaynaklarla bütünleştirebilmesidir.5 Kayalı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, 
Erol Güngör’ün, Şerif Mardin’in, Doğan Ergun’un Ali Gevgilili’nin bazı me-
tinlerine yönelik hatırlatmalarıyla düşünce hayatımızın gelişimine etki eden 
pek çok meseleyi anlamayı kolaylaştırmaktadır. Benim için hayret verici ve 
hayran olunası bir özellikti bu. Mesela Kurtuluş Hoca, Erol Güngör’ün önce 
Yol (1966) dergisinde yayımlanan, sonra Aydınlar ve Sosyal Meseleler (1992) 
kitabında yer alan yazıları üzerinde ciddi şekilde durur. Yine aynı şekilde 
1993 tarihli Yöntemi Bulmak kitabında sosyologlarının yanında diğer sosyal 
bilimcileri eleştiren Doğan Ergun’un yaklaşımlarını tahlil ederken neredeyse 
hiç bilinmeyen bir metne atıf yapar: Hüsamettin Arslan’ın Dergâh dergisinin 
1994 tarihli 52’nci sayısındaki “Metodolojizm, Türkiye’de Sosyal Bilimler ve 
Eleştirinin Sefaleti” başlıklı yazısına. Onun düşünce tarihi odaklı değerlen-
dirmelerini yeni okumalar ve karşılaştırmalarla sürekli yenilemesinin yorum-
larını daha gelişkin kıldığı söylenebilir. Söz gelimi İdris Küçükömer’in sadece 
Türk soluna değil, düşüncesine de mühür vuran Düzenin Yabancılaşması adlı 
kitabında karşımıza çıkan Said Halim Paşa göndermesinin geçmiş dönemin 
düşünce tarihini araştırma denemesinde bulunan Tarık Zafer Tunaya’nın İs-
lâmcılık Cereyanı (1962) ile sınırlı kaldığını belirtir. Eldeki bulgulardan inan-
dırıcı ve anlaşılır bir hikâye yazmak ve bunu haklı ve adil olandan gözünü 
ayırmadan yapmak düşünce dünyamızda neler yaşandığını sunmak bakımın-
dan bir gereklilik olduğu kadar bir sorumluluktur da. Şüphesiz zor kazanılan 
bu meziyet sıra dışı bilgi dağarcığını mümkün kılan okuma ve özümseme ile 
doğrudan bağlantılı olsa gerek.

Bu metinler toplamı, entelektüellerin yazdıkları kulvarlarda uzun soluklu 
koşuyu göze alan çabalara duyulan ilgiyi yansıtır. Öylesine cazip bir süreçtir 
ki bu, yorumlar zamanla gelişip boy atar, olgunlaşıp güç kazanır, farklılaşır 
ve detaylanır. Dikkat edilebilecek hususlardan biri Kurtuluş Kayalı’nın yıllar 

5  Richard Whatmore, Entelektüel Tarih Nedir?, çev. Kahraman Şakul, Islık Yayınları, İstanbul, 
2017, s.153.
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önce yayımlanan metinlerinde yer alan yaklaşımlarına göre elinizdeki kitap-
taki portrelerde daha nesnel ve gerçekçi değerlendirmeler yaptığıdır. Tarihsel 
dönemler ve entelektüeller hem daha detaylı hem de eleştirel bir çerçevede 
ele alınmıştır. Bu bağlamda Hoca’nın portresini çizdiği bazı isimlere dair ki-
taplarında ve makalelerindeki yaklaşımlarını konularına göre olduğu kadar 
tarih sırasına göre belli bir fikrî konuma yerleştirmek birtakım farklılıkla-
rın gündeme getirilmesini sağlayabilir. Düşünce eksenli portreleri bir kişinin 
varoluşunun tüm yoğunluğunu taşıyan imgeler şeklinde olduğu için Cemil 
Meriç’le ilgili yorumları kesinlikle önemsenmesi gereken tespitler içerir. İlgili 
kısımlar okunduğunda hakkında ayrı bir metin kaleme alınmasa da Ali Gev-
gilili’nin niçin Türkiye’nin en gelişkin düşünürlerinden biri olduğu fark edile-
cektir. Düşünce hayatımızla kuvvetli bir ilişki kuran Kayalı’nın eleştirilerinin 
alametifarikasını ise Lütfi Ömer Akad’ın “Ben marazı teşrih ederim.” ifadesi 
çerçevesinde tartışmak anlamlı olabilir. Bu niteleme Kayalı’nın tutkuyla bağlı 
olduğu düşünce, sinema ve edebiyat arasında kurulabilecek bağlara dair de 
ipuçları sunar aslına bakılırsa.

***
Bu bağlantılar ışığında Türk düşünce hayatı hakkında çok sayıda özgün 

TÜRKIYE’DE ENTELEKTÜELLERIN 

KENDI SESININ KAYBOLMAMASI 

DURUMUNDA ,  I LERIYE DÖNÜK 

OLARAK ÜMITVAR OLMANIN 

ŞARTLARINI DÜŞÜNEBIL IRIZ. ŞERIF 

MARDIN TÜRKIYE’DE TARIHÇIL IK 

VE SOSYAL BIL IM ÇALIŞMALARINI 

DEĞERLENDIRIRKEN MEALEN 

ŞUNU SÖYLÜYOR: “GENEL 

MAHIYETTE KURAMSAL 

METINLERIN TÜRK TARIHINE , 

YAKIN DÖNEMINE ,  TÜRK 

TOPLUMUNA UYARLANMA 

BIÇIMINDE SORUN VAR. BUNLAR 

SADECE SOYUT OLARAK VE BIR 

ŞEKILDE TÜRK TOPLUMUNDAN 

YALIT ILMIŞ OLARAK GÜNDEME 

GELIYOR.”



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I22

içeriği barındıran elinizdeki kitabın çatısı, uzun bir döneme ve çeşitli süreçlere 
yayılarak çatıldı. İlk planlamasının üzerinden hayli zaman geçti. Korona sal-
gınının küresel ve yerel etkileri altında geçen günlerde hazırladığımız bu kitap 
bizlere Türk düşünce hayatını yepyeni bir gözle inceleme imkânı sağladı. Ça-
lışmaya ses kayıtlarının deşifresiyle başladık; ardından ilgili kayıtları defalarca 
dinledik; aylara yayılan elektronik posta trafiği ve uzun telefon görüşmeleri ile 
karşılaştığımız sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturduk.

Kitaptaki anlatımın zenginleşmesine katkı sunan görsel unsurlar için 
oluşturulan alt yazıların bazıları ana metinlerden seçildi. Gerçi bir kısmı, ilgi-
li sayfaya yerleştirilmeden önce kayda değer ölçüde değiştirildi. Bilgilendirici 
nitelikteki bazıları ise okuyuculara rehberlik etmesi bağlamında başka kay-
naklardan da yararlanılarak ayrıca yazıldı. Düşünce dünyamıza dair ne kadar 
çok hikâye olduğunu anlamamı sağlayan bu süreçte pek çok kişiye danıştım 
ve onların değerli desteklerini aldım. Söylemeye gerek yok, alt yazılar ancak 
bir girizgâh niteliği taşıyabilir ve kapsadıklarından çok daha fazlasını dışarda 
bırakması kaçınılmazdır. Herkese tavsiyem, burada yazılanları, daha ayrıntılı 
analizler bulmak için bir dayanak noktası olarak kullanmalarıdır.

Şunu itiraf etmeliyim ki başka düşünür ve akademisyenlerin kitaplarında-
ki müstakil teşekkür yazılarını okurken6, adı geçen tüm kişilerin/kurumların 
ortaya çıkan esere gerçekten değerli bir katkıda bulunup bulunmadığını me-
rak ederdim. Bu eserin hazırlık aşamasında birçok kişinin önemli bir etkisi, 
bazılarının da büyük yardımı oldu. Hiç şüphesiz konuşmalardan bir kitap 
yapma fikri ortaya atılmasaydı, bu çalışma hiç ortaya çıkmazdı. Öncelikle 
kitap fikrini gündeme getiren, hazırlanıp yayımlanmasına destek veren Sa-
yın Ömer Arısoy’a teşekkür ederim. Konuşmaların yazıya dönüştürülmesi 
sürecinin başından itibaren metinlerdeki bazı ayrıntılara açıklık getirmekle 
kalmayıp bizi sürekli destekleyip teşvik eden Kurtuluş Kayalı Hoca’ma min-

6  Mesela Şerif Mardin’in Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1998, s.7–8.
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nettarım. Pek çok güçlüğe rağmen çalışmayı devam ettirmeye yönelik inancı 
ve dirayeti bizlere yalnızca ilham değil kuvvet de verdi. Ayrıca kitabı çok daha 
açık ve okunur duruma getiren değişiklik teklifleriyle hatalardan mümkün 
mertebe uzak durmamızı sağladı.

Çalışmaya kaynaklık eden ses kayıtlarını çözen Ayfer Şahin’e, çözülen taslak 
metinleri tekrar tekrar okuyan ve düzeltmekle kalmayıp paha biçilmez tavsi-
yelerde bulunan Gülümser Karabulut’a müteşekkirim. Emek, özveri ve daya-
nışmayla eserin ortaya çıkmasına vesile olan, etkinliklerin düzenlenmesine ve 
yürütülmesine katkı sunan herkese teşekkürü borç bildiğimi söylemek isterim.

Alanına dair yetkin bir analiz niteliğindeki kitabın okur dostu tasarımı-
nı kolaylaştırmak için her bölümde konuşmaların akışına göre çeşitli görsel 
ögelere yer verildi. Fotoğraf, kupür, dergi ve kitap kapakları ile film afişlerini 
temin etmemize katkı sunan Metin Tekden’e; Türk Sineması Araştırmaları 
Merkezine, tavassutu için Mesut Bostan’a; kitaplar, dergiler, afişler, fotoğraf-
larla dolu kitabı özenli tasarımıyla zenginleştiren Muhammet Nur Anbarlı’ya 
özellikle teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi en büyük şükran borcunu 
hane–i saadetimdeki eşim ve çocuklarıma duymam herhâlde kimseyi şaşırt-
mayacaktır.

Umuyoruz ki okurlar, düşünürler arasındaki bağlantıları keşfederek, Tür-
kiye’nin düşünce geçmişine yeniden bakmaya davet eden Türk Düşüncesinin 
Dinamikleri kitabında hem fikrî–siyasi temayüllerin parametrelerine hem de 
düşünce tarihinin tabiatına dair yararlı ve öğretici bir kılavuz bulacaklar. Bu 
vesileyle Hoca’mıza daha nice sağlıklı yıllar ve nice eserler dilerim.

Arnavutköy, 3 Ekim 2021
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Bu çalışma hakkında birkaç söz 
ya da zaman içinde entelektüellerle 
ilgilenme hikâyesi

Kurtuluş Kayalı

Ben bu metinlerdeki entelektüellerle yazdıkları üzerinden 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda karşılaştım. Bugüne kadar da onların eski metinlerini tekrar tekrar 
okuduğum gibi son dönemlerde yazdıkları metinleri de ciddi bir biçimde takip 
ettim.. Tekrar tekrar seyrettim. Kemal Tahir’in dediği gibi: “Bazı kitaplar tek-
rar tekrar okunmak içindir.” Dolayısıyla bakıldığı zaman bir elli, altmış yıllık 
süreç söz konusudur. Hele sinemadan bahsedildiğinde altmış yılı da aşkın bir 
süre gündeme girer. Daha ilkokuldayken Lütfi Akad ve Metin Erksan filmleri 
izlemiştim. Sonrasında da izmeye devam ettim, hem de birkaç defa. Tabii başka 
yönetmenlerin filmlerini de. 

Metin Erksan ve Lütfi Akad'ın filmleri ile Doğan Avcıoğlu ve Niyazi Ber-
kes’in metinleri belki de ilk karşılaştığım metinler arasında sayılabilir. Erken 
denebilecek bir tarihte —orta üçte— Yön dergisinin başyazılarıyla Niyazi Ber-
kes yazılarını okuduğumu hatırlıyorum. Zaten herhâlde Yön Yayınlarının ilk 
iki yayını da Niyazi Berkes’in kitaplarıdır. Niyazi Berkes’in İkiyüz Yıldır Neden 
Bocalıyoruz eseri o dönemin kült kitaplarından biridir. Başlığını da muhteme-
len Doğan Avcıoğlu koymuştur. Onun Türkiye’yi Berkes’in metinlerinden daha 
fazla etkileyen kitabı da Türkiye’nin Düzeni’dir. İlki tarihsel geçmişi derinlikli 
biçimde incelerken, ikincisi Türkiye’nin nasıl kurtulacağının yollarını göster-
mektedir. Tabii ikincisi çok daha etkili olmuştur. Ne olacak bu memleketin hâli 
diye düşünen askerleri ve Türkiye’yi hakikaten değiştireceğini zanneden eylem-
ci öğrencileri etkilemiştir bu kitap. Olağanüstü bilgi birikimine karşın Avcıoğlu 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I26

Türkiye’yi değiştirme eylemine daha fazla önem vermiştir. Türkiye’yi aydınlat-
tığını düşünen yazarların metinlerine müdahale ederken, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinin genç asistanlarına bir nevi ev ödevi vermiştir. Doğan Avcıoğlu dona-
nımı, birikimi ve Türkiye’nin düşünce hayatı konusundaki metinleri açısından, 
dönemin öne çıkmış öğretim üyelerinden fersah fersah ileri bir noktadadır.

O dönemde sinema bir anlamda sansür, daha önemli veçhesiyle yaklaşım 
tarzı itibarıyla daha soğukkanlı bir konumdadır. Özellikle Metin Erksan’ın Ge-
celerin Ötesi (1960), Susuz Yaz (1963), Kuyu (1968) filmleri ile Lütfi Akad’ın 
Hudutların Kanunu (1966), Kızılırmak–Karakoyun (1966) ve Gelin Düğün Di-
yet (1972–1975) üçlemesi bunun tipik örnekleridir. Ancak bu iki yönetmene 
göre Kemal Tahir, romanları ve düşünceleriyle bariz olarak heyecanlı bir or-
tam meydana getirmiştir. Bilhassa da Bozkırdaki Çekirdek (1967), Kurt Kanu-
nu (1969), Devlet Ana (1967) ve Yol Ayrımı (1971) romanları ve bu romanların 
arkasındaki düşünceleri telaffuz etmesiyle. Dahası Kemal Tahir o dönemde sol 
kesimde acaba endişesiyle kuşku tohumları ekerken İslamcılar ve milliyetçiler 
arasında belli bir ölçüyü aşan merak ve sempati oluşturmuştur. Bu noktada 
Metin Erksan ve Lütfi Akad’ın aynı kesimlerde merak ve sempati uyandırması 
belli bir zaman almıştır; Kemal Tahir’den daha sonra gerçekleşmiştir. Kemal 
Tahir okurlarının özellikle sözü edilen metinlerden çarpılmamaları müm-
kün değildir. Bu metinler ve filmlerle yayımlandığı, gösterime girdiği sırada 
karşı karşıya gelmenin, insanın topluma yaklaşımını etkilememesi mümkün 
olmadığı gibi, bu metinler ve filmlerle yüzleşmek ve hesaplaşmak kaçınılmaz-
dır. Bu durumu çok daha kaçınılmaz hâle getiren metin İdris Küçükömer’in 
Düzenin Yabancılaşması (1969) adlı kitabıdır. Düzenin Yabancılaşması daha 
önce İktisat Fakültesi Öğrenci Derneği yayını olarak yayımlandı. 1968 sonba-
harında da Akşam gazetesinde CHP Kurultay’ı vesilesiyle İdris Küçükömer’in 
dört gün süren yazısı Düzenin Yabancılaşması’nın özüdür. Sözü edilen kitap 
belirli ölçünün ötesinde etki yaratmış görünmektedir. Sözü edilen metnin 
etkisi daha ağırlıklı biçimde uzun vadede gerçekleşmiştir. Bunların hepsini 
zamanında okuyarak ve seyrederek dönem hakkında yorum yapma eğilimi 
oluşur. Tam da sözü edilen dönemde Türkiye’yi en belirgin bir şekilde etki-
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leyen Bülent Ecevit hareketinin iki mecrada şekillenen temel eğilimden bir 
şekilde etkilendiği görülebilir. Ecevit’in kısmi reddimirasının Ulus gazetesi 
başyazılarından Atatürk ve Devrimcilik (1970) kitabına yönelim sürecinde 
Kurt Kanunu’nun parti gazetesinde tefrika edilmesi kesinlikle atlanmaması 
gereken bir husustur. Berkes, Avcıoğlu bir anlamda sosyalizm soslu Kemalizm 
anlayışında muhkemleşirken özellikle Kemal Tahir ve İdris Küçükömer’in 
metinlerinde Kemalizme yönelik ciddi tepki ortaya çıkmaktadır. Tabii bu ara-
da Emin Türk Eliçin’in Kemalist Devrim İdeolojisi (1970) kitabını da unutma-
mak icap etmektedir. Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması eseri sonrasında 
Ant dergisinde yayımlanan yazılarının önemini de anlamak gerekmektedir. 
Ondan bir süre sonra da Milliyet gazetesinde “Düşünenlerin Forumu”nda 
Ali Gevgilili’nin İdris Küçükömer’i sürekli konuk etmesi onun düşüncelerini 
anlamaktan öte ifade etmesinin ve geliştirmesinin yolunu açmıştır. Onun bu 
üç düzlemdeki metinlerini tekrar tekrar okumak insana toplum sorunlarına 
yaklaşmanın yolunu gösterir. İnsanları etkileyen bu metinler olağanüstü kısa 
metinler olmasına karşın pehlivan tefrikasını andıran kitaplar yanında fazla-
sıyla şekillendirici olmuştur. Ancak dikkat edilince görülebileceği gibi Doğan 
Avcıoğlu, İdris Küçükömer’in metinlerini önemsemekten ziyade, Sencer Di-
vitçioğlu’nun metinlerini ciddiye almıştır. Düzenin Yabancılaşması ve “Düşü-
nenlerin Forumu”ndaki kimi savlarından sonra İdris Küçükömer’i onun kısa 
metnine bir kitapla cevap verecek kadar önemsemiştir. Ancak Divitçioğlu’nun 
Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (1967) kitabından daha çok Az-
gelişmiş Ülkeler ve Asya Tipi Üretim Tarzı (1966) çalışmasını öne çıkarmıştır. 
Daha ciddiye aldığı metin yaratıcı bir nitelik taşırken diğeri tipik akademik 
özellikler taşıyan, matematiksel, mekanik, ruhsuz bir metin olarak görülebi-
lir. Sencer Divitçioğlu zaten Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) ile uğraşmalarına 
Kemal Tahir’in yol göstericiliğinde yöneldiklerini söylediği gibi Kapital’i nasıl 
okumaları gerektiğini de Kemal Tahir’den öğrendiklerini belirtmiştir. Daha 
akademik mahiyetteki kitabı okuduktan sonra Kemal Tahir’in kendisine bu-
rada neden kerim devlet yok dediğini Sencer Divitçioğlu’nun yazdıklarından 
öğrenmekteyiz. Sencer Divitçioğlu’nu bu tarz sigaya çeken bir entelektüelin 
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herhangi bir entelektüelden, aydından kapsamlı bir şekilde etkilenebileceğini 
ya da etkilendiğini düşünmek hiçbir biçimde gerçekçi görünmemektedir. 

Şerif Mardin de Sencer Divitçioğlu’nun metnini, ama akademik metnini 
ciddiye almış bir entelektüel. Aynı zamanda Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyeleri arasında Kemal Tahir’i merkeze alan tek metni yazan kişidir. Osmanlı 
toplumuna da o dönemdeki Siyasal öğretim üyeleri arasında farklı bir şekilde 
yaklaşan kimsedir. Kendinden önceki kuşağın belki Bahri Savcı gibi örnekleri 
istisna olarak görülebilir. Ben Şerif Mardin’den 1968–1969 öğretim yılında ders 
aldım. Siyaset bilimi eksenli derslerde Batı literatürünü okutan sınırlı sayıdaki 
hocanın başında Şerif Mardin geliyordu. Politikaya Giriş ile Kapitalizm Sosya-
lizm ve Demokrasi kitaplarından herhangi birini okumak Türkiye’nin sorun-
larına farklı bir bakış açısıyla ele almayı sağlıyor. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakül-
tesinin en farklı öğretim üyelerinden. Ve 1969 yılında Din ve İdeoloji (1969) 
metnini yayımlıyor. 1960’lı yılların siyasal, akademik ortamına göre fazlasıyla 
farklı bir yerde dururken 1980’li yıllardan itibaren de Türkiye’nin akademik or-
tamını şekillendirmede önemli bir figür olarak görünüyor. Her iki dönemde de 
Türkiye’nin siyasi parti ayrışmasına tam tekmil paralellik arz etmeyen bir figür 
biçiminde beliriyor. Farklı düşünsel odakların benimseyici bir tarzda dikkatleri 
üzerinde yoğunlaşsa da zaman içinde düşüncelerine dönük bir eleştirellik yay-
gınlaşıyor. Türkiye’de önemli sayıda entelektüelin, aydının böyle bir durumu 
söz konusu değil. Şerif Mardin’in hem Türkiye’nin düşünsel hayatını okuma 
denemesi var hem de Türk toplumuna dair tarihsel sosyolojik mahiyette sap-
tamaları. Niyazi Berkes nasıl zaman içinde sosyolojik tespitlerine tarihsel bir 
boyut katıyorsa Şerif Mardin de tarihsel temelli yorumlarına sosyolojik bir bo-
yut katıyor. İlginç bir şekilde Şerif Mardin’in genellemelerinin önemlice bir bö-
lümünü 1960’tan önce yazdıklarında görmek mümkün. Onun 1950’li yılların 
ortalarından itibaren yazdıklarının serüvenini anlamaya çalışmak Türkiye’de 
düşünsel sürece mesafeli ve eleştirel bakmanın da yollarını açabilir. Şerif Mar-
din’in derslerde kendi düşünsel doğrultusu dışındaki metinlere yönelik yakla-
şımı da önemli. 1970–71 öğrenim yılında Türk Siyasal Hayatı dersinde temel 
metin olarak Niyazi Berkes’in ikinci cildi yeni yayımlanmış Türkiye İktisat Tari-
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hi kitabını okutmayı hedeflemişti. Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi öğretim üyeleri arasında ATÜT ilgisinde tek 
olmasının yanında Niyazi Berkes’in düşüncelerini 
önemsemesi anlamında da tektir. Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümündeki Sosyal Tabaka-
laşma ve Mobilite dersindeki tutumuna bakıldığı zaman da 1980, 1990 sonrası 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki sosyal bilim hocalarının düşünsel anlamda 
benzeştiği akademisyen Şerif Mardin’dir. Genelde Ortadoğu Teknik Üniversi-
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tesindeki sosyal bilim akademisyenlerinin frekanslarının Mübeccel Kıray’dan 
fazla Şerif Mardin’le uyum sağladığı rahatlıkla söylenebilir. Şerif Mardin hem 
kuramsal yaklaşımı hem de Türkiye’ye dair tahlilleri açısından etki bırakmış bir 
akademisyendir. Şerif Mardin’in metinleri de daha yaygın olarak 1980’li yılla-
rın ortalarından itibaren okunmaya başlanmıştır. 1980’li yıllardan önce Şerif 
Mardin’in metinlerine zinhar yaklaşılmamıştır. 

Belki tıpkı bunun gibi sol kesimden aydınlar 1980’li yılların ortalarından 
önce zinhar Cemil Meriç okumamışlardır. Sonradan millî yazarımıza dönüşe-
cek olan Cemil Meriç Şerif Mardin’in Din ve İdeoloji kitabına olumlu yaklaşan 
sınırlı sayıdaki aydınlardan biridir. Ancak sol kesimin hiçbir biçimde hâlen de 
Erol Güngör gibi bir entelektüel dikkatini çekmemiştir. Sağ da zaten 1974 yı-
lından, Bu Ülke’den önce Cemil Meriç’le ilgilenmemiştir. Ben ikisinin metin-
lerini de aynı zaman aralığında okudum. Hisar’da, Sebil’de, Ortadoğu’da Cemil 
Meriç’i; gene Hisar’da, Töre’de, Diriliş’te ve Ortadoğu’da Erol Güngör’ü. Erol 
Güngör’ün Diriliş’te yazması da önemli. Fazla abartılı olmazsa Erol Güngör’ün 
Karakoç’un metinleri arasında olduğu gibi Cemil Meriç’in yaklaşım tarzıyla 
yazdıkları arasında frekans uyumu var. Bunu 1973 ve 1974 yıllarında Ortadoğu 
gazetesinde yazdıklarından kalkarak söylemek de olası. Tabii Cemil Meriç daha 
cüretkâr metinler kaleme alıyor. Yazdıklarının teorik arka planı bakımından 
Şerif Mardin, Erol Güngör, Cemil Meriç ve Hilmi Ziya Ülken’in metinleri ara-
sında paralellik var. Meselenin teorik boyutuyla ilgi dördünde de yoğun. Ancak 
Cemil Meriç’in metinlerinin daha çok tasvirî olmasına mukabil diğerlerinin 
yazdıklarının tahlilî mahiyette olduğunu söylemek mümkün. Bu dört aydın 
arasında düşünsel anlamda en istikrarlı olanı Erol Güngör, en az istikrarlı olanı 
da Cemil Meriç. Bu cümleyi hiçbir şekilde Cemil Meriç’in 1960’lı yıllarda yaz-
dıklarını hesaba katarak söylemiyorum. Cemil Meriç’in kısa zaman aralığında 
siyasal bakımdan farklılaşması da yazdıkları üzerinde değil memlekette dü-
şüncenin siyasal hareketi üzerinde yoğunlaşmaktan kaynaklanıyor. İnsan mil-
liyetçi kesimdeki aydınların Erol Güngör’ü neden Cemil Meriç’ten çok daha az 
önemsediklerini anlamakta zorlanıyor. Cemil Meriç Türkiye’de hareketliliğin 
nereden nereye olduğu üzerinde odaklanırken Erol Güngör Türkiye’deki hare-
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ketliliği, hatta ölümünden sonraki hareketliliğin istikametini belirgin bir şekil-
de görüyor. Bir de insan Erol Güngör’ün bir partiyle ilişkiliyken bile meselelere 
ne ölçüde soğukkanlı yaklaşabildiğine hayret ediyor. Türkiye gerçekliklerine ne 
kadar vâkıf olduğu da hiç de ıskalanmaması gereken bir konu. Bu anlamda 
Hilmi Ziya Ülken’e yaklaşımı hemen kendisini fark ettiriyor. Hilmi Ziya Ülken 
yazdıkları itibarıyla düşünce ortamının ilgisizliğiyle karşılaşmış bir entelek-
tüel. Hilmi Ziya Ülken 1950’li yıllardan itibaren yazdıkları pek okunmayan, 
düşüncelerine ilgi gösterilmeyen bir entelektüel olarak görünüyor. Özellikle 
1960’lı yılların kalıplaşmış düşünce odaklarının hiçbirinin içinde yer almıyor. 
Hakikaten de kalıplaşmış düşünce odaklarının içinde yer alan hiçbir entelek-
tüele Hilmi Ziya Ülken’e yazdığı kadar eleştirel metin yazmıyor Cemil Meriç. 
Kalıplaşmış bir düşünsel odak içinde olmadığı için de Türkiye’de okuryazar-
ların Hilmi Ziya Ülken metinleriyle buluşmaları oldukça geç oluyor. Dahası 
onun yazdıklarında hem de Türkiye’ye değen yönleri itibarıyla belirgin olarak 
derinlikli tahliller gündeme geliyor. Şerif Mardin ile Erol Güngör’ün bariz bir 
biçimde Hilmi Ziya Ülken’i sosyal bilimci kimliğiyle ciddiye almaları kesinlikle 
önemsenecek bir husus şeklinde beliriyor. Şerif Mardin Türkiye meselelerine 
dışarıdan bakan bir göz, Erol Güngör de daha içeriden fark eden bir göz olarak 
önem kazanıyor. 1980’li yıllardan itibaren Cemil Meriç ve Şerif Mardin fazla-
sıyla önemsenirken Erol Güngör’ün düşünür adamı kimliğinin ıskalanmasını 
başka nedenlerin yanında bu noktada da aramak gerekiyor. 

Nurettin Topçu ile Doğan Ergun’un metinlerini de en azından başlangıç 
çalışmaları itibarıyla teorik metinler biçiminde algılamak gerçekçi görünüyor. 
Ben ikisinin de metinlerini 1970’li yılların başlarında okumaya başladım. Do-
ğan Ergun’un ilk kitabı da 1973 yılında yayımlandı. İkisinin metinleri de sos-
yolojik tahliller içeren metinler. Ancak Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı adlı 
doktora tezinin felsefi bir mahiyeti de var. Fakat Nurettin Topçu’nun metinleri 
üzerine yazanlar büyük çoğunlukla onun teorik yaklaşımının hakkını verme-
yen, veremeyen çalışmalar gerçekleştirmiştir. Doğan Ergun da 1991 yılında 
Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabına kadar meseleyi teorik boyutuyla değerlen-
dirmeye çalışan metinler yazmış. Sözü edilen kitaptan sonra Türkiye eksenli ve 
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Türk düşünce adamları üzerine de ciddi tahliller yapıyor. Özellikle de Yöntem 
Üzerine (1993) kitabıyla birlikte yoğun bir şekilde Türk sosyal bilimcileri üze-
rine eleştirel mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Bu tarz yazılarıyla Doğan 
Ergun’un düşünsel anlamda durduğu yeri daha net bir biçimde görmek müm-
kün. Ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz yayımlanamayan 
kapsamlı kitabında bu doğrultuda daha derinlikli mahiyette metinler vardır. 
Zaten önceki dönemde de örneğin Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik (2000) 
kitabı dönemin başat düşünsel eğilimlerinden birine verilen kapsamlı ve net 
bir cevap mahiyetindedir. Yaptığım bu konuşmalar serisinde Doğan Ergun’un 
metinlerini yeniden okurken yaşadığı sürece fark etmediğim, edemediğim kimi 
görüşleriyle karşılaştım. Doğan Ergun metinlerini okurken insan bir genel sos-
yal bilimler tarihi ve Türk sosyal bilimler tarihi metni okur gibi oluyor. Emre 
Kongar’ın Türk Toplumbilimcileri (1982) derlemelerinde olduğu gibi tasvirî ve 
sathi değil tahlilî mahiyette bir Türk sosyal bilimler tarihi. Bütün kitapları da 
yazıldıkları dönemlerin Doğan Ergun gözünden anlaşılma çabası ve müdahale 
eylemi diye tanımlanabilir. 

Belki de Tarık Buğra’yı kitabın konu bütünlüğü içine yerleştirmek de de-
nenebilir. Tarık Buğra’nın da bir anlamda roman dünyasını bilinçli olarak ol-
masa da Kemal Tahir’in yazma serüveni içinde düşünmek anlamlıdır. Kemal 
Tahir’in Esir Şehrin İnsanı (1956), Esir Şehrin Mahpusu (1958) ve Yol Ayrımı 
süreci çerçevesinde yorumlamak gerçekçi olabilir. Bunları bir anlamda Küçük 
Ağa (1964), Küçük Ağa Ankara’da (1966) ve Firavun İmanı (1978) romanla-
rı ile koşut düşünmek gerekir. Aslında Yol Ayrımı ile Firavun İmanı muhalif 
olma anlamında benzer bir çerçevede yorumlanabilir. Ancak her iki alanda da 
Kemal Tahir’in romanları daha bir muhaliftir. Daha sonraki dönem açısından 
düşünüldüğü zaman da Devlet Ana’nın (1967) gecikmiş bir benzeri olarak Os-
mancık (1983) gelir. Genellikle işte 1960’lı yıllarda Millî Mücadele dönemine 
odaklanmış romanlar ortaya çıkar. Tarık Buğra da tıpkı Kemal Tahir gibi kendi 
çevresinde özerk sayılabilecek bir aydındır. Tabii bu özerklik daha sınırlı bir 
özerkliktir. Kemal Tahir’in özerkliği özellikle güncel siyaset çerçevesinde dü-
şünülürse bariz bir ayrışma gibidir. Tarık Buğra ile ilgili durumun ilginç bir 
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göstergesi onun romanlarını yayımlayan yayınevlerinden birinin zinhar ya da 
ömrübillah onun Gençliğim Eyvah (1979) kitabını yayımlayamayacağıdır. Diğe-
rinin de Siyah Kehribar (1955) ve Dünyanın En Pis Sokağı (1989) kitaplarını da 
pek o kadar, daha doğrusu hiç o kadar gönülden, hevesle yayımlamadığıdır. Bir 
de çok sayıda edebiyatçı üzerine tuğla gibi özel sayılar yayımlayan bir derginin 
Tarık Buğra sayısı yayımlamamasıdır. Sabahattin Ali, Kemal Tahir özel sayısı çı-
karan derginin Tarık Buğra özel sayısı çıkaramamasına paralel bir şekilde Tarık 
Buğra romanları yayımlayan yayınevinin mensuplarının rüyada Kemal Tahir 
romanı yayımladıklarını görseler şaşacak olmalarının tuhaflığı ortadadır. Belki 
de her düşünce adamını ve sanatçıyı inceleyenin onlara kendi rengini verme 
eylemi Türk aydınının tipik tavırlarından biridir. Tarık Buğra üzerine Mehmet 
Tekin’in biyografik mahiyetteki kitabı yapılan çoğu çalışmayı daha geliştirecek 
bir potansiyel taşımaktadır. Tarık Buğra deyince onun az olmayan sayıdaki ro-
manını filme uyarlayan ve uyarlamayı düşünen Yücel Çakmaklı’dan da söz et-
mek gerekir. İşte Yücel Çakmaklı’nın ilk önemli filmi Birleşen Yollar’dır (1970). 
1960’lı yılların sonlarının getirdiği dinamizm neredeyse her alanda ve her dü-
şün odağında hissedilmektedir. Yücel Çakmaklı daha sonraki kendi düşünsel 
çizgisindeki yönetmenlerden çok daha fazla halkla bağlantı kurabilmiştir. Ay-
rıca bir anlamda Tarık Buğra’ya benzer tarzda kendi düşünsel çevresinden gö-
rece uzaktır. Önemli ölçüde bir özerkliği vardır. Dahası Tarık Buğra ile Yücel 
Çakmaklı’yı kıyaslamak bir şekilde geçmiş dönem kültüründen beslenmeyi tar-
tışmak demektir. Geçmişten toptan kopmama gereğini vurgulamak söz konu-
sudur. Bu durumu elinizdeki kitapta düşünceleri üzerinde durulan çok sayıda 
aydın için de söylemek mümkündür. İşte bariz bir biçimde Lütfi Akad’ın Gökçe 
Çiçek (1972) filmi bu noktada önemli bir örnektir. 1980’den sonra da geçmiş-
ten beslenmek, gelenekten yararlanmak konusunda eleştirel tavır takınılırken 
Batı düşüncesine açılma çok daha belirgin hâl almıştır. Türk düşüncesi yoktur 
şeklinde bir kanaat çok daha kökleşmiş, tüm çabalar çeviri metinler üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Batılı teorilerden yararlanarak Türk düşünce adamlarını ince-
lemek yerine teoriler resmen yapılan çalışmalara giydirilmeye çalışılmış, belli 
kavramlarla anlaşılmaya çalışılan düşünce adamlarının metinlerinin ayrıca in-
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celenmesine de gerek duyulmamıştır. Aslında özellikle 2000’li yılların aydınla-
rından önemlice bir kesimi çok net olarak herhangi bir Batılı düşünürün yak-
laşımını tekrar ettiklerini söylemişlerdir. Özgün düşünce üretmek tarzında bir 
düşünceleri bulunmamaktadır. Zaten olabileceğine de kanaatleri yoktur. 1960’lı 
yıllar düşün adamları düşüncelerine kendi damgalarını vurma, kendi renklerini 
verme eğilimini benimsedikleri gibi Türk toplumunun da Batı toplumlarından 
farklılığının altını çizmişlerdir. Bu nedenle de Türkiye hakkında bilgilenme ça-
bası içine girmişlerdir. Bu anlamda Doğan Avcıoğlu’nu 1960’ların somut siyasal 
problemlerini çözmekten ta Orta Asya’ya kadar götüren süreç de budur. Lütfi 
Akad’ın Gökçe Çiçek’i Doğan Avcıoğlu’nun 1979 tarihli Türklerin Tarihi kita-
bıdır. Yıllara yayılan Türklerin Tarihi’nin yayın sürecine bakılırsa arada bir on 
sene vardır. 

Burada üzerinde durulan entelektüellerden en genci, tarih öğrenimini ta-
mamladıktan sonra Yakınçağ Tarihi alanındaki yüksek lisans tezini yazdı. Dok-
tora metnini şekillendirmesinin hemen sonrasında çeviri yapmak dışında bir 
şey yazmanın anlamsızlığı üzerinde durmuş ve uzun süre de bu noktada ısrarlı 
olmuştur. Epistemik Cemaat (1991) sonraki döneminin ipuçlarını verse de ilk 
döneminin kimi izlerini de taşımaktadır. Belirtilmelidir ki Türkiye’nin düşünce 
hayatının anlaşılması konusuna odaklanmakta ve düşünce ortamına eleştirel 
bakmaktadır. Hüsamettin Arslan’ın 1980’li yılların ortalarında Cemil Meriç 
üzerine odaklanması da bu durumla bağlantılıdır. Cemil Meriç üzerine geç dö-
nemdeki sempozyum konuşması da belli bir yaklaşımın depreşmesiyle ilgilidir. 
Hayatının son demlerindeki gazete yazıları ilk döneminden önemli izler taşı-
maya başlamış ve bir anlamda ilk dönemindeki bakışıyla Türk düşüncesinin 
dinamik yönleri ile buluşmasının, tekrar buluşmasının ilk işaretleri olmuştur. 

1980’li yılların ortalarından itibaren Türk düşünce hayatının dinamik un-
surlarını anlamaya çalıştım. Burada üzerinde durduğum entelektüellerin me-
tinlerini tekrar tekrar okudum. Bu metinler hâlâ da okunmayı hak ediyor. Bu 
metinler aynı zamanda bugünkü düşünsel ortamı bir ölçüde etkiliyor. Etkileme 
sürecinin işaretlerini fark etmek mümkün. Onun ötesinde bu kitaplarda ifade 
edilen kimi düşünceler bugünün Türkiye’sini de belirgin biçimde etkiliyor. Bel-
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ki de bugünü de anlamanın en doğru dayanakları. 
Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde bu aydınları 
anlatan konuşmalar yaparken amaç öncelikle me-
seleleri nasıl gördüklerini anlamaya çalışmak oldu. 
Sözü edilen aydınların bugünden kalkarak değerlendirilmesi de konuşmaların 
amacında vardı. Hakikaten seçilen aydınlar, entelektüeller de belli siyasal çiz-
gilerden önemli ölçüde özerk kişiliklerdi. Bugünün dar siyasal konumlarından 
kalkarak değerlendirmek düşüncelerini eşitleyerek basitleştirmek anlamına 
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gelirdi. Bir de belli bir Batılı düşünürün ölçütüyle değerlendirmek de genel-
likle düşünürü yorumlamak değil belli kalıpların içine yerleştirmek, düşün-
celerindeki özgün yanları ıskalamakla sonuçlanırdı. Bu satırları yazarken bir 
Niyazi Berkes sempozyumunda Niyazi Berkes’in pozitivist olduğunu söyleyen 
bir hocaya akşamın neşeli bir zamanında Ruşen Sezer’in sürekli biçimde “Ni-
yazi Berkes pozitivistmiş ha!” diye bıktıracak ölçüde takılması aklıma geldi. 
Nitekim sosyologlar ve felsefeciler düşünce adamlarıyla zaten az ilgileniyorlar. 
Genelde kavramsal sorunlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bu tarz sorunlarla iç içe 
olanların Türk düşünce adamlarına yönelince nerede tıkanacakları rahatlıkla 
anlaşılabilir gibi. Meseleyi bahsettiğim çerçevede anlatabilecek somut bir örnek 
de Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisansüstü düzeyde Türkiye Siyasi Düşünce Ha-
yatı dersini kurumun dışından birinin, Tanıl Bora’nın vermesi. Tabii dersin de 
siyasi düşünceyle sınırlı olması. Hilmi Ziya Ülken’in ve Niyazi Berkes’in temel 
kitaplarının, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi ve Türkiye’de Çağdaşlaşma’nın 
gelişkin niteliği düşünceyi siyasete hapsetmeden anlatmayı denemelerinden 
kaynaklanıyor. Tanıl Bora’nın dersi vermeyi bırakmasından dört yılı aşkın 
süre geçmesine karşın dersi bir başkasının verememesi bir durumu gösteriyor: 
Kurumda o dersi iğreti olarak verebilecek tek akademisyenin bile olmadığını. 
Tanıl Bora’nın metnine nüfuz edilmediğinin, edilemediğinin en net kanıtı da 
2017’de yayımlanan Cereyanlar üzerine yazılan “Çölde Vaha” başlıklı methiye-
de Türk düşünce hayatına değecek herhangi bir cümle görülmemesidir. Çölü 
bilmediği için vaha sanıyor kitabı methiyeyi yazan öğretim üyesi. Tabii sadece 
o değil, geniş bir akademisyen kesimi de... Hemen herkes samimi ya da riyakâr 
bir biçimde “Çölde Vaha” sanıyor. Bunların en gerçekçi tespiti hakikaten ken-
dilerinin çölde olmalarıdır. Dahası Tanıl Bora’nın yazdığı metinlerin tarzı ken-
dilerinin ömrübillah küçümsedikleri bir tarzdır. 

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde Türk düşünce hayatının temel fi-
gürlerini merkeze alan bu konuşmalar genel anlamda düşünce dünyası üzerine 
bütünlüklü bir fotoğraf vermeye çalışıyor. Bunun bütünüyle gerçekleşmesi hâ-
liyle mümkün değil. Düşünürleri seçerken bir bütünlük gözetilmeye çalışıldı. 
Türkiye’de alışkın olunduğu üzere uzun uzun alıntılar yapmaya yönelinmedi. 
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Bizim yeni dönem siyaset bilimcileri ve sosyologları düşünürleri incelerken bi-
zim eski yeni dönem tipik tarihçilerinin önemlice bir kısmının düşündüğü gibi 
zaten bu alıntılar onların düşüncelerini tam tekmil veriyor. Ayrıca bir yoruma 
gereksinim olmadığını ifade ediyorlar. Tıpkı gene tarihçilerin, erken dönemde 
askerî ve siyasi tarih yazılır, kültür tarihi düşünce adamlarının olgunlaştıkları 
dönemde kaleme alınır gibi bir anlayışları vardır. Bu diğer alanlar için de geçer-
li. Böylesi bir dönem de hiçbir zaman gelmiyor. Anlatılmak istenen neredeyse 
tümüyle ayrıntılardan oluşan, yazanın neredeyse hiçbir dahli olmayan, becerisi 
sadece kurgudaki başarıda kendini hissettiren metinler. Tabii bunlara kitap değil 
antoloji demek daha doğru olur. Bir de açılıp bir türlü kapanmayan tırnakla-
rın bazen sonu gelmez özetlemelere dönüştürülmesi. Bir de yazanın kendisini 
Türkiye’de dar bir siyasal hareketin, dar bir düşünsel grubun içinde düşünmesi. 
Türkiye’nin toplumsal yapısı, Türkiye’nin siyasal hayatı başlıklı kitapları bir sıra-
lar, daha erken yaşlarında akademisyenlik amaçlayıp gazetecilikte konumlanan 
bir aydın, Okay Gönensin ancak siyasi parti yazar tarzında bir düşünce beyan 
ediyordu. Bu tarz metin yazanların siyasete odaklanmaları da bu düşünceden 
kaynaklanıyor. En azından yazılan metinleri bir kurumun yazdığı şeklinde bir 
gerçeklik var. Çoğu metni bu çerçevede mütalaa etmek gerekiyor. Bu kitabın 
böylesi bir derdi yok.

Burada hakkında konuştuğum aydınlar üzerine daha önce de metinler yaz-
dım. Ancak bu konuşmalara hazırlanırken oturup onları okumadım. Bunun 
yerine 1960’lı yılların sonlarından, 1970’li yılların başlarından itibaren okudu-
ğum metinleri döndürüp dolaştırıp tekrar tekrar okudum. Bir de yaşadığımız 
tarih kesitinde yazılanları. Bu vesileyle Türkiye’de düşüncenin seyri hakkında 
da bir kanaat sahibi olmak mümkün. Böylelikle de Hilmi Ziya Ülken’in dü-
şünce hayatı konusunda “zaman zaman duraklayan, zaman zaman gerileyen” 
tarzındaki tespitini de insan anlıyor. Konuyla ilgimin sürekliliğinin en net gös-
tergesi Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nde (sayı: 36, 2020) yayımlanan 
Lütfi Akad ve Metin Erksan’ın Türk sinemasındaki yeri ile ilgili makale; Türki-
ye Notları dergisinin 15. sayısında Şerif Mardin üzerine bir değerlendirme ile 
Kemal Tahir eksenli bir değini; Erol Güngör hakkında bir derleme kitapta yer 
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alan makale ile bütünlüklü sayılabilecek bir Hilmi Ziya Ülken yazısı. Benim 
belki de temel ilgi alanım bunlar. Yazdıklarımın arasında hâliyle zaman içinde 
çelişkiler de vardır. Bunları konu üzerinde dinamik düşüncenin etkisi şeklinde 
de görmek mümkün. İnsan yazdıklarına, konuştuklarına baktıkça “Ulan amma 
da safça yanlışlar yapmışım” ve de “Mesele ancak bu kadar güzel anlatılabilir” 
demiyorsa, diyemiyorsa oturup yazmasının kalkıp konuşmasının anlamı yok-
tur. Çoğu aydın yazdıklarını yeniden yayımlarken kökten değiştiriyor ve bazı 
metinlerini sadece başkalarının değil kendisinin de görmesine tahammül ede-
miyorsa hakikaten düşünürken baskı altında demektir. Zaman içinde düşün-
ce değiştirmek düşünceden başka nedenlere dayanıyorsa hakikaten insanlar 
rahatsız olur. Yakın dönem aydınlarının siyaset konusundaki farklılıkları eski 
metinlerini görmelerini engelliyor. 

Türk düşüncesinin dinamik yönü burada üzerine metin yazılanlarla sınırlı 
değil. Örneğin burada Sezai Karakoç ve Metin Erksan üzerine fazlasıyla gerekli 
olmasına rağmen birer yazı yok. Başka kitaplarımdaki yazıları buraya almak 
mümkün değil. Bir kitapta yayımlanmayan yazılarım da ne Metin Erksan’a ne 
de Sezai Karakoç’a yakışır. Onun için bu kitaba alınmadı. 

Bir anı birçok şeyi anlatılabilir. Biyografi dergisi için 2005 yılında bir yazı 
yazdığım zaman derginin editörünün kanaati metnin Metin Erksan’a dair değil 
birçok yönetmen ve hatta birkaç entelektüel üzerine olduğu şeklindeydi. Tekil 
düşünce adamı üzerine yazılanlar da sadece o aydını mercek altına alan metin-
ler biçiminde tezahür eder. Düşünce adamlarını başkalarıyla karşılaştırmadan 
anlamanın imkânı yok gibidir. Türkiye’de yazılanların çoğu meseleyi böylesi bir 
ilişkiler ağı çerçevesinde ele almak gibi bir eğilime hepten yabancı görünmek-
tedir. Bir de bu tarz metinler incelendiği zaman kaynakça bölümünde üzerine 
yazılan yazarın metinlerinden başka metinler görmek için sayfaya pertavsızla 
bakmak gerekmektedir. Başka yazarların mesele hakkındaki kanaatini bilmek 
bir anlamda düşünce adamının yaklaşımını daha iyi açmanın da vesilesi olabi-
lir. Hatta daha önemlisi bir düşünce adamının nelerden, hangi düşünce adam-
larından etkilendiğini ve kimleri etkilediğini kavramanın yolu da bunları bil-
mekten geçer. Örneğin bugünlerde Attilâ İlhan’ın etkilediği akademisyenlerin 
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düşünsel köklerinin Niyazi Berkes’te olduğunu fark etmek böyle bir tavırdan 
geçer. Bu kitapta da düşünce adamları birbirleriyle ilişkileri içinde ve etkileşim 
sürecini anlamak endişesi taşınarak ele alınmaya çalışılmıştır. Tabii zaman za-
man problemli durumlar oluşmuştur. 

Ayrıca konuşmalar bir metinden kaynaklanarak ya da en ince ayrıntısına 
kadar planlanarak gerçekleşmemiştir. Sorular da sunumların özgür bir mec-
rada seyretmesini sağlamıştır. Benim ders verme serüvenim çerçevesinde bir 
seyir takip etmiştir. Anlık çağrışımlar konuşmayı hiç düşünülmemiş mecralara 
sürüklemiştir. Bir de biraz meseleyi yaya yaya anlatmak tarzında bir durum 
oluşmuştur. Bu durum başka metinlerimin de hâle yola girebileceğini düşün-
dürtmüştür. Aslında bu konuşmalar serisinin başarısı da, teklediği noktalar da 
burada yatmaktadır. Bu kitap eski kitaplarımdan izler taşıdığı gibi on beş yılı 
aşkın bir süredir yayımlanan makalelerimin de gölgesi altındadır. Zeytinburnu 
Kültür Sanat Merkezinde yapılan konuşmaların haricindeki iki buçuk metnin 
ise yapıtı bir ölçüde bütünlemesinin yanında düşünce hayatımızın dinamikleri-
ne dikkat çektiği fark edilecektir. Fakat bu çalışmadaki metinler aynı zamanda 
önemli ölçüde farklı düşünceleri de dillendirmektedir. 

Bu konuşmalar serisinin başlangıcı belki de Asım Öz’ün on yılı aşkın bir 
süre önce gerçekleştirdiği Kemal Tahir soruşturmasına verdiğim cevapla baş-
ladı. Fazlasıyla meşgalem olduğu hâlde soruların tahrik edici mahiyeti uğraşıp 
cevaplamama yol açtı. Sonradan onun düzenlenmesine yardımcı olduğu çok 
sayıda sempozyuma katıldım. Buradaki konuşmalar serisi de önceki başkan 
Murat Aydın’ın zamanda başladı ve şimdiki başkan Ömer Arısoy’un zamanın-
da sürdü. Zeytinburnu Belediyesinin kültürel faaliyetlerdeki ciddiyetinin ve sü-
rekliliğinin muharriki ve müşevviki sayın Ömer Arısoy, konuşmaları kitaplaş-
tırmayı teklif etti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Konuşmaların bu biçime 
ulaşması Asım Öz’ün yardımı, desteği olmasaydı imkânı yok gerçekleşemezdi. 
Kitabın ortaya çıkmasına vesile olan başkan Ömer Arısoy’a ve dostum Asım 
Öz’e teşekkür ederim. Bu arada kitapta yer alan ilk metnin oluşmasına vesile 
olan arkadaşım Gökdemir İhsan’ı da sevgiyle anıyorum.
10 Şubat 2021





 ÜRETKEN DÜŞÜNCE  YEŞERDIğ I  COğRAfYANIN RENKLER INI  TAŞ IR 41

Üretken düşünce 
yeşerdiği coğrafyanın 
renklerini taşır

Düşünürlerin temel yaklaşımlarını değerlendirirken gelişmelerin biraz 
daha dışında bulunanlara odaklanılmalıdır. Osmanlı’nın son devrine, Cum-
huriyet’in ilk dönemlerine ve bugün de dâhil olmak üzere her döneme ba-
karken muhalif kalanlara yönelme tutumu benimsendiğinde yorumların de-
ğişeceği ve gelişeceği aşikâr. Bir de şöyle bir durum var: Her dönem kendi 
mantığıyla insanlarca paylaşılır, düşünce dünyasını anlamlandırırken, düşü-
nürlerin yönelimlerini gerçekçi bir biçimde tahlil edebilmek için her döne-
mi kendi mantığıyla değerlendirme yaklaşımı benimsenmelidir ve hakikaten 
muhalifler dikkate alınmadığında dönemin zihniyet haritasının bütünlüklü 
bir tarzda çıkarılmasında birtakım sorunlarla karşılaşılabilir. Türkiye’de etkin 
olan anlayış ise —hangi düşün çerçevesinde olursa olsun fark etmez— ente-
lektüelin rötuşlanması hatta bir kalıba sokulmaya çalışılmasıdır. Osmanlı’nın 
son dönemindeki bir entelektüeli, 1930’ların, 1940’ların, 1950’lerin düşünür 
ve edebiyatçısını günün egemen düşüncesi bağlamında değerlendirme tutu-
mu devam edegelmiştir. Türk düşünce hayatının temel doğrultusunda karşı-
mıza çıkan birtakım problemlere dikkatli bir şekilde bakmak tablonun tüm 
boyutlarıyla somutlaşmasını sağlayabilir.

Bir nebze farklılaşma ve karmaşık durumların anlaşılabilmesi açısından 
şu soru üzerinde durulabilir: Türkiye’nin en ciddi entelektüelleri kimlerdir? 
Altını çizerek söylemek gerekir ki Türkiye’deki gelişmeler dikkatli bir biçim-
de gözlemlendiğinde her dönemde zamanın değişik düşün odaklarından ba-
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ğımsız düşünebilen portrelerin bu nitelemeyi 
hak ettiği rahatlıkla söylenebilir. Bunlar dile 
getirmeye çalıştıklarını ağırlıklı olarak radi-
kal, başka bir ifadeyle meydan okuyucu bir 
şekilde anlatır ya da eleştirilerinde daha örtük 
bir tarzı öne çıkarırlar. 

Bu anlamda konunun daha doğru anla-
şılmasının yolu değişik entelektüellerin hatta çok farklı biçimlerde üzerinde 
durulan edebiyatçıların olanca açıklığıyla ele ele alınmasından geçmektedir. 
En aktüel örnek eskiden pek önemsenmeyen Ahmet Hamdi Tanpınar’a yö-
nelik ilginin değişen boyutlarının değerlendirilmesi olurdu muhtemelen.  Bu 
aslında başlı başına yeni bir dönemin miladıdır. Tanpınar, Türkiye’de vakti 
zamanında solun hiçbir biçimde ilgilenmediği yazarlar arasındaydı. Zaten 
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kendisinin yadırgatıcı olmayan bir biçimde yazdıklarının sükût suikastına 
maruz kaldığını ifade etmesinde bunu yakalamak mümkündür. Bütünlüklü 
bir şekilde düşünüldüğünde başka bağlantı noktaları da fark edilebilir. Peki, 
Tanpınar bunu söylerken başkaları farklı konumda mıydı? Hikmet Kıvılcımlı 
da neredeyse benzer bir yakınmayı dile getirmektedir. Bunlardan bir nebze 
farklılaşarak bakıldığında ikisinin birbirinden haberdar olup olmadığı sorusu 
gündeme gelir. Muhtemelen Ahmet Hamdi Tanpınar Hikmet Kıvılcımlı’nın 
farkında değil ama Kıvılcımlı Tanpınar’dan haberdar. Duyarlılıkların ötesine 
geçerek Kıvılcımlı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı okumuş mu, diye sorulduğunda 
mesele bir miktar daha aydınlığa kavuşacaktır. Büyük olasılıkla Kıvılcımlı, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ı okumamıştır. Belki de yazdıklarına şöyle bir bakıp 
önemsememiştir. Çok ilginç bir biçimde Kemal Tahir’in önceleri “Tanpınar 
yazar mı?” şeklindeki yaklaşımı bunlardan birini oluşturmaktadır. Bu du-
rum Selim İleri’nin anlatımlarına yansımaktadır. Kemal Tahir’le bu konuyu 
konuştuğunda yanında Ayşe Şasa da bulunmaktadır. Gene aynı doğrultuda 
“Huzur’u okusanız, Huzur’u okumak lazım” şeklindeki önerilere karşı Kemal 
Tahir “Bırak, önemli değil.” şeklinde özetlenebilecek öncekine benzer bir tep-
ki göstermektedir. 

Burada önemsenmesi gereken bir husus konuşmaların Kemal Tahir’i etki-
lemesidir. Kemal Tahir’in 1973’te vefatının akabinde, Selim İleri ve Ayşe Şasa 
taziyeye gittiklerinde Kemal Tahir’in karısı önceki tavsiyelerden önemli ölçü-
de yararlandığını ifade eden bir aktarımda bulunur. Daha sonra Selim İleri, 
Kemal Tahir’in kendilerini o kadar ciddiye aldığını zannetmediklerini fakat 
masasının üzerinde en son okuduğu kitabın Huzur olduğunu gördüklerinde 
şaşkınlık yaşadıklarını belirtir. Türkiye’nin entelektüellerinin hemen hemen 
hepsi çok önemlidir fakat birbirlerinin yapıtlarından geç haberdar olmalarına 
yol açan vasat üzerinde durmak gerekmektedir.

Genel anlamda değerlendirildiğinde devirler ve dönemler içinde belli 
metinlerin ve yazarların okunma, anlaşılma ve yorumlanma biçiminde de 
birtakım farklılıkların ortaya çıkacağı belirtilmelidir. Mesela Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın metinleri belli dönemde sadece sağ–muhafazakâr kesimleri yo-
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ğun bir şekilde etkilemiştir. Elbette tüketici 
olmayan bir tarzda bunun vasatı ayrıca in-
celenmelidir. Ancak zamanla Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a bakış açısında birtakım farklılaş-
malar ve eleştiriler görülmektedir. Fakat esas 
belirleyici nokta edebiyatçıları, düşünürleri 
ve entelektüelleri bir kalıba sokma tutumu-
nun yerleşiklik kazanmasıdır. 2002’de yayım-

lanan Mücevherlerin Sırrı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1928–1960 arası gazete 
ve dergilerde yayımlanmış ama kitaplarına girmemiş yazı, röportaj ve anket 
cevaplarını bir arada sundu. Dikkat edilirse görülür ki, bu kitaptan sonra mu-
hafazakâr Tanpınar telakkisini aşan farklı bir boyut belirginlik kazandı. Tür-
kiye’nin entelektüel ve siyasi tarihinde çokça ele alınan Kemalist ve modernist 
anlayış doğrultusunda bir Tanpınar portresi oluşmaya başladı. Metinlerde 
Sultan Abdülhamit eleştirisi, Atatürk ve İsmet Paşa övgüsü çok yoğun bir 
biçimde yer almaktaydı. Üstelik İsmet Paşa’yı övdüğü 1950’lerde Tanpınar, 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili de değildir. Tanpınar’ın bunları 
niye kaleme aldığı önemli fakat muhafazakârların düşüncelerinde ve bakış 
tarzında oluşan soru işaretleri en azından yazarları ele alırken karşılaşılan 
sınırlılıkları gündeme getirebilecek netlikteydi.
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BU DURUMU SÜKÛT SUIKASTIYLA 

KARŞILAŞMAK OLARAK NITELEMIŞ.



 ÜRETKEN DÜŞÜNCE  YEŞERDIğ I  COğRAfYANIN RENKLER INI  TAŞ IR 45

Söz konusu kitapta sadece Demokrat Parti (DP) eleştirisi değil, 27 Mayıs 
Darbesi savunusu da bulunmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sonraları 
yayımlanan Aydaki Kadın romanında Adnan Menderes hakkındaki bir nitele-
me dikkat çekicidir. Daha evvel okurlarla buluşmayan bir metninde Tanpınar, 
Menderes için “efemine adam” demektedir. Ondan öte Günlüklerinin Işığında 
Tanpınar’la Başbaşa adlı kitaba bakıldığında çok daha başka hususlar da gün-
deme gelir. Demek ki nasıl dönem değiştikçe yaklaşım tarzı da değişiyorsa yeni 
yayımlanan yapıtların etkisiyle değişik hangi soruların gündeme taşınmaya 
başlandığı saptanmalıdır. Yukarıda aktarılmaya çalışılan düşünsel süreç ister is-
temez şu noktaları dikkate alarak titizlikle anlaşılmaya çalışılmalıdır. Belirleyici 
olan hususlardan biri çok katı sınırlar çizmeden Tanpınar’a nasıl bakılması ge-
rektiğidir. Tanpınar’ın her kesimden okuyanların bildikleriyle sınırlı olmadığı, 
çok farklı, dolayısıyla rötuşa tâbi tutulamayacağı belirginleşmektedir. Aslında 
bu rötuş, sınırlamak diye düşünüldüğü için Tanpınar’a yönelik muhafazakâr 
cenahtaki eleştiri bariz bir biçimde çoğaldı. Benzeri bir gelişme sol kesimde 
sempatiyle yaklaşmak şeklinde vuku buldu. Yeni ortaya çıkan tüm bu gelişme-
lerin önemsenmek durumunda olduğu apaçık bir gerçekliktir. 

Türkiye’de düşünce hayatının kavranması sürecinde dönemlerin tipik ge-
lişmelerinin, somut durumunun bilinmesinin önemli açılımlar sağlayacağı 
göz önünde tutulmalıdır. Mesela solcu tipolojisini belirgin kılmak için her 
dönemin solcusunun farklı farklı olduğundan tikel durumlara da bakılması 
gerekmektedir. Yeni döneme bakarken somut metinleri dikkate almadan en-
telektüellerin düşünce dünyalarını kavramak mümkün değildir. Günümüzün 
süregiden genel özelliklerinin tespiti için bazı gelişmelere vâkıf olunmalı ve 
şunlar dikkate alınmalıdır: Yaşadığımız dönemin solcusunda önemli entelek-
tüel portre yok mu? Tabii ki var. Geçmiş dönem solcusunda önemli entelek-
tüel yok mu? Elbette var, hem de sayıca fazla. İçinde bulunduğumuz dönemin 
İslamcısında önemli entelektüel yok mu? Tabii ki var. Geçmiş dönem İslam-
cısında önemli entelektüel yok mu? Elbette var ama şu gerçek göz ardı edi-
lemeyecek niteliktedir: Geçmiş dönem İslamcısında da solcusunda da daha 
ciddi entelektüel portreler var. Burada bariz bir biçimde değişim söz konusu, 
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ilginç olan husus insanların bunlar üzerinde pek durmaması. Bugünün sol-
cusuna dikkat kesildiğinde geçmişte hiçbir olumlu portre yok anlamına gele-
cek cümleleri işitmemek neredeyse imkânsız. Kılavuz dergisi vaktiyle Hasan 
Bülent Kahraman’la uzunca bir söyleşi yaptı. Daha genel anlamda herhangi 
biriyle yapılan bir söyleşide karşına çıkan bir cümle insanın sinirlerini fazla-
sıyla tahrip edebilme kudretindedir. Bu durum söyleşilerde bazı kısımların 
âdeta cımbızla alınarak başlığa taşınmasından da kaynaklanır. Mesela “Türk 
düşüncesi diye bir şey olabilir mi?” şeklindeki ifade bunun açık bir kanıtıydı. 

Yeni dönemin aydınları geçmişi bilhassa 1940’lı,1950’li ve 1960’lı yıllar-
daki sol düşünceyi muhafazakâr ve milliyetçi bulduğu için acımasızca eleşti-
riye tâbi tutmaya yatkındırlar. Bu durum aynı zamanda İslami düşünce açı-
sından da söz konusudur. Aslında böylece yeni dönemin aydının da yabancısı 
olduğu, hatta şartların şekillendirdiği ortama yabancılık tezahür eder. İslamcı 
eğilimler ve yönelimler 1940’larda, 1960’lı yıllarda belli bir mecrada seyre-
derken hâliyle milliyetçilikle iç içeydiler. Tarihsel arka plan ihmal edilince 
bütün çaba İslamcılıkla milliyetçiliği birbirinden ayırmaya teksif edilir. Geç-
mişteki İslamcılığa, İslamcılık diye bakılmasının, düşünsel derinlik açısın-
dan çok fazla anlamının bulunmadığı tekrarlanmaktadır. Bu genel bir eğilim 
olarak yaygınlık kazanmış durumdaydı. Aslında solla İslamcılık arasında bir 
başka paralellik daha söz konusu. Eski dönemde İslamcılık da, sol da dışa 
bariz bir şekilde kapalıydı. Belki 1940’lı, 1950’li ve 1960’lı yıllarda Türkiye 
hakkında bilgilenme merakı öndeydi. Daha sonraki dönemde evrensel olanı, 
dünyada olup biteni yeni baştan icat etmenin, keşfetmenin anlamı yok dü-
şüncesiyle çağın dinamiklerinin dolayısıyla evrenselliğin vurgulanmaya baş-
lanması gündemdedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de İslamcı 
düşünceyle sol düşüncenin veya liberal yaklaşımın gelişim trendi aynı yön-
dedir. Eski dönemde olmadığı ölçüde Batılı düşünürler çok net bir biçimde 
İslami düşünürlerin de, sol sosyalist, komünist düşüncelilerin de, liberallerin 
de dünyasına sorgusuz sualsiz dâhil olur. Başka bir ifadeyle modaya teslim 
olmak şeklindeki frekans çok barizdir.

Türkiye’de bu sorunların ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının bir yolu 
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1960’lı yıllarda bir Fransız entelektüeli Roger 
Garaudy’nin kitabının çevrilmesi ve millî 
yazarımıza dönüşmesi sürecine bakmaktan 
geçer. Yaşı olanlar hatırlar; o dönemde tek 
yapıtı çevrilen Garaudy Türkiye’de fazlasıyla 
etki uyandırmıştır. Garaudy’den kaynakla-
nan düşüncelerin Türkçeye çevrilmesi 1965 
yılında dönemin etkili isimlerinden Doğan 
Avcıoğlu’nun Mihri Belli’yle beraber —Mihri Belli o dönemde belki problem 
yaratabileceği endişesiyle E. Tüfekçi müstearını kullanırdı— Sosyalizm ve İs-
lâmiyet kitabıyla başlar. Genel anlamda Garaudy’yi Türkçede, kendi coğraf-
yamızda nasıl anlayabiliriz, ondan nasıl yararlanabiliriz eğilimi söz konusuy-
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du. Daha doğru ifade etmek gerekirse Türkiye’de sol kesim 
Garaudy’yi çevirdiğinde bu toplumla çok daha fazla ilgi-
liydi. Garaudy’nin kitabının ardından sanat ve edebiyatla 
ilgili yapıtları da gündeme geldi. Diğer eserlerinin önemli 
bir kısmı ise 1980’lerin sonundan itibaren Türkiye’de daha 
ziyade İslami çevreler tarafından yayımlanmıştır. Fakat İs-
lami çevreler onun kitaplarını okuyup etkilenirken bu top-
lumla ne ölçüde ilgili olduğu irdelenmelidir. Asında Gara-
udy'nin yapıtı çok ince ama etkisi çok büyük. Garaudy’nin 
kitabında çevirmenlerin önsözleri yer alır. O dönemde Yön 
dergisiyle özdeşleşen Doğan Avcıoğlu yazısında 1960’lı 
yılların düşünce dünyasının genel karakteristiğinin günü-
müzden çok farklı olduğunu gösterecek şekilde düşünceler 
geliştirmiştir. Avcıoğlu dünyayı, Fransa’nın kültür tarihini, 
sosyal tarihini, iktisadi ve siyasi tarihini Türkiye’nin sosyal, 
kültürel, iktisadi ve siyasi tarihinden daha iyi bildiğini iti-
raf ederek bir gerçeği dile getirir.

1960’lı yıllarda hemen her tür tarih ve toplum konu-
sunun dönemin etkin dergisi Yön sayfalarında ve derginin 

başyazarı Doğan Avcıoğlu tarafından tartışıldığı görülmek-
tedir. Türk düşün hayatında derin etki uyandıran Roger 
Garaudy’nin yapıtından hareketle çeşitli yazarlar sosyalizm 
ve İslamiyet ilişkisini Türkiye açısından ele alıp yorum-
lamışlardır. Bu meyanda Garaudy üzerinden şekillenen 
olağanüstü önemli bu tartışmanın, çok sonraları 1990’lı 
yıllarda Ali Bulaç’tan esinlenen “Medine Vesikası” eksenli 
yorumlardan daha çok bu topluma ve coğrafyaya değdiğini 
yakalamak mümkündür. Saptama açısından Birikim dergi-
sinin 2009’da somutluk kazanan “Sol İlahiyat” hakkındaki 
sayısı ve mesele hakkında pek çok yazarın katıldığı tar-
tışmanın da anımsanması gerekir. Bu tartışma da dikkate 
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alındığında toplumla ilgili yaklaşımların 1960’lardan ne ölçüde farklılaştığı 
hatta uzaklaşıldığı bariz biçimde anlaşılabilir.

1960’ların temel düşünsel doğrultusunda daha önemlisi belirgin zihniyet-
lere göre yaygınlık kazanan bu tartışma bambaşka bir yöreden gelen Hüseyin 
Hatemi’nin Hareket dergisindeki İslâm Açısından Sosyalizm kitabını meyda-
na getirecek yorumlarının da yayımlanmasına zemin teşkil edecektir. Mese-
lenin başka bir bağlamda tartışılmasının yadsınamaz etkilerini saptamak ola-
sıdır. Bu durumun Yön dergisinde yazılıp çizilenlerle doğrudan bir bağlantısı 
söz konusudur. Bunun bir diğer bariz göstergesi Sezai Karakoç’un ilk baskısı 
Ötüken Neşriyat tarafından yapılan İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü 
kitabında yakalanabilir. Çünkü Karakoç’un yapıtı 1967 yılında yayımlanma-
dan evvel dönemin entelektüel ortamını etkilemeye başlayacak olan Diriliş 
dergisinde 1966’da parça parça okuyucularla buluşmuştur. Karakoç’un mese-
lenin farklılığını anlatmaya çalıştığı öncelikli bir şekilde akılda tutulmalıdır. 
Özetle Karakoç, İslam’ı sosyalizmle bağdaştırmanın çok da anlamlı olmadığı-
nı, İslam’ın bambaşka bir ekonomik düzen anlayışı getirdiğini ifade eder. Me-
selenin Türkiye’nin düşünsel gündemine yoğun bir şekilde girmesiyle Roger 
Garaudy, artık önemsenen bir entelektüel vasfı kazanmış, diğer yapıtları da 
aşamalı bir biçimde keşfedilmiştir.

Düşünceleri Türkiye’de çok kısa sürede yankı yapan Roger Garaudy bu-
nun dışında aynı zamanda sanatla ve edebiyatla ilgilidir. Türkiye’de o dönem-
de yayımlanan sanata dair kitapları sol eleştirmenleri etkisi altına alacaktır. 
Daha sonra Garaudy Prag 1968. Doğmayan Hürriyet adıyla Çekoslovakya 
olaylarını değerlendiren bir metinle anımsanır. O dönemde tartışılagelen ko-
nulardan birini Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’yı işgali oluşturduğu için 
bu kitap yayımlanır. Gelişmeler dönemin Türk solu içindeki tartışmaları hız-
landırmış hatta bölünmelere yol açmıştır. 

Çeşitli yapıtları çevrilen Roger Garaudy’nin sonraki yıllarda 1980’lerde 
ses getiren somut eserlerinden biri İslâm’ın Vadettikleri adını taşımaktadır. Bu 
kitabıyla birlikte Garaudy’nin görüşleri etrafındaki tartışmalara artık sol ce-
nahta değil, muhafazakâr–İslami çevrelerde odaklaşılmaktadır. Garaudy’nin 
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İslâm’ın Vadettikleri kitabından sonrakileri değerlendirdi-
ğimizde bunlar İslami veya muhafazakâr kesim dışındaki-
lerin dikkatini hemen hemen hiç çekmedi. Öyle ki süreç 
içinde Garaudy’nin her yeni kitabı Türkiye’de çok daha az 
tartışıldı. 

Belki de Roger Garaudy’nin eserlerini anlamaya çalışır-
ken bir başka hususa dikkat etmek gerekmektedir. 1980’li 
yıllarda Türkiye’de muhafazakâr, İslami kesim kendi dışın-
daki alanlarda yapılan tartışmalara fazlasıyla duyarlıydı. 
Fakat daha sonraki dönemlerde bu, çok daha sınırlı bir 
çerçevede gerçekleşmeye başlamıştır.

Türkiye’de belli bir döneme kadar Batılı yazarların me-
tinleri üzerinde derinlikli tartışmalar yapıldığı görülür. 
1960’larda sosyalizm ve İslamiyet tartışmasına yol açan 
metinde de bu durum somutlaşmaktadır. Bunun akabinde 
1971 yılında çevrilen Suriyeli düşünür Mustafa Sibaî’nin 
İslâm Sosyalizmi kitabı ise fazla ilgi çekmemiştir. Hareket 
dergisi çevresinin yayımladığı kitap A. Niyazoğlu müstea-
rıyla Yaşar Nuri Öztürk tarafından Türkçeye kazandırıldı. 
Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri İslam sosyalizmi 
kavramının çok sert hatta köşeli bulunmasıdır. Bu kitabın 
2010’lu yıllarda yeni bir baskısı yapıldı. Yaşar Nuri Öztürk 
kitabı yeni baştan çevirip yayımlarken bir kısım pasajları 
özellikle bold şeklinde belirgin kılmıştır. Bunun bir sebebi 
de bunların o dönemde kitapta bulunmaması. Aslında bu 
yukarıda ifade edildiği gibi Türkiye’de böylesi yaklaşımla-
rın bilinmesi tepki çeker, dolayısıyla bunları biraz rötuş-
layalım tutumundan kaynaklanır. Topçu’nun ikazıyla bazı 
paragraflar çıkarılır. Mustafa Sibaî’nin yapıtının da Türki-
ye’yle bir bağlantısı var ama Sosyalizm ve İslâmiyet kadar 
değil. Roger Garaudy’nin kitabının çok bariz bir biçimde 
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tartışılmasının bir sebebi de Türkiye’de devrimden sonra 
sosyalizmi kurarken bu toplumu anlamanın zorunluluğu-
dur. 1960’lı yılların temel yaklaşımları açısından toplumu 
kavramanın yollarından biri de din konusunda aykırı bir 
noktaya düşmemektir. Aslında düşünce ve siyaset şekille-
nirken toplum anlayışı bariz bir biçimde önem kazanmak-
tadır. 1960’lı, 1970’li yıllarda kitapları yayımlanan Roger 
Garaudy ve Mustafa Sibaî kadar diğer entelektüellerin 
yapıtları üzerinde düşünme tutumu sonraki yıllarda hiç-
bir şekilde gerçekleşmedi. Türkçeye çevrilen metinlerin 
bu toplumla bağlantısı nedir, şeklindeki hayati soruya yol 
açan bir kaygının bulunmadığını saptamak mümkün ola-
bilir. Artık tutkuyla tercüme edilen metinlerde ifade edi-
lenler Türkiye’de nereye düşer, ülke açısından yaklaşımı ne 
anlama gelir gibi sorular üzerinde derinlemesine düşünül-
memekte.

Türkiye’de akademi, mensuplarını kendilerini illa ya-
bancı dilde ifade etmeye mecbur kılan bir baskı mekaniz-
ması kurmuş durumda. Akademide bulunanlar da Türkiye 
genelinden ayrı değil, bu sebeple çoğu tahlilin ne anlama geldiği üzerinde 
durulmamakta. Mesela akademidekiler kendini belli bir metnin yazarı diye 
değil belli bir metnin çevirmeni gibi düşünmekte, belli entelektüelleri önem-
seyen biri kabul etmekte. Bu konuda genel çerçevede hemen herkesin benzer 
tarzda baktığının göstergelerinden biri zaman içinde yaygınlık kazanan yü-
zeyselleşmedir. 1970’lerde Türkiye’de düzenlenen bir sosyal bilimler kongre-
sine katılanlar ülkedeki sosyal bilimlerin gelişmesini tartışmaktadır. Kong-
rede Şerif Mardin bariz bir biçimde aykırı bir figür olarak kendini gösterir. 
Zaten Şerif Mardin’in 1960’lı yılların tipik sol entelektüeli olmaması bir yana 
yazdıkları o dönemde etkin konumdaki Marksizmin eleştirisi niteliğindedir. 
Düşüncelerinin anlaşılması bakımından hayatının belli yönlerinin dikkate 
alınması gerekmektedir. Belki de Said Nursi odaklı Religion and Social Chan-
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ge in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzza-
man Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)] 
yapıtını kaleme almasının arkasındaki saik buradan kaynaklanır. O dönemde 
biri istiareye yatsa, zamanı gelince dönemin tipik laik entelektüelinden biri 
Said Nursi üzerine bir çalışma yapacak dese, böyle bir hikâye olamaz diye 
düşünmemek imkânsız.

Şerif Mardin, 1960’lı yılları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinde geçirmesi hasebiyle bu okul hakkında üzerinde durulması gereken sap-
tamalarda bulunur. Mardin, 1930’lu yılların Siyasal Bilgiler Fakültesi hocala-
rının belli konuları, önemli Fransız hukukçularını nasıl daha iyi bildiklerini 
birbirlerine ispat etmeye çalışmanın yanında Türkiye’nin sınıfsız bir toplum 
olduğunu anlatmaya gayret ettiklerini belirtir. Fakat aradan otuz sene geçtik-
ten sonra aynı kurumda bulunanların Marx’ı, Lenin’i birbirlerinden ne kadar 
daha iyi bildiklerini ispatlamaya dolayısıyla Türk toplumunun nasıl sınıflı bir 
toplum olduğunu anlatmaya çalıştıklarını kaydeder.

Türk düşün ve akademi dünyasında olup bitenleri anlamak açısından Şe-
rif Mardin’in dile getirdiği hususlar herkesin bakış açısını zenginleştirecek 
mahiyettedir. Türk entelektüel hayatını 1990’lı, 2010’lu yıllar açısından ele al-
maya yöneldiğimizde aynı minvalde önemsenmesi gereken başka boyutların 
varlığı da görülebilecektir. Onun sözünü ettiği mefhumların yerine değişik 
nitelik taşıyan başkalarını koyabiliriz. 

Günümüzde Kemalizm 1960’lardaki gibi tartışılmamaktadır. Son dönem-
de özellikle baskın liberal sol düşünce açısından Kemalizm çok önemli kabul 
edilmemekte. 1990’lı yıllardan sonraki sosyal bilim çalışmalarına yön veren 
metinlerde milliyetçilik öne çıkmış durumdadır. Milliyetçiliği olumsuz şekil-
de niteleyen çevreler kendileri dışında toplumun geçmişini anlamaya çalışan 
hemen herkesi milliyetçilik ve özcü kavramlarının başat olduğu genelleme-
lerle tanımlamalarında bu durum somutluk kazanmaktadır. Nasıl geçmişe 
baktığında bunu söylüyorlarsa, şimdi açısından da benzer ifadelerin çoğaldı-
ğını tespit etmek gerçekçi olacaktır.

Türk düşünce dünyası değerlendirildiğinde belli eksenlerde 1960’lı yıl-



 ÜRETKEN DÜŞÜNCE  YEŞERDIğ I  COğRAfYANIN RENKLER INI  TAŞ IR 53

larda Kemalizmin çok merkezî bir yerde durduğu açıktır. Antiemperyalist 
ve antikapitalist terminolojinin yaygın şekilde kullanıldığı o dönemde çoğu 
yazarın Türkiye’ye bakışı Kemalizmle doğrudan bağlantılıdır. Onlara göre 
sosyalizm Kemalizmin bir adım ilerisidir. Mesela Atatürk’ün Temel Görüş-
leri yapıtıyla Marksizmle Kemalizmin iç içe geçtiğini anlatmaya çalışan Fet-
hi Naci’nin bu konudaki yaklaşımı dönemi ana hatlarıyla yansıtmaktadır. 
1961 Anayasası ile şekillenen ortam içinden konuşan Fethi Naci, Atatürk’ü 
sosyalist diye nitelediklerini belirtmiştir. Dönemin Atatürk devrimciliğinin 
Marksizme dönüşmesini kanıtlayan Atatürk’ün Sosyal Görüşleri kitabıyla da 
tanınan Çetin Altan da bunu savunurdu. Fethi Naci, Kemalizm ile sosyaliz-
mi birleştirme sürecinde okuyanların daha rahat kabullenmesi için biraz ri-
yakârca davrandıklarını dile getirse de siyasetten bir nebze uzaklaşarak bakıl-
dığında konunun o kadar hafif olmadığı anlaşılır. Muhtemelen çok geniş bir 
kesim de aynı düşünceyi taşımakta hatta buna inanmaktadır. 

Bunun her dönemde böyle olduğunu söylemek yanlış olur. 1960’larda 
devrin bariz anlayışı çerçevesinde çok önemsenen Kemalizm daha sonraki 
dönemde çok yoğun bir biçimde eleştiriye tabi tutulmuştur. Öte yandan yeni 
dönemde Kemalizmi eleştirenlerin gündemi de çok ilginç. Mesela 1960’lı ve 
1970’li yıllarda sol kesim içinde romancı–düşünür Kemal Tahir, Kemalizm 
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üzerinde derinlemesine düşünmüş, bu konuda çeşitli 
eleştiriler geliştirmiştir. Bu durum bir başka açıdan ele 
alındığında Kemal Tahir’in Kemalizm eleştirisinin son 
dönemde hiçbir surette gündeme taşınmadığı ifade edi-
lebilir. Vurgulamak gerekir ki tam bu aşamada konunun 
can alıcı noktalarını yakalamak olasıdır. Mesela Kema-
lizm eleştirilerinin öne çıktığı 1990’lardan, 2000’lerden 
sonra yirmi yaşındaki üniversite öğrencisi hiç kimsenin 
sormasına gerek duymadan çok rahat bir biçimde anti–
Kemalist olduğunu deklare etmekten çekinmez. Ama bir 
nokta var ki neşteri oraya vurmak gerekir. Bahsettiğimiz 
üniversite öğrencisine geçmiş dönemde Kemalizmi eleş-
tirenler kimlerdi, diye bir soru yönelttiğinizde Kemal Ta-
hir adını aklının ucundan bile geçirmez. Ona göre yakın 
dönem tarihini önceden eleştirenler olsa olsa ancak “ge-
riciler” diye yaftaladığı muhafazakâr–İslamcılar olabilir. 

1960 sonrasındaki Türk düşün yaşamını derinden 
etkileyen Yön dergisinin önemini fark eden Emin Türk 
Eliçin, 1970 yılında Kemalist Devrim İdeolojisi (Niteliği 
ve Tarihteki Yeri) adıyla yayımlanan kitabında pek çok ki-
şinin dikkatinden kaçan hususları gayet açık bir biçimde 
saptamayı başarmıştır. Çok trajik bir macerası olan ya-
pıt Eylem dergisinde önceden bölüm bölüm yayımlandı. 
Ayrıca basıldığı dönemde yasaklandı. Yıllar önce çıkan 
eser Türkiye’de çok daha sonraki dönemde gündeme 
taşındı. Öteden beri siyasetle içli dışlı olan düşünce ha-
yatımız 2010’ların ortalarından sonra ilginç bir noktaya 
geldi. Birikim ve Praksis dergilerinde resmî ideoloji ve 
post–Kemalizm hakkında çok çeşitli metinler yayımlan-
dı. Bu dönemde yayımlanan yazılardaki Kemalizm de-
ğerlendirmesi 1990’lardaki ve 2000’lerdeki tahlillerden 
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önemli ölçüde farklılık taşımaktadır. Dönemin gelişme-
leri sözü edilen yorumlara yol açan boyutları bakımından 
ele alınmalıdır. Konu genel hatlarıyla değerlendirildiğin-
de Kemalizmi eleştirirken bir biçimde yanlış mı yapıldı-
ğı şeklinde bir hayıflanma söz konusu. Bunlar üzerinde 
derinlemesine durulurken siyasi alanda yaşanan dönü-
şümün ve güncel ilgilerin çok belirleyici olduğu gözlen-
mektedir.

Türkiye’de çok yakın zamana kadar birbirinden farklı 
siyasi yönelime sahip isimlerin aynı yayın organlarında 
yazıları yayımlanır durumdaydı. Günümüzde ise bu du-
rum biraz değil, çok tavsadı. İletişim Yayınlarının “Mo-
dern Türkiye’de Siyasi Düşünce” serisini dikkate alarak 
bunu incelemek mümkündür. Sözü edilen saptamayı 
daha da somutlaştırmak gerekirse şu ifade edilebilir: 
2000’li yıllardaki Muhafazakârlık cildinin editörünün 
Ahmet Çiğdem, İslâmcılık cildinin editörünün Yasin 
Aktay olması metinlerin günümüz açısından aynı yer-
de ve aynı içerikte yayımlanabilmesini artık neredeyse 
imkânsız kılar. Memleketteki durum, köşe yazarlığı çok 
çabuk değişebilecek bir mahiyet arz etmektedir. Siyasal 
boyutlu düşünüldüğünde birkaç yıl evvelki ikiz kardeşler 
kolaylıkla düşman konumuna yerleşebilmektedir. Fakat 
toplumsal açıdan özellikle düşünce üzerine eğilmek iste-
nildiğinde bunun bir geleneğinin bulunması lazım. Gele-
nek diye adlandırılan olgu bağlamında düşünürler siyasi 
ilgiden uzak durmadıklarında ister istemez açmaza dü-
şebilmektedirler. Düşünce dünyasının dinamizm ve tıka-
nıklarının bariz vasıfları ele alınırken çok kısa aralıklarla 
hikâyenin değiştiğine dikkat edilmelidir. 

Türkiye’yi doğru değerlendirmek için edebiyatın, 
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toplumun sosyolojisiyle, düşüncesiyle çok ilgili olduğunun ayırdına varmak 
önem arz etmektedir. Eski dönem veya 1950’lerden sonraki yazarlarla bağ-
lantılı çok net bir durum var. Edebiyata ve üniversiteye kategorik şekilde 
olumlu yahut olumsuz yaklaşmak, akademisyen–edebiyatçı diye ayırmak çok 
anlamlı değil. Genel eğilim itibarıyla insanların zihnine akademisyenlerin 
daha gelişkin olduğu şeklinde bir hikâye nakşedilmiştir. Bu bakış açısı dü-
şünsel eğilimleri öğrenme ve değerlendirme açısından sınırlılık taşımaktadır. 

Çok genel hatlarıyla değerlendirilse bile Kemal Tahir Osmanlı toplum 
yapısını derinlikli bir biçimde ele alan metinleriyle o dönenin zihniyetinin 
çok ötesinde birtakım saptamalar yapabilmişti. Yazdıkları bir yönüyle de ide-
alleştirilen Mustafa Akdağ’ın Türkiye’de Osmanlı incelemelerinin başladığı 
dönemdeki yapıtları üzerinden, Kemal Tahir’in yazdıkları küçümsenmiştir. 
Burada vurgu yapılması gereken bir başka husus, tarih ve tarihi teorik olarak 
anlama. Türkiye’nin tarihsel gelişim dinamiklerine dair yazdıklarının tümü 
dikkate alınırsa Mustafa Akdağ’ın Kemal Tahir’den daha gelişkin olduğu-
nu dile getirmek olsa olsa bir mizah cümlesi olabilir. Çünkü Kemal Tahir, 
1955’ten hatta ilk romanından itibaren, Tanzimat’tan beri Türkiye’nin daha 
önceki dönem de dâhil olmak üzere toprak sorununu incelemeye çalışmakta-
dır. Başka bir ifadeyle ilkin henüz hiç kimsenin ilgisinin bulunmadığı yıllarda 
Çorum ve çevresini anlatan üçlemenin son romanına dikkat çekmek anlamlı 
olabilir. O dönemden itibaren meseleyi ele alan Kemal Tahir, 1930’lar Türki-
ye’sine kadar Türkiye’deki toprak alanındaki gelişmeleri değerlendirir. Notlar 
külliyatı okunduğunda bakış açısının karakteristiği ortaya çıkarılabilir. İkin-
cisi Devlet Ana’dan Bozkırdaki Çekirdek romanına kadar Türkiye’nin tarihsel 
gelişimini soyut bir çerçevede ve genel anlamda siyasetle bağlantılı biçimde 
tahlil etmeye çalışan bir yaklaşımı söz konusudur. Tarih ve toplum değerlen-
dirmesinde edebiyatçıların önde oluşunu sadece Kemal Tahir’den bahsederek 
anlatmak da yetersiz kalır. Türk edebiyatının Ahmet Mithat Efendi’den Yakup 
Kadri’ye, Halide Edip’ten Tarık Buğra’ya kadar tüm romancıların Türkiye’nin 
iki yüz yıllık modernleşme macerasının anlamlandırılması sürecine katkıla-
rını fark etmeye çalışmak gerekmektedir. 
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Bununla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdıklarını tümüyle anla-
mak ve anlamlandırmak açısından, kendi tarzından dolayı genel okura hitap 
etmesinin biraz zaman alan bir entelektüel olduğunu saptamak mümkün ola-
bilir. Diğer edebiyatçıların gündelik siyasette belli ölçüde dolaysız bir şekil-
de dirsek temasında bulunduğu için öne çıkan yönleri incelenmiştir. Ahmet 
Hamdi Tanpınar sosyoloji alanında değil, üniversitede görevli olup sanatkâr 
niteliğiyle tanınır. Akademi onun hayatında çok merkezî konumda değil. 
1950’li yıllarda tam anlamıyla bir sorgulama içerisinde Tanpınar. Dört yüz 
bin nüfuslu şehirlerin oluşmaya başladığından hareketle kendisinin bu du-
rumu nasıl değerlendirdiği sorusuna verdiği cevap ilginçtir. Herkes nüfusu 
Türkiye’de şehirleşmenin önemli bir göstergesi şeklinde ele alıp yorumlamaya 
yatkındır. Tanpınar ise şehirleşme sürecini sadece nüfus değişkenini dikkate 
alarak yorumlamanın anlamsızlığına işaret eder. Onun bakış açısında belirle-
yici husus şehrin bir sosyal ilişkiler ağı niteliği taşımasıdır. Türkiye’deki kent-
ler bu açıdan ele alındığında onun için kentler âdeta kocaman bir köy gibidir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın nesnel saptamalar içeren ve 1950’li yıllarda dile 
getirdiği bu görüşleri Türkiye’de sosyologlar ancak 2000’li yıllarda söylemeye 
başlar. Bir başka deyişle meselenin sosyolojik tahlili bakımından bariz bir bi-
çimde edebiyatçıların sezgisiyle görüşlerini farklı ve erkenden dile getirmek 
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şeklinde özetleyebileceğimiz bir bakış açısı 
söz konusu… 

Türk edebiyatı birikiminin kavraması 
sürecinde bir başka değerlendirme de şu ol-
malıdır: Maalesef Türkoloji’den gelen akade-
misyenler olağanüstü ilginçtir. Birikimlerinin 
sınırlılığı birtakım zaafları da beraberinde ge-
tirmektedir. Onların bu eksikliği, edebiyatın 
birikimini tümüyle kavramak açısından sınır-
landırıcıdır. Kültür sorunlarının öne çıktığı 
süreçte Türk edebiyatının yenileşme serüve-
ninin Berna Moran, Tahsin Yücel, Rauf Mut-
luay, Tahir Alangu ve Fethi Naci gibi isimle-
rin yazdıklarında çok daha gelişkin biçimde 
gündeme geldiğini belirtmek anlamlı olabilir. 

Günümüzde Türkiye’nin düşünsel orta-
mının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayan 
eski dönemdeki dergiler gibi yayınların sayısı 
fazla değil. Berna Moran’ın Hüseyin Rahmi 
Gürpınar üzerine 1977’de Birikim dergisinin 
27. sayısında çıkan çok enfes bir yazısı var. 

Türkiye’de belli bir kesime bakmanın olağanüstü ilginç ve sosyolojik bir yo-
rumu da ancak öyle yapılabilir zaten. “Alafranga Züppeden Alafranga Haine” 
başlıklı yazı daha sonra Moran’ın Türk Romanına Eleştirel Bakış kitabında da 
yer aldı. Eski dönem edebiyatına bakıldığında Bihruz Bey tipi, alafranga züp-
penin temsili şeklinde gündeme gelir. Hiç kuşkusuz Şerif Mardin bir metnin-
de bu tipi gayet güzel bir biçimde betimlemiş. Sonraki süreçte bu alafranga 
züppe sadece kültürel açıdan bu topluma yabancılaşmaz, alafranga hainler 
çok da bariz bir biçimde gündeme gelir. Mesela o dönemdeki alafranga züp-
pe ve alafranga hain tiplerini bugünkü edebiyatçılara okuttuğunuz takdirde 
bunların çok günahını aldık, alafranga züppe de önemli demeye kadar var-

BERNA MORAN’IN HÜSEYIN RAHMI 
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DERGISININ 27. SAYISINDA ÇIKAN YAZISI , 
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dırırlar. Alafranga hain ifadesinde de haini 
çıkarmak gerekir, böyle bir yaklaşım tarzı ola-
maz, olabilemez diye düşünürler. 

Dönemin aktüel gelişmelerine çok duyarlı 
olan Yön’deki bir yazısında Doğan Avcıoğlu 
Sosyalizm ve İslâmiyet kitabını çevirdiğinde 
alafranga sağcılarla mı yoksa alaturka sağ-
cılarla mı hareket edileceğiyle ilgili bir soru 
sorar. Alafranga sağcı kategorisinde değerlen-
dirdiği Aydın Yalçın’ın meşrebine uymayaca-
ğı saptamasını yapar. Alaturka sağcı bahsinde 
ise Osman Yüksel Serdengeçti ile Nurettin 
Topçu’nun kendisi gibi bağımsızlıkçı oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Burada daha önemli 
husus 1960’larda Batı ve Amerika tartışma-
larının yapılması hatta “Kanlı Pazar” olayı 
gibi gelişmelerin göz ardı edilmemesi gerek-
tiğidir. O dönemde sağ kesim içinde Nurettin 
Topçu’dan başka hiç kimsenin “Kanlı Pazar” 
olayına eleştirel bakmadığını görmekteyiz. 
Çeşitli tazyiklere kapılmayan Topçu aynı za-
manda İslam sosyalizmi önerisini gündeme taşıdığından Doğan Avcıoğlu 
kendini ona daha yakın bulmaktadır.

Gene 1960’lı yıllarda köylülük meselesi öne çıktığından hatta yüceltil-
diğinden neredeyse her Türk sosyoloğunun bir köy araştırması yaptığı göz 
ardı edilemez. Sosyologlar o yıllarda köylüyü olağanüstü derecede idealize 
ederek bakma tutumuna sahip görünmektedir. Böyle bir ortamda en başta 
akademisyenlerin bu alana yöneleceklerini saptamak gerçekçi bir tavır olabi-
lir. Fakat sonraki yıllarda köylülük meselesi akademisyenlerin gündeminden 
çıkmış durumdadır. Siyaset dışında dönemin zihniyetinin yansıdığı alanlar 
arasında edebiyat ve sanatın gelmesi de sebepsiz değildir. Köy romanlarının 
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öne çıktığı bu dönemde çekilen filmler köyü bir arınma mekânı şeklinde ele 
alarak yüceltmişlerdir. 

Türkiye’de belli bir kesim Kemal Tahir ne söylüyorsa yanlıştır demek-
ten geri durmaz. Mesela en ilginci olanca darlığıyla Semih Gümüş’ten gelir. 
Kendi farklılığına hiç dikkat etmeyen Semih Gümüş, Kemal Tahir’den tari-
hin öğrenilemeyeceğini şayet Osmanlı ile ilgili konular ele alınacaksa bunun 
için Mustafa Akdağ’ın yapıtlarının yeterli olduğunu ileri sürer. Fakat Semih 
Gümüş’ün ilk döneminde daha acar, daha dar bir sosyalist yaklaşımla hareket 
ettiğini anlamak önemlidir. Mesela 1980’lerde sosyalist dergilerde edebiyat 
eleştirisi yazarken bugünkü bakış açısının çok uzağındadır. Aslında onun 
Mustafa Akdağ’ı öne çıkarmasının temelinde edebiyatçıların ikincil konuma 
yerleştirilmesinin yattığı bir başka önemli noktadır. Doğrusu bizim insanı-
mızın ve akademisyenlerin kafası genellikle böyle çalışır. Bunun edebiyatçı-
ların ikincil kılınmasıyla bağlantısı bulunmaktadır. Oysa edebiyatçılar sadece 
sinemacılardan değil başka sanat alanlarındakilerden de daha ileride olarak 
düşünülebilir. Çünkü edebiyat yapıtlarının daha entelektüel metinler olduğu 
kanaati ifade edilir. Galiba meselenin kritik noktası da buradadır. Ayrıca si-
nemadaki edebiyat uyarlamalarının Türk sinemasını güçlendirdiği düşünü-
lür. İnsanı ve toplumu anlama konusunda edebiyatçılardan sonra sinemacıla-
rın daha sonra karikatüristlerin geldiği belirtilir. 

Şairler de edebiyatçıların içinde yer alması bakımından ayrıca üzerinde 
durulmayı hak eder. Türk düşünce ve kültür dünyasının açmazlarından biri 
dar bakıştan kaynaklanan bağnazlıktır. Bunun yol açtığı durumlardan birini 
olanca dürüstlüğüyle Fethi Naci açıklamıştır. Kendisi yıllarca Yahya Kemal 
için büyük şair nitelemesinde bulunamadığını anlatır. Bunun sebebi ise ken-
dine “gerici” denmesinden endişelenmesidir. Saptamalarıyla her şeyi yerli ye-
rine oturtmaya çalışan Fethi Naci Yahya Kemal’in büyük şair olduğunu ancak 
sonraki dönemde ifade edebilmiştir. Türkiye’de yaşı 70’i aşan solcular açısın-
dan Nâzım Hikmet büyük şairdir. Sonra Ahmet Arif ’in yaşıtı olanlar gelir. 
Ondan sonra Garip şiirini fena bulmadıklarını dile getirdiler. İkinci Yeni şiiri 
ise küçük burjuva şiiri diye ele alınır. Asım Bezirci İkinci Yeni Olayı adlı kita-
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bında 1950’lerin ortalarında doğan İkinci Yeni şiirine ilişkin 
yaklaşımını ortaya koymuştur. Ayrıca Attilâ İlhan İkinci Yeni 
Savaşı kitabında bu şiir hakkındaki düşüncelerini belirtmiş-
tir. Daha sonraki dönemde Türkiye’de İslamcısından solcu-
suna kadar herkes İkinci Yeni şiirine çok fazla anlam yükle-
meye başladı. Ahmet Arif ’e yaklaşırken de bu bakış açısı öne 
çıktı. Mesela Attilâ İlhan da düşünsel dayanağı olan önemli 
bir figür, onun şiirleri belki teknik açıdan İkinci Yeni şiiri ka-
dar gelişkin değil ama İkinci Yeni şiirinden çok daha fazla bu 
toplumla bağlantılıdır. 

Türk düşünce hayatının geçmişinde önemsenmeyen ve 
ana eğilimin dışında kalan değerli entelektüelleri üzerinde durulabilir. Şöyle 
bir hatırlanacak olursa Hilmi Ziya Ülken, Sabri Ülgener, Hikmet Kıvılcımlı, 
Lütfi Ömer Akad, Sezai Karakoç bunlardan birkaçıdır. Bunlar yazdıkları ve 
yaptıklarıyla ana eğilimin çok bariz bir biçimde dışındadırlar. Mesela Hikmet 
Kıvılcımlı, döneminde solda önemsenmemiş aynı zamanda tüm renkleriyle 
sağın dışladığı bir portredir. Düşünceleri itibarıyla tümden unutulmaya terk 
edilen Hikmet Kıvılcımlı son yıllarda İslamcısından milliyetçisine kadar he-
men hemen herkesin gündeme getirmeye çalıştığı bir düşünürdür. Hikmet 
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Kıvılcımlı’nın doğru anlaşılıp anlaşılmadığı bir yana Türkiye’nin genel ge-
lişim dinamiği içinde tarihe yönelik ilgisi kendini farklı kılmaktadır. Onun 
yazdıkları esas alınarak bir değerlendirme yapılacak olursa solun son devrin 
aksine o dönemde tarihle canlı ve zengin bir ilgisinin bulunmadığı saptanabi-
lir. Zaten daha ilk dönemden itibaren Kemal Tahir’le Kıvılcımlı’yı birleştiren 
husus tarihe ilişkin gelişkin dikkatleridir. Çünkü her ikisinde de toplumun 
ve coğrafyanın insanını ararken tarihten hareket etmek gibi bir eğilim, bir 
süreklilik söz konusudur. Aslında bu coğrafyanın insanını tarihten kopararak 
anlamak mümkün değil. Tarihe farklı farklı bakılsa, değişik yorumlar yapılsa 
da başlı başına değerli bir alandan söz ediyoruz. Saptamalarımızı sürdürür-
ken Nevzat Kösoğlu’nun kendi hayatını anlattığı Hatıralar Yahut Bir Vatan 
Kurtarma Hikâyesi metninde Hikmet Kıvılcımlı’ya yönelik eleştirinin yanın-
da çok net bir olumlama yapıldığını göz ardı etmemek gerekir. Kıvılcımlı’yı 
tipik bir solcu gibi değerlendirmek mümkün değildir. Ancak onun solun 
eleştirisiyle ilgili yazdıkları üzerinde durmak belki başka bir yönünü açığa 
çıkarmak açısından değerlidir. Hikmet Kıvılcımlı’da Türkiye’de daha sonra 
gündeme girecek olan en eski soldan en yeni sola, bir başka deyişle Şefik 
Hüsnü’den Mahir Çayan’a kadar herkesin eleştirisi yapılmıştır. Günümüzden 
değerlendirildiğinde 1970’li yıllarda yapılan bu eleştirilerin belirgin bir anla-
mı söz konusudur. 

Türkiye’de hangi düşün çevresine mensup olursa olsun çeşitli dönem-
lerdeki entelektüellerin düşünsel dünyası ele alınıp incelendiğinde kalıcılık 
vasfı kazananların çoğunun içinde bulunduğu düşünce çevresini eleştirenler 
olduğu izlenimi oluşmaktadır. Bunlar örtük yahut açık bir biçimde tezahür 
edebilir. Ancak siyasal ve sosyal gelişmelerle bağlantılı eleştirel yorumların 
açık biçimde yapılması aynı zamanda medeni cesaretin varlığını gösterir, ör-
tülü olması durumunda ise dolaylı bir dil söz konusudur. Nurettin Topçu 
1960’lı yılların sonunda mensubu olduğu muhite yahut dindar–muhafazakâr 
çevrelere dışarıdan bakanlardan daha eleştirel yaklaşmıştır. Sezai Karakoç’un 
yazdıkları okunduğunda sadece kendi döneminin gelişmelerinin yorumlan-
masında değil kendisinin de etkilediği varsayılan edebiyatçılar tarafından da 
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örtük bir eleştiri ve suskunlukla karşılaşıldığını belirtmek anlamlı olabilir. 
Türkiye’den 1945’te ayrılan Muzaffer Şerif ülkemizin en enternasyonal 

akademisyenidir. Onun yazdığı bütün metinler İngilizcedir, sosyal psikoloji 
alanında klasiktir. Bunlar Türkçeye kısmen çevrildi, uluslararası arenada da 
önemsendi aynı zamanda. Muzaffer Şerif üzerine Türkiye’de çok az durul-
duğu saptanabilir. Yurt dışında sosyal psikoloji ihtisası yapan iki kişi Mu-
zaffer Şerif ’in metinlerinin uluslararası düzeydeki önemine o vesile ile vâkıf 
oldu. Türkiye’de 1980’den, 1990’dan sonra artan bir biçimde Batı kaynaklarını 
önemseme ve o literatüre bir yönelim olmasaydı, Muzaffer Şerif bugün Tür-
kiye’de bilinmezdi. Bütün hikâye şu: Muzaffer Şerif, yurt dışında Türkiye’ye 
göre çok daha fazla biliniyordu. Aslında her şey, bakmasını bilen göz için 
önemli. Muzaffer Şerif ’in farkına en erken varanlardan biri Sezai Karakoç’tur. 
Sezai Karakoç 1950’li yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciyken aynı 
zamanda sosyolojiye de merak salmıştır. Diriliş dergisinde yayımlanan anı-
larında, Sadun Aren’in sosyoloji dersinde bazı konuları Muzaffer Şerif ’ten 
hareketle anlattığını fakültenin kütüphanesinde okuduğu kitapla fark ettiğini 
anlatır. Sadun Aren Türkiye’de belli kesimlerin önemseyerek baktığı Behi-
ce Boran’ın metinlerini okumaktadır, okuduğu Yurt ve Dünya dergisindeki 
Niyazi Berkes’in yapıtları biraz fazla olumlu bulunarak yorumlanmaktadır. 
Türkiye’de modernistlere de, muhafazakârlara da hoş gelmeyen, onları tatmin 
etmeyen entelektüellerin varlığı yadsınmayacak derecededir.

Tarihin öne çıkması durumu sinema açısından da geçerlidir. Türkiye’de 
sinemacıların çok bariz bir biçimde erken dönemde tarih ilgisinin bulunduğu 
açıktır. Tarih ve kültür sinemacısı Lütfi Ömer Akad’ın Orta Asya’ya da yöne-
len filmine bakarak bu durumu somutlaştırmak mümkündür. Orta Asya’dan 
gelen inanç gelenekleriyle, Müslümanlaşmış bir Türk göçebe aşiretin davra-
nışlarını bir aşk hikâyesi etrafında ele aldığı Gökçe Çiçek (1973) onun sine-
masının düşünsel içeriğinin önemini gösterir. Akad’ın bu filmi dönemin sağ 
basınında da olumlu karşılandı. Mesela Oğuzata Altaylı müstearıyla Nuri Öz-
şahin Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) yakınlığıyla bilinen Töre dergisinde 
bir yazı kaleme aldı. Çok genel düzeyde söylemek gerekirse Akad’ın Ömer Sey-
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fettin uyarlamalarının yanında Osmanlı’dan 1970’lere uza-
nan toplumsal yapının özü ve önemini vurgulayan filmleri 
geçmiş dönemi başarılı bir biçimde yansıtmıştır. Akad’ın 
tarih ilgisi konusunda kimsenin kuşkusu yok fakat onun 
tarihe nasıl baktığı konusunda sağdaki ve soldaki aydınla-
rın yargıları yanlış sonuçlar doğurmuştur. Bunun Akad’ın 
ele aldığı konuların kavranamamasından ve yönetmeni bir 
biçimde araçsallaştırma tutumundan kaynaklandığı açık-
tır. Bu somut durum daha önce dikkat çekilmeye çalışılan 
rötuşlama eğiliminin çok farklı alanlara kadar uzandığını 
göstermektedir. 

Türk düşüncesinin gelişimi içinde edebiyatçıların 
yadsınamaz bir öneminin bulunduğu defaatle ifade edil-
melidir. Diğerlerine göre topluma şu veya bu biçimde et-
kileri bakımından edebiyatçıların önde bulunmalarının 
altında —militan olmayanlar dışında— gelişmelere biraz 

daha esnek bakmalarının yattığını anlamak lazımdır. Son dönemde yayım-
lanan öykü ve romanlarda gelişimin sadece kişisel anlatım açısından değil, 
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düşünsel ve toplumsal meselelerin derinlikli biçimde 
kavranmasına yol açacak boyutların da bulunduğu görül-
mektedir. Vaktiyle seyrettiğim sınırlı sayıda dizi arasında 
Behzat Ç de yer alıyordu. Dizinin senaryo yazarının kita-
bını büyüsü bozulmasın diye uzun süre okumadım, daha 
sonra okudum, doğrusu fena değildi. Bu eseri başkala-
rı da takip etti ama Erken Kaybedenler adlı öykü yapıtı 
diğerlerini boşuna okuduğum duygusu meydana getire-
cek kadar başarılıydı. Eserin derinlemesine incelenmesi 
anlatılanların toplumla da iç içe olduğunu gösterecektir. 
Daha sonra Deli Duman’ı okumaya başladım fakat yapı-
tın kurgusunun belli bir yöne doğru gitmesinden dolayı 
gerisini okumakta zorlandım. 

Tarihin edebiyat dünyasına yansımasının izdüşümü-
nü Orhan Pamuk’un romanlarında yakalamak olanak-
lıdır. Orhan Pamuk’un Deli Duman’ı yazan romancıdan 
ağırlıklı olarak farklılık taşıdığı kaydedilmelidir. Orhan 
Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık yapıtını yazdığı dönem 
romanı heyecanlandırmak bakımından olağanüstü dere-
cede önemliydi. Fakat romanın Gezi olayları başlamadan 
bitmesinin romanın düşünsel içeriğiyle de ilgisi kurulabilir. Yoksa yapıt Gezi 
olaylarıyla hemhâl edilse, kolaylıkla baskı üstüne baskı yapan bir bestseller 
olabilirdi. Deli Duman çok bariz biçimde siyasal çağrışımlı olduğu için çok 
satanlar arasında yer aldı fakat yazarın güncel siyasete yakın tercihi yapıtı 
önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Tabii insanın neyle neyi karşılaştırdığını 
düşünmesi lazımdır.

Siyasetin öncelikli olduğu bir dönem yaşanırken akademisyenlerin ayrın-
tıya daldıklarında esası kaçırdıkları fakat edebiyatçıların ayrıntıya daldıkla-
rında bile bütünlüğü kaybetmedikleri söylenebilir. Burada en az bunun kadar 
kritik olan bir başka husus düşün insanlarının belli meseleleri öne çıkarırken 
akademik metinlerin sınırlılığını aşabilmeleridir. Mesela Kıvılcımlı’nın yaz-
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dıkları Mete Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar kitabıyla karşılaştırılabilir. Hik-
met Kıvılcımlı’nın yazdıkları çok net biçimde belli bir noktada da dursa yani 
ön yargısı fazla da olsa Mete Tunçay’a göre meselenin can alıcı boyutlarına 
odaklanması bakımından daha önemlidir.

Türkiye’de 1960’lar, düşünürlerin, sosyologların ve kültür eksenli yorum 
yapanların tümünün ülkeye ilişkin bir derdinin bulunduğu bir zaman dilimi-
ne tekabül etmektedir. Dönüşümün farklılaştığı 1980’li, 1990’lı, 2000’li yıllar-
dan sonra Türkiye’de kaybolan bu hassasiyettir. Geçmiş dönemdeki entelek-
tüeller bu ülkenin farklılığıyla, bu ülkeli olmakla bağlantılıyken daha sonra 
mesele bütünüyle evrenselleşmek çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Batı 
düşüncesine bütünüyle ayrı durmak farklıdır, Batı düşüncesinden bihaber 
olmak bir tür biçareliktir. Batı düşüncesine teslim olmaksa avarelik. 

Türk düşün hayatı üzerine saptamalarda bulunurken öncelikle herhangi 
bir düşünceyle hesaplaşmanın evvela o düşünceden yararlanmayı gerekli kıl-
dığının ayırdına varılmalıdır. 1960’lı yıllarda entelektüeller Roger Garaudy’i 
okurken ondan hem yararlanıyorlardı hem bir dayanak buluyorlardı hem de 
Garaudy’le hesaplaşıyorlardı. Garaudy’nin ortaya çıkardığı ortam konusunda 
en doğru dürüst değerlendirmeyi yapan Niyazi Berkes “Doğuculuk Modası” 
başlıklı yazısında derin yankı uyandıran bir olguya parmak basar. Berkes, en-
telektüellerin Doğucu yönelimle yetinmesini oyuna gelmek şeklinde yorum-
lamaktadır. Hele hele Batılı metinleri okumak suretiyle Doğucu bir anlayışı 
öne çıkarmak başlı başına sorunlu görünmektedir. Düpedüz modadır bu.

Entelektüelin kendi metninde kendi düşüncesinin izinin bulunmasının 
yadsınamaz değeri vardır. Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında Usul” baş-
lıklı birinci sınıf makalesinde söylediği şu: Türkiye’de ciddi bir entelektüe-
lin —edebiyatçıdan bahsediyor— metni kendi şahsi düşüncesinin izini ta-
şır. Benzer bir ifadeyi Entelektüel kitabında, Oryantalizm yapıtıyla tanınan 
Edward Said de dile getirir. Said, Jean Paul Sartre ile Bertrand Russell’dan 
dünyada kendi sesinin tınısı olan iki yazar diye bahseder. Bu açıdan yakla-
şıldığında Türkiye’de yeni dönemde kendi yazdığı metinde kendi sözünün, 
kendi düşüncesinin tınısı olan yazara çok daha sınırlı sayıda örnek gösterile-
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bileceğini tahmin etmek için kâhin olmaya 
gerek yoktur.

1950’li yıllardan itibaren Kemal Tahir ya-
nında başkalarını da görmek mümkün; Ah-
met Hamdi Tanpınar, Hikmet Kıvılcımlı da 
var. Osmanlı’nın olağanüstü eleştirildiği bir 
dönemde, belki onunla da bağlantılı olarak 
Kemal Tahir’in yazdıkları çok önemlidir. Os-
manlı’nın toplumsal yapısı üstüne çok tahlil 
yapan Kemal Tahir “Biz Osmanlılarız, bizde 
çok adam bulunur.” sözünü aktarırken bunun 
altına Nâzım Hikmet’in dedesi diye yazar. 

Yazdıkları Türk düşününde ve siyasi ha-
yatında derin yankı uyandıran İdris Küçükö-
mer portresinin dinamikliğine bakıldığında 
medeni cesaretin ne kadar önem arz ettiği 
üzerinde özenle durulmalıdır. Yaşamı ve 
düşünsel serüveni bir kısım İslamcı ve solcu 
tarafından fazlasıyla önemsenen Küçükömer 
1960’ların ikinci yarısında Düzenin Yabancı-
laşması yapıtını kaleme aldığında olağanüstü dar bir çevredeydi. Ayrıca Küçü-
kömer’in tüm yazdıkları toplansa çok sınırlı bir hacme ulaşır. Belli bir düşün-
cenin açımlanmasının, geliştirilmesinin neticesindeki Düzenin Yabancılaşması 
sayfa sayısı bakımından kalın değildir. Fakat akademik atmosferdekilerin yaz-
maya yatkın oldukları tuğla gibi kalın ama içeriği zayıf, sığ kitapların yanında 
çok dinamik olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Günümüzde hemen herkes ortada olmaya, görünmeye çok önem veren 
bir tutuma sahiptir. Her defasında şunu hatırlatma gereği duymak lazım: 
Akademisyenlere nazaran edebiyatçıların daha kişilikli olduğunu ifade eder-
ken Kemal Tahir örneğinin yanında Attilâ İlhan’ı anmak lazım. Şu nedenle, 
Attilâ İlhan döneminin özelliklerine eleştirel bakabilmiştir. Saptamayı yerli 

TÜRKIYE’DE KENDI SESININ 

TINISI OLAN INSAN SAYISI 

OLAĞANÜSTÜ SINIRLI .  EDWARD 

SAID ,  ENTELEKTÜEL KITABINDA , 

“ENTELEKTÜELIN KENDI SESININ 

TINISI OLUR ,  SÖZÜNDE KENDI 

DÜŞÜNSEL DAMGASI OLUR.” 

