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ÖZ: Doğan Ergun, Türk düşüncesinde yerli ve özgün bir diyalektik yöntemin geliştirilmesi noktasında 
uzun süreli derinlikli ve bütünlüklü bir yaklaşım ortaya koyarak önemli bir düşünsel konum inşa 
etmiştir. Doğan Ergun’un inşa ettiği düşünsel konum, bu yerli ve özgün yönteme dayanarak 
geliştirdiği tarihsel ve toplumsal tahlillerle tamamlanmaktadır. Bu bağlamda Doğan Ergun’a göre, 
Doğu medeni kültürünün özgün bir örneği olarak Türkiye’nin süreklilik arz eden, çok yönlü ve 
karmaşık etkileşimlerin sonucunda oluşan tarihselliğine bağlı olarak özerk birey ve kamu 
iktisadı/devletçilik bütünlüğüne dayalı bir toplumsal yapı ve ilişkileri olduğu ifade edilebilir. 
Dolayısıyla Ergun için Türk toplumunun içinde bulunduğu Batılılaşma sürecine binaen gelişen 
bütünlüklü yabancılaşmaya karşı ele alınan bu özgün tarihsel ve toplumsal temelin üzerinde 
durulması gerekmektedir. Bu çalışma, Doğan Ergun’un sathi bir şekilde nitelenen bu düşünsel 
konumunu karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirerek bu konumun Batı’da ve Türkiye’de gelişen 
düşünce dünyasındaki yerini tartışmaktadır. 
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Assessments on the Scientific Method Developed by Doğan Ergun 

ABSTRACT: Doğan Ergun has built an important intellectual position by presenting a long-term, in-
depth and holistic approach to the development of a local and original dialectical method in Turkish 
thought. The intellectual position built by Doğan Ergun is complemented by the historical and social 
analyzes he developed based on this indigenous and original method. In this context, according to 
Doğan Ergun, it can be stated that Turkey, as a unique example of Eastern civilized culture, has a social 
structure and relations based on the integrity of the autonomous individual and public 
economy/statism, depending on its historicity, which is the result of continuous, multifaceted and 
complex interactions. Therefore, for Ergun, it is necessary to focus on this unique historical and social 
basis, which is addressed against the total alienation of Turkish society caused by the Westernization 
process. This study evaluates Doğan Ergun's intellectual position, which is described as superficial, in 
a comparative way and discusses the place of this position in the developing world of thought in the 
West and Turkey. 
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Giriş 

Doğan Ergun, birçok mümtaz Türk düşünüründe olduğu gibi, savunduğu bilimsel 
yöntem ve bu yöntem dâhilinde geliştirdiği tarihsel ve toplumsal açıklamalar bağlamında 
akademik ve kamusal alanda hak ettiği gerekli önemi görememiştir. Aynı şekilde 
Türkiye’nin toplumsal sorunlarına yönelik yaptığı tespitler ve bu tespitlere bağlı olarak 
getirdiği bilimsel çözümlerin de üzerinde durulmadığı görülmektedir. Oysa Doğan Ergun, 
Türk düşüncesinde bilimsel bir yöntem arayışını ciddi bir şekilde önemseyerek bu arayışın 
sonucunda özgün bir birey, toplum ve devlet kuramı inşa eden nadir düşünürlerden 
birisidir. Bugün Türk düşünce dünyasında Türkiye’nin toplumsal sorunlarına yönelik olarak 
Batılı yöntem ve kuramlardan eksik ve ezbere edinilen tarihsel sosyolojik bilgilerden 
hareketle geliştirilen birçok tahlilin aslında çok önce ve üstelik de daha bütünlüklü, yerli ve 
özgün biçimde zaten Doğan Ergun tarafından dile getirilmiş olması oldukça şaşırtıcıdır. 
Aslında bu duruma şaşırılması ölçüsünde umutvar bir şekilde de yaklaşmak gerekmektedir. 
Zira Doğan Ergun’un düşünsel serüveni Doğu ve özelde de Türk düşüncesi ve toplumuna 
katkı sağlamayı hedefleyenler için bu ülkede zengin bir düşünsel ve kültürel mirasın 
olduğunun kanıtlarından biridir. Bu çalışma, değinilen bu mirasın merkezi bir yerinde duran 
Doğan Ergun’un düşünsel konumunu sathi bir biçimde de olsa anlamaya ve açıklamaya 
çalışacaktır. Bu çaba bağlamında Doğan Ergun’un biyografisi üzerinde durarak bir giriş 
yapmak anlamlı görünmektedir.      

Doğan Ergun, 1932’de Konya Akşehir’de dünyaya gelmiştir. Babası ilkokul öğretmeni ve 
annesi ev hanımı olan Ergun, ilk ve ortaokulu yerlisi olduğu bu ilçede tamamlamıştır. Hem 
iki ağabeyinin hem de kendisinin yüksek eğitim almış olmasına bakılarak ailesinin maddi ve 
kültürel anlamda Ergun’un hayatında etkili olduğu düşünülebilir. Özellikle lisede tek 
dersten başarısız olduğu için mezuniyet durumunun 1 yıl uzamasına binaen mezun olana 
kadar kendi okuduğu lisede vekil Fransızca öğretmenliği yapmış olması, erken yaşlarda dil 
yeterliliğinin olduğunu göstermektedir.1 Ergun’un değinilen dil yeterliliğine bağlı olarak 
İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi bölümüne girmesine rağmen entelektüel gelişimindeki 
asli etkinin 1953 ila 1963 arasında Fransa’da bulunmasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. 
Doğan Ergun’un Fransa’da sosyoloji eğitimi alması ve bir başka sosyoloji bölümünde 
araştırmacı olarak çalışma imkânı bulmasının yanı sıra Fransa-Cezayir Savaşı’nın tarihsel ve 
toplumsal bağlamını bizatihi yerinde deneyimlemesinin kendi düşünsel temellerinin 
atılmasında etkili olduğu açıktır.2 Somut olarak bakıldığında Ergun’un Fransa’da 
bulunmasının hem Batı medeni kültürüne içkin kapitalizm ve emperyalizmin olumsuz 
niteliklerini gözlemlemesi hem de toplumsal çıkarları merkeze alan bir değişimin temellerini 
atan Marksizm ile etkileşime girmesi açısından kritik bir katkısı olmuştur. 

Doğan Ergun’un uzun bir süre Fransa’da bulunması nevi şahsına münhasır bir 
entelektüel konum oluşturmasını engellememiştir. Zira Doğan Ergun’un sürekli bir biçimde 
Marksizm de dâhil olmak üzere karşılaştığı her teoriye eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşacak 
düzeyde gelişkin bir medeni cesarete sahip olduğu görülmektedir. Ergun, oluşturduğu bu 
entelektüel konumu nedeniyle Türkiye’ye döndükten sonra akademide uzun süreli olarak 
kalamamıştır. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevliliği yaparken bir süre sonra 
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde de öğretim görevliliğine başlayan Doğan 
Ergun’un 1971 Muhtırasının politik ve toplumsal etkisi bağlamında akademiye devam 
edemediği vurgulanabilir. 1960 ve 1980 Darbesinin entelektüel hayatı inkıtaaya uğratan 
etkilerini tartışırken 1971 Muhtırasını atlamamak gerekmektedir. Zira Doğan Ergun, 
akademiden değil, tamamen rastlantılarla ilişkili olarak girdiği Kültür Bakanlığı’ndan emekli 

 
1 Gökhan V. Köktürk, “Doğan Ergun”, Türkiye’de Sosyoloji İsimler-Eserler 2, der., Çağatay Özdemir, 
İstanbul: Phoenix Yayınevi, 2008, s. 325. 
2 Köktürk, “Doğan Ergun”, s. 325-326.  
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olabilmiştir.3 Doğan Ergun’un bu politik engellere rağmen entelektüel konumunu 
süreklileştirdiği ifade edilebilir. Hatta Ergun’un akademinin-bugün de etkili olan-pragmatik 
bir bağlamı haiz gündelik politik pratiğe bağımlı olan aktarmacı, kutuplaştırıcı, yüzeysel ve 
süreksiz nitelikleri muhafaza etmeye yönelik baskıcı yapısından uzak kalmasının ifade 
edilen bu sürekliliği sağlamada olumlu bir etkisi olduğunu düşünmek mümkündür.4  

