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OSMANLI'DAN CUMHURiYET'E POZiTivizM, TERAKKi
VE BATILILA~MA MESELELERiNE DAiR
ON, POSITIVISM PROGRESS AND WESTERNIZATION ISSUES:
FROM OTTOMAN TO REPUBLIC ERA
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Dr. Yiicel Bulut

istanbul Oniversilesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji B~lUmU
Ozet: Osmanh Devleti, XVIII. yUzyilm sonlanndan itibaren geleneksel yaplSmt
ihya etme siyasetinden vazge~er ve siyasal, hukuki, bUrokratik ve egitim sistemini
bUtUntiyle modern Avrupai dUzene g6re yeniden duzenlemeye ba~lar. 1815 tarihli
Viyana Kongresi'nin getirdigi uluslar arast ortamda ba~lattlan ve Tanzimat ve
Islahat fermanlanyla hukuki bir ilana d6nU~en reform hareketleriyle. Osmanlt'da
merkezin yeniden fakat bu sefer modern bir bllrokrasi aygltt aractltgtyla egemen
hale gelmesi ama~lanmaktaydt. Bu sUre~. elbette, pek 'tok ~eyin yam sua yeni bir
elit stolfI da Uretmi~ti. Gerek Batlhla~ma siyasetinin ihtiya~larmt kat'~tlayacak
donantmda insan yeti~tit'mek amaclyla yeni a'ttian eg.itim kurumlarmda ve
bUrokraside, Avrupai dU~Uncelerle yeti~en bu yeni battct burokratik-aydm stntftn
geli~imi de gelenekten yava~ yava~ koparak pozitivist, bilimci ve ilerlemeci
anlayl~lara dogru oldu. Bu yaztda, soz konusu sUrecin bir degerlendirmesi
yapJlmakta ve meydana geJen geli~melerin sadece Osmanlt Devleti'ne ozgu
olmadtgt, benzer sUrc'tIerin islam dUnyasmm farklt toplumlannda da ya~andlg1
g6sterilmeye 'tall~llmaktadlr.
Anahtar KeUmeIer: POlitivizm, ilerlemecilik, bilimcilik, j6n tUrkler, yeni
Osmanltlar.
Abstract: Ottoman Empire leaves politics on revitalization of its traditional
structure and begins to fe-organize completely its political, juridical, bureaucratic
and educational system. He patterns European system for himself. The reform
movements whose begun in an international situation created by Vienna Congress
(1815) aimed to that the Court willl'egain the power. but in this time. by a modern
bureaucratic apparatus. This process created a new elite class, a bureaucraticintellectual class. They educated in modern educational institutes and bureaucracy
by European thoughts. They gradually ruptured from traditional thoughts and
headed towards European philosophies and thoughts as positivism, scientism and
progressive. This work evaluates this process.
Key Words: Positivism, progressive, scientism, jeune turcs, young Ottomans.
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I
Osmanh Devleti'nin batlhla§maya kesin karar verdigi ve hlzla uygulama
sahasma koydugu XIX. yUzYll, Avrupa'nm da yUzlerce Ylla yaYllan siyasal,
dU§Unsel ve iktisadi anlamda ya§adlgl bUyilk donU§Umlerin kurumla§ttgl,
geli§mi§liginin zirvesini ya§adlgl bir yilzYlldl.
islam'm yaytlmasma Hlristiyanhk merkezli bir ideoloji ve kurumla§mayla
cevap veren Avrupa; XII. yilzYll ve sonrasmda doga bilimlerinde ya§anan
geli§me\er, Osmanhlann Avrupa i~lerine dogru ilerlemelerini milteakip i~ine
girdigi araYI§lar neticesinde Amerika kttasmm ke§fedilmesi, Reform ve
Ronesans hareketleri, ulus devletlerin olu§umu, asker! teknolojide ya§anan
ilerlemeler, Aydmlanma ~agl ve sanayi devrimi gibi yUzytllara yaYllan uzun ve
ba§anh bir sUrecin sonunda kazantlan birikimlel"ie XIX. yUzYllda hemen her
alanda diinyanm diger toplumlanna klyasla bUyilk ilerlemeler kaydetmi§ti.
Franslz ihtilali ile ba§laYlp (1789) Birinci Sava§la (1914-1918) sona eren bu
yUzytlda Avrupa, hlzh geli§menin getirdigi pek ~ok sosyal, siyasal, kUltUrel ve
felsefi problemle kar§tla§makla birlikte, siyasal kurumlanndan akademik
disiplinlere pek ~ok alanda belli bir kurumla§maYI da ba§arml§tt.

XIX. yUzytlda Avrupa'da zirvesine

~Ikan

bu muazzam geli§melerle ve
sonuylanyla XVIII. yilzYlhn sonlanndan itibaren yiiz\e§mek durumunda kalan
Batt-dl§1
toplumlar,
modernle§me/batlhla§malyagda§la§ma literatUrUnde
aynntlh bir §ekilde ele alman pek ~ok tepki geli§tirdi. Genelde islam
dUnyasmm, ozelde ise Osmanh Devleti'nin bu yeni dl)ruma yonelik Urettikleri
cevaplar, yeni ko§ullarla ba§ edebilme stratejileri; problemin, kUltUrel ve
dU§Unsel mirasm oltak olu§u nedeniyle olsa gerek, benzerlikler ta§lr. islam
dUnyasmalOsmanh'ya modernizmin veya pozitivizmin giri§ini ele alma hedefi
gUden pek yok eser de bu ortak hikayeyi anlatlr. Hindistan'dan Mlslr'a,
istanbul'dan Tunus'a, Kahire'den Bagdat'a islam dUnyasmda ya§anan bu
sUreyte cevaplar Ureten, stratejiler ve siyasetJer geli§tirip uygulayan aktiirler de,
birbirlerinden hahn saYlhr iilyUde etkilendi.
Bu etkilenmenin tarihi, parya parya ele almml§ olsa da, belki XX. YUzYl1 ba§lan
itibariyle ulus devletlere aynlml§ olmamn getirdigi bir kapanma nedeniyle,
heniiz bUtUnlUklU ve hakkl verilerek yaztlabilmi§ degil maalesef. Ancak
Osmanh'daki, Mlslr'daki, Hindistan'daki tecrUbeler par~a par~a okundugunda
da pek ~ok benzerligin ve etkilenmenin izlerini gormek mUmkUndUr. 6rnegin;
Arapya ve TUrk~e iki dilli olmakla birlikte, TUrkye ilk gazetenin Vakay-i
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Mlsriyye (1829)'nin, Mlslr'da 9lkanlmasma, MlSlr'da gergekle~tirilen asked,
teknolojik ve burokratik reformlann II. Mahmut doneminde ve sonrasmda
gergekle~tirilen Osmanh reformlanyla benzerlikler ta~lmasma ve gerek Yeni
Osmanhlar ve gerekse de sonraki reformeu aydm ve bUrokratlarm hayatlannda
MIslr'm ciddi bir yer i~gal etmesine kar~m Osmanh-MIslr i1i~kilerinin bu a91dan
ele ahnmaslyla pek kar~lla~llmIYor.

