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GİRİŞ 

Türkiye’nin belli dönemlerde kendini modernleşme girdabının belirsizlikleriyle sarılı 

bir halde bulduğu ve bu belirsizliklerin ülkenin geleceğine dair karamsarlık doğurduğu pek 

çok kez görülmüştür. Söz konusu belirsizliklerin kökeninde, geçmişi erken modernleşme 

dönemine uzanan bir dizi siyasal ve toplumsal sorunun yattığı yönünde hâkim bir görüş de 

mevcuttur.1 İşte, toplumsal belleğin zaman zaman değişik siyasal müdahalelerle 

şekillendirilmeye çalışıldığı toplumumuzda, edebiyatın farklı bir perspektif sunma imkânını 

kullanarak Türkiye modernleşme sürecinin ne anlama geldiğini ortaya koymak ve bu konuda 

ileri sürülen temel görüşleri irdelemek bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Edebi türler olarak romanlar, hikâyeler, günlükler ve oyunlar, yakın dönem siyasal 

gelişmelerin doğasını, topluma etkilerini ve toplumun dönüşümüne katkısını irdelemek 

açısından içlerinde değerli bir potansiyeli barındırmaktadır.  

Türkiye’nin modernleşme serüveninin edebiyat aracılığıyla ele alınması elbette yeni 

bir konu değildir. Edebiyat alanını bir siyasal mücadele alanı olarak gören ve bir siyasi 

programı anlatan tezli romanlar vardır. Esasen, romanlar, yazarının gözünden içinde 

bulunduğu tarihselliğin şekillenmesini sağlayan dinamiklerin yorumunu içerir. Edebiyat 

teorisinde bu eserler nitelik itibarıyla kurmaca veya hayal ürünü metinler sayılmakta ise de, 

Türkiye modernleşme tarihine ilişkin bir perspektif sunan ve bu süreci anlamlandıran siyasal 

metinler olarak da okunabilirler. 

Edebiyatın kurmacanın dili olduğundan hareketle onu kurmacayla, fantaziyle ve 

dolayısıyla bilim dışı olmayla niteleyen ve sosyal bilimler dünyasında uzunca zamandır kabul 

gören yaklaşım, yapılan yeni araştırmalar ve çalışmalarla birlikte değişmektedir. Yakın 

                                                           
1 Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (ed.), çev. Nurettin Elhuseyni, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2017, s.4. 
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dönem Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihine damga vurmuş konular, edebiyat alanında da ele 

alınmaktadır. Başta romanlar olmak üzere edebi eserler, edebi olmanın yanı sıra belli bir 

dönemi yansıtan ve o dönemde geçerli olan söylemleri tartışan siyasal metinlerdir. Birçok 

siyasal düşünürün aynı zamanda edebi eserlerle de meşgul olduğunu unutmamak gerekir. 

Doğu-Batı, Batılılaşma, çağdaşlaşma ve modernleşme gibi kavramlar, yakın dönem 

siyasal tarihimizde etraflıca tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu tartışmalar, 

Türkiye’nin tarihsel durumunu anlamamıza yardım ettiği gibi geleceği de belirleyecek 

nitelikte tartışmalardır çoğu kez. Türkiye modernleşmesine ilişkin dünden bugüne geniş bir 

yelpazede farklı yaklaşımlar dile getirilmiştir. Bu konuda, Batılılaşmayı köksüzlük ve 

yabancılaşma olarak değerlendiren yaklaşımlardan; batılılığı, çağdaşlaşma bağlamında olumlu 

addedenlere kadar geniş bir düşünce çeşitliliği bulmak mümkündür. Toplumların tarihi ve 

kültürel yapısı, jeopolitik durumu ve Batı ile olan ilişkileri o toplumlarda modernleşme 

serüveninin farklı biçimlerde seyretmesine sebep olmuştur. Türkiye modernleşme süreci bu 

önermeden muaf değildir.  

Oğuz Atay, edebi kişiliğinin yanısıra, Türkiye modernleşmesine yönelik, kapsamlı ve 

özgün düşünceler ortaya koymuş, alışılagelmiş tanım ve kavramları ters yüz eden 

yaklaşımıyla önemli etkiler doğurmuş bir entelektüeldir. Kemalist modernleşme söylemini 

birçok boyutuyla ele alıp değerlendiren ve bu değerlendirmeyi ironi temelinde yapan belki de 

ilk romancılardandır. Oğuz Atay için döneminin hâkim siyasal tartışmalarına uzak kalmış 

veya belli bir siyasal ideolojiye angaje olamamış aydın tipi nitelendirmeleri yapılmış olsa da, 

onun kendi yaşadığı ortamı siyasal boyutlarıyla ve kendine özgü bir bakış açısıyla 

yorumladığı gözden kaçmamalıdır. 

Genel olarak, Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecine yönelik üç temel yaklaşımdan 

söz etmek mümkündür. Bu yaklaşımları, Batılılaşma hareketine tümden karşı çıkarak 
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geleneksel yapının sürdürülmesini savunanlar, Batı’nın bütün değerlerinin sorgulamaksızın 

alınmasını savunanlar ve Batı’nın bilim ve teknolojisinin alınıp geleneksel kültürün muhafaza 

edilmesini savunanlar olarak sıralamak mümkündür. Oğuz Atay’ın yaklaşımını ise esasen, 

herhangi bir hakikat söylemine yaslanmadan bu üç yaklaşımın ontolojik zeminini sarsmak 

oluşturur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecine ilişkin çalışmalara bakıldığında 

bu çalışmalarda Türkiye modernleşmesine dair resmi söylemin birçok açıdan eleştirildiği 

görülmektedir. Bu eserlerde, toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, azınlıklar ve İslam gibi konular 

çerçevesinde Türkiye modernleşmesinin kurucu resmi söylemi sarsılmaktadır.2 

Oğuz Atay’ın eserlerinde Türkiye modernleşme söyleminin eleştirisi, belli temalar 

çerçevesinde derinlemesine yapılmıştır. Eserlerinde genel olarak modernleşmenin özel olarak 

da Türkiye modernleşmesinin özellikleri, oyun metaforuyla irdelenir. Küçük burjuva 

konformizmi, aydın ve toplum yabancılaşması, resmi tarih ve hakikat ilişkisi, öztürkçe 

problemi, bürokrasi, intihar gibi birçok sosyolojik ve siyasal temalı konu derinlemesine ve 

belli bir göndermeler sistemi içinde sunulmuştur. Dolayısıyla, Oğuz Atay’ın eserlerinin ve 

görüşlerinin, sosyal bilimcilere Türkiye modernleşmesi üzerine yeniden ve farklı boyutlarıyla 

düşünme imkânı sağladığı ileri sürülebilir. 

Literatürde, cumhuriyet dönemi seçkinlerinin tepeden inmeci bir tutumla toplumu 

dönüştürme girişimleri, Batılı toplumların bir süreç olarak kendiliğinden yaşadığı dönüşümün 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde bir proje olarak yaşanması3, Geç Osmanlı dönemiyle erken 

Cumhuriyet dönemi arasındaki ilişkinin niteliğinin bir süreklilik mi yoksa bir kopuş mu 

olduğu, laikleşme politikası gibi belli başlı konularda verimli tartışmalar yapılmıştır. 

                                                           
2 Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, 

s.35. 
3 Ayşe Kadıoğlu, Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi, Metis Yayınları, İstanbul, 1999, s.27. 
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Örneğin, toplumsal ve bireysel özerklik fikrini merkeze yerleştirerek Türkiye 

modernleşme sürecinin de böyle bir özerklik hedefinin olduğunun altını çizen Kürşad 

Ertuğrul, bu potansiyelin yaşama geçirilişinde değişik engellerle karşılaşıldığını ifade 

etmiştir.4 Ertuğrul, toplumsal özerkliği hedef alan siyasal ve sosyal kısıtların aynı zamanda 

bireyin özerklik çabalarına da engel olduğunu belirtir. Bireyin özerklik çabaları çoğu zaman 

kişilik sorunlarıyla ve tarihsel-toplumsal mirasın baskısını aşamamanın yarattığı sıkıntılarla 

boğuşmak demektir ve bu boğuşmaların yarattığı sancıların en yetkin tanığı modern Türk 

romanıdır. 

 Sosyal bilimlerde geliştirilen klasik modernleşme kuramları, Kemalist modernleşme 

sürecini olumlu değerlendirirlerken bu kuramı eleştirenler, Kemalizmin modern bir toplum 

inşasında başarısızlığa uğradığı görüşündedirler. Günümüzde ise sadece Türkiye özelinde 

değil genel olarak dünyada deneyimlenen yeni bir zaman içinde olduğumuza dair güçlü 

argümanlar ortaya atılmakta. Artık ilerici ve özgürleştirici modernlik söylemlerinin, içinde 

bulunduğumuz dünyayı açıklama kapasitesi sorgulanmaktadır.5  

İster başarılı isterse başarısız bulunsun yapılan bu değerlendirmelerin ortak noktası her 

iki değerlendirmede de Batılı toplumların yaşadığı tarihsel sürecin bir model olarak ele 

alınmasıdır.6 Batının bir model olarak ele alınması, Doğulu toplumların durumunu taklit, 

kopya, uyum, süreç gibi kavramlarla düşünmeyi gerektirir. Modernleşme, Batı esas alınarak 

Batılı değerlerin ve tekniklerin bir yer değişimi sorununa indirgendiğinde, taşınanın taşındığı 

topraklarda yeşermesinden, tutmasından veyahut taşındığı yeri bozmasından söz edilecektir. 

Bu yeşermeme halini bir başarısızlık olarak nitelemeyenler de, Türkiye’nin durumunu bir 

                                                           
4 Kürşad Ertuğrul, “Türkiye Modernleşmesinde Toplumsal ve Bireysel Özerklik Sorunu: Oğuz Atay ve Orhan 

Pamuk’la Birlikte Düşünmek”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:6, Sayı:22, 2003, s.92. 
5 S. Bozdoğan, R. Kasaba, 2017, s.9. 
6 M. Ahıska, 2005, s.39. 
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tercihte bulunma hali olarak tasvir edeceklerdir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, Batı ve 

Doğu arasında sıkışmış, yüzünü Batıya dönmüş, sırtını Doğuya dayamış, iki dünya arasında 

köprü vazifesi gören bir ülkedir. Oğuz Atay’ın sözleriyle ifade etmek gerekirse, “birbirine 

benzemeyen birçok medeniyetin beşiği olan Anadolu bu medeniyetleri uyutmuş ve en son 

kurulan ekmek medeniyeti içinde yaşamını sürdürmektedir.”7 

 Türkiye modernleşme sürecini Oğuz Atay’ın düşünceleri üzerinden anlamaya 

çalışmak, çok katmanlı bir sorunla boğuşmayı gerektiriyor. Bu bağlamda, salt Oğuz Atay 

değil, modern Türk romanında modernleşme sürecinin nasıl alımlandığına ilişkin bir düşünme 

ve tartışma yürütmek kaçınılmaz hale gelmekte. 

 Orhan Koçak’a göre, edebiyat eleştirmenleri, Doğu-Batı sorununun salt fikirler 

düzeyinde ele alınabileceği argümanından hareket etmekte ve yanılmaktadırlar. Çünkü bireyin 

iç dünyasına da kayıtlıdır bu sorunlar. Bir başka deyişle, duyguların ve iç yarılmaların 

düşünce hayatı üzerinde etkisi göz ardı edilemez. Fikirler, korkuların, arzuların ve savunma 

mekanizmalarının birer ürünü olabilir. Kısaca, modernleşmeyi psikanalizin kavramlarına 

başvurmadan ve dolayısıyla bireyin iç dünyasını gözetmeden anlamak pek mümkün değildir.8 

Nurdan Gürbilek, Osmanlı-Türk romanının uzunca bir süre Doğu-Batı gibi karşıt 

ikiliklerle oyalandığını belirtir. Bu romanlarda, mekândan eşyalara, karakterlerin isimlerinden 

giyim tarzlarına kadar sanki her şey bu ikiliği vurgulamak için seçilmiş gibidir. Bu romanlar, 

bir anlamda ikili karşıtlıklardan oluşmuş birer göstergeler dünyasına dönüşmüştür. Doğu-Batı 

sorununu merkezine almış bu romanlarla, Batı karşısında küçük düşmüş bir yerliliğe tekrar bir 

saygınlık kazandırılmaya ve yaşanan yetersizlik duygusunun aşılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. “Yetersiz” taşralı erkeği ilkellikten kurtarıp yeniden yüceltme işi, yine Batılı 

                                                           
7 Oğuz Atay, Tutunamayanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.111. 
8 Orhan Koçak, “Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah Üzerine Psikanalitik Bir Deneme”, Toplum ve Bilim, Sayı: 70, 

Güz, 1996, s.95. 
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“yoz” ailelerin kızlarına düşer bu romanlarda. Gürbilek’e göre bu romanlarda yaşanan 

çelişkinin ardında, yazarın Batı’dan yana yapmış olduğu tercihini kapatmak duygusu 

yatmaktadır. Çünkü yazar, Batı’ya başkaldırısını veya Batıyla hesaplaşmasını bir arzu ve 

heves olarak değerlendirilen Batılı bir form olarak roman türüyle yapmaktadır. Dolayısıyla, 

kendisi çoktan baştan çıkartılmış, Batılı bir teknikten etkilenmiştir. Roman, hem modernliğin 

hem de modernliğe yönelik direncin kurulduğu bir formdur. Romancı, biçimsel tercihini 

modernliğin simgesinden yana kullanmakta fakat içerik tercihini bir bozulmamışlıktan yani 

Doğu’dan yana kullanmaya çalışmaktadır. Bu çabasının altında romancının yaşadığı kültürel 

ve ulusal bir endişe vardır. Bu endişe, geç modernleşen toplumların yazgısıdır.9  

Orhan Koçak da bu minvalde düşünen eleştirmenlerdendir. Koçak’a göre geç 

kalmışlık, yerli olanın, Batı dışı olanın, taşralı olanın, Batı merkezli tarihsel bir anlatıda 

tutuklanmasıdır. Yerliler, kronolojik bir hiyerarşi içinde yaşlı ve olgun Batı’nın gençliğine ve 

toyluğuna dönüştürülür bu geç kalmışlık anlatısıyla.10 Artık, Batı’nın yürüdüğü yollardan 

yürünecektir ve her iyiniyetli yürüme bir şekilde geç kalmışlığın teyidi olacaktır.  

Geç modernleşen toplumlarda, gecikmişliğin yarattığı bir endişe vardır. Bu endişe, 

ulusal bir endişe olarak herkesin içinde bulunduğu, özel ve kamusal yaşamında tecrübe ettiği 

bir olgudur. Bu endişe, eleştiride de kendisini göstermiş ve aydınları köksüz, yabancı, milli 

olmama gibi ithamlara maruz bırakmıştır. Bir bakıma, roman yazarı, Türkiye’nin yaşadığı 

gecikmişlik karşısında, ulusal endişeyi üzerinden atamamış ve kendisini Doğu-Batı gibi karşıt 

ikiliklerle çevrili bulmuştur. Bu yüzden, kendi özgün üslubunu ve kendi ideal edebiyatını 

sunmada gerilim yaşamıştır.  

                                                           
9 Nurdan Gürbilek, “Çocuk Ülke Edebiyatı”, Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe içinde, Metis 

Yayınları, İstanbul, 2010, s.176 vd. 
10 Orhan Koçak, “Ataç, Meriç, Caliban, Bandung – Evrensellik ve Kısmilik Üzerine Bir Taslak”, Türk Aydını 

ve Kimlik Sorunu içinde, Sabahattin Şen (haz.), Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1995, s.246. 
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Bu değerlendirmeler, Oğuz Atay için de yapılmaktadır. Onun eserlerini de kalın 

çizgilerle çizilmiş sert ikilikler kapsamında ele alan ve çoklu okumaya imkân bırakmayan bir 

okuma tarzı vardır. Bu okuma tarzı, Oğuz Atay’ı alelacele bir düşünme biçimine hapsetmeye 

çalışmaktadır. Bu çabaların birçok nedeni bulunmaktadır fakat bunun en başta gelen 

nedeninin, karşıt ikilikler üzerinden düşünmenin itibarlı bir düşünme biçimi sayıldığı kültürel 

bir ortamda yaşamamız olduğu fikrindeyim. Sadece Doğu-Batı ikiliği için ve sadece edebiyat 

eleştirisinde geçerli değildir bu tespit. Sosyal bilimlerin diğer şubelerinde ve modernleşme 

sürecinin başka yansımalarında da bu tespiti geçerli saymakta sakınca yoktur. Böylesi bir 

yaklaşımın kötülüğü ise düşüncenin yoksullaşmasına yol açmasında yatar. 

Oğuz Atay’ın ortaya koyduğu eserler, sahip olduğu anlam katmanları, farklı 

okumalara tanıdığı imkânlar ve alt metinleriyle ve yine Türkiye modernleşme tarihiyle 

kurduğu özel bağlantılar bağlamında ayrıcalıklı bir konumda durmaktadır. Oğuz Atay’ın 

eserleri, modernlik anlatısını kendine özgü üslubuyla sorgulayan metinlerdir. 

Oğuz Atay’ın Türkiye modernleşme sürecine bakışını ortaya çıkarmaya çalıştığım bu 

tez, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kavramsal çerçeve çizilmiş ve modernlikle ilgili 

kavramların açıklaması yapılmıştır. Modernleşme kuramının tarihsel yönünün vurgulandığı 

alt bölümde bu kurama yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Daha sonra, Türkiye modernleşme 

sürecine ilişkin tarihsel bir perspektif geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde ise, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkinin kuramsal 

temellerine değinilmiştir. Bu bağlamda, merkez bir kavram olarak hakikat üzerindeki 

süregelen tekelin edebiyat üzerinden eleştirisi yapılmıştır. Oğuz Atay’ın eserlerinin tarihsel 

arka planını anlayabilmek için 1960’lı yıllardaki edebiyat tartışmalarına yer verilmiştir. 
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Tezin üçüncü ve son bölümünde, Oğuz Atay’ın biyografisi siyasi bir bağlama 

oturtulmaya çalışılmış ve onu anlamak yolunda anahtar kavramların şemsiyesi olarak 

değerlendirilebilecek olan üslup konusuna değinilmiştir. Bu bölümün son başlığında ise, 

Atay’ın düşüncesinde Türkiye modernleşme sürecinin nasıl sorunsallaştırıldığı bazı tematik 

kavramsallaştırmalar çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 I. MODERNLEŞME KURAMI VE KURAMIN ELEŞTİRİSİ 

  Tarih, ilk bakışta süreklilik arz eden yekpare bir zaman çizgisi gibi görünür. Ancak 

tarih, sürekliliği kesintiye uğratan değişimleri de içerir. Bu değişimlerin varlığı nedeniyledir 

ki tarih, belli başlangıçlıklara ve bitişlere sahip çağlara, dönemlere, devirlere ayrılmaktadır. 

Zamanın dönemlendirmelere ayrılması tarihçinin bir tasarrufudur. Böyle bir tespit, 

dönemlendirme çabalarının öznel olduğunu, zamanın bölünmesinin herhangi bir etki olmadan 

kendiliğinden ortaya çıkan bir durum olmadığını göstermektedir.11 

  Türkiye modernleşme tarihi üzerine düşünmek, bu tarihin belli başlangıçlarla, 

gelişmelerle ve dönemlendirmelerle kavranmasını şart koşar. Belirtmek gerekir ki, Türkiye 

modernleşmesi, salt tarihi bir konu değildir. Konuya ilişkin değişik disiplinlerden birçok 

çalışma bulunmaktadır. Bu bakımdan sosyoloji, antropoloji ve siyaset bilimi ile psikanaliz 

kuramı birbirlerini birçok bakımdan etkilemiştir. Türkiye modernleşmesinin sosyolojik ve 

tarihsel boyutuna yönelik birçok değerlendirme bulunsa da, konu, örneğin psikanaliz 

kuramının verileri ışığında fazlaca irdelenmemiştir. Bu bağlamda, Türkiye modernleşmesini 

ele alan sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi gibi sosyal bilim dallarının verilerinin psikanalizin 

bulgularıyla desteklenmesi gerekliliği üzerine düşünülmelidir.  

Türkiye modernleşme literatürüne bakıldığında, bu literatürün çok geniş bir alana 

yayıldığı, bu sürecin belirleyici ekseninin Avrupa olması nedeniyle Batılılaşma ile 

modernleşme arasında bir eşitlik kurulduğu, kurulan bu eşitliğin ise birçok eleştirel ve ‘aşırı 

                                                           
11 Jacques Le Goff, Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mı?, çev. Ali Berktay, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 2017, s.2. 
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yorum’ yüklü metinlerin üretilmesine neden olduğu belirtilebilir. Bunların dışında 

Batılılaşmayla ilgili siyasal tartışmaların dışında konumlanmayı başarmış bir literatürden de 

söz edilebilir. Bu çalışmaları, sosyolojik ve ekonomi-politik çalışmalar olarak kategorize 

etmek mümkündür. Sosyolojik çalışmalar arasında Şerif Mardin’in ve Niyazi Berkes’in 

eserleri, ekonomi-politik alanda ise, Çağlar Keyder, Korkut Boratav ve Ahmet İnsel gibi 

yazarların eserleri sayılabilir.12 Bu çalışmaların bazıları, modernleşme süreciyle ilgili siyasi ve 

sosyolojik nitelikli sorunlara eğilmekteyken, diğerleri modernleşme sürecini devletin 

ekonomik yaşamı kurması bağlamında değerlendirmektedir. 

Türkiye bağlamında, Batılılaşmak, Batılaşmak, çağdaşlaşmak, medenileşmek, 

Avrupalılaşmak veya asrileşmek gibi terimlerle ifade edilen modernleşme süreci, temelinde 

daha iyi bir toplum arzusunu dile getirir. Türkiye açısından bu arzunun uzun bir geçmişi 

vardır. Tanzimat reformlarıyla başlayan, Meşrutiyet hareketleriyle devam eden ve tüm bu 

süreçlerin içine evrildiği Cumhuriyet modernleşmesini kapsayan erken modernleşme 

döneminde önemli yapısal dönüşümler yaşanmıştır. Avrupa karşısında askeri ve ekonomik 

olarak güçsüzleşen Osmanlı Devleti’nin durumu, bir çöküş olarak nitelendirilmiş ve bu 

çöküşe karşı aranan çarelerle birlikte birçok alanda yüzleşme yaşanmıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nu siyasal ve sosyal bakımdan yüzleşmeye zorlayan bu süreç, Avrupa’da 

kapitalizmin sanayi devrimi aşamasında bulunuşudur. Artık İmparatorluklar çağı sona ermiş, 

sermaye çağı başlamıştır. Sermayenin bu dönüşümünün siyasal yapıdaki ifadesi ise ulus-

devlet örgütlenmeleri olmuştur. Avrupa, sanayi devrimiyle birlikte, başta toplumsal ve siyasal 

alanda yeniden şekillenirken, Osmanlı, bu yıkıcı etkilere karşı koyabilmek adına devleti 

güçlendirmeye çalışmıştır. Yaratılmaya çalışılan bu güçlü devlet, modern devlet formunda 

oluşturulmaya çalışılmış fakat bu oluşum Batı Avrupa’daki gibi serbest piyasayı kuracak ve 

                                                           
12Ahmet Murat Aytaç, Ailenin Serencamı Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması, Dipnot Yayınları, 

Ankara, 2012, s.123-124. 
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düzenleyecek bir modern devlet niteliğinde olmamıştır. Erken modernleşme döneminde 

yaşanan bu siyasal değişim, piyasa odaklı bir modern devlet gelişiminden ziyade ulus-devlet 

kurma odaklı bir değişim şeklinde gerçekleşmiştir. Sürecin öznesi, bir siyasal hareket olarak 

Türk milliyetçiliğidir. Türk milliyetçileri önderliğinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu 

dönüşüm kısaca İmparatorluğu kurtarmaktan Türk Devleti kurmaya evrilen bir süreçtir.13 

  Öte yandan, bir değişim ve gelişim sorununa işaret etmesi bakımından modernleşme 

sürecinin sadece kurumları değil zihniyetleri ve kimlikleri oluşturma ve değiştirme işlevi de 

bulunmaktadır. Erken modernleşme döneminde değişmeye en istekli kesim, Batı ile temas 

halinde bulunan aydınlardır.   

Modernleşme süreci, devlet, sivil toplum, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve kimlik 

sorunları gibi temel alanlarda yapılan tartışmaların arka planını oluşturur. Dolayısıyla bu 

alandaki tartışmalar, bir bakıma yaşanan modernleşme sürecinin sorgulanmasıdır. Türkiye’nin 

modernleşme sürecine yönelik bir çalışma da böyle bir ön kabulden yola çıkmaktadır. Bir 

başka anlatımla, ilksel tartışmaların bir anlamda arka planı çevreleyen üst kavramsal 

çerçevesinin olduğu kabulüdür bu. Bu kavramsal çerçevenin sosyal bilimlerdeki karşılığı 

modernleşme kuramıdır. Modernleşme kuramının mevcut bir ülkenin tarihselliği ile ilgili 

yapacağı açıklama belli bir yöntemin ortaya konulmasını gerektirir. Modernizasyon 

paradigmasının kuramsal söylemleri siyasal modernizasyon, ekonomik modernizasyon ve 

kimlik söylemi olmak üzere üç açıdan ele alınabilir.14  

Türkiye’nin modernleşme sürecini sorgulamaya yönelik temel gönderim noktaları olan 

bu üç söylem, modernizasyon paradigması tarafından belirlenmiştir. Bu söylemlerden ilki, 

siyasal modernizasyon olup modernleşme sürecine, ulus-devletin kurulması temelinde 

                                                           
13 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s.81-83. 
14 E. Fuat Keyman, “Şerif Mardin, Toplumsal Kuram ve Türk Modernitesini Anlamak”, Doğu Batı Dergisi, 

Yıl:4, Sayı:16, 2001, s.11. 
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yaklaşmaktadır. Bu söylemde, devlet, merkezi bir konuma sahiptir ve modern toplumun 

yaratılması, siyasal kurumların inşasıyla eş tutulmaktadır.  Ekonomik modernizasyon söylemi, 

modernleşme sürecini kapitalizmin gelişimi olarak nitelemekte ve modernleşmeyi farklı 

kalkınma stratejilerine uyumlu yapısal reformlarla eş tutmaktadır. Kimlik söylemi ise siyasal 

modernizasyon söylemine eleştirel bir yaklaşımla kendini kurmaktadır. Buna göre, 

modernleşme sürecinin devlet-merkezci niteliği, otoriter bir zihniyetin toplumu baştan aşağıya 

dönüştürmesinden başka bir şey değildir. Farklılıkları dışlayan, devlet çıkarını öncüleyen, 

bireysel özgürlükleri ikincilleştiren bir toplumsal mühendislik projesi bizatihi modernleşme 

sürecinin sorun yaratan yönüdür. Siyasal olana karşı toplumsal olanı savunan kimlik söylemi 

modernleşmenin minimal devlet ve güçlü bir sivil toplumla gerçekleşeceği iddiasındadır.15 

Her üç söylem de modernizasyon paradigmasının çizdiği çerçeve içinden analizlerini 

yapmaktadır. Çizilen bu çerçeve, Türkiye modernleşme sürecine yönelik şu iki temel soruyla 

açıklığa kavuşturulabilir: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu modernleşme tarihinde bir kopuş 

mudur, yoksa geçmişle bir süreklilik ilişkisi içinde midir? Ve Türkiye modernleşmesinin -

taşıyıcı gücü olarak- öznesi kimdir/nedir?  

Siyasal modernizasyon söyleminin ilk soruya verdiği yanıt, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunun, modernleşme sürecinde bir kopuş niteliğinde olduğu ve bu tarihin yeni bir 

dönemi açtığı şeklindedir. Modernleşmenin öznesi ise devlettir. Ekonomik modernizasyon ise 

tam tersine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun modernleşme sürecinde bir kopuş 

niteliğinde olmadığı, süreklilik ilişkisinin devam ettiği iddiasındadır. Kimlik söylemi, 

                                                           
15 E. F. Keyman, a.g.m., s.11-12. 
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modernleşme sürecini Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne otoriter zihniyetin bir devamı 

olarak görür ve belirleyici etken olarak devleti ön plana çıkartır.16 

Çalışmanın bu bölümünde tüm bu tartışmaları kavramsal bir zemine oturtabilmek için 

modernleşmeyle ilgili kavramlara değinilecek, modernleşme kuramının tarihselliği ve bu 

kurama yönelik eleştirilere yer verilecektir. Daha sonra modernliğin kriterleri belirlenmeye 

çalışılacak ve özellikle sosyolog Zygmunt Bauman’ın ‘akışkan modernite’ 

kavramsallaştırması eşliğinde modernlik durumu açıklanmaya çalışılacaktır. 

 1. Modernlik, Modernizm ve Modernleşme Kavramları Üzerine 

  ‘Modern’ kelimesi, günlük dilde yeni olanı, modaya uygun olanı, şu an varolanı, 

şimdiyi veya güncel olanı karşılamak amacıyla kullanılabilmektedir. Bir kimliğe, yaşam 

tarzına, ilişkiye, nesneye, kuruma veya kavrama modern nitelendirilmesi yapılınca, kullanım 

dışı bırakılmış bir durumdan, pratikten veya geçmiş dönemden bir farklılık anlatılmak istenir. 

Bu haliyle, modern kelimesi, genel olarak çağdaş olan anlamı taşır. Ancak, akademik 

dünyada, modern kelimesinin kullanımı farklıdır. Modern kelimesinden türetilmiş 

modernleşme, modernizm ve modernite/modernlik gibi kavramlar birbirlerinden farklı 

anlamlara sahiptir.17  

 Modern terimi ile ilgili kafa karışıklığı, bazı siyasal tartışmaların anlamsızlaşmasına 

yol açabilmektedir. Kavram karışıklığı bazen o boyutlara ulaşmaktadır ki, bazı yazarlar 

modernlik projesine bağlı kalmanın öneminden, bazıları ise tam tersine modernliğe son 

                                                           
16 E. F. Keyman, a.g.m., s.15. 
17 Malcolm Waters, “General Commentary: The Meaning of Modernity”, Modernity Critical Concepts, 

Volume I:Modernization, Edited by Malcolm Waters, Routledge, 2001, s.xi. 
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vermenin aciliyetinden bahsedebilmektedir. Dolayısıyla, ‘modern’ terimi etrafındaki 

terminolojik belirsizliğin giderilmesi gerekmektedir.18 

Bunun için, modernlik/modernite, modernleşme ve modernizm kavramları arasındaki 

ayrımları vurgulamak önemlidir. Tuncay Birkan, bu farkları vurgulamak adına, kapitalizmin 

önde gelen ideologlarından Daniel Bell ve Jurgen Habermas’a kadar uzanan bir çizgide, bu 

terimlere farklı anlamlar yüklendiğine işaret ettikten sonra yaşanan tartışmanın nihayetinde 

bir sağırlar diyaloğuna dönüştüğü eleştirisini dile getirir.19 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, modernlik veya modernite, çevirisi yapılan yabancı 

dile göre farklılık arz eden kelimelerdir. Türkçede bu iki kelime arasında anlam farklılığı 

bulunmamaktadır. Modernite İngilizce çevirileri, modernlik ise Fransızca çevirileri 

karşılamaktadır.  

Modernlik, tarihsel olarak Fransız Devrimiyle biçimlenmeye başlayan, nesnel bilim, 

evrensel ahlak ve estetik alanlarının özerkliğini sağlayarak yaşamı zenginleştirmeyi 

amaçlayan bir projedir. Yaşamı zenginleştirmeyi amaçlayan bir proje olarak modernlik; 

insanların, aşkın otoritelerin hâkimiyetinden kurtarılmasını öngörür, insanlardan 

özgürlüklerinin önüne konan ekonomik, siyasal ve zihinsel engelleri ortadan kaldırma 

kararlılığını talep eder, topluma, kişisel özgürlükle topluca bir arada yaşamanın birbirini 

zenginleştirdiği bir özgürlük hayali vaat eder.20 

Modernliğin ilk ifadesine, özlü bir şekilde, Kant’ın “Aydınlık Nedir?” Sorusuna Yanıt” 

başlıklı makalesinde rastlamak mümkündür. Kant’a göre, aydınlanma, insanın kendi suçu ile 

düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, 

                                                           
18 Tuncay Birkan, “Modernlik Olarak Sosyalizm ve Postmodernizm”, Birikim Dergisi, Sayı: 34, Şubat 1992, 

s.57. 
19 T. Birkan, a.g.m., s.57 vd. 
20 T. Birkan, a.g.m., s.58. 
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insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır.21 Bu 

bağlamda, geleneksel toplumlar modernliğin kaçınılmaz ötekisidir.22  

Gelenek, ilahi düzen veya aşkın bir gücün toplumun üyelerinin varoluşlarına anlam 

kazandırdığı geleneksel toplumlarda tarih, bir alınyazısından başka bir şey ifade 

etmemekteydi. Fakat modernlikle beraber insanlar, tarihe yön veren farklı davranışlar 

sergileyebildiklerini anlamışlar ve dolayısıyla kendi eylemlerinin sorumluluğunun bilincine 

varmışlardır. Bir başka anlatımla modernlik, insanlara, tarihi yapan aşkın bir varlık olmadığını 

hatırlatmış ve kendi hayatlarına yön verenin bireysel özerk iradeleri olduğu gerçeğiyle 

yüzleştirmiştir.  

Modern kelimesi ile ilgili bir başka kavram ‘modernizm’dir. Modernizm, 

modernleşmenin dayandığı süreçleri, içeriden eleştiren kültürel bir akım olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, modernizmin kültür tarihiyle ilgili bir terim olduğu söylenebilir. 

Bir estetik biçim olarak modernizm, edebiyatta ve sanatta Avrupa gerçekçilik akımından bir 

kopuşu temsil eder. Şiir, roman, resim ve müzik gibi edebi ve sanatsal ürünler artık önceden 

verili dış dünyayı yansıtan estetik biçimler değildir. Modernist edebiyatın başlı başına gerçeği 

oluşturabilecek bir yönünün olduğu kabulüyle, böyle bir gerçekliği sunan edebi ürünler 

hayranlık konusu haline gelebilmektedir. Kültür tarihinde, bir akım olarak modernizmin 

başlangıcı, Charles Baudelaire ve Gustav Flaubert’in yapıtlarına dayandırılabilir.23 

Modernizm, tarihsel bakımdan üç aşamada yapılanmıştır. Buna göre, modernizmin ilk 

evresi, 19. yüzyıl başlarında romantizm akımıdır. Romantizmin temel eleştirisi, Aydınlanmacı 

akla ve Fransız Devrimine yönelik olmuştur. İkinci evre, 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkan 

                                                           
21 Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt (1784)”, Seçilmiş Yazılar içinde, çev. Nejat Bozkurt, 

Sentez Yayıncılık, Bursa, 2015, s.315 vd. 
22 T. Birkan, a.g.m., 1992, s.61. 
23 Tom Bottomore, Marksist Düşünce Sözlüğü, Türkçe çeviriyi derleyen: Mete Tunçay, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2012, s.435-436. 
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izlenimcilik ve sembolizm gibi hareketlerdir. Bu evrede, Viktorya Çağının yücelttiği kapalı 

toplum eleştirilmiştir. Modernizmin üçüncü evresi, 20. yüzyılın başlarındaki kübizm ve 

sürrealizm gibi hareketler içinde gelişmiştir. Bu hareketlerdeki ortak eleştiri konusu, yüzyıl 

başındaki sanayileşmenin verdiği zararlar ve bu sanayileşmenin yol açtığı Dünya Savaşı’dır.24 

Modernizm, sanatsal hareketlerle birlikte gelişen kültürel ve estetik biçimlere 

gönderme yapan bir kavramdır. Bir başka anlatımla, estetik alana ait bir kategoridir. Bu 

bağlamda, edebiyatta örnek olarak Joyce, Proust, Kafka, Pound gibi edebiyatçılar; resimde 

Cezanne ve Picasso gibi ressamlar ve Dışavurumcu, Futurist, Dadaist, Gerçeküstü sanatsal 

akımlar modernizm kavramıyla ilgili düşünülmelidir.25 Modernizm, 1910-1930 yılları 

arasında en gelişmiş dönemini yaşamış ve özellikle dünya siyasi tarihinde totaliter rejimlerin 

iktidara gelişiyle birlikte modernist sanatçıların yok edilmesiyle düşüşe geçmiştir.26 

Modernleşme kavramı ise bir toplumsal dönüşümü ve süreci anlatır. Modernizm, 

modernliğin kültürel ve sanatsal oluşumuyla ilgili bir kavram iken modernleşmedeki vurgu 

onun sosyo-ekonomik bir süreç veya dönüşüm olmasıdır. 

Eisenstadt’a göre, modernleşme, tarihsel olarak Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da 

geliştirilmiş olan toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemlere doğru bir değişim sürecini ifade 

eder.27 Modernleşme, ekonomik olarak kapitalizme, siyasal olarak ulus-devlet ve liberal 

demokrasiye, sosyal olarak bireyciliğe ve sekülerleşmeye doğru giden bir süreci ifade eder. 

Bu sürecin gerçekleşmesi noktasında, yaşanan kentleşme, göç hareketleri ve bilimsel 

düşüncenin gelişmesi gibi değişik ölçütler tartışma konusu olabilmektedir. Modernleşmenin 

                                                           
24 Ali Akay, Postmodern Görüntü, Bağlam Yayınları, Ankara, 2002, s. 61. 
25 Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, çev. Abdülbaki Güçlü, Pharmakon Yayınevi, Ankara, 

2017, s.187. 
26 T. Bottomore, a.g.e. 2012, s.436. 
27 Shumuel Noah Eisenstadt, Modernleşme:Başkaldırı ve Değişim, çev. Ufuk Coşkun, Doğu Batı Yayınları, 

İstanbul, 2014, s.10. 
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temelinde, sanayileşme olgusu yatar. Kısaca, modernleşme temel olarak bir toplumdaki 

siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümle ilgili bir kavramdır.  

Batı dışı topografyalar bağlamında modernleşme, ‘az gelişmiş’ olarak nitelendirilen 

toplumların ‘gelişmiş’ olarak adlandırılan toplumların sahip olduğu özellikleri kazanması 

yolunda, içinde bulunduğu süreci anlatmak için kullanılan bir terimdir.  

 Az gelişmiş ülke ile gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkileri ifade etmek üzere önceleri 

başka kavramsallaştırmalar yapılmış olsa da, modernleşme teriminin bu ilişkileri ifade etmeye 

başlamasının tarihsel nedenleri bulunmaktadır. Toplum biçimlerinin tarihin belli bir 

döneminde aldığı ulus-devlet veya imparatorluk gibi siyasal birlik türünün belirlediği ve 

belirlendiği etkileşimler söz konusudur.  

Modernleşmenin getirmiş olduğu sürekli dönüşüm olgusu, toplumların sahip olmaya 

ve sürekli kılmaya çalıştığı tüm değerleri, yaşam biçimlerini ve maddi kültürü tehdit eder.28 

Modernlik öncesi dönemde veya kapitalistleşme sürecinin tam başlamadığı dönemlerde 

kullanılan katı, sürekliliği olan ve bu özellikleri itibarıyla da anlam ifade eden nesneler 

buharlaşmakta ve yerine konulanların da kullanım ömrü çok kısa olmaktadır. Modernliğin 

olumsuz bir yönü olarak değerlendirilebilecek bu duruma karşı, kendilerini tehdit altında 

gören kitlelerin savunmaya ve harekete geçmesi de paradoksal bir şekilde modernlikle 

ilgilidir. 