DIYOR VE DÜNYADAN RUSSELL VE 

SARTRE’ I  ÖRNEK VERIYOR.
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yerine oturtmak için onunla Kemal Tahir’in dünyalarının çok 
çok farklı olduğu dikkate alınmalıdır. 

1960’lı yılların gündemiyle 1970’li yıllara giderken o dö-
nemde Attilâ İlhan diye birinin varlığından bahsetmek müm-
kün değil, fakat 1970’li yıllarda da yokluğundan söz açmak im-
kânsızdır. Türkiye’nin gündemine bariz bir şekilde giren Attilâ 
İlhan’ı küçümsemeye çalışanlar şairliğini yahut romancılığını 
öne çıkarırlar fakat onun düşünce metinlerinin değeri göz ardı 
edilemez. Attilâ İlhan, 1970’li yılların başlarında Hangi Sol adıy-
la bir kitap yayımlar. Sadece bu yapıt bile doğru sayılabilecek 
bir fotoğraf verecektir. Başka bir deyişle Türkiye’de tabiri caizse 
solcu entelektüellerin en önemlileri, solun revaçta olduğu dö-
nemde solu eleştirebilenlerdir. O dönemde Attilâ İlhan’ın cesa-
reti biraz sınırlıdır çünkü kitabın ilk baskısında genellikle dünya 
solu öndedir fakat zaman içinde Türk solu ile ilgili eleştirileri de 
bu kitaba dâhil edilmiştir. 

Attilâ İlhan’ın düşüncelerinin anlaşılmasının yolunun bu tarz 
metinlerinden geçmesi gerektiğinin bir başka örneği ise Hangi 
Batı (1972) yapıtıdır. Başka bir ifadeyle solcunun Batılılaşmaya 
karşı eleştirel metin yazamayacağı bir dönemde Batılılaşmayla 
belli bir barışıklığı da olan —ki Kemal Tahir’in öyle bir barışık-
lığı yoktur— bir yapıt kaleme alması dikkat çekici bir mahiyet 
arz etmektedir. Attilâ İlhan’ın 1970’lerde zamanına aykırılığının 
bir başka boyutu cinsellikle ilgili bazı yaklaşımlarını açıklaması-
dır. Onun Fena Halde Leman eseri okuyucuların genelde ahlaki 
metinleri okumaya yatkın oldukları bir dönemde okumakta zor-
luk çekecekleri bir nitelik taşımaktaydı. Düşünsel ve diğer ilgi-
leri doğrultusunda Attilâ İlhan’ın Alexandra Kolantai’nin Cinsel 
Devrim kitabını 1980’li yıllarda değil, feminizmin Türkiye’de 
gündemde olmadığı 1970’li yılların ortasına doğru 1974’te Bilgi 
Yayınevinden çıkarması üzerinde de durmak gerekmektedir. 

ATTILÂ ILHAN SIYASI 

KONULARDA YAZMAYA 

BAŞLAYINCA ,  O ZAMANA 

KADAR ,  KENDISINDEN 

YALNIZ EDEBÎ METINLER 

OKUMAYA ALIŞMIŞ 

YENI KUŞAĞIN ÇIÇEĞI 

BURNUNDA SOLCULARINI 

EPEYCE ŞAŞIRTTIĞINI 

BELIRTIR. 
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Konunun kavranması bakı-
mından Attilâ İlhan’ın vurgu-
lanması gereken başka bir tarafı 
daha bulunmaktadır. 1970’lerde 
12 Mart romanlarının olağa-
nüstü revaçta olduğu dönemde 
Pınar Kür’ün Yarın Yarın adlı 

romanını yayımlar. Romandaki devrimci genç karakterine o yıllarda yazılan 
metinlerden daha mesafeli ve eleştirel bakılmaktadır. Pınar Kür’ün yapıtla-
rı okunduğunda Fransız kültürüne yatkınlık, bu topluma yabancılık dahası 
yetişme tarzı bakımından bir farklılık hemen göze çarpar. Bu tutum onun 
belki gündelik konuşmalarına bile sinmiştir. Pınar Kür’ün de aralarında bu-
lunduğu dört kadının NT V’de yaptığı Haydi Gel Bizimle Ol adlı programdaki 
bir husus anlaşılmamış noktaların da açıklık kazanmasını sağlayabilir. Hayli 
seyredilen o programda Pınar Kür, tuhaf çağrışımlı sözler sarf etmeye kalktı. 
Müjde Ar ise ona dile getirmeye çalıştıklarının ekranda anlatılmasının yanlış 

TÜRKIYE’DE ESKIDEN 

BIR BIÇIMDE SORU 

SORULUYORDU BATI 

KONUSUNDA. “HANGI 

GARB ,  HANGI BATI?” ATTILÂ 

ILHAN’A KADAR GELMIŞ BU 

SORUYDU.

TÜRK ENTELEKTÜEL 

HAYATINDA SELIM ILERI 

KADAR MERAKLI ÜÇ BEŞ KIŞI 

OLSA ESKI DÖNEM DÜŞÜNCE 

HAYATI ÇOK DAHA NET BIR 

ŞEKILDE ORTAYA ÇIKABIL IR.

SELIM ILERI ATTILÂ ILHAN



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I70

olduğunu hatırlattı. Yaşananlar Pınar Kür’ün Türkçe küfür kültürüne olağa-
nüstü yabancı kaldığını gösteren bir durumdu. Son yıllarda yayımlanan Sadık 
Bey yapıtı ise yazarın bu genel tutumunun aksine, bir biçimde toplumla içli 
dışlı, bu coğrafyayı sarıp sarmalayan bir anlatıdır.

Selim İleri’nin yazdıkları ele alındığında onun her dönemle uyumlu oldu-
ğunu dolayısıyla genellikle öne çıkan yaklaşımlardan etkilendiğini belirtmek 
gerekir. Bu yönü bazı düşünürlerle paralellik göstermektedir. Selim İleri, Ke-
mal Tahir’den söz açarken onu ağırlıklı bir şekilde ciddiye aldığını hissettirir. 
Bunu Pastırma Yazı kitabının arka kapak yazısındaki, Kurt Kanunu’nun so-
nunu hatırlatan “Emin Bey’in dürüstlüğünü hayat boyu taşıyarak” gibi ifa-
delerinde görmek mümkün. Bu kitap Selim İleri’nin başka metinlerinde de 
belirttiği gibi Kemal Tahir’in tavassutuyla yayımlanmıştır. Sene 1971, Kemal 
Tahir’den belli bir miktar uzaklaşma söz konusudur. Selim İleri’nin daha sonra 
temel kitaplarından biri kabul ettiği Cehennem Kraliçesi üzerinde ise Attilâ İl-
han’ın etkisinin çok yoğun bir biçimde olduğu aşikârdır. Öyle ki İlhan’ın kitabı 
yayımlanmadan evvel okuduğunu vurgular. Yine aynı şekilde cinsellik gibi ko-
nuların daha sonraki dönemde öne çıktığını yakalamak olanaklıdır.

Dönemlerin temel özelliklerini yansıtan yazarların söyleyip yazdıklarını 
alt alta sıralamanın ötesinde tüm bu gelişmeler Bilgi Yayınevi ile de bağlantı-
lıdır. Zaten olup bitenler Attilâ İlhan orada bulunduğu içindir. Hakeza Kemal 
Tahir’in Bilgi Yayınevi ile ilişkisi çok önemlidir. Öte yandan Attilâ İlhan’ın 
Bıçağın Ucu (1973) romanı kendisi yayınevine gelmeden iki üç yıl yayıncıda 
beklemiştir. Ardından roman yayımlanır ve o ilişki ağı süreklilik kazanır. As-
lında hayatını, Selim İleri’nin yaptığı Nâm–ı Diğer Kaptan. Attilâ İlhan’ı Din-
ledim (2005) adlı nehir söyleşisini okuduğunuzda bu durumu ve ayrıntılarını 
çok net bir biçimde fark etmemek imkânsızdır. 

Türkiye’de edebiyatın hikâyesinde 1980’lerden itibaren ağırlıklı olarak da 
2000’li yıllardan sonra sosyal gerçekçilik bir biçimde kenarda kalmaya hatta 
terk edilmeye başlar. Bu dönemde Türkiye’de gündeme taşınan hususlardan 
biri; burjuva çevrelerini, oradaki incelikleri anlatma sürecinde yaşanan sıkıntı-
dır. Şerif Gören bir film çekmişti. Kendisine şunu sormuştum: “Siz bu burjuva 
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çevrelerini nasıl gösteriyorsunuz?” Şerif Gören ki filmleri topluma olağanüstü 
yakın bir sinemadır. “Yahu işte Amerikan filmlerine bakıp gösteriyoruz.” şek-
linde bir cevap vermişti. Diğer bir ifadeyle yaşananlara aşina olunmadığı tak-
dirde bunu muhayyile ile göstermek mümkün değil. Dönemin zihniyetinin en 
bariz olarak yansıdığı alanlar da hiç kuşkusuz her devirde olduğu gibi edebiyat 
ve sinemadır.

Türkiye’de edebiyat hangi mecraya doğru akıyorsa, Selim İleri akıllıca, hoş 
ve başarılı bir biçimde yazdıklarını o mecraya doğru götürmekten geri dur-
maz. En baştaki durumu dikkate alarak anlatmaya çalışırsak bir dönemde 
Selim İleri’nin metinlerinde İstanbul çok merkezî bir yere geldi. Başka bir ifa-
deyle İstanbul üzerine çok sayıda metni bulunmaktadır. Elbette eski dönem 
İstanbul’unu, çok daha eskisini de anlatır. Mesela biraz anı gibi de okunabi-
lecek olan Gramofon Hâlâ Çalıyor yapıtında 1950’lerin 1960’ların filmlerin-
den, gündelik hayat aktarmalarına kadar pek çok öge yer alır. İstanbul’la ilgili 
diğer kitapları da okurunu daha eski döneme kadar götürmeyi başarır. 

Türk entelektüel hayatında Selim İleri kadar meraklı üç beş kişi olsa eski 
dönem düşünce hayatı çok daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Okurlarını 
eski dönemin unutulan metinlerine ulaştırır. Cemil Şevket Bey Aynalı Dola-
ba İki El Revolver (1996) yapıtında birebir oturmasa da Nahit Sırrı Örik ile 
bağlantılı bir paralellik görmek mümkündür. Onun temel özellikleriyle, ilgi 
alanlarıyla birlikte düşünüldüğünde yazdıkları, genellikle eski dönem hak-
kında okuduklarından etkilenmektedir. Bu durum Pastırma Yazı yapıtında 
da saptanabilir fakat kendi söylediği gibi “acemice” bir tarzdadır. 

1960’lardan itibaren belli başlı tartışmaların Osmanlı tarihi ve toplumsal 
yapısıyla ilgili olmasının temelinde Kemal Tahir yer alır. Selim İleri’nin yaz-
dıklarının Osmanlı’dan esinler taşıması Kemal Tahir’le bir arada bulunmasıy-
la koşutluklar taşımaktadır. Aynı şekilde diğer metinlerinde oraya yönelmesi, 
daha da önemlisi zaman içinde Attilâ İlhan’ın da Osmanlı’ya yönelmesi Kemal 
Tahir’in yazdıkları dikkate alınmadan somut bir biçimde anlamlandırılamaz. 

Selim İleri’nin son döneminde çeşitli mecralarda metinleri yayımlanmak-
ta. Öyküleri dışında 2000’li yıllarda dünya edebiyatı, eski dönem edebiyatı 
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ve sinema üzerine, kendi ilgileri üzerine hayli yazısı çıktı. Onun metinleri 
üzerinden Türkiye’nin serüveni net bir biçimde kavranabilir. 

Selim İleri’nin Kar Yağıyor Hayatıma yapıtında kendi tanıdığı sanatçıları 
ve yazarları yeniden değerlendirmesi önemsenmelidir. Kendisi anlatım pers-
pektifi çerçevesinde neredeyse hiç olumsuz cümle kurmadan anlatır geçmiş 
dönem sanatçılarını. Selim İleri 1949 doğumlu ve kendi kuşağından herhangi 
bir akademisyenin o kadar fazla sayıda kişiyi, entelektüeli çok veciz bir bi-
çimde anlatması mümkün değil, o kadar güzel dile getirmesi ise imkânsız. 
Bunları özlü bir biçimde yakın bir tarihte anlatabilmesi gayet başarılı. Onun 
gündeme getirdiklerini herhangi bir akademisyenin tuğla gibi kitapla anlat-
masının zorluğu dikkate alınırsa yazdıklarının kültür odaklı bir inceleme gi-
rişimi olmanın ötesine geçtiği rahatlıkla söylenebilir. Selim İleri metinlerini 
ince ince işleyerek dolayısıyla fazla çaba harcayarak kişilerin fotoğrafını çek-
mektedir. Üstelik gayet etkili bir tarzda yapmaktadır bunu.

Türkiye’de edebiyat ve düşünce alanında neler yaşandığı üzerinde yeterin-
ce durulmamıştır. Bugünkü durumda edebiyat alanında çok bariz olan husus 
yayınları takip etmenin olağanüstü derecede zorlaşmasıdır. Yayımlananların 
tümünü okumak mümkün değil. Bir kongrede sunum yapanlardan biri Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a yakın bir düşünceyi dile getirdi. Ömrü hayatı boyunca çeviri 
yapan bir kişi düşünün. Çevirinin önemli olduğunu gösteren bir duruma işaret 
etmek bakımından sabahtan akşama kadar Türk edebiyatı okuyan birinin böyle 
bir yönelimi olsa çok başarılı olabilir. Bizde ise şöyle bir durum söz konusu: Di-
yelim eğitimine bakıyorsun, ne varsa başkalarında bulacağı zihniyeti var. Bizim 
akademik çevrede, öbür çevrede bir entelektüel var, onun dışındakiler ente-
lektüel değildir şeklinde. Edebiyatta İslamcılar açısından en bariz örnek Necip 
Fazıl, sol açsından şiirde Nâzım Hikmet’tir. Günümüzde okur kitlesi için Necip 
Fazıl imzasıyla değişik bir Nâzım Hikmet şiiri gönderilse yahut altından ismi 
silinse insanlar onun Necip Fazıl veya Nâzım Hikmet şiiri olduğunu anlamasa 
değerlendirme farklı olur. Ayrıca onun şiir olup olmadığının da tartışılma ihti-
mali insanların bakış tarzındaki dönüşümü gösterir. 

Düşünce ve kültür sahasına bakıldığında benzer hususların çeşitli vesile-
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lerle gündeme geldiği görülür. Saptamayı örneklemek anlamında vaktiyle si-
nemayla ilgisi bulunan biriyle yapılan tartışmayı örnek vermek gerekir. Onun 
yanında bazı düşüncelerimi genel düzene aykırı bir şekilde ifade etmeye cüret 
ederdim. Kendisi bana dönüp dolaşıp 1960’lı yıllardaki sinemayı gündeme 
getirdiğimi dahası söyleyecek başka sözümün kalmadığını ifade ederdi. As-
lında bir yanıyla bu doğru gibi görünür. Ama geçmişte doruklar bulunur. 
Zaman zaman da düşünürler, araştırmacılar veya edebiyatçılar bir konuya 
veya meseleye takılıp kaldığında onu tekrarlar. Bunun sınırlılıklarından kur-
tulmak gerekir. 

Tuncay Birkan hayatı boyunca çeviri yaptı fakat son yıllarda yazdığı Türk-
çe metinler olağanüstü gelişkin ama çok az. Hayatında internet olmayanlar 
da dâhil, onun Türk edebiyatçıları hakkında yazdıkları üzerine düşünmelidir. 
Bir yönüyle bakış biçimi problemli görülebilir. Bana göre bir kısmı problemli 
fakat gündeme getirdikleri başlı başına önem arz eder. Mesela Refik Halit Ka-
ray’ın kitaplaşmamış gazete yazılarının yayımını üstlendi. Bunu sadece Refik 
Halit’in edebî kimliği açısından dert edinmiyor, onu dünyaya bakış çerçevesi 
açısından da önemsediği bariz. Sait Faik, Haldun Taner özellikle Nurullah 
Ataç hakkında yazdığı olağanüstü ciddi metinler kimsenin aklına gelmeyen 
bağlantı noktalarını ortaya çıkarabilir. 

Tuncay Birkan tarzındaki metinlerin başkalarının yahut edebiyat araştır-
macılarının yazdıklarında bulunmadığını fark etmek gerekir. Mesela Nurullah 
Ataç’a bakarak onun 1940’lı, 1950’li yılları üzerinden bir portresini çizdiğinin 
vurgulanması anlamlı olabilir. Önceki döneme göre orada bambaşka bir Nu-
rullah Ataç portresinin bulunduğunu tespitlerine dayanarak anlatmaya çalış-
ması yazdıklarının değerini somutlaştırmaktadır. Şayet herhangi bir şekilde 
onun yazılarını internet mecrasında tesadüfen keşfetmeseydim metinlerindeki 
yaklaşımlarından haberdar olmam imkânsızdı. Tuncay Birkan’ın 1940’larda-
ki edebiyatçılara yönelmesi Selim İleri’nin eski edebiyata yönelmesiyle birlikte 
düşünülmelidir. Eski edebiyatın son dönemde gerektiği ölçüde okunmadığını 
belirtmek meseleyi anlamayı mümkün kılabilir. Yine Birkan’ın metinlerinin bir 
kısmının çok genelleyici olmadığının fark edilmesi gerçekliği olanca açıklığıy-
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la sergileyebilir. Altı çizilen metinleri onun dünyasından 
tümüyle farklı. Evin reddini, evden kaçışı öneriyor eski 
yazdıklarıyla. Evden kaçışın özgürlük getirdiğini sanıyor 
ama böylelikle resmen bir başka eve kapılanıyor. Hâlbuki 
1940’lar ekseninde yazdıkları evin reddini değil kabülünü 
işaret ediyor. 

Düşünürlerin yazdıklarının anlaşılması için duyar-
lılıkların yol açtığı sınırlılıklardan kurtulmak gerekliliği 
bulunmaktadır. Türkologların, mesela Zeynep Kerman, 
İnci Enginün, özellikle de Orhan Okay’ın yazdıkları baş-
ka bir mantıkla değerlendirildiğinde olağanüstü ilginç bir 
manzara ortaya çıkabilir. Orhan Okay Silik Fotoğraflar 
adlı kitabında iki hocası bağlamında Ahmet Hamdi Tan-
pınar’la Mehmet Kaplan’ı anlatır. Orhan Okay, son yazdığı 
metinde Tanpınar’a epeyce mesafeli, ilk metinde de o me-
safe bir ölçüde var. Tanpınar hakkındaki değerlendirme-
sinde Mücevherlerin Sırrı kitabındaki Tanpınar’ı dikkate 
alarak iki çelişkiye dikkati çeker. Tanpınar’da Osmanlı 
aşkının bulunduğunu fakat bununla CHP’liliği arasında 
bir çelişki olduğunu söylemektedir. Ayrıca Tanpınar’ın 

durumuyla arkadaşları arasındaki gerilimin yadsınamayacağını kaydetmek-
tedir. Tanpınar’ın Allah inancıyla Marksist çevrelerle çok iç içe bulunmasının 
meydana getirdiği durumu düşünmek gerektiğini belirtmiştir. Yazdıklarında 
Mehmet Kaplan’ı çok daha entelektüel bir konuma yerleştirmesi kimi gerçek-
lerin üstünü örtecek mahiyettedir. Oysa Tanpınar entelektüel, düşünce adamı 
diyebileceğimiz bir figürken diğeri ise sadece akademisyendir. 

Düşünce tarihinin serüveniyle ilgilenirken şu husus daima gündeme ge-
lir: İnsanın birtakım görüşler ileri sürerken biraz cesaretli olması lazım… 
Çoğu akademisyende bu yaklaşım yok mesela, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
yaklaşımlarının anlaşılma ve ele alınma hikâyesi de böyle. Tanpınar belli bir 
tarihe kadar ön yargısını aştığı için Türkiye’deki solculardan daha evrenseldir. 

TÜRKIYE’NIN EN ÖNEMLI 

ENTELEKTÜELLERINDEN 

SELAHATTIN HILAV , 

TÜRKIYE’DE SOL KESIM 

HIÇBIR BIÇIMDE AHMET 

HAMDI TANPINAR 

OKUMAZKEN 1973 YIL INDA 

ONUN HUZUR ROMANI 

ÜZERINE ÖNEMLI BIR MAKALE 

YAZDI.
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Türkiye’nin en önemli entelektüellerinden biri Selahattin 
Hilav, Türkiye’de sol kesim hiçbir biçimde Tanpınar oku-
mazken 1973 yılında Tanpınar’ın Huzur romanı üzerine 
önemli bir makale yazdı. Huzur romanının zannedildi-
ği gibi muhafazakâr olmadığını ifade etti. Romanda sol 
unsurların yoğun bir biçimde bulunduğunu gösterdi. 
Türkiye’de belli bir kesim Tanpınar’ı okumaya o metin-
den sonra başladı. Mesela Murat Belge’nin Ahmet Hamdi 
Tanpınar yazıları 1975–76’lara rastlar. Günümüzde sol 
liberaller açısından Tanpınar âdeta millî yazar hüviye-
tindedir. İlginçtir sosyologlar ve akademisyenler geçmiş 
döneme baktıklarında hemen her yerde milliyetçi ve mu-
hafazakâr kimlik görüyorlar. Liberal solcular için milli-
yetçi ve muhafazakâr grupların içinde bunun tek istisnası 
Tanpınar’dır. Orhan Pamuk’un Öteki Renkler kitabındaki 
Tanpınar portresi de Türkologların Tanpınar algısından 
çok farklıdır. Pamuk’un Tanpınar portresi olağanüstü Ba-
tılı bir figürdür. Türkologların yazdıkları ele alındığında 
ise tam bu coğrafyanın insanı diyebileceğimiz bir Tanpınar fotoğrafı ortaya 
çıkmaktadır. Aslında bütün hikâye düşünür ve edebiyatçıların metinlerini rö-
tuşlayarak sunma tutumunun yaygınlığından kaynaklanır. 

Türkiye’de insanlar 1980’lerden, 1990’lardan itibaren belli entelektüellerin 
yazdıklarını yorumlarken çok sınırlı bir şekilde ele aldılar. Şerif Mardin’e, Ce-
mil Meriç’e bakarken bu coğrafyayla çok ilgilenmiş diye yaklaştı muhafazakâr 
İslami kesimler. Diğerleri de Batılı yaklaşım tarzlarını ne kadar iyi biliyor diye 
gördü. Bunun en somut göstergesini Şerif Mardin’de değil ama Cemil Meriç’te 
bulmak mümkün. Kendisi “Benim bütün derdim, benim önemsediğim Batı’ya 
karşı koymak.” demesine rağmen onu sevenler Meriç’in Batı’yı ne kadar iyi 
bildiğini düşünerek kendisine yöneldiler. Oysa burada yoğun bir çelişki söz 
konusu… 

Türkiye’nin çok önemli entelektüellerini hem olumlu hem de olumsuz 

ORHAN 

PAMUK’UN DÜZYAZILARINDAN 

OLUŞAN ÖTEKI RENKLER 

KITABINDAKI AHMET 

HAMDI TANPINAR PORTRESI 

TÜRKOLOGLARIN TANPINAR 

ALGISINDAN ÇOK FARKLIDIR.
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yanıyla ele alıp değerlendirmek daha kapsamlı tahlillerin kapısını arayabilir. 
Türkiye’nin geçmiş döneminde çok derin, çok engin, çok zengin bir entelektü-
el birikim var. Bu dönemde de bulunabilir fakat bizim tipik akademisyenler bu 
tür konuları ancak akademik yahut ansiklopedik bilgi konusuna dönüştüğün-
de anlamayı denerler. Günümüzde okuduklarımız arasında entelektüel yönü 
gelişkin isimlerin bulunmadığı kesin ama farkında olmadıklarım da vardır 
mutlaka. Belki biz kendimiz kıt bir çevrede bulunduğunuzdan geçmişe bakar-
ken daha nostaljik bir çerçeveden hareket etme tutumunu benimsemekteyiz. 

Türk düşünce hayatının geçmişine yönelindiğinde bu toplumda edebiya-
tın çok güçlü bir yerinin olduğunu fark etmemek imkânsız. Belki öbürleri-
ne yönelik ilgimiz, bilgimiz çok daha sınırlı olduğu için öyle zannediyoruz. 
Aslında bu coğrafyanın etkisi bugün yazanların üzerinde de bir şekilde te-
zahür etmektedir. Belki şöyle söylemek daha doğru, akademisyenlik tekrar 
üzerine şekillenir. Ayrıca başka bir duruma da işaret edilmelidir. Şayet ele 
alınan metin çok görkemliyse ister istemez onun altında ezilirsin. Mesela 
1960’lı yıllarda Türkiye’de ve dünyada sol bir rüzgâr esmesi Marksizmi çok 
yaygınlaştırdı. Üniversiteye gideceklerin aklına önce iktisatçı olmak geldi. O 
dönemde en parlak okul olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-
ne iktisatçı olmak amacıyla girilirdi. İlk sene iktisat dersi okuyorsun, makro, 
mikro okuyorsun. Hoca anlatırken genel bir ruhsal tarzımız var. Dinledikten 
sonra kafanı sallarsın. Kafayı sallamak anlıyorum anlamına gelir, biz fazla bir 
şey anlamadık ama kafamızı salladık. İkinci sınıfta yine iktisat dersleri bu çer-
çevede işlenir. O zaman Besim Üstünel diye bir hoca vardı. Onun dinleyince 
toplum sorunlarıyla ilgilenmek için iktisatçı olma kararlılığımız artardı. Yıl-
maz Akyüz Piero Sraffa diye bir iktisatçıyı tanıttı. Belirgin olarak hacimsiz 
kitabını hemen asistan olan bir öğrenci tercüme edecekti. Yarım asrı aşan za-
man geçti hâlâ edecek. Sonraki yıllarda iktisat daha geri plana düşünce kamu 
yönetimi veya uluslararası ilişkiler bölümleri ön plana çıktı.

Çeviriler Türkiye’de düşüncenin gelişmesi, şekillenmesi ve yön değiştir-
mesi açısından üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir hikâyedir. 
Türkiye’de son dönemde çok yoğun bir biçimde Batılı metinlerle karşı kar-
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şıyayız. İnsanın bazı hususları kendine itiraf etmesi kolay değil. Düşünce 
alanında ise böylesi bir itiraf tümden zor… Son yıllarda hemen herkes Ba-
tı’nın en temel entelektüellerini mesela Michel Foucault’yu anlıyor. Martin 
Heidegger’i, Pierre Bourdieu’yu, Slovaj Zizek’i de. Başkalarını da okuyorlar 
tabii. Oysa çoğu kişi böylesi metinleri okuduğunda —çok fazla okunduğunu 
söylemiyorum ama okunduğu zaman— fazla anlamadığını fark ediyor. Başka 
bir deyişle bazıları anlamadıklarını açık yüreklilikle telaffuz edebiliyorlar ama 
Türkiye’de çok sayıda insan bunu dile getirmeye çekinir. Ayrıca çok temel 
metinlerin anlaşılabilmesi sanıldığı kadar kolay değildir.

Türkiye’de herkes her şeyi bildiği yanılsaması içindedir. Mesela üniversite-
de hocaya öğrencinin biri “Şunu okudun mu?” dediğinde “Yok, okumadım.” 
cevabını verecek hoca sayısı yok denilecek kadar azdır. Çünkü karizman çi-
zilir. Okudum diyorsun mecburen. Başka bir ifadeyle muhayyel bir kitap adı 
söylense bile, hoca kısmı onu da okur. Dile getirmek istediğim hikâye şu: Uzun 
zamandır çok yoğun bir biçimde Batılı entelektüellerin metinleri Türkçeye 
çevriliyor. Mesela 1960’lı yılları dikkate alırsak bilinecek isimler Marx, Engels, 
Lenin, Stalin’dir. Dev–Yol liderlerinden biri çok dürüstçe o dönemde Marx’ı, 
Engels’i kavrayamadıklarını fakat sosyalizmin temel meselelerini Lenin’den, 
Stalin’den anladıklarını anlatır. Hakikaten Lenin’den, Stalin’den bunları anla-
mak daha kolay… Türkiye’deki hikâye de biraz bunun üzerinden şekillenir. 
Batı’dan tercüme edilen gelişkin teorik metinlerin altında kalıp ezilenlerin 
yazdıkları da çok problemli ve bu coğrafyadan kopukluk arz eder. 

Türkiye’de bir entelektüelin çok farklı teorik metinlerle, çeşitli yazarların te-
orik metinleriyle karşı karşıya kalmasının dışında herhangi bir yazarın teorik 
metniyle yüz yüze gelse, onunla hemhâl olsa, onu özümlese, onu geliştirse daha 
dengeli bir durum ortaya çıkabilir. Türkiye’de bu durumların daha sonraki dö-
nemdeki gelişim biçimleri benzeri mecrada seyretmekte ve bu tür önemli düşü-
nürler de zaman içinde bariz bir biçimde değişiklik göstermektedir. Türkiye’de 
bir akademisyenin, bu tür metinler üzerinde çalışanların bahsettiğimiz türdeki 
metinleri okuyup özümleme derecesi daima şüphelidir. Değişik dönemlerde 
değişik düşünürlerin ortaya çıkması bunu daha zorlaştırmaktadır. 
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Peki, edebiyat okuyanlar bunları dikkate almaz mı? Belli ölçüde okuduk-
larını söylemek gerçekçi olabilir. Edebî metin okuyanların çok net bir biçim-
de bu toplumla bağlantı noktaları kesilmez. Diğerlerini bilhassa akademis-
yenleri okuduğunda onların bu tür metinlerin ya tercümesini yaptığını ya 
da bunlardan aşırı ölçüde esinlenmiş metinler yazdığını fark etmemek im-
kânsızdır. Çeşitli boyutlarıyla ele alınabilecek bu durum aslında başlı başı-
na problemlidir. Edebiyatın dinamiği de bir biçimde tam anlamıyla burada 
şekillenmektedir. Mesela bunu çok açık bir biçimde Şerif Mardin’in yazdık-
larıyla somutlaştırmak daha anlamlı olabilir. Mardin kendisiyle yapılan bir 
söyleşide dönemler içinde değişen entelektüel ilgiler üzerinde derinlikli bir 
biçimde düşündüğünü hissettirir. Genel düşünsel doğrultusunda etkin ente-
lektüellerin farklı farklı anlaşılması bir yana bu konuda çok gelişkin tartışma-
ların yapılmamasına hayıflanır.

Türkiye’de uzun vadede birtakım önemli durumlar değişebilir ama işin 
sosyal, kültürel boyutuna bakma tutumu terk edilmemelidir. Ayrıca edebi-
yatın entelektüel metinle ilişkisi akademisyenler veya düşünürlerde olduğu 
ölçüde yoğunluk arz etmek durumunda değildir. Türkiye’de, edebiyatçılar 
evrensel metinlerle —ben bunları çok doğru anladıklarını söylemiyorum— 
yoğun bir biçimde daha farklı bir tarzda daha kapsayıcı ve yaratıcı üretici 
biçimde bir ilişki kurmaktadırlar. Son dönemin yeni edebiyatçısından Kemal 
Tahir’ine kadar tüm edebiyatçılarda bu durum çok net bir biçimde bulunur. 
Bunun zaman içindeki gelişimi üzerinde hak ettiği ölçüde durulmamıştır. 
Türkiye’de edebiyatçıların temel dayanaklarından biri Dostoyevski’dir mese-
la… Onun yazdıkları hep gündemde olmuştur. Dostoyevski’nin Batı Notları 
yapıtını 1970’li yılların başında Bilgi Yayınevi yayımladı. O kitabın ortaya 
çıkmasının ve çevrilmesinin sebebi ise Kemal Tahir’dir. 

Türk düşüncesinin dinamiklerini ele alıp kavramak aynı zamanda toplu-
mun tarihini anlamaya çalışma çabasının bir parçasını teşkil eder. Edward 
Hallet Carr’ın üniversitelerde okutulan çok çeşitli yapıtları var, Bolşevizm 
tarihini ben de okuttum. Tarih Nedir? kitabını da. Bizim tarihçilerin kaçı 
okutmuştur bilmiyorum da, sosyologlar, siyaset bilimciler bunları ne kadar 
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okuyor, doğrusu merak ediyorum. Carr Rusya’yı çok iyi biliyor, Bolşevik 
Devrimi adlı üç ciltlik çalışması çok değerli… On ciltlik Rusya Tarihi ile Rus 
entelektüelleri üzerine kitapları da bir toplumu anlama çabasının nerelere ka-
dar uzandığının göstergeleridir. Carr’ın sadece o dönem üzerine değil, aynı 
zamanda Dostoyevski eksenli bir yapıtı da var. Onun araştırmalarının Türki-
ye’de tahrik edici bir etki meydana getirmesi gerekirdi. Türkiye’nin herhangi 
bir meselesini onun gibi ele alabilecek bir kişinin olup olmadığı ciddi bir soru 
olarak önümüzde durmaktadır. Hiç kuşkusuz illa ele aldığı kişiyi methetmek 
zorunda değildir. Türkiye’nin herhangi bir meselesini alıp, herhangi bir ede-
biyatçıyı onun içine yerleştirip değerlendirme tutumu düşünsel yönelimlerin 
daha doğru bir biçimde kavranmasını sağlayabilir. Türkiye’nin son yüz yıllık 
modernleşme serüveninin tarihi konusunda bir üretkenlik söz konusu. Fa-
kat mevzuyu Carr tarzında ele alan bir kişi var mı? Hatta onu acemice taklit 
ederek yapma tarzında bile bir girişim söz konusu değil. Akademidekilerin 
çoğunun aklına bile gelmez modernleşme serüvenini çok çeşitli veçheleriyle 
ele almak. Belki de bu bir uzmanlık meselesi, edebiyat ayrı dünya, düşünce 
ayrı dünya diye düşünürler. Dolayısıyla bu sınırlı çerçevede olaylara bakma 
ve yaşananları o bakış açısıyla değerlendirme tutumu çok yaygın. Türkiye’den 
yurt dışına gidenlerin hepsi Türkiye üzerine tez yazıyor. Fakat entelektüeller 
üzerine Carr tarzında yazılmış metin var mı? Mesela Orhan Tekelioğlu’nun 
bir Batılı düşünür üzerine yapıtı gibi ender yapıtların sayısının artması ge-
rekir. Bunların tümünü düşününce dünyasının dinamikleriyle bağlantılı dü-
şünmek daha doğru noktalara ulaşmanın yollarını açabilir. 

(27 Şubat 2017)
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Kemal Tahir’i ele almaya başlarken bakış açımızı bir entelektüel olarak onun di-
ğerlerinden farkı üzerine oturtmak anlamlı olabilir. Diğerlerinden farkı üzerine 
oturturken de Kemal Tahir’in düşüncelerini belirttiği üç ayrı dönemi birbiriyle 
ilişkileri çerçevesinde mütalaa etmek de gerekebilir. Özellikle başka entelektü-
ellerden farkı derken onun farklılığına gönderme yapmak amacıyla bunun dile 
getirildiği söylenmelidir. Kemal Tahir, şüphesiz Türk entelektüelleri arasında 
farklı olan tek düşünür değildir. Bizim entelektüellerimiz arasında bu coğraf-
yanın entelektüel tarihi içinde farklı olan, önemli ve derinlikli düşünceler ifade 
eden entelektüeller de vardır. Kemal Tahir, Türkiye gerçeğini algılamak açısın-
dan genel yaklaşım tarzı itibarıyla diğerlerinden daha farklı bir konumdadır.

Öncelikle üzerinde durulması gereken husus şudur: İnsanlar Kemal Tahir’in 
ne zaman farkına varmışlardır ve Kemal Tahir üzerine yazılan, ilk dönem yazı-
lan, en önemli metinler hangileridir? Bunun üzerinde durmak gerekir. Çünkü 
Kemal Tahir hakkında yapılan çalışmalarda atlanan temel meselelerden biri 
budur. Kemal Tahir kimdir? Kemal Tahir’in hapishane dönemini nazarıdikkate 
alarak Kemal Tahir hakkında, yazdığı romanlar bağlamında Nâzım Hikmet’le 
bağlantı kurmak çok çok önemli bir husus değildir. Nâzım Hikmet’in şiir ko-
nusunda dile getirdikleri şüphesiz son derece önemlidir ama Nâzım Hikmet’in 
roman türünde, edebiyat meseleleri ve Türkiye gerçekliği hakkında söyledikle-
rini o kadar ciddiye almanın mantığı yoktur.

Kemal Tahir hakkında benim algılayabildiğim kadarıyla Türkiye’nin iki 

Kemal Tahir
TÜRK IYE ’N IN DÜNÜNDE BUGÜNÜNÜ ARAYAN 
SAHIC I  B IR  MUHAL I F
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önemli entelektüeli —biri siyaset bilimci, sosyolog, biri edebiyatçı— vaktin-
den bayağı erken önemli düşünceler beyan etmişlerdir. Bunların başında Şerif 
Mardin gelmektedir. Şerif Mardin, 1960’lı yılların daha başında, belki de ilk 
aylarında Forum dergisinde yayımlanan “Köprü Kurmak” başlıklı yazısında 
Türkiye’deki aydınlar üzerinde durur. Aydınlar üzerinde dururken de aydın-
lar hakkında ikili bir tasnif yapar. Şerif Mardin bu tasnifle Türkiye’nin mese-
lelerine değil, daha felsefi, daha sosyolojik meselelere bakan aydınları bizatihi 
ayırır ve bunların Türkiye gerçekliğini bir ölçüde göz ardı ettiklerini, Türkiye 
gerçekliğini önemli ölçüde teğet geçtiklerini söylemeye çalışır. Bir başka aydın 
türü olarak da Türkiye’nin somut meseleleriyle ilgilenen, âdeta dava adamı diye 
nitelenebilecek, o somutlukları belli soyutluklarla bütünleştiremeyen, düşünsel 
derinliği olmayan insanları anlatır. Şerif Mardin’in o metninde bir başka husus 
gündeme girmektedir. Mardin, “Bu konuda istisnai bir durum var mı?” diye 
sorar. Buna cevabında, Kemal Tahir’in Türkiye’nin entelektüellerinden, sadece 
entelektüellerinden değil, edebiyatçılarından da ayıran özel vasfının altını çizer. 
Bu kadar açık söylemez ama ona göre bu iki unsur bir tek Kemal Tahir’de mev-
cuttur. Ne anlamda vardır? Şerif Mardin, Kemal Tahir’i düşünsel derinliği olan, 
soyutlama kapasitesi gelişkin biri olarak görür. Aynı zamanda Kemal Tahir’in 
yazdıklarının Türkiye’nin somut gündelik hayatına, Türkiye’nin kültürüne, 
Türkiye’nin problemlerine değen metinler niteliği taşıdığını söyler. Başka bir 
ifadeyle Şerif Mardin, Kemal Tahir’in daha ilk romanını, 1955’te Sağırdere’yi 
yayımlamasından dört buçuk sene sonra onun hakkında böyle bir kanaat iz-
har eder. Türkiye’de sosyalistinden İslamcısına, muhafazakârına, milliyetçisine 
kadar o dönemde Kemal Tahir’in farkı, farkındalığı, Kemal Tahir’in yaptığının 
başkalığı çok net bir biçimde gündeme gelmemiştir, getirilmemiştir. 

Hakeza, Tahir Alangu’nun Kemal Tahir’in metinleri üzerine önemli tahliller 
yaptığını belirtmek anlamlı olabilir. Tahir Alangu, daha Bozkırdaki Çekirdek ro-
manının tefrika edildiği dönemde —ki bu tefrika edildiği dönem kitabın yayım-
lanmasından üç sene öncedir— bir metin yazar. Bu yazısında Kemal Tahir’in 
romanının tipik köy gerçekçilerinin yazdıklarıyla uyumlu olmadığına değinir. 
Bunu anlatırken de Kemal Tahir’i tıpkı Şerif Mardin’in 1960 yılında yaptığı 
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gibi derinlikli tahliller yapabilen bir entelektüel kimliğiyle ve 
düşünür tabirini de kullanarak niteler. Kemal Tahir hakkında 
daha sonraları, farklı çevreler tarafından “düşünür” tabiri ba-
riz biçimde kullanılmıştır ancak bunun belki de ilklerinden 
birini daha 1964 yılında —Kemal Tahir’in çok ciddiye alınan 
kitaplarından önemlice bir kısmı yayımlanmadan ama bun-
lar taslak şeklinde varken— Tahir Alangu yazmıştır. Ki insan 
o taslağı —Yol Ayrımı— okuduğu zaman 1962 yılında Öncü 
gazetesinde tefrika edilen Yol Ayrımı’yla 1971’de yayımlanan 
Yol Ayrımı arasında olağanüstü mesafeler bulunduğunu göre-
bilir. Bu şunu göstermektedir: Kemal Tahir meselelere bakar-
ken, olayları değerlendirirken yazdığı metinler üzerinde tekrar 
tekrar durmakta ve bu metinleri çözümlemeye çalışmaktadır. Bütün hikâyenin 
köylülük üzerine bina edilmediğini Tahir Alangu’nun söz konusu yazısında 
görmek mümkündür. Kemal Tahir yazdıklarını yayımlarken, köy romanlarını 
yazarken, Sağırdere’yle başlayan süreç gündemdeyken aynı zamanda kentte ge-
çen olayları ve Millî Mücadele döneminde odaklaşan düşüncelerini de gündeme 
getirmiştir. Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek romanında ele aldığı da tipik bir 
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köy enstitüsü sorunu değildir. Köy enstitüsü konusu Tahir 
Alangu’nun o dönemde belirttiği gibi meselenin nasıl daha 
bütünsel bir çerçevede düşünülmesi gerektiğinin altını çiz-
meye, ona vurgu yapmaya matuftur.

Bu çerçevede bakıldığında öne çıkan bir başka husu-
sa da dikkat çekilmelidir. Türkiye’de çeşitli düşünürlerin 
söylediklerini Türkiye’nin o döneminde yaygınlık kazanan 
düşüncelere yakınlaştırarak yorumlama denemesi görülür. 
Bu eski dönemde de karşımıza çıkar, yakın yıllarda da ger-
çekleşmiştir. Böyle bir durumu Kemal Tahir’in metinleri-
ne yönelik yorumlarda da yakalamak mümkündür. Kemal 
Tahir üzerine sol–sosyalist, İslami, muhafazakâr, milliyetçi 
eğilimdekilerin yaklaşım tarzı biraz da Kemal Tahir’i ken-
dilerine yakınlaştırarak yorumlama denemesidir. Bu, bir 
noktaya kadar doğaldır ama bir noktanın ötesinde doğal 
bir durum değildir. Diğer taraftan aynı zamanda Türkiye’de 
değişik düşünce akımları süreç içinde farklılaşmaktadır. Bu 
süreç de değişik düşünürleri zaman içinde farklılaşma nok-
tasına götürmektedir. Entelektüeller de düşüncelerini bariz 
bir biçimde mensup oldukları grubun düşünceleri çerçeve-
sinde yorumlamaya teşnedirler, yorumlamaya yatkındırlar. 
Bizim ulusal geleneğimizde başkasının düşüncesini rötuş-

layarak kendimize yakınlaştırmak kadar kendi düşüncelerimizi rötuşlayarak 
ortama yatkınlaştırmak şeklinde bariz bir eğilim saptanabilir ve bu eğilim bu 
düşünürlerin ifade ettiklerini rötuşlamak konusunda da sık görülür. 

Mesela bu durum, Türkiye’nin sol entelektüel geleneğinde oldukça belir-
gindir. Sol entelektüel geleneğine gitmeden önce mesela Cemil Meriç konu-
sunda da benzer şeyleri söylemek mümkündür. Cemil Meriç, belli bir dönem-
den sonra ne diyor? İslam. İslam dedikten sonra da “İslam olmasa ben Marx 
derdim.” şeklinde özetlenebilecek yaklaşımı bunu somutlaştırabilir. Dönemi 
itibarıyla yorumlandığında Türkiye’nin o dönemdeki entelektüel iktidarı da 
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Marx’a, Marksizme bariz bir biçimde yakın. Diğer bir 
ifadeyle Türkiye’de 1980’li, 1990’lı yılların hatta 2000’li, 
2010’lu yılların Marksist aydınları Cemil Meriç’e göster-
dikleri sempatinin binde birini Kemal Tahir’den esirgemiş-
lerdir. Bu bakımdan Marksist kesim içinde Kemal Tahir’e 
yönelik olumlu sayılabilecek düşünce çok sınırlıdır. Hake-
za, bunu başka entelektüellerde de görmek mümkündür. 
Attilâ İlhan’ın Hangi Batı (1972) yapıtı düşünüldüğünde 
Türkiye’nin soluna bakma eğiliminde zaman içinde bariz 
farklılıkların oluştuğu da söylenebilir. Bu farklılaşmanın 
en bariz özelliklerinden biri de nedir? Belli bir dönem gel-
diği zaman mesela Doğan Avcıoğlu’nun Yön hareketine 
olağanüstü olumlu bir tarzda bakmak. Bunların arasında 
yıllar, on yıllar yoktur. Aynı şekilde Mehmet Ali Aybar’ın 
TİP hareketini olumlu değerlendirmek şeklinde bir başka 
eğilim söz konusudur. Hakeza aynı çerçevede baktığınız-
da hayatının son döneminde de Türkiye’deki milliyetçi 
çevrelere yatkın bir eğilim tarzı barizdir. Bir entelektüelde bu durumu görmek 
mümkündür. Başka bir entelektüel ise hayatının belli bir döneminde Türkiye, 
sosyal demokrasiyi yaşayacak çerçevesinde olaylara bakmıştır ve Kemal Tahir’i 
yorumlarken de Kemal Tahir olsa olsa sosyal demokrattır, CHP’lidir şeklinde 
bir tanımlamaya gitmiştir. Bu bakışın tipik örneği Murat Belge’dir. Türkiye’nin 
o döneminde etkin olan, belli bir noktaya gelen sol hareketlerine, direniş ko-
mitelerine olağanüstü olumlu bir biçimde bakmıştır. Kemal Tahir’i de kendi 
baktığı çerçeve içinde değerlendirerek onun muhafazakârlaştığı, İslamcılaştığı 
şeklinde bir niteleme yapmıştır.

Kemal Tahir’in geldiği yerin ve düşünce biçiminin başka bir mecrada sey-
rettiğini, kendini içinde hissettiği veya kendi içinde olduğu varsayılan eğilim-
lerle birlikte düşünmek gerekir. Kemal Tahir deyince akla ilk gelen hususlardan 
biri onun sosyalistliğidir; bu husus atlanarak Kemal Tahir anlaşılamaz. Bununla 
birlikte onun sosyalistliğini Türkiye’deki sosyalizm anlayışlarıyla birleştirerek, 
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özdeşleştirerek de Kemal Tahir’i anlamak mümkün değildir. Kemal Tahir ne 
demiştir? Vefat ettiği günün akşamına kadar sürekli olarak söylediği hususlar-
dan biri şudur: “Ben bütün ömrüm boyunca belli bir sistem dâhilinde düşün-
düm.” Hakikaten 1960’lı yılların ortalarına gelene kadar köşeli sayılabilecek, 
sosyalizmle iç içe geçmiş metinler gündemde yoktur ve 1965’e kadar Türkiye’de 
Kemal Tahir’e sol içinden eleştirel sayılabilecek bir tutum mevcut değildir. Böy-
le bir tutum söz konusu olmamasına rağmen Şerif Mardin gibi, Tahir Alangu 
gibi Kemal Tahir’in yazdığı metinleri önemseyen entelektüeller de yoktur. Ba-
kıldığında 1965’li yıllar itibarıyla bu yaklaşımın ana metinleri gündeme gel-
miştir. Ana metinler derken Marx’ın, Engels’in yapıtları ve diğerleri okunmuş-
tur. Ancak Kemal Tahir asıl konuyu bu tür metinlerin okunmasından evvel 
Türkiye’nin genel gelişim dinamiğini Osmanlı’nın geçmişinde aramaya çalışan 
bir eğilim şeklinde gündeme getirmiştir. Diğerlerinden —köy romancıların-
dan mesela— farklı olarak o dönemin ruhunu anlamak bakımından Osmanlı 
dönemini, Osmanlı’nın sadece son dönemini değil, klasik dönemini de anla-
manın gereği üzerinde bariz bir biçimde durmuştur. O dönemde Lenin, Stalin 
imzalı kitaplar çıkmıştır ama Kemal Tahir’in yaklaşımlarının bu metinlerle bir 
bağlantısı yoktur. Mesela “Sol Üzerine Konuşmalar” söyleşisinde “Çin neresi, 
Rusya neresi?” diye sormuştur. 1960’lı yıllardaki tartışmalar içinde herkesin 
temel meselesi Sovyetler Birliği’nin gelişmesi üzerinedir. Sovyetler Birliği’nin 
gelişmesini çok büyük bir başarı, sosyalizmin başarısı şeklinde nitelemişler, 
böyle bir eğilim içinde olmuşlardır. Kemal Tahir’in bu tür konularla bariz bir 
yakınlığının bulunmaması ağırlıklı olarak başka bir düşünsel mekânda yer al-
masındandır. Kaldı ki o dönemde Türkiye’de kendini solda hisseden çoğu kişi-
nin Sovyetler Birliği anıları vardır. Bu anılarının hemen tamamında ne vardır? 
“Sovyet cennetini” anlatma eğilimi söz konusudur. Kemal Tahir’in yaklaşım 
tarzının Sovyet cennetiyle bir ilgisi bulunmaz.

Kemal Tahir’in düşünsel sürekliliğindeki meselesi muhayyel gelecek hakkın-
da değildir; Türkiye’de gelecekte toplumun nasıl şekilleneceği, nasıl biçim ala-
cağı hiç değildir. Kemal Tahir gelecekle ilgilenmiştir fakat onun gelecek üzerine 
bir modeli yoktur. Türkiye’de çoğu kesimin gelecek modelleri, gelecek hülyaları, 
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gelecek ütopyaları bulunur. Aslında 1960’lı, 1970’li, 1980’li 
yılların insanlarının yazdıkları Yakup Kadri’nin Ankara 
romanında tahayyül ettiği dünyayı anlatma denemeleridir. 
Kemal Tahir’de ise Türkiye gerçekliğini anlama girişimi söz 
konusudur. Türkiye gerçekliğini anlamaya çalışırken de 
Türkiye’yi dünyanın başka ülkelerine, Batı’ya bakarak, Sov-
yetler’e bakarak görmeye çalışmaz. Bu anlamda kendisine 
çok yakınlık duyan çevreden de farklı bir bakışa sahiptir. 

1960’lı, 1970’li yılların rüzgârının Türkiye’de insanları 
nereye götürdüğünün bilinmesi daha doğru bir fotoğraf 
verecektir. Meselenin Türkiye gerçekliğinden soyutlanmış 
bir biçimde nasıl anlaşılabileceğine yöneltmiştir. Kemal 
Tahir’in onlardan temel farkı Türkiye gerçekliklerine ba-
karak meseleyi nasıl çözümleyebileceğimiz, geçmişi nasıl 
değerlendirebileceğimiz, bugün hakkında ne tür çıkarımlar 
yapabileceğimiz şeklinde kendini hissettirmiştir. Kemal Ta-
hir’in Marx’ın Kapital’iyle veya başka bir yönüyle fazlasıyla 
köklü bir bağlantısı yoktur, onun temel ilgisi Marx’ın Doğu 
tipi toplumlar hakkında söyledikleriyle sınırlıdır. Bunun 
sebebi de Türkiye hakkındaki bilgisinden kaynaklanır. Türkiye’nin farklılığı üze-
rine düşünce beyan edenlerin, Türkiye’nin farklılığını dile getirenlerin Türkiye 
üzerine çalışarak değil, ATÜT kavramına bakarak Türkiye’ye yöneldikleri bariz 
bir biçimde görülebilir. Türkiye’de ATÜT tartışmalarında Türkiye’nin özgün bir 
yapı olduğu meselesine bakarken gittikleri mehaz bellidir. Kemal Tahir’den etki-
lenen Sencer Divitçioğlu’nun ATÜT ve Osmanlı toplumuna bakış biçimi farklı-
lığını çok net bir biçimde ortaya koyar. Çünkü orada Marx, Engels dipnotundan 
geçilmez. Kemal Tahir’de bozuk ATÜT kavramı, çok daha yoğun bir biçimde 
“kerim devlet” terkibi vardır. Başka bir ifadeyle aynı konuyla ilgilenen insanların 
bakış tarzındaki farklılığının en önemli göstergelerinden biri budur. 

Bu çerçevede şu saptamanın yapılması gerekir: Osmanlı’ya bakıyoruz, biz 
niye Osmanlı’ya bakıyoruz? Akademik ukalalık olsun diye Osmanlı’ya bakı-
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yoruz. Mesela Baykan Sezer’in 1977–1978 yıllarında yayımlanan bir metnini 
gündeme getirmek anlamlı olabilir. Metinde “Osmanlı’ya biz farklı bakıyoruz. 
Eğer Osmanlı’ya bizim farklı bakışımız bugünkü Türkiye’nin farklılığına gön-
derme yapmıyorsa, o zaman bu akademik ukalalıktan, akademik cambazlık-
tan başka bir şey değildir.” diyor. Kemal Tahir de “Herkes geçmişe baktığımızı 
zannediyor. Biz geçmişe bakarken aslında Türkiye’nin bugününü arıyoruz.” 
şeklinde temel bir yaklaşım sergiler. Kemal Tahir’in gündeme getirdiği temel 
konu Cumhuriyet dönemidir, Cumhuriyet döneminin değerlendirmesidir. 
Kemal Tahir’e kendini yakın hisseden çoğu entelektüelin Cumhuriyet dönemi 
üzerine pek söz söylemediği bilinir. Aynı zamanda çoğu entelektüelin Cum-
huriyet dönemi üzerine söylediği sözler Kemal Tahir’in söylediklerinden bariz 
bir biçimde farklıdır. Bunu Sencer Divitçioğlu’ndan Baykan Sezer’e kadar uzat-
mak mümkündür. Diğer bir ifadeyle Kemal Tahir’in entelektüel olarak geldiği 
nokta, onlarla farklılığını gün yüzüne çıkaracak bir durumdadır. Evvelki söy-
lediklerimle de ilişkilendirerek şunu dile getirmek mümkün: Kemal Tahir sol, 
yani sol sosyalizm der fakat solu yorumlarken 1960’larda, 1970’lerde Türkiye’de 
sosyalizm denilen durumu Batılılaşmanın bir kolu şeklinde nitelendirir. Kemal 
Tahir, diğer entelektüellere göre sosyalizme, Türkiye’de anlaşılış biçimine, yo-
rumlanış tarzına da kökten eleştiri getiren ve sosyalizmi bir tür Batıcılık diye 
anlamaya, anlatmaya çalışan bir eğilim içindedir. Türkiye’de sosyalizmin genel 
gelişim trendine bakıldığında 1960’lı, 1970’li yıllar açısından Kemal Tahir’in 
söylediklerinin bir ölçüde olumsuz gerçeği yansıtmadığını söyleyebilsek bile 
—ki ben bu kanaatte değilim— bu dönemde çok daha net şekilde söyleyebiliriz 
ki —solun durumu, Batılılaşma, modernleşme konusundaki yaklaşım biçimi 
açısından— Kemal Tahir’in Türkiye’de sosyalizmin anlaşılma biçiminin Ba-
tılılaşmanın bir varyasyonu olduğu şeklindeki düşünceleri gün geçtikte daha 
geçerli hâle gelmektedir. Şöyle söylemek mümkün: Kemal Tahir’in yaklaşım 
tarzıyla akraba olduğunu düşünen çoğu kişinin, çoğu entelektüelin yaklaşım 
tarzı bariz bir biçimde ondan farklıdır; daha Batı kaynaklıdır. Bunun yanında 
herhangi bir disiplin içine saplanıp kalmış bir yaklaşım tarzıdır. Kemal Tahir’in 
interdisipliner; tarih, sosyoloji, kültür ve bütün bilimleri neredeyse kapsayacak 
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tarzda Türk insanının genel formatını çıkarmaya, Türkiye’nin bugününü, dü-
nünü anlamaya çalışan eğilimi bariz bir biçimde onlarda yoktur. 

Kemal Tahir’e yönelik eleştiriler de benzer bir mehazdan kaynaklanmak-
ta, benzer bir çerçevede şekillenmektedir. Mesela sol açısından durum değer-
lendirildiğinde saptanabilecek somut unsurlardan biri nedir? Yakın dönemde 
Türkiye’de solun Kemalizmi eleştirmeye başlamasıdır. Bunun başlangıç tarihi 
1980’lerin sonu, 1990’lı yılların başlarıdır. Solun Kemal Tahir’e yönelik eleşti-
risi bariz bir biçimde gelişmiş, kökleşmiş, radikalleşmiş, son dönemin eğilimi 
içinde biraz esnekleşmiş, yumuşamış gibi görünse de mahiyet değiştirip daha 
bir ağırlaşmıştır. Ancak ilginçtir ki Türkiye’de sol içinde Kemal Tahir’i eleşti-
renler erken Cumhuriyet dönemi eleştirisine yöneldiklerinde Kemal Tahir’le 
hiçbir biçimde yakınlaşmamışlar ve ona eleştirel bakmışlardır. Aslında Kemal 
Tahir erken Cumhuriyet dönemi diye tabir edilen yılların eleştirisinde hemen 
hemen her grubun, her tarz entelektüelin —belli ölçüde İslamcıları, belli kim-
seleri dışta tutmak gerekirse— bariz bir biçimde öğretmeni durumundadır, ba-
riz bir biçimde onlara takaddüm eden tarzda bu tür düşünceleri dile getirmiş 
olmaktadır.

Türkiye’de köy enstitülerinin hikâyesi önemlidir. Köy enstitüleri anlatısı; 
tarihle kültürün, sosyolojinin ve Türkiye’nin köy serüveninin anlaşılmasıy-
la bağlantılıdır ve hatta köylüye yönelik eleştirel tutumların ilk örnekleridir. 
Bugün baktığınızda o yaygınlaşan taşra, köy eleştirileri Kemal Tahir’de daha 
önceki dönemde de bariz bir biçimde vardır ve bu, yapısal bir özellik şeklinde 
kendini gösterir. Köy enstitüleri de bunun çok açık bir biçimde merkezindedir. 
Kemal Tahir, köy enstitüleriyle ilgili Bozkırdaki Çekirdek romanını 1960’ların 
başlarında yazmıştır. Diğer taraftan 1960’lı yılların başlarında Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetesinde köy enstitüsü güzellemeleri gündeme gelmeye başlar. O 
dönemde bu eğilimin dışında, enstitü kökenli yazarlarda bile köy enstitüleri-
nin bütünsel bir tahlili bariz bir biçimde yapılmamıştır. Bozkırdaki Çekirdek 
okunduğunda dikkat edilmesi gereken iki husus Halim Akın’la Şefik Ertem’dir. 
Bunlar 1924 öğretmen okulu mezunudur ve Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’na (1922) 
benzer bir eğilim içindedirler. “Çalıkuşu” misyonu bunlarda çok daha köklü bir 
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biçimde vardır. Kemal Tahir’de ise hem onun bir biçimde trajikomik hikâyesi 
hem de bir şekilde ona yönelme durumu söz konusudur. Dikkat çekici husus 
ise Kemal Tahir’in çevresindeki insanların bile onu anlamak konusunda belli 
ölçüde sorun yaşamalarıdır. Kemal Tahir’in farklılığı bundan da kaynaklanır. 

Kemal Tahir ile iki sinema yönetmeninin bariz, yoğun bir ilişkisi, etkisi var-
dır ama dikkatli bir biçimde bakıldığında her ikisi de enstitü kökenli köy edebi-
yatını veya enstitü kökenli köy edebiyatına koşut edebî metinleri sinemaya uyar-
lamışlardır. Buna karşın Kemal Tahir’in hiçbir köy metninin filmi çekilmemiştir. 
Kemal Tahir’in izdüşümünü burada değil, farklı bir alanda görüyorsunuz. Me-
sela Erdoğan Tokatlı’nın Güneşe Köprü filminde ayrıksı, belki de Kemal Tahir’in 
metninin daha iyi anlaşılmış, daha iyi yorumlanmış bir eğilimi görülebilir. 

Kemal Tahir’i değerlendirirken herkesten farklılığı bariz bir biçimde ortaya 
çıkar. Mesela Kemal Tahir’in Türkiye Defteri çevresiyle ilişkisi ele alındığında bir 
süre sonra bunun kesildiğini görmek mümkün. Çünkü insanlar hayatlarının bir 
döneminde oraya bakıyorlar. Bir de eski dönem entelektüellerini gündeme ge-
tirmiyorlar. Kemal Tahir’in mahpus yolunda yanında sadece Nâzım Hikmet ve 
Hikmet Kıvılcımlı vardır. Nâzım Hikmet’in hayatı Sovyetler Birliği’nde bitmiş-
tir, Hikmet Kıvılcımlı 1971 darbesinden, muhtırasından sonra dışarı gitmiştir. 
Nâzım Hikmet kendi ifadesiyle Das Kapital hafızı olmaya çalışmıştır. Diğeri de 
Brejnev’in adaletine sığınmıştır. Kemal Tahir’in hayat hikâyesi onlardan bariz 
bir biçimde farklı bir noktada şekillenmiştir. Diğerlerinde Batı düşüncesi çok 
merkezî bir yer teşkil ederken ve Türkiye’de muhafazakârıyla, soluyla, liberaliyle 
Batı’ya açılmak gündeme gelirken Kemal Tahir düşünsel olarak burada kalmış-
tır, bu coğrafyanın insanı olmuştur. Netice–i kelam Kemal Tahir’in anlatmaya 
çalıştığı hikâye bu coğrafyanın hikâyesidir, Kemal Tahir buranın hikâyesini, 
dünyanın hikâyesini buralı biri gibi anlatmıştır. Diğerlerinde sosyalist anavatanı 
savunmak öncelikli olmuştur. 

Türkiye’nin düşünce tarihine bakıldığında Erol Güngör gibi, Sabri Ülgener 
gibi, Hikmet Kıvılcımlı gibi, Hilmi Ziya Ülken gibi çok önemli, çok değerli, 
çok derinlikli her eğilimden insanlar vardır. İnşallah bir gün bu belediye, başka 
belediye veya başka kurumlar bu düşünürlerimizi derinlikle incelemeye çalı-
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şan toplantılar yaparlar ve biz böylelikle geçmiş dönem düşüncesinin ne kadar 
önemli olduğunu fark ederiz. Şunu unutmayalım ki, Türkiye’nin düşünce haya-
tı geçmişe, bu ülkenin düşünsel derinliğine yaklaşmadığı sürece bir milim ileri 
gitmemiz mümkün olmaz. Nasıl Batı düşüncesine yönelik eğilim Türkiye’de 
belli noktalarda uç verdiyse, insanlar ağırlıklı bir biçimde oraya yöneliyorlarsa 
Türkiye’de bu işin de bir şekilde olması lazımdır. Çünkü Türkiye’de bazı muha-
fazakâr çevrelerde ve bazı sol ve liberal çevrelerde “Düşüncenin hası Batı’dadır.”, 
“Türkiye’de düşünce, düşünsel dayanak diye bir şey yoktur.”, “Türkiye’de dü-
şünce yoktur.” şeklinde telaffuz edilmiş yaklaşımlar vardır. Türkiye’de insanlar 
geçmişe baktıkları sürece, Kemal Tahir’e, Hilmi Ziya’ya, Sabri Ülgener’e, Erol 
Güngör’e yöneldikleri sürece çok daha gelişkin bir noktaya varmalarının vasa-
tını yaratmış olacaklardır. 

(16 Şubat 2018)
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Şerif Mardin 
MEKTEPTEN KALKARAK 
TÜRK IYE  GERÇEĞINE  ULAŞMA DENEMES I

Şerif Mardin, Türkiye’de sosyal bilimcilerin oldukça geç keşfettikleri, epey 
kısa süre sonra da kaybettikleri, önemsememeye başladıkları bir düşünür. Baş-
ka bir deyişle Şerif Mardin’i konuşmak, bir şekilde Türkiye’nin düşünce dün-
yasının dalgalanmasını ele almak anlamına gelir. Mardin’de iki özellik bariz bir 
biçimde öne çıkar. Türkiye’nin birtakım önemli entelektüelleri vardır. Bu dü-
şünürlerin en temel özellikleri o yaygın, koro hâlinde benimsenen ve belli bir 
mecrada seyreden düşüncelere olağanüstü yakınlıklarıdır. Ama aralarında Şerif 
Mardin’in de olduğu önemli entelektüellerden bir kısmı da Türkiye’de kendi 
şahsi damgasını taşıyan düşünceler üretmiş kişilerdir. Başka bir deyişle yakla-
şımları ele alındığında hiçbir biçimde Türkiye’deki değişik düşün odaklarının, 
siyasal eğilimlerin içinde mütalaa edemeyeceğimiz düşünürlerdir.

Şerif Mardin’e bakarken yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak düşün-
ce dünyasını anlamak mümkün olabilir. Şerif Mardin bir anlamda özgün, 
bağımsız, kendi şahsi damgasını taşıyan bir düşünür olarak belirirken, bir 
yönü itibarıyla da genel kategori içinde mütalaa edilebilecek bir mecraya doğ-
ru da gitmektedir. Diğer bir ifadeyle onun düşünce dünyası, Kemal Tahir’in 
düşünce dünyası kadar özgün değildir. Hakeza onu mesela Sabri Ülgener’in 
düşünce dünyası kadar özgün, onun kadar kendi şahsi damgasını taşıyan bir 
düşünce adamı olarak da telakki etmemek gerekir. 

Şerif Mardin’in hayatına da bir nebze değinmek anlamlı olabilir. Sanıyorum 
ki hayatı süresince yaşadığı o gelgitler bize bütünlüklü fotoğrafı verecek. Ancak 
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ondan önce Şerif Mardin’i anlatmaya “Köprü Kurmak” başlıklı makalesinden 
başlamak mümkün. Forum dergisinde yayımlanan bu metinde sanat ve düşün-
ce alanındaki önemli isimleri sınıflandırır Mardin. Onları iki ayrı kategoride 
değerlendirir. Bu kategorilerden biri meseleyi teorik, felsefi boyutu çerçeve-
sinde mütalaa edenler; bir başkası da Türkiye’nin somutluğu üzerinde odakla-
şan ve Türkiye somutunu anlamaya çalışanlardır. Bir anlamda şunu söylemek 
mümkün: Daha felsefi, teorik bir çerçevede meseleye bakanlar Türkiye’nin so-
mut sorunlarını göz ardı etmekte: Türkiye’nin somut sorunları üzerinde duran-
lar da meseleleri felsefi, teorik bir çerçeve içinde ele almamaktadır. Mardin’in, 
böyle bir sorundan söz ederken 1960’lardan bahsettiğinin farkında olunmalı. 

Şerif Mardin’e göre 1950 dönemi ve öncesi çerçevesinde bakıldığında 
meseleyi felsefi ve teorik boyutuyla ele alanlar da, toplumun sorunlarını 
çözümlemeye çalışanlar da meseleye temelde aynı fikriyat doğrultusunda 
bakmış, sorunu Batılılaşmacı bir serüven içinde değerlendirmişlerdir. Şerif 
Mardin, bu hususta bir entelektüelin farklı olduğunu dile getirir ki o da Ke-
mal Tahir’dir. Özellikle Kemal Tahir üzerinde durur. Ona göre Kemal Tahir’in 
yazdıklarının felsefi ve teorik temelleri dahası derinliği söz konusudur. Bu 
metinler aynı zamanda Türkiye’nin somut sorunlarıyla hemhâl olan, somut 
sorunlarını çözmeye çalışan metinlerdir. Aslında bu yaklaşım ele alındığında 
şunu düşünmemek imkânsız: Türkiye’de aydını ve entelektüeli anlatmaya ça-
lışır, belli bir grubu ele alıp tahlil etmeye yönelir. Hakikaten aydını, entelek-
tüeli mi anlatma çabasındadır? Orada da bir soru işareti var. Neden? Çünkü 
Mardin’e göre Türkiye’de düşünsel dayanak ve faaliyet hayli sınırlıdır. Aslında 
bu biraz Türkiye’nin düşünce haritasını çıkarmaktır, biraz sosyolojik bir ba-
kıştır diye bir değerlendirme söz konusu. Bu, onun son dönemde bir yönü 
itibarıyla iki arada bir derede kalmasının nedenidir aynı zamanda. 

Şerif Mardin, günümüzde özellikle sol liberal çevrelerde çok merkezî bir 
biçimde gündeme gelen, hatta sadece sol liberal çevrelerde değil, bir kısım İs-
lami muhafazakâr çevrelerde de dillendirilen “Türkiye’de düşünür mü var?”, 
“Türkiye’de düşünce mi var?” şeklindeki genellemeye 1950’li yıllarda kendini 
kaptırır, bu söyledikleri ile başkaları arasında bir akrabalık söz konusudur. An-



 ŞER If  MARDIN 95

cak oldukça uzak bir akrabalık. Şerif Mardin, Kemal Tahir’i anlatırken aslında 
Kemal Tahir’i anlatmaz, bizatihi kendini anlatır. Onun değerlendirmelerinin de 
bir şekilde böyle ikili bir boyutu var. Türkiye’deki aydınların da Şerif Mardin’e 
bakış tarzlarında bu ikili unsur kendini çok bariz bir biçimde hissettirmektedir. 
Şerif Mardin’i yorumlarken kimileri onun Türkiye’deki somut ortama dair söy-
lediklerini hiçbir biçimde nazarıdikkate almaz; felsefi, teorik yaklaşım tarzını 
gündeme taşırlar. Bu çerçevede Fuat Keyman’ın Şerif Mardin'e armağan olarak 
hazırlanan kitaptaki yazısı buna iyi bir örnek teşkil eder. Şerif Mardin’in Türki-
ye hakkında söylediklerine dair bir hikâye orada yer almaz ama insanlar çoğu 
zaman Şerif Mardin’in söylediklerinin bu toplum üzerindeki izdüşümünün ne 
olduğunu çözümlemeye çalışmışlardır. Adem Çaylak’ın Osmanlı Toplumunda 
Yöneten ve Yönetilen kitabı da o mecrada seyreder.

Türkiye’de sadece Şerif Mardin’in o ikili yapısı değil, diğer durumu da 
kendini göstermektedir. Belki de insanı en iyi tanımanın yolu onu birey kim-
liği ile ele almaktan geçer. Şerif Mardin’in hayat hikâyesi olumlulukları yanın-
da kendi iç çelişkileri açısından da olağanüstü derecede önemlidir. Başka bir 
ifadeyle en azından bir konuya bakış biçimi açısından da bu durum böyledir. 
Şerif Mardin’in din konusuna niye merak sardığını düşünsek ve hayat hikâ-
yesini bilmesek bu durumu tamamen kendisine bağlayabiliriz. Onun din ko-
nusuyla ilgilenmesi geldiği aileden ve o ailenin geçmiş dönemdeki düşünsel 
birikiminden kaynaklanmamış, kendi hayat hikâyesindeki birtakım somut 
pratiklerden neşet etmiştir. Bu, hakikaten pek anlaşılabilecek bir durum de-
ğil. Belki de bu hikâye kuşaklar arasındaki farkla ilgili bir biçimde. 

Taraf gazetesinde Şerif Mardin’le yapılan ilginç bir konuşma çıkmıştı. Baba-
sı yurt dışında, kendisi de. Daha sonraki dönemde lisans eğitimini de, yüksek 
lisans ve doktora öğrenimini de yurt dışında tamamlar ancak tamamlamadan 
çok daha evvel, babası onun memleketten uzak kaldığını düşünerek memle-
ketiyle hemhâl olması için Galatasaray Lisesine gönderir. Aslında onun mem-
leketten uzak kalma hikâyesini düşünseler yolladıkları okuldan alıp mahalle 
mektebine yazdırırlardı belki. Diğer bir deyişle memleketle bağlantı biçimi ve 
dinle ilgisi biraz buradan kaynaklanır. Bu açıdan sadece söylediklerinin genel 
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çerçevesi bağlamında değil, dile getirdiklerinin yorumlan-
ması anlamında değil, gündelik yaşantısı itibarıyla da, geç-
miş birikimden yararlanması itibarıyla da Sabri Ülgener 
portresinden çok farklı bir noktadadır. 

Şerif Mardin’in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin 1950’li yıllardaki ortamından etkilendiği söy-
lenebilir. Aynı zamanda Amerika’yı da buna dâhil etmek 
mümkün. 1940’lı yılların sonu, 1950’li yıllar bunu bariz bir 
biçimde göstermektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesinden et-
kilenmesi hükûmete karşı tepkisinde de kendini somut şe-
kilde hissettirir. Hatta Turhan Feyzioğlu’nun “Nabza göre 
şerbet vermeyiniz” hikâyesinden sonra asistanlıktan istifa 
eder. O dönemin bir etkisi var. Kaldı ki doktorasını zaten 
Amerika’da yapmıştır. Mardin’in geçmişe yönelmesinin 
hikâyesi de bir şekilde Amerika’daki doktora çalışmasın-
da gündeme gelir. Jön Türklerin Siyasî Fikirleri (1965) adlı 

kitabıyla Yeni Osmanlılar üzerine olan yapıtını o dönemde yazar ama derdi 
Yeni Osmanlıları çalışmak değil, Cumhuriyet’i, Atatürk üzerindeki Batı etkisini 
anlamayı denemektir. Kendisi bunu o dönemdeki serüveni çerçevesinde anlat-
maya çalışır. O dönemi kavrama sürecinde Türkiye’de Batı etkisinin tarihinin 
daha eskilere uzandığını görür. Birinci Meclis Zabıtları’nı okurken de bu tür 
metinleri anlamak için geriye gitmek gerektiğini fark etmiştir. Sonra da Yeni 
Osmanlılar üzerine yaptığı 1950’li yılların sonlarında biten doktora çalışması 
1962 yılında The Genesis of Young Ottoman Thought adıyla yayımlanır. Başka 
bir izahta da bulunur; bu da önemli bir mesele. 

Şerif Mardin’in kuşağındakilerin çok net bir antikomünist fikriyata sahip 
olmaları gerektiği üzerinde düşünülmelidir. Biraz zorladığınızda bunu Şerif 
Mardin’e de yakıştıranlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Şerif Mardin, Ame-
rika’da bulunduğu okulda Marksizmden düşünsel açıdan yararlanan, antiko-
münizmin Soğuk Savaş etkisine düşmeyen insanlar da olduğunu, bu etkiyle 
de dönemin zihniyetinin antikomünist etkisinden belli ölçüde uzak kaldığını 
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ifade eder. Fakat biraz daha belirgin, köşeli Marksistlere 
baktığınızda Şerif Mardin’i bu şekilde mütalaa etmek de 
mümkün.

Şerif Mardin’in hayat hikâyesiyle ilgili en başta dile 
getirilen hususla da bariz bir biçimde iç içe geçtiği gö-
rülür. Batı düşüncesine hâkim olmaya çalıştığını fakat 
bunun kolay olmadığını belirterek belki de uzun yıllar 
orada yaşadığı için bunu kavradığını söylemeye çalışır. 
Ancak ona göre bunu Türkiye’de korumak, geliştirmek, 
şekillendirmek zordu çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi bu-
nun için müsait bir yer değildi. Mardin, fakültede edindi-
ği birikimini belli bir biçimde, olumlu bir tarzda rasyonel 
bir tarzda değerlendiremeyeceğini ama şans eseri Forum 
dergisi çevresi ile ilgilendiğini söyler. Forum dergisi ona 
hem birikiminden yararlanma bakımından önemli bir 
olanak sunmuş hem de ülke gerçeklikleri ile temas etme 
imkânını vermiştir.

Burada genel gelişim dinamiği içinde Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin ortamını anlamak mümkün. Bir de şu var: 
1960–65 arasındaki olaylar sanıldığı kadar köşeli değil 
bilakis daha esnek gelişimler, daha hiçbir şey yerli yerine oturmamış. Di-
ğer bir ifadeyle 1965 ile 1970 arasında şekillenen düşünce 1960–65 arasında 
mevcut değil. Paradigmanın İflası’nı yazan Fikret Başkaya, Siyasal Bilgiler 
Fakültesine 1960’ta girdiğini herkesin kendisini sosyalist olarak nitelemesine 
rağmen sosyalizmin ne olduğunu bilmedikleri şeklinde bir saptama yapar. 
Hakeza 1965 yılında Muzaffer Erdost Sol Yayınlarını kurar ve o dönemde de 
Marksizmi bilmediklerini ifade eder. Murat Belge’ye kadar pek çok kişinin 
metninde —Ümit Meriç’in Babam Cemil Meriç adlı kitapta da var— o dö-
nemde Marx’ın okunmadığı, meselenin daha çok Lenin ve Stalin üzerinden 
anlaşılmaya çalışıldığı dile getirilir. Velhasılıkelam 1960–65 arası farklı bir 
dönem ve Şerif Mardin’in yorumları, başka entelektüellerin değerlendirme-
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si de orada kendini bariz bir biçimde hissettirmektedir. 
Mesela 1971’de Taner Timur’un Türk Devrimi ve Sonra-
sı kitabına bakıldığında bazı entelektüelere atıf yaptığını 
görürsünüz. Althusser’e gönderme yapar, Sartre’a atıf ya-
par, Lenin’e gönderme yapar. Daha açık bir ifadeyle orada 
Marx’tan etkilenme söz konusu ama doğrudan Marx’a 
yönelik bir atıf yer almaz. O çerçevede ele alındığında 
beş sene sonra Şerif Mardin’in İdeoloji (1976) kitabında 
Marx’ın daha derinlikli şekilde incelendiğini yakalamak 
mümkün. Daha sonraki dönemde de hikâye bundan çok 
farklı değildir. Yeni dönemdeki düşünürler, Batılı Mark-
sist entelektüelleri gündeme getirir. Şerif Mardin’in fark-
lılığı burada da saptanabilir… Dolayısıyla bu hikâyede, 
Şerif Mardin’in uzak olmasına rağmen bir biçimde Siya-
sal Bilgiler Fakültesi ile —kendi söylediğinin aksine— 
bir ölçüde entegre olmasını da görebilirsiniz. Bunun en 
kritik örneklerinden biri, Türkiye’de 1967’de Türk Sosyal 
Bilimler Derneğinin kuruluşu. Mübeccel Kıray’la Şerif 
Mardin ayrı ayrı mekânlarda yer tutmuş gibi görünür 
ama bu derneğin kuruluşunda birlikte hareket ederler. 

Nitekim bu derneğin ilk başkanı da Şerif Mardin’dir. Hatta Mübeccel Kıray, 
derneğin başkanlığının kendisine teklif edilmesi karşısında “Bunu Şerif Mar-
din yapsın.” der. Yine o dönemde bir proje gündemde. Projenin arkasında 
bariz bir biçimde Amerika’dan bir fon var. İşte o İzmir araştırmaları da o çer-
çevede yapılmıştır. Bu ilginç bir hikâyedir ve aslında biraz Amerika’ya bağlı 
bir durumun o dönemin soluyla nasıl iç içe geçtiğinin tahlilinin yapılması 
gerekmektedir.

Sosyal bilimlerin gelişimi açısından kayda değer iki metin vardır. 1969 
yılında yapılan “Mimarlık Semineri” ve 1970 yılında düzenlenen “Türkiye’de 
Sosyal Bilimlerin Gelişmesi” başlıklı bir sempozyum. Bu iki etkinliğin ana 
ekseni de bariz bir biçimde Türkiye’nin o döneminin tahlili etrafında şekille-
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nir. Bunlardan birinde Osmanlı toplumsal yapısı Cumhuriyet’e kadar getirile-
rek tartışılır. Esasen o tartışma temelde farklılaşmanın ana eksenini de işaret 
eder. Diğerinde Türkiye’de sosyal bilimlerin nasıl anlaşıldığı söz konusudur. 
İlkinde Mübeccel Kıray’ın bir bildirisi dikkat çeker. İkincisinde ise Kemal 
Karpat’ın bildirisi var. İkisinin de ana ekseni bu toplumun yapısını tahlile dö-
nük çalışmalar şeklinde belirir. Kemal Karpat’ta sosyal bilimlerin Türkiye’de-
ki gelişimi gündemdeyken, diğerinin ana ekseninde Türkiye’nin sorunlarını 
çok da fazla tahlil etmeyelim, şeklinde bir anlayış söz konusu. Kıray’ın yakla-
şımı bu toplumun temel yapısının ana noktaları itibarıyla Batı toplumlarına 
benzediğini düşünmesinden kaynaklanır. Orada Şerif Mardin’in çok anlamlı 
bir ikazı var. Çok sonra Türkçeye çevrilecek bir metne gönderme yaparak, 
Barrington Moore’un Diktatörlüğün ve Demokrasinin Kökenleri (1957) kita-
bını referans alarak Türkiye’de ve dünyada yeni dönemin yapısında eski dö-
nemdeki yapıların farklı, ikincil özelliklerinin de etkili olacağı şeklinde bir 
değerlendirme yapar. Bu, Şerif Mardin’in bir başka konuya girmesini de be-
raberinde getirir.

Daha yakından bakıldığında yine Behice Boran’ın o dönemde yazdığı bir 
metin var. Burada Batı toplumları ile Türk toplumunun —Türk toplumu der-
ken Osmanlı da dâhil— birbirine benzediğine dair bir yaklaşım söz konusu-
dur. Cahit Tanyol, o dönemde bu metni eleştirir. Zaten o metin Cahit Tan-
yol’un bir yazısını eleştirmek maksadıyla yazılır. Sadece Tanyol’un eleştirisini 
değil, başka eleştirileri de görmek mümkün. Bu eleştirilerin ana ekseninde 
Türkiye’de Kemal Tahir’in de içinde yer aldığı bir grubun Osmanlı’nın fark-
lılığına ve özgünlüğüne dair Marx’taki ATÜT kavramsallaştırmasına yönelik 
değerlendirmeleri yer alır. Olayı Baykan Sezer’e kadar götürdüğünüzde “Biz 
geçmişle niye uğraşıyoruz? Geçmiş farklılık, bizim bugünkü yapımızın fark-
lılığı anlamına gelmiyorsa, geçmiş dönemdeki özgünlük bugünün özgünlüğü 
anlamına gelmiyorsa, bunu desteklemiyorsa bu akademik olarak kendi ken-
dini tatmin meselesi olabilir, bunun üzerinde durmayalım.” şeklinde bir de-
ğerlendirme karşımıza çıkar. Siyasal Bilgiler Fakültesi dikkate alındığında bu 
konuda Behice Boran’ın makalesinin dışında bu toplumun ana noktaları iti-
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barıyla birbirlerinden farklı olabileceğine dair bir kanaat 
gündeme gelmez. Aksine diğer toplumlardan bir farkımı-
zın bulunmadığı yönünde bir yorum yaygınlık kazanır. 
İlginçtir ki Şerif Mardin aslında bu meseleye Marksist 
açıdan bakmaz. O dönemde Sencer Divitçioğlu’nun te-
mel metinleri yayımlanmış: Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az 
Gelişmiş Ülkeler (1966) ve ondan hemen sonra da Asya 
Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu’nu (1967) kaleme 
almış. 

İlginç bir hikâye, İstanbul İktisat Fakültesinde bu 
konu üzerinde iki akademisyen dışında hiç kimse odak-
lanmamıştır. Bütünüyle sadece İstanbul İktisat Fakülte-
sine mal edilebilecek bir mesele de değil aslında. Ondan 
daha önce Selahattin Hilav’la da, daha sonra Baykan Se-
zer’le de ilgili. Böyle bir aydın eğilimi var denebilir. Bu 
hikâyenin altında biraz da 1960’lı yıllarda Fransa’da ya-
şamış entelektüellerden kaynaklanan bir ilgi olduğu söy-
lenebilir. Başka bir deyişle ATÜT Fransa deneyiminden 

beslenenlerin ortaya attığı bir mevzu hâline gelmiştir. Üniversitede yer alma-
yan, Hacettepe’de kısa bir süre bulunan, o dönemden biraz önce Fransa’da 
bulunan Doğan Ergun’un da böyle bir yönü söz konusudur. Bakıldığında bu 
geniş sayılabilecek bir hikâyedir. Bir de dikkat çekici olan diğer bir husus her 
meseleyi Marksizm eksenli ele almaya çalışmalarıdır. Osmanlı ilgisi de Mark-
sizmin ATÜT kavramından dolayı gündeme gelir. Kemal Tahir bu anlamda 
onlardan farklıdır. Osmanlı onda çok daha farklı bir biçimde yer bulmuştur. 
Kemal Tahir, daha 1955’ten evvel de —Sağırdere’yi yazmadan önce— Os-
manlı’yla yoğun bir şekilde ilgilenir. Osmanlı üzerine yoğunlaştığı için de 
ATÜT üstünde düşünür ama meselenin bütünüyle ATÜT kavramıyla açık-
lanabileceğini söylemez. Hakeza bir karşılaştırma yapılırsa Şerif Mardin’de 
Batı teorisi çok daha önemlidir. Aslında Şerif Mardin’in Kemal Tahir’den bir 
farkı da bu konuda kendini gösterir. Şerif Mardin, oryantal despotizm kav-
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ramına da yönelir bunları anlamaya çalışırken. Kaldı ki Kemal Tahir devleti 
biraz kutsar, bizdeki devletin ihya edici olduğunu, “kerim devlet” niteliği ta-
şıdığını söyler. Şerif Mardin ise aksine Türkiye’deki sosyal bilimcilerin devlet 
konusunda eleştirel bir tutumlarının bulunmadığından yakınır. Hatta Türki-
ye’deki Marksistlerde Rus devrimciler ölçüsünde şiddetli devlet eleştirisinin 
yapılmadığını fakat olması gerektiğini savunur. Görüldüğü gibi Şerif Mar-
din’in Kemal Tahir’le birleşen yönleri olduğu gibi böylesi ayrışan boyutları 
da vardır. Dolayısıyla ATÜT kavramına da öyle bakmıştır. Başka bir düşün-
cesini daha dile getirir Mardin: Türkiye’de Osmanlı toplumunda ATÜT’ün 
bulunduğunu söyleyenler ve bunun daha sonraki döneme yansıdığını ifade 
edenler Osmanlı toplumunun feodal özellik taşıdığını belirtenlere göre Tür-
kiye gerçekliklerine çok daha vâkıftır demeye getirir. Mardin, onların Türkiye 
gerçekliklerini çok daha iyi anladığını düşünmektedir. 1970 yılında toplanan 
sosyal bilimler kongresinde yaptığı bir değerlendirmeye göre 1930’lu yıllarda 
Türkiye’de herkes Fransız hukukçularını ne kadar iyi bildiğini birbirine an-
latmaya çalışıyordu. Herkes Türk toplumunun sınıfsız olduğunu söylemeye 
çalışıyor, bu nedenle de birbirileriyle didişiyorlardı. Otuz yıl sonra, 1960’lı 
yıllarda Türkiye’nin nasıl sınıflı bir toplum olduğunu anlatmaya, Marx’ı ve 
Lenin’i birbirlerinden ne kadar daha iyi bildiklerini göstermeye çalıştılar. 
Mardin aslında Türkiye’de düşünsel anlamdaki istikrarsızlığını anlatmak, bel-
li kesimlerdeki istikrarsızlığı öne çıkarmak için böyle bir yorum yapmaktadır. 
En başta ifade ettiğim çerçevede bakıldığında aslında orada Marx’ı ve Lenin’i 
demesinin mantığı yok. Lenin’i ve Stalin’i dese anlamlı olabilir. Kısacası, sü-
reç böyle gelişiyor ki 1969’daki “Mimarlık Semineri” ve 1970’teki “Türkiye’de 
Sosyal Bilimlerin Gelişmesi” toplantıları o dönemin ortamını çok daha net 
bir biçimde göstermektedir.

1970’li yıllara bakıldığında bu hikâyenin biraz daha geçmişe gitmesinin, 
geçmişle biraz daha iç içe geçmesinin şartlarını görmek mümkün. Tam da o 
döneme yakın zamanlarda, 1973 yılında, yayımlanan iki önemli metin daha 
var. Bunlardan biri Cahit Tanyol imzalıdır. Neyi anlatmaya çalışır? Ona göre 
sosyoloji dediğimizde biz çok yakın geçmişe gitmeye yatkınız. Prens Saba-
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hattin mi, Ziya Gökalp mı diye olaya bakmaya eğilimliyiz. Buna benzer bir 
durumu çok daha sonraki zamanlarda, Emre Kongar’da da görüyoruz. Tan-
yol, aslında biz dikkatimizi Osmanlı geçmişine yönelttiğimiz zaman, o dö-
nemin temel gelişim dinamiği itibarıyla Ahmet Cevdet Paşa için pekâlâ ilk 
Türk sosyoloğu dememiz mümkün demeye getirir. Ahmet Cevdet Paşa için 
ilk Türk sosyoloğu nitelemesini yapmak mümkün derken İbn Haldun tar-
tışmasını gündeme taşıdığı görülmektedir. O dönemde, “Türkiye’de Sosyal 
İlimler” başlığıyla Erol Güngör’ün kaleme aldığı hayli gelişkin metin mesele-
nin bütünselliğini çok daha iyi fark ettirir. Bu makalede de Türkiye’de sol ce-
nahtakilerin yazdıklarının aksine işi Osmanlı geçmişine kadar götürüp daha 
derli toplu tahlil etme denemesi karşımıza çıkar.

Görüldüğü gibi tarih hikâyesi hayli önem taşır. Şerif Mardin’in farklılığı-
nın alametifarikalarından biri de tarihe yönelmesidir. Sadece tarihe yönelme 
bakımından değil, sosyolojik metinlere yönelme süreci açısından da bunu işa-
ret etmek mümkün. Türkiye’de çoğu kişi, geçmiş dönem sosyolojisini anlat-
maya başladığında daha çok 1940’lı yıllar sosyologları üzerinde durur. Ama 
Şerif Mardin Türkiye’de sosyoloji, düşünce sosyolojisi dendiğinde insanların 
henüz yönelmediği bir dönemde Osmanlı’ya, yakın dönemle ilgili de o dö-
nemde kimsenin üzerinde durmadığı Hilmi Ziya Ülken’e gönderme yapmış-
tır. Şerif Mardin’in kitaplarında yayımlanmış makaleleri arasında bulunma-
yan 1974 tarihli “Türkiye’de ve Orta Doğu’da Sosyoloji” başlıklı bir yazısı var. 
Sadece teksir edilmiş bir metin. Uluslararası bir sempozyumda sunulmuş bu 
bildiri henüz Türkçeye çevrilmemiştir. Fotoğraf, o bildiride bariz bir biçim-
de ortaya çıkmaktadır. Mardin, Türkiye’de sosyoloji derken 1940’tan 1967’ye 
kadar çıkan sosyoloji dergilerine bakılması gerektiğini söyler. İşi Hilmi Ziya 
Ülken’in 1940’larda çıkardığı dergiden 1967’de İstanbul Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde çıkan Sosyoloji dergisine kadar götürür 
çünkü daha sonra onun da ikinci seri, üçüncü seri diye devamı oldu. Ama 
insanlar ikinci, üçüncü seri derken o İstanbul Sosyolojide çıkan derginin kö-
keni olan dergiye son dönemde yönelmedi, başka bir ifadeyle bir biçimde 
onun muhasebesini yapmadı. Bunu söylerken hâlâ çıkmakta olan dergiden 
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bahsetmiyorum sadece. Ondan evvel, Baykan Sezer döneminde yeni baştan 
çıkmaya başlayan dergi de o dönemin muhasebesini yapmadı. Şerif Mardin, 
1940’tan 1967’ye kadar Türkiye’de sosyolojinin gelişimine bakılması gerek-
tiğini vurgularken Hilmi Ziya’yı gündeme getirmiştir. O dergiden hareketle 
Türkiye’de sosyolojinin nasıl bir mecrada seyrettiğini anlatmaya çalışmıştır. 

Şerif Mardin’in İdeoloji kitabında önemsenmesi gereken bir değerlendir-
me vardır. Buna göre Türkiye gibi ülkelerde geleneksel dönemin unsurları 
—din, etnisite vesaire— iç içe geçmiş bir vaziyette yeni dönemde ise daha 
modern şekilde siyasi parti tarzında öne çıkmaktadır. Aslında Şerif Mardin’in 
bu metnine bakıldığında —bu hikâye ileriki dönemde de böyle olacak man-
tığı açısından— günümüz Türkiye’sinde neşvünema bulan partilerin fotoğra-
fının onun perspektifinden çekilmesi mümkün. Şerif Mardin, bunu 1976’da 
dile getirmiştir. Bununla birlikte önemli bir hususa daha değinir kendisi. Alevi-
lik–Sünnilik meselesinin bunlar çerçevesinde mütalaa edilmemesi, bunu Tür-
kiye’nin ekonomik evrimi açısından belli bir yere yerleştirmek gerektiğini dile 
getirir. Bu tahlilini yaparken de Hilmi Ziya Ülken’in Fransızca bir metnine atıf 
yapar. Hilmi Ziya, o metni Türkçe yazmak konusunda belki de tereddüt etmiş-
tir. 1980 öncesinde Çorum, Maraş dolayları ele alınırken bunları o dönemin 
fonksiyonu açısından da değerlendirmek mümkün. Doğru ya da yanlış değer-
lendirebilirsin, o ayrı konu. Bu hususta vurgulanması gereken bir olayı top-
lumun sosyal, ekonomik, siyasal ölçüleri ile bir arada ele almak gerekliliğidir. 

Şerif Mardin’i anlamaya çalışırken en ilginç noktalardan biri belki şudur: 
1960’lı yıllarda insanlar Türkiye’ye ve Batı’ya baktıklarında otuz kırk yıl son-
ra Türkiye’nin tipik bir Batılı, modern ülke olacağı şeklinde bir kanaatleri 
vardı. Örneğin 1973 seçiminde Millî Selamet Partisi (MSP) yüzde 11,8 oy 
aldığında Türkiye’de çoğu kişi böylesine dinsel eksenli partinin görüp göre-
ceği bu kadardır, daha fazlası olmaz demişti. Diğer bir ifadeyle toplum ge-
lişecek, ekonomik açıdan dönüşecekti. Sadece dışarıdan bakanlar açısından 
değil, bizatihi Necmettin Erbakan’ın bile belki sonraki dönemin o biçimde 
olacağı konusunda kuşkusu vardı. O dönemde insanlar öyle görmüyordu, 
Türkiye’de bu süreç gider diyordu. Bu tür gelişmelere esnaf ideolojisi vesaire 
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diyorlardı. Bunun sosyolojik bir tabanının olduğunun en 
net göstergesi 1969 yılında Şerif Mardin’in yazdığı Din ve 
İdeoloji kitabıdır. Bu yapıt din sorununun sosyolojik de-
ğerlendirmesi şeklinde gündeme gelir. Mardin, toplumda 
bunun güçlü bir unsur olduğunu anlatmaya çalışır. Şerif 
Mardin’le Niyazi Berkes’in din meselesine bakış biçim-
leri, olumlu olumsuz değer yargısı açısından birbirin-
den farklıdır ama değerlendiriş tarzları itibarıyla ikisi de 
Türkiye’de bunun sosyolojik bir tabanının bulunduğunu 
vurgulamıştır. Dolayısıyla bu konuda ikisi arasında pa-
ralellikler rahatlıkla görülür. Şerif Mardin ile diğer ente-
lektüeller arasındaki farklar biraz da bu noktadan kay-
naklanır. 

Türkiye’de din eksenli meselelere yönelik yaklaşımları 
değerlendirmeye çalıştığımızda şunu görürüz: Türkiye’de 
üç dönemde din, bir biçimde bazı hususlarla yakınlaştırıla-
rak tartışılmıştır. Bunlardan biri ve belki de ilki 1965 yılın-
da yayımlanan Roger Garaudy’nin Sosyalizm ve İslâmiyet 
kitabıdır. O dönemde bu konu Türkiye’de hayli tartışılmış-

tır. Bunların birbirine yakınlaştırılabileceğinin mümkün olduğu söylenmiştir. 
Hatta bu tartışmaya İslami cenahtan Hüseyin Hatemi Hareket dergisinde çıkan 
yazılarından oluşan İslâm Açısından Sosyalizm kitabıyla dâhil olmuştur. Mesela 
Şerif Mardin’de Garaudy ilgisi görülmez. Şerif Mardin Edward Said konusun-
daki ortak sayılabilecek yaklaşıma da katılmaz. 

Türkiye’deki bir diğer önemli tartışma 1990’lı yıllarda Ali Bulaç’tan kay-
naklanan, “Medine Vesikası” çerçevesinde gelişenidir. Bu tartışma da solda 
o dönemde yaygın olan, başka alanlara da sirayet eden çok kültürlülükle bir 
biçimde iç içe geçirilerek daha yaygın bir konsensüse götürme denemesidir. 
Daha sonraki dönemde de bir kısım İslami muhafazakârlarla sol liberallerin 
birbirine başka anlamda da yakınlaştıkları ve yatkınlaştıkları tarzda sol ila-
hiyat tartışması gündeme gelmiştir. Tabii, “Sol İlahiyat” tartışmasında Şerif 
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Mardin yoktur. Mesela Türkiye’de bir kısım muhafazakârlarla İletişim Yayınla-
rının yakınlaşması, Şerif Mardin’in İletişim’le yakınlaşmasından daha fazladır. 
İletişim çevresi 1980’li yıllara kadar Şerif Mardin’e ilgi göstermedi, 1980’lerin 
ortasında önemsemeye başladılar. İslami muhafazakârlar da 1985’e kadar Şe-
rif Mardin’e olumlu bir tarzda bakmadı, 1985’ten sonra bir değişim yaşandı. 
Hatta Şerif Mardin’in çok daha olumlu biçimde görülmesinin sebebi 1989’daki 
Said Nursi konulu kitabıdır. O kitabın çevirisi de İletişim Yayınlarından çıktı. 
O dönemde bu tür konulara daha ayrıntılı bir biçimde değinme eğilimi vardı. 
Şerif Mardin, Said Nursi’nin temel metinlerini yorumlayarak konuyu işledi, 
Nurculuk ekseninde bir tahlil değil, yani yakın döneme, Nurculuğun farklı 
varyantlarına girmedi çünkü güncel siyasetin bariz bir biçimde dışındaydı.

Şerif Mardin’in din meselesini ele alış biçiminde başkalarına nazaran belli 
bir mesafe söz konusuydu. Şerif Mardin, bir zamanlar sol liberallerin me-
tinlerine yansıdığı olumlulukta mevcut siyasal iktidara yaklaşmadı, kısmen 
yaklaştı bir dönem ama diğerlerininkiyle aynı olumlulukta değildi. Hakeza 
daha ileriki bir dönemde de onların yaklaştıkları olumsuzlukta ele almadı. 
İlginçtir yakından bakıldığında son dört beş senedir o eski dönemin olum-
luluğu kendini bütünüyle eleştirel bir çerçeveye sığdırdı. Bu meseleyi haki-
katen bir şekilde Kemalizm tartışmalarına getirmek de mümkün. Türkiye’de 
Şerif Mardin’in muhafazakârlar açısından önemsenmeye başladığı dönem bir 
yönü itibarıyla onun Kemalizm konusunda eleştirel mahiyette sözler sarf et-
tiği dönemdir. Hakeza 1985 yılından itibaren Türkiye’de sol, Kemalizmi eleş-
tirmek noktasında bariz bir ivme kazandı. Bu hakikaten gecikmiş bir eleştiri 
biçimiydi. Bunu değerlendirdiğimizde başka bir noktaya gitmek mümkün… 
O eleştiri biçiminde sol, bir yönü itibarıyla Şerif Mardin’i belli bir biçimde 
geçti, çok daha hırçın bir Kemalizm eleştirisini gündeme taşıdı. Şerif Mar-
din’in yönelttiği eleştiri kendi içinde çok tutarlıydı, başından beri bunu yap-
maktaydı zaten. Aslında 1960’lı yıllarda Kemalizm eleştirisi yapmak 1990’lı 
yıllardaki Kemalizm eleştirisinden çok daha netameliydi. Şerif Mardin, Din 
ve İdeoloji yapıtında Kemalizmin iki zaafı çerçevesinde çok net bir biçimde 
meselenin altını çizmiştir. Daha sonraki dönemde meseleye bakış açısı bariz 
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bir biçimde farklılaştı. Mesela Cemil Meriç’in ve yeni dönem entelektüelle-
rin yazdıkları metinlere göre Şerif Mardin’in eleştirisi bariz bir biçimde hafif 
kaldı ama daha sonraki dönemde, şu son dört beş yılda solun bir kesimi “Biz 
Kemalizme haksızlık ettik. Kemalizm hakikaten önemli, olumlu, gelişkin bir 
tavrı vardır.” diyerek Kemalizm eleştirisinde Şerif Mardin’in çok daha geri-
sinde kaldı. Şerif Mardin’in değerlendiriş biçimi de, anlaşılma tarzı da Türki-
ye’nin bu genel gelişim dinamiği ile ülkedeki genel gidişatla bağlantılı. Hatta 
Mardin’e göre pek çok entelektüel çok daha fazla gündeme gelmektedir. 

Türkiye’de sosyal bilim anlayışlarını doğru değerlendirmek için zaman için-
de yaklaşımların bariz biçimde farklılaşması üzerinde durmak anlamlı olabi-
lir. Mesela 1960’lı yıllarda Batılı metinlere yönelik bariz bir ilgi yoktu. Bu ilgi 
daha sonraki dönemde başladı. Hakeza Cemil Meriç’e bakıldığında onun ilk 
dönem yazıları, Batı kültürünün temel metinlerini çevirme, aktarma şeklinde, 
tahlil değil tasvir şeklinde kendini hissettirir. İnsanlar daha sonraki dönemde, 
1980’li, 1990’lı yıllardan itibaren Batılı metinlere daha fazla açık hâle geldiler. 
Herkesin algılayış biçimi farklılık taşıdığı için Batılı metinlere karşı açık olması 
bir başka mevzuyu gündeme getirdi. İşte sol liberallerin Cemil Meriç’le Şerif 
Mardin’i aynı zamanda öne çıkarmaları bu anlamda bir yakınlık gösterir. Diğer 
bir husus da şu: Örneğin Muzaffer Şerif ’in metinlerinin uluslararası arenada 
öne çıkması Türkiye’de dikkate alınmasını sağlamıştır. Aynı şekilde 1980’den 
sonra Şerif Mardin’in önemsenmesinde rol oynayan etkenlerden biri de budur. 
Taha Akyol’un, Şerif Mardin’in vefatı nedeniyle yazdıklarının bariz mahiyeti 
Şerif Mardin’in yurt dışında en fazla atıf yapılan, en fazla önemsenen aydın 
olmasıdır. Bu çerçeveden bakıldığında mesela o dönemde hiçbir şekilde İd-
ris Küçükömer gündeme gelmemiştir. Başka bir ifadeyle İdris Küçükömer de 
Osmanlı’ya yaklaşım veya Kemalizme eleştiri bakımından serttir ama 1980’li 
yılların ortalarından itibaren adını andığım camiada da bu hikâye bariz bir bi-
çimde serttir. Tabii, bu sertliğin mahiyetinin aynı olmadığı göz ardı edilmeme-
li çünkü İdris Küçükömer’in metinleri hiçbir biçimde rağbet görmemektedir. 
Belki de meselenin kültürel boyutu daha çok gündeme gelir o dönemde. İdris 
Küçükömer’in Batı karşısında, Amerika karşısındaki tepkiselliğinin mesele-
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nin gündeme gelmesini bariz bir biçimde engellediği de 
düşünülebilir. Yine geçmişte Milliyet gazetesinde 1970’li 
yıllardaki “Düşünenlerin Forumu” tartışmalarında İdris 
Küçükömer ve Şerif Mardin epey yer almıştır. O dönemde 
kimse İdris Küçükömer’i ve Şerif Mardin’i önemsememiş-
tir. Şerif Mardin, sosyalist değil diye önemsenmez, İdris 
Küçükömer de bizim istediğimiz gibi sosyalist değil diye 
dikkate alınmaz. Başka bir deyişle toplumda belli ölçüde ayrıksı olanlar farklı 
bir yerde durmaktadırlar.

Şerif Mardin bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’a değinmek de mümkün. 

MILL IYET GAZETESINDE 1970’L I 

YILLARDAKI “DÜŞÜNENLERIN 

FORUMU” TARTIŞMALARINDA 

IDRIS KÜÇÜKÖMER VE ŞERIF 

MARDIN EPEY YER ALMIŞTIR. NE 

VAR KI O DÖNEMDE KIMSE IDRIS 

KÜÇÜKÖMER’I  VE ŞERIF MARDIN’I 

ÖNEMSEMEMIŞTIR.
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Mesela onun Edebiyat Üzerine Makaleler kitabındaki “Bizde Roman” başlıklı 
yazı romanı çok derinlikli tahlil eden bir metin ama Şerif Mardin’in Türki-
ye’deki romanı tahlil etme gibi bir derdi olmadı. Mesela “Tanzimat’tan Son-
ra Aşırı Batılılaşma” makalesi farklıdır. Tanpınar’ın günlükleri okunduğunda 
onun Batılı imaja çok fazla yatkın olduğu görülebilir. Belki de bunun sebebi 
şudur: Yakın dönem edebî metinlerine Şerif Mardin açık değil. O dönemin 
hâletiruhiyesi de Tanpınar’a açık değil çünkü Tanpınar’la başkaları da bariz bir 
biçimde ilgilenmemiştir. Tanpınar’daki o çeşitlilik Mardin’de görülmez. Tanpı-
nar, Türkiye’nin muhafazakârlarının da, modernistlerinin de sahip çıkabileceği 
bir isimdir. Diğerlerinde bu durum o kadar fazla değildir. İlginçtir ki Tanpınar’ı 
belli bir kesimde okunur kılan serüven Selahattin Hilav’ın Tanpınar üzerine 
yazdığı metinden kaynaklanmıştır. Tanpınar aslında Şerif Mardin’le çok daha 
yakındır. Mesela Tanpınar’ın Beş Şehir metnindeki, önsözündeki modernleş-
me eleştirisi köşeli bir eleştiri değildir. Başka bir ifadeyle Kemal Tahir tarzı bir 
eleştiri söz konusu değil. Aksine Şerif Mardin gibi daha dengeli bir eleştiri yö-
neltmektedir. “Hayranı olduğum bir Rus romancısı gibi Batılılaşmaya açığım.” 
şeklinde bir cümle sarf eder. “Modernleşme güzel, hoş şeyler getirdiği gibi bir-
çok güzellikleri de götürüyor.” diyebilmektedir. Aynı Kemal Tahir’le olan hikâ-
ye gibi Mardin, Tanpınar’ı okudu mu, diye düşünmek mümkün. Selim İleri bir 
yazısında Kemal Tahir’in Tanpınar’ı önemsemediğini, vefatından sonra evine 
taziyeye gittiklerinde ise masasında Huzur’u gördüklerini anlatır. Bu anlamda 
Türkiye’de herkes fena hâlde birbirine benzemektedir. İnsanlar birtakım köşe-
li durumlara yatkın değil. Selahattin Hilav’dan sonra belli kesimde Tanpınar 
sevgisi yeşerdi. Bu 1970’li yılların sonlarından itibaren daha da farklılaştı. Mü-
cevherlerin Sırrı (2002) yayımlandığında Tanpınar’ın 27 Mayıs Darbesi methi-
yesi biraz daha yaygınlaştığında, Kemalizm hakkındaki olumlu kanaatleri ve 
Sultan Abdülhamit eleştirisi ortaya çıktığında muhafazakârlar Tanpınar’a biraz 
olumsuz baktılar. Bütün hikâye şu: Biz birine olumsuz yaklaştığımızda, alırız 
onu mümkün olan en olumsuz konuma yerleştiririz. Yine birine olumlu bak-
maya başladığımızda onu alır kendimize benzetiriz, bütün olumlu özelliklerin 
onda olduğunu varsayarız; sütte leke var, bunda yok diye bakarız. Esasen böyle 
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bir yorumlama tarzı sığ bir bakış açısıdır. Bir insanın muhafazakâr, modernist, 
solcu, milliyetçi veya Kemalist olması her şeyi açıklamaz. Bunlar bizatihi çok 
önemli, olumlu şeyler de değil. İslami siyaset de, sosyalist siyaset de, Kemalist 
siyaset de, liberal siyaset de zaman içinde farklılaşmaktadır. Bir insan, ben bu-
radayım dediği zaman bu hikâye aynı istikrarla gitmiyor. 1980’li yılların solcu-
su 1960’ların solcusuna muhafazakâr ve milliyetçi diye nitelemeye yatkındır. 
Benzer örnekleri başka alanlarda da görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu top-
lumun entelektüelini —ne tür entelektüel olursa olsun— rötuşa tâbi tutmadan, 
kendimize benzetmeye çalışmadan, torpil geçmeye kalkmadan, eleştirmekten 
vazgeçerek, belli bir noktaya gitmeden oldukları yerde tutmak durumundayız 
çünkü kendimiz olduğumuz yerde duramıyoruz. Bırakalım onlar olduğu yerde 
kalsın. İnsanlar biraz da kendilerine benzemeyenleri sevsin. Her seveceğimizi 
kendimize benzetmek durumunda değiliz. 

öLÜMÜNDEN HEMEN SONRA BIR ŞERIf MARDIN YAZISI

48 yıl öncesinin bir Haziran sabahı Siyasal kütüphanesine giderken sağda ka-
lan amfide Şerif Mardin’in Siyaset Bilimine Giriş dersinin sınavı vardı. Şerif Mar-
din o saatte salonda da değildi, Ankara’da da. Sorular okundu. Herkes sakince 
soruları cevaplarken oturduğum sıranın tam arkasında benden kopya çekmek için 
oturan Ziya Ceritoğlu, arka sırasında oturan Oral Çalışlar’a “Oral sen Sosyalist 
Fikir Kulübü başkanısın; hoca sormayacağını söylediği yerlerden soru soruyor, 
müdahale etsene.” dedi. O dönemlerde bırakın herkesi Oral Çalışlar’ın bizatihi 
kendisi bile “Gün gelecek Oral, basında bir köşe bulup güzel yazılar yazacak.” den-
se inanmazdı. O sıralar Oral Çalışlar mürekkep yalamamış bir eylemciydi. Daha 
sonraları PDA ’cıları (Proleter Devrimci Aydınlık dergisi doğrultusunda düşünen-
ler) konuşturmadıkları forumlarda “özverili bir eylemci” diye Oral Çalışlar’ın ko-
nuşmasına müsaade ederlerdi.

Evvela Şerif Mardin nerede, diye sordu öğrenciler. Fakülte sekreteri salona 
gelip matrak geçer gibi “Şerif Mardin, Mardin’de” dedi. Oral Çalışlar sınavı iptal 
ettirmek için konuşmaya çalışırken “Kurtuluş, ben ders konusunun belirgin şekil-
de dışındayım, meseleyi sen izah et.” dedi. Ben de dilim döndüğü kadar anlattım. 
Ben anlatmaya çalışırken Atilla Türk de müdahale edip bir şeyler söyledi. O sıra-
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larda ve daha sonra zaman zaman Oral Çalışlar’la 
yolları kesişen/kesişecek olan ve şimdi 1970 yı-
lındaki Oral Çalışlar’ın çizgisinde bulunan Kâmil 
Dede de homurdandı. Neyse sınav boykot edildi. 
Dışarı çıkıldığında bir gerilim oldu. Kâmil Dede, 
Atilla Türk’e “Sana ne oluyor? Başkan konuşur-
ken niye müdahale ediyorsun?” diye çattı. Atilla 
Türk de erkekliğe halel getirmemek için onun 
dövmek amaçlı hamlesine karşılık vermeye ça-
lışır gibi yaptı. Tam o sırada benim de dizlerim 
titremeye başladı. Ama bana bir hamle gelmedi. 
Muhtemelen Sosyalist Fikir Kulübü üyesi olma-
dığım için benim sözü başkana bırakma zorun-
luluğum yoktu.

Aradan epey zaman geçtikten sonra, tam 
on dokuz sene önce Oral Çalışlar, Şerif Mardin’e 
karşı “Bizim ideolojik duruşumuza aykırı tarzda 
sorunun cevaplandırılmasını isteyemezsin” diye 
kafa tuttuğunu anlatır Başkaldırının Yedi Rengi 
kitabında. Bu olayı Şerif Mardin’in ölümü üzeri-

ne yazdığı köşe yazısında da biraz farklılaştırarak da ne kelime metne takla attı-
rarak tekrarlar. Genelde belirtilenlerin aksine Şerif Mardin o olaydan tam bir yıl 
dört ay sonra Boğaziçi Üniversitesine değil Amerika’ya gidiyor. Acaba o dönemde 
ona “Sen ileride Posta gibi bir gazetede köşe yazacaksın.” dense cevabı ne olurdu? 
Şimdilerde o sırada sınıfta gözetmen olan bir asistan “Akılda Kalan” programında 
ve Taner Timur da bir yazısında olayı Oral Çalışlar’ın anlattığı gibi tekrarladı. 
Bundan kalkarak da Taner Timur, Şerif Mardin’in nasıl düşünce alanında yönlen-
dirici/dayatmacı olduğunu dile getirir. Aslında olay orada belirtildiği gibi olmadı. 
İdeoloji dayatma konusunda katı olanlar başkaları mı yoksa Şerif Mardin miydi? 
Tam da aynı yıl Mehmet Ali Aybar’ın bir TİP kongresinde “Gençler yobaz olma-
yın, sadece Marx, Lenin okumayın; Althusser okuyun, Rosa Luxemburg okuyun, 
Buharin okuyun.” demesi üzerine Mümtaz Soysal’a meseleyi danıştığımda “Fuzuli 
işlerle uğraşma!” cevabını aldım. Aynı haftanın Ant ve Türk Solu dergileri Aybar’a 
pür hiddet saldırdılar. İnsanın aklına ideoloji dayatan başka hoca olup olmadığı 

MEHMET ALI  AYBAR BIR T IP 

KONGRESINDE “GENÇLER YOBAZ 

OLMAYIN ,  SADECE MARX ,  LENIN 

OKUMAYIN; ALTHUSSER OKUYUN , 

ROSA LUXEMBURG OKUYUN , 

BUHARIN OKUYUN.” DEDI. 

