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Özet: Türkiye’de son dönemde güncel siyasal tartışmaların da etkisiyle Cumhuriyet dönemine -
özellikle de Tek Parti dönemine- yönelik ilgi artmıştır. 1950’lerden itibaren Osmanlı tarihine yoğun-
laşan ilgi, 1990’lardan itibaren daha yakın tarihe yönelmiş, Tek Parti döneminde yoğunlaşmıştır.
Ancak bu ilgi son dönemlerin siyasal ve toplumsal eğilimlerine uygun bir ilgidir. Yakın tarihin
siyasal ve toplumsal olaylarına ilgi dünyada egemen hale gelen siyasal eğilimlere ve Batı’daki
gelişmelere son derece duyarlı olan Türk siyasetinin aldığı eğilime göre biçimlenmektedir. Buna
göre bazı siyasal ve toplumsal olay ve olgular öne çıkartılırken bazıları tartışma dışı bırakılmak-
tadır. Ayrıca sürdürülen tartışmalarda, tartışma konusu yapılan siyasal ve toplumsal olayları be-
lirleyen koşullar üzerinde yeterince durulmamaktadır. Tarih ve toplum olaylarının uluslararası
bağlantısı ise hemen hemen hiç kurulmamaktadır. Sanki bütün toplumsal olaylar Türkiye’nin iç
dinamiklerinin etkisiyle ortaya çıkmış gibi ele alınmaktadır. Küreselleşme ile dünyanın uzak bir
köşesinde ortaya çıkan herhangi bir siyasal ve toplumsal olayın ve gelişmenin anında tüm dünya
toplumlarında etkisinin ortaya çıktığını/çıkacağını düşünen aydınların, yaşanmış tarihi bir olayı
değerlendirirken bütün sorumluluğu iç dinamiklere yüklemeleri anlaşılması zor bir durumdur.
Bazı düşünce çevreleri günlük siyasal çekişmeye bağlı olarak, yakın tarihte gerçekleşen bazı siyasal
ve toplumsal olayları yargılarken bazı olayları da savundukları düşünceye tarihsel meşruiyet sağla-
ma adına öne çıkarmaktadırlar. Bu çevreler kendi düşüncelerinin olduğu kadar, masaya yatırdık-
ları düşünsel eğilimlerin de belli tarihsel ve sosyolojik koşulların ürünü olduğu gerçeğini göz ardı
etmektedirler. Varlığını sürdürmekte olan belli düşünce akımlarını, Tek Parti dönemi anlayışının/ide-
olojisinin uzantısı olmakla, modası geçmiş olmakla suçlarken, kendi varlıklarının da Cumhuriyet’in
iç ve dış koşullarının etkisiyle oluşmuş olduğunu unutmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Modernleşmesi, Anti-Komünizm, Tek Parti İdeolojisi, Türk
Düşüncesi, Muhafazakar Modernleşmesi

The Sources Of Anti-Communism In Turkey - 2:
Preliminary Thoughts About The Agenda Of Thought Being Determined

By The Political Conjuncture

Abstract: The interest towards the republican era –especially towards the single-party period- has risen
due to the recent daily political disputes. The interest, which centered on the ottoman history in the 1950s,
gravitated towards the late history starting in the 1990s. And it specifically focused on the single-party
administration. But this interest is suitable in regard to the political and social tendencies recently. The
interest towards the political and social events of the recent history takes shape according to the Turkish
policy which is profoundly sensitive about the political tendencies which dominates the world and about
the developments in the West. Consequently, some political and social events are brought to the fore and
others are off the table. And in the discussions, the conditions which determine the discussion about the
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political and social events in question are not accentuated sufficiently. The international relationship be-
tween the historical and social events is scarcely correlated. All the social events are approached as if they
were the result of the internal dynamic of Turkey. It is really difficult to understand why the highbrows,
who think that any political and social event occurring in a faraway place around the world will immedi-
ately have its effect on all the world’s societies due to globalization, put all the responsibility on the inter-
nal dynamics while they evaluate a true to life historical event. Some think tanks, depending upon daily
political debate, judge some of the political and social events in the late history, whereas they put forward
some of the events in order to legitimate the ideas they advocate historically. These people ignore the fact
that the intellectual tendencies that they discuss in detail are also the result of some certain historical and
sociological conditions just like their own thoughts. While they blame some of the movement of thought
of being the continuation of the single-party period and out of date, they forget that their own existence
is the result of the internal and external conditions of the republic.

Keywords: Republic Modernization, Anti-Communism, Single-party ideology, Turkish Thought, Con-
servative Modernization

Bu ça lış ma da, Tek Par ti dö ne mi nin “mil li şef” yıl la rın dan 1950’le re ka dar
olan dö nem de Türk dü şün ce si ne yön ve eği lim ka zan dı ran ulu sal ve

ulus la ra ra sı si ya sal-top lum sal ko şul lar ele alı na cak tır. “Tür ki ye’de An ti-Ko -
mü niz min Kay nak la rı 1: Pe ya mi Sa fa” baş lık lı ça lış ma mız da, Sa fa üze rin den
Tür ki ye’de ki an ti-ko mü nist akı mın kay nak la rı nı or ta ya koy ma ya ça lış mış -
tık. Te mel ça lış ma ko nu muz olan Cum hu ri yet Dö ne mi Türk Dü şün ce si1 ana
te ma sı için de ele al ma yı plan la dı ğı mız eği lim ler için de an ti-ko mü nist akı mı
ve bu akı ma men sup dü şü nür le ri be lir li ör nek ki şi lik ler üze rin den ele al ma -
yı dü şün müş tük. An cak uzun so luk lu ol ma sı nı plan la dı ğı mız bu ya zı di zi si -
ni da ha an la şı lır bir ze mi ne oturt mak için ko nu yu ön ce lik le ül ke de ki dü şün -
ce gün de mi ni be lir le yen ulu sal ve ulus la ra ra sı si ya sal-top lum sal kon jonk tür
çer çe ve sin de ele al ma ge rek li li ği söz ko nu su dur. Ge nel ola rak dü şün sel eği -
lim le ri be lir le yen si ya sal ve top lum sal ko şul lar ül ke gün de mi ni de ka yıt la -
yan bir et ken dir.