Ebu Talip Han'm, Seyyid Ahmed Han'm, Rifaa el-Tahtavi'nin Ball'dan
etkilenme gerek9eleri de, etkilendikleri kurumlar da, Batl'ya i1i~kin olarak one
91kardlklan hususlar da benzerlikler gosterir. Bu a91dan Tahtavi'nin Paris
izlenimleri'ni okudugumuzda 28. <;:elebi Mehmet'in sefaretnamesinde ya da
Namlk Kemal'in "Terakki" ve "Medeniyet" ba~hkh makalelerinde Avrupat
hayata ili~kin anlatllanlarla pek 90k benzer izlenimle kar~lla~mak hi9 kimseyi
~a~lrtmamahdlr. BiiWn bu eografyalarda konuyu gUndemlerine alan ulemadan
ya da bUrokrasiden isimlerin, Avrupa'YI, Avrupah ilimleri ve teknolojik iirilnleri
ya da siyasi, hukuki veya toplumsal dil~Unee ve kurumlan kendi Ulkelerine
aktamken kullandlklan dilin birbirine son dereee benzer ve yakm olmasl da
dikkatten ka9maz.
Aziz Ahmed, Ebu Talip Han'lll Avrupa seyahati hakkmda ~unlan yazlyor: "Ebu
Talip Han muhtelif ingiliz arkada~lan bulunan Avaz saraYlyla da ili~kilere
sahipti. Han' m Avrupa' daki seyahatinden elde ettigi izlenimlerini topladlgl
(1799-1803) Masir-i Talibifi Bilad-i AJran}i adh kitap bir MUslUman tarafmdan
Ball medeniyetine i1i~kin yazllml~ ilk kitap niteligi ta~lr ve Mlslrh alim,
egitimci Tahtavi'nin izlenimlerinden bir geyrek yUzYllonee yaymlanml~tu·."l
MlSlr Hidivi Mehmet Ali'nin Paris'e gonderdigi ilk bUyUk ogrenci heyetinin
imaml olarak gorevlendirdigi Tahtavi, 1826-1831 Yillan arasmda bulundugu
Paris'ten egitim i9in gonderilen ogreneilerden daha fazla etkilendi. Franslzea
ogrendi. Paris'in egitim merkezlerini, kilWphanelerini vs. gezip ineelendi.
Mlslr'a dondUkten sonra da izlenimlerini bir kitap olarak kaleme ahp Hidiv'e
sundu. ilk basklsl 1834 Yllmda yapllan Tahlfs el-ibrfz fi Telhfs-i Barfz ev elDIvan el-Nefis bi Eyvani Barfs ba~hkh eser bu ~ekilde ortaya 91kll. Eser,

Aziz Ahmed, /lilldistall ve Paki.~tall'd(l Mot/el'llivlI ve islalll, ~ev. Ahmet KOskOn, Istanbul: Ytsnelj~ Yay.,
1990, s. 19. Ebu Talip Han'm bu seyahate iIi~kin izlenimleri ~u kitapta bir kez daha okura sunulmu~tur:
Tr(IJ'(!i.l' ill Asia, Afriea find Europe, Ing. ~ev. C. Sleward, Lomira, J 814.
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Kavalah'mn istegi Uzerine, RUstem Besim Efendi tarafmdan
ve 1839 Yllmda Bulak'ta baslhr:

TUrk~e'ye ~evrilir

"Garph romamn edebiyalImlzda gorUlen ilk ornegi" olarak yaygm bir Une sahip
Fenelon'un TeZemaque adh eseri Yusuf Kamil Pa~a tarafmdan TUrk~e'ye 1862
Ylhnda tercUme edildikten kIsa bir sUre sonra Arap~a'da da gorUIUr (Tahtavi'nin
tercUmesi, 1867).
Albert Hourani, Tahtavl'nin "( ... ) toplum ve devlet hakkmdaki fikirleri ne
geleneksel giirU~Un mf yeniden ifadesi, ne de Paris'te ogrenmi~ oldugu
fikirlerin basit bir yanslmasldlr. DU~Uncelerinin olu~um bi~imi bUtUnUyle
gelenekseldir: Her konuda Peygamber ve Sahabelerinin ornegine ba~vurur,
siyasl otorite kavramsalla~tlrmalan da islam dU~Uncesi gelenegi i~erisindedir.
Fakat konularda bunlara yeni ve onemli bir geli~me kazandmr.,,3 HOUl'ani,
eserinin bir ba~ka yerinde, Tahtavl'nin 'MlSll' vatam' konusundaki gorU~lerini
aktanrken, bu degerlendirmesini daha a~lk bir ~ekilde ifade ediyor: "Bir defa
daha sonu~ modern ken dU~Unce silsilesi gelenekseldir.'" 'Hubbu'l-vatan'
['vatan sevgisi'] bir ba~ka ilgin~ ornek olu~turuyor. Hourani, bu kavraml
Tahtavl'nin kimi zaman ibn Haldun'un asabiye kavramlyla aym anlamda
kullandlgml, kimi zamanlar ise kavrama farkh anlamlar yUkledigini belirttikten
sonra ~oyle devam ediyor: "Vurgu artlk tebaanm otoriteyi kabul etmekten ibaret
olan pasif gorevi Uzerinde degil, vatanda~m ger~ekten medenl bir toplum
kurmadaki aktif rolU Uzerindedir; artIk mf islam iimmetinin Uyelerinin degil,
aynca aym Ulkede ya~ayan bUtUn herkesin kar~lhkh Odevleri vurgulanmaktadtr.
Hubbu'Z-vatan boylece modern anlamda yurtseverlik manast kazanmakta ve
anavatan -'Za patrie'- islam ftkth~tlanna gore iimmet'in mensuplanm bir araya
getiren yUkUmlUlUklerin ve ibn Haldun'a gore de birbirleriyle kan baglyla bagh
insanlar arasmda mevcut olan tabilduygunun odagt haline gelmektedir."s
Tahtavl ile ilgili incelemesinde Hourani'nin belirttigi ba~ka baZl hususlar da
hepimize tamdlk gelecektir: "Tahtavl'nin yazllannda sonralan Arap ve islam
dU~Uncesinde tamdtk hale gelecek bir ~ok temaya ilk olarak rastlanz: Bunlar
arasmda, evrensel Ummet i~erisinde tabllerinin sadakatini isteyen ulusal