BUNUN ÜZERINE ANT VE TÜRK 

SOLU DERGILERI AYBAR’A PÜR 

HIDDET SALDIRDILAR.
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geliyor. O sene Fahir Armaoğlu, kendi kita-
bından sorarken acaba ideoloji dayatmıyor 
muydu? Acaba bugünlerde Oral Çalışlar, 
Marx’ın kehanetlerinin yanlış çıkıp çıkma-
ması konusunda ne düşünüyor? O dönem 
bütün değişik öğrenci örgütlerinin rahatlıkla 
konuştuğu bir dönem. Milliyetçi–toplumcu-
ların tam da bahsedilen amfinin arka duva-
rında panosunun olduğu bir zaman kesiti. 
Mete Tunçay’ın “Ben bunlara karşı objektif 
davranmak zorunda değilim.” sözlerinin ül-
kücüler tarafından rahatlıkla eleştirildiği bir 
ortamda Şerif Mardin’e anlatılan şekilde karşı 
çıkıldığında inanmak akıl alır bir şey değil. 
Mümtaz Soysal’ın ders metni, Anayasaya Gi-
riş aleni bir Marksizm hatta ondan öte “halk 
demokrasileri” güzellemesi değil miydi? O 
dönemde kitaplarının sol çevrelerde de be-
nimsendiği Maurice Duverger’nin bir met-
nini, Politikaya Giriş kitabını da okutuyordu 
Şerif Mardin. O zaman durum kabak gibi ortada, ya Oral Çalışlar bile isteye yalan 
söylüyor ya da olayı o kadar fazla anlatmış ki artık kendi hikâyesine kendisi de 
samimiyetle inanıyor. Ama zaman içindeki hikâye anlatımı değişik…

Şerif Mardin’in o dönem ders materyali olarak hangi yapıtları okuttuğu üze-
rinde durulması farklılığını değerlendirmek açısından bir gerekliliktir. Ders mater-
yali olarak Veba romanı, Duverger’nin Politikaya Giriş ve Joseph A. Schumpeter’in 
Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi kitapları vardı. Siyaset Bilimine Giriş dersinde 
Kemal Tahir’in Devlet Ana romanından şöyle bir bahsedip, yine üçüncü sınıfta Ni-
yazi Berkes’in Türkiye İktisat Tarihi kitabını okuttu. Türkiye’de genelde ders yapıtları 
biraz öğrencinin kafasını yıkamak için okutulur ama Şerif Mardin’de böyle bir tavır 
yoktu. O dönemde Şerif Mardin’in ilk sınavından en yüksek notu almış olan öğrenci 
Schumpeter’in Marksizme yönelik belli bir eleştirellik taşıyan kitabını sınıfın geniş 
bir kesimine anlatır. Acaba o dönemde Schumpeter’in yaklaşımına göre Marx’ın 
kehanetinin neden yanlış olduğunu Oral Çalışlar anlayabilmiş mi? Kitabın ismi hiç 
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geçmediğine göre kitap hakkında konuyu deşen insanların bilgisi var mı? O dönem-
de “Atatürk geliyor!” sloganıyla yürüyenler aynı yıl yayımlanan Din ve İdeoloji’de 
Kemalizmin iki zaafı konusunda yazılanlardan haberdarlar mı? Kapitalizm Sosya-
lizm ve Demokrasi kitabının durduğu yeri zerrece anlayamayanların Şerif Mardin’e 
sene boyu hiçbir şey söylememeleri neyle açıklanabilir. Belki de Şerif Mardin’den 
hiç huylanmadılar. Şerif Mardin’in onların gözündeki yeri Taner Timur’un söylediği 
gibi Forum yazarı olmasından dolayı mı saygındı? Bunlar sınıf ve Marksist şema ko-
nusunda fakülte dergisindeki yazılarını okumamışlar mıydı? Şerif Mardin’in arala-
rında Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarının da olduğu Türk Sosyal Bilimler Derneği 
Başkanı olması ona karşı saygıyı kökleştirmiş olabilir miydi?

Bugünlerde hemen herkesin hakkında aklına geleni söylediği Şerif Mardin’in 
yazdıkları üzerine akıl almaz cehaletin sergilendiği, yazanların Şerif Mardin’in 
eleştirmek veya olumlamak amacıyla işlerine geldiği metinlerini seçtiği ortamda 
Şerif Mardin anlatımının körün fili tarifine cuk oturduğu, tarif edenlerin hakika-
ten kör olduğu, filin herhangi bir organına dokunarak dahi fili tarif edemedikleri 
rahatlıkla söylenebilir. Tabii Şerif Mardin’in de devasa bir entelektüel olduğu ve 
üzerine laf edenlerin acayip düşünsel savrulmalar yaşarken, Şerif Mardin’in çok 
daha istikrarlı bir yerde durduğu da. 

(Arka Kapak, 2017, sayı: 25)

Aslında Şerif Mardin’in bir özelliğini Doğan Avcıoğlu’nda da görebilirsiniz. 
Doğan Avcıoğlu Türkiye’nin birikimini olağanüstü önemseyen biridir. Türkle-
rin Tarihi’nin başına baktığınızda Doğan Avcıoğlu tarafından çok net bir bi-
çimde Kemal Tahir’in, yine aynı şekilde Sencer Divitçioğlu’nun önemsendiği 
fark edilir. Doğan Avcıoğlu adını andığım yapıtında Sencer Divitçioğlu’nun Az 
Gelişmiş Ülkeler ve Asya Üretim Tarzı kitabına eleştiri yöneltmiştir. Diğerinde 
de İdris Küçükömer’i değerlendirmiştir. Türkiye’nin düşünsel topoğrafyasını 
çıkarma gibi bir derdi vardır. Bu toplumu anlamaya çalışmıştır. Zaten Roger 
Garaudy’nin yazdıklarını incelediği zaman Fransa’nın tarihini, her bir şeyini 
bildiğini ancak kendi ülkesinin hiçbir şeyini bilmediğini itiraf etmiştir. Bu du-
rum onu Türkiye’nin Düzeni kitabını yazmaya yöneltmiştir. Daha sonra Milli 
Kurtuluş Tarihi’ni yazar. Bunlar da yetmez, biz bunu anlamamışız diyerek ar-
dından Türklerin Tarihi’ni yazmak için konu olarak Orta Asya’ya kadar gider. 
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Şerif Mardin’in yaklaşım tarzı kitabını okuttuğu Ni-
yazi Berkes noktasında eleştirel bir çerçevedeydi. Hatta 
1976 yılında Türk Düşününde Batı Sorunu yayımlandık-
tan hemen sonra Şerif Mardin bu kitap hakkında eleştirel 
bir makale yazdı. Hatta Niyazi Berkes’in de kendisine bir 
cevabı vardır. Mardin, Berkes’in çok önemli bir yerde dur-
duğunu belirtir, başka bir ifadeyle yanlış fakat önemli bir 
yerde durduğunu vurgular. Bakıldığında Şerif Mardin’in 
çabasının Türkiye’nin, bu düşünsel birikiminin farklılıkla-
rını da dikkate alarak daha soğukkanlı bir biçimde tahlil 
edilmesi şeklinde tezahür etmektedir. Başkalarının metni 
ise doğruyu göstermek ve onunla beraber yanlışı teşhir et-
mek tarzındadır.

Şerif Mardin’in makaleleri ve kitapları Türkiye’nin ana 
meselelerine, bu ülkenin hâletiruhiyesine çok bariz bir bi-
çimde dokunan metinlerdir. Zaman zaman Batılı tarzda 
tezahür eden, dolayısıyla da bazı meselelere fazla nüfuz 
edemeyen metinlerdir aynı zamanda. Şerif Mardin, güncel siyasetin belli öl-
çüde dışında durarak arka plandaki sahici meselelere dokunmaya çalışmıştır. 
Zaman zaman bu topluma hakikaten çok vâkıf biri gibi değil, yabancı birinin 
dokunduğu gibi yaklaşığı olmuştur. Meselenin en önemli yanı bazı entelektü-
ellerin —Kemal Tahir’de de belli bir biçimde olan— bu memleketin bazı me-
selelerini anlamaya çalışmalarıdır. Ne var ki kimileri de bu memleketin mese-
lelerini anlamadan —özellikle siyasetle ilgili olanları— çözmeye çalışmaktadır. 
Marx’ın “Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumla-
dılar, oysa aslolan dünyayı değiştirmektir.” şeklindeki sözüne nispetle bu hikâye 
değişir. Öyle ki durum memleketi anlamadan da değiştirmek mümkün nokta-
sına gelmektedir.

(5 Nisan 2018)

ŞERIF MARDIN ,  1954 YIL INDAN 
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BULUNMUŞTUR.
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Erol Güngör
HAYATLA K I TAB IN TÜRK IYE  GERÇEKL IĞ INE
YÖNELTT IĞ I  ENTELEKTÜEL 

Erol Güngör’ün düşünsel serüvenini ve temel yaklaşımlarını anlatmadan ev-
vel belki tüm bunların anlaşılmasını sağlayacak bir olay üzerinde özenle durul-
malıdır. Tomris Giritlioğlu 1999’da Salkım Hanımın Taneleri’ni daha evvel ya 
da belki o sıralarda yine bir Ahmet Hamdi Tanpınar filmini çekti. Kayıp Şehir 
(2012) diye bir dizi vardı televizyonda gene onun yönetmenliğinde. Salkım Ha-
nımın Taneleri filmi Varlık Vergisi uygulamalarının eleştirisi şeklinde tezahür 
etmiştir. Türkiye’de o dönemde herkesin buna ve 6–7 Eylül üzerine odaklandığı 
görülür. Tanpınar, hiçbir biçimde insanların ilgisini çekmez ama daha sonraki 
dönemde gündeme gelmeye başlar ve hakikaten insan Kayıp Şehir’i seyretti-
ğinde şunu düşünmeden edemez. Yönetmenin zihninde sürekli olarak Vesikalı 
Yârim filmi var, zaten sinema ile uğraşanlar da bu tür olaylara takılır, başka bir 
ifadeyle geçmiş konular Türkiye’de zaman zaman yeni baştan gündeme taşı-
nır. İnsanlar bir dönem bazı konularla hiçbir şekilde ilgilenmezken bir dönem 
sonra insanların ilgi alanı sadece ilgilenmedikleri meseleler üzerine odaklaşır. 
Geçmiş döneme bakıldığında öncesinde okunmayan, ilgi gösterilmeyen ancak 
daha sonra gündeme gelen, hatta zamanla entelektüel ortamda merkezî bir yer 
edinen düşünürlerin varlığı bilinmektedir. Cemil Meriç, Sabri Ülgener, Şerif 
Mardin gibi isimler buna örnek verilebilir. Erol Güngör’ün portresinin belki en 
somutlaştırılabilecek noktalarından biri de budur.

Erol Güngör, Türkiye’de üzerinde en az durulan entelektüellerden biridir. 
Belki kapsayıcılığı açısından daha da öne çıkması için tekrar tekrar okunması 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I116

gereken ve Türkiye’deki konjonktüre uygun düşmeyen ti-
pik bir entelektüel portre şeklinde kendini gösterir. Bu du-
rum hemen her metinde karşımıza çıkar. 5–8 Mart 1955’te 
Refi Cevad Ulunay’a imzasız bir mektup gönderir. Refi Ce-
vad Ulunay, bu mektubu köşesinde yayımlar. Güngör’ün 
o dönemde temel ilgi alanının ne olduğunu bu metin 
vesilesiyle saptamak mümkün. Bu mektupta devşirmeler 
üzerinde durduğunu belirtmek gerekir. Sokullu’dan, Cağa-
loğlu Sinanpaşa’dan, Sinan’dan bahsettiği bu mektubu 17 
yaşındayken yazması önemini kanıtlamaktadır. Ulunay’ın 
köşe yazısının başlığı “Takvimden Bir Yaprak”. Ulunay, 
bu metni önemseyip cevap verir. Erol Güngör daha son-
ra İstanbul Üniversitesinde okurken 1957’de Nihal Atsız’ı 
ziyaret eder. O dönemdeki düşüncesinin şekillenmesinde 
ipucu niteliğindeki olaylardan biri de bu. Doğum yılının 
1938 olduğu dikkate alındığında temel çalışmalarını kırk 
beş yıla sığdırdığını söylemek mümkün. Erol Güngör’ü de-

ğerlendirirken bu çalışmaların temel özelliklerinin incelenmesi gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bunu yaparken de mevzuyu ana hatlarıyla hayat hikâyesi üzerine 
kurduğumuzda fotoğraf bariz bir biçimde oluşabilir. 

Erol Güngör, Kırşehir’de okur. Dedesi Ahî Evran Camii'nde imamlık, mü-
ezzinlik yapmış. Güngör’ün çok erken yaşlarda yaşça kendinden büyük insan-
larla konuşması önemsenmesi gereken bir özelliğidir. Konuştukları arasında 
İttihat ve Terakki geçmişi olanlarla o dönemde Millet Partisine (MP) yakın si-
maların bulunması çevresini daha bir belirginleştirmektedir. Kırşehir bu mana-
da biraz daha farklı bir şehirdir. Adalet Partisinin (AP), CHP yanında MP’nin de 
varlığını anlamak gerekecektir. Erken yaşlarda kendi yaşıtlarıyla değil, belli bir 
birikime sahip insanlarla görüşmesi onun kişiliğini, entelektüel kimliğini ve bi-
reysel duyarlılığını yansıtabilir. Eski yazı öğrendikten sonra belli ölçüde Arap-
çaya yönelmeye çalışması bu ilgisini somutlaştırabilir. Bu anlamda o dönemin 
tipik öğrencilerinin bariz bir biçimde dışında. İstanbul’a okumaya gittiği zaman 
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BIR MEKTUP GÖNDERIR. ULUNAY , 

BU MEKTUBU KÖŞESINDE 

YAYIMLAR.



 EROL  GÜNGöR 117

da özellikle muhafazakâr kesimin etkin olduğu Marmara 
Kıraathanesine uğrar. Ne zaman? 1950’li yıllarda. Mehmed 
Niyazi’nin Dâhiler ve Deliler adlı kitabında süreci anlatan 
gelişmeler görülebilir. Erol Güngör’ün düşüncelerinin 
şekillenmesinde Marmara Kıraathanesinin etkili olduğu 
açıktır. Burada muhafazakâr, İslamcı, milliyetçi simaların 
bulunması çok daha anlamlı görünmektedir. Sezai Kara-
koç var ki Erol Güngör 1960’larda Diriliş dergisinde hem 
yazmakta hem de çeviriler yapmaktadır. Erol Güngör’ün 
entelektüel kişiliğini belirgin daha da önemlisi özgün kılan 
ikili yönelimine dikkat etmek gerekmektedir. Eski kültü-
rün yanında Batı kültürüne yönelimi söz konusu. Bunlar 
o dönemin entelektüelleri içerisinde kendisinin ayrışmış 
bir yaklaşımının bulunduğunu gösterir. Zira o dönemde 
birine yönelen diğerine çok yönelmez.

Bir başka hikâye daha var. Mesela Pitirim Sorokin’den 
ve Hristiyan varoluşçularından çeviriler yapmıştır. Dona-
mı ve felsefe ilgisi döneminde içinde bulunduğu çevrenin 
genel doğrultusunun dışında farklı bir atmosferde şekil-
lenmiştir. Bir senelik hukuk tahsilinden sonra da Fethi Gemuhluoğlu vesilesiy-
le Mümtaz Turhan’la tanışır ve psikoloji okumaya yönelir. O dönemde böyle bir 
atmosferde, burada neyi görmek mümkün? Mümtaz Turhan’ın da etkisi ile Batı 
literatürüne yakınlaştığını. Batılı kaynaklara açıklığı barizdir. Fransızca bilir, 
İngilizce öğrenir ve öğrendikten sonra da hemen İngilizce tercümeler yapma-
ya başlar. Daha 30 yaşına gelmeden, 1966 ile 1968 yılları arasında Amerika’da 
Colorado Üniversitesinde bulunur. Hem bu süreçte hem de daha öncesinde 
önemli çeşitli yayın organlarında metinleri yayımlanır. Sadece bu fotoğraf bile 
farklı bir figürü ortaya çıkarır. Bunu anlamanın yolu ilgi alanlarına bakmaktan 
geçer. Siyasetle ilgisi var mı diye sorulduğunda buna onun siyasete hem yoğun 
bir ilgisi var hem de siyasetten çok uzak gibi şeklinde cevap verilebilir. Siyasetle 
yoğun ilgili olan bir insanın entelektüel metinler yazamayacağı şeklinde bir ka-
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naat olmamalı fakat siyasetle yoğun uğraşanların metinle-
rinde bazı problemler görülebilir ancak onun metinlerinde 
bu yok, siyasetten de belli ölçüde uzak durduğu mütalaa 
edilmelidir. 

İslamcılık, Türkçülük, sosyalizm, Batıcılık ekseninde 
baktığınızda Erol Güngör’ün durduğu yer çok net, bellidir. 
Türkçü, milliyetçi bir yerdir ancak yazdıkları bunun politik 

izdüşümünden olağanüstü uzak bir noktada durur. 1970’li yıllarda Ortadoğu 
gazetesinde —o dönemde MHP’nin gazetesi— başyazıları çıkar ama yazdıkları 
siyasetten bariz bir biçimde uzak izlenimi verir. Bunu saptamak mümkündür. 
Erol Güngör, Batı düşüncesine olağanüstü mesafeli durmaktadır fakat kendi 
ülkesindeki düşünsel birikime de mesafeli baktığını göstermektedir. Türkiye’de 
pek çok entelektüeli siyasi kimlik açısından değerlendirmek mümkün ama Erol 
Güngör’ün entelektüel birikimini siyasi konumundan bağımsız ele alıp yorum-
lamak gerekmektedir. 

Erol Güngör’ün yazdıklarına bakıldığında duygu konusu bariz bir biçimde 
gündeme gelir. Bunun düşünsel dünyasını anlamaya çalışırken çok net bir bi-
çimde saptanması mümkündür. Mesela Cemil Meriç’i okuduğumuzda duygu 
dünyası güçlü, insanı sarıp sarmalayacak bir metinle karşılaşırsınız. Ancak Erol 
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Güngör’ün metni insanı belli mesafede tutacak nitelikte-
dir. Bu, belki bizim yaklaşım tarzımızdan kaynaklanır. Erol 
Güngör hakkında en anlamlı değerlendirmelerden birini 
Şerif Mardin yapmıştır. Şerif Mardin, ölümünden hemen 
sonra çıkan bir dergide onu değerlendirir ve önemli bir 
tespit yapar: Erol Güngör metinlerine baktığınızda me-
seleye duygu dünyası ile ele alıp kavramakla rasyonel bir 
biçimde bakmak arasındaki farkı görürsünüz der. Mesela 
inançlı bir insan olmasına rağmen din konusunu bariz bir 
biçimde duygudan fazlasıyla uzak, sosyolojik bir şekilde 
değerlendirebildiğini dile getirir. Kendisinin Din ve İde-
oloji kitabında ortaya koymaya çalıştığının bir benzerini 
Erol Güngör’ün de yaptığını söyler 1981 tarihli İslâmın 
Bugünkü Meseleleri adlı yapıtıyla. Mardin’e göre burada 
duygulardan arınmış, anlaşılabilir ve önemli bir sosyolo-
jik tahlil vardır. Türkiye’de bu konuda yazanların metinle-
rinden bariz bir biçimde farklıdır. Erol Güngör’ün kendi 
değer dünyası ile bu konuya bir yaklaşımı yok mu? Şerif 
Mardin’e göre elbette vardır, yazarın konumu bellidir ama 
bunu sosyolojik bir mesele şeklinde ele aldığını belirtir.

Erol Güngör’ün sosyolojik çalışmaları incelendiğinde temel karakteristi-
ğinin bariz bir biçimde tercüme üzerine odaklandığı saptanabilir. Hakikaten 
çok ciddi tercümeler yapmıştır. Bunların en önemlilerinden biri Raymond 
Aron’un Sınıf Mücadelesi kitabıdır. Yine önemli metinlerden Sanayileşmenin 
Kültürel Temelleri yapıtını çevirir. Raymond Aron Marksizme en eleştirel bir 
biçimde bakan entelektüellerden biri ve o dönemin genel çerçevesi içinde Erol 
Güngör’ün yaptığı çalışmalar bu eleştiriyi Türkiye’de temellendirmeye çalışan 
metinlerdir. Aynı zamanda meseleyi kültür odaklı anlamlandırmaya çalışan ya-
pıtlar olduğunu düşünmek gerekmektedir. Raymond Aron’un yaklaşımların-
dan biri şu: Dünyayı nasıl anlayacaksın? Dünyayı ikili eksende anlayacaksın; 
bu iki eksenden biri —tabii Marksist anlamda değil— sınıf ekseni, diğeri elit 
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yani seçkin ekseni. Bu ikisinin birleşmesi ile bu ikisinden 
kalkarak toplumu anlamanın mümkün olduğunu söyler. 
Bütün problemini de kültür krizi üzerine odaklar. Erol 
Güngör’de de bunu net bir biçimde görmek mümkün ve 
kültür krizi meselesini de Cumhuriyet’in başlangıç dö-
nemlerine indirgeyerek anlatmaya çalışır. Mesela o döne-
me bakıldığında onun yapmaya çalıştığı tahlil çok tipik 
tarihsel sosyolojik bir tahlil şeklinde tezahür eder. Başka 
bir ifadeyle 1980’li yıllardan itibaren herkesin gündeme 
getirdiği tarihsel sosyolojik açıdan Türkiye’nin tahlili me-
selesi Erol Güngör’ün çalışmalarının en merkezî yönünü 
meydana getirmektedir.

Erol Güngör’e bakıldığında onun kendi dışındaki çev-
relerle ilişkisi de bununla bağlantılı bir hikâyedir çünkü 
genç yaşta iken temasta bulunduğu eski dönem insanları 
ve Marmara Kıraathanesinde Cumhuriyet öncesi fikri-
yatın etkilediği portrelerin yaklaşımları Erol Güngör’de 
Cumhuriyet döneminin o yılların ekseni çerçevesinde 
sorgulanmasını beraberinde getirir. 

Erol Güngör’ün yaklaşımında da ikili bir durum var 
yani iki aşama var hayatında. Bu zaten kısa bir yaşantı… 

Bu iki aşamanın biri 1970’lere kadar gelir, diğeri de 1970’lerden sonraki dö-
nemdir. Mümtaz Turhan’ın 1969 yılındaki vefatı bir ayrışmayı beraberinde ge-
tirir. Hakikaten ilginç bir hikâye, bu bütünüyle tesadüf mü bilinmez fakat onun 
entelektüel kişiliğinin anlaşılması bakımından önemlidir. Erol Güngör’ün ilk 
dönemi farklıdır, ikinci dönemin ondan da değişik olduğunu gündeme getir-
mek yararlı olabilir. İlk dönemi daha akademik çalışmalarla ilgili; ikinci dönemi 
akademik alanı aşan bir biçimde toplumu değerlendirmeye çalışan yazıların ve 
yapıtların öne çıktığı bir dönemdir. Bu hakikaten farklı bir özelliktir. Bunu bi-
zatihi Mümtaz Turhan hakkındaki değerlendirmesinden anlamamız mümkün. 
Erol Güngör’e göre Mümtaz Turhan bir mütefekkir değil, bir ilim adamıdır. 
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Çünkü mütefekkir, çok daha kapsamlı tahliller yapabilen 
bir entelektüeli işaret eder. Turhan’a bakıldığında ise onun 
dünyası çok daha Batılı ve başka alanlara intikal etmeyen, 
akademinin dar sınırlarında kalan bir dünyadır. Edebiyat 
bu dünyanın içinde değil, daha kapsamlı değerlendirme-
ler bu dünya içinde değil, Osmanlı fazla içinde değil ki 
kendi doğum yılı 1909 olmasına rağmen Osmanlı ilgisi sı-
nırlıdır. O dönemin sol–sağ entelektüelleri içerisinde eski 
döneme dair yaklaşımı en fazla önemsenen kişi Mümtaz 
Turhan. Bunu Tanzimat üzerine yaptığı değerlendirme-
de yakalamak mümkündür. Burada Tanzimat dönemi 
aydınlarının bariz bir biçimde yanlış değerlendirildiğini 
belirtir. Bunlar o dönemde üzerlerine düşenleri yaptılar, 
uygulamaları da tümüyle yanlış değildi, bizim ülkedeki 
sol jargon onları Batı’nın insanları, Batı ajanı şeklinde 
değerlendirdi, diye düşünmesi kendi yaklaşımını ortaya 
koymaktadır. Hâlbuki Tanzimat devrinde de, Meşrutiyet 
döneminde de insanlar yeni dönemin insanlarından daha 
entelektüel niteliğe sahiplerdi, diyerek Batı’yla o anlamda 
bağlantılı olmadıklarını belirtir. Başka bir değerlendirme-
de de o devrin idarecilerinin Cumhuriyet dönemindeki 
idarecilerden daha nitelikli olduğunu kaydeder. Meşrutiyet dönemi entelektü-
elleri yakın dönemin entelektüellerinden daha gelişkindi der ki bunu Peyami 
Safa da dile getirir. Aslında bu değerlendirmeler bir bakıma yeni dönemin bir 
eleştirisidir. 

1970’li yıllarda Erol Güngör’ün Türk Kültürü ve Milliyetçilik yapıtı gün-
demdedir. Bu kitapta eski dönemin daha farklı, daha olumlu değerlendirilme-
sine ilaveten yeni döneme yönelik eleştirilerle karşılaşılır. Ziya Gökalp eleştirisi 
önemli görünmektedir, peki Ziya Gökalp eleştirisi eski dönemde hiç mi yok? 
Var, fakat Erol Güngör’ün yaşadığı dönemde bu eleştiri bariz bir biçimde gün-
deme gelmemiş. Belli ölçüde Hilmi Ziya Ülken’de böyle bir eleştiri vardır. Erol 
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Güngör’ün Ziya Gökalp eleştirisi Türk Kültürü ve Milliyet-
çilik adlı kitabında şekillenir. Hatta bu yapıtın da ilginç bir 
öyküsü vardır. Kitap önce basılmaz, Erol Güngör bizatihi 
kendisi bastırır onu. Erol Güngör’ü bu bakımdan Cemil 
Meriç ile karşılaştırmak mümkün. Cemil Meriç’in ilk me-
tinlerinden birinde Ziya Gökalp eleştirisi var fakat daha 
sonra bir siyasetçinin ricasıyla bu eleştirel metin çıkarılır. 
Bu anlamda Erol Güngör’ün medeni cesaretinin de dikkat 
çekici olduğu kaydedilmelidir. Erol Güngör’de bunun dı-
şında Mümtaz Turhan’a yönelik örtük de olsa eleştirel bir 
tutum söz konusudur. Buradan hareketle şunu söylemek 
mümkün: Türkiye’de başka akademisyenlere, başka dü-
şünürlere bakıldığında Erol Güngör’deki eleştirel tutumu 
onlarda yakalamak imkânsızdır. 

Karşılaştırma bağlamında öne çıkarılabilecek isimler 
var. Erol Güngör’ün yazdığı metinlerden biri Sabri Ülge-
ner üzerine. Onun hakkındaki yazısında —Sabri Ülgener 

hakikaten o dönemde hiçbir biçimde gündeme getirilen bir entelektüel değil— 
kendisinin daha sonra kaleme alacağı İslâmın Bugünkü Meseleleri ve İslâm Ta-
savvufunun Meseleleri yapıtlarının ipuçlarını yakalamak mümkün. Bunu biza-
tihi kendisi söyler. Sonraki dönemde Cemil Meriç, Şerif Mardin öne çıkıyor, 
daha sonra Sabri Ülgener öne çıkıyor ama öncesinde ona yönelik bir ilginin 
Erol Güngör’de bulunduğunu kaydetmek farklılığının anlaşılmasının yolunu 
açacak gibi görünmektedir.

Erol Güngör, Cemil Meriç üzerinde duruyor, Bu Ülke ve Umrandan Uygarlı-
ğa kitaplarına dair yazılarıyla Cemil Meriç’i anlamaya çalışır. Buna mukabil Ce-
mil Meriç’in Erol Güngör’e yönelik pek değerlendirmesi yok. Cemil Meriç’in, 
Şerif Mardin’in siyasetle ilgisi Erol Güngör’e göre daha fazladır. Erol Güngör’ün 
onlara nazaran kültür ile ilgisi daha belirgindir. Hatta Hilmi Ziya Ülken’e yö-
nelik ilgisi de bununla bağlantılıdır. Erol Güngör’de iki konu çok belirgin bir 
şekilde öne çıkar: varoluşçuluk ve sosyalizm. Bunlara yönelik eleştirileri söz 
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konusudur. Türkiye’de varoluşçuluğun algılanması konu-
sunda birtakım eksikliklerin olduğunu söyler. Hilmi Ziya 
Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nde de buna 
yönelik bir değerlendirmenin bulunması dikkat çekmek-
tedir. O Türkiye’deki düşünce tarzının varoluşçuluğun bi-
raz yüzeysel, sığ yorumuyla, yine Marksizmin belli ölçüde 
yanlış yorumuyla iç içe geçmiş bir tarzda şekillendiğini an-
latmaya çalışır. Türkiye’de sosyal bilimlerin nasıl geliştiğini 
anlama çabasıyla ilişkili bir durum. Erol Güngör bunları, 
1973 yılında gündeme getirmeye çalışır ki o tarihte yazdı-
ğı metnin başlığı “Türkiye’de Sosyal İlimler”dir. Türkiye’de 
sosyal ilimlerin manzarası nedir, ben burada neredeyim 
gibi sorular çerçevesinde meseleyi ele almaya çalışan bir 
yaklaşım sergiler. Bunu geçmişe dönerek, hiç kimsenin 
üzerinde durmadığı iki entelektüele bakarak tahlil eder. En 
başta Ziya Gökalp üzerinde durması onun anlaşılmadığını 
düşünmesinden kaynaklanır. Ayrıca düşünsel konumlar 
açısından sonraları da gündeme gelen pozitivizm çok merkezî bir yerde. Bunu 
Ziya Gökalp pozitivistti dolayısıyla yanlıştı diyerek değil, o dönemin şartlarının 
Ziya Gökalp’i nasıl bu noktaya getirdiğini ve derviş ruhlu bir kişinin bu toplum 
içinde nasıl önemli bir etki bıraktığını anlatmaya çalışır. Tıpkı Ahmet Ağaoğ-
lu’nun Ziya Gökalp yorumu gibi bir anlatım söz konusudur. Bir eleştiri ama 
Ziya Gökalp’in bu toplumdaki siyasetle iç içe geçmiş etkinliğinin resmedilmesi 
şeklinde kendini gösterir. 

Erol Güngör’ün üzerinde durduğu diğer bir kişi de Prens Sabahattin’dir. 
Onun muhkem yerini —Türkiye’de sosyoloji üzerinde duranların hemen he-
men hiçbirinin durmağı ölçüde— Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fın-
dıkoğlu’nun Türk sosyolojisindeki yansımalarıyla göstermek amacıyla anlatır. 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Türkiye’de sosyolojinin gelişimi açısından 
Prens Sabahattin’e bağlı, onun F. Le Play’e intisaplı  yaklaşım tarzının toplumu 
anlamakta, yorumlamakta yetkin olmadığını belirtir. Kısacası, söylemek iste-
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diği şu: Türkiye’de sosyoloji iki temel üzerine, yani Prens 
Sabahattin ve Ziya Gökalp üzerine kurulmuştur ve bun-
lar belli ölçüde etki doğurmuştur. Bu değerlendirmeyi dar 
sosyolojik bir analiz şeklinde değil, bu ülkenin tarihi ile de 
bağlantısını kurarak yapmıştır. Daha sonraki dönemde de 

iki önemli sosyoloğun gündemde olduğunu ileri sürer. Biri Hilmi Ziya Ülken, 
diğeri Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’dur. Onları da eleştirel bir çerçevede değer-
lendirir. Türkiye'de son elli yıldaki sosyolojinin temelde bunlar tarafından şe-
killendirildiğini düşünmektedir.

Erol Güngör’ün geçmişi değerlendirirken Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’na 
çok önemli bir konuma yerleştirmediği görülür fakat Hilmi Ziya Ülken söz ko-
nusu olduğunda durum biraz farklıdır. Hilmi Ziya Ülken’e hem Türkiye’nin dü-
şünce tarihini anlatmaya çalışması hem de kendisinin inşasına yöneldiği felsefi 
derinlik çerçevesinde tarihsel maddeciliğe reddiye yazması açısından önemli 
bir yer tahsis eder. Bir de Mümtaz Turhan’a dikkat çekerek onun Türkiye’de 
kendi alanının dışında bir disiplin teşekkül ettirmesindeki etkisini gündeme 
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getirir. Türkiye’de sosyoloji, sosyal bilimler dendiğinde bakılması gereken hu-
suslar olarak sosyoloji, sosyal antropoloji ve sosyal psikolojinin altını çizer. Erol 
Güngör’e göre Mümtaz Turhan’ın yaptığı çalışmalardan belki de daha fazlası —
açıkça değil örtük dile getirir— Türkiye’ye sosyal psikoloji sertifikası getirme-
sidir. Güngör, sosyal psikolojiyi bariz bir biçimde sosyoloji ile iç içe geçirerek 
anlatmaya çalışır. Mümtaz Turhan’ın aynı zamanda Türkiye’de İstanbul Üni-
versitesinde —o dönemde Ankara Üniversitesinde sosyal antropoloji bölümü 
o kadar gelişmiş değil— sosyal antropolojinin oluşmasını sağladığını söyler. O 
dönemde C.W.M. Hart, aralarında Mümtaz Turhan ve Mehmet Kaplan’ın da 
dâhil olduğu bir grup tarafından İstanbul’a getirilir. Türkiye’de sosyal bilimlerin 
gelişim dinamiği açısından olayın bu şekilde geliştiği görülmektedir.

Erol Güngör, Türkiye’de sosyal bilimleri daha çok sosyoloji eksenli açıklar. 
Kendi bulunduğu kürsü sosyoloji değil ama yaptığı tahliller Türkiye’de o dö-
nemde sosyologların Türk sosyolojisi üzerine yaptıklarından daha gelişkindir. 
Erol Güngör için sosyoloji alanının tarihsel sosyolojik bir boyutu söz konusu-
dur. Türkiye’de tarihsel sosyolojik mahiyette en önemli metinleri yazan kişi ola-
rak da Fuat Köprülü’yü gösterir. Bunu 1973’te yazması anlamlı görünmektedir. 
Peki, Fuat Köprülü sadece tarih alanında değil, sosyoloji alanında da ve tarihsel 
sosyolojik tetkik yapması bakımından ne zaman önemli bulunmaya başlanır? 
Bu durum tam anlamıyla 1980’li yılların ortalarında gündeme gelir. Halil Berk-
tay’ın Fuat Köprülü üzerine yazdığı bir kitabı anımsamak yararlı olabilir. Halil 
Berktay, Köprülü’yü tarihsel sosyolojik tahlil yapan biri telakki etmez, onun 
ciddi bir tarihçi olduğunu ortaya koymaya çalışır. Bu bir bakıma daha önce 
söylenenlerin aynı lafızla fakat içinin başka bir biçimde doldurulması suretiyle 
yapılan bir değerlendirmedir. Zaman içinde Berktay bizzat kendisi kendi kita-
bının âdeta unutulmasını ister. 

Halil İnalcık Türkiye’den ayrıldığında çok fazla önemsenmiyordu. O dö-
nemde en belirgin entelektüel 1979’da vefat eden Ömer Lütfi Barkan’dı. Halil 
İnalcık 1993’ten sonra gündeme geldi çünkü bu dönemde Türkiye’de Batı’da 
kendini kabul ettirmek önemli olmaya başlamıştı. 1993’ten sonra sosyal tarih-
çilik iktisat tarihçiliğinin önüne geçti. Halil Berktay, Halil İnalcık’ı tarihçiden 
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saymıyordu. Halil İnalcık milliyetçi bir tarihçidir, diyordu milliyetçiliği eleştirel 
bir anlamda kullanarak. Daha sonra ne oldu? Halil İnalcık onun tarafından 
Türkiye’nin dünyaya açılan tek tarihçisi olmaya başladı, öyle değerlendirildi. 

Tekrar Fuat Köprülü’ye dönersek onun hakkında yapılabilecek en ciddi 
tahlili Erol Güngör ortaya koyar ki zaten Türkiye’de Köprülü’nün, Hilmi Ziya 
Ülken’in, Sabri Ülgener’in öneminin altının çizilmesinde bariz bir biçimde Erol 
Güngör’ün etkisi vardır. Erol Güngör’ün gerek din eksenli gerekse kültür odaklı 
yapıtlarına bakıldığında bu metinlerle yakınlığını hatta iç içe geçtiğini görmek 
mümkün. Güngör’e göre Sabri Ülgener bu ülkede bir elin beş parmağını geç-
meyen sosyal bilimcilerin en başında gelen bir entelektüeldir.

Doğan Cüceloğlu, Erol Güngör hakkında yazdığı bir yazıda onun Osmanlı 
edebiyatını, Osmanlı tarihini çok iyi bildiğine dikkat çeker. Fuat Köprülü’de 
de yaygın bir biçimde hem edebiyat hem tarih hem de edebiyatla tarihin iç içe 
geçtiği bir yorum denemesi mevcut. Hakeza Sabri Ülgener’in Zihniyet, Aydın-
lar ve İzm’ler kitabında edebiyat eksenli bir sosyolojik araştırma denemesi var 
ki Erol Güngör’ün yazdığı bir yazı zihniyet dünyası üzerine. Sabri Ülgener, Ziya 
Paşa’nın şiirlerinden kalkarak o dönemin zihniyet dünyasını açıklamaya çalışır 
ve yazdıklarının odağını Şerif Mardin’inki gibi yeni dönemin değil, çok bariz 
bir biçimde eski dönem metinleri oluşturmaktadır. Yine Hilmi Ziya Ülken de 
meselelere çok eski dönemden itibaren bakar. Hilmi Ziya’yı bugün okuyanlar 
Cumhuriyet dönemi hakkında ne dediğini, ne düşündüğünü anlamaya çalışır-
lar ama Hilmi Ziya Ülken’in ana ekseni Cumhuriyet döneminden önceki dö-
nem şeklinde tezahür eder. Bunu daha sonraki dönemlere getirdiğimizde Erol 
Güngör’ün yaklaşımında fotoğraf daha da belirginlik kazanmıştır. 

Erol Güngör, Türkiye’de sosyoloji alanındaki çalışmaların fazla gelişkin ol-
madığı görüşündedir. Ona göre 50 yıllık sosyoloji tarihi içerisinde ferdî kabili-
yetlerin ortaya çıkardığı çalışmalar vardır ancak sosyoloji alanında, sosyal bilim 
alanında bir eleştiri muhiti, kendi tabiriyle efkârı umumiye teşekkül etmemiştir, 
oluşması lazımdır. Türkiye’de sosyal bilim alanında dışarıdan gelenlerin yaptığı 
önemli çalışmaların bulunduğuna, Türkiye’de başka ülkelerde doktora yapıp ge-
lenlerin farklılaştığına değinir. Erol Güngör’de Mümtaz Turhan’ın bir insan tam 
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tekmil akademik terbiyeden geçmelidir, bu eğitimi tam tekmil Batı’da almalıdır 
görüşünü destekleyici bir yaklaşım görülür. Erol Güngör de insanların yurt dışı-
na doktora yapmaya gönderilmesi gerektiğini, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlı-
ğının bunun önünü kesmeye çalışmasının doğru olmadığını vurgulamıştır.

Türkiye’de 1967’de kurulan Sosyal Bilimler Derneğinin önemli çalışmalar 
yaptığını söylemesi alana ilişkin duyarlılığını yansıtabilir. Politik boyutu çok 
da belirgin olmayan çalışmalara, çok da köşeli olmayan bu çalışmalara yönelik 
olumlu değerlendirmelerde bulunur. Güngör’e göre solda da, tarihsel maddeci 
anlamda önemli çalışmalar vardır. Ancak kendisinin onlara dönük eleştirisinin 
ölçüsünün biraz kaçtığını söylemek gerekir. Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi ho-
calarına yönelttiği eleştiride de odağı Behice Boran, Niyazi Berkes ve Muzaffer 
Şerif Başoğlu’dur. Muzaffer Şerif ’in belirgin bir şekilde dünya çapında gelişmiş 
entelektüel yani sosyal psikoloji alanındaki köklü kimliğini anlatır fakat diğer-
lerine yönelik daha eleştirel bir tutumu vardır. Bunu 1973 tarihli “Türkiye’de 
Sosyal İlimler” başlıklı makalesinde yazdığını tekrar hatırlatmak gerekmektedir. 
Bu metnin çerçevesinde bakıldığında sosyal psikolojinin sosyoloji ile ilişkisine 
değinir, onu gündeme taşır fakat bir ölçüde onu eleştirir. Niyazi Berkes’in de 
sosyolojik metinlerinin zaman içinde tarihsel bir çerçeveye yöneldiği gerçeğini 
temel metni henüz Türkçede yayımlanmadığı için ıskalamış görünmektedir. 

Genel açıdan bakıldığında Erol Güngör’ün değerlendirmeleri o dönemdeki 
yorumlardan bariz biçimde farklılık arz eder. Mesela Ziyaeddin Fahri Fındıkoğ-
lu üzerine Emre Kongar’ın yaptığı o derlemedeki çalışmalar çok sınırlı bir çerçe-
vede ele alınmıştır. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimi konusunda en gelişkin 
metinlerden birinin Erol Güngör’ün metni olduğunu tekrarlamakta yarar var. 

Erol Güngör, edebiyat üzerinden geniş değerlendirmeler yapan bir entelek-
tüel değil. Edebiyat hakkındaki yorumları daha sınırlıdır çünkü şöyle bir derdi 
var: İlgilendiği alanlarla ilgili birinci sınıf metinler yazmayı arzulamaktadır ve 
nasıl akademik alanda klasik metinlere öncelik tanıyorsa edebiyat alanında da 
klasik metinlere öncelik tanır. Yaklaşımı şu soruyla ilintili: Yakın dönemlerde 
yazılan metinlerin daha iyi olduğu söylenebilir mi? Karacaoğlan’ı ele alıp yo-
rumlamaya çalıştığımızda yeni dönemde bunun koşutunu görmek mümkün 
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mü? Bunu dünya klasikleri açısından da dile getirmesi 
üzerinde düşünülmelidir. Bunalım edebiyatı derken işaret 
etmek istediği hususlardan biri de bu. Bu tür metinler-
de genellikle marazlı tiplerin anlatıldığına değinmesi bazı 
noktaların anlaşılmasını mümkün kılabilir. Sosyalist edebi-
yat için de benzer bir hususu gündeme getirir. Bu noktada 
somut bir örnek olarak Doktor Jivago’nun gündeme geldiği 
Yol dergisindeki yazısı dönemin zihniyet yapısını tüm yön-
leriyle ortaya çıkarabilir. Nitekim 2017’de Jivago Vakası adlı 
kitabın da belirgin kıldığı gibi Sovyetler Birliği’nde ne bü-
yük bir baskı olduğu anlatılırken, diğer taraftan her şeyin 
arkasında Amerikan İstihbarat Teşkilatının bulunduğu bir 
fotoğraf kendini hissettirir. 

Erol Güngör yaşadığı dönemde yurt dışındaki metinleri 
çok iyi değerlendirir ve Stalin sonrası ortamda da Sovyet-
ler’deki baskı hikâyesini eleştirel bir çerçevede yorumlar.   
Hakeza sol konusunda da benzer yaklaşımlar geliştirdiğini 
yakalamak mümkündür. Ne var ki mesele Türk edebiyatına 
geldiğinde orada çok sınırlı kalır ve sol edebiyat konusun-

da daha örtük birtakım değerlendirmelerle yetinir. Zaman zaman sosyalist ger-
çekçilerin hayatı birebir aktardıklarını kimi durumlarda sosyalist gerçekçiliğin 
fazlasıyla yüzeysel kaldığını dile getirir. Ayrıca Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun 
romanları konusunda ana mecrada hoş bir noktada aktıkları ancak edebiyat açı-
sından aksamaların göze çarptığı görüşündedir. Kemal Tahir’in adını anmadan 
onun ve çevresinin millîci bir tutumu olduğunu ifade eder. 

Erol Güngör’ü değerlendirirken Osmanlı’nın gündemde olmadığı bir dö-
nemde Osmanlı’yı ön plana çıkarması, Cumhuriyet dönemi eleştirisinin sınırlı 
olduğu bir dönemde bu yılları tenkide tâbi tutması ve üstelik bunu kültür krizi 
eksenli ele alması hayli önemli. Aynı şekilde milliyetçiliği değerlendirirken o 
dönemin siyasi eğilimlerinin belli ölçüde dışında durması ve İslamcılık konu-
sundaki yorumlarında benzer bir eğilim içinde bulunması da dikkate değer. 
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Cemil Meriç’e ve Şerif Mardin’e bakıldığında Erol 
Güngör’ün önemi daha net anlaşılabilir. Cemil Meriç’in 
milliyetçilik konusunda söyledikleri Erol Güngör’ün dile 
getirdiklerinden çok daha sıcaktır. Hakeza yine sosyalizm 
konusunda ifade ettikleri sosyalistleri çok rahatlatacak yo-
rumlardır. Fark da burada ortaya çıkar zaten. Mesela Me-
riç’in İslam olmasa Marx’ın kendisi açısından önemli ol-
duğunu belirtmesi bu tavrın göstergesidir. Şerif Mardin de 
bariz bir biçimde solla köklü dirsek teması içindedir, başka 
bir ifadeyle solla bir tartışması yoktur, olsa da çok daha sı-
nırlıdır. Meseleye İslami muhafazakâr çerçevede bakanlar 
açısından da Cemil Meriç çok daha sıcak bulunabilir an-
cak Erol Güngör’e uzaklık söz konusudur. Güngör konu-
mu itibarıyla mesafeli görünür ama onun İslam konusuna 
yaklaşım biçimi ve değerlendirmeleri Cemil Meriç’ten daha 
bütünlüklü bir bakış açısını ortaya koyar. 

Cemil Meriç’in Batı’ya yönelik eleştirel bir tavrı olduğu-
nu slogan düzeyindeki tepkisinde görmek mümkün ancak 
Batı’ya karşı övgülerinin de bulunması entelektüel kimliğini somutlaştırmak-
tadır. Cemil Meriç’in yazdıkları tasvirî mahiyetlidir, Erol Güngör’ün metinleri 
ise tahlile yöneliktir. Güngör’ün metinlerinde Batı eleştirisi çok daha belirgin 
olup aynı zamanda Türkiye’nin tarihsel serüvenine daha fazla değinildiği gö-
rülmektedir. Sezai Karakoç, Türkiye’de inkılapçılığın 1960’lı yıllarda Kemalist 
inkılapçılıktan sosyalist inkılapçılığa dönüştüğü değerlendirmesinde bulunur. 
Bunu 1960’lı yılların ilk yarısında dile getirmeye çalışır. Erol Güngör Türkiye’de-
ki değişimi hem bu boyuttan hem de Türkiye’nin sosyal, kültürel gerçeklikleriyle 
bağlantılı bir biçimde yorumlama tutumunu benimser. Erol Güngör’ün Türki-
ye’de inkılapçılar arasında Kemalistler çok büyük bir çoğunluktu, onların ara-
sında sosyalistler bariz bir azınlıktı, zaman içinde azınlık olanlar çoğunluk oldu, 
diğerleri azınlık durumuna düştü, şeklinde özetlenebilecek yorumlarının akılda 
tutulması gerekir. Hakeza bunu diğer kesim için de söyler. Türkiye’de muhafa-
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zakârlar içinde milliyetçiler çoğunluktu, İslamcı muhafazakârlar azınlıktı ama 
zaman içinde durumun farklılaştığını kaydeder. Erol Güngör’de önemli olan bu 
farklılaşmaya değinmesi değil, Türkiye’yi buna götüren gelişmelerin doğru yo-
rumunda kendini gösterir. Türkiye’de bu siyasi hareketlerin sınırlamalar nede-
niyle kültürel hareketlere dönüştüğü tespitini yapar.

Cemil Meriç 1970’li, 1980’li yıllarda Türkiye’nin Necip Fazıl’ı gibidir. Yine 
1970’li yıllarda Erol Güngör Türkiye’nin Sezai Karakoç’u gibidir. Netice itiba-
rıyla Türkiye’de İslami muhafazakâr cenahta da, sol liberal çevrede de, sol ke-
simde de entelektüeller hakkındaki kanaatlerin zaman içinde değiştiği göz ardı 
edilmemelidir. Bu bakımdan Erol Güngör’ün metinlerinin bu coğrafyayı daha 
anlaşılır kılmaya açık olduğunu söylemek mümkün. 1960’lı, 1970’li yıllarda 
Türkiye’nin solu da, sağı da Batılı metinlere yönelik eleştirel bir tutum içindeydi 
ancak sonrasında İslami muhafazakârların da, liberal solun da Batılı metinlere 
daha açık bir hâle gelmesi meselenin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 
Erol Güngör’de belki de Türk entelektüellerin çoğunda göremeyeceğimiz de-
rinlikle beraber bir istikrar da vardır. Yazdıklarında İslam ve muhafazakârlık 
ekseninde temalar bulunur. Türkiye’de 1980’lerden sonra milliyetçilerde bariz 
bir biçimde İslamcılaşma —eleştirmek ya da övmek için söylemiyorum— solcu 
entelektüellerde de bir liberalleşme eğilimi öne çıkar. Türkiye’deki milliyetçi en-
telektüeller de 1980’li yıllarda liberalleşme eğilimi içindeyken Erol Güngör’de 
belli bir sınır olduğuna, ölçünün kaçmadığına dikkat etmek gerekmektedir. 

Erol Güngör, Türkiye’deki genel gelişim hakkında ciddi tahliller yapar, bazı-
larında mesela hamaset dışında Osmanlı’nın bulunmaması bazı noktaların anla-
şılmasını sağlayabilir. Türklük çerçevesinde ele alınabilecek yorumların yanı sıra 
yakın dönemin sosyolojik tahlili yapılmaktadır, başka bir ifadeyle düşüncelerinde 
tarihin sosyolojik bir yorumu belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. İkincisi Erol 
Güngör disiplinlerarası bir perspektife sahiptir. Diğerlerinde olduğu gibi kendi 
disiplinine hapsolmuş bir yaklaşım söz konusu değil. Psikoloji alanından gelir, 
akademik çalışmaları çok daha teknik ama Erol Güngör hakikaten Türkiye’nin 
sosyolojisini anlamak bakımından çok merkezî bir entelektüel olmakla onlardan 
ayrılır. Erol Güngör sol entelektüellerden de farklıdır. 1960’lı, 1970’li yıllarda 



 EROL  GÜNGöR 131

güncel politikanın sol entelektüelleri deforme etme hâlinin Erol Güngör’de gö-
rülmediğinin belirgin bir şekilde altının çizilmesi gerekmektedir. Elbette hangi 
görüşte olursa olsun insanın yaklaşımını zedeleyen siyasi bir etken olabilir.

Erol Güngör’ün döneminde iktisat ve siyaset bilimi önemliydi. Türkiye’nin 
önemli sosyal bilimcileri yahut akademisyenlerinin genelde bu iki disiplinde 
yoğunlaşmaları bazı hususların anlaşılmasının kapısını aralayabilir. Zamanla 
meseleleri ele alanlar sosyolojik tahlilin tarihsel mahiyette olması gerektiğini öğ-
renmeye başladılar. Nitekim Erol Güngör’ün yazdıklarının da net bir biçimde ta-
rihsel sosyolojik metinler niteliği taşıdığı görülür. 1980 yılında böyle bir gerçeklik 
yoktu, daha sonraki dönemde gündeme geldi. Hatta Sabri Ülgener önemsenme-
di, sonra iletişimci vasat biri yazdı, Ülgener de iktisatçı olduğu için. Ancak onlar 
yazmadan evvel Erol Güngör Sabri Ülgener’in önemini vurguladı, hatta Sabri 
Ülgener’in Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler kitabı için Taha Akyol’a bunu yayımla 
demese o kitap belki yayımlanmayacaktı, o metinler fakülte dergilerinde kalacak-
tı. Erol Güngör 45 yaşında vefat etti. Kısacık hayatına önemli metinler sığdırdı. 
Onun geçmişle ilgisi akademik ilginin ötesindedir. Nurettin Topçu, Mümtaz Tur-
han çok değerli isimler ancak karşılaştırıldığında mesela Topçu İslam sosyalizmi 
gibi bir kavram kullanır; solcuları heyecanlandıran, kendi çevresindeki insanları 
tedirgin eden bir kavram. İslam sosyalizmi soyut bir kavram ve bu toplumda na-
sıl ete kemiğe bürüneceğine dair belirgin bir yönü yoktur. Erol Güngör, herhangi 
bir konuda görüşlerini açıklarken veya soyut düzeyde söylerken de bu topluma 
seslendiğinin farkında. Aslında onun belli yaklaşımları medeni cesaretinden kay-
naklanır. Türkiye’de milliyetçiler bir yana solda da Ziya Gökalp eleştirisi hepten 
harcayıcı şekilde hayli geç ortaya çıkmıştır. Erol Güngör’deki farklılık bir biriki-
min neticesi, bir öz güvenin sonucu ve aynı zamanda geçmiş kültüre ve dünyaya 
açık olmanın bir göstergesi şeklinde değerlendirilebilir.

Türkiye’yi anlamak bakımından Erol Güngör’ün metinleri önemlidir. Me-
sela günümüzde politik endeksli yerli ve millî kavramlarına herkes farklı an-
lamlar yükleyebilir. Erol Güngör’ün metinlerinde ise bu kavramları yerli yerine 
yerleştirerek kullandığı bariz bir biçimde görülebilir.

(4 Mayıs 2018)
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Hilmi Ziya Ülken 
TÜRK IYE ’DE  SOSYAL  B I L IMC I  OLMANIN 
TED IRG INL IĞ IN I  FAZLAS IYLA  YAŞAMIŞ 
B IR  ENTEL LEKTÜEL

Ölümünün üzerinden çok uzun bir süre geçen Hilmi Ziya Ülken’in yazdık-
larını değerlendirmek önemlidir. Onu yeni baştan dikkatli bir şekilde tekrar 
ele almak için İnsan dergisinin ilk yedi sayısını el atında bulundurmak şart. 
Hilmi Ziya, bu dergi 1938’de yayın hayatına başladığında tıpkı İkinci Meş-
rutiyet döneminde yaşanan dergi patlaması gibi 1938’den sonra da bir dergi 
artışının görüldüğünü kaydeder. Bu devirde yayımlanan çok çeşitli dergiler 
var ve bunların ömrü 1943–44’te sona erer. 1950’li yıllardan sonra yayıncılık 
yine bir başka mecrada seyretmeye başlar. Hilmi Ziya’nın 1938’de Muzaffer 
Şerif Başoğlu, Sabahattin Eyuboğlu ve Nurullah Ataç’la İnsan dergisini çıka-
rırken söyledikleriyle sonraki yıllarda ifade etikleri arasında belli konularda 
süreklilikler söz konusudur.

Türkiye’ye ve dünyaya geniş bir çerçeveden bakmaya çalışan Hilmi Ziya 
Ülken üzerine yapılan araştırmalar içinde Boğaziçi Üniversitesinde 1986 yı-
lında Şerif Mardin’in Ayşe Rahşan Özberki’ye yaptırdığı Hilmi Ziya’s Life and 
Thought from 1928 to 1960, in Relation to The Political and Religious Deve-
lopments in The Republic of Turkey adlı yüksek lisans tezinin farklı bir değeri 
var… Bazı hataları bulunsa da Hilmi Ziya’nın düşüncelerinin şekillenmesi 
hayat hikâyesi bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca Özberki’nin Hilmi Ziya’ya 
bakış tarzı Türkiye’deki çok değişik çevrelerin köşeli bakış tarzı şeklinde geliş-
mez. Mesela İslami muhafazakârların ve solun bakış tarzını yansıtmaz. Zaten 
solla İslami muhafazakâr akım nazarında Hilmi Ziya çok önemli olmayan, 
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ikinci planda bir düşünür şeklinde gündeme gelir. Ayşe 
R. Özberki’nin İngilizce yazdığı tezde ön yargıların belli 
ölçüde aşıldığını görmek mümkün.

Türkiye’deki siyasal değişikliklerin Hilmi Ziya üzerin-
de ne tür etkiler meydana getirdiğini çok kapsamlı şe-
kilde ele almak gerekir. Fikirlerinde süreklilikler yanında 
bariz bir biçimde dönemlerin getirdiği farklılıklar söz ko-
nusudur. Düşünce yapısının şekillenmesi noktainazarın-
dan bakıldığında ciddi kırılmalar da saptanabilir. Hilmi 
Ziya’nın düşünsel ve felsefi boyutu döneminin ötesinde 
yer almaktadır. Onun yazdıklarının niteliği ve düzeyi 
konusunda tartışma yapabilmek için 1970’lerin sonuy-
la 2000’li yıllardan sonraki değişim açısından önemli 
noktaları göz ardı etmemek gerekmektedir. Çok net bir 
biçimde milliyetçi çizgiye sahip Erol Güngör’ün 1973 yı-
lında yazdığı sosyal ilimler konulu metinlerde Hilmi Ziya 
Ülken ve Sabri Ülgener’in entelektüel kişiliği hakkında 
önemli tespitler yaptığı görülür. Erol Güngör’ün düşün-

sel açıdan durduğu yer bariz biçimde netlik taşır fakat Sabri Ülgener ve Hil-
mi Ziya’nın düşünsel konumunun onun kadar netliğe sahip olmadığını tespit 
etmek hiç de zor değil. Erol Güngör farklı bir noktadan bakmasına rağmen 
Türkiye’de bir elin beş parmağını geçmeyecek sayıda önemli entelektüeller 
arasında özellikle Hilmi Ziya Ülken ve Sabri Ülgener’i işaret eder.

Hilmi Ziya Ülken’in müsvedde şeklinde kalan ve hayli geç yayımlanan 
Hâkimiyet (2018) adlı yapıtı onun düşünsel portresini çizmek bakımından 
çözümlenmelidir. Hilmi Ziya Ülken bu kitabının kendi felsefi düşüncesini 
taçlandıran önemli bir çalışma olduğunu söyler ve değişik kitaplarda —mese-
la 1963’te yayımlanan Siyasî Partiler ve Sosyalizm çalışmasında— özgürlükle 
eşitlik arasındaki çelişkinin nasıl aşılabileceğine dair düşüncelerini bütünsel 
bir çerçevede anlatmaya çalışacağını belirtir. Hatta son döneminde, ölümün-
den kısa bir süre önce yakınlarına kendisini Hâkimiyet metnini tamamlamak 
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üzere eve götürmelerini ister. Bu çalışmasına dönem dö-
nem göndermeler yaptığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de entelektüellerin ve sosyologların çalışma-
larını ikili bir ayrım çerçevesinde yorumlamak mümkün-
dür. Kimileri daha kuramsal ve teorik meselelere açık, ki-
mileri de bunlardan soyutlanmış bir şekilde Türkiye’nin 
problemlerini çözmeye çalışır. Mesela 1960’lı yıllardaki 
metinler daha ziyade Türkiye’nin içsel meseleleri üzerine 
odaklanmıştır. 1980’li ve 2000’li yıllardan itibaren temel 
mesele bu tür hususların önce kuramsal bir çerçeveye 
dâhil edilmesi, çözümlenmesi daha sonra da Türkiye’ye 
indirgenmesi şeklinde tezahür eder. 1960’lı yılların çer-
çevesinde meseleye yaklaşıldığında Hilmi Ziya Ülken o 
dönemin ekseni içinde değerlendirilir. Türkiye’nin temel 
sorunlarına dair söylediklerinin siyaseten nereye düştü-
ğü noktainazarından yorumlanır. 1980’li yıllardan sonra 
da hemen herkes bu tür yaklaşımların kuramsal anlam-
da nerede durduğu şeklinde bir temellendirme yapmayı 
yeğler. Hatta kuramsal çerçevede meseleleri çözümleme-
ye çalışırken bunun Türkiye hakkında ne demeye geldiği-
ni de çok fazla gündeme getirmeme tutumu çok barizdir. 

Hilmi Ziya Ülken’de bu iki dönemin yaklaşımlarını, önceliklerini de 
önemseyen bir yaklaşım tarzı söz konusudur. Yeni pencereler açmak için ku-
ramı ve teorik perspektifi daima önemsediği ve aynı zamanda bunun memle-
ket gerçeği içerisinde nerede durduğunu anlamaya çalıştığı aşikârdır. Döne-
min özellikleri kendisinin hem evrensel olana açıklığını hem de Türkiye’nin 
yerelliğine dair duyarlığını ortadan kaldırmaz. Cavit Orhan Tütengil, aynı 
dönemin insanları olan Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu için 
“ikili bir entelektüel” tabirini kullanır ve şöyle der: “Birisi daha evrensel ger-
çeklere açık bir şekilde meseleye bakıyor. Öbürü daha yerel, daha ulusal dü-
zeyde meseleleri değerlendiriyor.” Bu saptama kimi farklılıkların üstünü örtse 
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de kimi önemli ayrımları belirleme konusunda ipuçla-
rı sunmaktadır. Meseleye nüfuz derecesi ayrı olmakla 
birlikte bu çerçevede yaklaşıldığında böyle bir ayrım 
var gibi görünmektedir ama Hilmi Ziya Ülken’in daha 
bütünsel bir bakış açısı söz konusu. 

Bununla birlikte bir ikinci husus daha gündeme ge-
lir. Türkiye’de değişik dönemlerde meseleleri kuramsal 
çerçevede ele alanlar, belli kuramlara dolayısıyla Batı-
lı entelektüellere yönelik bir bağlanma ile yaklaşırlar. 
Bunda seçici davranma tutumu barizdir. Hilmi Ziya 
Ülken’in meseleye bakış açısı ve yorumlaması seçici 
olmaktan öte daha bütünsel bir tarzda tezahür eder. 
Yazdıkları da klasik ders kitapları, sosyoloji textbo-
okları değildir. Mesela Sosyoloji dergisini çıkarmaya 
devam ettiği 1950’li yılların ortalarında kaleme aldığı 
Sosyoloji Problemleri (1955) ile Türkiye’de ve Dünyada 
Sosyoloji (1956) metinlerinde böylesi bir yönelimi fark 
etmemek imkânsızdır. Yazdıkları aynı zamanda döne-
min özelliklerine uygun düşer. Son dönemlerde daha 

fazla şekillenmeye başlayan bir anlayış açısından Türkiye’de meselelere en di-
siplinlerarası yaklaşan entelektüel hiç kuşkusuz Hilmi Ziya Ülken’dir. 

Peki, Hilmi Ziya Ülken’i nasıl nitelemek gerekir? Sosyolog mu, felsefeci 
mi, siyaset bilimci mi, kültür eksenli antropolog mu yoksa ilahiyatçı mı? Zira 
Hilmi Ziya’nın bir döneminde dinle çok yoğun bir biçimde ilgilendiği görü-
lür. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin oluşum sürecinde çok merkezî 
bir rol üstlendiği açıktır. 1950’li yılların ortalarından ölümüne kadar —daha 
önceki dönem dâhil— iki ana eksende İlahiyat Fakültesindeki dersleriyle 
sosyoloji alanındaki çalışmalarının gündeme geldiği göz ardı edilmemelidir. 
Bir dönemde de Yeni Sabah gazetesinde yazdıklarının sosyolog gözüyle mü-
talaa edildiği bilinir. Hilmi Ziya Ülken’in yazdığı dönemde entelektüellerin 
meseleleri daha çok bir dalın uzmanlığı olarak anladıkları, algıladıkları or-
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taya çıkar. Bunun en ilginç göstergelerinden biri de döneminde kendi yaşı-
na yakın isimlere yaklaşım biçiminde şekillenir. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih–Coğrafya Fakültesinde 1940’lı yıllardaki sosyologların ve diğerlerinin 
çıkardığı dergiler var. Mesela İş ve Düşünce, Yurt ve Dünya ile Behice Boran’la 
Muzaffer Şerif Başoğlu’nun çıkardıkları Adımlar ve İnsan dergisi bir arada ele 
alındığında farklılık bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bunların içinde teorik yanı 
en güçlü olan dergi Hilmi Ziya Ülken’in 1938 ile 1943 arasında çıkardığı İn-
san dergisidir. Bir başka fark da meselenin kültürel ve sosyal boyutunun daha 
renkli bir biçimde tartışılmasıdır. Günümüzün yahut 1960’ların zihniyetiyle 
dergilere bakıldığında İş ve Düşünce, Adımlar ve hakeza Yurt ve Dünya’nın 
siyaseten nerede durduklarını görmeniz mümkün fakat İnsan dergisinin ko-
numunu tayin etmek net bir biçimde imkânsızdır. Çünkü ilk üçü meseleleri 
bariz bir biçimde siyaset eksenli ele alırken İnsan, daha çok Türkiye’nin sosyal 
ve kültürel gerçekliği üzerinde odaklanmaya çalışır. Sabahattin Eyuboğlu’nun 
sonraki yıllarda gündeme gelen ve İnsan dergisinin ilk sayısında yayımla-
nan “Yeni Türk San’atkârı yahut Frenkten Türke Dönüş” başlıklı yazısı böyle 
bir problemi anlatmaya çalışır. Daha sonraki dönemin Sabahattin Eyuboğlu 
portresine bakıldığında bu yazının o fotoğraf içinde yerli yerine oturmadığını 
görmek mümkün. Hatta derginin kurucularından Nurullah Ataç’ın da za-
man içinde bu konuyla ilgili yaklaşımları da farklı şekilde tezahür eder. Hilmi 
Ziya Ülken’in aynı dönemde yayımlanan hiciv kitabı Şeytanla Konuşmalar’a 
baktığımız zaman bunun izdüşümünü görmek mümkün. Çünkü bu kitapta 
Hilmi Ziya Ülken Türkiye’nin hangi meseleleri varsa bunların tümünü ev-
rensel boyutuyla da çerçeveleyip belli bir yere oturtmaya çalışmaktadır. Kaldı 
ki çalışmada üzerinde yoğun şekilde durduğu konular arasında “Telife Dair”, 
“Tercümeye Dair” gibi yazılar da var. 

Hilmi Ziya Ülken’in evrensel gerçekliklere, teorik konulara yatkınlığı çer-
çevesinde gündeme getirdiği en temel husus tercüme meselesidir. Hayatının 
en erken dönemlerinde daha 1930’lu yıllarda Uyanış Devirlerinde Tercüme-
nin Rolü (1935) diye bir kitap yazar ve ayrıca çevirdiği metinler vardır. Tercü-
me, hayatının her döneminde en önemli meselelerden biri şeklinde tezahür 
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eder. Bu meseleyi 1938 yılındaki İnsan dergisinde yayımlanan “Medeniyetin 
Yürüyüşü” başlıklı yazısında da gündeme getirir. Hilmi Ziya Ülken’in bakış 
tarzının nasıl somutlaştığını görmek için “İmparatorluk ve Fikrî Âlemi” baş-
lıklı iki yazı dikkate alınmalıdır. İmparatorluk dediğinde sadece Osmanlı İm-
paratorluğu’nu anlatmaz. Genelde imparatorlukları dikkate alarak meseleleri 
ortaya koyma tutumunu benimsemektedir. “İmparatorluğun Tekâmülü” yazı 
serisi içinde imparatorluk adı verilen cemiyet bünyesini ve manevi âlemi-
ni tetkik eder. Hilmi Ziya çağdaş Garp medeniyetiyle Şark medeniyetlerini 
ayıran farkı 1930’da yayımladığı İçtimaiyat kitabında dile getirir. Böylece Ba-
tı’daki ve Doğu’daki iki imparatorluk tipinin birbirinden farkını hayli erken 
bir zamanda, 1930’da ifade ettiğini hatırlatır. Hilmi Ziya, imparatorluk bün-
yesini, arazi sistemini, ideolojisini izah ederken Ziya Gökalp’in ümmet devri 
telakkisinin sebep değil ancak imparatorluk bünyesine nazaran netice oldu-
ğunu gösterir. Burada Ziya Gökalp’in söylediklerinin, Türkiye’de sağdan sola 
tüm sosyologları yakın döneme kadar etkilediği dikkate alınırsa Ziya Gökalp 
bağlamındaki görüşleri hayli önem arz eder. Onun 1942’de yayımladığı Ziya 
Gökalp kitabındaki yaklaşımları olumlu olması anlamında Niyazi Berkes’ten 
de, Mümtaz Turhan’dan da ayrı mecrada seyretmektedir. 

Hilmi Ziya Ülken, Batı Orta Çağ’ındaki feodal sistemle imparatorluk fe-
odalizmi ve arazi sisteminin farklarını tespit eder. Batı Orta Çağ’ındaki feo-
dal sistemle Osmanlı imparatorluk feodalizmi ve arazi sistemi arasında fark 
görmesi başlı başına değerlidir. Hilmi Ziya Ülken, eskiden beri Batı’yı tet-
kik edenlerin, araştırmaya gerek görmeyerek kabataslak bir analojiyle bütün 
Batı Orta Çağ kurumlarının karşılığını bizde buluverme aceleciliğine yenik 
düştüklerini kaydeder. Hilmi Ziya’nın atıf yaptığı metinler arasında Yusuf 
Akçura’nın “İktisat ve Siyaset” başlıklı yazısının bulunduğunu saptamak an-
lamlı olabilir. Aslında böylece başkalarının da aynı düşünceyi dile getirdiğini 
göstermeye çalışır. Bu Batı’da nasılsa Doğu’da ve somut olarak Osmanlı’da da 
aynıdır demeye getirir. Ayrıca Osmanlı ile Batı’dakilerin farkı üzerinde çok 
ciddi duranlara da dikkat çekmektedir. Fakat Osmanlı ile Batı farkını işaret 
edenlerin meseleyi aynı tekâmülün, aynı sürecin bir merhalesi gibi görecek 



 H I LMI  Z IYA ÜLKEN 139

yerde tamamen ayrı bir toplumsal teşekkül farz ede-
rek statik telakkiye bağlamalarını eleştiriye tabi tutar. 
Hilmi Ziya, bir kısım araştırmacıların da Osmanlı’yı 
bütünüyle farklı, nevi şahsına münhasır bir anlayış-
la ele almaya çalıştıklarını ifade eder. Buna da örnek 
olarak Mehmet Ali Şevki’nin Osmanlı Tarihinin İlmi 
İçtima İle İzahı kitabını gösterir. Oysa Hilmi Ziya Ül-
ken bu yaklaşımların hiçbirini doğru bulmaz. O, Batı 
ile Osmanlı arasında kısmi benzerlikten söz ederek 
bütünüyle ayrı diye telakki etmenin yanlışlığına ama 
bunların arasında atlanmaması gereken bir beraberliğe 
işaret eder. Aynı dönemde Galatasaray Lisesinde be-
raber çalıştıkları Ömer Lütfü Barkan’ın söylediklerini 
anlatır. Hilmi Ziya, Ömer Lütfü Barkan’ın o dönemde 
kendisinin kısmen özetlediği yaklaşım tarzına yatkın-
lığını kaydeder. Hatta Ömer Lütfü Balkan’ın metin-
lerinde kendi telakki ve yorum tarzının izdüşümünü 
gördüğünü belirginleştirir. Hilmi Ziya Ülken’in yap-
maya çalıştıklarını anlamak için bu yazısından 2018’de 
yayımlanan Hâkimiyet kitabına kadarki sürekliliği göz ardı etmemek gerekir. 
İnsan dergisinde yazdıklarını doğrular mahiyette kitabında şöyle diyor:

Millet bir kültür birliği halini alınca her türlü tahakküm düşüncesi kaybolur. Os-
manlı İmparatorluğu ise feodallerle birleşerek merkezini kuracak yerde, bir yandan 
istila istikametine, (Batı’ya) doğru nüfuzunu arttırmış, bir yandan istilaya uğrama 
tehlikesine karşı (Doğu’ya) krallıkları ortadan kaldırmıştır.1 

Osmanlı feodallerle birleşerek merkezini kuracak yerde böyle bir temayül 
içine girmiştir: 

1  Hilmi Ziya Ülken, Hâkimiyet, yayına hazırlayan: Ali Utku, Doğu–Batı Yayınları, Ankara, 
2018, s.162.
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İstila kuvveti arttıkça Doğu’dan gelen hareketler (Cengiz, Ak-
koyunlular, Timurlenk, İran, Mısır) önlendikçe feodallerin 
Osmanlı hegemonyasına karşı bütün mukavemetleri silinmiş 
ve özel bir iç tahakküm şeklinin doğmasına sebep olmuştur. 
Batı ve Orta Doğu tahakküm şekilleri arasındaki başlıca farkı 
bu sosyal bünye meydana getirmektedir. Orta Doğu, (Osmanlı 
bünyesinde) Batı’daki derebeylik ve toprak köleliği yerine, tı-
mar zeamet sisteminin ve merkezden tayin edilmiş toprak mu-
tasarrıflarının teşekkülü de bu farktan ileri gelmektedir (yoksa 
İslamlıktan gelmez).2 

Hilmi Ziya Ülken, ölümüne kadar uğraştığı Hâkimi-
yet kitabıyla 1938’de İnsan dergisindeki makalesi ana fik-
ri itibarıyla birbiriyle aynıdır. Her iki metin Türkiye’nin 
Batı’yla karşılaştırmalı olarak farkının altını çizmenin 
yanında benzerliklere, aynı istihaleye, sürece, tekâmüle 
dâhil olduğunu belirgin kılmaktadır. Başka bir ifadeyle 
hem Batı’yla yakınlığı hem de Batı’dan farklılığı bariz bir 
biçimde gündeme getirmektedir. Bu da onun 1938’le en 
son döneminde yazmaya çalıştığı kitabın paralelliğini 
gözler önüne sermektedir. 

Türkiye’nin siyasal değil, sosyal ve kültürel gerçeklik-
lerine bakıldığında Hilmi Ziya Ülken’de bir değişimin olduğunu fakat bunun 
yanında çok bariz bir biçimde sürekliliklerin teşekkül ettiğini görmek müm-
kündür. Onun yazdıkları Türkiye’de daha sonraki dönemde tartışılmıştır. 
Mesela Hilmi Ziya Ülken’in çok farklı yayınlarda çıkan yazılarının yanında 
Yön dergisinde yayımlanmış bir makalesinden de bahsedilir, onun üzerine 
hazırlanan bibliyografyaya bakınca öyle bir yazının olmadığı görülür. Aslında 
bu durum bariz bir biçimde Hilmi Ziya Ülken’in 1960’lı yıllarda Marksizmle 
şekillenen düşünsel hareketler içinde hiçbir yerinin olmadığını göstermek-

2  Hilmi Ziya Ülken, age., s.163.
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tedir. Hilmi Ziya Ülken 1930’larda Marksizme yönelmiş 
fakat daha sonra 1951’de yazdığı Tarihî Maddeciliğe Red-
diye kitabının yazarı diye tanınmıştır. Hiç kuşkusuz bu 
kitabın okunduğu için tepki çektiğini değil, sadece baş-
lığından dolayı kitaba karşı çıkıldığını söylemek müm-
kün. Ayrıca hiçbir şekilde Soğuk Savaş yıllarında histe-
riye dönüşen antikomünizm rüzgârına da kapılmadığını 
ifade etmek gerekir. Hakeza benzer tarzda mesela dinsel 
eksenli, biraz köşeli yorumları içeren yayın organlarında 
da bulunmaz. Siyasî Partiler ve Sosyalizm kitabı 1963’te 
yayımlanmasına karşın dönemin entelektüel çevrelerince 
önemsenmemiştir. 27 Mayıs 1960 Darbesi düşünsel bir 
rönesans kabul edildiği için Hilmi Ziya Ülken’in daha ev-
vel yazdıkları hiç dikkate alınmamıştır. 

Hilmi Ziya Ülken’in 1966 yılında yayımlanan Türki-
ye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nin son bölümünde, Türk 
düşüncesinin nereye gittiği meselesini hem muhafa-
zakârlık hem de onunla beraber sol konusunda yazdık-
larıyla birlikte düşünmek şarttır. Hilmi Ziya Ülken kita-
bında Türkiye’deki solun da, muhafazakâr düşüncenin de 
gelişkin bir mecrada seyretmediği tarzında bir değerlendirme yapar. Sonraki 
yıllarda 1980’lerde, 1990’larda soldakiler, geleneksel muhafazakâr yaklaşım 
içindekiler dönüp o döneme baktıklarında Hilmi Ziya Ülken’in o yıllarda 
söylediğine benzer görüşler ileri sürmektedir. 

Hilmi Ziya Ülken’in 1938’de ve 1970’li yılların başında yazdıklarının pa-
ralelliğini bir başka biçimde karşılaştırmak gerekir. Behice Boran’ın 1962 
yılında Yön dergisinde yayımlanmış, Türkiye’de soldaki çoğu insanın önem-
sediği bir metnine odaklanmak anlamlı olabilir. Boran orada şunu söyleme-
ye çalışır: Sosyologlar toplumların benzerlikleri, tarihçiler ise toplumların 
farklılıkları üzerinde durur; sosyologlar bütün toplumların birbirine ben-
zediğini söyler, tarihçiler de bütün toplumların birbirinden bütünüyle farklı 
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olduğunu ifade eder. Behice Boran söz konusu değerlen-
dirmeyi tutup kendisi yapmıyor, tarih konusunda Hilmi 
Ziya Ülken’den etkilendiğini söyleyebileceğimiz sosyolog 
Cahit Tanyol’un yazdıklarından çıkarıyor. Cahit Tanyol 
o dönemde Türkiye’nin farklılığı üzerine bir yazı kaleme 
almıştır. Behice Boran, Cahit Tanyol’un “Türkiye’de ka-
pitalizmin gelişim biçimi kapitalizmin başka ülkelerdeki 
gelişim biçiminden farklıdır.” tarzındaki yazısına cevap 
vermek amacıyla sözünü ettiğim makaleyi yazar. Behice 
Boran, Ömer Lütfü Barkan’a gönderme yaparken de şunu 
söylemek ister: “Bakın, bu tarihçi, bu farklılıklar üzerin-
de duran bir insan, bu sosyolog, Cahit Tanyol sosyolog. 
Cahit Tanyol neyi söylüyor? Farklılıkları söylüyor. Ömer 
Lütfi Barkan benzerlikler üzerine daha fazla duruyor. 
Yani biz Barkan’ı sosyolog olarak görüyoruz ama Tan-
yol sosyolog değil, tarihçi gibi, Barkan buna göre daha 
bir sosyolog.” Tartışmanın Hilmi Ziya Ülken’in 1938’de 
Ömer Lütfi Barkan hakkında yazdığını yapısal açıdan 
doğrular bir biçimde geliştiğini söylemek mümkün. Ta-

bii, Hilmi Ziya Ülken’in ne söylediğinden haberdar değil Behice Boran ama 
kendisi 1940’lı yıllarda Ülken’i çok fazla önemsemektedir. Adımlar dergisin-
de onun Ziya Gökalp değerlendirmesini çok değerli bulduğunu yazmıştır. 
Hilmi Ziya Ülken, İnsan dergisi dışında sadece on iki sayı çıkabilen Adımlar 
dergisinde de tarih üzerine metinler yayımlamıştır. “İlim Karşısında Tarih” 
ve “Yeni Bilgi Teorisinde Kanun Fikri” başlıklı makalelerinde düşünceleri-
ni açıklamıştır. Ayrıca dergide onun metinlerinin başına konan açıklamalar 
Hilmi Ziya Ülken’in tarihçi kimliğinin ne kadar çok önemsendiğini göster-
mektedir. 

Türkiye’de sosyologların tarihle ilgisi hayli sınırlı, bunun 1940’lı yıllar açı-
sından en büyük göstergesi de burada şekillenmektedir. Sosyologların tarihle 
ilgisinin belirli konuların dışına çıkmamasının bir başka göstergesi de Niyazi 
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Berkes’in ta 1960’lı yıllarda çok fazla önemsenmemesinden de kaynaklan-
maktadır. Niyazi Berkes o dönemde önemli bir noktaya temas etmektedir. 
Onun Türkiye’de Çağdaşlaşma (1973), Türkiye İktisat Tarihi (1969–1970) ve 
Türk Düşününde Batı Sorunu (1975) olmak üzere üç temel kitabını dikka-
te almak bazı hususların anlaşılmasını mümkün kılabilir. Bunların hemen 
hemen hepsinde Osmanlı üzerinde iktisadi açıdan durmaktadır. 1960’larda 
bile insanların bu konularla ilgilenmesi geç gerçekleşmiştir ve sosyologların 
tarihe yönelmesi öne çıkan bir durum arz etmemektedir. O yıllarda Türki-
ye’de bir Marksizm rüzgârı esmektedir fakat onun sosyal bilimlerin temelinin 
tarihte yattığı şeklindeki yaklaşımı çok dikkate alınmaz. 1960’ların Mark-
sistlerine bakıldığında hiçbirinin tarihle ilgisi yok neredeyse. Tarih meselesi 
çok daha sonraki dönemlerde belirginlik kazanır. Daha evvel ifade etmeye 
çalıştığım durumu Niyazi Berkes ve Cemil Meriç ekseninde somutlaştırmak 
da mümkündür. Hilmi Ziya Ülken’in teorik meselelere yönelimi çok daha ön-
ceki dönemde gerçekleşmektedir. Onun teorik meselelere, evrensel teorilere 
yönelimi sadece sosyoloji alanında bile Niyazi Berkes’in yöneliminden daha 
belirgindir. Mesela Niyazi Berkes’in metinlerinde birtakım teorik sorunların 
tartışıldığı görülmez ama Hilmi Ziya’nın sadece Sosyoloji Problemleri met-
ninde değil, aynı zamanda ta 1943’te yayımlanan Dini Sosyoloji çalışmasında 
da teorik meselelerin bariz bir biçimde tartışıldığı göz ardı edilemez. 

Benzer bir karşılaştırmayı Cemil Meriç çerçevesinde de yapmak mümkün. 
Metinlerine bakıldığında Cemil Meriç’in Türkiye’nin tarihsel meselelerine 
Hilmi Ziya Ülken kadar vâkıf olmadığını tespit etmek zor değildir. Türkiye 
dediğimizde bunu Osmanlı’ya kadar hatta daha öncesine götürmek gerek-
mektedir. Bunu Hilmi Ziya Ülken’in çalışmalarında bariz bir biçimde görmek 
mümkün. Bu bakımdan ülkenin düşünsel coğrafyası çok daha net bir biçimde 
Hilmi Ülken’in yazdıklarında karşımıza çıkar. Hilmi Ziya Ülken doğru düşün-
ceyle ilgili değil sadece, bu ülkenin düşünsel geçmişinde ne var sorusunu da 
gündeme taşımaktadır. Öyle ki Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi kitabının ön-
sözünde “Ben bu insanları yargılamıyorum. Ben objektif olarak bu insanların 
düşünce yapısı nasıl, onu anlatmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullanır. Hâlbuki 
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Niyazi Berkes, Cemil Meriç okunduğu zaman dertlerinin 
“Eski dönemin hangi entelektüeli doğruları anlatmış?” 
sorusuyla sınırlı kaldığı ortaya çıkarılabilir. Dolayısıyla 
Türkiye’deki düşünce hayatının topografyasının onların 
metinlerinde bulunması imkânsızdır. Hilmi Ziya Ülken 
ise Türkiye hangi evrelerden ne tür düşüncelerle geçmiş, 
bunu tarihsel temellere dayalı bir şekilde yansıtır. Aslında 
insanların toplumdan, dünyadan soyutlanarak doğruyu 
söylemeleri problemlidir. Hilmi Ziya Ülken’in yazdıkla-
rında sadece kişi ne düşünür değil, aynı zamanda hangi 
koşullarda böyle düşünür sorusunun da cevabı buluna-
bilir. Çünkü insan bu toplumda değişik tarihlerde yaşasa 
düşüncesi hâliyle farklılaşacak. Günümüzden hareketle 
geçmiş dönemin insanlarını eleştirmek kolaydır fakat 
bugün eleştiren insanın toplumun o koşullarında yaşasa 
bugünkü gibi düşünemeyeceği çok nettir. Zira belli şart-
lar insanı belli bir noktaya kadar getirir ve çoğunda da bu 
hikâye kısa zaman süreci içinde biter. 

Hilmi Ziya Ülken’in metinlerinde sadece neyin doğ-
ru olduğu üzerinde odaklanmamasının ötesinde bir 
başka durum daha söz konusudur. Erken tarihlerde Ga-
latasaray Lisesinde felsefe öğretmeniyken yazdığı Türk 
Tefekkürü Tarihi (1932–33) kitabında çok daha eski 
döneme kadar giderek bu toplumun düşünsel coğraf-
yasını anlatmaya çalışmaktadır. Hilmi Ziya Ülken’in bu 
toplumla ilgisi sadece toplumun belli bir anıyla sınırlı 
kalmayıp daha geniş bir döneme yayılır. Hilmi Ziya Ül-
ken’in metinlerinde din çok merkezî bir yer tutar. Mese-
la Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü kitabını kaleme 
alırken Orta Çağ İslam düşüncesinde, Batı düşüncesinde 
bu sürecin nasıl şekillendiğini anlatmaya çalışır. Hatta 
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1950’li yıllara doğru gelirken daha din eksenli çalışmalar kaleme alır. Din 
odaklı metinlerinde meselenin daha ziyade sosyal ve kültürel boyutuyla il-
gilidir. 1942 yılında yazdığı biraz daha farklıdır. İlahiyat Fakültesine geldiği 
dönemdeki ise daha net bir biçimde İslam ekseninde şekillenir. Çünkü ilk dö-
nemde yazdığı Dinî Sosyoloji metni ile diğerlerinin dönemin temel özellikle-
riyle bir bağlantısı olabilir. Şundan dolayı bir bağlantısı vardır: Eski dönemde 
de hümanizmden bahseder, Batı hümanizminden bahseder. Yeni dönemde 
hümanizm derken Arap ve Fars hümanizminden söz açar. Bunu bu biçimde 
söylemesinin nedeni buna dönemin şartları gereği İslam eksenli bakmaktan 
biraz imtina etmesidir. 

Çok daha sonraki dönemlerde din meselesine Niyazi Berkes mesafeli ve 
eleştirel bakarken Hilmi Ziya Ülken durumu sosyolojik boyutuyla anlamaya 
çalıştığı için Berkes tarzı bir eleştirelliği söz konusu değildir. Öte yandan yaz-
dığı dönemin birtakım konularda serbestleşmesi yazdıklarına ister istemez 
yansır. Hilmi Ziya Ülken, din konusunda 1940’lı yılların sonlarından itibaren 
belli ölçüde, DP döneminde ise biraz daha esnekleşir. İlahiyat Fakültesinde 
de bu tarz bir yönelimin belirtisi ortaya çıkar. İlahiyat Fakültesinin o dönem-
deki hocalarına bakıldığında Hilmi Ziya Ülken’in yaklaşımlarıyla diğerle-
rinin bakış açısı arasında bariz bir fark var. Hocaların genelinde Cumhuri-
yet’in ilk dönemlerine vurgu daha baskınken Hilmi Ziya Ülken olaya dair 
daha soğukkanlı bir değerlendirme yapmaktadır. Çünkü din ve İslam üzerine 
de öbürlerine göre daha derinlikli bir bilgi sahibidir. Bunu hem medeniyet 
ekseninde meselelere bakışında hem de doğrudan doğruya İslam’a taalluk 
eden metinlerinde görmek mümkün. Hilmi Ziya Ülken ele aldığı konuların 
sosyolojik boyutunu ortaya koymaya çalışır. Mesela erken dönemde yazdığı 
Aşk Ahlâkı (1931) kitabını buna örnek göstermek mümkündür. Sosyolojik bir 
tarzda politik konulardan bahsettiği Hâkimiyet çalışmasında da bu bakış açı-
sı ön plandadır. Hilmi Ziya Ülken değişik dönemlerde değerler eksenindeki 
çalışmalarını kimi farklılıklara rağmen istikrarlı bir biçimde sürdürmüştür.

Türkiye’de 1936’da ülke belli bir yöne doğru giderken Hilmi Ziya Ülken’in 
önemli bir yapıtı yayımlanır. Onun düşüncelerindeki değişiklikler ve farklı 
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bir mecraya yönelmesi Yirminci Asır Filozofları kitabın-
da belirginlik kazanır. Düşünce serüvenini özetlerken 
kendisinin yirminci asır filozoflarını anlattığını telaffuz 
etmektedir, oysa daha otuz beş sene geçmiş yirminci asrın 
üzerinden. Genellemelere yatkın olan Hilmi Ziya Ülken 
sanki ardından bir asır geçmiş gibi bir edayla dile geti-
rir değişmeleri. Süreklilik arz edecek şekilde sistematik 
şekilde düşünmeye yatkınlığını kanıtlarcasına “Buradaki 
tekâmüle, buradaki gelişime baktığınız zaman, burada 
idealizmden materyalizme kadar giden bu süreç aynı za-
manda benim 35 yıllık hayatımda içinden geçtiğim mer-
haleleri gösterir.” der. Bir bakıma kendisinin materyalist 
olduğunu ifade eder. Materyalizm derken en son üzerinde 
durduğu ve felsefenin en tekâmül etmiş biçimi diye nite-
lediği Lenin’in metnine gönderme yapmaktadır. Yazarın 
fikrî hayatının tarihçesi konumundaki eserde Stalin, Troç-
ki ve Lenin vardır fakat onların söylediklerinin tümü sa-
vunulmaz. Lenin’in eserlerinin Marksizmin ve bilimin en 
doğru yorumunu içerdiği düşüncesiyle onun Materyalizm 
ve Ampiryokritisizm kitabına atıf yapılarak incelendiği gö-
rülür. Onun bu yönelimi 1943 yılına kadarki metinlerinde 
son derce barizdir. 1955’teki kitabının girişinde ise “Benim materyalist döne-
mim var. Materyalizm dönemim nerede şekilleniyor? Materyalist dönemim 
işte 1937’den 1943’e kadar.” demeye getirir. Bu dönem altı senelik dönem ama 
bu kitap 1936’da, demek ki bunun biraz daha geçmişi söz konusu. 

Meseleyi felsefi düzeyde ele almak gündelik politika çerçevesinde tartış-
maktan muhtemelen daha az riskli ve hatta o dönemler dikkate alındığın-
da bir kısmı biraz safça, şöyle bir düşünce de beyan edebilir: O dönemler 
insanlar daha özgürdü Türkiye’de düşünce bakımından hatta Nâzım Hik-
met’in şiirleri bile mektep kitaplarında vardı. Bu özgürlük hikâyesi bu çer-
çevede yorumlanır mı yorumlanmaz mı, o ayrı fakat kolay yorumlanabilecek 
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bir durumla karşı karşıya olmadığımız kesin. Hilmi Ziya Ülken’in söylediği 
1937–43 hikâyesi de tamı tamına İnsan dergisinin çıktığı sürece tekabül et-
mektedir. Zaten derginin giriş yazısı da hümanizme dair bir metindir. Burada 
hem teorik hem de yerel vurgu bakımından “Biz Batı mikyasıyla bu topluma 
bakacağız, bu toplumun da şuurunda olacağız, bilincinde olacağız.” ifadeleri 
dikkati çekmektedir. Dergideki hemen hemen her metninde tercümeler üze-
rinde de yoğun bir biçimde durduğu görülür. Hilmi Ziya Ülken’in 1930’lu 
yılların sonlarında Alaattin Hakgüder’in Bugün adlı gazetesinde haftada 
birkaç gün köşe yazısı yazması gündeme gelir. Bu gazete bir biçimde çık-
maz fakat Hakgüder aynı zamanda Türkiye Sosyalist Partisini (TSP) finanse 
etmiş bazı yerlerde yazıldığına göre, Cami Baykurt da gazetede yazacaklar-
dan biri. Cami Baykurt da sosyalizme çok olumlu bir biçimde bakmaktadır. 
Hilmi Ziya Ülken’in bir başka tarafı döneminde Marksist olduğunu telaffuz 
eden tek akademisyen kimliği taşımasıdır. Cami Baykurt ve Hilmi Ziya sos-
yalizmle İslamiyet arasındaki ilişkinin sosyalizmle Hristiyanlık arasındaki 
ilişkiye nazaran daha yoğun olduğu şeklinde bir görüş ileri sürmektedirler. 
Hilmi Ziya dışında sosyalizme, Marksizme dair önemli yazılar yazanlardan 
biri de asistanı Hasan Tanrıkurt’tur. O yıllarda Dil ve Tarih–Coğrafya Fa-
kültesi (DTCF) öğretim üyeleriyle bir arada anılmasının sebeplerinden biri 
de onun Marksizmle bağlantısıdır. Ayrıca Hilmi Ziya Ülken’in kayınbiraderi 
Zühtü Benneci’nin Türkiye Komünist Partisinden (TKP) tutuklanması ve o 
dönemde yaşadıkları kendisinin Marksizmden uzaklaşmasını berberinde ge-
tirmiştir. Cami Baykurt ve kayınbiraderinin iki dönemde mahkûmiyeti var, 
hakeza 1946’da Hasan Tanrıkurt tekrar tutuklanır. Aziz Nesin Benim Delilerim 
kitabında Hasan Tanrıkurt’un psikolojik sorunları üzerinden nasıl bir sarsıntı 
geçirdiğini anlatmaya çalışır. O dönem dünya konjonktürünün değiştiği bir 
dönem ve Hilmi Ziya Ülken’deki yönelim bariz bir biçimde farklılaşmaktadır. 
Kendi ifadesiyle Marksizmden, sosyalizmden bir kopuş söz konusudur. Bu ko-
puşla birlikte başka bir eğilim de gündeme gelir, artık İslam eksenli metinler 
yazmaya çalışır. Bunun etkisiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ku-
rucu kadrosunda yer almış, fakülteyi şekillendirecek kurulda işlevsel bir görev 
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üstlenmiştir. 1940’ların sonuna doğru Prens Sabahattin 
üzerinde ağırlıklı şekilde hatta benimseyerek durmakta-
dır. Prens Sabahattin 1948 yılında öldüğünde onun üzeri-
ne bir metin kaleme almasının bir sebebi olmalıdır. Aynı 
zamanda Türkiye’nin genel dönüşümü bu dönemden 
itibaren Ziya Gökalp’ten ziyade Prens Sabahattin’in söy-
ledikleriyle de bariz bir biçimde uyumludur. Böylesi bir 
değişim bakımından Hilmi Ziya Ülken’in Sosyoloji dergi-
sinin bir sayısını âdeta ona tahsis etmesi dikkate alınması 
gereken bir noktadır.

Hilmi Ziya Ülken, daha sonra 1951’de Tarihî Madde-
ciliğe Reddiye kitabını yazar fakat bu kitap Türkiye’de pek 
ele alınmaz. Çalışmanın yayımlandığı aya bakıldığında 
ilginç bir durum söz konusudur. Yapıt 12 Ekim 1951’de 
çıkar. Daha doğrusu önsözün altındaki tarih budur. O 
zaman 51 TKP tevkifatı başlar Türkiye’de. Muhteme-
len bu gelişme trendini fark etmesi Hilmi Ziya Ülken’i 
metni daha çabuk yazmaya yönlendirir. 1960’ta askerî 
darbe yapıldığında üniversiteden uzaklaştırılan 147 kişi-
den birinde istisnai bir durumla karşılaşılır. Hilmi Ziya 
Ülken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümündeki görevinden uzaklaştırılmış, buna mukabil 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğretim üye-
liğinin devamında bir sakınca görülmemiştir. Bu fakültede din eksenli, yani 
ilahiyat dersleri vermesine, bunun sosyolojik boyutuyla ilgili dersler anlatma-
sına müsaade edilmiştir. Aslında bu durum onun DP nezdinde olduğu kadar 
27 Mayıs sonrasındaki Millî Birlik Komitesi (MBK) nezdindeki konumunun 
da iyi olmadığını gösterir. Bizim tanıdığımız Elâzığlı Mehmet (Ergin) Ağabey 
şöyle bir yorum yapmıştı: “Herkesi kandırırsın da istihbaratı o kadar kolay 
kandıramazsın. Şimdi Tarihî Maddeciliğe Reddiye yazdın, hakikaten samimi 
mi yazdın, yazmadın mı, bunu millete kabul ettirirsin, yaptırırsın, yaparsın 
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ama herkese kabul ettiremezsin.” Türkiye’deki aktüel gelişmeler aydınları po-
litikaya girdikleri zaman ister istemez değiştirir. Aslında hikâye biraz bunun-
la ilgili, daha sonra da durum bir başka mecrada seyretmeye başlar. Zaten 
Hilmi Ziya Ülken ilerleyen yıllarda gündelik gelişmelerle iç içe düşünmeye 
dönük hayli önemli eleştiriler getirecektir.

Hilmi Ziya Ülken, o dönemden sonra bu minvaldeki meseleleri ele alma-
ya başlar. Sadece bu tür konular değil milliyetçilik de onun önemli çalışma 
alanlarından birine dönüşür. Ciddi bir sentez kabiliyeti var: Mesela bunu kızı 
Gülseren Artunkal anlatmıştı. İki kitabını ölmeden evvel 1974’te yeni baştan 
yayımlamak istemiş ve bunların üzerinde acayip öz Türkçeci bir anlayışla de-
ğişiklik yapmış. Kitapların çoğu sayfasına baktım ve hakikaten kelime değişik-
liği yaptığını bizzat gördüm. Mesela bir sayfada otuz kırk kelimeyi değiştirmiş, 
yerine yeni Türkçesini koymuş. İki kitabı demek ki kendisini bariz bir biçimde 
etkilemiş, o iki kitaptan biri İnsanî Vatanperverlik diğeri de Tarihî Maddeciliğe 
Reddiye. Ziya Gökalp’in temel düşüncelerinin eleştirildiği İnsanî Vatanperver-
lik yapıtı hümanizmle vatanperverliğin bir biçimde uzlaştırılmasıdır. Hâkimi-
yet kitabında da milletleri ortadan kaldırmanın imkânsızlığı üzerinde dur-
maktadır. Dünyada bir bütünsellik, bir dünya vatandaşlığı olabilir ama bunun 
kesinlikle sınırı söz konusudur fakat bir toplum kendi içine de kapanamaz. 

Hilmi Ziya Ülken’in “Tanzimat’a Karşı” başlıklı bir makalesi var. Açıkça-
sı olağanüstü ilginç bir metin, bir Tanzimat eleştirisi… Onda bir değişimin 
olduğu düşünülen dönemde ortaya çıkmış bir metindir üstelik. Yine aynı şe-
kilde 1948’de yayımlanan, adıyla bile okurunu çarpan Millet ve Tarih Şuuru 
kitabıyla nereye yöneldiği belirgindir. Hilmi Ziya Ülken’in 1923’ten 1948’e 
kadar çeşitli dergilerde millet ve tarih şuuru hakkında yazdıklarını içeren bu 
yapıtıyla İnsanî Vatanperverlik kitabının çok rahat bir biçimde birbiri ile telifi 
kabil değil. Hilmi Ziya Ülken 1966’da çok kenarda bir yayınevi tarafından 
basılan Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi eserinin sonunda “Türk düşünce-
si nereye gidiyor?” diye sorarken Türkiye’de ikili bir eğilimin bulunduğunu 
tespit eder. Yazdıkları çoğunlukla Türkiye’deki entelektüel iktidarın dışında 
kalan Hilmi Ziya Ülken’e göre ülkedeki dinsellik; biraz gelenekçilik biçiminde 



 H I LMI  Z IYA ÜLKEN 151

hatta irticaya giden bir biçimde algılanır. Sol da bariz bir biçimde varoluşçu-
luktan ve Marksizmden beslenmesi hasebiyle problemli görülür. Çünkü ona 
göre tam anlamıyla oturmamış varoluşçuluktan ve Marksizmden fanatizm 
doğmaktadır. Aslında onun söylediklerinin ilginç bir tarafı var. Varoluşçu-
luk 1950’li yılların sonlarında Türkiye’de sanatçıları da etkilemiştir. Ahmet 
Oktay’ın o döneme dair “Biz o dönemde Sartre’dan, varoluşçuluktan etkile-
niyorduk. Bunlarla çok iç içe geçmiştik, ama durum bariz bir biçimde farklı. 
O dönemde biz egzistansiyalizmin akademik metinlerini okumamıştık. Biz 
sadece egzistansiyalizmin sanatsal metinlerini okumuştuk. Biz burada sanat-
tan beslenmiştik.” şeklinde bir saptaması var. Zaten Türkiye’de o tür konu-
lara olağanüstü açıklık söz konusu. Çoğu insanımızın İslamcılığı Necip Fa-
zıl’dan, sosyalistliği de Nâzım Hikmet’ten geldiğine göre de varoluşçuluğun 
da, Marksizmin de bu eksende gelişmesi kadar doğal bir şey olamaz. Onların 
da tam tekmil anlaşıldığı kuşkulu. 

Hilmi Ziya Ülken Hâkimiyet kitabında “Sosyoloji, tarih bir yana, toplu-
mu anlamanın en önemli yolu bir biçimde bir şekilde antropolojidir. (…) 
Özgürlük ve eşitlik, bunlar çelişen şeylerdir. Bunları bir biçimde bir şekil-
de uzlaştırmak mümkün değildir. Dolayısıyla kapitalizmin de, sosyalizmin 
de bariz bir problemi vardır.” şeklinde özetlenebilecek düşüncelere yer verir. 
Bunun sonunda mertebeler sistemini önerir, dahası aydını bariz bir biçimde 
toplumdan ve siyasetten soyutlayarak değerlendirir. O durumda bir şekilde 
çözülebilir bunun çelişkisi, eşitlik arttıkça özgürlük gider, özgürlük fazlalaş-
tıkça eşitlik zaten mümkün değildir onun bakış açısına göre. Bunu sol bir 
zaviyeden yorumladığımızda insanın zorunlulukla hürriyeti birleştirmesinin 
imkânsızlığı, dolayısıyla da Marksist anlayışın demodeliği belirginlik kazanır. 

Hâkimiyet kitabından çok kısa bir bölüm okuyup bitirelim: 

Tek partili parlamenter toplum, faşizm, Nazizm, askerî diktatörlük vb. şeklinde 
kapitalist sistemdeki eşitsizlik buhranından hiçbir şeyi değiştirmeksizin, yalnız ka-
pitalizmin devletin iş birliğine dayanan bir baskı rejimi hâlini alır. Yalnız iki partili 
sistem küçük partileri eritmek suretiyle demokratik dengeyi bir derece sağlayabi-
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lir. Böyle bir rejimde iki partiden biri hürriyetçi (parlamenter veya liberal) öteki 
eşitlikçi (sosyalist) görüşü savunmak ve sırayla iktidar mevkiine geçmek yahut 
coalitian (koalisyon) hükûmeti kurmak suretiyle hürriyet–eşitlik zıtlığını yumu-
şatan bir denge yaratır.3 

Hilmi Ziya Ülken bunu Batı toplumları için, başka bir ifadeyle “Hürriyet 
ve eşitlik zıtlığı bir ölçüde bu koalisyonla dengeye gelebilir.” diyor. Devamın-
da ise “Fakat iki partili sistemde dahi bu denge sağlam değildir. Ancak böyle 
eski bir parlamenterlik geleneğine sahip memleketlerde iki parti sistemi ba-
şarı sağlayabilir… Avusturya ve İsveç gibi, fakat siyasi bir parlamento eğili-
minden geçmemiş ve sarsıntı halindeki memleketlerde iki parti sistemi biri 
veya ötekinin devreli başarısıyla sona erince şiddetli sarsıntı doğurmakta ve 
bu parti değişmesi memlekette bir yıkılış sessizliği yaymaktadır.”4 Hilmi Ziya 
Ülken’e göre iki partili sistem gelişmiş Batılı ülkeler için o dengeyi sağlayabi-
lir, çelişkiyi ortadan kaldırabilir ama öbür ülkeler için bu mümkün değildir.

Hilmi Ziya Ülken 1971’de aynı kitabında “Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
ve Arap memleketlerinde olduğu gibi bu sarsıntı Türkiye’de bugün de devam 
etmekte ve memleketi sınıf mücadelesiyle alakası olmayan ve kabile savaşına 
benzeyen iki kampa ayırmaktadır.” mealinde bir tahlile yönelmektedir. Hilmi 
Ziya 1960’lı yılların sonu için bu tespitleri yapmaktadır. Hilmi Ziya’da dün-
yanın bugünkü ahvali hakkında daha doğrudan metinler bulmak mümkün. 
Onları okumaya, üzerinde durmaya fırsat kalmadı. Belki biraz daha çetrefil 
olduğu için o konuya girmedim.

Hilmi Ziya Ülken, sıra dışı bir entelektüel, doğruları dile getiren ente-
lektüel anlamında söylemiyorum. Başka bir ifadeyle doğrular herkese göre 
farklılaşır, aslında onun gerçekleştirmek istediği bir sentez. Bunun üzerinde 
durmak lazım ve yapmaya çalıştığının ötesinde çok daha bariz bir biçimde 
Türkiye’nin düşünsel topografyası çıkarılabilir. Daha da önemlisi Türkiye’de-

3  Hilmi Ziya Ülken, age., s.309.
4  Hilmi Ziya Ülken, age.
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ki genel gelişme dinamiği içinde Batılı kuramlara yönelik tahlil ortaya kona-
bilir. Özellikle ilk dönemi ve son dönemi, başka bir ifadeyle 1940’lı yıllara 
kadarki dönemi ve son sekiz–on yılı toplumu daha çok anlamaya dönüktür. 
Hilmi Ziya Ülken her döneminde de siyasetten belli ölçüde uzak, en farklı 
noktalara gittiği durumlarda bile sorunları bir sosyal ve kültürel mesele şek-
linde anlamaya çalışan derinlikli bir entelektüeldir.

KONUDAN BIR öLçÜDE UZAKLAŞAN HILMI ZIYA TARTIŞMASI

Hilmi Ziya Ülken, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun. Alanı dışına yö-
nelmesi bundan da kaynaklanmaktadır. Eski dönemin insanlarını yakından 
tanımaktadır. Romanları da bulunan Ülken, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’n-
dan sonra, Kemal Tahir’den önce, imparatorluğun yıkılışından başlayıp yeni 
Türkiye’nin kuruluşuna kadar uzanan süreci ele alır. “İnsan Meddücezri” di-
zisinin üçüncüsü Posta Yolu adlı romanıdır. İlki Bağbozumu ve ikincisi Yarım 
Adam’dır. Bağbozumu o yıllarda yayımlanmadığı gibi taslağı da bulunama-
mıştır. Yarım Adam Mütareke’nin ilk aylarında geçer. Romanın ilk sayfaları 
henüz Millî Mücadele’nin başlamadığı dönemin tedirginliğini yansıtır. Posta 
Yolu’nda ise İstanbul–Anadolu ilişkisi başlamış fakat eski İttihatçıların hep-
si yerlerini tam alamamışlardır. Bu romanlar İkinci Meşrutiyet döneminden 
başlayarak Osmanlı’nın yıkılışına, oradan Cumhuriyet’in kurtuluş yollarını 
arayan bütün önerilerin de gelgitini vermeyi amaçlamıştır. 

Cahit Tanyol, İstanbul Sosyolojide Hilmi Ziya Ülken’nin romanıyla Ke-
mal Tahir’in Esir Şehir Üçlemesi’ni karşılaştıran bir tez yaptırır. Hilmi Ziya 
Ülken’in romanları üzerine hakikaten bir biçimde durulmaması üzücü… 
Şurası açık: Onun romandan resme çok çeşitli alanlara yoğun bir ilgisi var. 
Türkiye’de bir insanın uzmanlık alanı dışındaki bilgileri öğrenmeye çok is-
tekli olması nadirdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgilerde okuyup, Dil ve 
Tarih–Coğrafya Fakültelesin tarih bölümünde bulundum. Akademik açıdan 
birtakım sınırlamalarla karşılaştığım için dar uzmanlık alanları çoğu kişi gibi 
beni de bunalttı.

Türkiye’de sosyal bilim alanından insanların etkilenmesi konusunda şöy-
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le bir gerçeklik söz konusu: 1960’lı yıllara bakıldığında siyaset biliminde 
anayasayı çok merkezî bir konumda düşünür hemen herkes. Siyaset bilimci 
anayasacı olmayı arzulamaktadır. Başka bir ifadeyle toplumu etkileyen Faruk 
Erem gibi isimler güncel can alıcı konular üzerinde düşünce beyan ettiler. 
Hatta ilginç bir durum söz konusu: Muammer Aksoy medeni hukukçu fakat 
1960’larda siyasetten olağanüstü bir zevk aldığından ve siyasi hırsı nedeniyle 
daha sonra alanını değiştirir ve anayasa hukukçusu olmaya yönelir. Kendi-
sine karşı çıkanlar bu anayasa hukukundan ne anlar, diye bakmaktadırlar. 
Taraftarları ise anayasa hukukçularına nazaran daha iyi bilir şeklinde düşü-
nürler. Aksoy heyecandan yönelir bu alana fakat insanın heyecanını biraz 
dizginlemesi, ket vurması lazım. 

Doğrusu bir alanda uzmanlaştığınız zaman onun getirdiği bir olumluluk var, 
öte yandan her alanın kendi darlığı söz konusu. Bazı alanlara başka sahalardan 
gelenler daha yaratıcı ve gelişkin olabilir. Çünkü Türkiye’de bunun bir geleneği 
var, geleneğe çok fazla değer verirsiniz. Türkiye’de toplumla ilgili meselelerin 
siyasetle çözülebileceğine dair düşünce çok yaygındır. 1960’larda 1970’lerde 
böyle; iktisatçı ve siyaset bilimci olanlar 1980’lerden ve 2000’li yıllardan sonra 
sosyolog kimliğiyle konuşmaya başladılar. Türkiye’de sosyolog ve fazla önem-
senmeyen tarihçiler başta olmak üzere insanlar edebiyata doğru yöneldiler.

Siyaset bilimciler 1980’lerden ve 2000’li yıllardan sonra kendilerini sosyo-
log diye nitelendirmeye başladılar, o dönemin iktisatçıları tarihe yöneldiler. 
Mesela ilginç bir hikâye: Halil Berktay 1960’lı yılların sonlarında, 1970’li yıl-
ların başında iktisat kürsüsündeydi. İngiltere’de tarih doktorası yapan Berk-
tay’da bu yönelim çok daha barizdir. Onun özellikle Ömer Seyfettin ve Nâ-
zım Hikmet üzerine yazdıkları Türkiye’de düşünsel değişimin doğrultusuna 
uyumluluğunu o kadar güzel gösterir ki. Türkiye’nin entelektüel haritası ile 
ilgili meselelerde edebiyat önemli tabii.

 Hilmi Ziya Ülken edebî metinler yazar fakat sadece edebî metinle yetin-
mez. Şeytanla Konuşmalar’da edebî metinlere göndermede bulunur. Türkiye’de 
edebiyat niye gelişmiyor, sorusu bağlamında şunu düşünmek mümkün. Hilmi 
Ziya Ülken’in romanları üstüne yazılan metni okuduğunuzda onu fark edersi-
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niz. Çok daha kapsayıcı bir şekilde edebiyattan yahut Türkoloji’den gelenlerin 
yazmadığını, daha doğrusu yazamadıklarını ifade eder. Mesela Türkiye’de sos-
yal çalkalanma olmadığı için doğru düzgün roman yazılmayacağını dile getirir.

Ahmet Hamdi Tanpınar daha sonra Edebiyat Üzerine Makaleler kitabında 
da yer alan 1936’da yazdığı “Bizde Roman” başlıklı yazısında Türkiye’de sınıf 
eksenli olaylar vuku bulmadığı için kolay kolay roman yazılamayacağını ileri 
sürer. Tanpınar’ın Beş Şehir kitabının önsözü okunduğunda bile Türkiye’deki 
modernleşmeyi onun kadar güzel ve derinlikli anlatan bir sosyolojik metnin 
yazılamadığını düşünmemek imkânsızdır. Tanpınar, ret ve inkâr üzerinden bu 
süreci anlatmaya çalışır, değişim iyiydi fakat epey güzelliği de kaybettirdi der. 
Gönül adamı olarak yaşananlara matematikçi gibi bakamayacağını kaydeder.

Hilmi Ziya Ülken’i belli ölçüde milliyetçi ve liberal diye nitelemek müm-
kün… Mesela Prens Sabahattin savunması anlamında liberal… Sadece belli 
kesimi etkilemez, çok daha yaygın bir etkisi var. Türkiye’de Almanya’nın ba-
şat rol oynadığı harp ortamında, 1943’te tüm dergilerin yayın hayatı sona 
erer. Milliyetçi ve sosyalist dergiler de kapanır. Bütün derneklerin kapatıldığı 
1930’larda hangi dergiler vardı? Varlık ve Kadro… 1943’ten sonra da biraz 
buna benzer bir süreç yaşanır. Ondan sonra yeni baştan bir açılım söz konu-
su, fotoğrafa baktığınızda bunu görmemek imkânsız… Başka bir deyişle dö-
nem insanları etkisini altına alır, biraz daha derinlikli kişilerde bu etki daha 
az hissedilir fakat rüzgâra kapılanlarda daha fazladır. Mesela 1960’lı yılları 
dikkate alırsanız rüzgâr neredeyse belli kurumlarda herkesi sosyalist yönde 
değiştirir. Türkiye’nin son yıllarına bakıldığında ise İslami yönde bir deği-
şim söz konusu. İnsanların tümü rasyonel şekilde düşünerek mi değişir yoksa 
rüzgârın etkisiyle mi, sorusu önemlidir.

Türkiye’de 1943 ve 1944’te hikâye tersine döner, tabiatıyla insanların gün-
delik olaylardan etkilenmeleri söz konusu. Şunun farkına olmak lazım: Bir-
takım hususları bilenler dönemin ruhunu müdrik olarak bunu yaparlar, bir 
kısım insanlar bütün heyecanlarıyla bunu yapmaya çalışırlar.

 Bilebildiğim kadarıyla kapitalizmin getirdiklerinin birtakım problemleri 
var. Hilmi Ziya Ülken Batı’ya da, sosyalizme de eleştirel bir biçimde yaklaşır. 
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Kendisi doğal olarak Tarihî Maddeciliğe Reddiye kitabını yazma sürecinde 
Amerika’ya bir ölçüde ya biraz daha sempatik bakar ya da susmayı tercih 
eder. Akıllı olanları susarlar fakat bundan faydalananlar da çok daha hırçın 
bir biçimde sahip çıkarlar. Değerlendirme yapıldığında Komünizmle Müca-
dele Dernekleri başta olmak üzere Soğuk Savaş Türkiye’sinde minimum mil-
liyetçi sağ ve İslamcılar da bu heyecana ve hezeyana çok fazla katılmışlardır. 
Sonraki dönemde biz yanlış yaptık noktasına gelir mesele. Hayli İslamcı da 
milliyetçi vaktiyle, Amerika’nın bayraktarlığını yaptıklarını örtük olarak dile 
getirerek pişmanlıklarını ifade ederler. Bu hikâyeden bütünüyle soyutlana-
rak davranmak imkânsız… Aslında burada şöyle bir durum da var onunla 
bağlantılı. Mesela antikomünizm rüzgârına Tarık Buğra o kadar fazla kapıl-
mamış, Hilmi Ziya da… O dönemde ölçüsüz antikomünist anlayışın şekillen-
dirdiği metinlerin haddi hesabı yok. Bu metinlere bakıldığında birtakım in-
sanlar burada ölçüyü kaçırmamak gerektiğinin farkında olarak belli bir yerde 
dururlar. Elbette buna karşı çıktıklarını söylemek abartılı olur. Bunlar karşı 
çıkmaz fakat bu gelişmelerin bir unsuru olmaktan imtina ederler. Ayrıca belli 
bir süre yaşadığınızda kendi geçmişinize eleştirel bir tarzda bakarsınız.

