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Özet: Kemal Tahir’i okuyalım, tartışalım, görüşlerini gelecek kuşaklara aktaralım, görüşlerin-
den faydalanalım denilince akla ilk gelmesi gereken şey Kemal Tahir’in yöntemi/tarih anlayı-
şı olmalıdır. Kemal Tahir’in ele aldığı konu ve sorunlar benimsediği dünya görüşünden bağım-
sız değildir. Yöntem/bakış açısı bu açıdan önemlidir. Aksi takdirde aradan bunca yıl geçtikten
sonra bile Kemal Tahir’in anlaşılmadığından söz etmek, iktidar odaklarından bağımsız kalma-
ya indirgenen bir “fikir/düşünce namusu”nun temsilcisi olarak yüceltmek veya arada bir “Devlet,
Kemal Tahir ile barıştı” demek kaçınılmaz oluyor.

Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, Tarih ve edebiyat, yöntem. 

The Sources of Kemal Tahir’s Policy of History and Literature: On the Necessity of
Understanding Kemal Tahir in terms of his Method

Abstract: When it is said we should read Kemal Tahir, discuss him, convey his views to next generations,
the first thing that should come to mind is to be Kemal Tahir’s method/history policy . The issues and prob-
lems that Kemal Tahir discussed aren’t detached from the worldview he adopted. In this respect, the method/
the point of view is important. Otherwise, even though such a long time has passed, it is inevitable to discuss
Kemal Tahir as he was not understood, he was glorified as a representative of “the idea/notion honor” which
was reduced to staying detached from the ones in power or saying, “The state reconciled with Kemal Tahir.”
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Ke mal Ta hir’in 100. yaşı ve si le siy le 2010 yı lın da ilk de fa, ne re dey se tüm yı -
la ya yı la cak bi çim de Ke mal Ta hir ile il gi li çeşit li ki tap lar, dos ya lar, ya zı lar

ya yın lan dı, top lan tı lar ya pıl dı. Bu il gi ve can lı lık el bet te önem li. An cak bu yo -
ğun il gi nin -ol ma sı ge rek ti ği gi bi- Ke mal Ta hir düşün ce si nin ken di di na miz -
min den kay nak lan dı ğı nı söy le mek zor. Tür ki ye’de top lum düşün ce sin de son
yıl lar da or ta ya çı kan bir eği lim var. Ele alı nan ko nu lar, bel li bir prob lem/so run
et ra fın da bir lik te tar tış ma ve ya ye ni gö rüş le re ulaş ma kay gı sı taşı ma dan bel li
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* İ.Ü. Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’nün 29-30 Ka sım 2010 ta ri hin de dü -
zen le di ği “Türk Ede bi ya tın da Ta ri hi Ro man Ya za rı Ola rak Ke mal Ta hir Sem poz yu mu”nda
su nul muş tur. 



yıl dö nüm le ri ne ge ti ri lip bel li et kin lik le re, ki tap la ra, dos ya la ra, top lan tı ve pro -
je le re ko nu olu yor, da ha son ra bir den unu tu lup yı ğın sal bir bi çim de ye ni bir
ça lış ma ya ge çi li yor. Ke mal Ta hir’in 100. yaşın da or ta ya çı kan du rum da bu tu -
tu mun bel li za af la rı nı taşı yor. El bet te bu tür et kin lik le rin pra tik bir ya nı ol du -
ğu söy le ne bi lir. En azın dan el de ki gü cü ve im kan la rı or ga ni ze et mek, et ki li kıl -
mak, ye ni den ör güt le mek ve ele alı nan ko nu lar, so run lar üze ri ne da ha son ra
ye ni ça lış ma la ra yön len mek, bi ri kim sağ la mak açı sın dan önem li dir. An cak bu
ça lış ma la rın an lık bir il gi nin öte si ne geç me me si, ay nı kişi le rin “Ke mal Ta hir ye -
ni den okun ma lı, tar tışıl ma lı” de dik ten son ra ters iş le re so yun ma la rı bi ze has bir
tu haf lık. Tür ki ye’de ay dın lar or tak bir ba kış açı sı ve ya so run ol ma dan kit le sel
hal de bir ko nu ya yön le nip da ha son ra bir baş ka ko nu ya ay nı bi çim de yı ğı lı -
yor lar. Bir bi ri ne karşıt gö rüş le rin yı ğın ha lin de bir ara ya gel me si ve ya kişi le rin
da ha ön ce bir baş ka ko nu da sa vun duk la rı gö rüş le re ters gö rüş le ri sa vun ma la -
rı da ya dır gan mı yor. Or ta ya çı kan ça lış ma lar bu ne den le fay da la nıl ma sı, kul -
la nıl ma sı müm kün ol ma yan, bir bi rin den ba ğım sız gö rüş ler yı ğı nı ol mak tan
öte ye git mi yor. Bu na (çeşit li eği lim le rin bir lik te yer al dı ğı) fo toğ raf çek mek de
de ni le bi lir. El bet te bu ön gö rü nüş le ye tin me den tar tış ma lar da ile ri, ye ni bir
aşa ma ya geç mek, Ke mal Ta hir’e il gi yi sü rek li ha le ge tir mek ve gö rüş le rin den
ya rar lan mak amaç lan ma lı dır. Ak si tak dir de or ta ya çı kan du rum çok ses li lik
için de bir uyum de ğil bir cur cu na ola rak or ta ya çı ka bi li yor. Ke mal Ta hir ile il -
gi si ni sü rek li kı lan lar açı sın dan da du rum çok de ğişik de ğil dir. Ye ni bir ko nu -
ya geç tik le rin de Ke mal Ta hir’in ba kış açı sı na, yön te mi ne ta ma men ters gö rüş -
le ri sa vun mak tan ge ri kal mı yor lar. Söz ge lişi Ke mal Ta hir’in ro man cı lı ğı nı
övüp gö rüş le ri ni eleş tir mek ve ya Ke ma lizm/Ba tı cı laş ma eleş ti ri le ri ni öne çı -
ka rıp sos ya list ol du ğu nu göz ar dı et mek de bu an la yışın bir par ça sı. Ke mal Ta -
hir ile il gi li böy le bir il gi ve ya yın fur ya sı nın ol du ğu dö nem de Ke mal Ta hir’in
bir sö zü bu an lık gün de me uy gun düşü yor. “Me ra kın yö nel di ği alan de ğişin ce
dün ya gö rüşü nü de de ğiş tir mek, bu an ti ka lık, bi zim ay dın la ra has ol sa ge rek.”1
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1 Gü nü müz de bu de ğer len dir me en çok sos yo log la rı mı za uy gun dur; ele al dık la rı ko nu lar de -
ğiş tik çe dün ya gö rü şü/yön tem de ği şik li ği ni ken di le ri ne ya kış tır mak tan, be nim se mek ten
ka çın mı yor lar. Son dö nem de sos yo log la rı mız ata ma-yük selt me yö net me li ği nin ge re ği ola -
rak ve ya bel li bir pro je nin par ça sıy sa her şey le il gi le ni yor lar, her ye ni ko nu da gö rüş de ğiş -
tir mek ya dır gan mı yor, tam ter si ne bu de ği şik li ği ya pan lar ye ni lik çi, uyum lu, üs tat ola rak
gö rü lü yor. Bu du rum da sa de ce gö rüş de ğiş tir mek de yet mi yor, ki mi za man tas fi ye ci lik de
bel li bir bağ lan ma ve sa vun ma için ge rek li ha le ge li yor. İs tik rar lı bel li gö rüş le re bağ lan mak,
bü tün sel yön tem sa hi bi ol mak de mo de lik le ta nım lan dı ğı için tas fi ye ci lik, dış la ma ge çer li
yön tem an la yı şı olu yor. Bi li nen söz dür, en ra di kal ler gö rüş de ğiş ti ren ler ara sın dan çık mış -
tır. Gö rüş de ğiş ti ren ler ta kım an la yış la rı ge re ği es ki gö rüş le ri ne ve ar ka daş la rı na kar şı en ra -
di kal tav rı gös ter mek ten ka çın ma mış lar dır. 