Ça lış ma mız da böy le bir ba kış açı sı nı iz le mek bi zi bi yog ra fik an la tı nın sı -
nır lı lık la rın dan kur ta ra ca ğı gi bi dö ne mi ku şa tan dü şün ce ik li mi ni be lir le yen
et ken le ri da ha ge niş öl çek te kav ra ma im ka nı da ve re cek tir. Son dö nem de si -
ya sal ve en te lek tü el çev re ler de, Türk dü şün ce sin de or ta ya çık mış eği lim ler
ve tem sil ci le ri de ğer len di ri lir ken si ya sal ve top lum sal ko şul la rın göz ar dı
edil di ği ni göz lem le me miz bi zi böy le bir ele alı şa sevk et miş tir. Ko şul la rın
göz ar dı edil me si geç mi şin hak sız eleş ti ri si ne yol aç mak ta dır. Türk dü şün ce -
si ni be lir le di ği ni ve ona te mel eği lim le ri ka zan dır dı ğı nı dü şün dü ğü müz si -
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ya sal ve top lum sal bü yük de ği şim dö nem le ri ni or ta ya koy ma ça ba sı bu ma -
ka le nin te mel ko nu su nu oluş tur mak ta dır. Ça lış ma mız, Tür ki ye’de top lum -
sal dü şün ce nin dö nem sel ko şul lar dan ba ğım sız ol ma dı ğı/ola ma ya ca ğı gö -
rü şü ne da yan mak ta dır.

Tür ki ye’de son dö nem de gün cel si ya sal tar tış ma la rın da et ki siy le Cum hu -
ri yet dö ne mi ne -özel lik le de Tek Par ti dö ne mi ne- yö ne lik il gi art mış tır.
1950’ler den iti ba ren Os man lı ta ri hi ne yo ğun la şan il gi, 1990’lar dan iti ba ren da -
ha ya kın ta ri he yö nel miş, Tek Par ti dö ne min de yo ğun laş mış tır. An cak bu il gi
son dö nem le rin si ya sal ve top lum sal eği lim le ri ne uy gun bir il gi dir. Ya kın ta ri -
hin si ya sal ve top lum sal olay la rı na il gi dün ya da ege men ha le ge len si ya sal eği -
lim le re ve Ba tı’da ki ge liş me le re son de re ce du yar lı olan Türk si ya se ti nin al dı -
ğı eği li me gö re bi çim len mek te dir. Bu na gö re ba zı si ya sal ve top lum sal olay ve
ol gu lar öne çı kar tı lır ken ba zı la rı tar tış ma dı şı bı ra kıl mak ta dır. Ay rı ca sür dü rü -
len tar tış ma lar da, tar tış ma ko nu su ya pı lan si ya sal ve top lum sal olay la rı be lir -
le yen ko şul lar üze rin de ye te rin ce du rul ma mak ta dır. Ta rih ve top lum olay la rı -
nın ulus la ra ra sı bağ lan tı sı ise he men he men hiç ku rul ma mak ta dır. San ki bü -
tün top lum sal olay lar Tür ki ye’nin iç di na mik le ri nin et ki siy le or ta ya çık mış gi -
bi ele alın mak ta dır. Kü re sel leş me ile dün ya nın uzak bir kö şe sin de or ta ya çı kan
her han gi bir si ya sal ve top lum sal ola yın ve ge liş me nin anın da tüm dün ya top -
lum la rın da et ki si nin or ta ya çık tı ğı nı/çı ka ca ğı nı dü şü nen ay dın la rın, ya şan mış
ta ri hi bir ola yı de ğer len di rir ken bü tün so rum lu lu ğu iç di na mik le re yük le me -
le ri an la şıl ma sı zor bir du rum dur. Ba zı dü şün ce çev re le ri gün lük si ya sal çe kiş -
me ye bağ lı ola rak, ya kın ta rih te ger çek le şen ba zı si ya sal ve top lum sal olay la rı
yar gı lar ken ba zı olay la rı da sa vun duk la rı dü şün ce ye ta rih sel meş rui yet sağ la -
ma adı na öne çı kar mak ta dır lar. Bu, tam da ya zı mı zın ko nu su nu da oluş tu ran
si ya sal ve top lum sal ko şul la rın bu gün için de be lir le yi ci ol du ğu nun bir gös ter -
ge si dir.2 Bu çev re ler ken di dü şün ce le ri nin ol du ğu ka dar, ma sa ya ya tır dık la rı
dü şün sel eği lim le rin de bel li ta rih sel ve sos yo lo jik ko şul la rın ürü nü ol du ğu
ger çe ği ni göz ar dı et mek te dir ler. Var lı ğı nı sür dür mek te olan bel li dü şün ce
akım la rı nı, Tek Par ti dö ne mi an la yı şı nın/ide olo ji si nin uzan tı sı ol mak la, mo da -
sı geç miş ol mak la suç lar ken, ken di var lık la rı nın da Cum hu ri yet’in iç ve dış ko -
şul la rı nın et ki siy le oluş muş3 ol du ğu nu unut mak ta dır lar.

Ta rih te or ta ya çık mış her tür den si ya sal ve top lum sal ola yın in ce len me ye
de ğer ta ra fı var dır. An cak ya şa dı ğı mız si ya sal ve top lum sal so run lar dan hep
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teh ci ri, 6-7 Ey lül Olay la rı, Tek Par ti Dö ne mi si ya sal uy gu la ma la rı gi bi ko nu lar da özel lik le
yo ğun la şıl dı ğı gö rül mek te dir.

3 Ör ne ğin So ğuk Sa vaş ko şul la rı nın ve bu ko şul lar için de yü rü tü len si ya se tin.



bel li olay la rı so rum lu tut mak, di ğer le ri ni gör mez den gel mek ve ya ak la mak
sağ lık lı bir sos yal bi lim yak la şı mı de ğil dir. Bu gün top lum ola rak bel li ba zı
top lum sal so run la rı mız dan sa de ce Cum hu ri ye tin ilk dö nem le rin de uy gu la -
nan si ya sal/sos yal po li ti ka la rı so rum lu tut ma eği li mi dün ya ko şul la rın dan
kay nak la nan et ki le ri or ta dan kal dır ma mak ta dır. Tek Par ti dö ne mi Ba tı lı laş -
ma po li ti ka sı tar tı şı lır ve kı ya sı ya eleş ti ri lir ken, 1950 son ra sı Ame ri kan tar zı
mo dern leş me pra tik le ri nin ye te rin ce tar tış ma ko nu su ya pıl ma ma sı dik kat
çe ki ci dir. Ben zer bir şe kil de XX. yüz yıl sos ya lizm de ne yi mi eleş ti ri lir ken Ba -
tı ka pi ta liz mi nin Os man lı ve Cum hu ri ye ti zo ra so kan po li ti ka la rı tar tı şıl ma -
mak ta dır. Ulu sal ko şul la rın do ğur du ğu so run lar sü rek li tar tış ma ko nu su
olur ken So ğuk Sa vaş’ın ül ke mi ze ödet ti ği be del ve ge tir di ği so nuç lar ay nı
he ye can la tar tı şıl ma mak ta dır. Bu na bağ lı ola rak, söz ge li şi Zi ya Gö kalp gi bi
ön cü bir mo der nist dü şü nür Cum hu ri ye tin ide olo gu ola rak Ja ko ben lik le suç -
la nır ken, onun en bü yük sos yo lo jik mu arı zı Prens Sa ba hat tin -bir çok ka ran -
lık yö nü ne rağ men- gü nü müz ko şul la rıy la uyum lu li be ral dü şün ce le rin den
do la yı ben zer bir eleş ti rel li ğe ko nu ol ma mak ta dır.

