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Aydmlanma felsefesi, insanlIgm aragsal usa (bilim ve teknik)
biiyiik umutlar baglamasma neden olmw~ ve us un geli§mesiyle birlikte ozgiirle§imin de kendiliginden gergekle§ecegi dii§iincesini igeren ideolojiyi desteklemi§ti. Bu umutlar tarihsel deneyimler kar§lsmda yitirildikten sonra modernligin ele§tirisi ba§laml§tIr. Max
Weber, modernligin bunallmml diinya tablolarmm pargalanmasl
ile, ba§ka deyi§le"bilim, san'at, ahlak gibi deger alanlarmm kendilerine ozgii ussalhklanm geli§tirmelerinden soma bir alandaki ussal11k artl§mm diger alanda usallIk azalmasl anlamma gelmesi olgusuyla a<;;lklaml§tl. Touraine'de modernligin bu par<;alanml§l1gml
ken dine gore yorumlar: Modern toplumun pargalan ulus, eros,
tiiketim ve i§letmedir. Ancak pargalan yine de birarada tutan oge
aragsal ustur. Modernlik pargalanml§hk nedeniyle bunal1ma girmi§se de pargalanma ve postmodernlige gegi§, aragsal usun birle§tiriciligi ile engellenmi§tir.
Modernligi bunallmdan kurtarmak igin goziim, aydmlanma
felsefesinin vaadine kar§m eri§ilemeyen ozgiirle§im amacmm gergekle§mesidir. Touraine, aragsal usun pargalan birle§tirici olumlu
i§levini vurgularsa da modernligin slkmtIlarmm Weber'in deyimiyIe «ozgiirliik kayblJJlldan kaynaklandlgml kabullenir. Bu baglamda
Frankfurt Okulunun modernlik ele§tirisi ozel bir onem kazamr,
giinkii Ele§tirel Kuram'da ozgiirliik sorununun ba§lIca nedeni olarak aragsal us gosterilmi§ti. Oysa Touraine degi§ik gorii§te olup
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arac;sal us ile ozgilrle§me arasmda c;eli§ki bulunmadlgml savunur.
Yapllmasl gereken, yalmzca birincisinin ikincisiyle tamamlanmasl
ve gerc;ek anlamda bir demokratik toplumun kurulmasldlr. Boylece
sorunun c;ozilmil aC;lk toplum ve yeni bir oznenin (demokratik ki§iligin) yaratIlmasl ile gerc;ekle§ecektir. Eu ki§ilik yaratlcl gilce
iyedir ve degi§meye aC;lk toplumun basklslz ortaml ic;inde sosyal
hareketler (sivil toplum) olu§turarak evrensel ozgilrlilklerin geli§tirilmesine katklda bulunacaktlr. Onun amaCl yalmz belli bir
toplulugun de gil tilm toplumun ozgilrle§mesidir, dolaYlslyla c;ogunlugun azmllgl egemenligi altma almaSl anlammda yanll§ bir
demokrasi anlaYl§ma kar§l C;lkar. Ozne birey ya da gruplarda cisimle§ir. Ancak birey toplumsal biltilnle§me aC;lsmdan da sorumluluk bilincine iye olmalldlr. Bu ko§ullar altmda evrensellik (ozgilrlilk araYl§l), tikel birey ya da gruplarda gerc;ekle§ecektir.
Touraine'nin goril§leri Frankfurt Okulu'nun ikinci ku§ak fikir onderi olan Habermas'm goril§lerine bazl aC;llardan benzerlik
gosterir. Kendisi'de fikirlerine Habermas'm kar§l C;lkmamasl gerektigini belirtmi§tir, c;ilnkil ikisi de evrenselle tikeli birbiriyle bagda§tIrmak c:,:abasl ic;indedirler. Aydmlanma ise yalmzca aklm ilstilnli.igilnil tamdlgmdan orada evrensel tikeli a§lrl olc;ilde bastlrml§tI.
Buna kar§ll1k tikel a§lrI yerellikler de akla onem vermemi§lerdir.
Oysa akll He ozgilrlilk arasmda denge kurulmasl gerekmekteydi.
Bu denge, ozne ve ozgilrlilk sorununun c;ozi.ilmesiyle yeniden kurulabilecek ve modernlik bunallmdan C;lkanlabilecektir. Diger yandan Frankfurt Okulu'nun temsilcilerinden Horkheimer, tilze (adalet) ile ozgilrli.ik c;abalan arasmda gerilim oldugunu ve bunun
modernligin onemli bir sorununu olu§turduguna i§aret etmi§ti.
Touraine, Weber'ci bir bic;imde tilze sorunlarmm c;ozilmilnil arac;sal usa (pozitif hukuk) blrakarak yasalllk ile tilze arasmdaki bagm zorunluluk olu§turmadlgl gerc;egini gormezlikten gelmi§tir.
Tilze sorunlarmm c;ozilmil ic;in Habermas diyalogu onerir. Buna
kar§lllk Touraine, diyalogun onko§ulu olan kar§lllkll oznelligi sakmcall bulur, c;ilnkil onun birey ve gruplan denetimi altma alacagmdan ku§ku duyar: Tilze araYl§larmm ozgilrlilgil klsltlamasl
Ola&111g1 bulunmaktadlr. Touraine, modern toplumdaki hakllla§tInm ve tilze gereksemesini sorunsalla§tlrmaz. ASll sorun ona gore
ozgilrlilk araYl§mm ki.iltilre nilfuz etmi§ olmamasldlr. Onemli olan
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normlarla sosyalle§mi§ -ve dolaYlSlyla belli bir tUze anlaYl§ma
iye- bireyler degil, sosyaUe§en bireylere aile ve okul tarafmdan
ozgiirltikc;U oznelle§me olanaklarmm saglanmasldlr.