Eserin ~eviriyazlsl yapllml~ ve sadclclitil'ilmili hajj i~ill bkz. Riffi'a Raft' Tahlfivi, Paris Giizlemleri, Cemil
<;:ift,i (haz.), Istanbut: Ses Yay., t992 ("II.
Albert Hourani, (:agda~ Arap DiI~illll'eSI~ ~ev. L.1tif Boyael vc HUl.cyin Yllmaz, Istanbul: Insan Yay.,
1994, s. 91.
A.g.e., s. 98.
A.g.•. , s. 96·97.
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topluluklar oldugu; yonetimin amacmm obUr dUnyada oldugu kadar bu dUnyada
da insamll refahml saglamak oldugu; insamn refahmm yonetimin dUnyevl son
hedefi olan 'medeniyetin yarahlmasl'na bagh oldugu; modern Avrupa'mn gU~
ve ihti~ammm SIlTmm rasyonel bilimlerin i~lenmesinde bulundugu; ge~mi~te
rasyonel bilimler Uzerinde ~ah~ml~ olan MUslUmanlann sonralan bunlan ihmal
ettigi ve TUrklerle Memluklerin hakimiyeti nedeniyle geri kaldlgl; nihayet
Avrupa bilimlerini ve bunlann UrUnlerini benimseyerek modern medeniyetin
mecrasma girebilecegi ve girmesi gerektigi gibi dU~Unceler mevcuttur.,,6
Serif Mardin de, amtsal eseri Yeni Osmanl! Dii§iincesinin Dogu§u'nda yapml~
oldugu aynntdl analizlerle, Yeni Osmanh hareketi mensuplan i~in benzer
degerlendirmelerde bulunmaktadlr.7 Tahtavl'nin toplumsal sozle~me, halkm
sorumluluklan kadar haklan da oldugu dU~Uncesi, vatan ve Bah medeniyetine
duyulan hayranhk vb.
konulanndaki dU~Uncelerinin benzerlerinin,
"Osmanh'daki ilk aydm hareketi" olarak liitelenen Yeni Osmanh hareketi
mensuplannda da hiikim oldugunu gormek ger~ekten ilgi ~ekicidir.8

II
Tom Bottomore, sosyolojinin 'tarih oncesi' olarak niteledigi 1750-1850 arasl
donemde kazandlgl ozelliklerin U~UncUsU olarak 'pozitivizm' Uzerinde
durmaktadlr: "[toplumbilimJ ( ... ) karakter yonUnden dogal bilimlere benzer
bi~imde, genellikle bir pozitif bilim saYllmaktadlr. Onsekizinci yUzYllda
toplumsal bilimler (sosyal bilimler) biiyUk ol~Ude fizik bilimini model
alml~lardll·. Toplumbilim, ondokuzuncu yUzYllda, toplumu bir organizma olarak
tasarlayan ~e~itli dU~iincelerden ve toplumsal evrime ili~kin genel yasalar
~Ikarma ~abalanndan anla~llacagl gibi, biyolojiyi model alml~hr. ,,9
Korlael~i'nin verdigi bilgilere gore,lO 1830'larda ilk kez Saint-Simon'da
A.g.c., s. 100.
~erif Mardin. Yt'lli O.wlIUllil Dli#i/wl!sillill DoglI$u. c;cv. Fahri Unan,

Irfan Erdoj!an ve MUmtaz'cl'

TUl'kBne, Istanbul: lJetj~il11 Yay., 1996.

Bir tlrnek i~in bkz. Namlk Kemai,
Bulli" MakaLeleri I, Nergiz Ytlmaz
(aym zamanda bkz. Namlk Kemal,
Istanbul: Yapi Kredi Yay., 1997, s.

10

''Terakki'', Namlk Kemal. Osmalib M()demie$mesillill Me."eieieri,
Aydog,du vc Ismail Kara, Istanbul: Ocrgab Yay., 2005, s. 212-220
''Terakki'', Mustafa Nihat OWn, Nal1llk Kemai Ve lbret Gau/exi,
179-190}. Ayncn bkz. Namlk Kemal, "Medeniyet", Namlk Kemal,
Osmullit Modemle$flu:.~illill MeseLeLeri, s. 358-361 [aym zamanda bkz. Namlk Kemal, "Medeniyet",
Mustafa Nihat 6zall, NUllIlk Kelllal ve lb/,et Gazetes;, s. 210-214}.
T. B. Bottomore. Topiumbilim: SOl'lllliuflllU ve Yazlflllla lli$kill Bir Kliavll q i):ev. Dnsal Oskay, 2. bs.,
Istanbul: Beta Baslln YaYlm Da~ltlm A.~., 1984, s. 6-7.
Murtaza Kol'lael~i, POZitiViVllill Tiirkiye'ye Giri$i, Istanbul: Insan Yay., 1986, s. 15 yd.
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kar~lmlza

9lkan "positivisme" kavramml aSll sahiplenen ve bu kavramla ifade
edilen bir felsefi sistem kuran ki~i Auguste Comte'dur. Comte'un ortaya
koydugu ~ekliyle pozitivizm; bir yonUyle Pozitif Felsefe Dersleri'nde
a9lklandlgl ~ekliyle bir bilim felsefesi, diger yonUyle de Pozitif Politika
Sistemi'nde a9lklandlgl ~ekliyle de bir siyaset ve dindir. Malum oldugu Uzere
Comte, insanhk tarihinin geli~imini U9 Hal Kanunu olarak bilinen kurammda
a9lklar. Bu kurama gore insanhk teolojik, metafizik ve pozitivist felsefe
evrelerini ya~aml~tlr. Pozitivist felsefe evresi, XIX. yUzYlitn Avrupa'mn geldigi
safuaYl temsil etmektedir. Avrupa'nm -ozelde de Fransa'nm- dUnyamn diger
toplumlan nezdindeki siyasal, ekonomik, askerf, bilimsel ve teknolojik
UstUnlUgUnU -9agda~l olan diger sosyal bilimci ve filozoflaria benzer bi9imdeme~rula~tlflcl bir i~lev goren bu a9lklama, tUm doga ve toplum olaylannm dogaUstU ve toplum-UstU gU9lerden bagnnslz ~ekilde a9lklanabilecegini iddia eder.
Doga bilimlerinde ya~anan geli~melerin, yiizYlllara yaYllan bir zaman siirecinde,
Avrupah insam once tabiat, sonrasmda da diinyanm diger toplumlan ve elbette
ozellikle de islam diinyasl kar~lsmda aciz durumundan kurtarmasl, XIX.
yiizYllda Avrupa'da ya~anan sanayi devrimi ve Franslz ihtilali gibi onemli
geli~meler sonrasmda ya~anan toplumsal kaostan kurtlllu~u saglayacak Yeni
BiUm'in de doga bilimleri modelinde orgUtlenmesi gerektigi kanaatini dogurdu.
Saint-Simon'un bu yeni bilim i9in "topillmsal fizyoloji" adml onermesi, bu yeni
bilimin once fizik, sonra biyoloji bilimlerini model alarak kurgulanmasl da bu
gergegi gosteriyor. Koriael9i, bll durumu ~oyle ozetliyor: "A. Comte'a gore
pozitivizmin ana gorevi gergek ilmi yaygmla~tlrmak ve toplumsal yonetimi
sistemle~tirmektir.
Bu baktmdan,
(a) Felsefeyi mutlak anlamda
bilimselle~tirmek, (b) Ozellikle XIX. yiizYII Avrupasmm i9inde bulundugu
anar~ik ortama bir yon verecek olan sosyolojiyi kurmak pozitivizmin amaCl
olup, her pozitif ilmin eninde sonunda hayata hizmet etmesi pozitivizmin
ba~hca gayesidir. ,,1I
Pozitivizm, kendisini doguran bu arka plan nedeniyle klsa zamanda yaygm ve
kahcl bir etkiye sahip oldu. 12 Bir anlamda donemi ifade eden bir nitelik kazandl.