Ke mal Ta hir’i oku ya lım, tar tışa lım, gö rüş le ri ni ge le cek kuşak la ra ak ta ra -
lım, gö rüş le rin den fay da la na lım de ni lin ce ak la ilk gel me si ge re ken şey Ke -
mal Ta hir’in yön te mi/ta rih an la yışı ol ma lı dır. Ke mal Ta hir’in ele al dı ğı ko -
nu ve so run lar be nim se di ği dün ya gö rüşün den ba ğım sız de ğil dir. Yön -
tem/ba kış açı sı bu açı dan önem li dir. Ak si tak dir de ara dan bun ca yıl geç tik -
ten son ra bi le Ke mal Ta hir’in an laşıl ma dı ğın dan söz et mek, ik ti dar odak la -
rın dan ba ğım sız kal ma ya in dir ge nen bir “fi kir/düşün ce na mu su”nun tem sil ci -
si ola rak yü celt mek ve ya ara da bir “Dev let, Ke mal Ta hir ile ba rış tı” de mek ka -
çı nıl maz olu yor. Ke mal Ta hir’in gö rüş le ri ye ri ne bu bi çim de gün de me gel -
me si ve dar laş tı rıl ma sı ra hat sız lık ve ri ci dir. Ke mal Ta hir’in dev le tin/si ya se -
tin öne mi üze rin de dur ma sı, bu na karşı lık mev cut dev let/si ya set an la yışıy -
la uyum suz lu ğu ta rih an la yışı için de an laşı la bi lir. Türk düşün ce si si ya set le
iliş ki li ol du ğu için gö rüş or tak lı ğı ve pay laşı mı ye ri ne bel li kah ra man lar ve -
ya maz lum lar ya ra ta rak kişi le ri ta bu ha li ne ge tir mek, kişi le re or tak ta pın mak
ve böy le ce or tak lık sağ la mak bir yol ola rak gö rül mek te dir. An cak Ke mal Ta -
hir yaşa dı ğı dö nem de ve son ra sın da hiç bir ta kı mın (di ğer bir de yiş le mev cut
ik ti da ra aday ke sim le rin) ada mı ol ma dı, tam ter si ne ta kım lar dışın da kal dı -
ğı için bir yö nüy le yü cel til di, di ğer bir yö nüy le de (yü cel ten ler ta ra fın dan da
gö rüş le ri ne de niy le) dış lan dı. Ke mal Ta hir bir ta kı mın ada mı ol ma ma sı na
rağ men bu ta bu laş tır ma (“dev le te karşıt ay dın” ve “kah ra man” ya rat ma me ra -
kı) ne den di ye sor mak ge re ki yor. Ke mal Ta hir ken di gö rüş le riy le gün de me
gel mek ye ri ne olum lu ve ya olum suz ola rak ta bu ha li ne ge ti ri le rek yal nız laş -
tı rıl dı. “Ke mal Ta hir’in ön ce si, son ra sı yok tur” gö rüşü de Ke mal Ta hir’i ta bu laş -
tır ma nın bir baş ka bi çi mi dir. Ke mal Ta hir’in uya rı sı nı bu du rum da ha tır lat -
mak ge re ki yor. “Bir şe yi ta bu ha li ne ge tir mek, as lın da an laşıl maz ha le ge tir mek -
tir.” Ke mal Ta hir öz gün bir ro man cı ve öz gün bir düşü nür dür. El bet te bu öz -
gün lük yön te mi/ta rih an la yışı sa ye sin de ta nım la na bi lir, an laşı la bi lir, or tak -
lık ku ru la bi lir. An cak Ke mal Ta hir’in öz gün lü ğü ta rih üs tü, koşul lar üs tü,
top lum üs tü ha li ne ge ti ri le rek olay la ra te mel ba kış açı sı göz ar dı edil mek te -
dir. Ke mal Ta hir’in öz gün lü ğü nün mad di bir ger çek li ği var dır, bu öz gün lük
Türk top lum ta ri hi ile dün ya ta ri hi ara sın da kur du ğu iliş ki ye (çe liş ki ve ça -
tış ma ya) da ya lı dır.

Ke mal Ta hir “ay kı rı” bir ay dın dır ama gö rüş le ri tu haf, an laşıl maz, be lir siz
bi ri de ğil dir. Yaşa mı, düşün ce si ve ede bi yat an la yışı bir bi riy le bağ daşan dün -
ya da ki en der ay dın lar dan dır. Ken di yap tı ğı işin ge rek le ri ve so run la rı üze -
rin de yaşa mı nın so nu na ka dar yaz mış tır. Son ge ce sin de bir an lam da ha ya tı
ve yap tı ğı iş ko nu sun da bir va si yet ni te li ğin de tav rı nı da açık lık la koy muş -
tur. Bü tün ça lış ma la rı nın, ele al dı ğı ko nu la rın ve var dı ğı so nuç la rın rast lan tı
so nu cu ol ma dı ğı nı, bel li bir yön tem da hi lin de düşün dü ğü nü be lirt miş tir.
