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HASAN TANRIKUT’UN ARŞİVE DAYALI PORTRESİ 

Cafer Vayni 

 

Özet: Bu makalede Türk sosyolojisinde kendine özgü görüşleri olan fakat fazla 

bilinmeyen bir sosyolog olan Hasan Tanrıkut ve fikirlerini ele alıyor, sosyolog Hasan 

Tanrıkut’u arşive dayalı portresi ile tanıtmaya çalışmaktayız. Fikir hayatını 

felsefesinin ve sosyolojisinin ağır bastığı dönemler olarak ikiye ayırabiliriz. 1945’ten 

evvelki yazılarında felsefe, edebiyat, sanat ağırlıktayken; 1945’ten sonraki yazılarda 

ağırlık yavaş yavaş sosyolojiye yönelmiş, edebiyata ek olarak Türk Tarihi, Doğu-Batı 

ve politika ile ilgili yazılar da kaleme almıştır. Türklerde sosyal tabakalar, Doğu-Batı 

Farklılığı, Batılaşma ve sosyoloji konularında makaleler yazmıştır. Durkheim 

sosyolojisine alternatif olarak deneyci sosyolojiyi önermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hasan Tanrıkut,Türk sosyolojisi, İstanbul Üniversitesi 

 

HASAN TANRIKUT: AN ARCHIVE BASED PORTRAIT 

Cafer Vayni 

 

Abstract: The article aims to introduce Hasan Tanrıkut who is an unknown 

sociologist with his distinctive opinions in Turkish sociology under the light of the 

archival research about him. His ideological life period might be divided into two 

terms such as philosophy and sociology. In his works before 1945, the philosophy, 

literature and art had been focused. However, the topic after 1945 had been turned 

to sociology, Turkish history and the politics between the East-West. He had also 

written many articles about the stratums in Turkish public, the East-West difference, 

the Westernization and Sociology. As an alternative to Durkheim sociology, he had 

tended to the experimenter sociology.   
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HASAN TANRIKUT'UN AR ŞİVE DAYALI PORTRES İ 

Cafer Vayni 

Bu yazıda Hasan Tanrıkut ve fikirlerini ele alacağız. Hasan Tanrıkut Türk sosyoloji-
sinde kendine özgü görüşleri olan fakat fazla bilinmeyen bir sosyologdur. Burada sosyolog 
Hasan Tanrıkut’u tanımaya ve Türk sosyologları içerisindeki yeri ve önemini belirtmeye 
çalışacağız. 

Hasan Tanrıkut 1917 yılında o zamanlar Osmanlı topraklarında bulunan Girit adasın-
da doğdu. Babası Rûşenizade Ali Bey, annesi ise Hâmidbeyzadelerden Fetanet Hanımdır. 
1975 yılında vefat eden Mehmet ve Avrupalı bir kontla evlenip daha sonra da boşandığı 
söylenen Zeynep adında iki kardeşi vardır. Tanrıkut’un dinbilim öğrenimi için Girit’ten, 
Roma’ya gitmiş ve orada Hıristiyan olmuş olan Mehmet Ali Molla isimli bir de dayısı 
vardır. Hıristiyanlığı benimseyen Mehmet Ali, Paul adını almış ama eski adını da bırakma-
yarak soyadı gibi kullanmıştır. Böylece adı Paul Mehmet Ali Molla olur. Paul Mehmet Ali 
Molla en kıdemli kardinal olarak papa olması gerekirken, İtalya’da papalığın hep İtalyan-
lardan olması geleneğinden dolayı papa olamamıştır.89 İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde yer alan Hasan Tanrıkut dosyasında 25.05.1944 tarihli belgeden Tanrıkut’un 
evli olduğu, eşi, annesi ve evlatlığı ile beraber yaşadığı belirtilmektedir. 

Hasan Tanrıkut İstanbul’a ailesiyle birlikte 8 yaşındayken gelir. İlk tahsilini Şişli Te-
rakki Lisesi’nde, orta tahsili ise İstanbul Erkek Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi’nde yapmıştır. 
1939 yılında Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olan Hasan Tanrıkut’un 22 yaşında liseyi 
bitirdiği görülmektedeir. 

Hasan Tanrıkut 1939 senesinde Haydarpaşa Lisesi’nde okurken, okulun düzenlediği 
bir gezi ile Yunanistan’a gider. Liseden sınıf arkadaşı Rasih Nuri İleri’nin belirttiğine göre: 
Yunanistan’da kafileden “Girit’e gideceğini” söyleyerek ayrılır.90 Buna göre Tanrıkut’un 
akrabalarının bir kısmının Girit’te kaldığı ve bu durumu bildiği varsayılabilir. 

Üniversite Yılları 

1939 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni bitiren Tanrıkut daha sonra İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydolur. 1944 yılı Şubat devresinde Felsefe Züm-
resi’nden “Servet ve Fazilet” isimli sosyoloji tezi ile mezun olur. Fakat resmi mezuniyeti 
15 Ekim 1944’tür. Felsefe Bölümü’nden hocası Hilmi Ziya Ülken ile tanışması ve onun 
tesiri altında kalması hayatının dönüm noktasını oluşturacaktır. Bu dönemin resmi kayıtlara 
düşen iz düşümü ise Tanrıkut’un İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki dosyasında 
yer almaktadır. 

Hasan Tanrıkut 02.05.1943 yılında -henüz mezun değilken- hizmetliler kadrosundan, 
odacı olarak Edebiyat Fakültesi’nde çalışmaya başlar. 1944 yılının şubat devresinde okulu 
bitirir. 01.07.1944 tarihinde de sosyoloji kürsüsünde çalışmak üzere yardımcı olarak tayin 

89 Aziz Nesin, Benim Delilerim, s. 57. 
90 Rasih Nuri İleri ile 14 Şubat 1997 tarihinde yapmış olduğum görüşmeden. 
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edilir. Tanrıkut’un burada vazifesi “Türk tefekkür tarihine ait eski metinleri inceleyen öğ-
rencilere müzakerecilik ve öğretmenlik yapmaktır.”91 Ancak Hasan Tanrıkut’un kadrosu 
Sosyoloji Bölümü’nde değil, Yabancı Diller Bölümü’ndedir. Asistanlığa tayin edilen 
Safinaz Bayar’ın yerine Yabancı Diller Bölümü’ne “öğretmen ve müzakereci” olarak tayin 
edilmiştir. 1946 ve 1947 yıllarında Edebiyat Fakültesi’ndeki görevine ek olarak önce Ni-
şantaşı Kız Ortaokulu’nda daha sonra Eyüp Ortaokulu ve Pangaltı Ermeni Lisesi’nde 
öğretmenlik yapar. 

Hasan Tanrıkut’un 01.05.1948 tarihinde asaleti onaylanır ve 27.5.1948’de okutmanlı-
ğa nakledilir. Sosyoloji Ahlak Profesörü H. Ziya Ülken, Tanrıkut’un asilliği ile dekanlığa 
hitaben yazdığı yazıda: “Sosyoloji Ahlak Enstitüsü’nde fiilen beş seneden beri asistanlık 
yapmakta olan 15 lira maaşlı öğretmen adayı bulunan Hasan Tanrıkut’un enstitüdeki 
çalışmalarına getirdiği başarı dolayısıyla asli asistanlığa geçinceye kadar hiç değilse 
asilliğinin tasdikine müsaadenizi derin saygılarımla rica ederim.” demektedir. Buna göre 
Tanrıkut, yaptığı işlerin resmiyette farklı gösterilmesine rağmen beş senedir fiilen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistanlık yapmakta olduğu görülmektedir. 

Ancak Okutmanlığa nakledildikten iki ay sonra HasanTanrıkut için işler ters gitmeye 
başlar. Çünkü 12.07.1948 tarihinde 4036 sayılı Üniversiteler Teşkilat Kanunu ile okutman-
lık kadrosunun azaltılması -tenkis edilmesi- üzerine Tanrıkut da kadro harici kalan eleman-
lardan biri olur. Çünkü Tanrıkut’un kadrosu fiilen ahlak enstitüsünde bulunmasına rağmen 
Yabancı Diller Bölümü’ndedir. Yabancı Diller Bölümü bu kadroyu kendi elemanlarına 
tahsis edecektir. Kadro harici kalan Hasan Tanrıkut bir süre daha açıktan maaş almaya 
devam ediyor. Ancak 31.05.1949 tarihinde askere gitmesinden ötürü fakülte ile ilişkisi 
kesiliyor. Yani istifa etmiş sayılıyor. Hasan Tanrıkut’un 1939 yılının sonlarında başlayan 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yıllarının 30 Mayıs 1949’da sona erdiği anlaşılı-
yor. Öğrenci ve görevli olarak geçen on yıllık bu zamanın 02.05.1943 tarihinden sonraki 
kısmında çeşitli görevlerde Hasan Tanrıkut maaş alarak çalışmıştır. Dolayısıyla Hasan 
Tanrıkut altı yıl, 29 gün resmi olarak Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde görev 
yapmıştır.  

Askerlik sonrası Hasan Tanrıkut’un çeşitli zamanlarda gerek İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne ve gerekse Edebiyat Fakültesi Dekanlığına mağduriyetinin giderilmesi için 
müracaatlarda bulunduğu görülmektedir. Bütçe Tahsisat Kanunu’nun kaldırılması üzerine 
Hasan Tanrıkut, 19.01.1950 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazdığı 
ve mağduriyetinin giderilmesi tekraren talep ettiği yazıya, Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 
21.01.1950 tarihinde “Fakültemizde hala açık kadro bulunmadığını ve açılacak kadrolara, 
açıkta bulunan elemanlarımızın kanuni imkanlar göz önünde tutularak tayin edilmekte 
olduğunu bildiririm.”92 şeklinde olumsuz cevap verilmiştir. 

Hasan Tanrıkut 23.10.1951 tarihinde ise fakültede boş bulunan seminer kitaplığında 
çalışmak için yazılı müracaat etmiştir. Fakat 26.10.1951 tarihinde yapılan imtihana katıl-
mamıştır. Kaldı ki fakültede boş bulunan dört bölüme ait seminer kitaplıkları bir ihtisas işi 
olup, Tanrıkut’un fakültedeki daha önceki göreviyle de ilgili değildir. Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığı bu hususu göz önünde bulunduracağını rektörlüğe yazdığı bir yazıda belirtmek-

91 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hasan Tanrıkut dosyası, Hilmi Ziya Ülken’in Edebiyat Fakültesi Dekan-
lığına yazdığı 2.7.1945 tarihli yazı. 

92 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Hasan Tanrıkut Dosyası. 
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tedir.93 Dolayısıyla Hasan Tanrıkut sınava katılsa ve kazansa bile seminer 
kitaplığında göreve başlaması mümkün görülmemektedir. 

Hasan Tanrıkut’un son olarak 06.07.1959 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
Rektörlü-ğü’ne ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ayrı ayrı dilekçe verdiği ve: “10 
yıldan beri ka-nuni tercih hakkına istinaden, gazetelerde ilanı verilen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji kürsü-sü için açılan asistanlık kadrosuna tercihen tayin edilerek, 
mağduriyetinin giderilmesini” talep ettiği görülmektedir. Bunun üzerine Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Takiyettin Mengüçoğlu 22 Temmuz 1959’da Bakırköy 
Akıl hastanesi Başhekimliğine 20 Temmuz 1959’da da İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne asistan namzeti olan Hasan Tanrıkut’la ilgili bilgi vermeleri için iki 
ayrı yazı yazmıştır.94 

Dekan Mengüçoğlu Emniyet Müdürlüğüne, asistan adayı Hasan Tanrıkut’un 
göreve tayininde bir sakınca olup olmadığını sormaktadır. Bu yazıya İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 6 Ekim 1959’da: “Açık bulunan Fakülteniz Sosyoloji Kürsüsü 
Asistanlığına istekli olup, bu göreve tayininde bir mahzur bulunup bulunmadığının 
bildirilmesi istenen Hasan Tanrıkut’un dileğinin is’afile (yerine getirilmesi) bu 
görevde istihdamı uygun görülmemiş-tir.” şeklinde cevap vermektedir.95 
Mengüçoğlu, aldığı duyumlara göre çeşitli tarihlerde Hasan Tanrıkut’un tedavisinin 
yapıldığını öğrendiği Bakırköy Akıl Hastanesi Baş Hekimliğine ise; 

“1.Hasan Tanrıkut hangi tarihlerde hastanenize girmiş ve tedavi altında bulunmuş-
tur? 