II

A.g.e., s, 17.

12

Pozitivizmin

dogu~tI,

Fransa ve Ingiltcre'deki etkisi vc temsilcileri Korlaelc;i'nin kitablllda filet olarak

tamulmaktadll', Bkz. A.g.e., s. 47·170.
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Bu anlamlyla da, neredeyse modernite, ilerleme ve evrim/3 kavramlanyla
siirekli olarak birlikte antltr olmu~tur.14
Yazlmlzm ilk klslmlannda ifade ettigimiz kronolojinin de gosterdigi gibi, bir
anlamda Avrupa'da ya~anan daha onceleri benzeri gorUlmemi~ bir geli~mi~lik
ve refah haHnin a~lklamasl olarak kar~lmlza ~Ikan pozitivizm, ilerleme ve evrim
anlaYI~lannm reva~ta oldugu tarihsel donem, Osmanlt'nm da ~okU~te oldugu ve
arttk bu ~okU~U
'geleneksel kimlik ve yontemler'
araclltglyla
durdurulamayacagl anlayl~tnm iyice kok saldlgl, ba~ka bir deyi~le, gruplar ve
aklmlar UstU bir devlet politikaSI olarak benimsendigi bir donemdir. Avrupai
tarzda ger~ekle~tirilmeye ~alt~llan kurumsal reformlar, klsa zamanda,
pozitivizm gibi anlaYI~lan da yeni tUr bilgilerie muhatap olan ve onlan
benimseyen Osmanlt aydmlan nezdinde kabul edilebilir bir hale getirdi.
Bu anlamda Osman It Devleti'nde asker! ama~larla ve ~er~evede ger~ekle~tirilen
egitim reformlan pozitivist dU~Unceyle Osmanlt aydmlannm ilk kar~lla~ttgl
ortaml olu~turmu~tur. Buna ilaveten yurt dl~ma egitim amaclyla gonderilen
ogrencilerin araclltgml da ilave etmek gerekir. Korlael~i, bu aractlan ve
kaynaklan ~oylece ozetliyor: "Pozitivizmin memleketimize giri~i dogrudan
dogruya felsefi bir kanal ile olmaYlp edebiyat aklmlan, 0 devirdeki okullanmlza
konan mUsbet dersler, dogrudan Franslzca tedrisat yapan okullar, Avrupa'ya
gonderilen bazl talebeler, egitim mUesseselerimize gelen yabancl uzmanlar, bazl
dernekler vs. ile olmu~tur. ,,15
Osmanlt'daki ilk yeniliklerin askeri sahada ger~ekle~tigi hepimizin malumudur.
Asker! sahadaki yenilik hareketlerine, yine askeri ama~larla olmak Uzere,
kurulan egitim kurumlannda da devam edilmi~tir. Humbaraci Ahmet Pa~a
(Claude Alexandre Comte de Bonneval) tarafmdan 1733'te kurulan Humbaraci
Ocagl ve bu ocaga destek olarak kuru Ian Hendesehane'nin omrU pek uzun sUreli
olmadl. Sonraki tarihlerde tekrardan canlandlrma te~ebbUsleriyle kar~lla~llsa da,
13

14

I~

Ilerleme kavnuUlnm dU~lInce tarihi ic;erisindeki tarihsel sel'ttvelli hakkmda fizlU bir de~erlendirme ic;in
hkz. Kenneth Bock, "Ileriemc, Gcli~me ve BVl'im Kmamlan", c;cv. Aydm ug;ut', Tom Boltomore ve
Robert Nisbet (ed.), Smy%jik C;ijzjimielllellill Tarihi, Ankara: Verso Yay., 1990, s. 53~96.
Aslmda bu birlikte alllima i~ine Avrllpa~merkezcilik ve sfimUl'gecilik gibi kavramlan da ckleyebiliriz.
Nitekim 1945 sonrasmdu ABD'nin Iiderlig;illde kurulall yeni dllzende gerc;ekle~en 19. yUzYII Avrupasma
yfinelik ele~tiriler, bUllInUylc soz konusu kavramlar lIzerinden yUrlitUldli. Modcrnite ele~tirilirken
Faustvari bit' i1erleme fikri, olla e~lik eden pozitivizm, AVl'upa insanm lIstUnlUg;lI ve dllnyanm dig;er
toplumlal'1na medcniyct ta~lma misyonu ve bUtUn bu kazammlann uluslar arasl dUzlemdeki yanslmasl
olan somUrgecilik de ele~lirildi. BUtUn bu taltl~malarm en temelde ABD'nin yeni konumunu
me~l'Ula~tlrmaya ytlnelik bir amaCmm oldu~lI ise goz ardl edilmemesi gct'eken bir husustuf.
Murtaza Korlaelc;i, Pozitivizmill Tiil*iy(!'ye Gjri~j, s. 201.
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aS11 kahcI dUzenleme, 1773'de MUhendishitne-i Bahrl-i Humayun'un
kurulmaslyla ge~ekl~tirildi. 1792'de Humbarahane'nin ve 1795'de de
MUhendishane-i Berr-i Humayun'un a91lmaSlyia bu alandaki 9abalar iyice
kurumla~ml~ oldu.
Aym donemde Tlphilne adlyla bir tiP okulu a9tlmasl hazlrltklanna ba~la!lsa da,
Avrupal'manada ilk Mekteb-i Ttbblye 1826'da a9lhr. 1834'te Harbiye Mektebi
a9lhr. Bu mekteplere ek olarak, zamanla yeni mektepler ve mevcut mekteplere
ek bOlUmler a9lhr. Mesela 1833'te a91lan Cerrahhane, 1839!da Mekteb-i
Tlbblye ile birle~tirilir. Okulun amaCI, orduya lazlm olan doktorlan
yeti~tirmektir. Okulun egitim dili Franslzca olarak belirlenmi~ti ve zamanla
egitim dilinin TUrkgele~tirilmesi dU~UnUIUyordu. Tlbblye, 1839'da pozitivist ve
materyalist dU~Uncenin onde gelen savunuculanndan Dr. Claude Bernard'm
'muallim-i evve!' slfattyla okulun ba~ma getirilmesi ve onun okulu yeniden
dUzenlemesi ve mUfredatml yeniden tanzim etmesiyle birlikte yeni bir gehre
kazamr. Bu donemden itibaren de, pozitivist ve materyalist fikirler bu okul
ogrencileri Uzerinde ozellikle etkili olmaya ba~lar.16 Korlael9i'nin de belirttigi
Uzere, "1826'da tedrisata ba~layan Avrupal Tlphane ile Batlya a911an kapldan
materyalizm ve Franslz pozitivistlerini hazlrlayan bazl filozoflann eser ve
fikirleri giriyor.,,11
Pa~a'nm