Dü şün ce ye Yön Ve ren Si ya sal ve Top lum sal Olay lar

Kla sik Türk dü şün ce si ni be lir le yen en önem li un sur, Türk dev let ge le ne -
ği dir. Dev le tin Türk top lum ta ri hin de üst len di ği rol ve ör güt len me ya pı sı
Türk top lum dü şün ce sin de te mel be lir le yi ci ol muş tur. Türk ler de top lum sal
ve si ya sal so run la ra çö züm dev let ten gel di ği için dü şün ce de dev le tin ter cih -
le ri ne gö re be lir len miş tir. Bu ne den le dü şün ce üre ten le rin dev let ten ba ğım -
sız laş ma sı söz ko nu su ol ma mış tır. Üre ti len dü şün ce ler ege men sos yal iliş ki -
ler ve kül tü rel çer çe ve ye gö re bi çim len mek te dir. Bi lim ada mı ve dü şü nür le -
rin en bü yük ha mi si hü küm dar lar ol muş tur. Dü şü nür ler için de dev let ka pı -
sı şe ref ve iti ba rın, zen gin lik ve et ki li ol ma nın ye ga ne kay na ğı ol muş tur. Bu
du ru mu ta rih çi Ha lil İnal cık Şa ir ve Pat ron ad lı ese rin de or ta ya koy mak ta dır.
Ona gö re, “Os man lı top lu mu gi bi pat ri mon yal bir top lum da, baş ka de yim le, sos yal
onur, sta tü ve mer te be le rin mut lak ege men bir hü küm dar ta ra fın dan be lir len di ği bir
top lum da bu ger çek da ha da be lir gin dir.” Her ne ka dar İnal cık bu du ru mun
“Mat baa nın ge niş kit le le re oku ma im ka nı ver di ği, böy le ce ede bi ve il mi eser le rin, ya -
za rı na ge çi mi için ye te rin ce ge lir kay na ğı sağ la dı ğı dö nem ge lin ce ye ka dar...”4 sür -
dü ğü nü söy le se de, bu ge le nek da ha son ra ki ta rih ler de de de vam et miş tir.
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Mat baa nın yay gın laş tı ğı 20. yüz yıl Tür ki ye’sin de ve hat ta gü nü müz de bir
dü şü nü rün gü cü ve öne mi si ya sal güç le olan iliş ki siy le doğ ru oran tı lı ol muş -
tur. Ör ne ğin Müm taz Tur han’ın 1950’li yıl lar da ba şat bir sos yo log ola rak öne
çık ma sı si ya set le olan ya kın iliş ki sin den kay nak lan mış tır. Türk top lum ta ri -
hin de uzun yıl lar de vam eden bu ge le ne ğin bu gün de de vam et ti ği ni söy le -
mek müm kün dür.

Top lum dü şün ce mi zi et ki le yen önem li un sur lar dan bi ri de İs la mi yet’e gi -
ri şi miz dir. İs lam uy gar lık da ire si içi ne ka tıl mak la Türk ler ta rih te da ha et kin
rol oy na ma nın ya nın da, bu uy gar lı ğın zi hin sel ürün le riy le da ha yo ğun bir
te mas içi ne gir miş ler dir. Türk dü şün ce si bir ta raf tan ken di ta ri hi ge li şi mi ni
de vam et ti rir ken di ğer yan dan İs lam bi lim ve fel se fe siy le bü tün leş miş tir. An -
cak Müs lü man olan Türk ler mev cut bi lim ve kül tü rü da ha üst nok ta la ra ta -
şı mış lar dır. Ör ne ğin Tür kis tan lı Fa ra bi, Or ta As ya Türk kül tü rü, İs lam kül tü -
rü ve es ki Yu nan fel se fe si ni sen tez le ye rek Türk dü şün ce si nin ge liş me si ne
önem li bir kat kı yap mış tır. Fa ra bi, Türk-İs lam- Ba tı bi lim ve kül tür sen te zi -
nin en so mut laş mış ör ne ği dir. Bir din ola rak İs lam, Türk dü şün ce si nin te mel
özel lik le ri ni ka zan ma sın da Os man lı dö ne min de de ol duk ça et ki li ol muş tur.

Ön-As ya’da Do ğu-Ba tı iliş ki le rin de üst len di ği miz rol ve bu sü reç te Ba tı
ile kur du ğu muz iliş ki ler top lum kim li ği mi zi be lir le me nin ya nın da dü şün ce
dün ya mı zın bi çim len me sin de de önem li bir rol oy na mış tır. Ba tı’ya kar şı üs -
tün lük ku ru lan kla sik Os man lı dö ne min de, mev cut zih ni yet ya pı sı im pa ra -
tor lu ğun güç lü ya pı sı ne de niy le çok de ğiş me den, ho mo jen bir ya pı da de -
vam et miş tir. Bu dö nem de İs lam inan cı dev le tin ve top lu mun te mel ide olo -
ji si ni oluş tur mak ta dır.5 İm pa ra tor lu ğun gü cü ve zen gin li ği do la yı sıy la İs -
tan bul, şöh ret li Do ğu lu ve Ba tı lı bil gin ve sa nat kâ rın uğ rak ye ri ol muş tur.
Hü küm da rın sa ra yı bü yük bil gin, dü şü nür ve sa nat kâr lar için ula şı la bi le cek
en bü yük ma kam dır. Yi ne hü küm dar lar bü yük bil gin ve sa nat kâr la rı sa ra ya
çek mek için re ka bet için de ol muş lar dır. Ba zen bü yük meb lağ lar kar şı lı ğın -
da ade ta sa ray la ra trans fer edil miş ler, ba zen de Ya vuz Sul tan Se lim ör ne ğin -
de ol du ğu gi bi, Teb riz ve Ka hi re’nin zap tı son ra sın da yüz ler ce sa nat kâr İs -
tan bul’a sü rül müş tür.6 Kla sik Os man lı dö ne min de med re se ler de her ne ka -
dar fen bi lim le ri eği ti mi ve ril se de te mel amaç dev le tin ih ti yaç duy du ğu bü -
rok ra tik kad ro yu ye tiş tir mek ol muş tur. Za ma nın en bü yük bil gin le ri ni, sa -
nat kâr la rı nı, de niz ci ve mi mar la rı nı sa ra yın da top la mış olan dev let sis te -
min de so run lar baş gös te rin ce çö züm ola rak, ide al olan, de ğiş me me si ge re -

TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI

97

5 Şe rif Mar din, Din ve İde o lo ji, İle ti şim Ya yın la rı, İs tan bul, 1986, s. 51-78.
6 Ha lil İnal cık, Şa ir ve Pat ron, s. 9-17.



ken bir dü zen7 sa yı lan “ni zam-ı alem”in, ya ni es ki dü ze nin ko run ma sı dü şü -
nül müş tür.8 Tüm 17. yüz yıl bo yun ca bu doğ rul tu da ya pı lan ça ba la rın ba şa -
rı sız ol ma sı ne de niy le 18. yüz yıl dan9 iti ba ren Os man lı Ba tı ile sa vaş ve fe tih
iliş ki si dı şın da ye ni bir tür iliş ki kur ma ya baş la ya cak tır. De ği şen ko şul la rın
so run la rı na kar şı lık ve re me yen Os man lı eği tim ku ru mu med re se nin ya nın -
da Ba tı lı tarz da ör güt len miş ve Ba tı lı bil gi ve ren mo dern okul lar (hal ka yö -
ne lik ve ya as ke ri amaç lı okul lar) açıl ma ya baş lan mış tır. Böy le ce kla sik Os -
man lı- Türk dü şün ce sin de ki ho mo jen lik an la yı şı bo zul ma ya baş lar. İlk ön ce
or du yu mo dern leş tir me amaç lı baş la yan ve gi de rek si ya sal ve top lum sal
alan la ra ka yan Ba tı lı laş ma sü re ci dü şün ce de çe şit li li ğin te me li ni oluş tu rur.
Kı sa ca söy le mek ge re kir se Ba tı lı laş ma sü re ci iki yüz el li yıl lık Türk dü şün -
ce sin de en be lir le yi ci et ken ol muş tur.10 Mo dern za man lar da Türk dü şün ce -
si te mel özel lik le ri ni Ba tı ile kur du ğu muz iliş ki için de ka zan mış tır. Ba tı lı laş -
ma ay nı za man da Türk dü şün ce sin de or ta ya çı kan fark lı fi kir ve si ya set le -
rin de kay na ğı nı oluş tur mak ta dır. İlk baş lar da hü küm da rın ve yük sek yö ne -
ti ci eli tin ön cü lü ğün de baş la yan Ba tı lı laş ma-si ya sal ve top lum sal alan la ra
yay gın laş ma sı ne de niy le- ay dın la rın ve ba zı top lum ke sim le ri nin de gi ri şi -
me da hil ol ma sı na yol aç mış tır. Bu da Türk dü şün ce sin de or ta ya çı kan fark -
lı fi kir le rin, ide olo ji le rin kay na ğı nı oluş tu rur. Ba tı lı laş ma sü re cin de Ba tı’nın
fark lı mer kez ve ke sim le riy le11 ku ru lan iliş ki ül ke miz de fark lı si ya set le rin
ve dü şün ce le rin et ki li ol ma sı na ne den ol muş tur. Kon jonk tü re gö re ba zı dü -
şün ce ve si ya set ler öne çık mış ve et ki li ol muş tur. Os man lı’nın Ba tı, Ba tı’nın
Os man lı ile olan iliş ki le ri nin bi çim ve sey ri Türk dü şün ce sin de ki de ği şim le -
ri ve fark lı lık la rı açık la yan bir du rum dur. Şöy le ki, Ba tı lı laş ma nın ilk dö -
nem le rin de mo del alı nan Fran sa’nın Os man lı’nın bir top rak par ça sı nı iş gal
et me si ve Fran sız dev ri mi nin yı kı cı lı ğı12 (özel lik le din ve ki li se ye kar şı tu tu -
mu) dev le ti ve dü şü nür le ri bu ül ke ye kar şı so ğut muş tur. Da ha son ra, Tan -
zi mat dö ne min de İn gi liz ler le iş bir li ği ül ke de li be ral dü şün ce le rin et ki li ol -

Mehmet Aygün

98

7 De ğiş me; bo zul ma, ni zam-ı alem den uzak laş ma ola rak al gı lan mak ta dır.
8 Ni ya zi Ber kes, Türk Dü şü nün de Ba tı So ru nu, Bil gi Ya yın la rı, An ka ra, 1975, s. 18.
9 18. yüz yıl Os man lı’da ge le nek sel dü şün ce ile mo dern dü şün ce ara sın da bo ca la ma dö ne mi dir.
10 Ge rek İs la mi yet’e gi riş ve ge rek se Ba tı lı laş ma yö ne li şi top lum dan zi ya de dev le tin bir ter ci hi -

dir. İs la mi yet’e gi riş hü küm da rın, Ba tı lı laş ma ise sul ta nın ve dev let kad ro la rı nın ter ci hi dir.
11 Ba tı lı laş ma ta ri hi miz de mo del al dı ğı mız ül ke ler iç ve dış kon jonk tü re gö re de ğiş miş tir. Da -

ha ilk baş lar da Av ru pa’nın güç lü dev le ti Fran sa mo del alı nır ken, Tan zi mat dö ne min de İn -
gil te re, Meş ru ti yet dö ne min de Al man ya mo del alın mış tır. II. Dün ya Sa va şı son ra sın da mo -
de li miz Ame ri ka’dır. Bu nun ko nu muz la il gi si, mo del de ği şin ce ha kim an la yış ve dü şün ce -
nin de bu na bağ lı ola rak de ğiş me si dir.