Ke mal Ta hir’i ta rih ve ede bi yat yön te mi ara cı lı ğıy la ta nı mak, top lum ger çe -
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ği önün de gö rüş le ri nin ge çer li li ği ni sı na mak, baş ka la rıy la pay laş mak ve ak -
tar mak müm kün dür. Bi zim Ke mal Ta hir’in yön te mi üze rin de sık lık la dur -
ma mı zın ne de ni de bu dur. Ak si tak dir de Ke mal Ta hir’i an la mak/an mak, gö -
rüş le ri ni pay laş mak, iz le yi ci si ol mak, ele al dı ğı ko nu la rın sü rek li li ği ni sağ la -
mak, zen gin leş tir mek müm kün de ğil dir. Ke mal Ta hir’i ta bu ha li ne ge tir mek,
ön ce si-son ra sı ol ma yan yal nız bir in san ola rak gös ter mek Ke mal Ta hir
düşün ce mi ra sın dan fay da lan ma mak la eş an lam lı dır. Ke mal Ta hir öle li ne re -
dey se 40 yıl ol du. Bu nun öte sin de 60 yıl dır gö rüş le riy le gün dem de olan bir
ya za rın an laşıl ma dı ğın dan, son ra sı ol ma dı ğın dan söz edi li yor sa, da ha doğ -
ru bir de yiş le Ke mal Ta hir ile Bay kan Se zer iliş ki si (düşün ce sü rek li li ği) gör -
mez den ge li ni yor sa bun da bir ters lik ol ma sı la zım. Bu ters li ği tar tış mak için
de Ke mal Ta hir’in ta rih ve ede bi yat an la yışı üze rin de dur mak ge re ki yor. Ak -
si tak dir de Ke mal Ta hir üze ri ne ya pı lan, yap tı rı lan ça lış ma lar ka fa ka rış tır -
ma nın, Ke mal Ta hir-Bay kan Se zer iliş ki si ve bi ri ki mi nin üze ri ni ör te rek be -
lir siz leş tir me nin öte si ne geç mez. Ke mal Ta hir’den fay da lan mak, gö rüş le riy -
le or tak lık kur mak ve ya tam ter si ne eleş tir mek is te ni yor sa ön ce yön te miy le
(sos ya lizm, Os man lı lık, top lum ya pı sı/ger çe ği, Ana do lu’nun Türk leş me si,
Ba tı cı laş ma, top lum sal ve ta ri hi de ğiş me, Do ğu-Ba tı fark lı laş ma sı ve ça tış -
ma sı, ATÜT gi bi so run la ra ba kış açı sıy la) işe baş la mak ge re kir. Ke mal Ta -
hir’in sa nat-ede bi yat gö rüşü, çeşit li top lum bi lim le ri ne olan il gi si, eli ne ge -
çir di ği mal ze me yi yı ğın ol mak tan kur ta ra rak bel li bir an la yış la tas nif et me si,
yo rum la ma sı, ya rar lan ma ve bü tün lü ğü nü sağ la ma sı nın kay na ğı ta rih gö -
rüşü ara cı lı ğıy la dır. Ke mal Ta hir’i an la ma nın, tar tış ma nın yo lu da bu dur.
Baş ka tür lü Ke mal Ta hir ça lış ma la rın da or tak lık kur mak ve ya karşıt la rın so -
run lar te me lin de tar tış ma lar da bü tün lük, di sip lin sağ la ma la rı müm kün de -
ğil dir. Tar tış ma lar sı ra sın da kay gan bir ze min ol ma ma sı için de ön ce ay nı ko -
nu ve so run lar üze rin de tar tış tı ğı mız ko nu sun da or tak lık ge re kir.

Da ha ön ce ki ça lış ma la rı mız da da sık sık be lirt tik. Ke mal Ta hir sos ya list
bir ay dın dır. Bir sos ya list ola rak sa nat-ede bi ya ta, si ya se te, top lum so run la rı -
na il gi duy muş tur. Ke mal Ta hir’in yaşa dı ğı dö nem de sa nat-ede bi yat ile dün -
ya gö rüşü ve si ya set ara sın da bel li bağ la rın ku rul ma sı ola ğan dır. Ke mal Ta -
hir’in sa vun du ğu gö rüş ler, yaz dı ğı ro man lar dün ya nın ve Tür ki ye’nin te mel
so run la rı ve çö züm ara yış la rı ile il gi li dir. Si ya se tin ko nu la rın dan ba ğım sız
de ğil dir. Sa nat-ede bi yat in sa nın ken di koşul la rı nı ve çev re si ni, in san lık
koşul la rı nı, dün ya için de ki ye ri ni an la ma ça ba sı dır. Bu açı dan sa nat-ede bi yat
top lu mun ken di kim li ği ve çö zü mü üze ri ne bi linç len me bi çim le rin den bi ri -
dir. Si ya set de bu bi linç len me ça ba sı nın en ile ri, en kes kin bi çi mi dir. Sa nat-
ede bi yat ile si ya set ara sın da bi linç dü ze yin de bel li bir iliş ki var dır. Her iki si
de bir kim lik be lir ti si ve top lum la bü tün leş me ça ba sı ola rak say gı gör mek te -
dir. Bu nu başa ra ma dık la rın da da za ten et kin lik le rin den, yay gın lık la rın dan
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söz edil me mek te dir. Sa nat çı nın kişi sel ye te ne ği ne, du yar lı lı ğı na karşın ro -
man sa na tı top lum sal lı ğa ala bil di ği ne açık tır. Bu ne den le ro man ara cı lı ğıy la
bel li bir kim lik be lirt mek (müm kün ol du ğu için), Türk ro ma nın dan bah set -
mek müm kün ola bil mek te dir. Bu gün bir Türk ro ma nın dan söz ede bi li yor sak
dev le tin si ya si se çi miy le, top lum kim li ği ve se rü ve niy le iliş ki si ne de niy le dir.