Evrensel ozgUrltik degerine bagh bireyler hem kendilerinin
hem de ba§kalarmm ozgUrltigunU savunacak, bireysel ve grup
kimlikleri korunurken tilke c;apmda da bUttinle§me saglanacaktlr.
Bunun ic;in ise demokratik sistemin protesto hareketlerine a§ln
§iddet eylemlerini dl§laYlcl bir bic;imde ho§gorU gostermesi gerekir, c;UnkU sosyal hareketler olmadan ozgUrlUk araYl§larmm bUrokratik sistemlerin egemenligini slmrlamasl olanakslzdlr.
Touraine, ileti§imin merkezi onemini gozardl ederek modernlik
sorununun c;ozUmunU basite indirgemi§se de modern toplumun
sorunlarmdan biri olan ozgUrlUk kaybl'na teorik ve pratik diizeyde
yaplcl c;ozUm onerileri getirmi§tir. Yalmz bazl sorular cevapslz kalmaktadlr. Ornegin, ozgUrltik kaybl sosyal hareketler (sivil toplum)
He pratikte nasIl giderilebilir? Eu siirec;le ilgiU sorunlar iyimser bir
bic;imde yadsmml§tlr. Bunlar aslmda c;atI§ma toplumunun §imdiye
dek c;oztilmemi§ sorunlandlr ve c;oziimler yalmzca ozgiirltik degil
aym zamanda ttize ve ortak iyi araYl§lanyla ilintilidir. Kammca
Touraine bu aC;ldan bireyden yeteneklerinin iizerinde beklentilerde bulunmaktadlr. Oysa modernlik sorununun C;oziimii toplumsal
tiize araYl§lannda, dolaYlSIYla kar§lhkh oznelligin ya da bireyleraraslllgm verdigi olanaklarda aranmahydl.

LiMNi VE MALTA MEKTUPLARI*

Recep Ertilrlc

Ziya Gokalp'in eserlerinin yeni harflerle yaymlanmasl bugiin
bile tamamlanml§ degildir. Degi§ik giri§imler nedense tamamlanamadan kalml§tIr. Diyarbaklr Tamtma Dernegi He ba§layan,
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ardmdan Kiiltiir Bakanllgl'nca Ziya Gokalp'in dogumunun 100. Yill
nedeniyle ba§latllan giri§im sonradan ~evket Beysanoglu'nun ki§isel c;:abasl ile de surmii§ olmasma ragmen Ziya Gokalp'in butun
yazllan bu seride tamamlYla yaymlanamaml§tlr.
Milli Egitim Bakanllgl ise Ziya Gokalp'in bir-iki kitabmm yayml dl§mda konuya uzak durmu§tur. Ozel yaymci gevreler eliyle
de Ziya Gokalp'in belli bazl kitaplan yaymlanml§tIr. Turk Medeniyet Tarihi ve Turkc;iilugun Esaslan burada adml anabilecegimiz
en c;ok basklsl yapllan kitaplandlr. Ancak ozel yaymcl c;evrelerin
Ziya Gokalp'in butiin eserlerini basmak gibi bir tasasl olmadlgl
gibi giri§imi de olmaml§tIr.
Ziya Gokalp'm butUn eserlerini basmak konusunda bir ba§ka
giri§im Turk Tarih Kurumu'nun (TTK) giri§imidir. TTK'mn giri§imi ba§layah 40 ylll gec;mi§tir. «Ziya Gokalp Kiilliyatl» serisi olarak ba§layan ilk yaym 1952 Yllmda Ziya Gokalp'm §iirleriyle halk
masallanm bir araya getirmi§ «Ziya Gokalp Kulliyatl -I ~iirler ve
Halk Masallan» ba§hgl ile yaymlanml§tlr. Bu yaymmdan sonra
uzun bir sure TTK da konuya uzak kalml§tIr. Eu 1965 Yllma kadar
surmu§tur. 1965'te «Ziya Gokalp KulliyatI -II Limni ve Malta Mektuplan»m Feyziye Abdullah Tansel yayma hazlrlaml§, bu TTK tarafmdan basllml§tlr. Bunu Ziya Gokalp'm soz konusu iki eserinin
yeni baskllan izlemi§tir. «~iirler ve Halk Masallan» 3 kez, ((Malta
ve Limni Mektuplan» 2 kez basllml§, Ziya Gokalp'm butiin yazllannm yaymmm TTK tarafmdan surdurulmekte oldugu, TTK'ca
yazllan onsozlere Ziya Gokalp'm butiin eserierinin basllacagl kaydedilmi§tir. Boyle olmakla birlikte ba§ka yaym yapllmaml§ olmasl
§a§lrtlcldlr.
Limni ve Malta Mektuplan, Ziya Gokalp'm e§ine ve klzlarma
yazdlgl mektuplarm yeni harflerle baslmldlr. Tek eklenen daha
onceki yaymlarda yapllan klsaltma, baslm yanh§l v.d. eksikliklerin giderilmesidir. Malta'ya «8ava§ suc;lusU>l olarak gotUriilmek
uzere Limni Adasl'na getirili§iyle aile sine mektuplar yazmaya ba§layan Ziya Gokaip, adeta ailesini mektup bonbardlmanma tutar.
Haftanm iki gununu ailesine mektup yazmaya aymr. Malta'dan
serb est blraklldlklan gune degin de aym tempoda yazmaYl surdurur. Mektuplar e§ine veya klzlarma yazllml§ mektuplardlr. Boyle
olmakla birlikte soz konusu mektuplar TTK Ba§kam Ulug igdemir'-
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jn onsozde ifade ettigi gibi: «onun diinya gorii§iinii, hayat felsefesini ve insan tarafml da yanSltacaktIf».