2. Hastalığının mahiyeti nedir? Ve bu hastalık adı geçenin bir işe girmesine mani mi-
dir? 

3.Kendisi hastanenizden ne suretle taburcu edilmiştir? 
4.Yani sıhhate kavuşmuş durumda mıdır?” soruları, sorumuş ve bu noktaları bildiren 

bir rapor istemiştir. 
Bu yazıya cevap olarak Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 25 Temmuz 1959 tarihinde 

Bakırköy Akıl Hastanesi Baştabip ve müdürü Dr. Fahri Celal Özdalga üstyazısıyla gönde-
rilen 12706/1067 ve 24 Temmuz 1959 tarihli “Sıhhi Heyet Raporu” şu şekildedir: 

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 22.7.1959 tarih ve 2118 sayılı 
yazısı ile fakültede açık bulunan asistanlığa müracat etmiş olup, hastalığının mahiyeti, işe 
girmesine mani olup olmadığı ve ne suretle taburcu edildiği hususu sorulmuş olan Hasan 
Tanrıkut «Türklüğü, Hükümetin manevi şahsiyetini tahkirden maznun olarak, adli tabip 
müşahedehane müdürlüğümüzün raporuna istinaden ‘paranoid hezeyanlar’ teşhisiyle 
TCK’nun 46. Maddesine tabi tutularak hastanemizde tedavi altına alınmıştır. 17.7.1956 
tarihinde tedavisine başlanan hasta 12.10.1957 tarihinde şifa kaydi ve mahkeme kararı ile 
taburcu edilmiştir. 

Son olarak 8.11.1958 tarihinde Şişli Emniyet Amirliği’nin yazısı ile adli makamları 
işgalden gönderilen hasta “tefsiri itisafi şekilde paranoid hezeyenlar teşhisi ile yatırılıp 
salah kaydi ve kefaletle 6.4.1959 tarihinde taburcu edilmiştir. 

Bu durumun devamı, memuriyet yapmasına mani teşkil edeceği muhakkak görülmek-
te ise de bu kanaatın red veya teyidi mumaileyhin (daha evvel adı geçen şahsın) tekrar 

93 2.11.1951 gün ve 12865 sayılı Rektörlük yazısına Edebiyat Fakültesi Dekanlığının verdiği cevap. 
94 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Hasan Tanrıkut Dosyası. 
95 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Hasan Tanrıkut Dosyası. 
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muayene edilmesine mütevakkıf olduğunu bildirir rapordur.”96 
Hasan Tanrıkut’la ilgili adli ve sıhhi yazı ve soruşturmalar sonucunda da gelen cevap-

lar olumsuzdur. Bu yazışmalar sürerken Hasan Tanrıkut 23.07.1959 tarihinde asistanlık 
için girdiği “yabancı dil” imtihanından da başarısız not almıştır. Fransızca’dan imtihana tabi 
tutulan Hasan Tanrıkut onluk not sistemine göre yazılıdan 3 (üç) sözlüden 5 (beş) numara 
almıştır. Tanrıkut’la birlikte sınava giren Ayda Yörükân ise yazılıdan 9, sözlüden 7 numara 
almıştır. Böylece, Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. H. Vehbi Eralp ve Prof. Dr.. 
S.Bayrav’dan oluşan jüri Sosyoloji Bölümü için açılan asistanlık imtihanını Ayda Yörükân’ın 
kazandığını tescil etmişlerdir.  

Bu tarihten sonra da Hasan Tanrıkut’un İstanbul Üniversitesi ve Edebiyat Fakültesi ile 
irtibatı olmamış ve böylece üniversite yılları son bulmuştur. 

Sosyalist Hasan Tanrıkut 

Hasan Tanrıkut’un hayatındaki en önemli yeri ve hocası Hilmi Ziya Ülken oluştur-
maktadır. 1939’larda müthiş “ahlakçı”dır. Ahlakçı Tanrıkut’u en çok etkileyen kitaplar ise 
hocası Hilmi Ziya Ülken’in “Aşk Ahlakı” ve “İnsani Vatanperverlik” isimli kitaplarıdır. 
Tanrıkut dönemin dergi ve kitaplarındaki birçok yazısının yanı sıra, mezuniyet tezi olan “Ser-
vet ve Fazilet” ismli çalışmasında da “ahlak” problemine önemli bir yer ayırmıştır. Bu 
çalış-masından Tanrıkut’un Marxizmin temel kaynağı olan Kapital’i okuduğunu da 
görmek-teyiz. Böylece önceleri ahlakçı olan Hasan Tanrıkut’un Marxizme doğru 
yönelmeye başladığı görülmektedir. 

Tanrıkut’un ahlakçılıktan,Marxizme doğru yönelmesinde Hilmi Ziya Ülken’e 
ilave olarak Türkiye’deki toplumsal ve siyasal değişmenin de etkisi büyüktür. 
1940’lı yıllarda Marxist olan Hilmi Ziya Ülken: “Marxsizme’nin ekonomik ve sosyal 
araştırmaları yapılmış-tır. Fakat felsefesi yapılmamıştır. Yöntembilimsel olarak 
Marxsizme’nin felsefesini ben yapa-cağım.”97 iddiasındadır. Rasih Nuri İleri; 
“Marxsizmin felsefesini yapma düşüncesi ahlakçı Hasan Tanrıkut’un da Marxsizme 
yönelmesine neden oldu. Bir bakıma Hilmi Ziya Ülken onu Marxsist yaptı. Yani, Hoca-
talebe arasındaki entellektüel alış-veriş Tanrıkut’u Marxsizme yöneltti.” demektedir. 

Fakat Hasan Tanrıkut için Marxsistti demek biraz güçtür. 1940-50 yılları 
arasında yayınlanan yazılarının çok büyük kısmının marxizm ile ilgili değildir. 
Yazılarında daha ziyade ilmilik, tarihsellik, ahlakçılık ve metafiziklik unsurların 
ağır bastığı görülmektedir. Türkiye Sosyalist Partisi merkez icra komitesi üyesi 
bulunduğu 1950’de bile kaleme aldığı bir çok makalede bu özelliklerin daha ön 
planda olduğu görülmektedir. 

Tanrıkut ve Hilmi Ziya Ülken 

Hilmi Ziya Ülken Hasan Tanrıkut’un hayatının büyük dönemecidir. Hasan 
Tanrıkut’un hayatı, Hilmi Ziya Ülken’in hayatına ve entellektüel tercihlerine paralel olarak 
belirlenmiştir adeta. Hilmi Ziya’nın entellektüel tercihlerini de 1940-1950 arası Türkiye’nin 
geçirdiği toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve beynelminel tercihler etkilemişti. 

96 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Hasan Tanrıkut Dosyası. 
97 Rasih Nuri İleri ile 14 Şubat 1997’de yaptığımız görüşme. 
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1940’lı yılların başlarında Tanrıkut adeta bir Hilmi Ziya hayranıdır. Ayrıca Ülken ile 
Tanrıkut’un dünya görüşleri bu dönemde birbirleriyle önemli ölçüde örtüşmektedir.98 

İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Hilmi Ziya Ülken 1940’ların Türkiye’nin de en 
çok okuyan, en çok bilen, söylence insanıydı. Felsefi açıdan diyalektik yöntemi benimse-
yen Türk düşünce tarihine büyük katkıları bulunan Ülken, hümanizm ve Batıcılığı öne 
çıkaran, sert ideolojilere taviz vermeyen, geniş açılımları bulunan “İnsani Vatanperverlik” 
anlayışı ile sol çevrelerin dikkatini çeken, gençleri yakından etkileyen etkin ve dinamik bir 
bilim adamıdır. Ülken, bu dönemde, görüşlerini kendi kitapları ve çıkardığı “İnsan” dergi-
siyle yaymakla kalmamakta: Fındıkoğlu’nun iş mecmuasından, Behice Boran’ın sahibi ve 
yazı işleri müdürü olduğu “Adımlar”a, “İstanbul”, “Ülkü”, “Bilgi” ve “Sosyoloji Dergi-
si”ne değin pek çok dergiden yararlanmış; çalışmalarını büyük bir rahatlıkla yayınlamıştır.99 

1945 yılından itibaren Hilmi Ziya Ülken materyalizmden uzaklaşmya başlar. Telifçi-
liğe ve metafiziğe doğru kayar.100 Bu noktadan sonra Tanrıkut’la yolları da ayrılmaya 
başlayacaktır. Değişen siyasal havaya paralel olarak değişen Hilmi Ziya Ülken “Tarihi 
Maddeciliğe Reddiye”yi yazar ve Hasan Tanrıkut’a da “anti-marxsist” olacaksın diye baskı 
yapar. Bu baskı karşısında Hasan Tanrıkut, Hilmi Ziya Ülken’e; “Ben üniversiteye gelirken 
marxsizme diye bir şey bilmiyordum. Doğruluğunu bana siz öğrettiniz. Gelin tartışalım. 
Yanlışlığını ispat ederseniz ben de kabul ederim.”101 cevabını verir. Bu cevapla birlikte 
Hilmi Ziya Ülken, daha sağda olan ve 1946’da fakültede çalışmaya başlayan Cahit Tan-
yol’dan yana tavrını koyar. Ve böylece Tanrıkut’un, 1946’dan itibaren akademik hayatı 
sönmeye başlar. 1948 yılında ise Hilmi Ziya Ülken tercihini tamamen ve kesin olarak Cahit 
Tanyol’dan yana kullanır. Tanrıkut’un hazırladığı “Orta Asya ve Anadolu’da Sosyal Sınıf-
ların Kuruluşu ve Sosyal Tipolojiler” isimli doçentlik tezi102 Hilmi Ziya Ülken, Zeki Velidi 
Togan ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’ndan oluşan jüri tarafından reddedilir. Akabinde de 
Hilmi Ziya Ülken, Cahit Tanyol’u Doçent yapar. 

Cahit Tanyol ise Hilmi Ziya Ülken’le ilgili iki  korkudan bahsetmektedir: Bunlar; 
mevcut siyasal otoritenin tercihleri ve üniversitedeki Alman veya Almanya yanlısı bilim 
adamlarının gücüdür. “Hilmi Ziya bundan müthiş korktu. Bu korku ona Tarihi Maddecili-
ğe Reddiye’yi yazdırdı.”103 demektedir Cahit Tanyol. 

Hasan Tanrıkut, Hilmi Ziya Ülken ile fikri olarak uzaklaşırken, aynı zamanda kendi-
ne yakın bulduğu kişi ve gruplarla da temasını sıklaştırıyordu. Bunlar daha ziyade 
üniversite dışında bulunan sosyalist, marxist ve komünist kimselerdir. Esat Adil 
Müstecabi de bunların başında gelmektedir. Hasan Tanrıkut, Hilmi Ziya Ülken’le 
yollarının ayrılma nedenlerini “idare-i maslahatçılık kimin işine yarar”104 isimli 
yazısında anlatmaktadır. Yazıda Hilmi Ziya Ülken’in adı geçmemekle birlikte, çok 
büyük ihtimalle yazının muha-tabı Hilmi Ziya Ülken’dir. Çünkü başka bir kritiğinde 
Hilmi Ziya Ülken’i “telifçi ve idarei 

98 H. Bayram Kaçmazoğlu, “Hasan Tanrıkut’un Eksik Kalan Fikirleri üzerine”, Toplumbilim, (Türk Toplumbilimi 
özel sayısı), Sayı: 2, Ekim 1993, s. 93. 

99 Hacı Bayram Kaçmazoğlu, a.g.m., s. 94. 
100 Hacı Bayram Kaçmazoğlu, a.g.m. s. 94.  
101 Rasih Nuri İleri, a.g.g. 
102 Bütün çabalarımıza rağmen bu teze ulaşılamamıştır. 
103 Osman Nuri Aydın’ın Cahit Tanyol’la 17 Kasım 1996’da yaptığı görüşme. 
104 Ali Ruşenoğlu, “İdare-i Maslahatçılık Kimin İşine Yarar?”, Gerçek, Sayı: 4, 18 Mart 1950. 