 Karl Marx, Kapital’in önsözünde organik bir bütün olarak bir cismin, bu cismin 

hücrelerinden daha kolay incelendiğini belirtir.29 Bir fizikçinin fiziksel olguları en tipik 

haliyle gözlemlemeye çalışması gibi kapitalist üretim tarzı ve bu üretim biçimine tekabül eden 

üretim ve değişim koşulları da bu koşulların en normal biçimde oluştuğu bölgenin esas 

                                                           
28 Charlos Taylor, Modernliğin Sıkıntıları, çev. Uğur Carbilen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s.14. 
29 Karl Marx, Kapital Cilt:1 Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili, çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, 

Ankara, 2011, s.16. 
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alınması suretiyle incelenmelidir. Bu bağlamda, tarihsel veriler, kapitalist üretim tarzının en 

gelişmiş şeklinin İngiltere olduğunu gösterdiğinden bu ülkenin örnek alınarak incelenmesi 

gerekmiştir. Modernleşmenin yasalarını ortaya çıkarabilmenin yöntemi de böyle olmalıdır.  

Modern toplum, sanayileşmiş toplumdur. Bir toplumun modernleşmesi en başta o 

toplumun sanayileşmesini şart koşar.30 Marx’a göre, sanayi bakımından gelişmiş ülkeler az 

gelişmiş ülkeye sadece geleceğinin imajını sunar.31 Marx, buradan hareketle İngiltere’nin 

sanayileşmesini veya kapitalistleşmesini tamamlamış bir ülke olarak bu sürecin getirdiği 

acıları yaşadığını ileri sürer. Aynı şekilde sanayileşmesini tamamlayamamış ülkeler olan 

Almanya’da ve Kıta Avrupası’nın diğer bölgelerinde de bazı acılar yaşanmaktadır ve bunların 

sebebi sanayileşmesinin eksikliğidir. Modern toplumun hareket yasalarını ortaya çıkarmayı 

amaçlayan Kapital’de, bu yasaların bilinmesinin, toplumların aşamalı olarak yaşayacakları 

acıları ortadan kaldırmaya yetmeyeceği belirtilir.   

Sosyal değişimi açıklamak üzere ortaya atılmış kavramların, değişen süreci 

açıklayamaması, yeni bir kavramsallaştırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Emperyalizm 

çağında, Marx’ın vurguladığı geleceğin imajının sunulması işlevi, sömürge halkları için 

sömürgecilere aitti. Dolayısıyla, Hindistan için İngilizleşiyor denirken Hindiçin’i için 

Fransızlaşıyor denmekteydi. Büyük Britanya İmparatorluğu ve Fransa gibi büyük emperyalist 

rejimlerin birbirine benzeyen özellikleri, ulusal kökenler arasındaki farklılıkları da 

anlamsızlaştırır. Bunun sonucu olarak, artık İngilizleşmekten veya Fransızlaşmaktan değil, 

Avrupalılaşmaktan bahsedilmeye başlanır.  

II. Dünya Savaşı’nda, Avrupa Devletleri zayıflamış, ABD ise yeni bir hegemonik güç 

olarak ortaya çıkmıştır. ABD’nin hegemonik bir güç olarak yayılışı beraberinde yeni 

                                                           
30Krishan Kumar, “Modernization and Industrialization”, Modernity Critical Concepts, Volume I: 

Modernization, Edited by Malcolm Waters, Routledge, 2001, s.72. 
31 K. Kumar, a.g.m., s.17. 
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kavramların da kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. Artık, Avrupa’nın 

Amerikanlaşmasından ve Dünyanın Avrupa dışındaki bölgelerinin Batılılaşmasından 

bahsediliyordu. Savaş sonrası yıllarda, Batılılaşma kelimesinin de yaşanan süreci tam 

karşılamadığı düşünülmüş ve sürecin bütünselliğini karşılamak amacıyla ‘modernleşme’ 

kelimesinin kullanımı gündeme gelmiştir. Modernleşme kelimesi, dünyanın hangi bölgesinde 

yaşanırsa yaşansın, sosyal değişim sürecinin hangi aşamasında olursa olsun, gerçekleşen 

deneyimi bütünüyle açıklamakta başarılı olmaktaydı.  

Batı dışı toplumlar bağlamında modernleşme kavramı, coğrafi konum ve içinde 

bulunulan geleneksel kültür fark etmeksizin toplumların içinde bulunduğu sosyal değişim 

sürecini tüm boyutlarıyla anlatabilen bir kavram olarak ortaya çıkmaktaydı. Modernleşme 

sürecindeki toplumların geçirdikleri evrelerin birbirine oranla benzerliğini kuran temel etmen, 

ekonomik kriterlerdir. Bir başka anlatımla, modernleşme kavramı, ekonomik göstergelerle 

ifade olunabiliyordu. Bu gösterge, kendisini en çok kişi başına düşen milli gelir hesabında 

somutlaştırmaktaydı. Ülkelerin sınıflandırılması, ekonomik performanslarına göre 

yapılmaktaydı. Ülkeler arasında yapılan ekonomik karşılaştırmalarla, o ülkenin az gelişmiş-

gelişmekte veya gelişmiş ülke olduğunun tespiti yapılıyordu.  

Toparlamak gerekirse, modernleşme, ekonomik performansa bağlı sosyal değişim 

sürecine verilen addır. Modernleşme, aynı zamanda, bireyler için sosyal çevre yaratma 

sürecidir. Modernleşmenin yarattığı bu sosyal çevre, kişi başına düşen gelir artışının somut 

olarak karşılığının alındığı bir çevredir. Bu çevrenin içinde yaşayan insanlar, daha baştan 

üretim ve tüketim arasındaki sıkı bağı kabul etmişler ve kişilerin üretim güçlerini arttırıp bu 

güçlerini topluma yayacak bir oyunun kurallarını benimsemişlerdir. Refah merkezli bu 

davranış biçiminin kazanılabilmesi, iktidar, saygı, beceri ve bilgi gibi birçok sosyal değerin 

yeni baştan şekillenmesini, bu değerlerin yeniden düzenlenmesini ve paylaşılmasını gerektirir. 
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Bu bağlamda, modernleşme, bir toplumun gelişmesinde ekonomik göstergeler kadar ekonomi 

dışı faktörlerin de etkileşim içinde değerlendirildiği bir kavramsallaştırma imkânını 

barındırır.32 

 2. Toplumsal Değişme ve Kuram 

Toplumsal değişme, en genel anlamıyla toplumsal olanın değişmesidir. Toplumsal 

olan ise, toplumsal sistemi meydana getiren bireylerin, etnik toplulukların, toplumsal 

sınıfların ve cinsiyet gruplarının karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan sistematik ilişkiler 

bütünüdür. Buradan hareketle, toplumsal değişimin, en başta toplumun anlam dünyasını, 

inancını ve zihinsel kategorilerini etkileyeceği açıktır. Bu unsurların yanı sıra toplumsal 

değişim, kendisini ekonomik göstergelerde, toplumsal kontrol biçimlerinde, kültürel yapının 

ve siyasal iktidarın dönüşümünde de gösterir. Sosyal bilimler, bu değişmenin bilimsel 

analizinin mümkün olduğunu savunurlar. Bu bağlamda, toplumsal değişmenin farklı 

boyutlarını ön plana çıkartarak açıklayan toplumsal kuramlar gündeme gelebilmektedir.  

Sosyal bilimler dünyasında toplumsal değişmeyi açıklayan birçok kuram 

geliştirilmiştir.33 Toplumun oluşumunu, gelişimini ve işleyişi ortaya koymaya çalışan bu 

kuramların temelinde yatan güdü, bütün toplumsal-tarihsel sürecin işleyiş kanunlarını tespit 

etmektir. Bir kuramın geçerliliği sorunu da bu tespitin gücüyle yakından ilgilidir. Şöyle ki; bir 

kuram, ortaya çıkan yeni bir toplumsal değişmeyi açıklayamadığında bu kuramın 

zayıflığından ve dolayısıyla bir paradigma değişikliği ihtiyacından bahsedilmeye 

başlanmaktadır.  

                                                           
32 Daniel Lerner, “Modernization” International Encyclopedia of the Social Sciences içinde, The Macmillian 

Company and Free Press, Cilt:10, New York 1968, s.386-387. 
33 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 2013, İstanbul, 57-58. 
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18. yüzyıl sonunda, dünya siyasi tarihinde yaşanan Fransız Devrimi ve Sanayi 

Devrimi gibi önemli olaylar, insanlık tarihinde değişmeyle ilgili genel yaklaşımlarda radikal 

bir dönüşüme neden olmuştur. Bu döneme kadar genel olarak değişmenin bozulmaya işaret 

ettiğine dair bir kanaatten söz edilebilir. Yaşanan siyasal ve ekonomik devrimler sonucunda 

değişme haline yönelik bu olumsuz algı, yerini olumlu bir düşünceye bırakmıştır. Artık, 

değişme, kaçınılmaz bir olgu olarak görülmekte ve kabullenilmektedir. Bu dönüşümle 

birlikte, insanlık tarihinde bir sosyal kanun olarak kabul edilen toplumsal değişmeyle ilgili 

asıl tartışma, bu değişmenin yönünün ne olacağı noktasında düğümlenmektedir.34  

Değişmenin kaçınılmazlığı, onun kontrol edilebilirliği düşüncesini de beraberinde 

getirmiştir. Bu denetim ise, toplumun bilgilerine ulaşılarak yapılabilecektir. Doğa bilimlerinde 

olduğu gibi toplumun bilgileri de açığa çıkarılır ve bu bilgiler sistematik olarak sosyal kanun 

haline getirilebilirse, toplumsal değişme süreci iyi bir toplum ideali için kullanılabilecektir. 

Böyle bir düşünceyi, toplumsal fizik adını verdiği bir disiplin kurarak öneren ilk düşünür 

Saint-Simon’dur. Bu düşünce, daha sonra toplumsal değişmenin bilimsel olarak 

açıklanabileceğine ilişkin iki ana toplumbilimsel düşünceye kaynaklık etmiştir.  

Bunlardan birincisi, genel olarak pozitivizm ve özel olarak da modernleşme kuramıdır. 

Diğeri ise, toplumsal değişmenin kanunlarının ortaya çıkartabileceği fikrini bu değişmenin 

adil bir toplum için yönlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle bütünleştiren Marksizm’dir.35 

Toplumsal değişme, nesnel bir kavram olup bir değer yargısı içeren ilerleme, gelişme, 

kalkınma, büyüme gibi kavramlarla yakından ilgilidir. Toplumsal değişme kavramının sıkı bir 

                                                           
34 Faruk Alpkaya, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme:1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal 

Yapı ve Değişim, Faruk Alpkaya ve Bülent Duru (der.), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012, s.5. 
35 F. Alpkaya, a.g.e. s.6 vd. 
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ilişki içinde olduğu diğer kavram ise ‘modernleşme’dir. Modernleşme, temel olarak bir 

toplumsal değişme modeli veya yaklaşımıdır.36 

Toplumsal değişme kuramlarının iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi, belli bir 

toplumun kendi iç dinamikleri arasındaki değişmeye odaklanırken, diğer boyutu, siyasal 

iktidar yapısını, ekonomiyi ve kültürel yapıyı kapsar. Bu açıdan, toplumsal değişme 

kuramları, biri dar diğeri geniş anlamda olmak üzere iki katmanlı bir yapı arz eder.37 

Toplumsal değişmeyi içsel etkenler çerçevesinde açıklayan grupta yer alan kuramcılar, 

toplumu organik ölçütlerle ele alırlar ve yaşanan değişmeyti, büyüme veya çürüme gibi 

terimlerle açıklarlar. Toplumsal değişmeyi dışsal etkenlerle açıklayan kuramcılar ise, değişme 

halini güdüleyen olguları, yayılma, asimilasyon, taklitçilik gibi kavramsallaştırmalar ışığında 

açıklama yoluna giderler. Başka bir ayrım ise, toplumsal değişmenin yönüyle ilgilidir. Buna 

göre, modernleşme kuramı, ilerlemeci ve doğrusal bir nitelik arz ederken, İbn-i Haldun gibi 

tarihçilerin eserlerinde rastlanan fikir, döngüseldir.38 

Ancak, toplumsal değişmeyi açıklamayı hedefleyen hiçbir toplumsal kuram, bu hedefi 

gerçekleştirmeyi tam anlamıyla başaramayacaktır. Çünkü toplumsal değişmenin ardında yatan 

bir hakikati ortaya çıkarma kaygısını güden toplumsal kuram, basitleştirme ile işe başlamak 

zorundadır. Zira toplumsal kuramın sosyal bilim dünyasına sunacağı katkı, toplumsal 

gerçekliğin bazı öğelerini göz ardı etmesi ilkesine dayanır.39 

                                                           
36 Emre Kongar, a.g.e. 2013, s. 59. 
37 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, çev. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013, 

s.145. 
38 P. Burke, a.g.e., s.145. 
39 P. Burke, a.g.e., s.27. 
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 3. Modernleşme Kuramının Tarihselliği ve Eleştirisi 

Modernleşme kuramı, sosyoloji literatüründe, gelişme söyleminin altında yer alan bir 

kuramdır. Gelişme literatürünü oluşturan söylem, toplumları, az gelişmişlik ve gelişmişlik 

ölçütleri çerçevesinde ele alan bir yaklaşımdır. Modernleşme kavramı, bir toplumsal değişme 

kuramı olarak, az gelişmişliği, gelişmiş toplumların ölçütleriyle karşılaştıran bir 

kavramsallaştırma çabasıdır. Bu bağlamda, modernleşme kavramının içinde barındırdığı 

gelişme söylemi dikkate alındığında, kısmi bir öznellik taşıdığı ileri sürülebilir. 

Gelişme literatürü, az gelişmiş-gelişmiş ülke veya toplum karşılaştırması yapmaktadır. 

Son zamanlarda, bu literatürün küreselleşme olgusunun toplumlar arası karşılaştırma 

ölçütlerini sorgulatmaya başlamasıyla popülerliğini yitirdiği ifade edilmektedir.40 Gelişme 

literatürü içerisinde yer alan modernleşme kuramını da etkileyen bu görüşe göre, sosyal 

bilimlerin konusu olarak meta anlatılar yerini kimlik, ekoloji, toplumsal cinsiyet vb. odaklı 

mikro ölçekli araştırmalara bırakmaktadır. 

1960’lı yıllara kadar, gelişme literatürüne, modernleşme okulunun paradigması 

egemen olmuş, bu paradigma, 1960 ila 1980 arası dönemde yerini bağımlılık okulunun 

yaklaşımına bırakmış, 1980 ve sonrası döneme ise neo-liberal okulun görüşleri damgasını 

vurmuştur.41 

Modernleşme kuramı, toplumsal değişmeyi, belirli bir ilerleme çizgisi temelinde, 

geleneksel toplumdan modern topluma giden bir süreç olarak nitelendirir. Bu sürecin dışında 

kalmak mümkün olmadığı gibi, her toplumun geçmek zorunda olduğu bazı kategorik 

aşamaların bulunduğu varsayılır. Modernleşme süreci, düşünsel alanda başlayan ve kendi 

modernleştirici seçkinlerini oluşturmasıyla siyasal alana taşınan bir gelişme gösterir. Bu 

                                                           
40 Hayriye Erbaş, “Gelişme Yazını ve Geleceği”, Doğu-Batı Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, Ağustos-Eylül-Ekim 1999, 

s.11-12. 
41 H. Erbaş, a.g.m. s.13. 
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bağlamda, her toplumun seçkin modernleştiriciler sınıfının varlığını vurgulamak gerekir. 

Modernleşme sürecinin özneleri olarak bu sınıf, siyasal alandaki iktidarını ekonomik ve 

toplumsal dönüşüm için kullanır. Ekonomik ve toplumsal düzlemde alınan hukuki ve idari 

tedbirler sonucunda, en son aşama olarak, toplumsal bütünleşme aşamasına gelinir. 

Görüleceği üzere, modernleşme süreci, kabaca düşünsel aşamada başlayan ve toplumsal 

bütünleşmeyle sonuçlanan dört aşamayı içermektedir.42 

Modernleşme kuramının amacı, II. Dünya Savaşı sonrası bağımsızlıklarını kazanan 

ülkelerin kapitalizmle eklemlenmesinin maddi altyapısını kurabilmek için gerek duyulan 

sosyolojik imkânları açığa çıkartmaktır.43 Bu yaklaşım, modernleşme süreci içinde varsaydığı 

ve az gelişmiş ülke olarak nitelendirdiği ülkelerin önündeki engelleri tespit etmekte ve daha 

sonra da bu engellerin nasıl aşılacağına dair yöntemleri tartışmaktaydı. Batılı olmayan, 

dolayısıyla modern olmayan ancak modern olma ihtimali bulunan ülkelerin, içinde bulunduğu 

durumun sosyal, siyasi ve kültürel açıklamasını yapan bu kuram, bir anlamda, oryantalist 

yaklaşımı besleyen bir tutum içinde olmuştur.44 

Birleşmiş Milletler’in, 1971 yılında yaptığı bir tanımlama, bu bakımdan açıklayıcı bir 

niteliğe sahiptir. Buna göre, belirlenen kriterler çerçevesinde, ‘en az gelişmiş ülkeler’ 

kategorisi oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmanın amacı, uluslararası toplumun en az gelişmiş 

ülkelere özel bir destek vermesini sağlamaktır.  

Birleşmiş Milletler, en az gelişmiş ülke tanımlamasını yaparken, üç kriterden hareket 

etmiştir. Bu kriterlerin birincisi, kişi başına düşen milli gelir miktarıyla ilgilidir. En az 

gelişmiş ülke kategorisindeki bir ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin üç yıllık ortalaması 

                                                           
42 F. Alpkaya, a.g.e. 2012, s.6. 
43Alev Özkazanç, Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu: 1980’li Yıllarda Yeni Sağ, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1998, s.127. 
44  A. Özkazanç, a.g.e., s.127. 
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900 doların altındadır. İkinci ölçüt, insan kaynaklarının standartları ile ilgili olup bu 

standartlar ülke nüfusu, beslenme, sağlık, yaşam süresi, okuryazarlık düzeyi gibi göstergelerle 

belirlenmektedir. Üçüncü ölçüt, bu ülkelerin üretimdeki yeri ile ilgilidir. En az gelişmiş 

ülkelerin mal ihracatındaki çeşitliliğinin az olduğu ve piyasalarında sürekli bir istikrarsızlık 

halinin bulunduğu gözlemlenmektedir.45 

2017 yılı itibarıyla 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler’de yukarıda belirtilen 

kriterlere sahip 49 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin coğrafi dağılımına bakıldığında %70’lik 

kısmının Afrika kıtasında yer aldığı, bu ülkelerdeki nüfusun dünya toplam nüfusuna oranının 

%10 olduğu görülmektedir. En az gelişmiş ülkeler sınıflandırması yoluyla, ülkelerin 

modernleşme sürecindeki sıralamasına ulaşılabilmektedir.  

Modernleşme söylemi, bir yönüyle Batı’nın Batı dışı toplumlara ve genel olarak 

Doğulu toplumlara yönelik bakış açısını yansıtır. Böyle bir bakış açısının oluşumu, yeni 

değildir. Tarih boyunca, Doğulu toplumlara ilişkin Batı kökenli anlatılar mevcut olmuştur. Bu 

tarihsel anlatılar, coğrafi keşiflerle birlikte, yeni sömürge alanlarının keşfedilmesiyle yeni bir 

boyut kazanmıştır. Yunan dünyası dışında kalanların, barbar olarak adlandırılmasıyla 

başlayan bu söylem, sömürgeciliğin başlamasıyla birlikte ‘tarihsiz halklar’ adlandırmasına 

dönüşmüştür.46 

‘Tarihsiz halklar’ ifadesi, Karl Marx’ın Hindistan üzerine gözlemlerini içeren 

“Hindistan’da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları” başlıklı makalesinde geçen bir 

ifadedir.  

“Öyleyse, Hindistan istila edilme yazgısından kaçamazdı ve 

tüm geçmiş tarihi, böyle bir tarih varsa, ardarda uğradığı istilaların 

                                                           
45 http://www.mfa.gov.tr/en-az-gelismis-ulkeler.tr.mfa (Erişim Tarihi:08/11/2017) 
46 İsmail Coşkun, “Modernleşme Kuramı Üzerine”, İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Cilt:3 

Sayı:1, 1989, s. 290. 
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tarihidir. Hindistan toplumunun bir tarihi, hiç değilse bilinen bir tarihi 

yoktur. Onun tarihi dediğimiz şey, imparatorluklarını bu direnmeyen 

ve değişmeyen toplumun edilgin temeli üzerine kurmuş bulunan ve 

ardarda gelen davetsiz yabancıların tarihinden başka bir şey 

değildir.”47 

Tarihsel ilerlemeyi üretim ilişkilerindeki değişme üzerinden anlamlandıran Marx’a 

göre, Doğu toplumlarının böyle bir tarihsel geçmişleri yoktur. Tarihsel ilerlemeyi sağlayacak 

olan, sınıfların çatışmasıdır. Sınıfların ortaya çıkışının en başta gelen şartı ise, özel mülkiyetin 

ve serbest ticaret koşullarının varlığıdır. Doğu toplumlarında, toprakta özel mülkiyet yerine 

devlet mülkiyeti vardır. Devlet, geniş topraklara sahiptir. Bu geniş topraklarda yapılması 

gereken sulama ve yol yapımı gibi kamusal işler, devlet eliyle gerçekleşmiştir. Bu nedenlerle, 

Doğu’da, Batı’da olduğu gibi, üretim ilişkilerinin ana etken olduğu bir değişme halinden söz 

edilemez. Dolayısıyla, Doğu’da yaşanan değişme, salt siyasal alanda yaşanan bir değişikliktir. 

Bu da aslında, sadece ülkeyi yöneten despotların değişmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal 

üretim ilişkilerine etkisi olmayan böyle bir değişiklik ise tarihsel ilerlemeyi 

sağlayamayacaktır. 

Bu bağlamda, Marx’ın toplumların genel gelişim teorisine yönelik yaklaşımının 

sömürgeciliği olumlayan bir yaklaşım olduğu belirtilebilir. Batı toplumsal sistemini tarihsel 

yapan sömürge ilişkileri, onaylanmayacak nitelikte olsalar da, Doğu toplumları için gerekli bir 

müdahale niteliğinde sayılmalıdır. Marx, “Hindistan’da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki 

Sonuçları” başlıklı makalesinde, askeri yönden üstün ancak uygarlık yönünden geri bir devlet 

tarafından fethedilmektense uygar bir devlet tarafından fethedilmenin tarihsel ilerlemeyi 

sağlaması bakımından daha yerinde olacağı varsayımını ortaya atmıştır. 

                                                           
47 Karl Marx, “Hindistan’da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları”, Sömürgecilik Üzerine içinde, çev. 

Muzaffer Erdost, Sol Yayınları, Ankara, 2009, s.87. 
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“Demek ki, sorun, İngilizlerin Hindistan’ı fethetmeye hakları 

olup olmadığı değil, Türkler, Persler, Ruslar tarafından fethedilmiş 

Hindistan’ı, İngilizler tarafından fethedilmiş Hindistan’a yeğleyip 

yeğlemeyeceğimizdir.”48 

Kapitalizm, sömürgecilik yoluyla durağan bir yapıya sahip Doğu toplumlarını 

dönüştürmekte ve modernliğin tarihsel zamanına kaydını yaptırmaktadır. İngiltere’nin 

Hindistan’da yaptığı da budur. 

Burada ifade etmek gerekir ki, Marx, Doğu toplumlarına özgü bir çözümleme 

yapmamıştır. Doğu toplumları, onun eserlerinde modern toplumun gelişim yasaları temelinde 

bir kıyaslama aracı işlevi görmüştür. Diyalektik yöntem temelinde Batılı toplumlar, kendi 

karşıtı olan Doğulu toplumlar üzerinden açıklanmaktadır.49 Bu yönüyle, Marx’ın düşüncesi de 

Saidyen Oryantalizm kritiğinin belli başlı itirazlarına konu olabilecek bir nitelik 

göstermektedir.50 

Doğu toplumları, gerek siyasal yönetim gerekse toplumsal yapı bakımından Batılı 

toplumlar için karşıt bir modeldir. Modern toplumu esas alarak Doğulu toplumları 

ötekileştiren böylesi bir yaklaşım 19. yüzyıl Şarkiyatçılığının bir özelliğidir. 19. yüzyıl, 

dünyanın Batı merkezli değerlendirildiği ve Doğulu toplumlar hakkında bilginin sistematize 

edildiği bir yüzyıldır.51 

 II. MODERNLEŞME SÜRECİNİN KRİTERLERİ 

Sosyal bilimlerde, modernleşmenin kriterlerinden söz edilmekteyse de, bu kriterler 

üzerinde tam bir uzlaşı sağlandığı iddia edilemez. Modernleşmeyle ilgili her sosyal bilimcinin 

                                                           
48 K. Marx, a.g.e., 2009, s.87. 
49 Lütfi Sunar, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s.112. 
50 Edward W. Said, Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, çev. Berna Ülner, Metis Yayınları, İstanbul, 

2012, s.14 vd. 
51 İsmail Coşkun, a.g.m. 1989, s.291. 
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kendi çalışma alanıyla sınırlı olarak bazı kriterler belirlediği ve bu kriterlerin de eleştiri 

konusu yapıldığı sıklıkla gözlemlenmektedir. Buna rağmen, modernleşmenin kriterleri ile 

ilgili olarak üzerinde genel bir anlaşmanın sağlandığı teorik bir çerçeve belirlenmesi 

mümkündür. Örneğin, ekonomik anlamda,  yatırım ve kaynakların kullanımı konusunda, 

sadece ekonomik kriterlerle karara varılmaması ve özellikle nüfus, kentleşme oranı, aile 

yapısı, eğitim ve haberleşme gibi ekonomi dışı faktörlere başvurulması konusunda görüş 

birliğinden söz edilebilir.52 

Marx, ‘Komünist Manifesto’da modern burjuvazinin tarihsel gelişiminin bir dizi 

üretim ve değişim sürecinin sonucu oluştuğunu belirtir. Buna göre, modern burjuvazinin, 

tarihsel gelişim basamaklarına denk düşen bir toplum tipi vardır ki bu da kapitalizm 

aşamasında, modern toplumdur.53 Modern toplum ise, belli bir insan tipini, bu insan tipinin 

doğayı kavrayışını, bu kavrayışla ortaya çıkmış bir kültürü, belirli bir ekonomik sistemi ve bu 

ekonomik sistem üzerinde örgütlenmiş bir siyasal yapıyı içerir.54  

Modernleşme süreci, insanı, birey olarak inşa eder. Dolayısıyla, modern toplumda, 

insanlar arası ilişkilerden değil, çıkarını maksimize etmeye şartlandırılmış bireyler arası 

ilişkilerden söz edilir. Modern toplumun öznesi olarak birey, kendi aklına güvenen, 

Aydınlanmanın getirdiği değerleri taşıyan, bilim ve teknolojiyi kendine kılavuz edinmiş bir 

bireydir. Bu bireyin yeniliklere açık, yüzünü geçmişten ziyade geleceğe dönmüş ve kendisini 

doğrudan etkilemeyen birçok konu hakkında fikirlere sahip bir kişilik yapısına sahip olduğu 

varsayılır. Bu özelliklere sahip bireyin, modern toplum içinde yaşamaya hazırlanması ve bunu 

                                                           
52 Daniel Lerner, a.g.m. 1968, s.387. 
53 Karl Marx, Friedrich Engels; Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri, çev. Muzaffer Erdost, Sol 

Yayınları, Ankara, 2014, s.118. 
54 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm, ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.40 
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gerçekleştirebilmek için başkalarına yönelişi veya empatiyi içeren kişilik yapısına da 

bürünmesi gerekir.55 

Modern bireyin doğayla ilişkisi, doğaya uyum sağlamaktan çok doğayı kendi amacı 

doğrultusunda dönüştürmeyi içerir. Bu dönüşüm, kendisini maddi ihtiyaçların hizmetinde bir 

özel mülkiyet anlayışı şeklinde gösterir.  

Modernleşmenin bir kriteri olarak ekonomik ilişkiler sisteminden anlaşılması gereken, 

kapitalizmdir. Modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran iktisadi faktör, emek gücünün 

metalaşması olgusudur. Toplumsal emek gücü bireyler arası ilişkiler bağlamında, çıplak 

sömürü nesnesi olarak örgütlenmiştir.56 

Modern toplumun siyasal boyutunu ise, halkın yönetime katılımında siyasi 

alternatiflerin de belirlendiği demokratik temsil sistemi oluşturur.57  

 1. İlerleme Düşüncesi 

Modernleşme kuramı, Batılı olmayan toplumlardaki değişimi açıklamak üzere 

geliştirilmiş bir kuramdır. Bu bağlamda, Batı dışı toplumlardaki toplumsal değişimi 

‘geleneksel toplum-modern toplum’ kavramsallaştırması eşliğinde açıklamak iddiasındadır. 

Bunun için, Batılı olmayan toplumların, tarih içinde, bir başlangıç bir de son aşamaları olduğu 

varsayılmıştır. Bu bakımdan, hâlihazırda ileri düzeyde sanayileşmiş Batılı toplumlar, böyle 

bir kuramlaştırmadan muaftır. Bu niteliği haiz ülkelerin modernleşmesinden 

bahsedilemeyeceği açıktır. Modernleşme süreci, Batılı olmayan toplumların içinde 

bulundukları süreçtir.  Batılı ülkelerin vardıkları bir aşamayı göstermesi ve bunun dışındaki 

toplumların ise içinde bulundukları ve dolayısıyla bir gün erişecekleri bir tarihsel aşama 

                                                           
55 Daniel Lerner, a.g.m., 1968, s.387. 
56 L. Köker, a.g.e., 2007, s.44-45. 
57 Daniel Lerner, a.g.m., 1968, s.387. 
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olması yönüyle, modernleşme kuramının, bir tarih felsefesi olma boyutu bulunmaktadır. 

Modernleşme kuramının bir tarih felsefesi olma özelliği şu şekilde açıklanabilir.58 

- Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş aşamalı bir süreçtir ve bu aşamaların 

genel karakteristik özelliklerinin tespiti mümkündür. 

- Modernleşme sürecini yaşamış toplumlar sonuçta birbirine benzeyen nitelikleri 

kazanırlar. 

- Modernleşme süreci geri döndürülemeyen bir süreçtir. Modernleşme sürecinin 

belli bir aşamasını geçmiş olan toplumlar bir önceki aşamaya dönemezler. 

- Modernleşme süreci ilerlemeci bir süreçtir. 

Modernleşme kuramını belli bir tarih felsefesi boyutuna kavuşturan bu özelliklerden 

bilhassa bu sürecin ilerlemeci bir süreç olduğu şeklindeki iddianın tarihsel izdüşümleri 

bulunmaktadır. İlerleme fikri, toplumsal gelişme ve evrim kavramları gibi tarihsel ve kültürel 

değişmeyle yakından ilgili bir düşüncedir.59 Sosyolojinin oluşumunda önemli bir rolü bulunan 

ilerleme fikrinin, modernleşme sürecinin açıklanmasında yaşanan sorunların çözülmesinde 

etkinliği bulunmaktadır. İlerlemenin ne olduğu, nerede başladığı, ilerlemenin doğrusallığı, 

ilerlemenin ölçütleri gibi birçok konuda ilerleme kuramcılarının tartışmaları sürmektedir.  

İlerleme fikri, 17. yüzyılda ortaya çıkmış ve 18. yüzyılda tam ifadesine kavuşmuş bir 

düşünce biçimidir.60 İlerleme düşüncesinin temelini, eskilerle yeniler arasındaki sanatsal ve 

edebi ürünlerin değeri sorunu oluşturmaktadır. Tartışmanın çıkış noktasını edebiyat oluştursa 

da, tartışma, kısa zamanda modernlerin yeninin eskiye oranla üstünlüğünü kanıtlamaya 

                                                           
58 L. Köker, a.g.e., 2007, s.49. 
59 Kenneth Bock, “İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları”, çev. Aydın Uğur, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi 

içinde, Tom Bottomore-Robert Nisbet, , Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014, s.59. 
60 K. Bock, a.g.m., s.62. 
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girişmesiyle boyut değiştirmiştir.61 İlerleme kuramcıları, tek yönlü ve geri çevrilemez bir 

ilerleme fikrini, insan doğasının değişmezliği ilkesine atıfla savunmuşlardır. Çizgisel ve tek 

yönlü bir ilerleme fikrinin arka planında, dünyadaki tüm toplumların türdeş kılınarak siyasi 

iktidarın çıkarları doğrultusunda sınıflandırılması ihtiyacı yatmaktadır.62 Farklılık arz eden bir 

toplum, bu tek yönlü ilerleme çizgisinin üzerindeki bir yerde işaretlenmek suretiyle 

aynılaştırılıyordu. 

Öte yandan, ilerleme fikrinin, içinde bulunduğu yüzyıldaki sorunların açıklanmasında 

işlevsel bir yönünün olduğunu belirtmek gerekir. Toplumsal değişmenin tek yönlü olduğu ve 

bu değişmenin nihai evresini modern Batılı toplumların oluşturduğu varsayımı, tek biçimli 

gelişme sürecini farklı deneyimlemiş toplumların ya az gelişmiş ya da modern öncesi 

toplumlar olarak sınıflandırılmasına yol açmıştır. Bu şekilde, merkezdeki bir 

kavramsallaştırma ve bu kavramsallaştırmanın unsurları çerçevesinde toplumlar 

sınıflandırılmış, bu sınıflandırmaya uymayanların sorunlarının yine aynı kavram seti içinde 

değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Carl Schmitt, tarihte her bir çağın merkezi bir alanının olduğunu ve diğer alanlarda 

ortaya çıkan sorunların bu merkezi alandan yola çıkılarak çözüldüğünü belirtir. Diğer bir 

deyişle, bu yan alanlardaki sorunların çözümü merkezi alandaki sorunların çözülmesine 

bağlıdır. 

“Her bir yüzyılın spesifik kavramları, karakteristik anlamlarını, 

içinde bulundukları yüzyılın merkezi alanından alırlar. Bunu bir 

örnekle açmam gerekirse, ilerleme kavramı (iyileşme veya 

mükemmelleşme-modern jargonla rasyonalizasyon) 18. yüzyılda-

bireyci ahlak inancının hâkim olduğu bir çağda- başat bir konuma 

yerleşti. Buna göre ilerleme, her şeyden önce Aydınlanma’da, 
                                                           
61 K. Bock, a.g.m., s.68. 
62 K. Bock, a.g.m., s.94. 
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kültürde, kendi kaderini tayin etmede ve eğitimde ilerleme, kısaca 

ahlaki mükemmelleşme anlamına gelir. İlerlemenin, ekonomik ve 

teknik düşünce çağında, ekonomik ve teknik bir ilerleme olarak 

düşünüleceği açıktır; bireyci-ahlak konusundaki ilerleme ise, 

birilerinin ilgisini çektiği ölçüde, ekonomik ilerlemenin yan ürünü 

olarak görülür.”63 

Teolojik bir çağda, merkezi alanı, teolojiyle ilgili sorunlar oluşturur ve dolayısıyla 

teolojiyle ilgili sorunlar çözüldüğü sürece her şey normal haliyle devam eder. Aynı şekilde 

bireyci-ahlakın merkezi alan olduğu bir çağda sorun, insanların ahlaken eğitilmeleri sorunu 

olacaktır. Böyle bir çağda, tüm sorunlar eğitim sorununa dönüşecektir.  

Ekonomik bir çağda ise, malların üretimi ve dağılımı sorunu merkezi alanı oluşturur. 

Ekonomik sorunlar, diğer tüm ahlaki ve sosyal sorunları ikincilleştirir ve bu sorunların 

çözümü teknik buluşlar sayesinde mümkündür. İlerleme kavramı da spesifik bir kavram 

olarak, tarihsel içeriğini ve gücünü ekonomik sorunların konumundan alan kavramlardan 

birisidir. Ekonomik sorunlar başta olmak üzere tüm sorunlar ‘ilerleme’ kavramıyla çözülecek 

veya anlaşılacak sorun haline gelir. Dolayısıyla, ilerleme kavramının kendine özgü ayırt edici 

niteliği, ekonomik çağın merkezi alanını kavramakla mümkündür. 

 2. Katı Olan Her Şeyin Buharlaştığı Bir Dünya 

Marshall Berman’a göre modernlik, -Marx’a atfen kullandığı bir benzetmeyle- “katı 

olan her şeyin buharlaşıp gittiği bir evren”de yaşamaktır. Yazar, modern olmayı, bir yandan 

insanların toplumsal dönüşüme katılmasına olanak sağlayan bir güç olarak görürken, diğer 

yandan, sahip olunan her şeyi veya bilinen her şeyi yok eden tehdit altında kalabilme olasılığı 

                                                           
63 Carl Schmitt, “Tarafsızlaşma ve Depolitizasyon Çağı”, çev. A. Emre Zeybekoğlu, İstanbul Üniversitesi 
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olarak tarif eder.64 Bu anlamda modern olmak, çift yönlü bir ilişki içinde olmaktır. Bir yandan 

güce diğer yandan güvensizliğe işaret eder.  

Modernleşme süreci, insanların hem özne olarak var oldukları hem de 

modernleşmenin nesnesi olarak üretildikleri bir çift yönlülüğe sahiptir. Bu çift yönlülüğün bir 

ürünü olarak modern insanlar, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir dünya yaratmaya 

çalışırlar. Böyle bir dünyanın yaratılması sürecinde yer alan insanların kendilerini güvende 

hissedebilecekleri sağlam bir zemin bulma çabası trajiktir. Bu çabanın trajikliği dünyanın 

sürekli ve hızlı bir şekilde değiştiği kabulü ile ilgilidir. Dünya öyle bir hızla değişmektedir ki, 

bu hızın gölgesinde kendisini sabitleyecek bir varoluş alanı bulmak imkânsızdır.  

Marx, Komünist Manifesto’da, modern burjuva toplumunun ayrıntılı bir tasvirini 

yapmıştır. Buna göre, modern toplum, sürekli bir kaos içindedir ve bu kaos sancılı ve 

güvensiz bir süreci tetikler. Modern toplum, bu istikrarsız ortamı yarattığı katı bir evrenle 

aşmaya çalışsa da modern kapitalizm buna izin vermez.    