12 Ni ya zi Ber kes, Türk Dü şü nün de Ba tı So ru nu, s. 188.



ma sı na yol aç mış, an cak yü rü tü len İn gi liz yan lı sı po li ti ka la rın ül ke nin te mel
so ru nu nun çö zü mün de et ki li ol ma dı ğı an la şıl mış tır. Da ha sı bu ül ke nin Os -
man lı’ya dö nük giz li po li tik emel le ri dev le tin ve ay dın kad ro la rın önem li
bir bö lü ğü nün XIX. yüz yı lın son la rın da Al man ya’ya yak laş ma sı nın ne de ni
ol muş tur. Bü tün bu sü reç için de Os man lı top lum ve ay dı nı nın Ba tı’yı, Ba tı
top lum ve ay dı nı nın Os man lı’yı al gı la ma bi çim le rin kök lü bir de ği şim ger -
çek leş me miş tir. Os man lı’nın güç lü ol du ğu dö nem ler de Ba tı kü çüm se nir -
ken, Ba tı’dan alı nan ilk bü yük as ke ri ye nil gi son ra sın da kü çüm se me kor ku -
ya dö nüş müş tür. La le Dev ri son ra sın da ise kor ku nun ye ri ni hay ran lık al -
mış tır. Ba tı lı laş ma se rü ve ni mi zi der li-top lu ele alan ilk sos yo lo gu muz
Müm taz Tur han Garp lı laş ma nın Ne re sin de yiz? ad lı ese rin de bu du ru mu
şöy le açık lar: “İki asır lık Garp lı laş ma fa ali ye ti es na sın da ve ne ti ce sin de Os man lı
ce mi ye ti nin gö rüş, dü şü nüş ve te lak ki le rin de şüp he siz bü yük de ği şik ler ol muş tur.
Bun la rın en mü hi mi, Gar bın mev cu di ye ti ni ta nı mak, üs tün lü ğü nü tes lim et mek le
baş la yıp hay ran lık ve ya kor ku da ni ha yet bu lan te lak ki de ğiş me si dir ki, bi zi hak lı ve -
ya hak sız ken di miz den şüp he et tir me ye ve aşa ğı lık his si duy ma ya sevk et miş tir.
Ben li ği mi zin en de rin hüc re le ri ne ka dar nü fuz eden bu aşa ğı lık duy gu su nun te si -
riy le Garp me de ni ye ti nin esas kıy met le ri ni, onu di ğer me de ni yet ler den ayı ran, ona
hu su si yet le ri ni ve ren un sur la rı gör me ye, her şey den ev vel bun la rı al ma ya ça lı şa cak
yer de, Gar bı şe kil ve kı ya fe tin de, ya şa yış tar zın da, iç ti ma-i teş ki la tın da sat hi bir şe -
kil de kop ya et me ye baş la mı şız... Tek rar ya nıl mak kor ku suy la bu de fa Gar bı top tan
al mak fik ri ile ri sü rül müş tür.”13 Ben zer bir şe kil de “Kâ fir Dün ya” al gı sı nın ye -
ri ni “Uy gar/Me de ni Dün ya” al gı sı al mış tır. 18. yüz yı la ka dar Ba tı’da, Os man -
lı la rın ken di le rin den üs tün yan la rı ol du ğu inan cı ye ri ni “uy gar laş tı rıl ma ya
muh taç” bir top lum al gı sı na dö nüş müş tür. Bu yüz yıl da Ba tı’da or ta ya çı kan
sos yo lo ji bi li mi nin de, im pa ra tor lu ğun çö kü şü ne ça re ara yan si ya set ve ay -
dın çev re ler de il gi uyan dır ma sı, çö züm adı na öne ri len dü şün ce ve si ya set -
ler de çe şit li li ğin ne de ni ol muş tur. Tüm 19. yüz yıl bo yun ca Türk dü şün ce si -
ni be lir le yen te mel ko nu im pa ra tor lu ğun kur ta rıl ma sı so ru nu ol muş tur. Bu
so ru nu çöz mek adı na üre ti len Os man lı cı lık, İs lam cı lık, Türk çü lük14 fi kir le ri
19. yüz yıl da dün ya kon jonk tü rü için de fark lı Ba tı lı laş ma an la yış la rı nı yan -
sıt mak ta dır. Bu fi kir akım la rı ay nı za man da Ba tı’nın 19. yüz yıl da Os man -
lı’ya kar şı ge li şen em per ya list tav rı na kar şı bir tep ki ola rak ge liş miş ve Türk
dü şün ce si ni bi çim len dir miş tir. (Bu fi kir ler ara sın dan Türk çü lük, dün ya sa -
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13 Müm taz Tur han, Garp lı laş ma nın Ne re sin de yiz?, Yağ mur Ya yı ne vi, İs tan bul, 1974, s. 97. Ben -
zer bir yak la şı mı Tur han’ın en bü yük mu arı zı Ni ya zi Ber kes’te bul mak müm kün dür. Bkz.
Türk Dü şün ce sin de Ba tı So ru nu, s. 178-187.

14 Hep si de Ba tı lı laş ma te me lin de or ta ya ko nan fi kir ler dir.



va şı so nun da yı kı lan im pa ra tor lu ğun kül le ri ara sın dan do ğan Cum hu ri ye -
te in ti kal et miş tir.) Söz ko nu su dü şün ce akım la rı im pa ra tor lu ğu kur tar ma
kay gı sı için de üre til miş ol sa da 20. yüz yıl ko şul la rın da -Ba tı’ya gö re- ge cik -
miş ulus-dev let sü re ci ni hız lan dır mış, ye ni dev le te dü şün sel kay nak sağ la -
mış tır. İm pa ra tor lu ğun son dö nem le rin de Os man lı cı lık ve İs lam cı lı ğın ge -
çer li li ği ni yi tir me si ile Ba tı cı lık ve Türk çü lük öne çık mış tır. An cak Os man lı -
cı lık ve İs lam cı lık fi kir le ri be lir siz bir şe kil de ol sa da Cum hu ri yet dö ne min -
de var lı ğı nı sür dür müş, mu ha fa za kâr lı ğın te me li ol muş ve hat ta mu ha fa za -
kâr lı ğa dö nüş müş tür. Yi ne Os man lı’da Müs lü man la rı bir leş tir me ya nın da
Ba tı lı laş ma ya kar şı bir tep ki ola rak or ta ya çı kan İs lam cı lık, Cum hu ri yet dö -
ne min de ge le nek çi lik ve mu ha fa za kâr lık bi çi min de Cum hu ri yet Ba tı lı laş -
ma sı na kar şı bir di ren ci tem sil et me ye de vam et miş tir. Türk çü lük ise mil li -
yet çi li ğe ve ulus çu lu ğa dö nüş müş tür.

