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Özet: Osmanlı’dan devralınan birtakım eğilimlerin yanında Cumhuriyet döneminde yeni bir an-
lam ve eğilim kazanan Türk Batılılaşmasında, II. Dünya Savaşı sonrasında önemli bir kırılma ya-
şanmıştır. Ana yörünge değişmemekle birlikte yeni Batılılaşma pratiklerine yol açan bu yeni eği-
lim, devletin üstlendiği yeni siyasetten kaynaklanmaktadır. Siyasetteki bu değişime bağlı olarak
Türk düşüncesi de yeni eğilim ve özellikler kazanacaktır. Yeni oluşan iki kutuplu dünyada Soğuk
Savaş konseptine uygun bir pozisyon alan Türkiye’nin yeni siyasi seçiminden düşünce gündemi
de doğrudan etkilenmiştir: Konular, yaklaşımlar, öne çıkan figürler değişmiştir. Tek Parti dönemi-
ne damgasını vuran düşünsel figürler bile kendilerini yeni koşullara uydurma gereğini duymuş-
lardır. Türk düşüncesinde yeni dönemin öncelikli konularından biri “komünizm tehlikesi” ve “anti-
komünizm”dir. Soğuk Savaş yıllarında kapitalist Batı ülkelerinde tırmanmaya başlayan komünizm
fobisiyle eşgüdümlü bir biçimde, anti-komünist propaganda Türkiye’de de -özellikle ABD’deki ör-
neğine benzer/paralel bir şekilde- artmış ve Soğuk Savaşın şiddetine bağlı olarak yön kazanmış-
tır. Bu yazıda Türkiye’de anti-komünist akımın düşünsel boyutu Peyami Safa üzerinden değerlen-
dirilmeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, Soğuk Savaş, Anti Komünizm, Komünizm Tehlikesi, Sağ-Sol Ça-
tışması, Komünizm Karşıtlığı

The Sources Of Anti-Communizm İn Turkey-1: Peyami Safa

Absract: There has been a significant split in Turkish westernization which gained a new meaning and ten-
dency in the period of Republic after the World War II in addition to some tendencies which were taken over
from the Ottoman period. Although the main path did not change, this new tendency which has led to new
westernization practises, is based on the new policy that the State has adopted. In connection with this chan-
ge in policy, the Turkish thought has also gained some features and tendencies. Turkey has had a new posi-
tion in accordance with the concept of cold war in the new world with two poles and ıts thought agenda has
been affected directly from Turkey’s new political choice: Topics, approaches and leading figures have chan-
ged. Even the ideolojical figures who put a mark on the one party regime have needed to adapt themselves to
new conditions. One of the primary topics of the new period in Turkish thought has been the danger of com-
munizm and anti-communizm. Anti-communist propaganda in accordance with the communist phobia which
escalated in capitalist countries in the Cold War years has also increased in Turkey in parallel its counter part
in the USA and has had a direction depending on the violence of Cold War. In this article the ideoljical di-
mensions of the anti-communist current will be subjected to evaluation from the respect of Peyami Safa. 

Keywords: Peyami Safa, Cold War, Anti Communism, Communism Danger, Right –Left Clash, Commu-
nist Antogonism.
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Türk düşün ce si nin en ge nel an lam da si ya sal ve top lum sal de ğiş me le re
bağ lı ola rak bi çim len di ği, da ha doğ ru su düşün ce nin ge lişi min de te mel

be lir le nim iliş ki si nin si ya sal-top lum sal et ken le hi ne ku rul du ğu söy le ne bi lir.
Bu açı dan düşün sel pra tik ler le si ya sal se rü ven ara sın da sı kı iliş ki nin var lı ğı
in kar edi le mez. Es ki Or ta As ya Türk top lum la rın da dev let ve si ya set le il gi li
“kut” an la yışı nın ve Türk le rin İs la mi ye te ge çişiy le bir lik te da hil ol duk la rı
ye ni me de ni yet için de yü rüt tük le ri “ga za” ve “fe tih” si ya se ti nin Türk top -
lum düşün ce si ni be lir le di ği gö rül mek te dir. Yi ne Os man lı’nın kla sik dö ne -
min de “dev let-i ebed müd det” ve “ni zam-ı alem” an la yışı nın ge nel Türk
düşün ce si üze rin de be lir le yi ci ol du ğu nu söy le ye bi li riz. II. Vi ya na ye nil gi si
ve ar ka sın dan ge len as ke ri başa rı sız lık lar “dev let-i ebed müd det” düşün ce -
si nin sar sıl ma sı na ve dev le tin ken di dü ze ni hak kın da şüp he ye düş me si ne
yol aça cak tır. Bu sar sı cı ge liş me le ri iz le yen dev re de Türk düşün ce si nin ye ni
eği lim ve özel lik ler ka zan ma sı na yol açan “Ba tı lı laş ma” sü re ci baş lar. Ba tı
karşı sın da alı nan ye nil gi le rin önü ne geç mek ve dev le ti yaşat mak ça ba sı için -
de ön ce or du nun Ba tı lı laş tı rıl ma sıy la baş la yan sü reç gi de rek ida ri ve top -
lum sal ku rum la ra doğ ru ge niş le miş, bu ge niş le me ye bağ lı ola rak da düşün -
ce de fark lı laş ma ve çeşit len me mey da na gel miş tir. İm pa ra tor lu ğu kur tar mak
kay gı sı te me lin de ki ye ni ara yış lar düşün ce de çeşit li ğe yol açar ken düşün ce
mer ke zin de/odak la rın da da fark lı laş ma lar gö rül müş tür. 19. yüz yı lın baş la -
rın dan iti ba ren dev le tin si ya se ti nin mer ke zi ne otu ran Ba tı lı laş ma ter ci hi ba -
zen ya vaş la yıp ba zen hız la na rak, de ğişik yön ve eği lim ler ka za na rak Türk
düşün ce ve si ya sal ta ri hi ne dam ga sı nı vur muş tur. Son dö nem de Ba tı lı laş ma
ol gu su nun, Türk düşün ce si ni et ki le yip bi çim len di ren di ğer ol gu lar dan hem
da ha et ki li hem de sü rek li ol du ğu nu düşün mek müm kün dür. 

Os man lı’dan dev ra lı nan bir ta kım eği lim le rin ya nın da Cum hu ri yet dö ne -
min de ye ni bir an lam ve eği lim ka za nan Türk Ba tı lı laş ma sın da, II. Dün ya Sa -
vaşı son ra sın da önem li bir kı rıl ma yaşan mış tır.1 Ana yö rün ge de ğiş me mek -
le bir lik te ye ni Ba tı lı laş ma pra tik le ri ne yol açan bu ye ni eği lim, dev le tin üst -
len di ği ye ni si ya set ten kay nak lan mak ta dır. Si ya set te ki bu de ğişi me bağ lı ola -
rak Türk düşün ce si de ye ni eği lim ve özel lik ler ka za na cak tır. Ye ni oluşan iki
ku tup lu dün ya da So ğuk Sa vaş kon sep ti ne uy gun bir po zis yon alan Tür ki -
ye’nin ye ni si ya si se çi min den düşün ce gün de mi de doğ ru dan et ki len miş tir:
Ko nu lar, yak laşım lar, öne çı kan fi gür ler de ğiş miş tir. Tek Par ti dö ne mi ne
dam ga sı nı vu ran düşün sel fi gür ler bi le ken di le ri ni ye ni koşul la ra uy dur ma
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1 Dö ne min ko şul la rı na bağ lı ola rak Tür ki ye’de fi kir ha ya tı nın ye ni den bi çim len me si hak kın -
da bkz. H. Bay ram Kaç ma zoğ lu, “Tür ki ye’de Sos yo lo ji Ça lış ma la rı: 1950-60 Dö ne mi”, Sos -
yo lo ji Der gi si, 3. Di zi - 4. Sa yı, İs tan bul, 1997, ss. 131-177. 



ge re ği ni duy muş lar dır. Türk düşün ce sin de ye ni dö ne min ön ce lik li ko nu la -
rın dan bi ri “ko mü nizm teh li ke si” ve “an ti-ko mü nizm”dir. So ğuk Sa vaş yıl -
la rın da ka pi ta list Ba tı ül ke le rin de tır man ma ya baş la yan ko mü nizm fo bi siy le
eş gü düm lü bir bi çim de, an ti-ko mü nist pro pa gan da Tür ki ye’de de -özel lik le
ABD’de ki ör ne ği ne ben zer/pa ra lel bir şe kil de- art mış ve So ğuk Sa vaşın şid -
de ti ne bağ lı ola rak yön ka zan mış tır. 

Bu ya zı da Tür ki ye’de an ti-ko mü nist akı mın düşün sel bo yu tu Pe ya mi
Sa fa üze rin den de ğer len di ril me ye ta bi tu tu la cak tır. Pe ya mi Sa fa is mi ni seç -
me mi zin bir ne de ni, ül ke miz de an ti-ko mü nist akı mın ilk sis tem li, dok tri -
ner tem sil ci le rin den bi ri ol ma sı dır.2 Be lir li bir dö nem ül ke miz de bu akı mın
te mel özel lik le ri, söy le mi, araç la rı ve yön te mi Pe ya mi Sa fa’nın yak laşım la -
rın dan et ki len miş tir. Onun sos ya lizm ve ko mü niz me karşı eleş ti ri le ri, kul -
lan dı ğı dil ve ar gü man lar, ölü mün den son ra da bu ge le ne ği sür dü ren ler ta -
ra fın dan kul la nıl mış, de vam et ti ril miş tir. Sa fa’nın ko mü nizm le mü ca de le
içe rik li gün lük ya zı la rı ölü mün den son ra der le nip ki tap ola rak ba sıl mış tır.
Ör ne ğin, için de ko mü niz me yö ne lik eleş ti ri le ri nin de yer al dı ğı ba zı ya zı -
la rı Seç me ler baş lı ğı al tın da der le ne rek 1970 yı lın da Dev let Ki tap la rı ta ra fın -
dan ya yım lan mış tır. Bu yıl lar da Pe ya mi Sa fa ül ke de ki sağ-sol ça tış ma sın da
sağ cı ke si min ya zı la rın dan il ham alıp bes len di ği fi kir adam la rın dan bi ri ol -
ma yı sür dür müş tür. Bu gün de çok bi li nen, oku nan bir ya zar olan Sa fa, da -
ha çok ro man cı kim li ğiy le gün de me ge ti ril mek te dir. Üze ri ne ya pı lan ça lış -
ma lar da ro man la rı, ro man la rın da ki kah ra man la rın psi ko lo jik ka rak ter le ri
ve Do ğu-Ba tı iki le mi/sen te zi ile sı nır lı gö zük mek te dir. Si ya set le iliş ki si
üze rin de he men he men hiç du rul ma mak ta dır. Hal bu ki Sa fa, bir ro man cı
ol ma nın ya nı sı ra fi kir ada mı po zis yo nu ser gi le miş ve gün de lik si ya sal tar -
tış ma lar dan uzak kal ma mış tır. Ül ke nin si ya sal gi dişa tı nı fi kir le riy le et ki le -
me ça ba sı ya nın da si ya si pra tik ler için de de yer al mış; 1950 se çim le rin de
CHP’den Bur sa mil let ve ki li ada yı ol muş tur. Bu sü reç te İs met İnö nü’nün
ya kın il gi si ni ve des te ği ni al dı ğı bi lin mek te dir. Sa fa’nın, sa vaş yıl la rın da
CHP’nin yü rüt tü ğü si ya se te cid di eleş ti ri ler ge tir miş ol ma sı na karşın
CHP’den mil let ve ki li ada yı ol ma sı an lam lı dır. Çün kü Pe ya mi Sa fa, ül ke nin
çok par ti li sis te me ge çişi için uy gun koşul la rın oluş ma dı ğı na inan mak ta dır.
Bu inan cı na, re ji min ül ke de ye te rin ce otur ma dı ğı ve re jim de ğişik li ği nin ül -
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2 Şüp he siz ül ke miz de an ti-ko mü nizm te ma yü lü Pe ya mi Sa fa ile baş la maz; ilk nü ve le ri II.
Meş ru ti yet dö ne mi ne ka dar gö tü rü le bi lir. 1930’la rın son la rın dan iti ba ren ül ke miz de ba zı
si ya si çev re ler üze rin de ar tan Al man et ki si ne bağ lı ola rak ge li şip ırk çı-Tu ran cı eği lim ler
gös te ren an ti-ko mü nist ce re yan ve bu ce re ya nın Ni hal At sız gi bi ti pik tem sil ci le ri nin dü -
şün ce le ri ni son ra ki ya zı mız da ele ala ca ğız. 