“Üretimin sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki 

kesintisiz sarsıntı, sonu gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva 

çağını bütün daha öncekilerden ayırt eder. Bütün sabit, sönmüş 

ilişkiler, beraberlerinde getirdikleri eski ve saygıdeğer önyargılar ve 

görüşler ile birlikte çözülüyorlar, bütün yeni oluşmuş olanlar 

kemikleşemeden eskiyorlar. Yerleşmiş olan ne varsa eriyip gidiyor, 

kutsal olan ne varsa lanetleniyor.(…)”65 

Tüm toplumsal ilişkileri kapsayan böylesine bir dönüşüm veya sürekli devrim hali 

aynı zamanda belli bir insan tipinin inşası demektir. Modern toplumun bir üyesi olarak 

modern insanın karakter yapısı, gelişime açık, yüzü geçmişten ziyade geleceğe dönüktür. 
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“Bu sürekli devrim ne türden insanlar üretiyor? Hangi sınıftan 

olursa olsun, insanların modern toplumda varlıklarını sürdürebilmeleri 

için kişiliklerin de bu toplumun akışkan ve açık biçimine girmesi 

gerekiyor. Modern insanlar değişimi arzulamayı öğrenmek, kişisel ve 

toplumsal hayatlarında değişikliğe açık olmaktan öte, onu pozitif 

anlamda istemek, aktif olarak peşinde koşmak ve ona uymak 

zorundalar. Gerçek ya da fantazileşmiş bir geçmişin “yerleşik, donuk 

ilişkileri”ne nostaljik göz yaşları dökmek yerine hareketlilikten haz 

duymayı, yenilenme peşinde koşmayı; yaşam koşulları ve diğer 

insanlarla ilişkilerinde ileriye, gelecekteki gelişmelere bakmayı 

öğrenmek zorundalar.”66 

Akışkan ilişkiler ağına dahil olmak zorunda kalan modern insanın toplumda ayakta 

kalabilmek için geçmişiyle bağ kurması da pek istenmez. Bireyin geçmişle ilişkisi unutkanlık 

sorununu gündeme getirmektedir. Modernliğin unutkanlıkla özel bir bağı bulunmaktadır. 

Modernliğin tarihi, bir yönüyle, soykırımların, savaşların, kitlesel göçün ve yoksulluğun tarihi 

olmuştur. Bu bağlamda, modernlik, kendini unutkanlıkla varedebilmiştir.  

Kendine özgü bir unutkanlık biçimine sahip olan modernliğin, aynı zamanda belli bir 

hatırlama kültürü de vardır.67 Bir toplumun geçmişiyle kurduğu ilişki, o toplumun hatırlama 

kültürüyle yakından ilgilidir. Soykırıma uğramış toplumların belleklerinin sahiplenilmesi ve 

bunlara dair ulusal müzelerin oluşturulması projeleri, hatırlama kültürünün tezahürlerinden bir 

tanesidir. 

Modern toplum, unutkanlığı değişik biçimlerde hayata geçirmektedir. Unutkanlığın 

başlıca kaynakları olarak, yerelliğinden kopartılan bir toplumsal düzen ve insani ölçeklerle 

kavranamayan süreçlerin işleyişi gösterilebilir. İnsanüstü hız, inşaatları bitmeyen aşırı nüfuslu 
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büyük kentler, emek sürecinden kopartılmış tüketim biçimleri modernliğin unutkanlık 

kaynağına verilebilecek örneklerdendir.68 

Modern toplum unutkanlıkla kendisini var etmekte ve topluma belli hatırlama 

biçimleri dayatarak tarihsel sürekliliğini kurabilmektedir. Marx, modern hayatın oluşumunu 

‘katı’ ve ‘ergime’ tasavvurları üzerinden tasvir etmişti. Buradan hareketle, hatırlama 

biçimlerini katılık, unutmayı ise yaşananların erimesi olarak tasavvur edebiliriz. Katı olan her 

şeyin buharlaştığı bir dünya, aynı zamanda toplumsal belleğin sürekli müdahale ile inşa 

edildiği bir dünyadır. Bu dünyaya ilişkin farklı bir kavramsallaştırma denemesini sosyolog 

Zygmunt Bauman’da görmekteyiz. 

 3. Akışkan Modernlik 

Bauman, modern çağın içinde bulunduğu yeni evreyi açıklayabilmek için 

‘akışkanlık’ kavramını kullanır.69 Akışkanlık kavramının bir benzetme yöntemi 

olarak kullanılmasının nedeni ‘katı’ olanın ağırlığına karşı ‘akışkanlığın’ hafifliği 

temsil etmesidir. Akışkan nesnelerin, katılara kıyasla, belli bir mekânsal ve 

zamansal sabitliği yoktur. Akışkanlıkta önemli olan, sürekli bir değişme ve 

zamanın akışıdır. Akışkanların çok kolay yer değiştirmesi, akması, damlaması, 

dökülmesi, taşması veya temas ettiği her nesneyi değişime uğratabilmesi gibi 

özellikleri modernliğin içinde bulunduğumuz döneminin tasviri için önemlidir. 

“…moderniteyi bir bütün olarak kendinden önce gelen 

dönemlerden ayıran şey, elbette ki onun takıntılı ve saplantılı bir 
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şekilde modernize etme çabasıdır-ve modernize etmekten kasıt 

akışkanlaştırma, eritme ve ergitmedir.”70 

İçinde bulunduğumuz modernliği farklı kılan, kendinden önceki dönemin 

modernliğinin niteliklerinin ağır, katı, yoğun, ve sistemsel olmasıdır. Akışkan modernliği 

tanımlayan özellikler ise, hafif, sıvılaşmış, kılcal ve ağ gibi yayılmış olmasıdır. 

“Eleştirel kuram döneminin bu ağır/katı/yoğun/sistemsel 

modernitesi totaliter bir rejim doğurmaya müsait bir moderniteydi. 

Zorla kabul ettirilmiş, her şeyi içine alan homojen yapısıyla totaliter 

bir toplum modeli, tam olarak etkisiz hale getirilememiş saatli bir 

bomba veya bedenden bir türlü çıkarılıp atılamamış kötü ruh gibi 

tehditkâr bir şekilde ufukta asılı durmaktaydı. O modernite 

düzensizliğin, çeşitliliğin, anındalığın, çokanlamlılığın ve bireysel 

farklılıkların ezeli düşmanıydı.”71 

Katı modernliğin ekonomik modeli, Fordist fabrika modeli, insan kaynağı ise Max 

Weber’in idealleştirdiği rasyonel bürokrasi anlayışı idi. Bauman, katı modernliği ağır 

kapitalizmle ilişkilendirmektedir.  

“Ağır aşamasındaki sermaye, en az işçiler kadar sıkı bir şekilde 

yere zincirliydi. Günümüzde ise, içinde bir evrak dosyası, cep telefonu 

ve küçük bir bilgisayardan fazla bir şey olmayan küçük bir el çantası 

alıp istediği yere seyahat edebilmekte. İstediği yerde durup mola 

verebiliyor ve işi bittikten sonra da hiçbir yerde kalması 

gerekmiyor.”72 

Sermayenin zincirlerinden kurtularak özgürlüğe kavuştuğu bu akışkanlık çağında, işçi 

sınıfı, aynı özgürlüğe sahip değildir. Onlar için, hareket kısıtı, eskisi gibi devam etmektedir. 

İşçi sınıfı için yapılacak olan, emeğini satacak kesin ve sağlam bir mekân aramaktır. Akışkan 
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modernlik dönemi, fabrikaların belli bir mekâna sabitlenmediği bir anlamda havada uçmaya 

başladığı dönemdir. Akışkan modern dönemin insanları, bu durumu, çeşitli krizlerle anlamaya 

başlayacaklardır. 

“Ağır kapitalizm gemisinin yolcuları, kaptan köşküne çıkma 

ayrıcalığı ve yetkisi olan seçkin mürettebatın gemiyi de idare edip 

hedefine ulaştırabileceğine (her zaman haklı olmasalar da) 

inanıyorlardı. Yolcular böylece bütün dikkatlerini, geminin her 

yanında asılı ve kalın harflerle yazılı yönerge ve kuralları öğrenmeye 

ve onları uygulamaya verebiliyorlardı. Şikâyet etseler (hatta bazen 

isyan çıkarsalar) de bu, gemiyi limana yeterince hızlı ulaştırmayan ya 

da yolcuların rahatıyla hiç ilgilenmeyen kaptana karşı oluyordu. Diğer 

yandan “hafif kapitalizm” uçağının yolcuları, pilot kabininde kimsenin 

olmadığını ve üzerinde “otomatik pilot” yazan esrarengiz kara 

kutudan uçağın nereye uçtuğu, nereye ineceği, hangi havaalanına 

inileceğine kimin karar verdiği ve yere sağ salim inmek için yolcuların 

yapabileceği herhangi bir şey olup olmadığıyla ilgili bir şeyler 

öğrenmenin imkânsız olduğunu dehşetle fark ediyorlar.”73 

 Kutsal olanın dünyevileştiği, geleneksel olanın tasfiye edildiği, insanların varoluş 

çevrelerinden koparılarak kentlere yeni bir kimlik içinde savrulduğu bu dönemi özetleyen 

sözcükler de akışkanlık ve buharlaşma olabilirdi. Değişime direnç gösteren her şeyin, belli bir 

katılık içerdiği, buna karşın, değişimin akışkanlığının katılığı erittiği ve buharlaştığı 

şeklindeki bir tasvir, modernliğin ruhunu ifade etmede başarılıdır.  

Bauman, söz konusu akışkanlık metaforunu bir adım daha ileri taşımıştır. 

Manifestodaki katı olan her şeyin buharlaştığı bir dünyanın, yeni bir akışkanlığı barındırdığını 

iddia etmiştir. Manifestoda tasvir edilen dünyanın ve bu dünyayı var eden eski güçlerin 

oluşturduğu ilişkilerin katılığına karşın, burjuvazi, sosyal ve siyasal dönüşümün akışkanlığına 
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önderlik etmiştir. Yaratılmak istenen yeni dünyada amaçlanan, yeni ve daha gelişmiş katılara 

uygun bir dünyadır. Bauman’a göre, modernliğin bu aşaması çoktan aşılmıştır. Bauman, eski 

yöntemlerin işe yaramadığı, bizlere miras kalan değerlerin ve yaşama formlarının 

işlevsizleştiği bu yeni dönemi, akışkan modernlik olarak nitelendirir.  

Mevcut katı form ve düzenlerden hangisinin eritilip tedavülden kaldırılacağının 

bilinmediği bu dönemde, katı olan her şey buharlaşıp tarih olmaktadır. Ancak, bu dönemde, 

sorun, başka bir boyuta taşınmıştır. Çünkü artık ne yapmalı veya nasıl yapmalı sorularının 

yanına kim yapacak sorusu eklenmiştir. Bir şeyler icra etme gücü olarak iktidarın, bir 

öngörme yeteneği olarak siyasetten kopuşunun yaşandığı bu dönemde her alanda bir kafa 

karışıklığı yaşanmaktadır.  

“İçinde bulunduğumuz kötü durumun ‘akışkanlığının’ başlıca 

nedeni, kısaca ‘liberalleşme’ denen, iktidarın (yani yapabilme erkinin) 

politikadan (yani nelerin yapılması gerektiğine karar verme yetisi) 

ayrıldığı, bunun sonucu olarak eyleyicinin ortada olmadığı veya zayıf 

kaldığı ya da başka bir deyişle hedef için gerekli eldeki araçların 

yetersiz olduğu durumdur.”74 

Bauman’ın sözleriyle ifade etmek gerekirse, akışkan modernlikte, iktidar ve siyaset 

uzun süredir yaşadıkları şiddetli geçimsizliğe son vererek boşanmışlardır ve aynı evde 

oturmamaktadırlar.  Modernlikte yükselen yeni üretim güçleri, eski dönemi miadı dolmuş 

unsurlar olarak görüyordu. Yeni dönemin koşullarına ayak uyduramayan yapıların yerini yeni 

yapıların alması şarttı. Modernlik öncesi katıların bir an önce buharlaştırılmasının nedeni 

zamana dayanıklı, kalıcı ve kesin katılıklara duyulan ihtiyaçtı. 

“Modernite, isimlerin ve şeylerin, sözcüklerin ve anlamların 

mükemmel ve birebir uyumuna; boş noktaların ve durumların 
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olmadığı öğrenimle aşırı yüklenmiş bir kurallar setine; her fenomenin 

bir dosyasının olduğu, ancak her biri için birden çok dosyanın 

olmadığı bir sınıflandırma bilimine; eylemin her parçası için bir failin 

olduğu, ancak her bir eylem için birden çok failin olmadığı bir görev 

bölümüne; özetle her durum için belirsiz olmayan bir reçetenin olduğu 

ve bir reçetesi olmayan hiçbir durumun olmadığı bir dünyaya 

uygundu.”75 

Bauman’a göre, modernlik, kendinden önceki evrede içiçe geçmiş, örtüşmüş ve 

uyumlu bir şekilde var olan zaman ve mekân birlikteliğine yönelik bir itirazla ortaya 

çıkmıştır. Zaman ile mekân yaşam pratiğinden ayrılmış ve artık tek başlarına birer eylem alanı 

haline gelmiştir. Zamanın tarihselliği modernlik ile başlamıştır. Zaman ile mekânın 

mücadelesi ile başlayan modern zamanlarda mekân ağır, katı ve hantal olanı temsil ederken 

zaman aktif ve dinamik tarafı temsil etmekteydi.76 

Böyle bir felsefi arka planda modern iktidarın kurumsallaşmasını açıklamak zor 

değildir. İktidarı kuran ve uygulayanlar, sahip oldukları hareket kolaylıkları sayesinde zamanı 

örgütlemekteydiler. Modern iktidarın üzerinde uygulandığı kesimler için aslolan bulundukları 

mekâna hapsolmalarıydı. İktidarın en tepesinde bulunanlar aynı zamanda hıza ve dolayısıyla 

ulaşım araçlarına erişimi en kolay olanlardı.77 

“Çocukken (yani başka bir zamanda ve başka bir 

mekândayken) şu soruyu sıklıkla duyardınız: “Buradan oraya gitmek 

ne kadar sürer?” Cevap ise, “Eğer hızlı yürürsen, aşağı yukarı bir 

saat”, olurdu. Çocukluğumdan çok daha eski zamanlarda bu cevap, 

kanımca, şöyle olurdu: “Eğer şimdi yola çıkarsan, öğlene orada 

olursun,” ya da “Gün batmadan orada olmak istiyorsan, hemen yola 

çıksan iyi olur.” Günümüzde de benzer cevaplar duyabilirsiniz. Fakat 
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öncesinde, “Araban var mı, yoksa yürüyerek mi gideceksin?” gibi 

daha ayrıntılı bilgi isteyen bir soru olacaktır.”78 

Akışkan modernlik, aynı zamanda zaman ve mekân evliliğinin bittiği bir dönemdir. 

Modern toplumun işleyiş ve varlığının köklü bir şekilde sorgulandığı bu dönem, çok uzun 

mesafelerin çok kısa sürelerde aşıldığı ve böyle bir durumun normalleştiği bir dönemdir. 

Toparlamak gerekirse, Bauman, akışkan modernlik kavramsallaştırmasıyla, 

modernliğin kendi içinde birçok aşamaya ayrılabileceğini ve katı modernliğin yerini akışkan 

modernliğe bıraktığını ifade etmek istemiştir. Bu dönem, modernlikten ayrı bir dönem 

değildir. Artık, eritilecek katılıklar kalmamıştır çünkü her şey akışkan hale gelmiştir. 

Toplumsal hayatın her bir aşaması, bireyler arası ilişkiler, aşklar, duygular vs. her şey akışkan 

haldedir.  

Modernliğin sonuna gelindiği veya bittiği tezlerine karşı, yaşanan sürecin modernlik 

içinde bir aşama olduğunu ve dolayısıyla içinde bulunduğumuz çağın, modernlik içinde 

anlaşılabileceğini ve modernlikten bir kopuşun söz konusu olmadığını göstermesi bakımından 

Bauman’ın görüşleri önemlidir. Öte yandan, Oğuz Atay’ın eserlerini modernlik bağlamında 

değerlendirmemize daha fazla imkân tanıdığı için modernliğe ilişkin böylesi bir yaklaşımın 

elverişli araçlar sağladığını ifade etmek gerekir. 

 III. TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ ÜZERİNE 

Türkiye modernleşmesinin başlangıcıyla ilgili geleneksel yaklaşım, bu süreci, 1789 

Fransız İhtilali ile başlatır.79 Bu bakımdan, tarihsel olarak Türkiye modernleşmesinin bir 
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ayağının Osmanlı İmparatorluğu’nda bir ayağının ise Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu 

söylenebilir.  

Fransız İhtilalinin patlak verdiği 18. yüzyıl sonunda, Osmanlı İmparatorluğu, başta 

Balkanlar olmak üzere, Anadolu ve Arap coğrafyasının büyük kısmında siyasal egemenliğini 

sürdürmekteydi. Ancak, bu egemenlik, çoğu bölgede merkezi niteliğini kaybetmişti. Bu 

dönemde, büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Osmanlı nüfusunun 25 milyon 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun çok büyük bir kısmı, kırsal alanlarda yaşamaktaydı. 

Sahip olunan geniş topraklara kıyasla nüfusun azlığı, göze çarpmaktaydı.80 Bu bakımdan 

gerek nüfusun azlığı ve gerekse devletin zayıf merkezi niteliği, Osmanlı Devleti’nin 

modernlik öncesi bir yapıda olduğunu gösteren olgulardır. 

Osmanlı modernleşmesi, başlarda askeri yenilgilere karşı alınacak bir tedbirler 

programı olarak ortaya çıksa da, bu reformların sadece ordunun modernleşmesiyle sınırlı 

kalamayacağı açıktı. Askeri reformların tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi, tıp ve 

mühendislik eğitimine, bu eğitim için Avrupa’dan hocalara ve danışmanlara, Avrupalı 

uzmanlar için ise belli bir bütçeye gereksinim duyulmuştu. Böyle bir gereksinim ise, mali 

reforma bağlıydı. Görüleceği üzere, askeri reformlar, eğitimden maliyeye, maliyeden hukuka 

birçok alanda değişlik yapmayı zorunlu kılmıştı. Bu bağlamda, Osmanlı modernleşmesinin 

belli bazı bürokratların kişisel tercihlerinden ziyade zorunluluklardan kaynaklandığı 

belirtilebilir. 

Öte yandan, bu reformların birbirini izlemesinde de bir zorunluluk söz konusudur. 

Bütün reformların birbirini tetiklemesinin altında yatan temel dinamik, yeni oluşmaya 

başlayan dünya düzenine uyum sağlamak için güçlü devleti kurmaktır. Bu güçlü devlete giden 
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yolun taşları, modernleşme sürecinin tarihsel izdüşümlerinden oluşmuştur. Bu yönüyle bu 

süreç bir kere başladı mı bir daha geri dönülemeyen bir süreç haline bürünmüştür. 

Eric Jan Zürcher’in modernleşme ile ilgili olarak tespitleri, bu geriye dönülmezliğin 

tartışılmazlığını ve bunun siyasal düşünce hayatına etkisini vurgulamaktadır: 

“Modernleşme kavramından haberdar olan tarihçiler, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Türkiye’deki gelişmeleri, bir kere harekete geçti mi 

dur durak bilmeden ve geriye döndürülemez şekilde ilerleyecek olan 

akılcı bir Batı sisteminin etkisinde kalmış insanlar ile ilerlemenin 

yoluna çıkan gelenekçiler arasındaki bir mücadele olarak 

görmektedirler.”81 

Modernleşme süreci, Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa nüfuzunun artmasıyla koşut 

bir biçimde gelişmiştir. Bu nüfuz, kendini siyasal, ekonomik ve düşünce dünyası olarak üç 

farklı alanda göstermiştir.82  

Avrupa’nın ekonomik nüfuzunun artması Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya kapitalist 

sistemine bir pazar olarak açılması ve sisteme eklemlenmesiyle ilgilidir. Siyasal nüfuz, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun mevcut egemenlik ve devlet yapısının felce uğratılarak yeni ve 

farklı bir siyasal birlik formu olarak yeniden inşa edilmesini içerir. Düşünce alanında maruz 

kalınan etki ise, Fransız İhtilali ile birlikte tüm dünyayı saran laiklik, pozitivizm, milliyetçilik 

gibi ideolojilerin Osmanlı kamuoyunda konuşulmaya başlanmasıdır.  

Geç Osmanlı dönemine ait siyasal ve ekonomik gelişmelere bakıldığında, bu 

gelişmelerin, yukarıda yer verdiğimiz Avrupa’nın üç nüfuz alanına yönelik bir savunma ve 

strateji geliştirme olduğu görülmektedir.  
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Siyasal ve ekonomik gelişmeler; 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, 1839 

Tanzimat Fermanı’nın ilanı, 1876 Kanun-i Esasi’nin ilanı ile başlayan I. Meşrutiyet Dönemi, 

Jön Türklerin kontrolünde gerçekleşen 1908 Meşrutiyet Devrimi gibi siyasal olaylar 

çerçevesinde değerlendirilebilecek konulardır. Bu dönemde, sadece reformlar yapılmamış, 

reformların ürünü sayabileceğimiz Anayasacılık düşüncesi de tartışılmaya başlanmıştır. Yine 

bu dönemde, öncelikle, III. Selim ve II. Mahmut ve II. Abdülhamit gibi reformcu Padişahlar, 

Tanzimatçı bürokratik elitler, sonrasında Jön Türkler ve nihayetinde İttihat ve Terakki 

Cemiyeti birer siyasal özne olarak modernleşme sürecini yönetmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı sonucunda yıkılmasıyla birlikte Türkiye 

Cumhuriyeti yeni bir ulus-devlet olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye modernleşmesinin 19. 

yüzyılın ortalarından başlayarak 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden süreci ‘erken 

modernleşme’ dönemi olarak adlandırılmaktadır.83 Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

siyasal bir birlik olarak ortaya çıkışını erken modernleşme döneminin bir ürünü saymak 

mümkündür. 

Burada belirtmek gerekir ki, genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

dönemlerinde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla yeni bir evreye geçen 

modernleşme süreci, Avrupa’nın üç nüfuz alanına yönelik verilen tepkilerin biraradalığıyla 

anlaşılabilir.84 Bu tepkiler, birbirini her yönden etkilemiştir. Şöyle ki; Avrupa’nın ekonomik 

alandaki nüfuzuna yönelik verilen tepkiler, salt ekonomik alanda kalmamış, bunun siyasal 

yansımaları olmuştur. Aynı şekilde, dönemsel olarak Avrupa’nın düşünsel alandaki nüfuzu, 

tüm modernleşme sürecinde bir tepki unsuru olarak bir kenarda durmuştur. Avrupa’nın 

bahsedilen üç nüfuz alanı nasıl içiçe geçmişse, Osmanlı ve Türkiye modernleşme sürecindeki 

yansımalar da aynı şekilde karmaşıklaşmıştır. 

                                                           
83 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s.81. 
84 E. J. Zürcher, a.g.e., 2014, s.15-16. 
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 1. Türkiye Modernleşmesinin Niteliği ve Karakteri  

Modernleşmenin, gelişmiş toplumların niteliklerinin az gelişmiş toplumlar tarafından 

benimsenme süreci şeklindeki klasik tarifi esas alınacak olursa, Osmanlı toplumunun bu 

sürecin başındaki bir toplum niteliğinde olduğu kabul edilebilir. Bu düşünce, yaşanan sosyal 

ve siyasal sorunları değişimin beraberinde getirdiği sorunlar olarak görecek ve Türkiye’nin iki 

yüzyıllık modernleşme tarihinin çerçevelediği sınırlar içinde çözümler arayacaktır. Böyle bir 

yaklaşım, Osmanlı modernleşmesiyle başlayan çatışmaların kaynağını dışsal bir etki olarak 

değerlendirecek ve erken Cumhuriyet dönemi siyasal yaşamını bu değerlendirme üzerinde 

kavramaya çalışacaktır. Ancak belirtilmelidir ki, bu kavrayış eksik bir kavrayıştır. 

Bu eksikliği, Türkiye’nin modernleşme tarihini ele alan resmi anlatılarda da 

bulmaktayız. Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihi, III. Selim’in tahta çıkışıyla başlatılmakta 

ve halen içinde bulunduğumuz bir durum olarak tasvir edilmektedir. Bu anlatıya göre, 

Osmanlı İmparatorluğu, başlangıçta sahip olduğu ekonomik ve siyasal gücü zamanla 

kaybetmeye başladığını, ilk olarak yaşadığı askeri yenilgilerle fark etmiştir. Bu şekilde, 

asırlarca süren üstünlük duygusu yerini yenilmişlik ve kayıp duygusuna bırakmıştır. 

Başlangıçta, Osmanlı ordusunu modernleştirme girişimiyle başlayan bu süreç, dalga dalga 

diğer temel kurumlara da sirayet etmiştir.  

Osmanlı’yla ilgili geleneksel tarihsel yaklaşımda, Osmanlı toplumunun durağan bir 

yapı olarak nitelendirildiği, kendine özgü ve kendi içine kapalı bir toplum olduğundan 

modernleşme yönündeki çabaların dış kaynaklı olduğunun vurgulandığı görülmektedir. Böyle 

bir anlatımda, modernleşme süreci, siyasal-hukuki düzenlemelere ve modernleştirici sınıfın 

özgül ağırlığına atıfla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımda Osmanlı-Türkiye tarihi, 
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altın çağdan duraklamaya, duraklamadan çöküşe ve kahramanların ortaya çıkarak toplumu 

Batılılaşma yoluyla kurtarmasının hikâyesine dönüşmektedir.85 

Fakat Osmanlı-Türkiye modernleşme süreci, tek tek kurumların modernleşme tarihi 

demek değildir. Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihi salt modernleştirici sınıfın rolüne ve 

dolayısıyla onların siyasal-ideolojik konumlarına da indirgenemez.  

Osmanlı modernleşmesi, Tanzimat dönemiyle sınırlanamayan ve coğrafi olarak 

Osmanlı Türkiye’sini aşan tarihsel ve sosyolojik bir olgudur. Avrupalılarla karşılaşmanın ve 

onlara savaşlarda yenilemenin yarattığı kaos, Osmanlı modernleşmeci sınıfının, 

İmparatorlukta, sosyal ve siyasal yapıya hâkim olan İslam dininin ve İslami kurum ve 

kuralların yaşanan değişime ayak uydurabilmesi bağlamında sorgulanmasını ve dolayısıyla 

bunların hâkim konumunun sarsılmasını gündeme getirmiştir. Bu gündemin diğer bir etkisi, 

kamusal ve özel hayatta kendisini göstermiştir. Seküler düşünce tarzlarının kamusal hayata 

egemen olmaya başlaması, zamanla geleneksel aile yapısında da var olan kalıpların 

kırılmasına yol açacaktır.86 

Türkiye’nin yüzleşmek zorunda kaldığı sorunları, modernleşme tarihi içinde aramak 

doğru bir başlangıç olsa da, modernleşme için, kesin bir tarih ve coğrafya belirlemeye 

çalışmak yerinde bir girişim sayılmamalıdır. Bu tespit, gerek Osmanlı modernleşmesi gerekse 

erken dönem Türkiye Cumhuriyeti modernleşmesi için geçerlidir. Bunun yerine, 

modernleşme anlatısına eleştirel yaklaşarak Türkiye modernleşmesinin karakteristik 

özelliklerini ortaya çıkarmak daha verimli bir yaklaşım olacaktır. Verimli olacaktır çünkü bu 

şekilde, Türkiye modernleşmesini tarihsel bağlamına yerleştirmek mümkün hale gelecektir. 

Bunun temelinde ise, Türkiye modernleşmesini anlamak çabası yatmaktadır. 

                                                           
85 A. Özkazanç, a.g.e., 1998, s.130. 
86 İ. Ortaylı, a.g.e., 2005, s.13. 
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İlber Ortaylı, Türkiye modernleşmesini incelemeye nereden başlanırsa başlansın, 

yaşanan olayların kronolojik cetvelinde fakat derinlemesine ele alınması gerektiğini 

belirtmektedir. 

“Osmanlı modernleşmesi için kesin bir tarihleme ve coğrafya 

çizmenin güçlüğü ortadadır. Üstelik yeryüzünün büyük devrimler 

geçirdiği 18. ve 19. yüzyıllarda bütün dünyanın, hatta Avrupa’nın bile 

bu çalkantıları eşzamanlı ve eşdeğerli olarak yaşadığı söylenemez. 

Osmanlı modernleşmesi, Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı 

devrinde matbaanın kurulması, Osmanlı kültüründe ve hayat 

tarzındaki Batılılaşma girişimleriyle mi, yoksa II. Mahmud’un 

reformlarıyla mı veyahut Gülhane’de okunan Hatt-ı Hümayun’la mı 

başladı? Böyle bir başlangıcı II. Osman’ın başarısız reform isteklerine 

kadar indirenler de vardır. Bu gibi etnosantrik değerlendirmeler bir 

yana, niçin Dimitri Cantimir’in Eflak’taki yönetimi veya 

Sırbistan’daki rahiplerin 18. yüzyıl başlarına uzanan eğitim 

reformlarıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşmenin 

başlandığını iddia etmek mümkün olmasın?”87 

İlber Ortaylı’nın düşünsel planı içinden tartışmaya devam edecek olursak, Türkiye 

modernleşmesini anlamak için siyasal kurumlara, Türkiye’nin toplum yapısına ve toplumsal 

tarihine daha fazla eğilmek gerekir. Bunun yolu da kurumların, kanunların, reformların 

kronolojik bir esasla tarihini yazmak değildir. Bu tarihsel gelişimin, modernleşme sürecinin 

karakteristiğini belirleyen yönünü açığa çıkartmaktır. Bunun için öncelikle, Türkiye 

modernleşmesinin tarihsel başlangıcını, bitişini, yaşını ve hatta cinsiyetini açığa çıkartacak bir 

anlatıdan uzak durulmalıdır. Böyle bir söylemden uzak durmak, modernliğin tek bir biçiminin 

olmadığını, tam tersine birçok farklı modernlik türünün bulunduğunu kavramakla 

mümkündür. Kısaca, modernlik, çoğul bir karaktere sahiptir.  

                                                           
87 İ. Ortaylı, a.g.e., s.28. 
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Geç modernleşen ülkelerin yaşadığı modernleşme süreçlerinin, bu ülkelerin 

konumlarından kaynaklanan belli özelliklerinin olduğunu belirten İlhan Tekeli’ye göre 

Cumhuriyetin ilk döneminde ‘köktenci bir modernite projesi’ uygulanmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında, geç modernleşmenin sonuçlarını hızla ortadan kaldırmaya yönelik çabalar, toplumu 

tepeden dönüştürmeyi amaçlayan bir süreci başlatmıştır. 

“Otoriter/militer bir proje olarak geç modernleşme 

yaşayan toplumların da deneyimleri tarihseldir. Her toplum 

kendi modernleşme deneyimini yaşarken o toplumun 

özgüllüklerine, coğrafyasına ve tarihine göre biçimlenmektedir. 

Bu, tarihsel bir süreçtir. O halde, dünya modernleşme 

deneyimleri gözlendiğinde, çoklu bir modernleşme söz konusu 

olacaktır.”88 

Modernleşmenin çoklu güzergahlarının olabileceği düşüncesini ileri süren Tekeli, 

Osmanlı-Türkiye modernleşmesini çoklu bir dönemleme içinde değerlendirir. Bir başka 

anlatımla Tekeli’ye göre Osmanlı-Türkiye modernleşmesi farklı nitelikleri haiz dönemlerle 

anlaşılabilir. Onun dönemlendirmesi dörtlü bir çerçeve içerir.89  

Buna göre, Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin 1826-1923 arasındaki dönemi, 

‘Utangaç Modernite’ dönemidir. Buradaki utangaçlıktan kasıt, bu dönemdeki sürecin yavaş 

ve uzun olmasıdır. Bu dönemdeki modernleştirici sınıf, toplumdaki modernleşme 

karşıtlarından çekindikleri için reformları açıkça savunamamışlardır. 

1926 ile 1950 arası dönem Cumhuriyetin ilk dönemiyle başlayan dönem olup, Tekeli, 

bu dönemi ‘Köktenci Modernite Projesi’ olarak nitelendirir. Bu dönemde, tek parti 

                                                           
88 İlhan Tekeli, “1960’lı Yıllarda Türkiye’de Planlama Düşüncesi’nin Yeniden Canlanışını Modernite Projesi 

İçinden Okumaya Çalışmak”, Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yılllarda Türkiye içinde, R. Funda Barbaros 

ve Erik Jan Zurcher (haz.), Efil Yayınevi, İstanbul, 2013, s.28. 
89 İ. Tekeli, a.g.m., s.30-31. 
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yönetiminin gücünden yararlanılarak Avrupa’da gelişmiş olan modernlik projesi Türkiye’ye 

büyük ölçüde uygulanmıştır. 

‘Popülist Modernite’ diye adlandırılan dönem Türkiye’nin çok partili dönemi yaşadığı 

dönemdir. 1950-1980 arasındaki bu dönemde Türkiye’nin modernleşme süreci devam etmiş 

fakat birden fazla partinin varlığıyla beraber toplumsal hassasiyetler dikkate alınmıştır. 

Tekeli, 1980’li yıllardan itibaren dünyada yaşanan ekonomik ve siyasal dönüşümün 

etkisiyle birlikte Türkiye’de ‘Modernite Projesinin Aşınması’ döneminin başladığını belirtir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin iki yüzyıla yaklaşan dönüşümünü ortaya 

koymaya çalışan Tekeli’nin, bu dönemlendirme çabası, yaşanan modernleşmenin 

tarihselliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Öte yandan böyle bir dönemlendirme ve 

her bir modernleşme dönemine ilişkin nitelendirme başlıkları da bu sürecin genel 

karakteristiğini açığa çıkartacak cinstendir. 

Gerçekten de, tarihsel olarak modernleşme, tek bir gelişim çizgisi üzerinde ilerleyen 

bir süreç olmamıştır. Dünya tarihi farklı modernleşme deneyimine sahip ülke örnekleriyle 

doludur. Ancak, yine de, modernleşme süreçlerinin temel sorunsalının Avrupa olduğu ve 

tarihsel bağlamının Avrupa tarafından belirlendiği belirtilebilir.90 

Sosyal bilimlerde, Batı ile modernlik arasında özdeşlik ilişkisinin kurulmaması 

gerektiği, Batılı olmayan toplumların modernlik deneyimlerinin farklılık arz ettiği, 

Batılılaşmayan ancak modernleşen toplumların bulunduğu kısaca Batı dışı modernlik 

biçimlerinden bahsedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu görüş, Batı menşeli modernlik 

tecrübesinin farklı coğrafyalarda yeniden anlamlandırıldığı iddiasını taşır.91 Bu bağlamda, 

                                                           
90 A. M. Aytaç, a.g.e. 2012, s.118. 
91 Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme 

ve Batıcılık içinde, Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.57. 
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Fransa’nın Jakoben modernliği ya da İngiltere’nin liberal modernliği arasında nasıl farklılık 

varsa, Türkiye modernleşmesinin kendine özgü yanlarının veya temel karakteristik 

özelliklerinin bulunduğu ifade edilebilir. 

Türkiye özelinde modernleşme sürecinin belirleyici ekseni, Avrupalılaşmak olsa da, 

böyle bir amaca ulaşmada gerekli olan içerik noktasında, aynı netlikten söz edilemez.92 İçerik 

konusundaki belirsizlik, Türkiye modernleşmesinin karakteristik özelliklerini 

belirginleştirmiştir.  

Modernlik, evrensel bir kategori olsa da, Türkiye modernleşmesinin takip ettiği 

sürecin çoklu niteliğini anlamaya yönelik bir girişim, bir bakıma bu sürecin temel 

karakteristik özelliklerinin haritasını ortaya koyacaktır. Bu bağlamda, her modernleşme 

tecrübesinin karakterinin, takip ettiği sürecin ilk evresinde gizli olduğu şeklindeki tespit 

yerindedir.93  

Türk modernleştiricilerinde hâkim karakteristik eğilim, bu sürece girmek veya bu 

süreçte bir sıçrama yapmak gerekliliği bir ölüm-kalım meselesi haline gelmedikçe değişme 

ihtiyacı hissetmemek şeklinde gelişmektedir. Türkiye modernleşme tarihi bir bakıma sürekli 

ertelenen yenilenmelerin ve ıslahatların tarihi olmaktadır. Bu yüzden modernleştirici sınıfa 

egemen olan ruh halini gecikmişlik duygusuyla desteklenmiş bir telaş ve endişe hali olarak 

okumak mümkündür. Dolayısıyla, aceleyle yapılmış reformların kusurlarla malul olması 

beklenmedik bir hal olmamaktadır.  

                                                           
92 A. M. Aytaç, a.g.e., 2012, s.124. 
93 Melih Yürüşen, “Türk Modernleşmesini Karakterize Eden Başlıca Engeller Üstüne Bir Deneme”, Liberal 

Düşünce Dergisi, Sayı:36, Güz 2004, s.27. 
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Bir başka karakteristik özellik, Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme çabalarının, 

tıpkı Rusya ve İran’da görüldüğü gibi temel olarak savunmacı bir tepki içinde gelişmiş 

olmasıdır.94 

Türkiye modernleşmesinin temel özelliklerinden biri de, onun bir hukuksal reformlar 

toplamı olmasıdır. Gerçekten de, Tanzimat Fermanı’ndan Avrupa Birliği’ne uyum yasalarına 

uzanan 200 yıla yakın bir süre, bir bakıma hukuksal reformlar tarihidir.  Ancak, modernleşme 

sürecinin yükünü, pragmatik güdülerle farklı ülkelerin hukuk sistemlerinden alınan kanunlara 

bırakan böylesi bir yaklaşım, daha baştan bazı içsel çelişkileri bünyesine taşımıştır. Belirtmek 

gerekir ki, modern toplumlarda, hukukun toplumsal yaşamı düzenleme işlevi vardır. Bu 

bakımdan, modernlik ile hukuk arasındaki ilişki bir yansımadan ibarettir. Kanunlar, modern 

toplumu oluşturan yapıların arasındaki ilişkilerin dağılmasını engelleyici bir işlev 

görmektedir.  

Modern toplumlarda var olan toplumsal sistemi dengede tutmaya çalışan hukuk, 

modernleşme süreci içinde bulunan toplumlarda bir ideal olarak benimsenmiş olan ilişkileri 

sistematize etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye modernleşmesinde hukukun gölge 

veya yansıma işlevinden ziyade kurucu ve toplumsal yapıyı dönüştürücü işlevinin ön plana 

çıktığı söylenebilir.95 

Türkiye modernleşmesinde hukukun, toplumsal değişmeyi inşa edici yönü baskındır. 

Bu baskınlığı, hukuksal reformlar üzerinden yorumlamak mümkündür. Toplumsal ilerleme ve 

dönüşüm gerekliliği konusunda sağlanan uzlaşı, bu dönüşümü gerçekleştirecek hukuksal 

reformların içeriğine gelince sağlanamaz. Hukuksal reformların içeriğine yönelik eleştiriler, 

siyasal bölünmelerin başlıca sebeplerinden olagelmiştir. Hukuksal reformların 

                                                           
94 Touraj Atabaki-Erik J. Zürcher (Der.), Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme, çev. Özgür Bircan, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s.2. 
95 A. M. Aytaç, a.g.e., 2012, s.169-170. 
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modernleştirme sürecinde oynadığı bu aşırı ve baskın rol, yapılan düzenlemelerle ideal bir 

durumun oluşacağına duyulan güvenle alakalıdır. 

Modernleşme sürecini başlatan dinamikler içsel veya dışsal olabilmektedir. Osmanlı 

modernleşmesine bakıldığında, modernleştiricilerin içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal 

koşulların belirleyici olduğu, modernliği öngörerek buna dair girişimlerde bulunmak yerine, 

savaş gibi dışsal dinamiklerle harekete geçen bir tavır sergiledikleri anlaşılmaktadır.  

İdris Küçükömer, Batılı devletlerin belli bir tarihsel aşama olarak vardıkları kapitalist 

düzenin Osmanlı’da aynı şekilde gerçekleşemeyeceği düşüncesinden hareketle, Osmanlı 

modernleşmesinin dışsal baskılarla gerçekleştiği kanısındadır. Dışsal baskılarla başlatılan bir 

süreç olarak modernleşme, doğal olarak, hep bir taklitçilik anlayışı çerçevesinde şekillenmek 

zorundaydı. Küçükömer’e göre, Osmanlı’da, Batının ekonomik ve sosyal yapısına has 

kurumlar, ancak taklit yoluyla inşa edilebilirdi.96  

İlber Ortaylı ise modernleşme olgusunu salt taklitçilik olarak nitelendirmeye karşıdır. 