Behice Boran Türkiye’ye ve dışarısına bakarken “ha orası ha burası” diye 
bakma eğilimindedir. Meseleye iktisadi açıdan baktığınızda dönemleri birbi-
rinden çok rahat bir biçimde ayırmak olanaklıdır. İktisadi bakımdan dünya-
nın birbirine benzediği daha çok fark edilir. Çünkü olaya rakamlarla bakılır. 
Türkiye’de o dönemdeki herkes biraz mühendis gibi değerlendirir ama olayı 
sosyal ve kültürel boyutuyla ele alıp yorumlama düşüncesi benimsendiğinde 
meselenin farklılığının ayırdına varılır. Hilmi Ziya Ülken’de işin kültürel bo-
yutu çok daha belirgin bir şekilde var, öbüründe hepten yok denilemez. Ha-
san Tanrıkut çok ilginç bir hususa temas eder, belki de bunu anti–Amerikan 
olduğu için dile getirir o dönemde. Çünkü ne Kore Savaşı ne o Barışseverler 
Cemiyeti gibi hikâyeler henüz ortada yoktur. Behice Boran’ın bir yazısı be-
nim çok dikkatimi çekmişti. “Halide Edip’in Yeni Romanları” başlığı ile Yurt 
ve Dünya dergisinde Halide Edip’in Sinekli Bakkal ve Tatarcık romanlarını 
ele alarak eleştirir. Yazdığı edebiyat yazıları zaten ilginç, o dönemin entelek-
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tüellerinin farklı ilgi alanları var. Niyazi Berkes’in de var edebiyat üzerine 
metinleri. 

Türkiye’de Hilmi Ziya Ülken’i Hilmi Ziya yapan insanlardan biri Şerif Mar-
din’dir. Çünkü onun Türkiye’de sosyolojiyi anlamak bağlamında yazdığı bir yazı 
var. “Ortadoğu Ülkelerinde Sosyoloji” çerçevesinde Türkiye’de sosyolojiyi nasıl 
anlarız diye sorar. Hilmi Ziya Ülken’in 1942 yılından itibaren İstanbul Sosyolo-
jide çıkardığı Sosyoloji dergisi var. O dönemin belki değil muhakkak en teorik 
sosyoloji dergisi. Fakat Türkiye’ye dair duyalılıkları da var. Behice Boran da bu 
açıdan bakıyor, Halide Edip ülkeye yabancı gibi diyor. Biraz da onun Sinekli 
Bakkal romanını İngilizce yazmasından hareketle söyler bunu. Behice Boran’ın 
da Niyazi Berkes’in de Mümtaz Turhan’ın da Batılı yanlarını yakalamak müm-
kün. Mümtaz Turhan da dışarıda bulunmuş, yabancı ülkede öğrenim görmüş, 
Şerif Mardin de aynı. Galatasaray Lisesinden sonra hep Batı’da… Birtakım ya-
bancılar bu toplumun gerçeğini bu toplumun insanlarını daha iyi kavrayabilir, 
bir kısmı kavrayamaz, bazıları biraz daha objektif olabilir. Bana üniversitede 
bir öğrenci söylemişti bir dönemi anlatırken. “Türkiye’de bu İslami tepkisellik” 
gibi bir şey söyledi. Hocam, dedi, yabancılar bile bizim Kemalistlerden daha 
vicdanlı, daha insaflı değerlendiriyor. O zaman “Yabancıların Kemalistler hak-
kında yazdığı bizim İslamcıların Kemalistleri yazdığından daha insaflı.” dedim. 
Bunun ikisi de doğru. Ben bir durumu açıklamaya çalışıyorum, açıklamaya ça-
lıştığım durumu katı genellemelerle anlatmaya çalışsam kendi içinde çelişkili 
tarafları ortaya çıkar. Behice Boran şunu söylüyor çok net bir biçimde: “Ben 
Marx’ı Amerika’da okudum.” Marx’ı Amerika’da okuduğunda Marksistler açı-
sından bu toplumu anlamaya çalışırsan biraz Amerikalı gibi çözümlersin, me-
seleyi gündelik hayat içinde algılamazsın, dolayısıyla da kavrayamazsın. Ama 
olay Halide Edip açısından da öyle… Türkiye’den, Doğu–Batı ekseninde baktı-
ğında Sinekli Bakkal daha gerçekçi bir metin… 

Toplumda profesör ya da akademisyen olmak önemli değil. Türkiye’nin 
entelektüelleri değişik insanlar. Doğu Batı dergisinin Türk düşüncesinin se-
rüvenini ele alıp yorumlayan iki sayısı var 2000’de çıkan. Orada yazılanlar 
doğrudur yanlıştır diye düşünmeden o dergileri açıp okumak gerekir. Aka-
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demidekilerle beraber akademisyenleri anlatır 11. sayı, ayrıca “Araftakiler” 
konulu 12. sayı var, onda akademisyen olmayan entelektüeller ele alınır. Her 
ikisini karşılaştığınızda “Araftakiler” öbürlerine göre hem dünyayı hem bu 
toplumu daha iyi tanımaktadırlar. Çünkü yazdıkları metinler düşünsel içe-
riklidir. Öbürlerinin yazdıkları biraz daha köşeli metinler ve dipnotlara da-
yalı. “Araftakiler” sayısında Sezai Karakoç atlanmıştır. Oysa onun metinleri 
okunduğunda Türkiye’de kendini İslami muhafazakâr yahut paralel bir bi-
çimde tanımlayan kimsenin belli duyarlıkları yakalaması mümkündür. Sezai 
Karakoç’un bu toplumu çok daha gerçekçi bir biçimde kavradığını metinle-
rinden takip etmek gerekir… Ayrıca onun metinleri hemen okunur. Sezai 
Karakoç’un metinleri kısadır ama bir şeyi çok iyi anlatan yazılardır. Öbür 
metinlere, akademisyenlerin yazdıklarına bakıldığında onları ancak kısalta-
rak özetleyebiliriz. Meseleyi şairler ekseninde düşünmek gerekirse, iki dize ile 
bir beyitle bir toplumun ruhunu anlatmak mümkün olabilir. Sabri Ülgener’in 
Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler kitabında fotoğrafı çok net bir biçimde görür-
sünüz. Ziya Paşa’nın bir bendinden kalkıp o dönemin ruh hâlini anlatmaya 
çalışır. İlginç bir şekilde Şerif Mardin’in metinleri, edebiyat üzerine yazdık-
ları hakikaten bu toplumun ruhunu ortaya koyar. Vaktiyle Mardin’le Taraf 
gazetesinde iki gün peş peşe bir konuşma çıkmıştı. Mardin Galatasaray Li-
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sesinden sonra, yurt dışında öğrenim görür. Bernard Lewis’in öğrencisi den-
mez tam manası ile, oturup bir şeylerden etkilenmiş. Bunun öncesinde bir 
hususa dikkat çekmek gerekir. Mardin’in babası oğlunun memleketten çok 
uzak kaldığını düşünerek onu Türkiye’de okutmak ister. Daha sonra oğlunu 
Galatasaray Lisesine gönderir. Şimdi bu memlekette yaşayan birinin çocuğu 
Galatasaray’da okuyorsa memlekete biraz yabancı kaldı, mahalle mektebine 
gönderelim diye düşünebilir. Meseleye bu açıdan bakıldığında onun metin-
lerine yaklaşım biçiminiz değişir. Burada olsa Said Nursi odaklı metni belki 
yazmazdı, daha doğrusu aklına bile gelmezdi hatta cüret edemezdi. Fakat o 
dönemde yurt dışında bir biçimde bunu yazar. 

İnsanın hayatındaki her bir şeyin olumlu ve olumsuz yanları söz konu-
su… Şerif Mardin’in “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” başlıklı bir metni 
var. Yazı bir romandan kalkarak Tanzimat’tan sonraki Batılılaşmayı anlatma-
ya çalışır. Hakikaten Batılılaşma üzerine çok çeşitli yazılar var fakat orada an-
lattığı biçimde Batılılaşma serüvenini anlatan metin yok denecek kadar azdır. 
Mardin, romandan kalkarak anlatır ve yeni dönem romanlarına kadar getirir. 
Şerif Mardin, toplumun gündelik hayatına çok vâkıf olmasa bazı tespitlerini 
yapamazdı. Gündelik hayat içinde yaşayanlar gündelik etkilere çok daha açık  
bir noktaya gelebilir bazen. Bunu takdir etmek kolay değil. Bir de insanla-
rın metinlerinden evvel hayat hikâyelerini bilmek lazım. Ondan sonra hayat 
hikâyelerine dönerek, yönelerek tekrar değerlendirme yapmak icap eder. 

Şerif Mardin, hiçbir zaman dar politik hareketler içinde yer almadı. Hür-
riyet Partisi gibi deneyimlerinde bile kendine göre bir istikrarı söz konusudur. 
Şerif Mardin kimseye eyvallah etmedi. Eski dönemde Said Nursi üzerine yaz-
dığı için Türkiye Bilimler Akademisine giremedi. 2007’lerde “Mahalle baskısı 
var.” demesinin ardından bir başka taraf tarafından, İslamcılarca silindi. Belki 
de uzun vadeli bir yaklaşımla ele alındığında toplum içinde böyle çok köşeli 
ifadeleri bulunmayanlar daha bütünsel derinliği olan insanlar nitelemesini 
hak edebilir. Kaldı ki Hilmi Ziya Ülken’in kitabında aydınlar, sistem, akade-
mi ve çözüm bir aradadır. Üç tür diktatörlüğe karşı çözüm önerisi sunduğu 
barizdir. Ona göre patronun, işçinin diktatörlüğüne, kapitalizme, sosyalizme, 
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orta sınıfın diktatörlüğüne karşı çözüm aydınların gücüdür. Doğrudur anla-
mında söylemiyorum, Şerif Mardin aydınların da toplumda oluşan sol rüzgâ-
ra kapılmaması gerektiğini ifade eder. Hatta Ülken mertebeler sistemini teklif 
eder ki o zaman eşitlik ve özgürlük arasındaki problem çözülebilir demeye 
getirir. Zaten bütün hikâye şudur: Sistemlerden çok fazla mucizeler bekle-
mek de çıkar yol değil. Hani Bektaşi hikâyesi var ya, Hoca “Allah ne yerdedir 
ne göktedir, zamandan zeminden münezzehtir!” demeye çalışıyor. Bektaşi de 
yorumluyor: “Hoca!” diyor “Sen yok diyeceksin ama dilin varmıyor!” 

Türkiye’de sosyalistler de, muhafazakârlar da başka yerlerde arıyor ger-
çeği. Sosyalizm uygulanmıyor, Sovyetler yanlış diyorsun, kimde var? Arna-
vutluk’ta var mı? Hiçbirinde yok. Muhafazakârlar Asrısaadet örnek diyor. 
Ona göre toplumu bir biçimde şekillendirmek istiyor. Türkiye’de ve dünyada 
Müslüman pek çok toplum var. Bunların hangisi gibi olacak dediğinde işler 
zorlaşır. Gündelik hayat içinde bir şeyi şekillendirmek o kadar kolay değil. Bir 
de insan aynı yerde dursa bile Türkiye’de kırk yıl önceki belli bir tarzdaki ba-
kış biçimi ile günümüzdeki belli bir tarzdaki bakış biçimi hiçbir zaman aynı 
değil. Başka bir ifadeyle kırk yıl önce dünyaya soldan bakanlarla bugünküler 
meselelere aynı şekilde bakmazlar. Amerika’yı da aynı şekilde değerlendir-
mezler. Mesela Celal Bayar’ın 1950’lerde Amerika’ya bakış biçimiyle bugün 
bazı sol olduğu varsayılan grupların bakış biçimi birbiriyle benzeyebilir.

Her dönemi aynı telakki etmenin bir mantığı yok. Türkiye’de 1930’ların 
Kemalizmi ile 1950’lerin Kemalizmi, 1960’ların Kemalizmi yahut 2000’li 
yılların Kemalizmi birbiriyle uyumlu değil. Bunun doğruluğu ve yanlışlığı 
hakkında bir kanaat belirtmeden bu saptamayı yapmak anlamlı olabilir. Bel-
li bir dönemde bunlar konuşulur, bir başka dönem gelir çerçeveler değişir. 
Akademik metinlere bakıldığında 1940’lı yıllarda kaleme alınanlarla 1960’lı 
yıllardakiler arasında bariz fark var. Mesela 1940’lardaki sosyal bilimciler 
daha interdisipliner, 1960’lı yıllardakiler daha içe dönük ele alırlar mese-
leleri. 2000’lerdekiler ise Türkiye’nin iç meselelerini bir kenara bırakıp dış 
dünyaya daha açık bir şekilde değerlendirme yaparlar. Şuna dikkat ettiğiniz 
zaman fotoğraf ortaya çıkar: Türkiye’de öyle kitaplar vardır ki 30 sene aralıkla 
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yayımlanır. Çünkü niye? O dönemin ruhuna hitap ettiği için. Mesela Şev-
ket Süreyya Aydemir’in İnkılap ve Kadro kitabının ilk baskısı 1932’de çıkar. 
Dönemin ruhuna hitap ettiği için uzun bir süre sonra bir daha hiç basılmaz. 
İkinci baskısı 1968’de yapılır. Mahmut Esat Bozkurt’un Atatürk İhtilali kita-
bı 1940’ta yayımlanmış bir kitap. 1967 yılında tekrar basılmış, yayımlandığı 
zaman iki yazı yazılıyor kitap hakkında. Kitabın ne kadar gerçekçi bir kitap 
olduğunu söyleniyor iki yazıda ve bunlar farklı kişilerin yazıları. Biri Doğan 
Avcıoğlu’nun yazısı; Türkiye’deki devletçiliği Sovyet devletçiliğine benzetme-
ye çalışarak yazarını olumlu bulduğunu belirtir. İkinci yazı ise kitaba çok faz-
la olumlu bakan bir yazı… Doğan Avcıoğlu’ndan farklı bir konumdaki Nejdet 
Sancar’ın yazısı, yani Türkiye’deki milliyetçi harekete faşist demenin mantığı 
yok. Alman milliyetçiliği Nazizmdir, İtalyan milliyetçiliği faşizmdir. Türk mil-
liyetçiliği Türkçülüktür diye ele alır. Böyle bakıldığında metin çok daha net 
bir fotoğraf sunar. Ondan sonra Türkiye’de bu kitap gündemden düşer, yıllar 
sonra bu kitap 1992 yılında yeniden yayımlanır. İkincisinden yirmi beş sene 
sonra… İnsanlar, dönüp dolaşıp aynı çerçeveye gelmeye başlar. Hakikaten 
şöyle bir hikâye var: 1960’lı yılların Kemalizmi daha ciddi bir akım, Kemalizm 
sosyalizm ile iç içe geçmiş, üzerinde ciddi şekilde durulmuş. Niyazi Berkes’in 
metinlerinde son derece önemsendiği görülür.   Bu dönemdeki Kemalizme 
göre sonrakinin daha dar olduğu söylenebilir. Doğruluğunun yanlışlığından 
ötesinde Türkiye’de hakikaten çok gelişkin sosyalist entelektüel vardır; fazla 
gelişkin olmayan, çok dar olanı vardır. Türkiye’de gelişkin milliyetçi entelektü-
el vardır, Erol Güngör gibi. Olağanüstü dar olan vardır. Türkiye’de hakikaten 
gelişkin İslamcı entelektüel vardır, bakışı çok dar olan da vardır. 

Türkiye’de aktüel tartışma konuları gündeme göre gelir geçer ve sürek-
li değişir. Toplumda bu tür konular üzerinde konsensüs olmasından ziyade, 
insanlar istediği kadar tartışsın önemli olan insanların birbirine tahammül 
etmesidir. Yirmi sene sonra, ben bir yana, bu metni okuyanların ne düşüne-
ceği belli değil. Yıllar sonra icabında okuyanların söylediğime çok ters eleş-
tiri yapması durumunda bile kendini kontrol etmeyi bilmesi lazım. Çünkü 
yirmi sene sonra eleştirdiğinizde bir noktaya gelebilirsiniz. Toplumda özel-
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likle okuryazar kesim biraz siyasetten uzaklaştıkları zaman meseleye daha 
gerçekçi bakabilirler. Zira orada birtakım hassasiyetler insanın tansiyonunu 
acayip yükseltir ve iş olmadık noktalara doğru gider. İnsanın, toplumda bu 
tür meseleler vuku bulduğunda nasıl bakacağını bilmesi lazım. Belli dönem-
lerde Türkiye’de etnik meseleler önemli meseleler değildi. Mesela “Andımız”ı 
otuz sene önce okuyan çocukla 2000’lerdeki aynı şekilde bakmaz. Çünkü bu 
dönemde insanların algılayış biçimi o dönemdekilerden çok farklı. 

 Türkiye’de her bir hikâyede herkes biraz fazla heyecanlı, belli sorunlar 
oradan kaynaklanmakta. Heyecan duyulan konular da zaman içinde deği-
şir. Mesela 1960’lı yılların İslamcılarının milliyetçilikle bağlantısı fazla… Son 
otuz yılda 2000’li yıllardan sonra bu bağlantı biraz zayıflamaya başlar. Eski 
dönem İslamcıları milliyetçi diye nitelendirir herkes. Sosyalistler arasında da 
durum aynı, 1960’lı yıllardaki sosyalistlere bugün biraz liberal bir perspek-
tifle bakanlar 1960’lı yılların sosyalistlerini, komünistlerini milliyetçi ve mu-
hafazakâr görmekten yana. Aynı konumda olduğunuzda yirmi sene aralıkla 
yaşadığınızda bir de insanın ömrü hakikaten uzunsa insan kendi geçmişine 
biraz daha rahat baktığında, kendi çelişkilerini gördüğünde başkalarına biraz 
daha tahammüllü bakabilir. Bir de gündelik kaygıların ve çekişmelerin dışında 
olursa daha iyi bakar. Şimdi yıllar sonra yalnızca sizin değil benim bakış açım 
da meçhul gibi görünüyor. Ama bazı insanlarda da çok bariz bir istikrar var. O 
da ayrı bir hikâye. Siyasetle çok iç içe geçmemiş olsak, politik gelişmelerle çok 
bağlantılı olmasak o istikrar daha fazla olabilir. Zira siyasetle bağlantılı olursak 
eleştirel bakacağımız durumlar karşısında susmayı tercih edebiliriz.

Siyasetle birlikte düşünüldüğünde “Kültür mü siyaseti etkiler yoksa siya-
set mi kültürü?” diye sorulduğunda burada problemli bir durum var. Şimdi 
İstanbul’da pek çok belediye var, yerel yönetimlerin kültür faaliyetleri var. 
Büyükşehir Belediyesinin de var, yaygın şekilde ilçe belediyelerinde de et-
kinlikler sürmekte. Ankara’da da belediye aynı partiden olduğu hâlde kültür 
faaliyetleri yok denecek kadar az. Kültürle ilginin bireysel yatkınlıklarla da 
bağlantısı var. Bir durumun yaygın olması, kültürel eksende gelişmesi daha 
farklı… Kültür ve edebiyatla, sanatla meşgul olan dar anlamda siyasetle uğ-
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raşan bir kişiye göre meseleye biraz daha esnek bakar. Mesela edebiyatla uğ-
raşan, öykü ve şiir yazan kişi ile konuşurken daha rahat iletişim kurabilirim. 
Karşılıklı konuşma doğrudan siyasete geldiğinde daralır. 

Hilmi Ziya Ülken’in romanları üzerine Cahit Tanyol’un yaptırdığı tez bir 
yana Cemil Meriç, Hilmi Ziya Ülken sosyalizme “kur yaparken de sosyalizme 
hesaplaşırken de” yani Tarihî Maddeciliğe Reddiye yazarken de riyakârdı de-
meye getirir. Kemal Tahir ise daha farklı, sistemin içinde yahut dışında olmak 
bakımından çok çok farklı bir örnek… Kemal Tahir’in on iki yıl içerde olması 
biraz da tesadüf… Diğer bir ifadeyle donanmaya isyan davası, bunun gerçekliği 
ne kadar, bu başka bir dönemde olsa —1938’de olmasa, 1951’de 1952’de olsa— 
daha felaket bir durumla karşılaşılabilirdi. Çok daha sonraki bir dönemde olsa 
basit bir olay gibi görülebilirdi. Nâzım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı Türkiye’de 
sosyalizmin en merkezî iki ismi… Hilmi Ziya Ülken ile bir ölçüde benzer dü-
şünceleri var. Nâzım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı’nın sosyalizm konusunda 
Sovyetler Birliği’nin sosyalizm anlayışı konusuna çok olumlu bir değerlendir-
me içinde olmaları aşikâr. Kemal Tahir ise sosyalizm konusuna farklı bir tarzda 
bakar. Kendini sosyalist Marksist diye tasvir eder elbette. Sosyalizm Marksizm 
konusunda Sovyetler’deki gibi olacak demez, bunun toplum koşullarına uygun 
bir şey olması gerekir diye düşünür. Söylediği önemli hususlardan biri bu… Ay-
rıca bir de ne yapar? Kendisinin aidiyet duyduğu gruba yönelik bir eleştirel-
liği var. Türkiye’de sosyalizm ve sosyalistler Batılılaşmanın kollarından biridir, 
der. Buradaki tepkisellik sadece bir alana yönelik değil, başka alanlara yönelik 
aynı zamanda. Diğerlerinden farklı bir doğruyu anlatmaya çalışır. Mesela tarihe 
yönelir o dönemde. Köy üzerine yazılan romanlar hepimizin malumu. Kemal 
Tahir’in sonraki yıllarda yazdıkları genellikle şehir ama o günkü köyü anlatan 
romanları var. Kemal Tahir Sağırdere’yi, Körduman’ı yazarken Osmanlı’ya gider. 
Osmanlı’dan itibaren toprak düzenini anlatmaya çalışır. Tarihî arka plan içinden 
toplum hakkında birtakım gerçekleri dile getirir. Gündelik politikadan bariz bir 
biçimde uzak ama Türkiye’nin sorunlarına yönelik bir çözüm denemesi söz ko-
nusu. Sosyalizmi muhayyel bir ideoloji olarak görür. Ütopik değil de bugünün 
meselesi, bugün ve yarın sosyalizm olacak şeklinde değil. Türkiye’de o dönemin 
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sosyalistleri yani benim gibi 70 yaşındakiler kırk–elli yıl önce bu ülkede sosya-
list düzeni göreceklerini düşünüyorlardı. Romantiklerdi. Celal Bayar gibi anti-
komünistler de romantik… Onlar da bu kış komünizm gelecek korkusu için-
deydiler. Celal Bayar bunu sürekli tekrarlar. Kemal Tahir kendini sosyalist diye 
nitelendirir. Sovyetler’de olanların bizi ilgilendirmediğini düşünmektedir yani 
Türkiye’de sosyalizm egemenlik kazanacaksa bunun ülkenin özgünlüğü çerçe-
vesinde gerçekleşeceğini ileri sürer. Dahası Türkiye’nin yakın döneminde böyle 
bir durumu mümkün görmez. Demek ki toplumu daha gerçekçi bir biçimde 
değerlendirir. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra şimdi ilginç bir hikâye 
daha var. Vakti zamanında Refi Cevat Ulunay ve Çetin Altan bir araya gelirler. 
Sene 1965. Aynı gazetede yazıyorlar. Refi Cevat Ulunay yüz elliliklerden, Millî 
Mücadele’ye eleştirel baktığından hayatı yurt dışında geçen, görmüş geçirmiş 
bir adam. Çetin Altan 1927 doğumlu, o döneme göre 38 yaşında. Çetin Altan 
zannediyor ki —Onlar Uyanırken diye bir kitabı da var— Türkiye on on beş 
sene içinde sosyalist olacak. 1960’lı yılların hâletiruhiyesine inildiğinde bunu 
zaten hemen fark etmemek imkânsız… Çok kısa bir zamanda sosyalizmin gele-
ceğini sanmaktadır. Ulunay Altan’a “Sen boş ver, böyle gelmiş böyle gider.” der. 
Bu toplumdan ne köy ne kasaba olur demeye getirir. Çetin Altan bunu Ulunay 
söyledikten otuz sene sonra anlatmaktadır. Çünkü Ulunay’ın dediğinin gerçekçi 
olduğunun yıllar sonra farkına varır. Kemal Tahir’in söylediği bir söz olağanüstü 
derecede önemlidir. Yıllarca hapiste kaldıktan sonra 6–7 Eylül olayları sırasında 
kendisini tekrar sorguya götürüyorlar. Olayları çıkardıklarını düşündükleri ko-
münistleri toplamışlar, ne olursa onlardan olur, bu da onlardan biri diye. Aziz 
Nesin Salkım Saçak Asılacak Adamlar kitabında anlatır bunu. Baktım Kemal 
Tahir’e —eleştirel bir çerçevede bakar— olaya hiç aldırmıyor. İdama gidiyor fa-
kat bunu bir şekilde kabullenmiş diyor. Kemal Tahir’in o tarz bir istikrarı ve 
bir kararlılığı var. Şimdi değerlendirme yaptığında insanın zaman içinde çeliş-
mesi de önemli değil. Çünkü o dönemde o söz gerektiği için onu ifade etmez, 
ona inandığı için onu dile getirir. İnsanlar söylediklerine hakikaten inanıyor mu 
yoksa zaman onu gerektirdiği için mi onu söylüyor? Problem burada.

Türkiye’de entelektüellerin bir kısmı koro ne söylerse onu tekrarlar, bir 
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kısmı kendi özgün, farklı düşüncesini açıklar. İnsanların bir kısmı kendi şah-
si damgasını taşıyan düşüncelerini ifade eder. Bazıları kervan nereye giderse 
oraya doğru yönelir. Biraz tuhaf, biraz argo ama “Rüzgâra karşı işenmez.” diye 
bir söz var, çünkü üstüne gelir. Türkiye’de bir kısım insan rüzgâra yönelir, bir 
kısmı ise rüzgârdan etkilenmez. Kemal Tahir’de bunu çok net bir şekilde gör-
mek mümkündür. Yine farklı, ama biraz daha örtük bir biçimde şekillenir. Her 
dönemde insanların kendi düşünceleri çok öne çıkmaz. Solculardan biri şunu 
ifade etmişti: “Bizim içinde bulunduğumuz topluluk Türkiye’nin en mutaassıp 
kesimiydi. Koroya aykırı şey söyleyemezdik. Her şeyi eğip bükerek konuşmaya 
çalışıyorduk. Onun meşrebine uygun bir hâle getirmeye çalışarak söylerdik.” 
Durum biraz da bununla alakalıdır. Kemal Tahir’in farklılığı burada şekillenir, 
Hilmi Ziya Ülken’in farklılığı da çok köşeli olmasa da, yani orada söylenenlerin 
pek de fazla gerçekçi olmadığını düşünmesinden kaynaklanır.

Düşünsel değişikliğiyle de ele alınması gereken Hilmi Ziya Ülken vefatın-
dan önce kitaplarını yeniden güncellemiş, içerik bakımından değişiklik yok 
gibi geldi bana. Çünkü epey sayfasını gördüm, diğerini de düzenlemeye, tashih 
etmeye başlamış. Meseleyi bilmeyenlerden biri Ülken’in metnini o kadar da 
öz Türkçe yapmanın mantığı yok, diye yazmış. Kızı Gülseren Hanım bu bizzat 
babamın yazısı, dedi. Hilmi Ziya resim de çizdiği için yazısı da çok güzel yani 
kendisi öyle yapmış dedi. Eleştiren zannediyor ki bunu başkaları öz Türkçe-
leştirmiş. İnsanların biraz geniş düşünmesi lazım… Yazdıklarının niteliği ve 
düzeyinin gösterdiği gibi bir sistem dâhilinde düşünmeye çalışmıştır. Dil deği-
şikliğini yayınevleri mi yapmıştır yoksa onlar yayımlasın diye bizatihi kendisi 
mi yapmıştır? Burada önce şunu söylemek lazım: İnsanların zamanla düşünce-
leri değişebilir. Kaldı ki Tarihî Maddeciliğe Reddiye tümüyle değişmemiş. İnsanî 
Vatanperverlik kitabında da ciddi bir değişiklikle karşılaşılmamaktadır.

Yaşadığı dönemde belli şartlar çerçevesinde sosyal bilimlerle uğraşan Hil-
mi Ziya Ülken, sorunlara çok kapsamlı bakmasının göstereceği gibi yakla-
şımları siyasi eksenden ziyade sosyal ve kültürel gerçekler çerçevesinde şekil-
lenmiştir. Bunu İslam’ı siyasal açıdan değil kültürel boyutuyla ele almasında 
da saptamak mümkün. 

(25 Ekim 2018)
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İdris Küçükömer
160 SAYFAL IK  B IR  MET INLE 
TÜRK IYE ’N IN DÜŞÜNSEL  ORTAMIN I 
SARSAN B IR  ENTELEKTÜEL 

İdris Küçükömer’i anlamaya çalışırken hayat hikâyesindeki birkaç özelliği-
ne dikkat etmek gerekliliği bulunmaktadır. Giresun’da 1925 yılında dünyaya 
gelen Küçükömer liseyi Trabzon’da okusa da o dönemde gittiği yerler hayli 
sınırlı. Hatırlamak gerekirse o dönemde Anadolu’da çoğu yerde lise bulun-
madığından çoğu kişi okumak için doğduğu şehirden ayrılmak zorunda kalır. 
Kemalist dönemin ilk yıllarını yaşayan Küçükömer’in 1938–1950 arasında 
neler yaşandığını İstanbul veya Ankara’da değil Anadolu’da gözlemlemesi 
önemsenmeli. Üniversiteye başlamadan evvel de askerliğini yapar, İstanbul’da 
üniversitede okurken maddî sıkıntılar yaşadığından inşaatlarda çalıştığının 
üzerinde özellikle durmak gerekmektedir. Bu yönüyle bile döneminin pek 
çok entelektüelinden değişik bir figür olduğundan söz etmek lazım. Sadece 
bu bakımdan değil, başka açılardan da değişik bir portredir.

Türkiye’de belli siyasi yönelimlerin belirginleştiği 1950’lerde İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde asistan olarak görev yapar. Dü-
şüncelerinde kendi sesinin tınısını meydana getirmesi bakımından 1960’lara 
kadarki on yıllık üniversite dönemi dikkate alınmalıdır. 1958–1960 yılları 
arasında yurt dışında bulunan İdris Küçükömer’in İngiltere yılları ilginç bir 
dönemdir. Çünkü 1958’de Türkiye’deki devalüasyon onun o yıllardaki mek-
tuplarına yansımıştır. Alt gelir grubundan gelmesinin etkilerini İngiltere’de 
da hisseder, kıt kanaat geçindiğini saptamak olağanüstü açıklayıcıdır.

İdris Küçükömer, Türkiye’ye döndükten sonra, 1960 yılının başından iti-



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I168

baren İktisat Fakültesinde hocalığa devam eder. Onun 
farklılığını gösteren bir önemli husus, dönemin diğer sol-
cu akademisyenlerine göre hayli değişik bir akademik ik-
limde çalışmalarını sürdürmesidir. Tercüman gazetesinde 
dış politika yazıları da kaleme alan Şükrü Baban gibi bir 
akademisyenin başında bulunduğu bölümü nazarıitibara 
almak icap eder. Buradaki akademisyenler İdris Küçükö-
mer’in o dönemini anlatırken daha sonraki dönemdeki 
politik kimliğinden farklı bir kimlikten bahsederler. Hat-
ta o yıllarda muhafazakâr bir entelektüel olduğunu dile 
getirirler. Sabahattin Zaim’in anılarında bu anlatımı sap-
tamak mümkün mesela… Hatta Sabri Ülgener de daha 
sonraki dönemde İdris Küçükömer’den peygamber safi-
yeti taşıyan bir insan diye söz eder. Yaklaşımları 1960’lı 
yılların başından itibaren Türkiye’de esen Marksist rüz-
gârın etkisi altında şekillenir ve sosyalist bir kimlikle 
kendini gösterir. Tabii, onu değerlendirirken dönemini 
özellikle akılda tutmakta yarar vardır. 

1950’li yıllarda düşünceleri daha net bir biçimde şekillenen İdris Küçükö-
mer’in o dönemde belli bir yöne doğru evrildiğini tespit ederken 1960’lı yıl-
ların sosyalizminin daha sonraki dönemden farklılık arz ettiği unutulmamalı. 
O dönemde Kemalizm ve sosyalizm daha iç içe geçmiş vaziyette. Küçükö-
mer’in yayımlanmış kitaplarından birinin Cuntacılıktan Sivil Topluma adını 
taşıması üzerinde özellikle durmak icap eder. Türkiye’de 1962 ve 1963 yılla-
rında Talat Aydemir’in başında olduğu darbe teşebbüsleri yaşandı. O dönem-
de Küçükömer’in 22 Şubat 1962’deki girişimde yer aldığı düşünüldüğünde 
yaklaşımlarının dönüşmesine giden süreç daha iyi yakalanabilir. Ondan son-
raki dönemdeki siyasal tercihleri bakımından farklı bir yerdedir artık. Cunta-
cılıktan Sivil Topluma yapıtındaki metinler Yön dergisinin ilk yıllarında çıkan 
metinlerinden ve birkaç ekten oluşur. Onun sivil toplum vurgusunu çok daha 
yoğun bir biçimde 1980’lerden sonra tespit etmek mümkünse de 1960’larda 
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da sivil toplumu gündeme taşıdığını göz ardı etmemek 
lazım. Daha sonra 1967’nin başında çıkan sosyalist Ant 
dergisinde kendi sesinin yankısını taşıyan yazıları yayım-
lanır. Bu dergi 12 Mart 1971 sürecine kadar önce haftalık, 
daha sonra aylık olarak çıktı. İdris Küçükömer, derginin 
haftalık yayımlanan döneminde yazdı. Düşüncelerinin 
tarihsel ve toplumsal arka planına işaret etmesi anlamın-
da bu dergideki metinleri de önemli görünmektedir. 

Aslında İdris Küçükömer’in düşüncelerinin o dö-
nemden itibaren evrildiğini göz ardı etmemek 1960’ları 
kavramak açısından önemli görünmektedir. Ayrıca özel-
likle 1960’lı yıllardan önceki düşüncelerinin 1960’lardan 
sonraki fikrî yapısından farklı olduğunu söylemek onu 
anlamanın da yolunu açabilir. Küçükömer doktora tezini 
1955’te, doçentlik metnini de 1958’de yazar fakat her ikisi 
daha çok teknik iktisat üzerine odaklaşmıştır. Zaten onu 
bir entelektüel şeklinde ele alıp yorumlayanlar genellikle 
kendisinin 1960’lı yıllardan sonraki yapıtlarına bakar. İd-
ris Küçükömer’i anlamaya çalışanların öncelikle gündeme 
aldıkları eser hiç kuşkusuz Düzenin Yabancılaşması–Batı-
laşma metnidir. Sosyolojik tahliller içeren bu eser 1969’da 
Ant Yayınları tarafından basılır ve o dönemde çok aykırı 
bir yapıt şeklinde görülür. Önceleri üzerinde ciddi bir bi-
çimde durulmayan yapıt sonra, özellikle 1980’lerden iti-
baren çok temel metinlerden biri olarak kendini gösterir.

Tabii dikkatli bir şekilde okunduğunda Düzenin Yabancılaşması kitabının 
ilk cümlesi bile çok çarpıcıdır. İdris Küçükömer’in düşüncelerine buradan 
giriş yapma denemesinde bulunulabilir. Birkaç defa yeniden yazılmaya çalı-
şılan yapıtın ilk bölümünün başlığı “Türkiye Batılaşamaz”. Kitapta Sait Halim 
Paşa’dan bahsederken bir hususun altı çizilmiştir. Eserin daha ilk sayfasında 
hem Sait Halim Paşa hem de Mehmet Âkif adı geçmektedir fakat Sait Ha-
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lim Paşa hakkında kendisinin bir kanaat belirtmediği apaçık bir gerçeklik-
tir. Onun Sait Halim Paşa’nın dönemini tahlil eden bir ifadesini Tarık Zafer 
Tunaya’nın kitabından aktarması üzerinde durulmalı. Buna göre Sait Halim 
Paşa şöyle diyordu: 

Sultan Hamid dünyaya gelmemiş olsaydı, yine kendi çağdaşları bir Sultan Ha-
mid’in meydana gelmesine sebebiyet vereceklerdi.1

Aslında meselenin özü de burada düğümlenmektedir ona göre. Tarihsel 
sürekliliklere önem veren İdris Küçükömer’in de benimsediği Sultan Hamit’i 
yaratan, kendi döneminin şartlarıdır. Bunu biraz zorladığınız, aynı ifadenin 
içine bir başka figürü koyduğunuz takdirde de bu biçimde bir değerlendir-
meye ulaşmak mümkündür. Çok farklı kişilerin fikriyatını anlamaya çalıştı-
ğınızda, dönemin şartlarını dikkate aldığınızda bunu görebilirsiniz. İnsanları 
çok fazla önemsemenin bir anlamı olmayabilir çünkü onlar, aynı zamanda 
içinde yaşadıkları sosyal, kültürel şartların bir uzantısıdır. Sosyal, kültürel 
şartlar tarafından belirlenmiş durumdadırlar. 

Keza yine Sait Halim Paşa’nın yaklaşımına göre meşrutiyetin toplumun 
sosyal determinizm kanunlarına tabi olması gerekmektedir. Bir milletin si-
yasi şekil ve faaliyeti ancak ve ancak tarihi, geçmişi ve tabi olduğu sosyal 
ve siyasi yöntemlerle belirginlik kazanır. İdris Küçükömer’in toplumu yahut 
bireyi anlamaya çalışırken sosyal ve siyasi usulleri, bir milletin siyasi şekil ve 
faaliyetini ancak ve ancak tarihiyle, mazisiyle ve tabi olduğu sosyal ve siyasi 
usullerle anlamanın mümkün olduğunu vurgulaması önemsenmelidir. 

Bu çerçevede düşünüldüğünde İdris Küçükömer’in konuya bakışını an-
lamak için onun iki dönemde yaptığı tahlillere dikkat etmek anlamlı olabi-
lir. Bunlardan biri 1960’ların sonlarında, 1968’de CHP kurultayından önceki 
gelişmeleri yorumlamak için yazdığı Düzenin Yabancılaşması yapıtındaki 
tahlillere bakmaktır. Bir de bu kitabı yazdıktan belli bir süre sonra yaptığı 
değerlendirmeler üzerinde durulmalıdır. 

1  İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması, Ant Yayınları, İstanbul, 1969, s.9.
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İdris Küçükömer’in yaklaşım tarzı itibarıyla Türkiye’nin yapısına dönük 
bir tahlili bulunmaktadır. Ayrıca bu tahlilin 1960’lı yılları kapsadığı ve o dö-
nemde insanların tarihe yönelik bariz bir ilgisinin pek göze çarpmadığının al-
tının özellikle çizilmesi gerekmektedir. Yazıldığı yıllarda olmasa da 1980’lerde 
çok önemsenen Düzenin Yabancılaşması kitabının çok sınırlı bir içeriğinin 
bulunduğunun belirtilmesi icap eder. Bu kitapta yakın dönem, yeni dönem 
değerlendirilir ama ağırlıklı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun ele alındığını 
saptamak anlamlı olabilir. Yakın dönem olarak da erken Cumhuriyet dönemi 
ve yoğun bir biçimde Osmanlı’nın son dönemi üzerinde durulmuştur.

1960’lı yıllardaki ATÜT tartışmalarında İdris Küçükömer’in geliştirdiği 
düşünceler üzerinde pek durulmadığı görülür. Zaten çoğu çalışmada ATÜT 
bağlamında onun adı neredeyse hiç anılmamaktadır. Bazı sosyologların bu 
kavramdan bahsederken sadece Sencer Divitçioğlu ile Selahattin Hilav’ın adını 
anmaları bundan kaynaklanır. Burada ilginç hususlardan biri de şudur: İdris 
Küçükömer, Osmanlı toplum yapısının Batı toplumlarından farklılığı üzerine 
odaklanır. Onun düşüncelerine, sunduğu kavramsal çerçeveye bakarken atıf 
yaptığı temel entelektüel yüzeysel olarak Marx dolayısıyla da onun kullandığı 
ATÜT kavramıdır. Temelde bu eksende Osmanlı toplumunu değerlendirmeye 
çalışır ama Küçükömer’in Osmanlı toplumsal yapısının farklılığı konusunda 
söyledikleri başkalarının düşüncelerinden bariz bir şekilde farklıdır. Diğer ya-
zarların, düşünürlerin ya da akademisyenlerin dillendirdikleri daha teorik bir 
çerçevede gelişmiştir ve Osmanlı toplumunu bol miktarda Batılı mehazlara 
atıf yaparak tanımlamaya çalışmışlardır. ATÜT nedir diye sorulduğunda, bunu 
kavrarken temelde Marx’ın ve Engels’in ATÜT konusundaki yaklaşımlarına 
bakarak bir değerlendirme yapmışlardır. Bunun en temel metinlerinden biri 
Sencer Divitçioğlu’nun Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu adlı yapıtıdır. 
1967 yılında yayımlanan eserin birinci bölümünde ATÜT belli boyutlarıyla izah 
edilmeye çalışılır. Onun ATÜT konusunda kendi katkısı bariz bir biçimde gün-
deme gelmez. ATÜT derken Marx’ın, Engels’in yazdığı metinleri tarar ve orada 
ne denmişse buna göre bir ATÜT kavramı geliştirir. Divitçioğlu, bunun teorik, 
dipnotlara dayanan bir temeli vardır diye düşünmektedir. Marx ve Engels’in 
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dile getirdikleriyle somut durumun ne ölçüde örtüştüğünü sorgulamaya çalışır. 
Zaten Marx da, Engels de bu konuda düşünürken temelde kafalarında Hindis-
tan’dan başka bir ülke yoktur. Dolayısıyla onu esas alarak meseleyi değerlendir-
meye çalışmak doğru değildir.

ATÜT konusunda belli bir tarzda düşünce beyan eden, bazı tahliller yapan 
çeşitli isimler de vardır. Sınırlı bir biçimde Doğan Ergun, daha geniş tarzda 
Baykan Sezer, Selahattin Hilav ve Sencer Divitçioğlu bu kavram ekseninde yaz-
dıklarıyla önemsenmiştir. Dikkatle bakıldığında bu isimlerden dördünün de 
hayatında bir Fransa geçmişi var. Dolayısıyla Fransa’da, Batı’da bu konuların 
gündeme girdiği dönemde bu tür sorunları incelemeye başladıkları üzerinde 
odaklaşılmalıdır. Onların metinlerinde ATÜT’e dair Batılı metinlerin çerçevesi 
ön plandadır ve içlerinden bir kısmının ATÜT’ü Türkiye’nin, Osmanlı’nın sade-
ce bir dönemi için düşündükleri göz önünde tutulursa mesele daha iyi anlaşı-
lacaktır. İdris Küçükömer’de ise bu daha geniş bir dönem çerçevesinde kendini 
gösterir. İdris Küçükömer ATÜT’ü yorumlarken Türkiye’nin kendi yaşadığı, 
yazdığı dönemdeki biçiminin de bununla bir şekilde bağlantılı olduğunu an-
latmaya çalışır. Yakın dönemi ele aldığında ağırlıklı biçimde Osmanlı üzerinde 
durur ve yakın dönemin farklılığının Osmanlı’dan neşet ettiğini düşünür. 

Türkiye’de Osmanlı toplumsal yapısının kavranmaya çalışıldığı dönemde 
cuntacı gelenekten ve Dev–Genç içinden gelenler meseleyi anlamadı. Türkiye 
İşçi Partisi (TİP) içinden gelenler Türkiye’nin özgünlüğünü anladı diye ele alır-
lar ama İdris Küçükömer gibi figürlerin önemi farklılığından, yalnızlığından 
kaynaklanır. Türkiye’de Millî Demokratik Devrim veya Sosyalist Devrim olmak 
üzere her ikisinin de Osmanlı’ya bakış biçimi Osmanlı’nın feodal olduğu yönün-
deydi. Başka bir deyişle Mihri Belli ile Behice Boran başka konularda siyaseten 
ayrı düşseler bile Osmanlı’nın niteliği noktasında birbirleri ile çok uyumlulardı. 
Türkiye’de geleneksel solun temel bakış biçimi özetle buydu. Bu çerçevedeki ba-
kış biçimi de başka bir noktada gelişir. Oysa ATÜT’ten bahsedilse bile Osmanlı 
onun teorik, kavramsal çerçevesi içine bütünüyle oturmamaktadır. Bir de on-
lardan çok daha bağımsız bir biçimde yaptığı çalışmanın bugüne yansıdığını 
düşünür. İdris Küçükömer ise Osmanlı’yı tahlil ederken Osmanlı’nın farklılı-



 IDR IS  KÜçÜKöMER 173

ğına bakarken daha yeni, daha değişik bir gelişimin yollarının bugün de açık 
olduğunu anlatmaya çalışır. Sosyalist tabirini sık kullanır ama Sovyet sosyalizmi 
üzerinde durmadığını dikkate almak lazımdır. Kısmen, biraz evvel bahsettiğim 
iki örnekte görüldüğü gibi eleştirir ama aynı çerçevede baktığında net bir biçim-
de millî tabirini çok daha rahat kullandığı göz ardı edilemez. 

İdris Küçükömer’in yaklaşım tarzının bariz bir şekilde Kemal Tahir’e 
benzediği tekrar tekrar gündeme getirilmelidir. Kemal Tahir de ATÜT’ü 
kullanır. Selahattin Hilav ve Sencer Divitçioğlu da ATÜT’ü ele aldıkların-
da Kemal Tahir’den etkilenerek bu kavramı gündeme taşırlar. Kemal Tahir 
ATÜT’ün sadece Osmanlı toplumsal yapısının bütününü açıkladığı şeklinde 
bir değerlendirme yapmaz, Asya üretim tarzının, bugünü anlamanın da yolu 
ve ATÜT’ün teorik bakımdan biçimlenmiş şekli çerçevesinde olaylara bakıl-
maması gerektiğini, bunu daha yaratıcı, üretici biçimde anlamlandırmanın 
gerekli olduğunu belirtir. Ayrıca Kemal Tahir’in yaşantısında yurt dışı dene-
yimi bulunmaz, ATÜT bağlamında adı geçen entelektüellerin ise hiç değilse 
on seneye yakın yurt dışı tecrübelerinin bulunduğu gözükmektedir. Aynı za-
manda teorik metinlere olağanüstü yatkınlıklarının altının özellikle çizilmesi 
gerekir. Bu bakımdan İdris Küçükömer ve Kemal Tahir’den farklılar. 

Tabii bununla bağlantılı bir diğer yaklaşım Türkiye’nin güncel meseleleri 
hakkında sarf edilen kanaatlerdir. Adını andığımız isimler ülkenin siyasi ge-
lişim dinamiklerine yönelik kayda değer bir değerlendirme yapmazlar. Yaşa-
dıkları dönemin siyasetine, kültürel ve toplumsal meselelerine yönelmedikle-
ri gibi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına, erken Cumhuriyet dönemi olarak 
telakki edilen yıllara dönük herhangi bir yorum yapmamaları bu açıdan 
önemlidir. Küçükömer’in yaklaşım tarzında ona yönelik dile getirilen husus 
belli ölçüde eleştirel bir çerçevede gelişir çünkü diğerlerinin hemen hepsinde 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerine yönelik olağanüstü olumlu bir değerlendirme 
yapmaları ya da hiç söz etmemeleri yönelimlerini daha belirgin kılacaktır.

İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması kitabında “sağ yan, sol yan” 
üzerine yaptığı değerlendirme onu ayrıksı bir entelektüel olarak tebarüz ettir-
mektedir. Bu, daha sonraki dönemde çok sık, basit ve yalınkat kullanılır ama 
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gündeme taşımak istediği meselelerden sadece birinin olduğunu ifade etmek 
gerçekçi saptamalara ulaşılmasını sağlayabilir. Bu kitap 1969 Nisan’ında basıl-
mış ve ana ekseni 1968 Ekim’inde bir gazetede dört ayrı metin şeklinde peş 
peşe yayımlanmıştır. Küçükömer’in temel yaklaşım biçimini şu satırlar daha 
net ortaya koymaktadır:

SOL YAN: Yeniçeri–esnaf–ulema birliğinden gelen Doğucu–İslamcı halk cephesi-
ne dayanan: Jön Türklerin Prens Sabahattin Kanadı, Hürriyet ve İtilaf; İkinci Grup 
(Birinci Büyük Millet Meclis’inde Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti’nde); Terakkiper-
ver Fırka, Serbest Fırka; Demokrat Parti, Adalet Partisi

SAĞ YAN: Batıcı–laik bürokratik geleneği temsil eden: Jön Türklerin Terakki ve 
İttihad Kanadı; İttihat ve Terakki (önce cemiyet sonra fırka); Birinci Grup (Birinci 
Büyük Millet Meclisi’nde Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti’nde); Cumhuriyet Halk Fır-
kası (Partisi); CHP–MBK, (Millî Birlik Komitesi); CHP (ortanın solu).2

Tablonun sonunda iki yanına devamı için de soru işareti konur. 
İdris Küçükömer’in sol yanı temsil eden yeniçeri–esnaf–ulema birliğin-

den gelen Doğucu–İslamcı halk cephesi için dile getirdikleri ilginçtir. Bunlar 
genellikle sağ diye düşünülür ama onun bunları sol kategorisine yerleştirmesi 
söylediklerinin farklılığını gösterebilecek mahiyettedir. Soldur derken bun-
ların telaffuz ettiği düşüncelerin sol olduğunu dile getirmekten ziyade da-
yandıkları toplumsal kesitin sol niteliğini gündeme taşımaya çalışır. Batıcı, 
laik, bürokratik kesimi temsil eden sağ yan ise genelde sol telakki edilir ama 
bunlar sol değil sağdı derken temel yönelimini açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Genel anlamda değerlendirme yapıldığında İdris Küçükömer’in yorumları-
nın İslami siyasal eğilimlere araya mesafeler koyacak mahiyette olduğu aşikâr-
dır. Buna rağmen böylesi bir değerlendirme yapmasının kritik önemi nedir? Bu 
durumun başka bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade ettiği somuttur. Bu 
kanaate yöneldiğindeyse Türkiye’nin yakın dönem tarihinin başka bir tarzda 
kavranması gerektiğini şart kabul ettiği çok belirgindir. Yakın dönem tarih den-
diğinde Tanzimat’tan ve Meşrutiyet’ten sonraki dönem gelir ve o dönemdeki 

2  İdris Küçükömer, age., s.92.
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anlayış çerçevesinde yorumlanması gerektiği şeklinde bir kanaat belirtir. Aslı-
na bakılırsa düşünsel gelişmeler dikkate alındığında meselenin sanıldığı kadar 
basit olmadığının farkına varılacaktır. Yapıt biraz daha derinlikli okunduğunda 
zaman içinde bakış açısının farklılaştığını görmemek imkânsızdır. Burada met-
nin tümünü gündeme getirmek mümkün değil, kritik bazı yerlerini hatırlaya-
rak Küçükömer’in söylediğinin bu basitlikte olmadığını ve ne anlama geldiğini 
düşünmek daha doğru yorumlara ulaşmanın yollarını açabilir. 

İdris Küçükömer Düzenin Yabancılaşması kitabında Türkiye’nin yeni dö-
nemini değerlendirirken 1923 ile 1950 arasını biraz farklı yorumlamak ge-
rektiğini, 1950’den sonra temel bir değişikliğin meydana geldiğini vurgula-
maya çalışır. Aslında bunun üçüncü aşamasının da 1973’te gündeme gelmeye 
başladığını dile getirir. Türkiye’de genellikle İslamcıların da, solun da, liberal 
solun da bu olayı çok basite indirgeyerek anlattıkları belirtilmelidir. Küçü-
kömer’in anlatımında ise bu meselenin biraz çetrefil, daha ayrıntılara dikkat 
eden ve zaman içinde farklılaşan bir yorumunu görmek mümkün. Hatta hem 
1969’da yayımlanan yapıtı hem de daha sonraki metinleri okunduğunda bu 
metne ilaveler yapmak, neredeyse günümüze kadar getirmek ve metinde söz 
edilen taraflar arasında geçişler olabileceğini düşünmek mümkündür. Aynı 
kitaptan başka bir pasaj okuyalım: 

Kendilerine gerçek solcu adını takan dostlar vardır. Bunlar, dünyanın ekonomik 
gelişmeleri içinde, petrol bölgesinde, Türkiye’nin ekonomik, politik gelişmelerini 
araştırmalarla iyice yerine koymadan, 1920’lerin, İkinci Dünya Savaşı öncesinin 
tarihi kategorik koşulları içinde yazılmış bazı kitapları, çok kere yanlış gözüken 
bir biçimde ele almaktadırlar. Türkiye için acele reçeteler vermeden önce biraz de-
ğil, çok düşünmelidir.3 

Türkiye’de birtakım sosyologların, iktisatçıların ve aydınların İkinci Dün-
ya Savaşı öncesi kategoriler içinde yazılmış bazı kitapları çok ciddiye alarak 
metin yazdığını söyler İdris Küçükömer. Öncelikle bir entelektüelin düşünsel 

3  İdris Küçükömer, age., s.161.
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dünyasını anlamanın yolunun nereden geçtiği düşünülmelidir. Onun düşünce-
lerini gerçekçi bir biçimde değerlendirmek, anlamlandırmak için gerekli olan 
bir gönderme çok net bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Küçü-
kömer’in Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni yapıtına gönderme yapması 
bazı hususların anlaşılması bakımından önemlidir. Türkiye’de yakın tarihte ya-
yımlanmış metinlerin geçmişi de dikkate alınarak okunmalıdır. Atatürk ihti-
lali üzerine 1940, 1967 ve 1992’de yani 25 yıl aralıklarla yayımlanmış bir kitap 
üzerinde bununla bağlantılı olarak düşünmek gerekmektedir. Mahmut Esat 
Bozkurt’un Atatürk İhtilali yapıtının aralıklarla Türkiye’de çok ciddiye alındığı-
nın hatta bunun üzerine Türkiye’de o dönemlerin çok önemli politik, düşünsel 
figürlerinin metinler yazdıklarının bilinmesinde fayda var gibi gözükmektedir. 
Mesela Doğan Avcıoğlu’ndan Cahit Tanyol’a kadar çok farklı isimlerin düşün-
celerini belirtmesi dönemlerin zihniyetini ve hâletiruhiyesini ele vermektedir. 
Günümüzde ise bu konu çok yüzeysel bir biçimde ele alınmaktadır. Peki, Kü-
çükömer neyi anlatmaya çalışmaktadır? 1930’lu, 40’lı yıllardaki dinamik çer-
çeve dikkate alındığında Türkiye’yi daha iyi değerlendirebileceğimizi gündeme 
taşımaya çaba sarf ettiği üzerine derinlemesine düşünülmelidir. Dolayısıyla 
Düzenin Yabancılaşması yapıtı çok bariz biçimde 1968 yılında Türkiye’yi sar-
san Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni kitabına gönderme yapmaktadır. 
Sanıyorum, hikâye burada kendini daha net gösterir. Bu durum yapıtın daha 
doğru anlaşılmasının yolunu açacak gibi görünmektedir.

İdris Küçükömer’in Türkiye Üstüne Tartışmalar kitabı onun yaklaşımlarını 
değerlendirmek bakımından ilginç özellikler taşımaktadır. Bu yapıtın Milliyet 
gazetesinde yapılan tartışmalar neticesinde ortaya çıkması aşikâr bir şekilde 
göstermektedir ki, onun yaklaşımları döneminde çok dar bir çevrede önem-
senmiştir. Ali Gevgilili 1970’lerde Milliyet gazetesinde “Düşünenlerin Foru-
mu” başlığı altında İdris Küçükömer başta olmak üzere pek çok ismin katıldığı 
oturumlar düzenlemektedir. Onun İdris Küçükömer’in önemini gündeme ge-
tirmeye çalıştığının farkına varmak daha gerçekçidir. Ali Gevgilili, Türkiye’de 
İdris Küçükömer’i düşünsel açıdan en iyi anlayan isimlerin başında gelir. 

Doğan Avcıoğlu neredeyse Türkiye’deki bütün düşünsel yönelimleri cid-
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diye alıp önemli metinler kaleme almıştır. Sencer Divit-
çioğlu’nun yapıtlarını da irdelemiştir. Hatta onlardan çok 
daha öte Milli Kurtuluş Tarihi kitabının şekillendiricisi 
bariz bir şekilde Düzenin Yabancılaşması yapıtı olmuştur. 
Avcıoğlu’nun Milli Kurtuluş Tarihi adlı yapıtına bakıldı-
ğında Küçükömer’in önemi belirgin şekilde anlaşılmak-
tadır. Özellikle bu kitabın önsözünden söz etmek bazı 
gelişmelere açıklık kazandıracaktır. İdris Küçükömer’in 
Türkiye Üzerine Tartışmalar kitabının sonunda bu ön-
söz bulunur. İlk cildi 1974’te çıkan Milli Kurtuluş Tarihi 
kitabında Doğan Avcıoğlu ağırlıklı biçimde Cumhuriyet 
öncesini ve sonrasını anlatmaya çalışır. O dönemde öne 
çıkan tartışma konularından biri Cumhuriyet dönemi-
nin başlangıç yılları bağımsızlıkçı mı yoksa bu konuda 
eleştirel bir tutum takınmak mümkün mü, sorusu çer-
çevesinde şekillenmektedir. Bu durum da aslında İdris 
Küçükömer’in, Cumhuriyet değişikliklerinin temelde 
antiemperyalist mahiyette olmadığını söylemesiyle bağ-
lantılıdır. Küçükömer, 1920’lerde bütün dünya ile değil ağırlıklı olarak Yu-
nanistan’la mücadele edildiğini dile getirir. Onun yazdıklarına göre İngiltere 
ile Rusya’nın içlerinde birtakım sorunlar vardı. Ayrıca İngiltere bir yönü iti-
barıyla bu çatışmanın bitmesini bekliyordu hatta İngiltere’nin iki kutbundan 
biri Türkiye’ye daha olumlu bakıyordu şeklinde bir değerlendirmesi söz ko-
nusudur. 

Bütünlüklü bir çerçevede ele alındığında önemli olan Milli Kurtuluş Tari-
hi’nin önsözüdür. Burada birkaç noktayı gündeme taşımadan önce önsözle il-
gili bir gelişmeyi tekrar anımsamak gerekmektedir. Ali Gevgilili, bu “önsöz”le 
ilgili şöyle bir değerlendirme yapar:

Sayın Doğan Avcıoğlu’nun Milli Kurtuluş Tarihi’nin birinci cildinde ilk sekiz bas-
kısı boyunca yer almasına karşın daha sonraki baskılarda çıkarılan ünlü ‘Önsöz’ü’ 
çocuklarının verdikleri özel izinle, bu yapıtın ‘Ekler’ bölümünde yeniden yayım-

MILL IYET GAZETESINDE 

“DÜŞÜNENLERIN FORUMU” 

BAŞLIĞI ALTINDA 1970'L I  YILLAR 

BOYUNCA PAZAR GÜNLERI 

YAYIMLANAN TARTIŞMALAR ,  IDRIS 

KÜÇÜKÖMER'IN DE KATKILARIYLA 

AYRI BIR BOYUT KAZANMIŞTI. 
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lanıyor. Sağladıkları bu olanak için Bağlam Yayınevi, Avcıoğlu ailesine ve Tekin 
Yayınevi’ne teşekkürlerini sunar.4

Görüldüğü gibi Milli Kurtuluş Tarihi’nde bir önsöz yayımlanmış ve ilk 
sekiz baskıda yer almış. Daha sonraki baskılarda çıkarılan ünlü önsöz, çocuk-
larının verdikleri özel izinle bu yapıtın ekler bölümünde yeniden yayımlan-
mıştır. Bu noktayı biraz açabilmek için bu önsöz üzerinde biraz daha durmak, 
daha doğrusu bir iki değinide bulunmak anlamlı görünmektedir. 

Üzerinde düşünebilmek için Doğan Avcıoğlu’nun bu önsözünün başından 
sonuna kadar İdris Küçükömer’le üç önemli kişinin katıldığı bir panelin hikâ-
yesini anlattığına dikkat etmek gerekmektedir. Bu anlamda 1932–35 yıllarında 
çıkan Kadro dergisinin iki önemli yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Şev-
ket Süreyya Aydemir ve 1940’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’nin siyasi 
partiler dönemini derinlemesine inceleyen ve daha sonraki dönemi etkileyen 
Tarık Zafer Tunaya’ya işaret etmek yerinde olabilir. Ayrıca bu üç önemli figü-
rün de yaklaşım tarzı birbirine benzer. Avcıoğlu önsözünde az önce çok kısaca 
değindiğimiz, o dönemin antiemperyalist niteliği konusunda İdris Küçükö-
mer’in söylediği savlara karşı çıkan bu isimlerin yaklaşımlarını anlatmaya çalı-
şır. Her üçü de çok bariz bir biçimde kendileri için düşüncelerinde Kemalizmin 
merkezî bir yeri olduğunu dile getirerek Küçükömer’in o dönem hakkındaki 
yaklaşımlarını eleştirel bir biçimde değerlendirmektedir. Hacmi sekiz on say-
falık olan bu metinde olağanüstü derecede fazla atıf dikkati çekmektedir. Ge-
nellikle İdris Küçükömer’in düşüncelerine yönelik eleştirel atıflardan şu ortaya 
çıkıyor ki Milli Kurtuluş Tarihi isimli kitap bütünüyle İdris Küçükömer’in bu 
oturumda söylediklerine yönelik bir eleştiri biçiminde kendini gösterir. Yapıtın 
sekizinci baskısından sonra da bu önsöz kitabın başından çıkarılır. 

Metinde yer alan ilginç hususlardan biri de şu: Yazıda üç önemli entelek-
tüelin söyledikleri sadece İdris Küçükömer’in yaklaşımını eleştirmekle sınırlı 

4  İdris Küçükömer, İdris Küçükömer’le Türkiye Üstüne Tartışmalar, Bağlam Yayınları, İstan-
bul, 1994, s.8.
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değil. Bu üç kişi söylediği sözlerden öte İsmet Paşa’nın bu konudaki düşün-
celeri de dâhil olmak üzere bu konuda ne düşündüklerini anlatmaya çalışır-
lar. İdris Küçükömer’in yaklaşım tarzı aynı zamanda Sovyetlerin yaklaşım 
tarzına; Lenin’in, Stalin’in yaklaşım tarzlarına da aykırılık teşkil eder. Başka 
bir ifadeyle o dönemde solun, sosyalistlerin Sovyetler Birliği’ndeki düşünsel 
yapı konusundaki olağanüstü olumlu tutumlarına bakıldığında İdris Küçükö-
mer’in o anlamdaki farklılığı da bariz bir biçimde ortaya çıkar. Avcıoğlu’nun 
Türkiye Üzerine Tartışmalar kitabına aktarılan önsözde şöyle bir değerlendir-
me yapıldığına işaret etmek yerinde olabilir: 

Bununla birlikte, Lenin, Kurtuluş Savaşı’mızı antiemperyalist bir savaş saymıştır 
ve desteklemiştir. Stalin, savaşın antiemperyalist niteliği hakkında önce kuşku ve 
güvensizlik duymuş, sonradan Lenin’in görüşlerine katılmıştır. Sovyetler Birliği, 
Türkiye’ye para ve silah yardımı sağlamış, özellikle Büyük Taarruz’un hazırlanma-
sına katkıda bulunmuştur.5

İdris Küçükömer’in yazdıklarının önemine daha geniş bir çerçeveden 
bakmak gerekmektedir. 1960’lı yıllarda sol düşünce Türkiye’de İstiklâl Sava-
şı’nın, bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşmasında Sovyetler Birliği’nin çok 
olumlu bir işlevi olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Burada daha kapsamlı bir 
tahlil açısından olaya bakıldığı takdirde Sovyetler Birliği bağlamında İdris 
Küçükömer’in İngiltere konusunda dile getirdiği o ikili duruma benzer bir 
yorum yaptığının farkına varılabilir. Sovyetler Birliği’nin Türkiye’de Millî 
Mücadele’yi çok net bir biçimde desteklediği şeklindeki kanaatin de prob-
lemli olduğuna işaret edildiği görülür. Bu bakış açısının —dile getirdikleri-
nin doğruluğunun veya yanlışlığının ötesinde— o dönemde solun yaklaşım 
tarzından farklı bir biçimde meseleye dikkat çektiği görülmektedir. Şevket 
Süreyya Aydemir’in, Tarık Zafer Tunaya’nın ve Yakup Kadri’nin söylediği 
tarzda değil, diğer türlü de bakmanın doğru olmadığı kanaatinin gündeme 
getirilmesi gelişmeleri anlamlandırmak açısından dikkate alınabilir. 

5  İdris Küçükömer, age., s. 213.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I180

Dikkatle bakıldığında Kemal Tahir’in de İdris Küçükömer’in de 1960’lar-
daki yaklaşımlardan önemli ölçüde farklı denebilecek saptamaları öne çık-
mıştır. Her ikisi de sosyalizm kavramını kullanırlar ama Türkiye’de gelecekte 
kurulacak olası sosyalist düzenin şekillenmesi konusunda çok belirgin gö-
rüş ileri sürmemeleri düşüncelerinin değerlendirilmesi açısından özellikle 
önemlidir. Sovyetler Birliği konusunda da başkalarının aksine öne çıkarıcı 
yorumlar yapmamaları bakış açılarının anlamlandırılması açısından daha 
geniş bir perspektifi gerekli kılmaktadır. Nasıl teorik olarak Batılı metinlere 
belli bir miktar uzaklarsa Sovyetler Birliği hakkında kanaat belirtirken de o 
dönemdeki genel eğilim çerçevesinde olumlu yorum yapmazlar. Öyle ki Ke-
mal Tahir’in bu konuda söylediği Sovyetler’de sosyalizmin şöyle veya böyle 
gelişmesinin çok önemli olmadığı şeklindedir. Düzenin Yabancılaşması kita-
bından yine bir pasajın üstünde kısaca durmak mümkün: 

Emperyalist koşullar içinde kalkınma, kendi tıkanıklığını kaçınılmaz olarak geti-
rirdi. Türkiye’de getirdi de. Toplumda üretim güçleri artık gelişemiyordu. Muha-
lefet, özellikle bürokratik Cumhuriyet Halk Partisi, başlangıçtan beri istemediği 
temel meselelere inebilecek değildi. Türkiye’de sol yaşatılmamıştı. CHP bazılarına 
göre soldu. Oysa üretim güçlerinin geliştirilmesi açısından bakarsak ve daha büyük 
kitlelere mutlak olarak bir şeyler verebilmeyi dikkate alırsak Demokrat Parti daha 
soldu denebilir belki. Harpten sonra iki partinin emperyalizmle ilişkilerinde ana 
hatlarıyla önemli bir fark görülmemiştir. Laik olmak, batıcı olmak ya da olmamak, 
dindar olmak ya da olmamak Türkiye’de sol olup olmamaya yetmez. Batıcılık, laik-
lik gibi ilkelerle de emperyalizmin emrine girmek kabildir Türkiye’de. Komprador-
ların büyük kısmının ve bazı bürokratların böyle olduğundan emin değil miyiz? 
Aynı şey, islamcı gözüken bazı kimseler için de söz konusu değil midir? CHP temel 
meselelerin gözden uzak tutulmamasında başlıca rol oynamıştı. Demokrat Par-
ti’nin iktidarda bulunduğu dönemde CHP muhalefet olarak temel meselelere ine-
mezdi. Yine ancak, sistemi veri kabul ederek iktisadî meselelere üstten bakıyordu.6

Bu pasajda İdris Küçükömer’in en temel meselesin emperyalizme karşı tavır 

6  İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması–Batılaşma, s.122–123.
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meselesi olduğu görülür ve bakıldığında bu açıdan AP ile CHP arasında temel 
bir fark olmadığı belirtilir. Küçükömer’in Batıcı ve laik olarak da emperyalizmin 
güdümünde olunabileceğini ve aynı durumun İslamcı görünen kişiler için de 
geçerlilik taşıdığını vurgulaması yaklaşımının farklılığından kaynaklamaktadır.

İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması kitabında ağırlıklı bir biçimde 
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üzerinde durmuştur. OYAK’ın Tür-
kiye’deki konumunu net bir biçimde ordunun kapitalistleşmesi, dünyadaki 
emperyalist sistemle bütünleşmesi ile ilgili bir durum diye nitelendirir. Hatta 
1971’den sonraki gelişmelere bakıldığında bu fotoğraf daha net bir biçimde 
ortaya çıkar. Öyle ki 1971’den sonra Türkiye’de bazıları OYAK konusunda 
söylediklerinden dolayı hiç akla gelmeyecek durumlarla karşı karşıya kalırlar. 
O dönemin en hassas konularından biri olduğu için yazdıkları çok değişik 
tepkilerle karşılaşmıştır. Küçükömer o dönemde insanların orduyu eleştirdi-
ği yönündeki tepkilerine karşı bir generalin, Cemal Madanoğlu’nun senatör 
olarak Senatoda “Ordu, millî olmayı özler durur.” şeklindeki değerlendirme-
sinden hareketle cevap vermesi yazdıklarının daha anlaşılır olmasını sağla-
yabilir. Diğer bir ifadeyle artık ordu, millî olmaktan çıkmıştır şeklindeki bu 
yorumdan hareketle kendi yaklaşım tarzının ne kadar yerli yerine oturduğu-
nu anlatmaya çalışır.

İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması kitabından yukarıda aktar-
dığım sağ ve sol meselesine dair yaklaşımını bir şekilde açmak, meselenin an-
laşılması bakımından yardımcı olabilir. Küçükömer o çıkarımını biraz daha 
esnekleştiren bir değerlendirmesinde şuna dikkat çekmiştir:

Sol ile islamcı–doğucu halk kitlelerinin arasının açılmasına çalışılırken, başka bir 
gelişme de olmaktadır. Ekonomik sanayileşme alanında, yabancı sermaye–yerli 
sermaye–bürokrasi ilişkilerinin âdeta ekonomik bir koalisyon olarak geliştirildi-
ğine önce değinmiştik. İşte bu koalisyon şimdi politik alanda da sağlanırsa, Türki-
ye’de denge kurulur, hesabı yapılmaktadır.7

7  İdris Küçükömer, age., s. 160.
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Herkesin hesabı bu koalisyonun, yani yabancı sermaye, yerli sermaye ve 
bürokrat ilişkilerinden oluşacak koalisyonun yerleşmesi üzerinedir. 

Türkiye’de denge ve huzur için, yerli ve yabancı sermaye bürokratik politik koalisyo-
nu gereğini ortanın solunda son bürokrat İsmet Paşa iyi teşhis etmiştir. Bizim gibi 
ülkelerde tarihî devlet yapısında bu bürokratlar demek hâlâ önemli sanılmaktadır! 
CHP lideri ya da yakın bir arkadaşı koalisyona baş olmaya taliptir. . İsmet Paşa, bu 
doğrusu büyük oyundaki rolünü güzel oynuyor. Daha önce değindiğimiz gibi ken-
dini iktidardan düşüren güçleri anlıyor, düşürenler de onun gerekliliğini anlıyorlar.8

Bunun somutlaştırılması bakımından o dönemde Türkiye’nin siyasi ha-
yatındaki gelişmeler üzerinde derinlemesine durulması gerekir. Hatırlanırsa 
İsmet Paşa bir Amerikan gezisi sırasında üçlü koalisyonun başbakanlığından 
düşürüldü. Küçükömer, İsmet Paşa’nın bunun önemini fark ettiğini fakat onu 
düşürenlerin de onun değerini anladıklarını gündeme getirmektedir. Küçükö-
mer’in bunları 1960’lı yılların sonlarında yazdığı dikkate alınırsa o dönemde 
bir başka fotoğrafa daha dikkat çekilmesi lazım. Zaten genel çerçevede değer-
lendirildiğinde gelişmelerin İdris Küçükömer ve Doğan Avcıoğlu’na atıfla tahlil 
edilmesinden başka çıkar yol da yoktur. Doğan Avcıoğlu Yön dergisinde CHP 
içinde iki güç olduğunun farkındadır. Bunlardan biri Bülent Ecevit; diğeri Bü-
lent Ecevit’e muhalif olanlar, Kemal Satır’ın, Nihat Erim’in temsil ettiği güçtür 
diyor. Tam da aynı zaman diliminde İdris Küçükömer’in, İsmet Paşa’nın veya 
bir yakınının başbakanlığını amaçladığı koalisyonun devrilmesi gerektiğini 
düşünmesi önemsenmelidir. Doğan Avcıoğlu ise aksine mevcut koalisyonun 
millîci olması nedeniyle yaşaması ve yaşatılması gerektiğine inanmaktadır. Ke-
malizm konusunda farklı bir bakış açısı sunan Bülent Ecevit ise, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarının eleştirilebileceğini ileri sürmektedir. Nihat Erim de Türkiye’de 
Atatürk’ün de eleştirilebileceğini fakat CHP Genel Sekreteri’nin böyle bir eleş-
tiri yapamayacağını belirtmiştir. Doğan Avcıoğlu, İsmet Paşa’nın temsil ettiği 
gücün Batı’ya karşı çıktığını fakat Bülent Ecevit’in böyle bir tepkinin içinde 

8  İdris Küçükömer, age., s. 160.
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bulunmadığını ifade etmektedir. Bu açıdan Düzenin Yabancılaşması yapıtı ele 
alındığında Yön dergisinde yazılanlarla İdris Küçükömer’in yaklaşımlarının 
birbirine çok zıt olduğu anlaşılabilir. Yapıtta yer alan ilginç dipnotta şunlara 
dikkat çekilmektedir: Türkiye’de bir koalisyon oyunu söz konusudur ve bunun 
içinde İsmet Paşa rolünü gayet güzel oynamaktadır. Çünkü koalisyonun başı-
dır veya kendi yakın arkadaşını bu koalisyonun başı olarak görmektedir. Başka 
bir dipnotta da “Genel Sekreter Bülent Ecevit bu tarihî oyunun dışında, yalnız 
bir adam olarak gözüküyor.”9 denilmektedir. Küçükömer burada genel sekreter 
Ecevit’in bu oyunun içinde yer almadığını, yalnız bir adam olarak, belki bu 
oyuna karşı olduğunu dillendirmektedir. 

Bülent Ecevit 1968 yılında fesi çıkarıp şapkayı giydik de bir şey mi oldu, 
asıl devrim altyapı devrimidir, şeklinde bir kanaat belirtir. Gerek Kemal Ta-
hir’de gerek İdris Küçükömer’de Ecevit’e yönelik olumlu sayılabilecek, onun 
bürokratik eğilim içinde farklı bir unsur olarak tezahür ettiğini anlatmaya ça-
lışan yaklaşımlar söz konusu. Küçükömer, “büyük koalisyon” oyununda Bü-
lent Ecevit’in yalnız bir figür olduğunu söylemeye çalışırken Ecevit hareketi 
konusunda olumlu bir düşünce beyan eder. Ecevit’in Kemalizm konusunda 
reddimirasla bu noktaya geldiğini, halktan güçlü bir destek kazandığını dile 
getirir. Bu çerçevede CHP’yi yerleştirdiği sağ yandan sıyırıp, içindeki bir figür 
vasıtasıyla sol yanda mütalaa edilebileceğini düşünmesi üzerinde durulabilir. 

Bu anlattıklarımı özetleyebilecek bir durum Düzenin Yabancılaşması kita-
bının arka kapak yazısında Ulus gazetesine gönderme yapılmasıdır. Bu yazı, 
o dönemin temel dinamiğinin ne olduğunu gösterir. Arka kapak yazısı okun-
duğunda yapıtı hakikaten doğru anlamak mümkün… “Büyük koalisyon” ifa-
desi kitabın ilk baskısının arka kapağında yer almış. O dönemde Ulus gaze-
tesinde İsmet Paşa’nın anıları yayımlanır. İsmet Paşa anlatır, başka biri yazar. 
Orada yer alan bir bölüm meselenin ruhunu çok bariz biçimde ortaya koyar 
niteliktedir. Başka bir ifadeyle o dönemde Millî Mücadele serüveni sırasında 

9  İdris Küçükömer, age., s. 160.
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halkla bürokrasi arasındaki farkı gösteren ilginç bir hikâyedir bu: 

İnönü Savaşları sırasında Bursa’dan geriye doğru göçen ve içinde subayların da 
bulunduğu bir kafileyi durdurur İsmet Paşa ve subayları bir kenara toplayarak 
şöyle der: ‘İçinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. Padişah düşmanınızdır. Yedi 
düvel düşmanınızdır. Bana bakın, kimse işitmesin, millet düşmanınızdır.’10 

Aslında dikkatli bir biçimde bakıldığında olayın iki ayrı parçası ortaya 
çıkmaktadır. Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı romanında İttihat Terakki kökenli 
askerin, Millî Mücadele’ye nasıl cansiperane omuz verdiğini ve bunu başar-
dığını anlatmaya çalışır. Tarık Buğra Küçük Ağa’da bunun askerî cephesinden 
ziyade halktan insanların bu olaya inanarak nasıl dâhil olduklarını anlatır. 

Olayları tahlil ediş biçimiyle İdris Küçükömer’in TİP’in 1969’daki kong-
resindeki iki grupta yer almaması da önemlidir. Zaten TİP’e de bizatihi kendi 
girmez. Mehmet Ali Aybar’ın önerisiyle —Aybar, Fethi Naci’ye söyler— Par-
tiye katılır. Sonra parti kongresinde kaleme aldığı metin çerçevesinde orada 
üçüncü yol diye telakki edilen bir eğilim içinde yer alır. Söz konusu grubun 
sözcüsü olarak Kurultay’da konuşur. Bir şekilde sosyalist sol biçiminde telak-
ki edilebilecek yaklaşımları savunan TİP’i de aynı şekilde kendi yapıtındaki 
kategoriler bağlamında zaman içinde “sağ yan”da mütalaa etmesi mümkün.

Burada dikkat edilmesi gereken 12 Mart 1971 sonrasında askerî dönemin 
tarafsız hükûmetinin başbakanının Nihat Erim olmasıdır. Küçükömer’in o dö-
nemde yazdıkları yorumlandığında Nihat Erim başrol oynayacak demese de İs-
met Paşa veya yakın bir arkadaşı dediğinin farkına varılabilir. Bunu biraz daha 
esnek bir biçimde ele almaya çalıştığımızda yerli sermaye, yabancı sermaye ve 
bürokrasi koalisyonunun ileriki dönemdeki fotoğrafını görmeye çalıştığı açıktır. 
Ayrıca Bülent Ecevit’in yerinin de ne olduğunu kavramak için çaba sarf ettiğinin 
belirtilmesi gerekir. Bunun biraz da 27 Mayıs 1960 Darbesi yorumuyla bağlantı-
sı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle olayın sadece daha sonraki dönemde aske-

10 İdris Küçükömer, age., arka kapak yazısı. Ayrıca s.100’de var. Fark arka kapak yazısında altı 
çizilen cümlelerin kitapta altı çizilmez. Arka kapakta altı çizilmeyen son cümlenin altı çizilir. 
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rin konumu ile ilgisinden öte, 27 Mayıs dönemindeki yaklaşımı öne çıkar. Hatta 
o dönemde değerlendirmesine ilişkin bir başka hikâye daha gündeme gelir. 

Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes kitabında millî irade üzerinde du-
rurken, bunun temel vasfının 1924 Anayasası’nda yer aldığını vurgular. 1924 
Anayasası’nın Atatürk Anayasası olduğunu belirtir. Bayar’a göre 1960’lı yılların 
başından itibaren Türkiye’de millî iradeye sınır getirilmiş, bu sınır da Danıştayla, 
Anayasa Mahkemesi ile koyulmuştur ve bu durum Atatürk Anayasası’nı saptır-
makta, onu bütünüyle —1924 Anayasası’nı kastederek— değiştirmektedir. İdris 
Küçükömer’in de olaylara bakış tarzı itibarıyla böyle bir değerlendirme içinde 
olduğunu görmek mümkün. Mesela 1961 Anayasası’nın getirdiği en önemli de-
ğişikliğinin Millî Güvenlik Kurulu olduğunu ifade eder. Dolayısıyla olayların 
genel gelişim dinamiğine bakıldığında Küçükömer’in yazdıklarında bariz bir 
şekilde 27 Mayıs eleştirisi yapılmaktadır. Avcıoğlu’nun yapıtında ise sadece 27 
Mayıs’a değil, ileriye dönük olarak da 27 Mayıs tarzı eğilimlerin savunulması 
söz konusudur. Şöyle bakmak mümkün: Türkiye’de 27 Mayıs eleştirisi belli bir 
dönemde gelişir ama Düzenin Yabancılaşması’nın yazıldığı dönem neye tekabül 
etmektedir? Tam da bu kitabın yazıldığı dönem eski DP’lilerin kamu haklarının, 
seçme ve seçilme haklarının iade edilmeye çalışıldığı döneme denk düşmekte-
dir. O dönemde çoğu kişi çok bariz bir biçimde buna eleştirel bakmıştır, böyle 
bir uygulamanın 27 Mayıs zihniyetinin sonu olacağı düşünülmektedir. Bülent 
Ecevit ve İsmet Paşa ise gelişmeye olumlu bir tarzda yaklaşmaktadır ve hatta 
onlara hak iadesini öne çıkaran bir tutuma sahip oldukları söylenebilir. Aslında 
bunun da gösterdiği gibi Türkiye’de belli bir dönemden sonra sol çevrelerde 27 
Mayıs eleştirisi gündeme gelmeye başladı. Ancak bundan çok daha önce İdris 
Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması yapıtında ve bundan evvel yazdığı birta-
kım makalelerde çok bariz bir biçimde 27 Mayıs’a dönük eleştirel bir tutum ser-
giledi. Kaldı ki Düzenin Yabancılaşması okunduğunda “sağ yan”da Millî Birlik 
Komitesinin de yer alması bunun bir göstergesi olarak anlaşılmalıdır. 

İdris Küçükömer’in en önemli özelliği emperyalizm konusundaki yaklaşı-
mıdır. Daha sonraki dönemde özellikle liberal soldakilerin Küçükömer’in bu 
yönünü tümüyle göz ardı etmeye çalıştıkları aşikâr. Küçükömer’in metinle-
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rinde eski dönemle ne ölçüde iç içe geçtiğini, düşüncelerinin hangi noktalar-
da farklılaştığını saptamak mümkün. Türkiye Üstüne Tartışmalar kitabındaki 
4 Kasım 1973 tarihli “Atatürkçülük ve Türk Toplumu” başlıklı yazı bir çerçe-
veyi aşma denemesidir aynı zamanda. Birlikte okuyalım:

Tarihi yeniden yazmak gerekecek. Geleceğin doğru değerlendirilmesi kuşkusuz geç-
mişin çok iyi değerlendirilmesine yakından bağlıdır… Kurtuluş Savaşı antiemper-
yalist değildir; Yunanlılara karşı bir savaştır. Büyük sorunları olan Rusya ve İngiltere 
arasında zımni bir yumuşama ve anlaşmanın var olduğunu, öteki batılılar arasında 
çelişmeler bulunduğunu, hatta o sırada dünyanın bir numaralı emperyalist devleti 
olan İngiltere’nin kendi iç çelişkileri içinde birçok kanatlarının belirdiğini ve bu kanat-
lardan önemli bir grubun Anadolu’da bir Türk devleti kurulmasından yana olduğunu 
kabul ettiğim içindir ki, bu iddiayı öne sürdüm. Konu tartışılmalı; gerçek belirtilme-
lidir. Lozan’da karşımıza Yunanlıların değil, Batılıların çıktığı söylenebilir. Lozan’da-
ki meselelere dikkatle bakacak olursak burada, Anadolu’da Misak–ı Millî’den biraz 
fazla, biraz geri bir anlaşma zemininin önceden âdeta konvansiyonel olarak varlığını 
görürüz. Kaldı ki, Lozan Anlaşması da tartışılabilir ve tartışılacaktır. Türkiye’nin ta-
rihi zaten bir gün yeniden yazılacaktır.11

İdris Küçükömer’in donanımı ve tarihsel değerlendirmeleri onun düşün-
sel doğrultusunun nasıl ele alınması gerektiğinin de işaretini vermektedir. 
Yakın tarihle ilgili yorumunda Rusya ve İngiltere arasındaki antlaşmayla, 
İngiltere’nin kendi içindeki farklılaşmayla bağlantı noktası öne çıkmaktadır. 
İngiltere’deki bir grubun Türkiye’de yeni dönüşüme taraftar olması dikkate 
alınmadan meydana gelen gelişmeleri anlamanın imkânsızlığını vurgula-
maktadır. Diğer bir husus Türkiye’de 1950’li yıllardaki farklılaşmayı görürken 
de mesela emperyalizm karşısında DP’nin ve CHP’nin çok da farklı olmadı-
ğına dikkat ederek yorumlanması gerektiğini belirtmesi dar anlamda siyaset-
ten uzak düşündüğünün en somut göstergesidir. Gelişmelerle ilgili en anlamlı 
cümleleri sarf eden Küçükömer, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle açık-
lamıştır:

11  İdris Küçükömer, İdris Küçükömer’le Türkiye Üstüne Tartışmalar, s.122.
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Rusya sorununda ‘peyk’likten değil, sadece onların koşullarının, Batı koşulları ile 
Anadolu’da bir Türk devletinin kurulmasına uygun düştüğünden söz edebiliriz... 
Birinci cumhuriyet’te Meclis’in varlığı tek parti dönemi, bütün bunlar yalnızlık 
sorununa, halkla olan ilişkiler sorununa, eski muhalefet sorununa cevap veremez. 
Meclis var ama seçim yok, yukarıdan tayin var. 1950 bunlara bir olumsuzlaşma 
tepkisidir. Tepkiler daha önceki tezin beraberindedir, onu getirir, böyle bir geliş-
me açar ama işin tepki karakteri ve nitelik farklılığı dikkate alınmak suretiyle… 
Elbette ki tarihî olaylar bir süreç içindedir. Zaman niteliğini değiştirecek bir sen-
teze varmaktadır. Bu dikkate alındığında tartışmada Tunaya ile aramızdaki farklar 
da belki ortadan kalkabilir.12 

Daha demokratik III . Cumhuriyet ile Jön Türk hareketi bitmiştir. Jön Türklerin 
politik alanda önemli rol oynayan büyük bir kesimi, burjuvazinin yanında yerini 
bulmuştur. İlerici–gerici kavramları ya bitmiş ya da yeni bir anlam kazanmıştır. 
Dogmatik–ezberci ve eski sağ–sol öğretisi tarihteki geri yerini almıştır. Halka 
rağmenlik ilkesi bu III . Cumhuriyet’le ölüm marşını dinlemiştir. Kökü dışarıda 
büyük bir destek görmediği takdirde, tekrar oksijenli dünyaya çıkamayacak. Eski 
dönemin sosyo–ekonomik ilişkileri, çeşitli kanun tercümeleriyle tedvin edilmiş-
tir. Bunlarla ve uygulamalarla o dönemin ekonomik ilişkilerine verilmek istenen 
biçim açıkça ortadadır. Bunlarda da değişiklik olacaktır. 27 Mayıs’ın getirdiği ileri 
sürülen sosyal içerik, eski ilişkilere bürokratik, yukarıdan dengeci bir tepkidir. 
1961 Anayasası’nın en önemli kurumu Millî Güvenlik Kurulu’dur. Bu parlamen-
tonun âdeta bir üçüncü bölümü gibi düşünülebilir.13

İdris Küçükömer, Jön Türk akımının Türkiye’de sermaye sınıfıyla beraber-
likten başka bir anlama gelmediğinin altını çizmektedir. Küçükömer’e göre 
ilerici, gerici kavramları ya bitmiş ya da yeni bir anlam kazanmış durumdadır. 
İlerici veya gerici derken bunların anlamlarını daha farklı şekilde belirginleş-
tirmek gerektiğinin altını çizerek olayları aydınlatmaktadır. Mesela çok bariz 
bir şekilde kullanılan yobaz kavramını Türkiye’deki tutucuların ötesinde dev-
rim yobazı kategorisini de gündeme taşıyarak birtakım değerlendirmeler yap-
maya yönelmesi bazı karanlık noktaların anlaşılmasının kapısını aralayabilir. 

12  İdris Küçükömer, age., s. 122–123.
13  İdris Küçükömer, age., s. 124.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I188

İdris Küçükömer, 1960’ların belirgin siyasi doğrultusuna, daha önemlisi 
temel zihniyetine önemli eleştiriler yöneltmiştir. Onun 1968’de dile getirdi-
ğini Cemil Meriç başka bir terminoloji ile daha sonraki bir dönemde söyle-
miştir. Bunun önemine ve önceliğine özellikle dikkat etmek gerekmektedir. 
Önemli olan bir başka husus “Halka rağmenlik ilkesi bu III . Cumhuriyet’le 
ölüm marşını dinlemiştir.” düşüncesindeki yaklaşımın saptanmasıdır. III . 
Cumhuriyet kavramını 1973 seçim sonuçlarına gönderme yaparak kullan-
maktadır. Altı çizilebilecek bu cümleden hareketle halka rağmenlik diye bir 
hikâyenin bulunmadığı ileri sürülebilir. Mesela Şevket Süreyya Aydemir bu 
dönüşüm bağlamında devrimi “halk için halka rağmen” diye ifade etme ge-
reği duyar. Küçükömer, bu tarzın ölmesinden öte bir daha yaşanır bir hâl 
alamayacağından bahsetmektedir. Aslında söylediklerinin temeli 1961 Ana-
yasası’nın en önemli kurumu Millî Güvenlik Kurulu’na dönüktür. Ona göre 
Millî Güvenlik Kurulu’na âdeta bariz biçimde bir yasama yetkisi verilmiştir.

Milliyet gazetesininin “Düşünenlerin Forumu” sayfasında yayımlanan 28 
Ekim 1973 tarihli “Cumhuriyet’in 50. Yılı” oturumunda dile getirdikleri so-
runun tüm boyutlarıyla anlaşılmasının önündeki engelleri kaldırabilir:

Demokratik ‘üçüncü cumhuriyet’i kutlamakla söze başlayabiliriz. Türkiye ellin-
ci yıla demokratik niteliği daha ağır basan bir seçim ve sonuçları ile girmiştir. 
Burada Sayın Erbakan ile aynı fikirdeyim. Birinci Meclis demokratikti; muhalif 
İkinci Grubun tasfiyesi ile bu rejimin demokratik niteliği kaybolmuştur. İkinci 
Dünya Savaşı sonunda, iç ve dış etkilerle nispeten demokratik ikinci cumhuriyete 
girilmiştir. Ellinci yıl kutlanırken yapılan seçimlerle ise daha da demokratik bir 
Cumhuriyet’e varılacaktır. (Demokratik sözünü sosyal içerikten ayıramayız).14

Başka bir deyişle bunun demokratikliği, demokrasiye açıklığı sosyal içerikle 
de bağlantılıdır.

İdris Küçükömer, üçüncü cumhuriyet kavramını Ekim 1973 genel seçim 
sonuçlarından hareketle ortaya atmaktadır. Bunun ayrıntılı bir biçimde ele 

14  İdris Küçükömer, age., s. 107.
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alınması için öncelikle ikinci cumhuriyet kavramının Türkiye’de farklı anlam-
larda kullanıldığını söylemek belli belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. Mesela 
bunlardan biri olumlu manada 27 Mayıs Darbesi bağlamında gündeme gel-
mektedir. Ayrıca ikinci cumhuriyetin 1950’de DP ile başlayan çok partili hayat 
için de kullanıldığı görülür. Daha sonra ikinci cumhuriyet tabiri 1980’lerde 
Türkiye’de bürokratik etkinin ortadan kalkacağı, Amerika’daki gibi bir demok-
rasinin kurumsallaşabileceği şeklinde bir değerlendirme ama aynı zamanda 
dış etkinin genellikle olumlu bulunduğu bir yaklaşım doğrultusunda gündeme 
girdi. Türkiye’ye demokrasiyi Batı’nın getirebileceği tarzındaki bir zihniyetten 
hareket edildiği de oldu. Ancak Küçükömer’in kullandığı kavramın farklılık arz 
ettiğinin kavranmasında engel teşkil etmektedir bu zihniyet. Küçükömer, ikinci 
cumhuriyet ile 1950’yi kastetmektedir, ülkenin gelişim dinamikleri açısından 
1973’te bu durumun da değiştiğinin farkına varması söz konusudur. Üçüncü 
cumhuriyet kavramıyla Batıcı laiklere karşı oluşan tepkinin 1973’te daha başka 
bir veçheye büründüğünü anlatmaya çalıştığı dikkati çekmektedir.

Türkiye, I. Dünya Savaşı’ndan bütün imparatorluğu kaybederek çıkmıştır. Büyük 
halk kitleleri ile aydın bürokratlar (sivil–asker) arasındaki çelişkiler keskin bir biçim 
alıyordu. Sayın üstad Karaosmanoğlu’nun özellikle Yaban’da dedikleri gibi bu ke-
simler arasında ‘doldurulamaz uçurumlar’ın engelleri vardı.15 

İdris Küçükömer’in kitabında gündeme taşıdığı husus bürokrasi ve halk 
arasında büyük bir çelişkinin söz konusu olmasıdır. Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’nun özellikle Yaban romanında dikkat çektiği gibi bu kesimler arasında 
doldurulamaz uçurumlar bulunmaktadır. İlginç bir biçimde Küçükömer’in 
bütün çalışmalarında Yakup Kadri’ye gönderme yapıldığını göz ardı etmemek 
onun düşünce dünyasının perdesini aralamaya katkı sunabilir. Öyle ki ondan 
üstad diye bahsetmesi onu ne kadar önemsediğinin bir işaretidir. Kültürel tah-
lilleri siyasi olana nazaran az olmasına karşın Küçükömer’in, Yakup Kadri’yi 
Türkiye’de edebiyat alanındaki olumlu gelişmelerin başlatıcısı diye nitelendir-

15  İdris Küçükömer, age., s. 107.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I190

mesi hakikaten önemli görünmektedir.
İdris Küçükömer, Türkiye’deki tüm gelişmelerin, devletçi-

likle devletçilikten yararlanan arasındaki ilişkilerin en iyi bir 
biçimde Yakup Kadri’nin Politikada 45 Yıl yapıtında günde-
me getirildiğini belirtir. Başka bir deyişle bu yapıtıyla yazarın 
CHP’nin gerçek mahiyetini resmettiğini ifade etmektedir:

‘Eski muhalefet’ sorunu da vardır. Peki, bu eski muhalefet nereden 
geliyordu? Yaban’daki muhalefet nereden doğuyordu? Kemal Tahir’in de ilk kay-
naklarını kendisinden aldığını düşündüğüm, romanda henüz aşılamamış bulunan 
üstad Karaosmanoğlu, halk ile bürokrat aydınlar arasındaki doldurulmaz uçurum-
ların varlığını en açık biçimde ortaya koyuyor eserlerinde. Buna rağmen de halka 
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rağmen devrimcilik ilkesi bugün bile önerilebiliyor. Bu, bir çelişki olmuyor mu?16 

Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerine ilişkin farklı tahliller yapan İdris 
Küçükömer, düşünce tarzını çok daha kapsayıcı bir duruma getirmektedir. 
Fikirlerini beyan ederken Kemal Tahir’in romanlarında dile getirdiği gerçek-
lerin bütünüyle olmasa bile çıkış noktası itibarıyla Yakup Kadri’nin yapıtla-
rında kendini gösterdiğini belirtir. Son yazdığı makalelerden birinde toplum-
daki yaygın hırçınlığa dikkat çekmesi ve yazısını “Şimdi üstad Yakup Kadri’yi 
okumaya gidiyorum.” diye bağlaması sebepsiz değildir. 

Türkiye’de insanlar 1980’den sonra ezbere, heyecanla İdris Küçükömer 
okumaya başladı. Küçükömer’le en yakın diye düşünülen kişi Sencer Divitçi-
oğlu’dur. İkisi sınıfsal ve kültürel anlamla ayrı dünyaların insanlarıdır. Kendisi 
İdris Küçükömer’in metinlerine bakar ve bunların akademik olmadığını belir-
tir. İşte her dönemin buna benzer yaklaşım tarzları söz konusudur. O dönem-
lerde Sencer Divitçioğlu ve İdris Küçükömer olaylara farklı bakıyorlardı ve 
İktisat Fakültesinin ana eksenine aykırı bir konumdaydılar. Diğer bir ifadeyle 
belli bir ortamın ortalamasının dışında durmak, ister şu nedenle ister bu ne-
denle olsun bütünüyle medeni cesaret gerektirir. İdris Küçükömer’in savun-
duğu düşüncelere yönelim tarzı ve eleştirileri Sencer Divitçioğlu’na göre çok 
daha radikaldir. Bu manada İdris Küçükömer’in medeni cesareti olağanüstü 
fazla ve değişiktir. Bunun bir biçimde görülmesi ve farkına varılması lazım… 
Nitekim İdris Küçükömer, yaptıklarını hayatı ile bütünleştirebilmiş bir ente-
lektüeldir. Küçükömer, üniversiteden evvel askere gider, sonrasında üniver-
siteye başlar ve orada asistan olur. Sencer Divitçioğlu ise çok daha farklı bir 
yoldan gelir. 1950–60 arasında bir süre Fransa’da kalır. Onun sosyalizme ilgisi 
muhtemelen okuduklarından gelir ancak İdris Küçükömer’in sosyalizm gibi 
meselelerle ilgisi kendi yaşantısından kaynaklanır. Kendi söylediği çerçevede 
baktığınızda onun “Talat Aydemir ile beraber biz darbe yapacaktık.” demesi 
olumsuz görünebilir o ayrı. Fakat onun belli bir amaca yönelik eğilim göster-

16  İdris Küçükömer, age., s. 108.
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diğini fark etmek lazım. Onu yakından tanıyan birinin anlattığı bir hikâye var: 
İdris Küçükömer Giresunlu. 12 Mart’ta kısa bir süre içeri girer. Giresunlu bir 
polis memuru hemşerilik duygusu ve saygısı nedeniyle Küçükömer’e “Hocam 
sana bir karton verelim, onun üstüne de yat, üşütürsün.” der. İdris Küçükömer 
de “Gençlere de veriyor musun?” diye sorar. Memur olumsuz cevap verince 
“O zaman kalsın, ben de istemem.” şeklinde karşılık verir.

Yaşananların ve yazılanların üzerinden zaman geçince herkes meseleleri 
çok farklı anlar ve dahası belli bir siyasi hareketin çerçevesinde bakma tutumu 
yaygınlık kazanır. Hatta düşünürlerin farklılığını ortadan kaldırarak benzer-
liklere vurgu yapmak durumu da gündeme gelir. Mesela Asaf Savaş Akat’ın 
Küçükömer hakkında “İdris Küçükömer’in Mirası” başlıklı bir yazısı var. Akat, 
Küçükömer’in çok yakınında bulunmuş ama onu ne kadar anlamış, sorusunun 
cevaplanması sürecinde yazdıkları işlevseldir. Bir insanın çevresindeki insanlar 
tarafından anlaşılmaması kadar trajikomik bir durum yoktur. Akat'ın yazdıkla-
rı frekansı itibarıyla Sencer Divitçioğlu'yla fazlasıyla uyuşur. Tabi Turgut Özal 
dönemini değerlendirişleri de.

İdris Küçükömer, 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de hem sol liberallerin 
hem İslamcı muhafazakârların çok daha net bir şekilde gündemine girmiş 
bir isimdir fakat onlar da Düzenin Yabancılaşması yapıtını kendi meşreple-
rine göre okumuşlardır. Aslında tüm bunları onun daha sonra yazdıklarıyla 
desteklemek gerekir işte o zaman ortaya çok daha etkili bir İdris Küçükömer 
portresi çıkacaktır. Küçükömer kendi metinlerinin Türkiye’de muhafazakâr 
ve liberal sol çevrelerde çok dikkate alındığını görse hakikaten şaşırırdı. 
Başka bir ifadeyle birtakım yapıtların önemi, ancak aradan zaman geçtik-
ten sonra anlaşılmaktadır. Tabii, şimdi o metinleri yeniden okumaya tenez-
zül etmeme tutumu da söz konusu. Koskoca düşünür hemen herkesin klişe 
hâline getirdiği “Sağ soldur, sol sağdır.” sözü dışında başka bir şey dememiş 
mi? Özellikle Ali Gevgilili’nin düzenlediği oturumda söyledikleri olağanüstü 
önemlidir, hakeza diğer yazdıkları da. Mesela onun İktisat İlkelerine Yeniden 
Bakış adlı yapıtının da gündeme alınması birtakım sınırlılıkları aşmak için 
gereklidir. Türkiye’de ağırlıklı olarak sadece Doğan Ergun ve Hilmi Yavuz bu-
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nun üzerinde durmuştur. Her ikisi de eserdeki yaklaşımdan kalkarak önem 
izafe ediyorlar. Günümüzde Düzenin Yabancılaşması’nı yeniden okusak, ye-
niden okumanın ötesinde İdris Küçükömer’in o dönemde Ant’taki yazılarını, 
hemen 1980’li yıllarda Yeni Gündem’de yazdıklarını okusak çok daha sahici 
bir İdris Küçükömer fotoğrafı ortaya çıkar. Hayatı içinde bu düşüncelerinin 
birbirleri ile çelişik hâli bile birtakım insanların papağanca istikrarından çok 
daha öğreticidir. 1960’ların sonunda Ant dergisinde yazdıkları hakikaten il-
ginç yazılar. İlginç olan hikâye de şu: Doğan Özgüden’in anılarında anlattık-
ları dikkate alınırsa İdris Küçükömer’in o dergide yazarken yayının ideolojik 
çizgisiyle uyumlu bir tarzda olaylara bakmadığı görülebilir. Herkesin çok te-
mel bir düşüncesi var. Bir entelektüel vardır ülkede, başka yoktur şeklindeki 
değerlendirme yaygındır. Aslında Kemal Tahir’le İdris Küçükömer arasında 
ilginç farklılıklar ve paralellikler var ama okuyanlar birini önemsediği için 
öbürünü öne çıkarmamaya çalışır. Diğerini önemsediğimizde de öbürü bariz 
bir biçimde gündeme gelmez. Türkiye’nin hakikaten çok zengin bir düşünsel 
ortamı var. Mesela Sezai Karakoç’un sol karşısında hiçbir ezikliği söz konusu 
değildir. Buna karşın Cemil Meriç okunduğunda fark edileceği üzere, o dö-
nemdeki yazdığı yazılarda, solcu aydınlara yolladığı kitaplardaki ithaflarında 
ölçüsü olağanüstü kaçmıştır. Benzer bir düşünceyi Ahmet Hamdi Tanpınar 
da Türkiye’de sağ anlamaz, bilmez diyerek kendinin benimsenmesini arzular. 
Türkiye’de solun içinde bile birçok kişinin başkaları karşısındaki ezikliği fark 
edilir. Kemal Tahir’de sağa karşı da, sola karşı da öyle bir dert yoktur. Türki-
ye’nin Düzeni ve Düzenin Yabancılaşması kitapları çıktığında Türkiye’de her-
kes Türkiye’nin Düzeni yapıtını okurdu. Sınırlı sayıdaki insanlar da öbürünü 
okurdu. Aslında bu iki kitabın okunuş biçimleri üzerine yazmak lazım. 

(22 Kasım 2018)
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Tarık Buğra 
ÜRÜNLER I  KENDI  K IŞ I L IĞ IN IN RENGIN I  TAŞ IYAN 
B IR  ROMANCI 

Hayatıma dönüp baktığımda Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanını biraz geç 
okuduğumu fark ediyorum ama Küçük Ağa’dan sonraki metinlerinin hemen 
hemen hepsini, özellikle siyasi boyutu olanı çıktığında alıp okuduğumu söyle-
yebilirim. Fakat bunların içinden ilginç şekilde Dünyanın En Pis Sokağı kitabını 
hayli geç bir zaman diliminde edinip okudum. Hatta o kadar ilginç, eserin arka 
kapağında kitapla ilgili bir bilgi de yok. Ankara’da Birleşik Yayınevine gittim, bu 
kitabı almak istediğimi söyledim. Oradaki arkadaş bana: “Ben 25 yıldır burada-
yım, bu kitabı bilmiyorum.” dedi. Öyle ki kitapçıda Tarık Buğra’nın metinleri 
bir arada durduğu hâlde onların arasında bu yapıtı yer almamaktaydı. 

Tarık Buğra’yı doğumunun yüzüncü yılında anmak için Ankara’da Türki-
ye Yazarlar Birliği ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir bilgi şöleni dü-
zenledi. Zeytinburnu Belediyesi de bir sempozyum tertipledi, bana çok ilginç 
geldi. Her iki etkinlikte de gerek Tarık Buğra’nın ilk romanı Siyah Kehribar 
gerek Akümülatörlü Radyo’dan neşet eden Yalnızlar romanı üzerine, gerekse 
Dünyanın En Pis Sokağı merkezinde bir tebliğ bulunmuyordu. Demek ki il-
ginç bir şekilde sadece Tarık Buğra’ya benim gibi biraz mesafeli bakanlar de-
ğil, ona daha sıcak bakanlar da onu görmezden gelmiş. Onlar da Beşir Ayva-
zoğlu’un Büyük Ağa Tarık Buğra monografisinde dört sayfalık özeti bulunan 
Dünyanın En Pis Sokağı’nı atlamış. Herhâlde onlar da bunu çok fazla önem-
sememiş. Benim temel kanaatim de şu: Türkiye’de aydınlar zamanla dönemin 
şartları çerçevesinde farklılaşırlar. Bu çerçevede bakıldığında üç ayrı Tarık 
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Buğra portresi var. İlki dile getirdiğim bu üç roman-
la bağlantılı olanı ve belki de ülküleriyle ilişkili olan 
portre. Bu ise 1960 sonrasından farklı. 

Bir hikâye de şu: Tarık Buğra çok sayıda tiyatro 
oyunu kaleme almıştır. Hakikaten sadece Tarık Buğ-
ra’ya bakıldığında değil, Türkiye’de tiyatroculara, ti-
yatro yazanları dikkatle ele alındığında tiyatro yazan-
ların Batılı ve Batıcı bir ekseni var. Tarık Buğra’nın 
öbür metinleriyle tiyatro oyunları arasında da böyle 
bir fark görülür. Buğra, bunların çoğunu ilk dönem-
lerinde yazmış. Aslında o dönem bariz bir biçimde 
biraz farklı bir dönem ve Türkiye’de Tarık Buğra’nın 
çizgisine yakın insanlar Tarık Buğra’nın bu metinle-
ri üzerinde o kadar fazla durmamışlar. Hatta Tarık 
Buğra’nın bizatihi kendisinin söylediği bir söz var: 
“Bizim kesimdeki insanlar benimle ilgilenmediler, 
benim hakkımda en temel metinleri yazan iki solcu-
dur. Bunlardan biri —bu Fethi Naci’den daha evvelki 
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hikâyeden bahsediyorum— Tahir Alangu’dur, bunlar-
dan bir başkası da Rauf Mutluay’dır.” Fethi Naci’yi daha 
sonra gündeme getirir. Şimdi dikkatle bakıldığında Ta-
hir Alangu’nun yazdığı Fethi Naci’den daha önemlidir. 
Tahir Alangu Türkiye’de sadece sağdakilerin değil, sol-
dakilerin de ittiği bir eleştirmendir. Çünkü Tahir Alan-
gu’nun üç cildinden biri 1959, diğer ikisi 1965’te çıkan 
Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman adlı antolojisi-
nin tekrar yeni bir baskısı yapılmamıştır. Bu olağanüstü 
ilginç bir durumdur.

Tahir Alangu’nun metninden iki pasaj belli saptama-
lar için anlamlı olabilir. Alangu şöyle diyor: 

Siyah Kehribar’daki havayı yaşarlarken görmek kabildi. 
Sert ve kesin yargıları, büyük yudumlarla içki içişleri, ken-
dilerini anlamayanlar karşısındaki isyanları. Tarık Buğ-
ra’nın, bir çağın aydın ve sanatçı insanının çıkmazlarını, 
hayatta bulamadıklarını, isyanlarını bu romanda yaşattığı-
nı görüyoruz. Bütün iddiasız görünüşüne rağmen bu ro-
manın, yukarıda anlatmağa çalıştığımız ‘çağının yalnızlığı-
nı’ yaşattığını görüyoruz. Ve ‘hüznü’nü yaşamanın dışında 
kalmışlığını, bağışlayamayan isyanını anlattığını görüyoruz.1 

Mehmet Tekin’in derlediği söyleşilerin birinde Tarık Buğra “Beni şu şu in-
sanlar etkiledi.” diyor, bizatihi isim vererek. Ondan öte bir de Siyah Kehribar ro-
manı üzerine 1955’te yayımlandığı zaman sadece biri Talat Tekin, diğeri Tahir 
Alangu olmak üzere iki kişinin düşünce belirtmesini anlamlandırmak gerekir. 
Tahir Alangu metninde, başka hususlara da değinmektedir. Biraz uzunca bu, 
ama hakikaten Tarık Buğra’yı değerlendirmeye çalışan metin, Buğra’yı 50 ku-
şağı öykücülerinden ayrıştıran yönüyle önemli. Birlikte okuyalım: 

1  Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, c. I II , İstanbul Matbaası, İstanbul, 
1965, s.308–309.
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Anlamları kesin, kuruluşu pürüzsüz cümleleri, kılı kırk yararcasına yaptığı karşı-
laştırmalarla, yeni edebiyatın anlatımına yerleşen o film çabukluğuna kapılmamış, 
edebiyata has o eski, rahat ve sâkin anlatış temposunu kullanmıştı. Zaman zaman 
durup, olup bitenler üzerine düşünen, tartışan, açıklayan, bilerek uyarıcı olma ça-
basını sürdüren bir anlatışı var. Onun bu dil ve anlatım özelliğinin, okuyucunun 
kavrayışına çok yer bırakan, onların çağrışım ve yorumlamalarına gereğinden çok 
yer veren, 1950 sonrası yeni hikâye anlayışına karşı olduğunu söylemek istiyorum. 
Kendi çağının hikâyecilerinden onu farklı bir anlatıma götüren neden, onların hikâ-
yeyi yazmaktan çok anlatmağa gitmeleri, Memduh Şevket Esendal’ın hikâye anlatım 
yolundan etkilenmiş olmalarındandı. Hikâyelerini, bir yandan halk dilinin kaynak-
larına, bir yandan da halk hikâyeciliğinin tekniğine uygun yeniliklerle kurmak iste-

yenlerin karşılarında Tarık Buğra ile Samed Ağaoğlu ikinci bir grup kuruyorlardı.2

Dikkatli bir şekilde bakıldığında bu tür metinlerde bir biçimde ıskala-
nan diğer yazar da Samet Ağaoğlu’dur. Türkiye’de sağda ve solda da Samet 
Ağaoğlu’nun üzerinde durulduğunu görmek mümkün değil. Siyah Kehribar’a 
bakıldığında bir başka husus kendini hissettirir. İtalya romanın anlaşılma-
sı açısından önemlidir. İtalya’da Mussolini’ye karşı bir tepki meydana gelir, 
cephenin farklı bir anlamı vardır. İster istemez insanlar bunu yorumlarken 
Türkiye’yi düşünür, zaten bunu Tahir Alangu da gündeme taşır: “Bu Türkiye” 
diyor. Ama bu İtalya ve otoriterliği eleştirirken güya İsmet Paşa dönemini he-
defler. Başka bir deyişle bunu biraz zorladığınızda bunun basbayağı bir hikâ-
ye olduğu ortaya çıkabilir. Çünkü o dönemin milliyetçilerinin bir kısmının 
“İtalyan faşizmiyle, Alman Nazizmiyle Türk milliyetçiliği arasında ne fark 
var?” dedikleri hatırlanabilir. İşte o da milliyetçi, bu da milliyetçi; fark yok 
şeklinde bir değerlendirme söz konusudur. Bu açıdan ele alındığında Siyah 
Kehribar’ın açıklayışı farklı bir tarz ve bunun Tarık Buğra’nın daha sonraki 
dönemdeki metinlerinde görülmediğini fark etmeye çalışmak gerekmektedir.

Bir de şöyle bir durum var: Türkiye’de belli kesimler Tarık Buğra’ya am-
bargo uyguladı. Mesela Mehmet Çınarlı’nın Sanatçı Dostlarım kitabında an-

2  Tahir Alangu, age., s.306.
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latılan husus ağırlıklı bir kıymet taşımaktadır. Bu çok 
önemli… Kendi ifadesiyle “O kızıl bir dergiyle bizim 
aramızdaki tartışmada tarafsız kaldı. Biz bunu kendine 
sorduğumuz zaman ben tarafsız olmayı seçtim.” dediği-
ni aktarır. Çok daha önemli bir şey daha söylemektedir 
orada. Tarık Buğra, Türkiye’de 1950’li yıllarda ideolojik 
olarak ayrışma çok net bir biçimde oluşmamıştı şeklinde 
bir değerlendirme yapar. Mesela Varlık’ta yazmamış ama 
hikâyenin bir başka izahı söz konusudur. Çünkü Tarık 
Buğra 1950 yılında Yaşar Nabi’yle beraber bir mizah der-
gisi çıkarmaya yönelir. Fakat bu akim kalır, muhtemelen 
Yaşar Nabi’yle Buğra’nın zıtlaşması bu kişisel hikâyeden 
kaynaklanır. Yaşar Nabi onun metinlerini gönderse bile 
belki yayımlamaz, o da zaten Yaşar Nabi’ye metin gön-
dermez. Kaldı ki 1950’li yılların sonlarında Rasim Öz-
denören’in Varlık dergisinde yayımlanmış öyküleri var. 
O dönemde biraz sol olarak nitelenebilecek mekanlarda 
da Tarık Buğra’nın yazdıkları gündeme gelir. İlk dikkat 
çekmek istediğim hikâye: Siyah Kehribar, Akümülatörlü 
Radyo’dan neşet eden Yalnızlar ve Dünyanın En Pis Sokağı göz ardı edilerek 
Tarık Buğra’yı anlamak mümkün değildir.