Üzerinde durulan bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi, Doğan Ergun’un yerlilik-
evrensellik dengesi temelinde derinlikli, bütünlüklü ve süreklilik arz eden özgün bir eleştirel 
tarih ve toplum anlayışı geliştirdiği görülmektedir. Böylesi bir tarihsel sosyolojik bağlamın 
gelişmesinde Ergun’un üzerinde dikkatle durduğu bilimsel yöntem konusunun büyük bir 
önemi vardır. Ergun, kendisinin de belirli bir dönemde bulunduğu Hacettepe Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan eşinin5 cesaretlendirmesiyle birlikte yöntem, tarih ve 
toplum üzerine geliştirdiği düşüncelerini süreklileştirmiştir.6 Batı ve Türkiye’de bilimsel 
yöntem, Türkiye’nin kültür ve eğitim sorunları, Türkiye’nin dünya düzenindeki yeri ve de 
Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal yapı ve ilişkileri gibi birçok önemli konu üzerinde somut 
bir biçimde düşünen Ergun’un bu düşünceleri ile erken dönem çalışmalarının arasında güçlü 
bir sürekliliğin olması çarpıcıdır. Her politik müdahaleden sonra tarihsel ve toplumsal bağı 
kopuk olan pragmatik bir yönelimden hareket ederek ezbere dayalı düşünsel konum ve bu 
konuma bağlı olan bilimsel analizlerini değiştiren kültür tekeline karşı Ergun’un inşa ettiği 
entelektüel birikim, önemini bir kat daha arttırmaktadır.7 Dolayısıyla Türk düşüncesindeki 
bu tekellerin çizdiği sınırları aşmak için Doğan Ergun’un üzerinde durduğu bilimsel yöntem 
ve bu yöntemin görünür kıldığı tarihsel ve toplumsal bağlamı önceleyen araştırmalar 
yapmaya çalışmak kesinlikle gereklidir.     

Sonuç olarak bu çalışmanın iki başlık etrafında Doğan Ergun’un düşünsel konumunu 
anlamaya ve açıklamaya çalışacağı belirtilebilir. Bu bağlamda ilk başlıkta Doğan Ergun’un 
üzerinde dikkatle durduğu bilimsel yöntem, kuramsal bir açıdan ve aynı zamanda da Batı ve 
Türkiye’den örnekler verilerek değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci başlığında 
ise değerlendirilen bu yöntemle bağlantılı olduğu düşünülen Türk düşünürleri de ele 
alınarak bu ortak düşünsel konumun görünür kıldığı tarihsel ve toplumsal tahlillerin 
mukayeseli bir biçimde değerlendirilmesi denenecektir. Ek olarak ikinci bölümde Doğan 
Ergun’un merkezde olduğu ortak bilimsel yöntem ve bu yönteme bağlı olarak geliştirilen 
tarih ve toplum tahlilinin mevcut toplumsal sorunların çözümü noktasında ürettiği önerilere 
değinilecektir. Diğer taraftan bu çalışmanın iki başlığında da seçilen örnekler, Türk 
sosyolojisinin mümtaz düşünürlerinden oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmada Ergun’un 
bilimsel yöntem ile tarihsel ve toplumsal tahlilleri bağlamında tamamen olumlu 
değerlendirmelerde bulunduğu Türk düşünürlerinin üzerinde durulmamıştır. Dolayısıyla 
bu çalışma, Ergun’un tartışma içinde olduğu Türk sosyologlarıyla sınırlandırılmıştır.              

Yöntemi Bulmanın Sürekliliği  

Doğan Ergun’a göre, üretilen bilgi yığınlarını bilimsel bir hale dönüştürmek ancak sağlam 
bir yöntem geliştirmekle mümkün olacağı için yöntem konusu üzerine derinlikli bir biçimde 

 
3 Köktürk, “Doğan Ergun”, s. 326.  
4 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992, s. 12-19; 301-308.  
5 Köktürk, “Doğan Ergun”, s. 326.  
6 Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, Ankara: İmge Kitabevi, 2006, s. 9-38.   
7 Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 16-21; 
Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001, s. 11; 28; 
Kurtuluş Kayalı, Düşüncenin Coğrafyası I, Ankara: Deniz Yayınları, 2005, s. 85-88; Şerif Mardin, 
Siyasal ve Sosyal Bilimler, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, s. 41-42. 
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düşünmek şarttır.8 Bu düşünsel doğrultudan hareketle Ergun’un yöntemin temelinde ne 
olduğu sorusunu tümdengelim ve tümevarım mantığını içeren felsefenin belirleyiciliğine atıf 
yaparak yanıtladığı görülmektedir. Dolayısıyla Ergun, felsefenin bilgi üretemese de üretilen 
bilgileri genelleyen ve sorgulayan niteliği nedeniyle yönteme bir ön 
dayanak/ışıldak/zemin/taban oluşturduğunu ifade etmektedir.9 Bu noktada Doğan 
Ergun’un doğa bilimleri ile toplumsal bilimlerin farklılaştığını vurguladığı belirtilebilir. Zira 
O’na göre, tarihte tekerrür olamayacağı için görgül araştırmalardan faydalanan tümevarım 
mantığına dayalı bir felsefi temel, toplumsal bilimlere uygun değildir. O nedenle toplumsal 
bilimlerin gözlemlenemez ve deneyimlenemez tarihsel bir çoğulluğu haiz toplumsal bilgileri 
bütünlüklü bir hale getirmek için tümdengelim mantığına içkin bir felsefi temelden kalkan 
diyalektik bir yöntem kullanması gerekmektedir.10 

Muhkem bir biçimde konu ele alındığında yöntemin temelinde bulunan felsefenin seçim 
yapmaya açık olan öznel bir boyutu olduğu görülebilir. Dolayısıyla bu temelden neşet eden 
yöntemin de her şeyden önce bir inanca ve ideolojiye dayanması anlaşılır bir durumdur. 
Ergun, bu soruna nesnel gerçeği en yüksek düzeyde yansıtan öznel ideolojinin bilimsel 
olabileceğine işaret ederek yaklaşmaktadır.11 Bu nedenle felsefi temelden bilimsel yönteme 
kadar giden her aşamada öznel seçimlerin inşa ettiği ideolojilerin nesnel gerçeğe yaklaşması 
bağlamını ön plana almak önemlidir. Doğan Ergun’a göre, vurguladığı bu bütünlüklü 
yöntem anlayışı, Batı’da da Türkiye’de de geliştirilmemektedir. Türkiye özelinde birbiriyle 
etkileşimli olarak hem politik ve toplumsal düzeyde baskı ve korku halesinin egemen olması 
hem de yoğun bir şekilde ideoloji ve bilgi eksikliğinin süreklileşmesi nedeniyle yöntem 
konusuna gereken önemin verilmediğine atıf yapılabilir.12 Bunun yanında Doğan Ergun’un 
Fransa’da bulunduğu dönemde ders alabildiği Gurvitch ve Lefebvre’nin Neo-Marksist 
yaklaşımından da etkilenerek geliştirdiği diyalektik yöntem savunusu üzerinden Batılı 
yöntem anlayışını eleştirdiği ifade edilebilir. Bu bağlamda felsefe tarihinde önemli bir eşik 
oluşturan filozoflardan pozitivist ve yorumsamacı paradigmaya kadar uzanan çizgide 
eleştirel değerlendirmeler geliştiren Ergun’un özellikle Karl Popper’da somutlaşan Batılı 
yöntemsel, tarihsel ve toplumsal yaklaşımlara karşı derinlikli bir düşünsel konum inşa 
ettiğini görmek mümkündür.13   

Doğan Ergun’un Popper’ın görüşleri üzerine son derece eleştirel bir yaklaşım geliştirdiği 
görülmektedir. Bu bağlamda Ergun’a göre felsefe ile toplumsal bilimlerin arasında 
kurulması gereken etkileşime Popper’ın geliştirdiği görüşlerde rastlamak mümkün 
değildir.14 Bu noktada Ergun, Popper’ın yöntem gerçeğinden kaçınmak için 
deneme/yanılma tekniğini bilimsel bir yöntem olarak ileri sürmesini eleştirmektedir. Çünkü 
Doğan Ergun için deneme/yanılma ancak etkin/yaşayarak öğrenme yönteminin bir tekniği 
olarak değerlendirilebilir.15 Ergun’a göre, ortaya atılan kuramlardan en yeteneklilerin 
süreklileşmesi anlamına gelen bu tekniğin bilimsel bir yöntem olmadığı açıktır. Bilimin 
kuramsal, amaçlı, düzenli ve yöntemli bir şekilde verimlilik sağlamaya yaradığı anlaşıldığı 
zaman sonsuz varsayımların üretilmesine açık olan bu tekniğin içi boş bir mantık biçimiyle 
ilişkili olduğu görülebilir.16 Bu noktada Ergun, Popper’ın reformcu bir politik ideolojisi 