Os man lı Dev le ti’nin var ol ma ça ba sı için de it ti fak yap tı ğı Ba tı lı dev let ler
ta ra fın dan bir bü yük sa vaş la par ça lan ma sı ve bö lü şül me si ar dın dan ve ri len
ba ğım sız lık sa va şı ve Cum hu ri ye tin ila nıy la ulus- dev let in şa sü re ci Türk
top lum dü şün ce sin de mey da na ge len kı rıl ma ve ay rış ma la rın en önem li ne -
den le ri ara sın da yer al mak ta dır. Sa vaş, Ber kes’in de yi miy le Ba tı’nın em per -
ya list ta ra fı nı açık ça gös ter miş tir.15 Bu du rum ulus çu luk dü şün ce si nin yay -
gın laş ma sı na yol açar. Ge niş bir top rak par ça sı na sa hip im pa ra tor lu ğun fark -
lı böl ge le rin de doğ muş Türk ay dın la rı, do ğup bü yü dük le ri top rak la rın kay -
be dil me si üze ri ne dü şün sel bir şok ya şa mış lar dır. Os man lı’dan Cum hu ri -
yet’e in ti kal eden ay dın la rın, bi rer im pa ra tor luk ay dı nı iken Ana do lu ve
Trak ya’ya sı kış mış bir ulus- dev le tin ay dı nı ha li ne ge lin ce ya şa dık la rı dü şün -
sel trav ma yı Be şir Ay va zoğ lu Pe ya mi Sa fa ad lı ça lış ma sın da or ta ya koy muş -
tur.16 Ken di si de Os man lı’dan Cum hu ri yet’e in ti kal eden ay dın lar dan bi ri
olan Sa fa’nın dü şün ce le rin de/ya zı la rın da bu trav ma nın iz le ri ni bul mak
müm kün dür. Ge çiş ay dın la rın da gö rü len es ki ye ait ol ma ile ye ni yi sa vun ma
ara sın da ki ikir cik li tu tum Cum hu ri ye tin ilk dö nem le rin de Türk dü şün ce sin -
de et ki li ol muş tur.

1930’lu yıl lar Tür ki ye’de dev rim le rin hal ka yay gın laş tı rıl ma sı dö ne mi ol -
muş tur. Bu yıl lar da dev rim le rin ku rum sal laş tı rıl ma sı ve yay gın laş tı rıl ma sı
ça ba la rı öne çı kar. Bi lim ve dü şün ce adam la rı nın ulus çu ara yış la ra yö nel di -
ği bir dö nem dir. Ör ne ğin Kad ro ha re ke ti ve Kad ro der gi si (1932-34) ye ni
dev le tin te mel si ya sal ve eko no mik fel se fe si ni oluş tur ma ça ba sı için de or ta -
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15 Ni ya zi Ber kes, Türk Dü şü nün de Ba tı So ru nu, s. 185.
16 Be şir Ay va zoğ lu, Pe ya mi Sa fa, Ötü ken Ya yın la rı, İs tan bul, s. 92-96.



ya çık mış tır.17 Ka pi ta list ve sos ya list mo del ya nın da üçün cü bir yol ara yı şı nı
yan sıt mak ta dır. Türk dev ri mi nin ide olo ji si ni sis tem leş tir me işi ni üst len miş
bir ha re ket tir.18 Ulus çu, an ti-em per ya list ve dev let çi bir yak la şı ma sa hip kad -
ro cu lar Türk dü şün ta ri hin de bir hay li et ki li ol muş lar dır.

1930’lar, ye ni dev le tin kül tü rel te mel le ri nin oluş tu rul ma ya ça lı şıl dı ğı, ta rih
ve dil ça lış ma la rıy la mil let oluş tur ma sü re ci nin hız ka zan dı ğı bir dö nem dir. Bu
amaç la 1933 üni ver si te re for muy la Da rül fü nun ye ni Cum hu ri ye tin çağ daş lık
yak la şı mı na uy gun ha le ge ti ri lir ken, ay nı yıl lar da Türk Ta rih Ku ru mu, Türk
Dil Ku ru mu ve 1936’da DTCF ku rul muş tur.19 Bu ge liş me le rin ya nın da 1929
dün ya eko no mik buh ra nı ve ar ka sın dan ge len dev let çi po li ti ka lar, Ba tı’da yük -
se len fa şist tek par ti dik ta tör lük le ri ve ül ke miz de de gi de rek dev let le bü tün le -
şen tek par ti ik ti da rı Türk dü şün ce si üze rin de de rin yan sı ma la rı olan kri tik ge -
liş me ler dir. I. Dün ya Sa va şı ve Ulu sal Kur tu luş Sa va şı’ndan son ra ku ru lan
Cum hu ri ye ti ku rum sal laş tır ma ça ba la rı ve bu yön de ki ça lış ma lar Türk dü şün
dün ya sı nı be lir le yen bir ol gu dur.20 Em per ya list Ba tı’ya kar şı ve ri len ba ğım sız -
lık sa va şı son ra sı ku ru lan Cum hu ri yet ile bir lik te Ba tı lı laş ma yö ne li mi de ye ni
bir ev re ye gir miş tir. Yir mi ye di yıl sü re cek Tek Par ti ik ti da rı ve ilk on yıl da ya -
pı lan si ya sal, top lum sal ve kül tü rel dev rim ler dü şün ce dün ya mız da bö lün me -
le re yol aç mış tır. Dün ya da ki her bü yük dev rim son ra sı ya şa nan dü şün sel ve
ide olo jik bö lün me Tür ki ye’de de gö rül müş tür. Fran sa’da dev rim den son ra
dev rim ci le rin Ja ko ben ler ve Ji ron den ler ola rak, Rus ya’da Ekim Dev ri mi son ra -
sı ise dev rim ci le rin Bol şe vik ler ve Men şe vik ler ola rak bö lün me si ne ben zer bir
şe kil de ül ke miz de Cum hu ri ye ti ku ran kad ro lar ara sın da -özel lik le dev rim le -
rin ya pı lış bi çi mi ve ka tı lı ğı ne de niy le- “Mu ha fa za kâr Mo dern leş me ci ler” ve
“Cum hu ri yet çi Mo dern leş me ci ler” şek lin de bir bö lün me or ta ya çı kar. Bu bö lün -
me nin Cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca sür dü ğü söy le ne bi lir. Dö ne min ay dın la rı
ara sın da Cum hu ri yet ve Ba tı lı laş ma ko nu sun da bir it ti fak söz ko nu su iken
dev rim le rin içe ri ği, bi çi mi ve mo dern leş me önün de en gel ol du ğu dü şü nü len
yer le şik ge le nek le ri or ta dan kal dır ma ya dö nük ye ni leş me ler ba zı ay dın ve
top lum ke sim le rin de çe şit li tep ki le re yol aç mış tır. Yah ya Ke mal, Pe ya mi Sa fa
ve Meh met Akif gi bi isim ler bu tep ki le ri çok açık ol ma sa da di le ge ti ren ay dın -
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17 Kad ro ha re ke ti nin Tür ki ye’de sol ha re ke ti iş lev siz leş tir me ve SCF et ra fın da olu şan li be ral
mu ha le fe ti tas fi ye et me amaç lı or ta ya çık tı ğı na dö nük gö rüş ler var dır.