Tarık Buğra’nın İbiş’in Rüyası romanı üzerinde durulmamasının nedeni 
de eserin çok net bir tiyatro oyunu yahut tiyatro eksenli olmasından kaynak-
lanır. Ergun Göze’nin de ona yönelik çok hırçın bir eleştirisi gündeme gelir. 
Zaten tiyatro farklı bir şey, tiyatro sanatı ile uğraşmak insanı bariz bir biçim-
de farklılaştırır. İbiş’in Rüyası ilk olarak Milliyet gazetesinde tefrika edilir. Bu 
çerçeveye bakıldığında Buğra’nın çalıştığı dergiler, gazeteler çok farklı. Meh-
met Tekin’in monografisinde, derleyip hazırladığı konuşmalardan birinde de 
ne var? Buğra iki kişiyi çok fazla önemser kendi gelişmesi açısından: Birisi 
Yusuf Ziya Ortaç, diğeri de Cihat Baban. 

Tarık Buğra’nın andığı bu iki kişiye odaklanıldığında farklı bir husus 
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gündeme taşınır. Dünyanın En Pis Sokağı’nın öbür yaz-
dıklarından, 1960 sonrası yazdıklarından temel farkı şu: 
Bu yapıttaki Babıali ve aydın eleştirisinin ana ekseni sol 
çerçevesinde gelişse de, onun içine bariz bir biçimde sağı 
da katmak mümkün. Neden mümkün? O köyden kalkar, 
kan davasından bakar ve ne demeye çalışır? Köydeki sı-
nırlı, anlamsız, o kadınlar arasındaki didişmenin aslında 
Türkiye’de aydın kesimin birbiriyle didişmesi arasında 
nitelik bakımından bir fark bulunmadığını anlatmaya 
çalışır. Birinci dikkat çekmeye çalışacağım hikâye bu. 

İkincisi de şu: 1963’le beraber hikâye değişir. Küçük 
Ağa romanının yayımlanışı, Yeni İstanbul gazetesinde 
tefrika edilişi 1963. 1960’tan sonra her bir şeyin bariz 
bir biçimde değişmesi normal hatta 1980’den sonra da 
her bir şeyin değişmesi tabii. Başka bir ifadeyle aynı kişi 
bu süreci biraz fazla yaşadığı zaman, yaşı biraz olgunlaş-
tığında insanlardaki değişimi daha makul karşılayabilir 
ve anlayabilir. Mesela çok eski dönemde eli kalem tutan-
ların hemen hepsi Şevket Süreyya Aydemir’i eleştirmeye 
başlarlardı. Niye eleştirirlerdi? İşte komünistti, vazgeçti diye. Son döneme 
bakıldığında aydın kategorisinde o tür değişimler fazlalaştığı için insanlar 
Şevket Süreyya eleştirisini en azından daha dar bir kesime bıraktılar.

Küçük Ağa romanı Yeni İstanbul gazetesinde yayımlanır. Buğra’nın onlar-
dan doğrudan etkilendiğini söylemiyorum ama bir ortamın varlığı göz ardı 
edilemez. O dönemde milliyetçi muhafazakârlık ivme kazanır. O dönemin en 
ciddi milliyetçi muhafazakâr yayın organlarından biri Yeni İstanbul gazetesi. 
Buğra, bu gazetede yazar. Onun dışında Necip Fazıl, Osman Turan, Osman 
Yüksel Serdengeçti de makaleler yazarlar. O zamana kadar Tarık Buğra’nın 
bir farklı tarafı var, ama yeni ortam Buğra’yı da belli bir biçimde etkiler. Dola-
yısıyla da insanlar Tarık Buğra’nın yaklaşım tarzına baktıkları zaman ondaki 
resmî ideoloji eleştirisini biraz abartmaktadırlar. Hangi anlamda abartıyor-
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lar? Tarık Buğra’daki resmî ideoloji eleştirisi kime göre 
sınırlıdır? Necip Fazıl’ın, Osman Turan’ın resmî ideoloji 
eleştirisine göre sınırlı ve daha sonraki döneme göre ba-
kılırsa Kemal Tahir’in resmî ideoloji eleştirisine göre de 
sınırlıdır. Öte yandan 1960’lı yıllardan sonra bu hikâye 
belli bir mecraya doğru akar. Diğer bir ifadeyle o dönem-
de böyle bir gelişim dinamiği var ve dikkatli bir biçimde 
bakıldığında mesela, çok daha sonraki dönemde bazıları 
Küçük Ağa romanında İslami birtakım renkler görme-
ye çalışır. Buğra’nın Küçük Ağa romanındaki meselenin 
abartılmasına karşı ölçü Tahir Alangu’nun yazdıklarında 
kendini gösterir. Alangu’nun yazdığı metinde de haksız 
bir biçimde Tarık Buğra’ya yönelik “şeriatçı” tabirinin 
kullanıldığı fark edilir. Başka bir deyişle o tabirin de ay-
nen geçtiğini saptamak anlamlı olabilir. Aslında sağda ve 
soldaki şaşı bakış açıları çok net bir biçimde örtüşür bu 
değerlendirmeye bakıldığında. 

Tarık Buğra’nın daha sonraki farklılaşması Küçük 
Ağa’dan da esinlenen bir biçimde kendini gösterir. Son-

raki dönemde biraz daha muhalif bir noktaya doğru evrilir. Bana göre de 
—herkesin değerlendirmesi farklıdır— bu muhalif noktanın en doruk işa-
retlerinden biri Firavun İmanı romanıdır. Buğra, bu romanında çok net bir 
biçimde muhalefetini ortaya koymaktadır. Hatta Firavun İmanı demişken 
çok ilginç bir noktaya da dikkat çekilmelidir. Türkiye’de Kemal Tahir’in Kurt 
Kanunu ve Yol Ayrımı romanlarından hareketle televizyon dizileri çekildi. 
Peki, Firavun İmanı romanından niye televizyon dizisi olmaz, bence bunun 
sebebi üzerinde durulmalıdır. Çünkü roman çok net bir biçimde İkinci Grup 
üzerine odaklaşır ve Türkiye’de o muhalif eğilimlere, muhalif hareketlere ba-
kıldığında Firavun İmanı’nın roman olarak resmî ideolojiye dönük eleştirisi 
Küçük Ağa’dan çok daha fazladır. 

Firavun İmanı, Küçük Ağa romanının devamı sayılır ama ilki Millî Mü-
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cadele sürecini sokakta anlatmaya çalışır, öbüründe ne 
var? Orada da bir sınır var. Devamı sayılır ama orada 
Mehmet Âkif, Hasan Basri Çantay üzerinde odaklaşır, 
bunların üzerinde odaklaşması o kadar da önemli sa-
yılmayabilir. Asıl Hüseyin Avni Ulaş üzerinde durur. 
Bu çerçeveden bakıldığında Buğra’nın Hüseyin Avni 
Ulaş üzerinde durması daha sonraki dönemde ikinci 
cumhuriyet eksenindeki önemseme eğiliminden önce-
dir. Onu fark etmesinin nedeni şu olabilir: Türkiye’de 
Küçük Ağa romanı üzerine en ilginç eleştirilerden biri 
Nurettin Topçu’nun yazdıklarıdır. Kaldı ki onun Küçük 
Ağa üzerindeki eleştirisi de haklıdır. Çünkü İstanbullu 
Hoca’yı biraz daha farklı tarzda mütalaa etmenin daha 
doğru olabileceğini belirtir. Topçu İstanbullu Hoca’nın 
dönüşümünün o kadar keskin biçimde vuku bulmasının 
problemli tarafına dikkat çekmektedir. Hatta Yol Ayrı-
mı’ndaki eğilime bakıldığında —ki Yol Ayrımı ondan se-
kiz sene sonra yazılmış bir romandır— İstanbul eksenli 
hareketleri savunusu çok daha fazladır ve o tür hikâyeler 
çok daha net bir şekilde gündeme gelir. 

Aslında bu bir anlamda da şu noktayı işaret eder: Türkiye’de İslamcı veya 
milliyetçiler —Tarık Buğra’da milliyetçi eğilim İslami eğilimden çok daha öne 
çıkar— romanı okurken Buğra’nın bu durumundan çok net haberdar değil-
dirler. Yahut bu tür eleştiriler belli bir sınırda kalmıştır. Tarık Buğra’nın bakışı 
daha sahici, kendine has ve başka insanların yaklaşımlarından farkını da or-
taya koyar. Tarık Buğra’nın kendi düşüncesini söylemesi açısından Cemil Me-
riç’e göre daha sahici ve daha istikrarlı bir tutumu vardır. Çünkü Tarık Buğra 
mesafeli durmanın işaretidir. Bunu Politika Dışı kitabında da görürüz. Öyle 
ki bu kitap Türkiye’de herhangi bir dönemde herhangi bir politikacının oku-
sa kuduracağı ve kendi üstüne alınacağı, yani her dönem açısından anlamlı 
metinlerle doludur. Bu çerçevede değerlendirildiğinde mesela Tarık Buğra, 
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Cemil Meriç gibi, Dündar Taşer’in yazdıklarını methetmez. Me-
riç’in, kitabındaki Ziya Gökalp’le ilgili yaklaşımını bir siyasi parti 
liderinin ikazı üzerine değiştirmesi gibi örnekler Tarık Buğra’nın 
farklılığını daha iyi fark ettirir.

Tarık Buğra’yı etkileyen beş isim arasında Rıfkı Melûl Meriç 
de yer alır. Dünyanın En Pis Sokağı kitabında da geçer, bu eski 
dönemin önemli şahsiyetleri arasında. Peki, kiminle beraber ge-
çer? Ahmet Hamdi Tanpınar’la beraber aynı cümlede anılır. Buna 
bakıldığında Mümtaz Turhan’ın etkisi gündeme gelir. Fakat hikâ-
yede, yazdığı metinlerde Erol Güngör hiçbir şekilde yoktur. Niye? 
Çünkü 1960’lı yıllardan bir değerlendirme yapıldığı takdirde şunu 
görmek mümkün: Erol Güngör’ün içinde bulunduğu en önem-

TARIK BUĞRA , 
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li kurumlardan biri Yeni İstanbul gazetesidir. Erol Güngör’ün içinde olduğu 
bir başka yayın Yol dergisidir. Yol dergisinin gerisinde kim vardır? Tartışma-
sız Mümtaz Turhan bulunur. Peki derginin içinde kim vardır? Mümtaz Tur-
han’dan çok daha gelişkin —antikomünist demeyeyim, antikomünist dense de 
çok daha seviyeli antikomünist— metinler yazan Erol Güngör vardır. 

Erol Güngör’de Türkiye ekseni barizdir fakat Mümtaz Turhan’da çok daha 
net bir şekilde Batılı eksenle karşılaşılır. Mümtaz Turhan okunduğunda bizim 
Batı karşısındaki derdimiz nedir, sorusu Batı karşısındaki derdimiz Batı’yı 
yanlış anlamaktan kaynaklanır şeklinde cevaplanır. Bu böyle, ama öbürün-
deki hikâye —ki Mümtaz Turhan 1969’da ve Erol Güngör 1983’te vefat et-
miştir— bariz bir biçimde eleştireldir. Bu bağlamda şunu gündeme getirmek 
çok daha anlamlı saptamaları mümkün kılabilir: Tarık Buğra fikriyat açısın-
dan Mümtaz Turhan’a daha yakındır. Erol Güngör’ü önemsemesi ayrı bir 
durumdur… Erol Güngör’ün yazdıkları mesela, “Türkiye’de Sosyal İlimler” 
metni, Türkiye’de soldakilerin yazdıklarına göre bile birinci sınıftır. Başka bir 
ifadeyle Mümtaz Turhan’ın o tarz bir metni çok sınırlıdır. Mümtaz Turhan 
Türkiye’deki entelektüel hayatı hiçbir biçimde Erol Güngör kadar ciddiye al-
mış değildir. Bu zaviyeden bakıldığında Mümtaz Turhan biraz da Türkiye’de-
ki yeni dönemdeki liberal solculara benzer. Mesela Türkiye’ye hiç değmeyen 
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metinlerle Türkiye’nin anlaşılabilmesi, bu biraz abartıdır tabii ama hakikaten 
böyle bir frekans farklılığı vardır ikisinin arasında. Tarık Buğra’ya bu açıdan 
bakıldığında onun metinleri Mümtaz Turhan'ın çalışmalarına göre bu coğ-
rafyaya çok daha net değer. O ayrı bir olay. 

Bu çerçevede bakıldığında Tarık Buğra’nın Sovyetler Birliği’ni anlatan Ga-
garingrad/Moskova Notları (1962) yapıtı da diğer antikomünist metinlerden 
daha seviyelidir. Çünkü Buğra bu meselelere biraz daha erken yönelmiştir. Bu 
hikâyeyle biraz daha fazla ilgilidir. İşte ilk adı Peşte 56 olan Ayakta Durmak 
İstiyorum adlı oyunun konusunu Macarların 1956 yılında komünizme karşı 
çıkışından alır. Meselenin durup dururken 1960’lı yıllardan sonra “Kahrol-
sun komünizm!” sloganı atmakla gündeme gelmediğini saptamak anlamlı 
olabilir. Buğra’nın Macaristan’daki gelişmeleri gündemine aldığının farkına 
varırsanız diğer metnini anlamlandırmak çok daha kolaylaşır. O yıllarda Tür-
kiye’de sol, bu olaya çok daha sonra yaygınlık kazanan Dün Köleydik Bugün 
Halkız! kitabının mantığı çerçevesinde bakmanın ötesine geçememektedir. 
Hâliyle Peşte’deki Sovyet baskısını, işgalini olumlu değerlendiren bir tutumla 
hareket etmektedirler.

Şöyle bir genel gelişim dinamiğinin farkına varmak önemlidir: 1960’lara 
gelince Batılılaşmayı bir ölçüde desteklemek zorunludur. Çünkü 1960’lı yıl-
lardan itibaren toplum, insanı buna zorlar. Ya sola savrulacaksın, ya biraz 
daha sağa savrulacaksın. Hikâye o. 1980’lerde ise solda da olsan, sağda da 
olsan bulunduğun yerde durmayacaksın. Sağdaysan biraz daha İslami renk, 
soldaysan daha bir liberal renk alacaksın. Türkiye’de entelektüellerin portresi 
bir şekilde böyle gelişir. 

Bu çerçevede bir başka isme, Cemil Meriç’e bakıldığında kendisinin o 
dönemde metinleri Ötüken Neşriyatta basılmaktadır, milliyetçi ekseni çok 
daha belirgindir. Daha sonraki dönemde Cemil Meriç “temel mesele İslam” 
veya “İslam olmasa Marx” şeklinde özetlenebilecek yaklaşımıyla öne çıkar. 
O dönemin entelektüel hayatına bakıldığında Marksistler ve İslamcılar eski 
döneme nazaran kültürel bakımdan gelişme içindeler. Ama bu biçimde sav-
rulmayı Tarık Buğra’da bariz bir biçimde görmek mümkün değil. 
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Bu çerçevede ele alındığında Tarık Buğra’nın farklılığı, hem romancı kim-
liğinden hem de o eski metinlerle yeni dönemler arasındaki bağdan kaynak-
lanır. Ayrıca kendisinin politika dışı konularda yazdığı metinler çok daha 
anlamlı saptamalara yol açabilir. Ne yazık ki Dünyanın En Pis Sokağı bizim 
o dönemdeki sağcılarımızı, solcularımızı veya diğer cenahtakileri kesinlikle 
hiçbir biçimde ilgilendirmemektedir. 

(23 Kasım 2018) 
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Niyazi Berkes 
YURT  D IŞ INDA TÜRK IYE ’DE  G IB I  YAŞAMAK

Türk düşünce tarihinde işlevsel ve farklı bir yeri bulunan Niyazi Berkes üze-
rinde dururken öncelikle onun nereye oturduğuna yakından bakılması gerekir. 
Daha önce düşünce hayatını ele aldığımız İdris Küçükömer’in tam karşı yö-
nünde konumlanır aslında. Hayatı açısından yaklaşıldığında Berkes’in en az bir 
kuşak öncesinin insanı olduğu fark edilir. Zira Küçükömer 1925, Niyazi Berkes 
1908 doğumlu, zaten adı da İkinci Meşrutiyet dolayısıyla İttihat Terakki Fırka-
sının önemli isimlerinden Enver Paşa’nın ikiz kardeşi Niyazi’den kaynaklanır. 
Her ikisinin yazdıkları da aslında onar yıllık arayla etkisini gösterir. 

Aslında şöyle düşünmek mümkün: Türkiye’de yaşı 70–80’e gelmiş insanlar 
Niyazi Berkes’in temel metinlerini ilk dönemlerden itibaren okumuş olabilirler. 
Bunu ifade ederken 1940’lı yıllardaki metinlerini değil, 1960’larda yazdıkları-
nı kastediyorum. Elbette Berkes’in 1940’lı yıllardaki akademik çalışmaları ile 
1960 sonrası sosyal bilim araştırmaları ve diğer yazıları arasında bariz bir fark 
söz konusu. Çünkü 1940’lı yıllarda yazdıkları evrensele açık tarzda sosyoloji ek-
seni çerçevesinde şekillenir. Ayrıca bir başka önemli husus daha var. Dönemin 
güncel meselelerini çok politik olmayan bir tarzda ele almak şeklindeki bilimsel 
tutum öne çıkmaktadır. Ülkenin politik atmosferi açısından buna uygun olma-
yan tarzda 1940’lı yıllarda Yurt ve Dünya dergisinde yazıları mevcut. Dönemin 
Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri gibi akademik bir araştırması 
var. Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma adlı çalışması dönemin yak-
laşımları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu açıdan Berkes’in 1940’lara denk 
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düşen akademik çalışmaları ile sonrakiler arasında hem 
benzerlikler hem de farklılaşmalar bulmak mümkündür. 
Bu çerçevede ele alındığında Berkes’in 1940’larda sosyo-
lojinin içinden konuştuğu rahatlıkla ifade edilebilir. Hatta 
şunu da dikkate alabiliriz: 1940’lı yıllardakilere nazaran 
1960'lı yıllarda tarihsel boyutu yanında daha sosyolojik 
mahiyette olduğu bile düşünülebilir. Bu bakımdan Ber-
kes’in her iki dönemde yazdıkları karşılaştırılarak Türki-
ye’de sosyal bilimlerin gelişme süreci hakkında birtakım 
çıkarımlar yapılabilir.

Niyazi Berkes’in 1960’lı yıllardan itibaren yazılarında 
öne çıkan hususlar üzerinde durulması anlamlı olabilir. 
Ayrıca o dönemde hangi metinlerin niye belli ölçüde ilgi 
çektiğini ya da ilgi çekmediğini anlatmak gerekliliği bu-
lunmaktadır. Aslında bu ilgi çekip çekmeme hikâyesi de 
dönemle doğrudan bağlantılıdır. Türkiye’de güncel siyasi 
gelişmeler öne çıktığı için Berkes’in düşüncelerinin aktü-
el boyutları önemsenmiştir. Fakat son iki yüz yıllık Türk 
toplum tarihi hakkındaki tespitleri üzerinde pek durul-
madığını öne sürmek gerekmektedir.

Türk düşün yaşamına çok önemli katkılarda bulunan, 
Niyazi Berkes adıyla öne çıkan eser hangisidir? Hiç kuş-

kusuz onun klasik yapıtı Türkiye’de Çağdaşlaşma’dır. Bu eser, Türkçe yazılma-
mıştır hatta daha sonra serbestçe Türkçe kaleme alınmıştır. Bu çalışma aslında 
1959 yılında İngilizce kaleme alınan The Development of Secularism in Turkey 
kitabının geliştirilerek yeniden yazımıdır. Metnin okurlarla buluşma süreci-
ne bakıldığında şunu görmek mümkün: O dönemde Türkiye’nin oluşumunu, 
modernleşmeyi ve laikleşmeyi inceleyen klasik iki metin mevcut. Bunlardan 
biri Berkes’in kitabı, diğeri ise Bernard Lewis’in 1961 yılında yayımlanan Mo-
dern Türkiye’nin Doğuşu adlı çalışmasıdır. Her iki eserin Türkçeye çevrilme 
biçimi de birbiriyle paralellik arz eder. Lewis’in kitabı İngilizcede 1967 yılın-
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da tekrar basılır, ardından 1970’te Türk Tarih Kurumu 
tarafından yayımlanır. Önemli olan husus, kitabın çe-
virisinin resmî bir kurum tarafından yapılması ve ba-
sılmasıdır. Niyazi Berkes’in ilk biçimi 1964’te basılan 
Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabının Türkçesi ise 1973 yı-
lında Bilgi Yayınevi kitapları arasında yayımlanır. Ne-
dense Türkiye’de hiç kimse Berkes ile Lewis’in temel 
kitaplarını kıyaslamaz. Böylesi bir teşebbüs insanları 
ne söyleyeceğini bilemez duruma sokar. 

Yayınlar ve etkileri açısından 1960’lı, 1970’li yıl-
larda şunu görmek mümkün: O dönemde Bilgi Yayı-
nevinin bastığı eserler Türkiye’nin sola açık düşünce 
dünyasını temelden şekillendirmektedir. Bunlara 
kuşbakışı bir biçimde ele almaya yöneldiğimizde bazı 
temel eserler ile karşılaşılır. Mesela Doğan Avcıoğ-
lu’nun Türkiye’nin Düzeni kitabı 1968 yılında bası-
lır. Mete Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar’ı ile Macit 
Gökberk’in Felsefe Tarihi ise 1967’de çıkar. Kemal Ta-
hir’in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanlarının 
yanında dünya edebiyatından çevirilerin de basımları 
yapılır. Ayrıca şimdi akla gelmeyen pek çok temel me-
tin var. Bilgi Yayınevi dönemin temel yaklaşım tarzını 
şekillendirici ölçekte etkileyici niteliktedir. 

Sözünü ettiğimiz yıllarda Niyazı Berkes’in Türkiye 
İktisat Tarihi (1969–1970) adlı bir kitabı var. Gerçek 
Yayınevinin 100 Soruda dizisinden çıkan bu yapıt te-
melde Türkiye’deki iktisadi gelişmeyi anlatmaya ça-
lışır. Her ne kadar kitabın adı Türkiye İktisat Tarihi 
ise de ağırlıklı şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
klasik devrini ve yoğun bir biçimde yenileşme hare-
ketinin başından itibaren meydana gelen gelişmeleri 

MILL Î  DEVRIMCI KALKINMA 

ANLAYIŞINDAKI YÖN DERGISINDE 

SOSYALIZM DAHA ÖNE ÇIKAR. 

ERKEN CUMHURIYET DEVRINDE 

YAYIMLANAN KADRO’DA ISE 

KEMALIZM VURGUSU BARIZDIR , 

BUNA KARŞIN SOSYALIZME 

MESAFE KOYMA DURUMU SÖZ 

KONUSUDUR.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I212

ayrıntılarıyla ele almaktadır. Osmanlılarda son yıllardaki ge-
lişmeler hakkında yol gösterici tespitler sunan yapıt, Cum-
huriyet dönemine neredeyse hiç girmez. Hakeza Türkiye’de 
Çağdaşlaşma kitabında da benzer bir durum karşımıza çık-
maktadır. Kültürel konuların tarihsel gelişme dinamiklerine 
eğilen, toplumsal ve ekonomik boyutlarını ihmal etmeyen 
çalışmanın Cumhuriyet dönemini çok sınırlı biçimde ele 
aldığı göz ardı edilmemelidir. Sadece Cumhuriyet değişik-

liklerinin devrimci nitelikte olduğunu açıklarken bu konulara değinir. Diğer 
kitabın çıktığı Gerçek Yayınevi de tıpkı Bilgi Yayınevi gibi 1960’lı yıllarda 
okuyup yazmaya başlayanları şekillendiren bir boyuta sahiptir. Diğer bir de-
yişle 1960’lı, 1970’li yılların güncel politik ortamı 100 Soruda kitapları dikka-
te alınmadan kavranamaz. Çünkü o kuşağın düşünce yapısını şekillendirme 
bağlamında ciddi etkileri olmuştur sözü geçen yayınların. Mesela Selahattin 
Hilav’ın Felsefe El Kitabı (1970), Sadun Aren’in Ekonomi El Kitabı (1968), 
Pertev Naili Boratav’ın Türk Folkloru (1973), Kurthan Fişek’in Sosyalist Devlet 
(1970), Ruşen Keleş’in 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu 
(1972) gibi çok sayıda kitap dönemin gelişmelerini, güncel siyasi tercihleri de 
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içerecek şekilde bariz bir biçimde ortaya koymaktadır. Ayrıca Türk Kurtuluş 
Savaşı ile Türk modernleşmesi üzerine kitaplar çıkmıştır. Hatta o dönemde 
İdris Küçükömer’in Türkiye’de Sanayileşme adıyla Gerçek Yayınevinden bir 
kitabının çıkacağı duyurulur ama nedense bir türlü yazılamaz. Tüm bunlar 
üzerinden 1960’lı yıllarda Türkiye’nin fotoğrafı nasıl şekillenmiştir, diye so-
rulduğu zaman insanların başvurduğu temel metinlerin önemli bir kısmının 
Gerçek Yayınevinden çıktığı söylenmelidir.

Türkiye’nin temel meselelerine yönelik tarih ve sosyoloji eksenli çalışma-
ların arttığı 1960’lı yıllara rengini veren bir başka unsur da Yön dergisi çer-
çevesinde şekillenir. Dergi haricinde derginin aynı adlı yayınevinden çıkan 
sekiz civarında çalışma var. Türkiye’de düşünceyi etkilemeye çalışan —ne 
ölçüde şekillendirdiği ayrı bir hikâye— metinler arasında Türkçe ve çeviri 
kitaplar mevcut. Harp doktrinleri üzerine bir kitap var. Ayrıca önemli bir kıs-
mı da çeviri… M. Fahri’nin Amerikan Harp Doktrinleri yapıtı 1966’da Doğan 
Avcıoğlu’nun önsözü ile yayımlanır. Roger Garaudy’nin Sosyalizm ve İslâmi-
yet’i (1965) yanında Nâzım Hikmet’in Kuvâyı Milliye Destanı kitabı da var.

Niyazi Berkes’in o dönemde çıkan çalışmalarından bazılarını oluşturan 
yazılar daha önce Yön dergisinde yayımlanmıştır… Bunlardan biri İki Yüz 
Yıldır Neden Bocalıyoruz diğeri ise Batıcılık Ulusçuluk ve Toplumsal Devrim-
ler’dir. Türk düşün dünyasını etkileyen Yön dergisinin yayımladığı kitaplar 
içinde, dönemi şekillendiren kitaplar arasında bu ikisi de yer alır. İki Yüz 
Yıldır Neden Bocalıyoruz yapıtının adına baktığınızda slogan gibi bir başlık 
nedeniyle herkesi bir biçimde etkilemiş Türkiye’de. Adı ölçüsünde tesir mey-
dana getirdiğinden insanlar bunu okumuş. Belki okuyanların aklında pek 
fazla bir şey kalmamıştır, o ayrı hikâye. Ama Niyazi Berkes’in iki yüz yıllık 
yenileşme serüvenimizi —tabii kendi noktainazarından— tüketici olmaya-
cak tarzda bir anlatımı var. Geçmiş döneme dair anlatımı büyük ölçüde mo-
dernleşmenin başladığı Tanzimat ve sonrası üzerinden şekilleniyor. Bilindiği 
gibi kritik tarih var; bunlardan biri Tanzimat, daha evveliyatı da var, o ayrı bir 
hikâye. Ama Osmanlı–İngiliz ticaret antlaşmasıyla 1838’de İngilizlere verilen 
imtiyazı iki türlü yorumlama tarzı var. Bunlardan biri Türkiye’nin kültürel 
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anlamda Batı’ya açılması, Batı’nın kültür ve fikir cereyanlarının farkına var-
ması. Öbürü de ekonomik anlamda Batı’ya bağımlı olması… Dönemin temel 
çerçevesi içinde yorumladığınızda Türkiye’nin kültürel ve iktisadi bakımdan 
Batı’ya bağımlı duruma gelmesi de Tanzimat’la başlar.

Osmanlı–İngiliz ticaret antlaşmasının daha sonra öbür devletlere de teş-
mil edilerek sınırları genişletiliyor. Niyazi Berkes’in yaklaşım tarzı da tam bu 
yönde. Genelde bunları dile getirme tutumunu benimser geçmişten geleceğe 
doğru. Elbette Türkiye’de herkesin cevabı aynı değil. Cevaplar farklı farklı. 
Dönem dönem değişiklikler karşımıza çıkar. Berkes o zaman böyle ifade eder 
ama daha sonraki dönemde bu Tanzimat’ın getirdiği Batı’yla ilişkiler biçimi 
Türkiye’nin kültürel bakımdan Batılılaşması olarak algılanır. 1838’deki ticaret 
antlaşması ve sonrası da Türkiye’nin Batı’yla entegrasyonu diye değerlendiri-
lir. Dolayısıyla bunlar olumsuz diye telakki edilmez.

Çok öğretici çalışmalara imza atan Niyazi Berkes’i kavramaya çalışırken 
onun fikir ve iktisadi alandaki bu gelişmeleri olumsuz diye nitelendirdiğini 
belirtmek anlamlı olabilir. Elbette gelişmelerin sadece Berkes tarafından değil, 
o dönemin temel düşünürlerince de bu minvalde ele alındığının saptanması 
gerekir. Bu açıdan 1960’lı ve 1970’li yılların fikir hayatıyla 1990’lı ve 2000’li yıl-
ların düşünce dünyası arasında temel bir farkın bulunduğu unutulmamalıdır. 
Türkiye’nin meselelerini toplumsal, siyasi ve iktisadi açıdan ele alan Yön dergisi 
dönemin temel belirleyicileri arasındadır. Bunu daha da somutlaştırmak ge-
rekmektedir. Süreklilikler çerçevesinde değerlendirildiğinde herkes neye doğ-
ru gider? Tartışmasız bir biçimde 1930’larda çıkarılan Kadro dergisine gider, 
çünkü Kadro ile Yön arasında paralellik kurulmaya çalışılır. Kadro dergisinin 
temel figürlerinden Şevket Süreyya Aydemir aynı zamanda Yön dergisinde en 
fazla metni çıkan isimlerdendir. Bu yönüyle Yön’ü değerlendirenler derginin 
bir tür Kadroculuk olduğunu da dile getirmeye yönelirler. Ama millî devrimci 
kalkınma anlayışındaki Yön dergisinde sosyalizm daha öne çıkar. Erken Cum-
huriyet devrinde yayımlanan Kadro’da ise Kemalizm vurgusu barizdir, buna 
karşın sosyalizme mesafe koyma durumu söz konusudur. Niyazi Berkes’in Yön 
dergisinde yayımlanan makalelerinde bariz bir biçimde Kemalizm öndedir. 
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Çünkü o Cumhuriyet devrindeki sonraki değişikliklerin 
köklü yenilikler meydana getiren rejime benzemeyen fark-
lı bir düzen yarattığı görüşündedir. 

Niyazi Berkes, Türk düşün hayatındaki etkinliğinin 
öne çıktığı 1960’larda Yön Yayınevi, Bilgi Yayınevi ve 
Gerçek Yayınevi olmak üzere çok etkin olan üç mecrada 
da temel metinlerini yayımlar. Güncel siyasete kısmen 
mesafeli duran Niyazi Berkes’in yazdıkları belli ölçüde 
Türkiye’nin düşünce dünyasını etkiler, şekillendirir. Hem 
de epey erken basıldığından o dönemin düşünce hayatı 
ile ilgisi bakımından yayımlandığı yerlerde daha ikin-
cil mahiyette kitaplar şeklinde belirir bunlar. Fakat Yön 
dergisi belki bunun bir ölçüde dışındadır… Bilgi Yayıne-
vinde ise güncel gelişmeler daha belirleyici ve etkileyici. 
Gerçek Yayınevinin 100 Soruda dizisinden çıkan eserine 
bakıldığında ikincil mahiyette bir kitap olduğu görülür. 
Fakat İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz kitabı Yön dergisi-
nin temel yaklaşımı açısından merkezî bir kitap hüviyetindedir. Yön’ün me-
tinlerine dikkat edildiğinde Doğan Avcıoğlu başta olmak üzere bazı isimlerin 
meseleleri daha güncelken Niyazi Berkes’in makaleleri ise tarihsel meselelerle 
ilgilidir. Dikkat çekmek istediğim esas nokta Niyazi Berkes’in yazdıklarının 
çok belirgin şekilde Osmanlı üzerine odaklaşmasıdır. Dolayısıyla o dönemi-
nin temel tahayyülüne aykırı bir noktada gelişir. Kendi durduğu yer açısın-
dan bu aykırılık çok daha derin bir durum arz eder. Başka bir ifadeyle Tür-
kiye’de solun dışındaki kesimlerde tarih ilgisi belli ölçüde mevcuttur. Solun 
içinde tarih ilgisi neredeyse yok denecek kadar azdır. Fakat Niyazi Berkes’in 
yazıları ve kitaplarının hemen tümü tarih eksenli metinlerdir. Türkiye’nin so-
runlarını çok ciddiye alan Niyazi Berkes’in tarihsel arka planı ihmal etmeyen 
yapıtlarıyla dönemindeki diğer isimlerin yazdıklarını bu çerçevede ayrıştır-
mak mümkün… 

Tarihselliği önemseyen Niyazi Berkes ilkin İstanbul Üniversitesinde oku-
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duktan sonra Amerika’daki ihtisasını müteakip DTCF’de bulunur. 1930’larda 
Ankara’da çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra Amerika’ya gider. Yurt dışına 
çıkış serüvenine bakıldığında şöyle bir durum var. O dönemdeki fikriyatı da 
daha sonraki düşünceleri de belli ölçüde yakınındakilerden farklı. Hangi an-
lamda değişik bir mecrada gelişir? Şu bağlamda: Mesela 1940 dönemi DTCF 
öğretim üyelerinden Behice Boran Amerika’ya gittikten sonra “Ben Marx’ı 
Amerika’da okudum.” şeklinde bir kanaat belirtir. Başka bir ifadeyle Marx’la 
tanışmasını Amerika’da bulunduğu yıllara bağlama eğilimindedir. Yurt ve 
Dünya dergisinde birlikte yazıları da çıkan Pertev Naili Boratav’ın metinleri 
ile de önemsenecek farklar görülmektedir. Pertev Naili Boratav’ın çalışmaları 
daha net şekilde belgeci bir çerçevede gelişir. Bunun o dönemde bir biçimde 
Türkiye’deki sosyoloji ile ilgisini kurmak mümkün. Niyazi Berkes hayli erken 
tarihte 1936 yılında “Türkiye’de Sosyoloji” diye İngilizce bir metin kaleme alır. 
Bunu Amerika'daki bir hocası istemiştir. Hakikaten değerlendirdiğiniz zaman 
ilginç bir durumdur. Bunun Behice Boran’dan çok temel bir farkı var. Mesela 
Behice Boran, American Journal of Sociology dergisinde 1948’de sosyolojinin 
temel meseleleri üzerine yazar. Başka bir ifadeyle sosyoloji teorileri üzerinde 
durmaktadır. Çalışmaları 1960 sonrasının sosyolojisini belli ölçüde etkileyen 
Behice Boran’la Niyazi Berkes’in alanlarının farklılığı kendini bariz bir şekilde 
gösterir. O dönemde çok belirgin olmasa da Niyazi Berkes, Behice Boran gibi 
Türkiye’den bütünüyle soyutlanmış şekilde teori üzerinde durmaz. Yine Pertev 
Naili Boratav gibi belgesel döküm yapmaktan ziyade belli ölçüde daha son-
raki dönemdekilerle kıyaslanamayacak ölçüde ciddi sayılacak şekilde Türkiye 
üzerine genellemeler yapar. Türkiye’deki birtakım hususlarla olağanüstü ilgili… 
Mesela Ziya Gökalp’in düşünür olarak önemine ve yazılarına eğilmesi de di-
ğerlerinden farklılık göstermektedir. Aynı şekilde başka bir düzlemde Mümtaz 
Turhan da gündeme gelir. Bunlar hemen hemen aynı kuşağın insanları. Bun-
ların ikisi de Ziya Gökalp’in yazdıklarını bariz bir biçimde önemsemektedirler. 
Ziya Gökalp’in yapıtlarına yönelik eleştirel bakış o dönemde Hilmi Ziya Ül-
ken’in yazdıklarında tezahür ediyor. Hilmi Ziya’nın 1940’lı yılların başların-
da Ziya Gökalp üzerine bir eleştirisinin çıktığı anımsanmalıdır.
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Niyazi Berkes’in Ziya Gökalp ilgisi daha sonraki dönemde de belli ölçüde 
mesafeli ve eleştirel bir şekilde de olsa devam eder. Ziya Gökalp’i ele alır-
ken onun kelimenin tam anlamıyla bir felsefeci olup olmadığını sorar. Buna 
cevabı olumsuz. Kelimenin tam anlamı ile bir sosyolog mu, diye de devam 
eder. Buna cevabı da hayır. Ziya Gökalp’in yazdıklarının anlamı nedir diye 
sorduğunda şunu söyler: Ziya Gökalp, Türkiye’nin can alıcı meselelerini çö-
zümlemeye, yorumlamaya çalışan önemli bir entelektüeldir. Aslında Ziya 
Gökalp yanında kendisini de tanımlamaktadır. Bunu ifade etmeye çalışır ve 
hakikaten Kanada’ya gittikten çok kısa bir süre sonra 1953’te Ziya Gökalp 
üzerine bir metin kaleme alır ve 1959 yılında yani epey geç bir dönemde Ziya 
Gökalp’ın temel metinlerini, önemsediği yazılarını Türkçeden İngilizceye çe-
virir ve bir kitap şeklinde yayımlar. 

Türkiye’de Ziya Gökalp üzerine sağda solda yaygın ve çok olumlu bir ba-
kış açısının bulunduğu saptanabilir. Bunu biraz daha derinleşmiş bir biçim-
de Niyazi Berkes’te görmek mümkün. Aynı derinlikte, aynı çerçevede bunu 
Mümtaz Turhan’da da yakalayabiliriz. Aslında bu durum Türkiye’deki çok 
farklı mecralarda gelişen düşüncenin birbirine belli ölçüde yakınlaştığını hat-
ta iç içe geçtiğini göstermesi bakımından üzerinde durulabilecek bir husus-
tur. İlginçtir Erol Güngör, Ziya Gökalp’e Niyazi Berkes ile Mümtaz Turhan’ın 
yazdığı dönemlerden daha geç bir dönemde mesafeli ve eleştirel bir tarzda 
yaklaşır. Onun Türk Kültürü ve Milliyetçilik kitabında buna yönelik belirgin 
bir tepki gündeme gelir. Erol Güngör, Ziya Gökalp’in kültür/hars, medeniyet 
ayrımını eleştirel bir açıdan değerlendirir. Ayrıca onun yaklaşımında İslami 
unsurlar bariz bir biçimde var. Dolayısıyla eski dönemin yaklaşımlarına me-
safeli bir bakış tarzı gündeme gelir. Kuşkusuz bunun milliyetçiler zaviyesin-
den dile getirilmesi eleştiriyi daha önemli kılar. Ziya Gökalp eleştirisinin Erol 
Güngör’de şurada da şekillenmesi söz konusu sosyolojik gelişme açısından: 
Erol Güngör’ün 1973 yılında yayımlanan “Türkiye’de Sosyal İlimler” başlıklı 
bir yazısı var. O dönemi incelemeye çalışırken ağırlıklı olarak Ziyaeddin Fah-
ri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken üzerinde durduğu saptanabilir.

Bunların önemini tebarüz ettirmeye çalışırken de iki alandaki o çalışma-
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ların da sınırlılıklarına dikkat çektiği göz ardı edilemez. Onun kültür eksenli 
çalışmalarında sadece Ziya Gökalp değil Mümtaz Turhan’a yönelik de menfi 
sayılabilecek bir bakış açısı söz konusu. Mesela gelişmelerin Batılılaşma kıs-
mına yönelik de bir eleştirisi kendini gösterir. Yine aynı şekilde Niyazi Ber-
kes’teki Batılılaşma konusuna örtük bir tepki belirir. Bunu belki de o metin-
lerden kalkarak, onları dikkate alarak incelemek lazım.

Niyazi Berkes’in farklılığını daha da belirgin kılmak için Yön dergisinin 
yayımladığı başka metinlere de yakından bakılmalıdır. Bunlar arasında Fran-
sız entelektüel Yves Lacoste’un Sınıf Açısından Azgelişmişlik (1966) kitabı da 
yer alır. Onun düşünceleri de gündeme geliyor fakat düşünceleri üzerinde 
durulmaz. Türkçede Yves Lacoste’un üç kitabı bulunur benim bildiğim ka-
darıyla. Bunlardan biri biraz evvel bahsettiğimiz Yön dergisi yayınlarından 
çıkan metin. Diğeri Coğrafya Savaşmak İçindir (1988) adlı çalışması. Daha 
da önemli olanı İbn Haldun’u merkeze aldığı metin. 1960’larda çok net bir 
biçimde öne çıkan metinlerden biri İbn Haldun üzerine fakat o daha sonraki 
dönemde tartışılır. 

Kültürel konuların tarihsel geçmişini ele alan Niyazi Berkes de Osmanlı 
toplumunun gelişimi açısından İbn Haldun’un devletlerin gelişimi ve çöküşü 
hakkındaki teorisinin belli bir döneme kadar gerçekçi olduğunu belirtmiştir. 
Asabiyesi güçlü bir kavmin gelip öbürünü yıkması hikâyesinin son dönemde 
artık geçerli olmadığını anlatmaktadır. Osmanlı’da meydana gelen gelişmele-
rin İbn Haldun zaviyesinden ele alınması yeni olmasa da önceleri bunun pek 
yapılmadığı göz ardı edilmemelidir. Fakat bir dönemden sonra buraya yönelik 
bir ilgi teşekkül eder ve hatta 1960’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’de 
çok değişik kesimdeki insanların İbn Haldun üzerine eğilmeye başladığı gö-
rülmektedir. Ümit Hassan’ın, Ahmet Arslan’ın, Erol Kozak’ın çalışmaları anı-
labilir. Bunlar değişik düşün odaklarından üstelik. Bu açıdan Yves Lacoste’un 
Türkiye’de çok şekillendirici bir etkisi söz konusudur. Bernard Lewis’in “Türk-
çede İbn Haldun” konulu bir metni mevcuttur fakat yeni dönemdekilerin ola-
ya bakış biçimini içermemektedir. Osmanlı entelektüellerinin de İbn Haldun’a 
olağanüstü benimseyici bir tarzda baktıklarını dile getirmektedir. Hatta Ahmet 
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Cevdet Paşa, İbn Haldun’un Mukaddime metninin çeviri-
sini tamamlamasıyla da öne çıkmaktadır. Daha sonra da 
Cahit Tanyol bu metni gündeme getirerek Türkiye’de ilk 
sosyoloğun Ahmet Cevdet Paşa olduğunu telaffuz etmiş-
tir. Başka bir deyişle 1960’lı yılların şekillendirici yönüne 
etki eden Niyazi Berkes’in o yaklaşım biçimine yatkın bir 
tarzda baktığı görülmektedir.

İbn Haldun üzerine ayrıca Cemil Meriç’in de “Kendi 
Semasında Tek Yıldız” çerçevesinde Hareket dergisinde 
yayımlanan bir makalesi mevcut. Cemil Meriç, “Mark-
sizmin kökeni İbn Haldun’da bulunur.” şeklinde özetle-
nebilecek kanaatler ileri sürmektedir. Aynı zamanda onun sosyolojinin te-
melini attığını, başka bir deyişle sosyolojinin kurucusunun da İbn Haldun 
olduğunu gündeme getirmektedir. Gerçi 19. yüzyıldaki isimler gibi bunu 
şekillendirmemiştir, ortaya çıkarmamıştır, orası ayrı diyor ama bunun böyle 
olduğunu dile getirir. Peki, bunun biraz evvelinde Cemil Meriç’in başka bir 
kitabının daha bulunduğu göz ardı edilmemelidir: Saint-Simon: İlk Sosyalist 
İlk Sosyolog kitabı söz konusu… Sonraki yazısı bir açıdan 1967’de yayımlan-
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mış kitaptaki palavraya inanmayın demek ister gibidir. Son tahlilde 1960’lar-
dan sonraki dönemde İbn Haldun bariz bir şekilde gündemdedir. 

Niyazi Berkes’te Osmanlı’nın İbn Haldun eksenli çöküşü açıklaması-
nı saptamak olanaklı. Cemil Meriç ile karşılaştırıldığında şunu da görmek 
mümkün: Cemil Meriç daha ziyade Batılı kaynaklara yönelik bir entelektüel-
dir. Buna mukabil Niyazi Berkes yerli kaynaklara daha yatkındır. Ayrıca o dö-
nem dikkate alındığında şunun da fark edilmemesi imkânsızdır. Türkiye’deki 
entelektüellerin Orta Doğu ile çok fazla ilgisi bulunmaz. O dönemde belki 
Orta Doğu meselesine en aykırı bir tarzda yaklaşan iki entelektüel Niyazi 
Berkes ve Kemal Karpat’tır. Kemal Karpat’ın Orta Doğu düşüncesini araş-
tırmaya ve yorumlamaya çalışan 1960’lı yıllarda yazdığı temel bir metninin, 
derlemesinin anımsanması anlamlı olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz Yves Lacoste’un metinlerinden ikisi azgelişmiş-
lik üzerine. O yıllarda azgelişmişlik merkezli çok fazla çalışma var. Mesela 
o dönemde sosyoloji okuyanların çok bariz bir şekilde her bir şeyin azge-
lişmişlikle anlaşabileceği bir fotoğraf çekmeye başladıkları fark edilmelidir. 
Aslında bunun izdüşümünü çok daha sonraki dönemlerde de görmek müm-
kün. Fikret Başkaya’nın Azgelişmişliğin Sürekliliği kitabı, ayrıca Cavit Orhan 
Tütengil’in Azgelişmişliğin Sosyolojisi, Stefanos Yerasimos’un Azgelişmişlik 
Sürecinde Türkiye kitapları kavramın ne ölçüde kullanıldığını gösterecek ma-
hiyettedir. Çok daha eski dönemden itibaren süreci yazıldığı döneme kadar 
getiren metinlerdir bunlar. O dönemde Türkçeye azgelişmişlik ve emperya-
lizm odaklı metinler yoğun bir şekilde çevriliyor. Hatta ilginç bir biçimde 
Sencer Divitçioğlu’nun çok daha net bir tarzda gündeme getirdiği Asya Tipi 
Üretim Tarzı ve Azgelişmiş Ülkeler diye bir broşürü var. Sözü edilen dönemde 
onun yazdığı bir metinde de her şey azgelişmişlik çerçevesinde biçimlenmiş 
gibidir. Sencer Divitçioğlu Kemal Tahir’den etkilenir. Hâlbuki Kemal Tahir’in 
yaklaşım tarzı açısından azgelişmişlik Türkiye’yi tanımlamak için kullanılan 
yanlış bir kavramdır. Türkiye, Afrika kabile devletleri gibi bir devlet değil-
dir. Dolayısıyla Kemal Tahir, Türkiye için azgelişmişlik kavramını kullanmak 
yanlıştır diye bir değerlendirme sunmaktadır.
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Niyazi Berkes 1960’larda yazdıklarında çok değişik sorunları ele alırken 
Türkiye’yi tipik bir azgelişmiş ülke şeklinde değerlendirmemektedir. Niyazi 
Berkes, döneminde önemli tartışmalara yol açan azgelişmişlik kavramının o 
kadar rahat biçimde kullanılamayacağını gündeme getirmektedir. Hatta yazı-
larını yayımlayan derginin yayınevi Sınıf Açısından Azgelişmişlik metnini bas-
tıktan sonra Yves Lacoste’nun yaklaşımlarını eleştirmiştir. Türkiye’nin geçmiş 
birikimini ortaya çıkarmaya çalışan Niyazi Berkes şunu vurgulamaya amaç-
lamaktadır: Olmamış gelişmeler üzerine spekülasyon yapmak faydasızdır. 
Ancak Niyazi Berkes, sömürge olmamış veya emperyalizmin baskısı altına 
girmeyen Avrupa dışı toplumlara dikkat çeker. Avrupa dışı toplumlar derken 
sömürge olmamış, emperyalizmin baskısı altına girmemiş ülkeler bağlamın-
da Japonya ve Rusya’yı anmaktadır. Bunun yanında kısmen Tanzimat Tür-
kiye’sini ve Mehmet Ali Paşa dönemi Mısır’ını da aynı şekilde değerlendir-
mektedir. Ayrıca yapıtlarında Kemalizm konusundaki olumlu yaklaşımının 
neticesinde bu dönem Türkiye’sini de azgelişmişlik kavramıyla açıklamadığı 
vurgulanmalıdır. Geçmişi ve bir ölçüde güncel olanı ihmal etmeyen Niya-
zi Berkes, Tanzimat’ı kısmen, Kemalist dönemi de belli ölçüde azgelişmişlik 
sürecinin dışında konumlandırmaktadır. Niyazi Berkes’e göre bu ülkelerin 
Batı’da meydana gelmiş metotlardan farklı yollarla gelişmeler kaydetmeleri 
bu konuda sömürgeciliğin oynadığı önleyici ve olumsuz rol hakkında bizi 
şüphelere düşürecek, onun buradaki rolünün sandığımızdan fazla olduğuna 
bizi inandıracak ipuçları vermektedir. Aslında burada anlatmak istediği, Tür-
kiye’nin ilişkiler ağının dünyanın başka ülkeleriyle farklılık taşıdığıdır. Diğer 
bir deyişle azgelişmişlik kavramı özü bakımından yanlış değildir fakat bazı 
dönemleri ve ülkeleri çok net bir şekilde ifade etmeyebilir. Niyazi Berkes, 
toplumların gelişim dinamiklerini ele alırken toplumları bariz bir biçimde 
farklı bir tarzda değerlendirmek gerekir düşüncesindedir. Niyazi Berkes, me-
selenin detaylarına da dikkat çekmektedir. Mesela dünya açısından “İngilizler 
ve Fransızlar bir İngiliz kadar, bir Fransız kadar İngiliz ve Fransız edebiyatı 
tarihi bilen ukala aydınlar yetiştirmişlerdir.” ifadelerini kullanmaktadır. Peki, 
bu Türkiye açısından geçerli mi? Türkiye açısından da bu geçerli demeye ge-
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tirdiği pasajlar bulunmaktadır. Öyle bir yaklaşım geliştiriyor ama Türkiye’ye 
bakarken, burayı değerlendirirken şöyle bir mantıktan yola çıktığını sapta-
mak anlamlı olabilir: Sömürgeciler, din dışındaki milliyet fikirlerini dikkatle 
önledikleri gibi okullarında okuttukları aydınlara, geçmişlerine karşı nefret 
ve utanç, kendilerine karşı korku ile karışık hayranlık duyguları yeşertmiş-
lerdir. Başka bir ifadeyle sömürgeciler sömürdükleri toplumların insanları-
nın geçmişlerine karşı nefret duyguları aşılamışlardır. Hatta nefret duygu-
ları aşılamalarının ötesinde emperyalist ülkelere karşı hayranlık duyguları 
teşekkül ettirmişlerdir. Bu ülkelerde yapılan Batılı eğitimin nesilleri getirdiği 
noktanın çok sorunlu olduğunu belirtmektedir. Niyazi Berkes’e göre Batı’ya 
karşı korku ile karışık hayranlık duyguları Batı’ya karşı ve kendi geçmişlerine 
karşı nefret ve utanç üzerinde durulması gereken iki temel husustur. Niyazi 
Berkes, sömürgecilik konusunda çok soyut genellemelerle yetinmediğinden 
özgün düşünceler geliştirebilmiştir. Özellikle “Halk kütlelerini okutmadıkları 
hâlde bolca sayıda ulus ve tarih bilincinden yoksun köksüz İngiliz ve Fran-
sız hayranı okumuşlar yetiştirmişlerdir.” ifadesi bu yaklaşımını somutlaştır-
maktadır. Niyazi Berkes’e göre sömürgeciler ulus ve tarih bilincinden yoksun 
bir sürü aydın yetiştirmiştir. Bu konudaki bir başka tespiti de özgün görün-
mektedir: “Dillerini İngilizce ve Fransızca karışığı bir çorbaya çevirmişlerdir. 
Öyle ki bugün Hint kıtası Müslümanları İngilizcesiz, Cezayir Müslümanları 
Fransızcasız birbirleri ile anlaşamaz hâle gelmişlerdir. Bununla beraber bun-
ları gerçek anlamda Batılılaştırmamışlardır.” Zaten onun metinleri dikkatli 
bir biçimde ele alındığında Batı’ya yönelik tepki son derece açıktır. Yakın-
dan tanıdığı ülkelere değinen Niyazi Berkes, sömürülenler kendi tarihlerin-
den nefret ettikleri ve Batı’ya karşı hayranlıkla karışık bir korku duygusuyla 
davrandıkları için Hintlilerin İngilizce dışında birbirleriyle anlaşamadığına 
işaret etmektedir. Ona göre Cezayirlilerin de Fransızca dışında birbirleri ile 
anlaşamamalarının altında yatan temel etken budur. Öte yandan Türkiye’de-
ki meseleleri ele alanlar ATÜT denildiği zaman nereye gitmişlerdir? Niyazi 
Berkes’in sömürge olduğunu çok net bir biçimde dile getirdiği Hindistan’ı 
esas alarak değerlendirmişlerdir. Azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere karşı 
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tepkisi söz konusu olduğunda Cezayir örneğine başvur-
muşlardır. Sadece o dönemde değildir, daha sonraki dö-
nemde de mesela Turgut Özal Türkiye’nin Fransa’ya kar-
şı Cezayir’i desteklememesinden dolayı özür dilemiştir. 
Niyazi Berkes’in yukarıda genel hatlarıyla özetlediğimiz 
yaklaşımından hareketle şunu sorabiliriz: Acaba Türkiye 
sömürge olmamış mıdır? Niyazi Berkes yazılarında hiçbir 
şekilde Türkiye üzerinde durmadan açıklamalar yapmak-
tadır. Ama belki de söylemek istediği şudur: Türkiye’deki 
gelişmelerin öbür örneklerden daha alt seviyede olduğu, 
diğer bir ifadeyle bağlantının bu kadar bariz olmadığıdır.

Bilindiği üzere Kemal Tahir, tarih ve toplum sorunları-
nı ele alıp değerlendirirken Türkiye’deki Batıcılara yönelik 
köklü eleştiriler getirmiştir. Köklü eleştiriler getirmek-
le beraber Türkiye’nin tarihinin hiçbir döneminde millî 
devletini kaybetmediğini ve Türkiye’nin tarihinin hiçbir 
döneminde sömürge, yarı sömürge olmadığını ortaya koy-
maya çalışmıştır. Kemal Tahir’le karşılaştırarak meseleyi ele aldığımızda Ni-
yazi Berkes’in o dönemdeki ikili eğilimin biraz dışında durduğunu söylemek 
yerinde olacaktır. 1960’lı yıllarda (ve sonrasında) birkaçından bahsettiğimiz 
üzere Türkiye’nin yarı sömürge oluşu, azgelişmişliği üzerine çok sayıda metinle 
karşılaşılmaktadır. Burada Kemal Tahir belli bir noktada durmaktadır. Dahası 
çok eleştireldir. Niyazi Berkes ise o dönemde güncelde ortaya çıkan gelişmelere 
yönelik mesafeli, eleştirel bir tutumu bulunsa da o dönemin temel eğilimi için-
de kendini konumlandırmaktadır. Burada asıl altını çizmek istediğim nokta bu 
tür yapısal nedenlere yönelik belli bir direnç kendini hissettiriyor. Niyazi Ber-
kes derebeylik gibi ikili yaklaşım dışında bir kavram kullanmaktadır. Buradan 
kalkarak diğer noktaya geçmek mümkün… 

Bu bağlamda Türkiye’deki olaylar ve sorunlar anlaşılmaya/yorumlanmaya 
çalışıldığında Batılı entelektüellerin söyledikleri önemli midir, değil midir? 
Elbette önemlidir. Bunlara açık olmak lazım mıdır? Açık olmak şarttır ama 
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aynı zamanda bunlara yönelik bir direnç göstermek gerekir. Niyazi Berkes, 
azgelişmişlik konusunda ortaya konan genel yaklaşım tarzlarına yönelik kıs-
men benimseyici bir tavır takınmakla yetinmemektedir. Mesela yazılarının 
yayımlandığı Yön dergisinde Yves Lacoste’un azgelişmişlik odaklı metnini 
eleştirmektedir. Bu bağlamda Niyazi Berkes’in Batılı metinlere yönelik bir di-
renci söz konusudur. Daha evvel de üzerinde durduğum gibi Cemil Meriç’in 
Batılı kitaplara yönelik olağanüstü olumlu yaklaşımının karşısında Niyazi 
Berkes bu konuda çok dirençli ve daha eleştireldir. 

Niyazi Berkes, Yön dergisindeki yazı serisinde aslında üzerinde durmak 
istediği başka sorunlarla ilgili de değerlendirme yapmaktadır. Niyazi Berkes, 
toplum yapılarına dair benzerlikler yanında farklılıkları da öne çıkarmak ko-
nusunda olağanüstü derecede hassasiyet göstermektedir. Mesela şunu söyler: 
“Bizde olan şey derebeyliktir.” diyor, bunu Osmanlı’da, Osmanlı’nın son dö-
nemini kastederek anlatmaktadır. Aslında dile getirmek istediğinin iki boyu-
tu söz konusu. Bir ekonomik boyutu var. Çoğu gelişmeyi ekonomik eksenli 
değerlendirmektedir. Bunun yanında her durumu ekonomik eksenli değer-
lendirmenin eksiklikler taşıdığını söylüyor ve meselenin kültürel boyutunun 
da önem arz ettiğini gündeme getiriyor. 1960’lı yıllar dikkate alındığında o 
dönemdeki Marksist ortam içinde Niyazi Berkes’in kültür sorununun nasıl 
daha öncelikli olduğunu anlamaya başladığının göstergesidir bu. Türkiye’de 
daha sonraki dönemde solda kültür sorununun gündeme girmesi ne ile olu-
yor? Sol çevreler Frankfurt Okulu’nun çalışmalarına dayanarak tartışmakta-
dırlar ya da İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu’na yaslanarak. Fakat bu vurgu 
Niyazi Berkes’in ilk metinlerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Niyazi Berkes bunun üzerinde dursa da onun tartıştığı noktalardan biri 
çok belirgin bir biçimde Osmanlı toplum yapısının farklılığıdır. Ama bu top-
lum yapısının farklılığını o dönemdeki tartışmanın bir ucunda konumlanır 
gibi ele almaktan uzaktır. Peki, nasıl tartışır? Şunları dile getirir: “Bizdeki de-
rebeylerle Hindistan’daki bu zemindarlar feodal miydi? Yazarımıza bakılırsa 
öyle. Bizde de Batı’nın feodal kavramı hep derebey sözcüğü ile çevrilir. Feo-
dalizm derebeylik değildir. Ne Batı tarihinde derebeylik vardır ne de Doğu’da 



 N IYAZI  BERKES 225

feodalizm. İkisi arasında, Doğulu ve Batılı sistemler ara-
sındaki fark kadar fark vardır. İkisi arasında Doğu’da de-
rebeylikten kapitalizmin gelişmemiş olması sorununu an-
lamak açısından da anlamlı olan bir fark vardır.” (Lacoste 
eleştirisinden) Niyazi Berkes’in özgün değerlendirmesine 
göre Doğu’da derebeylik olsa burada da kapitalizm geli-
şirdi. Böyle esaslı bir fark görmektedir. Niyazi Berkes’in 
1960’lardaki yazılarının yayımlandığı dönemde tartışma-
lar Osmanlı toplumsal yapısının ATÜT mü, feodal mi ol-
duğu etrafında yoğunlaşmaktadır. 

Hilmi Ziya Ülken, 1938’de yayımlanan bir metninde 
Osmanlı ile Batı arasında kimi paralellikler bulunduğunu 
belirtse de temelde bir farklılık görmektedir. Dolayısıyla 
sosyologların bu somut durumu incelemesi gerektiğini 
vurgular. Behice Boran, Mübeccel Belik Kıray gibi isim-
lere baktığımızda tartışma biçimi bariz bir biçimde Marx 
ekseninde gelişmektedir. Niyazi Berkes’in söylediği Marx 
ekseninde gelişen bir farklılaşma değil. Mesela o dönemde 
Kemal Tahir, Marx’tan kaynaklanarak ATÜT kavramını 
kullanır. Niyazi Berkes farklılaşma üzerine dururken böy-
le bir kavram kullanmadan bunu vurgulamaktadır. Ayrıca 
despotik devlet kavramını öne çıkarır. Bunun, Kemal Tahir’in söylediklerinden 
temel farkı ne? Kemal Tahir despotik devlet kavramına hiçbir surette başvur-
madan kerim devlet kavramını önemsemektedir. Birisi despot, birisi toplumu 
düşünen şeklinde kendini göstermektedir. Kemal Tahir’in Devlet Ana başta 
olmak üzere yazdığı metinlerde de Osmanlı’ya yönelik olağanüstü olumlu bir 
yaklaşım ve değerlendirme tarzı söz konusudur. 

Niyazi Berkes’in yazdıklarında Batılılaşma merkezî bir yerde durmakta-
dır. Batılılaşma üzerinde ciddi şekilde durmak lazım. Niyazi Berkes Batılılaş-
ma kavramını olumlu anlamda kullanıyor fakat Türkiye’deki Batılılaşmanın 
belli dönem dışındaki yaklaşım tarzlarına çok net bir şekilde eleştirel yak-
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laşmaktadır. Niyazi Berkes’in İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz kitabının o 
dönemde cazip olmasının nedeni de biraz da buradan kaynaklanmaktadır. 
Zira emperyalizme karşı bir ortam söz konusudur. Dolayısıyla emperyalizm 
ile Batı iç içe geçmiş şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda Niyazi Berkes’in 
“peykçi” yahut “bağımlılıkçı Batıcılık” dediği durumun eleştirisinde de söz 
konusu yaklaşımla karşılaşılmaktadır. Yön dergisindeki yazılardan oluşan Ba-
tıcılık Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler kitabının son cümlesi de neredeyse 
düşüncelerini özetler mahiyettedir: “Batıcılık hiçbir yerde gerçekleşmemiş, 
sadece gericiliğe yarayan bir bireyci aydın ütopyasıdır!”1 Niyazi Berkes’in “bi-
reyci aydın ütopyası” şeklinde ifade ettiği Batıcılık eleştirisini o dönemin pek 
çok yayınında görmek mümkündür. Niyazi Berkes, bunu olumlu bulduğu 
Kemalist dönem dışında her devir için kullanmaktadır. Belki de o dönemde 
de bu tarz bir Batıcılığın en ileri noktaya götürmediğini götürülmediğini an-
latmaktadır. Niyazi Berkes, olaya baktığında bunları çok merkezî bir tarzda 
anlatmaya çalışır ve temel meselesi de din esasına yaslanmaz.

Niyazi Berkes, “Bir toplumun en temel karşıtlığı nedir? Türkiye’de bu çağ-
daşlaşma meselesinin en temel noktasını nerede görürüz?” sorularını sorar. 
Ona göre Türk yenileşmesinin temel tartışma noktası kutsallaştırılmış gele-
nekle yenilik arasındaki mücadeledir. Niyazi Berkes, gelenekçilik–yenilikçilik 
çerçevesinde meseleye bakar, dinin içinde bulunmayan çoğu hususun dinden 
telakki edilmeye başlanmasını sorunsallaştırmaktadır. Aslında Türkiye’de te-
mel mesele gelenek meselesi demektedir. Daha evvel söylediğim çerçevede 
soruna bakıldığında Niyazi Berkes şu soruyu gündeme taşımaktadır: Osman-
lı toplumu nasıl bir toplumdur? Ona göre Osmanlı toplumu Yön dergisindeki 
“Az Gelişmişliğin Tarihsel Nedenleri” başlıklı yazısında da görüldüğü gibi ne 
feodaldir ne de teokratiktir. Hele hem feodal hem teokratik hiç değildir. Za-
ten feodalite tartışmasını kısmen anlattım. Niyazi Berkes’in aynı metninde 

1  Niyazi Berkes, Batıcılık Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Yayınları, İstanbul, 1965, 
s.202.
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belli tarihsel şartlar olsaydı olası gördüğü kapitalizmin Osmanlı’da gelişme-
mesinin altında feodalliğin değil derebeyleşmenin yattığı dile getirilir.

Niyazi Berkes’in 1960’larda Türkiye’nin toplumsal yapısını tartışan başka-
larından temel farkı da bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Sencer Divitçioğlu, 
anlamaya çalıştığı Osmanlı toplumunun resmini en iyi Ömer Lütfi Barkan’ın 
çizdiğini düşünmektedir. Hâliyle o, Barkan’dan çıkan bir Osmanlı fotoğrafıyla 
ATÜT’ün birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine odaklanmaktadır. Sencer Divit-
çioğlu başta olmak üzere dönemin genel yaygın eğiliminin altında bu vardır. 
Bunu aynı zamanda başkaları Marx’ın, Engels’in söylediklerinden hareketle 
saptamaktadırlar. Oysa Niyazi Berkes bunlardan da farklı olarak Ömer Lütfi 
Barkan’ın söylediklerini de tartışarak kendisi bir Osmanlı portresi çizmek-
tedir. Türkiye İktisat Tarihi’nde bu Osmanlı yorumunun kültürel boyutu da 
öne çıkmaktadır. Ömer Lütfi Barkan’da bulunmayan bir boyuttur bu. Aynı 
şekilde Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabında da benzer tespitleri daha derinlikli 
olarak yer almaktadır. Osmanlı ve yenileşme döneminin ekonomik yapısını 
tahlil ederken Marx’a veya Engels’e başvurmaması dikkat çekmektedir. As-
lında Niyazi Berkes’in yapıtlarındaki Osmanlı’nın anlaşılma ve resmedilme 
biçimi de o dönem Türkiye’sinin klasik Osmanlı tarihçilerinden de, Marksist 
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bir perspektifle bakanlardan da belli ölçüde bağımsız bir 
tarzda şekillenmiştir. 

Gündeme taşıdığı önemli hususlardan biri, Osmanlı 
ve Türk toplum yapısının farklılığını sadece iktisat alanına 
hapsetmemesidir. Niyazi Berkes, Doğu türü devletin Ba-
tı’dan farklılığına işaret etmektedir. Niyazi Berkes, Batı’da 
devletin sınıf aracı vasfına karşın Doğu’da bağımsız bir 
yönünün bulunduğunu vurgular. Ona göre Batı’da sınıflar 
devleti şekillendirip belirlerken Doğu’da devlet sınıfları 
belirlemektedir. Başka bir ifadeyle Niyazi Berkes, devletin 
güçlü bir aygıt, dolayısıyla şekillenen değil şekillendiren 
bir yapı mahiyetine sahip olduğunu belirgin kılmaya ça-
lışmaktadır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun herhan-
gi bir imparatorluk olmadığını işaret ederken onu Roma 
İmparatorluğu’nun bir benzeri gibi görmediğini ortaya 
koymaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir tarzda 
ele alması toplumsal bakımdan özgün bir yapısı olduğunu 

düşünmesinden kaynaklanır. Peki, hangi anlamda özgün bir yapısı olduğunu 
söylemeye çalışır? Hem devlet hem imparatorluk noktasında özgün bir yapı-
ya sahip olduğunu… Türkiye’ye bakışı, bu ülkeyle alakalı değerlendirmelerin 
Japonya, Rusya, Hindistan ve Cezayir ile aynı olamayacağını söylemesinde so-
mutlaşmaktadır. Diğer bir deyişle Niyazi Berkes, Osmanlı’nın Doğu–Batı fark-
lılığının ötesine Doğu’dan da bir farklılığı olduğunun altını çizer. 

Belki de daha önemlisi İslamiyet’i gündeme getirmesinden kaynaklanır. 
Niyazi Berkes’in yazılarının yayımlandığı 1960’ları ele aldığımızda sol kültür 
açısından İslam herhangi bir farklılık taşımamaktadır. Buna göre “İslamiyet 
ve Hristiyanlık arasında çok fazla fark yok.” şeklinde bir bakış açısı egemen-
dir. Neden fark bulunmaz? İkisi de din olduğu için bariz bir biçimde üstyapı 
unsurudur denilmektedir o dönemde. Ama Niyazi Berkes İslamiyet’in Hris-
tiyanlık’tan çok farklı olduğunun altını çizmektedir. Şunu da eklemeyi ihmal 
etmez: İnsanlar İslam dinine değişik bir tarzda bakıyorlar. Farklı bir tarzda 
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ele alıyorlar. Bu bakış biçimlerini doğru bulmayan Niya-
zi Berkes, İslamiyet’in özgün olduğunu kaydetmektedir. 
Kuşkusuz bu onun İslamiyet’i benimsemesinden kaynak-
lanmaz. Bu bağlamda mesela Şerif Mardin’in İslamiyet’e 
bakış biçimi Berkes’e göre çok daha olumludur. Ama şöy-
le düşünüldüğünde İslamiyet’in bu toplumda sosyolojik 
işlevinin önemi noktainazarından bakıldığında Niyazi 
Berkes’in yaklaşımı ile Şerif Mardin’in bakış açısı arasın-
da bariz bir paralellik kendini gösterir. Aslında ısrarlı bir 
biçimde “Sen bu toplumda dinin sosyolojik işlevini yok 
sayarak bu toplumu anlayamazsın.” dediği söylenebilir. 
Genel hatları itibarıyla İslamiyet’e eleştirel bir çerçevede 
yaklaşmasına rağmen bu toplumda en temelde işlenecek 
konulardan birinin din olduğunu fakat dinin de gelenekle 
iç içe geçtiğini anlatmaya çalışmaktadır. Dönemin ege-
men bakış açısından farklılık arz eden bu yaklaşım tarzı 
meselenin kültür boyutunun önemli olduğunu hatırlatır. 
Niyazi Berkes “Osmanlı toplumsal yapısı Batı toplumla-
rından farklıdır.” derken temel bir değerlendirme yapmaktadır, bu ise top-
lumların özgünlüğü üzerine odaklanır. Diğer bir ifadeyle bu toplum farklı 
olduğundan değişik yönlerine bakılması gerekir. 

Niyazi Berkes, en temel metni olarak Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı çalış-
masını görür. Hatta İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz ile Batıcılık Ulusçuluk ve 
Toplumsal Devrimler metinlerini bu kitabın siyasal izdüşümü kabul eder. Bu 
çerçevede ele alındığında Niyazi Berkes’in hakikaten en akademik metninin 
Türkiye’de Çağdaşlaşma olduğu söylenebilir. Diğer iki çalışmanın daha çok 
siyasal meseleleri içerdiğini göz ardı etmemek lazımdır. Niyazi Berkes çok 
daha net biçimde Türkiye’de Çağdaşlaşma eserinin değerlendirilmesi gerekti-
ğini kaydetmektedir. Düşünce tarihi ile ilgili bu metnin önemini tartışmanın 
bir mantığı yoktur. Öte yandan Türkiye’de onun düşüncelerini değerlendi-
renlerin en fazla üzerinde durdukları metinlerin diğer ikisi olduğu görülür. 

NIYAZI BERKES ,  KITABINDA 

TÜRKIYE'NIN DE DÂHIL 

BULUNDUĞU ISLAM ÜLKELERININ 

ULUSÇULUK VE SOSYALIZM 

EKSENLI YENI GELIŞMELER 

IÇERISINDE HIÇ KUŞKUSUZ ÖZEL 

BIR DURUMUNUN OLDUĞUNU 

BELIRTIYORDU.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I230

Özellikle de İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz kitabı. Hatta bu iki eserin daha 
sonra 1975 yılında birleştirilip Türk Düşününde Batı Sorunu adıyla tek eser 
şeklinde yayımlanmasının hemen akabinde Şerif Mardin, bu kitap üzerine 
bir eleştiri kaleme alır. Şerif Mardin Berkes üzerinde dururken, onu anlama-
ya çalışıp, eleştirmeye yönelirken Türkiye’de Çağdaşlaşma yapıtına değinmez. 
Öbür kitaplar üzerinde durmayı tercih eder. Şerif Mardin, Türkiye’de yenileş-
me sürecinde dış etkinin bariz bir biçimde abartıldığı kanaatindedir. Diğer bir 
ifadeyle hep dış bir düşman yaratılıp Türkiye’nin anlaşılmaya çalışılmasından 
şikâyetçidir. Şerif Mardin, Türkiye’nin içsel dinamikleri göz önüne alınmadan 
meselenin değerlendirildiğini vurgular. Niyazi Berkes, Şerif Mardin’in yazısı 
yayımlandıktan çok kısa bir süre sonra Politika gazetesinde cevabi bir yazı 
yayımlar. “Ben hâliyle bunu değil, şunu değil, şu kitabımı eleştir diyemem.” 
diyerek şöyle devam eder: “Ama beni ciddi bir biçimde eleştirecekse Türki-
ye’de Çağdaşlaşma metnini eleştirmesi gerekir.”

Niyazi Berkes’in en temelde gündeme getirdiği mesele de dış etkinin olum-
suzluğudur. Onun 1976 yılında yazdığı bu cevapla Yves Lacoste’a yönelik in-
celemesinde aynı durum karşımıza çıkmaktadır. Onun kitabı emperyalizmin 
o ülkenin dinamiklerini harekete geçirdiğini ve o eşitsizlikleri azalttığını gün-
deme taşır. Sınıf açısından azgelişmişlik meselesini ele alan Yves Lacoste, Ba-
tı’nın etkisinin o kadar önemsenmemesi gerektiğini hatta bunun Türkiye’deki 
etkisinin olumluluk arz ettiğini kaydeder. Şerif Mardin ise iç dinamiklerin daha 
olumlu olduğunu belirtir. Böylesi bir durumun söz konusu edilemeyeceğini 
düşünen Niyazi Berkes hâliyle ona yönelik eleştirel bir tavır geliştirir. Ona göre 
Batı var olan sorunları çok net bir şekilde olumsuz bir noktaya getirmiştir.

Meseleyi tümüyle kavramak için 1838’deki ticaret antlaşmasının olumlu 
olup olmadığının ele alınması gerekir. Emperyalizmin olumsuz şekillendiri-
ci vasfı gündeme getirildiğinde Şerif Mardin’in yazdığı anlam kazanır. Aynı 
çerçevede ele alındığında Şerif Mardin dışında Zafer Toprak’ın ve Şevket 
Pamuk’un metinleri de gelişmeleri Batı’yla entegrasyon şeklinde nitelemek 
tarzında daha olumlu bir noktadan ele alır. Kısaca bakış açısını özetlediğimiz 
Niyazi Berkes’in Türkiye İktisat Tarihi kitabını Şevket Pamuk’un Batı ile ikti-
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sadi ilişkilerin gelişimini anlatan metniyle karşılaştırmak gerekir. Bu sadece 
iki yazarın bu konuya yaklaşım tarzlarının ne kadar farklı olduğunu göster-
mek açısından önemli değildir. Aynı zamanda çok bariz biçimde iki dönem 
arasındaki, başka bir deyişle 1960’lar, 1970’lerle 1990’lı ve 2000’li yıllar ara-
sındaki yorum farklılığını da ortaya koyar. Çünkü 1960’lı yılların düşünce 
dünyası açısından Batı’nın değerlendirilmesi ile bugünkü yaklaşım tarzı bariz 
bir biçimde farklılık taşır. Diğer bir ifadeyle bugünkü dünyada Batı’ya yönelik 
olumluluk çok daha fazla iken 1960’lı yıllarda Batı’ya dönük eleştirellik ön 
plandadır. Hatta o dönemlerde “Hangi Batı?” sorusu belki biraz daha ön-
cesinde, Hilmi Ziya Ülken’i dikkate alırsak ta 1940’lı yıllarda mevcuttur. Bu 
bakımdan Batı sorununun Türkiye’de çok yoğun bir şekilde dönem dönem 
gündeme getirilerek tartışıldığını hatırlamak icap eder. 

Batı meselesi Türkiye’de hemen hemen her dönem çok merkezî bir biçim-
de gündeme taşınır. Peki, nasıl gündeme getiriliyor diye sorulduğunda cevabı-
mız hiç kuşkusuz farklı farklı olacaktır. Tanzimat’tan itibaren karşımıza çıkan 
Batılılaşmış çevrelere yönelik Niyazi Berkes’in olumsuz eleştirileri mevcuttur. 
Ona göre Türkiye’de Kemalist dönem hariç tarihin hiçbir döneminde gerçek 
anlamda Batılılaşma yaşanmamıştır. Niyazi Berkes, döneme yönelik yoğun 
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sayılabilecek bir biçimde de olsa tepkisini hissettirmektedir. Mesela aydın üze-
rine kendi yaklaşım tarzını belirgin kılarken bu husus netlik kazanır. Olumlu 
olumsuz noktaları olabilir fakat Niyazi Berkes’in düşüncelerini gündeme ge-
tirmeye çalışıyorum, onun yaklaşımlarının tümüyle barışık değilim. Doğru 
tahlil yapıyor diye söylemiyorum ama önemli tahliller yaptığı çok açık. 

Niyazi Berkes, hakikaten Türkiye’nin düşünce hayatında çok merkezî bir 
yerde duran ve döneminin insanlarını belli ölçüde etkileyen bir portre. Han-
gi anlamda etkileyen biri? Niyazi Berkes, siyasi yönü baskın Yön dergisinde 
yazmasına karşın sosyalizme mesafelidir. Onun açısından sosyalizm çok mer-
kezî konumda değildir. Mesela Türkiye’nin muhayyel sosyalist dönemi üze-
rine düşünce beyan etmez. Böyle bir durumun vuku bulabileceğine dair her 
hangi bir görüş açıklamaz. Fakat Türkiye’de sosyalistlerin toplumu anlamak 
bakımından sınırlılıklarının bulunduğunu, dolayısıyla yanlışlıklarını anlat-
maya çalışır. Bunu da belki de en bariz biçimde aydın üzerine söylediklerinde 
görmek mümkündür. Mesela İdris Küçükömer kitabında Sait Halim Paşa’nın 
bir cümlesini, Tarık Zafer Tunaya’dan alıp kullanır. İdris Küçükömer “Sultan 
Hamit yaşamasaydı çağdaşları yeni bir Sultan Hamit meydana getirirlerdi.” di-
yor. Bunu benimseyerek dile getirirken aslında başka liderlere, önderlere bak-
tığımız zaman da aynı düşünceyi dile getirmek gerektiğini belirtir. Bu konuda 
onun sosyolojik görüşüne mukabil Niyazi Berkes’in yaklaşımı liderin çok daha 
şekillendirici bir özelliği olduğunu vurgulamaya matuftur. Mesela Atatürk söz 
konusu edildiğinde liderin etkisine çok büyük önem atfeder. Diğerinin yaptığı 
tarzda sosyolojik görüş söz konusu değildir. İdris Küçükömer’inki daha ger-
çekçi ama belki de bu siyasal liderlerin dönemlerinin etkisini de aşan yönleri 
olsa da bu etkileri Niyazi Berkes kadar abartmanın anlamı yoktur. Öte yandan 
1960’lı yıllar abartma üzerine kuruludur. Çünkü 1960’lar işte İkinci Abdülha-
mit hakkında hem “Kızıl Sultan” hem de “Ulu Hakan” terkibinin çok yaygın bir 
şekilde kullanıldığı bir dönemdir. İdris Küçükömer, Sait Halim Paşa’nın sözünü 
aktarmaya çalışırken bu iki unsura da mesafeli baktığını çok net bir şekilde or-
taya koymaktadır. Kültürel gelişmelerin tarihini ele alan Niyazi Berkes, İkinci 
Abdülhamit döneminde eğitimin çok arttığını söylüyor. Modern eğitimin en 
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yaygın biçimde o dönemde geliştiği Şerif Mardin tarafından da söylenir. Hatta 
bugün bile en olmayacak kişiler tarafından da dile getirilir. Ama o döneme 
göre şöyle bir değerlendirme farkı vardır Niyazi Berkes’in. Ona göre bu bakış 
açısı insanları Osmanlı’yı çok fazla önemseme noktasına götürmektedir. Niyazi 
Berkes bu aydınlara eleştirel bakmak gerektiğini belirtir. Aydınların Türkiye’yi 
olumsuza yönelten kesimlerden çok daha etkili olduğunu vurgular. Bunun çok 
daha zarar verici nitelik taşıdığını söylemeye çalışır. Diğer bir deyişle gelenek-
çilerden çok daha zararlı olduğunu anlatır. Niyazi Berkes’in İkinci Abdülhamit 
dönemine ilişkin böyle bir yorum denemesi söz konusudur. Şu saptamalarına 
dikkat kesilmek gerekmektedir: 

Bununla beraber, bu devirde okumuş azalmış değil tersine çoğalmıştır. Türk oku-
muşluğunun asıl folluğu bu devirdedir. Bu devrin okumuşlara verdiği vasıflar za-
manımıza kadar kaybolmamıştır.2

Başka bir ifadeyle Türk okumuşunu İkinci Abdülhamit dönemi şekillen-
dirmiştir. Niyazi Berkes, “şekillendirmiştir” derken bunu olumlu anlamında 
kullanmaz. Onun anılan düşüncesi şöyle devam etmektedir: 

Zamanımıza kadar kaybolmamıştır. Tanzimat’ın peykçilik döneminden sonra 
gelen Abdülhamit’in sömürgelenme rejimi dört çeşit okumuş kitlesi ve geleneği 
yarattı.3

Niyazi Berkes’in Osmanlı’daki yenileşme hareketleri bağlamında bir başka 
genellemesi de bu sürecin Türkiye’de dört çeşit okumuş yaratmasıdır. Bu onun 
kendi yaklaşım tarzı çerçevesinde şekilleniyor. Bunlardan ilki “kapıkulu oku-
muşlarıdır” ki bu hemen her dönemde bulunmaktadır. Yönetimin okumuşları-
na işaret eden Niyazi Berkes, “kapıkulu okumuşları” dediği zaman her dönemi 
dolayısıyla muhtemelen Kemalist dönemi de kastetmektedir. Başka metinlerde 
Kemalist dönemi ayırt ederken, farklılığının altını çizerken bu konuda farklı 

2  Niyazi Berkes, age., s.92.
3  Niyazi Berkes, age., s.92.
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bir görüş ileri sürmektedir. İkinci tip “toplumdan kaçan bireyci, hayalci, sanatçı 
okumuşlar”dır. Niyazi Berkes, bunların toplum meseleleri üzerine pek bir şey 
söylemedikleri kanaatindedir. Belki de olay siyasetle ilgilenmenin problemli ol-
masından kaynaklanıyor ama Niyazi Berkes, bunlara yönelik tepkisel bir tutum 
da takınır. Daha sonra üçüncü tipten bahsederken “Tüm köksüzleşmiş, ya-
bancı kuklası, züppe veya alafranga okumuşlardır.” ifadelerine yer verir. Niyazi 
Berkes, yabancı kuklası köksüzleşmiş okumuşlara dikkat çekerken, Batılıların 
verdiği eğitimin insanları götürdüğü yerin olumsuzluğuna vurgu yapar. Tabii, 
bu arada Türkiye’deki yabancı kolejlere yönelik eleştirilerini de ifade etmekten 
çekinmez hatta Niyazi Berkes, ağırlıklı olarak bunu anlatmaya çalışır. 

Türkiye’de geriye gidişin bariz göstergelerine odaklanan Niyazi Berkes, 
toprak reformuyla buna karşı çıkanları gündeme getirir. Toprak reformuna 
karşı çıkanların çoğunlukla eşraf olduğunu belirten Niyazi Berkes, muhafa-
zakârların da çok yoğun bir biçimde yabancı eğitimden geçtiğini kaydeder. 
Okumuşlarla ilgili son tip hakkında ise “polisin devamlı ilgisi sayesinde hiç 
gelişmeyen, göz açamayan ciddi aydınlar” nitelemesini yapmaktadır. Haki-
katen toplumsal değişmeyi sağlayacak insanlar dediği bu tipi olumlu şekilde 
değerlendiren Niyazi Berkes, Türkiye’de bu ciddi aydın grubunun fazla geliş-
mediğini telaffuz etmiştir. Aslında burada kendisinin bulunduğu konumlar 
çerçevesinde meseleye bakanları gündeme taşımaktadır. 

Niyazi Berkes, sosyalizm kavramını fazla kullanmamak bir yana kendini 
nitelerken de o tarz kavramsallaştırmaya başvurmaz. Fakat bundan 20–30 yıl 
önce Niyazi Berkes’ten bahsedenler onun sosyalist kimliğini öne çıkarmaktan 
kaçınmazlar. Daha sonraki dönemde Niyazi Berkes adı anıldığında Kemalist 
kimliği gündeme gelir. Ayrıca bir de güncel siyasetle çok fazla ilgilenmediği 
için ve neredeyse hiç ilgilenmeyeceği için bazı sorunlara yönelik değerlendirme 
yapmaz. 1960’lı yıllarda Türkiye’de en fazla üzerinde durulan konulardan biri 
sosyalizm ve İslamiyet ilişkisidir. Roger Garaudy’nin Sosyalizm ve İslâmiyet ki-
tabı Türkiye’de ciddi ve yaygın şekilde ele alınmıştır o dönemde. Bu tartışmayla 
içinde yaşanılan toplumu bilmenin önemi hatırlatılır aslına bakılırsa. Doğan 
Avcıoğlu ile Niyazi Berkes’in arasındaki temel farklardan biri burada şekille-
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niyor. Niyazi Berkes’in Sınıf Açısından Azgelişmişlik kitabını eleştirdiği metin 
bu bağlamda önemlidir: “İngilizler ve Fransızlar bir İngiliz kadar, bir Fransız 
kadar İngiliz ve Fransız edebiyatı tarihi bilen ukala aydınlar yetiştirmişlerdir.” 
Yön dergisinde 1965 yılından önce yayımlanan bir metinde yer alan bu satır-
lar Doğan Avcıoğlu’nun Roger Garaudy’nin kitabının önsözünde yer alanlarla 
neredeyse satır satır aynıdır. Niye aynıdır? Şu anlamda: Doğan Avcıoğlu kitaba 
yazdığı önsözde “Ben Fransız sosyal tarihini, Fransız kültürel tarihini, Fransız 
siyasi tarihini, Fransız iktisadi tarihini, Türk sosyal tarihinden, kültürel tarihin-
den, iktisadi tarihinden daha iyi biliyorum.” diyordu. Aslında bu satırlar döne-
min gelişmelerine çok net biçimde oturan bir yaklaşım olarak kendini gösterir. 

Niyazi Berkes’in, eski dönemi nitelerken de öyle düşünmesi belki de Tür-
kiye’de düşünsel yaklaşımın zenginliğini orada bulmasındandır. Meşrutiyet 
dönemini değerlendirirken Türkiye’de siyasi parti ile tam örtüşmeyen siyasi 
düşünce ayrışmasından bahsetmektedir. Hakikaten ilginç bir durum… Bun-
ları söylerken sadece o dönemi tasvir etmeye yönelmez, amacı aynı zamanda 
1960’lı yıllarda kendi konumunu tasvir etmeye matuftur. Nitekim Niyazi Ber-
kes’in kendisi de o dönemdeki partileşmeden çok farklı bir noktada durmak-
tadır. Mesela ortanın soluna yönelik olumlu bir düşünce belirtmez. Hakeza 
kendisi Türkiye’de o sosyalizmin çeşitli biçimlerine dair de herhangi bir görü-
şünü açıklamaz. Bu yönüyle dönemin aydınlarından bariz bir biçimde farklı 
bir tarzda meseleyi değerlendirmektedir. Ayrıca interdisipliner yaklaşımı da 
görmek mümkündür burada. Fakat Şerif Mardin’de, Sabri Ülgener’de olduğu 
kadar derinlikli değildir. Diğerleri aynı zamanda edebiyat metinlerinden yola 
çıkarak Türkiye’nin kültürel biçimlenişi üzerine durmaktadırlar. Sabri Ülge-
ner, Ziya Paşa’nın şiirlerinden kalkarak o dönemin zihniyetini açıklarken, 
Şerif Mardin Tanzimat sonrası aşırı Batılılaşma sürecini romana yaslanarak 
yazmıştır. Niyazi Berkes ise çok daha sınırlı bir çerçevede meseleleri ele al-
mıştır. Onun baktığı nokta “Efruz Bey”dir. 

Niyazi Berkes’in tüm boyutlarıyla ortaya konmayan etkileri üzerinde du-
rurken, tesirinin biraz dışta kalmış aydınlar üzerinde ve çok sınırlı bir biçimde 
gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Niyazi Berkes’in etkisi iki kişi üzerinde 
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çok net bir şekilde gündeme gelir. Bu etkinin kökenlerinden 
birini öne çıkarırken şunu dikkate almak lazımdır. Herkes Tür-
kiye yakın tarihini belli bir noktaya doğru getirmeye çalışırken 
1950’li yıllara vurgu yaparlar. Hadi 50’den biraz önceki dönem-
le belki de 46 ile değişmeye başladığı vurgusu söz konusudur. 
İdris Küçükömer’den Doğan Avcıoğlu’na kadar 1950’ler birisi 
için olumsuza, diğeri için olumluya doğru değişmenin baş-
langıcıdır. İdris Küçükömer, 1950’yi bir biçimde halk devrimi 
diye nitelerken, diğeri anti–Kemalist karşı devrim demektedir. 
İdris Küçükömer’in bu nitelemesinden evvel Mihri Belli bunu 
anti–Kemalist karşı devrim diye nitelendirir. Buna karşın Ni-
yazi Berkes’te başkalarında olmadığı ölçüde çok daha net bir 
biçimde 1938–50 arasının eleştirisi söz konusudur. Ona göre 
Kemalizmin bağımsızlıkçı etkisinin kırılarak Türkiye’nin pey-
kçi Batıcılığa geçiş dönemi yani güdümlü Batıcılığa geçiş İsmet 
Paşa ile başlamıştır. Hatta onun Unutulan Yıllar diye kendi ha-
yatını anlattığı bir kitabı var. Elbette unutulan yıllar derken yani 
doğumundan ölümüne kadar yaşadıklarını anlatma tutumunu 
benimsemez. Diğer kısımlar da sınırlıdır. Unutulan Yıllar kita-
bının alt başlığı da 1940–1950’dir. Aslında bütün söylemeye ça-
lıştığı bu on yılın hem kendinin hem Türkiye’nin hayatında en 

önemli yıllar olduğudur. Başka bir deyişle olumsuz olmak anlamında en önemli 
yıllardır. Kitabın ana eksenini de “ben unutmam, unutturmam” yaklaşımı oluş-
turmaktadır. Böylece o dönemin en sert eleştirisi şekillenir. Türkiye’de soldaki in-
sanlar o döneme baktığında o yılları olağanüstü derecede olumlu diye değerlen-
dirir. Niye olumlu değerlendiriyorlar? Çünkü 1940’larda çok radikal bir toprak 
reformu yapılmaya çalışılmış. Ayrıca köy enstitülerinin kurulması söz konusu… 
Hiç kuşkusuz Niyazi Berkes de köy enstitülerini olumlu değerlendirmektedir 
fakat öbür tarafı çok eleştirel bir çerçevede ele almaktadır. O dönemdeki toprak 
reformu girişimi önemli, merkezî bir yere gelmiş değildir. Niyazi Berkes’e göre 
1940’lardaki toprak reformu girişimi tipik faşist Almanya reformunun yansı-
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masıdır. Başka bir deyişle o zihniyetle yapılmış bir reformdur demektedir. Zaten 
daha sonraki dönemde de pek fazla gündeme gelmez. Bunu başkaları söylemeye 
başlar. Bundan esinlenerek değil başka bir tarzda dile getirilir. Mesela bir tarihçi-
nin Orada Bir Köy Var Uzakta adlı bir kitabı var. Orada buna benzer bir tarzda o 
dönem değerlendirilmektedir. O dönemin işte bu anlamda kısmen de olsa eleş-
tirel değerlendirilmesinin etkisini Doğan Avcıoğlu’nda görmek mümkündür. 
Hatta bu metinlerin ilki İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz 1962 sonbaharında 
yazılmış, ardından Yön’de çıkmaya başlamıştır. Kaldı ki bu metinleri de zaten 
Doğan Avcıoğlu yayımlamaktadır. Hatta Yön’ü okuyarak dönemindeki o etkileri 
görmek şaşırtıcı değildir. Ayrıca şunu da söylemek mümkün: 1960’lı yıllarda 
Doğan Avcıoğlu bir biçimde Niyazi Berkes’in makalelerini Yön’de yayımlamasa 
belki bu iki kitap daha sonra Türk Düşününde Batı Sorunu adıyla basılacak bir 
kitap hüviyetine kavuşmayacaktı. Onun gibi Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabı da 
Türkiye İktisat Tarihi yapıtı da çok daha geç bir dönemde gündeme girecekti. 
Her iki kitabındaki yaklaşım tarzları da Doğan Avcıoğlu’nun düşünceleri ve yaz-
dıkları üzerinde bariz bir biçimde etkilidir. Mesela Türkiye’nin Düzeni, önemli 
ölçüde Niyazi Berkes’in yapıtları doğrultusunda şekillenmiştir.

Niyazi Berkes’in etkileri bakımından üzerinde durulması gereken isimler 
arasında Attilâ İlhan’ın istisnai bir konumu söz konusudur. Türkiye’nin düşünsel 
ortamını etkileyen kitaplardan söz edildiğinde Attilâ İlhan’ın 1972’de yayımla-
nan Hangi Batı yapıtı da akla gelmelidir. Sözü edilen kitapta Niyazi Berkes, sa-
hici Batıcılığın olsa olsa Kemalist dönemde başka bir ifadeyle 1923 ile 1938 ara-
sında belli ölçüde bulunduğunu belirtir. Bu yaklaşımın damgasını taşıyan Hangi 
Batı kitabı temelde bu nokta üzerinde durmaktadır. Başka bir ifadeyle Batı’nın 
olumlu olumsuz yönlerine dikkat çekmektedir. Kitabın Niyazi Berkes’in düşün-
celerinden esinler taşıdığını hatta o doğrultuda şekillendiğini somutlaştırmak 
için Niyazi Berkes’ten bir epigrafla başladığını hatırlamak yeterlidir. 

Niyazi Berkes’in Attilâ İlhan üzerindeki etkisini somut şekilde göstermenin 
bir diğer yolu da 1980’lerin sonunda çıkardığı Cönk dergisinde Niyazi Berkes 
üzerine bir sayı hazırlamasıdır. O zaman Niyazi Berkes çok ciddi bir şekilde tar-
tışıldı, başka hiçbir yerde o kadar gündeme gelmedi. Daha sonra 1997’de Niya-
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zi Berkes’in Unutulan Yıllar kitabı yayımlandığında Attilâ İlhan Cumhuriyet’te 
yazıyordu. O zaman on–on beş gün Niyazi Berkes üzerinde durdu. Hatta şunu 
söylemek mümkün: Niyazi Berkes’in öneminin altını belki de Attilâ İlhan kadar 
ciddiye alıp çizen başka biri olmadı. Bir biçimde görüşlerindeki temel farklılık-
lara rağmen bu hikâye orada gerçekleşti. Kaldı ki Attilâ İlhan’ın 1940’lı yıllara 
yönelik değerlendirmeleri çok daha geç gelişti. Belki de onun Niyazi Berkes’e yö-
nelmesiyle bağlantısı var. Attilâ İlhan’ın O Karanlıkta Biz (1988) diye 1940’lı yıl-
lar solcularını anlatan romanı da bu bağlamda çok ilginçtir. Cönk dergisindeki 
Niyazi Berkes sayısı ile eş zamanlı yayımlanan romanında Attilâ İlhan, dönemin 
soluna ilişkin genellemeleri ve benimsediği anlayışı bakımından Niyazi Ber-
kes’in bakış açısıyla önemli ölçüde örtüşen bir yaklaşım tarzı geliştirmektedir.

Niyazi Berkes’e Türkiye’de muhafazakârlar da, solcular da eleştirel bakar. 
Niyazi Berkes hakkında yazılmış olumlu metin sayısı olumsuz metin sayısın-
dan daha azdır. Hakikaten dikkatli bir biçimde incelendiğinde günümüzde 
Niyazi Berkes, 1960’lı yıllar açısından eleştirel bir noktada görülür. O dö-
nemde önemli olan Türkçe metin yazmaktı. Behice Boran burada, siyasetin 
tam göbeğinde o tür metinler yazmaktaydı. Niyazi Berkes de Yön dergisi ve 
Doğan Avcıoğlu olmasa Türkiye’de bugün tanındığı noktaya gelemezdi. Baş-
ka bir deyişle Atillâ İlhan’ın etkilenmesi de Doğan Avcıoğlu vesilesiyledir. Ni-
tekim Yön’de metinleri yayımlanmaya başladı. Yön de bizim kuşağı en fazla 
etkileyen dergi. Niyazi Berkes de yazdığı metinlerin İngilizcesini önemseme-
di, yurt dışında yabancı dilde metin yazmaya çalışmadı. Türkiye’de entelektü-
ellerinin, günümüzde dışarıda doktora yapanlarının ve Türk akademisyenle-
rinin kendi yazdıkları metinleri başkaları çevirmektedir. Niyazi Berkes’in en 
hayran olunacak durumu Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabını bizatihi kendisinin 
çevirmesidir ve yurt dışında bulunmasına rağmen Türkçe yazdığı metinlerin 
sayısının hayli fazla olmasıdır. 

Genel şekilde özetleyecek olursak belli bir dönemde Niyazi Berkes çok ciddi 
kitaplar ve makaleler yazmıştır. Bu metinler değişik yönleriyle tartışılabilir. Bir 
kısmı problemlidir. 1960’lı yıllarda Türkiye’deki ortamı düşünsel açıdan derin-
lemesine etkilemeye çalışan metinlerdir. Ama ülkedeki düşünsel ortamın belli 



 N IYAZI  BERKES 239

ölçüde sığlığı nedeniyle o ölçüde derinleşmemiştir. Hatta şöyle bir baktığımız 
zaman ilginç bir durumla karşılaşmak mümkündür: Türkiye’de Çağdaşlaşma 
kitabı üzerine erken dönemde Cemil Meriç imzalı bir metin var. Meriç’in yazısı 
değerli düşünürün tarihsel derinlikli çalışmasını anlama çabasından uzak ve 
bariz bir şekilde sığdır. Aslında Türkiye’de bu tarz yazılar üzerinde pek durul-
mamaktadır. Çok kısa ve ciddi bir metin olmayan bu yazıyı eleştirmek Niyazi 
Berkes’e saygının bir gereğidir. Ama daha sonra Türkiye’de bir kısım muhafa-
zakârların ve İslamcıların yazdıklarının daha derinlikli olduğu kaydedilmelidir. 
Fakat onlar da bazı kritik noktalara girmemektedir. 

Şunu söylemek gerekir: Niyazi Berkes’in önemi anlaşılmadığı gibi anlamlı 
sayılabilecek bariz eleştirisi de pek yapılmadı. Hakikaten bu anlamda ilginç bir 
durum söz konusu… İnsanlar o dönemleri biraz daha derinlikli şekilde ince-
lemeye başladıkları zaman Niyazi Berkes çok daha ciddi bir şekilde gündeme 
gelir. Niyazi Berkes “Batı’da tarih çok gelişmiş… Türkiye’ye dair mesele olma-
dığı zaman olağanüstü gerçekçiler, Batı tarihçiliğinden çok rahat biçimde ya-
rarlanılır.” diyor. Fakat ekliyor: “Türk’ten bahsettikleri zaman, Batı tarihçiliği 
çok değişik, çok fazla hatalarla maluldür. Batılı tarihçilerin ağızları yamulur.” 
Temelde yanlış bahsederler demeye getirir ki meseleye bu açıdan bakıldığında 
ilginç bir durum da şurada: Sosyoloji ve tarih çalışmalarıyla Türk düşün ha-
yatında önemli bir yeri bulunan Niyazi Berkes’in en fazla eleştirdiği Batılı ta-
rihçiler, dolayısıyla oryantalistler. Fakat bazıları onun yaklaşımlarına yeterince 
nüfuz edemediklerinden Türkiye’nin tarihini oryantalist gibi ele aldığını vur-
gular. Düşünceleri sınırlı bir biçimde eleştirilen Niyazi Berkes’in metinlerinde 
Batılı tarihçilere yönelik, bu coğrafyanın tarihini çarpıttıklarına dair çok ciddi 
eleştirilerin bulunduğunun hatırlanması lazımdır. 

Türkiye’de güncel siyasi kimlikli isimler üzerinde daha yoğun durulmak-
ta, çok daha yoğun eleştiriler ortaya konmaktadır. Güncel siyasetin belli öl-
çüde dışındaki düşünürlere yönelik o tarz bir eleştiri ise pek yapılmaz. Niyazi 
Berkes’in düşünceleri belki de bu nedenle çok gündeme gelmemektedir. 

(25 Aralık 2018)





 DOğAN AvCIOğLU 241

Doğan Avcıoğlu 
TÜRK IYE ’N IN CAN AL IC I  SORUNLAR IYLA 
EN C IDD I  VE  EN HEYECANL I  ŞEK I LDE 
I LG I LENEN DÜŞÜNCE ADAMI 

Doğan Avcıoğlu Türkiye’nin önemli düşünürlerinden biridir. Bir yanlış anla-
mayı önlemek için önemli derken bunu düşüncelerinin doğruluğu nedeniyle 
yapılmış bir değerlendirme şeklinde görmemek gerekir. Kaldı ki bu toplum 
hakkında düşünmek çerçevesinde bakıldığında düşünürler hakkındaki de-
ğerlendirmeler dönem dönem çok bariz bir biçimde farklılaşmaktadır. Bu an-
lamda Doğan Avcıoğlu’nu en rahat karşılaştırabileceğimiz entelektüel olarak 
İdris Küçükömer’i göstermek mümkündür.

İdris Küçükömer 1960’lı yıllarda Türkiye’de fazlasıyla bilinen bir entelek-
tüel değildi. Çok daha sınırlı bir çevrede biliniyordu. Düzenin Yabancılaşması 
kitabı uzun yıllar tekrar yayımlanmadı, daha sonraki dönemde ise önemli 
metinlerden biri hâline geldi. Hâlbuki Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Dü-
zeni kitabı İdris Küçükömer’in eserinin yayımlandığı dönemde —dört beş 
ay önce, Aralık 1968’de— Bilgi Yayınevinden çıktı ve defalarca da okundu, 
8–10 baskı yaptı. Bu kitap üzerine değişik düşünce yapısına sahip insanlar 
tarafından en az elli altmış metin yazıldı ve en temel tartışma konularından 
biri hâline geldi. 

Türkiye’nin aktüel siyasi tercihinin etkilediği düşün yaşamını sarsan Do-
ğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni üzerine yazılan metinler arasında İstan-
bul Sosyolojinin o dönemki bölüm başkanı Nurettin Şazi Kösemihal’in metni, 
liberal bir çizgide olan Ahmet Hamdi Başar’ın Barış Dünyası dergisindeki ya-
zısı, Demirtaş Ceyhun’un eleştirel mahiyetteki “Montaj Bilim” metni sayıla-



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I242

bilir. Yine o dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesinden 
Orhan Türkdoğan’ın Türkiye’nin Düzeni’ni tahlil etmeye 
çalışan bir kitabının yayımlandığı görülür. Avcıoğlu’nu 
sosyalist bir eksende gördüğü için yer yer eleştiriler de yer 
alır kitapta. Daha sonraki dönemde Orhan Türkdoğan’ın 
bizatihi kendisi de buna benzer bir çalışma ortaya koyar. 
En eski dönemden başlayarak tarihsel evrim içinde Tür-
kiye’nin meselelerini ele alıp incelemeye çalışan Türkdo-
ğan’ın yapıtı diğerinin etkisini sekteye uğratmaya yönelik 
bir tepki şeklinde anlamlandırılmalıdır. Bu sorunların 
önemsenerek ve ayrıntılı tarzda tartışıldığı 1960’lı yıllarda 
belirgin biçimde bu tür konular gündeme gelmiştir. 

Bütün mesele de şurada düğümlenmiştir: Türkiye na-
sıl kurtarılacak? İlginçtir ki Prens Sabahattin’in metni de 
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir adını taşır, ta 1900’lerin ba-
şında. Bu yapıtı 1960’lı yılların sonlarında İstanbul Sos-
yolojiden Muzaffer Sencer yeni Türkçeye aktarır. Köse-
mihal’in önerisiyle tercüme edilmiş olması muhtemeldir. 
Kösemihal aynı zamanda Türkiye’deki sosyalistlerin ken-
di tarzında bir sosyalizm oluşturabilmeleri amacıyla ku-
rulan Sosyalist Kültür Derneğinin ilk üyelerinden biridir. 
Türkiye’nin Düzeni kitabı baştan sona problemli bir eser 
niteliği taşısa da 1960’lı yılların mantalitesini anlamak, o 

yılların çeşitli entelektüellerin meseleye bakış biçimlerini fark edebilmek için 
önemli. 1960’ların yaklaşımlarına göre kimileri için kitap ne teklif ediyorsa 
Türkiye’nin kurtulması öyle mümkündü, kimileri için de çözüm Türkiye’nin 
Düzeni’nin teklif ettiğinin dışında bir çözümdü. İnsanlar Türkiye’nin Düze-
ni’ni değerlendirirken Türkiye’yi ne kadar resmettiğine bakmamış, böyle bir 
yaklaşım geliştirmemişlerdir. 1960’larda hemen herkesi meşgul eden temel 
düşüncenin ipuçları bunun belirginleştirilmesiyle mümkündür. Bu metin 
başka kitapların yazılmasını da tetiklemiştir. Türkiye’de neredeyse her sos-
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yoloji bölümünde Türkiye’nin toplumsal yapısı konulu bir dersin bulunması 
üzerinde derinlemesine düşünülmelidir. Sanıyorum bu ders, 1960’lı yılların 
sonunda, 1970’li yılların başlarında konmuştu. Avcıoğlu’nun kitabıyla bera-
ber Türkiye’nin çok sayıda sosyoloğu Türkiye’nin sosyal yapısı, Türkiye’nin 
toplumsal yapısı diye kitaplar yazmaya başladı. Bu tür yayınları tetikleyen bir 
çalışma da İsmail Cem’in Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabıdır. İsmail 
Cem’in kitabı Türkiye tahlili itibarıyla farklı bir yerde durmaktadır. Mesela 
kitapta net bir biçimde Osmanlı toplumsal yapısına daha olumlu bakmanın 
fotoğrafını yakalamak mümkündür.

1902’de Avrupa’da bir Jön Türk Kongresi toplanır. Doğan Avcıoğlu’nu da 
çoğu kişinin bir Jön Türk olarak nitelendirdiğini belirtmek gerekir. Kongrede 
Türkiye’nin nasıl kurtulacağı meselesi gündemdedir, hatta bir kısmı Türki-
ye’nin darbeyle kurtarılabileceğini, bu darbede İngiliz parmağı olmasının da 
sorun teşkil etmeyeceğini dile getirmiştir. Baktığımızda zaten yakın dönem 
tarihimiz hep müdahaleler tarihidir. Mesela Babıali Baskını çok net bir mü-
dahaledir. Yine Kemalizmin geldiği dönemde insanlar şunu tartışmıştır: Bu 
diktatorya mı, değil mi? Daha sonraki dönemde, 1960’larda sosyalizm tartışı-
lır; sosyalizm nasıl gelecek? İnsanlarda böyle bir dert söz konusudur. 

Entelektüelleri anlamaya çalışırken her kuşağın kendine has bir mesele-
sinin olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Bizim dönemde insanların eski 
dönemle fazla bir ilgisi yoktu. Bizim kuşak ortaokula 1960 yılında başladı. 
27 Mayıs 1960 Darbesi olduğu gün ben ilkokul son sınıfta sınavdaydım. İn-
sanların bazılarında genel olarak meseleleri değerlendirmek açısından şöyle 
bir bakış açısı vardı: Onlara göre her şey 1961 Anayasası’nın, o ileri anaya-
sanın —herkesin tahlili ayrı, birbirinden farklı— ve o göreli özgürlük orta-
mının ortaya çıkardığı olumluluklarla şekillenmeye başladı. 1960’lı yıllarda 
hayatı anlamaya başlayanlar 1960 öncesinde Türkiye’de neredeyse hiçbir şey 
yazılmadığını düşünmeye yatkındırlar. O dönemlerde hiç kimse kalkıp da 
1940’larda, 1920’li yıllarda hatta Osmanlı’nın son döneminde önemli metin-
lerin yazıldığı şeklinde bir kanaat sahibi değildi. Onlara göre her şey 1960’lı 
yıllarda başlamıştı. 
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Mine Urgan, Bir Dinozorun Anıları’nda tercüme me-
selesinin üzerinde derinlemesine durmuş, bunun altını 
özellikle çizmiştir. Mine Urgan 1916 doğumlu, 1940’lı 
yıllarda tercüme bürosunda. O zaman Batı klasikleri ya-
vaş yavaş Türkçeye çevrilmektedir, Doğu klasikleri de var 
ama onlar çok az… Mine Urgan o döneme kadar Türkçe 
hiçbir metin okumadığını, zaten Maarif Vekâletinin çe-
virdiği klasikler olmasa okunabilecek bir kitap da bulun-
madığını söyler. Aslında yanlış olan bu saptama 1960’lı 
yılların başlarında hemen herkeste olayların bu minval 
üzerinde geliştiğine dair bir kanaate dönüşmektedir. O 
dönemde eğilim bu yönde. 27 Mayıs 1960’tan sonra çevi-
rilerin başladığı görülür. Eski döneme bakıldığında çeviri 
yok mu? Var ama o dönemde insanların yapılagelen çevi-
rileri yorumlama eğilimi daha ön planda. Doğan Avcıoğ-
lu’nun Yön dergisi, tam 1961 Aralık’ında çıkmaya başladı 
ve 1967 Haziran’ına kadar da yayın süreci devam etti ve 
Türkiye’deki insanları iki hususta aydınlatmaya çalıştı.

Türkiye’de her dönemde Kemalizme yönelik fark-
lı değerlendirmeler yapılmıştır. 1960’lı yıllarda insanlar 
Kemalizme olumlu yönde bakıyorlardı, 1980’li–1990’lı 
yıllarda eleştirel yönleri itibarıyla değerlendirdiler ama 
1960’lar Türkiye’sinde hem Kemalizmin hem sosyaliz-
min, Marksizmin çok ciddi bir şekilde tartışıldığı yıllar 
oldu. Hatta 1960’lı yıllarda çok daha yoğun bir biçimde 
Marksist klasikler yani Marx’ın, Engels’in, Lenin’in, Sta-
lin’in metinleri Türkçeye çevrilmeye başlandı. 1960’lı yıl-
larda insanlar bir amacı yahut bilgisi olmadan kendilerini 
sosyalist diye nitelendirdiler. Sezai Karakoç ve Fikret Baş-
kaya’nın tespitleri de bu duruma işaret etmektedir. Sezai 
Karakoç, 1960’lı yıllarda Ankara’da Maliyede çalışırken 
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yurt içi teftişine gider ve “Bir geldim, gördüm ki Türkiye’de ne kadar CHP’li 
varsa hepsi Marksist olmuş.” der, bir insanın bu kadar kısa bir zamanda de-
ğişebilmesi mümkün değil demeye getirir. Bu durumu, belli bir birikimin 
neticesi ile oluşan bir yönelim olarak görmez. Benzer bir tespiti de Fikret 
Başkaya dile getirir. Başkaya, —1940 doğumlu, Paradigmanın İflası kitabının 
yazarı, 1960 yılında da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi— kendini sosyalist 
diye nitelemeye başladığını ama aslında sosyalizm hakkında bir şey bilmedi-
ğini ifade eder. Sezai Karakoç ve Fikret Başkaya’nın sosyalizmin bir bilince 
dayanmaksızın tezahürü konusunda söyledikleri 1960’lı yılların fotoğrafı bir 
biçimde. Böyle olduğu için de insanlar bu konuda kolay kolay bir ayrıştırma-
ya gidemiyorlar. 

Bunun ne tür bir sosyalizm olduğu zaman içinde netleşmeye başlamıştır. 
27 Mayıs’ın teşekkül ettirdiği birikimin önemli olduğu düşünülür ve o dö-
nemin veya Cumhuriyet’in genel zihniyeti çerçevesinde bu bir bilim konu-
su, insanlar bunu öğrenerek özümseyebilir düşüncesi hâkim olur. 27 Mayıs 
Darbesi’ni yapan da 38 kişidir, bu komuta kademesi içinde düşünsel doğrultu 
saptanmaz. Sonra da başlarına Cemal Gürsel’i getirirler. Bunların en önemli 
generallerinden biri Cemal Madanoğlu kendilerinde gücün, daha, avami bir 
tarzda cesaretin profesörlerde kafanın olduğunu bu ikisini birleştirerek top-
lumu yöneteceklerini savunur. Hatta Cemal Gürsel de toplumu yönetmeye 
kalktığında iki kişiyi —biri başbakanlık müsteşarı— tayin ettikten sonra siz 
gidebilirsiniz, ben yönetirim bu topluluğu demeye getirir. Bilim adamlarıyla 
birlikte bu işi yapabileceğini düşünmektedir. Zaten o dönemde bilim adamla-
rı da Anayasa’nın nasıl yapılabileceği konusunda destek olmaya başlar. İnsan-
ların hemen hepsi 27 Mayıs’ı darbe değil, devrim diye nitelemiştir ki bunların 
içinde sağ görüşlüler de bulunur. Mesela Varlık dergisinde önemli sayıda sağ 
tandanslı insanlar 27 Mayıs hakkında olumlu düşünceler beyan etmişlerdir. 
Daha sonraki dönemde doğal olarak insanlarda askerî darbelerle Türkiye’nin 
bir yere gidemeyeceği şeklinde genel bir kanaat oluşur.