Ona göre, Osmanlı idaresi modernleşmeyi zorunluluklar nedeniyle tercih etmiş olsa da bu 

zorunluluk bir iç kararın sonucudur. 

“Osmanlı Batılılaşması, Batı’yı hayranlıkla değil, zorunluluk 

nedeniyle tercih etmiştir. Tanzimat’ın en muhafazakâr görünen kişiliği 

Cevdet Paşa’nın, imparatorluğun idari yapısının Batılılaşmasında en 

önemli rolü oynayanlardan olduğunu unutmayalım. Nihayet ismi 

konmayan Batılılaşma bir dış zorlamadan çok, bir iç kararın 

sonucudur. Çağdaş tarihçilerimizin bolca başvurduğu, dış zorlama 

unsuru için ileri sürülen kanıtlar, daha çok imparatorluğun siyasetine 

yön verdiğini iddia eden megaloman diplomatların hatıralarıdır.”97 

                                                           
96 İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001, s.14. 
97 İ. Ortaylı, a.g.e. 2005, s.24-25. 
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Karşılaşılan sorunlara yeni bir perspektiften bakmak yerine, geleneksel olanın içinden 

bakılmaya çalışılması, yeni bir zihniyet paradigmasının oluşmasına engel olmuş, bu engel ise, 

hep bir altın çağa özlemle aşılmaya çalışılmıştır. Modernleştirici sınıf, modernliğin tetiklediği 

ekonomik ve sosyal krizlere cevap bulabilmek için, hangi kaynaklara bakacağı sorunuyla 

karşılaşmıştır. Burada, toplumların önüne çıkan sorunları çözme kapasitelerinin önceki 

tarihsel verilerle orantılı olacağını hatırlamakta fayda vardır:  

“İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, ama onu serbestçe kendi 

seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, dolaysızca önlerinde 

buldukları, geçmişten devreden verili koşullarda yaparlar. Tüm göçüp 

gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek, yaşayanların beyinlerine bir 

kâbus gibi çöker. Kendilerini ve bir şeyleri altüst etmekle, şimdiye dek 

hiç olmamışı var etmekle uğraşıyor göründükleri esnada, tam da 

böylesi devrimci kriz dönemlerinde, endişe içinde geçmişten ruhları 

yardıma çağırır, onların adlarına, sloganlarına, kıyafetlerine sarılır, 

dünya tarihinin yeni sahnesinde bu eskilerde hürmet edilen kılıklara 

bürünür ve bu ödünç dille oynamaya çalışırlar.”98 

Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme süreci de, Osmanlı’dan intikal eden sosyal ve 

siyasal koşullar altında gerçekleşmiştir. Geniş bir perspektiften bakacak olursak, Lale 

devrinin, Tanzimat döneminin, Meşrutiyet döneminin, Jön Türklerin, kısaca Geç Osmanlı 

dönemi modernleşme deneyimlerinin, Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecindeki payı 

önemlidir. Bazen bu göçüp gitmiş deneyimlerin mevcut hale bir kâbus gibi çöktüğü bazen de 

bu deneyimlerin geçmişten çağrılan bir ruh niteliğine büründüğü haller yaşanmıştır.  

Öte yandan, modernleştirici sınıfın çoğunluğunun memurlardan meydana gelmesi de 

bir başka karakteristik özelliktir. Bu durum, sözü edilen sınıfın kendi kurtuluşları ile devletin 

bekasını özdeş tutmasında önemli bir faktördür.  

                                                           
98 Karl Marx, Louis Bonaparte’ın On Sekiz Brumaire’i, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 

s.30. 
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Bir diğer özellik, bu bürokratik modernleşmeci elitin dünyada yaşanan sosyal ve 

siyasal değişimleri hep kendi dışında görmesi, kendisini ilgilendirmediğini düşünmesidir. 18. 

yüzyılda, Osmanlı’da, siyasal düşünce, Batılılaşma çerçevesinde gelişmiş fakat bu sürecin adı 

açıkça Batılılaşma olarak kabul edilmemiştir. Aynı şekilde, Batı’nın siyasal kurumlarının 

kabulü gibi bir sorunsallaştırma dahi yapılmamıştır. Batılılaşma, resmi belgelerde talep 

edilmekten veya savunulmaktan ziyade hayatın içinde tecrübe edilen bir durumdur.  Osmanlı 

için Batılılaşma, zengin ve ihtişamlı yaşamın tecrübe edilmesidir çoğu zaman. Fakat burada 

önemli olan, Batı ile temas halinde olan bürokratik bir sınıfın pragmatik ve gözlemci bir 

tutum sergilemesidir. Yeni bir dünyanın farkındadırlar fakat siyasal kurumlara ilgi pek yoktur. 

Örneğin, Fransız İhtilali sürecinde Osmanlı’daki Fransız Sefarethanesi personelinin ihtilali 

destekleyici kılık ve kıyafetinin ve propaganda faaliyetlerinin Reis’ülküütab’a şikayet eden 

Avusturya sefirine “sizin ne düşünüp ne yaptığınız bizi ilgilendirmez, isterse üzüm küfesi 

giyerler.” şeklinde cevaplandırıldığı nakledilmiştir. Fransız İhtilalinde yaşanan ölümlerin, 

‘keferenin birbirini kırması’ olarak nitelendirilmesi de aynı şekildedir.99  

Böylesine bir yaklaşım, ülkeyi idare edenlerin, yaşanan krizlerin, yüzeysel, geçici üst 

yapı reformlarıyla atlatılacağını düşünmelerine yol açmıştır. 

Cumhuriyet modernleşmesi sürecinde homojen ve çıkar çatışmalarından arınmış üniter 

bir sosyal ve siyasi yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu durum ise, daha sonraki yıllarda sivil 

toplumun yokluğuna dair eleştirileri güçlendirecektir. 

 2. Türkiye’de Modern Siyasal Alanın Oluşumu ve Biyo İktidar 

Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin niteliğine ve gelişimine ilişkin yabancı 

kaynaklara bakıldığında, 19. yüzyılda girişilen reformların ölü doğduğuna dair bir görüşü 

                                                           
99 İlber Ortaylı, “Osmanlı’da 18. Yüzyıl Düşünce Dünyasına Dair Notlar”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 

Cilt:1 Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.40. 
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paylaştıkları görülür.100 Buna göre, Avrupa’nın Osmanlı ülkesi için yaygın kanısı, bu 

coğrafyadaki kurumsal yapıların köhne bir mahiyet arz ettiği ve bu durumun düzeltilmesinin 

neredeyse imkânsız olduğu şeklindedir. Bu nedenle, Avrupalı diplomatlar, Osmanlı 

meslektaşlarına Avrupa yönetim ve hayat tarzını hızlı bir biçimde benimsemeleri yönünde 

sürekli bir telkin içinde olmuşlardır. Bu telkinlerden öte, yaşanan dönüşümün farkında olan 

Osmanlı bürokratları, birçok yapısal reformu uygulamaya sokabilmiş ve modernleşme 

sürecinde önemli bir yol kat edebilmişlerdir. Fakat tüm bu çabalara rağmen, Avrupalılar, 

yapılan reformların niteliğine dair kuşkularını paylaşmaya devam etmişlerdir. Bunların içinde 

derinlikli bir tahlili paylaşan, Osmanlı tahtına da danışmanlık yapmış olan İngiliz deniz 

subayı Adolphus Slade’inkilerdir. Slade’e göre, reformcular, eski düzeni gereğinden fazla 

kötülemişlerdir. Aslında eski düzen kendi içinde övülecek birçok özelliği barındıran bir 

toplumsal sistemdi. 

“Bugüne kadar Osmanlılar adetleri gereği hür insanların en 

muhteşem ayrıcalıklarından yararlandılar. Öyle ki, Hıristiyan 

milletleri bu uğurda çok uzun zaman mücadele etmişlerdir. Bir 

Osmanlı, hükümete sadece ortalama bir arazi vergisi ödemektedir. 

Gerçi bu vergi kanunsuz gasplara açıktır, ama bu da tahakkuk eden 

vergiler sınıfına dâhil edilebilir. Vakıf sistemi Müslüman din 

adamlarının geçimi için yeterli olduğundan kilise vergisi benzeri bir 

vergi ödenmiyordu. Pasaportu olmadan istediği yere seyahat 

edebiliyordu. Hiçbir gümrük memuru o gözleri ve kirli elleriyle 

eşyalarını karıştıramazdı. Polis, hareketlerini gözetleyemez, 

konuşmalarına kulak veremezdi. Evi kutsaldı. Savaşa çağrılmadığı 

sürece evlatları yanından alıp götürülemezdi.”101 

                                                           
100 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna, Arkadaş Yayınevi Yayınları, 

Ankara, 2008, s.173.  
101 Adolphus Slade, Record of Travels in Turkey, Greece in the Years 1829,1830 and 1831. London 1854, 

Aktaran: Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna, Arkadaş Yayınevi Yayınları, 

Ankara, 2008, s.174.  
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Burada, bu alıntıya yer vermemizin nedeni, eski düzenin üstünlükleri olarak görülen 

bazı olay veya olguların, aslında başka bir dönüşümü bize göstermesidir. Bu dönüşümü, genel 

olarak modern siyasal alanın oluşumu özel olarak da modern siyasi iktidar tarzının dönüşümü 

olarak belirleyebiliriz. 

Adolphus Slade, yukarıda yer verdiğimiz alıntıdaki görüşlerinin devamında 

Osmanlı’da yüksek mevkilere ulaşmanın her bir kesime açık olduğundan bahsetmektedir. 

Batılı toplumlarda bir imtiyaz alanı olarak görülen birçok mevki Osmanlı’da doğum veya 

servet gibi niteliklerden azade bir biçimde kısıtlanmamaktaydı. Batılı toplumlar işte bu 

mevkilere ulaşmak adına devrimler yapmış, reformlar gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, Osmanlı 

Devleti’nin yöneticilerine köhnemiş bir düzen olarak sunulan idari ve sosyal düzen aslında 

Batı’nın ulaşmaya çalıştığı bir düzendi. 

Fakat gerek pasaportsuz seyahat gerekse askerliğe alınmada sürekliliğin bulunmaması 

gibi örnekler, bir toplumun özgür olduğunu göstermez. Bu örnekleri, bir özgürlük problemi 

bağlamında tartışabilmek için, yaşanan dönüşümün modern siyasal iktidarın dönüşüyle olan 

bağlantısını ortaya koymak gerektiği kanısındayım. 

Türkiye’de modern siyasal alanın inşasında, devlet ile toplum birbirlerine bağlı olarak 

oluşan iki alandır. Modernleşmeyle beraber devlet ve toplum alanları birbirine kıyasla 

ayrılmış, modern devlet merkezileşerek toplumun üstüne çıkmıştır. Bu ayrılma ise, yeni bir 

devlet-toplum bağının kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Devlet, artık kendi varlık nedenini 

toplumda görmeye ve kendisini toplumun iradesini gerçekleştiren bir yapı olarak sunmaya 

başlamıştır. Devlet, bir anlamda, toplumun bir türevi olarak pre-modern döneme kıyasla çok 

daha güçlü bir biçimde topluma nüfuz etmeye başlamıştır. Devlet ve toplum arasındaki bu 
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dönüşüm, modern bir devlet ve modern bir toplum ilişkisinin ortaya çıkmasıyla 

neticelenmiştir.102  

Modern toplum, salt toplumsal sınıflara ayrılmış bir toplumun kendi aralarındaki 

ilişkiler toplamına indirgenemez. Modern toplumun siyasal doğası, toplumun merkezi bir 

iktidar tarafından birleştirilmesi, temel siyasi aidiyet merkezinin devlet olması, bu süreçte 

devletle toplum üyeleri arasında başkaca hiçbir siyasal güç odağının bulunmaması anlamına 

gelir. Dolayısıyla, modern toplumda, bireyler ulusu meydana getirecek bir biçimde siyasal 

olarak birleştirilir. Modern toplumun kuruluş süreci, siyasal, hukuki ve kültürel 

homojenleşmeyle koşut bir biçimde gelişir.  

Osmanlı toplumu pre-modern bir toplum örneği olarak çok parçalı bir yapı 

sergilemekteydi. İmparatorluk çok etnili ve dini bir yapıyı barındırdığı için siyasal ve kültürel 

bir homojenleşme mümkün değildi. Dolayısıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nda homojen bir 

toplumsal bütünlük değil çok ince bir dengeye dayalı biraradalık söz konusudur.103 

Demek ki, modern devletin toplumsallığı, siyasal ve kültürel homojenliğe dayalı bir 

ulusa bağlıdır. Kısaca, modern devletin toplumsal zemini, ulustur. Modern bir ulus- devlet 

oluşumunda belirleyici olan dönüşümlerden birisi de modern siyasi iktidarın topluma 

nüfuzuyla ilgilidir.  

Modern siyasi iktidarı, biri devlet aygıtını inceleyen diğeri ise bu devlet aygıtının 

mikro ölçekte nasıl bir tahakküm tarzına dayandığını araştıran iki boyutta değerlendirmek 

mümkündür.104 Modern dönemde, siyasal iktidar toplumla yeni bir diyalektik ilişki içine 

girmiştir. Bu ilişki ise, genel iktidar ilişkilerinde yaşanan dönüşümle beraber, modern devleti 

                                                           
102 A. Özkazanç, a.g.e. 1998, s.141-142. 
103 A. Özkazanç, a.g.e. s.143-144. 
104 Alev Özkazanç, “Türkiye’de Siyasi İktidar Tarzının Dönüşümü”, Siyaset Sosyolojisi Yazıları:Yeni Sağ ve 

Sonrası içinde, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007, s.58. 
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merkezi bir egemenlik aygıtı olarak tarihte eşi benzeri olmayan bir konuma getirmiştir. 

Böylesi bir dönüşüm, devleti aynı zamanda çok karmaşık ve derin bağlarla topluma bağlı 

kılmıştır. Bu bağlamda modern devlet ve toplum birbirine anlam katan boyutlarıyla birlikte eş 

zamanlı olarak ortaya çıkmıştır.  

Modern devleti mikro doğası ve bireyler üzerinde uyguladığı disiplin teknikleri 

üzerinden anlamanın yolu, Foucault’nun biyo-iktidar kavramının analizi ile mümkündür. 

Foucault’nun iktidar analizinde, biyo-iktidar, egemenin ölüm ve yaşam üzerindeki 

hakkının dönüşümüyle ilgili yaptığı bir kavramsallaştırmadır. Uzun bir süre, hükümdarın, 

kendi uyrukları üzerinde sahip olduğu bu hak ayrıcalıklı bir haktı fakat mutlak ve sınırsız 

değildi. Bu hak, hükümdarın kendi varlığının tehlikede olduğu durumlarda veya yasalarını 

tanımayan uyruklarına yönelik devreye girebilen bir haktı. Bu hakkın uygulanması, öldürme 

ya da yaşamasına izin verme biçiminde gerçekleşmekteydi.105   

Egemen hükümdarın uyrukları üzerindeki bu ayrıcalıklı hakkı, 18. yüzyılın başlarında 

büyük bir dönüşüme uğramıştır. 18. yüzyıl itibarıyla, bireyin bedenine odaklanan yeni bir 

iktidar tekniğine tanık olunmuştur. 

Biyo-iktidarın ortaya çıkışı, kapitalizmin gelişimiyle yakından ilgilidir. Kapitalizm, 

gelişiminin bir döneminde, bedenlerin verimli bir biçimde üretime dâhil edilmesini ve 

demografik olayların ekonomik süreçlere uyumlu hale getirilmesini istemiştir. Biyo-iktidar ise 

insan birikimini sermaye birikimine uyumlu kılan bir iktidar tekniği olarak bu ihtiyaca cevap 

vermiştir.106 Gerçekten de, Foucault’ya göre, biyo-iktidara geçiş, hükümranlığa sahip iktidarın 

                                                           
105 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, s.99-100. 
106 M. Foucault, a.g.e. s.103. 
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nüfus ve sanayi patlaması yaşayan bir toplumun siyasal ve ekonomik bakımdan 

yönetilmesinde eski mekanikliğini yitirmesiyle gündeme gelmiştir.107  

Foucault’ya göre, biyo-iktidar, 18. yüzyıldan itibaren iki biçimde gelişmiştir. Bu iki 

gelişimden ilki, insan bedeninin anatomo-politikası diğeri ise nüfusun biyo-politikasıdır. 

Dolayısıyla, biyo-iktidar, birbirine bağlı iki gelişim çizgisi sergilemiştir.  

Foucault’ya göre anatomo-politika, bedeni merkeze alan, onu bir makine gibi ele alan, 

onu terbiye eden, yeteneklerini artıran ve güçlerini açığa çıkartan disiplinize edici tekniklerin 

toplamıdır. Biyo iktidarın ikinci boyutu ise biyo-politikadır. Biyo-politika, anatomo-

politikaya göre daha geç bir dönemde 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Biyo-

politikada insan biyolojik sürecin dayanağı olarak ele alınmaktadır. Nüfusla ilgili veriler yani 

doğum ve ölüm oranları, sağlık düzeyi, yaşam süresi gibi koşullar önem kazanmaktadır. Bu 

öneme binaen nüfusu etkileyebilecek tüm koşullar nüfusun biyo-politikasının konusunu 

oluşturmaktadır.108 

Bedeni merkeze alan anatomo-politikadan farklı olarak biyo-politikada iktidarın 

uygulandığı yer insanların yaşamlarıdır. Burada iktidarın konusu olan insan, canlı varlık insan 

veya tür-insandır. Biyo-politikanın hedefi, insan çokluğunu yönetmektir. Anatomo-

politikayla, insan bedeni üzerinde kurulan iktidarın ardından canlı varlık insan yönünde 

gerçekleşen ikinci bir iktidar kurulur.109  

Demek ki, tarihsel süreçte toprağı esas alan bir iktidar biçiminden nüfusu dikkate alan 

bir iktidar biçimine doğru geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş öncelikle, bedenlerin disipline edilmesi 

ve ardından nüfusun düzenlenmesi ve bunlara ilişkin iktidar tekniklerini gerektirir. 

                                                           
107 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013, 

s.255. 
108 M. Foucault, a.g.e., s.103. 
109 M. Foucault, a.g.e., s.248. 
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“Ama bir toplumun ‘biyolojik modernlik eşiği’ adını 

vereceğimiz şey, insan türünün bir bahis konusu olarak kendi siyasal 

stratejileri içinde yer almaya başladığı anda oluşur. İnsan, binlerce yıl 

boyunca Aristoteles için neyse o olmuştur, yani yaşayan ve buna ek 

olarak siyasal bir varlık olma yeteneğine sahip olan bir hayvan; 

modern insan, bir canlı varlık olarak yaşamını kendi siyaseti dâhilinde 

söz konusu eden bir hayvandır.”110 

Modern iktidar artık nüfus düzenlemeleri yoluyla insan bedeni üzerinde hükmünü 

sürdürecektir. İktidarın, insanların yaşamlarına müdahale hakkını kendinde görmesinin nedeni 

onların yaşamlarına son verme hakkında çok onların yaşam sorumluluğunu üzerine almasıdır. 

Yaşam sorumluluğunu yüklenmiş bir iktidar ise, en başta düzene sokucu ve müdahale edici 

bir karaktere bürünecektir. Çünkü artık iktidar ölümlerle değil yaşamla meşguldür. Yaşamı 

çoğaltmak ve yaşam dağıtmak söz konusudur. Bunun için yaşamlar nitelenecek, ölçülecek ve 

bir hiyerarşiye sokulacaktır.  

Foucault ve onun biyo-iktidar kavramı üzerinden yaptığımız bu açıklamalar ışığında 

İngiliz deniz subayı Adolphus Slade’ın başta yer verdiğimiz tespitlerine geri dönecek olursak, 

Osmanlı toplumunda pasaportsuz seyahat, askere alınmada süreksizlik ve verginin kontrolsüz 

tahsili gibi olguların o toplumda bir özgürlük alanı oluşturduğu şeklindeki yaklaşımına 

katılmak mümkün gözükmemektedir. Bu tespitler, bize Osmanlı toplumunda biyo-iktidarın 

tam olarak oluşmadığını ve bunun başlıca nedeninin kapitalizmin gelişim sorununda yattığını 

gösterir. 

Daha önce de belirttiğim gibi modern devletin toplumsal zeminini ulus 

oluşturmaktadır. Modern devletin kendi zeminiyle ilişki kurması bir anlamda bu zemini 

sürekli yoklamasıyla ve doğal olarak ona nüfuz etmesiyle mümkündür. Modern devletin 

                                                           
110 M. Foucault, a.g.e., 2010, s.105. 
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yapısını ortaya koyan tanımlara bakıldığında, onun en başta gelen özelliğinin meşru şiddet 

tekeline sahip olması olduğu, fark edilmektedir. Modern devleti sadece şiddet tekeliyle değil 

bürokratik yapısıyla veya sınırlarıyla tanımlamak mümkündür. Bunların yanısıra modern 

devleti metaforlarla anlamak da mümkündür.  

Zygmunt Bauman, modern devleti, ‘bahçeci’ kavramına başvurarak analiz etmektedir. 

Ona göre, modernliği yaratan iktidar yani devletin pastoral iktidarı, bahçıvan modeli üzerine 

kurulmuştur. Bu modelde, modernlik öncesi yönetici sınıf, bir anlamda kolektif bir avlak 

bekçisiydi.111 

Bauman’a göre, pre-modern toplumlarda devlet, uyruklarının kimlikleri ile ilgili 

değildir.112 Bu örgütlenmede iktidar, bakmaları için kendilerine emanet edilen arazideki bitki 

örtüsünü ve hayvanları beslememekte ve arazinin durumunu, tasarı ve çabaların ürünü ideal 

duruma yakın hale getirmek gibi bir amaçtan ziyade, bitkilerin ve hayvanların sorunsuz bir 

biçimde yeniden üremelerini güvence altına almaya çalışmaktadır. Avlak bekçisinin 

benimsediği anlayış, vahşi kültür anlayışıdır. Bu kültürde, düzen ilahi kaynaklı görülür ve 

insanların biçimlendirilmesi hedeflenmez. 

Modern devlet yapılanması, siyasal, sosyal ve ekonomik bir dönüşümü de beraberinde 

getirir. Bauman’a göre, feodal yapının çöküşü ve mutlakıyet rejimlerinin kuruluşu, modern 

devletin ilk aşamalarını oluşturmuş; siyasi otorite, örgütlenme ve idare yeni sorun alanları 

olarak ortaya çıkmıştır. İktidarın tek elde merkezi bir biçimde toplanmasıyla devletin işlev ve 

faaliyet alanı genişlemiştir.113 Bu anlamda modernlik ile birlikte ‘toplumsal sistemi, önceden 

                                                           
111 Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev. Kemal Atakay, Metis Yayınları, İstanbul, 2003, 

s.66. 
112 Zygmunt Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev. Nurgül Demirdöven, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul, 2000, s.132. 
113  Z. Bauman, a.g.e.s.37-38. 
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tasarlanmış bir düzen modeline göre biçimlendirilip yönetmek için gerekli kaynaklara ve 

iradeye sahip yeni bir tür devlet’ sahneye çıkmıştır.114 

Modern devletin eylem ve tasarım pratiklerini bahçıvan metaforu ile açıklayan 

Bauman, kültür kavramının, toprağın idaresi gibi bir anlama karşılık geldiğinden hareketle, 

bahçeci etkinliği, toplumun bir toprak parçasının ürünleri olarak kültürlenmesi faaliyeti 

şeklinde değerlendirmektedir.115 Nasıl ki ‘bahçıvan bitkilerin yetişmesi için uygun koşulları 

hazırlayarak ya da zararlı etkileri uzaklaştırarak bakılması gerekene özenle bakmakta ve 

zararlı otları acımadan öldürmekte’ ise, modern devlet de ‘halkın ruhsal ve ahlaki dengeye 

ulaşabilmesi için iyi tasarlanmış bir yetiştirme planı’ oluşturmaktadır. Böylece bahçeci devlet 

pratiği, ‘aşağı soydan olanların kısırlaştırılması’ ve ‘en iyilerin üremesine izin verilmesi’ için 

devlet gözetimli bir plan olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu plan çerçevesinde, modern ulus 

devletler uyruklarından aklın yasalarıyla uyumlu düzenli bir toplum yaratmayı ilke edinerek 

uyruklarını, ‘beslenecek faydalı bitkiler ve yok edilecek yabani otlar’ türünden ayrımlara tabi 

tutmuştur.116 Bu anlamda, belli kategoriler dayatılırken, dayatılan bu kategorilere uymayanlar 

uygun hale getirilmeye çalışılmakta, direnenler ise yok edilme işlemine tabi tutulmaktadırlar. 

Modern devlet, modern öncesi dönemlerdeki örgütlenmelerden farklı olarak, daha 

önce görülmemiş ölçekteki büyüklüğü ve nüfuz edebilme kapasitesi ile eski güçlerden ayrılan 

tamamen yeni bir güç tipini temsil eder. Modern devlet sahip olduğu bu güç ile, ‘belli bir 

toprak parçasında ikamet eden herkes için tek bir hukukun tanınmasını ve tebaanın vatandaş 

olarak tanımlanmasını’ sağlayabilmekte ve kurulu düzen ile ilgili olarak herhangi bir durumu 

gayri meşru ilan edebilmektedir.  

                                                           
114  Z. Bauman, a.g.e.s.38. 
115  Z. Bauman, a.g.e.s.115. 
116 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, s.34-

43.  
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 3. Kemalist Modernleşmeye Karşı Temel Tutumlar 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye modernleşmesi söyleminin ana temalarından 

biri, eski ile yeni olan arasında kurulan farklılaşmaya dayanır. Buna göre, yaşanan toplumsal, 

siyasal ve ekonomik sorunların başında, eskiye olan bağlılık ve yeniyle girilen inatlaşma gelir. 

Yine bu temaya göre, Türkiye toplumu, eskinin ürünü olan toplumsal ve ekonomik sistemi 

sürdürme inadı yüzünden modern toplumun gereklerine uyum sağlayamamıştır.117 

Modernlik, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da meydana gelen tarihsel bir gelişmeyi 

ifade eder. Dolayısıyla, modernlik, öncelikli bir yere sahip olup, modernleşme ise, var olan bu 

modernlik olgusuna bağlı olarak sonradan gerçekleşen süreçtir. Batı dışı bir toplum olarak 

Türkiye modernleşmesi, tarihsel bağlamda geç modernleşen toplumlar çerçevesinde 

değerlendirilmektedir.118 

Başta Mustafa Kemal olmak üzere modernleştirici elitler, Türkiye toplumunun çizgisel 

bir modernleşme modelini takip etmesini öngörmüşlerdi.119 Bu sürecin sonunda, Türkiye 

toplumu, tüm yönleriyle Batı’nın uygar toplumlarına benzeyecekti. Mustafa Kemal, 

Cumhuriyetin ilanının onuncu yılı münasebetiyle yaptığı ‘Onuncu Yıl Nutku’nda, yurdun, 

dünyanın en mamur ve medeni memleketleri seviyesine çıkarılacağından bahseder. Aynı 

nutkunda, milli kültürü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak olarak özetlediği 

hedefin içeriği, temel olarak, Türkiye toplumunun ekonomik, siyasi ve kültürel 

modernleşmesidir. Modernleşme ölçütü olarak, çağdaş dünyanın sürat ve hareket kavramları 

esas alınacaktır. 

                                                           
117 Reşat Kasaba, “Eski ile Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal 

Kimlik içinde, çev. Nurettin Elhüseyni, Sibel Bozdoğan-Reşat Kasaba (ed.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul, 2017, s.21. 
118 İ. Tekeli, a.g.m.,2013, s.29. 
119 R. Kasaba, a.g.m., 2017, s.22.  
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Kemalist modernleşme projesine yönelik temel tutumların da genel olarak böyle bir 

projenin hedefleriyle gerçekte yaşananlar arasındaki farklardan hareket ettiği söylenebilir. Bu 

görüşlerde, öncelikle, Kemalist modernleşme projesinin Batıyla girdiği ilişki çerçevesinde 

oluşturduğu kavramsallaştırmalara eleştiriler yöneltilmekte ve ardından somut verilerle 

karşılaştırma yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye modernleşme süreci içinde bir kırılmayı 

veya önemli bir eşiği temsil eden Cumhuriyet projesine yönelik tutumları üç grupta toplamak 

mümkündür.120 

İlk gruptakileri, Cumhuriyetin ilk on beş yıllık dönemini olumlu görenler oluşturur. Bu 

düşüncedekiler, başta Mustafa Kemal olmak üzere modernleştirici sınıfın ülkeyi sadece 

kurtarmakla kalmadığını onu muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşıma noktasında önemli 

hamleler gerçekleştirdiğinin altını çizerler. Bu kesimin görüşlerinin çoğuna resmi tarih 

anlatısında rastlamak mümkündür. 

İkinci gruptakiler, ne Cumhuriyet projesini ne de onu uygulayanları başarılı 

bulanlardır. Bu değerlendirmelerde, projenin yanlışlığından, projenin zorla topluma 

dayatıldığından, projeyi yürütenlerin beceriksizliğinden ve uygulamada karşılaşılan zararlı 

sonuçlardan bahsedilir. Bu gruptakilerin tarih anlatısı, resmi tarih anlatısına yönelik eleştiri 

içerse de, kendileri iktidarda olsa, muhalif anlatılarını resmi tarih tezi haline getirmede 

tereddüt etmeyecek izlenimi veren bir anlatıdır. Bir başka anlatımla, bu gruptakilerin 

görünüşteki eleştirilerinin altında, iktidar savaşını kaybetmiş olmanın sancısını görmek 

mümkündür.  

Üçüncü gruptakileri ise, yukarıda yer verdiğimiz her iki gruba yönelik sorgulamaları 

içeren eleştirel bakışa sahip düşünürler oluşturur. Bu eleştirilerde, Kemalist modernleşmenin 

çeşitli toplumsal ve siyasal yansımalardaki sorun alanları teorik temelde tartışılır. Bu gruptaki 

                                                           
120 M. Yürüşen, a.g.m., 2004, s.35. 
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değerlendirmelerde, ulus-devlet projesinin icat edilmiş olma hali sıkı bir eleştiriye tabi tutulur. 

Temel olarak, modernleşme projesi yapı söküme uğratılarak projeyi hayata geçirenler dolaylı 

bir şekilde eleştirilir.  

Üçüncü grupta yer alanların eleştiri çerçevesinden hareket edecek olursak, Kemalist 

modernleşme projesini bazı izlekler üzerinden eleştirmenin ve bu eleştiri noktalarından 

hareketle alternatif bir tarih yazımı çabası içine girmenin zihin açıcı bir yönü olduğunu kabul 

etmemiz gerekir. 

Bu izlekler; modernleşme sürecinin tepeden inmeci niteliği, Kemalist devrimin sınıfsal 

yapısı, modernleştirici sınıfın kapitalist dünya ekonomisine göre sınıfsal konumu, devlet-

toplum ilişkisinin düzenlenişi, toplumsal cinsiyet, etnisite ve kimlik olarak özetlenebilir. 

Kemalist modernleşme, Türkiye toplumunu siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik 

alanlarda dönüştürmüştür. Bu bağlamda, 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla başlayan ve 

1930’lu yılların sonlarına kadar süren bir dönem aralığında gerçekleşen inkılâplar bu 

dönüşümün unsurları olarak karşımıza çıkar. Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı hanedan 

yönetimine son verilmiş, Cumhuriyetin ilanı ile yönetim şekli belirlenmiş ve İslami bir 

yönetim simgesi olarak Halifeliğin ilgası ile egemenlik şeklinin seküler niteliği açığa 

çıkartılmıştır. 

Kemalist modernleşme deneyimine bakıldığında, karakteristik niteliğinin laiklik 

olduğu görülecektir. Modernleşme kapsamında değerlendirilebilecek reformların ilk dalgası, 

19. yüzyılın ortalarında başlatılmış olan devlet, eğitim ve hukuk gibi alanların 

laikleştirilmesidir. Bu bağlamda, Saltanat ve hilafet kaldırılmış, Cumhuriyet ilân edilmiş, yeni 

bir anayasa yürürlüğe girmiş ve son olarak da 1928 yılında yapılan bir değişiklikle 

Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan ‘Türkiye Devleti’nin dini, dini İslamdır.’ hükmü 
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çıkartılmıştır. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu ile eğitim sistemi laikleştirilmiş, 1926 

yılında İsviçre medeni kanunu ile İtalyan ceza kanunu kabul edilerek hukuk sisteminde 

ulemanın yetkileri ortadan kaldırılmıştır. Şeyhülislamlık makamının ve Şeriye ve Evkaf 

Vekâletinin kaldırılarak Diyanet İşleri Reisliğinin ve Evkaf Umum Müdürlüğünün kurulması 

ile devletin din üzerindeki denetimi resmen ilan edilmiştir. 

Reformların ikinci dalgasını dinsel simgelerin yok edilmesi oluşturur. Buna göre 

ibadet görevlileri dışındaki kimselerin dinsel kılık ve kıyafetle dolaşmalarının yasaklanmış, 

Cuma günü yerine Pazar günü tatil ilân edilmiş, takvim, saat, uzunluk ve ağırlık gibi ölçülerde 

Batılı simgeler benimsenmiştir. 

Toplumsal yaşamı laikleştirmek adına yapılan reformlar olarak soyadı kanunun 

kabulü, kadınların konumundaki hukuksal değişiklikler, Latin alfabesinin kabulü ve alfabe 

seferberliği ve tarikatların kaldırılmasıdır. 

Şerif Mardin, Kemalist modernleşmeye yönelik ilk eleştirilerin Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ölümünü izleyen yıllarda başladığını belirtir. Bu yıllarda, Batıcılığın bir Batı 

taklidinden ileri gidemediği eleştirisi, hem ‘sağ’ hem de ‘sol’ düşüncede paylaşılan ortak bir 

görüş haline gelmiştir. 

“Daha 1940’ların sonunda Türk Müslüman kültürüne 

cumhuriyette ihanet edildiği teziyle ortaya çıkan bu eleştirilerin 

“sol”dan gelen örneklerine daha çok 1960’lardan sonra rastlanır. Bu 

iki açıdan oluşturulan makale ve kitapların sayısı muhtemelen 1960-

80 yıllarının kültür konusunun en zengin alanını oluşturur. Bu 

eleştirilerin bir kaynağını Atatürk devrinde yetişen bir kuşağın hızla 

değişen 1950 ve 60’ların ortamında dünyayı algılama sistemlerinin 

kırılmış olmasına bağlayabiliriz. Batı’ya karşı ortaya çıkan tepkinin 
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iki buçuk asır kadar kisve değiştirerek sürebilmiş olması ilginç bir 

toplumsal araştırma konusu olarak karşımıza çıkar.”121 

1960’lı yıllarda Türkiye modernleşmesiyle ilgili sol entelektüel camianın yürüttüğü 

tartışmalar, Cumhuriyet döneminin devraldığı üretim biçiminin niteliği üzerine 

yoğunlaşmıştır. Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni”, İsmail Beşikçi’nin “Doğu 

Anadolu’nun Düzeni”, İdris Küçükömer’in “Düzenin Yabancılaşması” ve Behice Boran’ın 

eserleri bu bağlamda zikredilebilir. Bu dönemde ayrıca bazı yazarlar, Türkiye’nin geri 

kalmışlığını Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) adı verilen bir üretim modeli çerçevesinde 

açıklamaya çalışmışlardır. Bilhassa Sencer Divitçioğlu’nun “ATÜT ve Az Gelişmiş Ülkeler” 

(1966) adlı kitabı bu bakımdan önemlidir.  

Bu eserlerde, Osmanlı’nın feodal olmadığı, feodalizmden farklı olarak Asya Tipi 

Üretim Tarzı’na dayandığı, Osmanlı’nın ATÜT modeline dayalı merkezi despotik 

özelliklerinin Türkiye’ de sivil toplum ve demokrasinin oluşmasının önünde bir engel olduğu 

görüşü savunulmuştur. 

1960’lı yıllarda Türkiye modernleşmesinin bilhassa sınıfsal yapısını belirlemeye 

yönelik üretim biçimi temelli tartışmalarını bir kenara bırakıp Türkiye modernleşme sürecine 

dair genel ve eleştirel bir özeti şu şekilde yapabiliriz. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye modernleşmesinin her bir boyutunda göz ardı 

edilemeyecek olgu, devletin bu süreçteki öncü niteliğidir. Osmanlı’nın modernliğe girişi, daha 

önce de bahsettiğimi gibi katı olan her şeyin buharlaştığı bir dünyanın harekete geçirdiği 

dinamikler sayesinde olmuştur. Bu dinamiklerle beraber Osmanlı’nın geleneksel toplumsal 

yapısı çözülmeye başlamıştır. Ancak modernliğe geçişin toplumsal yapıda yarattığı tahribatın 

                                                           
121 Şerif Mardin, “Batıcılık”, Türk Modernleşmesi içinde, Mümtaz’er Türköne-Tuncay Önder (der.), İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2012, s.18-19. 
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yerine aynı hızda yeni bir yapı kurmak mümkün olmamıştır. Bu durum ise modernleşmeye 

karşı muhafazakâr bir tepki doğurmuştur.122 

 ‘Batı’nın modernliği, çok uzun zamana yayılan bir sürecin sonunda gerçekleşmişken, 

Osmanlı ve Türkiye’de kısa bir döneme sığdırılan projelerle ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylesi 

bir hız kültürel ve toplumsal travmalar yaratmıştır. Ayrıca, modernleşmenin gerektirdiği 

siyasal ve kültürel reformların hızla hayata geçirilmesi, devlet eliyle ve azınlıktaki bir grup 

modernleştirici sınıfın önderliğinde yürütülerek sonuçlandırılmaya çalışılmıştır. 

 Osmanlı-Türkiye modernleşmesinde, geleneksel toplumun çözülüşüne yön veren ve 

yeni düzenin kuruluşunu sağlayan, devlet olmuştur. Bir bakıma, modernleşme sürecini 

başlatan, geliştiren ve kontrolünü sağlayan devlet olmuştur. 

 Osmanlı-Türkiye modernleşmesine damgasını vuran bir özellik de modernliğin Batı 

ile eşitlenmesi ve dolayısıyla Batı’nın hem bir taklit hem de bir tehdit öznesi olarak 

algılanmasıdır. Böyle bir ikilem ise, toplumda bir kültür ve kimlik krizi yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir. Batı’nın ekonomik, askeri ve bilimdeki üstünlüğünün kabulü 

modernleştirici sınıfın pragmatik güdülerle seçmeci bir yaklaşımı benimsemesine neden 

olmuştur. Batı’nın söz konusu üstün yönleri benimsenmeye çalışılmış fakat bu üstün yönlerin 

ardında yatan tarihsel ve sosyolojik süreç göz ardı edilmiştir. Seçmeci bir yöntemle ülkeye 

aktarılan hukuki ve idari reformlar ile geleneksel yapının çözülmesi hızla gerçekleştirilmiştir. 

Ancak yerine yenilerinin aynı hızla konulamaması maziye özlem şeklinde bir tepkiyi 

doğurmuştur.  