106 

maslahatçı”105 şeklinde tenkit eder. Şimdi Tanrıkut’un, “Dostum” hitabıyla başlayan ve 
onun meselelere bakışını irdeleyen “İdarei Maslahatçılık Kimin İşine Yarar” isimli yazısı-
nı biraz uzun olmakla birlikte aynen aktarıyoruz: 

“Seni ne kadar sevdiğimi, nasıl benimsediğimi bilirsin. Bu memleketin dertleri üze-
rinde seninle her hafta saatlerce konuştuklarımız her ikimiz için de faydalı oldu elbet... 
Birbirimizi anlamak, sevmek yolunda gösterdiğimiz iyi niyete rağmen fikir ve hayat anlayışı 
yönünden takıldığımız (ayrıldığımız demek istiyorum) nokta işte şimdi büyüye, büyüye ara-
mızda kara bir sis halini aldı. Bilirim ki aramızda olup bitenler birçok memleket aydınları 
için de çok önemli bir dert olmak üzere devam edip duruyor. Eğer şahsî bir mesele söz 
konusu olsaydı onu biz, aramızda konuşurduk. 

Senin geniş fikirliliğine, demokratça müsamahana diyeceğim yok. Bunlar insanlar 
arası münasebetlerin tuzu biberi, şartı olan şeylerdir. Ama bana öyle geliyor ki dostum, 
bunlar bir metod ve bir dünya görüşü üzerinde kesin karara ulaştıktan sonra söz konusu 
olabilir. Kararı verişte insanlık tarihinin objektif gidişinden başka, kendi benlik ve şahsiyeti-
mizin de etkileri var elbet... Yalnız, sen de benim gibi kabul edersin ki, tarihin ve hür, normal 
şahsiyetin sesine kulak vererek hareket etmek -hele kaynakları bakımından “aşırı” olan 
topluluklarda-çok güç ve büyük fedakârlık isteyen bir iştir. Bizim tarihimizde mütegallibe 
denilen zümrelerin aydınlar üzerindeki baskısı her devirde korkunç olmuştur. Bu baskıyı sen 
ve ben gibi sosyal bilime bağlı olanlar herkesten çok duyarlar. Bunun için de tarihin objek-
tif akışına, benliğimizin sesine kulak vermek gerektiği zaman üç durum karşısında kalırız: Ne 
pahasına olursa olsun tarihe ve benliğe sadık kalmak, bile bile bunlara arkamızı dönmek; 
veya biraz o telden, biraz bu telden çalmak suretiyle önce kendimizi sonra da âlemi aldatabi-
leceğimizi sanmak... Fikir tarihi ve karakter bakımından en acı şekilde güme gitmiş olanlar 
hiç kuşku olmasın ki üçüncülerdir. İkinciler için mesele önemli değildir. Onlar bildiğimiz, 
gerilik bataklığına saplanıp kalır, bizim için bir değer olmaktan çıkarlar. Halbuki “İdare-i 
maslahatçılar” bugün bana, yarın sana sokulup günlerini gün etmeğe bakan ve foyaları 
ortaya çıkınca her iki taraftan da kovulup, “Sarılacak dal” bulamayan en zavallı mahlûklar-
dır. Bunlar için geniş fikirlilik, müsamaha, menfaatlerden, işden, maaştan olmamak için 
mütegallibeye itham edilmemek için de tarihin sesine kulak vermiş olanlara karşı kullanılan 
bir vasıta, tehlikeli bir silâhtır. Bu silâh her zaman sahibini vurmuştur dostum. İşte hür fikirli-
liklerine inanılamayacak olanlar bunlardır. Burjuva demokrasisinin tarihi bu orta sınıf 
kahpeliğinin sayısız örneklerile doludur. Demokratlıktan çoğu kere anlaşılmış olan da 
sadece bu oldu... 

Halbuki biz metodunda kararsızlığa, aksiyonunda zikzağa vedâ etmiş adamın bilim 
yoluyla objektif kalmasını bilerek dinsel anlamda bir kıskaca düşmemesi gerektiğine inanı-
rız. Başka türlü ne ilim yapılabilir, ne de aksiyon. Belki bana, bir çok defalar söylemiş oldu-
ğun şu sözleri hatırlatacaksın: “Aydının bu ülkede ne kuvveti var? O, devlete, dine, sermaye-
ye... Arka çevirmeyerek sadece bilime dayanmak kararını verirken kendisini tutacak hür 
üniversiteler, akademiler, cemiyetler, sendikalar mı var? Bunların hepsi, devletin, dinin, 
sermayenin, kontrolü altında değil mi? Bunlar böyle olunca bir aydını bir çeşit Tanrı duru-
muna sokuyor, onun hiç bir dayanağa malik olmadan, kendi kendine havada durabileceğine 
inanmış oluyoruz. Bu ise ham bir hayalden başka nedir?” Yerden göğe haklısın dostum. 

105 Ali Ruşenoğlu, “İdare-i Maslahatçılık Kimin İşine Yarar?”, Gerçek, Sayı: 4, 18 Mart 1950. 4 
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Dayanağı olmayan fikir adamı için iki şey düşünebilir: Ya kelleyi koltuğa alarak ortaya atıl-
mak -ki bu bir dinler tarihi olarak görünen şarkın mükelleflerine uyan bir hareket olur- yahut 
fikirlerinde ve metodunda ulaştığı gerçeğin sağlamlığından emin olarak mevcut zihniyet 
içinde çalışmaya razı olmak. Zaman, zaman eserleri ile varlığını belli etmek... Görüyorsun 
ki, şu son imkânda da bir çeşit zikzak var. Ama bu, bir yönden çok başka bir şey: Bilim ve 
tarihin er geç başarı kazanacaklarından emin olarak eserlerini vermek... Kim ne derse desin 
bizim aydınların içinde bulunmuş oldukları yol budur. Hürriyetin kurulmamış olduğu ülke-
lerde ya kelleyi koltuğa alıp ortaya çıkmak ve âniden yok olmayı göze almak veya uzun, 
yıpratıcı; bir çıkan bir batan tuhaf bir kadere razı olarak “Düşmana inad biraz daha yaşa-
mak” çarelerinden başka yol yoktur. Memleketimizde demokrasi havası başlayalı bizim 
uzun yıllar önce doğruluklarına inandığımız ülkülerin bir çoğunun yavaş yavaş nasıl ger-
çekleşmeğe başladığını görüyorsun. Hukuken olsun, bugün dünden bir adım ileriyiz. Fakat 
aydınlar, yine dayanaksız, yine tek başlarına kalıyor din, devlet ve sermayenin baskısı karşı-
sında bulunuyorlar... Bugün için onlar yukarıki iki yoldan birinde karar kılmak zorundadır-
lar. İşte azizim havada gezemeyeceğimizi ben her zaman kabul ederim. Fakat tarihimizde 
geriliğe karşı savaşmış olan kimselerin buraya gittikleri bir yol vardır. Metod ve inançları-
mızdan fedakârlık yapmaksızın demokratça bir görürlük içinde yaşamalı. Bilim adamın-
dan istenen de metod ve inanç sağlamlığıdır. Yoksa toplumdan tecrit edilmek, bir köşede 
sönüp gitmek, kötümserlik getirip dünyaya küsmek değildir. Metodik idare-i maslahat 
yapmadan ne kadar ayakta kalabilirsen kârdır. Hiçbir çare kalmayacağı zaman da 
Galile’nin, Mithat Paşa’nın yolundan giderek tarihe mal olmak bir ilim adamına yeter. 

Dostum, aramızdaki ayrılık metod meselesinde doğdu. Sen kitabı kapayıp her şeyden 
vaz geçmek, mensup olduğun bilim ve toplum adına hiç bir ülkü taşımadığını pervasızca 
söylemek suretiyle çok büyük bir yanlış işledin. Kötümserliğine, korkularına son vermesini 
bilirsen kendini yeniden doğmuş gibi sağlam bulabilirsin... O zaman demokratça müsamaha 
ve hür fikirliliğin önünde eğilirim. Halbuki bugünkü durumda bu sözlerine sadece “Boş 
kelime” olarak bakmağa mecburum. Çünkü onlar metod ve dünya görüşü taşıdığımız 
müddetçe söz konusu olabilirler. 

Şunu da söyliyeyim ki, bilimin “Bizzat kendisi” de bir dayanaktır. Ortaya konacak 
gerçeklerin düşmanı ne kadar çok olursa olsun sonunda zafer gerçek olacaktır. Evet: Ki-
tapsız, lâboratuvarsız, teşkilâtsız, arkadaşsız nasıl bilim yapılabilir? Diyeceğini biliyorum. 
Ben de zaten demin bilim ve bilim adamı havada, dayanaksız duramaz demiştim. Bununla 
beraber istersek, kötümserlik ve korkudan kurtulursak bir şeyler yapabiliriz. Buna bile imkân 
kalmayacağı gün ben de seninle beraber “Kitabı kapamağa” hazırım. Ama bir köşede silin-
mek için değil, bilim ve fikir düşmanları ile mücadele etmek üzere aksiyon hayatına atılmak 
için... Sağlıkla kal benim iyi dostum...” 

Tanrıkut “dostu” ile aralarındaki uçurumun metoddan kaynaklandığını anlatmakta ve 
dostunu idare-i maslahatçılığından ötürü eleştirmektedir. Ve hiç bir şansları kalmadığı vakit 
kitabı kapatıp, bilim ve fikir düşmanları ile mücadele için aksiyona davet etmektedir. 

Tanrıkut’un Sağlık Durumu  

Cahit Tanyol, Tanrıkut için: “Onun çizgisinde sıradan adam olmak yoktu. Ya dahi 
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olacaktı. Ya da deli. Yaşamış olduğu dramatik hayat onu cinnete götürmüştü.”106 demektedir. 
Belli bir dönemden sonra cinnete dönüşen Hasan Tanrıkut’un hayatı dramatik bir hal almıştır. 
Toplumla irtibatı kesilmiş, kendi dünyasında yaşamaya başlamıştır. Fikir üretmek yerine 
Beyoğlu’nda meşin kemer gibi şeyler satan Tanrıkut, bazen de çevredekilere saldırmaya 
başlamıştır. Tespitlerimize göre “paranoid hezeyanlar” teşhisiyle iki defa hastanede 
müşahade altına alınan Tanrıkut için Aziz Nesin, “Benim Delilerim” isimli kitabında bir 
bölüm ayırmış ve bu bölümün başlığını “Stalin’in Damadı” olarak koymuştur. Çünkü 
Tanrıkut 1955’lerden sonra kendisini artık “Stalin’in damadı” olarak görmeye başlamıştır. 
Tanrıkut’u tanıyanlar (Orhan Müstecabi, Attila İlhan...) onun ilk başlarda gayet normal birisi 
olduğunu, konuşma ilerledikçe konuşmasının bozulduğunu belirtmektedirler. Kesin bir şey 
söylememekle beraber, tahminen 1955- 1981 yılları arasını kadar Tanrıkut’un deliliği dö-
nemi olarak ifade edebiliriz. 

Hasan Tanrıkut’un deliliğine etki eden faktörler çocukluğundan itibaren başlamıştır. 
Girit göçmeni olan aile İstanbul’a geldikleri zaman ilk vurgunu azınlık oldukları için ye-
miştir. “Girit Türklerinden olduğum ve evimizde Rumca konuşulduğu için ben ve aile 
efradım, bütün Giritliler ve azınlıklar gibi devamlı ve beşer takatinin tesadüfler neticesi 
tahammül edebildiği bir baski altında tutulduk.”107 demektedir. Azınlık psikolojisinin 
tahribatı Tanrıkut ve ailesi için Atatürk’ün ölümünden sonra daha da artmıştır. 

“Çocuk Konuşuyor” isimli şiiri adeta ruhsal hastalığının çocukluktaki tohumlarını ta-
şıyor. Bu şiirde çocuğunu sürekli döven bir baba anlatılıyor. Bu baba onun babasıdır, çocuk 
kendisidir. Büyük bir çocukluk dramını anlatan şiire göre108 Hasan Tanrıkut çocukluğunda 
babasından dayak da yemektedir. 

Zaman içinde çok şiddetli ülser sancıları da çeken Tanrıkut’u yıkıma götüren iki hadi-
se ise: 1945-50 arası döneme rastlar. Bunlardan birincisi ona göre fikirde Türkiye’nin yetiş-
tirdiği en büyük sima olan109 hocası Hilmi Ziya Ülken’in, ondan desteğini çekmesidir. 
Tanrıkut’un gözünde Hilmi Ziya Ülken’den daha büyük ve değerli kimse yoktur. Büyük 
insanın fikri dönüşümü, Hasan Tanrıkut’un hayatının büyük dönüşümüne yol açmıştır. 
İkinci olay ise, eşinin onu polise ihbar etmesidir. Bu iki olayı hiç bir zaman unutamamıştır.  