Fenelon, Fontenelle ve Voltaire' den yapttgl Muhaverat-l
felseff diyaloglar tercUmesi; sonrasmda $inasi'nin La
Fontaine, Racine ve Lamartine gibi ~airlerden yaptlgl tercUmeler Batt edebiyat
ve felsefesine duyulan ilgiyi can It tutan ve daha da yaygmla~ttran giri~imlerdi.
Namlk Kemal'in Montesquieu'nun Romaltlann yUkseli~ ve dU~U~UnU konu
edinen kitabmt ve Kanunlarm Ruhu adlt eserini tercUmesiyle bu ilgi devam etti.
Sonrasmda Ziya Pa~a, Rousseau'nun Emile !Ie hiraj/ar adlt eserlerini tercUme
eder.
MUnif

Hikemiye

ilerleyen

ba~ltklt

zaman

UstUnlUgUnUn/ilerleyi~inin

16

gerileyi~inin
ve
Batl'mn
Osmanlt'mn
"ulum ve fUnun"dan kaynaklandlgl kanaati iyice

Niyazi Berkes. Mekteb-i Tlbblye o~renci1eri arasmda pozitivist ve materyalist dU~Oncenin yaygmhg,ml
19. yUzylim ilk yansmda iki kez Istanbul'a seyahat eden Charles MacFariane'nin Turkey and lis Destiny
(Philadelphia, 1859) adh eserine ba~vut'lnak smctiyle anlatmaktadlr. Bli anlauma gtlre. materyalist

filozoflardan d'Holbach'lIl eserleri og,renciler arasmda elden ele dola*maktay<h. Bkz. Bkz. Niyazi Berkes,
TUrkiye'de (:agda#a$IIIQ, Ahmet Kuya~ (yay. haz.),istanbul: Yapt Kredi Yay., 2002, s. 232-233. MUl"laza
Korlael~i (s. 197-198) ve Mehmet AkgUn [Matt'lyaLivllill Tiirkiye'ye Oil'i# ve Ilk Etkiferi. Ankara: KUltUr
11

ve Turizm Bakanhg:l, 1988] (s. 100-102) de Berkes'in aktanmln1'11l1 tekrarlamaktadtrlar.
Murtaza Korlael~i. PozitivivlIill Tilrkiye'ye Oiri#. s. 198-199.
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yerle~meye ba~ladl. Hanioglu'nun belirttigi Uzere, Terakkiyat-I Cedide'
donemin sihirli kelimesi olmu~tu. Condorcet ve Turgot'nun kullandlgl anlamda
'terakki' sozU aglzlardan dU~meyen bir kelime haline gelmi~ti.18 En sonunda
Avrupa'daki entelektUel ~evrelerde yaygm bir etkinlik kazanan 'biyolojik
materyalizm' Osmanh aydmlan arasmda da yaYllmaya ba~ladl. Bu felsefenin
yayllmasl II. AbdUlhamit doneminde de devam etti. Bu ~er~evede Osmanh
aydtnlan arasmda Voltaire, Rousseau gibi aydtnlanma ~agl filozoflanmn yam
slra Heraklit, Anaxagoras, Demokritos gibi eski maddeci filozoflar da yaygtn
bir ~ekilde incelenir ve takip edilir hale gelmi~ti. Sonrastnda Avrupa'da yaygtn
bir etki yapan Charles Darwin ve evrim kuraml da yaygtn bir tevecciih gordii."

artarak devam edecekti. Artlk yeni bir aydtn tipi olu~maktaydl ve
olu~an bu yeni tip gittik~e de hakim hale gelecekti; ancak eskisi de tamamen
yok olmayacaktl elbette. Ustelik ilerleyen zamanda, bu yeni tipe ve gorU~lerine
eskiden tepkiler gelecegi gibi, yeni tip aydtnlar arastnda -sentez ~abasmdan
radikal kopu~a' vanncaya dek- ~ok ~e~itIilik soz konusu idi. Ancak inkar
edilemeyecek ger~ek, yenilerin artlk hiikim pozisyona ge~mekte olduklanydl.
Hanioglu, Jon TUrkleri ve iTC'yi konu edinen kitabmda ilgiye deger bir bilgi
veriyor: "Bir dergi okuyuculanndan, kendi kUtiiphanesini olu~turmak i~in kitap
bagl~1 talebinde bulundugunda ve iist diizey yoneticilerinden ii~ii toplam yUz
yirmi alit cilt tutan kitaplanm bagl~ladlklannda; Bacon, Shakespeare,
Montesquieu, Helvetius kUlliyatIanndan Adam Smith, La Fontaine gibi
yazarlarm eserlerine kadar pek ~ok yabancI kitabl i~eren bu koleksiyonda ibn-i
Haldun'un Mukaddime'si ile bir cilt Kavaid-i Osmaniye dl~mda tek bir yerli
veya Dogu klasigine rastianmadlgl gorUlmU~tUr. Bir sUre sonra ise Osmanh
aydmlanmn kUtUphaneleri Schopenhauer, Isnard, BUchner ~eviri veya
ol'ijinallerinin doldurdugu mekanlar haline gelmeye ba~layacakltr. ( ... ) Hemen
arkasmdan John Draper ~evil'ileri piyasaya ~Iktl. Draper'in ana fikri toplumda
~alt~an temel unsurlann 'din' ile 'bilim' oldugu ve bunun aym zamanda tarihl
bir karakter ta~ldlgl idi. ,,20
Bu

siire~

III
18

19

:ro

M. ~UkI'U Haniog:llI, Bir Siya.m[ Orgill OIarak Illi/Wl ve rerakki Cell/iyeti ve Jihl rUrklilk, Cilt I: /8891902, Istanbul: lieti~im Yay., 1985 [7], s. 21.

Sosya1 Darwinizmin Avrupa'da ol'laya 'Ylkl~t. yaYlhml ve Osmanh'ya giri~i ve etkileri hakkillda bkz. Atita
Dog:an, Osmallil Aydmlal'l Vi! So,lyal DarwilliZIII, Istanbul: Istanbul Bilgi Oniversitesi Yay., 2006.
M. $Ukl'li Hanioglu, Bir Siyasal OrgW OIarak IUiltat ve Terakki Cemiyeli ve JIJIl Tiirktak, s. 33.
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JOn TUrkler, boyle bir dU~Unsel rnirasm sahibi olarak ortaya 91krnl~lardl. Bu
dU~Unceler ve ya~anan tartt~rnalar, nihal noktada, toplurnu 'ilerlerne taraftarlan
ve kar~ltlan' ~eklinde ikiye bOlrnU~til. Batmm UstUnliigUnUn ternel sebebi olarak
gordUkleri bilime ve elbette pozitivist felsefeye duyduklan sarsllrnaz inan9ia
kendilerini toplurnun diger kesirnlerinden farkh bir zUrnre olarak goren Jon
TUrkler, kendilerini 'gelrnesi ka91mlrnaz bir bilirnsel gergeklik olarak'
gorrnekteydiler,zt Bu ozgUven, onlan toplurnun diger kesirnlerini daha farkh bir
~ekilde degerlendirrneye de itti: Digerlerini gerici olarak degerlendiren Jon
TUrkler, kendilerini, belki de aldlklan rnesJekf egitirnin de etkisiyle devlet ve
toplurn kar~lsmda bir till' "i9tirnaf tabip" gorrneye ba~ladllar.
Kendileri ve digerleri al'asmdaki bu aynrn, aym zarnanda Jon TUrklUgUn ne
oldugu konusunda da ipu91an sunrnaktadlr. Bu anlarnda, Jon TUl'klUk bir
dii~'iincenin adldlr. Bu dU~Uncenin veya fikriyatm ne oldugu ise pek de belirgin
degildir; daha 90k kar~ltlannm -ve tabii ki kar~lt yonetirnin- ozelIiklerine gore
belirlenrni~tir.22 Ba~ka bir deyi~le, rnevcut istibdat yonetirnine yonelik yaygm
bir tepkinin adldlr. Uyeleri al'asmda belli ortak noktalar olrnakla birlikte, en az
bu ortakhklal' kadar farkhhklar da rnevcuttu. Nitekirn bu fal'khhklar, hareketin
Uyelerine ve liderlerine daha yakmdan baklldlgmda 90k daha belil'gin olacakttr.
Ya da ortak dU~mana kar~l sornut adlrnlar attlrnaSI gerektiginde belil'ginle~ecek
ve soz konusu farkh niyetler, farkh birikirnler ve ozellikler hareket igerisinde
farkh orgUtlenrneleri -ba~ka bir deyi~le, bOlUnrneleri- de beraberinde
getirecektir.
i~in ilgin9 yam, Jon TUrkler igerisindeki farkh gruplar arasmda bulunacak