Doğan Avcıoğlu, 1926 doğumlu, fazla da mütevazı olmayan bir çocuklu-
ğu var. 1950’li yıllarda Paris’te siyaset bilimi okur. Türkiye’ye geldikten sonra 
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CHP Araştırma Bürosu’nda çalışır, Akis’te yazar ve 1960’a doğru giden süre-
cin yanında yani DP’nin yıkılışını, askerlerin gelişini destekleyen bir sürecin 
içinde bulunur. Hatta o dönemde Temsilciler Meclisinde, Kurucu Meclisin 
bir kolunda CHP temsilcisi olarak Anayasa Komisyonunda yer alır. Diğerle-
rinden farklı olarak, yeni dönemin özellikleri konusunda olumlu düşünceler 
beyan eder ama Anayasa’nın devletin bazı işleri hızlı yapmasına engel teşkil 
ettiği şeklinde bir eleştiri de getirmeye çalışır. Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, 
Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran bu hareketin Türkiye’yi daha olumlu bir 
noktaya götürmesi amacıyla bir teşebbüste bulunurlar, üçü de Millî Birlik Ko-
mitesine birer dilekçe yazarlar. Geldiniz, olumlu birtakım işleri yapın, mem-
leketi düzeltin, öyle gidin minvalinde yazılmış dilekçelerdir bunlar. Mihri 
Belli de yazdığı metinde “Bari gelmişken toprak reformunu yapın.” demiş-
tir. Çünkü o dönemin mantığı açısından bakıldığında Türkiye’nin en önemli 
meselelerinden biri toprak reformudur. O dönemde dikkat çekici olan bir 
husus da insanların partililere nispeten temkinli, nispeten soğuk bakarken 
sivil insanlara, profesörlere yönelik hak ettiklerinden öte bir olumluluk iza-
fe etmeleridir. Toplumu onların kurtaracağı şeklinde bir eğilim gösterdikleri 
söylenebilir.

Bu hareket yekpare bir hareket mi? Görüntü itibarıyla yekpare ama za-
man içinde birtakım değişiklikler meydana gelir. Başlarında Alparslan Tür-
keş’in bulunduğu 14 kişilik —bu 38 kişiden 14 kişi tasfiye edilir, Türkiye’den 
gönderilir— bir grup ortaya çıkar. Bunlar hükûmetin temsilcisi olarak çeşit-
li yörelerde bulunurlar. Bunların arasında Alparslan Türkeş, Muzaffer Öz-
dağ, Orhan Erkanlı, Orhan Kabibay, İrfan Solmazer var. O dönemde MBK 
üyelerinden biri vefat eder, tabii neredeyse hepsinin senatör olma yolunda 
bir yönelimleri var. Cemal Madanoğlu ben bundan azadeyim, biz bunu bir 
menfaat karşılığı yapmadık, der. Kenan Evren’in geldiği dönemde ise bunla-
rın senatörlükleri kaldırılır; Cemal Madanoğlu tabii senatörlüğü reddetse de 
sonradan kontenjan senatörü olur, diğerleri de tabii senatör olarak hayatları-
na sonraki dönemde devam eder. Türkiye’ye gelmelerinden sonra ayrışmaları 
da çok yekpare bir ayrışma değildir. Türkeş, geldikten sonra Cumhuriyetçi 
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Köylü Millet Partisine (CKMP) girer —sonradan 1969’da 
MHP’ye dönüşecek parti— o parti içinde bunların 10’u 
yer alır. Daha sonra aralarında bir ayrışma yaşanır, o ayrı 
bir hikâyedir. İçlerinde düşünsel olarak kendilerini sol-
da hisseden yani CHP o dönemde ne kadar soldaysa, o 
kadar solda hisseden bir grup daha vardır ki Orhan Er-
kanlı, Orhan Kabibay ve İrfan Solmazer de CHP’ye gi-
rer. Hatta 27 Mayıs’ın öyle bir özelliği var ki aralarında 
Muzaffer Karan adlı bir asker, 1965 seçimlerinde TİP’ten 
milletvekili olur. Aslında ikiye bölündükleri hâlde ikiye 
bölünmüş bir durumda değildir, ikiye bölünmüşün biri 
üçlü bir gruptur, diğerleri de farklılaşmıştır. Bunlar o dö-
nemde toplum hakkında fikir sahibi olmaya başlıyorlar. 
Sivillere uygun hareket etmek zorunda değiliz, biz bizati-
hi kendimiz kendi fikrimizle bu topluma bir yön verebili-
riz düşüncesi hâkim. Tabii bu da doğal olarak Türkiye’de 
sivil güçleri bunlarla iş birliği yapmaya yöneltir. Aslında 
Alparslan Türkeş’in CKMP’ye girmesi böyle bir mesele, CHP’ye girenlerin de 
hakeza, Muzaffer Karan’ın TİP’e katılması da bir anlamda TİP’i meşrulaştır-
maya çalışan bir girişim şeklinde değerlendirilebilir. 

Dönemin temel özelliği 1960 Darbesi’ne benzer hareketlerin birbirini ta-
kip etmesidir. 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963 hareketi bu eksende gerçekleşir. 
22 Şubat’ta, 21 Mayıs’ta Talat Aydemir bir darbe teşebbüsünde bulunur. İn-
sanların yorumlaması da şu şekilde kendini gösterir: 22 Şubat’ın aslında ken-
diliğinden olan bir hareket değil, bir biçimde Talat Aydemir’in bu harekete 
zorlanması şeklinde tezahür etmiştir. 21 Mayıs ise bile isteye yapılan bir kal-
kışma olarak kendini göstermiştir. Tam o dönemde bir Fransız solcusunun, 
Babeuf ’un sosyalist fikirleri değil, biraz sosyalizan fikirleri savunan Devrim 
Üzerine diye bir kitabı gündemdedir, kitap 1963 yılında yasaklanır. Çevirenler 
sosyalizminden belli ölçüde uzak, sosyal konulara, hümanist konulara yakın 
Sabahattin Eyuboğlu’yla Vedat Günyol, ikisi de sonra içeri alınmıştır. İlginçtir 
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ki Talat Aydemir de hapishane yolculuğunda bu kitapta 
yer alan bazı düşünceleri defterine not eder ve bu da 
Talat Aydemir’in sosyalist fikirlere yatkınlığının bir işa-
reti kabul edilir. Aslında Anons filmi 21 Mayıs’ı anlatan 
bir filmdir ancak pek fazla gündeme gelmemiştir. Sanki 
bambaşka bir ülkede olmadık bir şeyi anlatıyor gibi bir 
filmdir ancak eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü olmasa 
belki o 21 Mayıs’la çok daha iç içe geçirilerek anlatıla-
caktı. Netice olarak sosyalizmin o dönemde fazla anla-
şılmadan bazı askerleri de etkilediği söylenebilir. 

Yön dergisi o dönemde darbeleri teşvik ediyor dü-
şüncesiyle uzun süre kapatılır. Çok daha sonra da Dev-
rim gazetesi çıkar. Türkiye’de sosyalizm düşüncesi biraz 
rüşeym hâlinde, çok fazla bilinmeden askerleri de et-
kilemeye başlar. Bunun dışında mesela Orhan Kabibay 
da CHP’nin içinde daha devletçi bir politikayı savun-
ması anlamında o ortamdan etkilenir. Aynı etkiyi 14 
kişi içinde olmayan grupta da görüyoruz. O dönemde 
Devrimci Güç Birliği diye bir oluşum ortaya çıkar ve 
orada 27 Mayıs’ın getirdiği ortamın askerleri var, bunla-
rın bir tür sosyalistleşmesi durumu söz konusu. Mesela 
Kadri Kaplan o dönemde —Kadri Kaplan da 38 kişiden 

biri— Dev–Gücün genel başkanlarından biri olur. Suphi Karaman o dönem-
de Yön dergisine sempatik bakar ve hatta Mihri Belli’nin çıkardığı Türk Solu 
dergisinde yazar, ölümüne yakın döneme kadar Doğu Perinçek’in İşçi Parti-
sinde merkezî bir yerde durur. Avcıoğlu’nun da temel hikâyesi şu: Türkiye’de 
gelişkin bir ortam yok. Türkiye’de politik ortam, demokrasi Türkiye’yi düze 
çıkarabilecek bir şey değil, dolayısıyla demokrasi dışı yollarla bir toplum na-
sıl dönüşebilir, bunu anlamaya çalışır. Bunu anlamaya çalışırken Türkiye’yi 
tanımaya yönelir, zihninin bir köşesinde Türkiye’yi nasıl değiştirebilirim so-
rusunun cevabını arar.
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Aslında meselenin anlaşılmaması mümkün değildir ve bütün hikâye de, 
1960’ın mahiyeti de budur. 1960’tan sonra insanlar şunu düşünmeye başladı-
lar: Biz nasıl olur da devrilen iktidarın sahiplerinin iktidara tekrar gelmesini 
engelleyebiliriz? 1960’tan sonra öyle bir seçim sistemi geldi ki zaten seçim 
sistemleriyle oynayarak bir toplumda iktidarı uzun süre engelleyebilirsin. 
1961 seçiminden önce öyle bir seçim sistemi koydular ki —millî bakiye siste-
mi— bir partinin iktidar olabilmesi için kesinlikle yüzde 50’nin üzerinde oy 
alabilmesi gerekti. AP dâhil hiçbir parti, yüzde 50’nin üzerinde oy alamaya-
cağı için Türkiye’de ister istemez DP’nin ardıllarının yeniden iktidar olması 
engellenecekti. Ancak toplumun ruhu bu tür bir engelleme teşebbüsünü aştı. 
1965 yılında Süleyman Demirel’in AP’si yaklaşık yüzde 53 oy aldı ve tek başı-
na iktidar oldu. Çünkü bir toplumu yukarıdan şekillendirmek kolay değildir. 
Bir süre sonra bu durum biraz aşıldı ama iktidar olabilmek yine çok yüksek 
oyla mümkündü. Bu ancak 1980 yılından sonra bir şekilde aşılmaya başlandı. 
Yoksa o dönemde yüzde 3 oy alan bir parti bile Mecliste aldığı oy oranında 
temsil edilebiliyordu. Bu hikâye neyi gündeme getirdi? Türkiye’de demokra-
sinin işe yaramayacağını çünkü gerçeklikleri temsil edenlerin iktidar olama-
yacağını söylemeye başladılar.

Doğan Avcıoğlu bu hususla ilgili olarak İdris Küçükömer ve Celal Ba-
yar’ın yaklaşımından ayrışır. O çerçevede bakıldığında 27 Mayıs’tan sonra 
Türkiye’ye biçilen rol bakımından fotoğraf daha net bir biçimde ortaya çık-
maktadır. 1980’de de bu durum tam tersi bir noktaya doğru yönelir. Burada 
ilginç hikâyelerden biri şu: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) 
Başkanı Ali Koçman —doğrudur, yanılıştır, bu ayrı— “61 Anayasası tamam, 
problemliydi. Buna yönelik 82’de yapılan şey çok daha ölçüsüzdü.” demiştir. 
Türkiye, 1982 tarzı bir Anayasa’dan sonra 1961 tarzı bir Anayasa’ya gelse daha 
makul olabilirdi şeklinde bir yorum yapmıştır. Çoğunluğun yönetimine çok 
fazla sınır koymanın mantığı yok. Aslında belki yok birbirimizden farkımız, 
hepimiz Osmanlı Bankasıyız. Bir ikinci husus da millî bakiye sistemi tarzında 
bir sistem deforme edilmiş bir sistemdir, bunun biraz daha makul noktada 
tutulması daha anlamlı olabilir. Başka bir ifadeyle toplumu bürokratik güç 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I250

odaklarının yönetmesi, yönlendirmesi de 
epey problemli bir durumdur. Çünkü hangi 
sistemi uygularsak uygulayalım, bunu insan 
uygulayacak. İnsan uygularken de ister iste-
mez biraz kendine benzeterek uygulayacak 
ve insanlar da bunu uygularken kendi dö-
neminde bunun en doğal hakkı olduğunu 
düşünürken, başka dönemde aynı tür uygu-
lamaya eleştiri getirmeye çalışacak. 

1960’larda Doğan Avcıoğlu’nun “cici 
demokrasi” , “Filipin tipi demokrasi” tabir-
leri kendini bariz bir biçimde hissettirdi ve 
insanlar neyi gündeme getirdiler? Mesela, 
Turgut Özal ne yaptı? Özal Türk Ceza Ka-
nunu’nun 141–142. maddelerini aynı za-
manda 163. maddesini de kaldırdı. Çoğu 
insanın da böyle bir durumu vardır: Tür-
kiye’de belli güçlere meşru yollarla iktidar 
hakkı verilmezse bu neyle engellenir? 163’le, 
141–142’yle engellenir. Ne diye engellenir? 
Komünizm yahut irtica diye engellenir. Öyle 
bir durum olmadığı zaman da seçim dışı 

yolla bu hikâyenin değişmesinin meşru olduğu şeklinde bir anlayış kendini 
şekillendirmeye başladı. O dönemde de bariz bir biçimde bu tecrübe edildi ve 
1960’lı yılların başlarında da Anayasa Mahkemesine Ceza Kanunu’nun 141-
142. maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu şeklinde bir değerlendirmeye 
gitti. Anayasa Mahkemesi de bunu bir oy farkla reddetti. Başka bir deyişle bir 
oy daha öbür tarafa geçmiş olsa denge öbür tarafa yönelik olacaktı ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nde Türk Ceza Kanunu’nun 141-142. maddeleri o dönemde 
bariz bir biçimde kalkacaktı. Böyle bir ortam da bu tür metinlerin gündeme 
gelmesini beraberinde getirdi.
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Dolayısıyla Kemalist, sosyalist yahut genel oy dışı bir kalkışma da meşrudur 
şeklinde bir kanaatin oluşması mümkün oldu. Bu kanaatin oluşmasının altın-
da Doğan Avcıoğlu da vardı. Sadece o değil, başka entelektüeller de mevcuttu. 
Kimileri 141–142 kalksın, bu özgürlüğe bir engel ama 163 kalsın, kimileri de 
tam tersini demeye başladı. Başka bir ifadeyle o dönemin insanlarını yönlendi-
ren hikâyelerinden biri bu ve bütün mesele de Kemalizm üzerine odaklaşmaya 
başladı, insanlar da Kemalizmi sosyalizmle biraz daha iç içe anlamaya yönel-
diler. Günümüzde Kemalist olarak nitelenenlerin yazdıkları 1960’lı yıllardaki 
Kemalist metinlerden daha farklıdır ve Kemalizme yönelen eleştiriler çok daha 
sınırlıdır. Bu dönemde Kemalizme yönelen eleştiriler çok daha farklı ve olay 
çok ince bir hatta cereyan eden bir mesele olarak da gelişmedi.

1960’ları değerlendirdiğinizde Kemalizmle ilgili iki eksen olduğu görülür. 
Doğan Avcıoğlu’nun dışındaki insanlar onu sol Kemalist diye nitelendirir. 
Mesela Bülent Ecevit’i de sağ Kemalist diye tasvir etme tutumu yaygındır. 
Aralarındaki temel fark nerede şekillenir? Avcıoğlu demokrasiye, “cici de-
mokrasi” şeklinde bir niteleme ile eleştirel bakar fakat Ecevit Türkiye’de de-
ğişimin halkoyuyla sağlanabileceğini düşünür. Avcıoğlu’nun Siyasal Bilgiler 
Fakültesindeki asistanlara, Batı teorisinde az gelişmiş ülkelerde demokrasiyle 
gelişmenin mümkün olmadığını söyleyen teorileri anlatmalarını istediğini 
hatırlamak gerekecektir. Konuyla ilgili o dönemde Mete Tunçay’a Yön der-
gisinde Samuel E. Finer’ın At Sırtındaki Adam adlı bir kitabının uzunca bir 
özeti yaptırılır. Aynı zamanda o dönemde Taner Timur’un Bülent Tanör’ün 
Maurice Duverger’den çevirdiği Diktatörlük Üstüne kitabının bir tahlili bu-
lunmaktadır. Hatta Devrim gazetesinde azgelişmiş ülkelerde demokrasinin 
olabilirliği konusundaki Duverger’nin yaklaşım biçiminden kalkarak bir-
takım yorumlar dile getirilir. Bunlar genelde parlamentoculuk eksenindeki 
eleştirilerden müteşekkildir. Zaten Duverger, diktatörlük konulu yapıtında 
temelde azgelişmiş ülkelerde demokrasinin imkânsızlığını belki çok daha 
hafif bir tabirle bunun sınırlılıklarına dikkat çekmektedir. Can alıcı olan bu 
saptamalar, sadece o dönemin entelektüel zihniyeti değil, belli tarzdaki Türk 
aydınını şekillendiren bir yaklaşımdır. Duverger’nin metinleri de o yön-
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de anlaşılır hatta pek çok İngilizce kitapta İslam ülkelerinde demokrasinin 
mümkün olmadığı yahut bunlar arasında bir tek Türkiye’de demokrasinin 
yerleşebileceği şeklinde görüşler ileri sürülmüştür. Mesela Bernard Lewis de-
mokrasinin İngilizce konuşan ülkelerde mümkün olduğunu, başka dünyalar-
daki rejimleri demokratik diye nitelemenin yanlışlığını gündeme getirmiştir. 
Genel hatlarıyla bu yaklaşım Türk insanının biraz da Batı tecrübesinden kay-
naklanır. Batı nefreti ve aşkı belki bununla ilgilidir. 

Doğan Avcıoğlu’nun Türk düşünce dünyasında yankı uyandıran yaklaşım-
larından birinin antiemperyalizm olduğu göz ardı edilmemelidir. Dönem ana 
noktalarıyla bilindiği takdirde bunun nasıl şekillendiği belirgin kılınabilir. Bu 
noktadaki kritik yaklaşım 1950’li yıllardaki Fransa hikâyesinde Cezayir’e karşı 
tutumda şekillenir. İsmet Paşa’nın 1960’lı yılların sonlarındaki otoriter tavrına 
rağmen CHP içinde Nihat Erim’den Kemal Satır’a kadarki siyasetçilere yönelik 
olumlu bir yaklaşımı söz konusudur. Avcıoğlu Amerika’nın anılan isimleri et-
kisiz kılmaya çalıştığının altını çizer. Kıbrıs olayları, Johnson mektubu gibi ge-
lişmeler karşısındaki tutumu Avcıoğlu’nu millîci diye nitelediği İsmet İnönü’yü 
Bülent Ecevit’ten çok daha fazla önemsemek şeklindeki yaklaşımlarını daha 
anlaşılır kılmaktadır. Ecevit’e hiçbir biçimde değer atfetmeyen Avcıoğlu’nun 
Devrim gazetesindeki “Ecevit Bir Kuyruklu Yıldızdır” başlıklı makalesi bu ko-
nudaki görüşlerini derli toplu bir biçimde sunmaktadır. Ancak 12 Mart 1971 
Muhtırası’ndan sonra her şey değişirken Doğan Avcıoğlu’nda bariz bir biçimde 
bir istikrar söz konusudur çünkü Türkiye’de 73 seçimlerine giden süreçte CHP–
MSP koalisyonu gündeme gelir. Artık 1970’lerde otoriter yöntemlerle iktidar 
değişimine yatkın isimlerin başka bir noktaya yönelmelerine bakılması gerek-
mektedir. Avcıoğlu Ecevit’le ilgili olarak umutlu yorumlar yapanları “umut 
otobüsünün yolcuları” diyerek eleştirmektedir. Düşünsel bakımdan değişiklik 
gösterenleri Türkiye’nin gerçeklerinden bir biçimde uzaklaşmakla dolayısıyla 
“umut otobüsünün yolcuları olmaya başlamakla” itham eden saptamaları gö-
rülecektir. Avcıoğlu’nun zihniyeti bu gelişmelerden sonra daha başka konular 
üzerinde odaklaşmaya başlamış ve siyasetten bütünüyle vazgeçmek şeklinde 
olmasa da bir nebze uzak durmayı tercih etmiştir.
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Doğan Avcıoğlu’nun düşünce hayatını belirginleş-
tirme sürecini Türkiye’nin çok temel meseleleri üze-
rinde derinlemesine düşünmüş olmasında somutlaştır-
mak kabildir. Avcıoğlu ile özdeş olan biri Yön hareketi 
(1961–67), diğeri hem Yön dergisi hem Devrim gazetesi 
üzerine (1969–71) yapılan incelemelere bakılması doğ-
ru sayılabilecek bir fotoğraf verecektir. Bu iki yapıtta 
Avcıoğlu’nun Yön Yayınları arasında yer alan iki esere 
hiçbir biçimde atıfta bulunulmaması önem arz etmek-
tedir. Bunun üzerinde soğukkanlı bir biçimde düşünül-
düğünde Avcıoğlu’nun o dönemde diğerlerinden temel 
farkının da göz ardı edildiğini belirtmek anlamlı ola-
bilir. Bunlar Niyazi Berkes’in İki Yüz Yıldır Neden Bo-
calıyoruz, diğeri de Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal 
Devrimler adlı kitaplarıdır. Diliyle, üslubuyla ve yakla-
şım tarzıyla birbirini takip eden bu eserler daha sonra 
Türk Düşününde Batı Sorunu adıyla yayımlandı. Her iki 
kitapta ifadesini bulan tarih anlayışı Osmanlı üzerine 
odaklaşmalarından dolayı Avcıoğlu’nun da Osman-
lı üzerine bilgilenme ihtiyacını karşılamışlardır. Hatta 
Avcıoğlu’ndan öte dönemin düşünürlerinin ve siyaset-
çilerin yaklaşımlarını şekillendirmiş gibidir. Bu çerçe-
vede konu değerlendirildiği zaman İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz kitabı 
Türkiye’nin Batılılaşma serüveninin temel nedenini anlamaya çalışmasıyla 
dikkati çekmektedir. İlginçtir ki Yön dergisinde en fazla yazı yazan entelektü-
ellerin başında da Niyazi Berkes yer alır ve hatta Avcıoğlu’nun yaklaşım tar-
zı üzerinde onun etkisini görmemiz mümkündür. Millî Devrimci Kalkınma 
Yolu tercihi dışında Türkiye’nin Düzeni kitabındaki yaklaşımlar önemli ölçü-
de Berkes’ten izler taşır. Eserde sıkça açıklanan ve sonuçta çözüm yolu diye 
önerilen “bağımsızlık içinde toplumsal devrimler yoluyla çağdaş uygarlığa 
ulaşmak” diye özetlenebileceği söylenen Kemalist tez belli ölçüde Berkes’in 
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yorumlarına dayanır. Başka bir deyişle Tür-
kiye’nin Düzeni kitabının temel çatısı Berkes 
tarafından kurulmuştur. 

Meseleye tarih ekseniyle ve milliyetçi bir 
dinamikle yaklaşıldığı 1960’lardan sonra bu 
dönemin çok farklı şekilde ele alındığı vur-
gulanmalıdır. Niyazi Berkes’ten de etkilenen 
Doğan Avcıoğlu eski dönem metinlerinde 
genellikle sosyalist olarak nitelendirilmek-
tedir. Sonraki dönemde şekillenen anlayışla 
kaleme alınan makalelerde ise mesela Öner 
Buçukcu’nun derlediği Türk Düşünce Hayatı 
kitabındaki değerlendirmede Avcıoğlu’nun 
Kemalizm çerçevesinde yorumlanması dik-
kati çekmektedir. Aslında tüm bu anlatılan-
ların ışığında değişik dönemlerin getirdiği 
yaklaşım farklılıklarının hangi anlama gel-
diği, birikimin nasıl düşünülmesi gerekti-
ği üzerinde durulması icap eder. 1980’li, 
1990’lı ve 2000’li yıllardan itibaren zaten 
hemen herkesin geçmiş döneme baktığında 

milliyetçiliği daha çok öne çıkardığı barizdir. Konunun kavranması bakımın-
dan 1990’lı yıllardan itibaren milliyetçilik üzerine bazı yapıtların Türkçeye 
çevrildiği ve yeni dönemin düşüncelerinin şekillenmesini beraberinde getir-
diği söylenebilir. 

M. Fahri’nin Yön Yayınları arasında çıkan Amerikan Harp Doktrinleri ki-
tabı Amerika’nın dünyayı nasıl tasarladığını ve şekillendirdiğini anlatmaya 
çalışmasıyla önemsenen bir yapıttır. Öyle ki esere göre projektörü en fazla 
üzerine tutacağımız mekân Amerika olarak kendini gösterir. Bir başka ça-
lışma ise Yves Lacoste’un kaleme aldığı Sınıf Açısından Azgelişmişlik kitabı-
dır. Öncelikle bir hususa dikkat çekilmelidir: Azgelişmişlik meselesinin nasıl 
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çözümlenebileceğini ele alan Yves Lacoste 
yazdıkları ilgiye mazhar olan, Türkiye’yi 
etkileyen bir düşünür olmasıyla hakikaten 
önemli görünmektedir. Tahlillerinden ciddi 
bir biçimde yararlanılan düşünürle birlikte 
Doğan Avcıoğlu’nun da temel meselesinin 
azgelişmişlik olduğu göz önünde bulundu-
rulursa kitabın çevrilmesi çok daha ilginç 
görünmektedir. Ayrıca 1960’lara dair başka 
örneklerde de görüldüğü üzere dönemin 
temel metinlerinin hemen hemen hepsi az-
gelişmişlik üzerinde odaklaşır. Tarihçi Ste-
fanos Yerasimos’un Azgelişmişlik Sürecin-
de Türkiye kitabı da ta Bizans’tan başlayıp 
1970’li yıllara kadarki genel gelişim sürecini 
anlatmaya çalışan bir yapıt olması hasebiyle 
önemsenmelidir. 

1960’larda Doğan Avcıoğlu’nun tutumu-
nu yansıtabilecek eserler arasında Asya’da 
Marksizm ve Milliyetçilik yapıtı da yer alır. 
Meselenin Güneydoğu Asya’daki biçimlen-
mesini ele alan yapıtın ana ekseni Vietnam’dır. Yapıt bir anlamda o dönemde 
Türkiye’nin temel meselesinin ne olduğunun tespit edilmesi gerektiği yönün-
deki içeriği ile özel bir öneme sahiptir. Mesele geniş boyutta ele alındığında 
eserin Marksizmi dar bir çerçevede anlayanların milliyetçiliği Marksizmden 
ayrıştırmalarının yanlışlığına odaklandığını bilmek gerekmektedir. Avcıoğ-
lu’nun da yaklaşım biçiminin aynı doğrultuda olduğunu bilmek çevirinin 
niye yapıldığını da doğru şekilde kavramayı beraberinde getirir. Bu meyanda 
Yön dergisinin dolayısıyla Avcıoğlu’nun üzerinde ciddi etkisi bulunan Niya-
zi Berkes’in de o dönemde Türkiye’de sosyalistlerin, Marksistlerin en büyük 
yanlışlığının milliyetçiliği anlamamalarından kaynaklandığını belirtmesi 
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üzerinde durulmalıdır. Aslında her ikisinde de dikkat edilecek noktalar ara-
sında milliyetçiliği tepki duyulacak bir yaklaşım tarzı olarak görmemeleridir.

Yön Yayınlarının çok değişik tartışmaları gündeme taşımasının örneklen-
dirilmesi bağlamında Roger Garaudy’nin Sosyalizm ve İslâmiyet kitabının da 
sosyalizmle İslamiyet’in arasında aşılamaz farklılıklar bulunmadığını anlattı-
ğını fark etmek gerekecektir. Yine Yön dergisinde Doğan Avcıoğlu şunu yazar: 
“Biz bu sağcılara nasıl bakacağız? Alafranga sağcılara mı sempatik bakacağız, 
alaturka sağcılara mı sempatik bakacağız?” der ve orada alafranga sağcı olarak 
—tabir kendi tabiri— Aydın Yalçın’ı kasteder, daha liberal, daha Batılı. Ala-
turka sağcı olarak Nurettin Topçu’yu, Osman Yüksel Serdengeçti’yi gösterir 
hatta Nurettin Topçu’dan ve Osman Yüksel Serdengeçti’den bahsederken “Ta-
mam, bunlar tutucu, muhafazakâr ama bunlar Amerika’ya tepki gösteriyor. 
Bunların emperyalizmle bir problemleri var, dolayısıyla bunlar daha doğru 
noktada duran aydınlardır.” şeklinde ifade edebileceğimiz bir değerlendirme 
yapar. Garaudy’nin metnini Mihri Belli’yle beraber çevirmeye çalıştıkları dö-
nemde Mihri Belli —Jean Jaurès’ten aktararak söyler— “Milliyetçiliğin çoğu 
bizi enternasyonalizme götürür, milliyetçiliğin azı bizi enternasyonalizmden 
uzaklaştırır.” şeklinde bir tespitte bulunur. Aslında günümüzde dile getirildi-
ğinde belli bir sosyalist çevre için kabul edilebilir değildir bu. Mihri Belli de 
ömrünün son döneminde bunu “Ben 30 yıl önce, 40 yıl önce Jean Jaurès’in bu 
sözünü 40 kere tekrarladım. Ne diye tekrarladım? Yurtseverliğin çoğu insanı 
enternasyonalizme götürür, yurtseverliğin azı insanı enternasyonalizmden 
uzaklaştırır diye tekrarladım.” biçiminde söylemiştir ki bu kavramlara o dö-
nemde verilen anlamların farklılığını ortaya çıkarmaktadır.

Doğan Avcıoğlu söz konusu olduğunda insanlar ister istemez ikilemde kal-
maktadır. Sadece dergi okunduğunda —belki yanılarak— onun iç politika üze-
rinde çok durduğu saptanabilir ama bu altı yapıta bakıldığında onların enter-
nasyonal özellikleri vardır. Mesela Mihri Belli, Doğan Avcıoğlu’nun Baas tarzı 
bir sosyalizmi Türkiye’ye getirmeyi arzuladığını söylemiştir. Mısır ekseninden 
bakıldığında Roger Garaudy’nin metni sosyalizm, milliyetçilik ve İslamcılık çer-
çevesinde Marksizme biraz İslami ve milliyetçi renk vermeyi amaçlar. Zaten bu 
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sosyalizm de biraz farklı da olsa bir sosyalizmdir şeklinde bir genel kanaat olu-
şur. Baasçılık nitelemesi sonraki dönemlerin ortaklaşa yaftalama şeklidir. 

Yakın dönemde Türkiye’nin 1960’lı ve 1970’li yıllarını değerlendirme bağ-
lamında Doğan Avcıoğlu’nun adının da sıkça anıldığı bir kitap yayımlandı. O 
dönemde sol hareketlerin çok merkezinde —Dev–Genç hareketinin içinde— 
yer alan Münir Ramazan Aktolga Hatıralar kitabını 2018’de kendi bloğunda 
yayımladı. Kitapta ‘Biz o dönemde olayı çok yanlış görmüşüz, biz o dönemde 
devlet güçleriyle sivil güçler arasındaki münakaşayı, müdahaleyi yanlış algıla-
mışız. Doğrusu farklı, ben bunu 73’te Faruk Gürler Cumhurbaşkanı seçilirken 
söyledim. Doğru olan o dönemde Demirel’in yanıydı, Faruk Gürler’in yanı 
değildi. Biz bütün sol olarak Faruk Gürler’in yanında durduk, Demirel’e karşı 
çıktık. Bu yanlıştı, bu bizim çok daha eskiden beri üzerinde durduğumuz, vur-
guladığımız halkçı, devrimci anlayışımıza aykırıydı ve biz hakikaten tarihe ba-
karken şaşı bir tarzda bakmışız. Tarihe bakarken de o dönemde kendimizi meş-
rulaştırmaya çalışırken ve kendimizi o dönemde askerle bir arada darbe yapma 
eğiliminden uzak tutarken bizatihi onlar gibi davranmışız.’1 şeklinde özetlene-
bilecek bir kanaatini dile getirmektedir. Anılarda 1960’lı yılların önemli ente-
lektüellerinden hiçbiri gündeme gelmemiş. Yazarın kısmen üzerinde durduğu 
Hikmet Kıvılcımlı’yla ilgili olarak “Kıvılcımlı bu devlet sınıflarını çok iyi an-
lamıştır, biz tipik Jön Türk’tük o dönemde, yanlıştık.” diye bir değerlendirme 
yapmıştır. Halk çok daha doğru bir noktadaydı demeye getirmiş ve o dönemi 
tahlil ederken de mesela, çok daha sonraki dönemde daha merkezî bir biçimde 
gündeme gelecek olan Şerif Mardin’in yaklaşımlarını öne çıkarmıştır. Aslında 
anlatmaya çalıştıklarını doğa bilimlerine bakarak, diyalektiği biraz farklı şekil-
de formüle etmiştir ama o dönemin genel gelişim tarzının farklı olduğunun 
altını çizmeye çalışmıştır. Temelde biz bu açmaza niye düştük sorusuyla ilgi-
lenir. Aslında 1960’larda bürokrasiye önem vermek durumundasın, asker si-

1  Yukarıdaki sözler anlam olarak kitapta vardır. Bk. Münir R. Aktolga, Hatıralar, Alter Yayın-
ları, Ankara 2018, s.373.
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vil bürokrasiye. 1960 hareketinin sebebi de o, daha önceki Kemalist hareketin 
arkasındaki yaklaşım tarzı da bu. Niye insanlar buna mahkûm oluyor? Çünkü 
insanların zihninde işçi sınıfının gelişmişliğiyle ilgili bir sınır var. Bu toplumda 
işçi sınıfı yeterince gelişmemiş, dolayısıyla işçi sınıfının yapmaya çalıştığı işi 
doğal olarak başkalarının üstlenmesi kadar tabii bir şey yok düşüncesi egemen. 
Buna böyle bakıldığı için işçi sınıfının temsilcisi gibi yönelmeye çalışırken, as-
lında Türkiye’de asker, sivil, aydın zümrenin temsilcisi konumuna düştük, uzak 
durmaya çalıştığımız olayların tam merkezinde yer aldık demeye getirir. Bu 
bürokrasi ve onun içinde yetişen aydınlar grubu toplum içindeki rollerini ve 
halkla olan münasebetlerini öteden beri kuvvete dayanarak gerçekleşmişlerdir. 
Dışarıdan bilinç götürerek halkı ve toplumu dönüştürecekleri sanısı içine gir-
mişlerdir. Onun kültürel dünyasının bütünüyle dışında öğretici bir edayla top-
luma yön verebilecekleri kanaatinde olmuşlardır. Bu tarz bir değerlendirmenin 
Münir Ramazan Aktolga’nın 2018’de çıkan anılarında bariz bir biçimde öne 
çıktığı saptanabilir. Hele bir değerlendirmesi dönemin aktörlerinden bazılarını 
o kadar güzel anlatır ki: 

O dönemde içimizde kafası en açık olan aslında… Doğan Avcıoğlu’nun o cuntacı 
grubuymuş!... Adamlar açıkça bu iş Türkiye’de darbeyle olur diyorlardı o kadar!... 
Mihri abi ve Doktor aynı içeriği Marksizmle soslayarak sunarlarken, bizim gibi 
‘radikaller’ de, güya bütün bu söylemlere karşı çıkarak, özünde gene aynı ipin 
üzerinde cambazlık yapmaya çalışıyormuşuz!...2 

Yön bildirisinin temel derdi toplumun devletçilikle nasıl kalkınacağıydı. 
1960’tan sonra solla devletçilik birbirinin içine geçmiş vaziyettedir. Sol de-
mek devletçilik demek şeklinde anlaşılmaktadır. Hatta Yön dergisinde dev-
letçiliğin Türkiye’de nasıl yanlış anlaşıldığına dair genel bir kanaat var, bunlar 
belirtilir. Kemal Karpat Yön Bildirisi üzerine eleştirel bir yazı yazar. Bu yazıda 
şöyle bir değerlendirme yapar:

Bildirinin baş kısmında bulunan genel amaçlara katılmamak imkânsızdır. Ancak 

2  Münir R. Aktolga, age., s. 145.
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bu amaçları gerçekleştirmek için ileri sürülen topyekûn ‘dev-
letçilik’ fikri Türkiye’nin ne gerçeklerine ne de geçirdiği eko-
nomik ve sosyal tarihe uymaktadır. Bugün yurdumuzda ana 
mücadele çok geniş anlamıyla devlet bürokrasisiyle müstahsil 
gruplar arasındadır. Bu bürokrasi ve onun içinden yetişen ay-
dınlar grubu, toplum içindeki rollerini ve halkla olan müna-
sebetlerini öteden beri kuvvete dayanarak kendi menfaat ve 
görüşlerine bakarak düzenlemişlerdir. Böylece halkın üstünde 
ona hâkim bir durumda modernleşmeyi ve ilerlemeyi bir kül-
tür meselesi yapmış ve modernleşmeye derinlik, mana ve şekil 
verecek olan ekonomik ve sosyal meseleleri inkâr etmişlerdir. 
Bu tutum haddizatında bir aristokrasi tutumudur ki bizde ay-
dın zaten toplum üzerinde yaşayan, arkasını devlete dayamış, kuvvetini diploma-
sinden alan aristokrat bir grup olarak meydana çıkmıştır. 3

Böyle bir değerlendirmeyi mesela, 1962 koşullarında Türkiye’de yapmak o 
kadar kolay değildir. Bu tarz bir yaklaşımı Münir Ramazan Aktolga’nın Hatı-
ralar kitabında, bir de bu yazıda yakalamak mümkün. Karpat bunu yazdığın-

3  Kemal Karpat’tan aktaran Hikmet Özdemir, Kalkınmada Bir Strateji Arayışı Yön Hareketi, 
Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986, s.273.
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da Türkiye’de değildi ve gündeme gelen bir isim de olmamıştır. Günümüzde 
Kemal Karpat’ın dile getirdiklerini —o zamanki söylediğinden nispeten değiş-
miş, bu ayrı— bilen insan sayısı çok daha fazladır çünkü değişik dönemlerin 
yazarları tekil, insanların tanımadığı isimler olurken bir dönem sonra millî 
yazar kimliğine bürünmüşlerdir. 1960’larda Avcıoğlu’nun millî yazar olurken, 
bugün bir tekil yazar konumuna düşmesi gibi, tıpkı 1960’larda İdris Küçükö-
mer’in tekil bir yazarken 1980’lerden itibaren millî yazarlığa evrilmesi gibi. 

Erol Toy’un da yukarıda belirtilen çerçevede çok ilginç bir sözü var: 
“Cuntacılık Türkiye gibi ülkelerin sosyal gerçeğidir.” der. İnsanların 1960’lar-
da, dönemin koşullarını nazarıdikkate alarak meselelere nasıl yaklaşmaları 
gerektiğini anlatmaya çalışır. Zaten o dönemde insanların fikrini değiştiren 
temel gelişme de beklenmedik bir hareketle gündeme gelir. Türkiye’de her 
dönemde belli olaylar insanları haklı veya haksız şekilde heyecanlandırmış-
tır. Herkesin Türkiye’de işçi sınıfının objektif varlığının, sübjektif koşulların 
toplumda etkin olmaya yetip yetmeyeceğini tartıştığı dönemde ne oldu? 
Kimsenin beklemediği şekilde 15–16 Haziran’da İstanbul ve İzmit’te işçi 
ayaklanmaları oldu. Ondan sonra insanlar Türkiye’de işçi sınıfının varlığının 
önemi üzerinde düşünce beyan etmeye çalıştılar. Doğan Avcıoğlu’nun temel 
meselesi bu toplumu, bu toplumun birikimini anlamaya çalışalım şeklinde 
özetlenebilir. Bu da tabii toplumu başka bir yere dönüştürmekle ilgilidir ya-
hut ondan öte bir durumdur. Neden? Mihri Belli ile Sosyalizm ve İslâmiyet 
kitabını çevirdikleri zaman bir önsöz yazarlar. Doğan Avcıoğlu orada: “Ben 
Fransa’nın sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi tarihini çok iyi biliyorum. Tür-
kiye’nin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi tarihini hiç bilmiyormuşum.” şek-
linde bir görüşünü paylaşır. Bunu 1965’te, Türkiye’ye bir şekil vermeye çalı-
şırken yazması da dikkat çekicidir. Ayrıca onun sözlerini bu toplumu anlama, 
yorumlama, değerlendirme çabası olarak görmek mümkün. 

Doğan Avcıoğlu 1970’lerin başında 12 Mart’ta yenilmiş ve yargılanmakta-
dır. Milli Kurtuluş Tarihi adlı yapıtıyla 1838’lere gitme gereği duyar. Türkiye’nin 
genel somut sorunlarıyla ilgilenmesinin ardından bir anlamda şunu ifade et-
meye çalışır: “Ben bu toplumun tarihini, yeni dönemini anlamaya çalışmışım 



 DOğAN AvCIOğLU 261

yani 60’lardan itibaren anlamaya çalışmışım, 20’lerden iti-
baren anlamaya çalışmışım; bunu 19. yüzyıla kadar giderek 
anlamaya çalışmamız gerekir.” Bu noktada günümüzde de 
önemsenmesi gereken tespitler yapmıştır. Yazdıkları üzerinde 
durulurken yapıtın birinci cildinde yer alan önsöze değinil-
melidir. Burada 1973 sonunda Milliyet gazetesinde Ali Gev-
gilili’nin yönettiği Şevket Süreyya Aydemir’in, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun, Tarık Zafer Tunaya’nın ve İdris Küçü-
kömer’in katıldığı “Atatürkçülük ve Türk Toplumu” konulu 
oturuma değinir. İdris Küçükömer’in Millî Mücadele antiem-
peryalist değildir şeklindeki çıkarımının nasıl yanlış olduğu-
nu anlatmaya çalışacağını ifade eder. 1978 yılında başladığı 
Türklerin Tarihi için de bu toplumu anlamak için sadece 19. yüzyıldan değil, ta-
biri caizse ta en başından, Orta Asya’dan itibaren anlamaya çalışmak gerektiği-
ni belirtmektedir. Ancak bunu tamamlamaya ömrü vefa etmez. Bu çalışmanın 
girişinde Türkiye’nin tarihine ilişkin genellemeler ve benimsenen tarih anlayışı 
önemli ölçüde Niyazi Berkes’le paralellikler göstermektedir. Aslında meselenin 
Osmanlı’nın o feodal, orta dönemine kadar geldiğini saptamak mümkün. Hatta 
ilginçtir ki vefatından yıllar sonra kayınbiraderinin notlarını toparlayıp kitabın 
6. cildini yayımladığı görülür. Niyazi Berkes'in düşüncelerinin önemini bütü-
nüyle fark etmesi yıllar almıştır.

Türklerin Tarihi kitabının ilk cildinde yaklaşık 100 sayfalık bir giriş yine 
İdris Küçükömer’le ilintilidir. 1974’ten ölüm tarihi olan 1983’e kadarki genel 
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gelişim trendinde insanların çoğunun hâlâ farkına varmadığı tarzda Türki-
ye’nin düşünce dünyasını bariz bir biçimde İdris Küçükömer’in düşüncele-
rinin belirlediği şeklindeki kanaatin farkındadır. Belki bu kanaatin sadece 
solda değil, İslami kesimde de etkili olduğunun farkında değildir. Hatta bu-
nun ilginç örneklerinden biri de şu: Toplum ve Bilim dergisinin çıkması 1977, 
Birikim’in çıkması da 1975. 100 sayfalık “Türk Tarihinin Değerlendirilmesi” 
kısmında Çağlar Keyder’in yıllar sonra çıkacak Devlet ve Sınıflar kitabınının 
altyapısını oluşturacak bir makalesine yönelik eleştirel yaklaşımı olağanüstü 
önemlidir. Hatta 1960’lı yıllarda ATÜT ve feodalite tartışmalarında Sencer 
Divitçioğlu’nun metinlerine —sadece ATÜT metnine değil, azgelişmişlik ve 
ATÜT metnine— yönelik eleştirel bir yaklaşımları da söz konusu hatta şunu 
söylemek mümkün: O dönemin sosyolojik çalışmalarına yönelik etki alanı da 
çok belirgin. Yön dergisinde Mübeccel Kıray’ın Ereğli üzerine yaptığı çalış-
maya bir atıf var. Sosyologların bile o dönemde fazla ilgilenmediği bir konu 
olduğu gibi mesela, Devrim gazetesinde de onun Türk toplum yapısı konu-
sundaki makalesinin aynen yayımlandığını görmek mümkün. Metinler çok 
da belirgin biçimde ortaya çıkmış. Kendi somut değerlendirmeleri dışında 
bu toplum hakkında bilgilenmenin, bu toplum hakkında değerlendirme yap-
manın çok çeşitli aykırı noktaları konusunda da duyarlı bir yazar yönüyle ele 
alınmalıdır. Türkiye’de sol Kemal Tahir’i bir biçimde unuttu ama Yön’de olsun, 
hakeza Türklerin Tarihi kitabının başında olsun, Kemal Tahir’in biraz daha 
ideolojikleştirerek ileri sürdüğü yorumların da temel bir eleştirisi gündeme 
gelmiştir. İdris Küçükömer’in yaklaşımlarıyla Kemal Tahir’in yaklaşımlarının 
birleştiği noktalarda odaklaşmak gündeme gelir. Mesela İngiltere’yi yekvü-
cut hâlinde değerlendirmenin ve Millî Mücadele’yi sadece İngiltere’ye dönük 
görmenin yanlış olduğu şeklindeki kanaatlerini de bariz bir biçimde eleştirir. 

Türk düşün hayatını zenginleştiren Doğan Avcıoğlu’nun yapıtlarını oku-
manın ne tür bir yararı vardır? Avcıoğlu’na bakıldığında geçmiş dönem bi-
rikimiyle bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Geçmiş dönemde Türkiye’de 
neler üretildi, sorusu Avcıoğlu’nun yazdıklarında teferruatlı bir biçimde gün-
deme gelmektedir, dolayısıyla 1920’ler, 1930’lar Türkiye’si hakkında bir kana-
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at sahibi olmak mümkündür. Örneğin Mahmut Esat Bozkurt’un Atatürk İh-
tilali kitabı hakkında yazanlardan biri Avcıoğlu’dur. Çünkü Bozkurt o kitapta 
Türk devletçiliğini Sovyetler devletçiliğine benzetir. “Ne güzel benzetmiş, 
tabii Sovyetlerle Türkiye arasında bir yakınlık var.” der. Türkiye’de geçmiş dö-
nemin çok önemli metinleri yeni baştan gündeme taşınmalıdır. Türkiye’de 
Kemalizm 1960’lı yıllarda ciddi bir biçimde benimsenerek yeniden yorum-
lanır. 1980’li yıllardan itibaren Kemalizm eleştirilerek ciddi bir biçimde de-
ğerlendirilir, daha sonraki dönemde Kemalizm anlayışı yeni baştan şekillenir. 
İnsanların Avcıoğlu’na yönelimlerinin arkasındaki süreç budur, mesela Sezai 
Karakoç da bunu söyler. 1960’ları anlatırken “Türkiye’de bu Kemalist inkılap-
çılar bariz bir biçimde sosyalist inkılapçı olmaya başladılar.” der. Türkiye’de 
değişik dönemlerde depreşen ilgiler var. Mesela Atatürk İhtilali kitabı, yayım-
landığında bir etki uyandırır, okunur. Bu kitap o dönemde okutulan devrim 
tarihi, inkılap tarihi dersleri var, onun kitabı, o kitaplardan biri. Aynı zaman-
da 1967’de yani Kemalizmin Türkiye’de yeni baştan önemsendiği, benim-
sendiği dönemde tekrar basılmıştır. Kitabın üçüncü baskısı da 1992 yılında, 
başka bir ifadeyle bir kısım insanların Kemalizmi yeni baştan önemsemeye 
başladıkları dönemde yapılmıştır. Bu kitaplara yönelik ilgiyle bir toplumun 
genel gelişim dinamiğini hissetmek, fark etmek mümkündür. Bu bağlamda 
Avcıoğlu’nun metinleri ile Türkiye’de evvel eski kim ne söylemiş, kim ne eyle-
miş; onları Avcıoğlu’nun noktainazarından şöyle bir hülasa etmenin —kendi 
perspektiflerimiz doğrultusunda özgürce düşünmek şartıyla— insanlara ge-
niş bir çerçeve kazandıracağı söylenebilir. Belki de ona saygının gereği budur.

Zaman içinde Doğan Avcıoğlu üzerine yazılanların gitgide sığlaştığı görül-
mektedir. Bunu akademik metinlerde olduğu gibi genel mahiyetteki yazılarda 
da fark etmek mümkündür. Kendi defin işleminin bu toplumun geleneğiyle 
uyumlu gerçekleşmesini oturduğu mahallenin camisinin müezziniyle konuşup 
sağlama alacak kadar bu coğrafyaya bağlı Doğan Avcıoğlu Türkiye’nin can alıcı 
sorunlarıyla belki de en ciddi ve heyecanlı şekilde ilgilenen Türk aydınıdır. 

 (28 Ocak 2019)
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Nurettin Topçu
TÜRK  ENTELEKTÜEL LER IN IN 
S IYASETLE  IMT IHANINDA AYR IKS I  B IR  F IGÜR

Nurettin Topçu’nun siyasetle ilgisi, hele dolaysız ilgisi hiç yok gibidir. Gün-
delik siyasetin belirgin bir şekilde dışındadır. Somut bilgisi insanın siyasetle 
ilgisinin hayatını sorunlu duruma getireceği şeklindedir. Ülke hakkında du-
yarlılık taşıdığı üç dönemde bir ölçüde siyasetle ilgilenmiştir. Bunlardan biri 
siyasetin gelişimi ile ilgili olmayıp Hüseyin Avni Ulaş’ın ölümü vesilesiyledir. 
Siyasetle ilgili diğer nokta Milliyetçiler Derneğinin kapatılması dolayısıyla 
ve memlekette komünizmin tehdit oluşturduğunu düşünmesinden kaynak-
lanır. Bu olayın akabinde bir bildiri yayımlanmış, daha sonra 1961 yılında 
Konya’dan genel merkez baskısıyla AP’den Cumhuriyet Senatosuna aday 
gösterilmiş fakat çoğunluk usulüyle yapılan senato seçimini Konya’da CHP 
kazanmıştır. Soğuk Savaş döneminde antikomünist duyarlılık hareketlerin-
de belirgin bir şekilde etkileyici olmuştur. Bu noktada düşüncelerini ciddi 
bir şekilde temellendirmeye çalışmıştır. Belki de Türk yayın hayatında Andre 
Gide’in Moskova Gözlemleri’nin (1936) bazı kısımlarını Hareket dergisinde 
yayımlanmasının geciktiğini de belirterek aktarmıştır. Böylesi bir durum 
onun komünizm konusunda belirgin şekilde mesafeli bir tutum almasına yol 
açmıştır. Aslında bu noktada sorulacak iki soru gündeme gelmektedir. Bun-
lardan biri sadece komünizme mesafeli değil, siyasete de mesafeli olmasıdır. 
Marksizme onun ölçüsünde mesafeli duran belki de Sezai Karakoç dışında 
başka bir muhafazakâr entelektüel bulunmamaktadır. 

Belki de erken yaşlarından itibaren Hüseyin Avni Ulaş’ı tanıması siyaset 
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konusundaki mesafeli tutumunun en temel nedenidir. 
Hüseyin Avni Ulaş’ın 1930’lu yıllardan itibaren yaşadık-
ları, daha doğrusu 1920–1923 yılları, muhalifliğinin ona 
maliyeti Türkiye’deki siyasal hayat konusundaki düşün-
celerini şekillendirmiştir. Nurettin Topçu’nun Yarınki 
Türkiye (1961) kitabına bakıldığında zaman içinde bir 
değişimden söz edilebilir. Bu noktada dikkat çeken husus 
siyasetle de bağlantılı olduğu için kitabın başındaki Ali 
Fuat Başgil’in sunuşunu ve “Anadolu davasının mübeşşi-
ri, Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş’ın büyük ruhuna” itha-
fını dönemin gelişmelerini dikkate alarak düşünmektir. 
Ali Fuat Başgil’in kitaptaki yazısı şu iki noktadan kaynak-
lanabilir: İlki Yağmur Yayınevi açısından ki o dönemde 
geniş sağ bir yayınevi, Peyami Safa başta olmak üzere 
pek çok yazarın kitaplarını basmıştır. Hüseyin Avni Ulaş 
ithafına bakıldığında şunu dikkate almak gerekir: Nu-
rettin Topçu, Hüseyin Avni Ulaş üzerine 1940’lı yıllarda 
en geniş makaleyi kaleme almakla kalmayıp, en anlamlı 
metni yazan kişi. 1948 Şubat’ındaki vefatından sonraki 
Hareket dergilerinin Mart ve Nisan sayılarında Hüseyin 
Avni Ulaş hakkında kapsayıcı metinler yayımlanmıştır. 
Bu sayılardaki yazıların mahiyeti, Nurettin Topçu’nun 
iki makalesi ve derginin içeriği Hüseyin Avni Ulaş’ın 
yakından tanındığının göstergesidir. Dahası o dönemde 
Hüseyin Avni hakkında o genişlikte bilgi verilmemiş ve 
düşünceleri üzerinde durulmamıştır. Dönemin yayın ha-
yatının tanınması bu durumu ortaya koyar. Bu bakımdan 
Hüseyin Avni Ulaş’ın ölümünden hemen bir ay sonra ve 
ilerleyen aylarda Hareket dergisinde yayımlanan yazılar 
Hüseyin Avni Ulaş’ı anlamak, anlamlandırmak için çok 
önemli. Hatta Orhan Okay’ın kitabında aktardığına göre 

NURETTIN TOPÇU’NUN 

ANADOLU’YA BAĞLIL IĞI 

HEM BU COĞRAFYANIN 

EN ESKI MENSUPLARINA 

SOSYOLOJIK BIR 

BAĞLIL IKTIR HEM DE BU 

COĞRAFYANIN 1071’DEN 

SONRAKI ŞEKILLENMESINE 

YANI ANADOLU’NUN 

TÜRKLEŞMESINE , 

MÜSLÜMANLAŞMASINA 

BIR ILGIDIR. 

YARINKI TÜRKIYE ADLI 

ESERINDE DE GÖRÜLDÜĞÜ 

ÜZERE TOPÇU’YU BAŞKA 

MILL IYETÇILERDEN 

AYIRAN TEMEL ÖGE 

ESKI DÖNEM TARIHINI 

FAZLA ÖNEMSEMEME , 

YENI DÖNEM TARIHINI 

ÖNEMSEME TARZINDA 

KENDINI HISSETTIRIR.



 NURETT IN TOPçU 267

NURETTIN TOPÇU’NUN 

1939’DA TÜRKIYE’YE 

GELDIĞINDE YAPTIĞI ILK 

HAMLE HAREKET DERGISINI 

ÇIKARMASIDIR. BURADA 

TOPÇU’NUN DERGIYE 

DAMGASINI VURDUĞUNU 

VE FAKAT DERGIDE KENDI 

ÖLÇÜSÜNDE OLMASA DA 

ÖNEMLI ENTELEKTÜELLERIN 

YAZDIĞINI GÖRMEMEK 

IMKÂNSIZDIR. O 

DÖNEMDEKI TOPÇU’NUN 

DÜNYASINI ANLAMAK IÇIN 

“RÖNESANS HAREKETLERI” 

BAŞLIKLI  YAZI ÖNEMLI BIR 

BAŞLANGIÇ TEŞKIL EDER.



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I268

Nurettin Topçu, kendisinin Hüseyin Avni Ulaş’la ilgili bir 
kitap yazacağını belirtmiştir.

Aslında 1948’den neredeyse ömrünün sonuna kadar 
Nurettin Topçu’nun hayatında Hüseyin Avni Ulaş çok 
başköşede duran bir figür şeklinde belirmektedir. Zaten 
Hüseyin Avni Ulaş meselesine bakıldığında bu aşamada 
iki hususa dikkat çekmek önemli olabilir. Bunlardan biri 
insanların o dönemde muhalif olarak neredeyse sadece 
DP’yle ilgilenmeleridir. Bir de MP’nin DP’yi muvazaa 
partisi şeklinde nitelemeleri karşısında MP ile ilgilidir-
ler. Hareket dergisinin o dönemdeki sayılarına dikkat 
edildiği zaman bu iki partiyle ilgili ümitvar tek satıra bile 
rastlanmadığı görülebilir. Nurettin Topçu, DP’ye, MP’ye 
mesafeli bir tarzda, dahası eleştirel bir çerçevede yaklaşır. 
Mesela Ahlâk Nizamı kitabında DP hakkında eleştirileri 
bulunmaktadır. Dolayısıyla değerlendirme yapıldığında 
bunun bir biçimde anlaşılması lazım. Ali Fuat Başgil’in 

çok partili döneme geçilirken ve 1950’li yıllarda Adnan Menderes’in yakı-
nında bulunması hasebiyle Nurettin Topçu’nun yaklaşım tarzı itibarıyla bir 
nebze değil, oldukça uzak bir yerde durması söz konusu. Belki de pratik ve 
pragmatik tavır insanları MP’den daha fazla DP’ye yakınlaştırmıştır. Zaman 
içine DP’nin muvazaa partisi olmasının ötesinde MP’nin önemi de atlanmış 
görünmektedir. Nurettin Topçu’nun söz konusu iki parti üzerinde hiç dur-
madan İkinci Grup, hatta İkinci Grup içinde de yoğun şekilde Hüseyin Avni 
üzerinde durması, meseleyi köklü şekilde anlama denemesinin bir neticesi 
olduğu kadar diğerlerinin, iki partinin bazı noktalarda iktidarla ortaklığın-
dan, daha doğrusu bu tarz kanaatinden kaynaklanmaktadır. Bu durum onun 
siyasete pragmatik bakmadığının belirgin bir kanıtı.

Nurettin Topçu’nun Hüseyin Avni Ulaş’a yönelik bu ilgisi nereden kay-
naklanmaktadır? Çoğu kişi bunu bariz bir biçimde kişisel bir yakınlık çer-
çevesinde yorumlamaya meyyal, ama bu meselenin kişisel yakınlıkla bir 
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alakası bulunmaz. Hiç kuşkusuz bunun sebebi Hüseyin 
Avni Ulaş’ın Birinci Meclisteki İkinci Grubun oluşumu-
na liderlik etmesinden… Nurettin Topçu, Hüseyin Avni 
Ulaş’ı Türkiye’deki genel gelişim trendi içinde merkezî 
bir konuma yerleştirir. Muhalefetin biçimi de değişik dö-
nemler açısından olağanüstü farklı, DP, CHP muhalefeti 
farklı. Peki, DP muhalefetine MP nasıl yaklaşmaktadır? 
MP, DP’yi muazzam bir muhalefet hareketi kabul etmez. 
Mesele Millî Mücadele dönemindeki gelişmeler açısın-
dan ele alındığında Hüseyin Avni Ulaş’ın da, o grubun da 
MP olayına bakış biçimi belli ölçüde mesafelidir. Siyasî 
Partiler kitabında anlatıldığına göre bunun MP’nin prog-
ramının yazma süreciyle de bağlantısı söz konusudur. 
Nurettin Topçu’nun daha sonraki yıllarda çok daha net 
bir biçimde Süleyman Demirel’in AP’siyle —aradaki me-
safenin kopmasıyla beraber— daha yakın sayılabilecek 
bir ilişkisi kurulabilir.

Tekrar Hüseyin Avni Ulaş’a gelirsek, Nurettin Top-
çu’nun onu önemsemesinin altında şu var: Türkiye’nin 
genel gelişim trendi içinde Millî Mücadele’deki temel mu-
halefet olayını değerlendirmeye çalışmak. 1939’dan iti-
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baren belki de o muhalif kanatlar içinde sisteme, rejime 
ve döneme yönelik en köklü eleştiriyi Hareket dergisinde 
Nurettin Topçu’nun yazılarında görebilmek olanaklı.

Yıllar sonra Cemil Meriç Hilmi Ziya Ülken öldü-
ğünde onun üzerine bir metin yazarak bir eleştiri yapar. 
Hilmi Ziya’yı tüm kutsallar yıkılırken hiç sesini çıkar-
madığı için eleştirir. Burada bu eleştiri tarzının da çok 
önemli bir problemi bulunduğundan bunu Cemil Meriç 
söylemek durumunda değil, çünkü onun yakın döneme, 
erken Cumhuriyet devri diye telakki edilen döneme yö-
nelik muhalif kimliği çok daha sonra oluştu. Dolayısıyla 
Hilmi Ziya Ülken’e bunu söylemesinin hiçbir anlamı yok. 
İkincisi, Ülken’in bu konuda bir şeyler söylemesinin ge-
reği yok. Çünkü Ülken o dönemlerde farklı bir noktada 
durmaktadır. O dönemlerdeki genel gelişim trendi içinde 
en azından dönemle belli hususlarda hemfikir. Özellikle 
de bu çerçeveye dinsel eksenli bakıldığında, din konusu 
etrafında odaklaştırarak yaklaşıldığında hemfikir olma 
durumu çok daha net bir biçimde görülür.

Nurettin Topçu’nun erken döneme ilişkin eleştirile-
rinde bakılacak noktalardan biri gene Hareket dergisinde 

çıkan Mehmet Âkif üzerine bir yazısından kaynaklanır. Bu metinde kahra-
manlar üzerinde duran Nurettin Topçu iki temel noktaya dikkate çekmek-
tedir: Biri kahraman başka konuların yanında öncelikle fikir ve iman konu-
sunda çok istikrarlı olmalıdır. Hakikaten karşılaştırmalı bir açıdan meseleye 
bakıldığında Nurettin Topçu kadar istikrarlı bir entelektüeli bulmak müm-
kün değildir. 

Nurettin Topçu’nun istikrarlı olmasının nedenlerinin başında gündelik 
siyasete yönelik ilgisinin sınırlılığı veya hepten yokluğu gelir. Hatta bunun 
yokluğu Hareket dergisinin son dönem gelişmesindeki yerinde de barizdir. 
Nurettin Topçu üzerine Türkiye Yazarlar Birliğinin İstanbul’da düzenlediği 
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sempozyumda Ezel Erverdi’nin söylediklerini de bununla bir arada ele almak 
mümkündür. Bu Orhan Okay’a mektubunda da çok net bir biçimde belirgin-
lik kazanır. Hareket dergisi 1966 yılında çıkmaya başladığında Orhan Okay’a 
yazdığı mektubunda “Biz bir dergi çıkaracağız, böyle bir dergide usulen si-
yaset de olsa biz siyasetin bütünüyle dışında kalmaya çalışacağız.” diyor. Bu 
açıdan bakıldığında Nurettin Topçu’nun en baştan itibaren siyasal olaylara 
mesafeli bir yaklaşımının, mesafenin ötesinde soğuk ve ilgisiz bir bakış açısı-
nın varlığı fark edilir. 

Mehmet Âkif yazısında çok net bir biçimde kahramanın ikinci özelliği 
bağlamında sadece Türkiye’de değil, dünyada da insanların siyaseten etkili 
başat tarafta bulunmalarının doğru olmadığını dile getirir. Aslında o gün baş-
ta bulunanlara, yönetenlere yaslanılmaması gerektiğini çok edebî bir tarzda 
ifade ediyor. Hayri Kırbaşoğlu’nun Nurettin Topçu hakkında dile getirdiği 
emperyalizm ve antiemperyalizm konuları çok öne çıkmaz oldu. Bu Türki-
ye’de sadece belli bir kesimde değil, önemli ölçüde solda da gündemden düştü. 
Diğer yandan muhafazakârlar, İslamcılar arasında Batı’ya, Amerika’ya karşı 
belki eski yaklaşımlarına uygun bir biçimde sempati yeni baştan teşekkül etti. 
Solda 1960’lı yıllarda bu tür bir sempati yok ama daha sonraki dönemde buna 
sempati demesek bile —ki bana göre rahatlıkla söyleyebiliriz— bunun da ba-
riz bir biçimde en azından nötr bir tavra dönüştüğünü ifade etmek mümkün. 
Hatta bunun başka boyutları da söz konusu. 

Nurettin Topçu’ya bu dönemin ekseni çerçevesinde bakıldığında çoğu ki-
şinin onun öne çıkardığı hususlara ilgisizliği söz konusu. Hakeza Türkiye’de 
başka kesimdekilerin Nurettin Topçu ilgisinin azalmasının çok bariz bir gö-
rüntüsü var. Bunu 1960’lı yıllardaki yaklaşımlardan hareketle ifade etmek 
mümkün fakat son dönemde böyle bir ilgi yok. 1960’lı yıllarda Doğan Avcıoğ-
lu, Nurettin Topçu’yu da kapsayacak bir biçimde Türkiye’de kendi tabiriyle ala-
turka sağcılara alafranga sağcılardan daha olumlu yaklaşılması gerektiğini dile 
getirir. Bunu gündeme getirirken bir taraftan Aydın Yalçın ve öbür taraftan 
Nurettin Topçu ve Osman Yüksel Serdengeçti örneğini verir. Osman Yüksel 
adını andığı yıllarda Osman Yüksel AP’nin milletvekili, Nurettin Topçu’nun 
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böyle siyasi bir yönü bulunmamakta. Hareket dergisinin ilk sayılarından birin-
de çok siyasi bir tarz bulunmamasına rağmen Osman Yüksel Serdengeçti’nin o 
dönemde çıkardığı Serdengeçti dergisi bağlamında, derginin zihninin siyase-
ten belli bir yerde, radikal bir yerde durması yönüyle okunması gerektiği belir-
tilebilir. Doğan Avcıoğlu da çok net bir biçimde politikanın içinde yer almayan 
Nurettin Topçu’nun farkını görmektedir. Onun 1967’den özellikle 1969’daki 
“Kanlı Pazar” olayından önce Nurettin Topçu’yu önemsediğini fark etmemek 
imkânsız. Bu da çok net bir biçimde o metne yansımaktadır. Bunun, dönemin 
gelişmeleri içinde ayrıca ele alınması mümkün. Sağa ve dine en eleştirel ba-
kan Doğan Avcıoğlu din konusundaki tavrı, yaklaşımı olağanüstü olumlu bir 
entelektüele ilgi duymakta önemini tebarüz ettirmektedir. O dönemde Doğan 
Avcıoğlu’nun en temel eğilimlerinden biri çok net bir biçimde anti–Ameri-
kan olmasıdır. Belki yazının satır araları okunduğunda Doğan Avcıoğlu’nun 
da Sovyetler Birliği ve Amerika konusundaki tutumuyla Nurettin Topçu’nun 
antikapitalist, antiemperyalist, antikomünist tutumu çevresinde Türkiye’nin 
bağımsızlığı noktasındaki yaklaşımı bir şekilde özdeşlik arz eder.

Nurettin Topçu, Birinci Meclis ve Hüseyin Avni Ulaş üzerinde odaklan-
maktadır. Tabii, her bir olaya ve kişiye bakış tarzının farklı farklı biçimleri ve 
yönleri olabilir. Biraz daha uç bir noktadan hareket edildiğinde Hüseyin Avni 
Ulaş'ı eleştirmek mümkün, hatta onu eleştirel biçimde değerlendiren biri anı-
larında “İşte ne olacak, Hüseyin Avni Ulaş’tan bir muhalif çıkarmak çok fazla 
anlamlı değil. Hüseyin Avni Ulaş devletin noteridir.” şeklinde bir görüş ileri 
sürer. Bu durumun önemi şuradan kaynaklanır: Türkiye’de bunlar üzerinde 
gerektiği ölçüde durulmamaktadır. Çünkü insanlar daha bariz bir şekilde pra-
tik siyaseti öne çıkarmaya yatkındırlar. Genelde olayları ele alanların çözüm-
lemeye çalıştığı 1950’de ne olacak, 1960’ta ne olacak, daha sonra ne olacak 
gibi sorular çerçevesinde şekillenmektedir. Nurettin Topçu’nun yaklaşımı ise 
siyasetle mesafesinden dolayı çok daha önceden belirginleşmeye başlar. Tür-
kiye’nin siyasi yazınında o döneme odaklanmış metinler yok denilecek kadar 
azdır. Bu gelişmeler bir şekilde roman üzerinden şekillenmek durumunda 
kalmaktadır. Türkiye’de 1960’lı yıllarda bizim tarihsel sürecimizi yorumlama 
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bakımından iki önemli romancı var: Biri Kemal Tahir, diğeri Tarık Buğra’dır. 
Nurettin Topçu’nun çıkardığı derginin ilk sayılarında bir toplumu anlamanın 
en gerçekçi yolunun edebiyatını anlamaktan geçtiği vurgulanır. Bir toplumun 
ruhunu edebiyatın ortaya koyduğu şeklinde bir yaklaşımı bulunan Nurettin 
Topçu’nun öne çıkardığı bazı hususlar Tarık Buğra’nın yazdıklarında günde-
me gelmektedir.

Peki, Tarık Buğra’nın romanlarında nasıl işlenmektedir? Türkiye’de si-
yaset bilimcilerin, sosyologların yakalayamadığı Hüseyin Avni Ulaş, Tarık 
Buğra’nın Firavun İmanı (1976) romanında işlendi. Yücel Çakmaklı Küçük 
Ağa romanını filme çekti. Ben tesadüfen Yücel Çakmaklı’ya “Tarık Buğra’nın 
filme çekilebilecek en iyi romanı belki de Firavun İmanı’dır, en ilginç, belki 
de en muhalif olanı.” dedim. Türkiye’de bunu olumlu anlamda da söylersi-
niz, olumsuz anlamda da. Son yıllar olmasa ne Kurt Kanunu ne Yol Ayrımı 
televizyon dizisi olabilirdi. Yücel Çakmaklı da “Ben tabii en evvela onu filme 
çekmeye çalışırdım ama ortam fazla müsait değildi.” dedi.

Tarık Buğra’nın Firavun İmanı romanında Birinci Meclis dolayısıyla Ha-
san Basri Çantay, Mehmet Âkif ve Hüseyin Avni Ulaş çok net bir biçimde 
öne çıkar. Ahmet Demirel, 1990’lı yıllarda Türkiye’de siyaset bilimi, sosyoloji 
literatürü içinde en ciddi metinlerden birini Birinci Mecliste Muhalefet: İkinci 
Grup (1993) kitabını yazdı. Bu yapıt Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemi-
ne muhalefet edenlerin, etmeye çalışanların yakalayamadığı bir konuyu ele 
alması bakımından önemliydi. Kitabın başında da bu konuya değinenlere 
göndermeler yer alır. Aslında hikâye nerede düğümleniyor biliyor musunuz? 
Araştırma yapanlar ilk dönem Hareket dergisiyle ilgilense sadece DP değil, 
erken Cumhuriyet devrini de anlamak ve anlamlandırmak açısından önemli 
metinler bulabilir. Ahmet Demirel’in kitabı Hareket dergisinde 1948’de ya-
yımlanan iki makaleye gönderme yapsa, çalışmasının başında bahsettiği o üç 
temel metinden çok daha geniş ve kapsamlı bir biçimde Hüseyin Avni Ulaş’ın 
İkinci Grubun Türkiye’deki genel gelişim trendi içinde çok daha merkezî bir 
yerinin bulunduğunu anlamlandırabilirdi. Sadece bu durum bile Nurettin 
Topçu’nun erken tarihlerde fazla ilgisi olmayan Türk siyasi hayatına bakarken 
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bile ne derece önemli ve köklü bir yorum yaptığını ortaya 
koymaktadır.

Nurettin Topçu Anadolu sosyalizmi tabirini kullanır-
ken bunu Türkiye’de gündelik siyaset bağlamında düşün-
memiş, başka siyasal çevrelerle bağlantılar düşüncesiyle 
gündeme getirmemiştir. Belki “hasbi ilim” kavramını 
onun için kullanmak daha doğru görünmektedir. Diğer 
entelektüeller o dönemde ve daha sonraları sosyalizm 
kavramına müracaat ederken bunu daha pratik ve prag-
matik bir çerçevede mütalaa etmişlerdir. Bu noktada me-
sela pratik ve pragmatik olmayan benzeri bir tavrı Sezai 
Karakoç’un ele alış biçiminde görmek mümkündür. Hat-
ta bu noktada bir karşılaştırma yapılacak olursa Hüseyin 
Hatemi’nin İslâm Açısından Sosyalizm yapıtı pratik ve 
pragmatik bir mahiyet arz etmese de güncel tartışmala-
rın, Yön dergisinde cereyan eden tartışmaların da etkisi 
çerçevesinde gelişmiştir. 

Nurettin Topçu’nun yaklaşımlarının dönemin orta-
mıyla bağlantısı yoktur veya belirgin şekilde sınırlıdır. 
Aslında buradan kalkarak Nurettin Topçu’nun sol ente-
lektüellerle irtibatını düşünmek biraz abartılı gibidir. Bu 
ilişkiler ağı daha çok 1960’lı yıllarda görünür. Aslında o 

dönemde dergiyi sadece Nurettin Topçu yönlendirmiyordu. Derginin o dö-
nemde bazı sol, Marksist olan çevrelerle ilişkisi Nurettin Topçu’yu rahatsız 
etmekteydi. Muhtemelen bazı muhafazakâr yazarların makaleleri de. Mesela 
Cemil Meriç’in metinleri de. Nurettin Topçu çağdaşı bir entelektüel hakkında 
açık ya örtük olumlu düşünce beyan etmemediği gibi, değişik düşün adamları, 
bu arada çok sayıda aydın hakkında olumlu düşünceler telaffuz eden Cemil 
Meriç de Nurettin Topçu hakkındaki düşüncelerini yazıya dökmemiştir. Dola-
yısıyla o dönemde Topçu’nun sol, sosyalist entelektüellerle ilişkisi konusu biraz 
yanlış anlaşılmış konu şeklinde kendini göstermektedir. Meseleyi ele alanlar 
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genellikle Mehmet Ali Aybar ve Hikmet Kıvılcımlı ile koşutluk kurarak değer-
lendirme yapmaya yatkındır. Ancak Aybar’la bir konuşmuşluğu olmamasına 
rağmen genelde düşünceleri vesilesiyle karşılaştırma yapıldığı görülmektedir. 
Aslında böylesi bir karşılaştırma düşüncesinin genel yapısı hakkında düşün-
müş ve onun düşüncesine dair bir metin yazmış yazarın Aybar’la Topçu’yu kar-
şılaştıran yaklaşımından kaynaklanmıştır. Aynı zamanda yazar zaten Topçu’yu 
milliyetçilik ekseninde incelemekte ve o dönem düşünürlerini milliyetçi diye 
değerlendirmektedir. Tabii, durum aynı şekilde Kıvılcımlı açısından da söz ko-
nusu edilebilir. Topçu Kıvılcımlı ile de benzer bir şekilde milliyetçilik konusun-
daki yaklaşımı açısından yakınlaştırılarak yorumlanmıştır. Hatta bu noktada 
Sadık Göksu’nun Topçu ile Kıvılcımlı’yı buluşturması önemli bir gösterge ola-
rak düşünülebilir. Fakat Topçu’nun bu tarz ilişkilere sıcak bakmadığı yazdıkla-
rından rahatlıkla anlaşılabilir. Cemil Meriç’in Kıvılcımlı’ya yönelik yaklaşımın 
sıcaklığının zerresini Nurettin Topçu’da bulmak mümkün değildir. Yazılarında 
örtük olarak da olsa bu tarz bir değerlendirmeye rastlanmaz. Aynı zamanda 
Hikmet Kıvılcımlı’nın din konusuna yaklaşımı İslami–muhafazakâr kesimde 
ilgi çekmiştir. Belki de bu nedenlerle Cemil Meriç’ten Nevzat Kösoğlu’na kadar 
Kıvılcımlı’ya yönelik olumlu düşünceler belirtilmiştir. Aslında insanların dö-
nem açısından yazdıklarına bakmak anlamlı olabilir. 

Dönemin özelliklerine duyarlı olmak Nurettin Topçu’nun kitabında yok 
gibidir. Türkiye’nin liberal, özellikle de sol kamuoyuna Cemil Meriç ölçü-
sünde, Türkiye’nin milliyetçi düşünce ortamında da Necip Fazıl ölçüsünde 
olumlu görünmüş bir düşünür yoktur. Bunların üçü de en azından yakın ku-
şaktan sayılabilir. Cemil Meriç bir dönemde, metinlerinin kitap şeklinde ya-
yımlandığı dönemde Türkiye’nin “ilerici” diye nitelenen çevreleriyle yakındır. 
Bu dönemde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji dergisinde yayımlanan “ideoloji” 
konulu makalesiyle de Marksizme belirgin bir şekilde aşina olduğunu göster-
mektedir. Hisar ve Sebil dergilerinde 1970’li yıllarda yazmış, ana noktaları iti-
barıyla 1970’li yılların başlarından itibaren birbiri ardına yayımlanan kitapları 
entelektüel tecessüsünden izler taşısa da milliyetçi, Türkiye’de cari milliyetçi 
çizgi çerçevesinde seyretmiştir. O dönemde Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi 
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kitabı üzerine olduğu kadar Aclan Sayılgan’ın kendi hayat hikâyesinden iz-
ler taşıyan Deprem romanı üzerine de müthiş olumlu birer metin yazmıştır. 
O dönemlerde din meselesine de daha sıcak yaklaşan bir tutumu olmuştur. 
Cumhuriyet inkılaplarına yönelik eleştirel tutumu bu dönemde yani Nurettin 
Topçu’dan hayli geç bir dönemde belirmiştir. O da belirli biçimde örtük kal-
mıştır. Daha sonraki dönemde, özellikle 1980 sonrasında sola daha olumlu bir 
tutumla yaklaşmıştır. Daha önceki dönemde de 1970’li yıllarda da sol içinde 
muhalif konumdaki entelektüeller hakkında olumlu metinler yazmıştır. Me-
sela Attilâ İlhan ve Kemal Tahir. Başka türlü ifade etmek gerekirse dönemin 
rengi onun metinlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Aynı şekilde dönemin ren-
gi İslami–muhafazakâr kesime Necip Fazıl’ı olağanüstü olumlu göstermiştir. 
Türkiye’de çağdaşları açısından düşünürlerin Hikmet Kıvılcımlı hakkında yaz-
dıkları Topçu hakkında yazdıklarından hem daha fazla hem de daha olumlu-
dur. Bu iki durumun nedeni siyasete mesafesinden kaynaklanmaktadır. Her 
iki kesimden de uzak olma durumu bu noktada açıklayıcı görünmektedir. 
Aslında başka entelektüellerin ikili, çelişkili tavırları Nurettin Topçu için söz 
konusu değildir. Bu noktada ikili bir davranış biçimini görmek mümkündür. 
Cemil Meriç’in Jurnal’lerindeki aydın resmî geçidi, kendine beyanıyla âleme 
beyanı arasında ne kadar mesafe olduğunu gösterecek mahiyettedir. Orada 
aşikâr tarzda söylemediğini, söyleyemediklerini Sezai Karakoç, Necip Fazıl, 
Erol Güngör ve diğer entelektüeller hakkında belirtmektedir. Onun net bir 
şekilde yazıyla dile getiremediği eleştiriler Jurnal’inde yer almaktadır. Aynı 
zamanda başka entelektüeller hakkında yazdığı güzellemeler vardır. Bunlar 
genellikle geçmiş dönem aydınları üzerine olsa da yaşayan aydınlar bir yönü 
itibarıyla siyasal kimlikler üzerinden olumlanır. Özellikle metinler üzerine ya-
zanlarda bu tarz durumlarla karşılaşmak mümkün. Nitekim eleştiriler de aynı 
mantalite çerçevesinde gelişebilir. Burada mesela Cemil Meriç’in Kemal Tahir 
ve Attilâ İlhan üzerine yazdıkları örnek gösterilebilir. 

Türkiye’de entelektüel olarak önemsenmenin yolu genellikle siyaset üze-
rine yazmaktan geçer. Vaktiyle kültür alanının iktidarı solda olduğu için sol 
hakkında, kimi sol entelektüel figürler hakkında olumlu makaleler yazılmış-
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tır. Böylelikle de Türk entelektüel hayatında merkezî bir yerde olunabileceği 
düşünülmüştür. Nurettin Topçu’nun böylesi bir yönelimi olmamıştır. Hatta 
belki de sosyalizm Roger Garaudy ekseniyle Türkiye’de gündeme gelirken o 
meseleyi tipik bir Orta Doğulu gibi formüle etmeye çalışmıştır. Bunun öne-
mine dikkat etmek gerekmektedir. Daha doğrusu meseleyi Batılı bir entelek-
tüele odaklamamak gereğini düşünmüştür. Hareket Yayınları Mustafa Sibaî 
ile değerlendirme yaparken o meseleyi kendi yaklaşım tarzıyla açıklamaya 
çalışmıştır. Onun Anadolu sosyalizmini açıklayış şekli yabancı metinlere atıf 
yoluyla değil özümsenmiş bir yorum şeklinde tezahür etmiştir. Aslında belki 
de Nurettin Topçu’nun düşüncelerini anlamlandırmak açısından onun metin-
lerinin tasvirî mahiyette metinler değil, tahlilî mahiyette metinler olduğunu 
söylemek gerekir. Türkiye’de aydınların çoğunlukla da bilgi aktararak metinler 
yazdığı görülmektedir. Bilgi aktarmayı sadece çeviri yapmak şeklinde anlama-
mak gerekir. Örneğin Cemil Meriç’in aydınlar, ideoloji, roman, hümanizm ve 
Max Weber üzerine yazdıklarını tahlil diye nitelemekten ziyade bilgi aktarmak 
şeklinde anlamak lazımdır. Bir de başka entelektüellerle ortak eğilim içinde 
olmaması bir tür yalnızlık şeklinde nitelenebilir. Nurettin Topçu’nun kendi 
düşünsel damgasını taşıyan dergiyi çıkarması, derginin 1960’lı ve 1970’li yıl-
lardaki yazılarının dergiden soyutlanmış hâl alması kendi bağımsız düşünsel 
kimliğinin bir göstergesidir. Üstelik Hareket bir de yeni döneme girerken çı-
kan ilk dergilerden biridir. Aslında bir derginin birkaç kişiyle birlikte —başat 
olarak bir aydın da olsa— çıkarılması ya da doğrultusu belirgin bir dergide 
yazma insanın düşüncelerinin derginin doğrultusuna eklemlenmesine neden 
olabilir. Biraz pratik, pragmatik aydın bile isteye düşüncelerini yazdığı der-
ginin düşünsel doğrultusuna uyarlayabilir. Bu anlamda Nurettin Topçu’nun 
farklı bir yeri, farklı bir yönü var gibi görünmektedir. Metinlerinin kısalığı tah-
lillerinin yoğunluğundan gelmektedir. Nurettin Topçu çağdaşı yazarlara göre 
başka yazarlarla birlikte daha az anılabilecek bir yazardır. Bunun nedenlerinin 
başında da yazdıklarında net bir sürekliliğin olması gelir. Önceden kitaplaşmış 
ve önceden yazılmış metinlerini görmek istememe gibi bir derdi yoktur. Bi-
zim aydınlarımızdan pek çoğu önceki dönemde yayımladıkları kimi kitapları, 
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kimi makaleleri unutmak ister. Bu durumun Nurettin Topçu’da görülmemesi-
nin nedenleri üzerinde düşünmek gerek. Nurettin Topçu’nun kendi doğrultu-
sunda olan ya da öyle görülen, düşünülen aydınlardan temel farklarından biri 
Osmanlı’ya yönelik mesafeli ve eleştirel bakışıdır. Ondan öte geçmiş dönemin 
olumlanan edebiyatına eleştirel bakmış ve hatta bu edebiyat içinde eleştiri-
len unsurları olumlu değerlendirmiştir. Milliyetçiliği de farklı bir çerçevede 
anlaşılmıştır. Bu anlamda Anadolucu diye nitelenen aydınlara göre meseleyi 
farklı anlamıştır. Meseleyi hemen her döneminde Hilmi Ziya Ülken’den farklı 
mütalaa etmiştir. Hatta bu konuda hepsi profesör olan entelektüellerden farklı 
bakmıştır. Örneğin Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’dan daha radikal bir noktada 
durması da anlaşılmaya çalışılmalıdır. Fındıklıoğlu’nun Hüseyin Avni Ulaş 
hakkındaki metni daha sade suya tirit bir metindir. Zaten o metin de bir so-
ruşturma sonucu yazılmıştır. Aslında 1950’li yıllara giderken Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu eleştirisinin neden soyadı ekseninde kaldığına dikkat etmek ge-
rekir. Buna mukabil Nurettin Topçu’nun dönem eleştirisinin çok daha köklü 
olduğu Hareket’in ilk sayılarından itibaren anlaşılabilir. Bu çerçeveden bakıl-
dığı zaman Türkiye’de erken Cumhuriyet dönemi incelemelerinin hararetli 
olduğu dönemde Nurettin Topçu’nun yaklaşımları tahkik edilse daha belirgin 
bir çalışma ortaya çıkardı. Mesele Kemalizmden milliyetçiliğe yöneldiği za-
man ortaya çıkan Nurettin Topçu portresi hâliyle farklı olacaktı. Nitekim de 
öyle oldu. Türkiye’de Topçu’nun fikirleri üzerine projektör milliyetçilik biraz 
başka türlü incelenmeye başlandığı zaman tutuldu. Bu tarz bir milliyetçilik 
anlayışının da Nurettin Topçu’nun dünyasında kabul edilebilir bir yanı bu-
lunmaz. Nurettin Topçu’nun incelendiği dönemde bir de muhafazakârlık ko-
nusunda çalışmak yaygınlaştı. Türk sağının bu hâlleri eleştirel bir şekilde ele 
alınıp yorumlandı. Eşitlendi de. Bu değerlendirme eylemine de aynı zamanda 
muhafazakâr İslamcı kesim, aydınlar da katıldı. Onların da önemli bir kıs-
mı İslamcılığın milliyetçilikten iyice ayrılmasını amaçlıyordu. Tabii muhafa-
zakârlıktan da… Dolayısıyla 1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadar hemen her 
entelektüeli, milliyetçilikte ve muhafazakârlıkta eşitlemek amaçlandı. Amaç 
siyaset yazmak olduğu zaman bu anlaşılabilir ama amaç entelektüel tarih yaz-
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mak olduğu zaman bunun anlaşılması mümkün değil. Aslında sol eğilimli biri 
için bu eşitleme problem yaratmasa da muhafazakâr İslamcı biri için bunun 
problem yaratması gerekir. Meselenin çözümlenmesi açısından bugünkü siya-
sal ortamda çok sayıda İslamcı muhafazakâr entelektüel revaçtayken Nurettin 
Topçu’nun dikkat çekmemesi üzerinde durulmalıdır. Onun Türkiye’de siyasete 
bakışı 1920–1923 yılları arasındaki gelişmelere odaklanmıştır. Kendi düşün-
cesi dışındakilere ilişkin mesafesini ve eleştirel tutumunu düşünsel bakımdan 
kendisiyle aynı mecrada anılan aydınlara karşı da koruduğu dikkate alınmalı-
dır. Buna mukabil entelektüel üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra gü-
nün koşulları çerçevesinde ucuz eleştiri yapılmaktadır. 

Geçmiş üzerine konuşulurken, değerlendirme yapılırken kuşkusuz bu-
günden bakılarak değerlendirme yapılacaktır ancak elbette dönemle ve ente-
lektüelle empati yapılarak o dönemin düşünce hayatı da anlaşılmaya çalışıla-
caktır. Bu noktalar kesinlikle akılda tutulmalıdır.  

Hüseyin Avni Ulaş konusunda duyarlılık taşımayan, yazdıklarında felsefi 
boyut bulunmasa da soyutlama düzeyi gelişkin olmayan, İslam sosyalizmi, 
Anadolu sosyalizmi, ruhçu sosyalizm kavramlarını telaffuz etmekten imtina 
edenlerin Nurettin Topçu ile düşünsel paralelliklerinin hâliyle zayıf olacağı 
aşikârdır.

Tabii bir de hemen herkesin Süleyman Demirel ya da Saadettin Bilgiç’i 
önemsedikleri bir tarih kesitinde genel başkanlık yarışında Ali Fuad Başgil’i 
tercih etmesinin farklılığı da fazlasıyla önemli görünmektedir.

(2015)





 CEMIL  MER Iç 281

Cemil Meriç 
TÜRK IYE ’DE  FRANS IZ  L I TERATÜRÜNE 
MEFTUN OLARAK YAŞAMAK

Cemil Meriç’i anlamaya çalışırken önce bir hususa dikkat etmek gerekmekte-
dir. Şu soruyla başlamak anlamlı olabilir: İstanbul Sosyolojiye hangi dönemde, 
kimin zamanında girmiş? Doğrusu bu biliniyor mu bilinmiyor mu, emin deği-
lim. Daha evvel Cahit Tanyol zamanında girdiğini sanıyordum ama birtakım 
metinleri okunduğunda, o dönemdeki birtakım gelişmeler, anlatılanlar değer-
lendirildiğinde Nurettin Şazi Kösemihal döneminde girdiği anlaşılmakta. 

Cemil Meriç, İstanbul’a geldikten sonra belli çevreler ile ilişki içinde. Belli 
toplantılarda Nurettin Şazi Kösemihal’ı görür. Kösemihal onu İstanbul Sos-
yolojiye Fransızca öğretmek amacıyla çağırır. Tabii, Fransızca öğretmek du-
rumu da Cemil Meriç’in sosyolojiye yatkınlığı sebebiyle de sosyoloji metinle-
rinin tahlili çerçevesinde şekillenir. Ümit Meriç’in derlediği metne baktığınız 
zaman o dönemde sosyoloji bölümünde, daha sonra da başka mekânlarda 
verdiği konferanslardan tutulmuş notları görmek mümkün. Cemil Meriç’in 
İstanbul Sosyolojideki öyküsü bu şekilde başlar ve ağırlıklı olarak da sosyoloji 
ekseninde devam eder.

Cemil Meriç’in 1940’ta Hilmi Ziya Ülken’in çıkarmaya başladığı Sosyo-
loji dergisinin 1967’de yayımlanan sayısında —1960’ta Hilmi Ziya oradan 
ayrıldıktan sonra— ideoloji üzerine gelişkin bir metni yayımlanır. Meriç’in 
Sosyoloji Notları ve Konferanslar kitabı okunduğunda şöyle düşünmemek 
imkânsız: O notlar sosyoloji notları mı? Evet, onlar sosyoloji konusunda ya-
pılan ders takrirleri. Fakat Cemil Meriç’in sosyoloji üzerine daha derinlikli 
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metinleri başka kitaplarında yayımlananlar. O çerçevede bakıldığında İstan-
bul Sosyolojinin Ziya Gökalp’ten beri genel bir gelişim dinamiği söz konusu. 
Daha derinlikli bir şekilde bakıldığında eski dönem bariz bir biçimde farklı-
dır. Peki, meselenin belirgin kılınması için ağırlıklı olarak kime odaklanmak 
lazım? Döneminin ve sonrasının isimleri nazarıitibara alınırsa Hilmi Ziya 
Ülken’e bakılması gerekir çünkü onun ağırlıklı bir önem taşıdığı aşikârdır. 
Onun metinleri iki ana eksende gelişir. Hilmi Ziya Ülken, hem Türkiye’nin 
meselelerini çözümlemeye çalışır hem de sosyoloji de dâhil olmak üzere sos-
yal bilimler alanında da derinlikli ve teorik metinler kaleme almasıyla çok 
farklı bir konumda bulunmaktadır. Cahit Tanyol’un metinleri de hakeza aynı 
şekilde mütalaa edilebilir. Cahit Tanyol’un da Türkiye’nin somut meseleleri-
ne yönelik söylemek istediği düşünceleri var, bunu saptamak mümkün. Peki, 
bu hangi konular etrafında şekillenir? Sosyalizm, İslamiyet ve daha sonraki 
dönemde Kemalizm çerçevesinde belirginlik kazandığını söylemeye gerek 
yoktur. Bütünsel bir yaklaşım dönemin farklılıklarının kavrama sürecini de 
kolaylaştıracaktır. Nurettin Şazi Kösemihal’in dönemi biraz daha Türkiye’nin 
somut sorunlarından farklılaşma dönemi ve Cemil Meriç tam tekmil o döne-
me uygun bir figür olarak kendini gösterir. Cemil Meriç’in yazdıkları Türki-
ye’ye dair yapıtlar olmaktan uzaktır. Onun metinleri daha genel mahiyette ve 
Batı düşüncesine yönelik yaklaşımlar şeklinde belirginleşir.

Cemil Meriç ile beraber düşünüldüğünde İstanbul Sosyolojide öncelikle 
Turhan Yörükan’ı, Ayda Yörükan’ı hatırlamak yol gösterici olabilir. Bunun ya-
nında Muzaffer Sencer, Oya Baydar o zamanki adıyla Oya Sencer isimlerinin 
anılması da anlamlıdır. Söz konusu isimlerin Türkiye’nin somut meseleleri 
üzerine duyarlıklı metinler yazdıkları saptanabilir. Bununla birlikte o dönem-
de İstanbul Sosyolojide başka türlü problemler de söz konusu. Bakıldığın-
da Cemil Meriç belki en başat figür olarak daha teorik metinlerle gündeme 
gelmektedir. Meriç’in düşünsel ortam açısından Batı düşüncesine en yatkın 
portre olarak görülmesi başka noktaların anlaşılmasına yol açabilir. Cemil 
Meriç, bu bağlamda Hilmi Ziya Ülken’den farklı. Hilmi Ziya’da hem Doğu 
düşüncesine hem Batı düşüncesine, hem Türkiye’nin o günlerine hem Tür-
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kiye’nin geçmişine yönelik ilgilerin bulunması meseleyi temelden anlamayı 
mümkün kılabilir. Cemil Meriç ise sosyolojik boyutlu yapıtlardan ziyade ede-
bî metinler üzerinde odaklaşır. İstanbul Sosyoloji Bölümünün günümüzdeki 
ve eski dönemdeki durumuna mesela Baykan Sezer’in 1989’da sosyolojinin 
75. yılı diye kutladığı yılda yazılanlara bakıldığında Cemil Meriç’in metin-
lerini veya entellektüel figür olarak Cemil Meriç’i belli bir yere oturtmakta 
zorlandıkları fark edilir. Bunun sebebi Sosyoloji Bölümünün yapısıyla ilgili 
olduğu kadar Cemil Meriç’in, o dönemdeki genel eğilimin belli ölçüde dışın-
da bulunmasıyla bağlantılıdır.

Cemil Meriç’in kitaplarını kısaca yayın tarihleriyle birlikte anmak düşün-
sel dünyasının yorumlanması sürecinde yol gösterici olabilir. Hind Edebiyatı 
1964’te yazılmasıyla dikkati çeker. Aynı eser daha sonra Bir Dünyanın Eşi-
ğinde adıyla yayımlanır. Saint–Simon: İlk Sosyalist, İlk Sosyolog (1967), Bu 
Ülke (1974), Umrandan Uygarlığa (1974), Mağaradakiler (1978), Bir Facianın 
Hikâyesi (1981), Kırk Ambar (1980), Işık Doğudan Gelir (1984) ve Kültürden 
İrfana (1986) adlı kitapları temel yapıtları olması hasebiyle Cemil Meriç’in 
entelektüel dünyasının kavranmasının yolunu açabilir. Bunların yanında 
Jurnal adlı günlüklerinden aktarılmış yapıtları aynı zamanda duygularıyla 
kaynaşmış düşüncelerini içerir. Günlükleri, bir yönüyle Meriç’in iç dünyasını 
görebileceğimiz metinlerdir aynı zamanda.

Cemil Meriç’in ilk iki kitabına bakıldığında daha sonraki metinlerinde 
gündeme giren hususların bu yapıtlarda gündeme gelmediği görülür. Hatta 
daha sonraki eserlerine, mesela Kırk Ambar’a bakıldığında da bunu görmek 
mümkün. Aslında onun tüm kitaplarını ilk yayımlanmış biçimi ve şimdiki bi-
çimi ile algılamak gerekir çünkü o yazılar eski yerlerinde durmaz. Aslında te-
matik olarak çok daha mantıklı bir yerde durdukları söylenebilir. Önemli olan 
bir husus da bu kitapların yayımlanış serüvenidir. Cemil Meriç fotoğrafının 
bu yayın serüveninde zaman içinde değiştiği görülür. Öncelikle şunu belirt-
mek gerekir: Türkiye’de entelektüelleri anlatırken, şayet bir entelektüeli önem-
semiyorsak ondan hiç kötü bahsetmeyiz, önemsiyorsak da onu her şeyi en 
mükemmel, en doğru tarzda söylemiş bir düşünür şeklinde telakki ederiz. Bu 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I284

entelektüellere bakışla ilgili yaygın bir eğilimdir. Türkiye’de çoğu kişi açısından 
da bir tek düzgün entelektüel vardır, başka da yoktur. Mesela Cemil Meriç 
veya Necip Fazıl’ı ele alırken durum böyledir. Başka entelektüeller üzerinde 
durulurken de. Aslında bu doğru bir yaklaşım değildir. Elbette, Türkiye’de her 
entelektüelin birtakım sınırlılıkları olabilir. Ancak Türkiye’de çok sayıda ciddi 
entelektüel vardır. Meseleye böyle bakmak gerekir. Bunun yanında insanlar 
bir entelektüeli önemsedikleri zaman yirmi sene sonra da o entelektüel hak-
kında olağanüstü olumlu düşünceler telaffuz ederler ve aslında o entelektüeli 
başka bir fotoğrafla verdiklerinin farkında olmazlar. Bu durumda entelektüeli 
hakikaten değiştirmiş, dönüştürmüş olursun ki Cemil Meriç üzerine yazılan 
metinlere bakıldığında bunu bariz bir biçimde görmek zor değildir. Diğer 
taraftan entelektüeller problemsiz midir sorusu akla gelebilir. Hayır, değildir 
çünkü entelektüeller de okuyucusunun, ülkenin rengini almaya çalışır. Başka 
bir deyişle 1930’lu yıllarda, 1940’lı yıllarda ülkenin rengi nasılsa entelektüel-
ler de genellikle öyle olur. 1960’lı, 1970’li, 1980’li yıllarda farklıysa onun da 
değişkenlik gösterdiğinin farkına varılması düşünce dünyalarının anlaşılma-
sının yolunu açabilir. Hele 2000’lere gelindiğinde durumun bambaşka bir hâle 
dönüşmesi bilenlere bile şaşırtıcı gelebilir. Bu bağlamda önemli olan bir husus 
Mahmut Ali Meriç’in babasının metinlerini yeni bir bakış açısıyla yayımlama-
sıdır. Çok kıymetli olan bu çabanın aynı zamanda kendi içinde de bir mantığı 
var ancak bu metinlerin —sadece Cemil Meriç açısından değil, diğerleri bakı-
mından da— kronolojik olarak yayımlanması da bir entelektüelin gelişimini, 
değişimini, farklılaştığı noktaları görmemiz açısından önemlidir.

Cemil Meriç, kendi hayatını değişik ölçütlere göre dönemlere ayırıp an-
lamaya, anlatmaya çalışır. İlginç bir niteleme. 1917–1925 arasını yani doğu-
mundan 8 yaşına kadarki dönemi kendi tabiriyle “hacı hoca olmak istediği 
koyu Müslümanlık devresi” şeklinde adlandırır. Aslında kim olursa olsun 
hangi çevrede dünyaya gelirse gelsin insanın böyle İslami hususlara çok erken 
yaşlarda yatkın olup olmadığının sorgulanması gerekir. Hatay gibi çok hete-
rojen bir şehirde insanın böyle olabilmesi çok daha homojen bir yere göre 
çok daha zordur. Dolayısıyla bu biraz yapay bir niteleme çünkü Cemil Me-
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riç’in kendisi söyler bunu. İnsan 8 yaşına kadarki dönemi çok net bir biçimde 
hatırlayamaz aslına bakılırsa. 1925–1936 için “şoven milliyetçilik dönemi” 
şeklinde bir nitelemede bulunur. Bunu 1975 yılında ifade etmesinin anlamlı 
bir tarafı söz konusudur. 1936–1938 dönemini “sosyalist dönem” diye adlan-
dırır. 1938–1960 arasında “arafta” olduğunu söyler. 1960–1964 arasına “Hint 
devri” demesi şaşırtıcı gelebilir.1964’ten sonra da “Sadece Osmanlı’yım.” de-
diğini dikkate alırsak çok fazla sayıda Cemil Meriç portresiyle karşı karşıya 
kaldığımızı ve bunların birbirine benzemediğini söyleyebiliriz. Demek ki her 
dönemde ve özellikle son yıllarında hiç de arafta değil. Özellikle ilgi odağı 
olduğu zaman kesitinde hiç değil. Cemil Meriç, 1967’den sonra olduğu gibi 
1980’den sonra daha bir farklılaşır. Daha önce söylemeye çalıştığım konuyla 
ilişkilendirmeye çalışırsak şöyle bir saptama yapılabilir: Cemil Meriç’ın ilk 
dönemleri farklılık gösterir. Arafta olduğunu söylediği dönemin, sadece Os-
manlı’yım dediği yılların biraz abartılıp öne çıkarıldığı söylenebilir. Aslında 
yazdıklarının dökümü yapıldığında en temel değişimin Hisar, Sebil, Hareket 
gibi dergilerde yazdığı dönemde belirginlik kazandığı belirtilebilir. Yazdıkla-
rının ayrıntılı bir biçimde çözümlenmesi bu anlamlandırma sürecini olanca 
açıklığıyla ortaya koyabilir.

Cemil Meriç’in araf dediği dönemi değerlendirmeden önce şunun belir-
tilmesi gerekir: Türkiye’de 1970’li yılların sonlarında, 1980’lerin başlarında 
insanların kendilerini biraz da böyle adlandırmaya çalıştıkları söylenebilir. 
Daha önceki dönem söz konusu olduğunda insanın biraz ortada olarak nite-
lenmesi çok cazip bir durum değildir. Toleransın biraz daha geliştiği, özellikle 
1980’den sonraki dönemde arafta olarak nitelenmek insana olumlu bir özellik 
kazandıran bir nitelik kabul edilmeye başlandı. Dolayısıyla Cemil Meriç’in 
burada söylediğiyle çelişik bir biçimde, Türkiye’de belki de sadece kendisinin 
arafta olduğunu ima etmesi, ima etmenin ötesinde açıkça bunu belirtmesi 
dikkate değer. Aslına bu kendisinin dönemin nabzına uygun biçimde bir fo-
toğraf verme şeklinde telakki edilmesini beraberinde getirir. Bu çerçevede 
bakıldığında Türkiye’de Meriç’e göre daha arafta görülebilecek kişilerin bulu-
nup bulunmadığı sorulabilir. Bu önemli bir soru. 
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Cemil Meriç’in Hilmi Ziya Ülken üzerine yazısı değerlendirildiğinde 
Hilmi Ziya’nın daha farklı bir yerde gündemde olduğunu görmek mümkün-
dür. Cemil Meriç Hilmi Ziya’nın kutsallar yıkılırken sessiz kaldığını söyler. 
Tam o çerçevede, kendi hayatını kendi sınıflamasına bakarak anlamlandırma 
sürecine girildiği takdirde, Hilmi Ziya’nın sessiz kaldığını söylediği dönem 
kendisinin şoven milliyetçilik ve sosyalistlik dönemiyle aynı yıllara rastlar. 
Mevzu bu bakımdan ilginç bir noktaya gelir. O mantalite çerçevesinde o dö-
nemi tavsif edilip anlaşılmaya kalkıldığı takdirde kendisinin de aynı konuma 
yerleşeceği muhakkak. 

Cemil Meriç’in 1936–1938 dönemi sosyalizmle ilişki içinde bulunduğu 
yıllar olması hasebiyle önem arz eder. Bahsedilen yılların çok yoğun, iç içe 
değil, daha teğet geçmiş bir ilişki dönemi olduğu söylenebilir. Daha yirmi 
yaşında. Bu dönemi biraz flu bir biçimde geçmiş de denebilir. Bir de erken 
döneme bakıldığında mesela Hilmi Ziya Ülken’in Yirminci Asır Filozofları ki-
tabı, 1936’da, tam da o dönemde yayımlanmıştır. Bu dönem, Cemil Meriç’in 
kendini Marksist diye nitelediği dönem aynı zamanda. Hilmi Ziya, kitabında 
Marksizmin önemini anlatmaya çalışırken Lenin’in felsefe üzerine yapıtının 
dünya felsefe tarihinin en ileri metni, doruğu olduğunu dile getirir. Hilmi 
Ziya bunu 1936’da söyler ama hayatının daha sonraki dönemlerinde buna 
eleştirel bir biçimde bakmıştır. Cemil Meriç o dönemden bir müddet sonra 
hümanizme yatkın. Hatta Kırk Ambar kitabı okunduğunda yaygın bir biçim-
de hümanizm üzerine metinlerinin bulunduğu fark edilir. Bunlar çerçevesin-
de bakıldığında Marksizm konusunda daha sonraki dönemdeki açılımının, 
buna yönelik metinlerinin o dönemde yayımlanmadığını görmek mümkün. 

Cemil Meriç’in Hind Edebiyatı 1964’te yayımlanmış bir yapıt olmasıyla 
dikkat çeker. Hint dediğinde Batı’dan ayrışıp Doğu’ya doğru bir yönelime gi-
rer. Doğu’ya doğru giderken —bu Hint edebiyatı üzerine olan yapıta bakıl-
dığında— Batılı kaynaklardan kalkarak Doğu’ya yönelir ama ana hatlarıyla 
dikkate alınırsa Hindistan’ın zaten bizim entelektüel hayatımızda merkezî bir 
konum arz ettiği yakalanabilir. Halide Edip’in 1935’lerdeki Hindistan gezi 
notlarından kalkarak 1940’larda Yeni Sabah gazetesinde yayımlanan yazıları 
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buna örnek verilebilir. Ayrıca Cemil Meriç’in kitabı-
nın yayımlandığı yıllarda Türkiye’de Osmanlı’nın top-
lumsal yapısı, ATÜT konusu gündeme gelir. ATÜT 
tartışmalarında Marx’ın yazdığı metinler Hindistan 
esas alınarak gündeme getirilir, öyle bir çerçevede 
ortaya çıkar. Ancak Cemil Meriç’in Osmanlı’nın top-
lumsal yapısı üzerine bir eğilimi yahut bir denemesi 
bulunmamaktadır. Hind Edebiyatı’nın yayımlanışı da 
yine bu dönemlere tekabül eder. İnsanların ana ekse-
nine bakıldığında sadece Türkiye’nin değil Batı–Doğu 
tartışmasının da gündemde olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda Hindistan, Doğu meselesiyle ilgilenmenin 
bir vasatı, bir çerçevesi hâline gelir. 

Türkiye’deki kültürel eğilimlerin kökenini çok net 
bir biçimde saptayabilmek için Cemil Meriç’i Hint 
edebiyatına Hasan Âli Yücel’in yönlendirdiğinin göz 
ardı edilmemesi gerekir. Ümit Meriç’in yazdığı Babam 
Cemil Meriç kitabına bakıldığında ve arkadaşlarından 
birinin o dönemde söylediği dikkate alınırsa bunun 
böyle olduğu da gözden kaçacağa benzememektedir. 

Hatta Hasan Âli Yücel, Cemil Meriç’e Bülent Ecevit’in Hint şairi Tagore’un 
şiirlerini çevirdiğinden de bahseder. Dolayısıyla Doğu’ya bilhassa Hindis-
tan’a doğru bir yönelme var. Her ne kadar bir meseleye yönelmenin bireysel 
bir boyutu olsa da bunun bütünüyle kişinin kendi tercihinden kaynaklandığı 
söylenemez. Kaldı ki 1940’lı yılların sonlarından itibaren Türkiye’de Hindis-
tan hevesi ve merakının olduğu anlaşılmaktadır. Nihayetinde Cemil Meriç’in 
yapıtı da bu yıllardan hayli sonra yayımlanır. 

1960’larda Cemil Meriç Saint-Simon ve Hint edebiyatı ile uğraşmakta-
dır. Tecessüsünün ülkeye ve coğrafyaya yönelmediği bir zamandır bu dö-
nem büyük ölçüde. İşin ilginç tarafı 1967’de Cemil Meriç’in Saint–Simon: 
İlk Sosyalist, İlk Sosyolog kitabı yayımlanır. O döneme bakıldığında Meriç’in 
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sosyoloji metinleri de Saint-Simon üzerine odaklaşır. 
Ütopik sosyalistler üzerine yazdıkları dikkat çekecek 
düzeydedir. Saint-Simon yanında Proudhon üzerine 
çalışır. Proudhon kitabından sonra Jean Jaurès adlı bir 
Fransız sosyalistin üzerinde çalışmış ama bu bağımsız 
bir yapıta dönüşmemiştir. 1960’larda Türkiye’de bütün 
hikâye biraz sosyalizme doğru akmaktadır. 1960’lı yıl-
larda Hint sadece Cemil Meriç’in ilgilendiği bir konu 
değilse, Asaf Halet Çelebi de Hint üzerinde çalışmışsa, 
hatta Hint edebiyatı konusundaki yapıtıyla Asaf Halet 
Çelebi’nin metni arasında akrabalık olduğu şeklinde 
bir şayia varsa da şunu söylemek anlamlı olabilir: Her-
hangi bir kişi müstakil bir konu üzerinde çalışırken o 
konuyla ilgili sadece kendisi çalışmaz, yaygın bir ça-
lışma eğilimi var, bu açıdan bakılması lazım. Cemil 
Meriç’i anlamaya ve yorumlamaya çalışırken de onun 
böyle bir akış içinde her konuya el attığının farkına 
varılmalıdır.

Cemil Meriç’in düşüncelerinin gerçekliğinin tur-
nusol kâğıdı yazdıklarının yıllar içinde farklılaşması-
dır. Bu bağlamda sosyolojinin doğuşu ve kurucusu bağlamındaki nitelemele-
rini yeniden değerlendirmek gerekir. Bunu 1967’de yayımlanan Saint–Simon: 
İlk Sosyalist, İlk Sosyolog kitabında görmek mümkün. Cemil Meriç’in me-
tinleri içinde bizim yaşımızdaki insanların bile en az okuduğu, belki de hiç 
okumadığı iki metin Hind Edebiyatı ile Saint–Simon: İlk Sosyalist, İlk Sosyolog 
yapıtlarıdır. Öncelikle bu kitapların ne anlama geldiğinin bir biçimde saptan-
ması gerekir. Aksi takdirde onun yazı serüveninin doğru biçimde yorumlan-
ması mümkün olmaz. Türkiye’de Cemil Meriç üzerine yazılmış pek çok metin 
vardır. Ama Saint–Simon: İlk Sosyalist, İlk Sosyolog yapıtına meftun bir metin 
yoktur, onun üzerine de metin yoktur. Meriç üzerine araştırma yapıyoruz, 
Meriç’in uzun süre —neredeyse 10 yıl gibi bir hazırlanış devresi— üzerin-
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de durduğu, emek harcadığı metinlere karşın biz ne 
yapıyoruz? Biz, Meriç’in kendimize en mütekâmil, 
en gelişkin, en yakın göründüğü dönemi alıp, onun 
üzerine odaklanmayı seçme tutumunu benimse-
mekteyiz. Oysa Cemil Meriç bir yönüyle budur. 
Cemil Meriç’in değişken olmasının en güzel örnek-
lerinden biri Saint–Simon: İlk Sosyalist, İlk Sosyolog 
yapıtıdır. Bir de İbn Haldun üzerine yazdığı “Kendi 
Semasında Tek Yıldız” başlıklı yazısıdır.

İbn Haldun 1960’lı yılların başlarında Batı’da il-
gilenilen bir figür olmaya başlamıştır. Türkiye’deki 
düşünce hayatı anlaşılmaya çalışıldığında o dönem-
de İbn Haldun üzerinde yoğun bir biçimde duranın 
sadece Cemil Meriç olmadığının kolaylıkla farkına 
varılacaktır. İbn Haldun üzerinde çok daha fazla du-
ranlardan birinin Hikmet Kıvılcımlı olduğu bir ger-
çeklik olarak ortadadır. Hatta ilginçtir, Cemil Me-
riç’in Hikmet Kıvılcımlı üzerine bir yazısı vardır. Bu 
çerçevede değerlendirildiğinde Hikmet Kıvılcımlı’yı 
biraz daha özgün bir sosyalist diye öne çıkardığı, 
önemsediği bir metni, hatta bu da bir ilişki ağı çer-

çevesinde şekillenmeye başlar. Ne manada? Şunun için: Sadık Göksu ile bir 
yakınlığı vardır, Sadık Göksu’nun Cemil Meriç ile yakınlığı vardır. Diğer bir 
ifadeyle hikâye toplumsal temas ağı içerisinde gelişir. Bunun yanında İbn 
Haldun’la ilgili Niyazi Berkes’in bir metninden söz edilebilir. Niyazi Berkes, 
Osmanlı’yı anlamamız bakımından belli bir döneme kadar İbn Haldun’un 
söylediklerinin dikkate alınabileceğini kaydeder. Dolayısıyla iki entelektüel, 
daha önceki bir tarihte bunu gündeme getirir ve hatta Hikmet Kıvılcımlı’nın 
1965’te, Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi çalışmasında İbn Haldun’u İslam’ın 
Marx’ı şeklinde tavsif ettiği anlaşılmaktadır. 

Cemil Meriç’in bu hususla birlikte düşünülebilecek makalesi Hareket dergi-
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sindeki “Kendi Semasında Tek Yıldız” başlığıyla yayımlanır. Meriç makalesinde 
iki hususa değinir. İbn Haldun’a bakıldığında Marksizmin bu emek–değer te-
orisinin biraz daha gelişmemiş biçiminde kökeni mevcuttur. Bunu söyler, yani 
Marx vardır, Marksizm ortadadır. İbn Haldun’a baktığımız zaman görülebilir 
ki sosyolojinin ileriki dönemlerde gelişecek olan biçiminin kökeni vardır. Bunu 
çok daha basit bir tabirle belirgin kılmaya çalıştığımız takdirde Cemil Meriç’in 
Saint Simon’u ele alırken kafasında ne varsa İbn Haldun’u öne çıkarırken de 
aynı yaklaşım söz konusudur. Bu yüzden o metnin başlığının “Kendi Sema-
sında Tek Yıldız” olmasından ziyade daha anlaşılır kılmak açısından başlığının 
“İbn Haldun: İlk Sosyalist, İlk Sosyolog” diye nitelenmesi çok daha uygundur. 
Demek ki bir altı yıl arayla insan sosyalizmin kaynaklarına baktığı zaman —ki 
Marx da sosyalizmin kaynakları derken bunlardan biri olarak ütopik sosya-
lizmi gösterir— bir farklılaşma söz konusu oluyor. Daha sonra da benzer bir 
biçimde hem sosyalizmin hem sosyolojinin kökeni olarak 14. yüzyılda yaşayan 
İbn Haldun’un Mukaddime yapıtını görmesi üzerinde durulmalıdır. Hatta Ber-
nard Lewis’in Türkiye’de İbn Haldun’u ele alan makalesine bakıldığında Os-
manlı tarihçilerinin İbn Haldun’la ilgili olduğu görülebilir ki Mukaddime’nin 
tercümesinin son kısmını Ahmet Cevdet Paşa yapar. Türkiye’de üç dönemde 
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İbn Haldun ve Mukaddime kitabı çok net bir biçimde gündeme gelir. Çün-
kü Osmanlı tarihçileri İbn Haldun üzerinde durur, onu çok fazla önemserler. 
Öyle ki 1940’lı yıllarda İbn Haldun yine merkezî bir yere gelir çünkü Batı’da da 
önemli. Mukaddime kitabının o dönemde bir çevirisi var. Bir de yakın döneme 
gelindiğinde 1960’lı 1970’li yıllardan itibaren mesela Turan Dursun’dan Süley-
man Uludağ’a kadar İbn Haldun çevirileri yapılır. Görüldüğü gibi İbn Haldun, 
Türkiye’de bariz bir biçimde yaygın olan konularla beraber gündeme gelmekte-
dir ve o dönem değişir, farklılaşır. Dönemler arasındaki farka odaklanıldığında 
o fotoğraf çok rahat bir biçimde değişir. Cemil Meriç 1960’larda Saint-Simon 
ile ilgilenirken Türk düşüncesine yabancı bir konumda bulunduğundan hâliyle 
Batı literatürü ile ilgilenir, İbn Haldun’la ilgilenirken orada gördüğünü diğe-
rinde de görür. Esasında en bariz değişiklik bu mevzular üzerinde dururken 
ortaya çıkar. Cemil Meriç 1967’de başlayan o sürecin de etkisiyle Hisar, Sebil, 
Hareket gibi dergilerde yazarken farklılaşır. Yazma serüveni “Ben Osmanlı’yım” 
dediği dönemde bile farklı noktalara gider. Zaten dikkatli bir biçimde ele alın-
dığında İslam’a yaptığı vurguyla Marx’a verdiği önem —tabii İslam’ı daha önce-
likli kılmakla beraber— biraz dengeleyicidir ve İslam olmasa onun için toplu-
mu anlamanın yolu Marx’tan geçmektedir. 