 
8 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 9.  
9 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 9-33. 
10 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 9-33. 
11 Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul: Der Yayınları, 1982, s. 45. Doğan Ergun, 100 Soruda 
Sosyoloji El Kitabı, İstanbul: Gerçek Yayınları, 1973, s. 114-121. 
12 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 33.  
13 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, Ankara: İmge Kitabevi, 2014, s. 7-34.  
14 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 132-133. 
15 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 137.  
16 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 142.  
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olmasından dolayı diyalektik yöntemden kaçındığına atıf yapmaktadır. Popper’ın 
toplumlarda oluşan hoşnutsuzlukları ve ileri sürülen çözüm önerilerinin nedenini 
sorgulamadan bütün tarihsel ve toplumsal çözümleri “bıktırıcı” bir basitlikle son derece 
yavaş bir düzeltime indirgemeye çalıştığı ortadadır.17 Doğan Ergun, bütün tarihsel ve 
toplumsal süreç söz konusu olduğunda Popper’ın savunduğu görgül ve işlevsel tekniğin ne 
denli muhayyel bir mahiyeti olduğu görülebilir demektedir.18 Ergun’a göre, tarihe yönelik 
deneyimlemenin mümkün olmamasına binaen asli bilimsel amaç, tarihteki doğru yöntem ve 
teknikleri bulmanın yanında bunların inşa ettiği değer ve hedefleri saptamakla ilişkilidir.     

Doğan Ergun’un Türkiye’de geliştirilen yöntem anlayışı üzerine de oldukça zengin bir 
örneklendirmede bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda Türk sosyolojisinin tarihsel 
sürecine eğilen Ergun, Ziya Gökalp’in yöntemi üzerine kapsayıcı bir görüş geliştirmiştir. 
O’na göre, Ziya Gökalp, ağırlıklı olarak Durkheim’ın sosyolojik görüşlerini aktarmasına 
rağmen toplumsal bilincin maddi temellerini incelemeye odaklanarak özgün bir yöntem 
geliştirmek noktasında önemli bir açılım yapmıştır. Diğer taraftan Ergun için Ziya Gökalp’in 
sabit, açık ve anlaşılır bir yöntem geliştirmeden oldukça eklektik ve çoğulcu bir yöntem 
temelinde tarihsel ve toplumsal görüşlerini ortaya koyması sorunludur.19 Yine Türk 
sosyolojisinin ikinci kurucusu olarak ele alınabilecek olan Hilmi Ziya Ülken’in sosyolojinin 
ancak felsefe ve tarihle etkileşime girerek özcü bir yaklaşımı aşabileceğini vurgulaması son 
derece olumludur. Fakat Ergun’a göre, pratik açıdan hem Hilmi Ziya Ülken’in hem de 
çağdaşı Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun idealist ve kültüralist bir çerçeveye sıkışmasını 
olumsuz bir çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.20 Dolayısıyla Türk sosyolojisinin 
İstanbul’daki kurucu düşünürleri üzerine olumlu bir yaklaşım geliştiren Ergun’un pratikte 
diyalektik bir yöntemin geliştirilememesini eleştirdiğini görmek mümkündür.     

Diğer bir örnek olarak Ergun, Ankara’daki kurucu sosyologların geliştirdiği yöntemlere 
odaklanmaktadır. Bu bağlamda Ergun’a göre, Behice Boran teorik ve pratik anlamda 
sosyalist ideolojinin savunucusu olmasına rağmen ABD’de gördüğü sosyoloji eğitimine bağlı 
olarak diyalektik bir yöntem geliştirememiştir. Dolayısıyla Behice Boran’ın Amerikan 
sosyolojisi çizgisinde bir hayli kaba bir işlevselci yönteme gömüldüğü düşünülebilir.21 
Döneminde Boran’ın öğrencisi olmuş Mübeccel Belik Kıray’ın da bu yöntemsel çizgide yer 
aldığı görülmektedir. Benzer bir şekilde toplumsalın öncesinde işlevsel bir öz olduğunu 
iddia eden Kıray’ın bütüncül bir tarihsel ve toplumsal açıklama geliştirmesi mümkün 
olmamıştır. Ergun’a göre, tarihsellikten kopuk olan bir işlev kavramını mutlaklaştırma 
çabasının hatalı olduğu ortadadır.22 Zira Doğan Ergun için toplumsal işlevleri tarihsel 
yapıların belirlemesi nedeniyle toplumsala dair işlevsel görgül bilgi yığınlarına 
odaklanmanın toplumsalı bütünlüklü olarak açıklayamayacağı açıktır.23 Yani Ergun’un 
Ankara’daki kurucu sosyologların da diyalektik bir yöntem geliştiremeyerek bütünlüklü bir 
tarihsel ve toplumsal açıklama ortaya koyamadığını belirtmek söz konusudur.    

Ergun’a göre, Türk düşüncesindeki vasatı temsil eden Emre Kongar, 150 yıl öncesinin 
toplum ile tarihi birbirinden ayıran varsayımlarına dayanarak sosyolojiyi tümevarım 
mantığına bağlanan bir pozitivist yönteme indirgemektedir.24 Sosyolojiyi yozlaştıran bu 
yaklaşıma karşı Ergun, gelinen düşünsel düzeyde artık herhangi bir toplumsalın, tekerrür 

 
17 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 160.  
18 Ergun, Yöntemi Bulmak, s.162-170.  
19 Ergun, 100 Soruda, s. 160-161.  
20 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 42-49.  
21 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 49-51.  
22 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 63.  
23 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 68.  
24 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 105-110.  
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etmeyen tarihsel bir bağlamda oluştuğunun bilinmesi nedeniyle bilimsel bir bilgi elde 
etmenin ancak diyalektik bir yöntem geliştirerek mümkün olduğunu düşünmektedir.25 
O’nun için diyalektik yöntem, çoğulluğun bilincinde olarak geliştirdiği bütünlüklü, düzenli, 
açıklayıcı ve de eleştirel ve öz eleştirel bir ideoloji olarak nesnel gerçeği daha yüksek bir 
düzeyde yansıtmaktadır. Dolayısıyla Ergun için görgül bilgi yığınlarını kullanan tümevarım 
mantığı, tümdengelim mantığına dayalı diyalektik yönteme veri sağlayarak yardımcı olan 
kaçınılmaz bir aşamadan fazlası değildir.26 Emre Kongar ise bu kaçınılmaz yardımcı temeli 
mutlak bir hale getirerek bilimsel bilgi üretme sürecinin daha en başında hata yapmaktadır.  

Doğan Ergun, Şerif Mardin’in ise yöntem üzerine geliştirdiği öz eleştirel yaklaşımdan 
dolayı düşünsel açıdan olumlu bir niteliği olduğunu düşünmektedir. Özellikle Mardin’in 
Din ve İdeoloji adlı eserinin her baskısında eserin hangi koşullarda hangi sorunları içerdiğini 
değerlendirmesi takdire şayandır.27 Fakat Doğan Ergun’a göre, Şerif Mardin’in benimsediği 
yöntem konusunda Weberyan çoğulcu bir yaklaşımı olmasını da eleştirmek gerekmektedir. 
Çünkü Weber, toplumsalı inşa eden ilk itici güçleri tespit etmekten kaçındığı için diyalektik 
bir yöntemle ulaşılan bütünlüklü bir toplumsal açıklama geliştirememiştir.28 Şerif Mardin de 
bu doğrultudan hareketle kuramsal bilgiyi önemsememesi nedeniyle görgül, keyfi ve ütopik 
bir niteliği haiz ideal tiplere dayalı kültürel yapıların arasında karşılaştırma yaparak hata 
yapmıştır.29 Zira Doğan Ergun, bireysel bilincin etkili olduğu, tarihsel çelişkileri kapsamayan 
aşırı yapısal karşılaştırmaların tasviri bir düzeyde kaldığını düşünmektedir. O’na göre, Din 
ve İdeoloji adlı eserinde doğru bir şekilde betimlediği “folk İslam” kavramı, basit bir 
gözlemle bile farkına varılabilecek bir gerçektir. Yine aynı eserde ideolojileri ve özel olarak 
Kemalizmi eleştirirken kendisi de ideolojik bir düzlemde kalmaktadır. Bütünlüklü bir 
ideolojik yöntemden hareket edildiğinde Kemalizmin bireysel hayatı kapsayamadığı için 
değil devlet kapitalizmi aşamasını aşamadığı için eleştirilebileceği ortadadır.30 