benzerliklerin benzerlerinin kar~lt olunan iktidarda bulunabilecek olrnasldlr. Jon
TUrklerin Osrnanh ile Batl rnukayesesinde rnerkezi yeri ilim ve fUnunun aldlgl
~eklindeki tespitin iktidar tarafmdan da pay'la~llrnl~ olrnastdlr. Kendilerini
rnodernle~rne taraftan goren Jon TUrk dU~Uncesinin ve i9inde 9lkan iTC'nin,
miistebid iktidarm -bu ternel tespitten hareketle- tesis etrni~ oldugu egitirn
kururnlannda kuruldugu gergegini yadstyarnaYlz. Dahasl JOn TUrklerin rniras
aldlklan dU~Unsel gelenegin de, bUyUk ol9Ude bu egitirn rnUesseselerinin
rnUfredatlan sayesinde olu~rnu~tu ve miistebit iktidann bu dururndan yana bir
21

22

Blbettc kar~ltlanmn gozllnde de. Jiillliik biT tUr 'gavurluk'tan ate hir ~ey de~i1di.
Hanioglu, konll He i1gili kitabmda ~u iktibasta bulunmaktadtr: "... (Jon TUrk) nc demekdir? Istibdachn
aleyhinde builinan efkfir-I m{lnevverc sahibi. Hftl·j hamda ise islibdad sizin v(icudunuzla kaimdir. Bu
cihetle eger siz vaT iseniz flfka-i ahrar da mevcuddur. HaLta siz yok oldugunuz zaman dahi bu flrka
mevcud bulunacaktlr. Bu fikir tcesslls etmi~dir... " Bkz. Hanioglu. Bir SiY(I.ml Orgilt Olarak fUihat vt'
Terakki Cemiyeti vt' JIJn Tiirkllik. s. 36.
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~ikayeti de yoktu. Aym temalan i~leyen kitaplann Sultan AbdUlhamid'in
kUtUphanesine girmesinde de kimse bir beis gormemi~ti. DolaYlslyla bugUnden
baklldlgmda, Jon TUrkler ile II. AbdUlhamid arasmdaki ~atJ~ma koklU bir
dU~Unsel farkhla~madan kaynaklanmlyor gozUkUyor. Daha ziyade iktidar erkini
eIinde bulundurmak suretiyle bilimsel bir yonetim ve kalkmm,§ bir toplum tesis
etmek isteyen otorite ile yine bilimsel gert;(eklere gore orgiitlenmi~' bir toplum ve
devlet tesis etmek isteyen iktidar dl~1 kalml~ ~evreler arasmdaki bir ~atl~madan
soz etmek belki de daha dogru olacaktJr. Ba~ka bir deyi~le mevcut iktidar,
kendisi gibi. bilimsellig; onemseyen yine bizzat kendi egitim kurumlannda
kendisinin belirledigi mUfredat dogrultusunda yeti~mi~ gen,lerin, kendi
kontrolii dl~ma ~Ikmasma izin vermek istemeyi~inden kaynaklanan bir

~atJ~maydl.

$ilkrU Hanioglu, "'Bilim' ile bir milletin kurtulu~unun nasll mUmkUn
olabiIecegi gibi bir sorunsah, Jon TUrklerin" "ku~kusuz kendilerine ~ok uygun
dU~en bir fikir sistemi ile toplumun a~lklanmaya ~ah~Ilmasl" ve "her alana
nUfuz etme yeteneginin oldugu varsaYllan 'bilim'in, yonetim konusunda da
devreye girmesi" ~eklinde iki bi~imde i~lediklerini belirtir. 23 iIki i~in 'Sosyal
Darwinizm'in kendi isteklerine elveri~li bir ~er~eve ~izdigini de ekler. Bu
tespitler, aym zamanda Jon TUrklerin, ortaya ~Ikl~mdan itibaren sosyolojiye
neden iIgi duyduklanm da a~lkhyor. Jon TUrklUk i~inden ~Ikan iki hareketin
(Te~ebbils-i $ahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ve iTC), aym zamanda iki
farkh sosyoloji gelenegiyle de (Sabahattin Bey [ilm-i i~timal ve Ziya Gokalp
[i~timaiyat]) dogrudan alakah olmalan bu ger~egin bir ifadesi olarak
degerlendiriIse gerektir.

IV
Cumhuriyet donemi TUrk dU~Uncesi ister istemez bir daralma ozelligi gosterir.
Bu daralmaYI 0, Tarz-, Siyaset'in formUlasyonunda da gorebiliriz. Soz konusu
donemde TUrk milliyet~iligi Turanclhktan uzakla~lr ve mevcut slmrlar
i~erisinde, hatta daha da daraltllarak Anadolu TUrk~UlUgU bi~imine tahviI edilir.
islamclhk, ulusalcl bir karakter arz eder. Yeni kurulan devlet, Ulke slmrlan
dl~mdaki olaylara bir anlamda kapah kahr. Belli slmrlar i~inde kalsa, dahi
devletin varhgmm slirdUrUlebilmesi i~in gerekIi bir' toprak bUtUnlligUnlin

21
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M. ~Ukrll Hnniog:lu, Bil'Siyasal Ol'giit Olal'ak ltti"at ve Terakki Cemiyeti ve Jijn Till'kliik. s. 51-55.