An cak si ya set te ol du ğu gi bi Türk ro ma nı da top lum la bel li bir ya kın lık kur -
muş ol sa bi le bel li so run ve aç maz lar karşı sın da dır. Top lum kim li ği ta rih
için de bu lu nu lan yer ve gö rev le il gi li dir. Türk top lu mu nun ta rih için de ka -
zan dı ğı kim lik ile mev cut Ba tı cı laş ma se çi mi miz ara sın da bir ters lik var dır.
Bu ters lik Ba tı cı laş ma si ya si se çi mi min çö züm ol ma ma sı, Ba tı kim li ği al ma -
ma mız la il gi li dir. Ke mal Ta hir bir sos ya list tir, ay nı za man da bir Türk ro man -
cı sı ola rak top lum olay la rı na du yar lı dır. Türk top lu mu nun ta rih için de ki ye -
ri ve ro lü ile Ba tı cı laş ma si ya si se çi mi ara sın da ki ters li ği ro man la rın da ko nu
al mış tır. Ro man kah ra man la rı nın bü tün iyi ni ye ti ne, sa mi mi ye ti ne ve di ren -
ci ne rağ men çe liş ki si ve dra mı bun dan kay nak lan mak ta dır. Os man lı ve Ye ni
Tür ki ye dev le ti nin ku ru luşu nu ele al dı ğı Dev let Ana ve Yor gun Sa vaş çı ro -
man la rın da dev le te öv gü ve ya yer gi ye ri ne “yer li” ol ma nın koşul la rı nı ta nıt -
mak ta dır. Top lum içi ve top lum lar ara sı fark lı lık la rın ça tış ma ya dö nüş me si
top lum sal iliş ki ler üze rin de ege men lik kur ma ça ba sıy la il gi li dir. Ke mal Ta hir
si ya set ve ede bi yat dü ze yin de mev cut dün ya ege men lik dü ze ni ni ve Tür ki -
ye’nin bu dün ya için de ki ye ri ni ele al mış, bu ye ri ve ro lü sor gu la mış tır. Mev -
cut dün ya gö rüşü nü ve koşul la rı sor gu lar ken ken di si ya set an la yışı nı, sa nat-
ede bi yat gö rüşü nü de sor gu la mak tan ka çın ma mış tır. Sa de ce an ti-ka pi ta list,
an ti-em per ya list de ğil dir. Mev cut koşul la rı aşan ye ni bir dün ya yı amaç la dı -
ğı için ta rih sel ola rak ile ri ci, dev rim ci dir. Türk ro ma nı ve düşün ce si ne kat kı -
sı da bu dü zey de dir. Es ki ye ta kı lıp kal ma mış tır. Ta rih gü nü müz so run la rı nın
ge le ce ğe yö ne lik ola rak an laşıl ma sı ve aşıl ma sı nı sağ la yan bir güç kay na ğı -
dır. Türk top lum ta ri hi, sos ya lizm, Ba tı cı laş ma üze ri ne sor du ğu so ru lar, yaz -
dı ğı ro man la rın tez le ri bu ne den le gör mez den ge li ne me miş tir. Ke mal Ta -
hir’in bir Türk ro man cı sı ve sos ya lis ti ola rak ta sa sı Türk top lu mu nun so run -
la rı dır. Bu so run lar dan yo la çı ka rak mev cut dün ya ege men li ği ni ve açık la -
ma la rı sor gu la mış tır. Baş ka la rı gi bi ön ce mev cut sos ya lizm an la yışı nı be nim -
se ye rek da ha son ra bu se çi mi ni doğ ru la ya cak bel li açık la ma lar peşin de koş -
ma sı ve ya bel li ör güt len me le re bağ lan ma sı söz ko nu su de ğil dir. Bu ne den le
sa nat-ede bi yat, sos ya lizm ve top lum bi lim yön te mi üze ri ne öne ri len ka lıp la -
ra, mo del le re, şe ma la ra karşı çık mış tır. 

Ke mal Ta hir dün ya ya bel li bir yön tem le bak mış tır. Yön tem so nuç ta bel li
bir ta rih an la yışı dır. Ke mal Ta hir’in dün ya ve Tür ki ye ile il gi li açık la ma la rı
sor gu la ma sı, bu an lam da ken di gö rüşü nü ge liş tir me si, de ğiş tir me si bel li bir
yön tem çer çe ve sin de dir. Her tür lü ta bu laş ma ya karşı çı kan Ke mal Ta hir’i
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“ön ce si, son ra sı yok tur” di ye ta bu laş tır mak, ta rih dışı bir ko nu ma ite rek an -
laşıl maz ha le ge tir mek ga rip bir iro ni. Her tür lü ta bu laş tır ma so nuç ta koşul -
lar üs tü, tar tış ma üs tü bir ko num ya rat mak için dir. Bu nun için ta rih dışın da
bir de ğer len dir me ya pıl mak ta dır. Ke mal Ta hir düşün ce si/yön tem an la yışı
Tür ki ye’nin Ba tı cı laş ma/mo dern leş me se rü ve ni ya nın da, Ba tı sos ya lizm
pra ti ği ile Do ğu top lum la rı ara sın da ki çe liş ki nin or ta ya çı kar dı ğı mad di
koşul lar için de ge liş miş tir. Ke mal Ta hir’in ön ce si ve son ra sı bu te mel üze rin -
de an laşı la bi lir, açık la na bi lir. Ak si tak dir de ta rih dışı, koşul lar üs tü de ğer len -
dir me ler ka çı nıl maz ha le ge le cek tir. Ke mal Ta hir’in olay la rı ve sos ya liz mi
sor gu la ma ça ba sı, çö züm için mad di koşul la rın ol gun laş tı ğı ve ya ol gun laş -
ma sü re ci içi ne gir dik çe so run la rın ken di si ni si ya si ola rak ya kı cı bir bi çim de
gös ter di ği bir sü reç te ge liş miş tir. Sos ya liz min var lı ğı nı ve ge rek li li ği ni sür -
dür mek te ol du ğu ta rih sel ve top lum sal sü reç için de Türk top lu mu nun so -
run la rın çö zü mü ne kat kı sı nı gün de me ge tir miş tir. Ke mal Ta hir düşün ce si nin
öne mi bel li bir sos ya lizm an la yışı nın ve uy gu la ma la rı nın başa rı lı ola rak gö -
rül dü ğü ve bu gö rüş le re, ör güt len me le re bağ lan ma nın do ğal gö rün dü ğü bir
dö nem de ye ni bir ara yışı ve tar tış ma yı baş lat ma sı dır. Ke mal Ta hir Ba tı cı laş -
ma nın aç maz la rı nı, Ana do lu Türk top lu mu nun Do ğu sa vu nu cu lu ğu te me -
lin de de ne yim le ri ni ve başa ra ca ğı gö rev le ri önü ne koy muş tur. Ke mal Ta -
hir’in ay kı rı lı ğı bu çer çe ve de or ta ya kon ma dı ğın da, mev cut yak laşım lar onu
çiz gi-dışı ama tu haf, an laşıl maz, pay laşıl maz bir ay dın ko nu mu na it mek te -
dir. Ke mal Ta hir ay kı rı dır, bu ay kı rı lık ön cü lü ğün den, bir Türk sos ya lis ti ve
ro man cı sı ola rak Ba tı mer kez li açık la ma la rın ev ren sel li ği ni tar tış mak tan, Ba -
tı sos ya liz mi ne karşı tav rın dan kay nak lan mak ta dır. Onun ay kı rı kim li ği ve
tav rı, ay dın kib ri ne ve ya başı bo zuk lu ğu na, mız mız lı ğı na, tes li mi yet çi li ği ne
karşıt tır. An cak Ke mal Ta hir gök ten düş me miş tir. Ke mal Ta hir Türk ve dün -
ya se rü ve ni nin bir eki, eleş ti rel, ta ri hi, ger çek mi ras çı sı dır.   