 Modernliğin sonuçları arasında ayrım yapılmıştır. Modernliğin maddi sonuçları çok 

hızlı bir şekilde kabul edilmiş fakat siyasal ve kültürel sonuçları aynı şevkle 

                                                           
122 A. Özkazanç, a.g.e. 1998, s.134. 
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benimsenmemiştir. Bu durum ise, Batı’nın bilimsel ve teknik zenginliğini hazırlayan anayasal 

devlet, akıl, bilim gibi modern kavramların şeklen benimsenmesine bir başka deyişle bu 

kavramların tarihsel özgün içeriğinden azade bir içimde kabul edilmesine neden olmuştur. Bu 

şekilde, Türkiye modernleşme süreci, modernliğin eleştirellik, çok yönlülük, özgürlük ve 

sürekli değişime açık olmak gibi boyutlarını eksik yaşamak zorunda kalmıştır.123

                                                           
123 A. Özkazanç, a.g.e. s.136-137. 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE EDEBİYAT 

 I. EDEBİYAT, SİYASET VE HAKİKAT 

 Edebiyat kuramcıları, edebiyat kavramını tanımlamak amacıyla birçok girişimde 

bulunmuşlardır. Fakat bu girişimler daha baştan başarısız olmuştur çünkü her tanım denemesi 

‘edebiyat’ ve ‘edebiyat dışı’ arasında kesin bir ayrım yapma gücünden yoksun kalmıştır. 

Gerçekten de belli bir tanımdan yola çıkarak edebiyat ve edebiyat dışını ayırmak boşuna bir 

çabadır.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki; edebiyat başlığı altında toplanan edebi ürünler arasında 

tutarlılığı sağlayacak ortak nitelikler yoktur.124 Örneğin, Thomas Hobbes’un ‘Leviathan’ adlı 

eseri İngiliz edebiyatı içinde değerlendirilecek midir? Birçok şiir ve tiyatro eseri meydana 

getiren Shakespeare’in XVII. yüzyıl İngiliz edebiyatı içindeki yeri konusundaki kesinlik, 

‘Adamotu’ adlı bir oyun yazan Machiavelli için de geçerli sayılabilir mi? Bu sorulara 

verilecek cevaplar yapılmaya çalışılan edebiyat tanımlarına şüpheyle bakmamıza neden 

olabilir. Bununla beraber, gerçek ve kurmaca arasındaki karşıtlıktan hareketle yapılacak bir 

ayrımın edebiyat ve edebiyat dışını belirlemede bir ölçüt olabileceği düşünülebilir. Fakat 

böyle bir ölçüt de ileri sürülebilecek birkaç örnekle geçersiz kılınabilir. Zira edebiyat 

kapsamında görülmeyen kurmaca eserler olduğu gibi, tarihsel hakikatlerden bahsettiğini 

düşünen yazarların eserleri edebiyat kapsamında görülebilmektedir.  

“Edebiyat ile edebiyat dışını nasıl ayıracağız? Mukaddes 

kitaplar edebiyata girecek mi? Yunan edebiyatı tarihlerinde Öklid ile 

Arşimed var. Oysa matematikçiler, uzun zamandır, edebiyat 

                                                           
124 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, s.15. 
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tarihlerinin dışında. Fransız edebiyatının belli başlı bölümlerinden 

biri, tarih ile felsefe idi.”125 

 Edebiyat kavramının her dönemde belli bir anlayış içinde ve farklı ölçütler 

çerçevesinde tanımlanabiliyor oluşu, edebiyat ve edebiyat dışı arasında çizilecek sınırı belirsiz 

kılan başlıca neden olmuştur. Edebiyat kavramı, aynı medeniyet içinde dahi her çağda farklı 

anlaşılmış bir kavram olmuştur. Cemil Meriç’e göre XVII. yüzyılda edebiyat, ilimleri de 

kapsamaktadır. Daha sonra ilimler yavaş yavaş ayrılır edebiyattan. XVIII. yüzyılda, pozitif 

ilimlerin edebiyat başlığı altında değerlendirilmesi imkânsızlaşmış ve yüzyılın sonunda 

tamamen kopmuştur. Edebiyatın estetik bir yaratış olarak anlaşılmaya başlanmasıyla birlikte 

edebiyattan kastedilen, şiir olmuştur.126 

Bir edebi tür olarak roman ise, Batılı toplumların tarihsel bir aşamasını temsil eden 

burjuva toplumunun ortaya çıkışıyla yakından ilişkilidir. Roman, tarihsel olarak gelişmeye 

başlayan burjuva sınıfının ifade biçimidir. Bu bağlamda, romanın, burjuva yaşam biçiminin 

toplumun tüm alanlarına egemen olmasının aracı olduğu belirtilebilir. 

“Çağdaş roman, gelişen bir sınıfın ifade vasıtasıdır. İnsanlık 

adına konuşan bu sınıf, yığınlara kendi düşüncesini, kendi ümitlerini, 

kendi hayallerini yaymak için her vasıtadan faydalanacaktı.”127 

Burjuva toplumunda, hakikati yorumlama tekelinin yeni bir özneye verildiği 

varsayılır. Bu öznenin adı ‘birey’dir. Toplumla çatışma yaşayan bu bireyin iç dünyası artık 

önemli hale gelmiş, bu durum da romanın, bireyin çelişkilerini anlatan bir tür olarak 

yaygınlaşma başarısını göstermesini sağlamıştır.  Artık hakikati yorumlayan bir özne olarak 

bireyin günlük yaşamında karşılaştığı küçük sorunları, hayalleri, istekleri ve toplumla 

                                                           
125 Cemil Meriç, Kırk Ambar Cilt:1 Rümuz-ül Edeb, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s.18-19. 
126 C. Meriç,a.g.e., s.19-20. 
127 C. Meriç,a.g.e., s.129. 
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yaşadığı çatışmaları anlatılmaya değer hale gelir. Bir edebi tür olarak romanın doğuşu ile 

birey arasındaki bu yakın ilişki edebiyat, hakikat ve siyaset arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi gerektirir. 

Sosyal bilimlerde hâkim olan bilim anlayışı, hakikate ulaşmada olguların 

bilinebileceği ve bunu gerçekleştirmenin yolunun da bilimsel yöntem olduğu iddiasındadır.  

Buna göre, bilimsel olan nesneldir, açıktır, kişiye göre değişmez olandır ve belli bir yöntemi 

içerir. Buna karşın bilimsel olmayanın dili, kurmacanın dilidir. Bu bağlamda, sosyal bilimler 

dünyasına hakim olan entelektüel paradigma, siyaset bilimine, sosyolojiye, iktisata ve tarihe 

bilimsellik atfederken; edebiyatı, kurmacayla, fanteziyle, öznellikle ve en önemlisi bilim dışı 

olmayla niteler.128  

Oysaki edebiyatı salt kurmacayla özdeşleştiren yaklaşımlar eksik bir bakış açısını 

yansıtır. Edebi metinler, temelde kamusal etkileri olan toplumsal ürünlerdir. Kökleri 

toplumdadır. Bir kurum olarak edebiyat, hakikati dile getirme ihtimali bulunan kurgusal 

metinleri de içerir. 

Genel olarak sanatın özel olarak da edebiyatın hakikatle kurduğu ilişki, içinde 

bulunulan tarihsel olguların şartlarına bağlı olarak biçimlenir. Edebi ürünler, içinde var 

olduğu dönemin tarihsel, sosyolojik ve siyasal şartlarından bağımsız düşünülmemelidir. 

Dolayısıyla, yazarın eserini yaratırken dönemine ait bir hakikat anlayışından hareket ettiği 

unutulmamalıdır. Egemen hakikat anlayışı, sanatın değişik kolları arasında değişik bir biçim 

alacaktır. Yıldız Ecevit de, sanatçıyı içinde bulunduğu tarihsel kesitin bir ürünü olarak 

görmekte ve onun eserlerinin estetik biçiminin doğaya ve insana yönelik oluşmuş düşünsel 

cevaplarla şekillendiğini savunmaktadır. Ecevit’e göre; başlangıçta mitoslarla, sonraları 

                                                           
128 Kenan Çayır, Türkiye’de İslamcılık ve İslami Edebiyat: Toplu Hidayet Söyleminden Yeni Bireysel 
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felsefe ve teolojik yorumlarla ve günümüzde ise bilimsel verilerle belirlenen hakikat 

anlayışındaki değişim sanat ürünlerindeki estetik ilkeleri de değiştirmiştir.  

“Sanat yapıtı, içinde bulunduğu koşulların bir ürünüdür. 

Sanatçı bin yıllardır, içinde yaşadığı tarihsel kesitin, 

yaşama/doğaya/evrene/insana ilişkin sorulara verdiği doğa bilimsel ve 

düşünsel yanıtlara koşut olarak oluşan estetik değer ölçütleri 

çerçevesinde biçimlendirir yapıtını. Dönemin egemen gerçeklik 

anlayışı, sanat ürününün gerek biçim gerekse konu/motif 

düzlemlerinin oluşmasındaki ana belirleyicisidir.”129  

Edebiyatın hakikatle kurduğu ilişki konusunda birçok fikir ileri sürülmüştür. Bu 

fikirler arasında tartışmanın sürmesi hakikat kavramının tartışmaya açık niteliğinde gizlidir. 

Sosyal bilimlerin temel önermelerini sorgulayan postmodern düşünürler, hakikat kavramını 

felsefi soruşturmalarına dâhil etmişlerdir. Postmodern düşünürlerin hakikatle ilgili 

sorgulamalarının edebiyata yansıması yazar, okur ve metin arasındaki ilişkinin dönüşümünde 

kendini göstermektedir. Söz konusu dönüşümü incelemeye geçmeden önce 

postmodernistlerin hakikat kavramına ilişkin yaklaşımına kısaca değinmek gerekir. 

20. yüzyılın önemli filozoflarından Nietzsche’nin eserleri, postmodernist yazar ve 

düşünürlerin hakikat ve doğruluk anlayışlarını derinden etkilemiştir. Bunun nedenlerinden biri 

Nietzsche’nin ahlaka dayalı mutlak hakikate karşı perspektifizme dayalı hakikat görüşüdür. 

Nietzsche, ‘Ahlak Ötesi Anlamda Doğru ve Yalan Üzerine’ başlıklı yazısında doğruluk, yalan 

ve hakikat gibi kavramları akıl kavramı üzerinden sorgular. Ona göre hakikat, temelinde 

bilme istencine tabi bir kavramsallaştırmadır. 

“Işıldayan sayısız güneş sisteminin yayıldığı evrenin ücra bir 

köşesinde bir zamanlar bir yıldız vardı; akıllı mahlûklar, ‘bilmek’ 
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denilen şeyi orada icat etmişlerdi.(…) İnsan aklının var olmadığı 

zamanlar vardı ve insan aklı denilen şey yok olduğunda da hiçbir şey 

olmuş olmayacak. Zira bu aklın, insan hayatının sürdürülmesinin 

ötesinde fazladan hiçbir görevi yoktur. Aksine, çok insani bir şeydir 

akıl ve sadece aklın sahibi ve kaynağı onu, dünya sözüm ona onun 

ekseninde dönüyormuşçasına ciddiye alır. Lakin eğer bir sivrisinekle 

konuşabiliyor olsaydık, onun da aynı ciddiyetle uçtuğunu ve dünyanın 

uçma merkezini kendinde hissettiğini öğrenirdik.”130  

Postmodern düşüncede hakikat kavramı, iktidarla yakından ilişkili bir kavram olarak 

ele alınır. Onlara göre, hakikat iddiaları iktidar oyunlarının ürünüdürler ve çıkarlarına hizmet 

ettikleri kişiler tarafından manipüle edilirler. Hakikat iddiaları keyfi ve öznel çıkarlarla 

şekillendiği için ona atfedilen otoritenin sorgulanması gerekir. Sorgulanmalıdır çünkü hakikat 

iddiasını dile getirenler, kendileriyle aynı düşüncede olmayanlar üzerinde tehdit ve baskı 

kurabilmektedirler. Hakikat, çıkar ve iktidar arasında kesin ayrımlar olmadığı içindir ki 

hakikat söylemi bir hakikat terörizmine dönüşme ihtimalini içinde taşır. Postmodernistlere 

göre hakikat, büyük ölçüde dilsel bir uzlaşımdır. Dil ise keyfi bir göstergeler sistemidir. 

Dolayısıyla postmodern hakikat; parçalı, süreksiz ve değişken niteliktedir.131 

Postmodern düşünce, hakikat iddiaları arasında bir hiyerarşi yerine bir eşitlik varsayar. 

Böylece sosyal bilimleri oluşturan disiplinler arasında hakikate ulaşma noktasında bir 

hiyerarşinin olmadığı iddia edilebilir. Bu düşüncenin okur, metin ve yazar merkezli edebiyat 

kuramında önemli etkileri olmuştur. 

 Postmodern düşüncede yazar, metin ve okurun geleneksel rolleri yerlerinden 

edilmiştir. Artık metnin hâkimi yazar değil okurdur. Metnin yazarı da o yazıyı kalem almış 

                                                           
130 Friedrich Wilhelm Nietzsche, “Ahlak Ötesi Anlamda Doğru ve Yalan Üzerine”, çev.A. Onur Aktaş, 

Nietzsche ve Dil Erken Dönem İki Makale ve Yorumları içinde, Boğaziçi Üniversite Yayınları, İstanbul, 

2017, s.21. 
131 Pauline Marie Rosenau, Post-Modernizm ve Toplumbilimleri, çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat 

Yayınları/ARK, Ankara, 1998, s.135-136. 



74 

 

yazar değil toplumsallık ve dilin karmaşık ilişkisinin oluşturduğu bir ‘edebiyat şebekesi’dir.  

Postmodern bakış açısında bir fail olarak yazarın önemi azaltılmakta metnin ve okurun 

konumu ayrıcalıklı kılınmaktadır. 

Bu postmodern algı ve kabullerin aksine olacak şekilde modern bağlamda ise yazar, 

anlatmak istediği içeriği ve biçimi belirlemek konusunda mutlak iktidara sahiptir. Yazar, 

kitaplar, makaleler, hikâyeler vs. üreten bir bireydir ve ortaya çıkan ürün okuru aydınlattığı 

ölçüde yazarın prestiji artmaktadır. Ayrıca yazar, ‘metnin anlamı’ konusunda ayrıcalıklı ve 

önemli bir konuma sahiptir.  

“Daha üst bir konumu işgal ettiği varsayıldığı için, modern 

yazarın rolü (o denli büyük bir itibarı olmayan) okuru eğitmek, ona 

ahlaki değerler aşılamak ve onu aydınlatmaktır. Böyle bir yazar 

anlayışına sahip olunduğunda, bir metni yeterince anlamak ve 

yazılanları değerlendirmek istiyorsak yazarın biyografisini ve 

sosyoekonomik art yöresini incelemek çoğu zaman anlamlı bir 

şeydir.”132 

 Bir metni anlamanın yolunun o metni kaleme alan yazarın kişiliğini, biyografisini, 

onun niyetini ve motivasyonunu göz önünde bulundurmaktan geçtiğini varsayan modern 

yaklaşımın boş bir çaba olduğunu savunan postmodern düşünce, yazarın sadece bir birey 

olmadığının, onun aynı zamanda bir iktidar ve otorite olduğunun altını çizer. Bu iktidar ve 

otorite, kendi güç alanını koruduğu gibi yazarın gerçek niyetinin ne olduğu konusunda uzman 

olduğunu iddia eden bir yorumcular kümesini oluşturur.133  

Roland Barthes ‘Yazarın Ölümü’ başlıklı makalesinde sadece geleneksel yazarın 

ölümünü değil modern okurun ve edebi metnin konumunun geri dönülmez bir değişim 
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geçirdiğini de ilan etmiştir. Barthes, bu makalede, Balzac’ın yazdığı ‘Sarrasine’ adlı 

hikâyedeki kastrato olarak gizlenmiş bir kadının tasvirine yer verir. Barthes buradan hareketle 

bu tasviri yapan failin kim olduğunu sorar.  

“Konuşan kişi, kadındaki gizli kastrato kimliğini görmezden 

gelmekte kararlı olan hikâyenin kahramanı mı? Yoksa kadın felsefesi 

üstüne kişisel tecrübesini kuşanmış Balzac’ın kendisi mi? Ya da 

kadınsılık üzerine “edebi’’ fikirler öne süren yazar Balzac mı? Veya 

evrensel bir irfan mı? Romantik psikoloji mi? Bunu bilmek asla 

mümkün olmayacak, çünkü yazı [l’écriture] bütün seslerin, bütün 

kökenlerin imhasıdır: yazı, tam da öznenin sıvıştığı bu nötr, bileşik ve 

dolambaçlı alandır; yazma eylemini gerçekleştiren bedenin kimliği 

başta olmak üzere tüm kimliklerin yok olduğu negatif alandır.”134 

Barthes, ‘yazarın ölümü’ kavramsallaştırmasıyla metnin tek anlamdan çıkartılarak 

çoklu bir anlama kavuşturulmasını kasteder. Metni çok anlamlı kılmanın yolu ise onu tek 

anlama hapseden yazarın ortadan kaldırılmasından geçer. Geleneksel bakışta, metnin anlamı 

konusundaki tek otorite, yazar ve o yazarın düşüncelerini yaymaya çalışan yorumculardır. 

Ancak burada belirtmek gerekir ki, post-modern düşüncenin itiraz ettiği modern yazar fiilen 

yazıyı kaleme alan kişi değildir.  

“Toplumdaki bu modern yazar bir uzman, bir idareci, bir 

entelektüel ya da bir eğitimci olarak tanımlanan bir “yasakoyucu”dur. 

Tıpkı modern edebiyat yazarı gibi, bütün bu bireylerden başka 

kimselerin ulaşamadığı hakikat, akıl ve bilimsel bilgiye ulaştıklarını 

düşünürler; pozitif ve negatif öğeleri tartarak ve neyin “doğru” 

olduğunu belirleyerek “bilir” ve “karar verirler.”135 
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Sosyal bilimlerde ‘yazarın ölümü’ düşüncesinin benimsenmesi bazı konular üzerinde 

çalışmayı boş bir çabaya dönüştürse de yeni konular açma potansiyelini taşımaktadır. Yazarın 

ayrıcalıklı ve üstün konumunu ilga eden, bunun yerine metni ve okuru koyan bu yaklaşımda 

metnin çok anlamlılığının altı çizilmektedir. Metnin anlamı konusunda nihai sözü söyleme 

hakkını yazarın elinden alan post-modern düşünce, bu hakkı başta metne olmak üzere okura 

ve onun çok katmanlı performansına bırakmaktadır. Bu şekilde, edebi ürünler, edebiyat olarak 

kapanmakta ve okurun performansına bağlı olarak siyasal metinler haline dönüşme imkânına 

kavuşmaktadır. 

 1. Kurmaca ve Gerçeklik İlişkisi 

Edebiyat ve siyaset arasında ilişki kurmak, bir bakıma bilgi ve hakikat arasındaki 

ilişkiyi düşünmek anlamına gelir. Edebiyat kuramlarının başlıca tartışmalarından birisi de, 

edebiyatın sağladığı bilginin sosyal bilimlerin sağladığı bilgilerden farklılığı üzerinedir. 

Edebiyat, toplumsal hayatı ve bireyi kendine konu alabildiği için belli bir hakikati dile 

getirme iddiasında bulunabilmektedir. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, edebiyatın kurgu yönüne 

vurgu yaparak edebi metinlerin hakikatle bir ilişkisi olmadığını iddia etmektedirler.136 

Edebiyatla siyaset arasında bir ilişki var mıdır? Eğer böyle bir ilişki varsa bunun 

niteliği nedir?  Bu ilişkinin varlığını kabulden hareket eden bir düşünce, belli bir nedensellik 

içinde hareket etmek zorundadır. Buna göre yazar, onun ortaya koyduğu edebi metin ve 

yazarın içinde bulunduğu toplum arasındaki ilişkilerin açıklanması gerekecektir.  

Genel olarak edebiyatla siyaset arasındaki ilişkinin yorumlanmasında, bu iki alanın 

birbirine olan etkisinden söz edilmektedir. Bir ülkede, toplumsal hayata etkisi olan siyasal 

değişimlerin izlerini edebi metinler üzerinden takip etmek olanaklı olduğu gibi, edebi 
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anlayışlardaki değişimlerin kökenini siyasal varoluş biçimlerinde aramak da mümkündür. Bu 

bağlamda, edebiyatla siyaset arasında birbirini dönüştüren karşılıklı bir ilişki bulunduğundan 

bahsedilebilir.137 

Edebiyatın alanının, kurgunun, hayal gücünün ve yaratıcılığın alanı olduğu; siyaset 

biliminin ise bilim olma hasebiyle gerçekliğin alanına ait olduğu hep dile getirilen bir 

husustur. Buradan hareketle, toplumların siyasal varoluş krizleri yaşadığı dönemlerde 

edebiyatın geri çekilişinden ya da siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi gibi sosyal bilim 

dallarının yükselişinden bahsedilir. Toplumsal hayatı sarsan kriz dönemlerinde, sosyolojik ve 

ekonomik verilerin daha fazla irdelenmeye başlandığı açıktır.  

“…zira sanatların kamusal alandaki etkisine öyle az güvenimiz 

var ki. Edebiyatla ilgili iki örnek vereyim: Biri gazetecilikten öteki 

akademiden. New York Times Book Review'da çıkan bir yazı, bir 

grup kurgu yazarının, romanın 11 Eylül 2001 terörist saldırılarının 

sonrasında ülkede yaşanan büyük facianın sesi olma konusundaki 

yetersizliğine dair duydukları üzüntüden söz ediyordu. Edebiyatın, 

halkın yaşadığı travmayı temsil edip edemeyeceğini; gerçekten de 

modern dünyanın karmaşıklığını yakalama becerisine sahip olup 

olmadığını soruyorlardı kendilerine. Georg Lukacs I. Dünya Savaşının 

ertesinde, modern dünyanın "artık sanata elverişli bir toprak 

sunmadığını" söylemişti. Kültürün karanlık anlarında insanlar 

kurgusal olmayan metinlerle kendilerini daha mı rahat hissederler 

acaba, diye sorar bu yazarlar. Kurgu yerine ilgilerini tarih, jeopolitik 

veya psikanaliz metinlerine mi yöneltirler?”138 
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Taner Timur ise, toplumsal kriz dönemlerinde kurgusal metinlerin yerini tarih, 

sosyoloji veya psikanaliz metinlerine bıraktığı düşüncesine itirazda bulunmaktadır.139 Timur’a 

göre, romancılar, tarih ve toplum üzerine eser veren yazarlara göre daha özgür oldukları ve 

topluma daha geniş açıdan bakabildikleri için ürettikleri eserlerin açıklayıcı niteliği daha 

fazladır. Timur’a göre, Osmanlılıktan Türklüğe geçerken karşılaşılan kimlik bunalımında 

roman yazarları tarihçilerden daha özgür ve yaratıcı oldukları için değişim sürecini önyargısız 

bir biçimde ele alabilmişlerdir.  

 2. Edebiyatı Bir Siyasal Metin Olarak Düşünmek 

Genel olarak 1970’lerden itibaren sosyal bilimlerin ve özel olarak da siyaset biliminin 

edebiyatla ilişkisi yoğunlaşmıştır. Bu ilişkinin artışı akademik dünyada kültürel çalışmalar 

adında yeni bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca, bu ilişkinin edebi eserlerin 

modernleşmeyi anlamada yeni bir kaynak olarak görülmesini sağladığı belirtilebilir140.  

Kültürel çalışmalar, kültürü okunacak bir metin olarak görmekte ve edebiyatı da  

okunacak bir metin olarak başka bir bağlama oturtmaktadır. Eğer kültürü, insanoğlunun 

maddi ve manevi alanlarda oluşturduğu her türlü araç, yöntem, fikir ve yaşam tarzı olarak 

tanımlayacak olursak, kültürel çalışmaların edebiyat dâhil her türlü kültürel ürünü aynı 

seviyede gördüğü söylenebilir. Öte yandan bu yaklaşım, kültürü sabit bir ürün olarak değil 

ekonomik ilişkilerin, inanışların ve yazılı metinlerin değişken bir toplamı olarak görmektedir. 

Bir toplumun kültürü, onun sadece edebiyatı değil dansları, dini ritüelleri, yaşayış biçimi ve 

tepkilerinin de toplamıdır. Ancak burada vurgulanması gereken husus, kültürün tüm 

ürünlerinin eşit bir çerçevede edebiyat gibi okunabilir metinler haline getirilmesidir. 
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Zeynep Sayın, ‘The Pure Traveler: Metin Olarak Kültür ve Edebiyat’ başlıklı 

makalesinde, her edebi ürünün yeni bir yapı kurma özelliğinin yanısıra kendinden önce kurulu 

anlamlandırma süreci içinde yer aldığından hareketle edebi yapıtların tek bir yazarın eseri 

sayılamayacağını iddia eder.141 Yazara göre, edebi metinler gerçeklik ile kurmaca arasındaki 

bir karşıtlık sonucu oluşmamakta tam tersine bu ayrım başka bir alanda kurulmuş bir ilişki 

tarafından belirlenmektedir. Gerçeklik ile kurmaca arasında bir ayrım olduğu düşüncesi, bir 

bakıma sınır yaratmaya ilişkin daha üst bir söylemin ürünüdür.  

“Oysa bilindiği gibi alanı ikiye böler her sınır; içerisi ve 

dışarısı, biz ve onlar arasındaki farkı belirler. Sınır polisleri, birinden 

ötekine geçişi olanaksız kılar. Üstelik bu kadarıyla da yetinmez, 

sınırın bir yanıyla öte yanı arasında hiyerarşik bir ilişki belirler, bir 

yanı ötekine üstün kılar.”142  

Edebi ürünlerin, özellikle romanların birer siyasal metin olarak okunmasını mümkün 

kılacak anlayış, edebi metinleri sabit ve türdeş birer alana hapsetmekten çıkartarak onları 

değişik alanların yeniden kaleme alındığı birer anlam düğümü olarak görmekten geçer.143 

Geleneksel yaklaşım, siyaset bilimi ile edebiyatın aralarında doğrudan bir ilişki 

olmadığı, eğer böyle bir ilişki kurulabilecekse bunun ancak edebi ürünlerin tarih ve siyaset 

bilimine yardımcı malzeme sunarak sağlayabileceği iddiasını temel almaktadır. Buna göre, 

edebiyat ya sosyal bilimlerin dışındadır ya da sosyal bilimlere yardımcı bir kaynak 

niteliğindedir. 

Toparlamak gerekirse, edebiyatın sosyal bilimler dünyasındaki yeriyle ilişkisine dair 

tutumlarda iki ayrı uçtan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi, edebiyatı kurmacanın alanına 

                                                           
141 Zeynep Sayın, “‘The Pure Traveler’: Metin Olarak Kültür ve Edebiyat”, Defter, sayı:32, Kış, 1988, s.131. 
142 Z. Sayın, a.g.m., s.129. 
143 Z. Sayın, a.g.m., s.131. 
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hapsetmekte, edebiyatın inşa ettiği gerçekliğin kendine özgü bir yapısı olduğunu belirtmekte 

ve edebiyatın bilimsel sıfatını elinden almaktadır. Diğer görüş ise, edebiyat dahil her türlü 

kültür ürününün okunacak bir metin olduğundan hareket etmektedir Bu düşüncede olanlar, 

okumayı, yorumlamayı ve anlamayı bilmekle eş değer görmekte ve bilimsel olduğu iddia 

edilen bilgi sistemlerinin de birer kurgu olduğunu ifade etmektedirler.  

Bu iki ayrı uçta yer alan düşüncelerin dışında, edebiyatla sosyal bilimler arasında nasıl 

bir bağ kurulabilir? Bu bağın edebiyatın siyasal metinler olarak okunmasını mümkün kılacak 

bir tartışma ile kurulabileceği kanaatindeyim. 

Böyle bir tartışma, ilk olarak siyaset biliminin nesnesi olarak gerçekliğin ve edebiyatın 

gerçekliğinin üstünde başka bir doğru arayışı içine girmekle başlatılabilir. Bir soruya evet ya 

da hayır şeklinde bir cevap verebiliyorsak ve bu cevap yeterli ise bu sorunun aradığı doğruluk 

arayışına ‘kifayet edici doğruluk’ denmektedir. Diğer doğru arayışı ise, net bir cevapla 

ilgilenmemektedir. Bu sorular, ancak ‘daha doğru’ veya ‘daha az doğru’ cevaplarına muhatap 

olmaktadır. Bu ikinci kategorideki doğru arayışına ‘deşici doğruluk’ denilmektedir.144 

Kifayet edici doğruluk arayışına yönelik sorulara örnek olarak tarihte yaşanmış 

savaşlar verilebilir. II. Dünya Savaşı yaşanmış mıdır? Bu konuda bir uyuşmazlık yoktur. Bu 

savaşın nedenleri konusunda ise aynı netlikten bahsedilemeyecektir. Savaşların nedenleriyle 

ilgili bir doğruluk arayışı ise deşici doğruluk niteliğindedir. Bu nedenler üzerinde düşünmek, 

nedenleri araştırırken yorum yapmak ve yorumlar neticesinde bir gerçeklik inşa etmek 

edebiyatın açtığı yeni bir alan sayesinde mümkündür.  

                                                           
144 Tzvetan Todorov’dan aktaran; Duygu Köksal, “Sosyal Bilimlerin Kıyısında Edebiyat”, Sempozyum 

Bildirileri Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek içinde, Metis Yayınları, İstanbul, 2008, s.222. 
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Edebiyatın politik eleştiri gücünü kurmaca/gerçeklik veya toplumsal/metaforik gibi 

ikilemlerin ötesinde açtığı üçüncü bir alandan aldığını belirten Duygu Köksal edebi metinlere 

farklı sorularla yaklaşılması gerektiği kanaatindedir. 

“Soru şu: Metin neden yazıldığı anda böyle kurgulanmış? 

İlginç olan soru metnin gerçeğe ne kadar tekabül ettiği sorusu değil. 

Metnin içinde gerçeklik dediğimiz şey ne ölçüde yeniden 

kurgulanabilmiş ya da gerçeklik etkisi nasıl sağlanabilmiş? Metnin 

eksiklikleri, tutarsızlıkları neler ve neden tam da bu eksiklikler ve 

tutarsızlıklarla yüklü bir metin elimizdeki? Bir adım daha ilerlersek, 

bize toplumsal/tarihsel olan hakkında neler söyleyebilir bu eksiklik ve 

tutarsızlıklar? Neden gerçekler çarpıtılmış eğer çarpıtıldıkları iddia 

ediliyorsa?”145 

 Edebiyatın belli bir tarihsel aşamada şekillendiği ve okurun da onu belli bir tarihsellik 

içinde okuduğu ve yorumladığı düşünülürse kurmaca/gerçeklik ikileminin ötesinde bir 

tarihsel/toplumsal anlamın inşa edildiği görülecektir. Bu anlamın inşası elbette edebi metne 

‘Ne?’, ‘Nasıl?’ gibi soruların yerine ‘Neden?’ sorusunu sormakla mümkündür. Edebi metnin 

içinde oluştuğu tarihsel bağlamı anlamamıza ve okurun içinde bulunduğu bağlam üzerinde 

düşünmesine imkân sağlayacak yöntem, edebiyatın kurduğu bu üçüncü bilgi türünün 

çoğaltılmasından geçmektedir. 

 “Edebi eseri tarihsel bilgi kaynağı ve gerçekliğe tekabül eden bir 

belge olarak okumanın sosyal bilime büyük katkısı olacağını 

söylemek güçtür. Fakat var olan anlatıları, belgeleri farklı 

anlayabilmemize yardımcı olduğu ölçüde de sosyal bilimler için 

önemlidir. Verdiği rahatsızlık, getirdiği sorulardır edebi yazını önemli 

kılan. Bu anlamda da üçüncü bir tür bilgiden söz edilebilir. 

                                                           
145 D. Köksal, a.g.m., 2008, s.223-224. 
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Toplumsal/tarihsel olanın metaforik olandan ayrılmadığı, aksine bu 

ikisinin aslında aynı şekilde anlaşıldığı bir bilgi türü.”146 

Gerçeğin, kuramın ve kurmacanın birbirleri arasında bağ bulunduğu ve edebiyatın 

gerçeklikten kopuk bir alanı temsil etmediği düşüncesi, bir anlamda, edebiyatın özerk bir 

alana sahip olmadığı düşüncesini ima eder. Sosyal bilimlerde yaşanan son tartışmalar 

göstermektedir ki, kendi özerkliklerini ilan etmiş disiplinler arasındaki ilişkinin niteliği 

değişmiştir. Artık ‘disiplinler arasılıktan’ değil ‘disiplinler aşırılıktan’ söz edilmelidir. 

Disiplinler aşırılık terimi disiplinlerin kendi aralarında yaşanan geçişliliğin-sirayetin-sızmanın 

ortaya çıkardığı yeni bilgi türünü ifade eder. Bu yeni bilgi türü göçebe bir bilgidir. Disiplinleri 

katederken kendi bilgiselliğini kaybetmemekte ve bu sayede yatay geçişliliğini 

tamamlayabilmektedir.147 

Edebiyat, ele aldığı konular itibarıyla siyaset bilimine bir bilgi kaynağı sağlayacaktır 

fakat bu bilgi göçebe bir bilgi olacaktır. Sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri arasında gezecek 

ancak hiçbir disipline kendini teslim etmeyecektir. Bu sayede, disiplinlerin iddia ettikleri 

farkları vurgulayacaktır. 

 II. EDEBİYATIN PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ  

Türkiye modernleşmesi bağlamında edebiyatın konumunu düşündüğümüzde de benzer 

bir yaklaşımdan hareket edilebilir. Bunun için öncelikle edebi metinler olarak roman, hikâye, 

şiir, tiyatro gibi çalışmalarda ele alınan konular dikkate alınır. Daha sonra, yazarın, siyaset 

biliminin de ilgilendiği bir alan üzerine farklı yorumlar geliştirdiği düşünülür. Bu çerçevede, 

Türkiye modernleşmesinin geleneksel sorun alanlarının edebi bir bakış açısıyla ortaya 

konduğu sonucuna varılabilir.  

                                                           
146 D. Köksal, a.g.m., s.226.. 
147 Ali Akay, “Sosyal Bilimler ve Sanat”, Sempozyum Bildirileri Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek içinde, 

Metis Yayınları, İstanbul, 2008, s.235. 



83 

 

Türkiye modernleşme sürecinde genel olarak edebiyatın özel olarak da romanın 

ayrıcalıklı bir yeri vardır. Geç Osmanlı dönemi aydınları, hem birer kamusal aydın hem de 

birer edebiyatçı kimliğini aynı anda taşımışlardır. Dolayısıyla, Türkiye’de edebiyatçıları salt 

yazdıkları romanlarıyla değil düşünce hayatıyla olan kopmaz bağlarıyla birlikte 

değerlendirme zorunluluğu vardır. 

Tanıl Bora, Geç Osmanlı dönemi düşünce dünyasına topyekûn bir zihinsel karmaşanın 

ve epistemolojik boşluğun egemen olduğunu belirtir. Belli bir düşünce akımını sonuna kadar 

takip etmeyen fikri birikim, tesadüfi okumalarla oluşmuştur. Bu okumalar, derin ve sistematik 

olmadığı gibi çoğunlukla, belli bir ülkenin düşünsel birikimine dayalı gelişmiştir. Osmanlı 

aydınlarının ve erken dönem cumhuriyet aydınlarının kendi düşünce dünyalarını Fransız 

geleneğiyle şekillendirmesi, böyle seçmeci bir yaklaşımın kaçınılmaz sonucudur.148 

Erken modernleşme dönemi aydınlarına miras kalan böylesi bir düşünsel yoksulluk, o 

kadar kuşatıcı bir niteliği haizdir ki, Türkiye’de bir düşünce tarihinden çok düşünce 

sosyolojisinden bahsetmek gerekir. 

“Düşünce sosyolojisinin konusu olabilecek kamusal aydın 

kadrosu dahi hayli dardır. 1912’de Osmanlı kamuoyunda basın 

yoluyla kanaat önderliği yapan zümre, 11’i kadın olmak üzere 

takriben 175 kişiden ibarettir. Aydın profilinin otodidakt karakteri, bu 

tabloyu tamamlar. Çoğu, akademik eğitimden geçmemiş, el 

yordamıyla, kendi kendilerini yetiştirmişlerdir. Birçok fikir akımının 

önde gelen mümessilleri, edebiyatçılardı; fikir, şiirleşerek, 

romanlaşarak, yani düz anlamıyla romantize edilerek taşınıyordu.”149 

Türkiye düşünce hayatının karakteristik özelliklerinden biri de edebiyatçıların aynı 

zamanda sosyal ve siyasal konulara duydukları özel ilgidir. Bu durum, özellikle Yeni 

                                                           
148 Tanıl Bora, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.27. 
149 T. Bora, a.g.e., s.29. 
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Osmanlılarda barizdir. Yeni Osmanlılar, eski hikâye türünden romana geçişi çocukluktan 

olgunluğa bir geçiş olarak görüyorlardı. Batılılaşmanın bir gereği olarak ülkeye giren roman, 

aynı zamanda toplumu medeniyete götürecek bir araçtı. Yeni Osmanlıların halka ulaşmada 

kullandığı başlıca araçlar da çoğunlukla gazeteler ve romanlar olmuştur. 

“Türkiye’de roman, Avrupa’da olduğu gibi toplumsal koşullar 

sonucu doğmuş bir anlatı türü değildir ama Batı’dan ithal ettiğimiz 

romanın bizde aldığı şekli ve yüklendiği işlevi anlamak için hem 

geleneksel hikâye türümüze hem de tarihsel ve toplumsal koşullara 

bakmamız gerekir. Unutmayalım ki Ahmet Mithat, Namık Kemal ve 

Mizancı Murat gibi ilk romancılarımızın kendileri de o dönemin 

siyasal ve toplumsal sorunlarıyla uğraşan kişilerdi.”150 

Türk edebiyat tarihinde, romanın Batı’dan ithal edilmiş bir edebi biçim olduğu sıklıkla 

dile getirilir. Bu görüşte roman, geleneksel Osmanlı toplumunda mevcut anlatı eserlerin 

yerine geçen yeni bir tür olarak ele alınır. Yeni bir tür olarak ilk roman örneklerinin Batılı 

örneklerine kıyasla yazınsal değerinin olmadığı ve ele alınan konuların bireyin çelişkilerini 

tam olarak yansıtmadığı vurgulanır.  

“Biliyoruz ki bizde roman, Batı’da olduğu gibi feodaliteden 

kapitalizme geçiş döneminde burjuva sınıfının doğuşu ve bireyciliğin 

gelişimi sırasında tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların etkisi 

altında yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak çıkmadı ortaya. Batı 

romanından çeviriler ve taklitlerle başladı; yani Batılılaşmanın bir 

parçası olarak, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat gibi, 

romanı ilk deneyen yazarlarımızın edebiyat ve roman ile ilgili 

yazılarını okuyacak olursak görürüz ki Avrupa edebiyatını ve 

                                                           
150 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir bakış Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim yayınları, 

İstanbul, 2009, s.11. 
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romanını ileri bir uygarlığın işareti, kendi edebiyatımızı ve özellikle 

anlatı türündeki yapıtlarımızı da geriliğin bir işareti sayarlar.”151 

Gerçekten de, edebiyat tarihinde ilk Türk romanı olarak kabul edilen Şemsettin 

Sami’nin ‘Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı 19. yüzyılın son çeyreğinde yayımlanmıştır. Bu tarihte 

Batı’da Stendhal’in ‘Kırmızı ve Siyah’ı, Balzac’ın ‘Goriot Baba’sı, Victor Hugo’nun 

‘Sefiller’i, Tolstoy’un ‘Savaş ve Barış’ı, Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı gibi klasikler 

okunmaktaydı.152  

“Türk romanı hem geç doğmuştur, hem de aceleye gelmiştir. 

Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı 

romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş oluşumu ile Türk 

romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur.”153 

Öte yandan, Cumhuriyet dönemi modernleşme tartışmalarında önemli bir yeri bulunan 

Ahmet Hamdi Tanpınar ise, Türkiye’de romanın gelişmesini engelleyen nedenler üzerine 

yazdığı bir makalede, böyle bir eksikliğin bizatihi eksiklik olarak algılanışındaki zihniyeti 

eleştirmiştir. 

“Bir Türk romanı niçin yoktur? Evvela bu sualin iyi 

anlaşılması lazım. Şüphesiz ki, bir Türk romanı vardır ve hem de 

kendi cemiyetimiz içinde kalmakla beraber, oldukça geniş bir 

okuyucu kalabalığına hitap eder; hatta bu okuyucu kalabalığıyla bu 

romanın yazıcıları arasında karşılıklı bir tesir bile vardır. Bununla 

beraber, garp dillerinden birini bilen, yabancı ülkelerde bu sanatın 

verdiği iyi örnekleri okuyan ve hayat üzerinde az çok fikir sahibi olan 

okur - yazarlarımızın büyük bir zevkle tattığı bir romanı henüz 

yoktur.”154 

                                                           
151 B. Moran, a.g.e., s.9. 
152 Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s.X. 
153 Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s.6. 
154 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1977, s.45. 
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Tanpınar’a göre, Türkiye’de romanın gelişmesini engelleyen nedenlerin ne olduğu 

sorusuna genel olarak iki tür cevap verilmektedir. Bunlardan birinci grupta yer alanlar, roman 

yazarlarının Türkiye’nin toplumsal hayatına ve Türk insanına ilgisiz kaldığı, bir tür olarak 

romanın modernleşmenin dayattığı sanatsal ürün olduğu ve roman yazarlarının samimiyetten 

uzak bir yaklaşım içinde oluşları gibi nedenleri ileri sürmektedirler. Deterministler olarak 

nitelenen ikinci grup ise, romanın eksikliğini toplumsal hayatın gelişmemişliğiyle açıklarlar. 

Buna göre, bir burjuva yaşam biçiminin belirmesiyle ortaya çıkan romanın, böyle bir yaşam 

biçimin yeni yeni yeşermekte olduğu bir toplumda kendini gösterememesi doğaldır.155 

Tanpınar ise, ileri sürülen bu nedenleri gözden geçirdikten sonra, romanın gelişimiyle 

ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu belirtir. Tanpınar, Batılı ölçütlere uyan bir romanımız 

olsa dahi bunun farkında olamayacağımız kanaatindedir. Dağınık ve fakir bir edebiyat havası 

romancıların yetişmesini engellemektedir. Toplumsal sınıfların gelişmemiş oluşu, birey 

düşüncesinin eksikliği veya yazarların Batı düşüncesiyle yaşadıkları çatışmalar gibi 

nedenlerin ötesinde ciddi bir tartışma ortamının bulunmayışı gibi belli bir zihniyet dünyasını 

var eden koşulların da eleştirilmesi gereklidir.  

“Görülüyor ki, roman meselesi tek başına değildir. Evvela 

ferdin yetişmesinde, ikinci olarak memleketimizin umumi sanat 

anlayışında ve nihayet kitapçılık hayatımızda değişmesi lazım gelen 

birtakım şeyler vardır. Fakat bu hususta tam ve salahiyetli bir 

konuşma, mevcudu bilmekle kabildir. Ben burada da en faydalı şeklin 

bizzat romanlarımızın ve romancılarımızın üstünde konuşmak 

olduğuna inanıyorum.”156 

Dolayısıyla, Türk romanının doğuşunu Batılı örnekleriyle kıyaslayarak belli bir 

başlangıç düşüncesi içinde ele almak ve daha sonra romanları içerdikleri konuları ve hatta 

                                                           
155 A. H. Tanpınar, a.g.e., s.48. 
156 A. H. Tanpınar, a.g.e., s.52. 
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eserlerin basım tarihini dikkate alarak sınıflandırmak yerine, her bir edebi metni kendi 

tekilliği içinde değerlendirmek gerekmektedir. 

Öte yandan, Türkiye modernleşmesini romanlar aracılığıyla incelemenin sosyal 

bilimlere yeni imkânlar sunduğu unutulmamalıdır. Bu imkânın bir örneğini Şerif Mardin’de 

bulmaktayız. Osmanlı romanını, Türkiye modernleşmesini incelemek için az yararlanılmış bir 

kaynak olarak gören Mardin, bu kaynakların Osmanlı aydınlarınca sosyal değişmenin 

getirdiği sorunlara nasıl yaklaşıldığını belgelediğini ifade eder.  

Şerif Mardin, ‘Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma’ başlıklı makalesinde, kültür, 

kültürel gelenek, ideoloji, modernleşme ve toplumsal seferberlik gibi kavramları Türk 

toplumunun çerçevesine yerleştirmeye çalışmıştır. Bu makalede, söz konusu kavramları 

tanımladıktan sonra bu kavramları Osmanlı romanları üzerinden tartışmıştır. Mardin, bu 

makalesinde başta Namık Kemal olmak üzere Yeni Osmanlıları toplumsal seferberliği 

hızlandırmaya çalışan toplum hareketlendiricileri olarak nitelendirmektedir.157 

Modernleşmenin toplumların aynı zamanda gittikçe farklılaştıkları ve merkezileştikleri 

bir süreç olduğunu ifade eden Mardin, bu gelişme esnasında toplumun bazı fonksiyonlarının 

merkezde toplandığını belirtir. Bu toplanma gerçekleşirken yeni gruplar doğar ve toplumun 

fonksiyonları birbirinden ayrılır. Modernleşme süreci, bu ayrılmayla oluşan kopuklukları 

dolduracak yeni yapılar da üretir. Örneğin, vatandaşlık ve milli kültür gibi yapılar, sosyal ve 

iktisadi yapı parçalarının bağlanması işlevini yerine getirir. Bu bağlantı sayesinde, 

parçalanmış bir görünüm arz eden sosyal yapıların, bir bütün olarak harekete geçirilmesi 

mümkün hale gelir. Modernleşmeyle beraber haberleşme ve ulaşım imkânları artar ve bu 

değişim de toplumun bireyleri arasında karşılıklı bağımlılığın artışına zemin oluşturur. Bu 

                                                           
157 Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi içinde, Mümtaz’er Türköne- 

Tuncay Önder (der.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s.27. 
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bağlamda, modernleşme süreci, aynı zamanda toplumsal seferberliğin hızlanması demektir. 

Mardin’e göre, modernleşme sürecinde toplumsal seferberliğin hızından memnun olmayan 

belli bir toplumsal kesim kendisini göstermeye başlar. Bu kişiler, toplumda haberleşme 

kanallarının artışından da faydalanarak toplumsal seferberliği hızlandırmaya çalışırlar. Sosyal 

bilimlerde, bu işlevi yerine getiren kişilere, toplum hareketlendiricileri denir.158 

Öte yandan, Osmanlı yönetim sistemi asker, sivil ve ulema kesiminden oluşan bir 

yönetici sınıf ile esnaf, köylü, tüccar ve geniş halk kesiminden oluşan bir yönetilen sınıfının 

(reaya) karşılıklı dengesine dayanıyordu. Padişahın emrine tabi olan yönetici sınıf, toplumsal 

köklerinden koparılmış ve özel olarak belli bir eğitimden geçirilmiş kişilerden oluşuyordu. Bu 

kesim, bir anlamda, toplumsal köklerine yabancılaştırılarak Padişaha mutlak sadakat esasına 

dayalı olarak görevleri ifa etmekteydiler. Osmanlı devlet biçiminin dayandığı bu ikili yapının 

temelini yönetici sınıf ile yönetilen sınıf arasında bir yabancılaşma oluşturuyordu. Bu durum, 

kültür bakımından da birbirine uzak iki kültürün gelişmesine sebebiyet vermiştir. Edebiyat 

tarihinde, divan edebiyatı ve halk edebiyatı şeklinde gelişen bu ikili kültür yapısının Osmanlı 

kültür hayatına kapsamlı bir etkisi olmuştur.159  

Şerif Mardin, Osmanlı İmparatorluğu’nun, 19. yüzyılın başında kültür bakımından 

‘küçük’ ve ‘büyük’ geleneklerin bütünleşemedikleri bir durumda olduğunu belirtir. Her ne 

kadar, yönetici sınıf (büyük kültür) ile yönetilen sınıf (küçük kültür) arasında eskiden beridir 

bir yabancılaşma söz konusu olsa da, bu iki kültürü birarada tutan veya bağlayan 

bütünleştirici bir genel ideoloji mevcuttu. Osmanlı Devleti’nde, İslam dini soyut bir inanç 

sistemi düzeyinde işlev görmemiştir. Bu inanç sisteminin birbirinden kopuk her iki kültürü 

yan yana getiren pratikleri bulunmaktaydı. İslam’ın halkın gündelik yaşamına yön veren geniş 

                                                           
158 Ş. Mardin, a.g.m. s.25-27. 
159 B. Moran, a.g.e., 2009, s.12. 
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bir pratikler dizisi bulunmaktaydı. Örneğin, bu pratik bayramları, orucu, iftarı ve sünneti ile 

yönetici sınıfla halkı birleştiren bir işleve sahipti.160  

Büyük ve küçük kültürü birbirine bağlayan inanç ve pratiklerin yanında edebiyatta da 

bazı ortaklıklar söz konusuydu. Klasik edebiyatın bazı ürünleri, konuları bakımından halk 

edebiyatına geçtiği gibi halk edebiyatına ait bir tiyatro oyunu sarayda sergilenebiliyordu. 

Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecine girmesiyle birlikte, yönetici sınıf 

ile yönetilen sınıf arasındaki yabancılaşma edebiyat alanına da yayılarak genişlemeye 

başlamıştır. İmparatorlukta Batılı yaşam biçimlerinin yaygınlaşmasına rağmen, yönetici sınıf 

iki uygarlık arasında bocalamaya devam etmiştir. Modernleşme süreci, devlet kurumlarında 

ve üst yapı kurumlarında ikili bir değer sisteminin oluşmasına yol açmıştır. Toplumsal 

yaşamda Avrupa adetleri, mimarisi, müziği ile birlikte eski ve yeni ayrımının oluşmasına 

neden olmuştur. Kısaca, modernleşme süreciyle birlikte büyük kültür ve küçük kültür 

arasındaki mesafe iyice açılmış, büyük kültürün içinde yer alan yönetici sınıf bir kültür 

çıkmazı içine düşmüş ve toplumsal yaşama bir değerler kargaşası egemen olmuştur. Aydın 

sınıfın ne tam anlamıyla Batılı olmasının ne de tam anlamıyla Doğulu kalabilmesinin 

mümkün olmadığı bu yeni durum, Türkiye modernleşme sürecinin her aşamasında karşımıza 

çıkacak ve bir süreklilik arz edecektir.  

“Özellikle devrim sancılarının çekildiği, ideolojik kavgaların 

yapıldığı çalkantılı dönemlerde yazarlar bu değer kargaşalığı 

karşısında, çarpışan ideolojileri tartmak, sorguya çekmek ve kendi 

tutumlarını ortaya koymak gereğini duyarlar. Onun için 1950’lere 

kadarki Türk romanının sorunsalını büyük ölçüde bu Batılılaşma 

hareketi belirler. Bu dönemin en tanınmış yazarlarına bakacak olursak 

hemen hepsinin Batılılaşma sorununa eğildiğini görürüz. Batılılaşma 

                                                           
160 B. Moran, a.g.e. s.13. 
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Türk romanının ana sorunsalını oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda 

onun işlevini, kuruluşunu ve tiplerini de önemli ölçüde belirler.”161 

Modernleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Yeni Osmanlılar, Mardin’in 

deyimiyle toplum hareketlendiricileri çoğunlukla dil bilen ve Batılı devletlerle yakın temasta 

bulunan kimselerdi. Bu kesimin kökenini ve işlevini anlamak modernleşme sürecinde 

edebiyatın konumunu anlamak bakımından önem arz eder. 

Şöyle ki, toplumsal seferberliğin hızından memnun olmayan kesim çoğunlukla elçilik 

görevlerinde bulunmuş ve diplomaside deneyim kazanmış bürokratlardı ve zamanla 

geleneksel Osmanlı seçkinlerini saf dışı bırakmışlardı. Geleneksel Osmanlı yönetici sınıfının 

yerini almaya başlayan bu sınıf, aynı zamanda, Türkiye aydınının doğuşunu simgeler. Yalçın 

Küçük’e göre, 1821 yılında Yunan isyanının başlamasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 

olarak kurulan Tercüme odası aydının doğum odasıdır.162 Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 

başlatılan Yunan bağımsızlık hareketi, bu isyanda parmağı olduğundan şüphelenilen Grek 

tercümanlarından bazılarının idamına yol açmıştır. Bu idamlara kadar geçen sürede, Tercüme 

Odası’nda mütercimlik görevine Müslümanlığı kabul etmiş olan Polonyalı, Alman, Macar ve 

Grek asıllı kimseler atanmaktaydı. Mora isyanıyla birlikte, Tercüme Odası’nın çalışma 

yöntemi bir yönetmeliğe bağlanmak zorunda kalmıştır. Tercüme Odası zamanla dil öğretilen 

ve tercüme işlevini yerine getiren bir yer olmanın yanısıra tarih ve muhasebe gibi başka 

konuların da öğretildiği bir okul haline dönüşür.163 

Türk aydınının Tercüme Odasında doğduğuna dair bu tespit, yeni yeni şekillenmeye 

başlayan bürokrasi sınıfının neden hem yönetici olup hem de edebiyatla ilgilendiklerini 

açıklamak bakımından önemlidir. Küçük’e göre, kendisini geliştirmek ve çoğalmak ihtiyacını 

                                                           
161 B. Moran, a.g.e. s.24. 
162 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler I 1830-1980, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1990, s.466. 
163 Y. Küçük, a.g.e. s.469. 
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duyan Tanzimat nesli, edebiyatı güvenilir bir araç olarak görmüştür. Edebiyat ve dil, sadece 

Türkiye aydını için değil benzer koşullar altında yaşamış diğer ülke aydınları için de önemli 

bir sorun alanı olmuştur.  

“Türk aydını Terceme Odasında doğuyor. Birinci vargı, 

öğrenmeye yabancı dilden başlıyor. İkinci vargı, kendisini yabancı 

kaynaklardan öğreniyor. Üçüncü vargı, kendini öğrenmek 

yabancıların kendisi hakkında yazdıklarını bilmek sayılıyor. Dördüncü 

vargı; bilinmek, yabancı ellerde tanınmak oluyor. Dördüncü vargının 

uzantısı, ün ancak Batı’dan ithal edilebiliyor. Dördüncü vargının 

ikinci uzantısı; evrensel ün Türk aydının tutkusu ve daha doğru bir 

deyişle, çocukluk hastalığı haline geliyor. Beşinci vargı, yabancı dil 

bilmek, yeni dünyayı tanımak için bir araç olmaktan çıkıyor ve başlı 

başına bir amaç oluyor. Terceme Odası’nın damgasını taşıyan birisi 

için yabancı dil yeni bir kimlik kartı sayılıyor.”164  

 Türkiye modernleşme sürecinde yönetici tabakanın edebi türde eserler vermesi, salt 

kişisel tercihleriyle açıklanamaz. Ülkenin yönetiminde söz sahibi siyasetçilerin roman veya 

şiir türünde eserler vermesinin temelinde, edebiyatın modernleşmenin bir parçası olarak 

görülmesi yatar. Bu nedenle, başlarda aydın sınıfın halka ulaşmada başlıca araç olarak 

gördüğü edebiyat, zamanla Türkiye modernleşme sürecinin tartışıldığı ve eleştirildiği bir 

kaynak haline dönüşmüştür.  

Berna Moran’ın da ifade ettiği gibi, bütün Türk romanlarının modernleşme 

sorunsalıyla ilgilendiklerini iddia etmek yersizdir ancak bu sorunsal romanların satır 

aralarında dolaşan, onlarla birlikte işleyip duran, onları kateden bir izlektir. Bu temel izleğin, 

Türkiye modernleşmesiyle doğrudan ilgili görünmeyen edebi eserlerde dahi varlığını alttan 

alta hissettiren bir yapısının olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

                                                           
164 Y. Küçük, a.g.e. s.474. 
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 III. TÜRKİYE’NİN 1960’LI YILLARDAKİ GENEL SİYASAL PANORAMASI 

VE EDEBİYAT 

Türkiye modernleşmesini edebiyat aracılığıyla okuma girişimimizi kendisi üzerinden 

örneklendireceğimiz Oğuz Atay’ın gerek yaşadığı döneme gerekse eserlerini oluşturduğu 

döneme bakılacak olursa, bu tarihsel dönemin Türkiye için de önemli bir kırılma noktası 

olduğu görülecektir. Bunun için öncelikle, 1960’lı yıllarda ülkenin siyasal gündemine ve 

ayrıca edebi dünyaya hâkim olan temalara kısaca değinmek gerekir. 

1960’lı yılların siyasal panoramasından kastım, Türkiye’nin iç politikasından 

uluslararası ilişkilere, toplumsal hareketlerden anayasa tartışmalarına edebiyattan aydın 

sorumluluğuna kadar geniş bir yelpazeyi içeren bakış açısıdır. Böylesine geniş bir yelpazeyi 

anlatabilmek, birçok zorlukları barındırmaktadır. Bu zorlukları aşabilmek adına ve 

çalışmamızın temel olarak edebiyat ve siyaset bilimi ekseninde konumlandığını da dikkate 

alarak, her tür siyasal ve sosyal gelişmeye yer verilmeyecektir. Bu bakımdan ele alınacak 

konular, Oğuzu Atay ve dönemindeki aydınların gündemini meşgul eden konular olacaktır. 

1960’lı yıllar tarihsel olarak, 27 Mayıs darbesiyle başlayan ve 12 Mart askeri 

Muhtırası ile biten bir süreç içinde değerlendirilebilir. Bu yıllar, Türkiye kapitalizminin yeni 

bir boyuta evrildiği yıllardır. Kentleşmenin önem kazandığı ve dolayısıyla köyden kente 

göçün hızlandığı bu dönem, aynı zamanda, değişik sosyal ve siyasal sorunları beraberinde 

getirmiştir.  

Hobsbawn 20. yüzyılı aşırılıklar çağı olarak nitelendirmiştir. Aşırılıklar çağında 

1960’lı yıllar, olağanüstü ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşümün yaşandığı ‘Altın 

Çağlar’ın başlangıç devrine tekabül etmektedir. Bu dönem, artık dünyanın özellikle 

ekonomik bakımdan tek bir operasyonel birim haline geldiği ve ulus-devletlerin 

küreselleşmenin birer şubesi konumuna indirgenmeye başlandığı bir dönemdir. 1960’lı yıllar 
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Türkiye’si, dünyanın içinde bulunduğu konjonktürel gelişmelerden daha fazla etkilenir hale 

gelmiştir. Küresel kapitalizmin tüm ulus devletleri bir engel olarak görmeye başladığı bir 

dönemdir yaşanan. Dünyada Soğuk Savaş rüzgârlarının şiddetli bir şekilde estiği bu dönemde, 

tüm dünya ikiye ayrılmıştır. Bu dönemde, Türkiye böylesi bir kamplaşma içinde kendini 

kapitalist blok içinde konumlandırmaya çalışmaktadır. 

Özellikle, 1960’lı yılların ikinci yarısında dünya haritası kesin bir şekilde iki kutuplu 

bir dünyadır ve her bir kutup kendi içinde sıkı bir biçimde örgütlenmiştir. Her bir kutup içinde 

yer alan ülkede yaşanan herhangi bir siyasi gelişme, kutbun içindeki diğer ülkeleri doğrudan 

etkileyebilmekte, tedirginlik yaratabilmektedir. Dolayısıyla, yaşanan siyasal ve sosyal 

gelişmeler, bu kutuplaşmanın kendi iç tutarlılığına doğrudan etkide bulunmaktadır. Bu 

yönüyle dünya hızla küresel bir köye dönüşmektedir. İletişim teknolojilerindeki hızlı 

gelişmeler merkez ülkeler ile çevre ve yarı-çevre ülkeler arasındaki etkileşim potansiyelini 

olağanüstü boyutlara taşımıştır. Dolayısıyla, toplumsal hareketler de küresel niteliktedir artık. 

Toplumsal hareketlerin coğrafi sınırları ortadan kalkmaya başlamıştır. 1968 öğrenci 

hareketlerinin simgesi Paris’te Mayıs ayaklanmaları olurken Doğu’da ‘Prag Baharı’ 

yaşanmaktadır.165 

Dünyanın yaşadığı bu dönüşüm, Türkiye’yi de derinden etkileyecektir. Türkiye, 

dünyanın yeni bir şekil aldığı bu düzende birçok karar alacak, reformlara girişecek, dış 

politikasında kırılmalar yaşayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin siyasal grameri değişecek, 

toplumsal sorunlar daha yüksek sesle ve görece özgür bir biçimde tartışılmaya başlanacaktır. 

1960’lı yıllar, Türkiye’de, siyasal ideolojilerin hızla ayrışarak kutuplaştığı ve güncel 

sorunlar bağlamında kendini yeniden yapılandırdığı bir dönemdir. Siyasal düşünceler tarihi 

                                                           
165 Mete Kaan Kaynar, “Türkiye’nin Altmışlı Yılları Üzerine Bazı Notlar”, Türkiye’nin 1960’lı Yılları içinde, 

Mete Kaan Kaynar (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.25-26 
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bakımından bu dönemde genel olarak sol düşüncelerdeki gelişmeler vurgulanır fakat bu 

dönem aynı zamanda siyasal İslamcılığın, milliyetçi muhafazakâr düşüncenin ve etnik 

farklılık tartışmalarının canlandığı bir dönemdir.166 

Düşünce hayatının zenginleşmesi, aynı sorunların farklı kavramsallaştırmalarla 

tartışılmasını sağlamıştır. Fakat yaşanan tartışma bolluğu fikirlerin hayata geçirilmesi için bir 

eylem isteğini gündeme getirmiştir. Düşüncelerin teorik çerçeveden hızla çıkarak 

kitleselleştiği ve kitleselleştiği ölçüde güç kazandığı bu dönem, daha sonra düşünce hayatının 

indirgemecilikle ve yüzeysellikle eleştirilmesine yol açmıştır. 

Dönemin entelektüel kültürünün özelliklerinden birisi de, Türkiye’nin sosyal ve 

siyasal sorunlarını bazı ikili kavram setleriyle tartışmaktır. Bu bağlamda azgelişmişlik-

gelişmişlik söylemi, Doğu-Batı çelişkisinin ekonomik boyutunu öne çıkartmayı amaçlayan bir 

tartışma olarak döneme damgasını vurmuştur. Türkiye’de edebiyat ve sanat tartışmaları, 

ülkenin az gelişmişliği çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu çabayı 1960’ların 

sonlarına doğru yayımlanan ve Türkiye’nin düşünsel iklimine etki eden bazı temel eserlerden 

izlemek mümkündür. Bunlar Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni”, İdris Küçükömer’in 

“Düzenin Yabancılaşması” ve İsmail Cem’in “Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi” adlı 

kitaplardır.167 Az gelişmişlik sorununun ülkenin her tür sorununun temeli olarak gösterilmesi 

bakımından bu eserler kurucu ve belirleyici nitelikte olmuştur. 

Bu yıllarda edebiyat ve kültürel hayata hâkim olan eserlerin, yoksulluk, köylülük, 

adaletsizlik, aydınların yabancılaşması gibi konuları gerçekçi bir perspektiften yansıtmaya 

çalıştığı görülür. Köy edebiyatının da yoğunluk kazandığı bu dönemde, merkezi temalar; 

                                                           
166 Aybars Yanık-Tanıl Bora, “Altmışlı Yıllarda Türkiye’nin Siyasi Düşünce Hayatı” Türkiye’nin 1960’lı 

Yılları içinde, Mete Kaan Kaynar (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.275. 
167 Hakkı Başgüney, Yazarlar Çağı, Türkiye’de 1960 ile 1980 Arasında Edebi Üretim ve Politika, Yazılama 

Yayınevi, İstanbul, 2005, s.27. 
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toprak kavgası, yağma, sömürü, işçi ve köylü sorunları gibi alanlara yönelmiştir. Böyle bir 

dönemde aydınlardan ve edebiyatçılardan beklenen, toplumsal sorunların konu edilmesi, bu 

konular çerçevesinde bir kamuoyu yaratılması ve siyasal tartışmaların bu alanlara 

kaydırılmasıdır. Bu beklentiye edebiyatçılardan olumlu cevap gelecektir. 

Türkiye’nin kendi dünyasının ve zihni kalıplarının nasıl bir dönüşüme maruz kaldığını 

ve kendine özgülüğü nasıl sergilediğini sinema ve müzikten şiire, dış politikadan kamu 

yönetimindeki reformlara kadar uzanan bir alanda ve en önemlisi edebiyat üzerinden izlemek 

mümkündür. Oğuz Atay’ın Türkiye modernleşmesine dair yaklaşımını ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalışmada, söz konusu değişim edebiyat üzerinden özetlenmeye çalışılacaktır. 

Çünkü, 1960’lı yıllarda edebi etkinliklerin kamusal görünürlüğü artmış, bu artış beraberinde 

edebiyatın politikleşmesini gündeme getirmiştir. Bu dönemde, edebiyatçılar, salt edebi 

konularda düşünce üreten kimseler olarak değerlendirilmemiştir. Özellikle dergiler yoluyla 

edebiyatçıların politik konumlanışları, ciddi bir okur-yazar kitlesi tarafından takip edilmiştir. 

Dolayısıyla, dönemin siyasal kültürünü edebi faaliyetler ve edebiyatçıların düşüncelerinden 

rahatlıkla izlemek mümkündür.168 

Dönemin edebiyatçılarının benimsedikleri politik kimlik dikkate alındığında, muhalif 

bir karakter arz ettiği söylenebilir. Bu yazarlar, ülkenin siyasal ve sosyal tarihi üzerinde görüş 

bildiren ve geleceği hakkında sorumluk duyan kamusal entelektüellerdir. Bauman, tarihsel 

olarak entelektüel kategorisinin nesnel bir sınırının çizilmediğini, böyle bir sınırın önceden 

var olmadığını ifade eder. Entelektüeller kategorisi, evrensel ve toplumsal önemde belli bir tür 

pratiğe katılma yönünde ortaya çıkan bir davete icapla şekilleniyordu. 

“Bu nedenle, “Entelektüeller kimlerdir?” sorusunu sorup, 

karşılığında bir dizi nesnel ölçüt hatta “şu şu kimseler entelektüeldir” 

                                                           
168 H. Başgüney, a.g.e. s.13. 
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biçiminde bir saptama beklemenin pek bir anlamı yoktur. Üyelerini 

entelektüellerin meydana getirdiği bir meslekler listesi oluşturmak ya 

da mesleki hiyerarşide bir çizgi çekerek, çizginin yukarısındakileri 

entelektüeller olarak tanımlamak anlamsızdır. Her yerde ve her 

zaman, “entelektüeller” bir hizmet için bir araya gelmenin ve kendi 

kendini görevlendirmenin birleşik etkisiyle oluşurlar. “Entelektüel 

olma”nın anlamı, kişinin kendi mesleği ya da sanat türü ile ilgili kısmi 

uğraşısının üzerine çıkması ve içinde yaşadığı zamanın –hakikat, yargı 

ve beğeni gibi- küresel konularıyla ilgilenmesi demektir. 

“Entelektüeller” ile “entelektüel olmayanlar”ı ayıran çizgi hep, belirli 

bir faaliyet tarzına katılma yönünde verilen kararlarla çizilir.”169 

Bauman’ın entelektüel tanımından hareket edecek olursak, 1960’lı yıllarda 

edebiyatçılar, salt edebi eserler üretmemişler, aynı zamanda entelektüel dünyanın diğer 

katmanlarıyla içiçe bir faaliyet sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, 

Kemal Tahir, Sevgi Soysal, Aziz Nesin, Cemal Süreya, Fakir Baykurt ve Necip Fazıl 

Kısakürek gibi edebiyatçılar, kendi alanlarının ötesinde, ülkenin mevcut sorunları üzerinde 

düşünen ve görüşlerini geniş kitlelerle paylaşmak isteyen kamusal entelektüellerdi.170 

Bauman, entelektüel çalışmaya ilişkin modern ve post-modern stratejiler arasında 

ayrım yapar. Buna göre, entelektüel çalışmaya ilişkin modern stratejiyi ‘yasa koyucu’ 

eğretilemesi ile anlatırken post-modern stratejiyi ‘yorumcu’ rolü eğretilemesi üzerinden 

anlatır. Yasa koyucu rolü, görüş ayrılıklarını hükme bağlayan amirane ifadeler kullanmayı ve 

toplum adına doğru görüşleri seçme pratiklerini içerir. Yorumcu rolü ise, bilginin 

göreceliliğinden hareketle bilgi sistemleri arasında bir köprü vazifesini içerir. Bu vazife en 

                                                           
169 Z. Bauman, a.g.e., 2003, s.8. 
170 H. Başgüney, a.g.e., 2005, s.14. 
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çok yabancı bir bilgi sisteminin karmaşıklığını başka bir kültüre aktarmak şeklinde ortaya 

çıkar.171 

 Bu bağlamda, 1960’lı yılların kamusal entelektüelleri olarak tespit ettiğimiz 

edebiyatçılarını, yasa koyucular kategorisinde değerlendirmek gerekir. Bu kategorideki 

edebiyatçılar, ülke sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda hakikate vardığı varsayılan ve 

geçerli bir ahlaki yargıyı topluma öneren aydınlardı. Bu dönemde, edebiyat, hızla 

politikleşmekte, edebiyatçılar, ülkenin tarihi ve geleceği hakkında anlatılar kurmakta ve 

edebiyat bir düşünce merkezi haline gelmektedir. Bu dönemde, toplumun kaderi hakkında söz 

söylemeyen, kamusal menfaati vurgulamayan ve toplumsal sorunlara angaje olmayan 

edebiyatçılar azınlıktadır. İşte Oğuz Atay’ın da dâhil olduğu bu azınlıkta olma halini daha iyi 

açıklayabilmek için 1960’lı yılların oluşumunu hazırlayan edebi ve sanatsal gelişimlere 

değinmek gerekir.  

 1. 1960’lı Yıllara Doğru Edebiyat 

1960’lı yıllarda edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkileri çerçevelemek bu yıllara 

bırakılan tarihsel mirasla mümkündür. Bunun için dikkatimizi öncelikle 1950’li yıllara 

yöneltmemiz gerekir. 

 Tarihsel bakımdan II. Dünya savaşı sonrası Türkiye’nin siyasal koşullarının 

belirlediği bir edebiyat ortamı 1960’lı yıllarda da etkisini sürdürecektir. Türkiye için II. 

Dünya savaşı sonrası koşullarının belirlenmesinde en başta gelen olgu çok partili hayata geçiş 

sürecidir. 1940’lı yılların ikinci yarısıyla birlikte bir yandan “halka rağmen halk için” anlayışı 

sarsılırken bir yandan da muhalif akımlara karşı sıkı tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. 

Örneğin, 1944 yılında, Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes ve Muzaffer Şerif 

                                                           
171 Z. Bauman, a.g.e., 2003, s.11. 
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Başoğlu gibi aydınların yazdığı ‘Yurt ve Dünya’ dergisi ve ‘Adımlar’ dergisi kapatılmış; 

1945’te Zekeriya ve Sabiha Sertel’in ‘Tan’ gazetesi matbaası basılmıştır. 1946 yılında çok 

partili ilk genel seçime gidilmiştir. 1947 yılında Marshall Planı ve Truman Doktrini 

kapsamında Türkiye’ye yardım yapılması kararlaştırılmış ve Soğuk Savaş’ın etkileri hissedilir 

bir düzeye ulaşmıştır. Mehmet Ali Aybar’ın çıkarttığı bir dergi olan ‘Zincirli Hürriyet’te bu 

yardımların Türkiye’nin ulusal egemenliğine bir tehdit oluşturduğu şeklinde eleştiriler yer 

alır. Bu bağlamda, döneme hâkim olan anlayış, Soğuk Savaş’ın etkilerine karşı toplumsal 

duyarlılıktan yana muhalif bir tavır şeklindedir.172 

1950’li yıllardaki edebiyat tartışmalarında dikkati çeken bir alan, edebiyat tarihinde 

temel bir yönelim olarak görülen köy edebiyatıdır. Bu yıllarda, köy edebiyatını temsil eden 

önemli yapıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 1950 yılında Mahmut Makal tarafından yazılan 

‘Bizim Köy’ sadece edebi bir eser olarak değil, köylünün sorunlarıyla ilgili yazılmış siyasi bir 

rapor olarak değerlendirilmiştir. Köy sorunlarını temel ilgi alanı olarak görmeyen fakat Doğu 

ve Batı çelişkisi üzerine düşünmüş bir yazar olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ adlı 

romanı 1949 yılında yayımlanmıştır. Roman, metafor olarak ülkedeki huzursuzluğa vurgu 

yapmasıyla ayrıcalıklı bir konumdadır. 

1950’li yıllarda edebiyat dergiciliğinde de büyük atılımlar yaşanmıştır. Özellikle tiraj 

sayısı ve okur kitlesi bakımından kayda değer bir gelişme sergileyen edebiyat dergileri, köy 

edebiyatının yanısıra varoluşçuluğu ve toplumcu gerçekçiliği de tartışma gündemlerine 

almıştır. Oğuz Atay’ın da içinde yer aldığı ‘Pazar Postası’ dergisi, bu dönemin önemli 

dergilerindedir. Bu dönemin diğer edebiyat dergileri, Hisar, Mavi, Varlık, Yeditepe ve Yeni 

Ufuklar gibi dergilerdir.  

                                                           
172 Çimen Günay Erkol, “Altmışlı Yıllarda Edebiyat:Kaliban’ın Öfkesi”, Türkiye’nin 1960’lı Yılları içinde, 

Mete Kaan Kaynar (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.912. 
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Bu yıllardaki yazınsal ortamın canlılığını, bu edebiyat dergilerinde yer alan 

tartışmalardan izlemek mümkündür. Demokrat Parti’nin muhaliflere karşı gittikçe artan 

baskısına karşı, edebiyat dergileri birer eleştiri işlevi görmüşlerdir. İktidara yönelik eleştiri ve 

tartışmalar, zamanla dergiler arası polemiğe dönüşmüştür. Bu dönemdeki tartışmalara örnek 

vermek gerekirse; Varlık dergisindeki köy edebiyatı tartışmaları, Hisar ve Mavi dergisindeki 

Garip Akımının eleştirildiği tartışmalar ve Pazar Postası’ndaki İkinci Yeni tartışmaları 

dönemin öne çıkan zengin içerikli tartışmalarına örnek verilebilir.173 

Bu dergilerin önemi, dönemin politik atmosferinin anlaşılmasında bir okul işlevi 

görmesidir. Gerçekten de, 1950’lerde Türkiye nüfusu 25 milyon ve okur-yazar oranı yaklaşık 

% 40’larda seyretmektedir. Böylesi bir ortamda, Pazar Postası dergisinin tirajının bin 

civarında, Hisar ve Mavi’nin 2 bin  ve Varlık dergisinin 7-8 bin civarında olduğu 

belirtilmektedir.174 Önemli bir okur kitlesinin dergileri düzenli ve sıkı bir şekilde takip ettiği 

açıktır. Bu durumun ise, edebi tartışmaların siyasal tartışmalarla içiçe geçişini kolaylaştırdığı 

düşünülebilir. 

Köy edebiyatının ele aldığı köy ve köylü sorunlarına ek olarak 1950’li yılların 

edebiyatında temsil edilmeye değer bulunan diğer önemli kavramların hak, emek ve sömürü 

olduğu belirtilebilir. Bu kavramları tartışma konusu yapan eserler bu tartışmayı toprak ve 

mülkiyet üzerinden yapmayı tercih etmişlerdir. Fakir Baykurt’un 1954 yılında yayımladığı 

‘Yılanların Öcü’ adlı romanı, köyde yaşanan eşitsiz ilişkiler bağlamında mülkiyet ve 

sömürüye odaklanır. Talip Apaydın’ın 1958 yılında yayımladığı ‘Sarı Traktör’ romanı ve 

Necati Cumalı’nın 1959 yılında yayımladığı ‘Tütün Zamanı’ ve 1960 yılında yayımladığı 

‘Susuz Yaz’ romanları benzer tartışmaları ele alan romanlardır.  

                                                           
173 Aslı Uçar, “Ellili Yıllarda Edebiyat Ortamı: Toplumculuğun Modernizmle Dansı”, Türkiye’nin 1950’li 

Yılları içinde, Mete Kaan Kaynar (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.471-472. 
174 Ç. G. Erkol, a.g.m. 2017, s.913. 
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1950’li yılların daha sonraki yıllarda da etkisini sürdürecek edebiyat ve sanat hayatına 

baktığımızda, iki temel çizginin belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, 

toplumcu gerçekçi çizgi diğeri ise modernist açılımlardır. Özellikle, roman alanında toplumcu 

gerçekçi çizgi kendisini köyden kente göçün yarattığı sorunlar üzerinden hissettirirken şiir 

alanında modernizm dalgasının sonuçları görülmektedir.  

Gerçekten de, bu yıllarda, gerek roman alanında gerekse şiir alanında yapılan 

yarışmaların kazananları bu tespiti haklı çıkartacak niteliktedir. 1958 yılında yapılan Yunus 

Nadi Roman Ödülleri’nde birinciliği Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü, ikinciliği ise Yusuf 

Atılgan’ın Aylak Adam adlı romanları kazanacaktır. Yine aynı şekilde toplumcu şair Arif 

Damar, Yeditepe Şiir Armağanı’nı Cemal Süreya ile paylaşacaktır. Bu durum roman ve 

şiirdeki toplumcu ve modernist ana çizgilerin yanyanalığını göstermektedir. Söz konusu 

estetik değişim hikâye alanında da görülmektedir.175  

Bu yıllarda, hikâyede klasik yapının sorgulandığı metinlerle karşılaşılmaktaydı. 

Sabahattin Ali’nin temsil ettiği gerçekçi hikâye anlayışı yerini Vüs’at O. Bener, Nezihe 

Meriç, Bilge Karasu ve Onat Kutlar gibi yazarların hikâyelerindeki cinsellik, intihar, hiçlik, 

varoluşçuluk ve bunaltı gibi izleklerle çerçevelenmiş bir hikâye anlayışına bırakıyordu. 