Mektuplarm en onemli ozelliklerinden birisi Tiirkiye tarihinin
c;ok onemli bir donemini siirgiinde gec;iren bir dii§iiniiriin degerlendirmeleri ve dii§iinceleridir. Ziya Gokalp dii§iince ve siyaset
adamldlr. Dii§iince adammm dii§iince ve gorii§lerini ifade araCI
da elbette blraktIgl eserleridir. Ancak soz konusu donemde Ziya
Gokalp'm yazma ko§ulu ve yazllanm yaymlama oianagi bulumamaktadlr. Tek imkam da yazdlgi mektuplardlr. 0 nedenle mektuplar bir «Sava§ suC;lusu» samgmm giinliik ya§ammi yansitmasmdan
oteye bir done me damgaslm vurmu§ bir dii§iince ve siyaset adammm dii§iincelerini ifade edebildigi arac;lardan en onemlisi olarak
goriilebilir.
Ziya Gokalp 27 MaYls 1919'da Istanbul'dan gotiiriildiigii vapur
yolculugunda ilk mektubu yazml§tlr. 18 Eyliil 1919'a kadar obiir
tutsaklarla birlikte Limni'de tutulan Ziya Gokalp, kitabm ilk boliimiinii olu§turan mektuplan, «Limni MektuplarV)ill buradan yazml§tIr. Ziya Gokalp'in tutsaklIgmm esas donemi Malta donemidir.
Siyasi tarihimizde «Malta Siirgiinliigii» olarak bilinen olay 1. Diinya Sava§l'nda degi§ik cephelerdeki onemli, iist diizey gorevli esirlerin Malta'da toplanmalan ile ba§laml§tlr. Istanbul'un i§gali ile
birlikte Istanbul'da bulunan siyasi ki§ilerin adaya getirilmeleri ile
yeni doneme girmi§tir. Ziya Gokalp'in 27 MaYls'ta Istanbul' dan aynl1§1 Mondros'ta 4 ay kadar kaldlktan sonra 22 Eyliil 1919'da Malta'ya van§1 ile siirgiinliigii 30 Nisan 1921'e kadar surmu§tur. Mektuplar bu surgunluk doneminde yazIlml§tlr. Konu ile ilgili gerek
ba§ka kaynaklarda, gerekse Feyziye Abdullah Tansel'in aC;lklamalannda bazi bilgiler buiunmaktadir. Ikinci bir nokta soz konusu
donem toplum tarihimizin en onemli donemidir. Bir kopu§un
gerc;ekle§tigi donemdir. 0 nedenle soz konusu donemde Ziya Gokalp'in ilgileri, c;abalan aynca incelenmeye ve izlenmeye degerdir.
Ziya Gokalp Imparatorluk doneminde onemli siyasi gorevleri yanmda goru§leri etkili olmu§ du§unce adamidir. Yeni donemde ise
goru§lerinde belli degi§melerle birlikte du§uncelerinin etkinligi
surmu§tur. Bunun yam Sira Malta donu§u eski siyasi onemini surdurdugunu soylemek mumkun olmadlgl gibi Malta'da serbest blrakllmakla birlikte daha adaYI terk etmeden Istanbul'a gelmeyece-
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gini ailesine yazmI§tIr. Uzun zaman ailesinden ayn kalmasma ve
ailesinin istanbul'da ikamet etmesine ragmen serbest kalan bir sava§ esirinin ailesinin bulundugu istanbul'a degil de ili§kilerin dl§mda bir §ehre gitmesi konunun ba§ka yonlerinin de oldugunu gostermektedir.
Kopu§un ve siirekliligin aym dii§iince adammda ifadesini bulmas 1 kopu§ doneminin ozellikleri iistiinde daha bir ozenle durulmasml zorunlu l{llmaktadlr. Soz konusu donem biiyiik olgiide Ziya
Gokalp'in Malta'da bulundugu donemdir. 0 nedenle Limni Malta
Mektuplan bir dii..§iiniiriin ailesine yazdlgl mektuplar olmaktan
ya da edebi yoniinden gok ba§ka deger ta§lrriaktadlr. Elbette bir
dii§iince adammm aile birliginin fiziki olarak ortadan kalktIgl ko§ullarda bir e§ ve baba olarak Ziya Gokalp'in gabasl, gabasmm
yogunlugu, ailesine bir an kavu§ma umudu ve beklentisi igindeki
yazllan yalmzca bir dii§iiniiriin degil bir insanm duygu yogunlugunu ta§lmaktadlr. Mektuplann ozel ve insana, insan duygu ve
diinyasma yonelik yam bir yana tarihgileri, edebiyat tarihgilerini
ve ilahiyatgllan ilgilendiren boliimler ve yonler ta§lmasl Malta
ve Limni Mektuplan'nm yaymlandlgmdan giiniimiize hakettigi
ilgiyi gormedigi kamsml dogurmaktadlr. Qiinkii mektuplar bazen
gezi yazlsma, bazen dog a tasvirlerine, kimi zaman da Malta'nm degi§ik yonlerini tamtan yazllara donii§ebilmektedir. Bunun yam
Slra pek klsa saYllamayacak surgiinliik donemi iginde Ziya Gokalp'in giinliik ya§aml yamnda Tiirkiye'de sosyolojinin kurucusu olarak
gok degi§ik konulardaki goru§lerini bir araya getirmektedir. Aileden gocuk ve yeti§kin egitimine, kitaplar iistiine degerlendirmeden
gazetecilige, diplomasiden siyasete, dinsel ya§ama degin gok degi§ik konuda deginme diizeyinde de olsa soyledigi sozler bulunmaktadir. Bunlardan baZllan ba§ka yazllannda da yer alml§ olmakla
birlikte bazllan ilk kez mektuplarda dUe getirilen konulardir. Limni ve Malta Mektuplan'nda, Ziya Gokalp'in e§i ve klzlarma yazdlgi mektuplar yanmda Zekeriya Sertel'e, Sertel'ler Amerika'da iken
yazdlgl mektup He, Fuat Kopriilii'ye gonderdigi bir ozel mektup yer
almaktadlr. Ziya Gokalp He ilgili Kopriilii'niin am ve dii§iinceleriyIe Limni ve Malta Mektuplan'm yayma hazlrlayan Feyziye Abdullah Tansel'in degerlendirmeleri de kitaba almml§tlr. Limni ve
Malta Mektuplan bir dii§iiniir ve siyaset adammm siirgiin ya§aml-
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m kendi yazllan ile anlattlgl gibi butunluk ta§lyan bir eser ozelligi
de ta§lmaktadlr. Mektuplarm Turk tarihinin <;ok onemli bir 0.6nemi i<;in, soz konusu donemin aydmlatIlmasl i<;in belli ayrmtllan
i<;ermesi Limni ve Malta Mektuplan'mn bir ba§ka ozelligidir.