Tanrıkut 1950 yılının Kasım ayında, Türkiye Sosyalist Partisi’nde de vazife aldığın-
dan dolayı görev yaptığı özel lisedeki işine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son verilmiş-
tir. Çalıştığı “Gerçek” gazetesi 18 Aralık 1950 tarihinde kapanmıştır. 1952’de de Merkez 
İcra Komitesi üyesi olarak görev aldığı Türkiye Sosyalist Partisi kapatılmış ve tutuklamalar 
başlamıştır. Bu davada amme şahidi olarak karşımıza çıkan Hasan Tanrıkut’un en azından 
ifade verdiği (tutuklanıp-tutuklanmadığı kesin olmamakla beraber) görülmektedir.110 An-
cak bu dönemde Hasan Tanrıkut’un polis tarafından gözaltına alındığı ve eziyet edildiği 
veya geçmişten gelenlerle birlikte içinde yaşadığı gerilimli atmosferin, onun psikolojik 
yapısını çok sarstığı varsayılabilir.  

Çünkü İstanbul’dan uzaklaştığı ve 36 yaşındayken (ay ve gün bilinmemekle beraber) 
1953 senesinde Kıbrıs Türk Lisesi edebiyat öğretmeni olarak görmekteyiz Tanrıkut’u. 

106 Osman Nuri, “Suya İndi Söğüt Dalları”, Ülke, Temmuz 1997, Sayı: 27, s. 74. 
107 Aziz Nesin, Benim Delilerim, s. 67. 
108 Aziz Nesin, a.g.e., s. 71. 
109 Hasan Tanrıkut, “Bedii Ahlak Nazariyesine İlaveler”, Hamle, Sayı: 4, İkinciteşrin 1940, s. 5. 
110 İbrahim Topçuoğlu, Neden İki Sosyalist Partisi?, C. 2, s. 176. 
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Burada öğretmenlik yaptığı sıralarda yazdığı çeşitli mektuplarından da111 onun psikolojik 
rahatsızlığını hemen tespit etmekteyiz. 1954 yılı ve 1955 yılının ik aylarında Tanrıkut bü-
yük çaba göstererek, Sovyetler Birliği’ne iltica etmek ister. Viyana’ya kadar gider. Bunu 
mektuplardan görmekteyiz. Macaristan’a da gitmeye kalkar ancak; Macar polisi onu Avus-
turya polisine teslim eder. Sovyetler Birliği’ne gidemeyen Tanrıkut’a Venedik’e kadar 
gidebilmesi için bir tren bileti ve 2200 Avusturya Şilini verirler.112 Çünkü Venedik’te kar-
dinal dayısı vardır. İtalya’ya gidip gitmediğini kesin olarak tesbit edemediğimiz Hasan 
Tanrıkut’u, 1956 senesinde İstanbul’da görmekteyiz. Paranoid hezeyanlar teşhisiyle 
TCK’nun 46. Maddesine tabi tutulan Tanrıkut, Bakırköy Akıl Hastanesi’nde 17 Temmuz 
1956 tarihinde tedavi altına alınmıştır. 12 Ekim 1957 tarihinde de (15 ay sonra) şifa kaydı 
ve mahkeme kararıyla taburcu edilmiştir. 11 Ağustos 1958 tarihinde tekrar hastaneye yatan 
Tanrıkut altı ay daha tedavi görmüştür. 1981 yılının ocak ayına kadar da Tanrıkut’un 
damatik hayatı devam etmiştir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Tanrıkut’un deliliğinin arkasında azınlık psikolojisi, baba 
baskısı, sevdiği kadın, sevdiği hocası, polis ve takibedilme korkusu gibi faktörler vardır. Bu 
faktörlerden daha kapsamlısı da çok hareketli ve değişken olan, 1940-52 arası Türk politik 
ve fikri hayatında Tanrıkut’un değişmeden kalmaya çalışmasıdır. Yani dönem şartlarının 
gerektirdiği bir aydın tipi çizmemesidir. 

Tanrıkut'un Yayın Hayatı 

1940-1950 yılları arasında yayınlanmış olan dergi ve gazetelerin bir çoğunda Hasan 
Tanrıkut’u görmekteyiz. Tesbitlerimize göre Hamle, Yeni İnsanlık, Yeni Yol, Küllük, Yeni 
Baştan, Gün, Gerçek, Hareket, Yaratış, İnsan, Mavi ve Kaynak ile Sosyoloji Dergisi ve 
gazetelerinde Hasan Tanrıkut ve ona ait müstearlara rastlamaktayız. 

1940 yılında yayına başlayan ve 14 sayı çıkan “Hamle” dergisinde neşriyat müdürlü-
ğünü ve sahipliğini Tanrıkut üstlenmiştir. Yine 1940’da neşredilmeye başlanan ve üç sayı 
çıkan “Yeni İnsanlık”ta imiyaz sahibi odur. 29 Kasım 1945’te neşredilen “Gün”ün ikinci 
çıkısında Hasan Tanrıkut sahibi ve neşriyat müdürü olarak yer alırken, Esat Adil Müstecabi 
de başmuharrir olarak görev almıştır. 16 Şubat - 15 Aralık 1946 arasına tekabül eden 
“Gün”ün 5-22. Sayısına rastlayan dönemde de Esat Adil ve Hasan Tanrıkut’un hiyerarşisi 
yine aynıdır. Hasan Tanrıkut “Gerçek” gazetesinde de fiilen önemli bir rol üstlenmiştir.113 
Hatta başta Attila İlhan olmak üzere bir kısım elemanı da gazeteye o getirmiştir. 

Hasan Tanrıkut yayıncılık hayatında birçok müstear kullanmıştır. Doğan Ruşenay en 
fazla bilinenidir. 1945’lere kadar daha ziyade edebi ve sanat yazılarında kullandığı bu 
müstearla 1945’ten sonra polemik ve politik yazılar da yazmıştır. Bunun yanında Ali 
Ruşenoğlu, Emin Tanrıkut, Zeynep Tanrıkut, HT ve DR imzaları da Hasan 
Tanrıkut’a aitir. Ayrıca imzasız da birçok yazı neşretmiştir. Şiirlerinde ise 
tesbitlerimize göre Hasan Tanrıkut imzasının yanında Hasanoğlu imzasını da 
kullanmıştır. Şu halde 1940-50 yılları arasında Hasan Tanrıkut’un yayıncılık hayatının hareketli ol-

111 Aziz Nesin, a.g.e., s. 53-74. Bu mektuplar yayınlanmamıştır. Muhtemelen Aziz Nesin’in arşivinde yer 
almaktadırlar. 
112 Aziz Nesin, a.g.e., ss. 55-72. 
113 Attila İlhan, 12 Ağustos 1997 tarihli görüşmeden. 
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duğunu söyleyebiliriz. Adı geçen dergi ve gazetelerde Hasan Tanrıkut, gerek kendi imzası, 
gerekse müstearları ile felsefe, sosyoloji, edebiyat, sanat, tarih, politika ve şiir türlerinde ürün-
ler vermiştir. Tanrıkut, sosyolojik yazılarını daha çok ve 1945’ten sonra “Gerçek” gazetesinde 
neşretmiştir.114 

Fikirleri Gerçek'in Dı şındaki Tanrıkut 

Burada Hasan Tanrıkut’un “Gerçek” gazetesinin dışındaki çalışmaları hakkında bilgi 
vereceğiz. Kesin olmamakla birlikte Tanrıkut’un fikir hayatını felsefesinin ve sosyolojisinin 
ağır bastığı dönemler olarak ikiye ayırabiliriz. Bunda da tarihi 1945 öncesi ve sonrası diye 
belirlememiz mümkündür. 1945’ten evvelki yazılarında felsefe, edebiyat, sanat ağırlıktay-
ken; 1945’ten sonraki yazılarda ağırlık yavaş yavaş felsefenin yerine sosyolojiye yönelmiş, 
edebiyata ek olarak Türk Tarihi, Doğu-Batı ve politika ile ilgili yazılar da Hasan 
Tanrıkut’un gündemine girmiştir.  

Tanrıkut’un felsefeci yönü ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.115 1943 yılında, fa-
külteyi bitirme tezi olarak hazırladığı 58 sayfalık “Servet ve Fazilet”te de onun felsefeci 
yönü ağır basmaktadır. Ancak bu tez Tanrıkut’un sosyolojiye yönelmeye başlamasının da 
ipuçlarını vermektedir. Tezde Hilmi Ziya Ülken’in tesiri görülmektedir. Çünkü Tanrıkut 
Ahlak felsefesi ile ilgili bir konu hazırlamıştır. Ayrıca tezin ikinci bölümü tamamen Hilmi 
Ziya Ülken’in “Aşk Ahlakı” ve “İnsani Vatanperverlik” kitapları temel alınarak hazırlan-
mıştır. 

Tanrıkut çalışmasında servet ve fazilet arasında bir tezat olup olmadığını tedkik et-
mektedir. Sorusunu ise: “Faziletin olduğu yerde servet ve servetin olduğu yerde fazilet 
olabilir mi? Eğer olabiliyor veya olamıyorsa bunun sebebi nedir?” şeklinde sormaktadır. 

Bu meyanda ilk çağdan itibaren litaratürde servet ve fazilet hakkındaki görüşleri 
tedkik eder. İlkçağ (Eflatun, İsrailoğulları, Agis, Katilina); Büyük Dinler (Tevrat, İncil, 
Kur’an ve hadisler, Budha); Orta çağ: Hırıstiyan (Sen Paul, Sen Justin, Klemend, Tertulion, 
Sen Jerom, Jan Krisestom, Sen Gyrille), Müslüman (Mesnevi, Gülistan, mistik ve 
fedainefs); Yeniçağ (Thomus Morus, Kampenalla, Denis Veros Dalle, Charless Hall, Karl 
Marx, Leon Tolstoy): 20. Yüzyıl (Lenin, Mahatma Gandi, Demokraside, Durkheim, 
Devey, Rauh, Aşk Ahlakı) Tanrıkut’un tedkik ettiği kişi, eser ve sistemlerdir. 

Tanrıkut “Servet ve Fazilet” te netice olarak: “Servet ve Fazilet üzerinde yaptığımız 
bu kısa ve süratli araştırma şu faraziyeyi katileştiriyor: Servetin olduğu yerde fazilet ve 
faziletin olduğu yerde servet hiçbir zaman bulunmamıştır. Bu iki mefhum birbirinin kökten 
zıddıdır. Serveti kabul etmek veya servet yapmak idealini gütmek fazileti terketmek demek-
tir. Servet sahibi olmakla beraber bir takım ‘iyilikler’ yapıldığı için faziletli olunabileceğini 

114 Hasan Tanrıkut hakkında ciddi diyebileceğimiz ilk çalışmayı yapan H. Bayram Kaçmazoğlu (“Hasan 
Tanrıkut’un Eksik Kalan Fikirleri Üzerine”, Toplumbilim, Türk Toplumbilimi özel sayısı, Sayı: 2, Ekim 1993, s. 93-
101) çalışmasında onun felsefeci yönü üzerinde durmuştur. Hasan Tanrıkut’un değerlendirdiği yazılarında da, onun 
felsefeci özelliği ön plandadır. Bu bakımdan Kaçmazoğlu’nun tespitleri yerindedir. Ancak Kaçmazoğlu onun 
sosyolog olabileceği varsayımını da en başta söylemiş ve yazıyı kaleme alış sebebinin de bu olduğunu belirtmiştir. 
Kaçmazoğlu’nun çalışmasında doğrulayamadığı bu varsayımı da doğrudur. Çünkü Hasan Tanrıkut 1945’ten sonra 
karşımıza daha çok bir sosyolog olarak çıkmaktadır. Gerçek’te yazan ve konuşan tam bir sosyolog Hasan Tanrıkut 
vardır. 

115 H. Bayram Kaçmazoğlu, a.g.m., s. 95. 
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sanmak hatadır. Çünkü faziletin temeli fedainefstir. Her nerede ki servet vardır, nefsimiz 
düşünülüyor, ferdi menfaatimiz isteniyor demektir. Cemiyete hizmet servetle değil 
fedainefsle, herhangi sosyal bir gaye ele alarak onu sonuna kadar götürmektir. Fakirlik 
faziletkârlığın ilk şartıdır. Bunun içindir ki ahlakçılar ve aksiyoncu idealistler ya fakirlerin 
arasından çıkmıştır yahut ahlaki iş yapabilmek için servetlerini feda ederek işe girmişler, 
servetlerini gayeleri uğrunda harcamışlardır. Bununla beraber hemen söylemeliyiz ki, 
fazilet fakirliğin her olduğu yerde yoktur: Her faziletli fakirdir, fakat her fakir faziletli de-
ğildir.”116 diyerek bir bakıma fazileti yüceltmektedir. 