Hikâyecilikte yaşanan değişimin bir benzeri İlhan Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Edip 

Cansever gibi şairlerin dilin olanaklarını zorladıkları şiirlerinde yaşanmıştır. Ancak 

belirtilmelidir ki; öykü ve romanlarda yaşanan değişimlerin yadırganmadığı bir edebiyat 

ortamında, İkinci Yeni akımı ciddi itirazlarla karşılaşmıştır. Bunun temel sebebi, 1950 kuşağı 

roman ve hikâye yazarlarının anlatım biçimlerini değiştirseler de, dil konusunda benzer bir 
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değişime yanaşmamalarıdır. Buna karşın, İkinci Yeni akımının kendine özgü bir şiir dili inşa 

etme çabaları, bu şiirlerin anlamsız olduğu şeklinde eleştiriye uğramasına neden olmuştur.176 

Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, edebiyat ve dergicilik alanındaki bu 

gelişmeler sinemaya ve tiyatroya da olumlu katkılar sağlamıştır. Birçok roman ve hikâye 

beyaz perdeye aktarılmış ve daha geniş bir kitleyle buluşma imkânına kavuşmuştur. Ayrıca, 

toplumsal herhangi bir protesto ve bu protesto sonucu yaşanan bir kayıp çok hızlı bir şekilde 

şiir gibi edebi türe esin kaynağı olabiliyordu.  

1950’li yıllarda, özellikle şiir alanında yaşanan biçimci-estetik dönüşüm, 1960’lı 

yıllarda da sürecek bir kırılmaya yol açmıştır. Bu kırılma, toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla 

özerk ve modernist bir dil inşa etmeye çabalayanlar arasında hızlı bir kopuşa neden olacaktır. 

Artık bu yıllardan sonra toplumcu gerçekçi bir anlayışın ön plana çıktığı, estetik kaygıların 

ikinci plana atıldığı daha kesin bir biçimde görülecektir. Bu nedenlerle, toplumcu gerçekçi 

eser yayınlarının bolluğu içinde, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam gibi eserleri hak ettiği ilgiyi göremeyecektir. Benzer bir durumu 

Oğuz Atay da kendi dönemi içinde yaşayacaktır. 

 2. 1960’lı Yıllarda Edebiyat ve Sanat 

1960’lı yıllarda edebiyatçıların kendilerini toplumsal meselelerde daha fazla 

hissettirdiği söylenebilir. Bu bağlamda, edebiyatın Türkiye toplumunun geniş kesimlerine 

üzerindeki etkisi artmış, arttığı oranda da edebiyatçılar didaktik olmayı önemsemişlerdir. 

Türkiye’de bu yıllarda edebiyatın artan görünürlüğünü ve edebiyatçıların eserlerinde didaktik 

bir tutum içinde olmalarını üç başlık altında toplayabiliriz.177 
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Bunlardan birincisi, yeni kurulan kültürel kurumların, gazetelerin, yayınevlerinin sanat 

ve edebiyata bir saha açmasıdır. Özellikle, yeni yayınevlerinin açılması beraberinde yerli 

kitapların basımını arttırmıştır. İkincisi, yeni düşünce akımlarının edebiyat dergileri yoluyla 

okur-yazar kesimin ilgisine açılmasıdır. Üçüncüsü, bu yıllarda eser meydana getirmiş 

edebiyatçıların, aynı zamanda kendilerini topluma karşı görev bilinciyle hareket eden aydın 

niteliğinde addetmeleridir. 

Gerçekten de, bu yıllarda basılan kitap sayısında ciddi bir artış olmuş, 1961 yılında 

basılan roman sayısı 15 iken bu sayı her yıl artmış ve 1969 yılında bu sayı 30 olmuştur.178 

Ayrıca, bu yıllarda, Sinematek Derneği, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi tiyatrolar ve yazar 

sendikaları değişik kesimlerden entelektüelleri buluşturarak canlı bir tartışma ortamı 

yaratmıştır. 

Edebiyat özelinde bakacak olursak, bu yıllarda, edebiyatçıların iki eksen üzerinde 

konumlandıkları ifade edilebilir. Bu yıllarda edebiyatçılar, Soğuk Savaş yıllarının etkisini 

hızla hissettirdiği bir atmosferde düşünmeye çalışmaktadırlar. Edebi tartışmaların bir yönü, 

sömürü olgusunun ele alındığı ve Batı merkezli bir dünyanın eleştirildiği meselelere bakarken 

diğer yönü, kapitalistleşmenin meydana getirdiği kentleşme, aydın yabancılaşması ve bireyin 

iç sorunlarına bakmaktadır. Dolayısıyla, bu yıllardaki edebiyatçıların bir kısmının gerçekçi, 

bir kısmının da romantik bir karakter sergilediğini belirtebiliriz.179 

Bu bağlamda, 1960’lı yılların edebiyatına konuları itibarıyla baktığımızda, Türkiye 

modernleşmesinin süregiden çelişkilerine, İslam’la bitirilemeyen hesaplaşmaya, Doğu-Batı 

çelişkisine, kapitalizmin derinleştirdiği çatışmalara, bireyselleşmenin zorluklarına odaklanan 
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bir edebiyatla karşılaşırız. Konu itibarıyla bu kadar çeşitlilik arz eden edebi ürünleri değişik 

başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür.  

Çimen Günay Erkol, 1960’lı yıllardaki edebi eğilimi gerçekçi edebiyat, İslamcı-

muhafazakâr-milliyetçi edebiyat ve varoluşçu edebiyat olmak üzere üç ana başlıkta 

değerlendirmiştir. Buna göre, 1960’lar kapitalizmi sorunsallaştıran gerçekçi edebiyatın; 

Türkiye modernleşmesini sorunsallaştıran İslamcı-muhafazakâr edebiyatın ve kentleşmeyle 

birlikte topluma yabancılaşmaya başlayan bireyi konu edinen varoluşçu edebiyatın birlikte var 

olduğu bir dönemdir. 

 2.1. Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat ve Yansımaları 

Bu yıllarda, 1961 Anayasasının yarattığı görece özgür bir ortamda farklı siyasal 

tartışmalar başta edebiyat olmak üzere sanatın diğer kollarında kendisine rahatça yer 

bulabilmiştir. Daha önceki yıllara oranla siyaset pratikleri üzerindeki baskının zayıfladığı bir 

ortamda, toplumcu düşünce geniş bir kitleyle buluşabilme imkânına kavuşmuştur. Bu 

bağlamda, Türkiye siyasal tarihinde önemli bir kilometre taşı olan Türkiye İşçi Partisi bu 

dönemde kurulmuş ve birçok yazar ve edebiyatçı için çekim merkezi olmayı başarmıştır. Bu 

yazar ve edebiyatçılara örnek vermek gerekirse, Fethi Naci, Şükran Kurdakul, Ferit Edgü, 

Yaşar Kemal, Fakir Baykurt Leyla Erbil, Haldun Taner ve Demir Özlü ilk göze 

çarpanlardandır. 

Kurucuları arasında Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal’ın bulunduğu Yön Dergisi 

yine 1961 yılında yayın faaliyetine başlamış önemli bir dergidir. Atilla İlhan ve Çetin Altan 

dergiye katkıda bulunan yazarlardan birkaçıdır. Vedat Günyol ve Mina Urgan gibi 

edebiyatçıların yazdığı Yeni Ufuklar dergisi bu yıllarda Türkiye aydınların toplumsal 

sorumluluğuna vurgu yapan tartışmalara ev sahipliği yapar. Bu yıllarda çıkan diğer dergileri, 
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Memet Fuat’ın Yeni Dergisi, Cemal Süreya’nın Papirüs’ü ve Ataol Behramoğlu ve İsmet 

Özel’in Halkın Dostları adlı dergisidir. Bu dergiler, toplumcu-gerçekçi bir bakış açısını geniş 

toplumsal kesimlere ulaştırmışlardır.180 

Aydınların siyasal konumunun ve edebiyatın kamusal işlevinin tartışıldığı bu yıllarda, 

dergilerin yanısıra birçok yayınevi de hızlı yayıncılık hayatına girmiştir. 1962 yılında, Vedat 

Günyol’un Çan Yayınları, 1964 yılında Oğuz Akkan’ın Cem Yayınları ve Muzaffer Erdost’un 

1965’te kurduğu Sol Yayınları, 1960’lı yıllardaki canlı kültürel hayata örnektir. Bu yıllarda 

siyasal pratiklerin toplumu dönüştürebileceğine olan bir inanç söz konusudur v bu inanca 

ivme kazandıran sanat kolunun başında edebiyat gelmektedir. Edebiyatçılar, siyasal bir tutum 

alarak bu inancı pratik etmektedirler. 

Aynı yıllarda, tiyatro ve çeviri faaliyetleri de artmıştır. Kafka, Camus, James Joyce ve 

Sartre en çok çevrilen ve düşünceleri paylaşılan yazarlardandır. Tiyatroya olan rağbet, 

tiyatrocuları da kamusal tartışmaların içine çekmiştir. Üniversite gençliğinin tiyatroya 

yönelmesi, oyunların coşkulu birer gösteriye dönmesine neden olmaktadır. Özellikle Ankara 

Sanat Tiyatrosu’nun etkinliği önemlidir. 

Dönemin edebiyatında toplumcu gerçekçi yazarlar, eserlerinde Türkiye kapitalizminin 

geldiği aşamaya ve bu aşamasının toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeye çalışmışlardır. 

Toprak kavgasından işçi sömürüsüne, anti-emperyalizmden Kurtuluş Savaşı’nın sınıfsal 

niteliğine, küçük burjuvanın yozlaşmışlığından aydının kamusal sorumluluğuna uzanan bir 

tematik yelpaze politik bir çerçeveden  ele alınmaya çalışılır. Bu bağlamda, 1960’lı yılların, 

edebiyata bir tanıklık işlevi yüklediğini görürüz. 
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Bu dönemde, yoğun bir biçimde karşımıza çıkan toplumcu-gerçekçi bakış açısı, daha 

sonraları da etkinliğini sürdürecek fakat bu sefer köye ve kasabaya yapılan vurgu yerini kente 

ve kentleşmenin getirdiği politik tartışmaya bırakacaktır. 

 2.2. İslamcı-Muhafazakâr-Milliyetçi Edebiyat 

Bu yıllar, Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinin sorgulandığı yıllar olmuştur. 

Türkiye toplumunun mevcut siyasal-toplumsal ve iktisadi sorunlarının tarihsel kökenlerine 

inmek arzusu tartışmalara rengini veren ana unsurdur.  Türkiye’nin geleceğine yön vermek 

isteyen politik örgütler, kendi argümanlarını kuvvetlendirmek için Türkiye’nin kuruluşunun 

sınıfsal niteliği üzerinde durmuşlardır. Bu bağlamda, Osmanlı üretim biçiminin feodal mi 

yoksa kendine özgü bir yapısının (Asya Tipi Üretim Tarzı) mı olduğu sorusu önemli hale 

gelmiştir. Bu soruya verilen cevap, salt bir üretim  tarzı lehine cevap vermiş olmuyordu. 

Verilen cevap aynı zamanda o düşünürün devlet ve toplum anlayışını da ortaya koymuş 

oluyordu. Dolayısıyla, Osmanlı üretim biçiminin kendine özgü olup olmadığı sorusu sert 

kamplaşmalara yol açmış siyasal bir tartışmadır. O dönem, Behice Boran, Bahattin Akşit 

Osmanlı toplum yapısını feodal olarak belirtirken, Sencer Divitçioğlu ve İdris Küçükömer 

gibi yazarlar da Asya Tipi Üretim Tarzı lehine görüş bildirmişlerdir.181 Bu tartışmalar bize 

yaşanan değişimin köklerinin tarihsel bir arka planı olduğunu göstermektedir.  

Osmanlı-Türkiye modernleşmesini tarihsel bir arka plan dâhilinde sorgulayan 

edebiyatçılara örnek olarak, Atilla İlhan ve onun 1963 tarihli Kurtlar Sofrası adlı romanı 

verilebilir. Ülkenin kendine özgü yapısı ve bu yapıya uymayan yabancı bir modelin 

uygulanmaya çalışılmasının sonuçlarına dikkat çeken bu roman, yerli sermayenin yabancılarla 

olan çıkar ilişkisine ve yaşanan politik çekişmelere odaklanır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
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1962 tarihli romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü de benzer kaygılardan hareket eder. Türkiye 

modernleştiricilerine ve bürokrasi modeline ironik bir yaklaşım sergilenen romanda, 

Batılılaşma sorunu zaman kavramı üzerinden eleştirilir. Bu yıllarda, modernleşme sürecine 

tarihsel bir perspektiften bakan önemli bir diğer edebiyatçı Kemal Tahir’dir. Kemal Tahir 

1967 tarihli romanı Devlet Ana’da Osmanlı toplumu üzerine yapılan tartışmalara önemli 

katkılar sunar.  

Söz konusu dönemde, İslamcı düşünceye yön veren dergiler de ilgi odağı haline 

gelmiştir. Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu dergisi ve Sezai Karakoç’un 1960’ta 

çıkarmaya başladığı Diriliş dergisi bu bağlamda zikredilmesi gereken dergilerdir. Ayrıca, 

Nurettin Topçu’nun on iki yıl aradan sonra 1966’da yeniden yayımlamaya başladığı Hareket 

Dergisi’nin İslam merkezli tartışmalarda önemli bir yeri olduğunu belirtmek gerekir.182 

1960’lı yıllar sadece Osmanlı imgesine ve Cumhuriyetin ilk yıllarına değil aynı 

zamanda Türklük üzerine edebi tartışmaların yapıldığı yıllardır. Bu yıllarda yayımlanan ve 

Osmanlı öncesi Türk tarihini konu edinen tarihsel romanlar, geniş bir okuyucu kitlesiyle 

buluşmuştur. 

 2.3. Varoluşçu Edebiyat 

Varoluşculuk, İkinci Dünya Savaşı sonrası her alanda yaşanan çöküntünün neden 

olduğu karamsarlığı ve bunaltıyı tema olarak benimseyen felsefi bir akımdır. Bu akım, 

ülkemizde en çok Jean Paul Sartre’ın yapıtlarıyla ve onun kamusal etkinlikleriyle tanınmıştır. 

1950’li yılların ortalarından itibaren Batı edebiyatını yakından takip eden edebiyatçıların bu 

akıma ilgisi artmıştır. Bu şekilde varoluşçuluk, daha geniş bir okur kitlesine ulaşmaya 

başlamıştır. Varoluşçuluktan etkilenen her bir yazar, bu akımın sorunsallaştırdığı temaları 

                                                           
182 Ç. G. Erkol, a.g.m. 2017, s.923. 



107 

 

kendince tekrar yorumlamıştır. Bu durum ise varoluşçuluğun genel geçer bir tanımının 

yapılmasını imkânsız kılmıştır. Fakat yine de bireyin özgürlüğü ve özgür seçim gibi konuların 

bu akımdan etkilenen her bir yazarda görüldüğü ifade edilebilir.183 

Bireyin dünyayı anlamlandırma mücadelesinde içine düştüğü karamsarlığı ön plana 

çıkartan bu düşünce, Türkiye’deki edebiyatı da etkilemiştir. Etkilenmeyi 1950’lerden 

başlatmak uygun olacaktır. Çünkü varoluşçuluğun temasal izleklerini Vüs’at O. Bener, 

Nezihe Meriç, Bilge Karasu ve Onat Kutlar gibi yazarların eserlerinde gözlemlemekteyiz.184 

Bu yazarların eserlerinde sık rastlanan temalar olarak, varoluşsal huzursuzluğun 

somutlaştığı saçma durumların tartışıldığını, hiçliğin, cinselliğin, intiharın, can sıkıntısının ve 

anlamsızlığın roman ve öykü karakterleri aracılığıyla sorunsallaştırıldığını belirtebiliriz.185  

Bu yazarlar, ülke gerçeklerine farklı bir yöntemle değinmişlerdir. Bir başka anlatımla 

bu yazarlar, Osmanlı–Türkiye modernleşmesini bireyin içsel sıkıntıları üzerinden ele almayı 

yeğlemişlerdir. Eserlerinde, tarihsel arka plan tartışması, farklı bir tarih ve kültür 

kavramsallaştırmasıyla yapılmıştır. İnsanın mevcut sorunlarını onun tarih ötesi ve evrensel 

çelişkileriyle bağlantılandırarak anlamlandırmışlardır. Bu bağlamda, Oğuz Atay’ın ilk romanı 

olan Tutunamayanlar’ın 1960’lı yılların edebiyat dünyasında varoluşçu edebiyatçıların 

kaygılarını paylaşan bir roman olduğunu söylemek mümkündür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

OĞUZ ATAY VE TÜRKİYE MODERNLEŞMESİNİN ELEŞTİRİSİ 

 I. BİR SİYASAL DÜŞÜNÜR OLARAK OĞUZ ATAY 

  Oğuz Atay, kısa yaşamına değişik türde edebi eserler sığdırabilmiş bir yazardır. İlk 

romanı Tutunamayanlar, 1970 TRT roman ödülü almış ve 1972 yılında okuyucularıyla 

buluşmuştur. İkinci romanı, Tehlikeli Oyunlar ise 1973 yılında yayımlanmıştır. Bu tarihten 

ölüm tarihi olan 1977 yılına kadarki sürede, Korkuyu Beklerken başlığı altında topladığı 

hikâyeleri, yaşarken sahnelenemeyecek olan Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro oyunu, hocası 

Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yaşamını konu alan Bir Bilim Adamının Romanı yayımlanır. Oğuz 

Atay’ın Eylembilim adlı tamamlanmamış romanı, ölümünden sonra bulunmuş Günlüğü ile 

birlikte 1987 yılında yayımlanmıştır.186 

 Oğuz Atay sadece bir edebiyatçı olarak değerlendirilemez. Onun tüm hayatı yoğun 

okumalarla ve yazı dünyasıyla geçmiş olmasına rağmen, o, içinde bulunduğu toplumsal ve 

siyasal sisteme ve bu sistemin tarihsel gelişimine dair söz söylemiş bir düşünürdür aynı 

zamanda. Dolayısıyla, Oğuz Atay, hem bir edebiyatçı hem de siyasal bir düşünürdür. Bu 

bağlamda, onun bu yönünü vurgulayacak bir bakışa ihtiyaç vardır. 

 Oğuz Atay, 1934 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası 

Cemil Atay, ceza hâkimidir. Annesi, Muazzez Zeki ise ilkokul öğretmenidir. Cemil Atay, 

1939 ve 1946 yılları arasında iki dönem milletvekili olarak Ankara’da görev yapmıştır. 

Babasının milletvekilliği dönemi, Oğuz Atay’ın çocukluk ve lise yıllarının Ankara’da 
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geçmesine neden olur. Bir anlamda, onun gelişme yılları, ciddi ve bürokrat kent Ankara’nın 

kırklı yıllarına rastlamıştır.187   

 1951 yılında T.E.D. Ankara Koleji’ni birincilikle bitiren Oğuz Atay, aynı yıl İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nin sınavlarına girip üniversitenin inşaat bölümünü kazanır. Onun sınavı 

kazanmasıyla birlikte aile İstanbul’a taşınır. Oğuz Atay, askerlik dönemi hariç, yaşamının 

çoğunu artık İstanbul’da geçirecektir.188 

 Ortaokul ve lise yıllarında başlayan yoğun okuma tutkusunu hayatı boyunca sürdüren 

Atay’ın sinemaya olan tutkusu, tiyatro çalışmalarına katılımı ve karikatür denemeleri de 

vardır. Yıllar sonra Doğan Hızlan’la yapacağı bir söyleşide etkilendiği kitap ve yazarlara 

ilişkin soruyu şu şekilde cevaplar Atay:  

“Dostoyevski, Stendhal, Henry James, Tolstoy…Ecinniler, Budala, 

James’in The Porrait of a Lady’si, Parma Manastırı, Savaş ve Barış, 

Anna Karenina, Kafka tabii. Şato ve Dava. Lewis Carroll, Alis 

Harikalar Diyarında. Türk yazarlarından da Sabahattin Ali’nin 

İçimizdeki Şeytan’ı, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı. Son zamanlarda 

daha çok şairleri izliyorum: Ece Ayhan, Cemal Süreya.”189 

 Oğuz Atay’ın üniversite sonrası yılları, Türkiye’nin 1950’li yıllarının siyasal ve 

kültürel ortamının şekillenmeye başladığı yıllardır. Bu yıllar, Türkiye’de siyasal ve toplumsal 

değişimin hız kazandığı ve aynı zamanda kültürel hayatta yenilenmenin yaşandığı yıllardır. 

CHP iktidarının sona erdiği ve dolayısıyla yeni bir siyasal dönemin başladığı bu yıllarda 

kültürel dolaşım da hızlanmıştır. Oğuz Atay, bu sıralarda üniversiteden mezun olmuş ve 

ailesinden uzakta arkadaşlarıyla ev tutarak yalnız yaşamaya başlamıştır. Çeşitli çevrelerden 
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değişik arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği, edebiyat ve sanat tartışmalarına katıldığı böylesi 

bir ortamda, Oğuz Atay’ın arkadaş çevresi sürekli genişlemektedir. Daha sonra Mimar Sinan 

Üniversitesi’nin ilk rektörü olacak Orhan Şahinler, Atay’ın ilk ev arkadaşıdır. Yakınlık 

kurduğu arkadaş çevresi, savaş sonrasının topluma karşı sorumluluk duyan, mesleği ve ülkesi 

adına bir şeyler yapmak için çabalayan, atletizmden felsefeye, mimariden edebiyata kadar 

uzanan ilgi alanlarına sahip ve hayatı tüm yönleriyle kucaklamaya çalışan kişilerden 

oluşmaktadır.190 

 Oğuz Atay’ın 1950’li yıllarda yakın ilişki içinde olduğu arkadaş grubunu, Cevat 

Çapan, Metin Erksan, Turhan Tükel, Halit Refiğ, Ferit Edgü Demir Özlü ve Onat Kutlar gibi 

yazar, gazeci ve şairler oluşturur. Grup Beyoğlu’nun ara sokaklarında, Galatasaray kulübünün 

lokalinde ve sık sık kültür hayatında önemli bir mekân olan Baylan Pastanesinde biraraya 

gelmektedir. Grubun diğer üyeleri gibi Oğuz Atay da sürekli okumakta ve tartışmalara 

katılmaktadır. O dönemde gündemi Marksizm belirlemektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda 

Sovyetler Birliği’nin askeri başarısı, siyasal içerikli sohbetlerin de konusu olmaktadır. Bu 

ortamda, Oğuz Atay, Marksizmi kuramsal temelinde oturtmaya çalışan felsefi düzeyde 

okumalar yapmaktadır. Marksizmin felsefi arka planının yanısıra edebiyat da başlıca tartışma 

konuları arasında gelmektedir.191 

 Bu yıllarda, Oğuz Atay’ın Kemal Tahir’le ilişki kurarak ondan etkilendiği görülür. 

Kemal Tahir’in etkisi, döneme hâkim Marksist anlayışa getirdiği eleştiriyle güçlenmiştir. 

Önce köy romanlarıyla kendisini gösteren Kemal Tahir, daha sonra tarihsel romanlarıyla 

edebiyata katkılarını devam ettirmiş bir yazardır. 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren, 

Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal yapısına getirdiği özgün yorumlarıyla solcu gençler 

arasında dikkati çeken bir yere sahip olan Kemal Tahir, aynı zamanda, Nazım Hikmet’le olan 
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hapis arkadaşlığı nedeniyle de saygı görmekteydi. Tartışmalar genellikle Kemal Tahir’in 

evinde gerçekleşmektedir. Buradaki toplantılarda, Doğu-Batı sorunu, Marksizm, roman, köy 

edebiyatı gibi konular başlıca tartışma alanlarındandır. Oğuz Atay, bu tartışmalara aktif bir 

biçimde katılmış olsa da Kemal Tahir’in edebi yönünü kuvvetli görmemiştir.192 Ayrıca, 

Kemal Tahir’in Oğuz Atay üzerindeki etkisi grubun diğer üyelerine kıyasla daha sınırlı 

kaldığını burada belirtmek gerekir.  

 Oğuz Atay’ın siyasal konumunu belirlemede önemli bir eşik olarak onun Ankara’daki 

askerlik yıllarını gösterebiliriz. 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevlendirilen 

Atay, burada ‘Pazar Postası’ adlı haftalık siyasi dergi çevresiyle yakın bir ilişkiye girer. Onu 

bu dergi çevresiyle tanıştıran, kendisi de o dönemde Ankara’da askerlik yapmakta olan Cevat 

Çapan’dır. Pazar Postası dergisini CHP milletvekili Cemil Sait Barlas çıkarmakta ve yazı 

işleri müdürlüğünü Muzaffer İlhan Erdost yapmaktadır. Dergi, sosyalizmin kısıtlı da olsa 

tartışıldığı ilk yayın organlarından birisidir. Derginin sürekli yayın kadrosunda Yavuz Abadan 

ve Doğan Avcıoğlu bulunmakta, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Ceyhun Atuf 

Kansu, Fethi Naci, Ülkü Tamer, Korkut Boratav, Can Yücel, Yılmaz Güney, Asım Bezirci, 

Attila İlhan gibi yazar ve şairler çeşitli alanlarda yazılarını paylaşmaktadırlar. Marksist 

metinlerin yayımlanmasının yasak olduğu bu yıllarda, siyasal konular doğrudan olmasa da, 

edebiyat ve felsefe üzerinden tartışılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde, Oğuz Atay’ın da bu 

konularla ilgili kendi yorumlarını söz konusu çevreyle paylaştığı görülmektedir. Özellikle 

Marksist ideolojiyle yoğun bir düşünsel alışveriş içinde olması nedeniyle Atay, ‘Ne Yapmalı?’ 

başlıklı kısa bir metin kaleme almış ve bu metni tartışmak üzere arkadaş çevresiyle 

paylaşmıştır. Bu metin, onun siyasal meselelere bakışını ve ülkenin sorunlarına sistemli bir 

çare aradığını göstermesi bakımından önemlidir. Ancak, bu metin Türkiye’de sosyalist 
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hareketin nasıl organize olması gerektiği veya sınıfsal ittifakların nasıl kurulması gerektiği 

gibi konularda fikir üretmekten ziyade birey sorunsalının Marksist öğreti içinde tekrar 

yorumlanarak merkeze oturtulma çabası olarak kaleme alınmıştır. Söz konusu metne Atay’ın 

ölümünden sonra ulaşılamasa da, Tutunamayanlar’da aynı başlıkla ilgili bir bölümde bu 

metnin romana uyarlandığı ifade edilmiştir.193 Tutunamayanlar’daki ‘Ne Yapmalı?’ başlıklı 

kısım Atay’ın siyasal görüşlerini birey merkezli kurması halini göstermesi bakımından 

önemlidir. 

“Ne yapmalı? Bugüne kadar sürdürdüğüm gibi, çevremdeki kişilerin 

davranış ve tutumlarını bilinçsiz bir aldırmazlıkla benimseyerek bu 

renksiz, kokusuz varlıkla yetinmeli mi; yoksa, başkalarından farklı 

olan, başkalarının istediğinden çok farklı, köklü bir eylem isteyen 

gerçek bir insan gibi bu miskin varlığı kökten değiştirmeli mi? En 

basit sorunların çözümünde bile bocalayan bu sözde devrimci gölgeyi, 

hiç düzeltmeden, biraz olsun çekidüzen vermeden, amaç edindiğimiz 

ülküleri gerçekleştirmek için hemen kavganın ortasına atıverelim mi? 

Kendini yönetmeyi beceremeyen kişileri, toplumları yönetmek, onlara 

yeni yollar göstermek için hemen başa geçirelim mi? Yoksa, toplu 

eylemlerde kütlelerin başına bela olan zayıf kişilikleri önce sert ve sıkı 

bir sınavdan mı geçirmeli?”194 

 Atay’ın arkadaş çevresinin çoğunluğunu, sosyalizm yoluyla toplumsal kurtuluşun 

kesin bir çare olarak benimseyenler oluşturur. Böyle bir çevrede, salt siyasal konular değil, 

aynı zamanda edebiyat, felsefe ve tarih de konuşulmaktadır. Buradaki siyasal tartışma 

ortamlarında, mutlak hakikat olarak benimsenen birçok konu bulunmaktadır. Bu konuları, 

sanatçıların toplumcu-gerçekçi sanat anlayışından Sovyetlerin dış politikasının sorgusuz 

sualsiz desteklenmesine kadar yayabiliriz. 
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 Oğuz Atay’ın toplam olarak altı ay kadar çalıştığı Pazar Postası dergisinde imzasız 

yazılarına ek olarak kendi imzasıyla üç yazısısı çıkar. Bu yazılar, onun yukarıda da 

vurguladığımız gibi, salt edebi kimliğe değil siyasal kimliğe de sahip olduğunu 

göstermektedir. Bunlardan ‘Hindistan’da Son Olaylar ve Nehru’ başlıklı haber-yorum 

denemesinde, Başbakan Nehru’ya yönelik gelişen protestoların nedenlerini irdelemektedir.195 

Diğer bir yazı ise, ‘Asya’nın Hür ve Demokrat Devletleri Arasına Katılan Singapur ve Nepal’ 

başlıklıdır ve Singapur’a İngiltere’nin tanımak zorunda kaldığı özerklikten ve derebeylerin 

boyunduruğundan kurtulan Nepal’deki gelişmeleri aktarır.196 Son yazı Amerika’nın 

sanayisinde önemli bir yeri olan çelik sanayindeki bir grevle ilgili olup ‘Amerika’da İkinci 

Grev Tehdidi’ başlığını taşır.197   

 Oğuz Atay, ‘Pazar Postası’ deneyimine benzer bir deneyimi daha sonra, 1960’lı 

yılların başında ‘Olaylar’ dergisi sürecinde yaşamıştır. Derginin ilk toplantıları Atay’ın 

evinde gerçekleşmiştir. Hiçbir kurumdan finansal destek almadan sadece katılımcıların 

ortaklaşa katkılarıyla kurulan derginin sahibi Rekin Teksoy olarak görünmektedir fakat Oğuz 

Atay derginin adsız emekçilerinin başında gelmektedir. Dergi, başlarda birçok yazar ve 

edebiyatçıyı çevresine toplasa da zamanla kişiselliğin ön plana çıkması, atalet, siyasi baskı 

gibi nedenlerle dağılmaya başlar. Oğuz Atay, Olaylar dergisi deneyiminden kendi hayatı için 

önemli dersler çıkarır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Atay için, yaşanan, yıkıcı bir 

deneyimdir. Sosyalist ideoloji adına konuşanların kişisel kaygılarla çok rahatça arkadaşlarını 

yalnız bırakabileceklerini anlamıştır Atay. Bu deneyimin bir yansıması olarak, daha sonra 
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196 Oğuz Atay, “Asya’nın Hür ve Demokrat Devletleri Arasına Katılan Singapur ve Nepal”, Oğuz Atay’a 

Armağan: Türk Edebiyatının ‘Oyun/Bozan’ı içinde, Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, 

s.383-386. 
197 Oğuz Atay, “Amerika’da İkinci Grev Tehdidi”, Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının ‘Oyun/Bozan’ı 

içinde, Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.387-388. 
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kurulacak olan Türkiye İşçi Partisi’ni yakından takip edecek fakat partiye resmi olarak üye 

olmayacaktır.  

“Onun ‘Olaylar’ dergisinde yaşadığı düş kırıklığının, sol ideolojilerin 

çevresinde yer alan insan etmeninden kaynaklandığı kesindir: içten 

bağlı olduğu ve kuramsal düzlemde tartışmasız desteklediği sol 

ideolojiye değil, ülkesindeki ideolojik insan uzak duruyordur Atay. 

Büyük ideolojilerle yola çıkmadan önce, insanı tinsel düzlemde 

geliştirip, söz konusu ideolojiyi taşıyabilecek güçte bir kişiliğe 

ulaştırmanın önkoşul olduğunu ‘Ne Yapmalı?’ metninde dile getiren 

genç sosyalist, haklı çıktığını görmüştür.”198  

 Oğuz Atay’ın siyasi biyografisine bakacak olursak, onun kendi döneminin siyasal 

tartışmalarına çok canlı ve aktif bir biçimde katıldığını, yer yer radikal tutumlar sergilediğini, 

fakat çabalarının hayal kırıklığı ile sonuçlandığını ve bu durumun ise onun siyasal 

örgütlenmelere karşı mesafeli bir tutum izlemesine yol açtığını görebiliriz. Siyasal ortamda 

karşılaştığı olumsuz deneyimler, onun yazma serüveninde içe dönmesine yol açmış ve 

edebiyatla daha yakın bir ilişki kurmasında rol oynamıştır. 

 II. OĞUZ ATAY’IN ESERLERİNDE ÜSLUP: ALEGORİ, TAKLİT VE İRONİ 

 1. Edebiyattaki Estetik Dönüşüm 

19. yüzyılda roman, toplumsal değişimle meşgul olan ve bu meşguliyetini gerçekçilik 

üzerinden kuran bir edebiyat türüydü. Bu bağlamda, edebiyat, sosyal gerçekliği temsil 

etmekte ve toplumsal sistemler arası değerlendirmeler yaparak yaşanan sosyal çatışmalara 

öneriler sunmaktaydı.199  

                                                           
198 Y. Ecevit, a.g.e. 2005, s.121-122. 
199 H. Başgüney, a.g.e. 2005, s.45. 
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19. yüzyılda, toplumsal değişme sürecinin anlaşılmasında ve yönlendirilmesinde 

önemli bir yer edinen edebiyat, özellikle romanlar yoluyla toplumsal hayata yön veren 

ideolojik bir kaynak gibi görülmüştür. Bu dönemde, edebiyata hâkim olan anlayış, sosyal 

gerçekçilik akımının bir parçası olarak, materyalist ve pozitivist bir dünya görüşüyle 

uyumludur.200 Bu dünya görüşü, herkesin eşit bir biçimde algıladığı nesnel bir dünyayı esas 

almaktaydı. Bilimin açıkladığı yasalara dayalı olarak sürekli ilerleyen bir toplum tasavvur 

eden bu dünya görüşü, 20. yüzyılda dünya çapında yaşanan askeri, siyasi ve toplumsal 

krizlerle savunulamaz hale gelmiştir. Özellikle, I. Dünya Savaşı’nın ardından, kitlelerin 

gerçeklik anlayışında köklü değişimler yaşanmıştır. 20. yüzyılda yaşanan bu felsefi 

dönüşümün edebiyattaki yansıması ise, klasik gerçekçi roman anlayışının yerini modernist 

roman anlayışına bırakması olmuştur. James Joyce, Franz Kafka ve Virginia Woolf gibi 

yazarların başı çektiği bu edebi anlayış, insanlararası iletişimin gelişimine olan inancı 

sorgulamış ve topluma değil insanın iç dünyasına ve onun bilincine yönelmiştir.201 

Klasik gerçekçi roman olay örgüsü, karakter ve çevreye dayalı üçlü bir yapıya 

dayanırken, modernist romanlarda simge, imge, bakış açısı gibi öğeler ön plana çıkmıştır. 

Modernist edebiyat akımı, II. Dünya Savaşı’nın ardından yerini postmodern roman akımına 

bırakır. Postmodern roman anlayışı, hem 19. yüzyıl gerçekçi romanına hem de 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde taraftar toplayan modernist edebiyat akımına eleştiriler içerir. Postmodernist 

romancılara göre, romanlar, ne gerçekliği yansıtır ne de simgelerin düzenlenmesine dayalı 

biçimsel estetik sunarlar. Postmodernistlerin edebiyat anlayışını özetlemek mümkün olmasa 

da, bu akıma mensup yazarların kurmaca kavramını sorunsallaştırdıkları ve sanatı bir tür oyun 

olarak gördükleri belirtilebilir.202 

                                                           
200 B. Moran, a.g.e. 2009, s.263. 
201 B. Moran, a.g.e. s.263. 
202 B. Moran, a.g.e. 2009, s.264-265. 
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Gerçekçi romanlar, romanın bir kurgu olmadığını, onun kurmaca bir yapıt olmadığını 

vurgulama ihtiyacı içindeyken, post-modernist romancılar tam tersi bir anlayış içinde romanın 

uydurma bir sanat olduğunun altını özellikle çizerler. Bu çerçevede, eserlerinde, gerçekçi 

romanın parodisini yaparlar ya da anlatılar arasında oyunlar kurarlar. 

Geleneksel gerçekçi edebiyattan modernizme ve oradan da postmodernizme uzanan 

çizgideki estetik değişim şu şekilde özetlenebilir. Gerçekçi edebiyat, toplumsal hayatı birebir 

yansıtmayı kendine bir amaç olarak benimserken, modernist edebiyatın soyut bir biçimciliği 

ön plana çıkardığına şahit oluruz. Post-modernist edebiyat ise üst kurmaca tekniği ile edebi 

metinlerin bizzat kendisine yönelir. Bu bağlamda, gerçekçi edebiyat, metnin ne söylediğiyle 

ilgiliyken ve bireyin dış yaşamının nasıl yansıtılacağıyla dertlenirken, modernistler, içerikten 

ziyade biçimle meşgul olmuşlardır. Post-modernistler ise, ne metnin içeriği ile ne de biçimiyle 

ilgilenmişlerdir. Post-modernistlerin elinde edebi metinler, kurmaca düzlemde değil, üst 

kurmaca düzleminde ve onun uzantısı olarak metinlerarası bir dünyada dile gelmektedir.203  

Berna Moran, post-modern edebiyatın üç özelliğinden bahseder. Buna göre, bu akıma 

mensup yazarların ortak özelliklerinin başında, bu yazarların ‘kurmaca’ kavramını kuramsal 

bir sorun olarak romanlarının konusu haline getirmeleri gelir. Kurmacayı bir sorun olarak 

işleyen romanlar, sonuç olarak, bir üstkurmaca metin haline dönüşmektedir. Edebiyat 

metninin kendisi bir sorun haline dönüşmüştür artık. Üst kurmaca işlevlerini ise, modernist 

tekniklerin ve imgelerin altını çizerek veya bunların parodisini yaparak yerine getirir. Diğer 

bir özelliği, sanatı bir tür oyun olarak ele almalarıdır. Yazar, romanında bilinçli bir eylem 

olarak ‘oyun oynar’. O kadar ki, yazar, kurgulama sanatını bir oyun gibi algılatır 

okuyucusuna. Son bir özellik ise çerçeve sorunudur. Postmodernist teknikler kullanılan 

romanlarda, her bir roman içi metin bir çerçeve içinde sunulur. Örneğin, öyküler yeni bir öykü 

                                                           
203 Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.71-72. 
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içinde anlatılır. Arada yazar bu çerçeveleri kırar ve başa döner. Bu şekilde, roman, kurulan ve 

parçalanan çerçeve metinler toplamından ibaret hale gelir.204 

Metinlerarası bir dünyada gezinen postmodernist edebiyatçı, dış dünyayı 

resmetmekten veya onu yansıtmaktan olabildiğince kaçınmaya çalışır. Bunun için, bazı 

tekniklere başvurur. Bu tekniklerin başında, parodi ve pastiş gelir. Anlamın belirsizleştiği bir 

çağda, postmodernist romancı, anlam arayışından kaçınır. Metinlerarası düzlemde hareket 

edilmesinin nedeni, bu metinlerden bir gerçeklik devşirmek değildir. Tam tersine, mümkün 

olduğunca anlamdan uzak kalabilmek için başka metinler ve onların geleneksel yöntemleri 

kullanılır metinlerde. Buradaki amaç, biraz da kendi konumunu belirsiz kılarak yeni bir 

konum inşa etmektir. 