TTK Ba§kam, Limni ve Malta Mektuplan'na yazdlgl onsozde
«Ziya Gokalp Kulliyatmm u<;uneu eildini klsa bir zaman i<;inde
yaymlamaYI umduklarml>l belirtmi§tir. Boyle olmakla birlikte soz
konusu dilek henuz ger<;ekle§memi§tir. Ziya Gokalp'in yazllarmm
tamamma <;ok yakm klsml yaymlanml§ bile olsa <;ok degi§ik tarih
ve serilerde yer aldlgl ya da farkl1 yaymevlerinee baslldlgl i<;in ula§rna gu<;liigu ta§lmaktadlr. Yam Slra Malta'da verdigi konferanslarm bir bolumu Kultur Bakanl1gl'nea yaymlanml§tlr. Fakat Ziya
Gokalp'in mektuplarmda kendisinin de belirttigi «Felsefe DersleriJJ
nin 12 defter ve 516 sayfa tuttugunun dl§mda bilgimiz bulunmamaktadlr. Soz konusu «Felsefe DersleriJJ TTK tarafmdan Ziya Gokalp'in ailesinden basllmak uzere almml§, aneak henuz bastlnlmaml§tIr. TTK'mn Turkiye'nin du§unee ya§amma derli toplu §ekilde
kazandlraeagl Ziya Gokalp'in butUn yazllarmm yaymmm en klsa
zamanda tamamlanmaslm diliyoruz. Bu Ziya Gokalp'in dogumunun 120. Olumunun, 70. Yill ardmdan Turkiye'nin du§unee ya§amma TTK'nm armagam olaeaktlr.

9AGDA~ TURK DU~UNCESi VE HiLMi ZiYA ULKEN

Ufuk Ozcan

Hilmi Ziya Ulken'in Tilrkiye'de 9aijda§ Dil§ilnce Tarihi adll
eseri yakm donem Turk du§uneesinin geli§imi hakkmda dedi
toplu bilgiye ula§mak isteyen <;ogu ki§i i<;in vazge<;ilmez bir ba§vuru kaynagl olagelmi§tir.
Ulken du§unce tarihi alamnda <;all§malar yiiruten oneu ki§ilerden biridir. Cumhuriyet tarihinin en uretkenyazarlarmdan biri
Sosyoloji: Dergisf F. 17
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olan Ulken'in galu,?malan genellikle, saf ara§tlrma sonucu elde edilen bilgilerin ansiklopedist bir anlaYl§la derlenmi§ niteligiyle goze
garpar. gagda§ Turk du§uncesini konu edinen gah§masl da, Turkiye'dekl du§unce hareketlerinin sosyolojik agldan degerlendirilmesi olmaktan gok, onemli bilgi eksiklikleri goriilen bir alana zengin malzeme sunan bir ba§vuru eseri niteligi ta§lyor. Titiz bir ansiklopedik gah§ma olarak goriilebilecek olan bu eser bugun bile
kendi turunun garplcl orneklerinden biri olmaYl surdurmektedir.
Dort bolumden olu§an kitap Tanzimat, I. Me§rutiyet, II. Me§rutiyet ve Cumhuriyet'e kadar devam eden sure<; boyunca Turk
du§uncesinin onemli kav§ak noktalarml ve ba§hca du§unce hareketlerini kapslYor. Turkiye'de C;agda§ Du§unce Tarihi, Ulken'in
ilk gall§malan arasmda yer alan Turk Tefekkuru Tarihi'nin (2
cilt, istanbul, 1933-34) kronolojik a<;ldan bir tfir devaml ve tamamlaYlclsl olarak goriilebilir. Ulken'in ilgisi Turk du§unce tarihiyle de
smlrh kalmaml§tlr. 1930'lardan itibaren Turk-islam du§uncesine
ili§kin <;ah§malar uzerinde yogunla§ml§tlr: islam Du§uncesi (istanbul, 1946).