“Servet ve Fazilet”te Tanrıkut’un, Hilmi Ziya Ülken’in materyalist 
döneminden istifade ettiği görülmektedir. Bundan dolayıdır ki marxist sosyolojinin 
temel kaynaklarına da eğilmiştir. Doğu ve Batı’daki bir kısım klasiklerden de 
yararlanan Tanrıkut’un “Servet ve Fazilet” te daha sonra yazdığı yazılarında yer yer 
temas ettiği Doğu-Batı farklılığının ilk nüvelerini de görmekteyiz. 

Gerçek'teki Tanrıkut 

Hasan Tanrıkut üzerinde fazla durmamızın sebebi “Gerçek” gazetesi dışındaki ko-
numudur. Bu da en başta 2.5.1943’ten 31.5.1949 tarihine kadar Edebiyat Fakültesi Sosyo-
loji bölümünde Hilmi Ziya Ülken ile resmen çalışmasıdır. Türk Sosyoloji tarihinde yerini 
bulamamakla beraber 1940-50 arası dönemde görüşleriyle birçok insanı etkilemiştir. Şair-
yazar Attila İlhan ve uzun süre Sosyoloji Bölümü’nde çalışan Prof. Dr. Cahit Tanyol bun-
lardan sadece ikisidir. Sosyolog Tanrıkut’u kanaatimizce Gerçek’teki yazıları ele verecek-
tir. Çünkü Gerçek’te Doğu-Batı, Batılılaşma, Türk Tarihi, Sosyoloji, Sosyalizm, tenkit, 
edebiyat eleştirisi... gibi alanlarda makale ve yazılar yazmıştır. 

Hasan Tanrıkut 7-25 Temmuz 1946 arası Gerçek gazetesinnin 19 sayılık birinci çıkı-
şında daha çok Doğan Ruşenay müstearını kullanmıştır. Hasan Tanrıkut imzasını ise biri 
imzasız, diğeri ise imzalı olmak üzere iki gün neşredilen “Türkiye Sosyalizme Neden Muh-
taçtır?”117 isimli makalesinde kullanmıştır. Tanrıkut bir mektubunda siyasetle hiç bir ilgisi 
olmayan iki makalesinden dolayı işten çıkartıldığını yazmaktadır. Tanrıkut’un işten çıka-
rılmasına118 yol açan muhtemelen 1923-1946 dönemi Türkiye’sini etüt eden - kendi görü-
şüne göre- bu makalelerdir. Çünkü Tanrıkut’un imzasını bu yazılardan sonra 1950 sene-
sinde yine Gerçek’te görmekteyiz. 1946’dan 1950’ye kadar geçen dört sene içinde dergi ve 
gazetelerde Tanrıkut ve müstearlarına rastlamıyoruz. Onun bu dönemde doçentlik çalışma-
sı olan “Orta Asya ve Anadolu’da Sosyal Sınıfların Kuruluşu ve Sosyal Tipolojiler” tezine 
ağırlık verdiği düşünülebilir. Çünkü 1950 yılında neşredilen Gerçek gazetesinin 2. çıkışında 
Tanrıkut’un ağırlıklı meşgalesi Zeki Velidi Togan, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi 
Ziya Ülken’den müteşekkil jürinin reddettiği bu tezdeki konulardır. Bir başka söyleyişle 
Hasan Tanrıkut, Attila İlhan ve Cahit Tanyol’un belirttiği “Türk Tarihinde Sosyal Tabaka-
laşma” isimli reddedilen tezine ağırlık vermiştir. Muhatabı “Dostum” diye hitap ettiği ve 
metod yönünden ayrı düştüğü Hilmi Ziya Ülken’dir. İmzası ise Ali Ruşenoğlu’dur. 

Gerçek gazetesinin üçüncü çıkışında Hasan Tanrıkut reddedilen tezine dayanarak bir 

116 Hasan Tanrıkut, Servet ve Fazilet, İ.Ü. Felsefe Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1943. s. 58.  
117 “Türkiye Sosyalizme Neden Muhtaçtır?”, Gerçek, 11 ve 15 Temmuz 1946.  
118 Aziz Nesin, Benim Delilerim, s. 67.  
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çok makale kaleme almıştır. Bundan maksadı ise: “Formalite gereği fikir vassallerinin 
eline düşmüş ve basılmamış olan kitabındaki (tezindeki) fikirlerin daha fazla tahrif edilerek 
çalınmasını önlemektir.”119 Dolayısıyla çalışmalarımızın bu kısmında biz de Tanrıkut’un 
doçentlik tezi eksenindeki görüşlerini değerlendireceğiz. 

Türklerde Sosyal Tabakalar 

Hasan Tanrıkut Türk tarihini göçebelik ve tarım ekonomisi devri olmak üzere iki saf-
hada ele almaktadır. Göçebelik ekonomisi devrinde aşırı aristokrasi, Akbudun ve 
Karabudun sosyal tabakaları120 karşımıza çıkmaktadır. 

Aşırı aristokrasi (Altın Suyek, Altın kemikler, Altın soy) en büyük göçer çiftliklerin 
sahipleridir. Bütün halk ve ülke onların has çiftliği olup vassallere (tümen başı, yüzbaşı ve 
binbaşlara) taksim edilir. Bu da göçebe feodalizmi seyyar tımarları göstermektedir. Aşırı 
aristokrasinin muhafızları, köleleri, uşakları vardır. Aşırı imparator aile meclisince seçil-
mekle beraber hakimi mutlaktır.121 

Akbudun (Ak süyek, Ak kemik) umumiyetle, derece derece göçer çiftlikleri idare 
eden vassallar ve sürü sahipleri zümresidir. Aşiri imparatorluğa giden ve mıntıkaların ba-
şında askeri bir baskının ve ekonomik bir istismarın mümessilleri olarak Altın soy namına 
hareket ederler. Vassalların en üst rütbesi Tümenbaşıdır. Onun emrinde binbaşı ve yüzbaşı-
lar vardır. Yüzbaşılar vassallerin vassali durumundadır. Her göçer çiftliğin vassalinin ailesi 
o seyyar çiftliğin Altın soyu ve emrindeki daha ufak vassaller onun Akbudunudur. Çiftliğin
senyörü en büyük aşıri çiftli ğinin demek olan hakanın ufak bir kopyasıdır.122

Karabudun (kara süyek, kara kemikler) ise göçer çiftlerde, senyörlerin emri altındaki 
sürülerde çalışan sürüsüz insanlar (çobanlar) dır. Karabuduna harpte alınan köleleri de ilave 
edebiliz. Karabudun hakanın emrindeki vassallar tarafından onbin, bin ve yüz asker çıkara-
bilecek şekilde tanzim edilen göçer çiftliklerde çoluk çocukları ve çadırlarıyla sürülerin 
peşinden giderler. Orta Asya stepleri uzun yüzyıllar, hayvanlarla birlikte hayvanlar gibi 
güdülmüş bu halk kütlelerinin çok elim macerasına şahit oldu. Karabudun göçebelik eko-
nomisi devrinin serfi, reayasıdır.123 

Aşiri imparatorlukta araba, nal, silah yapan bir zanaatkarlar zümresi de göze çarpıyor. 
Ancak onun müstakil bir varlığı yoktur, Askeri teşkilat içinde yer alır.124 

Tanrıkut’a göre: göçebe unsur istilalarla site medeniyetleri ve tarım ekonomisi hüküm 
süren ülkere girer ve orada kendi aşiri teşkilatını devam ettirmek için yerleşir. Tarım eko-
nomisi devrinde aristokrasi, vassallar, reaya, zanatkarlar ve ücretli askerler olmak üzere beş 
ayrı sosyal tabaka ile karşılaşırız.125 Ayrıca site ülkelerine yerleşmeyi başaran her aşiri istila 
orada toprak mülkiyetini tasfiye eden has, zeamet ve tımar sistemini doğurur.126 

Aristokrasi: Sultan, ailesi, saray halkı ve büyük memurlardan oluşur. Bunlar umumi-

119 Ali Ruşenoğlu, “Tarihimizin Kabiledeki Kaynağı”, Gerçek, Sayı: 7, 5 Nisan 1950. 
120 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
121 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
122 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
123 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
124 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
125 Hasan Tanrıkut, a.g.m. 
126 Hasan Tanrıkut, “Tarihimizin Kaynakları”, Gerçek, 30 Ekim 1950. 
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yetle has denilen en büyük toprak parçalarının sahipleridir. Göçebelik safhasındaki altın 
soyun istilalardan sonra aldığı şekildir. 

Vassallar zeametlerin ve tımarların başına gönderilen beyler ve sipahilerdir. Göçer çit-
lik devrinin binbaşı, yüzbaşı ve noyanları bunlardır. Kabilenin karabudununu altın soy 
namına idare ederek ziraat memleketlerinin köylü unsuru üzerinde hakimiyet kurarlar. 

Reaya ise sultana ait mülk (has, zeamet ve tımar) üzerinde istihsali yapan en kalabalık 
halk kültesidir. Bunlar toprağa yereşenler ve göçebeliği devam ettirenler olmak üzere iki 
kısımdır. Birincilere reaya, ikincilere bozulüs, kara ulus, çeri tayifesi adları verilir. Tabirler 
bize reayanın ve bugün hala yörük Türkmen unsurunun göçebelik ekonomisi devrinin 
karabudunu olduğunu göstermektedir. 

Zanaatkarlar da loncalar ve kapalı çarşılar halinde teşkilatlanmış olup her lonca dini 
ve iktisadi mahiyette bir tarikat manzarası gösterir.127 Tanrıkut tarihimizi aşiretin evrimleş-
miş tarihi olarak nitelendirmektedir.128 

Doğu-Batı Farklılığı 

Hasan Tanrıkut meseleleri ele alırken sık sık Doğu-Batı farklılığına temas etmektedir. 
Bu farklılığın kökü tarihten ve sosyal gelişmeden kaynaklanmaktadır. Ona göre; “Doğu ve 
Batı arasındaki farkın sebeplerini, şimdiye kadar yapıldığı gibi endüstri devriminde değil 
çok daha evvelde aramak lazımdır”.129 Bu fikre Doğu, daha ziyade Türk tarihi üzerine 
yaptığı araştırmalar sonucunda ulaşmıştır. Buna göre; “Doğu - Batı arasındaki evrim farkı-
nı ana sebeplerini kabile-site noktaları üzerinde toplamak gerektir. Doğu devletlerinde 
özellikle Türk, Arap ve Moğollarda siteler kurulmamıştır. Ancak bunlar akınlar sonucunda 
evvelden beri site devrini yaşayan Çin, Hint, İran, Anadolu topraklarını kılıç kuvvetiyle 
fethetmiş ve tarıma elverişli toprakları aşiri aristokrasinin kendi arasında bulması ile tüc-
carlık sistemini yaratmıştır.”130 

Tanrıkut’a göre; “Batı kapitalizminin kaynaklarını toprak egemenliğinde değil, şehir-
lerde aramak lazım. Şehirler ticaretle endüstri, emek ve kredi sayesinde sermayenin doğ-
masına kaynak olmuştur. Fakat Avrupa ülkesinde kapitalizmi olduğu kadar feodalizmi de 
içine alan Avrupa sosyal gelişmesinin temelini teşkil eden mesele fert mülkiyeti meselesidir. 
Fert mülkiyeti ekonomisi Batı ekonomisinin feodal ve kapitalist çağlarını kuşatmaktadır. 
Doğuda ise her iki devir için çiftlik ekonomisi deyimi kullanılabilir.”131 

“Nerede site doğamamış ve toplum, kabilenin evolotif şekillerinin tarihi olarak kalmış 
ise, orada fert mülkiyeti ekonomisi kurulamamıştır.”132 diyen Tanrıkut’a göre doğu eko-
nomisi bir tüketim ekonomisidir. Arazi üretim ihtiyaçlarına göre değil, aşiri zümrenin ihti-
yaçlarını kaşılayacak şekilde, askeri bir sistem içinde organize edilmiştir. Ekonominin 
tüketim ağırlıklı olması da bundandır. Bu nedenle ortaçağda hemen hemen tek sermaye 
biriktirme yolu olan kapitalist fertler yetişmesi doğuda imkansız olmuştur. Doğu’da toprak-