Türkiye’de 1970’li ve 1980’li yıllarda milliyetçilik ve İslamcılık akımları 
bariz biçimde öne çıkar. Hakeza Osmanlı ve Marksizm de. Günümüzde kül-
türel iktidar tabiri çok fazla telaffuz edilmektedir, “maalesef kültürel iktidar 
solda” ifadesi bariz biçimde gündeme getirilir. Hakikaten Türkiye’de entelek-
tüel olarak ciddiye alınma babında Marx’a gönderme yapmak yani kültürel 
iktidara yakın olmak durumu söz konusuydu. Cemil Meriç’in metinlerinde 
de bunu görmek mümkün. Bunun en açık göstergesi de şu: Mesela Saint–Si-
mon kitabında yapmadığı bir şeyi 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
dergisinde yazdığı ideoloji makalesinde göstermiştir. Yalnız burada Meriç’in 
bilgi birikiminin çok güçlü ve ileri olduğu hususu ayrıca ele alınması gereken 
bir noktadır. Çünkü Meriç çok net bir biçimde daha yaygın olan metinlerde 
yazılmadığı şekilde Marksizimde ideoloji meselesini anlatmaya çalışmıştır. 
Bununla birlikte Türkiye’de 1967’de Althusser gündeme gelir, onun Türkiye’de 
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önemli bir yeri var. 1970’li yılların sonlarında Birikim 
dergisi Althusser’den çevirilere yer verir. 1967–1968 
yılında biri Mehmet Ali Aybar, diğeri de Cemil Meriç 
olmak üzere iki ciddi entelektüel var. Hakikaten o yıl-
larda yazdıklarında Althusser’e bol bol gönderme yapa-
rak meseleyi anlamaya çalıştıkları saptanabilir. Meseleyi 
tasvirî bir biçimde gündeme getirse de Cemil Meriç’in 
yazdıklarında işte böyle bir birikim hemen fark edilir. 
Türkiye’nin daha sonraki dönemindeki genel gelişim di-
namiğini anlama eğilimi söz konusudur. Ümit Meriç’in 
eseri okunduğunda şunu açıklıkla görmek mümkün: 
Türkiye’de insanların çoğunun bir konuya yöneldikleri 
görülür ancak bazıları daha öncesinde o çok önemsenen 
konuları ele almışlardır. 

1980’den önce soldakilerin Cemil Meriç ile hiçbir il-
gisi bulunmamaktadır. 1980’li yıllarda bir biçimde ona 
ilgi duymaya başlandığını saptamak mümkün olabilir. 
Bu durumun yayın politikasıyla da ilgili olduğu söyle-
nebilir. Cemil Meriç’in kitaplarını 1980’den önce Ötü-
ken Neşriyat yayımlar, 1980’den sonra İletişim Yayınla-
rı. Ama arada fark var, Birikim dergisinde 1979 yılında 
Cemil Meriç’in bir metni çıkmıştır. Bir değerlendirme 
yapıldığında Batı Marksizmine yakınlık ve açıklık bakı-
mından böylesi bir durumu görmek mümkün. Bu ilgi 
diğerlerinde daha sonraki dönemde şekillenir. Cemil 
Meriç’teki en bariz kırılma 1974 yılında yayımlanan Bu 
Ülke ve Umrandan Uygarlığa kitaplarında görülüyor. 
Tabii, bu metinler makale olarak yayımlanmış metinler, 
daha sonra kitap hüviyeti kazanır. Aslında bunların ma-
kale olarak yayın sürecini daha doğru düzgün değerlen-
dirmek gerekir. 
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Cemil Meriç’in 1970’li yıllarda önce Bu Ülke, ardından 
da Umrandan Uygarlığa kitabı yayımlanır. Bu yapıtların 
mahiyeti bariz biçimde birbirinden farklıdır. Umrandan 
Uygarlığa metni daha teorik, diğeri daha Türkiye’ye iliş-
kindir. Aynı zamanda Türkiye’ye dokunan millî özellikleri 
öne çıkmaktadır. Şöyle bir durum var: Türkiye’de genç in-
sanlar, yaşı fazla da olsa ruhu genç insanlar o dönemde Bu 
Ülke’yi okuduklarında çok farklı duygulara kapılabilmek-
tedirler. Bu Ülke’de slogan gibi sözler mevcut, insanı etki-
lememesi mümkün değil. Şiir gibi sözler, mesela “Kamus 
namustur, kamusa uzanan el namusa uzanır”, “İdeolojiler 
deli gömlekleridir” gibi. Cemil Meriç’in niye böyle cümle-
ler kurduğunu anlamak lazım.

Cemil Meriç’in 1967 yılında Saint–Simon kitabını Ve-
dat Günyol Çan Yayınları arasında yayımlar. Vedat Gün-
yol, Cemil Meriç’e Türkçesinin yayın politikasına uygun 
olmadığını bu yüzden Türkçesini biraz öz Türkçeleştire-
ceğini söyler. Aslında bir yazarın Türkçesini biraz daha 
Türkçeleştirmeye kalkmak insanın zoruna giden bir du-

rum olsa gerek. Hatta Ümit Meriç, babasını anlattığı kitapta beraber oturduk, 
yani dengeyi bulduk demeye getirir. Bu Ülke’ye bakıldığında, Saint–Simon 
okunduğunda —çoğumuz okumadığımız için aradaki farkı bilemiyoruz— 
ikisi arasında belirgin fark hemen saptanabilir. Bunu 1980’ler, 2000’li yıllar 
için düşünürsek Türkiye’de öz Türkçeciler de yaşayan Türkçeciler de biraz 
makulleşti, burada bir problem olmayabilirdi ama o dönemde insanın ideolo-
jisi burada şekillenmekteydi. Belki de ortamın etkisiyle Cemil Meriç'in Türk-
çesi farklılaştı. 1960’ların ortamı çoğu insanı bariz bir biçimde etkilemiştir. 
Bakıldığında ondan sonraki kitaplar Türkiye’ye daha az değen bir özellik ta-
şımaktadır. Kırk Ambar, en son yayımlanan kitabı mesela. Hind Edebiyatı ve 
Saint–Simon kitabından sonra en az okunan ya da onlardan da az okunan 
yapıtı belki de Kırk Ambar’dır.
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Kırk Ambar kitabı ağırlıklı olarak edebiyat eksenli bir kitaptır. Temelde 
fazlasıyla sola bulaşmış düşünce dünyasına karşı çıkışıyla şekillenen Bu Ülke 
kitabını okuyan biri Kırk Ambar yapıtının içeriğinden pek hoşlanmayabilir. 
Bir biçimde Cemil Meriç’in 1980’lerdeki düşüncelerini yansıtan 1978 yılında 
yayımlanan Mağaradakiler kitabı entelektüel üzerine odaklaşır. Makaleler de-
ğerlendirildiğine bir gerçeklik ortaya konabilir. Mevcut entelektüel ortamın 
eleştirisi mahiyetindeki çerçeveyi alıp Türkiye’de herkesin üzerinde sınamak 
gerekir. Kitaptaki entelektüel tarifinin Türkiye’de bariz biçimde kime tekabül 
ettiği ele alınıp yorumlanmalıdır. Çünkü entelektüel üzerine yazılmış metin-
lerin tasvirî bir açıklaması var. Meriç, mesela “Entelektüelin kaderi ne?” diye 
sorar. Yalnızlaşmak veya her şeye açık olmak şeklinde bunu biraz avami, biraz 
gündelik dil çerçevesinde şekillendirerek söyler. Toplumun dışında, arafta, 
her şeye uzak olacaksan biraz yalnızlaşmak gerektiğini ifade eder. Bu, en fazla 
milliyetçilik, din ve Marksizm eksenli çalışmalarda şekillenir. Doğrusu bun-
lar üzerinde durmanın anlamlı bir tarafı söz konusu. Türkiye’de düşünceyle 
uğraşanlara musallat olan illet yalnızlaşamamaktır. 

Cemil Meriç’in değişik dönemlerde din üzerine genellemeler içeren ma-
kaleleri onun yönelimlerini göstermesi bakımından da önemlidir. Mesela 
sosyoloji konferanslarında Cemil Meriç’in Marksizm–din, İslamiyet–sosya-
lizm ilişkisi çerçevesinde yazılmış iki metni mevcut. O dönemde insanlar çok 
ciddi bir biçimde dini tartışmışlar. Dini, sosyalizm ile ilişkileri çerçevesinde 
ele almışlar. Niye dini, sosyalizmle ilişkileri çerçevesinde tartışıyorlar? 1960’lı 
yılların tam ortasında hepimizi çok ciddi bir biçimde ilgilendiren bir metin 
gündeme gelir, o da Roger Garaudy’nin Türkiye’de yayımlanan şekliyle Sosya-
lizm ve İslâmiyet kitabı. Tabii, Garaudy yazdığı için ve o dönemde Müslüman 
olmadığı için kitabın başlığı İslamiyet ve sosyalizm değil, Sosyalizm ve İslâmi-
yet’tir. Bu çalışmasında Garaudy sosyalizmle İslamiyet arasında paralellikler 
olduğunu iddia eder ve o dönemde Türkiye’nin meselelerine ilgi duyanlar 
bunu tartışmaktadırlar. “Somut olarak Türkiye’de sosyalizmle İslamiyet ara-
sında ne tür bir ilişki kurulabilir?” şeklinde yürütülen bir tartışmanın içeri-
sinde yer alanlardan biri Doğan Avcıoğlu. Sadece Avcıoğlu değil Yön dergisi 
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çevresinde yaklaşık bir buçuk sene bu konu ele alınır. 
Kimileri bunların arasında dünyalar kadar fark hatta 
aşılamaz Çin Seddi var derken kimileri de bunların 
birbirine yakın olduğunu dile getirir. Yakınlıktan söz 
edenler bu düşüncelerini entelektüel anlamda değil 
daha faydacı, daha araçsallaştırarak söylemeye yatkın 
bir çerçevede sunmaktadırlar. Fazlasıyla gündemde 
olan, bu konuyla bağlantısı olanlardan biri de Cahit 
Tanyol. Mesela o dönemde görülen Kemalizmle sosya-
lizm arasında bağlantı kurma gayretkeşliği gibi bir du-
rum söz konusu. İki konunun da aynı kişiler tarafın-
dan gündeme getirildiği görülüyor ki Cahit Tanyol’a 
bakıldığında bunu saptamak mümkün. Bu, çok yaygın 
bir eğilim… Bu tartışmalar sadece Yön dergisiyle sı-
nırlı kalmaz. Hüseyin Hatemi’nin o dönemde İslâm 
Açısından Sosyalizm adlı bir çalışması yayımlanır. Bu 
metin İslamiyet’le sosyalizmin benzerliklerini bulalım 
niteliğinde bir eser olmamasıyla önemlidir. Hüseyin 
Hatemi, o dönemde bunu Türkiye ile somutlaştırarak 
tartışır. İslamiyet ile sosyalizm arasında mesafe oldu-

ğunu dile getiren Hüseyin Hatemi’nin İslamiyet açısından sosyalizmi değer-
lendirmek gerekir şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşıma sahip olduğu sap-
tanabilir. 

Düşünsel tartışmaların varlığını ve boyutlarını kavramak için başka 
eserlerin de dikkate alınması gerekmektedir. 1970’lerin başlarında başka bir 
hikâyeye daha değinmek önem arz eder. 1971 yılında Yaşar Nuri Öztürk’ün 
A. Niyazoğlu müstearıyla çevirdiği Mustafa Sibaî’nin İslâm Sosyalizmi kita-
bı dönemi açısından önemli görünmektedir. Suriyeli düşünürün bu eserini 
Türkiye bunu kaldırmaz diye düşünüp, bazı yerlerini çıkararak çevirme ter-
cihi gündeme gelir. Kitap, daha sonra çıkarılan yerler gösterilerek yeniden 
yayımlandı. Topçu’nun çok net bir biçimde Marksizmle hiçbir bağlantı kur-
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madan kullandığı “İslam sosyalizmi” gibi kavramların 
kullanımı külliyen yanlış olabilir ama onun çabasında 
bu ülkedeki meseleleri nasıl somutlaştırabiliriz derdi 
öne çıkar. Diğer taraftan Cemil Meriç’e bakıldığın-
da bu tarz konuları ancak teorik düzlemde ve Batılı 
eksende tartışabiliriz düşüncesi hâkimdir. Hatta o 
dönemde Cemil Meriç Maxime Rodinson’un Batıyı 
Büyüleyen İslam eserini çevirir. Meriç, İslam’ın Batı 
üzerindeki şekillendirici etkisini Batılı bir entelektüe-
lin metni çerçevesinde tartışmayı gündeme getirmek-
tedir. Kısacası, söylemek istediğim hikâye olayın daha 
çok teorik boyutuyla ilgili. Kemal Tahir’e bakıldığında 
onun hiçbir biçimde din, İslam, sosyalizm arasında bir 
bağlantı olabilir mi diye düşünmediğini görürüz. Belki 
kafasında böyle bir bağlantının olamayacağı, belki de 
hiç olmadığı düşüncesi çoktan netlik kazanmıştır, bil-
mek mümkün değil. Hakeza Niyazi Berkes’te de böyle 
bir durum söz konusu değil. Bakıldığında ikisinde de 
meseleye yaklaşım tarzı Türkiye’nin somutu ile ilgili. 
Çünkü Türkiye’de somut biçimleniş çerçevesinde deği-
şik kurumların, yaklaşımların ve yaşam biçimlerinin bu toplumda ne tür bir 
şekil alacağı kendini gösterir. Ana ekseni itibarıyla en başında söylemeye ça-
lıştığım; ta en başından beri —Ziya Gökalp’ten, Hilmi Ziya Ülken’den— Bay-
kan Sezer’in o somutlaştırma denemesi çok belirgin olarak var mı? Bir soru 
işareti koymak lazım. Çünkü o tür konulara yaklaşım tarzı itibarıyla belli bir 
teorik mesafede durmaktadır. Özellikle Cumhuriyet döneminde gündelik 
hayata bariz bir biçimde fazla girmez. Sonuç çerçevesinde değerlendirmeye 
çalışalım. Bu hikâye sadece insanların tekil yaklaşım tarzıyla ilgili değil. Hatta 
Yahya Kemal’in evvelden beri temel doğrultusu var, Türkiye’de entelektüeller 
hep bu mecra üzerinden konuşurlar. Bazı insanları teorik meselelere yatkın 
olmadıkları, teorik sorunları bilmedikleri yönünde yorumlamaktadırlar. Ki-
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mileri için de memleket gerçeğinden zerre haberleri 
yok şeklinde bir değerlendirme yapmaktadırlar.

Günümüzde Türkiye’de üniversiteler arası geçişle-
rin olması oldukça faydalıdır. Zira bir insan bir fakül-
tede okurken bir iki sene bir başka fakülteye devam 
etse sosyoloji okuyup okumadığını düşünebilir. Çünkü 
her yerde sosyoloji meselesi çok farklıdır. Mesela 1998 
yılında Türkiye’de Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek 
(1995) kitabının tetiklediği bir sempozyum yapıl-
dı. Oradaki metinlerden yanlış hatırlamıyorsam ikisi 
sosyoloji üzerineydi. O yazılardan birinde Baykan Se-
zer örneği üzerinde durulmaktadır. Zaten Hilmi Ziya 
Ülken’le ilgilenme durumunun söz konusu olmadığı 
söylenebilir. Çünkü o hem ideolojik olarak hem de an-
layış olarak çok farklı bir yerde durmaktadır. Katılım-
cılardan biri kendilerinin Baykan Sezer’in metinlerini 
ancak doçentlik sınavına girdiklerinde okuduklarını 
dile getirdi. Daha evvel bu tür hikâyelerle karşılaş-
madığını somutlaştırır. Türkiye’nin değişik yerlerinde 
hem teorik olarak hem yaklaşım açısından farklılıklar 
söz konusu. Hem biz Türkiye gerçekliği ile ne ölçüde 
ilgiliyiz? Bu sadece sosyolojinin konusu mu? Hayır, 
bu sadece sosyolojinin değil, bu bizim hayatımızın ve 
edebiyatımızın meselesi. Yahya Kemal’in yıllar önce 

üzerinde durulan “Mektepten Memlekete” şeklinde formüle edilebilecek bir 
düşüncesi var. Mektepte meselenin teorik boyutlarını kavramamız lazım, 
bunu yapmadan mektepten memlekete geçemeyiz şeklinde bir yaklaşımdır 
söz konusu olan. Peki, birikim teşekkül ettikten sonra memleket gerçeğini 
anlayabilir miyiz? Teorik arka planının kesin bir doğrusu var mı? Hikâyenin 
arka planının kesin doğrusu da yok. 

Dünyadaki temel teorik yaklaşımlar Türkiye’de hâliyle süzgeçten geçiri-
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lerek sunulur. Türkiye’de belli başlı etkin yayınevleri var. Oradaki editörler 
neyi önerirlerse o gelir önüne, başkaları gelmez. Bakıldığında teorik dayanak 
bir örnek mi, elbette değil o da farklı farklı. Dolayısıyla mektebin hasında mı 
okumak lazım? Böylelikle bu ülkenin somut memleket gerçekliği bir şekil-
de çözümlenebilir mi? Bu, her dönemin bariz bir sorunudur. Çözümlenebilir 
derseniz Türkiye’de birtakım olumsuzluklara veya olumluluklara bakarak bu 
dönemleri değerlendirmeye çalışırken tesadüfi bir biçimde doğru yakalanabi-
lir. Osmanlı’nın son döneminden günümüze gelindiğinde bunlar kabil ancak 
bir 30 sene evvel bu soruna nasıl bakılabilir? O dönemdeki tercihle bu dönem-
deki tercih aynı olmadığı için mesele o kadar istikrarlı değil. 30 sene aralıklarla 
çevrilecek ve yayımlanacak kitaplar üzerinde belirli düşünsel odaklar şekillen-
dirici işlev taşıyor. Düşüncesi dar anlamda şekillenmiş bir editörün bini aşkın 
kitabın yayımlanmasını ya da yayımlanmamasını belirlemesi etkileyici bir şey. 

Önemsenmesi gereken husus entelektüeller arasında paralellikler olduğu 
kadar birtakım farkların da bulunmasıdır. Mesela Şerif Mardin ile Cemil Me-
riç arasındaki, hakeza yine Hilmi Ziya Ülken ile Cemil Meriç arasındaki bir-
takım farklılıkları görmek mümkün. Hilmi Ziya’ya bakıldığında onun hem 
teorik meselelere olağanüstü açık hem de memleket gerçekliğiyle yakından 
ilgili olduğu görülür. Erken dönemdeki Türk düşünce tarihi ve Türkiye’nin 
somut gelişim dinamiği ile ilgili olduğu saptanabilir. Hilmi Ziya’nın 1963 ta-
rihli Siyasî Partiler ve Sosyalizm yapıtı mesela Cemil Meriç’in Saint–Simon 
çalışmasına göre o dönemin başat düşünce ortamından farklı bir metin şek-
linde karşımıza çıkar. 

Yazdıkları açısından Cemil Meriç’in önemsediği entelektüellerden Şerif 
Mardin’le bir karşılaştırma yapmak anlamlı olabilir. Cemil Meriç ile Şerif 
Mardin’i karşılaştırdığımızda Cemil Meriç’in bu ülkenin çok temel sorun-
ları ile ilgili doğrudan metninin bulunmadığı saptanabilir. Şerif Mardin’in 
ise 1950’li yılların sonlarından, Genç Osmanlıları yazdığı tarihten itibaren 
bu memleketin gerçeği ile ilgili olduğu dile getirilebilir. Şerif Mardin mem-
leketin gerçeğiyle ilgili olduğu kadar teorik meselelerle de yakından ilgilidir. 
Meriç’te ise bu ilginin son dönemlerde ancak biraz daha kısmi bir biçimde 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I300

olduğunu söylemek mümkündür. 1970 yılında Ankara’da, Türkiye’de toplum-
sal bilimlerin gelişimi konulu olarak düzenlenen sempozyuma Ümit Meriç 
de katılır. Kendisi o dönemde Şerif Mardin’in Jön Türklerin Siyasî Fikirleri 
kitabını okuduklarını gidip Şerif Mardin ile konuştuğunu anlatır. Babasını 
anlattığı kitabında Cemil Meriç’in Şerif Mardin’e yazdığı bir mektuptan yap-
tığı alıntı üzerinde durmak anlamlı olabilir. Bu aynı zamanda Cemil Meriç’in 
Jurnal yapıtında da bulunan bir mektuptur. Metinde söylenmese de Şerif 
Mardin’in Din ve İdeoloji yapıtına odaklanmış bir yazı olduğu barizdir. “Tür-
kiye’de düşüncenin mümkün olduğunu bize gösteriyorsunuz.” diyen bir yazı 
ama orada Jön Türklerin Siyasî Fikirleri kitabına dair yazılmış safiyane bir 
yazı şeklinde durur. Aslında Cemil Meriç’in derdinin dinin bu toplumdaki 
işlevini sosyolojik açıdan tartışmak olmadığını da çok net bir biçimde ortaya 
koyar. Bu durum alıntıda değil ama mektubun bizatihi kendisinde var ve ora-
da İngilizce kaynakları kullanmışsın, din konusunda Fransızca kitaplara mü-
racaat etmemişsin dediğini belirgin kılmak anlamlı olabilir. Osmanlı’da dini 
çözümlemeye çalışan bir metne bakıldığında Cemil Meriç’e bariz bir biçimde 
gönderme yapmaması bunun bir göstergesidir. Türkiye’de bunun nasıl biçim-
lendiği üzerinde, sosyolojik işlevi üzerinde durmaması ilginç bir portrenin 
ortaya çıkmasını sağlar. Meriç’in entelektüel tecessüsü daha çok teorik açıdan 
meselenin nasıl somutlaştırılıp anlaşılmaya çalışıldığını anlatmaya yöneliktir.

Bu bağlamda Ümit Meriç’in Babam Cemil Meriç kitabında aktardıkların-
dan bir bölümü okumak meseleyi somutlaştırmak bakımından gerçekçi bir 
tavır olabilir:

Âdeta gözlerini, kulaklarını, bütün antenlerini size çevirir, dikkatle dinlerdi. Söy-
lediklerinizden söylemediklerinizi keşfederdi. Kemal Tahir ile ilk bir araya gelişle-
rinde, yakın tarihimiz Osmanlı gerçeği üzerine Kemal Tahir konuştu, Hoca uzun 
uzun dinledi.1

Tabii, burada 1960’lı yılları anlatmaktadır. O yıllarda Türkiye, Cemil Me-

1  Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç, 13.Basım İnsan Yayınları, İstanbul, 2018, s.231.
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riç’in merceğinde değil. Daha sonra durum değişti ama ne kadar değişti bu 
da ayrı konudur. Aslında Cemil Meriç’in yazdıklarını her dönemde yeni baş-
tan değerlendirmek gerekir. Aşağıdaki alıntı da Kadir Turan’dan. Turan me-
seleyi canevinden yakalayan farklı tahliller yapıyor: 

Bu iki düşünür kadar birbirini tamamlayan başka iki kişi tanımıyorum. Batı’yı 
ve dünyayı tanıma konusunda Cemil Meriç usta idi. Türkiye gerçeğini ve tarihini 
analiz etmekte Kemal Tahir ustaydı. Kanaatimce bu iki farklı gibi görünen bakışın 
bir araya gelmesi hâlâ çok önemlidir. Her iki düşünürün de şakirtlerinin, mürit-
lerinin birbirlerine hava ve su gibi ihtiyacı vardır. Bu ikisi olmadan olmaz. Bir 
tanesi bastığınız topraktır, öbürü de bizi uçuracak olan kanatlardır. Cemil Hoca, 
sizi bilmediğiniz diyarlara uçurabilir. Ama ayağınız topraktan kesilirse, uçuk biri 
de olabilirsiniz. Ayaklarınızı sımsıkı yere bastıran da Kemal Tahir’dir. O yıllarda 
Cemil Hoca Saint–Simon’u, Kemal Tahir Devlet Ana’yı çıkardı. Saint–Simon gere-
ken ilgiyi görmedi. Sosyalistler Marx’tan başka kuş bilmiyorlardı. Saint–Simon da 
kim oluyordu? Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı için aynı şeyi söyleyemeyiz. O büyük 
ilgi gördü. TDK ödülü aldı. 68 olayları sırasında Kemal Tahir’e danışmak ihtiyacı 
duyduk.2

Türkiye’de geçmiş dönemin düşünce ortamının anlaşılması açısından Ke-
mal Tahir önemli bir açıklayıcılık işlevine sahiptir. Bu bağlamda Kadir Turan, 
değişik kesimlerin Devlet Ana üzerinde durmaya çalıştığını anlatır. Devlet 
Ana da bildiğiniz gibi Osmanlı’yı çok başka bir biçimde romanın imkânlarıy-
la yorumlamasıyla farklılık kazanan bir eser. 1967’ye bakıldığında Osmanlı 
konusunda yaklaşım biçiminden ve insanların eğilimlerinden de söz edil-
mektedir. Ancak bu fotoğraf bize gösteriyor ki biz 1960’larda da, 1970’lerde 
de bunu yaşadık. Belki Cemil Meriç’in daha sonra yazdığı metinlere bakıl-
dığında da bu çerçeveyi fark etmemek imkânsızdır. Meriç, kendisinin Ke-
mal Tahir’in bütün romanlarını okuduğunu ama Kemal Tahir’in kendisinin 
yazdığı tek satırı bile okumadığını düşünmektedir. Aslına bakılırsa bu durum 
dönemin insanlarının odaklandığı ilgi alanlarıyla da ilgili bir meseledir. Ke-

2  Ümit Meriç, age.
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mal Tahir’de Türkiye’deki genel temayüllere yönelik me-
safeli bir tutum söz konusudur. Aslında 1970’lere kadar 
ne Kemal Tahir Cemil Meriç ne de Cemil Meriç Kemal 
Tahir okuma gereksinimi duyar. Marx konusunda bile 
Cemil Meriç kadar olumlu bir yaklaşımda bulunmadı-
ğını saptamak anlamlı olabilir. Meselenin bir başka bo-
yutu daha var. Cemil Meriç’in metinleri değişik yerlerde 
yayımlanmıştır. Kemal Tahir’in metinleri genellikle ro-
man ve not biçiminde oluşturulmuş, düzenlenmiştir. Bu 
durum Türkiye’ye bakıldığında yayın hayatındaki etkin 
çevrelerle bazı entelektüellerin daha yoğun bir ilişki geliş-
tirdiğini, bazı entelektüellerin de bariz bir biçimde bunun 
dışında kaldığını gösterir.

Burada bir başka noktaya giderek Attilâ İlhan’a bak-
mak önemli olmaktadır. Aslında onun Hangi Batı (1972) 
yapıtını okuduğumda ne güzel soru sorduğunu düşün-
müştüm. Ancak 1939’da veya 1940’larda İnsan dergisinde 
Hilmi Ziya Ülken’in “Hangi Garp” başlıklı bir yazısı var. 
Tabii, tamamıyla aynı hikâye değil. Atillâ İlhan’ın çalış-
ması Cemil Meriç’in Batı’ya yönelik eleştirisinden daha 
önce yapılmış bir şekilde kendini gösterir. Cemil Meriç, 
Atillâ İlhan’ın o kitabı üzerine ciddi bir değerlendirme ya-
zısı kaleme alır. Kemal Tahir’in yazdığı metinler üzerine 
ise başı sonu belli, Kemal Tahir’in önemini ortaya çıka-
ran bir metin yazmaz. Naci Çelik’in 1971’de yayımlanan 
Romanda Hesaplaşma adlı bir kitabı var, Kemal Tahir’i 
Türk romanının merkezine yerleştiren çalışma üzerine 
Cemil Meriç, Hareket dergisinde bir yazı yazar. Dikkat-
li bir biçimde bakıldığında paralelliği bariz bir biçimde 
görmek mümkündür. Diğer taraftan Atillâ İlhan’ın Hangi 
Sol (1970) adlı bir başka yapıtı daha var fakat Cemil Me-
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riç’in Türkiye’deki solu, dünyadaki solu kastedecek 
ve hangi sol sorusunu sorduracak bir eseri bulun-
mamakta. Kemal Tahir, Türkiye’de sosyalistler Ba-
tılılaşmanın bir koludur demiştir. Cemil Meriç’in 
Türkiye’deki sola Kemal Tahir’den hatta Attilâ İl-
han’dan daha olumlu bir tarzda baktığı söylenebi-
lir. Bu da bize şunu gösterir: Entelektüeller ancak 
birlikte okunduğunda nasıl konumlandıklarını 
görmek mümkün olur. Tabii, diğer taraftan yeni 
baştan ele alınıp değerlendirildiğinde farklı husus-
lar da gündeme gelebilir. 

Cemil Meriç’in yazdıklarını detaylı bir biçim-
de çözümlemenin bir yolu da yazdıklarını ya-
yımladığı mecraların dökümünün yapılmasıdır. 
Sözü edilen anlamlandırma süreci bakımından Bu 
Ülke kitabının Ötüken Neşriyattan Ziya Gökalp 
eleştirisi çıkarılarak yayımlanan bir yapıt olduğu 
anımsanmalıdır. Bu açıdan Bu Ülke yapıtını sa-
dece daha sonraki baskılarındaki ekleriyle değil, 
ilk basıldığı biçimiyle okumak gerekir. İlginçtir 
Hisar dergisinde onun bazı yazıları bir biçimde 
sansürlenerek yayımlanır. Cemil Meriç de zaten 
sol kadirşinas değil, sağ anlamıyor şeklinde bazı 
açıklamalar yapar. Tanpınar da benzer hususu dile 
getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında bizim taham-
mülüz sınırlı. Türkiye’de her yerde bir fotoğraf var. 
Başka bir ifadeyle Türkiye’de solun gördüğü Cemil 
Meriç fotoğrafıyla sağın gördüğü veya milliyetçi-
lerin, İslamcıların gördüğü Cemil Meriç fotoğra-
fı birbirinden farklıdır. Cemil Meriç’in ne beyni 
Yön’de ne de gönlü Büyük Doğu’da. 1961–1967 
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arasında çıkan Yön’de Cemil Meriç’in hiçbir makalesi yayımlanmamıştır. 
Büyük Doğu’yla özdeş Necip Fazıl’a karşı eleştirel bir tutumunun olduğu da 
bilinmektedir.

Cemil Meriç’in yazdıklarına ilgi değişik düşün odaklarına göre farklılık 
arz etmektedir. Zaten her düşün odağının öncelikleri de birbirinden ayrış-
maktadır. Belki bu yüzden çok fazla sayıda Cemil Meriç portresi vardır ve 
ilginçtir bunlar çok fazla birbirine benzememektedir. Cemil Meriç’in beyni 
Birikim’in son döneminde değil, eski döneminde. Yön bu toplumla çok daha 
ilgilidir fakat Birikim’in 1975–1980 arası daha teoriktir. Derginin çıkış ge-
rekçesinin bu topluma teorik bir müdahalede bulunmak şeklinde açıklandığı 
dikkate alınabilir. Bir uyum olduğunun en güzel göstergelerinden biri Ömer 
Laçiner’in 1979’da Cemil Meriç üzerine yazmasıdır. Kaldı ki Cemil Meriç 
hakkında Murat Belge’nin ve Ömer Laçiner’in söylediği sözler olağanüstü 
olumludur. Bunların onda birini Kemal Tahir hakkında söylemediler. Bu dö-
neme bakıldığında Cemil Meriç’teki milliyetçi damar onları rahatsız edebilir 
ama Cemil Meriç’teki o teorik Batılı metinlere yönelik yatkınlık tam da aynı 
zihniyet ile ilgilidir. Meriç’in bu anlamda Yön’le bir ilgisinin bulunmadığı 
saptanabilir. Mesela Doğan Avcıoğlu’nun onlardan temel farkı şudur: Av-
cıoğlu’un kendine göre teorik birtakım meselelere daha az açıkken memleket 
gerçeğiyle ilgili, çarpık veya düzgün, bir derdi bulunmaktadır. Cemil Meriç’te 
o tür dertler daha sonra gündeme gelir ve daha hamasi dertler olarak şekille-
nir. Hilmi Ziya Ülken üzerine yazdığı dönemde Erol Güngör’ün Hilmi Ziya 
hakkında yazdıklarını dikkate almak birtakım anlamlı saptamaların yolunu 
açabilir. Güngör o metinde Hilmi Ziya Ülken başka bir yazıda da Sabri Ülge-
ner ile ilgili olumlu düşünceler belirtir. Erol Güngör, Cemil Meriç’e ideolojik 
açıdan daha yakın ancak yaklaşımları farklılaşmaktadır. Erol Güngör’de hem 
teorik meselelere Cemil Meriç ve Hilmi Ziya ölçüsünde açıklık var hem de 
Türkiye’nin somut biçimlenişi konusunda bariz bir yönelim var. 

Cemil Meriç’le ilgili bazı ilginç anekdotların farkına varılması yol gös-
terici nitelik taşır. Bunlardan biri de şudur: Cemil Meriç’i galiba 1980’den 
sonra televizyona çıkarıyorlar ve o Nobel için şiirde yaşasaydı Nâzım Hik-
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met, romanda da Kemal Tahir şeklinde bir düşünce belirtir. Kemal Tahir’i o 
dönemde sağ kabullenmektedir ama Nâzım Hikmet’i sağın, milliyetçilerin, 
İslamcıların kabullenmesi mümkün değil. Cemil Meriç’in televizyon hayatı 
o konuşmanın ardından sona erer. Nâzım Hikmet, Alparslan Türkeş’in onun 
dizelerini okumasıyla birlikte meşrulaşır. Türkiye’de İslamcı ve milliyetçi ca-
miada Nâzım Hikmet vurgusunun gündeme gelmesi bunun sonrasına rastlar. 
Nâzım Hikmet’in milliyetçi olduğuna dair yani yanlış bir yerde durduğuna 
dair kendini solda telakki edenlerin birtakım saptamaları vardır. Türkiye’de 
sol bir kesimi itibarıyla Nâzım Hikmet’i günümüzde de eleştirmektedir, Ce-
mil Meriç hakkında söylediğim hikâye de benzerdir. Mesela 1990’lı yıllardan 
sonra milliyetçilik konusu eski dönemin yaklaşım tarzından farklı bir mecra-
da şekillendi. Günümüzde insanlar bu konulara bariz bir biçimde farklı ba-
karlar. Milliyetçilik ekseninde her dönemde gündeme gelen konuların fark-
lılaşmasını düşünmek yeterli olabilir. Aslında biz hiçbir dönemde dengeli bir 
noktada durmayı başaramadık. Eleştirilerimiz ya ölçüsüz yergi ya da olağa-
nüstü savunucu bir biçimde ortaya çıktı. Eski dönemde Türkiye’de sol içinde 
Stalinizmi eleştirmek mümkün değilken şimdi neredeyse Stalinist olan kimse 
kalmadı. Türkiye’de olayların gelişimi biraz böyle gerçekleşmektedir. Acaba 
bugünlerde Cemil Meriç’in bütün eserlerini yayımlamak hangi yayınevine 
yakışır? 

Neticede Cemil Meriç’i okurken hem onun düşünsel serüvenini hem de 
Türkiye’nin evrimini görmemiz mümkün. 1960’lı yıllar çok farklı. 1970’li yıl-
ların başlarında Bu Ülke ile beraber milliyetçi eğilim gündeme gelir. 1980’ler-
den itibaren de Türkiye’de İslami eksen, çok merkezî bir yer edinir. Aynı şekil-
de İslami renklerin Cemil Meriç’in metinlerinde başat hâle geldiğini görmek 
gerekir. Dolayısıyla Cemil Meriç’i okurken hem onu hem de Türkiye’yi anlı-
yoruz. Daha doğru ifadeyle hem Cemil Meriç’i hem de Türkiye’yi anladığı-
mızı zannediyoruz. 

(25 Şubat 2019)
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Lütfi Ömer Akad 
TÜRK  INSANIN IN KENDINE  ÖZGÜ DAVRANIŞ IN I 
RESMEDEN B IR  B I LGE 

Lütfi Ömer Akad’ı Türkiye’de aydın portreleri çerçevesinde ele alırken şu 
söz konusu edilebilir: Düşünsel anlamda Akad entelektüel mi, sorusu kritik 
önemdedir. Bu soru onun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Onun yaklaşım-
ları bütünsel bir çerçevede ele alınmalıdır. Yönetmenin sinema ile edebiyatı 
karşılaştırırken dile getirdikleri daha doğru sayılabilecek bir fotoğraf vere-
cektir. Bunu şu çerçevede tartışmak mümkün: Bir sinema yönetmeni sinema 
ile edebiyatı karşılaştırıyor ve karşılaştırırken şunu ifade ediyor: “Sinemamı-
zın bir hazinesi, Turgut Uyar’ı, Nâzım Hikmet’i, Orhan Pamuk’u yok.” Bu 
doğru bir değerlendirme mi? Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. 

Lütfi Akad’ın saptamalarının gerçeklikleri anlamak açısından şüphe do-
ğurmaması imkânsız. Çünkü dar açıdan bakanlar çok net bir biçimde ente-
lektüelleri, akademisyenleri “düşünce adamı” diye ayırıp ve bunları daha üst 
bir çerçevede değerlendirme eğilimindedirler. Edebiyatçıları daha ikinci sınıf, 
sinema yönetmenlerini de üçüncü sınıf bir çerçevede ele almaya yatkındırlar. 
Bunun çerçevesini görmek açısından en önemli noktalardan biri şu: Türki-
ye’de —belki dünyada da böyledir— edebiyat metni uyarlanan romancı veya 
öykücü kendi metninin mahvedildiğine yönelik bir kanaate sahip olur. Bu ha-
kikaten böyle midir, diğer bir deyişle edebiyat metinlerinin uyarlaması metne 
sadık kalmalı mıdır? Yoksa edebiyat uyarlamaları biraz daha serbest olabilir 
mi? Daha net bir biçimde söylemek gerekirse edebiyat sadece bir esinlenme 
şeklinde düşünülebilir mi? Belki de en yaratıcı edebiyat uyarlamaları esinlen-
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me diye telakki edebilecek edebiyat uyarlamalarıdır. Bu 
çerçeveden bakıldığı takdirde Ali Özgentürk’ün söy-
lediği bir husus Türkiye’de insanlara kabul ettirilmeye 
çalışılan bir tarzdır. Edebiyatçıların sinemacılardan 
daha nitelikli aydın olduğu şeklinde bir kanaat kökleş-
tirilmek istenmektedir. Türkiye’de herkes mi böyle dü-
şünmekte? Hayır, herkes böyle düşünmüyor ama bu bir 
biçimde Türkiye’de yaklaşım olarak yerleştirilmektedir. 
Gerçekliğin perdesini aralamak için herkesin bu şekil-
de düşünmediğine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla bir-
takım edebî yapıtların entelektüel sayılan metinlerden 
daha gelişkin metinler olduğu düşünüldüğünde, mese-
leye sinema yönetmenlerinin de edebiyatçılardan daha 
gelişkin ürünler üretebileceği çerçevesinde bakmak da 
mümkün olur. Aynı zamanda sinema yönetmenleri ile 
düşünce adamı olarak telakki edilen portreler arasında 
da bir fark görme durumunda değiliz. Lütfi Akad ken-
disini düşünür sanatçı olarak nitelendiriyor. Kaldı ki si-
nema yönetmenlerini de gelişkin bir entelektüel, hatta 
akademisyenlerden daha gelişkin bir entelektüel diye 
nitelemek de mümkün. Türkiye’de birkaç yönetmen bu 
perspektifle ele alınabilir. Bu yönetmenlerin başında 
gelenlerden biri de Lütfi Akad’dır.

Lütfi Akad’ı çabasının anlamlandırılması açısından 
bir yönetmen olmasından ziyade —tabii doğal olarak 

filmlerine de başvurmak gerekir— bir düşünür, bir entelektüel kişilik şeklin-
de değerlendirmek lazımdır. Türkiye’de en gelişkin sinema yazarlarından Ali 
Gevgilili’nin Akad’ın en kritik filmleri üzerine derinlikli yorumları özellikle 
önemlidir. Üzerinde durulması şart olan husus onun yazdıklarının Akad’ın 
filmlerinin durduğu yeri konumlandırmak açısından üst düzeyde seyrettiği-
dir. Gevgilili’ye göre Akad, Türkiye’de yazamadığı romanların veya yazmadığı 
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romanların filmini çeken bir yönetmendir, yazmadığı 
romanları filme dönüştüren bir yönetmendir. Böyle-
likle Akad’ı Türkiye’deki edebiyatçılarla, romancılarla 
bir şekilde eşitler veya bunun ötesinde öne çıkarır.

Lütfi Akad’ın dünyasının anlaşılması açısından 
Ege Üniversitesinde kendisine verilen bir ödül töre-
nindeki konuşması önemsenmelidir. O konuşmaya 
ve meselenin dünyadaki gelişim dinamiğine hatta 
yeni roman ekseninde bakıldığında romancıların 
çoğunun bir biçimde bir süre sonra film çektikleri 
fark edilir. Hatta o yeni eğilimlerin Türkiye’ye geldiği dönemde çekilen L’im-
mortelle filminde de görev alanlardan biri Lütfi Akad’dır. Kendisi bu açıdan 
olayları yorumlarken bir sinema yönetmeninin bariz bir biçimde bir düşünür 
sanatçı olduğunu tebarüz ettirmeye çalışır. Ege Üniversitesindeki konuşmada 
telaffuz edilen düşüncelerden biri budur. 

ALI GEVGIL IL I ,  ÇOĞUNLUKLA BÜYÜKŞEHIRLERIN FILMINI ÇEKEN LÜTFI 
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Konunun kavranması bakımından vurgulanması 
gereken husus Lütfi Akad’ın Türkiye’deki sinema eleş-
tirmenlerini değerlendirme biçimidir. Akad genel hat-
larıyla sinema eleştirmenlerinin yönetmenleri anlama-
dığını düşünür. Aslında bu özellik onun aydın olduğu 
varsayılan düşünürlerden ne oranda farklı bir nitelik 
taşıdığının göstergesidir. Bunu, 1949’dan 1975’e kadar 
süren sinema serüveni içinde dile getirir. Türkiye’de si-
nema eleştirmenleri bizi anlamıyor ve Türkiye’de bizi 
anlayacak yeni bir sinema eleştirmeni kuşağına gerek 
vardır, der. Aslında tartışacağımız konu burada somut-
laşır. Sinema yönetmenleri bir düşünür yazar mıdır? 
Sinema yönetmenleri bir düşünür yazarsa Türk sine-
masında bu konuda en azından iki önemli ismin düşü-
nür yazar olarak telakki edilmesi mümkündür. Duru-
mun gelişim seyri açısından bilhassa Metin Erksan’ın 
yazdıklarına bakılmalıdır. Erksan’ın yayımlanmış üç 
metninden özellikle ikisi düşünsel boyutu bakımından 
derinliklidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği karşısındaki 
konumunu tarihsel geçmişe kadar götürerek yorum-
lamaya çalışmaktadır. Mare Nostrum (Bizim Deniz) 
dediği diğer metin ise Türk–Yunan ilişkilerini ve Ege 
sorununu tahlil etmeye yönelik saptamalar içermekte-
dir. Çok daha önceki bir dönemde, yani bu konu ile 

ilgisinin yoğun olduğu bir dönemde —yirmi sene, belki otuz sene önce— Ege 
Adaları üzerine dışarıda yapılan bir doktora tezinin Dergâh Yayınlarından 
yayımlanmasına vesile olan kişi de Metin Erksan’dır. 

Lütfi Akad’ın Metin Erksan gibi mütalaa edilebilecek matbu yapıtları yok-
tur ama filmleri ve Işıkla Karanlık Arasında kitabı —o fondaki Türkiye fo-
toğrafı bile— çok derinlikli bir Türkiye tahlili olarak kendini göstermektedir. 
Dolayısıyla onu anlatırken sadece çektiği filmlerinden öte yazdığı kitaba da 
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gönderme yapılması şarttır. Nitekim bu kitapta Türki-
ye panoramasını görmek mümkün… Çünkü kitapta 
belki Orta Asya’dan günümüze değin bir Türkiye tahli-
li var. Hatta Lütfi Akad’ın “Benim bazı filmlerim erken 
filmlerdir.” demesi kendi şahsi damgasını taşıyan ente-
lektüel kimliğinin anlaşılması bakımından önemlidir. 
Akad’a göre kendi filmleri Türkiye için erkendir, bu 
yüzden de filmlerinin anlaşılması, özümsenmesi, ka-
bullenilmesi ve hatta tartışılması zaman alacaktır.

Belki de Lütfi Akad’ın yaklaşım tarzı bakımından 
düşünsel kimliğine verilecek en iyi örnek İstanbul’a 
geliş sürecidir. Lütfi Akad sinemaya girdikten hemen 
sonra bir film çekmeye çalışır. Filmin ana ekseni “Bu 
adamlar İstanbul’a nasıl geliyor, niye geliyor, gelmeleri-
nin İstanbul’da yarattığı gelişmeler nedir?” üzerinedir. 
Şöyle bir anımsanacak olursa Akad’ın en temel meselesi 
kentleşmedir, bunun üzerinde derinlikli bir biçimde dü-
şünmektedir. Işıkla Karanlık Arasında kitabında Orhan 
Kemal ile beraber yazdıkları bir senaryo bağlamında 
anlattıkları olağanüstü derecede önem taşır. Orhan Ke-
mal bu senaryonun bittiğini ve rahatlıkla filme çekilebi-
leceğini düşünür fakat Lütfi Akad bu senaryodan film 
çıkmayacağı şeklinde bir değerlendirmede bulunur. Bu 
metin gündeme geldikten sonra Orhan Kemal izin ister; 
ben bunu bir romana dönüştürebilir miyim, der. Lütfi 
Akad da kabul eder. İşte bu senaryo 1962 yılında Varlık 
Yayınları tarafından Gurbet Kuşları adıyla yayımlanır. 
Hatta ilginç bir hikâye: Gurbet Kuşları, 1962’de —sa-
nırım bu roman ortak senaryo çalışmasına yaslandığı 
için— Lütfi Akad’a ithaf edilmiştir. Ondan sonra 1965 
yılında Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filmi gündeme ge-
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lir, yani ikisi arasında paralellik vardır. Türkiye’de sınır-
lı sayıdaki filmlerden biri olan Gurbet Kuşları’nda bir 
başka nokta kendini gösterir. O da şudur: Türkiye’de 
hemen hemen herkes Haydarpaşa Garı’nı bilir çünkü 
filmler ya Haydarpaşa Garı’nda başlar ya Haydarpaşa 
Garı’nda biter. Böyle çok sayıda film vardır ama Gurbet 
Kuşları bunlardan farklıdır. Gurbet Kuşları hem Hay-
darpaşa Garı’nda başlar hem Haydarpaşa Garı’nda biter. 
Konunun iyi kavranmasına katkı sunan bir diğer husus 
Lütfi Akad’ın romanın Gurbet Kuşları adıyla çıkmasını 
eleştirmesidir. Örnek olabilecek en basit niteleme filme 
“İstanbul’un Taşı Toprağı” diye bir ad konulmasıdır. Ha-
kikaten daha sonra 1973 yılında Gelin, Düğün, Diyet’le 
bu serüveni tamamladığını gündeme almak gerekir.

Her hâlükârda Lütfi Akad’ın İstanbul’a geliş sürecini 
şöyle yorumlamak mümkündür: Lütfi Akad, sinema-
ya ne İstanbul’a göç olayını anlamak için gelmiş ne de 
Türkiye’de sendikalaşmayı anlatan Diyet’le sinemadan 
ayrılmıştır. Sanki bütün mesaisi kent üzerinde odaklaş-
maktadır ve burada şehrin dört alanına bakar. Gelin’de 
gelişmekte olan esnafı inceler, Düğün filminde işporta-
cılar karşımıza çıkar, Diyet’te de sendikalaşma sürecini 
de işin içine kattığı görülür. Onun filminin özgünlüğü 
üzerinde durulurken, o tarihlerde sendikalaşmanın çok 
şematik bir tarzda anlaşıldığına dair bir saptama filmin 

daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Solda olanlar, filmi bunun ilkel seviyede 
gerçekliğe uymayan bir sınıf bilincine geçiş olduğu tarzında yorumlarlar, daha 
sağda olanlar da bunu bariz bir biçimde sol, işçi sınıfı hareketinin radikal bir 
unsuru olarak telakki ederler. Oysa bakış açısını bu tarz yaklaşımlardan ziyade 
daha geniş bir perspektif şekillendirmelidir. Lütfi Akad ikisini de bariz bir bi-
çimde eleştirir. Akad’a göre Türkiye’de şehre göç edip gecekonduya yerleşenler 
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köylülükle bağlantıları kesilmediği için bilinç kazanma sü-
reçleri sıkıntılıdır.

Burada mesele, Türkiye’deki sosyal bilim çalışmaları 
ele alındığında çok daha iyi fark edileceği gibi Türkiye’de 
kentleşme üzerine yapılan incelemelerin o dönemde he-
nüz gelişmediği, yapılanlar hakkında çok düşünülmeden 
değerlendirmeler yazıldığıdır. Hatta Türkiye’de kentleşme 
olayı meselenin sosyoekonomik boyutu itibarıyla ancak 
1970’li yıllardan itibaren yazılagelen bir husustur. Öyle ki 
o dönemin en fazla önemsenen sosyologlarından Mübec-
cel Kıray’ın yazdığı metin buna tekabül etmesi açısından 
önemlidir. Örgütleşemeyen Kent adıyla 1972’de yayımlanan 
bir metindir ama kenti anlatırken İstanbul gibi dinamik bir 
kenti değil de İzmir’i anlatır. Sözü edilen o dönemde Tür-
kiye’de bu konular üzerine odaklanmış metinler yoktur. 
Kıray’ın bu metnini de genel gelişim dinamiğinin ancak 
belli bir aşamasında olan ve olayları daha sınırlı bir çer-
çevede mütalaa eden bir çalışma şeklinde görürüz. Başka 
bir açıdan şunu söylemek de mümkün: Mübeccel Kıray’ın 
yazdıklarında, Türkiye’de kentleşme üzerine odaklanmış 
olan metinlerde meselenin bütünüyle ekonomik boyutu 
gündemdedir. Lütfi Akad’ın metninde ise bu ekonomik 
boyuttan daha yoğun olarak meselenin kültürel boyutu da 
gündeme girmektedir. Mesela Diyet’te, işçinin sendikaya 
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gitme serüveninin kendi kişisel hayatı içindeki yerini sorgular tarzda yorum-
lamaya çalışmaktadır. Çok net bir biçimde “Ekmek yediğin kapı ile pazarlık 
olmaz.” lafı gündeme gelir ve Akad’ın filminden çıkan netice bir başka dün-
yanın fikriyatıdır. Akad’a göre bu fikriyatın belirgin olarak gündeme gelme-
si ve o dönem çerçevesinde mütalaa edilmesi mümkün değildir. Akad’ın bu 
değerlendirmeleri içinde dinsellik, dinsel ögelere dönük eğilimler de barizdir. 
Burada neyi anlatmaya çalışır? Mesela orada Yusuf ve Yakup’u dinsel motifle 
anlatır. “Ağabeylerinin yerine hapse girmeden önce, bir gece kız kardeşlerine, 
Kısas–ı Enbiya’dan Yusuf ’un öyküsünü okuyor, aynı şeyin kendi başına gelece-
ğini okurcasına”. Diğerlerinde de mesela bir hadis bağlamında sendikalaşma-
nın mantıklı, olumlu olduğu tarzında bir yönelim kendini gösterir. 

Göç hikâyesini Gelin filmini anlamanın anahtarı babında Akad’ın şu söz-
leri önem taşımaktadır:

Bu, Yozgatlı sermaye sahibi bir ailenin göç öyküsüdür. Bu göç olayı eski göçlere 
hiç mi hiç benzemiyor. Bir zamanların romantik göçlerinde, aileler dağılır, bi-
reyleri kötü yollara düşerler, sonunda sağ kalanlar yenik, memlekete dönerlerdi. 
Günümüzde olaylar çok başka gelişiyor. Gelenlerin hiçbiri büyük kentin ürküntü-
süne kapılmıyor, kendini küçümsemiyor; değişmek, uyum sağlamak diye bir kay-
gısı yok. Atalarından gelen görgüleri onlara yetiyor. Giderek semt semt, geldikleri 
yörenin mahallelerini koruyorlar ve zamanla kent değişiyor kimse fark etmeden.1 

Lütfi Akad, burada tam eski dönem göç mantığını anlatmasıyla ilgi çekmiş-
tir. Kenti göçenlerin değiştirdiğini ifade etmesiyle de bağlantısı söz konusudur. 
O dönemde yapılan incelemelerin somut örneği Mübeccel B. Kıray’ın çalışması 
üzerinden belirginleşmektedir. Kıray’ın 1973 genel seçimleri öncesinde Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde 
Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe” başlıklı makalesi toplum-
sal yapının yol açtığı siyasi sonuçları ele alır. Makalenin başlığından da anlaşı-
lacağı üzere Kıray’da, topraktan kopanların bir süre sonra kentte dönüşeceği 

1  Lütfi Ö. Akad, Işıkla Karanlık Arasında, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004, s.544.
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şeklinde bir kanaat söz konusu. Akad’ın yazdıklarında ise ekonomik ölçütlere 
ağırlık vermenin ötesinde kente gelenlerin, kenti dönüştürdüklerine dair bir 
yorum öne çıkmıştır. Akad, meseleyi tarihe de götürerek anlatmaya çalışırken 
neleri dikkate aldığını özellikle şu satırlarda belirgin kılar:

Neden sonra kentsoylular doğup büyüdükleri yerde, azınlıkta yabancılar oldukla-
rının bilincine veriyorlar. Bu gelenler, Malazgirt’ten sonra Anadolu’ya girenlerin 
soyundan, asla geri dönmeyenlerden. Oyunu kurallarına göre oynuyorlar. Sert ve 
gereğinde acımasız...2 

Görüldüğü üzere somut örneklerden kalkarak değerlendirme yapıyor ve 
olayları değerlendirirken somut bilgiler sunuyor. Nitekim sonraki yıllarda ya-
şananlar da bundan çok farklı değildir. Bu bağlamda bir başka örnek 1980’li 
yıllardan sonra Beyoğlu’nda giderek hızlanan dönüşümdür. Kentleşmeyi ele 
alanlar Beyoğlu’nun niye farklılaştığını anlatmaya çalışırken meselenin biraz da 
köylüleşmekle ilgili olduğunu belirtmeyi tercih ederler. Yaşananlar öteden beri 
kullanılagelen bir şablon çerçevesinde anlamlandırılmaktadır. Elbette kısmen 
bir olumsuzluk söz konusu olsa da Akad, bu değişimin bütünüyle menfi bir ge-
lişme olmadığını, dahası anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Aslında biraz 
da Haldun Taner’in değerlendirmesini andıran bir yaklaşım öne çıkmaktadır. 
Eski dönemde kentler daha seçkinci bir yapıya sahipken yeni dönemlerde bu 
seçkinci hava kaybolmuştur. İstanbul’un yerlileri ve sonradan gelenler şeklin-
deki ayrım birçok göç çalışmasında gündeme gelir. Haldun Taner de insanların 
bu değişimi artık kabullenmesi gerektiğini düşünür. Bu insan potansiyelini, bu 
insan dinamiğini bütünüyle değiştirmek mümkün değil. Bunu mekanik olarak 
değiştirmeye çalışmanın da bir mantığı yok. Başka bir ifadeyle Akad’da bu din-
sel çerçevede de kendini hissettirir ama İslamcı muhafazakârların baktığı gibi 
olayı bütünüyle din eksenli değerlendirmek tarzında değildir. Din ekseninin 
yanında yaşayan kültürün de bu çerçevede, bu genel gelişim dinamiği içinde 
yeri olduğunu belirlemeye çalışır. Akad, kenti bu çerçevede ele alır.

2  Lütfi Ö. Akad, age.
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Kent mevzusu evvelden, 1969’dan önce Fethi Naci ile Kemal Tahir ara-
sındaki tartışmada da gündeme gelir. Kemal Tahir gecekonduları kastederek 
“Siz bu gelen insanların bütünüyle farklı insanlar olduğunu mu düşünüyor-
sunuz? Bu insanlar bu yeni duruma bütünü ile uyum sağlayacaklar; yok böyle 
bir hikâye.” şeklinde özetlenebilecek bir değerlendirme yapar. Türkiye’de ge-
cekondu olgusunun tipik bir köy anlamına geldiğini vurgular. Daha sonraki 
dönemde de insanlar Türkiye’nin temel meselesini köylülükten kurtulmak 
olarak düşünürler. Hatta mevzunun ilginç tarafı şu: Türkiye’de bu gecekondu 
metinleri eskiden de var ama sınırlı. Amerika’dan gelen bir sosyal antropo-
loğun —İstanbul’da antropoloji kürsüsünde— Zeytinburnu gecekonduları 
üzerine yaptığı çalışma gelişkin bir ilk çalışma olarak gösterilebilir. Aslında o 
çalışmaların daha sonrasında bu hikâye gelişir ve hatta Kemal Karpat’ın, eğer 
tarihini yanlış hatırlamıyorsam 1975’te yazdığı ve farklılığı anlatmaya çalışan 
The Gecekondu başlıklı bir metni de var. 

Bu açıdan ele alındığında tüm hikâye bütünüyle İstanbul üzerine odak-
laşmaya başlar. Hatta bunu başka gelişmelerle de karşılaştırabilirsiniz: Tarih 
Vakfının çıkardığı İstanbul dergileri de 1990’dan sonraya rastlar. 1986 yılında 
Lütfi Akad’ın Dört Mevsim İstanbul adlı dört bölümlük bir TRT belgeseli var. 
Belgeselde “İstanbul Bir Kavgadır” adını taşıyan bir bölüm de yer alır. Dört 
bölümlük dizinin her bölümü İstanbul’un bir başka veçhesi. Bu yeni belge-
seli yapmaya kalktığı zaman kendi eski İstanbul filmlerinden pasajlar alarak 
beş altı dakikalık bir bölüm oluşturuyor.3 Kaldı ki eski filmlerde İstanbul çok 
merkezde. Sevmek Zamanı’nda bariz bir biçimde İstanbul silueti var. Akad’ın 
gerçek bir hayat hikâyesinden, bir cinayetten yola çıkılarak senaryosu yazılan 
Kanun Namına (1952) filminde de bariz bir biçimde İstanbul görselleri bu-
lunur. Aslında İstanbul, incelemek istediği temel mevzu Akad için. İstanbul’a 
göç bir İstanbul belgeseli ile âdeta tamamlanıyor. 

Yukarıda anlatılan hususlar birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de o dönem-

3  Lütfi Ö. Akad, age., s. 608.
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deki akademisyelerin ve sosyologların temel derdinin “köy” olduğu rahatlıkla 
görülebilir. Anadolu’daki köyün nasıl ele alınması gerektiği sorusu çerçeve-
sinde köye yönelme durumu söz konusu. O dönemde köy üzerine odaklaşmış 
filmler çok daha yoğun. Mesela yine Mübeccel Kıray’ın o dönemde yapıl-
mış üç temel çalışması var. Bunlardan sadece biri kent üzerine; o da İzmir 
hakkında. Diğer ikisinden biri kasaba üzerine, Ereğli üzerine; diğeri köyler, 
köylerin farklılaşması hakkında, Adana üzerine J. Hinderink’le yapılmış bir 
çalışma. Bir değerlendirme yapıldığında Akad’ın temel meselesi, o dönemden 
bugüne kadar kent üzerine odaklanır. Dört Mevsim İstanbul belgeselinde de 
bu hikâye görünür. Dinselliğin toplum içindeki yeri bağlamında bütünüyle 
kültürü dinsellik içine hapsetmeden genel bir değerlendirmesi söz konusu. 
Bir de ne var? Kızılırmak Karakoyun diye bir filmi var. Mesela daha önceye 
bakıldığında 1972’de, tam da Gelin, Düğün, Diyet’i çekmeden biraz evvel, “Bu 
yerleşmek üzerine odaklaşan bir şey, yani yerleşmek gereklidir.” manasına 
gelen bir değerlendirme yapar ve şunun altını çizer: Biz evvel eski göçün in-
sanlarıyız. Orada bunu anlatmaya çalışır. Akad’a göre bizim insanımızın çok 
net bir biçimde tarihten gelen, geçmişinden gelen bir birikimi vardır, bir bil-
geliği vardır ama bunun yanında bizim insanımızın bir de hoyratlığı vardır, 
bir de olumsuz bir yanı vardır. Hatta Gökçe Çiçek filmi için Halit Refiğ’in bir 
eleştirisi olduğunu ve onun bu “yerleşmeyi” bir türlü kabul etmediğini söyler. 
Buna karşın Akad, Gökçe Çiçek’te yapmaya çalıştığı şeyin önemli olduğunu 
belirtir. Akad’a göre göç, bizim temel meselemiz. Üçleme demek ki genel bir 
sürecin kopmaz parçalarından biri. 

Bu durumun bir başka gerçeklikle daha bağlantısı var gibidir. Türkiye’de 
1962 yılından itibaren Almanya’ya bir işçi göçü yaşanır. Gökçe Çiçek filminde 
Şamanizme göndermeler kendini hissettirmektedir. Oğuzata Altaylı müstea-
rıyla yazan Nuri Özşahin Akad’ın diğer filmleri hakkında bir değerlendirme 
yapmadı fakat Gökçe Çiçek filmi çerçevesinde olağanüstü derecede önemli 
bir yorumda bulundu. Bu filmin önemi aynı zamanda Akad’ın tarihin her 
dönemine yönelik bir eğiliminin olduğunu göstermesidir.

Lütfi Akad, bir yere bakarken diğer yeri göremeyen bir bakış açısına sa-
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hip değil. Mesela Kızılırmak Karakoyun 1966–1967’de çekilmiştir. Bu filmde 
bir efsaneyi anlatmaya çalışır. Akad, Nâzım Hikmet’ten çekmiş bu hikâyeyi 
ama anlattığının Nâzım Hikmet’le bir bağlantısı yok. İnsanlar Lütfi Akad’ın 
din istismarı yaptığını, dinsel yaklaşımlara sempatik bakmaya çalıştığını dile 
getirir ama Türkiye’nin somut bir gerçeği de söz konusu. Akad da “Ben bir 
Alevi geleneğini anlatmaya çalıştım.” diyor. Onun filmlerinde köy de vardır. 
Kızılırmak Karakoyun’da, Hudutların Kanunu’da da köy var yani köy sayılabi-
lecek bir yerleşim yeri. İkisinin de incelediği konular farklı farklı. 

Burada ilginç hususlardan biri de o dönemde köy sorununun Akad’ın 
yaklaşımıyla ele alınıp işlenmemesidir. Köy sorununun daha farklı bir bo-
yutta işlendiğini köy edebiyatı adıyla bilinen şematik metinlerde yakalamak 
mümkündür. Metin Erksan’ın mesela Yılanların Öcü de Fakir Baykurt’un 
o dönemki metninden uyarlanmış farklı bir filmdir. Köyü bütün çerçevesi 
içinde anlatır, yoksulluk bariz biçimde belirgindir. Yine o dönemde Eskişehir 
civarında çekilmiş Şafak Bekçileri diye bir film var. Ağa–köylü çatışmasına 
kadar götürür meseleyi ama şematik bir anlatım söz konusudur. Hudutların 
Kanunu’na bakıldığında ise bu tarz bir eğilim görülmez. Hudutların Kanu-
nu’nda bir ölçüde Kürt sorunu var. Akad, bu filmde devlet ve fert ilişkilerini 
biraz mübalağalı bir tarzda gösterdiğini söyler. O dönemde insanlar işin bu 
yönüyle pek fazla ilgili değil. 

O dönemde değil ama sonrasında gündeme gelen coğrafyayla ilgili iki 
film var: 1974–1975 yıllarında çekilen bu filmlerden biri Bedrana, diğeri de 
Kara Çarşaflı Gelin. Bu iki film de Bekir Yıldız’ın öykülerinden uyarlanmış-
tır. Bakıldığında Bekir Yıldız, Türkiye’de bu sorunun çok fazla tartışıldığı son 
dönemde hiçbir biçimde gündemde değil. Hiç kimse Bekir Yıldız’ın metnini 
okumaz. Daha sonraki dönemde etnik boyut çok daha abartılı bir biçimde 
gündeme gelir. Yine Barış Pirhasan’ın O da Beni Seviyor diye bir filmi var. 
Film Alevilik eksenli. Yönetmen Alevi sorununu kendine göre yorumlama-
ya çalışır, diğer bir deyişle bu mübalağalı bir tarzda kendini gösterir. Hatta 
ilginçtir, Âlim Şerif Onaran’ın —Türkiye’nin ilk sinema hocalarından biri— 
Akad’la yaptığı bir konuşmada bu filmin temel konularından birini teğet geç-
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mek yerine hepten ıskalar. Filmdeki çobanın adı Ali Haydar. Bir konuşmada 
bu tesadüf mü dendiği zaman yönetmen bunu nasıl ve ne niyetle yaptığını 
anlatır. Tabii, film bütünüyle bunun üzerine bina edilmiş değildir. 

1970’ten sonra Türkiye’de en çok üzerinde durulan mesele kentleşme. Bu-
nun ekonomik boyutu ilk başta gündemde ama Lütfi Akad’ın metinlerine ba-
kıldığında bunun içinde dinin de etkisinin olduğu kültürel çerçeve bariz bir 
biçimde görülebilir. Aslında şöyle bakmak mümkün: 1980’lerde sosyologlar, 
entelektüeller Türkiye’ye baktıklarında ülkenin bugününün böyle olacağını 
öngörmüyorlardı. Türkiye’nin çok köklü bir biçimde, çok rahat değişebile-
ceğini ve kültürel anlamda daha modern bir ülke ile karşılaşacaklarını düşü-
nüyorlardı. Akad’ın filmleri bu bağlamda Türkiye’nin gerçek dinamiğini ve 
Türkiye’nin gerçek görünümünü veren filmler olarak kendini gösterir. Çünkü 
bunu tarihsel geçmişe kadar götürür. 

Lütfi Akad’ın yaklaşım tarzı itibarıyla üzerinde durduğu konulardan biri 
1974–75 yılında gündeme gelir. Bunlar Ömer Seyfettin uyarlamalarıdır. Bu 
uyarlamalar çok merkezî bir noktada duran uyarlamalar ve Akad bunlarda 
en temel iki üç konuyu gündeme getirir. Pembe İncili Kaftan, Topuz, Ferman 
ve Diyet olmak üzere dört film söz konusudur. Akad, bu filmlerle ilgili yak-
laşımını şöyle anlatır:

Bunlardan Ferman ile Pembe İncili Kaftan’ı Osmanlı toplumunda bireyin toplum 
içinde eridiği; Diyet’i Osmanlı toplumunda asla köleliğe bağlı üretim yapılmadığı; 
Topuz’u Osmanlı Devleti’nin derebeyliğe ve toprak mülkiyetine asla cevaz verme-
diği yönünde yorumladığım için seçiyorum.4 

Bu filmlerin üç temel nedeni var. Türkiye’de kölelik hiçbir dönemde olma-
mıştır. İkincisi bireyin toplum içinde erimesi söz konusu. Pembe İncili Kaftan ve 
Topuz’da devletin önemi gündeme getirilir. Bunun yanında Diyet’le de Osmanlı 

4  Lütfi Ö. Akad, age., s. 567. Neredeyse aynı şekilde, neredeyse satır satır bir otuz sene önce 
Âlim Şerif Onaran’a söylüyor. Âlim Şerif Onaran, Lütfi Ömer Akad’ın Sineması, Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir, 1977, s.181–200. 
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toplumunda derebeyliğe ve toprak mülkiyetine asla cevaz verilmediği anlatılır. 
Bunların dördü de o dönemde Osmanlı toplum yapısının tartışılması ile ilgi-
li, hatta Osmanlı toplum yapısı konusunda farklı bir noktaya gider. Osmanlı 
toplum yapısının sınıfsal bir boyutu olduğunu da saptar. Başkaları buna itiraz 
eder. Esasen ana hatlarıyla bakıldığında Kemal Tahir’in o dönemdeki Osmanlı 
tahliliyle bu yaklaşımlar arasında benzerlik değil, etki değil, paralellik söz ko-
nusu. Çünkü bireyin devlet ve toplum içinde erimesiyle sınıf konusunda farklı 
bir yaklaşım geliştirdiğini söylemek anlamlı olabilir. Mesela Doğan Ergun’un, 
Lütfi Akad’ın başka bir metninden aldığı bir bölüm var, bu çok dikkat çekicidir: 

Mesela onu, Pembe İncili Kaftan’da şöyle belirttim. Elçi Muhsin Çelebi pembe 
incili kaftanı satın almak için tüm servetini veriyor; âdeta götürüp atıyor. Kişi, 
devlet içinde erimiş kaybolmuşsa, bu kişiliği gösteremez. Ama kişiliğini devletle 

özdeşleştirmekte bulur.5

Görüldüğü gibi Lütfi Akad’a göre olay toplum içinde erimek değil kişinin 
özerk davranışı gündemde ve bu kendini devletle özdeşleştirmek ile şekille-
nir. İki yaklaşımda da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ve 1950’den sonraki 
sürece dair bariz bir yorum söz konusudur.

Lütfi Akad, bazı filmlerinin en çok diyaloglarını sevdiğini söyler çünkü 
diyalogları kendi yazmaktadır. Bunlar özgün diyaloglar ve bu diyalogları ge-
nellikle atasözleri ve deyimlerden yararlanarak oluşturur. Diyet’teki adamı, 
Gelin’deki kadını anlatırken kültürel birikimden yani bariz bir biçimde ata-
sözlerinden ve deyimlerden yararlanır. Bir husus da şu: o dönemde Türkiye’de 
bu tür konularda köşeli düşünce yoktur. O dönemde bu tür konulara insanlar 
biraz da el yordamıyla yaklaşmaktadır. Aslında bu meselenin bir şekliyle ak-
tarmaktan ziyade yorumlamaya yönelik olduğunu göstermektedir. Yorumu-
nun doğru ya da yanlış olmasından çok yorum yapması önemlidir. Akad bu 
nedenlerle tarih ve kültür sorunları üzerinde düşünen bir kültür sinemacısı-

5  Âlim Şerif Onaran’ın L.Ö. Akad metninden aktaran Doğan Ergun, Türk Bireyi Kuramına 
Giriş, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1991, s. 152. 
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dır. Kültürel birikime ve kültürel çeşitliliğe katı değil esnek bakan bir sinema 
yönetmenidir. Lütfi Akad sineması Türkiye’nin kültürel zenginliğini somut-
laştırıp geliştiren bir sinemadır. Zaten belki de sinemacıyı bir düşünür yazar 
olarak nitelemesi buradan kaynaklanır.

Lütfi Akad’ı kendi şahsi damgasını taşıyan bir entelektüel olarak nitele-
menin en güzel noktası da buradan kaynaklanır ve şunu söyler Akad: “Ben 
marazı teşrih ederim, reçete yazmam. Reçete yazmak bir sosyoloğun yapaca-
ğı bir iştir, ben sosyolog değilim.” Aslında baktığınız zaman onun yaptığı bir 
tarz sergilemektir. Yılmaz Güney’in metinlerinde bu durumun çok ötesinde 
yol gösterici bir husus vardır. Hudutların Kanunu’na bakıldığında insan ora-
da bir anlama çabasıyla karşılaşır. Orada üsteğmen ve öğretmen karakterleri 
dikkati çekmektedir. Üsteğmen ve öğretmen genellikle devlet olarak görünür. 
Okul vardır ve okul yakılır filmde. Devlet kaçakçılık işleriyle çok fazla ilgi-
lenmesin diyedir o mesela. Hıdır kaçakçıdır. Nedir filmin ana meselesi? Bir 
olguyu anlama çabasıdır. Zaten bu açıdan ele alındığında fotoğraf çok daha 
net biçimde kendini gösterir. 

Türkiye’de sosyal bilimciler 1970’li ve 1980’li yıllarda bir hususu açıkla-
maya çalışıyorlardı. Hatta 1960’lı yılların en entelektüel dergilerinden Yön 
üzerine çalışanlar dergiye baktıklarında neye yoğunlaştıklarının en bariz gös-
tergesi şudur: Yön üzerine ilk çalışmalardan biri Yön: Kalkınmada Bir Strateji 
Arayışı adını taşımaktadır. Bu çalışmayı yapanın bütün derdi Yön fikriyatın-
dakiler iktidar olursa ne yapar, nasıl bir hükûmet programı getirirler, soruları 
etrafında yoğunlaşır. Hâlbuki entelektüel düşünce hükûmet programından 
çok daha ciddi, çok daha uzun süreyi kapsar.

Lütfi Akad’ın toplumsal gerçekçi filmler çekmediğini söylemek anlamlı ola-
bilir. Hatta Hudutların Kanunu’nda toprak reformunun çözüm olmadığını dile 
getirir. Hâlbuki 1966 yılında çok geniş bir kesim toprak reformunun Türkiye’yi 
geliştireceğini düşünmekteydi. Herkesin böyle düşündüğü bir zamanda Akad, 
farklı bir saptama yapmıştır. Zaten toprak reformu fikriyatı da o dönemden 
sonra geçip gider. Bu açıdan ele alındığında Akad toplumsal gerçekçi sinemada 
yoktur. 1962’den 1966’ya kadar film çekmemiştir, o zamandan hemen sonra 
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çektiği iki film Kızılırmak Karakoyun 
ve Hudutların Kanunu’dur. Akad’ın 
filmleri o dönemde toplumsal gerçekçi, 
ulusal sinema veya daha sonra devrim-
ci sinema örnekleri gibi insanlara yol 
göstermeye çalışan filmler değil, bir 
meseleyi anlamaya çalışan filmlerdir. 
Hakikaten Akad’ın filmleri 1966’dan 
1975’e kadar Türkiye’nin kentini ve 
köyünü anlamaya, yorumlamaya çalı-
şan metinler şeklinde karşımıza çıkar. 
Akad, Hudutların Kanunu’nda devlet 
ve fert ilişkisini olduğundan daha iyi 
gösterdiğini net biçimde ifade eder. 
Ayrıca bunun sansür meselesiyle ilgili 
olduğunu da dile getirir. Hatta filmin 

sonunda kaçakçı Hıdır’la oğlu arasındaki konuşma sansürlenir ve bunu başka 
türlü formüle eder. Mesela “Baban gibi ol ama oku.” şeklinde değiştirir. Aslı-
na bakılırsa bazı meselelerde böylesi farklı bir yaklaşıma sahiptir. Bunu başka 
alanda da gösterir, mesela yakın çekim ile ilgili düşüncelerini “Ben yakın çekim 
yapmam, yaptırmam. Yakın çekim insanın mahremiyetine girer, bu yanlış bir 
şeydir.” şeklinde dile getirir. Hatta Yaralı Kurt’u çekerken Gani Turanlı’dan uzak 
çekim yapmasını ama yakın çekim gibi görünmesini ister. 

Lütfi Akad çok köşeli olmadığı için Türkiye’de ne devrimci sinema ne millî 
sinema ne de ulusal sinema taraftarlarınca olumlu görünmüş bir figür. Burada 
şu fark edilir: Akad hem devrimci sinema hem de millî sinema yönelimi içinde 
olanlara göre ikinci sınıf bir yönetmendir. Mesela millî sinemayı savunanlar en 
fazla Halit Refiğ’in Fatma Bacı ve Bir Türk’e Gönül Verdim filmlerine yönelik 
olumlu yorum yaparlar. Tabii, bunlar ulusal sinemayı millî sinema olarak nite-
lemeye çalışanlar. Lütfi Akad’ın daha sakin, anlamaya çalışan, gösterişli olma-
yan bir tarzda film çektiğini şu pasajda bile görmek mümkün: 

HALIT REFIĞ'IN 1972 YAPIMI 

FATMA BACI FILMINDE BARIZ 

BIR BIÇIMDE “BATI'NIZ BATSIN” 

SLOGANI GÖRÜLÜR.
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Gani’nin (Turanlı) görüp duyacağı kutlama bundan ibaret kalıyor. Yapılan işi ve 
önemini ister meslekten ister meslek dışından kimse fark etmiyor. ‘Benimle çalış-
tığın sürece hiçbir ödül alamazsın Gani, istersen kendine başka bir yönetmen bul.’ 
diyorum. ‘Niye?’ diyor. ‘Görüyorsun, bizde çarpıcı görüntüler, ışık oyunları yok, 
sade suya görüntüler sunuyoruz.’ Ses çıkarmıyor, gülümsüyor sadece. O günden 
sonra 76’da Ömer Seyfettin Hikâyeleri, 78’de Bir Ceza Avukatının Anıları ve 85’te 
Dört Mevsim İstanbul kısa filmleri ile, ikimiz de sinema serüvenimizi noktalayın-
caya kadar birbirimizden ayrılmıyoruz.6

Lütfi Akad, bu sözleriyle diğer sinemacılarda şov olayının öne çıktığı yö-
nünde bir göndermede bulunmaktadır. Aslında “yalın ve derin metinler yap-
mak” diyor Akad. Basit bir aşk hikâyesinden bile çok güzel bir film çıkabilece-
ğinin farkındadır. Bir İtalyan ve galiba bir Fransız sinema yazarı Akad filmleri 
hakkında, Kızılırmak Karakoyun üzerine “Bu filmler çok basit gibi görünen 
ama derinlikten yoksun olmayan yalın filmlerdir.” şeklinde bir saptama yapar.

Aslında Lütfi Akad şunu dile getirmeye çalışır: Sadece Türk romanından 
değil, Batı romanlarından da uyarlamalar yapmaya çalıştığını ancak Batı ro-
manlarından yapılan uyarlamayı bu coğrafyaya uydurmaya önem verdiğini be-
lirtir. Zaten gerek genel anlamda uyarlamalar gerekse Anneler ve Kızları filmi 
ile ilgili söylediği de aynı mevzudur. “Biz bu metni uyarlamaya çalışırsak nasıl 
bizim kılabiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz?” meselesi üzerinde durur. Mesela o 
metinde bir tiyatro oyuncusu var. Türkiye’de tiyatro oyuncusu zengin olmaz, 
bunu şarkıcı yapmak gerektiğini düşünür. Öyle bir değişikliğe gider. Gelin, 
Düğün, Diyet’te bunun tarihsel geçmişten kaynaklandığını, kendi gözlemlerin-
den yola çıktığını belirtir. 1973’teki Gökçe Çiçek filminde tarih çok merkezî 
bir yerdedir. Ömer Seyfettin metinlerinde de tarih var çünkü onun metinleri 
çok daha geçmişe gitmektedir. Akad’ın söylemek istediği şu: Bu metinler sa-
dık uyarlama ile filme dönüşmez, film başka bir şeydir. Onun düşünür yazar 
olmasının nedenlerinin biri de bu. Mesela Beyaz Mendil için Yaşar Kemal’den 
uyarlama, daha doğrusu esinlenmedir der. Bu filmin bir yarısı Yaşar Kemal’in 

6  Lütfi Ö. Akad, age., s. 548.
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bir cümlesidir o kadar, diyor. Diğer bir deyişle Yaşar Ke-
mal’in bir cümlesidir ama Akad’a göre onun başka bir 
sanata aktarılması farklıdır. Bunun altını çizer dahası 
üzerinde bariz bir biçimde durur. 

Daha sonraki dönemlere bakıldığında zaten hemen 
hemen hepsi esinlenme olan metinler. Bugün çok daha 
öne çıkan filmi 1968’de çektiği Vesikalı Yârim. Bu film 
Sait Faik’in Menekşeli Vadi’sinden hareketle çekilmiştir. 
Tam tersi bir örnek de şu: Fikrimin İnce Gülü çekildiği 
zaman onun bir konuşması var: “Bu acayip sinematog-
rafik bir şey.” der ve bu şekilde çekilmesinin acayip ma-
liyetli olduğu saptamasını yapar. TRT Genel Müdürü o 
dönemde Lütfi Akad’dan bu filmi çekmesini ister. Akad, 
birkaç lüks araba parçalamak durumundayız, bunun 
maliyetini kaldıramayız, diyerek bundan vazgeçer. Bu-
nun üzerinde durmaz. 

Lütfi Akad, İnce Memed’i çekmeye çalışır ancak 
hukukî şartlardan dolayı bu gerçekleşmez. İnce Memed’in sosyolojik yönden 
en önemlisi birincisi. Akad ikinciyi çekmeye çalışır. Bir de Peter Ustinov’un 
çektiği İnce Memed filmi var. Hakikaten Türkiye’de en kötü, en yeteneksiz bir 
yönetmenin bile daha iyi çekebileceği bir metin çünkü bu toplumun ruh hâli 
ile ilgilidir o. Hatta Metin Erksan bunlar niye bunu çekmez, demişti. Burada 
Lütfi Akad’ı işin içine katarak konuşmadı tabii. Çünkü uluslararası ünlü olan 
biri var: Elia Kazan, Yaşar Kemal’in dostu. İnce Memed’i en iyi oynayacak bir 
artist var: Yılmaz Güney. Bu durumda niye çekilmez? Hikâyesi bu. Esasen 
İnce Memed 2’nin de çok bir kıymetiharbiyesi yok ve etkin olan metin ilki. 
Lütfi Akad, bu roman değildir, diyor. Roman değildir dediği zaman Yaşar 
Kemal çok bozulur. Bu destandır, diyor. Sonra Yaşar Kemal destan olduğunu 
kabullenir ve eserini bu şekilde nitelendirmeye çalışır. 

Lütfi Akad, Kemal Tahir ile Yaşar Kemal’in yaklaşım tarzlarının birbirin-
den farklı fakat her ikisinin de önemli olduğunu; Kemal Tahir’in çok açık, ba-

LÜTFI AKAD ,  YAŞAR KEMAL’ IN 

INCE MEMED ROMANININ 

FILMINI ÇEKMEYE ÇALIŞIR 

ANCAK DÖNEMIN HUKUKI 

ŞARTLARINDAN DOLAYI BU 

GERÇEKLEŞMEZ.
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sit bir biçimde düşüncelerini izah edecek yazma imkânı bulamadığını anlatır. 
Kemal Tahir konusunda çok çeşitli çevrelerin bilip bilmeden yorum yaptığı-
nı ve Kemal Tahir’in çok tehlikeli fakat sağlam bir yerde durduğunu söyler. 
Akad’a göre söylediklerini abartarak yorumlarsan olmadık noktalara gidip 
yanlış çıkarımlar yapabilirsin, hâlbuki onun yapmaya çalıştığı yorum Türkiye 
gerçekleri ile çok daha örtüşen özellikler taşır. Mesela bu düşünsel farklılığın 
en güzel göstergelerinden biri Selim İleri’nin bir metninde de karşımıza çıkar.

Düğün filminde kasap çırağı, evlenmek isteyip de kendisine verilmeyen 
kızın düğününü basar. Orada “sen de iyisin, ben de iyiyim, o da iyi de niye 
işler böyle olur” gibi bir şey söyler. İnsan ilişkilerine bakıldığında bunları 
daha sofistike bir tarzda işlemek, tipik Türk filmlerinde olduğu gibi dümdüz 
olumlu veya olumsuz tip aramamak, yorumlamamak ve böyle düşünmemek 
şeklinde bir yaklaşımı söz konusudur. Diğer bir ifadeyle hayatın gerçeğiyle 
çok daha iç içe geçen bir perspektifinin bulunduğunu söylemek anlamlı ola-
bilir. Böyle bakıldığında neredeyse insandan soyutlanan bir anlatım biçimi 
öne çıkmaktadır. Türkiye’de pek çok sanatsal metinde böylesi bir bakış açısı 
ön plandadır. Lütfi Akad’ın insanı yanıltan basitliğinin altında belirgin bir 
derinlik vardır. 

Lütfi Akad, sinemacılar hakkında çok ilginç bir saptamada bulunur çün-
kü sinemacılar tarihe çok daha erken bir dönemde yöneldiler. O dönemde 
çok yaygın bir biçimde “Ulusal olmadan evrensel olunmaz.” şeklinde bir de-
ğerlendirme var. Şöyle diyor Akad: 

Bu genel yaklaşım sinemanın diğer sanatlardan farklılığını gösterecek ve somut-
laştıracak mahiyettedir. 

Ulusallaşmak yalnız sinema sahasında değil bütün sanatlarda, resmimizde, ondan 
sonra edebiyatımızda, tiyatromuzda ki tiyatromuz gerçekten bugün bocalıyorsa 
bu kaynaklara el atmadığı için bocalıyorlar. Ben öyle sanıyorum ki bu işte ilk uya-
nanlar biz sinemacılar olduk ve ilk tatbik edenler sinemacılar oldu.7

7  Lütfi Ö. Akad, age.
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Bu gerçekçi saptamalar üzerinde derinlemesine düşünülmelidir. Aslında 
Türkiye’de geçmiş dönemlerin tartışılmasında, meselenin tarihsel bir genişlik 
çerçevesi içerisinde yorumlanmasında sinema ile uğraşanlar daha çok öne 
çıkarlar. Bunu tiyatroda, romanda çok net bir biçimde görebilme imkânı 
yok gibidir. Kemal Tahir ile Yaşar Kemal, Lütfi Akad ile Yaşar Kemal, Lütfi 
Akad ile o dönemin yaygın edebiyatçıları arasındaki temel farka odaklan-
mak lazımdır. Yaşar Kemal, tarihe Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana tarzında o 
dörtlemeyle hayatının son döneminde yani hayli geç dönemde yöneldi ama 
Kemal Tahir metinlerine, bizim sinemacılarımızın metinlerine bakıldığında 
bunlarda tarih çok öncelikli bir mevzudur. Bunu daha bariz bir biçimde ge-
nellediğimiz zaman olayı net bir biçimde görürüz. Tarih bunlarda gündeme 
çok daha erken bir dönemde girer. Akad’ın filmlerinde somutlaşan husustur, 
Metin Erksan’ın daha 1958’de çektiği Dokuz Dağın Efesi filminde var. Şimdi 
bunun paralelini öbür tarafta görmek imkânsızdır.

Lütfi Akad’ın belki de bu topluma uyarlılığın en net göstergelerinden biri 
Otobüs filmine yönelik bir saptamasından kaynaklanır. Akad, şöyle bir de-
ğerlendirme yapar:

Adamın biri, köyünden aldığı dokuz kişiyi, iş bulacağım vaadi ile bir otobüsle 
Stockholm’e götürüyor. Orada, perdeleri kapalı hurda otobüsü, içindekilerle, park 
edilmesi yasak bir alana bırakıp kaçıyor. Film bizde çok tartışılıyor, çok beğenen-
ler kadar beğenmeyenler de var. Film bir sinema yapıtı olarak iyi olmasına karşın 
içeriğini kabullenemiyorum bir türlü. Dünyanın neresinden alırsanız alın, eleş-
tirel düşünmeye alışmamış cahil bir köylüyü hiç bilmediği bir ortama bıraktığı-
nızda olacaklar oluyor. Bu sirk gösterisine dönmüş filmde, vatandaşımın teşhir 
edilmesini acımasız ve haksız buluyorum.8 

Akad şöyle devam ediyor: 

‘Aynı şartları tersine yaratsak,’ diye düşünüyorum. Bir Alman ailesi minibüsüyle 
bir bozkır köyüne düşseler. Sessizliklerini kıracak şeyi buldum diyorum ve baş-

8  Lütfi Ö. Akad, age., s. 603.
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lıyorum senaryoyu kurmaya. Bir Alman aile var. Adam, fabrika muhasebesinde, 
bu yüzden Türkleri tanıyor ismen de olsa. Özellikle Mustafa adında biri evleri-
ne yakın oturuyor. Karısı hamileliğin ileri günlerinde. Kadının anası, eski Nazi 
Partisi üyelerinden, on altı yaşlarında kızları ve yedi yaşlarında erkek çocukları 
var. Minibüsü içinde yaşanır hâle sokmuş ama kalabalık oldukları için otellerde 
kalıyorlar. O yıl, Türkiye’de tarihî yerleri merak ediyorlar ve yola çıkıyorlar. Bozkır 
köyüne düşüşleri, fırtınalı, yağmurlu bir gecede ve akümülatör arızası yüzünden 
oluyor. Sabah ezanını okumaya çıkan imam, minibüse şaşkınlıkla bakıyor. Mini-
büsün içindekiler korkuyla imamın hırıltılı bir sesle okuduğu ezanı dinliyorlar 
ve olaylar başlıyor. İki taraf da dil yoksunu, Türkçe, Almanca konuşuyorlar ve 
anlaşıyorlar. Kadın, köy usulü doğum yapıyor, genç kız akranı çoban yamağı ile 
sevişiyor, adam Muhtar Mustafa’ya akrabası gibi sarılıyor. Ne yapsalar büyük ana-
yı ehlileştiremiyorlar. Fakir köylü, Alman aileyi, kurtuluncaya kadar besliyor. Bir 
sunu yazısıyla sunduğum senaryonun kısa özeti böyle. Dipsiz kuyuya atılan taştan 
farksız oluyor önerim.9 

Lütfi Akad’ın burada söylediklerine karşı çıkan çok fazla değil. Daha son-
raki dönemde Fikrimin İnce Gülü’nü Tunç Okan’ın çekmesinin nedeni de 
Adalet Ağaoğlu’nun o ilk filmi, Otobüs filmini benimsemesi, benimsemekten 
öte filmden sitayişle bahsetmesi.

Lütfi Akad’ın siyasal meselelere mesafeli yaklaştığını belirtmek anlamlı 
olabilir. Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerle bir problemi yok. Belki de 
Lütfi Akad’ın tarihe bakış tarzını Cumhuriyet dönemini eleştirerek Kemal 
Tahir ile özdeşleştirmek değil ama yakınlaştırıp karşılaştırmak mümkün. 
Hatta değişik dönemler açısından bakıldığında Kemal Tahir’in yaklaşımıyla 
Metin Erksan’ın bakış tarzı arasında daha çok fark sözkonusu. Bu özellikle 
Cumhuriyet dönemine bakış tarzında. Lütfi Akad’ın olaylara bakış tarzı açı-
sından bu konu hiçbir biçimde gündeme gelmemiş sıra dışı bir durum. Tabii, 
bunu biraz Vurun Kahpeye ile yakınlaştırmaya çalışırsak ilk filmlerinde böyle 
bir yakınlığı görmek mümkün. Mesela çok ciddi bir biçimde düşünmeden 

9  Lütfi Ö. Akad, age., s. 603–604.
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Millî Mücadele filmi çekmiş birisi de değil. Akad ile 
Erksan ve Halit Refiğ’in bakış biçimleri Milli Mücade-
le konusunda somutlaşır. 

Öte yandan Halit Refiğ’i Kemal Tahir ile çok fazla 
yakınlaştırmak genel anlamıyla doğru gibi görünebilir 
ama Kemal Tahir’in de Cumhuriyet’in ilk dönemleri 
üzerine söyledikleri düşünüldüğünde bu noktada şüp-
he izhar etmek gerekmektedir. Hatta Yorgun Savaş-
çı’ya bakıldığında metin Kemal Tahir’in de olsa Halit 
Refiğ’in bir Millî Mücadele filmi çekmesi söz konusu. 
Halit Refiğ’in Millî Mücadele filmine baktığınız za-
man Yol Ayrımı ile arada fazlasıyla bir mesafe görmek 
mümkün. Başka bir deyişle Yorgun Savaşçı filmi, Tür-
kiye’de resmî ideolojiye Kemal Tahir’in yaklaşımına 
göre olağanüstü yatkın. Türkiye’de son dönemde özel-
likle entelektüellerde —entelektüeller denildiğinde li-
beral sol, sosyalist ve İslamcılarda— Kemalizmle ilgili 
bir eleştiri söz konusu. Hatta bu olayı biraz geniş dü-
şünmeye çalışıldığında öyle bir eğilim Yücel Çakmak-
lı’nın sinemasında da yok. Belki de bunu eski dönem-
de yaptıkları için, o dönemin koşulları nedeniyle böyle 
bir dert yok gibi görünebilir ama Türkiye’de sağın da, 

solun da o dönemi eleştirirken, o dönemlerde daha çok 1938, 1940 sonrası-
nı eleştirmek şeklinde görülen bir yönelimi baskın. Kemal Tahir’e en yakın 
yönetmen olan Halit Refiğ’e bakıldığında o dönemin koşullarında bu belki 
mümkün değil ama hiçbir biçimde ben Yol Ayrımı’nı veya Kurt Kanunu’nu 
film yapabilir miyim diye düşünmemiş. Akılının köşesinden geçmemiş. 

Erken Cumhuriyet dönemi diye tabir ettikleri dönem insanların günde-
mine biraz da son zamanlarda girmiş. Belki de bu şundan kaynaklanır: Lütfi 
Akad için kesinlikle bunu söylemiyorum, sansür uzun süre gündemde olmuş 
bir durum, bu sebeple en azından 1985’lere 1990’lı yıllara kadar zaten bu 
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tür filmlerin çekilmesi sorunlu olabilirdi. Memleketim filmine bakıldığında 
Yücel Çakmaklı, filmi Anıtkabir görüntüsüyle bitirir. Hatta o dönemde in-
sanların bir bölümünde biraz daha belki başka sinemacılarda olmayan bir 
yatkınlık söz konusu. Memleketim filminde hapse girmemiş olması hâlinde 
oynayacak oyuncu Yılmaz Güney’dir. Başka bir ifadeyle o sorun, o dönemler-
de çok merkezî konumda değil. Merkezî bir sorun hâline getirmeye çalışsalar 
da buna eleştirel bakacak ortamın bulunmadığı söylenebilir. Lütfi Akad diğer 
yönetmenler gibi o dönemi eleştiren bir metin ortaya çıkarmaktan ziyade o 
dönemi anlamaya çalışan bir metin ortaya çıkarır. Mesela Tomris Giritlioğ-
lu’nun çektiği gibi, Salkım Hanımın Taneleri gibi, Güz Sancısı gibi filmleri 
çekebilecek birisi değil ama yazdıklarında 6–7 Eylül olaylarının kendine göre 
bir anlatımı da karşımıza çıkar. O fonda Türkiye var.

Türk sinemasının iki temel dinamiği var. Günümüzde de bunu hissetmek 
mümkün. İkisinden biri komedi. Türkiye’de bunun âlâsını çekecek yönetmen 
var, bugün de var. Bakıldığında birinci sınıf çalışmalar var. Mesela Aile Ara-
sında birinci sınıf komedidir. Anlatmaya çalıştığı başkalarının Türkiye’sini de 
içerecek tarzda geniştir. Bir de melodram var. Türkiye’de bunun âlâsını çeki-
yor insanlar. Lütfi Akad “Türk insanının hayatı melodramdır.” diyor. Diğer bir 
deyişle melodramın bu toplumu anlamın yolu olduğunu dile getirir. Vesikalı 
Yârim filmi çekildiği zaman Türkiye’de hiçbir biçimde ilgi görmedi. Lütfi Akad 
2004’te Işıkla Karanlık Arasında adlı kitabını yazdığı sıralarda Türkiye’de ile-
tişim fakültelerinden dört beş hoca bu film üzerine müstakil kitap yazdı. Ev-
velden Lütfi Akad anıldığında Gelin, Düğün, Diyet söz konusuydu. Lütfi Akad 
dendiği zaman aklıma gelen Gelin, Düğün, Diyet; kısmi bazı filmleri ve Ömer 
Seyfettin uyarlamaları. Ama şimdi Türkiye’de herhangi bir iletişim fakültesi 
mezununa “Lütfi Akad’ın en önemli filmi ne?” diye sorduğunuzda Vesikalı Yâ-
rim der. Sadece Lütfi Akad’ın değil “Türk sinemasının en önemli filmi ne?” 
diye sorulduğunda insanlar onu gösterir. Dönem dönem farklılık da söz ko-
nusu olabilir. Aslında Lütfi Akad bir gün bunun böyle olabileceğini aklından 
hayalinden geçiremezdi. Türkiye’de 2000’den önce hiç kimse Lütfi Akad’ın en 
önemli filminin Vesikalı Yârim olduğunu söylemezdi, söyleyene de gülerlerdi.
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Şöyle bir olay var: Basit bir aşk hikâyesi de bir toplumu çok güzel anlatabi-
lir. Bu açıdan Türkiye’de komedinin de, melodramın da en âlâsını çekebilecek 
yönetmen Atıf Yılmaz. Aynı çerçevede Türkiye’de komedinin de, dramın da en 
âlâsını çekecek isim tartışmasız Ertem Eğilmez. Bunlar uzun süre hiçbir bi-
çimde önemsenmedi, daha sonraki dönemde Ertem Eğilmez bariz bir biçimde 
gündeme geldi. Bu açıdan tecrübeleri üzerinde düşünülmelidir. Başka bir ifa-
deyle Türk toplumunda insanlarla bağ kuruyorlar ama bunlara bakıldığında 
melodramının da, komedisinin de bariz bir biçimde ölçüsü kaçmış. Akad’ın 
yazdıklarının detaylarını belli bir çerçeveye yerleştirme denemesine girmek 
gerekir. Ağırlıklı olarak 1950’li, 1960’lı yıllarda ağdalı melodramlar çeken Mu-
harrem Gürses hakkındaki yaklaşımı bariz bir farklılık taşır. Bu noktayı biraz 
açmak geçmişin anlaşılması bakımından yardımcı olabilir. Akad, onun bu top-
lumla çok yoğun bir ilişki kurduğunu belirtir, kendilerinin onu küçümseme 
tavrına karşın Gürses’in toplumun ruhunu tanıdığını vurgulama gereği duyar.

Lütfi Akad’ın gelişkin melodramlardan biri Vesikalı Yârim filmi. Hatta o 
çerçevede çok daha gelişkin bir melodram ise Acı Hayat filmi. Metin Erk-
san’ın 1962’de çektiği film. Hatta Türkan Şoray “Ben o filmde oynarken bu 
filmin ciddiyetinin farkında değildim.” diyor. Metin Erksan sürekli olarak 
ölümüne kadar tekrar etti. “Türkiye’de her sene birkaç tane Acı Hayat filmi 
çekiliyor.” dedi ama şimdi herkes ezberlemiş gibi Metin Erksan’ın en önemli 
filminin Susuz Yaz ve Sevmek Zamanı olduğunu dile getirir. Sevmek Zama-
nı’ndan önce uluslararası ödül aldığı için Susuz Yaz filmini anmaktadırlar. 
İlginç bir durum, ben bunu 1978 yılında yaşadım. Barbaros Bulvarı’nın yu-
karısında sinema televizyon enstitüsü var. Günümüzdeki adı Sami Şekeroğlu 
İletişim Fakültesi olan yere gittim. Lütfi Akad’ın filmlerini seyredeceğim. Yir-
mi filmlik bir liste verdim, onların içinde Kızılırmak Karakoyun, Hudutların 
Kanunu ve Vesikalı Yârim de vardı. Kızılırmak Karakoyun’u seyredemezsiniz, 
bizde yok, dediler. Diğerlerini seyrettik. Bir makinist vardı. Çok küçük bir sa-
londa iki kişi seyrettik. İkinci filmin Vesikalı Yârim olduğunu gördüğü zaman 
“Abi, niye seyrediyorsun bunu?” dedi. “Hayat kadını filmi seyretmenin gereği 
yok.” diye ikaz etme gereği duydu. “Ben size bir Yılmaz Güney filmi koyayım 
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da onu seyredin.” dedi. Aslında o döneme bakıldığında şimdi kitap yazanlar 
da, Vesikalı Yârim filmine o sene yaşıyor olsalardı ya da metne yönelmeden 
altı ay önce o makinistten farklı bir tarzda yaklaşmazlardı gibi geliyor. 

Lütfi Akad’ın filmlerinin ve söylediklerinin önemi zaman içinde anlaşılı-
yor çünkü yalın ve dönemin temel klişelerine uygun değil. Örneğin Vasıf Ön-
gören imzalı Zengin Mutfağı’nı ele alalım, bu filmi günümüzde seyredenlerin 
anladıklarıyla çekildiğinde izleyenlerin anladıkları farklı. Günümüz seyircisi 
filmin fonundaki 15–16 Haziran hikâyesinin bağlantılarını bilmediği için o 
dönemdeki politik çerçeveyi fark ederek seyretmez. Bir diğer nokta Vasıf Ön-
gören hakikaten olağanüstü önemli bir tiyatrocu ama Zengin Mutfağı o döne-
min klişelerine uygun bir film. Diğer bir deyişle o dönemde bunu çekenler bu 
dönemde ona baksalar veya bu dönemde öyle bir şey yapsalar o tarzda yap-
mazlardı. Filme hakikaten kendi bütünselliği çerçevesinde bakmak gerekir.

Tüm bu anlatılanların ışığında Lütfi Akad’ın metinlerine bakıldığında —
hem film metinlerine hem kitabına— filmlerin ilk gösterime girdiği zaman 
oluşan intiba ile bugünküler arasında bariz bir farklılıkla karşılaşılmaz. Fark 
olursa da ilk dönemde küçümseyerek bakılırken son dönemde önemseyerek 
ele alınır. Çünkü Türkiye’de sendikalaşmaya, sendikalaşma biçimine baktı-
ğında 1975’te Diyet filmini seyreden biri yönetmenin Türkiye’de işçi sınıfının 
gelişmişliğini küçük gördüğü şeklinde bir yorum yapar. Bugünse yönetmenin 
Türkiye’de işçinin durumunu çok daha gerçekçi bir biçimde yansıttığını be-
lirtir. Hakikaten insanlar dönüp dolaşıp Diyet üzerine yeni baştan bir metin 
yazsalar o dönemde yazdıklarından çok daha farklı yaklaşımlar ortaya ko-
yarlar. Fakat filmin çekildiği dönemde kentleşme olgusuna bakan yönetmen 
hakkında çok zıt yorumların varlığına işaret edilmelidir. Çünkü o dönemde  
benim söylediğim yorumlar çerçevesinde şekillenmiş bakış açılarını hem İs-
lamcı muhafazakâr hem solcu entelektüeller tarafından yazılan metinlerde 
görmek mümkündür.

(11 Mart 2019)
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Yücel Çakmaklı 
EL  YORDAMIYLA USTAS IZ 
M I L L Î  S INEMA YAPMA DENEY IM I

Türk sinemasına taşranın rengini veren bir ses. Hemen hemen her yönetmen 
İstanbullu iken, hayatlarının büyük bölümü İstanbul’da geçmişken o Afyon’un 
ortamını da, atmosferini de Türk sinemasına getirmiş. Çocukluk yıllarında ya-
şadıkları bilindiğinde daha bir saygı uyandırıyor. Düşünsel gelişimi ve günde-
lik hayatı yapay değişiklikler çerçevesinde şekillenmemiş. Dönemin İslam’ın da 
merkezî bir yer tuttuğu milliyetçi–mukaddesatçı gazetesinde sinema yazıları 
yazmış. Sinema üzerine düşünceleri ondan sonra çok fazla değişmemiş. Orada, 
1964 yılında Metin Erksan ve Halit Refiğ’le yaptığı röportajlar ve onlara ekledi-
ği yorumlar hâlâ yararlanılabilir vaziyette. Bir de sonradan girenlerden kökten 
farklı olarak Türk sinemasının doğal seyrinin içinde yer almış. Örneğin birileri 
gibi Ortadoğu gazetesinin sinema sayfasından Düşünce Yayınlarının radikal bir 
yapıtına doğru yürümemiş. Uzunca süre Türk sinemasının önemli ve sıradan 
yönetmenlerine yardımcılık yapmış. Dolayısıyla ilk başladığı nokta açısından 
son çektikleri de yadırgatıcı ve bambaşka filmler değil. 

Türk sinemasının genel gelişim eğiliminde hep bir yeri olmuş. Nerede ne 
yaptığının kesinlikle bilincinde… Belgeselden sonra çektiği ilk film Birleşen 
Yollar’ın çok satan bir roman uyarlaması olması ve Türk sinemasının iki sta-
rının filmde rol alması bir şeyin çok iyi göstergesi. Türkiye’deki hiçbir sine-
masal gelişimin dışında kalmamış. Bu bağlamda birkaç hususu hatırlıyorum. 
1974 yılında o Elif Film adına sıradan Türk sinemasıyla bağlantı noktalarını 
hiç koparmayan filmlerini çekerken —ki Ben Doğarken Ölmüşüm’de kendi 
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cenahında bir ilktir— dönemin sinema dergisi Yedinci 
Sanat’ta cevabi bir yazısı yayımlanır. Dergi sayfalarında 
yer alan yazıya bakılınca orada derginin sinema yazarla-
rına göre ufkunun daha geniş olduğu görülür. Türkiye’de 
sanat yapan herkesin Attilâ İlhan’dan Aykut Edibali’ye 
kadar değişik düşünce mihraklarından düşünürlere açık 
olması gerektiğinden dem vurur. Türkiye’deki sanatsal 
metinlere açıklığının belirtisidir bu. 

Türkiye’de sola meyyal sinema da bütünüyle ondan 
uzak değildir. Yılmaz Güney 1974 yılında hapisten çık-
tıktan sonra film çekmek istediği yönetmenler arasında 
Yücel Çakmaklı’yı da sayar. Ayrıca Anadolu Üniversitesi 
Yayınları arasında bulunan bir kitapta Yücel Çakmaklı’y-
la Kızım Ayşe filmi dolayısıyla bir konuşma yapılır. Aynı 
kitapta Yılmaz Güney’le de Arkadaş filmi üzerine bir ko-
nuşma vardır. O dönemde Arkadaş’la Kızım Ayşe arasın-
daki mesafenin hiç de o kadar fazla olmadığını yazmış-
tım. Bu yönde düşünceler pek de az değildir. 

Aynı sıralarda milliyetçi–mukaddesatçı düşüncesine 
hiç de aykırı düşmeyecek, belki de daha doğrusu düşüncesini en iyi yansıtan 
Memleketim’i çeker. Bu film üzerine Atilla Dorsay çoğu kişiyi yadırgatan bir 
methiye yazar Cumhuriyet gazetesinde. Son sahnesinden fazlasıyla etkilen-
miştir ama filmin ruhu ona hiç de yabancı gelmemiştir. 

Bu hususlar ortak hayatımızın olduğu dönemlere dair birkaç değini. Bir şey 
çok önemli. Yücel Çakmaklı nerede ne yaptığının, ne yapabileceğinin, Türk 
toplumuna düşüncelerini nasıl iletebileceğinin fazlasıyla farkında. Başka bir 
deyişle Türkiye’nin sosyolojik gerçekliklerini algılamış görünüyor. Ne de olsa 
Ali Fuat Başgil’in, Abdurrahman Şeref Laç’ın, Osman Turan’ın düşünsel doğ-
rultusunu şekillendirdiği Yeni İstanbul gazetesinin bir yazarı olarak düşünceleri 
teşekkül etmiştir. Bu ilk dönem Türk sinemasına katkısının, Türk insanının ruh 
dünyasına katkısının en ileri noktaya vardığı bir zaman dilimine tekabül eder.
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İkinci dönemi devlet televizyonu dönemi… O dö-
nemde maddî olanaklar daha bol ve fakat sınırlılıklar da 
fazlasıyla mevcut. Televizyona değişik edebiyat uyarla-
maları yaparken denge gözetmenin ötesinde bir de çok 
yönlülüğünden bahsetmek mümkün. Gerekli mi bilin-
mez ama ta Tarık Dursun K.’ya kadar yönelmiş. Burada 
12 Eylül döneminde ortaya çıkan bir Küçük Ağa var. Ama 
o arada Küçük Ağa’nın başarısını Yorgun Savaşçı’nın ya-
kılması biraz olsun gölgeler. Hatırlıyorum, dizi ilk bölü-
mü gösterilmeden önce bir açıkoturumla başladı. Fethi 
Naci diziye yönelik olumlu düşünceler belirtti. Keşke 
memlekette Yorgun Savaşçı da Küçük Ağa da, Osmancık 
da, Devlet Ana da rahat rahat çekilebilseydi... İnsan sor-
madan edemiyor, acaba Tarık Buğra’nın sinemaya yatkın 
hatta daha yatkın başka metinleri yok mu diye. Hacı Arif 
Bey ve diğerleri de Yücel Çakmaklı’nın ilk dönemlerdeki 
düşüncelerinden izler taşır. 

Daha sonraki serüveni biraz daha dünyaya açılma 
dönemi. Saraybosna da öyle. Minyeli Abdullah da. Ancak 
bunlar da ilk döneminden önemli izler taşıyorlar. Minyeli Abdullah aynı za-
manda söylediklerini daha köşeli söylemesinin vesilesi. Bir yirmi yıl kadar 
önce uluslararası fonlarla film yapmaya çalışmak gerekir dediği zaman millet 
acaba matrak mı geçiyor, diye şöyle bir duraklamıştı. Bakış biçimi açısından 
hoşgörülü olduğunu söylemek mümkün. Zaten sakin bir adamdı. Bu dönemi 
benim açımdan daha olumsuz bir değerlendirmeyi gerektirir. 

Türkiye’de herkese yönelik olarak ölümünden sonra olumlu düşünceler 
belirtilir. İnsan neden Yücel Çakmaklı’yla ilgili bir nehir söyleşi kitabı yok 
diye hüzünleniyor. Tabii, böyle bir sorunun belli kesimlere sorulması gere-
kiyor. 1960’lı yıllardaki yazılarını ve onunla yapılan söyleşileri kapsayan bir 
kitap hatta birkaç kitap artık herhâlde bundan sonra yayımlanır.

Millî sinema çerçevesinde formüle ettiği düşüncelerini ve sinema pratiği-
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ni bir başka gelişimle beraber düşünmek anlamlı ola-
bilir. Türkiye’de son zamanlarda İslami duyarlılık yük-
selirken millî sinema anlayışının âdeta göçmesi Yücel 
Çakmaklı’nın sınırlılıklarından ziyade daha genç millî 
sinema yönetmenlerinin üstlenmesi gereken bir so-
rumluluk olarak görülmelidir. Sıradan meselelerden 
derin filmler yapılabileceği noktasına gelmişlerse eğer, 
bu hususta Yücel Çakmaklı’nın filmografisinden öğre-
necekleri çok şey var gibidir. 

Hayatından birkaç kare belki sineması üzerine şim-
diye kadar yazılanlardan daha fazla şey söyler. Türki-
ye’nin geleneksel sinemasına saygısı ve önemini kavra-
ması ancak son dönemlerde gerçekleşti. Daha sonra çok 
daha sıradan Türk sineması ürünleri, kurumları ve ki-
şilerine saygılı davranmak noktasına gelenler herhâlde 
yeni eğilimlerin daha bir gelişmesi sonrasında gerçekle-
ri görecekler. Beni bir fotoğraf, flu bir fotoğraf hep hü-
zünlendirir. Yedi sekiz sene kadar önce İstanbul Fransız 
Kültür Merkezinde bir seminerde Yücel Çakmaklı’ya bir 

aslan gibi değil, bir sırtlan gibi saldıran müstehzi edalı bir tebliğin sathi bir çö-
zümlemesinin okunması sırasında durumu hiç de ciddiye almadan ama hiç de 
tepki vermeden çekip gitmesi hep hafızama çakılı kalmıştır. 

İki ya da üç sene önce Erzurum’da bir festival vesilesiyle aynı mekânda bu-
lunduğumuzda kendisine bir soru sormuştum. Siz Firavun İmanı’nı filme çek-
meyi hiç düşünmediniz mi, demiştim. Düşünmez olur muyum, diye cevap ver-
mişti. Ama ortamın müsait olmadığını söylemişti. Masada bulunan bazı sinema 
akademisyenlerinin de sorunun/cevabın içeriğinin farkında olduklarını da zan-
netmem. Hâlâ da farkında değiller. Son dönemde kendi cenahından da ona ge-
len eleştiriler düşünüldüğü zaman eleştirilerin haklı olduğunu belirtmenin hiç 
de insaflı olmadığı anlaşılabilir. Bu durum bir yönetmeni, Yücel Çakmaklı’yı sa-
dece çektiği filmlerle değil, çekmeyi tasavvur ettiği filmlerle de değerlendirmek 
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onun dünyasına daha doğru girmenin yolunu açar. 

***
Yücel Çakmaklı sineması denilince akla bazı özel-

likleri itibarıyla Yılmaz Güney sineması gelir. İki yö-
netmen tam da 1970’li yıllardan itibaren Türk sinema-
sının seyirci kompozisyonunu değiştirmiştir. Umut’la 
Birleşen Yollar’ın aynı tarihte gerçekleşmesi tesadüf 
müdür bilinmez. İki yönetmenin de kendileri ile bir 
anlamda takipçileri ya da aynı düşünsel doğrultuda 
film yapan yönetmenler arasında ciddi kopukluklar, 
önemli farklar vardır. Düşünsel doğrultunun aynı olup 
olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur. İki yönet-
men de yaygın olarak Yeşilçam tabir edilen geleneksel 
Türk sineması içinde, onun genel karakterini aşmakla 
birlikte ona uyumlu da olan filmler çekmişlerdir. Bu 
nedenle yeni seyirciler yanında eski seyirciler de on-
ların sinemalarının, filmlerinin takipçileri olmuştur. 
Elif Film de, Güney Film de benzerlikleri çağrıştırır. 
Bu durum Ben Doğarken Ölmüşüm’ün mantığının an-
laşılmasının da yolunu açar. 