Farkh donemlerde yaymlanan bu u<; eserinde Ulken'in degi§ik
yontemler izledigi goriilecektir. Bir sosyoloji ekolu i<;inde yer almayan; ilgileri siyasal bilimler ve felsefeden cografyaya, psikolojiden edebiyat ve sanata kadar geni§ bir yelpazeye yaYllan Ulken
belirli bir sisteme ve metodolojik yakla§lma baglanmakta gugluk
c;ekmi§tir. Bunda §uphesiz akademik ilgilerinin geni§ligi ve dagmlkllgl kadar, sabit bir yakla§lma baglI kalmamaya egilim gosteren ki§iligi de etkili olmu§tur. Ancak daha onemlisi, ya§adlgl donemin
genel atmosferine ve du§unsel egilimlerine uygun tercihlere baglanml§ olmasldlr. Cumhuriyetin ilk ku§agma mensup aydmlardan
biri olarak Ulken, kendi ku§agmdan aydmlarm c;;ogu gibi c;;eviri
faaliyeti uzerinde yogunla§ml§tIr. Zihninin ve ilgilerinin dagmlkhgmda, cumhuriyetin ilk 30 Yllmda buyuk onem kazanan c;;eviri ve
aktarma faaliyetine etkin §ekilde katIlml§; birbiriyle ilgisiz c;;e§itli
burokratik ve sivil gorevlerde bulunmu§ olmasmm da payl vardlr.
Buna paralel olarak ula§acagl nihai nokta 'geli§kilerle dolu telifC;;iligi', bilimde pluralizmidir.
Turkiye'de C;agda§ Du§unce Tarihi'nde Ulken, sorunlar temelinde c;ozumleyici ve aglklamaya dayanan bir yontem izlemek ye-
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rine, aklm ve dii§iincelerin tasvir ve terkibe dayall detayl1 bir
sergilenmesine aglrl1k vermi§tir. Diger yandan, dii§iinsel geli§menin bir kiiltiir ve medeniyet degi§imiyle birlikte yiiriidiigiinii kabul
etmesine kaT§m, ~agda§ Tiirk dii§iincesini degi§meye zorlayan toplumsal ve siyasal faktorleri, degi§menin doniim noktalarlm a~lk
lamaktan biiyiik ol~iide ka~mml§tlr. BatIl1la§ma siirecindeki Osmanll-Tiirk dii§iincesinin e§ine zor rastlamr bir monografisiyle yetinmi§tir.
Ulken, Osmanll Devleti'nin, klasik donemi biiyiik ol~iide i~ine
alan XVI. ve XVIII. yiizyillar boyunca ciddi ve onemli bir dii§iince
faaliyeti gosteremediginit, Batl'yla hemen hi~bir dii§iince temaslna girmeksizin kendi i~ine kapanml§ bulundugunu2 , XVI. yiizyIldan itibaren Batl'nm bilim ve dii§iince alamnda kazandlgl
ilerlemeleri izleyememesi nedeniyle ileriye doniik atIllmlar ger~ekle§tiremediginP ileri siirmektedir. Boylece onun, dii§iinsel geli§meyi toplumsal degi§menin onko§ulu olarak gordiigii ve bu
onko§ulu yakla§lmlmn temeli haline getirdigi anla§llmaktadlr.
Aynca Ulken, ancak XIX. yiizYllm ikinci yansmdan itibaren
Batl'yla temasa ge~erek iktibaslara ba§layan OsmanlI dii§iincesinin eklektizm ve yiizeysellikten kurtulamadlgml, bilimsel uzmanla§ma egilimi ta§lmadlglm one siirmii§tiir. Ge~er1i bir saptama
olmakla birlikte, sozkonusu durumu toplumumuzun ozel ko§ullarlYla a~lklamak yerine, toplumsal geriliklerimizin ba§lIca nedeni olarak gostermek kimi donemlerde adeta moda haline gelmi§tir. Tiirk
toplumunun belli bir tarihsel done mini yadslmanm gerek~eleri dii§iincenin yoksullugunda veya geleneksel (dinsel, metafizik) dii§iince kallplannm, dolaYlslYla eski toplumsal kimligin kmlamaYI§mda
aranml§tIr. Dii§iincenin ge~erli ve zorunlu biricik bi~imi -Comte'cu
igerigiyle- pozitif dii§iince olarak goriildiigii i~in «dii§iince yoksulu»
oldugumuz yarglsma kolayca vanlml§tIr. Ne var ki belirli donemlerde (II. Me§rutiyet ve Cumhuriyet) Batl kaynaklI pozitif dii§uncenin aktanlmasmda goriilen canlanma bile toplumsal ilerlememiz
1 Hilmi Ziya UIken, Tiirkiye'de Qafjd(J)j Dii§unce Tarihi, Ulken Yay.,
tstanbuI, 1992, s. 25. (I. baskl, Selguk Yay., Konya, 196,6; II. baskl, UIken Yay.,
tstanbul, 1977).
2 a.g.e., s. 64.
3 a.g.e., s. 43.
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aglsmdan yeterli gortilmeyeeektir. Boyleee gagda§ pozitif ve bilim8el du§unee adeta higbir zaman ula§amayaeaglmlz yuksek bir deger olarak bize tamtIlml§tIr.
Turkiye'de toplumsal du§uneenin geli§imi ve gosterdigi ozellikler tarihgiligin oldugu kadar sosyolojinin de ilgi alanma girmektedir. Turk du§uneesinin kar§lla§tlgl gugliikleri, bunallm ve donu§umleri aglklayabilmek igin belirli bir yakla§lm ve yonteme sahip
olmamlZ gerektigi aglktIr. Turk du§uneesinin toplumsal kaynaklan, tarihi geli§me iginde ustlendigi rol ve ele aldlgl temel sorunlar
Batlll tilkelerle klYaslandlgmda farklIlIklar gostermektedir. Bu
durum izieneeek yakla§lmlarm da farklI olmasml gerektirmektedir.