Sosyoloji Dcrgisi, 3. Dizi, 19. Sayl

162

teminat altma almabilmi~ olmasmm ba~h ba~ma bir ba~an olarak gortilmesi ve
bu mevcudiyeti tehlikeye atabilecek her tiir giri~imden ozenle uzak durulmast
yakla~tmt sanki bu donem a9tsmdan belirleyici olmu~ gibidir. Her tiirlii
enternasyonalizm bu anlamda ~iipheyle kar~llamr ve maceracthk olarak
nitelenir. Tiirk milliyet9ilerinin Turanclhk siyasetine yonelik ele~tirileri ya da
islamcthgm iimmet9i perspektiflerinin ~iipheyle kar~tlanmast bu duruma
verilebilecek orneklerdendir.
Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~unu takip eden ytllan ~oyle bir hattrlayahm:
1920'1i ytllann ikinci yanst, yeni rejimin oturtulmasma yonelik diizenlemelerin
gergekle~tirildigi Ylllardtr. 1930'lu Ylllar ise, daha 90k yeni diizenin dii~iinsel
temellerinin olu~turulmaya 9ah~lldtgl, ba~ka bir deyi~le, yeni cumhuriyetin
kimlik ve ideolojisinin temellendirilmeye 9ah~lldlgl ytllar olarak
degerlendirilebilir.
Mete Tun9ay, 1923-1931 arasml Tiirkiye'de "tek-parti yonetiminin kurulu~u"
olarak adlandtrtr ve bu siire9te Tiirkiye'de ya~anmt~ olan siyasal geli~meleri ve
gergekle~tirilen tartt~malan aym adl ta~tyan eserinde ele ahr.24 Bu donemde
yaptlanlan ise ~oylece ozetleyebiliriz: Cumhuriyet ilan edildi. Devletin dininin
islam oldugu ibaresi anayasadan 9lkanldt, ardmdan da TC devletinin laik bir
devlet oldugu ibaresi anayasaya sokuldu. Hilafet kaldtrtldl. Hanedan-i Osmani
iilke dl~ma 9lkartldt. Klhk ktyafeti, tevhid-i tedrisat vb. alan Ian diizenleyen
kanunlar 9lkanldt. Biitiin bu diizenlemelerin sert bir bi9imde uygulandlgl ise
konu ile ilgili literatiirde bulunmaktadlr. Yine bu donemde, kurulan yeni rejim
Osmanh'dan kalan ve ciddi bir muhalefet olma potansiyel tehlikesi ta~tyan
kesimleri tasfiye siirecine de girmi~tir. Terakkiperver Cumhuriyet Ftrkasl
deneyimi, ~eyh Said isyam, Menemen olaylan ve izmir suikasti gibi geli~meler
de onlara bu dii~iincelerini gergekle~tirmek i9in olabildigince miisait bir ortam
hazlrlamt~tl.

<;:tkarmt~ oldugu bir dizi kanun ve ge~itli olaylar vesilesiyle gergekle~tirmi~
oldugu bu muhalefeti temizleme operasyonlan sonrasmda, 1930' lu ytllarm
ba~mdan itibaren Tiirkiye Cumhuriyeti'nin hemen her alanda ciddi bir iiretim
siirecine girdigi gozlemlenir. 1931'de Tiirk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 1932'de
Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti gibi kurumlann kurulmast ve bu ytllarda her iki
cemiyetin de ilk kongrelerini gergekle~tirmi~ olmalan, bu donemde Giine~ Dil

24

Mete Tun9ay.
1989.

T.e. 'I/de

Tek-Parti YlJIll!limillili Kilrulmasl (1923-1931), Istanbul: Cern Yay., 2. Baskl,
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Tarih Tezi'nin geli~tirilmesi,25 1933'de liniversite reformunun ger~ekle~tirilmesi
gibi uygulamalarla yeni devlet kendisine Osmanh'dan apayn yeni bir kimlik
arayl~1 liretme sUrecine girdi. 1935'te kurulan DTCF de, yeni rejimin bu
~abalanna, katkIda bulunmak i~in tesis edilmi~ti. Ronesans hareketini fakat
daha ~ok da Franslz ihtilali sonrasmdaki Franslz milliyet~ilerinin tavnm ve
kullandlklan yontemleri ornek aldlklan izlenimi veren -Osmanh ve islam
ge~mi~ini adayarak- bUtUnUyle laik bir milliyet~ilik fikrinin geli~tirilmesine
matuf bu giri~imler Uzerinden yeni donemde ihtiya~ duyulan birlik, dayam~ma
ve sadakat tesis edilmeye gayret edilmi~tir. Kimlik ve kUltUr dUzeyindeki bu
~abalara; 193Z'de a~Ilmaya ba~lanan Hal kevleri , aym Yll ~Ikanlan Kadro ve
1933'te ~lkanlan Ulkii gibi dergiler katkIda bulunmaya ~ah~ml~lardlr.
BUtUn bu ~abalarIa, hurafeler ve cehalet Uzerine kurulmu~ oldugu su~lamasma
maruz blrakllan "eski ya~am tarz"mdan vazge~ildigi ilan edilmek istenmi~tir.
Yapllmak istenenler de, vazge~ilen bu ya~am tarzmm yerine konulacak olan
"akIl" ve "bilim" Uzerine dayah olacagl varsaYllan "yeni" ya~am tarzmm
temellerinin ne olacagmm ya da bu ya~am tarzma nasll ula~llacagmm
belirlenmesine yoneliktir.
Gerek dil ve gerekse de tarih kongrelerinde geli~tirilen tezler de, en temelde, bu
ge~mi~ten kopu~u ve yeni ya~am tarzlanna ge~i~in izlerini gostermektedir.
Amao;:, onceki donemi belirleyen din temelli anlaYI~lara muhta~ olmadan, hatta
onlara kar~lt olacak tarzda yeni bir anlaYI~m, yeni bir kimligin olu~turulmasldlr.
Bu ama~, "laik bir milliyet~ilik" anlaYI~mm geli~tirilmesi ~eklinde tebarUz
etmi~tir. Boylesi bir milli kimligin geli~tirilebilmesine izin verecek yakla~lmlar
da, bu kongreler ve ihdas edilen yeni egitim kurumlan araclhglyla
ger~ekle~tirilmeye ~ah~llml~t1r. Tarih ve kUltUr yok saYllarak, yeni milli
kimligin temelleri arkeolojik kazllarda ve Anadolu'nun islam oncesi tarihinde
aranml~tlr.

Tarih ve medeniyet anlaYI~1 evrimci bir dogrultuda kabul edilmi~tir. Bu anlaYI~a
gore, insanhk bir bUtUndiir, tektir. Tek bir medeniyet vardlr. Tlirkiye de,
kendisine, bu medeniyet i~erisinde yer almaYI bir hedef olarak se~mi~tir.
Yakla~lm bu olunca, bu ~izgisel tarih anlaYI~ma gore her ~ey ~ekillendirilmeye
ba~lanml~t1r. Tiirklerin tarihi, karanhk bir donem olarak varsaYllan islami
2~