ke için fe la ket le so nuç la na ca ğı en dişe si yön ver miş tir. Oku ma-yaz ma ora -
nı nın çok düşük ol du ğu ül ke de çok par ti li sis te me ge çiş “bö lün me le re,
özel lik le bir ta kım kor kunç ih ti ras la rın is te dik le ri gi bi boş mey dan lar bul -
ma la rı na yol aça cak tır.”3 Bu ge rek çey le CHP’den ay rı lıp DP’yi ku ran kad -
ro yu “dış te sir ler le, da ha doğ ru su dışa özen me ve da ha çok des tek bu lu na -
ca ğı ümi diy le gi rişi len ha re ket ten ya rar la na rak te mi ze çık mak”la suç la mış -
tır. DP kad ro su nu si ya sal ic ra at la rın dan do la yı so rum lu tu tan Sa fa, Dört lü
Tak rir ola yı4 üze ri ne mu ha lif bir ta vır ala rak “Bir is ti fa mek tu bu ile te miz -
le nil mez” de miş tir.5 Çok par ti li yaşa ma ge çişe karşı ol ma sı, ül ke nin ge le ce -
ği ne iliş kin taşı dı ğı (“ül ke nin bö lün me si” gi bi) en dişe le riy le il gi li dir. As lın -
da en dişe kay na ğı çok par ti li yaşa mın ken di sin den zi ya de, bu ye ni re ji min
“ül ke için za rar lı ve bö lü cü” si ya sal par ti le rin bi rer ak tör ola rak be lir me si -
ne fır sat ve re ce ği ni düşün me si dir. Baş ka de yiş le Pe ya mi Sa fa, Mark sizm,
ko mü nizm gi bi ide olo ji le rin ül ke de ya yıl ma ze mi ni bu la ca ğı ve Tür ki -
ye’nin Sov yet le rin bir pey ki ha li ne gel me ris kin den kork mak ta dır. Ger çek -
te Tür ki ye’de ki an ti-ko mü nist ha re ke tin ve bu ha re ke tin tem sil ci le ri nin te -
mel çı kış/da ya nak nok ta sı da bu kor ku ol muş tur. 

Pe ya mi Sa fa çok par ti li sis te me ge çiş tar tış ma la rı nın baş la dı ğı 1945 yı lın -
da Bü yük Do ğu der gi sin de ka le me al dı ğı “Su al ler” ad lı ya zı sın da “yir mi üç
in kı lâp yı lın da res men ana sı na söv dü ğü müz li be ral ni za ma doğ ru bu can
atışı mız ne den?” so ru su nu so rar. II. Meş ru ti yet dö ne mi nin hür ri yet ta lep le -
ri nin Os man lı’nın Af ri ka ve Av ru pa’da ki top rak la rı nın kay bı pa ha sı na el de
edil di ği ni, er ken bir de mok ra si nin mil li bir li ğe za rar ve re ce ği ni, mil li bir li ğin
za rar gör me si du ru mun da ise bu du rum dan Rus ya’nın ve ko mü nist le rin ya -
rar la na cak la rı nı sa vu nur. Sov yet le rin o yıl lar da DP’yi des tek le me si ve Tan
çev re si nin DP’nin ku ru luşu nu “bur ju va de mok ra tik dev ri min ta mam lan ma -
sı yö nün de atıl mış bir adım” ola rak ilan et me si boşu na de ğil dir. DP’nin ik ti -
da ra gel di ği 1950 yı lı na ka dar bu par ti ye ve ku ru cu la rı na karşı sert eleş ti ri -
ler ge ti ren Sa fa, bu sü reç te ken di si ne CHP’ye ya kın bir po zis yon be lir le miş -
tir. An cak da ha son ra ül ke de So ğuk Sa vaş koşul la rı nın şid det len me si karşı -
sın da DP’nin ko mü nizm le mü ca de le si ya se ti ni olum lu karşı la mış ve DP’ye
yö nel miş tir. 
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3 Vec di Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, Yağ mur Yay., İs tan bul, 1978, s. 80, 90-91.
4 Dört lü Tak rir, 12 Ha zi ran 1945’te Ce lal Ba yar, Re fik Ko ral tan, Ad nan Men de res ve Fu at

Köp rü lü’nün mec lis gru bun da açık ola rak gö rü şül mek üze re ver di ği öner ge dir. Öner ge nin
ana fik ri, çok par ti li sis te me ge çi şin te mel il ke le ri nin be lir len me si dir. 

5 A.g.e., s. 90. Pe ya mi Sa fa’nın baş lan gıç ta ki si ya sal ter ci hi ni DP de ğil CHP le hi ne yap mış ol -
ma sı ger çek ten il gi çe ki ci dir. 



Gö rü le ce ği gi bi Sa fa sa de ce “psi ko lo jik ro man ya za rı” bo yu tuy la de ğer -
len di ri le bi le cek bir kişi de ğil dir. Onun en te lek tü el se rü ve ni Cum hu ri ye tin ol -
duk ça kri tik bir saf ha sın da ger çek leşen si ya sal ve top lum sal ge liş me ler le iç
içe geç mek te dir. İl gi le ri, tar tış ma ko nu la rı dö ne min koşul la rı nı yan sıt mak ta -
dır.6 Onun kişi sel ma ce ra sı ya kın dö nem Türk düşün ce si ni an la mak ve de -
ğer len dir mek için bi ze im kân sun mak ta dır. Ay nı za man da Pe ya mi Sa fa’nın
si ya si mü ca de le le ri, son dö nem de ül ke miz de si ya set ve düşün ce gün de min -
de et ki li olan kad ro la rın ay nı si ya sal ge le nek için den ge li yor ol ma la rı do la -
yı sıy la gü nü müz si ya sal tar tış ma la rı nın da yan dı ğı te mel pa ra dig ma nın da -
ya nak la rı nı kav ra mak açı sın dan da an lam lı ola cak tır. 

Tür ki ye’de ko mü nizm le mü ca de le nin önem li si ma la rın dan bi ri Pe ya mi
Sa fa’dır. Be lir li si ya si mah fil ler de, ken di si ni ko mü niz me ve ko mü nist le re
karşı sa vaşa ada mış “mü ca hit Pe ya mi”7 la ka bıy la anı lan Sa fa’nın an ti-ko mü -
nist fa ali yet le ri 1935’ler de baş lar. Haf ta ve Kül tür Haf ta sı gi bi der gi ler de ko -
nuy la il gi li ilk ya zı la rı ya yın la nır. Baş lan gıç ta ken di le ri ne ki tap it haf ede cek
ka dar dost ol du ğu Na zım Hik met ve Sa ba hat tin Ali’den bu dö nem de uzak -
laş mış ve mü ca de le si ni on lar üze rin den sür dür müş tür. Sos ya lizm ve ko mü -
niz mi teh li ke li bi rer ide olo ji ola rak al gı la yan ve on la rı bir teh dit ola rak gö ren
dev le tin, 1950’ler de So ğuk Sa vaş’ın şid det len me siy le bir lik te ko mü nizm le
mü ca de le yi te mel si ya set ola rak be nim se me sin den son ra, Pe ya mi Sa fa da ha
kes kin bir ta vır la öne çık mış tır. 1935’ten iti ba ren sür dür dü ğü si ya sal de ne yi -
mi, dev let ve top lum nez din de öne çık ma sı nı ko lay laş tı ran bir et ken dir.
Yaşa mı nın bü yük bö lü mü nü ko mü nizm karşıt lı ğı na ada yan Pe ya mi Sa fa,
mü ca de le nin sa de ce fi kir dü ze yin de de ğil si ya sal ve po li si ye dü zey de de
sür dü rül me si ge rek li li ği ni hep vur gu la mış tır. 1950’le rin baş la rın dan iti ba ren
ya zı la rıy la dev le tin ko mü nizm le mü ca de le po li ti ka sı na ade ta yön ver mek is -
te miş, yet ki li le re ve ka mu oyu na ko mü nizm le mü ca de le de akıl ho ca lı ğı yap -
mış tır. 1950’le rin ikin ci ya rı sın dan iti ba ren, ön ce ki yıl lar da eleş tir di ği DP ile
iliş ki si gi de rek art ma ya baş la mış tır. Ad nan Men de res’in da ve tiy le git ti ği An -
ka ra’da hü kü met yet ki li le riy le Tür ki ye’de sol ha re ket ler üze ri ne bir gö rüş me
yap mış tır. Fu at Köp rü lü’nün de ha zır bu lun du ğu bu gö rüş me de Tür ki ye’de

175

TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI

6 Pe ya mi Sa fa, dil dev ri mi nin bi rin ci yı lın da Cum hu ri yet Mek tep le ri ne Al fa be, Cum hu ri yet Mek -
tep le ri ne Kı ra at 1, 2, 3 ve 5. Sı nıf ders ki tap la rıy la dil dev ri mi ne kat kı ya par ken, iler le yen yıl -
lar da cid di an lam da Dil Dev ri mi’ne cid di eleş ti ri ler ge tir miş tir. Yi ne ken di ifa de siy le Türk
Dev ri mi üze ri ne ilk sis tem li ça lış ma ola rak gör dü ğü Türk İn kı la bı na Ba kış lar ad lı ese rin de
Türk Dev ri mi ne yö ne lik övü cü ifa de ler da ha son ra ki bas kı la rın dan çı ka rıl mış tır. 