127 Hasan Tanrıkut, “Tarihimizde Sosyal Sınıflar”, Gerçek, 29 Kasım 1950. 
128 Hasan Tanrıkut, “Tarihimizin Kaynakları”, Gerçek, 30 Ekim 1950. 
129 Ali Ruşenoğlu, “Doğu ve Batı”, Gerçek, Sayı: 6, 29 Mart 1950 
130 Ali Ruşenoğlu, “Doğu ve Batı”, Gerçek, Sayı: 6, 29 Mart 1950. 
131 Hasan Tanrıkut, “Tarihimizde Sermayenin Durumu”, Gerçek, 4 Kasım 1950. 
132 Hasan Tanrıkut, Doğan Ruşenay, a.g.m. 
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ları iltizama vermekten elde edilen paralar, ticaret; büyük memuriyetlerden alınan maaş, 
rüşvetler, ganimetler... Kaynağı aşiret olan klik, bir kabile geleneği olduğunu bildiğimiz 
yağma müessesesini müsadere adı altında devam ettirmiş, onu kanunlaştırmış, ellerinde 
fazla para birikenlerden bu parayı zorla almıştır. Servetlerinin böyle yağma edildiğini gö-
renler; toprağa gömme, zinet eşyasına, gayrimenkullere ve vakıflara yatırma yöntemlerine 
müracaat ettikleri görülmektedir. Bunlara sermayenin gelişmesini önleyici bir başka faktör 
olarak da İslâm dininin faiz yasağı getirmesini eklemek mümkündür.133 Yani has, tımar, 
müsadere ve faiz yasağı gibi aşiri gelenekler Doğuda kapitalizmin teşekkülünü önlemiştir. 
Bir başka söylemle: “Doğuda sermayenin tedavül ve inkişaf etmesine, mali ve ticari kapi-
talizmin kurulmasına devletin aşiri kaynağı mani olmuştur.”134 

Hasan Tanrıkut’a göre: “Doğuda her zaman egemen ve kaynağı yönünden aşiri as-
ker çok dar bir klik başta bulunmuştur. Doğu devletlerinin daima dıştan bir darbe ile yı-
kılmaları ve ıslahat teşebbüslerinin de hep dıştan, müdahelelerle belirmesi, halkın 
tamamiyle köleleştirilmiş olması sonucu hiç bir halk hareketinin başarı kazanamaması 
sonucudur.”135 Başka bir söyleyişle askeri tarzda örgütlenen toplumda alt katmanlardan 
yönetici zümre üzerine bir baskı oluşamamaktadır. Ancak dıştan oluşturulan baskılar etkili 
olmaktadır. 

Hasan Tanrıkut Doğu ve Batı arasındaki sınıf meselesine de yaşadığı döneme göre il-
ginç yaklaşımlar getirmiştir. Ona göre: “Doğuda sınıf mücadelesinin karakterini Batıdaki-
nin aynı sayan ve bu gözle inceleyenler her zaman yanılmaya; Doğunun kendine has sos-
yal gelişmesini zorla Batınınkine benzetmeye çalışmak yüzünden de onu objektif şekilde 
anlayamamaya mahkumdurlar. Çünkü tarihimizde hakim olan askeri klik, bütün sınıfları 
baskı altında tutarak kendine karşı birleşmelerini önlemiş ve bu yüzden bizde sınıf şuuru 
teşekkül etmemiştir.”136 Dolayısıyla “Doğu’da sınıf mücadelesinin tasfiyesine doğru gidi-
len bir devirde bizde (Doğuda) sınıf mücadelesinin esaslarına dayanmayan bir tekamül 
başlandığını görsek bile böyle uzun bir tekamül için vakit kalmamıştır.”137 

Görülüyor ki Hasan Tanrıkut Doğu ve Batı arasındaki temel farklılıkları Doğuda özel 
mülkiyetin, sitelerin, sermayenin ve sınıflı toplum yapısının oluşmamasına bağlamaktadır. 
Bu unsurları Doğu’nun Batı’dan geri kalmasının sebepleri olarak da görmektedir. Bu ne-
denle “Doğunun geriliğini oluşturan sebepler onun inkılapçı karakterinin de zorunlu se-
bepleridir.”138 Başka bir ifadeyle Tanrıkut’un Doğu-Batı farklılığını ilerleme-gerileme 
bağlamında ele almaya çalışmakta olduğu görülmektedir. Tanrıkut çalışmalarında Do-
ğu’nun ve Batı’nın coğrafi olarak sınırlarını çizmemiştir. Doğuyu değerlendirirken Türk 
tarihi ve toplumsal yapısı üzerinde yaptığı araştırmaları bütün Doğuyu kapsayacak şekilde 
kullanmıştır. Ayrıca ilerleme, modernleşme, çağdaşlaşma, Batılılaşma teorilerinin yaygın 
olduğu bir dönemde kanaatimizce Türk sosyolojisinde Doğu-Batı farklılığını sistemli bir 
şekilde araştırma tecrübesi ilk defa Hasan Tanrıkut’ta karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 

133 Hasan Tanrıkut, Doğan Ruşenay, a.g.m. 
134 Hasan Tanrıkut, Doğan Ruşenay, a.g.m. 
135 Ali Ruşenoğlu, “Doğu ve Batı”, Gerçek, Sayı: 6, 29 Mart 1950. 
136 Ali Ruşenoğlu, “Tarihimizdeki Klik”, Gerçek, 19 Nisan 1950.  
137 Ali Ruşenoğlu, a.g.m. 
138 Ali Ruşenoğlu, “Tarihimizin Kabiledeki Kaynağı”, Gerçek, 5 Nisan 1950; Hasan Tanrıkut, “Büyük İlim 

Yanlışı”, Gerçek, Sayı: 13, 17 Mayıs 1950. 
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Ziya Gökalp ve talebesi Necmeddin Sadak’ı eleştirmekten de geri kalmayacaktır. Çünkü 
Gökalp ve Sadak Batı tarihi ile Doğu tarihini aynı evrim sistemine bağlamaya çalışan ki-
taplarında Türk tarihinin iftihar vesilesi olan Uygurlardan hiç bahsetmezler. Zira Orta Asya 
Türk ulusları içinde siteye yani Batı’ya en çok yaklaşan ulus ona göre Uygurlardır. 
Tanrıkut bunu gözden kaçıran her iki sosyoloğa da “göçebe mütefekkiri” demektedir.139 

Batılaşma 

Türk devletinin III. Selim’den itibaren yöneldiği Batılılaşma da Tanrıkut’un zihnini 
çok fazla kurcalayan mevzulardan birisi olmuştur. Çünkü, Gerçek’teki yazılarının bir kısmı 
yakın çağımızdaki Batılaşma çabalarımızla ilgilidir. Hasan Tanrıkut’un yakın arkadaşı olan 
Attila İlhan da, Tanrıkut’la Batılaşma ekseni etrafında çok tartıştıklarını ve 1970’de neşret-
tiği “Hangi Batı” isimli çalışmasının bu tartışmalarının ürünü olduğunu belirtmektedir. 
Ayrıca Hasan Tanrıkut bu kitap yayınlandıktan sonra Ankara’da bulunan Attila İlhan’a -
deli olarak nitelendirilmesine rağmen- mektup yazmıştır.140 

Hasan Tanrıkut Batılılaşma hareketlerimizi de Doğu-Batı farklılığı perspektifinde de-
ğerlendirmektedir. Türk Batılılaşmasının tarihten ve toplumsal yapıdan kaynaklanan özel-
likler neticesinde toplum için olumlu sonuçlar doğurmayacağı kanaati hakimdir onda. 
Çünkü Türkiye’de sadece isimler değişir. Olguların mahiyeti değişmez. Batıda ise durum 
çok farklıdır. Ona göre; “19. yüzyılda Osmanlı yenileşme hareketlerinin başladığı asır 
Avrupa’da liberalizmin kesin bir hakimiyet kurduğu asırdır. Osmanlı mücedditleri için 
bundan başka örnek sosyal düzen yoktu. Olamazdı. Şu halde bizim Batılılaşma hareketimi-
zin gayesi örnek sosyal düzene uyan bir Türkiye yaratmaktı. Teknik ve medeniyeti sosyal 
düzen dışında havada düşünmek imkansız olduğundan bu zaruri idi. Osmanlı ideologları 
(N. Kemal, Mithat Paşa, Jöntürkler...) hep Fransız inlılabı geleneğini müdafaa ve bu uğur-
da mücadele ediyorlardı. Fert mülkiyetinin oluşamadığı bir memleket, kendisinin taban 
tabana zıddı olan bir sistem içine girmek zaruretiyle karşı karşıya bulunuyor; sömürülmek-
ten kurtulmak için onu sömürenlerin haiz oldukları silahların aynısıyla techiz edilmek 
gerektiğini savunuyordu.”141  

Hasan Tanrıkut Batılaşma çabalarımızı alternatif örnek olarak sosyal düzen olmama-
sına, liberalizmin 19. Asırdaki üstünlüğüne bağlamaktadır. Ona göre; “Ancak değişme 
hakim sınıfta oluşmaktadır. Halkta değil... Avrupadaki burjuva devrimleri yapı değişmesini 
gerektiren hareketlerdir ve daima aşağıdan yukarı karakterini taşır. Bize gelince monarşi 
denemesine girişenler tımar sistemini yürütmüş olan aynı adamlardır. Meşrutiyet deneme-
sini yapanlar da öyle. Bugün demokrasi yapanlar dünkü diktatörlerdir. Bu adamlar daima 
asker ve bürokrat bir zümre teşkil ederler ve Batı’nın bünyevi değişmesini hemen şişirilive-
ren bir takım kanunlarla bu memlekete tatbik edebileceklerini sanırlar. Halbuki bünye 
değişmesi olmamıştır. Feodal, monarşist, meşrutiyetçi, cumhuriyetçi, hatta devletçiliğini 
öne sürerek sosyalist olduklarını iddia edenler hep aynı adamlardır. Bunların zaman za-
man isim ve kılık değiştirmelerini o sınıfın tarihçileri ‘Türkiye’nin Batılaşma Hareketleri’ 
diye yazarlar. Halbuki asıl Türkiye’ye bakarsan onun hayatında iki bin yıldan beri hiçbir 

139 Hasan Tanrıkut, “Büyük İlim Yanlışı”, Gerçek, Sayı: 13, 17 Mayıs 1950. 
140 Attila İlhan’la yaptığmız 12 Ağustos 1977 tarihli görüşmeden. 
141 Hasan Tanrıkut “Devletçilik ve Liberalizm”, Gerçek, Sayı: 7, 5 Nisan 1950.  