Ke mal Ta hir’in Tür ki ye’nin ye ri ni, ro lü nü sor gu la dı ğı dö nem de Tür ki -
ye’nin seç ti ği Ba tı cı laş ma se rü ve ni ya nın da, Sov yet ler Bir li ği, Çin ve Kü ba
dev ri mi gi bi çeşit li sos ya lizm ör nek le ri (fark lı se çe nek ler ola rak) var dır. Bu
uy gu la ma la rın öte sin de “ulu sal kur tu luş sa vaş la rı” ile sos ya lizm ara sın da bel -
li bir bağ ku ru la rak ye ni bir ara yış için de olan Ba tı-dışı top lum lar için fark lı
ge liş me/kal kın ma yol la rı öne ril mek te dir. Bu mo del ler top lum sal dev ri -
mi/de vi ni mi in sa ni ve top lum sal yön de ge liş tir mek, de rin leş tir mek ye ri ne
bu da mak ta ve de ğer siz leş tir mek te dir. Ke mal Ta hir sa de ce Tür ki ye’nin Ba tı -
cı laş ma de ne yi mi ni de ğil, mev cut sos ya lizm ör nek le ri ni ge niş bir ta rih sel
çer çe ve için de de ğer len dir miş, bu uy gu la ma la rın mev cut dün ya dü ze ni ni
aşa cak bir ara yışı ve iler le me yi tem sil et me di ği ni, bel li aç maz lar ve so run lar -
la karşı karşı ya kal dı ğı nı tes pit et miş tir. Bu sor gu la ma sos ya liz mi in kar te me -
lin de de ğil dir. “Ya nıl mışız ar ka daş” der ken ken di ba kış açı sı nı, yön te mi ni göz -
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den ge çi re rek sos ya lizm an la yışı nı ve var dı ğı so nuç la rı da ha ile ri gö tür me ye
ça lış mış tır. Sos ya lizm in san lık ta ri hi nin dün ya öl çe ğin de bü yük bir de ğişim
ve dö nüşü mü nü amaç la mış, an cak bu nun -Ba tı iş çi sı nı fı na da ha son ra Sov -
yet ler Bir li ği’nin ön cü lü ğü ne da ya lı- bi lim sel bir te me li/ak tö rü ol du ğu nu sa -
vun muş tur. Sos ya liz me ey lem kı la vu zu, düşün ce kı la vu zu de ni lir ken bu an -
laşıl mak ta dır. Mev cut Ba tı sos ya lizm düşün ce si ve uy gu la ma la rı in san lı ğın
bü yük dö nüşü mü ye ri ne mev cut Ba tı dün ya ege men lik iliş ki le ri ni ye ni den
üret me nin öte si ne geç me miş tir. İki ku tup lu dün ya an la yışı ile ifa de edi len
Ba tı ege men lik den ge si Do ğu top lum la rı nın ko nu mun da her han gi bir de -
ğişik lik ya rat ma mış tır. Bu ne den le sos ya lizm gi de rek -dün ya nın de ğişi mi ni
sağ la yan te mel ak tö rü nü kay be de rek- can sız bir dog ma ya/du va ra dö nüş -
müş tür. Ke mal Ta hir her tür lü ka lıp la ra, şe ma la ra karşı çık mış, Ba tı sos ya liz -
mi nin in san lı ğın bü yük dö nüşü mü nün can lı, yön ve ri ci ey lem bi lin ci ol mak -
tan çık ma sı na karşı Türk top lu mu nun, Do ğu top lum la rı nın ön cü lük ve di na -
miz mi ni bel li bir ta rih an la yışı te me lin de gün de me ge tir miş tir. Ke mal Ta hir
sa de ce Ba tı cı laş ma se rü ve ni mi zi de ğil Ba tı sos ya lizm açık la ma ve uy gu la ma -
la rı nı da bu ne den le sor gu la mış tır. Ke mal Ta hir Tür ki ye’nin Ba tı cı laş ma se çi -
mi nin ve bu çö zü mün ge tir di ği so run ve aç maz la ra karşı Ana do lu Türk top -
lu mu nun ken di ta ri hi bi ri ki mi ve po tan si ye li ne da ya lı ye ni bir çö zü mün sa -
vu nu cu su dur. Sos ya lizm ve sa nat-ede bi yat an la yışı da bu çer çe ve de ge liş -
miş tir. Ele al dı ğı ko nu lar, var dı ğı so nuç lar rast lan tı de ğil dir. Sa nat/sa nat çı si -
ya set iliş ki sin de so run in sa ni olan ile gay ri-in sa ni top lum sal laş ma ara sın da -
ki çe liş ki de han gi si nin de rin leş ti ği dir. Zo run lu ola rak gös te ri len Ba tı kay nak -
lı si ya si mo del ler top lum ve dün ya so run la rın dan kay nak lan ma yan, in sa ni
ve top lum sal de ğer le ri dış la yan, gü cü nü önem se me yen ve de ğer siz leş ti ren
bel li se çim ler bi çi min de dir. Ke mal Ta hir mev cut si ya se tin çö züm ol ma ma sı
karşı sın da, mev cut si ya se te/dev let an la yışı na karşı çık mış ye ni si ya se tin
kay nak la rı nı top lu mun ken di iliş ki le rin de, ta ri hi bi ri kim ve po tan si ye lin de
ara mış tır. Te pe den in me, oto ri ter, mev cut si ya si öne ri le re karşı çı kışı bu açı -
dan de ğer li dir. 