Baykan Sezer’in Türk sosyolojisinin önemi ve gelişimi noktasında ileri sürdüğü hedefleri 
son derece olumlu gören Doğan Ergun, Sezer’in düşüncesinde olumlu gördüğü bu 
hedeflerin gerçekleşmesi için hangi yöntemin gerekli olduğunun belirtilmemesini 
eleştirmektedir.31 O’na göre, Baykan Sezer, Batı ve Türkiye’yi açıklayacak bir yöntem 
önermediği gibi, işaret ettiği tarihsel ve toplumsal sorunların çözümünü de muğlak bir 
noktada bırakmıştır. Bu bağlamda Ergun, Baykan Sezer’de Türkiye toplumu özelinde devlet, 
sınıf ve bireyin nasıl inşa edildiği, niteliklerinin nelerden oluştuğu, gelişme düzeyinin nerede 
olduğu ve hangi çelişkilerin içinde bulunduğu sorularına yönelik olarak devlet-toplum 
bütünlüğü merkezli muğlak bir yanıtın ileri sürüldüğünü belirtmektedir.32 Doğan Ergun’a 
göre, bu muğlaklığın nedeni Sezer’in öznel olarak geçmişi özleyen ve nesnel olarak ise sınıf 
kavramının dışında bir analiz üretme koşullanmasına alışan bir yönelimde olmasıdır.33 Yani 
Batıcılaşma sürecini eleştiren Sezer’in Doğu tarihini nesnel bir biçimde sahiplenerek Doğu 
toplumlarının geleneği ve kültürünü açıklayacak özgün bir yöntem geliştirmesi 
beklenmelidir. Ergun, bu beklentinin dışında Batılı yöntemlerin toptan dışlanmasını da 
onaylamamaktadır. O’na göre, Batılı yöntemlerin içindeki doğru olanı bularak bu yöntemi 
Türkiye’ye uygun bir biçimde geliştirmeye çalışmak daha önemlidir. Bu saikle Sezer’in 
yöntem konusuna dair toplumlara özgü durumlara göre şekillenecek bütünlüklü bir 

 
25 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 35-37.  
26 Ergun, 100 Soruda, s. 38-47; Ergun, Sosyoloji ve Tarih, s. 131.  
27 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 76-77; 90.  
28 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 76-78. 
29 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 69-73.  
30 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 87. 
31 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 114-119. 
32 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 103-107. 
33 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 103. 
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açıklamanın gerekliliğini vurgularken neden hareket, çelişme ve niteliksel değişme ilkelerine 
içkin diyalektik yöntemin önemi üzerinde durmadığını sormak gerekmektedir.34  

Doğan Ergun, mevcut değerlendirmelerini Nilüfer Göle’nin yöntem üzerine geliştirdiği 
düşünceleri ele alarak sonlandırmaktadır. Bu bağlamda Ergun’a göre, Nilüfer Göle’nin 
kuram ve yöntem konusunu önemsemeden bunun yerine mikro, ilişkisel ve anlamsal 
pratikleri bir milat olarak sunmasının sonucunda tarih ve toplum düzeylerini “zayıf” gibi 
bilimsel düzlemin dışına çıkan nitelemelerle ele almasının son derece olumsuz olduğu 
belirtilebilir.35 Dolayısıyla Doğan Ergun için öncelikle Göle’nin milat olarak görülen yöntem 
savunusunun sorgulanması şarttır. Böyle bir sorgulama yapıldığında Göle’nin tümevarım 
mantığını içeren yorumsamacı felsefeye dayalı katılımcı-gözlem tekniğini kullanmaktan 
öteye gitmediği görülebilir.36 İşaret edilen bu tekniğin gazetecilikten ne kadar farklı 
olduğunu soran Ergun, bilimsel bir yöntemden hareketle bütünlüklü bir tarihsel ve 
toplumsal açıklama geliştirilmediğinde Göle’nin yaptığı gibi, Türkiye gerçeğinin mühendis 
ve İslamcı kadın gibi suni kavramlara bölünerek bütünlüklü bir biçimde açıklanmasının 
engellediğini düşünmektedir.37    

Doğan Ergun’un Batı ve Türkiye’de yöntem konusu üzerine geliştirdiği bu eleştirilere 
bütünlüklü bir biçimde bakıldığı zaman nasıl bir yöntem tasavvuru geliştirdiğini görmek söz 
konusudur. Bu bağlamda Doğan Ergun’un öncelikle iktisadi, kültürel-sanatsal ve toplumsal 
yapı ve ilişkilerle derinleşmiş önsezi, bilgi birikimi ve sosyolojik anlatılardan kaynağını alan 
tümdengelim mantığına bağlı varsayımlar geliştirmenin önemine atıf yaptığı 
görülmektedir.38 Doğan Ergun, bu varsayımlardan hareketle mevcut ideoloji ve üretim 
biçimlerinin etkileşimli bir biçimde inşa ettiği baskıcı ve eşitsiz nitelikleri aşabilen felsefe, 
tarih ve toplumsal bilim etkileşimine dayalı bütünlüklü bir yöntemin geliştirilebileceğini 
vurgulamaktadır.39 O’na göre, tarihsel ve toplumsal hareket, çelişki ve niteliksel değişmeleri 
kapsayan diyalektiğin, ifade edilen bu bütünlüklü yöntemin somut bir karşılığı olduğu 
açıktır. Bu nedenle Ergun’un Batı ve Doğu fark etmeden ideal tipler, yapısal-işlevselci 
modeller veya teknik uzmanlıklara odaklanarak bir yöntem geliştirdiğini iddia eden 
düşünürlerin “derinliğine bilim” ifa etme düzeyine erişemeyeceğini vurguladığı ortadadır.40 
Bu değerlendirmelerden kalkarak Doğan Ergun’un 1970’lerin başından itibaren yaklaşık 10 
yıllık periyotlarda somutlaştırdığı yarım asrı bulan düşünme serüveni boyunca pozitivist ya 
da hermenötik teknikleri yöntem sanan egemen bilimsel yaklaşıma karşı diyalektik 
yöntemin niteliklerini yorumlayan, açıklayan, yerlileştiren ve de geliştiren bir amaç 
edindiğini görmek mümkündür.  

Yöntemi Aramanın Sürekliliği 

Bir önceki başlıkta da görülebileceği üzere, Doğan Ergun, Batı’da ve Türkiye’de bilimsel 
yöntem üzerine geliştirilen teori ve pratikleri süreklilik arz eden büyük bir emek sarf ederek 
bütünlüklü bir biçimde değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede tamamen olumsuz bir 
yöntem anlayışı olduğunu düşündüğü ve yöntem teori ve pratiği açısından hem olumlu hem 
de olumsuz yönleri olduğunu ifade ettiği düşünürlerin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
Ergun’un yöntem üzerine geliştirilen teori ve pratiklerin ağırlıklı olarak olumsuz bir yönü 
olduğunu belirttiği görülebilir. Yine de Ergun’a göre, Batı’da ve Türkiye’de üzerinde 

 
34 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 105. 
35 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 110. 
36 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 119-125.  
37 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 122-129.  
38 Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 7-34; Ergun, 100 Soruda, s. 153-156. 
39 Ergun, Sosyoloji ve Tarih, s. 44; 55; Ergun, 100 Soruda, s. 121-133. 
40 Ergun, Yöntemi Bulmak, s. 202; Ergun, Sosyoloji ve Tarih, s. 131.  
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dikkatle durduğu diyalektik yöntemi içselleştiren ve uygulayan düşünürlerin de olduğu 
vurgulanabilir. Somut olarak Doğan Ergun’un kendi düşünsel çalışmalarının başından beri 
Batı’da41 Henri Lefebvre, George Gurvitch ve C. Wright Mills ile Türkiye’de42 Kemal Tahir, 
İdris Küçükömer ve Muzaffer Sencer’in diyalektik yöntemi anlama, açıklama, geliştirme ve 
uygulama noktasında olumlu bir konumda olduğunu vurguladığı ifade edilebilir. 
Bütünlüklü bir bakış açısından bakıldığı zaman ise Ergun’un yöntem ve bu yönteme bağlı 
tarih ve toplum tahlili ile Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin, Erol Güngör ve de Baykan Sezer’in 
inşa ettiği teori ve pratiğin arasında-kendisinin ileri sürdüğü-farklılıklardan çok ortaklıkların 
baskın çıkacağı belirtilebilir. Bu nedenle Doğan Ergun’un düşünsel konumunu 
somutlaştırırken belirtilen bu ortaklaşma zemininden hareket etmek mümkündür. 