116 

değişme olmamıştır.”142 Sosyal bünyenin değişmesini tarih ve cemiyetimizin ezeli hakimi 
olan aşiri klikin kuvvetini kaybetmesine bağlamaktadır Tanrıkut. Çünkü liberalizm (Burju-
va demokratik hareketi) aşırı klike karşıdır.143 Tanrıkut, doğunun hiç bir zaman liberal 
anlamda bir ekonomik sisteme kavuşmayacağını da savunmaktadır.144 

Hasan Tanrıkut’a göre Batılaşmada karşılaştığımız sorunların kaynağında Batı ve 
Doğu’nun (Türkiye’nin) tarihinin farklılık arzetmesi vardır: “Avrupa burjuva ihtilallerini 
bitirmişken biz tanzimatta monarşi denemesine giriştik. Avrupadaki hadiseler süratle seyir 
ettikçe biz bir de meşrutiyet tecrübesi yapmaya mecbur olduk. Yürümedi, tekrar denendi iş 
yine istibdada (İttihat ve Terakki) bindi. İstiklal savaşımız Avrupa’da monarşiyi deviren 
burjuvazinin hareketlerinin ayni değildir. Zira burjuvazı ticaret ve endüstriden gelen zen-
gin bir sınıftı ve ihtilalinde muvaffak olduktan sonra endüstriyi devasa bir şekilde inkışaf 
ettirdi. Bizim hareketimiz, milletin askeri şeflerin kumandasında birleşmesi hareketidir. 
Bunlar harpten sonra da diktatörlüğe ve devletçiliğe saptılar. Sınıf şuuru yoktu. Yani biz 
monarşi, burjuvazi ve sosyalizmin sınıf hareketlerini yaşamadık.”145  

Tanrıkut başta Batılaşma olmak üzere, memleketimizin sorunlarının çözümünde ay-
dınlara önemli bir görev yüklemektedir: Aksi halde: “Aydınlarımız memleketimizin tarihi 
gelişimini ve bu günkü durumunu ilmi metotla kavrama denemeleri yapmadıkça tıpkı Batı 
taklitçisi burjuva aydın ve ideologları gibi Türkiye’ye hiç bir şey veremeyecek, İsa’nın 
vuslatını bekleyen rahibe gibi herşeyi Batıdan bekleyeceklerdir.”146 

Görülüyor ki Tanrıkut, Batılaşma maceramızı da tarihsel açıdan ele almaya çalışmak-
tadır. Batılaşmanın toplumu dönüştürmediğini sadece yönetici zümrede etkili olduğunu 
dile getirmektedir. Batılaşmanın örnek sosyal düzen ihtiyacından kaynaklandığını belirten 
Tanrıkut’a göre: “Türkiye’nin ve doğunun tarihten ve toplumsal yapıdan kaynaklanan 
farklılıktan ötürü Batı gibi olmasına imkan yoktur.”147  

Sonuç olarak Tanrıkut için Türk sosyolojisinde Batılaşmayı da sorgulayan ilk sosyo-
loglarımızdan birisidir diyebiliriz. Amerikan etkisinin sosyolojimizde ağırlığını hissettir-
meye başladığı, liberal politikaların uygunladığı yani Batıcılaşmanın hızının arttırıldığı 
1950’li yıllarda Hasan Tanrıkut’un Türk sosyolojisinde Batılaşmayı analiz etmesi ve sorgu-
laması sosyolojimiz adına önemli bir gelişmedir. Ne yazık ki Hasan Tanrıkut’un hayatın-
daki dramatik kırılma bütün görüşleri gibi, Batılaşma konusundaki görüşlerini de eksik 
bırakmıştır. 

Sosyolojiye Dair Yazılar 

HasanTanrıkut’un buraya kadar yazdığımız Türklerde Sosyal Tabakalaşma, Doğu-
Batı Farklılığı ve Batılaşma ile ilgili görüşlerini onun sosyolojisinden ayıramayız. Bu kı-
sımda Tanrıkut’un sosyolojinin kurumlaşması ve örgütlenmesi yönündeki çabalarına ağır-
lık vereceğiz 

142 Ali Ruşenoğlu “Doğuda Sınıfların Durumu”, Gerçek, Sayı 8, 12 Nisan 1950. 
143 Ali Ruşenoğlu, a.g.m. 
144 Ali Ruşenoğlu, a.g.m. 
145 Ali Ruşenoğlu, “Gönül ve Dostlar İster ki”, Gerçek, Sayı: 12, 10 Mayıs 1950. 
146 Ali Ruşenoğlu, “Doğu’da Sınıfların Durumu”, Gerçek, Sayı: 8, 12 Nisan 1950. 
147 Ali Ruşenoğlu, “Gönül ve Dostlar İster ki”, Gerçek, Sayı: 12, 10 Mayıs 1950.  
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Hasan Tanrıkut ve bir kısım arkadaşı 21.08.1950 tarihinde “Felsefe ve Sosyoloji Der-
neği” isimli bir cemiyet kurarlar. Türkiye’de felsefe ve sosyolojiye dair iki cemiyet vardır: 
Birincisi fahri reisi İnönü döneminin Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak olan fakat siyaset-
le ilgili kimselere yer vermeyen Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken’in reisliğini, Sombartçı olduğu 
söylenen Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun ikinci reisliğini ve Amerikan sefareti 
tercümanlarından Selmin Evrim’in sekreterliğini yürüttüğü Durkheim sosyolojisi ve 
Bergson felsefesinin hakim olduğu Sosyoloji Cemiyeti. İkincisi de Tanrıkut’un reisliğinde 
ilmi felsefenin ve sosyalizmin hakim olduğu Felsefe ve Sosyoloji Derneği. Gerçek gazete-
sinin üçüncü çıkışının ilk sayısında derneğin gayeleri şu şekilde belirtilmiştir: 

“1. Felsefe konularını halkın faydalanabileceği bir dil ve metodla anlatmak, felsefe ve 
sosyoloji kültürünü sırf akademik ve üniversiter olan bugünkü durumundan çıkararak 
herkesin faydalanabileceği bir saha haline getirmek: Bu, derneğin halkçı ve öğretici 
gayesidir. 
2. Sosyoloji ve felsefe konuları üzerinde ilmi, orijinal araştırmalar yapmak, Türk tarih
ve aktüalitesinin ilmi ve sentetik tetkiklerini vücuda getirmek, tecrübi sosyoloji araş-
tırmaları yapmak: Bu, derneğimizin akademik gayesidir.
3. Dernek bu gayelerini gerçekleştirmek için: tedris, tercüme, yayın, akademi araş-
tırmaları ve Türk tarihi tetkik komisyonları vücuda getirmiştir.
4. Tedris ve yayın komisyonları konferanslar tertip etmiş ve halk için meccani kurslar
hazırlamıştır. Bir dergi de neşredilecektir.
5. Derneğimiz gayri ilmi ve metafizik felsefe ve sosyolojilerle mücadele edecek, de-
mokrasi ruhunun yerleşmesine hizmet edecektir.”148

Kurucular adına Hasan Tanrıkut’un başkanlık ettiği dernek konferanslarını halkevle-
rinde, faaliyetlerini de Beyoğlu, Süslü Saksı Sokak No: 16/9’da verecektir. Bu adres Türki-
ye Sosyalist Partisi’nin Genel Merkezinin de adresidir. Hasan Tanrıkut o sıralar aynı za-
manda Türkiye Sosyalist Partisi’nin kültür bürosu sorumlusudur. 

Hasan Tanrıkut dernekle ilgili Doğan Ruşenay imzasıyla iki yazı daha kaleme almış-
tır. Derneğin amaçları bu yazılarda daha açık olarak ifade edilmiştir. Bunlardan “Felsefe ve 
Sosyoloji Derneği” başlıklı yazıda: 

“Memleketimizde Durkheim sosyolojisi ile Bergson felsefesinden aleme gına geldi. 
İçinden çıkılmaz bir devri batıl gibi Durkheim’den Bergson’a, Bergson’dan Durkheim’e 
yuvarlana yuvarlana nesiller serseme dönmüş, kafalar birtakım sabit fikirler içinde donup 
kalmıştır. Bunların dışına çıkanları modern fikir engizisyonu vay efendim Durkheim hata 
mı eder? Bergson hiç tenkit mi edilir? deyip afaroz etmeğe kalkarlar. Oysa ki bu iki ada-
mın düşüncelerinde modern fikir aleminde artık söz edilmiyor. Önümüzde koskoca bir 
tecrübi ve iktisadi sosyoloji, yepyeni bir sosyal psikoloji varken kafasında bir nebze ışık 
taşıyan münevveri şu iki mistik adamın karanlık düşünceleriye oyalamak artık mümkün 
değildir. Felsefe ve Sosyoloji Derneği memleketimizdeki fikriyatı Durkheim ve Bergson 
bataklığından kurtarmak için çalışan bir müsbet zihniyet derneğidir.”149 demektedir. Yani 
Felsefe ve Sosyoloji Derneği Durkheim ve Bergson hakimiyetine karşı sosyal psikoloji ile 
tecrübi ve iktisadi sosyoloji çalışmalarına ağırlık verecektir. Derneğin Hilmi Ziya Ülken’in 

148 “Felsefe ve Sosyoloji Derneği”, Gerçek, 27 Eylül 1950.  
149 Doğan Ruşenay, “Felsefe ve Sosyoloji Derneği” , 24 Ekim 1950.  
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başkanı bulunduğu derneğe tepki olarak doğduğu ve kurulduğu söylenebilir. Nitekim 
Hasan Tanrıkut, Hilmi Ziya Ülken’in 1950’de düzenlediği sosyoloji kongresinde konuş-
macılardan; “a) modern sosyal psikoloji b) istatistik c) ekonomi d) işçiler konularında 
rapor istememesini tenkit etmiştir.” 150 Zira Hilmi Ziya Ülken kongrede sunulacak raporla-
rın sosyoloji ile diğer ilimler ve sanat arasındaki münasebetler yönünde hazırlanmasını 
istemiştir. 

Hasan Tanrıkut derneğin önemini belirttiği bir başka yazısında ise iki hususu vurgu-
lamıştır. Bunlardan biri aslında çok boyutlu olan Batı cemiyetinin tek taraflı olarak tanıtıl-
masıdır. İkincisi ise Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950’de iktidara geçmesinden sonra 
“Memleketimizde siyasi ve sosoyal sahada olduğu gibi fikir sahasında da her türlü anarşist 
ve fikri harekete son vermesi” 151 şeklinde özetlenebilir. Yani dernek bir bakıma fikri, siyasi 
ve sosyal hürriyetin Demokrat Parti ile gerçekleşeceğini ummaktadır.  

Felsefe ve Sosyoloji Derneği Batı’nın öteki taraflarını da tanıtmayı amaçlamıştır. Kara 
Avrupasının sosyoloji tesirine karşı, yeni yeni oluşmaya başlayan ve Türkiye’de 1940’larda 
Behice Boran, Muzaffer Şerif Başoğlu ve Niyazi Berkes gibi öncüleri olan Amerikan 
sosyolojisini de önermiştir. Ancak derneğin öncüleri gibi Marxist yönü, Amerikancı 
yönünden çok daha fazladır. 

Felsefe ve Sosyoloji Derneği’nin Tanrıkut’tan başka üyelerinin kimler olduğu bilin-
miyor. Ancak mevcut derneğin bilim anlayışına, ideolojik bakış açısına alternatif olarak 
kurulduğu ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden atılan Hasan Tanrıkut’un der-
nekle birlikte üniversite dışında sosyoloji yapma çabasına girdiğine tanık oluyoruz. Döne-
min mevcut politik ortamında dernek başarı sağlamasa da; “ alternatif sosyolojiyi”  savun-
duğundan Türk sosyojisi açısından başarılı bir adım olduğu savunulabilir. Nitekim 
Tanrıkut’un alternatif sosyoloji anlayışını en iyi “Mektepler Açılırken Liselerimizde Sosyo-
loji Öğretiminin Durumu” 152 isimli makalesinde görmemiz mümkündür. Makale imzasız-
dır. Fakat Doğan Ruşenay’ın 3 Ekim 1950’de yine Gerçek’te yazdığı “ Sosyoloji Kitapla-
rı”  isimli yazıdan makaleyi Hasan Tanrıkut’un kaleme aldığını çıkarmak mümkündür. Bu 
bahsi yine ona ait olan ve önemli olduğunu düşündüğümüz “ Liselerimizde Sosyoloji Öğre-
timinin Durumu” i simli makalesiyle noktalıyoruz: 

“ Liselerde okutulan ve Necmeddin Sadak tarafından kaleme alınan Toplumbilim ki-
tabının istikamet ve şumulünü belirtmek için memleketimizde sosyoloji öğretimini 
Durkheim mektebine göre tanzim etmiş olan Ziya Gökalp’in fikirlerini (Durkheim ekolu-
nun manaları) kısaca gözden geçirmek gerektir. 

1.=Durkheim'e nazaran: Sosyal kurumlar kollektif tasavvurların birer gölgesidirler.=
Gözlem ve deneyim sahasına sığmayan ‘asıllar’ ve metafizik ayniyetler yerine, onların 
birer tezahürü olan ‘maddi müesseseler’i  ele alacağız 

2. Bu görüşle ‘Sosyoloji Usulünün Kaideleri ’ adlı kitapta ortaya çıkan ilmî zihniyet=
arasında kaldırılamaz bir aykırılık vardır. Çünkü ‘tabiat alimi’ hüviyetinin; görünür cemi-
yetin (Phenomen’lerin veya sosyal müesseselerin) arkasındaki mistik kollektif tasavvurlar 
(idea’lar, numenler)den bahseden bir metafizikçi hüviyetle bağdaşması imkânsızdır. 

3. Durkheim karşılıklı tesirler metodundan bahseder. Fakat onu hiç bir zaman hakiki

150 Hasan Tanrıkut, “Sosyoloji Cemiyeti”, Gerçek, Sayı: 2, 1 Mart 1950.  
151 Doğan Ruşenay, “Bir Davet”, Gerçek, 6 Kasım 1950.  
152 Liselerimizde Sosyoloji Öğretiminin Durumu”, Gerçek, 30 Eylül 1950. 
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surette benimsemez ve hadiseleri daima tek taraflı bir izahla -iptidaî cemiyetlerin dininden 
çıkarabilmek için- zorlar. Bu suretle realite değiştirilmiş, ilmî objektiflik ister istemez kay-
bolmuştur. 