Ke mal Ta hir Tür ki ye’de sos ya list ha re ke tin Ba tı sos ya lizm de ne yim le ri ne
ve si ya se ti ne bağ la na rak var lık be lirt ti ği, ulu sal kur tu luş sa vaş la rıy la sos ya -
lizm ara cı lı ğıy la bağ lan tı ku rul du ğu ve Ke ma lizm ile sos ya lizm ara sın da “Çin
Sed di ol ma dı ğı” be lir ti len bir dö nem de bu açık la ma la rın aç maz la rı na ka tıl mak
ye ri ne Ana do lu Türk top lum ta ri hi ne, Do ğu halk la rı na da ya lı ye ni bir sos ya -
lizm an la yışı nın söz cü lü ğü nü yap mış tır. Sa de ce Ke ma lizm an la yışı nı de ğil
1960’lar da gün de me ge len Ke ma lizm ile sos ya lizm ara sın da ku ru lan bağ lan -
tı yı da sor gu la ya rak ye ni bir ara yışın tem sil ci si ol muş tur. Ke mal Ta hir’in “re -
el sos ya lizm” an la yışı na karşı çı kışı nı an la mak için ge çer li sos ya lizm an la yışı -
nın bi çim len me si üze rin de dur mak ge re ki yor. Sos ya liz min teo ri ve pra ti ği nin
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ge liş me sin de baş lan gıç ta 1848 sı nıf sa vaş la rı, 1871 Pa ris Ko mü nü gi bi “başa rı -
sız” bü yük çap ta halk ayak lan ma la rı et ki li ol muş tur. Yi ne XX. yüz yı lın ilk ya -
rı sın da, 1917’de Sov yet/Rus ya dev ri mi ha ri cin de Al man ya’da, Ma ca ris -
tan’da, Avus tur ya’da, Yu na nis tan’da başa rı sız dev rim ler ar dı ar dı na gel miş -
tir. Bu ne den le I. ve II. Dün ya Sa vaş la rı nın ar dın dan bel li ül ke ler de or ta ya çı -
kan “başa rı lı” dev rim de ne yim le ri (ön ce Sov yet ler Bir li ği’nde, son ra Çin ve
Kü ba) sos ya liz min di na mik, yön ve ri ci, in san lı ğın bü yük pro je le ri ola rak
karşı lan mış tır. Sos ya lizm ar tık pra tik te bir dev let uy gu la ma sı ve pro je si bi çi -
mi ni al mış tır. Re el sos ya lizm an la yışı ola rak be nim se nen bu ger çek li ğin dışın -
da ki uy gu la ma ve tar tış ma lar sos ya lizm den sap ma, an ti-sos ya lizm/SSCB ve
ma ce ra cı lık ola rak ni te len miş tir. Böy le bir dö nem de sö mür ge ba ğım lı lı ğın dan
kur tu lan ye ni ara yış için de ki Do ğu halk la rı na da bu ör nek ler öne ril miş tir. Bu
du rum te ori nin zen gin leş me sin den de ğil pra tik te mev cut sos ya lizm uy gu la -
ma la rı nın ağır bas ma sı ve Ba tı sos ya liz mi nin (tem si li ni üst le nen Sov yet ler
Bir li ği’nin) ön der li ği nin ka bul edil miş ol ma sın dan dır. Bu nun so nu cun da Tür -
ki ye’de sos ya list ha re ket (Ba tı cı laş ma si ya se ti nin güç ve da ya nak la rı nı da do -
ğal müt te fi ki ola rak gö re rek) ön cü lü ğü nü/söz cü lü ğü nü Ba tı’nın yap tı ğı mev -
cut dün ya sos ya list ha re ke ti nin başa rı lı ör nek le ri ne ben zer bir ör güt len me ve
fa ali yet tar zı na yö nel miş tir. Sos ya list ler için ar tık ulus la ra ra sı da ya nış ma ve
bir lik Sov yet ler Bir li ği’nin sa vu nul ma sı na ve ya bağ la nıl ma sı na dö nüş müş tür.
İki ku tup lu dün ya da bu na doğ ru dan karşı çık mak müm kün gö rül me miş tir.
Tür ki ye’de sos ya liz min ana göv de si iki ku tup lu dün ya dü ze ni çer çe ve sin de
Sov yet ler Bir li ği’ne bağ la na rak var lık be lirt me nin öte si ne geç me miş tir.2 Bu
ne den le (bir baş ka Ba tı cı laş ma si ya si se çe ne ği ola rak) Türk top lum ta ri hi ne ve
so run la rı na ya ban cı laş mış tır. Ba tı cı laş ma ha re ke ti nin di ğer bir göv de si ise İs -
lam cı/mu ha fa za kar ve Türk çü özel lik le riy le bu si ya si se çi min karşı sın da ki
ABD ön der li ğin de ki cep he nin sa vu nu cu lu ğu na koşul muş tur. Ke mal Ta hir’in
düşün ce ve tav rı nın ay kı rı lı ğı nın, ter sin den söy ler sek öz gün lü ğü nün ne de ni
bu dur. Mev cut mu ha fa za kar, Türk çü kad ro lar ya nın da sos ya list kad ro la rın
da dışın da kal mış tır. İl gi çe ki ci olan bu dö nem de çeşit li top lum ke sim le ri yay -
gın bir bi çim de si ya se te/sos ya liz me yö ne lir ken Türk sos ya list ha re ke ti nin
top lum ye ri ne dev let le ra ra sı bir dü ze ne ve cep he sa vu nu su na dö nüşen ege -
men sos ya list an la yışa ek len me ye yö ne lik bir ça lış ma tar zı na ve ör güt len me -
ye yö nel me si dir. İki ku tup lu dün ya da bir bi ri ne karşıt iki cep he ye da ya na rak,
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ya ma na rak var lık be lir ten si ya si kad ro lar aç maz lar la karşı laş tı ğı için Ke mal
Ta hir’e olan il gi sü rek li lik gös ter miş tir. Ke mal Ta hir’in öne mi iki ku tup lu
dün ya da ha zır açık la ma ve re çe te le re sa hip çı kıl dı ğı bir dö nem de (Tür ki ye’de
sos ya liz min ye ni bir dün ya den ge si ye ri ne pra tik te bel li bir cep he nin sa vu nu -
su ha li ne gel me si ne, bu na karşı lık Türk çü lük ve İs lam cı lı ğın ABD ön der li ği
al tın da ki cep he nin sa vu nu su bi çim de Sov yet ler Bir li ği’ne karşıt lı ğa dö nüş tü -
ğü dö nem de) öne ri len es ki-ye ni tes li mi yet çi bağ lı lık la ra ve ka lıp la ra karşı çık -
ma sı dır. Bu dö nem de öne çı kan sos ya list sa nat-ede bi yat an la yışı  re el sos ya -
lizm an la yışı na gö re bi çim le nir ken karşıt la rı or yan ta list bel li ka lıp la ra sa rı la -
rak yer li gi bi gö rün müş tür. Her iki ta raf da so nuç ta Ba tı ba kış açı sı nın Tür ki -
ye’nin so run la rı na uy gu lan ma sı na koşu la rak top lu ma ya ban cı kal mış tır. 