7 Ga lip Er dem, “Çi le li Bir Ha yat”, Pe ya mi Sa fa, Sos ya lizm, Mark sizm, Ko mü nizm için de, Ötü -
ken Yay., İs tan bul, 1999, s. 12. 



aşı rı sol akım la rın teh li ke le ri ne dik kat çek miş, mil li yet çi genç le re sa hip çı kıl -
ma sı nı, aşı rı so lun genç lik üze rin de tah ri bat yap ma sı nı ön le mek için bir
genç lik ba kan lı ğı ku rul ma sı nı öner miş tir.8

Ede bi yat dün ya sın da bir ro man cı ola rak ün le nen Sa fa, 1950’li yıl la rın
başın dan iti ba ren hi kâ ye-ro man ya zar lı ğın dan uzak laşır. Mark sizm, sos ya -
lizm ve ko mü nizm le il gi li teo rik ya zı la rı nın ya nı sı ra gün lük ga ze te ler de
ağır lık lı ola rak “ko mü nist teh li ke”, “Tür ki ye’de giz li ko mü nist fa ali yet ler”
üze ri ne ya zı lar ka le me al mış tır. Bu yıl lar So ğuk Sa vaşın et ki siy le an ti-ko mü -
nist ha re ke tin an ti-Sov yet çi lik te me li ne otur ma ya baş la dı ğı yıl lar dır. Sa fa,
de ğişik ga ze te ve der gi ler de ka le me al dı ğı ya zı la rıy la “Krem lin aja nı” ola rak
ni te len dir di ği sol cu ay dın lar la po le mi ğe gir miş tir. Na zım Hik met’ten Muh -
sin Er tuğ rul’a, Sa ba hat tin Ali’den Ser tel le re, Yu nus ve Na dir Na di’den Aziz
Ne sin’e ka dar -ken di ifa de siy le- “ko mü nist li ği tes cil len miş” in san lar la tar tış -
ma ya gi rişir. Ko mü nist ola rak ni te le di ği bu ay dın la rın ya nın da Ya kup Kad -
ri, Ah met Haşim, Hü se yin Ca hit Yal çın gi bi ya zar lar la da ede bi ve si ya sal ne -
den ler den do la yı sert tar tış ma la ra gir miş tir. Ah met Haşim’le ede bi yat üze ri -
ne baş la yan tar tış ma la rı Arap lık-Türk lük tar tış ma sı na ka yın ca Ham dul lah
Sup hi ara ya gi rip tar tış ma ya mü da ha le eder.9 Gö rüş le ri ni sa vu nur ken ol -
duk ça ce sur ve atak bir ta vır ser gi le yen Sa fa’nın10 kıv rak ve et ki le yi ci bir ya -
zı üs lu bu var dır. Bun dan do la yı ken di sin den çe ki ni len bir “po le mik us ta sı”
ola rak ta nı nır. An cak fi kir le ri nin dö nem için de de ğiş me si ne de niy le ba zen
ken di için de çe liş ki le re düş tü ğü de ol muş tur. Ba zı çev re ler de dö nek lik le,
faşist lik le suç lan mış ol ma sı bu ikir cik li tu tu muy la il gi li ol ma lı dır. 

Pe ya mi Sa fa’nın Si ya sal-İde o lo jik Se rü ve ni

Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi Sa fa’nın düşün sel se rü ve ni ve si ya sal yö ne -
liş le ri Tür ki ye’nin top lum sal ve si ya sal se rü ve niy le pa ra lel lik ler gös ter -
mek te dir. Onun yaşa möy kü sü gö ze til di ğin de, düşün sel eği lim le ri ve si ya -
sal tu tum la rıy la ül ke nin si ya sal dö nüşüm le ri nin iç içe geç ti ği ni gör mek
müm kün dür. 
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8 Vec di Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, s. 118-119. An cak bu gö rüş me den son ra Sa fa, öne ri le ri -
nin dik ka te alın ma dı ğın dan ve Men de res’in ken di ni sa de ce ba raj yap ma ya ada dı ğın dan
ya kın mış tır.

9 Be şir Ay va zoğ lu, Pe ya mi: Ha ya tı, Sa na tı, Fel se fi Dra mı, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul, 1999, s. 93-96. 
10 Ata türk’ün Dol ma bah çe Sa ra yı’nda ede bi yat çı lar la yap tı ğı bir top lan tı da, Ata türk’ün yap -

tı ğı ede bi yat ta nı mı na “Ol ma dı Pa şa haz ret le ri, ol ma dı” di ye rek kar şı çık mış tır. Bkz. Vec di
Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, s. 27.



Pe ya mi Sa fa, Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun son yıl la rın da, 1899’da şa ir bir
ba ba nın ço cu ğu ola rak dün ya ya ge lir.* Da ha ço cuk yaş lar da im pa ra tor lu ğun
çö küşü ne ta nık ola cak tır. II. Meş ru ti yet dö ne mi nin zen gin düşün ce tar tış ma la -
rı na, Cum hu ri ye tin ku ru luşu na ve dev rim le re, çok par ti li dö ne me, de ğişen ül -
ke si ya se ti ne ve sı kın tı lar la do lu mo dern leş me ham le le ri ne ta nık lık et miş tir. Bu
ba kım dan, ül ke nin sar sı cı koşul la rı na ma ruz ka lan “bir ge çiş dö ne mi ay dı nı”
ola rak ni te len di ri le bi lir. Ai le si nin geç mişi nin Fa tih Sul tan Meh met’in ho ca sı
Akşem sed din’e da yan dı ğı nı, İs ma il Ha mi Da niş mend’in yap tı ğı bir şe ce re
araş tır ma sı na da ya na rak ken di si söy le mek te dir.11 Çev re si ge niş bir şa ir ba ba -
nın oğ lu ol ma sı, II. Meş ru ti yet dö ne mi nin ön de ge len ay dın ve ya zar la rıy la kü -
çük yaş ta ta nışık lık kur ma sı nı, fi kir tar tış ma la rı için de ye tiş me si ni sağ la mış tır.
Ab dul lah Cev det, Ah met Ağa oğ lu, Yah ya Ke mal, Hü se yin Ca hit Yal çın, Ya kup
Kad ri gi bi dö ne min ön de ge len ay dın la rıy la ba ğı düşün sel ge lişi min de önem li
rol oy na mış tır. Ab dül ha mit’in Si vas’a sür gün et ti ği ba ba sı nın er ken ölü mü
üze ri ne da ha kü çük yaş ta ha ya tı nı ka zan mak zo run da kal ma sı ve ya ka lan dı ğı
aman sız has ta lık onun en te lek tü el kim li ği üze rin de de rin iz ler bı rak mış tır. Ba -
ba sı nı kay bet ti ğin de Sa fa he nüz iki yaşın da dır; do kuz yaşın da ağır bir ke mik
has ta lı ğı na ya ka la nır, on üç yaşın da ise ça lış mak zo run da ka lır. Bü tün bu zor -
luk la rın ya rat tı ğı dram, onun ede bi ve si ya si ça lış ma la rın da yan sı ma sı nı bu la -
cak tır. 1938 yı lın da yaz dı ğı bir ya zı da bu du ru mu şu söz ler le açık la mak ta dır:
“Kı sa bir fa sı lay la hem ko ca sı nı hem ço cu ğu nu kay be den bir ka dı nın hıç kı rık -
la rı ara sın da ken di mi bul ma ya baş la dım. Bel ki bü tün ki tap la rı mı dol du ran ‘bir
fa ci a bek le mek veh mi’ ve yak laşan her ayak se sin de bir teh li ke sez mek kor ku -
su böy le bir baş lan gı cın ne ti ce si dir.”12 Sos ya lizm ve ko mü niz mi “Türk mil le ti -
nin en bü yük düş ma nı ide olo ji ler” ola rak gö rüp ha ya tı nı bu ide olo ji ler le mü -
ca de le ye ada ma sın da tüm yaşa mı bo yun ca üze rin den ata ma dı ğı “bir fa ci a bek -
le mek veh mi”ni, er ken den ma ruz kal dı ğı bu dra ma tik ruh sal de ne yim le iliş ki -
len dir mek bir de re ce ye ka dar açık la yı cı ola bi lir. Ni te kim bu ya zı sı nın de va -
mın da şöy le de mek te dir: “Bü tün bu ki tap la rı sa kat la yan ku sur la rın ben den ol -
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* Sa fa, şa ir bir ai le den gel mek te dir. De de si Trab zon lu Meh met Beh çet Efen di ve am ca sı Ah -
met Ve fa şa ir dir. Di ğer am ca sı Ali Ka mil Ak yüz, ya zar dır. Bkz. Pe ya mi Sa fa, Seç me ler, (Fa -
ruk K. Ti mur taş’ın ön sö zü), Dev let Ki tap la rı, İs tan bul, 1970, s. V. An cak ya zı ha ya tı sü re sin -
de Sa fa faz la şi ir yaz ma mış, şi i ri sa de ce Na zım’la gir di ği po le mik ler sı ra sın da yaz mış tır.

11 Vec di Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, s. 174-179. Bu bö lüm de Bü rün, Sa fa’nın ka bi li yet ve de ğe -
ri nin an cak bü yük bir in san la kan ve gen bağ lı lı ğı bu lun ma sıy la açık la na bi le ce ği ni, tıp me ra -
kı ve eği tim de ki ba şa rı sı nın da bu kök le re bağ lı ol du ğu nu ya zar. Bü rün, Sa fa’nın gös ter di ği
bir ke ra me ti de ya zı sın da ak tar mak ta dır. Bu ke ra me tin ne de ni ni so run ca Sa fa, “Be ye fen di de -
di, Ak şem sed din Haz ret le ri nin to ru nu ol du ğu mu bi li yor su nuz...” şek lin de ce vap ve rir. 