Yücel Çakmaklı’nın bir yönü itibarıyla farklı olarak popüler edebî me-
tinlere yaslanarak film çekmesi de onun eski seyirci potansiyeli ile bağlantı 
kurmasını sağlamıştır/güçlendirmiştir. Bu anlamda Birleşen Yollar ile Minyeli 
Abdullah I–II  yönetmenin sadece başlangıçtaki tavrının böyle olmadığını, 
onun sinema anlayışı konusunda bir temel tercihi olduğunu göstermektedir. 
Bir Adam Yaratmak farklı bir yönelim olsa da/olarak nitelense de gene tele-
vizyona uyarladığı Küçük Ağa da bunun bir örneğidir. Sözü edilen iki özelli-
ğin genelde yorumu o dönem sanatçılarının ürettiklerinin tarihsel toplumsal 
arka planının farkında olduklarının göstergesidir. Daha sonraki dönem dev-
rimci ya da/ve de İslamcı sinemanın iz bırakmamasının nedeni tarihsel/top-
lumsal arka planın gözden uzak tutulmasındandır. Bu hem sinemaya çok dar 
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anlamda sanat açısından bakmaktandır hem de genel anlamda bir düşünsel 
değişimden kaynaklanır. 

Bir de bir başka bağlamda Yücel Çakmaklı’nın iki dönemi vardır. Biri 
TRT’de, televizyon için çektiği filmler dönemi. Denizin Kanı da bu örnek-
lerden biri. Bu dönemde biraz sansürlü bir biçimde eski popüler mahiyetteki 
metinlerin çekimi söz konusu. Gene eski tat ve eski dinamizm filmlerinde 
bir nebze de olsa var. Daha sonra ise millî sinema bitiyor. Bu durum siyasal 
iktidar değişikliğinin Türkiye’yi getirdiği yer. İnsan bakıyor da bir dönem in-
sanını sarıp sarmalayan tarzda filmler dönemi artık bitmiş. 

Sinema yönetmenlerinin filmlerinin tarihsel–toplumsal özellikleri itibarıyla 
Türk insanıyla kültürel frekansının uyuşma döneminin sonu bir ölçüde Yılmaz 
Güney ve Yücel Çakmaklı sinemasının bitmesiyle geldi. Bir kesim insan mal-
zemesiyle Yücel Çakmaklı filmlerinin kültürel özdeşleşmenin en güzel göster-
gesi, şimdi artık başka bir mecrada metinler yazan bir yazarın onun ölümünün 
hemen arkasından yayımlanan o müthiş yazısı. Belki de Ateşin Düştüğü Yer’le, 
İsmail Güneş’in bu müthiş filmiyle halkla frekans uyumu zaman zaman dep-
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reşir. Hakeza Yüksel Aksu’nun iki filmiyle de. Kıyıda olmak, 
muhalefette olmak yaratıcılığın, üreticiliğin nedeni… İktidar 
başka şeyleri de bitirir, sanatı da. Bugün döndürüp döndü-
rüp Yücel Çakmaklı’nın filmlerini seyretmek Türkiye’nin kül-
türel yapısı ve tarihsel özellikleri konusunda bilgilenmenin 
yollarını açabilir. Bir de hayatının, ruh hâlinin anlaşılmasını 
sağlayacak çerçevede o Yeni İstanbul’daki sinema yazıları ve 
röportajlarını da kapsayacak, onları da tahlil edecek tarzda bir kitabın, birkaç 
kitabın yokluğu da acaba bir şeyleri anlatmıyor mu? Böylesi bir kitap pekâlâ bir 
roman da olabilir. Bir de hayatının son yedi yılında kültür alanının muktedir-
leri onun sinema yapma hevesine nasıl yaklaştı? Bunun da vicdanlı bir şekilde 
sorgulanması/cevaplanması gerekmiyor mu? Tıpkı Lütfi Akad ve Metin Erksan 
gibi yönetmenlerin hayatlarının son otuz yılında film çekememeleri gibi. De-
mek ki bir toplumun kültürünün atar damarıyla frekansın uyuşmasının yolu 
halkın beğenisine en azından sempatik bakmaktan geçmektedir. Memleketim 
benzeri bir film ya da bizatihi Memleketim bugünün muhafazakâr ve moder-

YÜCEL ÇAKMAKLI 1963 
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nist yaklaşım tarzıyla ne kadar uyuşur? Belki de Yücel Çakmaklı’nın filmlerinin 
tarih olması bundan kaynaklanmaktadır. Ancak Yücel Çakmaklı’nın filmleri-
nin tarih olmaması gerekir. Bu filmlerin Türkiye’de yaşanan hayatla hâlâ sıkı 
bir bağlantısı bulunmaktadır. Bu konuda şüphe izhar edenler Yücel Çakmaklı 
filmleriyle yeni dönem İslamcı yönetmenlerinin filmlerini halkla kurdukları 
bağ kantarında tartarlarsa sonucun ne olacağı aşikâr.

Belki de en iyi Necip Fazıl uyarlaması olan Bir Adam Yaratmak’ın yö-
netmeninin istediklerini yapabilmek konusunda bu coğrafyada başka bir 
zamana ihtiyacı vardı. Gerçekleştirebildiklerini bu coğrafyanın sosyolojisini, 
bu coğrafyanın kültür ortamını doğru okuyanlar zaman içinde elbette doğru 
değerlendireceklerdir. Bizim iki yüzyıllık Batılılaşma tarihimizin kendi mer-
ceğinden değişik bir tahlilini yapmayı denemiştir. İçimde kalan ukde de yedi 
sekiz sene önce gelmeyi istediği Türk Sineması Sosyolojisi dersine fırsat bu-
lup da onu çağıramamam olmuştur.

Hangi yönetmenin değerini anladık ki onun da değerini anlayacağız. Zaten 
sinema üzerine meseleleri sinema yazarları değil de başkaları daha doğru tahlil 
ediyor. Belki de onu en fazla memnun eden husus Ülke TV’de onun da katıldığı 
bir Yücel Çakmaklı programıdır. Kendisinin yaptıklarının doğru anlaşılmasın-
dan memnuniyeti hâl ve tavırlarından fark ediliyordu. Türkiye’nin tarihsel sü-
reci içinde Yücel Çakmaklı’nın filmlerinin önemini başımızın çaresine bakma 
uzmanı Hakan Albayrak kimselerin beceremeyeceği bir açıklık ve derinlikle 
ifade etti. Sonradan köşe yazdığı gazetede de aynı doğrultuda bir yazıyla daha 
derli toplu bir metin yayımladı. Hakkını teslim etmek lazım, Sadık Battal da 
karışık bir biçimde de olsa bazı gerçekleri telaffuz etti. Programın bittikten son-
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ra da devam ettiğini anlamamak için saf olmak lazım. Bu 
program âdeta Yücel Çakmaklı’ya son bir selam oldu.

ELIf fILM SUNAR…

12 yaşındaydım. Doğup büyüdüğüm Almanya’dan Türki-
ye’ye yeni gelmiştim. Dindar bir ailenin çocuğu olduğum ve 
Türkiye’ye gelir gelmez “Akıncı” ağabeylerin kanatları altına 
girdiğim için memleketi kasıp kavuran tartışmalarda tarafım 
baştan belliydi ama büyüklerimden edindiğim “duruş”un içi-
ni doldurmam ve onu içselleştirmem gerekiyordu.

Türkiye nedir, nereden gelip nereye gitmektedir, gittiği 
yer gitmesi gereken yer midir? Bu konularda annem ve ba-
bamdan sonra ilk ders aldığım hocalardan biri Yücel Çak-
maklı oldu.

Şöyle ki: Piyasada Çile, Zehra, Diriliş, Kızım Ayşe ve 
Memleketim filmlerinden uyarlanmış romanlar vardı o za-
manlar (Yanlış okumadınız: Romanlardan uyarlanmış film-
ler değil filmlerden uyarlanmış romanlar.). Bir gün Develi/
Kayseri’deki Hira Kitabevinde rafları karıştırırken bu kitaplar 
dikkatimi çekti. Hepsinin arka kapağında aynı şey yazıyor; 
“Türkiye ile beraber Suriye, Ürdün, Mısır gibi Arap ülkelerin-
de de büyük ilgi gören filmin romanlaştırıldığı” belirtiliyor-
du. Etkilendim. “Uluslararası” ilgiye mazhar olan bu filmleri 
merak edip kitapları aldım (Sene 1980; vhs,  vcd,  dvd 
filan yok ki filmleri bulmaya çalışayım.). Birkaç gün içinde 
hepsini okudum. Okurken içimin müthiş bir aidiyet duygu-
suyla dolup taştığını hissettim.

Köyde dini bütün bir Müslüman olarak yetiştirdiği kızı Ayşe’yi tıp tahsili için 
getirdiği İstanbul’da “asrî” züppelerin şerrinden korumak için destansı bir mücadele 
veren o kahraman anne, eyyamcı sosyete kızı Zehra’yı fedakâr bir Anadolu kadını-
na dönüştüren o bilge delikanlı, Doğu’yu aşağılayan kibirli Viyanalılara hadlerini 
bildiren Erzurumlu Mehmet, piyanoda Klasik Batı Müziği icra etmesini bekleyen 
İstanbul sosyetesini Yine Bir Gülnihal’le şaşırtan Leyla vs., vs., vs. ile aynı dünyanın 
insanı olmaktan inanılmaz bir mutluluk ve heyecan duydum. Onlara gıpta ettim ve 
onlardan çok şey öğrendim.

YÜCEL ÇAKMAKLI ,  1964 
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Yıllar sonra filmleri seyretmek de –özel televizyon kanalları sayesinde- nasip 
oldu. Geçenlerde fena hâlde özlediğimi fark edip filmlerin DVD’lerini Elif Film’den 
aldım ve iki günde hepsini tekrar seyrettim. Can alıcı sahneleri tekrar tekrar seyret-
tim. Tekrar tekrar, tekrar tekrar… Seyrederken içim içime sığmadı; öyle coştum ki, 
bazı replikleri not alıp kendi kendime tekrar edip durdum.

Çile filminin bir sahnesinde Ediz Hun’un canlandırdığı Kenan, Türkan Şoray’ın 
canlandırdığı Elif ’e şöyle diyor:

“Gerçi sen beni sevdiğini söylemedin hiç. Aramızda tek aşk kelimesi geçmedi. 
Ama bazen ürkek bir bakış, bazen sesindeki bir titreyiş, bazen da dağdan kopardığın 
bir çiçekle çok şeyler söyledin bana. Aslında her hareketin bir aşk şiiriydi benim 
için.”

Şimdiki zamanların aşk filmlerine böyle bir üslubun hâkim olduğunu düşünse-
nize; memlekette aşkın kalitesi yükselmez mi?

Ama Yücel Çakmaklı filmlerindeki asıl dava tabii ki ahlak, maneviyat, gelenek 
ve tarih şuuruydu.

1970’li yılların en büyük film yıldızlarını bu dava için seferber etmişti Yücel 
Çakmaklı.

Birleşen Yollar’da Türkan Şoray danslı-içkili partilere sırtını dönüp tesettüre gi-
riyor, namaza başlıyor…

Diriliş’te Hülya Koçyiğit kocasına Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya’sını 
okutuyor ve onun doğru yolu bulması için Eyüp Camii’nde dua ediyor…

Zehra’da Ediz Hun sosyeteyi ti’ye alıyor, Anadolu’daki kadim hayat tarzımıza 
övgüler diziyor…

Memleketim’de Tarık Akan sevdiği kızı Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği yere 
götürüp orada ona Osmanlı’nın soylu mirasını anlatıyor…

Yine Memleketim’de Filiz Akın dindar büyükannesinin yolunu dine-diyanete 
itibar etmeyen anne-babasının yoluna tercih ediyor…

Bunların 1970’li yıllarda sinema seyircisi üzerinde nasıl bir etki yaptığını tasav-
vur edebiliyor musunuz?

Dindar olanlar, bu ülkenin mana ve ehemmiyetini müdrik olanlar, Batılılaşma-
ya karşı olanlar sinema salonlarından öz güven kazanarak veya öz güvenleri tazele-
nerek çıktılar.

Dindarlığa ve Osmanlı’nın mirasıyla barışmaya mütemayil olanlar, sinema sa-
lonlarından bu temayülleri güçlenmiş olarak çıktılar.

“Hacı-hoca takımı”na ve İslam ile yoğrulmuş tarihimize tepkili olanların birço-
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ğu ise sinema salonlarından “Bu konuları yeniden düşünmeliyim.” diyerek çıktılar.
Şule Yüksel Şenler, bir televizyon programında anlatmıştı: Kendi romanından 

(Huzur Sokağı) uyarlanan Birleşen Yollar filmini izlemek –daha doğrusu bu filmin 
seyirci üzerindeki etkisini gözlemlemek- için sinemaya gitmiş. Yanında Belgin Do-
ruk saçlı iki “asrî” kız oturuyormuş. Bunlar filmi gözyaşları içinde seyrediyorlarmış. 
Türkan Şoray hidayete erip İslami hayatın gereklerini yerine getirmeye başlayınca, 
kızlardan biri “Ben de başımı örtüp namaza başlayacağım.” demiş. Diğeri de ona 
“Senin annen izin vermez ama ben örtüneceğim inşallah.” diye karşılık vermiş…

Evet, Yücel Çakmaklı Bediüzzamanların, Süleyman Hilmi Tunahanların baş-
lattığı ihya hareketini beyaz perdeye taşıyan ve Necip Fazıl’ın yükselttiği bayrağı 
sinemanın burçlarına diken adamdır. Gazası mübarek olsun.

***
Çocuklarıma ilk dönem Yücel Çakmaklı filmlerini izletiyorum. Bence o filmler hâlâ 
aşılmadı. Yönetmen olsaydım, onları günümüz şartlarına uygun olarak yeniden 
üretmeye çalışırdım.

(Hakan Albayrak, Yeni Şafak, 29 Ağustos 2009)

Yücel Çakmaklı’ya Allah’tan rahmet dilerken otuz yılı aşkın bir zamandır 
hakkında ileri geri, olumlu olumsuz birçok nitelemede bulunduğum yönet-
men hakkında ileri geri, olumlu olumsuz birçok şey yazmaya devam edece-
ğimi belirtmek isterim. Çünkü olumsuz yönleri itibarıyla da Yücel Çakmaklı 
bu toplumun sosyal gerçeği. Birleşen Yollar’dan Minyeli Abdullah’a giden süreç 
önemli süreklilikler içerir. Bu toplumda bir turist gibi, bir Batılı gibi yaşayan-
lara göre Yücel Çakmaklı’da sahici bir yön var. Toplum gerçeği onun filmlerine 
kazınmış, çektiklerinin ruhuna sinmiş. Batılı yönetmenlerden esinlenmiş film 
çekme pratiği yerine toplumu tanıma yolunda sinema yapma eğilimi belki de 
ona Türkiye’de sinema seyircisinin kompozisyonunu değiştirme yolunu açmış. 
Zaten konu sine–kulüplerde mi yoksa büyük salonlarda mı film seyredeceği-
mizle ilgili. Büyük salonlarda film seyrettiğimiz sürece Yücel Çakmaklı hep var 
olacak, yaşayacak. 

(2009–2013)
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Doğan Ergun
HAYAT IN I  ERKEN DÖNEMDE SOSYAL  B I L IMLER IN , 
GEÇ DÖNEMDE TÜRK IYE ’DE  SOSYAL  B I L IMLER IN 
GEL IŞ IM IN I  YORUMLAMAYA VAKFEDEN SOSYOLOG 

Türkiye’de entelektüelleri anlamaya çalışırken hem kendi düşünsel serüven-
lerini hem de ülkenin genel gelişimini dikkate almak gerekir. Doğan Ergun’un 
yazdıklarını çok genel hatlarıyla anlatma sürecinde bu durum geçerlidir. Onun 
entelektüel serüveni 1960’lı yıllarda başlar. Yayımladığı kitaplara bakılırsa 
1973’ten 2014’e uzanan bir yolculuğu söz konusu. Doğan Ergun’un çalışmala-
rıyla diğer sosyologların, başka entelektüellerin metinleri arasında birtakım te-
mel farklar var. Bunlardan biri her kitabının bağımsız olması, bütün eserlerini 
belli bir sorun üzerine teksif etmesidir. Ele aldığı konuyu bir metinle tamam-
ladıktan sonra bir başka yapıta yönelir. Bu durum onun altı kitap serüveninde 
bu şekilde devam eder. Sonraki dönemde daha farklı metinler gündeme gelir. 
Daha sonraki dönemde biraz daha değişik alanlara yönelik metinleri gündem-
de… Bir başka önemli tarafı bağımsız makaleleriyle gündemdeki metinlerinin 
birbiriyle iç içe geçmesidir. Başka bir ifadeyle Doğan Ergun’un 1973’te yayım-
lanan 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı ile Sosyoloji ve Tarih yapıtlarından sonraki 
eserlerinin hepsinde bir öncekine yönelik atıflar karşımıza çıkar. Hatta daha 
önceki tarihte yayımlanmış bir kitabın yeni baskısında çok daha sonra yazılan 
kitabından alıntılar söz konusu. Demek ki bariz bir biçimde bu metinleri bir-
biriyle bağlantılı düşünmektedir. Türkiye’de sadece böyle bir sosyolog figürü 
değil, bu tarz bir entelektüel de az ve ender görülür. 

Doğan Ergun’un yazdıkları 1970’li yılların başlarında yayımlanır. Sosyoloji 
El Kitabı adlı çalışması o dönemde Fethi Naci’nin düzenlediği bir seri arasın-
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da okurlarla buluşur. 1960’lı yıllardaki metinleri okumaya 
başlayan kuşağın, Türkiye hakkında bütünsel anlamda bil-
gilenmesi o dönemde yayımlanan 100 Soruda adlı bu seri 
ile gerçekleşir. Orada Türkiye’de bilinen önemli entelektü-
ellerin kitapları var. Bunların bütünü değerlendirdiğinde 
dönemin temel ortamını yansıttığı görülür. Bu kitapların 
çoğu da söz konusu entelektüellerin, akademisyenlerin 
daha önce yazdıklarının basitleştirilmiş bir biçimi şeklinde 
kendini gösterir. Mesela Sadun Aren’in 100 Soruda Eko-
nomi El Kitabı’ının çok daha önce yazılması bunu apaçık 
yansıtır. Ayrıca çoğu bir akademisyenin imzasını taşıyan 
bu kitapların genelinin dili basit bir anlatım şeklinde inşa 
edilmiştir. 

1960’ların ortalarının şekillendirdiği Doğan Ergun, 
Fransa’da sosyoloji okuduktan sonra Türkiye’ye döner. 
1963 yılından 1970’li yılların başında; 12 Mart 1971 dö-
neminde üniversiteden atıldığı döneme kadar çalışmala-
rını akademik ortamda sürdürür. Fakat Sosyoloji El Kitabı 
ile Sosyoloji ve Tarih kitaplarını yazdığında üniversitede 
değil. Kendisinin üniversitenin dışında olması da kitap-
larının farklı bir mahiyet kazanmasına neden olur. Bunu 
bir biçimde açmak mümkün… Öncelikle yazdıkları dö-
nemin siyasi ortamının etkilerini çok az taşıyan isimler-
den biridir.

1960’lı ve 1970’li yıllarda sosyolojiden ziyade iktisat ve siyaset öncelikli 
bir ortam söz konusu olduğu için dönemin en yetkin bilim insanlarının siya-
set bilimcilerle iktisatçılar olduğu düşünülür. Hatta dönemin sosyologlarının 
yazdıkları bile sosyolojiden ziyade diğer iki disipline yakın bir yaklaşım tar-
zına sahiptir. Mesela o dönemde Türkiye’nin iktisat tarihinin Niyazi Berkes 
tarafından yazılması ve 1965 yılında yapılan Çukurova odaklı araştırmanın 
temelde ekonomik eksenli olması bunun bir yansımasıdır. İşte böylesi bir 
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ortamda Fethi Naci sosyoloji odaklı yapıtı 
kaleme alması için evvela Niyazi Berkes’e 
yönelir fakat kendisi böyle bir metin yaz-
maz. Çünkü Niyazi Berkes’in sosyolog kim-
liği önde değildir. Bilindiği gibi Berkes, önce 
sosyolog, Ankara Üniversitesi DTCF’de, 
sonraki dönemde Kanada’ya gider. Öyle bir 
serüveni var. Daha sonraki dönemde de çok 
ciddi sosyolojik tahliller yapar ana ekseni 
biraz değil, belki fazlasıyla tarih olduğu için 
bu meseleler üzerinde durmamaktadır. İkin-
ci husus da sosyoloji üzerinde duracak kadar 
teorik sosyolojik metinlerle ilgilenmemek-
tedir. Başka bir deyişle Berkes’in kitaplarını 
okuduğunuzda bu hususu bariz bir biçimde 
görmek mümkündür. Berkes’in eserlerinin 
Türkiye’nin tipik sosyologlarının kitapların-
dan farklılık arz ettiği bilinir. 

1960’lı yıllara genel olarak bakıldığında 
Türkiye’nin en önde gelen sosyoloğu tartışmasız Mübeccel B. Kıray’dır. Fethi 
Naci, sosyoloji kitabı için Mübeccel Kıray’a yönelir. Bu durum Fethi Naci’nin 
Anılar Kitabı’na da yansır. Yani Dönüp Baktığımda’ya. Mübeccel Kıray “yaz-
dım, yazıyorum, üç aya beş aya yazacağım” dese de söz verdiği kitabı hazırla-
yamaz. Doğan Ergun’un Sosyoloji El Kitabı adlı yapıtı yazmaya başlamasının 
hikâyesi genel hatlarıyla bu şekildedir. İlk baskısı 1973 yılında yayımlanan 
bu kitabın çeşitli baskılarına bakıldığında son baskısı yapılana kadar sürekli 
farklılaştığı göze çarpar. Diğer bir deyişle kitaba süreklilik arz edecek şekilde 
eklemeler yapılır. Sosyolojinin genel sorunlarıyla olduğu kadar Türkiye’nin 
problemlerine de ilgi duyan Doğan Ergun üzerine yazılanların sayısının ola-
ğanüstü derecede sınırlı olması ilginçtir. Hiç kimsenin de aklına bu kitaplar-
da zaman içinde değişen ne şeklinde bir sorunun gelmediği gözlenmektedir. 

MÜBECCEL KIRAY ,  1960’L I 
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Hâlbuki Doğan Ergun gelişmelere yoğunlaşarak baktığından zaman içinde 
istikrarlı bir tutumu söz konusu. Ama nispeten değişen bir serüven içinde de 
meseleyi görmek gerekir. 

Burada Doğan Ergun’u söyledikleri bakımından üç konu üzerinde odak-
lanmak mümkün. İlkin Ergun’un ATÜT üzerine ne dediği önemlidir. Onun 
bakışı başkalarından bariz bir biçimde farklı bir mecrada seyreder. İkincisi 
Ergun’un Türkiye’de sosyoloji çalışmaları hakkındaki düşünceleridir. Üçün-
cüsü kendisinin Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki genel gelişim dinamiği-
ne dair yaklaşımları düşüncelerinin anlaşılmasının yolunu açabilir. Bunların 
üçüne bakıldığında, zaman içinde yazdıklarının farklılığına odaklanıldığında 
fotoğraf kendisini bariz bir biçimde gösterebilir.

İlkinden başlandığında bir husus üzerinde durulması gerekir: Doğan Er-
gun o dönemin ana eksenine uygun bir tarzda mı yazmaktadır? Başka bir ifa-
deyle 1960’lı yılların entelektüel ortamı Ergun’un yazdıklarına da yansımakta 
mıdır? Dönem Doğan Ergun’un metinlerine kısmen yansır, kısmen de yan-
sımaz demek mümkün. Sağ–sol diye çok fazla ayrıştırmaya gerek duymadan 
Türkiye’nin o dönemdeki entelektüellerine baktığınızda bu açıktır. Dönemin 
meseleleri metinlere bariz bir biçimde yansır. Fakat Ergun’un bu konuda farklı 
olduğunu rahatlıkla ifade edebilme imkânı sunan bir durumu var. Burada yak-
laşım tarzının zaman içinde farklılaşmasından değil, baştan itibaren bir biçim-
de kendini göstermesinden dolayı farklılaşma durumunun göz ardı edilmemesi 
gerekir. Mesela sorularının farklılığından bile yola çıkarak birtakım saptamalar 
yapılabilir. Sosyoloji El Kitabı adlı yapıtında yer alan sorulardan ikisi yazdıkla-
rının ne ölçüde değişik olduğunu anlamanın en ilginç ipuçlarını verebilir. İlki 
“Marx’ın sosyolojisi ve sosyolojik araştırma yöntemi nasıl eleştirilmelidir?”, bir 
başkası da “Rusya’da sosyoloji hangi yönde gelişmektedir?” Bunlar o dönemde 
her sosyoloğun sorabileceği iki temel sorudur. Ama bu soruyu o dönemin ti-
pik sosyologları sorabilecek durumda değildir. Çünkü “Marx’ın sosyolojisi ve 
sosyolojik araştırma yöntemi nasıl eleştirilmelidir?” sorusuna bakmadan evvel 
dönemin genel ortamının baskın karakterinin vurgulanması anlamlı olabilir. 
Kemal Karpat’ın da 1970’de Türkiye’ye geldiğinde söylediği gibi o dönemde 
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sosyologlar ve antropologlar genellikle solcudur. Edebi-
yatçılar ve tarihçiler genellikle değil, neredeyse tamamı ile 
sağcıdır. O döneme bakıldığında Marksizme yönelik eleş-
tirellik söz konusu değil. Hele 1960’lı yılların son kısımla-
rında Marksizme yönelik çok yaygın iki kabul söz konu-
su… Biri Marksizmi bütünüyle benimseyici bir yaklaşım 
tarzı, diğeri de Marksizmden tümüyle uzaklaşıcı bir bakış 
açısı var. Bu nedenle Marksizm, temel tartışma alanların-
dan biri… Marksizm ile Doğan Ergun barışık fakat aynı 
zamanda onun mesafesinin ve hatta eleştirel yaklaşımı-
nın biraz daha titiz bir şekilde anlaşılması lazımdır. Bunu 
o dönemin diğer sosyologlarının yazdıklarının ışığında 
daha net bir biçimde görmek mümkün. O yılların mantığı 
çerçevesinde çok bariz bir biçimde sosyologlar alanla ilgili 
kitap yazmaktansa Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerinde 
durmaya çalışmışlardır. Mesela Özer Ozankaya’nın daha 
sonra kitaplaşmamış metinleri var. Sosyoloji anlatırken iki 
türünden söz eder. Marksist sosyoloji ve burjuva sosyolo-
jisi, ikincisini de eleştirir. Bu işin bir uç tarafı, diğeri de 
aksi tarzdaki bir yönü. Marx sosyolojinin içinde mütalaa 
edilmez. Hele onun Toplumbilime Giriş adlı yapıtı sosyoloji 
disiplinini tümüyle Kemalizmle birlikte sunması bakımından hayli sorunludur. 
Baykan Sezer’in Sosyolojinin Ana Başlıkları yapıtı dışındakilerin genel manza-
rası bu şekildedir.

Doğan Ergun’un ise daha dengeli sayılabilecek bir yaklaşım tarzının bu-
lunduğunu belirtmek gerekmektedir. Marx’ın önemine gönderme yapar hatta 
Sosyoloji El Kitabı yapıtının üçüncü baskısında —belki ikincisinde de vardır— 
“Marx’ın sosyolojisi ve sosyolojik araştırma yöntemi nasıl eleştirilmelidir?” 
sorusu neredeyse ilkinin iki misli boyut kazanmış durumdadır. Türkiye’de 
1970’lerin başlarında ve kitabın ilk baskısının yapıldığı dönemde Marx’a, 
Marksizme yönelik eleştiri getirmek söz konusu değildi. Öte yandan bakan-
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lar Marx’ta Engels’e karşı çıkmakla yetinirler, daha ileri bir noktaya giderlerse 
Lenin’e, Stalin’e de itiraz ederlerdi. Güncel siyasetin baskın olduğu o dönemde 
Batı düşüncesine yönelik bir ilginin bulunmadığı da kaydedilmelidir. Doğan 
Ergun’un, sosyoloji yanında Marx’ın kuramsal sorunlarıyla içli dışlı olmasında 
kendi eğitiminden getirdiği birikimin yadsınamaz önemi vardır. Bu yönelim 
farklılaşmasını bariz bir biçimde Henri Lefebvre’ye yönelik dikkatinde yakala-
mak mümkün. Bir anlamda Marx’la ilgili eleştirel yaklaşımını anlatmaya çalışır 
diğer bir deyişle onu onunla tamamlama çabası içinde olmuştur. Hakeza bura-
da George Lukács’ın yaklaşımına bakarak Marksizmi değerlendirmeye çalışır. 

Her düşünürün yazdıklarının zamanı önemli… Marx neyi anlatıyor, de-
nildiğinde Marx’a bakış biçimi ile ilgili olarak Komünist Manifesto’da ilkel ko-
münal toplumdan komünist topluma kadar her şeyi anlatır. Bunların hepsi-
nin çok net bir biçimde anlatılması problemli bir şey… Ne deniyor, 19. yüzyıl 
geldiği zaman dünya ahvali değişti. İnsanlar farklı tarzda bakmaya başladı. 
Aslında Marx’ın çözümlemelerinin anlamı genel olup olmaması açısından ye-
terince tartışılamamıştır. Marx, 19. yüzyıl Avrupa’sını anlatmış hatta tümünü 
değil, İngiltere ve Hollanda’yı yazmış. Sürecin evrim yoluyla gerçekleştirilebi-
leceğini kaydetmiş. Bu bağlamda Sol Yayınlarından yıllar sonra Şark Meselesi 
diye bir kitap çıktı. Türkiye çok az yer tutuyor bu eserde. Çalışmanın ilk biçimi 
o dönemde insanlar çok ilgili oldukları için 1960’lı yıllarda Türkiye Üstüne 
adıyla yayımlanmıştı. Bir yanıyla Marx’ın birkaç makalesini aktaran bir kitap. 
Türkiye’de sadece Marx değil, çeşitli düşünürler hakkında benzeri bir bakış 
açısı egemen olduğundan ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yerel farklılıklar, 
özgünlükler, özgüllükler vardır şeklinde bir değerlendirme gündeme fazlasıy-
la alınmakta olup 1960’lı, 1970’li yıllarda Doğan Ergun’un da bu ülkenin öz-
günlüğüne vurgu yapması o dönemin çerçevesi içinde yaygın bir tutuma işaret 
eder. Ama onun yaptığı vurgunun farklı tarafını gündeme taşımaya çalışmak 
lazım. Bir dönemin mantığı çerçevesinden bakıldığında toplumun özgünlü-
ğüne yönelik değerlendirme yok. Her şeyin evrensel dolayısıyla toplumların 
karşılaştırılabilir olmasından yola çıkma eğilimi yaygınlık kazanmış durumda. 
Bugünün mantığı çerçevesinde ele alındığında evrensel bir kategoriden bah-
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sediyorlar. 1960’lı yıllarda ise daha ziyade kendi toplumunda bu hikâyenin 
nasıl anlaşılabileceği üzerinde durulmaktaydı. O dönemde olsun günümüzde 
olsun Marx Türkiye’de ne kadar okunup anlaşılmaktadır, sorusunun tartışıl-
ması gerekmektedir. Bunu Marx 200 Yaşında adlı yapıttaki metinlere bakarak 
çözümlemek mümkün. Sovyet Devrimi konusunda ne düşünüldüğü sorusuna 
odaklanmak icap eder. Vaktiyle Stalinizm meselesinde herkes çok olumlu dü-
şünürken birden eleştiriler gündeme gelmeye başladı. Hatta Vedat Türkali’nin 
kızı Deniz Türkali babasının “Biz evvelden Stalin’i eleştiriyorduk.” şeklindeki 
sözünün bir şehir efsanesi, kendisinin tipik Stalinist olduğunu yazar anıların-
da. Türkiye’de çoğu insan da Marx ya da Engels okuyarak yönelmedi sosya-
lizme. Peki, ne okuyarak yöneldi? Lenin, Stalin okuyarak… Türkiye’de Batılı 
Marksistler, biraz entelektüel olanlarca 1980’li yılların hemen başlarında, en-
telektüel olmayanlarca 1990’lardan sonra okunmaya başlandı. 

Doğan Ergun’un kitaplarında Lucien Goldmann’dan Henri Lefebvre’e, 
Mills’ten Lukács’a kadar yapılan göndermeler çok daha önceki bir döneme 
rastlar. Bu anlamda Sosyoloji El Kitabı adlı yapıtının birinci baskısında kar-
şımıza çıkan Marksizmin çağdaş kuramcılarının en önemlilerinden biri olan 
Henri Lefebvre aslında Marx’ın üzerinde önemle durduğu yönseme olgusuna 
dikkat çeker. Doğan Ergun, tarihte olduğu gibi günümüzde de yönsemele-
rin varlığına dikkat çeker. Bu yönsemeler gelişen başka yönsemelerle çatışma 
hâlindedir. Bir üretim biçiminin kurulması için yönseme bir yandan geçmi-
şin üretim biçiminden arta kalanla çatışmaktadır. Öte yandan da geleceğin 
üretim biçiminin tohumlarıyla çatışma durumundadır. Marx için önemli 
olan geçişlerdir çünkü geçişler yapılardan daha anlamlı ve daha gerçektir. 
Doğan Ergun genel hatlarıyla yaptığı bu değerlendirmeyi Lukács’tan da ak-
tarır. Marx, kitaplarında maddesel çalışma içindeki ve onu etkileyen düşün-
sel üretimi söz konusu etmiştir. Toplumsal varlık tarafından belirlendiğini 
söylediği bilincin ya da düşüncenin aynı zamanda bir üretim gücü olduğu-
nu anlatmak istemiştir. Başka bir deyişle ekonomik temelle ideolojik üstyapı 
arasındaki karşılıklı ilişkiler olgusu Marx’ın üzerinde önemle durduğu bir 
konudur. Burada farklılık bu. Bundan pekiştirme tarzında bir eğilim belirir. 



 ESK IMEYEN ENTELEKTÜELLERE  YASLANAN TÜRK DÜŞÜNCES ININ D INAMIKLER I352

Henri Lefebvre’in eleştirel yaklaşımını da anlatan Doğan Ergun’un kitabının 
ilk baskısında da sonuncusunda da bunlar mevcuttur. Gerçek tarih yönünde 
insanı ve toplumu yorumlamaya çalışmak gibi en bilimsel tavırla işe başla-
yan Marx’ın yöntembilimdeki ve dolayısıyla toplumsal yapı şemasındaki en 
büyük eksiklik görecelilik eksikliğidir. Doğan Ergun’un düşünceleri üzerine 
dikkatle eğildiği Henri Lefebvre Marx’taki en büyük eksikliğin bu olduğunu 
belirtmektedir. Marx insan bilincinin toplumsal belirlenmesini araştıran bir 
tarihsel maddecilik yerine toplumsal gerçeğin olgularını üretim güçlerine, 
üretim ilişkilerine, sınıf bilincine ve ideolojiye indirgemek eğilimi göstermiş-
tir. Oysa üretimden düşünceye kadar toplumsal gerçeğin olgularının hiyerar-
şisi toplumsal yapı tiplerinde ve belirginleşmiş alttaki tüm toplumsal olaylara 
göre değişmektedir. Bunların bir kısmını eleştiren mahiyeti bir kenarda bıra-
kıldığında söylenebilecek olan şudur: Doğan Ergun iki önemli entelektüelin 
yaklaşımlarıyla Marx’a aykırı olmayan Marksizm yorumu yapmakta, hem de 
onların gözünden Marksizme yönelik eleştirilerini açıklamaktadır.

Doğan Ergun’un yapıtlarının dönemi içinde değerlendirilmesi de onun 
yazdıklarının farklı bir özellik taşıdığını göstermektedir. Bir şekilde ifade et-
mek gerekirse o dönemde başka entelektüellerde ve sosyologlarda böylesi bir 
bakış açısını görmek mümkün değildir. Hakeza onun çalışmalarını değerlen-
dirmeye tâbi tutarsak yazdığı metinlerde Lenin’e göndermeleri yok denecek 
kadar azdır. Ancak hiç de az olmayan Stalin’e atıflar ise o dönemin yaklaşım 
tarzı açısından eleştirel mahiyette, dolayısıyla bariz bir farklılık taşımaktadır. 
Bu farklılık da ağırlıklı bir biçimde onun ATÜT konusundaki yaklaşımından 
kaynaklanmaktadır. 1960’lı yıllarda aydınlar Türkiye’nin özgün toplumsal 
yapısını tartışırken bu konuya yönelmişlerdir. Ama bu konu üzerinde durur-
ken Stalin’in mesela Tarihsel ve Diyalektik Materyalizm kitabı temel bir eser 
olarak algılanmıştır. Hâliyle insanlar Türkiye’de meseleyi tartışırken buna 
yaslanarak düşüncelerini dile getirmişlerdir. Fakat ATÜT kavramını olumlu 
bir biçimde benimseyenler bu durumu teğet geçmişlerdir. Bu durumu bir şe-
kilde görmek istememişlerdir. Bunun en ilginç göstergelerinden biri Doğan 
Ergun’un Sosyoloji El Kitabı’ndaki bir soruda kendini gösterir. Ergun “Rus-
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ya’da sosyoloji hangi yönde gelişmektedir?” sorusuna verdiği cevapta Rus-
ya’da sosyolojinin gelişimini eleştirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
hususlardan biri de şudur: O dönemde Türkçeye Sovyet yazarlarının metin-
leri çevrilmektedir. Hatta G. Osipov’un Toplumbilim: Teori ve Yöntembilim 
Sorunları kitabı 1977 yılında yayımlandı. Sosyoloji ve Tarih kitabında Ergun 
bu yapıtı eleştirmektedir. O dönemde yayımlanan Tom B. Bottomore’un Top-
lumbilim (1977) kitabının da eleştirel yorumu vardır. Bu iki kitap neredeyse 
aynı zamanda basılmış kitaplardır. Doğan Ergun’un çeviri eserler kadar yurt 
içinde yapılan çalışmalara da duyarlı olduğu görülmektedir. Mesela İsmail 
Beşikçi’in Bilim Yöntemi adlı eserini eleştirirken İdris Küçükömer’in İktisat 
İlkelerine Yeniden Bakış yapıtını yöntem sorununa doğru bir noktadan eğilen 
çalışma olması hasebiyle önemli bulmaktadır. 

Doğan Ergun’un yurt dışında yapılan ve çevrilen her iki çalışmaya yönelik 
köklü bir eleştirisi söz konusudur. Aslında Türkiye’de sosyoloji yapılacaksa bu 
ülkenin sorunlarına göre sosyoloji yapılacağını belirgin kılmaktadır. Kendisi 
bu ifadeye yer vermese de sürekli bir şekilde toplumun özgünlüğünden bah-
setmektedir. Şayet bir toplum özgünse oradaki sosyolojinin de farklı olması 
gerektiğini, bunun da sadece somut meselelerin algılanmasında değil, ilgili 
konulardaki genellemelerde de bulunması gerektiği şeklinde bir kanaat belir-
tir. Stalin’in metninde ATÜT diye bir üretim şekli yoktur biçiminde bir görüş 
vardır zaten. Hakeza Perry Anderson’un çok daha sonra yayımlanmış Anti-
kiteden Feodaliteye adlı kitabı da böyle bir yapı söz konusu değildir şeklinde 
bir değerlendirme içerir. 

Ayrıca burada dönemin düşünsel ortamının anlaşılmasına katkı sunacak 
şu hususu da anımsamak gerekir: Doğan Ergun, burada Rusya’da Stalin’in 
ATÜT kavramını ortadan kaldırmaya çalıştığını ve böyle bir durumun bu-
lunmadığını anlatmaya yöneldiğini saptamaya çalışır. Ona göre önce kölelik 
sonra derebeyliğine bağlılık biçimi daha sonraki ücretlilik sayesinde çalışan-
lar yığınının ürününün bir azınlık tarafından artı değer diye alınması söz 
konusudur. Aşağıdakilerin okunması Doğan Ergun’un bakış açısının farklılı-
ğının bariz bir biçimde kavranmasının yolunu açabilir: 
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Oysa daha önceki sorularda da açıklamaya çalıştığımız gibi, Marx, toplumların 
tarihsel evrimini gösteren ilk tarihsel şemasında üretim biçimi olarak Asya Tipi 
Üretim Biçimine de yer veriyordu; fakat, yukarıda söz konusu ettiğimiz sonraki 
tarihsel şemasından Asya Tipi Üretim Biçimini çıkarmıştı. İşte, Stalin ve Stalinci-
ler için ‘resmî Marksizm’ Marx’ın sonraki şeması olan ‘Asya Tipi Üretim Biçim’siz 
tarihsel şemanın kabul edilmesi ve onun dışında tarihsel gelişme için başka bir 
yolun kabul edilmemesi demekti.1 

Bunları ayrıntılı bir biçimde değerlendirmek Doğan Ergun’un yapıtının 
anlaşılmasında bir anahtar rolü oynayabilir. Doğan Ergun temel konusu ol-
madığı için ATÜT’te şehirlerle köyler arasındaki çelişkinin en başta gelen 
belirleyici olduğunu, bunun toplum yapısını gösterdiğini söylemekle yetin-
diğini kaydetmektedir. Kitabının sonraki baskılarındaki Kemal Tahir’in köy–
kent ayrımının Türk toplumsal yapısının anlaşılmasında önem taşıdığını sap-
taması da göz ardı edilmemelidir. Aslında burada ATÜT derken şehirlerle 
köy arasındaki çelişkiden bahseder. Ayrıca bu nokta kitabın ilk baskısında da 
bulunur. Doğan Ergun “Sovyetler Birliği’nde sosyoloji yapılıyor mu?” soru-
suna sosyoloji yapılmıyor şeklinde bir cevap verir. Dönemin mantalitesi çer-
çevesinde bakıldığında 1973’te dile getirilen bu düşüncelerin dönem içindeki 
farklılığı belirginlik kazanmaktadır. 

Doğan Ergun’un ATÜT konusuna yönelmesinde yurt dışı tecrübesi önem-
lidir. Metinlerinde başka bir şey daha göze çarpar. Sosyoloji El Kitabı’nda 
ATÜT kavramının Türkiye’deki serencamı bulunmaz. Türkiye’de bu konu niye 
önemsenip tartışılmaktadır, nasıl ele alınıp değerlendiriliyor, tarzında sorular 
bulunmamaktadır. Türkiye gerçeklerinden soyutlayarak konuyu yorumladığı 
görülür. Mesela onun yapıtının ilk baskısında Sencer Divitçioğlu’nun metin-
lerine yönelik bir tartışma yer almaz. Sonraki yıllarda ise çok uzun bir biçim-
de, kitabın ilk kısmında olmayacak bir tarzda meseleyi ele almaya başladığı 
görülür. 

1  Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1973, s.115.
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Doğan Ergun’un kitabından aktardığım bölümler hep 
1973’te yazılanlardan. Orada Türkiye’ye dair tahliller faz-
la yer tutmamaktadır. Ayrıca çok net bir biçimde İdris 
Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması yapıtıyla Sencer 
Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplu-
mu kitabına atıflar yapılmadığı dikkat çekmektedir. Ama 
Küçükömer’in İktisat İlkelerine Yeniden Bakış (1972) 
kitabına yönelik olumlu yaklaşımı ise yöntem konusu-
nu öne çıkarmasından kaynaklanır. İlk bakışta Küçükö-
mer’in Türkiye’ye dair söylediklerinden öte genel iktisa-
da yaklaşımını önemsediğini algılamak mümkün. Fakat 
Türkiye’de sosyal bilimlere yaklaşırken söyledikleri gün-
deme gelir. Küçükömer’in o metnine veya başka metni-
ne, mesela Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) üzerine 
çok daha sonraki dönemde yazdığına göndermeler var. 
Şimdi burada ilave ettiği nokta kendini gösterir. Bu daha 
sonraki dönemlerde bir biçimde belli ölçüde farklılaşmış 
olabilir fakat önemli değil. Düşünsel gelişimi içinde bir 
yerde durmaktadır. Türk tarihi ve toplumu üzerine kı-
sımlar Sosyoloji El Kitabı’nın 1979 baskısında karşımıza 
çıkar. Belki bir öncekinde de vardır ama ben bulamadım. Şöyle diyor: “Türk 
tarihi ve toplumu üzerine yapılan araştırmaların yetersiz olduğunu bilmekte-
yiz”. Bütün derdi Türkiye’de sosyoloji yok, bunu söylemeye çalışır. 

Fakat, yapılan bu araştırmalar içinde tutarlı olanları ve özellikle büyük Türk dü-
şünürü Kemal Tahir’in Türk toplumu ve insanı ile ilgili inceleme ve düşünceleri, 
tarihsel evrim içinde Türk toplum yapısını açıklamak için, klasik tarihsel mad-
deciliğin ya da ancak Batı Avrupasını açıklayabilen tarihsel maddeciliğin yeterli 
olmadığını ileri sürmektedir.2

2  Doğan Ergun, age., 3. baskı, s.240–241.
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Sadece Batı Avrupa’yı açıklayabilen klasik tarihsel maddeciliğin yeterli ol-
madığını ileri sürmektedir. 

Özellikle Kemal Tahir, Türk toplumunun tarihini incelemek için ‘Batı gelişme çiz-
gisinin dışında yer alan başka bir üretim biçimi açısı’nın yani Asya Tipi Üretim 
Biçimi kavramına yakın bir kavramın ‘bir varsayım değeri taşıması’ gerektiğini 
ileri sürmektedir. (age.)

Başka bir ifadeyle Türkiye’deki bu olayın tartışılma biçimini Selahattin 
Hilav’ın 1970’li yılların başlarında Devlet Ana eksenli “Kemal Tahir’in Felsefi 
Düşüncesi” başlıklı yazısına gönderme yaparak ele almaktadır. Çünkü me-
tinleri okunduğunda Doğan Ergun’un zaman zaman ciddiye aldığı konular-
da gönderme yaptığı entelektüellerin en başında gelenlerinden birinin Hilav 
olduğu görülür. Zaten Selahattin Hilav’ın Diyalektik Düşüncenin Tarihi adlı 
yapıtı ilk kitaplarında bariz bir biçimde gündeme gelir. Tüm bunlar dikkate 
alındığında Doğan Ergun’un yapıtlarının çok dikkatli bir biçimde okunması 
gerektiği açıktır. 

Doğan Ergun, siyasetin içinden konuşmadığı, üniversitede, kendisine 
tabi diyebileceğimiz, kendisinin etkilediği bir grup yaratmadığı için söyle-
dikleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Doğan Ergun hakkında yazanların 
önemli bir kısmı ilk önce Baykan Sezer hakkında daha sonra onun üzerine 
yazmışlardır. Baykan Sezer’e dair yazdıklarının Doğan Ergun üzerine olan-
lara göre daha muhkem olduğunu söylemeye çalışmak anlamlı olur gibi gö-
rünmektedir. Doğan Ergun’un serüvenini anlamaya başladığımızda Osmanlı 
sınıf yapısına dair söyledikleri gündeme gelir. Böylece sınıf yapısı üzerine 
söylediklerinin farklılığını gündeme getirir. Ergun, sınıf yapısı üzerine belirt-
tikleri açısından dönemlerin farklı farklı hususiyetlerinin olduğunu belirgin 
kılmaktadır. Osmanlı dönemini anlamak için tarihçilere gitmek gerektiğini 
hatırlatır. Doğan Ergun başkalarının neredeyse hiçbir biçimde gitmedikleri 
bir tarihçiye özel önem vermektedir. Ergun’un yazdıklarının bu anlamda en 
farklı tarafı Mustafa Akdağ’a göndermeleridir. Dikkatle bakılırsa Türkiye’de 
o dönemin sosyologları, iktisatçıları daha çok Ömer Lütfi Barkan’dan hare-
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ket ederler. Daha sonra Halil İnalcık’a atıf yaparlar. Bu-
rada Ergun’un metinleri bakımından ilginç olan durum 
Mustafa Akdağ’a ta en başından itibaren atıf yapmasıdır. 
Sosyoloji ve Tarih kitabında olsun Sosyoloji El Kitabı’nı 
yazarken olsun ondan alıntılar bariz biçimde göze çarpar. 
Mesela Sosyoloji ve Tarih kitabının başında dört alıntı 
vardır. Bu alıntılardan en başta geleni Mustafa Akdağ’dan 
yapılandır. Alıntı şöyledir: “Türkiye’de şimdiyi geçmişe 
bağlayan doğru bir tarih bilinci hiçbir zaman uyanma-
mıştır.”3 Neden Akdağ’dan alıntı yapma gereği duymak-
tadır? Sadece onu ciddi bir biçimde okumuş olduğu için 
değil, Akdağ’da başkalarında bulamadığı bir şeyi bulma-
sından kaynaklanır bu. Mustafa Akdağ’a yönelik dikkati 
1973’te mi yoksa daha sonradan mıdır, bunu bilmek tam 
manasıyla mümkün değil. 

Doğan Ergun Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabında 
Akdağ’dan şunu aktarır: 

Devlet, bu gücünü, şüphesiz, bütün toprakların ve doğal 
kaynakların kamu mülkü olarak kendi elinde bulunmasın-
dan alıyordu ki, yukarıda yapılan açıklamalar bunu yeteri 
kadar belirtmiştir. Bu durum, hem Türk toplumundaki top-
lumsal ayrışımın ne Doğu’da, ne de Batı’da hiç örneği bu-
lunmayan bir özgenlik taşımakta bulunduğunu da anlatmış oluyor.4 

Özgenlik tabirinin de geçtiği uzun bir alıntı var ve orada en önemli çerçe-
veyi koyar Mustafa Akdağ. Burada askerî sınıfla köylülük arasında bir bağlan-
tı kurma durumu da söz konusu. Elbette askerî sınıf tabirini kullanmaz. Halil 
İnalcık’ın metinleri okunduğunda asker ve reaya olmak üzere iki tabakayı 

3  Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, Yar Yayınları, İstanbul, 1973, s.11. 
4  Doğan Ergun, Türk Bireyi Kuramına Giriş, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1991, s.133.
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görmek mümkündür. Fakat Mustafa Akdağ okunduğunda veya onu Doğan 
Ergun gibi anlama şekli dikkate alındığında devlet sınıfı ile köylü veya reaya 
arasında bir fark ortaya çıkar. Bu durum bununla da kalmaz bir başka husus 
daha öne çıkar. 

Doğan Ergun, Türkiye’nin yakın tarihinin en önde gelen kişilerinden biri 
olan ve ülkede ne yapıldığını iyi bilen İsmet İnönü’nün Mehmet Barlas tara-
fından aktarılan gözlemini ilginç olduğu kadar uyarıcı bulduğunu kaydeder. 
Gazeteci Barlas’ın, ortanın solu tartışmaları bağlamında Türkiye’nin sosyoe-
konomik problemlerine dair İsmet Paşa ile konuşmasını Türkiye’yi anlama 
bakımından önemli bulan Ergun, Türkiye’de şehirlinin ve köylünün çeşitli 
problemleri olduğunu öne çıkarır. Mehmet Barlas, şehirlinin ve köylünün 
çeşitli problemlerini sosyal sınıflar çerçevesinde anlamaya kalkınca İsmet 
İnönü dediklerini şehirli ve köylü şeklinde yeniden düzelterek paralel bir bi-
çimde sınıf kavramını kullanır. 

Doğan Ergun buradan hareketle Osmanlı döneminde olsun 1960’lı yılların 
sonlarında olsun Türkiye’deki sınıf hikâyesinin temelde şehir ve köy kaynaklı 
olduğu saptamasını yapmaktadır. ATÜT derken bunu o dönemde bırakmaz. 
Yakın döneme kadar getirir. Bunun paraleli Baykan Sezer’in 1970’lerin ikinci 
yarısında Toplum ve Bilim dergisindeki Türkiye’de toplumsal yapı tartışmaları 
konulu metninde görülür. Sezer, Osmanlı’nın orta dönemini incelerken onun 
ileriki dönem üzerindeki etkisini fark edilmediğinde ortaya akademik bir tu-
haflık çıkacağını belirtir. ATÜT dediği olayın evvel eski gelişim dinamiği oldu-
ğunun farkındadır. Tarihe baktığı zaman bu kavramlardan yola çıkar. Evvela 
bunu Türkiye ile ilgili olarak söylemez. Zaten Marx’a bakış tarzı bu yöndedir. 
Marx’ın söyledikleri de Türkiye’ye birebir uyarlanamaz. Marx’ın 19. yüzyıl Batı 
kapitalizminin tarihini yazmanın ötesinde bir anlamı yoktur. Dolayısıyla Marx 
Batı ve Doğu diye bakmaz, ne Batı ne Doğu özgün diye yaklaşmaz. 

Doğan Ergun, İdris Küçükömer’e gönderme yapar. Ayrıca köy–kent ayrış-
tırması konusunda Sencer Divitçioğlu’nun metninde yedi madde sıralandığı 
görülür. Bunlardan biri şehir köy ayrılığı üzerinedir. Sıralanan yedi madde-
den dördü uyduğu için Osmanlı’yı bir biçimde ATÜT kategorisine yerleştir-
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menin mümkün olduğunu belirtir. Bunu 200 yıllık dönemle sınırlandırarak 
yapmanın yanında şehir köy farklılığını en belirleyici unsur şeklinde ele alan 
bir tutumu benimsemediği açık.

İdris Küçükömer’in Türkiye’de bireyin oluşmadığına ilişkin bir saptama-
sı var. Üstelik hayli geç dönemde yazdığı metinde bunu dile getirmektedir. 
Kendisi toplumun üzerindeki ipotekten dolayı mı oluşmadığını sorgular, za-
ten daha sonra yazdığının ana ekseni de bu doğrultuda şekillenmiştir. Sencer 
Divitçioğlu Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu kitabında genelleş-
miş kölelik tarzında bir yorum yapar. Öbür türlü bakıldığında başkalarının 
söyledikleri daha değişik olur. Diğer bir ifadeyle Kemal Tahir’in söyledikleri-
ni görmek mümkün… Kemal Tahir, Türkiye’de insanın bu toplumda kölelik 
yaşanmadığı için özgür olduğundan bahsetmektedir. Dolayısıyla İdris Küçü-
kömer’e, Sencer Divitçioğlu’na bakıldığında bireyin gelişmeme hâli görülür. 
Doğan Ergun’un metinlerine de bu mesele bariz bir biçimde yansır. Bireyin 
gelişmediği şeklindeki yaklaşıma katılan Ergun, bireyin zaman içinde özerk-
leşebileceğini savunur gözükmektedir. Ona göre Türkiye’deki ortalama bir 
birey devletin etkisi altındadır. Diğer bir deyişle bu bireyin özerk bir birey 
olması lazımdır. Meseleye bu açıdan ele alan Ergun, İdris Küçükömer’in ve 
Sencer Divitçioğlu’nun belki de bunlardan çok daha belirgin şekilde Sabri 
Ülgener’in yorumlarından kalkarak böylesi bir düşünce beyan etmektedir. 
Zira ortalama birey tabirini Sabri Ülgener’den alarak değerlendirmektedir. 
Diğer deyişle bu gelişim dinamiği burada kendini bariz bir biçimde gösterir. 
Konuyu ele alma sürecinde bir başka husus daha ortaya çıkar. Mesela Baykan 
Sezer’e bakıldığında onun neredeyse hiçbir Türk entelektüeline gönderme 
yapmadığı hemen fark edilir. Baykan Sezer’in aynı zamanda ciddiye aldığı 
tek bir Türk entelektüeli görülür. O da Kemal Tahir’dir. Fakat Kemal Tahir 
konusunda da kendi söyleyebileceklerinin tamamını ifade ettiği konusunda 
soru işaretleri bulunmaktadır. Yayımladığı iki makalede ve Notlar’ın önsöz-
lerinde Kemal Tahir hakkında olumsuz hiçbir yargı yoktur ama herhangi bir 
Türk entelektüeli mesela Ziya Gökalp hakkında belli ölçüde, Prens Sabahattin 
hakkında daha ayrıntılı yazmaktadır.
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Doğan Ergun’a bakıldığında onun çerçevesi çok daha geniş sayılabilecek 
bir etki ağı söz konusu. Bütünüyle benimseyici yahut reddedici değil, bir etki 
ağı şeklinde anlamlandırma süreci şekillenir. Aslında her iki yaklaşım Do-
ğan Ergun’un çeşitli metinlerinde saptanabilir. Mesela Kemal Tahir üzerine 
önemli metinleri vardır. Dönem içinde belki biraz farklılaşmıştır. 100 Soruda 
Sosyoloji El Kitabı metninin ikinci baskısında (1974) Kemal Tahir’i bariz bir 
biçimde öne çıkarmıştır. Ama daha sonraki metinlerinde mesela Türk Bire-
yi Kuramına Giriş (1991) kitabında ona daha mesafeli bakmıştır. Onun da 
eleştirilecek yanları vardır şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Türkiye’de 
çoğu kişi açısından mesele ele alındığında bir entelektüel dışında has düşü-
nür bulunmamaktadır. Yahut Batı gözüyle bakıldığında o da yoktur. Bir tek 
gelişkin, mütekâmil entelektüel vardır. Hatta sütte leke bulunur, o mütekâmil 
entelektüelde bulunmaz. Egemen bakış tarzı böyledir. Doğan Ergun’un hem 
Kemal Tahir’den beslenen hem de onunla arasına mesafe koyan bir yaklaşı-
mı vardır. Elbette bu sadece Kemal Tahir için geçerli değildir. Aynı zamanda 
İdris Küçükömer, Sencer Divitçioğlu veya başkaları için de söz konusudur. 
Mesela 1973’te Sencer Divitçioğlu’nun metinlerine gönderme yapmaz. Buna 
karşın Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabında yani ilk eserini yazdıktan nere-
deyse yirmi sene sonra ona atıf yapması düşüncelerinin şekillenme biçiminin 
anlaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Divitçioğlu’nun ATÜT’ün esası 
ile ilgili değil, başka bir konudaki yaklaşımını gündeme getirerek şu sapta-
mayı aktarır: 

Osmanlı toplumunda, devletten topluma bağlılık kuralı, birlik zihniyeti içinde, 
topraklar üzerinde ne servajın teşekkül etmesine müsaade etmiş, ne de soylu ve 
asil bir sınıfın yaratılmasına önayak olmuştur.5

Konunun somutlaştırılması bakımından Doğan Ergun’un Sencer Divit-
çioğlu’nun yazdıklarına Türkiye’de sınıfın bulunmadığı açısından baktığı 
söylenebilir. Doğan Ergun, devletin üstlendiği iktisadi fonksiyona değinerek 

5  Sencer Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı kitabından nakleden Doğan Ergun, age., s. 157.
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reayanın ve devletin anonim varlığının toplum içinde birey yetişmesini en-
gellediğini düşünmektedir. Aslında bütün hikâye özgür bireyin yetişmesinin 
engellenmesi etrafında düğümlenmektedir. Onun anlayışını doğru değerlen-
dirmek için Sencer Divitçioğlu’nun yorumlarını dile getirdiğinin ayırdına 
varmak gerekir. Vurgulanmak istenen nokta bakımından şunları hatırlamak 
lazım:

Bir iktisadî fonksiyon üzerine kurulan reayanın ve devletin anonim varlığı, top-
lum içinde birey insanın yetişmesini engellemiştir. Osmanlı toplumunun devlet 
ve reaya arasında birlik yaratan iktisadi rationel’i, bireyin toplum içinde özel ve 
bağımsız olarak ortaya çıkmasını önlemiştir. Topluluk içinde birey ancak devlete 
bağlıdır.6

Doğan Ergun’un devleti gündeme getirmesi ile Kemal Tahir’in hiçbir bi-
çimde devlete olumsuz bir tarzda bakmayan tutumu üzerinde durulabilir. 
Ayrıca başka bir bağlamda her ikisi tasavvuf üzerinde de durmuş. Doğan Er-
gun, eski Türk kültürü ve İslam’ı benimseme sürecinin insanların bilincinde 
nasıl tecessüm ettiğinin anlaşılması gereği üzerine kafa yormuş bir isim. Be-
nimsenen yeni kültür her tekil bireyin zihninde aynı şekilde tecessüm etmez. 
Bu durum aslında belli bir noktaya kadar Şerif Mardin’in önemine gönder-
me yapmayı gerekli kılmaktadır. Doğan Ergun tasavvufla ilgili söylediklerini 
1991’de yazmıştır. Düşünceler önemli ölçüde Sabri Ülgener’e, bir ölçüde de 
Şerif Mardin’e dayandırılmaktadır ama dayandırılmanın ötesinde, bunun öz-
güllük vasfı öne çıkarılarak değerlendirildiği dikkati çekmektedir: 

Ayrıca, Batılı bireylik anlayışıyla özellikle İslam tasavvufundaki bireylik anlayışı 
arasındaki farkları vurgulaması bakımından, Şerif Mardin’in şu düşünce ve göz-
lemlerini önemli buluyoruz: ‘Batı’da ‘şey’ le insan arasındaki ayrılık Doğu’da o 
kadar açık değil. Tasavvufta bazı insanların, bazı düşünceleri olduğundan dolayı 
yaşayabildikleri şeklinde bir fikir vardır. Bu çok ilginç bir fikir, Batı’da hiçbir za-

6  Doğan Ergun, age.
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man bulamazsınız böyle bir fikri.7 

Aslında Doğan Ergun’un aktardıkları sadece Türkiye’ye özgülük değil İs-
lam’a, daha doğrusu İslam içinde tasavvufa özgü bir anlam çerçevesinin bu-
lunduğunu gözler önüne sermektedir. Türk düşüncesinde belli bir eğilimin 
anlaşılması açısından kimi nitelemelerde bulunulmaktadır: 

Bulamazsınız. Yani insanlara fikirlerin can verdiği tarzında bir görüş bulmak 
mümkün değil. Can veren fikirle hayat arasındaki sınır çizilmiş. Bu, tabii, dav-
ranışta da etkili oluyor. Buna inanan bir kimse dünyayı başka türlü algılayıp dü-
şünüyor, ikisinin ayrı olduğuna inanan kişinin de çok daha mekanik bir görüşü 
vardır.8

Doğan Ergun’un, Şerif Mardin’in bir özgüllüğe gönderme yapan düşün-
cesini çok merkezî bir konuma yerleştirdiği saptamasını yapmak mümkün. 
Hatta mesela Şerif Mardin’in yaklaşımında Batı teorileri çok önemlidir ama 
bu toplumun da farklılıklarının bulunduğuna ilişkin düşünme biçimi de Do-
ğan Ergun’a olağan gelir. Onun açısından bir toplum bilimci gibi düşünmek 
için insanın ufkunun edebiyatla açıldığına dair saptaması çok önemlidir. Ede-
biyatla açılma konusunda söyledikleri Şerif Mardin’le ilgilidir. Bu çerçevede 
bakıldığında Kemal Tahir’de tasavvuf devlet dışı, anti–devlet bir duruma işa-
ret ederken Doğan Ergun’da konu farklı uzantıları dikkate alınarak değerlen-
dirilmektedir. Doğan Ergun’daki bu genel çerçeveye bakıldığında onun belli 
bir mekân içindeki değişik düşünürlere hem olumlu hem olumsuz tarzda 
yaklaşabildiği vurgulanmalıdır. Başkalarında bu tür bir durumun çok bariz 
bir biçimde görülmediği belirtilmelidir. 

Türkiye’de düşünürler üzerine yazılanlar belli yaklaşım biçimlerinin ipuç-
larını verir. Mesela Kemal Tahir hakkında olumlu tarzda yazanların neredey-
se hiçbirinin İdris Küçükömer üzerine metni bulunmaz. İdris Küçükömer’in 

7  Doğan Ergun, age., s.143.
8  Şerif Mardin, “Türkiye’de Kimlik Meselesi”, Dergâh, sayı: 8, 1990, s. 20’den aktaran Doğan 
Ergun, age., s.143.
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yazdıklarına dair olumlu kanat belirtenlerin neredeyse Kemal Tahir üzerine 
bir metninin bulunmadığını saptamak meseleyi temelden anlamayı mümkün 
kılabilir. Hakikaten bu çok tuhaftır… Son derece önemli iki entelektüel üze-
rinde dururken… Bir insanın bu hikâyeyi yarıştırmak bakımından da olsa 
bunun söylediği daha önemli derken her ikisinin, tabii başkalarının da karşı-
laştırılması gerekir. İkisinin birbirinden bağımsız veya birbirinden esinlenen, 
Türkiye’de 1920’lere dair cüretkâr sözleri vardır ama insanlar bunlar üzerinde 
durmamaktadır. Daha da ilginci hiçbir modernistin İdris Küçükömer ve Ke-
mal Tahir hakkında herhangi bir metin yazmadığını saptamak gerekmekte-
dir. Ama Türkiye’de İslamcı ve muhafazakârda, milliyetçi muhafazakârda bu 
darlık bulunmaz. İlginç bir durum bu… Onlara bakıldığında her ikisi üzerine 
yazılmış metinler veya yapılmış konuşmalar görülebilir. 

Öte yandan Kemal Tahir’e olumlu bakanlar Sencer Divitçioğlu üzerine 
yazabilmektedirler. Çünkü Sencer Divitçioğlu ATÜT kavramını Kemal Ta-
hir’den etkilenerek şekillendirdiğini belirtir. Dolayısıyla Kemal Tahir’le bir 
problemi gündeme gelmez, onun için muteber kabul edilir. Belki ikisi de dik 
başlı, kendi sözünü söylemeye çalışan ama ilgi alanları belli ölçüde farklı ki-
şiliklerdir. Çok daha net bir biçimde Kemal Tahir eski döneme daha yatkın. 
Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in ilk yıllarını İdris Küçükömer’e göre daha tefer-
ruatlı incelemiştir. Ama Küçükömer’e bakıldığında güncele daha açık, yaşa-
dığı döneme daha açık bir fotoğrafla karşılaşılır. Hakikaten olayın bariz bir 
biçimde ilginç bir durumu var. İdris Küçükömer’e göre Baykan Sezer’in çok 
daha yoğun bir biçimde Osmanlı ilgisi var. Doğan Ergun’un Osmanlı ilgisi 
ATÜT ile sınırlı. Ama mesela Baykan Sezer’in Cumhuriyet dönemi ile ilgisi 
olağanüstü sınırlı ve dolaylı. Yok denecek kadar azdır. Doğan Ergun’un ilgisi 
çok fazla değil ama Cumhuriyet dönemi üzerine kısmen önemli sayılabilecek 
şekilde durması söz konusu. Özellikle o dönemdeki meseleleri din eksenli 
tartışma biçimi bir hususu çok net bir şekilde gösterir.

Doğan Ergun’un Türkiye’de belki de en az okunmuş çalışması Türk Bireyi 
Kuramına Giriş kitabıdır. Bu yapıt Doğan Ergun’un Türk düşünce hayatı ile 
daha bir hemhâl olmasının neticesidir. Türk düşünce hayatını bütünlüklü bir 
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şekilde ele aldığı tarzda bir atıf var. İlk sayfalarında Cemil Meriç’ten Hilmi 
Ziya Ülken’e kadar Türkiye’de çoğu entelektüelin hiçbir biçimde ilgisinin ol-
madığı yönlere kadar uzanır. Burada bunun ayırdına varmak lazım… Hilmi 
Ziya Ülken üzerine Türkiye’de sosyologların ilgisi ele alınmalı. Muhafazakâr 
sosyologların ona ilgisi var. Ama modernist sosyologların veya muhafazakâr 
olmayan sosyologların Hilmi Ziya ilgisi yok denecek kadar az. Yani en azın-
dan başlangıç tarihi itibarıyla… Hilmi Ziya Ülken İstanbul Sosyolojinin un-
surudur. Doğan Ergun önceki kitabında da Hilmi Ziya Ülken’e gönderme ya-
par. Mesela çok daha ilginç bir biçimde Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabında 
Millet ve Tarih Şuuru kitabı eksenli bir biçimde Hilmi Ziya Ülken’e atıf yapar. 
Bu farklılık kendini bariz bir biçimde gösterir, aynı zamanda Sabri Ülgener’e 
göndermesi dikkat çekmekte. Şerif Mardin’e de. Bu göndermeler de öbür 
göndermeler gibi, yani Şerif Mardin ne kadar güzel söylemiş şeklinde değil-
dir. Sabri Ülgener ne kadar güzel söylemiş tarzında değildir. Sabri Ülgener’i 
anlatırken onun Weber sosyolojisine bağlı olmasını eleştirirken bile onun dü-
şüncelerine kısmen yaslanarak temel yaklaşımını şekillendirir. Çünkü bütün 
hikâyeyi bütünsellik içinde düşünmeye çalışmıştır.

Doğan Ergun yapıtında azgelişmişlik kavramını biraz esnek kullanır. 
Onun metinlerinde İslam’ın insana bakış biçimi itibarıyla bireyci; Batı top-
lumuna göre olumlu ve daha ileri bir konumdadır. Doğan Ergun’da mesela 
modernist bir taraf var. Ama Ergun’da Türkiye’de hiçbir modernistin, hiç-
bir Kemalist’in fark etmeyeceği ölçüde içinde din de olan, bu topluma dair 
özelliklere yönelik olumlu bir tutumun bulunduğu saptanabilir. Ancak aynı 
zamanda bu durumun yani İslamcılığın Türk kültürünü eleştirmek, eski Türk 
kültürünü önemsememek noktasına uzanmasına da mesafeli yaklaşır. Sabri 
Ülgener’e yönelik ilgisi daha çok onun iktisatçı olmasından kaynaklanır. Ül-
gener’in ana ekseni iktisat olmayan tasavvuf ve İslam üzerine veya Zihniyet, 
Aydınlar ve İzm’ler gibi yapıtlarına dönük ilgisinin sınırlılığını saptamak daha 
gerçekçi bir portre için gereklidir. Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine ilgisi de 
dikkat çekicidir. Bazı Batılı entelektüellere yönelik olumsuz değerlendirme-
ler yapar. Ama kimi Batılı entelektüeller için çok olumlu yorumları da söz 
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konusudur. Diyalektiği başka bir topluma uygulayarak farklı sonuçların or-
taya çıkacağını söyler. Şunu da diyebiliriz: Doğan Ergun’un Batı düşüncesine 
açıklığı Erol Güngör’e göre daha az. Güngör’de entelektüel metinlere yönelik 
ilginin fazlalığı barizdir. Mesela Erol Güngör hayli çeviri yapmıştır. Çeviri 
yapmak bu metinlerin olağanüstü gelişkin olduğunu düşünmek demektir fa-
kat Doğan Ergun’un herhangi bir çevirisinin bulunmaması konunun anlaşıl-
masının yolunu açabilir.

1970’li yıllar açısından Doğan Ergun’un Sosyoloji El Kitabı’nın önemi dö-
nemin ruhu ile kısmen uyumlu ama aynı zamanda kapsayıcı bir başka kitabın 
bulunmamasından kaynaklanır. Bu önem de daha sonraki metinlerinde ken-
dini bariz bir biçimde hissettirir. O çerçeveden bakıldığında Şerif Mardin ile 
de kavgaları gündeme gelir. Bu bağlamda Ergun’un paradigma üzerine yapıtı 
ve Türk Bireyi Kuramına Giriş eseri okunduğunda bunları herkesin kendine 
göre değerlendirdiği görülür. 

Onun Yöntemi Bulmak kitabında Thomas Kuhn hakkında değerlendir-
meleri yer alır. Bir bakıma dönemin zihniyetine yönelik eleştiriler öne çıkar. 
Zaten Doğan Ergun’a bakıldığında belli bir tarihten sonra değil, başından 
itibaren Türkiye’deki ortam hakkında birtakım sözler söylediği hemen fark 
edilir. Yöntemi Bulmak yapıtında Türkiye’nin öne çıkmış sosyal bilimcilerini 
eleştirir. Kimler var bu yapıtta? Aslında doğru soru kimler var değil, kimler 
yok ki kitabın içinde? Aydınlar üzerinde durur veya durmaz, o ayrı bir du-
rum. Ama olayın bir boyutu da şöyle: Orada çok bariz bir biçimde iki husus 
var. Baykan Sezer ve Mübeccel Kıray. Ki Türkiye’de insanlar sosyoloji deyince 
1960’lı ve 1970’li yıllarda Mübeccel Kıray’ı anlıyorlar. Türkiye’de sosyolojinin 
önemli bir rüknü olarak 1980’li ve 1990’lı yıllarda Baykan Sezer’i görürler. 
Aslında her ikisinin sosyoloji alanında ciddi metinlerinin bulunması olumlu 
ve olumsuz yanlarıyla kimi yaklaşımlarının ipuçlarını vermektedir. Mesela 
Mübeccel Kıray’ın metinlerinin farklı sosyal bilimcileri etkilemesi önemli bir 
durumdur. ODTÜ geleneğinden gelmeyen birtakım sosyologların olaya Mü-
beccel Kıray’ın sosyolojik araştırmayı bir saymaca olmaktan çıkardığını söy-
lemeleri bazı hususları aşikâr kılmaktadır. Araya zaman girdiğinde bu etki de 
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belirginleşir ve tesirli biçimde kökleşir. Mübeccel Kıray hakkında çok değişik 
tarzdaki sosyologların olumlu düşünceler serdettiği görülür.

Hakeza Baykan Sezer hakkında da böyle bir durum söz konusu. Ona dair 
daha modernist ve daha muhafazakâr kimlikli isimlerin düşünceleri gün-
demde. Bu nereden kaynaklanır? Elbette ikisinin de siyasi rengi var ama bun-
lar hakkında yazanlar siyasal anlamda renksiz kişilikler olarak telakki ederek 
yazmaktadırlar. Şöyle bir bakınca aralarında çok büyük fark olan insanlar, 
aynı frekansta buluşabilmektedirler. Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak adlı ya-
pıtında Mübeccel Kıray’ın Ereğli araştırmasıyla Baykan Sezer’in 75. Yılında 
Sosyoloji ve Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları eserleri üzerinde durmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’de yeniden oluşan düşünsel gündemde belli bir yeri bulunan 
fakat siyasi rengi farklılaşan birçok entelektüele de temas etmektedir. 

Bu çerçevede şu soruyu sormak anlamlı olabilir: Doğan Ergun’un farkı 
nereden gelir? Ergun’un önemli özelliklerinden biri, içkin olarak eski tarihli 
çalışmalarında da var ama özellikle bariz bir biçimde Türk Bireyi Kuramına 
Giriş kitabıyla beraber iki husus çok açık bir biçimde öne çıkar. Bunlardan 
ilki Türk kültürü… İkincisi de bununla bağlantılı bir biçimde, sosyolojinin 
dışındaki metinler. Aslına bakılırsa biraz daha interdisipliner bir hâl alır. Baş-
ka sosyologların sosyolojinin dışına zinhar çıkmadıkları saptanabilir. Ama 
bunlara bu dikkatle bakıldığında çok daha farklı alanlardaki isimlerin yakla-
şımlarına dönük yorumlar söz konusu. Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabında 
romanın, sinemanın, sosyolojik tahlil açısından önemine gönderme yapar. 
Hatta “Pembe İncili Kaftan” konusundaki değinisine bakarak devlet–birey 
ilişkisini, bireyin özerk olamamasını, bireyin aynı zamanda devletle tam da 
özdeşleşememesinin altında yatan hususları derinlikli bir biçimde kavramak 
mümkündür.

Aslında Doğan Ergun, kendi söylediğini birebir örnekleyen bir metnini 
gündeme getirir. Tabii, orada Kemal Tahir de var. Osmanlı ve fert hakkın-
da söylediği sözlerle… Başka meseleler de bir şekilde çalışmanın içinde yer 
alır. Sinemacılar mesela. Orada ayrıca çok yoğun bir biçimde Türk kültürü 
de gündeme gelir Ahmet Hamdi Tanpınar da tabii bir şekilde öne çıkar. Tür-
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kiye’de Tanpınar’a yaklaşım tarzı itibarıyla bakıldığında 
insanların çok farklı konumları söz konusudur. 

Çoğu insan sağ eliyle sol kulağını gösterir, çoğu insan 
da sol eliyle sağ kulağını. Türkiye’de ana mecrada değer-
lendirme yapıldığında ikinci durum çok daha belirgin. 
Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar’a gitmenin değişik yol-
ları var ama bunlardan ikisi öne çıkmaktadır. Bazıları Se-
lahattin Hilav’ın metnini bazıları da Ünsal Oskay’ı oku-
yarak gitmektedir. İkincisinde Frankfurt Okulu baskın… 
Besim Dellaloğlu da Frankfurt Okulu okudu, öyle anlam-
landırmayı denedi… Ama Ünsal Oskay sadece Frankfurt 
Okulu okuyarak gidiyor. Öbürü Tanpınar’ı didikleyerek 
anlamaya çalışır. Ama asıl olan, zor olan Selahattin Hi-
lav’ın yaptığını yapabilmek. Mesela Hilmi Yavuz da ona 
yönelik eleştiri yapar. Hilmi Yavuz’un da gittiği yol öbür 
yoldan çok farklı değildir. 

Önemsenmesi gereken daha pek çok nokta var fa-
kat şunu da söylemek gerekir; her şeyi söylemek zaten 
mümkün değil. Doğan Ergun’un bazen neyi işaret ettiğini 
tam anladığımı söyleyemem. İnsan bu tür metinleri her 
zaman çok dikkatli okumuyor. Hakikaten bunlar yazılmış. Evvelden sorma 
imkânımız da vardı. Şimdi maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Bir şey 
yazıyor, ilk baskıda da var bu. C. Wright Mills’ten Henri Lefebvre’den, Lucien 
Goldmann’dan alıntılar yaparak sosyoloji ve tarih ilişkisini kurmayı deniyor. 
Türkiye’de sosyoloji ve tarih ilişkisini erken tarihlerde ilk defa gündeme ge-
tirenlerden biri, biri değil belki tek isim Doğan Ergun’dur. Çünkü o Sosyoloji 
ve Tarih kitabını 1973 yılında yazmıştır. Bunun iç içe geçmiş, birbiri ile ilgili 
olduğunu dile getirir. Geçmiş dönem tarihi üzerinde ayrıntılı durmaz ama 
geçmiş dönemle çok daha yoğun bir biçimde ilgilenir. Mesela Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a, Sabri Ülgener’e bakıldığında geçmiş, Türk kültürüyle İslam kül-
türü hakkında, İslam’ın Türk kültürünün çok önemli unsuru olduğu fakat 
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tamamı olmadığı konusunda çok önemli saptamalarını yakalamak mümkün. 
Ayrıca bunların insan bilincine nasıl, ne ölçüde yansıdığı konusunda dikkat-
leri söz konusu… Bunu biraz teğet geçerek değerlendirir ama bu bile başlı 
başına değerlidir. Sosyoloji El Kitabı’ndan bir alıntı duyarlılığını yansıtır:

1940–45 arası, sayıları birkaçı geçmeyen bazı sosyologlarımız, kısımsal toplum-
sal gerçekler olarak ve monografiler biçiminde köy araştırmaları yapmışlar ve bu 
araştırmalar için diyalektik yöntemi uygulamışlardır.9

Burada dikkat edilmesi gereken nokta öbür metinlerde de var. Necip 
Fazıl’ın bir şiirini, bir dörtlüğünü alarak “Diyalektik işte burada, doğa diya-
lektiği burada. Ancak bu kadar güzel anlatılabilir.” demesi yaklaşımını so-
mutlaştırarak tartışmak açısından anlamlı olabilir. Necip Fazıl’ın sosyalistler 
diyalektiği benden çaldılar dediğinin hiç farkında olmuş mudur bilemem. 
Aslında Çile kitabına yönelik dikkatinden hareketle sosyologların Necip Fazıl 
okumasının bile başlı başına önem arz eden bir durum olduğu söylenebilir.

Sosyoloji El Kitabı’ndan okumaya devam edelim: “Fakat araştırma konu-
su olan köylerin evrimini tarihini derinliğine incelemeden Batı Avrupa ül-
kelerinin tarihsel evrimindeki belirleyicilik kalıplarına sığdırmaya çalışarak 
açıklamaları diyalektik yöntemin bütünlük yasasını gözden kaçmasına neden 
olmuştur.” Lukács da bu bütünlükten bahsediyor. Ondan aktararak eleştir-
meye çalıştığı durum da bu zaten. “Ve böylece amacı belirleyici bulmak olan 
bilimsel çabalar eksik ve yetersiz kalmıştır.” Bunları hepten önemsemez du-
rumda değil. Değerlendirme yapıldığında şöyle bir durum da gündeme gelir. 
Bunlara kısmi bir önem izafe etmektedir fakat burada herhangi bir isim anıl-
mamaktadır. Ama mesela bu metnin bir değişik versiyonunu 1983–84 yılın-
da yayımlanan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi’nde bulabilirsiniz. 
Orada onların isimleri de hatta onlara ilaveten Muzaffer Şerif de anılmak-
tadır. Öyle ki onun hakkında da evrensel anlamda sosyal psikolojiye katkı 
yapan akademisyen değerlendirmesini yapar. Peki, burada kimden bahset-

9  Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, 1.Baskı, s.192.
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mektedir? Hiç kuşkusız Behice Boran ve Niyazi Berkes’ten söz etmektedir. 
Meseleye nasıl bakacağız, ne diyeceğiz? Türkiye’de bakış tarzları bellidir. Mü-
beccel Kıray, 1970’te yani Doğan Ergun’un Sosyoloji El Kitabı yayımlanmadan 
üç yıl evvel DTCF’li sosyologlara güzelleme yapan bir metin kaleme almıştır. 
Nasıl güzelleme yazmıştır? Buradaki gibi isimlerini anmadan güzelleme yaz-
mıştır. 1980’lerin sonunda ise onların adlarını zikrederek yaptıkları sosyolo-
jik çalışmalarının ne kadar önemli, kritik önemi haiz, birinci sınıf metinler 
olduğunu belirtmiştir. Tabii, bu övgü dolu cümleleri Niyazi Berkes için değil 
Behice Boran’ın çalışmaları için kurduğunun farkında olunması lazımdır. 
Ama o tarihe kadar Behice Boran’ın ismini hiçbir biçimde anmamaktadır. 

Erol Güngör, Türkiye’de 1970’li yıllarda sosyal bilimlerin gelişmesi bakı-
mından en mütekâmil, en gelişmiş metni yazan isimdir. Ancak o metninde 
siyasi tercihine ve hiddetine hâkim olmayarak 1940’lı yıllarda yapılan sosyo-
lojik araştırmaların bir tür siyasi irtica olduğunu söylemeye çalışır. Başkaları 
bunlar için Amerikan sosyolojisi nitelemesini yapmaktadır. Tüm bunlar dik-
kate alındığında şu mantık bariz bir biçimde olayı anlamaya ve anlamlandır-
maya dair bir çerçeve oluşturur. Devam edelim Doğan Ergun’dan okumaya: 

Yine 1960’tan beri, 1940–1945 arasındaki araştırmalar doğrultusunda (öncekilere 
göre biraz daha gelişmiş araştırma tekniklerinden yararlanarak) kısımsal toplum-
sal gerçeklerimiz ile ilgili araştırma yapan sosyologlarımız olmuş, fakat, bunlar da 
1940–1945 arasındaki sosyologlarımız gibi diyalektik yöntemin bütünlük yasasını 
gözden kaçırmışlardır.10 

Diğer bir ifadeyle 1960’tan sonraki sosyolojik çalışmalar da çok ciddi de-
ğildir. Üzerinde durulacak ve belki bir ölçüde mesafeli bakılacak çalışmala-
rın tasviri olduğunu, açıklayıcı mahiyet taşımadığını dile getirmeye çalışır. 
Doğan Ergun’un derdi bir durumu anlamak, anlamaktan öte açıklamaktır. 
Aslında aşağıdaki niteleme tıpkı yukarıda bahsedilen ansiklopedi yazısı gibi 
bir gerçekten çok temenniyi dillendirmektedir. 

10  Doğan Ergun, age., s.193.
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1960’tan beri, bir kısım sosyologlar ve sosyal bilimcilerimiz, (tarihçilerimiz ve 
iktisat tarihçilerimizin Türkiye tarihi ile ilgili görüşlerine de dayanarak) bazı top-
lumları açıklamış olan bir yaklaşımı mekanik olarak kendi toplumsal gerçeğimizi 
açıklamak için uygulamak yerine, toplumumuzdaki belirleyiciliğin, kendi tarihsel 
ve toplumsal evrim gerçeğimize göre bulunmasını önermektedirler ki, bu kitabın 
son sözü olarak bizim de bu öneriye katıldığımızı söylemek isteriz.11 

Bunu daha önceki dönemde yazmış, önce ifade ettim, daha ileriye dönük 
olarak da eleştirel mahiyette düşünceler beyan ettiği saptanabilir. Bunun en 
farklı göstergelerinden biri de bakış tarzını, sosyoloji ve yöntem bakımın-
dan önemsemesi. Bunu 1973’te yazdığı dikkate alındığında belli bir eğilimin 
gerçekçi bir anlatımının ipuçları yakalanabilir. Daha sonraki dönemi de kap-
sayabilir. “Türkiye’de sosyoloji, bilim olarak 60’ta başladı diyenlerin bu göz-
lemlerini, bu düşüncesini bir iyimserlik belirtisi ya da bir özlemi giderme 
sabırsızlığı olarak karşılayabiliriz.” Başka bir deyişle sosyoloji 1960’tan sonra 
gelişti demenin çok iyimser bir yaklaşım tarzı olduğunu kaydetmektedir: 

Bir de, bu düşünce, sosyolojiye idealist ve felsefesel sosyoloji sananların ya da 
onun böyle kalmasını isteyenlerin tembel ve tedirgin dilekleri olduğu gibi, sosyo-
lojinin şeyci ve tasviri olmasıyla yetinenlerin dilekleri de olabilir. Sayısı pek ama 
pek az da olsa, 1960’tan beri, değerli bazı araştırmalara tanık olduk yurdumuzda. 
Fakat, kanımızca, 1960’ta başlayan bir şey varsa, o da sosyolojinin bilim olarak 
değil, sosyolojiye bilim olarak duyulan ihtiyacın başlamasıdır.12 

Doğan Ergun durumu, sosyolojinin bilim olarak değil sosyolojiye du-
yulan ihtiyacın başladığı şeklinde değerlendirir. Daha sonraki metinlerinde 
de bakış açılarının problemli olduğunu anlatmaya çalışır. Bunu 1993 yılında 
yayımlanan Yöntemi Bulmak kitabında bariz bir biçimde görmek mümkün. 
Doğan Ergun’un bir kısmı yayımlanmış, tamamı hayli uzun metninde etnik 
eksenli yapıtlara kadar birçok çalışmanın eleştirisi yer alır. Bunların bir kısmı 

11  Doğan Ergun, age., s.193.
12  Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, s.5.
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yayımlanmış, bir kısmı yayımlanmamıştır. Kitap biçiminde basılmamış olan 
metin Türkiye’de sosyoloji ve sosyal bilim alanındaki değişik çalışmalara yö-
nelik eleştirilerini içerir. Dolayısıyla da bir anlamda Yöntemi Bulmak daha 
geliştirilmiş ve derinleştirilmiş bir şekilde gündeme gelecek gibi görünür. 

Doğan Ergun’un kitapları nerdeyse zamanının tümünü ayırdığı metinler 
niteliğindedir. 1970’lerde yayımlanan Sosyoloji El Kitabı ile Sosyoloji ve Tarih 
kitaplarıyla üçüncü yapıtı arasında on dört senelik bir zaman vardır. Üçün-
cü eseri ile dördüncüsü arasında dört; dördüncü yapıtı ile beşincisi arasında 
iki; beşinci çalışması ile altıncısı arasında yedi sene vardır. Altıncı kitabı ile 
yedincisi arasında tam on dört sene olduğu dikkate alınırsa yazdıklarını ya-
yımlamakta nasıl bir yol izlediği saptanabilir. 

Doğan Ergun’un belki de gelişkinliğinin en ilginç göstergesi akademisyen 
olmaması. Zira akademisyenler birbirine benzer, birbirini andırır. Alıntısı bol 
olduğu kadar çalıntısı da bol metin yazmaya olağanüstü yatkındırlar. Bu çer-
çevede bakıldığında akademisyen olmaması dikkat çekicidir. Türkiye’de çoğu 
akademisyenin yazdığı metin üzerine bu kadar yoğun emek teksif etmesi söz 
konusu değil. Ortamla da barışık olmadığını vurgulamak düşünce dünyası-
nın kavranmasına önemli katkılar sağlayabilir. Yöntemi Bulmak gibi bir ki-
tabın, Türkiye’nin önemli entelektüelleri üzerine eleştirel metnin yazılması 
kolay değil. İnsanın belki biraz daha medeni cesaret sahibi olması gerekir. 
Bu açıdan bakıldığında Paradigmanın İflası’nı yazan Fikret Başkaya’yla, Yal-
çın Küçük’ün akademik hayatlarının kısa sürmesinin de bununla bağlantısı 
vardır belki. 

Doğan Ergun, başlangıcından sonuna kadar sosyolojinin ve sosyal bi-
limlerin yapılageliş şekline, temel metinlerine, bunların Batı’da ve Doğu’da 
üretilen biçimlerine, mümkün olduğu kadar ve Türkiye’de üretilen somut 
metinlere yönelik değerlendirmeler yapar. Aynı zamanda en son yazdığı bir 
metnin bir kısmının bir medyatik sosyolog üzerine uzunca bir yazı olduğu 
söylenebilir. O metne bakıldığında da Doğan Ergun’a göre Türkiye’de sos-
yolojinin gelişim trendini, ama bundan öte sosyal bilimin serencamını gör-
mek mümkün. Çünkü Yöntemi Bulmak kitabının alt başlığı da bunu gösterir: 
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“Türkiye’de toplumsal bilimlerin bunalımı”. Peki, bu 
ne zaman gündeme gelmiştir? Sosyal Bilimleri Açın 
metninin tercümesinin hemen öncesine takaddüm 
eden bir metin şeklinde kendini gösterir. 

Türkiye’de önemsenen, önemsenmeyen metinler 
çerçevesinde bakıldığında yıllardır okutulan Türk sos-
yologları derslerinde Doğan Ergun’un gözünden ve 
hakikaten ayrıntılı bir biçimde ve olağanüstü yoğun 
bir dikkatle yazılan metinler okunabilir. Zaman geç-
tikçe daha önemli kısımlarının ortaya çıktığı görülür. 
Birtakım sosyologları ve sosyal bilimcileri eleştirirken 
bile onların önemli olumlu yanlarını belirtmekten geri 
durmaz. Mübeccel Kıray hakkındaki yazısında çok 
somut olarak bunu saptamak mümkündür. Başka bir 
ifadeyle yoğun bir biçimde eleştirmesine rağmen ona 
bazı konularda haksızlık edildiğini belirtir mesela. 

Türkiye’de Doğan Ergun’u okuduğunu zanneden, 
onun yakınında bulunanların —kendimi de dâhil ede-
rek söylüyorum— kendisinin söylediği sözlerin öne-
mine vâkıf oldukları konusunda şüphe uyanmaması 
mümkün değil. Çünkü bu metinler yeni baştan tekrar 
okunduğunda fotoğrafı çok daha net bir biçimde gör-
mek mümkün. İlginç olan noktalardan biri şu: Doğan 
Ergun olağanüstü iddialı bir isim. İddiasının en özgün 
taraflarından biri kendi metinleri üzerine yazılan me-
tinler hakkında derinlemesine uzun uzun yazılar ka-
leme almasıdır. Şanssızlıklardan biri Doğan Ergun’un 
Hüsamettin Arslan’ın Dergâh dergisinde 1994 yılında 
Yöntemi Bulmak üzerine eleştirel mahiyetteki yazısını 
görmemiş olmasıdır. 

Doğan Ergun’un 2000 yılında yayımlanan Kim-
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likler Kıskacında Ulusal Kişilik kitabı 1990’lı yıllardan 
itibaren milliyetçilik konusunda yazılan temel metin-
lere yönelik köklü ve önemli bir eleştiri şeklindedir. O 
kitabın ana eksenine bakıldığında eser tam anlamıyla 
Bozkurt Güvenç’in Türk Kimliği kitabına dönük esaslı 
bir eleştiri şeklinde kendini gösterir. Daha çıkmamış 
kitabında yayımlanacak metinlerin arasında bir de et-
nik meseleye dair bir kitabın eleştrisinin bulunduğu 
dikkati çeker. Kimlikler kıskacında olduğunu belirttiği 
kitabın ayrıntılı eleştirisi de gündeme gelir. Dolayısıyla 
insanlar sadece bunu okuduklarında Doğan Ergun’u 
bütünsel çerçevede anlayamaz. Kitaplarına yönelenler 
onları biraz daha ciddi bir biçimde okuduğunda Er-
gun’un söylediği sözlerin çerçevesinin boyutunu, dü-
şüncesinin derinliğini fark edebilirler. Kemal Tahir’in 
söylediği bir söz var: “Bu kitaplar, bir kere okunmak 
için yazılmış değildir.” diye. Hakikaten bazı kitaplar 
tekrar tekrar okunması gereken eserler hüviyetindedir. 
İşte Doğan Ergun’un kitapları da tekrar tekrar okun-
ması gerekenler arasındadır. 

(10 Nisan 2019)
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Hüsamettin Arslan
TÜRK IYE ’DE  C IDD IYET LE 
SOSYAL  B I L IM  YAPMA DENEMES I 

Hüsamettin Arslan’ın entelektüel serüvenini anlamaya çalışırken onun iki 
dönemini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bunlardan ilki Epistemik 
Cemaat Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (1992) kitabının yayımlandığı dönem-
dir. Bunun öncesinde Hacettepe Üniversitesinde tarih alanında yüksek lisans 
yapması çok farklı gibi görünse de aslında mantıksal çerçevede önemli para-
lellikler taşır. Dikkatle bakıldığında tarih ile sosyoloji arasında bağ kurma-
sının ve bunu felsefi açıdan temellendirilmesinin hayatının merkezinde yer 
aldığı görülmekte. Zaten Türkiye üzerine metinlerini yazarken de imparator-
luk geçmişini hesaba katması bakış açısının tayin edilmesi açısından garip 
bir düşünce olmaz. Sosyoloji ve tarih münasebetini dikkatle incelediğimizde 
Türk sosyologlarında pek bulunmayan bu yaklaşım tarzının bazı nitelikleri-
nin saptanması açısından vurgulanması önem arz eder. 

Tarih ve sosyoloji ekseninde Hüsamettin Arslan’ın ilk döneminin iki ayağın-
dan diğerini kavramak açısından şüphesiz İstanbul Sosyolojideki macerasına bu 
çerçevede bakmak gerektiği açıktır. Ancak yazdığı tez ve yönelimleri açısından 
da bir farklılık durumu söz konusu… Arslan, 1991’de yaptığı doktora tezinin 
İstanbul Sosyolojinin temel yaklaşımına aykırı bir boyut taşıdığı göz ardı edile-
mez. Çünkü İstanbul Sosyolojinin o dönemdeki anlayışında yerleşmiş birtakım 
hususları sarsmaya çalışıyor. Epistemik Cemaat yapıtı da bu konuda önemli bir 
örneklik teşkil edebilir. Sözü edilen kitapta —şayet doğru okuduysam— hiçbir 
Türk sosyoloğunun ismi yer almaz. Sadece Baykan Sezer’in adı çok teknik bir şe-
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kilde geçtiği için önemsenme durumu söz konusu değil. Ba-
tılılaşma yerine Batıcılaşma demesiyle anılır. İlk döneminde 
de, yeni döneminde de bir tepki var Hüsamettin Arslan’ın. 
O bakımından yeni dönemini eskisinden ayırmanın fazla 
bir anlamı yok gibi. Üstelik sadece bunlardan kalkarak onun 
yaklaşımlarındaki süreklilikler üzerinde düşünülebilir.

Bunun yanında ana eksen itibarıyla bakıldığında Hü-
samettin Arslan’ın sosyoloji anlayışı hakkında bazı genel-
lemeler yapmak, konunun daha gerçekçi bir biçimde anla-
şılmasına yol açabilir. Özellikle belirlenmesi gereken husus 
Hüsamettin Arslan’ın İstanbul Sosyolojinin genel gelene-
ğinde aykırılık teşkil ettiğidir. Kendisini birkaç kere gördü-
ğümü de hatırlıyorum. Kemal Tahir’in ölümünün 35. yı-
lında İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. 
Kemal Tahir üzerine beş dakikadan fazla sürmeyen sunu-
munda meseleye Doğu–Batı ekseni çerçevesinde bakma-
nın yanlış olduğunu kaydetti. Başka bir ifadeyle Doğu–Batı 
ayrımını esas kabul ederek bir değerlendirme yapmak pek 
mümkün değildir, bu geçmişte kalmış bir meseledir şeklin-
de özetlenebilecek bir bakış açısı söz konusuydu. Bunu hem 
Kemal Tahir açısından hem de nasıl ifade edeyim başkaları 
açısından söyledi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde 

düzenlenen Cemil Meriç Sempozyumu’nda da Doğu–Batı dikotomisinin yan-
lışlığını ileri sürdü. 

Hüsamettin Arslan’ın eski döneminde bariz bir biçimde Türk entelektüel 
tarihine bir yönelme söz konusuydu. Yeni döneminde de Türk entelektüel tari-
hinden bütünüyle kopmak değil fakat bir biçimde eleştirel, biraz değil fazlasıyla 
eleştirel bakma çerçevesinde bir bakış açısı öne çıkmıştır. Cemil Meriç’i önem-
siyordu. Belki ondan bahsettiği için değer verdiği aydınlar üzerinde durmak 
anlamlı olabilir. Ama uzun süre Cemil Meriç’ten söz etmediği de bir gerçeklik. 
Ona kendisinin daha sonra yöneldiği Batılı entelektüel “babalara” yolu açan kapı 
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olması hasebiyle değer verdiğini belirtmiştir.
Öte yandan Hüsamettin Arslan’ı Türkiye’nin 

tipik siyasal eğilimleriyle hareket eden bir yo-
rumcu şeklinde görmenin yanlışlığı vurgulan-
malı. İslamcı diye nitelemek doğru değil, mil-
liyetçi telakki etmek zaten imkânsız. Jöntürkler 
Jönkürtler Muhafazakârlar (2009) kitabında 
milliyetçilik üzerine yazdıklarının bariz şekilde 
eleştirel yorumlar içermesiyle farklılık arz ettiği 
saptanabilir. Aslında entelektüel çabayı önemse-
yen bir figür, bireysel bir yaklaşımı da var. Bu 
önemli bir hikâye ve neyi söylemeye çalışıyor? 
İç içe geçmiş durumlar söz konusu. Batı’ya bir 
karşıtlığı var. Batı düşüncesinin de bizim yetiş-
me şartlarımızı yarattığı tarzında bir kanaati söz 
konusu. Cemil Meriç özelinde de söyler, başka 
yerlerde de. Meseleyi Osmanlılara getirdiği za-
man iki epistemik cemaatin bulunduğunu dile 
getiriyor. İlki kadim yani eski olanı, ki bunu İs-
lami şeklinde de nitelendiriyor. Bir de yeni olan 
epistemik cemaat, eskinin bariz bir biçimde red-
dini içerdiğini de kaydediyor. 

Hüsamettin Arslan, yeni epistemik cemaatin ikili bir ayağı olduğu kanaa-
tinde. Bunlardan biri Osmanlı’nın dışarıda, Batıların içerde açtığı elçilikleri-
dir; diğeri Türkiye’deki yabancı okulların yetiştirdikleridir. Türkiye’de bu yeni 
epistemik cemaat öbürünün yerine bir şekilde ikame edilmiştir. Ana hatlarıyla 
ele alındığında burada şöyle bir problem söz konusu. Türkiye’de tercüme faali-
yetlerine bakıldığında bunu görmek, anlamak ve kavramak mümkün. Arslan, 
şunu söylüyor: Türkiye’deki tipik yeni epistemik cemaat ne yaparsa yapsın Batı 
cemaatinin periferisindeki bir cemaat olmaya mahkûmdur. Bu önemlidir; pe-
riferi tabiriyle uyduyu kastettiğini düşünmek yol gösterici olur.
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Hüsamettin Arslan’da şöyle bir ikilik var: Hem 
Batı düşüncesine olağanüstü açıklık söz konusu hem 
de Türkiye’de Batı düşüncesinde açıklığın bir tür uy-
dulaşma şeklinde tezahür ettiğine yönelik bir bakışı 
söz konusu. Belli bir yöneliminin bulunduğunu çok 
net bir biçimde görmek mümkün. Bu çerçevede bir 
değerlendirme ve yorumlama yapmaya çalışıldığında 
bazı gelişmelere bakılması lazım. Türkiye’de uydulaş-
ma mantığı, hikâyenin üretim merkezinin Batı ol-
ması hasebiyle Arslan’ın İslamcıların, genel anlamda 
daha net şekilde sağcıların tercüme faaliyetlerine ba-
kış tarzından da farklı bir yerde durduğu açık. Başka 
bir ifadeyle Türkiye’de sağcıların ve İslamcıların bir 
kısmının tercüme faaliyetine bakış açısıyla Arslan’ın 
uydulaşmak dediği yeni epistemik cemaate yaklaşım 
tarzı birbiriyle uyumluluk arz etmektedir.

Türkiye’nin 1980’lerde ve 1990 sonrasındaki genel 
gelişim dinamiklerine daha yakından bakıldığında 
solun ve İslami eğilimin bir konuda anlaştığı çerçe-
veye odaklanılmalı. Bu anlamda bir kısım İslamcı-
ların da Türkiye’deki meselelere bakma biçimin bir 
tür uydu epistemik cemaatin içinde şekillendiğinin 
mütalaa edilmesi mümkün. Dolayısıyla Hüsamettin 
Arslan’ın yaptıklarının bu manada önemli bir farklılı-
ğının bulunduğu aşikârdır.

Hüsamettin Arslan’daki milliyetçilik eleştirisi 
1990’lı yıllardan sonra şekillenen milliyetçilik eleşti-

risine benzemez. Onun eleştirisinde başkalarına nazaran net bir biçimde tarih-
sel arka planın bulunduğunu belirtmek anlamlı olabilir. İkincisi 1990’lı yıllar-
dan sonra milliyetçilik üzerine eleştirel mahiyetteki Batılı metinlerin Türkçeye 
çevrilmemesinin getirdiği durumu bilmek gerekmektedir. Batılı metinlerin ter-

BIR BILGI SOSYOLOJISI 

INCELEMESI OLAN EPISTEMIK 

CEMAAT KITABI ELE ALDIĞI 

KONUDAN DOLAYI “META-BIL IM” 

VEYA “BIL IMIN BIL IMI” ÇATISI 

ALTINDA YER ALAN “BIL IMSEL 

BILGININ SOSYOLOJISI” 

VEYA “BIL IM SOSYOLOJISI” 

DISIPL INININ SINIRLARI IÇINDE 

DEĞERLENDIRILEBIL IR. ÇALIŞMA 

YAYIMLANDIĞI YILLARDA 

ÇEŞITL I  TARTIŞMALARA DA 

SEBEP OLMUŞTUR. HÜSAMETTIN 

ARSLAN POLEMIK DERGISINDE 

ÇIKAN BIR ELEŞTIRIYE AYNI 

DERGI SAYFALARINDA “BOŞLUK 

YOKTUR ‘EPISTEMIK CEMAAT’E 

KILAVUZ” YAZISIYLA CEVAP 

VERMIŞTIR. 



 HÜSAMETT IN ARSLAN 379

cümesi, Arslan’ın üç kitabı dikkate alındığında onun 
metinlerine herhangi bir etki yapmamıştır. Genel çer-
çevede bakıldığında Türkiye’deki hâkim milliyetçilik 
eleştirisi başka tarzlarda geniş bir kesimi etkilemiştir. 

Hüsamettin Arslan’ın Batılı metinlerle uğraşma 
biçiminin farklı şekilde şekillendiğine yönelik bakışı 
ciddiyetle değerlendirilmelidir. Yazılarında bunları bir 
şekilde derinleştirmeye çalışır Jöntürkler, Jönkürtler, 
Muhafazakârlar kitabında başlayan yaklaşımının Twit-
mania Etnomania Şiddetmania (2016) eserinde yer 
alan metinlerinde daha bariz duruma geldiğini sapta-
mak anlamlı olabilir. Kitabın adı biraz tuhaf, Frenkçe 
tabirler kullanmaktan da keyif alıyordu muhtemelen. 
Bu bakımdan onun dünyası benim dünyama çok ay-
kırı, en son dünyası siyasetin içinde farklı bir dünya. 

Aslına bakılırsa o dünya Hüsamettin Arslan’ın yaz-
dığı ilk kitabıyla hatta ikincisiyle de çelişkiler arz eder. 
Arslan siyasetin önemli olmadığına vurgu yapmakta-
dır. Entelektüel önemlidir ona göre. Politik entelektü-
elin temel meselesi siyaset ile uğraşmak değildir, en-
telektüel siyasetle dolaylı şekilde uğraşır ama hayatın ve yazdıklarının Arslan’ı 
gündelik siyasete yöneltmesi onun bir yanını oluşturmaktadır. Temel metinle-
rinden biri iktidar üzerine, elitler üzerine, Beyaz Türkler üzerine. Çok net bir bi-
çimde 1990’larda yazdığı ilk kitabında da bir Beyaz Türk şablonu ve Kemalizm 
eleştirisi öne çıkmaktadır. Başka eleştirileri de mevcut fakat Kemalizm eleştirisi 
yaygın Kemalizm eleştirilerinden farklılık arz ettiğini göstermektedir. En azın-
dan Kemalizm eleştirisini ayrıştırır. Hangi anlamda bunu yapar? Radikal Kema-
lizmle ayrıştırır. Diğerlerini de dikkate alarak bunların başka başka çeşitlerinin 
gündeme taşınması gerektiğini belirtmesi başka veçhelerini anlamanın yolunu 
açabilir. Varyasyonları vardır demesinden hareketle Kemalizme tek bir bakış bi-
çiminin bulunmadığını söylemek mümkün. 
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Ayrıca milliyetçilik sorunu, Kürt sorunu bağlamında yazdıklarının olağa-
nüstü önemli bir tarafı var. Meseleye etnisist biçimde bakmamak gerektiğini 
belirtmesi sorun üzerinde derinlikli olarak düşündüğünü göstermektedir. Ona 
göre etnisist Kürt problemlidir. “Otantik Kürt’le benim hiçbir problemim yok-
tur.” diyor. “Kürtçülük problemiyle beraber Türkçülük de problemlidir.” görü-
şünde. Başka bir ifadeyle “Etnisist Türkçülükle benim problemim var, otantik 
Türkçülükle benim problemim yok.” diyor. Bunu feminizme kadar getiriyor. 
Abartma meselesine dikkat çekerek otantik durumla, halkla bir probleminin 
bulunmadığını defalarca dile getirir. İslamcılık üzerine konuşurken de radikal 
İslamcılıkla halkın kendi hâlindeki Müslümanlığını ayırır ama bu konuya fazla 
girmek istemez. Aslında Kürtçülük bahsinde Kürt sorununda söylemek istediği 
husus İslam konusunda dile getirmeyi arzuladıklarıyla paralel. Hem 1990’larda-
ki hem de 2000’lerdeki kitaplarında benzer bir şekilde bunun çerçevesini çizer. 

Politikayı eleştirmesi, onu itici bulması bağlamında bir noktaya dikkat edil-
meli. Asıl olanın ne hukuk ne  demokrasi olmayıp etik savaşı olduğunu belirt-
mesi göz ardı edilmemeli. Bunlar düşünüldüğünde onu net bir biçimde herhan-
gi bir ideolojik akımın içine yerleştirmenin o kadar kolay olmadığı fark edilir. 
Zaten İslam konusunda söylediklerinde sözü geleneğe getirmesi farklılığıdır. 
Çok yoğun bir biçimde düşünce geleneği üzerinde durması ve bunu yaparken 
önemseyerek Batı düşünce geleneğine dikkat çekmesi yaklaşımının temellerini 
gözler önüne serecek mahiyettedir. Değişik tarihlerdeki metinleri bu ülkedeki 
geleneği de önemseyerek meseleyi belirgin kıldığını ortaya koyabilir.

Kitaplarına yansıdığı kadarıyla İslamcılık ile gelenekçiliği birbirinden ay-
rıştırır, belli bir biçimde gelenek, aslında otantik olandır. Kemalizmin jakoben 
hâline yönelik tepkisi açıklıkla görülmektedir. Ama sadece Kemalizmin jako-
benliğinden şikâyet etmez. Türkiye’de her bir hareketin otantik olmayan taraf-
larını eleştirir. Bir kısmına doğrudan değil daha dolaylı bir biçimde de yapsa bu 
çok barizdir. Metinlerine bakıldığında bunu çok daha net bir biçimde telaffuz 
ettiği rahatlıkla saptanabilir.

Kişiler üzerinden değerlendirme yapıldığında fotoğraf daha net ortaya çı-
kar. Mesela Cemil Meriç hakkında söylediklerinin belirgin bir çerçevesinin bu-
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lunduğunu söylemek bazı noktaların açıklık kazanmasını sağlayabilir. Zaten 
memlekette kaç kişi vardı, sorusu üzerinden Cemil Meriç, Necip Fazıl, Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu adlarını gündeme taşımaktadır. Kendisini 
anlatırken Alman felsefe geleneğinden beslendiğini vurgular. Arslan, entelektü-
el anlamda “babasının” Martin Heidegger olduğunu dile getirir. Başkalarını ele 
alırken de onların dediklerinin Heidegger kaynaklı oluşuna işaret eder. Mesela 
Foucault üzerinde dururken, “Foucault Heidegger’in tilmizidir.” şeklinde bir 
cümle kurar. İslamcı ve belli ölçüde milliyetçi düşünce ana ekseni çerçevesinde 
sosyolojik bir bakışla meseleleri değerlendirirken şu veya bu ölçüde felsefi bir 
temellendirme yapmaya çaba sarf ettiği söylenebilir. 

Batılı entelektüelleri seçerek onlara somut göndermeler yapmaya çalışır ve 
bir Türkiye fotoğrafı da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Memlekette çok 
âlim vardı, şu vardı gibi derdi yoktur. Var olanların bariz bir biçimde problem-
li olduğunu kendisinin de onlarla yolunun hiçbir şekilde kesişmeyeceğini dile 
getirmesi de bununla bağlantılıdır. Son döneminde Türkiye üzerinde durma-
ya çalışmış fakat bunun için ömrü yetmemiş. Muhtemelen de Batılı metinleri 
çok ciddiye aldığı için de Türkiye’de yazılıp çizilenlerle de fazla ilgilenmediği 
çok açık. Düşünsel kimliği açısından Batılılarla hesaplaşmayı gündemine aldığı 
unutulmamalıdır.

İstanbul Sosyolojinin Ankara’daki sosyologlara nazaran Marksizmle mu-
habbeti çok daha fazla olmuştur. Özellikle Hilmi Ziya Ülken’e, Cahit Tanyol’a, 
Nurettin Şazi Kösemihal’e ve hatta belli bir biçimde Baykan Sezer’e bakıldığın-
da bu durum netlik kazanır. Zaten İstanbul Sosyolojinin dinamik olmasının 
nedenlerinden biri de Marx’la ilişkisinden kaynaklanır. Türkiye’de 1960’larda 
sol abartılmış bir akım fakat 1960’lardaki sağdan daha gelişkin olduğunu be-
lirtmek gerekir.

Hüsamettin Arslan ekseninde söylemek gerekirse 1960’lı yıllarda sağda iki 
önemli düşünür var. O yıllarda yazması bakımından birisi Sezai Karakoç, diğeri 
de Erol Güngör. Bu ikisi Hüsamettin Arslan’a göre yerli düşünceye olağanüstü 
açık ve Batılı düşünceye de kesin bir biçimde yarı açık insanlar şeklinde tezahür 
eder. Aslında çok kısa bir şey söylemek lazım: Hüsamettin Arslan’ın o dönemin 



 HÜSAMETT IN ARSLAN 383

İslamcı milliyetçi entelektüellerinden temel farkı Marksizm ile hesaplaşmaya 
çalışması. Çünkü öbür kesimde bariz bir biçimde Marksist düşünceye yönelik 
bir kabullenme demeyelim de bir eziklik ya da bir görmek istememe hâli söz 
konusu. Hüsamettin Arslan’da Marksizmle bir hesaplaşma düşüncesinin varlığı 
göz ardı edilemez. O dönemin İslamcılarında bu böylesine belirgin bir tarz-
da değil. Arslan hesaplaşmasını yaparken Marx’ı düşünür olarak da fazlasıy-
la önemser. Yaptığı bir tahlil olağanüstü gerçekçidir. Mesela Lenin’in öncülük 
kavramı, dışarıdan bilinç vurgusunu Kemalizmin aydınlanma kavramını birbi-
riyle çok iç içe geçmiş şekilde ele alır. Marksizmle Kemalizmin o dönemdeki ve 
sonraki dönemdeki bileşkesini çok gerçekçi bir biçimde yorumlar. 

Hüsamettin Arslan, Batı düşünce geleneği olağanüstü derecede önemlidir 
diye düşündüğü için onları bilmeden hesaplaşmaya kalkmamak gerektiğini be-
lirtir. Direnme ancak bilerek mümkündür düşüncesiyle hareket eder. 

Yazdıklarında Türkiye’de tipik sosyal bilimcinin kendi kendine söylediği 
fakat telaffuz edemediği Batı düşünce geleneğinin altında ezilme hâlinin dı-
şavurumu çok bariz. Arslan’ın, anlayarak aşma denemesi çerçevesinde yaptık-
ları meşguliyetinin en saygıdeğer tarafı. Türkiye’de solcuların böyle bir aşma 
denemesi söz konusu değil. Sağcıların da “Bunu bilmesek de olur, biz buna 
tepki gösterelim.” şeklinde bir yaklaşımı söz konusu. Bu anlamda durduğu yer 
hakikaten sağlıklı fakat bunun üstesinden gelmek, bunu mütekâmil bir biçimde 
yapmak zor. Arslan şuna kapılabilirdi: “Türkiye’de bir genel gelişme var, soldaki 
gelişmeler nereye doğru gidiyor?” “Türkiye’de düşünür de yok zaten”. 

Hüsamettin Arslan’ın toplumla derdi var, bu toplumun geleneği ile prob-
lemli olan insanlara karşı bir tepkisi söz konusu. O tepkiyi de koro hâlindeki bir 
eğilim çerçevesinde göstermez, daha bireysel tarzda hakikaten altını doldurma-
ya çalışarak, belli ölçüde de doldurarak gösterme çabası içindedir.

Cemil Meriç’le yaptığı bir mülakatla hayatının son döneminde yazdığı Ce-
mil Meriç metni arasındaki otuz yıllık Türkiye tarihinin sosyal ve kültürel şart-
ları herkesi etkilediği gibi onu da etkilemiş. Fakat onun farkının kısmi özerkli-
ğine vurgu yapmak zorunlu gibi görünmektedir. 

(3 Ocak 2020) 
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