«Halklarzn tarihinde onemli alan ne devrimler, ne de savaf}lardzr. Onemli alan temel jikirlerdeki deiJi§ikliklerdir.» Fikirlerin top-

lumsal olaylardan, genel glkar farklIla§malarmdan baglmslz oldugunu ve fikirler He toplumsal eylem arasmda a§llmaz bir boliinmeyi varsayan bu goru§ mekanik, yapay bir aynma dayanmaktadlr. Ulkemizde belli bir donem gok sayIda eseri gevrilen, bir klSlm
aydm tarafmdan goru§leri benimsenen Gustave Le Bon'a ait bu
idealist yargl, Turkiye'nin gegirdigi ve gegirmekte oldugu donu§umlerin aglklanmasmda ne olgude elveri§lidir? Ortaya glkan ve gundemimizi i§gal eden du§unee aklmlan aglklamalanm kendi ideal ger<;eveleri iginde bulabilirler mi? Toplumsal ilerlemenin Batl du§uneesinin benimsenmesine baglI oldugu inanel Turk entellektuelini
de derinden etkilemi§tir. Pozitif BatI du§uneesi toplumea ula§llma81 gereken «ideabJ bir deger veya a§ama olarak gosterildiginde, bilgilerimiz de pozitif evreye yakla§tIgl Olgude gegerli saYllml§tIr.
Ba§ku bir deyi§le toplumun igeriye ve dl§anya donuk ili§kileri gozonunde bulundurulmakslzm ozel bir tiir bilgi veya bilinglenme tarZl gegerli tek referans kaynagl olarak sunulmu§tur. Toplumun geneline egemen olan meveut du§unme bigimi (ideolojiler, dinsel
inanglar veya pozitif bilimler vs.) 0 toplumun hiyerar§ik ve evrimei bir smlflama modeli igindeki «ustiin» veya «a§agl» konumunun
tayin edilmesinde temel kriter olarak gortilmu§tiir. Ulken'in de kitabmda yer yer benzer bir yakla§lmm tipik sonuglanndan hareket
ettigi goze garpmaktadlr.
Turk du§uneesinin BatIlIla§ma egilimleri igine girmesinden bu
yana gegirdigi degi§im ve kazandlgl zengin deneyim toplum olarak
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kar§lla§tlglmlz sorunlara getirilen ~ozum onerilerinin bir ifadesidir.
Toplumun kendine ozgu sorunlan ~agda§ Turk du§uneesinin farklI
bir karakter sergilemesinde etkilidir. Aneak Turk du§uneesinin ge~
mi§ine yonelik ilginin her zaman eanlI tutuldugu ve bu alanda
uzerinde goru§ birligi saglayaeak denli ge~erli bilgilerin sunulmu§
oldugu elbette soylenemez. Turk du§unee tarihine yonelik ilgi, sadeee ge~mi§in degil, gunumuz toplum sorunlarmm da aydmlanmasl
ve a~lklanmasmda zengin bir zihinsel deneyimden yararlanma olanagml bize sunaeaktIr. Ne var ki bu deneyimden yararlanma kanalIan zaman zaman tlkanma noktasma gelmi§tir. Ge~mi§le bagm
koktenei bir §ekilde kopanldlgl donemlerde, Turk du§uneesinin ge~
mi§ine, sistemli bir yadslmamn gerek~elendirilmesine olanak verdigi Ol~ude ilgi gosterilmi§tir. Du§unee tarihimiz r;ogu zaman, meveut
rejimin haklIla§tmlmasl veya busbutUn reddine yonelik giri§imlerde ara~ olarak kullamlmamn otesinde se~kinlerin ilgi odagma girmemi§tir. Ge~mi§le ili§ki bu tarzda kuruldugunda beklenti ve ilgilerin de bugune sagllklI bi<;imde yonlendirilmesi §uphesiz mumkun
olamayaeaktlr.
Topluma yeni bir kimligin empoze edilmesi gerekliliginin siyasi gundemin on slralarma ge~irildigi donemlerde yakm ge~mi
§in temel gundem ve tartl§malarmm bile kola yea yoksanrugl gorUlebilmektedir. Buna kar§llIk en azmdan radikal tepkiyle e§it 01~ude tahrif edici sonu~lar doguran muhafazakar tepki ortaya ~lk
maktadlr. Bunun sonueunda meveut du§unee gundemi, i~inde birbirine kar§lt egilimlerin ~arpI§tlgl ve taraflarm kendi goru§lerini
gerek~elendirmek adma se~meeilik ve tahrifata yoneldikleri istikrarslz bir mueadele alamna donu§mektedir. Iki koldan yurutUlen
bu tahrifatm ders kitaplarma kadar yansldlgl yaygm bir goru§
olarak kar§lmlza ~lkmaktadlr.
Turk du§uneesinden soz edildiginde baglmslz ve bireysel ~a
balarla yurutUlen zihinsel bir etkinlik anla§llmamaktadlr. Bunun
ba§lIea nedeni du§unee faaliyetinin belirli se~kin kadrolarm tekelinde yurutUlmeye elveri§li bir ortamea tayin edilmesidir. Bu
yuzden kapsamll her du§unee urunu genellikle bir ki§inin adlyla
degil, belirli bir se~kinler toplulugunun, ortak bir hedefi temsil
eden kadrolarm adw1a amlmaktadlr. Diger yandan du§uncenin
i§lenme ve aktanlma sureci siyasal bir ortam ve buna uygun
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bir pratik iginde gergekle§mektedir. Bu nedenle bir du§unce hareketine bagll aydmm siyasal gucu temsil eden veya payla§an gevrelerle bagml kopardlgl veya belli bir donem igin gegerli olan tutumlardan uzakla§tlgl Olgude yalltIlmasl §a§lrtici degildir. AyrlCa siyasal gug ili§kilerinin konjonkturel dalgalanmalara bagll degi§kenligi, aydml farkh tercihlere baglanmaya yoneltecek denli belirleyicidir. Bu durum, aydmm kolayca bir du§unce gizgisini temsil eden
bir topluluktan koparak bir ba§kasma baglanma keyfiyetini aglklamaktadlr.