Değerlendirilen bu ifadeleri açmak bağlamında öncelikle Türk düşüncesi üzerine belirli 
bir genelleme yapmak anlamlı olabilir. Bu anlamda Türk düşüncesinde kendi içinde 
bulunduğu gelenek ve tarihten kopuk güncel politikanın bir gereği olarak somut pratik 
çözümlere odaklı olduğu için tamamen Batı düşüncesine angaje yüzeysel bir görgül tekniğe 
gömülerek pragmatik değişmeler gösteren bir yönelimin kronik hale geldiği görülmektedir.43 
Bir önceki paragrafta düşünsel anlamda ortaklık yönünün ağır bastığı ifade edilen 
düşünürleri de kapsayan istisnai bir yönelimin ise disiplinler arası bir hareketle birlikte 
tarihsel ve teorik açıdan Doğulu ve Batılı düşünceleri eleştirel bir değerlendirmeye tabii 
tutarak bütünleştiren özgün bir düşünce inşa ettiği vurgulanabilir.44 Somut olarak bakıldığı 
zaman Erol Güngör’ün geliştirdiği din ve kültür hassasiyeti, Hilmi Ziya Ülken ile Şerif 
Mardin’in Osmanlı son dönemini merkeze alan ideoloji ve düşünce tarihi çalışmaları ve de 
Baykan Sezer’in Osmanlı toplumsal düzenini tahlil etme yönelimi ile Doğan Ergun’un sahici 
bir biçimde tutarlık ilkesi gözeterek geçmiş dönemin düşünürlerini incelemeye odaklanan 
yaklaşımı arasında açık bir bağlantı olduğu ortadadır.45 Bu noktada değerlendirilen 
bağlantının niteliğini Türkiye’de tartışılmayan konular üzerine çalışma, Doğu-Batı çatışması 
ekseninde yazma, teorik metinler inşa etme ve yöntem üzerinde durma ilkeleri çerçevesinde 
genellemek son derece anlamlıdır.46 

Üzerinde durulan düşünürlerin konuyla ilgili olarak kaleme aldığı temel eserlere dair 
sathi bir değerlendirme yapılması durumunda bile değinilen bu bağlantıyı kavramak 
mümkündür. Bu bağlamda Hilmi Ziya Ülken’in Türk düşüncesinde politik ve toplumsal 
eyleme aşırı bağlılığın olması hasebiyle özgün bir düşünce geliştirilememiş olmasını 
vurgularken bu düşüncede özgün bir üretim sürecinin inşa edilebileceği bir muhtevanın 
olduğunu belirtmesi oldukça önemlidir. Ülken’in bu muhtevanın geliştirilmesi noktasında 
tarihsel ve toplumsal açıdan süreklilik ihtiva eden derinlikli ve bütünlüklü bir yöntem 
çerçevesinde Türk düşünce tarihini değerlendirmesi, özgün ve yerli düşüncenin kaynaklarını 
arayanlar için hala çarpıcı bir temel oluşturmaktadır.47 Bu noktada Ülken’in insan ve 
toplumsala dair üretilen varlık, bilgi, yöntem ve teknik anlayışlarındaki ikili karşıtlıkların 
suni olduğunu kavraması nedeniyle bu karşıtlıkları bütünleştiren açıklayıcı ve anlayıcı bir 

 
41 Ergun, 100 Soruda, s. 89-90; 92-94; Ergun, Sosyoloji ve Tarih, Önsöz; Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 
103; 131-165. 
42 Doğan Ergun, “Bilim ve Edebiyat İlişkileri Bakımından Kemal Tahir Üzerine Bir Sosyoloji Yazısı”, 
Türkiye’nin Ruhunu Aramak: Bir Kemal Tahir Kitabı, der., Kurtuluş Kayalı, İstanbul: İthaki Yayınları, 
2010, 21-27; Ergun, Yöntemi Geliştirmek, s. 80-90.   
43 Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, s. 55-68.  
44 Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, s. 223-224; Kurtuluş Kayalı, “Bir Asırlık Sosyoloji 
Birikimi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 11/6 (2008), s. 38.  
45 Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, 220-222.  
46 Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, 66.  
47 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Ülken Yayınları, 1992, s. 15-23; 488-
491.  
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felsefi-tarihi sosyal bilim bütünlüğünün toplumsal gerçeklikle etkileşim kurabileceğini 
vurgulaması kritiktir.48  Yine Şerif Mardin’in çalışmalarında siyasi taraflara mesafeli bir 
biçimde disiplinler arasında denge kurmayı amaçlayarak tarihsel ve toplumsal süreçlerin 
özgün dinamiklerini döngüsel bir arka plan mantığıyla birlikte yorumlayan ve açıklayan 
tarihsel sosyolojik yöntemin gerçekçi bir örneğinin verildiği düşünülebilir.49 Dolayısıyla 
Mardin’in sosyal bilimleri kapsayan bir uzmanlık temelinde sürekli biçimde evrensel-yerel 
dengesi kurmaya özen göstererek makro ve yapısal kurumlardan mikro kültürel ve sanatsal 
ilişkilere kadar uzanan tarihi toplumsal sürece yönelik bütünlüklü bir yöntem inşa ettiğini 
vurgulamak söz konusudur.50 

Erol Güngör’ün verdiği temel eserlerde de özgün bir düşünsel konum inşa etme anlayışı 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Erol Güngör’ün Batı düşüncesiyle etkileşimde kalarak 
Doğu düşüncesi merkezli derinlikli bir yöntemden hareketle toplumsal bağlamı içkin İslam 
dini ve Osmanlı kültürünün hem ahenkli hem de dinamik nitelikleri temel alındığında 
Türkiye’deki değişme sorunlarına yönelik olan bir yanıt üretileceğini vurgulaması kritiktir.51 
İşaret edilen bu yanıtın somut bir hale gelmesinde Güngör’ün Türk düşüncesindeki hamaset 
veya inkılapçı yüzeyselliğe içkin egemen yönelime karşı tarihsel bir bağlamdan kalkarak 
toplumsalı görünür kılan itidalli, soğukkanlı ve nesnel bir zihniyet inşası gerekliliğini 
vurgulamasını önemsemek oldukça anlamlıdır.52 Aynı anlamlılığı Baykan Sezer’in bilimsel 
yaklaşımında da kavramak söz konusudur. Aslına bakıldığında Baykan Sezer’in inşa ettiği 
özgün yöntem ve bu yönteme bağlı olarak kendisinin sahip olduğu bilimsel kuramı hem bu 
yöntem ve kuramın kendi özelinde hem de Doğan Ergun’un düşünceleri ekseninde 
değerlendiren son derece kapsamlı eserlerin verilmiş olduğu açıktır.53 Yine de Sezer’in her 
bir toplumsalın çok boyutlu karmaşık etkilerin sonucunda oluşan kendine özgü tarihsel 
çizgilerle ilişkili bir biçimde var olması nedeniyle farklılaştığını vurgulayarak bu etki, çizgi 
ve farklılıklar ile etkileşimli olan temel etkenin farkına varılması gerektiğini vurgulaması 
konusu ele alınabilir.54 Zira O’na göre, Türkiye’de her alanda görülen Batıcılaşma sürecine 
karşı temel etkenin Doğu-Batı çatışması olduğu fark edildiği zaman özgün bir Doğu 
toplumu olan Türkiye’nin karşılaştığı tarihsel ve toplumsal sorunları çözmenin Doğu 
düşüncesini merkeze alan bütünlüklü, eleştirel ve açıklayıcı bir düşünce üretmekten 

 
48 Ayhan Vergili, “Hilmi Ziya Ülken’in Sosyolojik Yönteme İlişkin Görüşleri ve Katkısı Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Özne 34.Kitap: Hilmi Ziya Ülken Doğumunun 120.Yılında, ed. Ali Utku ve Mustafa 
Günay, İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2021, s. 921-937.  
49 Şerif Mardin, “Şerif Mardin ile Türk Siyaset Düşüncesi Üzerine”, Şerif Mardin Okumaları, der., 
Taşkın Takış, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2008, s. 239-270; Mardin, Siyasal ve Sosyal, 38-39; 43-48; 
120-124;  
50 Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, s. 251-297; Şerif Mardin, 
İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, s. 71-88; “Sosyolojiden Tarihe Bakmak”, Tarihsel Sosyoloji, 
der., Elisabeth Özdalga, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2011, s. 232-250; Mardin, Siyasal ve Sosyal, 150-
156; 169. 
51 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1975, s. 26-28; 41; 52-59; Erol 
Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993, s. 409-411.  
52 Güngör, Türk Kültürü, s. 29-54; Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 1990, s. 47-51-54; 57; Güngör, Sosyal Meseleler, s. 238-239; 240-241; 254-255. 
53 Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, “Baykan Sezer”, Türkiye’de Sosyoloji İsimler-Eserler 2, der., Çağatay 
Özdemir, İstanbul: Phoenix Yayınevi, 2008, s. 491-522; Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, “Baykan Sezer 
Kaynakçası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 11/6 (2008), s. 611-632; H. Bayram Kaçmazoğlu, 
“Doğan Ergun’un Sosyolojik Görüşleri”, Sosyoloji Konferansları, 53/1 (2016), 29-62; Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, Kurtuluş Kayalı, İstanbul: İletişim Yayınları, 
2009, “Baykan Sezer” maddesi.   
54 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1993, s. 82-100. 
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geçtiğini anlamak mümkün olacaktır.55 