18 http://www.atam.gov.tr/in dex.php?Pa ge=Der gi Ice rik&Ice rik No=532
19 Kur tu luş Ka ya lı, Türk Dü şün ce Dün ya sı I, Ay yıl dız Ya yın la rı, An ka ra, 1994.
20 Yi ne bu ra da he men be lir te lim ki de vam eden sü rek li sa vaş lar eği tim li in san gü cü nün cep -

he ler de kı rıl ma sı na yol aç mış tır. Bu du ru mun Türk dü şün ce sin de ya rat tı ğı et ki ve boş luk
ça lış ma bek le yen bir ko nu dur.



lar ol muş lar dır. Si ya set te CHF kar şı sın da TCF ve SCF ge le ne ği bu ay rış ma nın
so mut laş ma sı dır. Cum hu ri ye tin ilk on yı lın da hız lı bir şe kil de sür dü rü len dev -
rim ler dö ne mi Cum hu ri ye tin in şa dev re si ol muş tur. Bu dö nem de Fran sız sos -
yo log la rın dan E. Durk he im’ın sos yo lo ji an la yı şı nı tem sil eden Zi ya Gö kalp
sos yo lo ji si ege men ol muş tur. Fran sız sos yo lo ji si nin Tür ki ye’de ki bir baş ka
tem sil ci si olan Prens Sa ba hat tin’in da ha li be ral özel lik gös te ren yak la şı mı ise -
sa vaş ön ce si ve sı ra sın da ki- et kin li ği ni bu dö nem de kay bet miş tir. Cum hu ri ye -
tin ilk on yı lı as ker-si vil si ya sal güç le rin (dev rim ci, ay dın kad ro nun) tar tış ma -
sız ege men li ği al tın da geç miş tir. Fark lı dü şü nür ler/dü şün ce ler sü re ce kat kı
yap tık la rı oran da et ki li ol muş lar dır. Sü re ci teh dit et me po tan si ye li olan ba zı
ide olo ji ler ve tem sil ci le ri ise sı kı kon trol al tın da tu tul muş tur.

Da ha ilk gün ler den iti ba ren sos ya lizm ve ko mü nizm ku rul mak is te nen
ulus-dev let için bü yük teh dit ola rak gö rül müş tür. Bu yüz den Tür ki ye’de ki
sol cu ay dın lar sü rek li tev ki fa ta uğ ra mış, sos ya list ga ze te ve der gi ler sü rek li
ka pa tıl mış tır. 1920-1921 Ye şi lor du ve Halk İş ti ra kiy yun Fır ka sı tev ki fa tın dan
baş la ya rak Tek Par ti ik ti da rı nın so na er di ği ta ri he ka dar yak la şık yir mi üç
tev ki fat ya pıl mış tır.21 Tür ki ye’nin Çok Par ti li sis te me geç ti ği II. Dün ya Sa va -
şı son ra sın da baş la yan So ğuk Sa vaş ko şul la rın da an ti-ko mü nist du yar lı lık
Tür ki ye’de git tik çe ar tan bir iv me ka zan mış tır. Tek Par ti dö ne min de bas kı la -
nan mu ha fa za kâr, mil li yet çi ve İs lam cı ke sim ler an ti-ko mü nist ha re ke tin
top lum sal kay nak la rı ha li ne gel miş ler dir. An ti-ko mü nist mü ca de le nin en
önem li isim le ri Türk çü-Tu ran cı Ni hal At sız, mil li yet çi Pe ya mi Sa fa ve Müm -
taz Tur han, İs lam cı Ne cip Fa zıl’dır. 1950’le re ka dar ge nel de giz li ve le gal
Tür ki ye Ko mü nist Par ti si ve üye le ri ne dö nük ola rak ger çek leş ti ri len ko vuş -
tur ma ve tu tuk la ma lar 1948 yı lın da DTCF ho ca la rı nın sol cu luk suç la ma sıy la
üni ver si te den tas fi ye si ne ka dar gi der.22 DTCF tas fi ye si di ğer sol cu luk ko vuş -
tur ma la rın dan fark lı ola rak, baş la yan So ğuk Sa vaş’ın ha ber ci si ol muş tur.23
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21 Fet hi Te ve toğ lu, Tür ki ye’de Sos ya list ve Ko mü nist Fa ali yet ler (1910-1960), An ka ra, 1967, s. 383-
427. Ay nı ko nu da bir baş ka ça lış ma için bkz. Ac lan Sa yıl gan, Tür ki ye’de Sol Ha re ket ler (1871-
1972), Ha re ket Ya yın la rı, İs tan bul, 1972, s. 99 ve son ra ki say fa lar. Bu ça lış ma Te ve toğ lu’nun
ça lış ma sı na gö re sos ya list fa ali yet le ri 1870’ler den baş la tır ve 1972 yı lı na ka dar ge ti rir.

22 Me te Çe lik, Üni ver si te’de Ca dı Avı: 1948 DTCF Tas fi ye si ve P.N. Bo ra tav’ın Mü da faa sı, Dip not
Ya yın la rı, An ka ra, 2008.

23 So ğuk Sa vaş yıl la rın da ko mü nizm le mü ca de le Ba tı Blo ğu nun SSCB’ye kar şı ver di ği ide olo -
jik bir mü ca de le ye dö nüş müş tür. İs mi Se na tör Jo seph McCarthy’den do la yı “McCarth yci -
lik” ola rak anı lan kam pan ya da bin ler ce Ame ri ka lı an ti-ko mü nist bas kı nın kur ba nı ol muş -
tur. Bir çok Ame ri ka lı ya zar, ak tör ve si vil hak lar sa vu nu cu su nun ya nı sı ra sı ra dan in san lar
da ko mü nist sem pa ti za nı ol mak la suç lan dı lar. Ko mü nist lik le (Mos ko va aja nı) suç la nıp yar -
gı lan dı lar. Bu du rum “Ca dı Avı” ola rak ni te len di.