12 Pe ya mi Sa fa, Seç me ler, (Fa ruk K. Ti mur taş’ın ön sö zü), s. VI.



du ğu ka dar, be nim ça lış ma şart la rı mı aled de vam ber bat et miş bir ce mi ye tin
ver di ği hu zur suz luk, ve fa sız lık ve em ni yet siz lik ten doğ du ğu nu söy le ye ce ğim.
On do kuz se ne lik ya zı ha ya tım da, bu ce mi yet ba na bir haf ta is ti ra hat im ka nı
ver me miş tir.”13 Sa fa gi bi onul maz bir mil li yet çi nin ken di yaşa dı ğı dram dan
için de yaşa dı ğı top lu mu so rum lu tut ma sı ve bu du rum dan öf key le bah set me -
si ger çek ten il ginç tir. Sa fa’nın ha ya tı bo yun ca sü rek li yaz ma ça ba sı nın ve mü -
ca de le ru hu nun kay na ğı nı bi raz da bu ge ri lim de ara mak ge re kir. Tar tış tı ğı in -
san karşı sın da pes et me me si, Türk ba sı nı nın en bü yük po le mik çi si ola rak ta -
nın ma sı na yol aç mış tır. Po le mik çi lik te, karşı sı na al dı ğı in sa nı yaz mak tan alı ko -
ya cak ka dar us ta ol du ğu söy le nir.14 Yaşa dı ğı dö nem de, mu ha fa za kâr ay dın lar
da da hil ol mak üze re, tar tış ma dı ğı ay dın kal ma dı ğı gi bi, yaz ma dı ğı gün lük ga -
ze te de yok gi bi dir. Bir çok der gi ve ga ze te de15 ya zan Sa fa he men her ko nu da -
ağır lık lı ko nu su olan sos ya lizm, Mark sizm, Sov yet Rus ya, ko mü nizm teh li ke si
vb. dışın da da- ya zı lar ka le me al mış tır. Ka dın dan aşk ha ya tı na, mo da dan cin -
sel li ğe, ah lak tan di ne, di ni iba det ten sağ lı ğa ka dar çok ge niş bir yel pa ze ye ya -
yı lan ya zı lar yaz mış tır. Bun da kuş ku suz ga ze te köşe ya zar lı ğı nın ya nın da, yaz -
ma yı bir yaşam bi çi mi ha li ne ge tir me si nin de et ki si var dır. Ay rı ca Sa fa, üni ver -
si te ler de, Emi nö nü ve Üs kü dar Hal kev le ri’nde ro man, şi ir, Do ğu-Ba tı me de ni -
yet le ri ve sos ya lizm ko nu la rın da kon fe rans lar ver miş tir.16 Hat ta Do ğu-Ba tı me -
se le si ni bir di zi kon fe rans la ilk de fa gün de me ge ti ren, tar tış ma ya açan kişi nin
ken di si ol du ğu nu söy le mek te dir. Sa fa yaşa mı bo yun ca top lum sal ve si ya sal
olay lar karşı sın da pa sif bir göz lem ci ola rak kal ma mış, de ğişim de et ki li ol ma ya
ça lış mış tır. Sü reç üze rin de et ki li ol mak ça ba sı ya nın da ye ni ge liş me ler karşı sın -
da kon jonk tü rel bir tu tum al ma ko nu sun da da başa rı lı dır. 

Dü zen li bir eği tim ala ma yan Pe ya mi Sa fa, Ve fa İda di si’nde ki öğ re ni mi ni
ya rı da bı ra ka rak ha ya tı nı ka zan mak için kı sa sü re Pos ta-Tel graf Ne za re -
ti’nde ça lışır. Da ha son ra 15 yaşın da öğ ret men li ğe baş lar. Bu sü re için de eği -
tim, psi ko lo ji, sos yo lo ji ve fel se fe alan la rın da ken di ni ge liş ti rir.17 Mü ta re ke
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13 A.g.e., s. VI I.
14 Sa fa ile Ha şim ara sın da dil dev ri mi yü zün den çı kan bir tar tış ma son ra sın da Ali Na ci’nin

“Mon şer, Ha şi mi bi tir din. Dört gün dür bir ke li me ya za mı yor. Al lah kim se yi se nin di li ne
dü şür me sin.” de di ği söy le nir. Ak ta ran Be şir Ay va zoğ lu, Pe ya mi: Ha ya tı, Sa na tı, Fel se fi Dra -
mı, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul, 1999, s. 98. 

15 Son Tel graf, Son Sa at, Son Pos ta, Ulus, Ak şam, Va kit, Tas vir-i Ef kâr, Mil li yet, Cum hu ri yet, Ter cü -
man gi bi dö ne min önem li ga ze te le rin de ya zı lar yaz mış tır. 

16 Vec di Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, s. 87.
17 Sa fa’nın aka de mik bir geç mi şi ol ma ma sı na kar şın psi ko lo ji, sos yo lo ji ve fel se fe alan la rın da

ken di ni ge liş tir me si ne de niy le sos yal psi ko log la rı mız dan Sab ri Esat Si ya vuş gil, onun için
“al tın be yin li adam” ifa de si ni kul lan mış tır. 



yıl la rın da kar deşiy le bir lik te çı kar dık la rı Yir min ci Asır ad lı akşam ga ze te siy -
le ya zı ha ya tı na atı lan Sa fa, bu ra da As rın Hi kâ ye le ri baş lı ğı al tın da im za sız
ya zı lar ka le me alır. Yir mi iki yaşın da yaz dı ğı ilk ro ma nı Söz de Kız lar (si ne ma -
ya da uyar lan mış tır) ile ede bi yat dün ya sın da bü yük şöh ret ka za nır. 1938 yı -
lın da ya yın la dı ğı ilk fik ri ese ri sa yı lan Türk İn kı lâ bı na Ba kış lar’a ka dar ağır lık -
lı ola rak ro man ve hi kâ ye yaz mış tır. Bu eser le rin de ge nel ola rak ken di ha ya -
tın dan mül hem psi ko lo jik olay ve ol gu la rı yan sı tır ken, ay nı za man da ku ru -
luş ve ku rum laş ma sü re cin de ki re ji min/top lu mun yaşa dı ğı be lir siz lik ve çe -
liş ki le ri iş le miş tir. Ade ta top lu mun ge çiş dö ne min de yaşa dı ğı trav ma ile ken -
di yaşa mı ara sın da bir pa ra lel lik kur muş tur. Sa fa, Os man lı’dan Cum hu ri -
yet’e in ti kal eden ilk kuşak ay dın lar dan bi ri dir ve bu kuşa ğa men sup ay dın -
la rın yaşa dı ğı te red düt ve çe liş ki ler den o da ya ka sı nı kur ta ra ma mış tır.18 Ro -
man la rı nın is mi bi le bu te red düt ve kay gı la rın bir şe kil de di le ge ti ril me si dir:
Do ku zun cu Ha ri ci ye Ko ğuşu (ço cuk lu ğun da ge çir di ği has ta lı ğın yan sı ma la rı nı
bu ese rin de iz le mek müm kün dür), Bir Te red dü dün Ro ma nı, Yal nı zız, Biz İn san -
lar gi bi. Bu açı dan Sa fa’nın ede bi ve en te lek tü el me tin le ri nin Tür ki ye’nin si -
ya sal ve top lum sal de ğişim san cı la rı nı yan sıt tı ğı söy le ne bi lir. Tür ki ye’de Al -
man et ki si nin art tı ğı II. Dün ya Sa vaşı yıl la rın da Ser ver Be di im za sıy la yaz dı -
ğı ro man ve hi kâ ye le rin sa yı sı art mış tır. Ve il ginç tir ki baş lık la rı na ba kıl dı ğı
za man (Kan lı Gül ler, Ateş, Fır tı na Ge ce si, Ka ran lık ta Hü cum, Po lis Tu za ğı, Han
Bas kı nı, Ana do lu Ka va ğın da Bir Ci na yet, Be yaz Ce hen nem, Şey ta ni Tu zak gi bi)
“can si pe ra ne bir sa vaş ha li”ni yan sı tan ko nu lar dır. 

Sa fa’nın Cum hu ri ye tin ila nı ve ön ce sin de ki si ya sal tar tış ma lar karşı sın da -
ki tu tu mu nu çok net bir bi çim de iz le ye mi yo ruz. Bu dö nem de ga ze te ler de hi -
kâ ye ler ya yın la yan Sa fa tar tış ma lar da et ki li ola cak fik ri ol gun lu ğa sa hip de -
ğil dir. An cak Cum hu ri ye tin ilk dö ne min de ba zı dev rim le re karşı bel li çe kin -
ce ler için de ol du ğu an laşıl mak ta dır. Ör ne ğin harf dev ri mi karşı sın da ıs tı rap
yaşa dı ğı nı ba zı ya zı la rın dan an lı yo ruz. Sa fa’ya gö re, harf dev ri mi kül tü rel bir
ko puşa ve buh ra na yol aça cak ve ye ni ne sil le ri ço rak bir kül tür or ta mın da bı -
ra ka cak tır. Bu buh ra nı at lat mak için ye ni nes le hiç ol maz sa ye ni harf le rin ya -
nın da Arap al fa be si ni de öğ ret mek ge rek mek te dir. “Ye ni harf le ri ka bul eden
bir in kı lâp, es ki harf ler le ya zıl mış Türk ki tap la rı nı ye ni ne sil le re okut ma nın
ça re si ni bul ma ğa mec bur dur. Bu va zi fe de ba na de ğil o in kı lâ bı ya pan la ra
düşer” di ye ya zar.19 Böy le söy le se de harf dev ri mi ni ta mam lar ni te lik te ki dil
ku rul tay la rın da önem li gö rev ler al mış tır. Ay rı ca al fa be ve gra mer ki tap la rı ya -
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18 Be şir Ay va zoğ lu, a.g.e., s. 92-96.
19 Er gun Gö ze’den ak ta ran Be şir Ay va zoğ lu, Pe ya mi, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul 1999, s. 104. 



za rak dev ri me bü yük kat kı sağ lar. 1938 yı lın da yaz dı ğı ve bel ki de Türk dev -
ri mi üze ri ne ilk sis tem li ça lış ma olan Türk İn kı la bı na Ba kış lar’da harf dev ri mi -
ni “me de ni yet çi lik ten doğ ma in kı lap ha re ke ti” için de de ğer len di rir.20

1931’de, dev rim le rin hız la sür dü rül dü ğü bir dö nem de yaz dı ğı Fa tih-Har -
bi ye ro ma nın da, Türk düşün ce sin de Tan zi mat’la bir lik te baş la yan iki li ği, Do -
ğu-Ba tı çe liş ki si ni ele al mış tır. Ba tı lı laş ma ça ba la rı karşı sın da or ta ya çı kan
tep ki ha re ket le ri ni bu iki li ğin bir ifa de si ola rak gö ren Sa fa, Cum hu ri yet dev -
rim le ri nin ge le nek sel top lum da ya rat tı ğı iki li ği ve bo zuş ma yı ro man di liy le
eleş tir mek te dir. Ki tap Al man ya’da da il gi gö rür ve Al man ca ya çev ri lir.21 Sa -
fa, ro man ve hi kâ ye le ri ni da ha çok ge çim kay gı sıy la yaz mış tır. 