Hülasa Doğan Ergun’un savunduğu bilimsel yöntem ilkeleriyle bu değerlendirilen Türk 
düşünürlerinin inşa ettiği yöntem arasında açık bir ortaklığın olduğu görülmektedir. 
Görülen bu düşünsel ortaklığa rağmen Doğan Ergun’un neden bu gerçekliğin üzerinde 
durmadığı sorusuna iki farklı yanıt verilebilir. Bu yanıtlardan ilki, Doğan Ergun’un bireysel 
enerjiyi aşabilecek olan kapsamlı bir değerlendirme geliştirmesi nedeniyle sathi bir biçimde 
ele alınan bu düşünürlerin konuya daha uygun olan eserlerini gözden kaçırmasıyla ilgili 
olabilir. Diğer taraftan Doğan Ergun’un kendi savunduğu diyalektik yöntemi yerlileştirme 
çabasının sonuçları ile ele alınan bu mümtaz düşünürlerin Batı tarafından evrensel olarak 
sunulan düşüncelerle de etkileşimli olması süreci üzerinde yeterince durmadığı 
düşünülebilir. Daha açık bir ifadeyle Doğan Ergun’un sanıldığı kadar diyalektik yönteme 
bağlı olmadığı ve değerlendirilen bu önemli düşünürlerin de sanıldığı kadar Batı düşüncesi 
etkileşiminden kopmadığını iddia etmek mümkündür. Aslına bakılırsa Doğan Ergun’un 
bilimsel yöntem ve Batı’da ve Türkiye’deki yöntem anlayışları üzerine inşa ettiği 
düşüncelerin doğru ya da yanlış veya haklı ya da haksız olması pek önemli değildir. Bu 
noktada asıl önemli olan, Türk düşüncesinde egemen hale getirilen Batıcı yönelime karşı 
Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin, Erol Güngör, Baykan Sezer ve Doğan Ergun gibi daha da 
ismi zikredilebilecek birçok büyük Türk düşünürünün geliştirdiği ortak düşünsel 
konumdur. 

Özellikle küreselleşme süreciyle birlikte Türk düşüncesindeki pragmatik gündelik siyaset 
pratiğine bağımlılaşarak yerli tarih, toplum ve kültürden kopuk, seçkinci ve kurumsal teknik 
uzmanlığa odaklı parçalanmış Batıcı yönelimin derinleştiği fark edildiğinde bu ortak 
düşünsel konumun bir kez daha ne denli önemli olduğunu anlamak söz konusudur.56 Batılı 
düşünürlerin bile daha gelişkin bir Doğu düşüncesi ilgisi geliştirdiği bu dönemde Türk 
düşüncesinin işaret edilen bu mümtaz şahsiyetlerin düşüncelerini süreklileştiren, geliştiren 
ve aşmaya çalışan bir yönelimde olmaması sürecinin vahim bir gerçekliğe atıf yaptığı 
ortadadır.57 Bu noktada Türk düşüncesinde evrensel ve yerel düzeyde düşünce dünyasının 
bunalımda olduğu tespitinin bile çok önce kaleme alınmış olan yerli eserlerden değil de 
Gulbenkian Komisyonu’nun hazırladığı Sosyal Bilimleri Açın adlı metinden hareketle 
temellendirilmesi, bu konu üzerine son derece somut bir örnektir.58 Elbette ki bahsi geçen bu 
metin, modern dünya görüşüne içkin ulus, devlet ve kapitalizm ittifakının egemenliğinde 
kapsamlı bir eşitlik, özgürlük ve kardeşliği hedefleyen toplumsal çıkarların yerine kendi 
çıkarlarını temsil eden evrenselci, ırkçı, cinsiyetçi, sömürücü, oryantalist ve sömürgeci 
amaçlar uyarınca bilimlerin arasındaki derin bağı koparan yapay ikili karşıtlıkların nasıl 
üretildiğini somutlaştırması bağlamında dikkate değerdir.59 Aynı şekilde bu somut bağlamın 
neden olduğu bunalıma karşı toplumsal çıkarları merkeze alan bütünlüklü bir bilim 
anlayışının inşa edilmesi çağrısı üzerine de düşünmek kritiktir.60 Fakat bu metne böylesi bir 
önemle yaklaşırken metnin neden farklı toplum ve kültürlerin özgünlüğü konusunu 
merkeze alan düşünce biçimlerine karşı sosyal bilim mecrasının boş bırakılmaması 
gerektiğini belirtme ihtiyacı duyduğunu da sorunsallaştırmak gerekmektedir.  

Gelinen bu konumda “Zürcher İdris Küçükömer Okudu mu?”61 vecizinden hareketle 

 
55 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1998, s. 52; 175. 
56 Kayalı, Düşüncenin Coğrafyası, s. 35-37; 43.  
57 Kayalı, Düşüncenin Coğrafyası, s. 40.  
58 Kayalı, Düşüncenin Coğrafyası, s. 44.  
59 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, çev., Şirin Tekeli, İstanbul: Metis Yayınları, 1996, s. 
61-67  
60 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri, s. 76-87.  
61 Kurtuluş Kayalı, Türk Kültür Dünyasından Portreler, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s. 119-133.  
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“Gulbenkian Komisyonu üyeleri-özelde Wallerstein-Doğan Ergun okudu mu?” eksenli bir 
soru sormak oldukça anlamlıdır. Zira Türk düşünce dünyasının hedeflenen bu toplumsal 
çıkar odaklı bütünlüklü bilim inşasının yerli ve özgün düşünceleri kapsayarak mümkün 
olabileceğini ancak böyle bir etkileşim temelinde gündeme getirebileceği görülmektedir. 
Böylesi geç ve güç bir yolu tercih etmeyenlerin ise bilimsel bir yöntem kullanarak gerçekçi 
bir tarihsel ve toplumsal açıklama geliştirmek için altı kalın çizgilerle çizilen Türk 
düşünürlerinin eserlerini temel alması elzemdir. Bu saikle konuyla ilişkili olarak Doğan 
Ergun’un tarihsel ve toplumsal açıklamalarını merkeze alan karşılaştırmalı bir tasvir 
yapmaya çalışmak gerekli olabilir. Bu noktada bilimsel yöntemin belirleyici olması nedeniyle 
benzer bir ikiye bölünme sürecinin tarihsel ve toplumsal tahlil bağlamında da geliştiği 
görülmektedir. Somut olarak bakıldığı zaman 1960’lardan son döneme kadar bütünlüklü bir 
yöntem temelinden hareket etmeyen her bir düşünürün geliştirdiği tarihsel ve toplumsal 
tahlilde medeniyetler arasındaki farlılıklardan çok benzerlikler üzerinde durma eğiliminin 
olduğu belirtilebilir.62 1960’larda Fransa’da bulunan Doğan Ergun ve Baykan Sezer ile bu 
döneme yakın bir zamanda ABD’den dönmüş olan Şerif Mardin’in ise burada aldığı eğitim 
ve edindiği deneyimleri sürekli olarak yerli bir bakış açısıyla birlikte değerlendirerek 
farklılıklar üzerinden belirlenen özgün bir tarihsel ve toplumsal tahlil geliştirdiğini görmek 
söz konusudur.63  