İki ku tup lu dün ya nın son bul ma sı, Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si son ra -
sın da Tür ki ye’de sa de ce sos ya list kad ro lar de ğil Türk çü, İs lam cı kad ro lar da
ken di var lık la rı nı ta nım la ma da ve ge çer li lik le ri ni sağ la ma da da ya nak la rı nı
kay bet miş tir. Gü nü müz ge liş me le ri Ke mal Ta hir’in gö rüş le ri nin hak lı lı ğı nı,
ge çer li li ği ni doğ ru la mış tır. Ke mal Ta hir’in öne ri len mev cut sos ya lizm an la -
yışı na/mo del le ri ne karşı çı kışı, Türk çü ve İs lam cı ke sim le rin de aç maz la rı na
ka tıl ma ma sı pey gam ber ce bir üs tün lük, ke ra met ve ke ha net sa hi bi ol ma sı
ne de niy le de ğil dir. Ke mal Ta hir dün ya ya bel li bir yön tem/ta rih an la yışı çer -
çe ve sin de bak mış tır. Ke mal Ta hir mev cut Ba tı mer kez li ta rih an la yışı nı tar -
tışa rak dün ya ve Tür ki ye açı sın dan bel li so nuç lar çı kar mış tır. Bu nun için
mev cut sos ya lizm ve ta rih an la yışı nı sor gu la mak tan ka çın ma mış tır. Ke mal
Ta hir’in gö rüş le ri sa de ce bel li bir dö ne min eleş ti ri si ola rak kal ma mış tır. Gü -
nü müz açı sın dan da ge le ce ği bi çim le me de fay da la na ca ğı mız bel li özel lik ler
taşı mak ta dır. Gü nü müz de tek mer kez li dün ya da kü re sel leş me/kü re-ye rel -
leş me çer çe ve sin de ABD dışın da hiç bir gü cün ken di başı na bir den ge, güç ol -
ma sı is ten me mek te dir. Çeşit li kim lik le rin bir lik te var lı ğı ve sa vu nu su ABD
ege men li ği dışın da ken di için de bir çe kiş me ve ça tış ma yı ifa de et mek ten öte -
ye git me mek te dir. Ba tı ta ra fın dan Do ğu-Ba tı ça tış ma sı nın ve ya di ya lo gu nun
gün de me gel me si de Ba tı üs tün lü ğü te me lin de dir. An cak bu den ge siz lik so -
run la rın çö zü mü ye ri ne yı kı cı bir hal al ma sı na ne den ol mak ta dır. Ke mal Ta -
hir Do ğu-Ba tı ça tış ma sı te me lin de mev cut Ba tı dün ya ege men li ği nin üs tün -
lü ğü nü tar tış ma ko nu su yap mış tır. Os man lı’ya olan il gi si Ba tı’ya karşı Do ğu
sa vu nu cu lu ğu te me lin de dir. Gü nü müz de gö rüş le ri nin can lı lı ğı nı sağ la yan
da bu gö re vin si ya si ola rak ge re ği nin or ta dan kalk ma ma sı dır. 

Sos ya lizm ve sos yo lo ji de yön tem/olay la ra ba kış açı sı nın öne mi, te ori -
nin/ku ra mın pra ti ğe yön gös ter me si, her tür lü ken di li ğin den ci li ğe karşı ve
bel li amaç la ra gö re top lum sal olay la rın, top lu mun ve ta ri hin yön len di ril me -
si açı sın dan öne çık mış tır. Tür ki ye’de ve dün ya da sos ya list ha re ke tin, ge nel
ola rak si ya se tin dün ya gö rüşü nü göz ar dı ede rek gün de lik he def le rin peşi ne
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ta kıl ma sı, mev cut dün ya ege men li ği nin tar tışıl ma sı ye ri ne Do ğu aley hi ne
ku ru lu bu den ge/den ge siz lik için de yer al ma ve söz sa hi bi ol ma gi bi ters bir
gö rüşü sa vun ma ya gö tür müş tür. 1980 son ra sın da Sov yet le rin tas fi ye si ve
sos ya liz min aç ma zı karşı sın da dün ya ve Tür ki ye’de sos ya list ha re ke tin ko -
lay lık la ye nil gi ye uğ ra ma sı, bu ye nil gi nin he men be nim sen me si ve tas fi ye ci -
li ğe dö nüş me si boşu na de ğil dir. Sov yet ler Bir li ği’nin tas fi ye si son ra sın da Ye -
ni Tür ki ye dev le ti nin yap tı ğı se çim, dün ya için de ki ye ri ve ro lü tar tış ma lı bir
ha le gel miş tir. Gü nü müz de sa de ce sos ya lizm de ğil, Ke ma lizm, ulus-dev let,
Türk çü lük, İs lam cı lık si ya set le ri de sor gu lan mak ta dır. Ba tı ye ni-mu ha fa za -
kar lı ğı na ek len me ye ça lışan mu ha fa za kar kad ro lar ta rih, top lum ve uy gar lık
üs tü bir kim lik sa vu nu suy la Türk top lum kim li ği ne karşıt çeşit li kim lik le rin
bir lik te sa vu nu su na koşul muş tur. Bir an lam da Tür ki ye dün ya için de ki ye ri -
ni ve ro lü nü ta nım la ya maz hal de dir. Bu du rum da si ya set ya nın da sa nat-ede -
bi yat da par ça lan mış top lum kim li ği ni ifa de ede mez ha le gel miş tir.3 Ke mal
Ta hir gün cel ola rak öne ri len Ba tı cı laş ma mo del le ri ne, si ya si-top lum sal şe ma -
la ra karşı top lum di ren ci ni, umu du nu, ce sa re ti ni, acı sı nı, adan mış lı ğı nı, çar -
pık lı ğı nı, vic da nı nı or ta ya koy muş tur. Şart lar de ğiş ti ğin de en olum lu gö rü -
nen ro man kah ra man la rı nın bi le aç ma za düş me si ger çek li ğe olan bağ lı lı ğın -
dan dır. Ro man kah ra man la rı nın/top lu mun aç maz la rı in sa ni dir, sa vu nul ma -
sı ge re ken top lum sal de ğer le ri sığ laş tır maz, ter si ne içi ne düş tük le ri dra mı
top lum sal ger çe ğe doğ ru de rin leş ti rir. Bu an lam da mev cut koşul la ra karşı
eleş ti rel, dev rim ci bir özel lik taşır.    