Sa fa’nın düşün sel se rü ve nin de ilk be lir gin fark lı laş ma, Na zım Hik met’le
yol la rı nı ayır dı ğı ve an ti-ko mü nist içe rik taşı yan ilk si ya sal ya zı la rı nı ka le me
al dı ğı 1935’ler de gö rü lür. Na zım Hik met’le 1928’de baş la yan dost luk la rı nın
“onun Sov yet ler he sa bı na ça lışan fa al bir ajan ol du ğu nu an la dı ğı ta ri he, 1935-
36’ya ka dar de vam et ti ği ni”22 ifa de eden Sa fa, bu ta rih ten iti ba ren ko mü niz me
karşı ta vır alır. “Ce hen nem lik he rif” de di ği Na zım Hik met’in ko mü niz mi nin
“kı ya fet ko mü niz mi” dü ze yin de kal dı ğı nı, ger çek te “pa ra göz” ve kü çük bur -
ju va olan Na zım’ın iş çi kı ya fe ti giy me si ni sa mi mi yet siz bul du ğu nu söy ler. An -
cak Sa fa’nın an ti-ko mü niz me kay ma sı, bir dö nem ay nı der gi ler de yaz dı ğı
dost la rı na sa vaş aç ma sı sa de ce on la rın “Mos ko va he sa bı na” ça lış ma la rı nı an -
la mış ol ma sıy la açık la na maz. Sa fa’nın Al man ya’da 1933’te ik ti da ra ge len Nas -
yo nal Sos ya list le re il gi si nin ol du ğu, gi de rek ar tan bu il gi si nin II. Dün ya Sa vaşı
yıl la rın da Hit ler hay ran lı ğı na dö nüş tü ğü be lir til mek te dir. Hit ler’in bir rad yo
ko nuş ma sı nı din le dik ten son ra bir da ki ka son ra otur du ğu kol tuk ta ba yıl ma sı
bu hay ran lı ğı nın bir gös ter ge si ola rak yo rum la na bi lir. Hit ler’in ko mü niz me
düş man lı ğı, Sa fa’da ona karşı bir hay ran lık his si uyan dır mış ol ma lı dır. Ya kın
dost la rın dan Vec di Bü rün, sa vaş ih ti ma li nin art tı ğı yıl lar da Sa fa’nın “özel soh -
bet le rin de Al man la rı des tek le yen bir dil kul lan dı ğı nı”, bu yüz den “aşı rı sol cu -
lar ta ra fın dan faşist lik le suç lan dı ğı nı” be lirt mek te dir.23

Bu ta rih ler de Sa fa, Al man bü yü kel çi siy le ya kın te ma sı olan Yu nus Na -
di’nin sa hi bi ol du ğu Cum hu ri yet ga ze te sin de yaz mak ta dır ve ga ze te ale nen
mil li yet çi-Al man cı bir çiz gi de ya yın yap mak ta dır. Da ha son ra ki yıl lar da Pe -
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20 Pe ya mi Sa fa, Türk İn kı la bı na Ba kış lar, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul, 2006, s. 98-99.
21 Pe ya mi Sa fa’nın ba zı ya zı la rın dan, özel lik le de 1940’lı yıl lar da ki ya zı la rın dan Al man si ya -

set ve dü şün çev re le riy le ya kın dan iliş ki li ol du ğu an la şıl mak ta dır. Al man la rın da ona bir
il gi si var dır.

22 Pe ya mi Sa fa, Sos ya lizm, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul, 1999, s. 219.
23 Vec di Bü rün, Pe ya mi Sa fa İle 25 Yıl, s. 44. 



ya mi Sa fa’nın Yu nus Na di ile yol la rı ay rı la cak ve ona karşı po le mik içi ne gi -
re cek tir. Sa vaşın baş la dı ğı yıl lar da yo lu nu ayır dı ğı bir baş ka ay dın ise Hü se -
yin Ca hit Yal çın’dır. Ba ba sı nın ar ka daşı olan Yal çın’la ba ba-oğul gi bi sa mi mi
olan Sa fa, sa vaş baş la yın ca Yal çın’ın İn gi liz yan lı sı ve “Hit ler aleyh ta rı” bir
tu tum ser gi le di ği ni gö rün ce ara la rın da ki dost luk iliş ki si ni so na er di rir. Yal -
çın’ın Tür ki ye’yi İn gil te re’nin ya nın da sa vaşa sok ma gay ret le ri karşı sın da
1941 yı lın da Tas vir-i Ef kâr ga ze te sin de çok sert bir ya zı ka le me alır. Ya zı sın da
“Sit tin se ne dir bu mem le ke tin ili ği ni emen ve bü tün fe la ket le ri miz den me sul
sü rü sü rü Hü se yin Ca hid’ler var dır” de mek te dir.24 Bu ra da be lir te lim ki Sa -
fa’nın, yaşa dı ğı dö ne min ay dın ve ya zar la rıy la, hat ta üni ver si te men sup la -
rıy la ya kın iliş ki si bu lun mak ta dır.25 Bir çok şa ir ve ya za rın ede bi yat dün ya sı -
na gir me si ne, ta nın ma sı na öna yak ol muş tur. Ör ne ğin Ca hit Sıt kı’yı ede bi yat
dün ya sı na ka zan dı ran Sa fa ol muş tur. 

1930’la rın son la rın da Pe ya mi Sa fa, Al man ya’da nas yo na liz mi nin yük -
se lişi ve başa rı sı karşı sın da Al man ya’ya ve nas yo nal sos ya list le re ya kın -
laşır. Bu yıl lar da ka le me al dı ğı Türk İn kı la bı na Ba kış lar’ın son kı sım la rın da
baş ta Al man ya ol mak üze re Av ru pa’da yük se len nas yo na liz min öv gü sü nü
ya par. Nas yo na liz mi, hem Mark sizm’in te mel tez le ri ni çü rüt me si ve ona
karşı bir set oluş tur ma sı, hem de top lum da bir leş ti ri ci ve bü tün leş ti ri ci bir
rol üst len me si açı sın dan de ğer li bul mak ta dır.26 Türk İn kı la bı na Ba kış lar’ın
ba zı kı sım la rı nı, Bü yük Av ru pa An ke ti’ni yaz mak üze re Av ru pa ül ke le ri ne
yap tı ğı ge zi dö nüşü yaz mış tır.27 Fi kir le ri nin nas yo na liz me doğ ru ev ril me -
si bu yıl la ra rast lar. Ay nı yıl lar da Al man yan lı sı bir tu tum iz le yen Cum hu -
ri yet ve Tas vir-i Ef kâr ga ze te le rin de yaz ma sı da bu eği li mi nin bir gös ter ge -
si dir. Tas vir-i Ef kâr ga ze te si 1940’lar da Al man ya’dan cö mert çe pa ra yar dı -
mı gör mek te dir. Al man ba sın ataşe si Sei ler’in de Sa fa’ya ay da 1500 li ra
öde di ği id di a edil mek te dir.28

Sa fa, baş lan gıç ta karşı çı kıp eleş ti rel bir ta vır gös ter di ği si ya sal ge liş me le -
re da ha son ra uyum cu bir tu tum ta kın mış tır. Onu ken di dö ne mi nin di ğer ay -
dın la rın dan ayı ran bir özel li ği, eleş ti ri le rin de da ha ce sur ve sert ol ma sı dır.

181

TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI

24 A.g.e., s. 97, 159-160.
25 Ca hit Sıt kı Ta ran cı, Sa it Fa ik Aba sı ya nık, Ah met Mu hip Dra nas, Yu suf Zi ya Or taç, Sey fi Or -

hon, Be dii Fa ik, Ah met Kut si Te cer, Re şat Nu ri Gün te kin bun lar dan bir ka çı dır. 
26 A.g.e., s. 197-201. 
27 Be şir Ay va zoğ lu, Sa fa’nın Türk İn kı la bı na Ba kış lar’ın ba zı bö lüm le ri ni Av ru pa se ya ha tin den

ön ce yaz dı ğı nı be lirt mek te dir. Bkz. Pe ya mi: Ha ya tı, Sa na tı, Fel se fi Dra mı, s. 317. 
28 Rı fat N. Ba li, “II. Dün ya Sa va şı Yıl la rın da Na zi le rin Türk Ba sı nı nı Et ki le me Ça lış ma la rı”,

Top lum sal Ta rih, Sa yı: 152, Ağus tos 2006, s. 26-30.



Mua rız la rıy la gi riş ti ği po le mik ler de kul lan dı ğı sert üs lu bu nu, si ya sal olay lar
ve kişi ler karşı sın da da ko ru muş tur. Koşul la rın uy gun ol ma dı ğı ge rek çe siy -
le karşı çık tı ğı çok par ti li sis te me ge çiş sü re cin de DP ve ku ru cu la rı na karşı
çok sert eleş ti ri ler ge ti ren Sa fa, 1950’li yıl lar bo yun ca özel lik le ko mü nizm le
mü ca de le ko nu sun da hü kü me ti et ki le me ve yön len dir me ça ba sı için de ol -
muş tur. DP hü kü me ti nin ko mü nizm le mü ca de le po li ti ka la rı nı (özel lik le 1951
ve 1957 tev ki fa tı nı) al kış lar ken, mü ca de le nin hız kes ti ği dö nem ler de hü kü -
me ti “ko mü nizm teh li ke si nin” id ra ki ne va ra ma mak la suç la ya cak tır. 

1930’la rın son la rı na doğ ru Sa fa’da an ti-ko mü nist ta vır net ola rak be lir gin -
leşe cek, Mark sizm ve ko mü nist ide olo ji nin teo rik eleş ti ri si ni yap tı ğı ve ken -
di ifa de siy le çü rük ta raf la rı nı gös ter di ği ma ka le le ri nin ya nı sı ra, gün lük ga -
ze te köşe ya zı la rın da ko mü nist ler le tar tış ma la ra gi re cek tir.