Ele alınan bu dönemde benzerliklerin üzerinde duran düşünürlerin feodalizm kavramı 
üzerinden bir tahlil geliştirmeye çalışırken farklılıkların üzerinde duran bu üç düşünürün 
ATÜT (Asya tipi üretim tarzı) kavramıyla etkileşime girerek özgün bir düşünce ürettiğini 
belirtmek mümkündür. Doğu’da toplumsalın tarihsel bir süreklilikle etkileşimli olarak tek 
bağımsız güç haline gelen devletin ekonomi üzerindeki belirleyici etkisine binaen inşa 
edildiğini vurgulayan ATÜT kavramının bu üç düşünürün yerli duruşu çerçevesinde 
yeniden değerlendirildiği ve hatta eleştirilerek aşıldığı görülmektedir.64 Bu bağlamda Batı 
düşüncesinde devletin belirleyici gücü nedeniyle Doğu toplumlarının politik açıdan ceberut 
ve toplumsal açıdan da durağan bir niteliği olduğu yönünde olumsuz bir anlamı içeren 
ATÜT kavramı, Mardin, Sezer ve Ergun’un düşüncesinde Batı toplumlarından gelişkin bir 
tarihsel birikimle birlikte şekillenen olumlu bir Doğu siyaseti ve toplumu savunusu için 
temel oluşturmuştur.65 Dolayısıyla Batı düşüncesinde-bu konuda yine Wallerstein somut bir 
örnektir66-tarihsel ve kültürel özgünlüklerin göz ardı edilerek ATÜT kavramının 
kullanılması saikiyle Doğu toplumlarının Batı toplumlarına bağımlı ve yine Batı 
toplumlarına kıyasla azgelişmiş bir düzeyde olduğu düşüncesi evrenselleştirilirken ismi 
zikredilen Türk düşünürlerinin bu evrenselci konumun aksi yönünde konumlanan gerçekçi 
bir tahlil inşa ettiği açıktır.67  

Konuyla ilgili olarak yapılacak muhkem değerlendirmeler, bu noktada ön açıcı olabilir. 
Bu bağlamda Şerif Mardin’e göre, Osmanlı Devleti’nin tarihsel süreklilik çerçevesinde askeri 
başarıyla etkileşimli liyakat değerine göre şekillenen Orta Asya göçebe kültürü, toplumsal 

 
62 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, Kurtuluş Kayalı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, “ATÜT 
Tartışmalarının Hafife Alınmasının Nedenleri ve Bu Tartışmanın Atlanan Ruhu” maddesi.   
63 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, “ATÜT Tartışmalarının Hafife Alınmasının Nedenleri ve 
Bu Tartışmanın Atlanan Ruhu” maddesi. 
64 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, “ATÜT Tartışmalarının Hafife Alınmasının Nedenleri ve 
Bu Tartışmanın Atlanan Ruhu” maddesi. 
65 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, “ATÜT Tartışmalarının Hafife Alınmasının Nedenleri ve 
Bu Tartışmanın Atlanan Ruhu” maddesi. 
66 Immanuel Wallerstein, Dünya Sistemleri Analizi: Bir giriş, çev., Ender Abadoğlu ve Nuri Ersoy, 
İstanbul: bgst Yayınları. 
67 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, “ATÜT Tartışmalarının Hafife Alınmasının Nedenleri ve 
Bu Tartışmanın Atlanan Ruhu” maddesi. 
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tabakaların arasında organik bağ kurma işlevini haiz İslam dini ve de Sasani ve Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun inşa ettiği bürokratik devlet yapısını bütünleştirerek politik, toplumsal 
ve kültürel açıdan güçlendiği görülebilir.68 Lakin Mardin’e göre eşzamanlı olarak Orta Asya, 
İslam, Sasani ve Doğu Roma çizgisi dâhilinde mülkiyet sahipliği temelinde gelişen güç 
eşitsizliğine bağlı olarak merkezi bir konum edinen devletin bu konumunu süreklileştirmek 
adına gizil bir şüpheden hareketle farklı çıkarları olan toplumsalı çeperde konumlandırmaya 
çalışma süreci de çatışma ilişkilerine neden olmuştur.69 Osmanlı’nın müsadere 
uygulamasında gelişkin bir düzeye gelen bu merkez-çeper çatışması, Batılılaşma sürecinin 
dini, kültürel ve politik tarihsel birikimi temellerinden sarsan etkisiyle bütünleştiğinde ise 
çatışma boyutunun Türkiye’de daha derin bir hale geldiğini görmek mümkündür.70 Şerif 
Mardin, bu çatışma sorununun çözülmesi noktasında çeperin geleneksel değerlerine içkin 
akılcı ve özgürlükçü bir sivil toplum kurumsallaşmasının oldukça önemli olduğunu 
düşünmektedir.71 

Doğan Ergun’un tahlillerine bakıldığı zaman da tarihsel sürekliliğe bağlı toplumsal bir 
özgünlük temeline atıf yapılmaktadır. Bu bağlamda Ergun’a göre, Batı medeni kültürü, 
sömürgeci, avantacı ve vurguncu bir politikayla çaresiz noktaya getirdiği bireylerin 
toplumsal sorunlarına karşı bu politikanın temelinde yer alan girişkenlik, çalışkanlık, 
bireycilik, rekabet ve çıkarcılık gibi değerleri sunarak kendi zihinsel kurgularını toplumsal 
gerçekliğe dayatması nedeniyle çözülmeye mahkûmdur.72 Buna karşı Orta Asya, İran-İslam, 
Anadolu ve Batı’nın tarihsel birikimini bütünleştirmesi nedeniyle Doğu ve Batı’dan 
farklılaştığı görülen Osmanlı-Türk medeni kültürünün bireyi eşit değerlendiren toprak 
sistemi, birey hakkı ile kamu yararı arasında denge kuran İslam dini ve de Anadolu tarikat 
yapısının kamusal etkisi çerçevesinde az değişen güçlü bir devlet ve toplum yapısı inşa ettiği 
görülmektedir.73 Buna binaen Ergun’un kamu iktisadına/devletçiliğe/toplumsala uygun 
olan genişletilmiş benliğe bağlı tahayyül gücü yüksek özerk bir bireysellik gelişiminin 
Türkiye’ye daha uygun olduğunu düşünmektedir.74 Dolayısıyla Ergun’a göre, Batılılaşmanın 
etkisiyle birlikte iki gerçeklilik düzleminde çelişkiye düşerek kendisine yabancılaşan Türk 
toplumunun içinde bulunduğu bunalım ve kültürel isyan sorununu çözmenin yolu da 
tarihsel dünya imparatorluğu zihniyetini tesis ederken kamusal özerk birey inşasına dair 
ulusal bir eğitim, öğretim ve kültür inşasına yönelmekten geçmektedir.75       

Ve son olarak Baykan Sezer’in kendisinin sahibi olduğu Doğu-Batı Çatışması Kuramına 
odaklanarak Sezer’in Batılı ATÜT kuramını eleştirerek aşan tahlilleri üzerine değinilebilir. 
Buradan hareketle Baykan Sezer, Batı toplumlarına kıyasla ATÜT toplumlarında (su boyu 
ovaları uygarlıkları) tarihi ve coğrafi etkileşimlere bağlı olarak devletin adalet dairesi 
temelinde hizmet-sorumluluk dengesi gözeterek toplumsal birlik, ekonomik verimlilik ve 
politik özgürlük düzeyi açısından gelişkin bir yapının oluşmasında merkezi bir yeri 
olduğunu vurgulamaktadır.76 Buna rağmen Baykan Sezer’e göre, bu toplumların yerleşik ve 
sürekli bir örgütlenme biçimi olması nedeniyle dış etkileri kontrol edebilecek olan bir askeri 
güç geliştiremediğini de görmek gerekmektedir. Bu noktada coğrafi kaynakları ve konumu 

 
68 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, s. 21-48.  
69 Mardin, Türkiye’de Toplum, s. 35-48.  
70 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları, 1986, s. 96-116; Mardin, Türkiye’de 
Toplum, s. 49-77; 98-106. 
71 Mardin, Türkiye’de Toplum, s.119-158. 
72 Doğan Ergun, Türk Bireyi Kuramına Giriş, Ankara: İmge Kitabevi, 2004, s. 22-52. 
73 Ergun, Türk Bireyi, s. 75-105; 158-174. 
74 Ergun, Türk Bireyi, s. 106-123.  
75 Ergun, Türk Bireyi, s. 175-221. 
76 Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 
2011, s. 33-54; 59-61. 
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itibariyle toplumsal beraberliğe dayalı maden ihracatı, ekonomik dolaşımı sağlama ve askeri 
hizmet verme yönünde tarihsel bir görevi olan göçebe toplumların (bozkır uygarlıkları) 
dinamik yapısı devreye girmektedir.77 Sezer, içsel ve dışsal etkileşimlerin sonucunda bu iki 
uygarlığın bütünleşmesinin en somut örneği olarak Osmanlı Devleti’ne işaret etmektedir. 
Zira O’na göre, tarihte tek hanedanla, 3 kıtada ve 3 farklı çağa karşı 600 yıldan fazla 
sürekliliğini koruyan başka bir örnek bulmak mümkün değildir.78 Bu saikle asker toplum 
kimliğini kaybetmeden tarihte Doğu-Batı çatışmasının merkezi olan Anadolu’ya göç ederek 
farklı ekonomi, toplum ve kültür biçimlerini kapsayan bir dünya siyaseti inşa etmeyi başaran 
Osmanlı Devleti’nin sömürü ve sömürgecilikle temellenen Batı uygarlığına karşı kendisinin 
de yer aldığı Doğu uygarlığını savunma görevini yerine getirdiği ifade edilebilir.79 Fakat 
Sezer’e göre, Batı’ya karşı askeri alanda başlayan zincirleme yenilgilerle birlikte kopan devlet 
ve toplum bağı nedeniyle devletin kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda Batıcılaşma 
yönelimine girmesi, Türkiye’nin toplumsal birlik ve beraberliği açısından derin bir tarih, 
kültür ve kimlik krizine neden olmuştur.80 Değinilen bu krize bir çözüm olarak Sezer, Türk 
devleti ve toplumunun bütünlüklü bir biçimde Batı’nın jandarmalığını yapmayı bırakarak 
kendi çıkarlarının örtüştüğü mazlum Doğu uygarlığını savunmasının gerekliğini 
vurgulamaktadır.81                                      