Sa nat/sa nat çı ile si ya set iliş ki si çiz gi-dışı de ğil dir. Çiz gi-dışı olan Ke mal
Ta hir’in bu iliş ki ye ge tir di ği öz gün yo rum dur. Ke mal Ta hir’in olay la ra ba -
kışın da kul lan dı ğı yön tem bu ne den le da ha baş lan gıç ta önem li dir. Ak si tak -
dir de ken di ye ri ni, yö nü nü ta nım la ma sı müm kün ol maz dı. Ke mal Ta hir res -
mi Ba tı açık la ma la rı na, Ba tı cı laş ma ya karşı dır. Ama Ke mal Ta hir’i an ti-Ba tı -
cı ola rak ni te le mek müm kün de ğil dir. Ke mal Ta hir’in Ba tı-mer kez ci li ğe karşı
çı kışı ye ni bir dün ya öz le miy le bir lik te dir. Bü tün sel ta rih an la yışı ne de niy le
Ba tı dün ya ege men li ği nin mut lak laş tı rıl ma sı na karşı çık mış tır. Ba tı dü ze ni -
nin aşıl ma ma sı bir kı sır dön gü ye, so run la rın yı kı cı bir ha le gel me si ne ne den
ol mak ta dır. Bu açı dan Ke mal Ta hir bü tün dün ya ta ri hi ne sa hip çık tı ğı gi bi
dün ya ta ri hi nin de ğiş me sin de Ana do lu Türk top lu mu nun güç ve po tan si ye -
li ni gün de me ge tir miş tir. Ke mal Ta hir çeşit li ko nu lar la il gi len miş tir. An cak il -
gi len di ği çeşit li ko nu lar ara sın da bir bü tün lük, bir lik var dır. Bu bü tün lü ğü
ve ba kış açı sı zen gin li ği ni sağ la yan dün ya gö rüşü dür. Ke mal Ta hir’in yön te -
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mi or ta ya ko yul ma dı ğın da ele al dı ğı ko nu lar hak kın da doğ ru de ğer len dir me
yap mak müm kün de ğil dir. Bu gün Ke mal Ta hir’in gö rüş le ri nin eği lip bü kül -
me si, çar pı tıl ma sı, ken di bü tün lü ğün den ko pa rı la rak dar laş tı rıl ma sı ve ya bir
baş ka gö rüşe ya man ma sı olay la ra te mel ba kış açı sı göz ar dı edi le rek ya pıl -
mak ta dır. Ke mal Ta hir’in yön te mi ni in kar ede rek bel li ko nu lar da onun la or -
tak lık kur ma ya ça lış mak çar pık bir an la yışın te za hü rü dür. Gü nü müz de mi -
li tan Ba tı sa vu nu cu la rı nın Ke mal Ta hir’e olan il gi sin de bir ters lik var. Ke mal
Ta hir’in Tür ki ye’nin Ba tı cı laş ma se rü ve ni ne, mo dern leş me ye, Ke ma liz me
karşı olan gö rüş le ri nin ta rih an la yışın dan ba ğım sız ola rak gü nü müz tek
mer kez li Ba tı dün ya ege men li ği ne des tek ya pıl ma ya ça lışıl ma sı yön te mi göz
ar dı edi le rek ya pıl mak ta dır. Ke mal Ta hir’in ba kış açı sı, yön te mi bu tür den
baş ka gö rüş le re ek len me, ya ma ma gi rişim le ri ne uy ma dı ğı için bel li gün ler
dışın da gün de me ge ti ril me mek te dir. Ke mal Ta hir de ğiş me den ya na dır, ama
bu de ğiş me Ba tı dün ya ege men li ği ne karşıt ol du ğu gi bi bu karşıt lık tes li mi -
yet çi bir tep ki ve ya in kar te me lin de de ğil dir, dün ya nın ve Tür ki ye’nin mev -
cut bi ri kim le ri ni, de ne yim le ri ni kap sa ya rak aş ma bi çi min de dir. Ta rih te iler -
le me, ge liş me de baş ka tür lü müm kün de ğil dir. Ke mal Ta hir dün ya nın ve
Tür ki ye’nin so run la rı nın çö zü mü nü amaç la dı ğı için top lum sal de ğiş me ve
iler le me yi sa vun mak ta dır. Ke mal Ta hir’in sa nat-ede bi yat an la yışı nın,
düşün ce si nin can lı lı ğı nı, di na miz mi ni sağ la yan da bu dur.  Ke mal Ta hir’i 100.
yaşın da an mak, Tür ki ye’nin elin de ki gü cü nü, im kan la rı nı ta nı ma yı, or ga ni -
ze et me yi, sa nat-ede bi yat an la yışın dan fay da lan ma yı, düşün ce sü rek li li ği ni
ve or tak lı ğı sağ lı yor sa an lam lı ola cak tır.
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