Ko mü nizm le Mü ca de le Ge rek çe si 

Tür ki ye’de sağ si ya se tin ve mu ha fa za kâr Türk düşün ce si nin önem li du yar -
lı lık la rın dan bi ri ko mü nizm düş man lı ğı ol muş tur. Mil li yet çi lik ve mu ha fa za -
kâr lık ko mü niz me karşı di renç oda ğı ol muş, te mel özel lik le ri ni bu mü ca de le
için de ka zan mış lar dır. Pe ya mi Sa fa da, mu ha fa za kâr mo dern leş me ci ola rak ta -
nım la na bi le cek bir ay dın ola rak bu ge le nek için de yer alan bir ay dın dır. 

Sa fa’nın ko mü nizm ve sos ya lizm le mü ca de le si nin te me lin de bu iki ide -
olo ji nin Türk top lu mu için za rar lı ol du ğu inan cı var dır. Ko mü niz min, mil -
let ha ya tı ve Türk top lu mu için var lık şar tı ola rak gör dü ğü mil li yet çi li ğin
en bü yük düş ma nı ol du ğu inan cı ya zı la rı nın te mel te zi ni oluş tur mak ta dır.
Pe ya mi Sa fa’yı an ti-ko mü niz me iten ne den le rin başın da Tür ki ye’nin Sov -
yet le rin et ki ve teh dit ala nı için de ol du ğu düşün ce si gel mek te dir. So ğuk
Sa vaşın kı zış tı ğı dö nem de Sov yet ler, sı nır komşu la rı nı ko mü nist leş tir me -
ye ve et ki ala nı nı Or ta Do ğu’ya doğ ru ge niş let me ye ça lış mak ta dır. Böy le -
ce Tür ki ye he def ül ke ko nu mu na gel miş tir. Pe ya mi Sa fa açık ça ifa de et me -
se de Çar lık Sla viz mi nin Os man lı için ya rat tı ğı teh li ke nin Tür ki ye için ye -
ni dö nem de ko mü niz me dö nüş tü ğü ne inan mak ta dır. Çar lık Sla viz mi Os -
man lı için ne ka dar teh li ke li ise ko mü nizm de Tür ki ye için o ka dar teh li -
ke li dir. Çün kü ko mü nizm, Cum hu ri ye tin ku rum laş ma sü re cin de önem li
bir iş lev yük le nen mil li yet çi li ğe ta ban ta ba na karşıt tır. Sa fa’ya gö re, Tür ki -
ye’de ki ko mü nist ajan la rın Mos ko va’nın di rek tif le ri doğ rul tu sun da mil li -
yet çi li ğe sal dır ma la rı boşu na de ğil dir. Sa fa’nın ko mü nizm le mü ca de le si ni
açık la yan bir di ğer ne den, ül ke nin “ta ze bir in kı lâp için de bu lun ma sı”dır.
Tüm ya zı ha ya tı nın te mel sa iki ni şu söz le ri özet le mek te dir: “Aşı rı sa ğa
karşı mü da faa mız ta ze bir in kı lâp için de bu lun ma mız dan, aşı rı so la karşı
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mü da faa mız Sov yet ler Bir li ği ile sı nır daş ol ma mız dan dır.” An cak be lirt -
mek ge re kir ki Sa fa, ko mü niz me ol du ğu ka dar aşı rı sağ ide olo ji le re ve ir -
ti ca ya da mu ha lif bir tu tum ta kın mış tır. DP ku ru cu la rı nın Tan ve Gö rüş ler
der gi le ri nin ku ru cu la rı ile ya kın laş ma la rı ve Fu at Köp rü lü’nün Tan’da bir
ya zı sı nın çık ma sı üze ri ne DP’yi “yem yeşil ve kıp kır mı zı iki te lak ki yi pa -
muk ip li ği ile te yel le me ye ça lış mak la” suç lar. Fev zi Çak mak’la Ze ke ri ya
Ser tel’i bir ara ya ge ti ren bu sü re ce karşı tep ki si ni şu şe kil de ifa de eder:
“Ne yeşil, ne kı zıl. Bu genç lik ve bu mil let, yeşi lin al tın da in kı lâ bı nın, kı -
zı lın al tın da is tik lâ li nin me za rı ka zıl mış ol du ğu nu bi lir.”29 1955 yı lın da
Mil li yet ga ze te sin de yaz dı ğı “Na mus lu Bir Sol cu lu ğun Şart la rı” ya zı sın da
ir ti ca ya karşı “mu te dil bir sa ğın”, ko mü niz me karşı ise “mu te dil bir so -
lun” ge rek li li ğin den bah se der. Bir çok ya zı sın da Tür ki ye’de “ha ki ki bir
sol” ve sos ya list akım ol ma dı ğın dan şi ka yet eden Sa fa, sos ya liz min püf
nok ta la rı nı an la ya ma yan “slo gan/broşür sol cu la rı”nı ala ya alır.30 Hat ta si -
ya sal ve top lum sal plan da sos ya liz min il ke le rin den bir de re ce ye ka dar ya -
rar la nıl ma sı nın ge rek li li ğin den bah se der. Da yan dı ğı ide olo jik tu tum mil -
li yet çi lik tir. Mil li yet çi bir ide olo ji ye sa hip ol ma sı ko mü niz me karşı ver di -
ği mü ca de le nin bi çi mi ni be lir le miş tir. 

Sa fa’ya gö re ko mü nizm bü tün hür dün ya ile si ya si bir sa vaş için de dir. Bu,
kan sız bir sa vaş tır. Dün ya nın her ta ra fın da de vam eden bu si ya si sa vaş ta
Sov yet ler’in hür de mok ra tik re jim le re kı yas la as ke ri ve ik ti sa di alan da ol ma -
sa bi le si ya si alan da bir üs tün lü ğü var dır. “Ko mü nist ler bu sa vaşı ka za nı yor,
hür mil let ler kay be di yor. Çe kos lo vak ya, Çin ve Hin di çi ni’de düş man ka pa lı
böl ge le ri ele ge çi ri yor.” Le nin’den il ham alan ko mü nist le rin me to du “sö mür -
ge le ri met ro pol mem le ket le re is yan et ti rip ka pi ta list hü kü met le ri düşür mek -
tir.”31 Sov yet si ya si sa vaş güç le ri özel lik le Tür ki ye’de ha re ket ha lin de dir.
“Sol fa ali yet le rin mül ki yet, ser ma ye ve ma ne vi de ğer ler düş man lı ğı alıp
başı nı yü rü müş tür.”32 An cak Tür ki ye’de bu teh li ke ye karşı bir ay maz lık ha -
kim dir. İl gi li ma kam lar ko mü nist fa ali yet le re karşı ka yıt sız dav ran mak ta, ba -
sın ve pat ron la rı teh li ke yi gör mez den gel mek te dir ler. Sov yet Rus ya’nın So -
ğuk Sa vaş he def le rin den bi ri La tin Ame ri ka’yı ve Or ta do ğu’yu Sov yet leş tir -
mek tir. Ame ri ka’yı gü ney den teh dit et mek is te yen Rus ya La tin Ame ri ka’nın
ko mü nist leş ti ril me si ne Kü ba’dan baş la mış tır. Kü ba’ya mil yon lar ca do lar
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akı tan Sov yet Rus ya, ba zı fa kir ül ke le ri “nü fuz, ha ki mi yet ve is tis mar sa ha -
sı na al mak için” as ke ri, ik ti sa di ve ma li yar dım si la hı nı kul lan mak ta, Tür ki -
ye’nin iç ve dış po li ti ka sı nı avu cu nun içi ne al mak is te mek te, kı sa ca sı dün ya -
yı ko mü nist leş tir mek te dir.

Tür ki ye’de fa ali yet le ri Sov yet Rus ya’dan yön len di ri len ko mü nist ler (Sa fa
ko mü nist ye ri ne “ma hut” kav ra mı nı kul la nır.) “ga ze te le re, der gi le re, rad yo -
la ra, dev let hiz met le ri ne so kul muş lar dır. Ya yı nev le ri kur muş lar dır. Se ri ha -
lin de ki tap lar ve ya mec mua lar çı ka rır lar. Kül tür, ede bi yat ve plas tik sa nat lar
mas ke si al tın da hal kın ve genç li ğin ilik le ri ne ze hir le ri ni akı tır lar.”33

Sa fa’nın Tür ki ye’de ki ko mü nist le re karşı te mel eleş ti ri le rin den bi ri de,
Mos ko va ile iliş ki le ri dir. “Krem lin aja nı” ola rak ni te le di ği ko mü nist le ri
Mos ko va di rek tif le ri ne uy gun bir dil ve jar gon kul lan mak la suç lar.34 Ko -
mü nist le rin sü rek li ola rak ve mü ba la ğa lı bir bi çim de Türk iş çi ve köy lü -
sü nün se fa le ti ni di le ge tir me le ri Sov yet pro pa gan da sı nın bir uzan tı sı dır.
Sa fa’ya gö re Bu da peş te rad yo sun da Mah mut Ma kal, Ok tay Rı fat ve Or -
han Ve li gi bi ya zar la rın “Ana do lu’nun se fa le ti ni” an la tan ya zı la rı nın
okun ma sı bu tür ko mü nist pro pa gan da la rın ay nı mer kez den yö ne til di ği -
nin açık ka nı tı dır. Dün ya da ki bü tün hu zur suz luk lar, ayak lan ma lar tek bir
mer kez den Mos ko va’dan ida re edil mek te dir. 20. yüz yı lın tüm kar deş
kav ga la rı nın hep sin de “kı zıl par mak” en et ki li ro lü oy na mış tır.35 Bu gün
ar tık Sov yet ler, pro pa gan da yı sos yal si lah ola rak kul lan mak ta dır. Bu da -
peş te rad yo su gi bi ile tişim araç la rı da ko mü nist pro pa gan da nın önem li
araç la rı du ru mun da dır. 