So ğuk Sa vaş ön ce si an ti-ko mü nizm ül ke nin ken di iç den ge le ri ve ül ke yi Sov -
yet et ki si ne kar şı ko ru ma si ya se ti ile il gi liy ken, II. Dün ya Sa va şı son ra sı özel -
lik le dü şün ce çev re le rin de kar şı lık bu lan an ti-ko mü nist ha re ket So ğuk Sa vaş
ko şul la rı ile il gi li ol muş tur. İki si ara sın da ki önem li fark ise ele al dı ğı mız ko -
nuy la il gi li bir du rum dur. Tek Par ti dö ne min de sos ya lizm ve ko mü nizm le
mü ca de le da ha çok hu ku ki ve po li si ye yol lar la ya pı lır ken, So ğuk Sa vaş yıl -
la rın da bun la rın ya nı sı ra dü şün sel mü ca de le de öne çık mış tır. Türk çü-mil li -
yet çi, mu ha fa za kâr ve İs lam cı dü şün çev re le ri ko mü nizm le mü ca de le de tek
vü cut ol muş tur. Ko mü nizm le Mü ca de le Der nek le ri24 adı al tın da bir le şen bu
ke sim ler ko mü nizm teh li ke si ne kar şı bir lik te ha re ket et miş ler dir. So ğuk Sa -
vaş’ın baş la ma sın dan he men son ra baş ta Ame ri ka ve Ba tı ül ke le riy le bir lik -
te Tür ki ye’de fa ali ye te baş la yan Ko mü nizm le Mü ca de le Der ne ği ilk ola rak
1950’de İs tan bul’da ku rul muş tur. Ay nı yıl Ko mü nizm le Mü ca de le Der gi si
ya yın lan ma ya baş lan mış tır. 1950 yı lın da ya yın ha ya tı na baş la yan bu der gi -
nin ay nı za man da hem sa hi bi hem de ya zı iş le ri mü dür lü ğü nü yap mış olan
Avu kat Be kir Berk, Be di üz za man Sa id-i Nur si’nin ye tiş tir di ği bi ri dir ve Ko -
mü nizm le Mü ca de le Der ne ği’nin de et ki li bir üye si dir. 1950-1952 yıl la rı ara -
sın da haf ta lık ola rak ya yın la nan der gi de Fet hi Te ve toğ lu, İs ma il Hak kı Da -
niş mend, Ali Fu at Baş gil ve Nu ret tin Top çu’ya ka dar bir çok ün lü isim ya zı
yaz mış tır.25 Kı sa ca sı, So ğuk Sa vaş yıl la rı Türk dü şün ce si ni bi çim len di ren ve
bel li eği lim ler ka zan ma sı na yol açan ya kın ta ri hi miz de ki en be lir le yi ci et ken
ve ge liş me ler den bi ri dir. So ğuk Sa vaş ko şul la rı ve onun Türk ay dı nı na yük -
le di ği ko mü nizm le mü ca de le gö re vi Türk dü şün ce sin de et ki le ri bu gün ha len
de vam eden bel li eği lim le re yol aç mış tır. Öy le ki So ğuk Sa vaş ko şul la rı Türk
ay dı nı nın al gı sı nı ve ter mi no lo ji si ni be lir le di ği gi bi te mel gün de mi ni de sı -
nır lan dır mış tır. Ya pı lan tar tış ma lar ül ke nin te mel so run la rı na ya ban cı laş ma
so nu cu nu do ğur muş tur. Müm taz Tur han, Nu ret tin Top çu, Erol Gün gör gi bi
aka de mis yen le rin za man la rı nın bü yük kıs mı nı bu mü ca de le ye ayır ma la rı,
bu ki şi le rin aka de mik ça lış ma la rı nı bü yük öl çü de sek te ye uğ rat mış tır.

1990’lı yıl la rın baş la rın da So ğuk Sa vaş’ın so na er me si ile dün ya da ve ül -
ke miz de li be ral rüz gar lar es me ye baş la mış tır. Gün de me ge len post mo dern
ar gü man lar Ba tı’nın kü re sel leş me si ya se ti nin teo rik te me li ni oluş tur muş tur.
Bu de ği şi me pa ra lel ola rak ül ke miz de So ğuk Sa vaş dö ne mi ya pı la rı nın ba zı -
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san 2011.



la rı iş lev siz ka lır ken ba zı la rı da ye ni dö nü şü me ayak uy dur muş tur. Ha kim
bi lim ve dü şün ce pa ra dig ma sı de ğiş miş, sos yal bi lim ler de ve dü şün ce de ye -
ni kav ram lar arz-ı en dam et me ye baş la mış tır.

Dü şün ce ve sos yal bi lim ça lış ma la rı kon jonk tü rel den ge ve dal ga lan ma la -
rın te si ri al tın da ger çek le şir. Dö ne min bi lim pa ra dig ma sı nın ya nın da ulu sal
ve ulus la ra ra sı si ya sal ve top lum sal kon jonk tür top lum dü şü nü nü ka yıt lar.
Bu açı dan dü şün ce üze ri ne ça lış ma lar da ge çer li, sağ lık lı so nuç la ra ulaş mak
için onu bi çim len di ren ko şul la rı be lir le mek önem arz et mek te dir. Türk dü -
şün ce si ni be lir le yen ko şul lar üze rin de dur du ğu muz bu ya zı da 1940’lı yıl la ra
taf si lat lı bir şe kil de de ği nil me miş tir. Bu, ma ka le nin sı nır lı lı ğın dan kay nak -
lan dı ğı gi bi, 1940’lı yıl la rın ay rı ca ele alın ma sı ge re ken önem li bir dö nem ol -
ma sın dan kay nak lan mak ta dır. 1940’lı yıl lar Tür ki ye’de der gi ci lik fa ali yet le -
ri nin art tı ğı yıl lar dır. Fark lı ide olo ji ler der gi ler üze rin den sa vu nul muş, der -
gi ler si ya set yap ma nın te mel ara cı ol muş lar dır. Ge rek sağ ge rek se sol mu ha -
le fet der gi ler üze rin den yü rü tül müş tür. 1940’lı yıl lar da aka de mik der gi ler de
de bir ar tış gö rül mek te dir. He men he men her ya zar ve aka de mis yen bir der -
gi çı kar mış tır. Yi ne res mi ku rum la rın, ör ne ğin Köy Ens ti tü le ri nin, Hal kev le -
ri nin, üni ver si te le rin çı kar dı ğı der gi le rin sa yı sın da da bir ar tış gö ze çarp -
mak ta dır. 1940’lı yıl lar ay nı za man da hem ül ke miz için hem de tüm dün ya
için önem li de ği şim ler ya ra ta cak olay la ra sah ne ol muş tur. Ta ri hin gör dü ğü
en kan lı sa vaş lar dan bi ri bu yıl lar da ya şan mış tır. Bu gün için de ya şa dı ğı mız
dün ya nın dü şün sel ve si ya sal te mel le ri sa vaş son ra sın da, ya ni 1940’la rın
son la rın da atıl mış tır. Bu ne den ler den do la yı 1940’lı yıl la rı Sos yo log ca’nın bir
son ra ki sa yı sın da yu ka rı da ifa de et ti ği miz iki te mel çer çe ve (fi kir der gi le ri ve
sa vaş son ra sı ye ni den- ya pı lan ma) kap sa mın da ele ala ca ğız.
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