Turkiye'de du§unce faaliyetinin, neredeyse bazl BatIll du§unur
ve aklmlarm tamtIlmasmdan; herhangi bir katklda bulunulmakSlzm, yerli sorunlar gergevesinde yorumlanmakslzm aktanlmasmdan ibaret oldugu, boylece yaratlcl du§unmenin klsltlandlgl, hatta
daha a§lrl bir ifadeyle yaratlcl du§uncenin bulunmadlgl iddia edilmi§tir. Bu gibi iddialarm gegerliligi tartl§llabilir.
Pasif, aktarmacl du§unme geleneginin Turk du§unce hayatmda elbette ornekleri bulunmaktadlr. Batlllla§ma gabalanmlzla e§zamanll olarak ortaya <,;lkan aktarma ve geviri faaliyeti, bu gabalarm yogunla§tlgl donemlerde ozendirilmi§tir *. Hilmi Ziya Ulken
de Uyanu} DevirZerinde Tercumenin RoW (Istanbul, 1935) adll telif
eserinde toplum ve du§unce hayatmm canlamp zenginle§mesi igin
sistemli bir aktarma faaliyetinin onemine dikkat gekmi§tir. Bu
bakl§ aglslyla, 1940'larda yurutiilen resmi geviri kampanyasmm
dayandlgl zihniyetin temsilcilerindendir. Bu zihniyet, kultur ya§amma dl§andan teknik ve mekanik bir mudahale olarak geviri etkinliginin, Batill du§unce tarzmm yaygmla§tInlmasmda hlziandinci
bir i§lev gorecegi ve yapay bir aydmlanma doneminin agllacagl varsaylml uzerine kuruludur. Bununla beraber gagda§ Turk du§uncesini iktibasgllIktan ibaret gormek de mumkun degildir. Oncelikle
aktarma surecine daima bir segiciligin e§lik etmesi dikkat gekicidir. Turkiye'nin dunya sorunlarmdan yalltIlml§ bir iilke olmaYl§l,
bu gergevede Turk toplumunun kar§lla§tIgl sorunlann kendine
ozgu niteligi ve sorunlara gozum arama tecrubelerinin ge§itliligi
bu segicilikte belirleyici olmu§tur. Daha onemlisi, uygun ko§ullarda
* 1930'da geni§ bir Babh klasik literatiirii Tiirkgeye aktarmaYl ba§aran
Diin ve Yarm Terciime KiilHyatl'na Hilmi Ziya Ulken de bilim ve felsefe aiPrhkh gevirileriyle katklda bulunmu§tur.

263
Turk du§uncesinin pasif aktarmaclllgm atesine ge<;en ve sorunlan
ele all§ bi9imiyle 'milli-muhafazakar' literatiiriin slmrlanm zorlayarak dunya-bilgisine katklda bulunacak diizeyde ornekler de
vermi§ olmasldlr.
Turkiye'de Bat!lIla§ma deneyleri ve tasanlan oncelikle toplum
katmda olu§mu§ degildir. Devlet bu giri§imlerin dogrudan dogruya
ilk hareket ettiricisi ve aSll yonlendiricisidir. Bu durumu saglIkslz
bularak ele§tirenler, BatIlIla§ma eyleminin ba§anslzhga ugramasmda ba§lIca etken olarak dengesiz birey-toplum-devlet ili§kilerini
gastermektedirler. Buna kar§llIk Batl'da du§unce hareketlerinin
toplumsal, slmfsal kaynaklardan beslenmesini, dii§iince faaliyetinin azerkligini destekleyen bir ustunliik kaynagl gibi sunmaktadlrlar. Geli§iminin endustriyel evresinde Bat! toplumu, toplum i<;i
bOlunmelere paralel olarak farkh glkarlarm gatl§tIgl, toplumun
devlete zorunlu ve mutlak bigimde tabi bulunmadlgl farklIla§ml§ bir yapl gastermi§tir. Gergekten .devlet dii§iince iiretiminin
tek kaynagl degildir. Dii§iincenin topluma mal edilmesi gibi bir
sorun bu nedenle ya§anmaml§tIr. En saglIklI du§unsel geli§imin
devlete en az baglmll olan ve kaynaklanm ge§itli toplum kesimlerinin ozel glkarlarmm kar§llIklI rekabetinden alan liberal bir toplumda olanaklI olabilecegi kamsml ta§lyanlar imparatorluk ve
cumhuriyet donemlerinde dii§uncenin devlet denetimi ve tekelinde
bulunmasml ele§tiri konusu haline getirmektedirler*. Sozkonusu
d6nemlerde dii§iince hareketleri bir devlet siyasetinin dolayslz ifadesi olarak bizzat siyasal otorite tarafmdan argiitlendigi igin aydmlar da dogrudan devlete baglmll olagelmi§lerdir. Bu nedenle
du§iince hareketleriyle devletin siyasal tercihleri arasmda yakm
bir ili§ki bulunmaktadlr. Tiirkiye'de devlet kar§ltI du§uncelerin
gogu zaman gekim gucii olu§turamaYl§mm en anemli nedenlerinden
biri bu olsa gerekir. Adeta devlet siyasetleri du§unce hareketlerinin
temel varhk nedeni olmu§tur. Ba§ka bir ifadeyle du§unce hareketleri ancak devletin ge§itli siyasal egilimleri iginde oynayacaklan
rolIe anlam kazanabilmektedir. Segkin, bu ge§itli egilimler arasmda
gegerli olan tercihe baglI bulundugu Olgude ba§an kazanmaktadlr.