4. Amerikada inkişaf eden yüzyılımızın en önemli ilim harekelerinden biri olan SOS-
YAL PSİKOLOJİ; DURKHEİM SOSYOLOJİSİNİ TAMAMİYLE DEMODE ETMİŞ 
BULUNUYOR: Durkheim cemiyeti spritüalist bir asla irca ediyor, ve sosyal hadiseyi tmim 
ederek bir sosyalizme varıyor ki böyle bir görüş sosyal davranış sırasında ferdi tamamiyle 
pasif bir duruma sokmakla ve ananevî metafizikteki ilâh fikrinin yerini tutan cemiyet, 
fatalisme yakın bir determinizm anlayışı içinde ferdin iradesini asgariye bildirmektedir. 
Sosyal psikoloji tek başkalarına alındıkları zaman gerek sosyolojinin ve gerekse psikoloji-
nin birer tecrit oldukarını ve sosyal ile psikoljik’in birbirleri içinde bulunduklarını göster-
miştir. Bu anlayış ferdin organik birçok potansialiteler ve temayüllerle dünyaya geldiğini, 
bu temayül ve içgüdülerin cemiyet (grup) içinde gelişerek sosyal normlarla temasa geldi-
ğini gösterirken insan benliğinin tamamiyle ‘kazanılmış’ bir şey olduğunu jenetik metodla 
açıklamaktadır. Jenetik gelişme sırasında ferdî tarafımızla, mevcut sosyal realite arasında 
çatışmalar ortaya çıkıyor ki bunlar yeni bir inkışafın başlangıçları sayılır. 

Görülüyor ki Durkheim sosyoljisi dayandığı temel ve felsefe bakımında modern ilmin 
ilerlemeri karşısında bizden ortaçağın Nominalsmi kadar uzaklaşmış bulunuyor. Sosyal 
psikoloji peşin kollektif tasavvurlar kabul etmiyor. Fakat ferdin jenetik ve inşai bir vetire 
içinde bu tasavvurları ‘kazandığını’ ortaya koyuyor. 

Asrımızda bu inkışaflara paralel olarak sosyoloji sahasında modern öğretimin da-
yandığı şu çok mühim yeniliklerle de karşılaşıyoruz: 

I. Durkheim’in araştırma metodu soyut olaylardan somut olaylara doğru yürür: Bü-
tün sosyal kurumları iptidaî cemiyetin dinî tasavvurlarından çıkarır. Modern sosyoloji ise 
tam aksine somut olaylardan hareket ederek derece derece soyut olaylara doğru yüksel-
mekte ve bunu insan şahsiyetinin jenetik inkışafının bir zarureti olarak ortaya koymaktadır. 

II. Durkheim geleneği ‘masa başı sosyoloji’dir. Halbuki modern sosyoloji ‘saha araş-
tırmaları’ ile tecrübî yolda inkişaf etmektedir. 

III. Saha araştırmaları anket monografik metodunun tatbikatı demektir. Toplanan
malzemenin işlenmesi sırasında istatistik önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden istatistik 
öğretimi Sosyoloji öğretiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

IV. Sosyolojinin metodları meselesi bugünkü öğretimde başlı başına bir yer almakta-
dır. 

V. Modern cemiyette ekonomik faaliyetler sosyal uzviyetin hayat damarları durumu-
nu açık bir şekilde almış olduğu için iktisadî sosyoloji, öğretimin ağırlık merkezi olmuştur. 

Durkheim’in geleneğine dayanan liselerimizin Sosyoloji müfredatını: 
A. Tecrübî Sosyoloji (saha araştırmaları)
B. Sosyal psikoloji
C. İstatistik
D. Metodoloji
E. Ekonomik sosyoloji
mihenklerine vurunca yukarıki, unsurlarla tam bir bütün teşkil eden modern sosyoloji

öğretimi karşısındaki durumumuz çok geri ve eski olarak kalır. 
Gerçekten lise toplumbiliminde bu konulardan hiç bahsedilmemekte, öğrenciler asrın 
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en parlak ve en verimli sosyolojik verilerinden tamamiyle habersiz olarak yetişmektedirler. 
Tecrübî sosyolojiyi Yurtbilgisi derslerinin mihveri haline getirdiğimiz takdirde bu 

ilimle yakınlık peyda edecek öğrencilerden son sınıfta esaslı bir verim almak mümkün 
olacaktır. Bu yol Yurtbilgisi derslerini sosyolojiye dayanır hale getirmekle pratiğe geniş 
mikyasta yer veren bir ‘memleketi müsbet şekilde tanıma yolu’ teklif etmiş oluyor. 

Lise müfredatı sosyal psikolojiye, tecrübî sosyolojiye yer vermediği gibi İstatistiğe de 
yer ayırmaz. Bunu, takip etmiş olan metodun tabiî bir neticesi olarak görüyoruz. Toplumbilim 
derslerine pozitif istikamet verilmek kararına ulaşıldığı andan itibaren elemanter İstatistik 
bilgilerinin bu ders içinde yer alması zarurî olacaktır. Öğrenciler muhitlerini tanıma 
travaylarında toplayacakları malzemeyi işlerken onların basit grafiklerini ve rakkamla 
ifade edilmeleri usullerini de ortaya koymak ihtiyacı ile karşılaşacaklardır ki bu ihtiyacı 
İstatistik karşılar. 

Modern sosyoloji öğretimi gerek saha araştırmalarında ve gerekse kitabî araştırma-
larda kullanılan metodların bünye ve mahiyeti hakkında kısa, açık bilgiler vermek te, böy-
lece metodların önemi ve başarılı bir şekilde kullanılabilmeleri için gerekli olan şartlar 
öğretilmektedir. Bu da gayesi yakın muhitimizin (köy, kasaba, şehir) sonra yurdumuzun 
pozitif şekilde incelenerek tanınması ülküsünü güden bir dersin zarurî bir hareket noktası-
dır. Metod bilgisi bize elimizdeki âletin (metodun) değerini ve kullanılış tarzını öğretecektir. 

Yüzyılımızın bir ‘ekonomi yüzyılı’ olarak vasıflandırıldığı malûmdur. Günlük hayatta 
hep (pahalılık, ekonomik buhran, enflasyon, deflasyon, takas, kontenjan...) gibi terimlerle 
karşılaştığı halde öğrenci bunların bir iki cümlelik tariflerini ezberlemiş olmaktan öteye 
gidemeyen bir klişe bilgi içinde kalmış olduğu için hayatta bu hadiselerin fiilî tezahürlerile 
kaşılaştığı vakit vakıaları tefsir ve idrak edememekte ve içinde bulunduğu aktüel ekonomik 
durumu kavrıyamamak yüzünden basit bir ‘kahve tenkitçisi’ durumuna düşmektedir. 

Çocuğa, yurt içi söz konusu olan her sosyal ve ekonomik davada kendi küçük sorum-
luluk ve salâhiyet sınırı içinde yer vermek suretile onu sosyal işleyişin faal bir unsuru hali-
ne getirmiş oluyoruz. 

Bu; çocukları büyük realite problemlerini kavrayacak duruma getirebilmek için dai-
ma somut realite ile yani cemiyetin aktüel durumu ile devamlı şekilde temas halinde bulun-
durmak icabetiğini ifade eder. Bugünkü sosyoloji kitabının, hiç göz önüne almadığı -
mevcut metoda bağlı kalındığı müddetçe alması da mümkün olmayan- belli başlı ihtiyaç 
budur. Toplumbilim derslerine pozitif ve tecrübî bir istikamet vermekle çocukları cemiyetin 
aktif birer üyesi, sosyal şart ve realite içinde yoğurula yoğurula yetişen “toprağa basar” 
vatandaşlar olarak yetiştirmek mümkün olur.” 

Tanrıkut’un Sosyoloji Anlayışı 

Cahit Tanyol’a göre Türk sosyolojisinde “Tabakalaşma” terimini ilk defa Hasan 
Tanrıkut kullanmıştır.153 Hasan Tanrıkut Türk tarihini de tabakalaşma kavramı etrafında ele 
almakadır. Türk tarihine yönelik açıklamalarnın bir kısmı, Ziya Gökalp’ın açıklamaların-
dan farklıdır. Çünkü Ziya Gökalp ve devamcıları Türk toplum yapısı ile, Batı toplum yapısı 
arasında özdeşlik, benzerlik kurmaya çalışmaktadır. Tanrıkut belki de sosoyolojimizde ilk 

153 Osman Nuri, “Suya İndi Söğüt Dalları", Ülke, Temmuz 1997, s. 74.  
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defa Doğu’nun Batı’dan farklı olduğunu savunacak bunu da tarihsel gelişmelere bağlaya-
caktır. Bu nedenle farklılığı doğuran etkenleri endüstri devriminden çok öncelere götüre-
cektir. 

Tanrıkut Türkiye’nin III. Selim’den günümüze değin süren Batılaşma hareketlerini de 
Doğu-Batı farklılığı açısından ele alacak ve Türkiye’nin Batı gibi olamayacağını savuna-
caktır. Çünkü ona göre toplum yapısından kaynaklanan farklılık Türk toplumunun Batı-
laşmasına engel olmaktadır. Zaten halk yığınlarından ziyade Batılaşan yönetici zümreler 
olacaktır. Yani Batılaşma devlet kadroları tarafından yürütülmektedir. 

Tanrıkut, Türk Sosyolojisinde Ziya Gökalp’le birlikte başlayan ve Hilmi Ziya ile do-
ruğa ulaşan Durkheimci sosyoljiye karşın alternatif olarak Türk tarihini ve toplumunu ilmî 
yönden kuşatacak olan deneysel sosyoloji çalışmalarını önerecektir. Bu nedenle Felsefe ve 
Sosyoloji Derneği’nde kuran Tanrıkut Avrupa sosyolojisini değil de Amerikan sosyolojisi-
ni savunmaktadır. Yani masabaşı sosyolojisini değil, alan sosyolojisini savunmaktadır. 
Ancak bunda yöntem olarak da materyalist yöntemi kullanmak isteyecektir. 

Hasan Tanrıkut Türk tarihi, Doğu-Batı farklılığı, Batılaşma ve Türk sosyolojisi konu-
larında özgün fikirler ve kavramlar üretmiş; 1940-1950 yılları arasında felsefeden sosyolo-
jiye, şiirden edebiyata, politikadan tarihe pek çok alanda kalem oynatmış çok yönlü bir 
yazardır. Görüşleriyle 1940-50 arasında birçok insanı etkilemiştir. Bunlardan birisi; “Araş-
tırmalarım Hasan’ın tarihimizle ilgili görüşlerini bana doğrulattı.”154 diyen ve uzun yıllar 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. 
Cahit Tanyol’dur. Bir diğeri ise Attila İhlan’dır. Kendisine katkısının çok olduğunu söyle-
yen İlhan: “Sanıyorum ki, Türkiye’de şairler arasında ciddi ciddi ilk defa tarih, sosyoloji, 
felsefe ve bunların üzerinde estetik sentez çabasına giren ben varım. Bana da bu formasyo-
nu veren Hasan Tanrıkut’tur.”155 demektedir. 

Görülüyor ki Hasan Tanrıkut görüşleriyle birçok insanı etkilemiş; felsefe, bilim, sos-
yoloji, tarih ve sanat dünyamıza yeni bir bakış açısı getirmeye çalışmış; ancak dönemin 
değişen şartları içerisinde, metodik yönden değişmeden kalmaya çalışması neticesinde 
önce üniversitedeki işinden olmuş, daha sona da dramatik bir hayatı devam ettirmek zo-
runda kalmıştır. Hayatının drama dönüşmesiyle birlikte Türk sosyolojisi, felsefesi, edebiya-
tı, tarihi, sanatı ile ilgili çok başka fikirler üretebileceğini umduğumuz Hasan Tanrıkut’un 
bütün görüşleri eksik kalmıştır. 

154 Osman Nuri Aydın’ın, Cahit Tanyol’la 17 Kasım 1996’da yaptığı görüşme. 
155 Attila İlhan ’la yaptığımız 12 Ağustos 1977 tarihli görüşmeden. 