Oil ve Tarih cemiyetlerinin kurulu~lafl, tertip edilen kongreler ve GUne~ Oil~Tarih Tezi hakkmda bkz.
BU~ra Brsanh Behar, ikliliar ve Tarifl: Tiirkiye'de "Re.ml; Tar;"" Tezi"itt Olu$lfIlIIt (1929~1937), Istanbul:
AFA Yay .• 1992.
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donem atlanarak evrensel medeniyetin kokleriyle gerek cografya ve gerekse de
dil araclhglyla bag kurulmak suretiyle yeniden ~ekillendirilmeye 9ah~dml~lir.
Bali medeniyetinin bir par9asl olmaYl, kesin bir bi9imde benimseyen yeni
cumhuriyet, bu ugurda kUltUr hayatmm ~ekillenmesine ve UrUnler verilmesine
yonelik 9ah~rnalara giri~mi~tir. 1930'Iann ikinci yansmdan itibaren kiiltUrel
alanda atdan adlmlar, temelde btl ama91an gergekle~tirmeye yoneliktir. Bu
baglamda, bir tercUme heyeti olu~turulup aglrhkh olarak Bali dilnyasmm
klasiklerinin terciime edilmesine yonelinmesi, klasik Batl milzigi
konservatuarlarmm a91lmasl ve koy enstitiilerinin egitime ba~latnaslyla paralel
bir siirC9tir. Aym ama9, biitUn bu icraatlan birbiriyle alakah kllmaktadlr.
Bu Yillarda slk9a kullamlan ideoloji haline donil~mil~ kavramsalla~lirmalardan
bir tanesi de, Turk humanizmi kavramldlr. 1930'Iu ydlarda kiiltilr ve egitim
alanmda atdan adlmlann, gergekle~tirilen. uygulamalann tilmilnii bu kavram
gergevesinde degerlendirmek miimkilndUr. Turk hiimanizmi, "tUm olarak
balihla~ma"dlr, "yani batmm teknigini ve somut kurul~lanlll kabul etmekle
yetinmeyip, onun i9 evrenini de, dil~ilnsel igerigini de benimseyen balihla~ma
hareketinin ilk sonucu, koriikorilne taklitten, yabancl bir uygarhktan alman
somut ve soyut ogeleri kabaca uygulamaktan kurtulmaklir; 9UnkU rnanevi
bi9imlenimini de batlhla~liran bir toplumun -saglam bir dil~ilnsel egitim,
yerle~mi~ bir tarih bilinci ve geli~mi~ dialektik yetenekler sayesinde- gU91U fikir
adamlan yeti~tirebilecegi a9lktlr. ( ... ) Boyle olunca, bUtilnilyle balihla~maYI
kabul eden bir toplum, batmm istilasma ugrayacagml sandlgl bir mada, yeni bir
ki~ilik kazandlgml, koruma i9gUdUsU ile ya da i1intilik nitelikte b~ka
gereksinmelerle ba~kalanm korilkorUne taklit etmekten kurtuldugunu,
benimsediklerini bilerek, bilin91i olarak benimsedigini gorecektir. Boyle bir
26
davralll~m adl ise humanizmdir ... Ge9mi~ donemin balihla~ma siyasetlerine
yonelik ele~tirileri de igeren bu yeni batlhla~ma anlaYl~l; batlhla~maYI Bali'YI
taklit etmek degil, bilin91i olarak onu olu~turan temellerin benimsenmesi olarak
anlamaktadlr: "Bir toplum bali dUnyasma ozgU dU~ilnsel, ahlaksal ve estetik
bi9imlenimi bir kez ele ge9irdi mi, artlk taklit ortadan kalkar; 0 andan itibaren 0
toplum batmm ~u ya da bu kurulu~unu, ~u ya da bu teknigini degil, batmm
maddi ve manevi uygarhgml var eden ahlaksal ve dil~Unsel degerleri kendi
giri~imi ile bilin91i olarak benimseme yoluna girer.'027
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v
19. yUzYllda e§siz geli§meler neticesinde her alanda UstUnlUgUnU zirvesine ~Ikan
Avrupa kar§lsmda kendi varhgml koruyamaz duruma dU§en Osmanh Devleti,
i~inde bulundugu durumdan kurtulmak i~in batJhla§ma siyasetini tercih etti.
Avrupa ile kendisi arasmdaki farkm ulum ve filnundan kaynaklandlgml dU§Unen
Osmanh devlet adamlan, giri§tikleri reform projeleriyle, yeni ko§ullann ihtiya~
duydugu yeni tipte bilrokrat ve aydmlann ortaya ~Ikmasma sebebiyet verdiler.
Bilimcilik ve i1erlemecilik fikrine slkl slklya bagh yeti§en bu yeni tip aydm 28 ve
devlet adamlan, zaman la, devlet ve kamuda hfikim hale geldiler ve
kafalanndaki 'iyilideal toplum' projesini ger~ekle§tirmek i~in mUcadeleye
giri§tiler; kimi zaman iktidarla, kimi zaman da birbirleriyle. Cumhuriyet
doneminde bu egilim devam etti. Osmanh ve Cumhuriyet aydmlan iktidar
olduklarmda da kafalanndaki §ablona uygun bir toplum yaratmanm ugra§1
i~inde oldular. Bunun i~in de gerekirse, bilim-dl§1 ve ge~mi§te kalml§ olarak
gordUkleri kurumlann ve ya§am tarzlannm bUtlinUyle ortadan kaldmlmasl i~in
gerekli dUzenlemeleri yapmaktan da hi~bir zaman ka~mmadllar.
Goethe'nin Faust'u hepimizin malumu. Eserin bir yerinde Faust'un, sUrekli
ilerleme ve geli§me inanci dogrultusunda, Mephisto'nun da yardlmlanyla,
~ah§malanm sUrdUrdUgU ve yepyeni bir dUnya yarattlgl anlatJhr. Ancak
yarattlgl btl yeni dUnyanm sadece bir klsml, klYI boyunda kU~Uk bir toprak
par~asl kahr eskisi gibi. <;:ok eski zamanlarda buraya yerle§mi§ ve ~evresi
tarafmdan ~ok sevilen ya§h bir kan-kocaya ait bu toprak par~asmm kendi
yarattlgl dUnyamn bUtlinlUgUnU bozdugunu dU§UnUr Faust ve bu toprak
par~asml da kendi dUnyasma d1ihil ederek donU§tlirmeyi hedefler. Bunun i~in
toprak par~asml ya§h ~iftten satm almak ister, fakat Philemon ve Baucis adh bu
ya§h ~ift topraklanm satmak istemezler. Nihayetinde Faust, Mephisto ve gii~lii
adamlanm yardllna ~agll"lr ve bu ya§h ~ifti yolulprojesi iizerinden ~ekmelerini
emreder. Faust sonradan vicdani bir rahatslzhk duysa da, ya§h ~ift 'yok
edilerek' onun 'iyi, ilerlemi§, geli§mi§ toplum' hayalini hayata ge~irmesi i~in
ortam saglanml§ olur. Fakat biliriz ki, Faust'un ya§h ~iftten duydugu rahatslzhk
oradaki kU~iik toprak par~asma sahip olamamasl ve dolaylSlyla ihtiyaci olan
gozlem kulesi vb. aygltlan in§a edememesi degildir. Marshall Berman, Faust'un
bu ya§h ~iftten duydugu rahatslzhk hakkmda §unlan soyliiyor: "Bu ya§h ~ift,
tJpkl Gretchen gibi, eski diinyada en giizel olan §eyleri simgelemektedir. Uyum
28
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gtisteremeyecek ve ba~ka yere gidemeyecek kadar ya~lt, inat~l, belki de
aptaldlrlar; ama gUzel insanlardlr, ya~adlklan yere tat verirler.""
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