* Oysa bu yakIa§lmm da kusuru, BatI'da dU§Unce faaliyetinin her tUrIU
topIumsal ve siyasaI baskl ortammdan ozglir oIarak ylirUtlildUgu iddiasma
dayanmasldlr.
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direcektir. Turkiye'deki bu u<;; temel du§unce <;;evresinin en onemli
ortak noktalan tarih-dl§1 olmalandlr; <;;unku hepsi baglantlYI Batl
ve Bati toplumuyla kurmaya <;;al1§maktadlr. U<;; hareketin muhtelif
konularda aym anlayl§ta olmasI, bu <;;evrelerin Batici hareketin
degi§ik yonleri §eklinde nitelenmesini dogrulayacak ve Turkiye'de
bir aydm birlikteliginden soz etmeyi anlamll kilacaktlr.
Sozkonusu sorunlarm varllgl, Kayall'ya gore toplumsal yapi
ve toplumsal hareketlerin yukanda amlml§ olan du§unce akimian
tarafmdan dogru bir bi<;;imde kavranamaml§ ve tahlil edilememi§
olmasmdan kaynakianmaktadir. Genel planda var olan bu ozellik,
daha alt duzeydeki sorunlarm da yanll§ degerlendirilmesine yola<;;ar niteliktedir ve Turkiye'de mevcut du§unce hareketleri bu
nedenle, se<;;ilmi§ olan modernle§me modelinin iilke ger<;ekligiyle <;eli§tigini gormemektedirler. Turkiye'deki ordu-siyaset ili§kisinden
soz etmek, bu anlamda bu ili§kinin tarihsel temelini kavramadan
mumkun oimayacaktir.
Turkiye'deki aydm hareketlerinin Kayall tarafmdan belirlenen bir ba§ka ozelligi toplumsal tabammn halka dayanmiyor olmasldlr. Bu ozelligin de tarih-dl§l olma, ba§ka bir deyi§le tarihle dogru
kurulamayan baglar nedeniyle toplumsal yapmm yanll§ tahlil edildigi tesbitinden baglmslz du§uniilemeyecegi kanaatindeyiz. Bununla beraber, aydm hareketlerinin dayanagmm halk olmaYl§l halkm, siyasi geli§meler uzerinde tamamen etkisiz oldugunu soylememize izin vermeyecektir, ama ote yandanbu etkinin Kayah'nm
da belirttigi gibi dogrudan bir etki oldugunu da soyleyebilmek gu<;;tilr. Qunku, yazarm ifade ettigi uzere Turk halkmm siyasi hayata
etkili bir bi<;;imde katllmasmm onunde bulunan engel, «siyasal geli§imin dogal qizgisini saptzran, ozgurle§me surecini durduran, ozgurle§me atzhmlarznz sznzrlayan Turk aydznz, ozellikle de Turk
ordusudur.»

Yazar, bu tahliliyle ger<;;ekten de ordu-siyaset i1i§kisi hakkmda
mevcut goru§ ve <;;al1§malarm ozellikle 1980 oncesindeki aglrl1kh
egilimi olan, orduya geli§tirici bir i§lev yukleme ve Cumhuriyet
tarihi askeri darbelerini bu <;;er<;;evede degerlendirme tutumunun
dl§mda bir tez geli§tirmektedir. Yazar, bu teziyle birinci vazifesini
daima iilkeyi kurtarmak olarak gormu§ olan Turk aydmmm tartl§llmasl gereken bir niteligini ortaya koymaktadlr. Tartl§ma, bu
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saptama gozoniinde tutularak yaplldlgmda, aydm hareketlerinin
toplumsal temelinin neden halka dayanmadlgml anlamak kanaatimizce koiayla§acaktir.
Kayah, konuyla ilgili <;;ah§malarda agIrhkh olarak ortaya <;;Ikan
toplumun degi§tirilmesinde orduya geli§tirici bir i§lev yiikleme egilimindeki gorii§leri, onemli buldugumuz bir tesbit dogrultusunda
ele§tirmektedir: ((Turkiye'de ordunun geli§tirici i§~evi oldugu dogrultusundaki yanlz§ sam, toplum yapzmzzzn yanlz§ tahlilinden kaynaklamr. Bu yanlz§a, emperyalizmin etkisinin abartzlmaszndan ve
Turkiye'nin szmtsal yapzszyla endiistri oncesi Batz toplumlannzn szmtsal yapzsz arasznda paralellikler kurulmaszndan dolayz yonelinmektedir.ll

<;!er<;;evesi bu bi<;;imde kurulan <;;ah§mamn temel dayanagi yine
Yhzar tarafmdan belirtildigi iizere, «Tiirkiye'deki tiim politik hareketlerin aydmlarca yonlendirilmesi ve biiyiik <;;ogunlugunun halk
destegi saglayamamaSll) olarak ortaya konacaktIr. Bizim de <;;ah§mada onemli buldugumuz, Tiirkiye'nin Cumhuriyet tarihinin iki
onemli askeri hareketi olan 27 MaYls ve 12 Mart darbelerinin bOyle
bir <;;er<;;evede ele almml§ olmasidir. Askeri hareketlerin bu iki darbeyle de smirh kalmadigi ve ordu-siyaset ili§kisi konusunda, her
tiir askeri darbeye kar§1 olma tutumunun konuyla ilgili <;;al1§malarda ancak son askeri darbe sonrasmda agIrl1k kazanmaya ba§ladigi dii§iiniildiigiinde Kayah'nm tesbitlerinin ve tezinin onemi ortaya <;;Ikmaktadir.