Ko mü nist li ğin Be lir ti le ri

Pe ya mi Sa fa, Tür ki ye’de an ti-ko mü nist mü ca de le nin en et ki li isim le rin -
den bi ri dir. Bu mü ca de le de ken di si ni “gün lük ba sın men sup la rı ara sın da
‘ma hut lar’a karşı ‘ga fil ler’i sis tem li ya zı se ri le ri ha lin de uyan dır ma ya ça -
lışan tek mu har rir ol ma sı fa tı” ile ta nım la mak ta dır. Ken di siy le ay nı “cep -
he”de yer alan bir çok ay dın ve si ya set çi yi he sa ba kat ma dı ğı gö rül mek te dir.
Mü ca de le sin de “tek başı na kal ma bed baht lı ğı nı” yaşa dı ğı nı söy ler ken apa -
çık abar tı ya kaç tı ğı nı öne sü re bi li riz. Tür ki ye’de sos ya list le rin et kin lik le ri ko -
nu sun da da ben zer bir abar tı lı ta vır içi ne gir di ği söy le ne bi lir. 
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Si ya sal ide al le ri ni ge nel lik le bir cep he-ör güt adı na de ğil, tek başı na ger -
çek leş tir me ye ça lışan Sa fa, baş ta hü kü met ol mak üze re si ya si yet ki li le ri
uyar ma gö re vi ni de üst len miş tir. Ör ne ğin 1957 yı lın da Men de res hü kü me ti -
nin Tür ki ye’de ki “giz li ko mü nist le re karşı mü ca de le” he de fi ni prog ra mı na
açık bir mad de ha lin de koy ma sı nı mem nu ni yet le karşı lar. Ken di si ne “bü yük
bir fe rah lık ver di ği ni” ifa de et ti ği bu mad dey le ko mü nizm ve ko mü nist ler le
mü ca de le ar tık sa de ce em ni yet ve po li sin gö rev ala nı için de kal ma ya cak tır.36

1957 yı lın da Baş ba kan Ad nan Men de res’in ken di si ni zi ya ret eden bir grup
gen ce bü tün ko mü nist yu va la rı nı te miz le ye ce ği ni söy le me si üze ri ne, köşe -
sin den “Vur Men de res! Elin Dert Gör me sin” şek lin de ses le ne cek tir.37 Sa fa
ay nı yıl Mil li yet ga ze te sin de, ko mü nizm le mü ca de le de hü kü me te ve gü ven -
lik güç le ri ne yar dım cı ol ma ve yol gös ter me kay gı sı taşı yan “Ma hut lar ve
Hü kü met” baş lık lı bir ya zı ya zar. Bu ya zı da ko mü nist le ri da ha ko lay “teş his
et mek için”, ko mü nist le rin ve on la rın fa ali yet le ri nin özel lik le ri ni on bir mad -
de de or ta ya ko yar. Ona gö re ko mü nist ler, “Mil li da va la ra karşı ka yıt sız dır lar
ve düş man ca ta vır ta kı nır lar. Din düş ma nı dır lar. Ger çek te inan ma dık la rı
Ata türk’ü ken di le ri ne bay rak yap mış lar dır. Mos ko va Ya zar lar Kon gre si’nin
di rek tif le ri ne uy gun ola rak ro man da, şi ir de, re sim de sis tem li ola rak iş çi nin
ve köy lü nün se fa le ti ni te ma ola rak kul la nır lar. Ede bi ya ta halk ve köy lü ağ zı -
nı sok ma ya ça lışır lar. Ter cü me le rin de Ba tı’nın ko mü nist ya zar la rı nın eser le -
ri ni se çer ler; Ame ri ka ve Ame ri ka nizm düş man lı ğı aşı la ma ya ça lışır lar. Eser -
le ri Mos ko va Rad yo su’nda pro pa gan da edi lir. Ni zam düş ma nı dır lar. Sen di -
ka la rı ve genç lik der gi le ri ni ele ge çir me ye ça lışır lar.” Sa fa’ya gö re Tür ki ye’de
ko mü nist le ri teş his et mek zor dur. Çün kü “ya ka la na ca ğı nı an la yan tah ta ku -
ru su nun yor ga nın ken di ren gi ne en ya kın renk böl ge sin de sak lan ma sı gi bi”
ko mü nist ler de “ma sum renk le re sı ğın ma sı nı iyi bi lir ler: Dev rim ci dir ler, Ata -
türk çü dür ler, nor mal öl çü de sol cu dur lar, köy cü dür ler, halk çı dır lar, hür ri yet -
çi dir ler, za man za man din ci ve mil li yet çi de gö rü ne bi lir ler.”38 İş te ko mü niz -
me ve ko mü nist le re karşı mü ca de le de bun la rın dik ka te alın ma sı ge re kir. On -
la ra “karşı açı la cak mü ca de le, an cak me tod la rı nı ve tak tik le ri ni çok iyi bi len -
le re başa rı va at eder.”

Sa fa, 1961 yı lın da ko mü nist le rin tu tuk lan ma ya baş la ma sı üze ri ne yaz dı ğı
“Ko mü nist Kim dir, Kim De ğil dir?” ma ka le sin de, ko mü nist in sa nı sı ra dan in -
san dan ayı ran 16 öl çüt sı ra lar. Bu öl çüt le rin her kes çe, bil has sa il gi li ler ta ra -
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fın dan bi lin me si ge rek mek te dir. Çün kü Tür ki ye’de ko mü nist ler “sol cu”lar la
ka rış tı rı lır ve ko mü nist ler de ken di le ri ni giz le mek için “sol cu” ol duk la rı nı
id di a eder ler. Sa fa’ya gö re ko mü nist le rin “ben ko mü nis tim di ye ba ğır ma la -
rı nı” bek le mek ga fil lik olur. “Bir ada mın şah sın da bu işa ret ler den ço ğu ve ya
bil has sa hep si yan ya na gel di ği za man o şah sın ren gin de şüp he ye ve te red -
dü de yer yok tur.” Bir in sa nın ko mü nist ol du ğu nun işa ret le ri özet le şun lar -
dır: Al la ha inan ma ma, ik ti sa di sı nıf la rı mil le tin üs tün de gör me, ta ri he, ge le -
nek le re ve üs tün şah si yet le re düş man lık, hür dün ya re jim le ri ni ge ri ci ola rak
ni te le me ve düş man lık et me, ta ri he düş man lık, ağa la ra düş man lık, din ve
mil li yet çi lik le hin de ha ber le ri gör mez den gel me, ko mü nizm aley hi ne esas lı
bir şey yaz ma ma ve ko nuş ma ma, Sov yet le ri öv me ve Ame ri ka’nın aley hi ne
ko nuş ma dır.39 Sa fa, 1955 yı lın da Mil li yet ga ze te sin de bir ko mü nis ti sı ra dan
in san dan ayı ran bu öl çüt le rin ya nı sı ra, sol cu ga ze te ve der gi le rin de or tak
özel lik le ri ni or ta ya koy muş tur. Bu özel lik ler ko mü nist le rin yu kar da sa yı lan
özel lik le riy le ben zer lik gös te rir. Sol cu ga ze te ve der gi le rin (ki bun la rı ko mü -
nist olan lar dan ayır mak güç tür) or tak özel lik le ri şun lar dır: 1. Al lah sız dır lar,
2. Ge le nek düş ma nı dır lar; di ne, ta ri he, mil li ye te ve ma ne vi de ğer le re bağ lı lı -
ğı yo baz lık la dam ga lar lar, 3. Halk çı lık tan an la dık la rı köy lü ve iş çi dir, 4. Bir
ko mü nist ölür se bu nu Ker be la kı ya me ti gi bi al gı lar lar; bu na karşı lık bir Türk
mil li yet çi si ölür se tek ke li me bah set mez ler, 5. Mil li ve ma ne vi de ğer le ri sa -
vu nan şöh ret le re karşı düş man lık gü der ler.40

Sa fa, ken di ni ko mü nizm le mü ca de le ye o ka dar ada mış tır ki, ken di ni ve
dev le ti bu mü ca de le den alı ko ya cak en kü çük bir ge liş me ye ta ham mü lü yok -
tur. 1961 ko mü nist tu tuk la ma la rı sı ra sın da Son Ha va dis’te ya yın la nan “Al da -
tı cı Pro pa gan da” ya zı sın da, ko mü nizm le mü ca de le nin po li si ye ted bir ler le
de ğil, aka de mik düz lem de ya pıl ma sı ge rek ti ği yö nün de ki açık la ma la ra tep -
ki gös te rir. Ona gö re bu, ko mü nist le rin, po lis le rin mü da ha le si ni ön le mek ve
ken di le ri ni sak la mak için ile ri sür dük le ri al da tı cı bir pro pa gan da dır. Ko mü -
nizm le mü ca de le sa de ce aka de mik bir mü na kaşa de ğil dir. Çün kü Sa fa’ya gö -
re, Sov yet le rin özel ola rak ye tiş tir dik le ri ve dün ya nın her köşe si ne da ğıl mış
150 bin ajan Mark siz mi teo rik ola rak pro pa gan da et me den ön ce “kış kır tı cı -
lık, boz gun cu luk, yan gın ve ha di se çı kar ma me tod la rıy la ça lışır lar. Sı nıf la rı
ve züm re le ri bir bi ri ne düşü rür ler, ni fak to hum la rı eker ler.” Da ha sı “bu ko -
mü nist ajan fa ali yet le ri nin ik ti sa di re fah sağ la mak la or ta dan kal ka ca ğı nı san -
mak bü yük bir saf lık tır.” Çün kü en zen gin Av ru pa ve Ame ri ka ül ke le rin de
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de ko mü nist ajan lar fa ali yet gös ter mek te dir. Bu nun ne den le “mem le ket te re -
fa hı sağ la ma ya ça lış mak, ko mü nizm le mü ca de le yi dur dur mak için se bep de -
ğil dir.” Ko mü nizm le sa vaş ko mü nist ajan la rıy la sa vaş tır.41