Baykan Sezer’in tarih ve toplum kuramı üzerine sathi de olsa durduktan sonra ele alınan 
konu üzerine belirli bir fotoğrafa ulaşmak mümkün olabilir. Hatta belirli bir sonuca 
varmadan önce başka kaynaklardan gelişmesine rağmen Türkiye’nin toplumsal sorunlarına 
yönelik olarak Hilmi Ziya Ülken’in tahlil ettiği özgün Batı ve Anadolu kültürünü 
içselleştirmiş etkileşimli bir yapı-fail bütünlüğü arayışı82 ile Erol Güngör’ün Batılı olumlu 
değerlerle etkileşimde kalarak İslam dini ve Osmanlı kültürünün inşa ettiği bütünlüklü 
bireysel zihniyet, dayanışmacı toplum ve toplum odaklı devlet geleneğini tesis etme 
önerisini de83 bu fotoğrafa eklemek anlamlı olabilir. Bu eklemeyle birlikte sonuca gidildiği 
zaman bütünlüklü bir yöntemden hareketle Doğu ve özgün bir Doğu toplumu olarak 
Türkiye’nin tarihi toplumsal yapı ve ilişkilerini açıklamak ve de mevcut sorunlarını 
çözmenin söz konusu olabileceği görülmektedir. Dolayısıyla üzerinde derinlikli biçimde 
düşünülmesi gereken çözüm önerileri olarak tarihsel etkileşim çerçevesinde inşa edilen 
Osmanlı-Türk-İslam temelinden hareketle özerk birey, geleneksel sivil toplum, kamu iktisadı 
ve devlet-toplum bütünlüğü kavramlarını merkeze alan kökten ve kapsamlı bir eğitimsel, 
kültürel, politik ve ekonomik inşa hedefi edinmek son derece önemli görünmektedir.              

Sonuç 

Doğan Ergun, yaklaşık 50 yıllık düşünsel serüveninde sürekli olarak diyalektik yöntemin 
 

77 Sezer, Asya Tarihinde, s. 89-102. 
78 Baykan Sezer ve Cengiz Yazoğlu, “Önsöz”, Kemal Tahir Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, haz., Baykan 
Sezer ve Cengiz Yazoğlu, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1992, s. 7-9; Baykan Sezer ve Cengiz Yazoğlu, 
“Dosya Üzerine Birkaç Söz”, Kemal Tahir Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, haz., Baykan Sezer ve Cengiz 
Yazoğlu, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1992, s. 247-273; Baykan Sezer ve Cengiz Yazoğlu, “Önsöz”, 
Kemal Tahir Notlar/Osmanlılık-Bizans, haz., Baykan Sezer ve Cengiz Yazoğlu, İstanbul: Bağlam 
Yayınları, 1993, s. 5-9. 
79 Sezer, Türk Sosyolojisinin, s. 26-27; 58-59; 73; 175   
80 Sezer, Türk Sosyolojisinin, s. 7-9; 53-58; 188 
81 Sezer, Türk Sosyolojisinin, s. 40-45; 59-60; 68-76.   
82 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Muhafazakârlık, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, Kurtuluş 
Kayalı, “Hilmi Ziya Ülken” maddesi; Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, Taşkın Takış, “Hilmi Ziya Ülken” maddesi; Yücel Bulut, “Çağdaş 
Türk Düşüncesi İçinde Hilmi Ziya Ülken”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 11 (2008), s. 502; 
504; 509; 511.   
83 Güngör, Türk Kültürü, s. 37; 52-59; Güngör, Sosyal Meseleler, 1993, s. 399; 409-411.   
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temelleri, ilkeleri, gelişimi, uygulaması ve yerli koşullara uyarlanması konusuna 
odaklanmıştır. Bu odaklanmanın sonucunda Ergun’un son derece ciddiye alınması gereken 
bir bilimsel yöntem tahayyül ve tasavvuru inşa ettiği görülmektedir. Bu tahayyül ve 
tasavvurun temelinde çok yönlü ve çok boyutlu yapı ve ilişkilerle derinleşmiş sezgisel, 
kavramsal ve kuramsal etkileşimlerden kaynaklı felsefi mantığa içkin bir varsayım 
oluşturma yönelimi olduğu ortadadır. Ergun’un bu varsayımlardan kalkarak inşa edilen 
disiplinler arası karmaşık etkileşimlere dayalı bir yöntem savunusunun üzerinde durarak 
üzerinde durduğu bu yöntemin bütünlüklü olması gerektiğini vurguladığı belirtilebilir. 
Doğan Ergun’un bu bütünlükten kastettiği, bilim insanlarını tarihsel ve toplumsal hareket, 
çelişki ve niteliksel değişme düzeylerine odaklanmaya yönlendiren diyalektik yöntemdir. 
Ergun’a göre, bu diyalektik yöntemden hareketle tarihsel ve toplumsal gerçekliğe 
odaklanıldığı zaman Batı medeni kültürünün dayattığı eşitsiz, baskıcı ve çatışmacı 
etkileşimlerin neden olduğu herhangi bir soruna karşı özgün bir toplumsal yanıt üretmek 
söz konusu olacaktır. Doğan Ergun’un ileri sürdüğü bu iddiayı tarihsel ve toplumsal 
tahlilinde de uygulayarak Türkiye’ye yönelik derinlikli ve bütünlüklü bir kuram inşa ettiğini 
belirtmek söz konusudur. Bu noktada Ergun’un Türk toplumu üzerine işaret ettiği özerk 
birey ve kamu iktisadı/devletçilik kavramları üzerine uzun süreli olarak düşünmek 
anlamlıdır. 

Elbette ki Ergun’un özgün düşünsel konumuyla ortaklaşan mümtaz Türk sosyologlarının 
yöntem ile tarihsel ve toplumsal tahlilleri üzerinde de durmak gerekmektedir. Bu noktada 
Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin, Erol Güngör ve Baykan Sezer gibi birçok büyük Türk 
sosyoloğunun inşa ettiği yöntem, kavram ve kuramların sahici bir özgünlük niteliği olduğu 
açıktır. Özellikle bu düşünürlerin Doğu ve özgün bir Doğu toplumu olarak Türkiye’yi 
derinlikli, bütünlüklü, yerli ve özgün bir bilimsel yöntemden hareketle tahlil ederek bu 
ülkenin tarihsel, kültürel, ekonomik ve politik farklılığını fark etmesi oldukça kritiktir. 
Böylelikle Türkiye’nin toplumsal sorunlarına yönelik üretilen çözüm yollarının bu çok yönlü 
ve karmaşık farklılıkları fark etmekten geçtiğini kavramak mümkün olmuştur. Özellikle Batı 
düşüncesi içinde en eleştirel iddialar ortaya koyan kuramlarda dahi görülen oryantalist 
bağlam ile Türk düşüncesi içinde Batı düşüncesi kadar bile eleştirelliği önemsemeyen 
egemen Batıcı yönelime karşı ortak bir zeminden neşet eden bu yerli düşünce konumunu 
güçlendirmek hayati bir önemi haizdir. Özgün bir yöntem ile buna bağlanan bir tahlil inşa 
etme konusundaki isabetli konumu düşünüldüğü zaman Doğu toplumlarının karşılaştığı 
derin krizlerin çözümü ve bu toplumların geleceğin inşasında bulunacağı konumun 
belirlenmesi noktasında bu yerli düşünce çizgisinin kritik bir etkisi olacağı ortadadır.    
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