Mar xizm ve Marx’ın Teo rik Ya nıl gı sı

Pe ya mi Sa fa, ko mü nizm le olan mü ca de le si ni, sa de ce ko mü niz min pra tik
uy gu la ma la rı ve ko mü nist le rin ey lem le ri üze rin den sür dür mez. O, bir ta raf -
tan ko mü niz min Tür ki ye’de ve dün ya da (özel lik le Or ta-Do ğu da Irak’ta) yay -
gın laş ma sı na karşı gün lük ga ze te ve der gi ler de ki ya zı la rıy la uya rı lar da bu lu -
nur ken di ğer yan dan ko mü nizm le teo rik ola rak mü ca de le eder. Bir po le mik -
çi ola rak “Mos kof aja nı”, “kı zıl te tik çi” ola rak ni te le di ği in san la rı he def gös -
te rir ken, bir yan dan da ideo log tav rıy la Mark sist te ori nin ge çer siz li ği ni or ta -
ya koy ma ya ça lışır, Mark sist teo ri çö züm le me le ri ya par. Çö züm le me le rin de
Ba tı’da Mark siz me ve ko mü niz me karşı ya zı lan eser le ri sık sık re fe rans ola -
rak gös te rir. Bu ko nu da sık baş vur du ğu bir yön tem, geç mişin de Mark sist ve -
ya ko mü nist ol muş, Mark sist teo ri ile uy gu la ma la rı ara sın da ki çe liş ki yi gör -
dük ten son ra “dö nen” kişi le re ve ça lış ma la rı na atıf yap ma sı dır. Bu kişi ler
“ha ta la rı nı an la dık tan son ra bu nu iti raf et miş ler ve ko mü nizm le ala ka la rı nı
kes miş ler dir.”42 Ör ne ğin Sov yet ler’e gi de ne ka dar ko mü nist le rin baş ta cı olan
meş hur Fran sız ro man cı An dre Gi de Mark sist dok tri nin “tat bi ka tı nın can lı if -
las tab lo la rı nı ya kın dan gö rün ce” ko mü nizm den uzak laş mış tır. Yi ne Art hur
Ko est ler ve İg na zi o Si lo ne “tat bi kat ha lin de if la sı nı gör dük le ri ko mü nizm -
den” ay rıl mış lar, da ha son ra ko mü nizm aley hin de eser ler yaz mış lar dır. Bu -
nun ya nın da İn gil te re, Fran sa gi bi Ba tı ül ke le rin de “ko mü nist te ma yül le riy le
şöh ret ka zan mış bü yük mu har rir ler de” ko mü nizm den cay mış ve düş man
cep he de yer al mış lar dır. Bu tür in san lar dan öv güy le söz eden Sa fa, Tür ki -
ye’de ko mü nizm den ca yan tek bir ko mü nist ol ma ma sın dan şi ka yet eder. Ona
gö re bu nun ne de ni biz de ki le rin hiç bi ri nin “mü te fek kir de ğil, maşa” ol ma la rı -
dır. Tür ki ye’de Mark sist ler ve ko mü nist ler, “dün ya gö rüş le ri ni te mel len di ren
mad de ci li ğin han gi ilim, fel se fe ve ya me ta fi zik pren sip le re da yan dı ğı nı bil -
mez.”43 Bun dan do la yı Sa fa’ya gö re “Tür ki ye’de ger çek ma na sıy la Mark sist
yok tur. Bil gi ve id rak se vi ye le ri bu na za ri ye yi ve ona karşı yüz se ne den be ri
ya pı lan ilim ve fel se fe ten kit le ri ni an la mak tan çok uzak ve bi le rek bil me ye rek
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Sov yet em per ya liz mi nin emel le ri ne hiz met eden ajan lar ve bun la rı ga ze te le -
rin de, der gi le rin de, kül tür mü es se se le rin de ko ru yan ga fil ler var dır.”44

Ma ca ris tan’da üni ver si te genç li ği nin Rus iş ga li ne karşı di re nişi nin ko mü -
nist ida re ye karşı is ya na dö nüş me si ola yı da, genç le rin Mark sizm den uzak
ol duk la rı nın bir ka nı tı dır.45 Ger çek te Sa fa’ya gö re “Tür ki ye’de de Al lah sız la -
ra, din siz le re, sol cu la ra ve Mark sçı la ra genç ler den zi ya de ih ti yar mü nev ver -
ler ara sın da rast la nır.” En genç le ri kırk yaşın da dır. Bu nun ne de ni “bi zim yaş -
lı mü nev ver le ri mi zin on do ku zun cu as rın ge ri ma ter ya list fi kir le riy le bes len -
miş ve ye tiş miş” ol ma la rı dır. Genç le ri miz ise 19. yüz yı lın ka ba ma ter ya liz -
min den zi ya de 20. yüz yı lın mis tik ve ruh çu fel se fe akım la rı nın ma ne vi at -
mos fe ri için de ye tiş miş ler dir.46 Bu ra dan Sa fa, bir çok ya zı sın da da vur gu la dı -
ğı üze re Mark siz mi ge çen yüz yıl da kal mış, bi lim sel ola rak da çü rü tül müş bir
düşün ce ola rak gö rür. 20. yüz yıl da fi zik te bü yük dev rim yap mış Eins te in’ın
iza fi yet te ori si “Mark sist le rin ve ma ter ya list le rin da yan dı ğı kla sik fi zik pren -
sip le ri ni” al tüst et miş tir. Al lah’a ina nan ve bi lim le din ara sın da ça tış ma ol -
ma dı ğı nı söy le yen Eins te in Bolşe vik ler ta ra fın dan se vil mez, çün kü Mark sist
bi lim an la yışı na son dar be yi vur mak için ça lışı yor du. Öl dü ğü za man Mos ko -
va ve biz de ki “ız ga ra maşa la rı” se vin miş tir.47

Sol ter mi no lo ji de önem li bir ye ri olan “ile ri ci lik” ve “ge ri ci lik” tar tış ma -
la rı Sa fa’nın tar tış ma ya aç tı ğı baş ka bir ko nu dur. Ona gö re, Tür ki ye’de “ile -
ri ci lik” di ye yut tu rul mak is te nen 1848 ti pi sol cu lu ğun mo da sı iki dün ya sa -
vaşı ara sın da ki dö nem de geç miş tir. İle ri ci lik ve ge ri ci lik kav ram la rı ya ban -
cı dil bil me di ği için Mark sizm den ve eleş ti ri sin den ha be ri ol ma yan “ma -
hut lar”ın ya ban cı ve giz li tel kin ler den al dık la rı iş por ta fi kir ler dir. Ken di le -
rin den ol ma yan her ke si mür te ci, be ğen me dik le ri ve ide olo ji le ri ne ters
düşen her ge liş me yi ir ti ca di ye yo rum la yan ko mü nist le rin as lın da ken di le -
ri mu ta as sıp tır lar. Ko mü nizm de dog ma tik bir re jim dir. “Ko mü nizm ge rek
dog ma tik bün ye si, ge rek se ona ina nan la rın ta as su bu yü zün den bir din ha -
li ne gel miş tir. Ki ta bı ve pey gam ber le ri var dır. En gi zis yon zu lüm le ri ne taş
çı ka ran mü ca de le me tot la rı var dır. Ar ka sın da pa pa lık mü es se sin den da ha
bü yük teş ki la tı, pa ra sı, ajan la rı, ya yın va sı ta la rı var dır. Sov yet ler gi bi kud -
ret li bir ha mi si var dır.” Bu yüz den Tür ki ye’de asıl teh li ke ir ti ca de ğil, ko -
mü nizm dir. Fa kat bu teh li ke ye iliş kin bir eleş ti ri ve fi kir he ye ca nı yok tur.48
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Bu söz ler, Sa fa’nın ko mü nizm ve ko mü nist ler le il gi li pa ra no ya de re ce si ne
va ran kay gı la rı nı ifa de et mek te dir. 

So nuç

Pe ya mi Sa fa bir ge çiş dö ne mi ay dı nı ola rak de ğer len di ri le bi lir. Ge çiş dö -
ne mi ay dın la rı nın yaşa dı ğı si ya sal ve top lum sal de ğişim san cı la rı nı o da
yaşa mış tır. Yaşa mı ve eser le ri, çağ daşı olan ay dın la rı nın kiy le ben zer lik gös -
te rir. An cak Sa fa bel li özel lik le ri ile ken di kuşa ğı nın ay dın la rın dan ay rıl mak -
ta dır. Cum hu ri yet dö ne mi ne dam ga sı nı vu ran ay dın lar dan fark lı ola rak,
aka de mi dışın da, bü yük güç lük ler için de ken di ni ye tiş tir miş, yal nız lık duy -
gu suy la yaşa mış tır. Bu nun la bir lik te Hil mi Zi ya Ül ken, Ma cit Gök berk, Mus -
ta fa Şe kip Tunç gi bi dev rin önem li bi lim in san la rıy la ya kın iliş ki ler için de ol -
ma sı ve Türk ba sı nı için de önem li bir fi gür ola rak yer al ma sı, ek sik eği ti min -
den kay nak la nan za af la rı nı kı sa sü re de ka pat ma sı nı sağ la mış tır. Düşün sel
eği lim ve il gi le ri Tür ki ye’nin mo dern leş me se rü ve ni ne bağ lı ola rak bi çim le -
nen ve de ğişim gös te ren Sa fa, ge liş me ler karşı sın da pa sif bir göz lem ci ola rak
kal ma mış, ba zen mu ha lif ve ba zen de uyum cu bir tu tum al mış tır. Ba zı ko nu -
lar da ön cü lük yap tı ğı söy le ne bi lir. Türk dev ri mi nin ilk sis tem li de ğer len dir -
me si olan Türk İn kı la bı na Ba kış lar’ı bu nun bir ör ne ği dir. Ko mü niz me karşı
1930’la rın or ta sın da fik ri plan da sis tem li bir mü ca de le baş lat ma sı da onun
ön cü lük yö nü nü gös te ren bir ör nek tir. Düşün sel plan da si ya sal kon jonk tü re
uy gun bir de ğişim gös te ren Sa fa, ül ke miz de mil li yet çi-mu ha fa za kâr mo -
dern leş me ci ay dın ti pi nin bir ör ne ği dir. Ko mü niz me karşı mü ca de le si nin
düşün sel ar ka pla nı nı mil li yet çi ve mu ha fa za kâr du yar lı lık la rı oluş tur mak -
ta dır. Sa fa’nın dik kat çe ken bir özel li ği de Cum hu ri yet re ji mi ne yö ne lik teh -
dit ler ko nu sun da gös ter di ği has sa si yet tir. An cak bu has sa si ye ti, dev ri ne gö -
re Al man cı, Hit ler hay ra nı, Ame ri kan cı, ka pi ta lizm sa vu nu cu su ol ma sı na da
en gel ol ma mış tır. Baş ka de yiş le mil li yet çi li ği ve mu ha fa za kâr lı ğı Ba tı cı lı ğı na
en gel oluş tur ma mış tır. Bir çok ga ze te ve der gi de ken di si için ay rı lan köşe yi
gö zü ne kes tir di ği bir çok ay dı nı suç la ma ve ih bar et me adı na kul lan ma sı ise,
şüp he siz olum suz bir yö nü ola rak de ğer len di ril me li dir. Türk sos ya liz mi ne
karşı mü ca de le de ken di si ni “yal nız bir adam” ola rak ko num lan dır ma ça ba -
sı na karşı lık, sır tı nı dai ma dev le te da ya mış ol du ğu ger çe ği ni de göz den ırak
tut ma mak ge re kir. Şüp he siz Sa fa, ya zı mı zın kap sa mı nı aşan ve ay rı ca de ğer -
len di ril me si ge re ken fark lı yön le ri de bu lu nan bir ya zar dır. Bel ki de bu fark -
lı yön le ri, ölü mün den son ra mil li yet çi çev re ler ce ye te rin ce sa hip le nil me me -
si nin de se be bi ola bi lir. Pe ya mi Sa fa, ar dın da bı rak tı ğı ve ol duk ça ge niş bir
ye kun tu tan ede bi ve si ya sal me tin le ri ile Cum hu ri yet dö ne mi Türk düşün -
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ce si ni ve mo dern leş me se rü ve ni mi zin te mel özel lik le ri ni kav ra mak açı sın -
dan bi ze bü yük im kân lar sun mak ta dır. 
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