“Hiçbir şeyin sağlam bir anlam temeli üzerinde oturmadığı bu 

kaygan/geçişimli oyun ortamında yazar da, anlatıcısı da, anlatı kişisi 

de aynı özelliği taşırlar; her türlü değişimin/dönüşümün/takasın olası 

olduğu bir ortamın varlıklarıdır onlar. Geçmişin 

güvenilir/sağlam/ağırbaşlı yazarı, yerini, ağırlık/bilgelik sergilemekten 

hoşlanmayan, yaşamın anlamı konusunda kuşku dolu olan ve okurunu 

yönlendirmeyi aklından bile geçirmeyen oyunbaz bir kurgu 

sanatçısına bırakır.”205 

 Yıldız Ecevit, Atay’ın metinlerinde modernist özelliklerin yanısıra postmodernist 

ögelerin de yer aldığını belirtir. Ona göre, Oğuz Atay Türk romanındaki ilk üstkurmaca 

yazarıdır.206 Toplumsal-gerçekçi bir dünya görüşünün edebiyat yoluyla kitlelere aktarılmaya 

çalışıldığı bir ortamda, Oğuz Atay, toplumsallığı yarattığı estetik bütünün hizmetine sokmayı 

başarabilmiştir. Bu başarısında, postmodernist teknikleri ustaca uygulayabilmesi yatmaktadır.  

                                                           
204 Berna Moran, a.g.e., 2009, s.264-265. 
205 Yıldız Ecevit, a.g.e., 2011, s.76. 
206 Y. Ecevit, a.g.e. 2011, s.87. 
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 Berna Moran ise, Oğuz Atay’ın eserlerinde kullandığı bu teknikler üzerinde durmanın 

önemli olduğunu belirtir. Tutunamayanlar romanı üzerine yaptığı detaylı eleştirisinde, Moran, 

Tutunamayanlar’ı öbür Türk romanlarından ayıran özelliğinin, romanda, Osmanlıca, Türkçe 

Öztürkçe gibi çeşitli üsluplara ve biyografi, ansiklopedi, günlük, şiir, mektup, anı gibi bir dizi 

söyleme yer verilmesi olduğunu belirtir. Bu çeşitlilik, romana zenginlik katmakta ve Atay’ın -

temel üslubu olarak görülebilecek- ironisine hizmet etmektedir.207 

 Oğuz Atay, bireyin iç dünyasına yaptığı yolculuğu ortaya çıkarabilmek adına başka 

bazı roman tekniklerine de başvurmuştur. Bu tekniklerden en sık kullandığı, ‘bilinç akışı’ 

tekniğidir. Batı edebiyatında James Joyce’la başlayan bilinç akışı tekniği, insanın aklından 

geçenleri kendisini çevreleyen maddi dünyadan bağımsız olarak çağrışımlar biçiminde 

yansıtmasıdır. Oğuz Atay, romanlarında en önemli anlatım biçimi ögesi olarak bu tekniği 

kullanan ilk yazardır.208 Bilinç akışı tekniği dışında iç monolog, montaj, kolaj ve edebi alıntı 

tekniklerini de, romanlarındaki karakterlerin iç yaşantılarını, toplumla olan çatışmalarını ve 

gündelik çelişkilerini yansıtabilmek için başvurduğu edebi teknikler arasında sayabiliriz.  

 Ancak, bu edebi tekniklerin sırasıyla belirtilmesi, Oğuz Atay’ın üslubunun 

anlaşılmasında yeterli sayılamaz. Onun anlatmaya çalıştıklarını tam olarak ortaya koyabilmek 

için, onun okurlarıyla kurduğu özel bağ üzerine düşünmek gerektiği kanısındayım. Bu özel 

bağ ise, kendisinin anlatma derdiyle ve anlaşılmama endişesiyle yakından ilgilidir.  

 2. Oğuz Atay’da Anlatım Patikaları 

Oğuz Atay, eserlerinin yeterince okunmadığından ve beklediği ilgiyi görmediğinden 

yakınmıştır sık sık. Ömrünün sonlarına doğru günlüğüne düştüğü bir notta, böyle bir 

yakınmaya rastlarız. 

                                                           
207 B. Moran, a.g.e. 2009, s.270. 
208 Y. Ecevit, a.g.e. 1989, s.87. 
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“Hiç olmazsa düşünebilseydim. Günlük sıkıntı ve öfkelerle 

geçiyor hayat. Otomobilin tamiri, para hesabı, neden yazdıklarımı 

anlamıyorlar, neden çevrede kime yok vs. Belki de anlaşılacak, 

önemsenecek bir şey yazmadım, yapmadım. Sadeceyazı hayatı 

denilen çamura bulaştım, yeni öfkeler edindim o kadar. Beni akıl 

yazarı bulanlar var, öyle olsaydım hep yazacak bir şeyler bulurdum. 

Oyunlar seyrediyorum, kitaplara göz atıyorum - bizim yazarların 

kilapları. Böyle şeyler yapabilirim gibi geliyor. Biraz düşün, bir konu 

- karakterler filan. Böylesi içimden gelmiyor. Sıradan biri olarak 

yazarlığı sürdürmek mümkün. İstemiyorum.”209 

Orhan Koçak’a göre, Oğuz Atay, anlaşılmamaktan ve anlayışsızlıktan yakınsa da, 

hakkında en çok ve en iyi eleştirilerin yazıldığı romancılardan biri olmuştur.210 Çağlar 

Keyder, Murat Belge, Füsun Akatlı, Oğuz Demiralp, Ömer Madra, Enis Batur, Nurdan 

Gürbilek gibi alanına hâkim yazar ve eleştirmenler, derinlikli okumaları ile Oğuz Atay’ı bir 

çok yönden ele almışlardır. Bu yazarlardan özellikle Murat Belge ve Nurdan Gürbilek, 

Atay’ın ironisinin önemli bir edebi anlatım tekniği olduğunun altını çizmişlerdir. İşte, 

bahsedilen bu ‘ironi’, Oğuz Atay’ı hep anlaşılmaz ve anlatılamayacak kılan özelliktir. 

Dolayısıyla, onun üslubuna, başvurduğu edebi tekniklere ve özellikle ironisine eğilmeden 

önce Oğuz Atay’ı anlatılmaz ve anlaşılmaz kılanlar üzerinde biraz daha durmak gerektiğini 

düşünüyorum. 

Şu sorularla başlamak uygun olacak. Anlatılamayanı anlatmak zorunda hisseden yazar 

ne yapabilir? Bunu bildiği halde, yani anlaşılmayacağını bildiği halde neden anlatmanın 

baskısını hisseder? Bunun için öncelikle anlatılamayanın ne olduğu ve daha sonra anlatma 

zorunluluğu üzerinde durmak gerekiyor. 

                                                           
209 Oğuz Atay, Günlük, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016, s.220. 
210 Orhan Koçak, “Oğuz Atay Çözümsüzlüğün Yazarıydı”, Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının 

‘Oyun/Bozan’ı içinde, Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 255. 
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Hemen belirteyim ki, bir yazar anlatılamayanı anlatılabilir hale getirmek istiyorsa, 

anlatım teknikleri ve anlaşılma stratejileri geliştirmek zorundadır. Bunun için alışılmışın 

dışına çıkmak ve dilin sınırlarında dolaşmak ve bu sınırları yıkmak gerekir. Peki, Oğuz Atay 

neden ısrarla anlatmak istiyordu? Bu soruya basitçe ‘Oğuz Atay ısrarla anlatıyordu çünkü 

anlaşılmak istiyordu ve bunu yaşarken istiyordu.’ şeklinde cevap verip geçmek mümkündür. 

Fakat Oğuz Atay, nasıl ki farklı anlatma yöntemleriyle örmüşse edebiyatını, aynı şekilde yani 

farklı bir biçimde anlaşılmak istiyordu. Ondaki farklı anlaşılma isteği, okurunu çoklu okuma 

biçimlerine davet eden ve bir bakıma onları daha önce yürünmüş ana yollara değil, 

keşfedilmemiş patikalardan yürümeye teşvik eden bir istektir.   

Nurdan Gürbilek, Oğuz Atay’daki anlatma ve anlaşılma güçlüğünün temelde çok 

sıradan bir meseleden kaynaklandığı kanısındadır. Gürbilek’e göre bu neden, birçok insana 

basmakalıp ve hatta bayat gelen konuların ardında yatan adalet duygusuyla ilgilidir.  

“Oysa Atay’daki anlatma güçlüğünü anlayabilmek için bunları 

anlamak gerekir. Çünkü Atay’ı ilgilendiren şeyler vardı. Örneğin 

“Türkiye’nin Ruhu” dediği şey onu ilgilendirmişti. Taşralılık, “yarı 

alay yarı ciddi” övündüğünü söylediği taşralılığı onu ilgilendirmişti. 

Fakirlik ya da Oscar Lewis’ten aldığı terimle “fakirliğin kültürü”, 

kendi deyişiyle “sefaletin kültürü” onu ilgilendirmişti. Doğu’nun 

sistemsizliği, kaderciliği dediği şey, Doğulunun Batılı karşısındaki 

zavallılığı , bu topraklarda yaşayanların azgelişmişliği, Türk insanının 

“acıklı” diye nitelendirdiği beceriksizliği, “çocuk kalmış bir millet 

olması” onu ilgilendirmişti. “Yarımyamalakların hikâyesi” dediği şey 

onu ilgilendirmişti. Belki hepsinden önemlisi kötülük onu 

ilgilendirmişti.; sert, acımasız dış dünyanın kötülüğü kadar insanın 

kendi küçük hesapları, küçük suçları, bayağılıkları, küçüklükleri 

Atay’ı ilgilendirmişti.”211 

                                                           
211 Nurdan Gürbilek,  “Oyun ve Adalet”, Ev Ödevi içinde, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s.17.  
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Oğuz Atay, anlatılmaması tercih edilen kederli konuları deşifre etmek istemiştir. Fakat 

bunun geleneksel anlatım tarzlarıyla yapılamayacağının farkındadır. Bunun için edebiyatını 

bir oyun haline dönüştürmüş, bu oyun içinde ironisi bir oyun kurucu olarak kullanmıştır. Bir 

başka anlatımla, bir oyun olarak kurguladığı edebiyatı, ironi zemininde inşa etmiştir. 

 Oğuz Atay’ın üslubunun şekillenmesinde yukarıda kısaca bahsettiğimiz edebi 

tekniklerin önemli bir yeri vardır. Fakat burada şu soru akla gelmektedir: Oğuz Atay’ı bu 

edebi teknikleri veya postmodern yansımaları eserlerinde kullanmaya iten neydi? Oğuz 

Atay’ın Batı edebiyatıyla bilhassa İngiliz edebiyatıyla yakın ilişkisi hatırlandığında, çağdaş 

edebi teknikleri, kendi eserlerinde kullanmayı istediği düşünülebilir. Romanlarında, anlatım 

olanaklarını zenginleştirmek adına, geleneksel biçimleri yıkarak yeni roman tekniklerini 

denediği iddia edilebilir. Böyle bir yaklaşım, Oğuz Atay’ı yeniliklere açık ve bu yenilikleri 

eserlerinde deneyen bir romancı konumuna indirgeme tehlikesini barındırır. Oysa, Oğuz 

Atay’ın neyi söylediği, onu nasıl söylediğiyle içiçe bir gelişim sergilediğini unutmamak 

gerekir. Bir başka deyişle, Oğuz Atay’da üslup ve içerik birbirinden ayrı değerlendirilemez. 

Bu önermeyi açabilmek adına, Tutunamayanlar romanı ile ilgili bazı hususlara değinmek 

isterim. 

 Meltem Gürle, Tutunamayanlar’ın Batı edebiyatının kanonik metinleriyle nasıl bir 

ilişki içinde olduğunu ve bu edebi mirasla nasıl yüzleştiğini incelediği araştırmasında, 

Tutunamayanlar’ın Türkiye’nin edebi sagası, ulusal efsanesi olduğu yorumunu yapar.212 

Gürle’yi böyle bir yorum yapmaya sevk eden neden, İtalyan edebiyat kuramcısı Franco 

Moretti’nin ‘modern epik’ kavramsallaştırmasıdır. Moretti, Faust, Moby Dick, Ulysses, 

Yüzyıllık Yalnızlık gibi eserlerin salt roman olarak kavranamayacağını iddia eder. Bu eserlerin 

                                                           
212 Meltem Gürle, Ölülerle Konuşmak: Shakespeare’den Joyce’a Tutunamayanlar’da Edebi Miras 

Meselesi, çev. Ümran Küçükislamoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016, s.12. 
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niteliği üzerinde görüş birliği olmadığından yakınır. Örneğin, Faust nedir? Bir trajedi mi? 

Felsefi bir hikâye mi? Bu sorular, başka eserler için de aynı biçimde sorulabilir. 

“Faust, Moby Dick, Nibelungların Yüzüğü, Ulysses, Kantolar, Çorak 

Ülke, Niteliksiz Adam, Yüzyıllık Yalnızlık. Bunlar sıradan eski 

kitaplar değil. Bunlar, dev yapıtlar. Modern Batı’nın uzun 

araştırmalara tabi tuttuğu, içlerinde kendi gizini aradığı kutsal 

metinler. Fakat edebiayt tarihi, bu kitaplarla ne yapacağını şaşırmış 

durumda. Onları nasıl sınıflandıracağını bilmiyor; tersine, onlara 

birbirinden tamamen ayrı fenomenler, yani, bir defalık durumlar, 

tuhaflıklar, sapkınlıklar olarak bakıyor.”213 

 Eğer bir eseri bir defalık ortaya çıkmış sapkınlık olarak nitelemeyeceksek, 

perspektifimizi değiştirmemiz gerekecektir. Moretti’nin bize önerisi ‘modern epik’ 

kavramıdır. Bu kavram, bu eserleri bir dünya metni olarak görmemizi sağlar. Buna göre, her 

ulusal kültürün modernlik serüvenini anlatan, onların tüm toplumsal ve dilsel birikimini 

yansıtan veya dilsel kırılmanın habercisi olan romanlar vardır. Bu romanlar, o toplumun 

modern epiğidir. 

 Buradan hareketle, Gürle, Tutunamayanlar’ı, yazıldığı çağın ruhunu yansıtmaktan 

öteye geçen ve yeni bir edebi geleneğin dönemecini müjdeleyen bir roman olarak karşılar. 

Tutunamayanlar, bir roman olmanın ötesinde, Türk toplumun ‘hakiki bir ansiklopedisi’dir. 

 “Tutunamayanlar, “Türkiye’nin Ruhu”nu aktaran roman, yani 

bizim modern epiğimizdir. Bütün modern epikler gibi o da bir 

kahramanlık değil, bir yenilgi hikâyesi anlatır. Ama bunu çok 

Türkiyeli bir yerden yapar. Modernliğin anlatısı ile barışamadıkları 

için hep biraz eğreti duran “tutunamayanlar”ın diliyle konuşur ve 
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hayata onların bulunduğu yerden bakar. Tam da bu nedenle, dünyayı 

bambaşka bir ışık altında görür ve öyle anlatır.”214 

  Bu bağlamda, Tutunamayanlar, sadece dünyayı değil Türkiye’yi tarihi ve toplumsal 

yapısıyla bir bütün halinde fakat barındırdığı sonsuz çeşitlilik içinde anlamaya çalışan bir 

romandır. İşte, Oğuz Atay’ın eserlerindeki zengin referans çerçevesini, çok sesliliği ve edebi 

tekniklerin yoğun kullanımının ardında yatan temel neden de burada yatmaktadır. Oğuz 

Atay’ı üslup sahibi kılan husus, onun Türkiye modernleşme projesinin monolitik yapısını 

parçalayan bir çok sesliliği devreye sokma veya Nurdan Gürbilek’in ifadesiyle bir gürültü 

olarak ifade etme çabasıdır. 

 “Atay’ın dili, bu topraklarda yaşayan insanların üzerinde hep bir 

basınç uygulamış, belli bir kamusallık kazanmış çeşitli söylemlerin 

dışına çıkarak değil, onların içinden yol alarak var edebilmiştir 

kendini. Bu yüzden de popüler diyebileceğimiz çeşitli dillerin, örneğin 

acılı aşk romanlarının, abaryılı melodramların, hüzünlü alaturka 

şarkıların, Türkçe tangoların, dokunaklı ölüm ilanlarının, yaralı gönül 

muhabbetlerinin dilini içinde barındırır. Diğer yandan resmi bir 

söylemi; bayram nutuklarınından, ortaokul ders kitaplarından alınmış 

hamasi cümleleri de içinde taşır. Batı taklitçiliğinden beslenmiş 

kalkınmacı bir bilimsel söylemin, her şeyi yansız kavramların içine 

sıkıştıran ansiklopedik bir dilin içinde gezinir.”215 

 Bu noktada, Oğuz Atay’ı ve onun eserlerini özgün kılan nedenlerin başında, onun 

sadece Türkiye modernleşme projesine yöneltilmiş ilk bütünlüklü eleştiri olmasının değil, bu 

eleştiriyi çok gürültülü bir sesle yapmaya çalışmasının geldiğini söyleyebiliriz. Oğuz Atay 

bunu başarmıştır. Romanlarındaki gürültüye yakından kulak kabartıldığında aslında birbirine 

eklenmiş seslerin ve çeşitli söylem katmanlarının uyumlu biraradalığı farkedilecektir. 

Yakından kulak kabartmanın yolu ise, Oğuz Atay’ın diline sinmiş olan ‘ironi’sini anlamakla 
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mümkündür. Ancak Oğuz Atay’ın eserlerindeki ironisini değerlenirmeye geçmeden önce, 

yukarıda yer verdiğimiz ‘modern epik’ tespitiyle ilgili başka bir teorik sorunsala değinmemiz 

gerekiyor. Bu sorunsal, Fredric Jameson’ın 1986 tarihli ‘Çokuluslu Kapitalizm Çağında 

Üçüncü Dünya Edebiyatı’ başlıklı makalesiyle ilgilidir. 

 3. Tarihi Rüyalar ve Ulusal Alegori Tezi  

 Sibel Irzık, ‘Allegorical Lives: The Public and the Private in the Modern Turkish 

Novel’ isimli makalesinde, modern Türk romanlarındaki tarihi rüyalara değinir.216 Adalet 

Ağaoğlu’nun ‘Ölmeye Yatmak’ romanındaki rüya sahnesine atıfla, tarihin kâbusundan 

uyanmaya çalışan bireyin Türk ulusunu temsil ettiğini belirtir.  

 Adalet Ağaoğlu, üst başlığı ‘Dar Zamanlar’ olan üçlemenin ilk romanı, ‘Ölmeye 

Yatmak’ta, intihar etmeye karar vermiş bir profesörün, Aysel’in, yaşamla ölüm arasındaki son 

eşikteki hesaplaşmasını konu alır. Aysel’in intihar etmek amacıyla kapandığı otel odasındaki 

zaman, kısa bir zaman olup, anlatı zamanını oluşturur. Anlatılan ve hesaplaşılan zaman ise, 

Aysel’in kişisel geçmişini de içeren ülkenin geçmişidir. Romanda, Aysel’in kişisel kriz 

anlarıyla Türkiye’nin kriz anları örtüşür. Örneğin, Aysel’in kocasının aldatmış olmasının 

yarattığı suçluluk duygusu, iyi bir vatandaş olma misyonuna ihanet etmişlikle 

özdeşleştirilir.217 Aysel’in gördüğü rüya da bu bağlamda anlamlıdır. Kişisel geçmişi boyunca 

kültürel olarak belirlenmiş görev duygusuyla yaşayan Aysel, gördüğü rüyada, ‘Türkiye’nin 

nasıl kalkınıp kurtulacağı üzerine en kesin formülü bulduğu tezi”ni savunacak ve 

profesörlüğe yükselecektir. Bu yükseliş, Atatürk’ün Aysel’i alnından öpmesiyle taçlanacaktır. 

                                                           
216 Sibel Irzık, “Allegorical Lives: The Public and the Private in the Modern Turkish Novel”,  The South 

Atlantic Quarterly, Volume 102, Number 2/3, Spring/Summer 2003, pp. 551-566. 
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Fakat rüyanın sonunda, Aysel’in tezi, bir tencere dolmaya dönüşür, Atatürk avcıya dönüşerek 

Aysel’in bastırdığı kadınlığını hedef alır.218 

 Sibel Irzık, buradan hareketle, Atatürk’ün Türk ulusunun babası olarak birçok roman 

kahramanının rüyasında sürekli yer aldığına değinir. Sadece Adalet Ağaoğlu’nda değil, Oğuz 

Atay’da da tarihi rüyalar önemlidir. Tutunamayanlar’da, tarih kâbusunun, romanın 

kahramanlarının hayatlarına çöktüğü ve onları bunalttığı sahnelere sıklıkla rastlanır.  

 Atay’ın roman kişileri sürekli bir yetersizlik ve eksiklik halinde kendilerini 

tamamlamaya çalışır. Ancak bu çaba boşuna bir çabadır. Zaten bu kişileri tutunamayan yapan 

da, bu özellikleridir. Kişisel yaşamlarını sürekli yetersiz kılan en önemli sebep, kamusal 

alanın, bireyin özel alanını da kontrol eden gücüdür. Tarihsel figürlerin bireylerin rüyalarına 

girmesi, özel hayatın sınırını gösterir. Bir anlamda, Türkiye’de bireylerin bilinçdışında, 

kamusal bir sahnenin temsili söz konusudur.  

 Tutunamayanlar’da, Türkiye’nin modernleşme projesi bağlamında, kamusal alan ile 

özel alanın birbiriyle olan karmaşık ilişkisinin sorunsallaştırıldığı görülür. Romanda, baş 

kahraman Selim’in özel hayatı ile Türkiye’nin resmi tarihi çatışma halinde ele alınır. Selim’in 

hayat hikâyesinin anlatıldığı ‘Dün, Bugün, Yarın’ başlıklı bölümde, Oğuz Atay’ın tarihe 

yaklaşımının ipuçlarını görürüz. Resmi tarih, bireyi yok saymakta ve buna karşın birey çaresiz 

kalmaktadır. Bireyin kendi varoluşunu mümkün kılabilmesinin yolu, özel hayatını bir şekilde 

resmi tarihten kaçırmaktan geçer. Ancak bazen özel hayat anlatılıyorken, anlatıma resmi 

tarihin kâbus gibi çökmesi sıradan bir durumdur. Türkiye’de resmi tarihin sıkıştırdığı bir 

alanda, özel hayatını kurmak ve nefes almak çok da mümkün görünmemektedir. Sadece 

bireyin en özel alanını oluşturan rüyalarının değil, gündelik hayat pratiklerinin de resmi tarih 

anlatısı içinde boğulduğuna tanıklık ederiz. 
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Tutunamayanlar’ın başlıca iki karakteri, Turgut ve Selim’in rüyaları, sadece Atatürk’le 

değil daha başka birçok tarihsel figürlerle çevrilidir. Bunlardan bir tanesi de, Turgut’un 

rüyasına giren Sultan II. Abdülhamit’tir. Rüyasında Abdülhamit’i gören Turgut, bunu bir 

kâbus olarak niteler ve rüyanın dehşetiyle uyanır.  

“Rüyasında, rüyanın hemen başlarında, padişah Sultan 

Abdülhamit’i gördü. Koyu kırmızı büyük bir salonda, bir divanın 

üstüne, Sultan Abdülhamit, elbiseleriyle uzanmıştı.(…) Turgut, 

Sultan’a bu kadar yakın olmaktan biraz mahcup ve ürkek, 

konuşmadan Abdülhamit’i seyrediyor, bir yandan da kendine cesaret 

vermeye çalışıyordu: ben Cumhuriyet çocuğuyum, ben Cumhuriyet 

çocuğuyum. Bir ilkokul öğrencisi gibi hissediyordu kendini: neden 

korkacakmışım Abdülhamit’ten?(…)”219 

Abdülhamit’ten korkmayan fakat onun otoritesinin gücünü de hisseden Turgut, onunla 

tarihsel bir hesaplaşmaya girişir. Bu bağlamda, tarih kitaplarında sürekli tartışılan ve merak 

edilen konular gündelik ve basit ifadelerle sorulaştırılır. 

“Turgut: “Yaptığımız bütün devrimlerin aslı yok mu dersiniz?” 

diye sordu birdenbire. Sultan, başını geriye iterek: “Bana kalırsa yok,” 

dedi. Adam kaybolmuştu. Sultan, eliyle örtünün altını yoklayarak: 

“Yorulma artık sen Dilazer!” diye seslendi yatağın altına. Kıvrımların 

arasından Dilazer’in sesi geldi: “Vazifem, efendim.” “Sen sıkılma 

Turgut Bey oğlum; Dilazer alışıktır.” Ayaklarını altına topladı, bir 

eliyle siyah mesini tutarak sözlerine devam etti: “Ben, bütün 

olacakları evvelden görmüştüm. Benimle başa çıkamayacağınızı 

biliyordum. Ben ve Dilazer, sizin yenemeyeceğiniz kuvvetlerdik. Hele 

Dilazer! Çok marifetlidir: istediğin kılığa girer.” Dilazer, siyah mesin 
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altından başını çıkardı: “Girerim.” “Sizin hatanız buradaydı: 

Dilazer’in yerine koyacak adamınız yoktu.”220  

Cumhuriyet devrimlerine inanmış ve devrimlerin neden gücünü yitirdiğini merak eden 

Turgut, bilinçdışına ittiği sorular ve cevaplarla yüzleşmektedir.  

Freud’un rüya kuramında, rüyalar son derece karmaşık bir zihinsel etkinliğin eseri 

olarak ele alınır.221 Freud, rüyaları genel olarak bir arzunun gerçekleşmesi olarak 

değerlendirse de, gündüz yaşamından arta kalan ama arzu da olmayan başka ruhsal 

uyarımların da önemli birer faktör olarak gözönünde bulundurulması gerektiğini belirtir.222 

Demek ki, rüyaların gündüz yaşamının çözülememiş olan ruhsal yorgunlukların devamı olma 

ihtimali de vardır. Fakat Tutunamayanlar’daki tarihsel rüyaların önemi, bireyin özel alanı 

olarak görülebilecek bir alanın, ülkenin siyasi tarihinin sergilendiği bir mekâna dönüşmesidir. 

O kadar ki, Abdülhamit’e Cumhuriyet dönemine dair öngörüsünün gerçekleştiği imasına karşı 

savunmaya geçen Turgut, modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’e sığınacaktır. 

“Üçüncü Cumhuriyeti de kurduğum halde, bunlara neden mi 

engel olmuyorum? Duyduğu bu yeni sese çevirdi başını. “Gücüm 

yetmiyor,” dedi ses. Oda biraz aydınlandı: Turgut’un karşısında 

Mustafa Kemal duruyordu. Onu resimlerinden tanıyan biri için kim 

olduğunu anlamak çok güçtü; fakat Turgut tanıdı. Mustafa Kemal çok 

şişmanlamıştı. Saçlarının hemen hepsi dökülmüş, sırtı kamburlaşmıştı. 

Sesi yorgun çıkıyor, konuşurken dudaklarının arasından altın dişleri 

görünüyordu. Buruşuk yüzü beyaz kıllarla kaplıydı. Eski bir 

ropdöşambr giymişti. Turgut, bütün gücünü toplayarak konuşmaya 

çalıştı: “Nasıl olur? Siz idare etmiyor musunuz? Nasıl engel 
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olamazsınız?” Mustafa Kemal, çaresizliğini gösteren bir hareket yaptı. 

Turgut, ona doğru ilerlerken ter içinde uyandı.”223 

Selim Işık için tarih, bir tahriften ibarettir ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün 

rüyalar gibi, tarih de yorumlanabilir. Selim Işık’ın gördüğü bir rüyada böyle bir yoruma biz de 

tanıklık ederiz. Elli kadar Türk ve Osmanlı büyüğünün biraraya geldiği bu rüyada, her 

kafadan bir sesin çıktığı bir toplantı yapılmaya çalışılır. Abdülhakhamit, Hitler, Fuzuli, 

Nedim, Maksim Gorki, Osman Hamdi Bey, Namık Kemal, Alpaslan, Ziya Gökalp gibi 

tarihsel figürlerin sürekli konuştuğu ve kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan oluşur 

rüya.224 

Tutunamayanların kahramanlarının rüyalarına tarihsel figürlerin bu kadar rahat 

girmesi ve onları tüm yalnızlığı içinde dehşet içinde bırakması, kamusal alan dışında bireyin 

özerkliğini ilan ettiği özel bir alanın var olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. 

Sibel Irzık ve Meltem Gürle, bu tespitlerden hareketle, Tutunamayanlar’ın Fredric 

Jameson’ın işaret ettiği gibi bir ‘ulusal alegori’ olarak okunup okunamayacağı tartışması 

yapmışlardır. 

Jameson’ın, üçüncü dünyadaki kültürel üretimleri, birinci dünyadaki benzerlerinden 

ayıran ve benzeşen özellikleri ifade etmek üzere üzerinde çokça tartışılan meşhur tezi şu 

şekildedir: 

“İddia ediyorum ki, tüm üçüncü dünya metinleri zorunlu 

olarak, çok özel bir biçimde alegorik metinlerdir: Bu metinler, roman 

gibi ağırlıkla Batının temsil mekanizmalarından kaynaklanan 

biçimlerde üretilseler de veya özellikle öyle üretildiklerinde bile ulusal 

alegoriler olarak okunmalıdırlar. Bu ayrımı çok basite indirgenmiş bir 
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biçimde dile getirmeye çalışırsak, kapitalist kültürün en önemli, 

belirleyici unsurlarından biri, Batılı gerçekçi ve modernist roman 

kültürü öğesi, mahrem ve kamusal, şiirsel ve siyasal arasındaki temel 

ayrım yani cinsellik, bilinçaltının alanı ile sınıfların ve ekonominin 

arasındaki ayrımdır. Bir başka deyişle Freud’a karşı Marks.”225 

Hemen görüleceği üzere, Jameson’ın tezi, hem bir tespiti hem bir tavsiyeyi 

içermektedir. Buna göre, tüm üçüncü dünya metinleri alegorik metinlerdir ve bu metinler 

ulusal alegoriler olarak okunmalıdır. Bu tez ise devamında şu şekilde açıklanmaktadır: 

“Oldukça mahrem görünen ve gerekli libidinal dinamik ile 

yüklü üçüncü dünya metinleri bile ulusal alegori biçiminde, siyasi bir 

tasarıma sahiptirler; bireysel kahramanın kaderi daima, üçüncü dünya 

kültürü ve toplumunda mücadele veren kamunun alegorik 

ifadesidir.”226 

Kapitalist kültürün belirleyici ayrımlarından olan özel alan ile kamusal alan ayrımı 

veya ekonomik olanla siyasal olan arasındaki ayrımlar, Üçüncü Dünya’da gerçekleşmemiştir. 

Dolayısıyla, bu dünyada, bireysel olanı veya özel olanı arayan kimse çokluk kamusal bir 

alegoriyi yorumlamak zorunda hissedecektir kendini. Bireysel olan, kendini toplumsal 

terimlerle ifade etmeye çalışacak, bireysel deneyim, çokluk kolektif bir deneyimle örülü 

olarak karşımıza çıkacaktır. 

Ulusal alegori tezi, bir yönüyle, Birinci Dünya okurunu kültürel başkalık üzerine 

düşünmeye sevk etmek için ortaya atılmıştır. Batılı okura, Batı kanonu olarak adlandırılan 
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edebiyatın dışındaki eserlerin değerini göstermek, bu eserlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak 

için geliştirilmiştir.227  

“Türkiyeli okur Cervantes, Shakespeare ya da Dostoyevski’yi 

İspanya, İngiltere ya da Rusya’yı anlamak için değil, evrensel bir 

ruhun serüvenlerini, o ruhun parçası olabildiği ölçüde de kendini 

anlayabilmek için okuyacak, Batılı okursa Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Oğuz Atay ya da Yaşar Kemal’i kendilerinden farklı bir kültürü 

anlamak, günümüzün terimleriyle söylersek “dünya mutfağı”nın farklı 

tadlarını keşfetmek için okuyacaktır. Yoksa Latife Tekin’in ‘Sevgili 

Arsız Ölüm’ü İspanyolcaya neden ‘Türk Mendili’ anlamına 

gelebilecek bir başlıkla, ‘El panuelo turco’ adıyla, yani bir Türkiye 

alegorisi olarak çevrilsin? Orhan Pamuk’la ülkesi dışında yapılan 

söyleşiler neden hep bir Doğu-Batı problemine, bir İslam meselesine 

kilitlenip kalsın?”228 

Bu bağlamda, Oğuz Atay’ı okuyan Batılı bir okur, Türkiye modernleşmesinin eleştirel 

bir okumasını gerçekleştirmiş olacaktır. Zira, Oğuz Atay’ın romanları, ulusal alegorik tezi 

haklı kılacak değişik okumalara olanak sağlamaktadır. Tutunamayanlar’da Selim, kendi özel 

hayatını resmi tarihe karşı konumlandırmaya çalışır. ‘Dün Bugün Yarın’ başlıklı bölüm 

Türkiye’nin erken modernleşme döneminin parodisi ile doludur. Roman kahramanlarının 

çocuk kalmışlığıyla ülkenin az gelişmişliği arasında kurulan benzerlik veya Türklerin tarih 

içindeki yeri gibi konuları ele aldığı bölümler alegorik okumalara kapı açan metinlerdir.  

Buna karşın, Oğuz Atay’ı mutlak bir biçimde ulusal alegorik tezin içine hapsetmemek 

gerekir. Öncelikle, ulusal alegorik tezin birçok yönden eleştirildiği unutulmamalıdır. Bu tez 

hem aşırı bir genellemeyi içermekte hem de kesin bir tespit barındırmaktadır. Ayrıca, birinci 

dünya ile üçüncü dünya arasında yapılan mutlak ayrım tartışmalıdır. Yine sadece Oğuz 
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Atay’ın eserlerini değil, birçok modern edebiyatçının eserlerini örnek göstererek bu tezi 

çürütmek mümkündür. Şöyle ki; Jameson’ı tersinden ifade etmek gerekirse, onun Üçüncü 

Dünya edebiyatında bulamadığı konular, bireysel yaşamlar ve politika alanına girmeyen 

konulardır. Bir başka ifadeyle, Batı romanında politika ‘konser ortasında patlayan tabanca’ 

gibiyken, Üçüncü Dünya romanlarında her taşın altından çıkan ve bireyi yok eden bir 

sebeptir.229  

Fakat modern Türk edebiyatında, bireyi ve onun özel alanını sorunsallaştıran birçok 

roman bulmak da mümkündür. Bu bağlamda, bazı romanları ve roman kahramanlarını örnek 

vererek Jameson’ın tezinin modern Türk romanı için geçerli olmadığı ileri sürülebilir.  

Fakat buradaki amacımız, ulusal alegori tezinin nasıl çürütülebileceği üzerine 

düşünmek değil. Bunun yerine, ulusal alegori tezinin akla düşürdüğü sorulardan hareketle 

Oğuz Atay’ın eserlerindeki bireyin yazgısı ile ulusal yazgı arasında ilişkiyi sorgulamaktır. 

Nurdan Gürbilek, Tutunamayanlar’da ve Tehlikeli Oyunlar’da  alegorik okumaya kapı 

açan birçok bölüm olduğunu, Oğuz Atay’ın Türkiye’nin kültürel başkalığı üzerine çokça 

düşündüğünü ve bu düşüncenin onun zihnini meşgul eden esaslı konulardan biri olduğunu 

belirtir.230 Bununla beraber Gürbilek, Oğuz Atay’ın alegorik okuma dışında başka bir okuma 

biçimiyle anlaşılmayı hakettiğini düşünmektedir. Buna göre, Oğuz Atay’ı alegorik okuma 

biçiminden kurtaracak olan müdahale, onun eserlerinde karşılaşılan bir anlatma sorunsalını 

gündeme getirmektir. Bu sorunsal yani devasa bir anlatma problemi ve bu probleme eşlik 

eden gecikmişlik duygusu, Oğuz Atay’ın eserlerini aydınlatabilecek niteliktedir. Onun 

romanlarındaki başka romancılara yapılan atıflar, salt metinlerarası alışverişler olarak 

değerlendirilmemelidir. Bu alışveriş, aynı zamanda, Oğuz Atay’ın Kafka’ya, Cervantes’e 

                                                           
229 Murat Belge, “Üçüncü Dünya Ülkeleri Edebiyatı Açısından Türk Romanına Bir Bakış”, Edebiyat Üstüne 

Yazılar içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.66. 
230 N. Gürbilek, a.g.m. 2010, s.185. 
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veya Dostoyevski’ye olan gecikmişliğini gösterir. Buradaki kültürel gecikmişlik, sadece edebi 

bir gecikmişlikle de ilgili değildir. Gecikmişlik konusu, Oğuz Atay’ın Türkiye 

modernleşmesini kavrayışına da işaret ettiği için bu konuyu onun Türkiye modernleşmesine 

bakışının ele alındığı bölüme bırakmayı tercih ediyorum. 

 4. Ciddiyet ve İroni 

İroni kavramı en basit haliyle biri açık diğeri örtülü bir anlamı ifade eden bir söz sanatı 

olarak tanımlanabilir.231 Tarihsel olarak ironiye yönelik olarak birçok farklı anlayış ve eğilim 

geliştirilmiş olsa da, ironinin genel olarak ortak belli başlı kullanım amaçlarından söz etmek 

mümkündür. Buna göre, öncelikle ironi, retoriğe ait bir araç olarak konuşmacının ifadelerini 

güçlendirmeye yarar. İkinci olarak, satir türüne ait bir araç olarak muhatabının zaaflarını 

teşhir eder. Üçüncü olarak ise, okurun bazı konularda dikkatini çekmeye yönelik olarak 

farkındalık yaratmaya çalışır.232  

Söz konusu genel anlamlarına ek olarak, Oğuz Atay’da ironinin özel bir yeri 

bulunmaktadır. İroni, bir söz sanatı olmanın ötesinde, üslubunun belirleyici bir özelliği olarak 

karşımıza çıkar. Oğuz Atay’ın eserlerinde çok farklı alay tekniklerini gözlemlemek 

mümkündür. Bunları taklit, parodi, hafifseme ve dil oyunları olarak sıralayabiliriz. Fakat tüm 

bunların içinde ironinin daha güçlü ve kendine özgü bir yeri vardır. 

Nurdan Gürbilek, Oğuz Atay’da ironinin salt bir teknik olarak değil bunun da ötesinde 

bir bakış açısı olarak belirdiği görüşündedir. Gürbilek’e göre, ironi, hicivden farklıdır. 

Hicivde bir haklılık ve doğruluk zemini bulunmasına karşın, ironide, öznenin sürekli yer 

değiştirmesini mümkün kılan kaygan bir zemin bulunmaktadır. Bir değere dayanarak 

karşısındakini alaya alan ironist, hemen başka bir değere yaslanıp az önceki değeriyle alay 

                                                           
231 Oğuz Cebeci, Komik Edebi Türler: Parodi, Satir ve İroni, İthaki Yayınları, İstanbul, 2017, s.281. 
232 O. Cebeci, a.g.e. s.287. 
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edebilir. Öznenin alay ettiği nesnesiyle bir süreklilik ilişkisi vardır. Özne, nesnesiyle aynı 

özden ve aynı duygudan oluştuğunu bir türlü unutamamakta ve ortak bir kaderi 

paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla, özne, alay ettiği nesnesinden ayrı bir kaderi inşa 

edememektedir. Gülünçleştirdiği nesneye alternatif bir doğruluk çizgisi önerememektedir.233 

Oğuz Atay, bu açıdan, okurlarıyla herhangi bir hakikat imasını içeren ortak bir 

zeminde hareket etmez. Bir başka anlatımla, okurlarına belli bir hakikati daha görünür kılmak 

adına ironiye başvurmaz. Çünkü Gürbilek’in ifadesiyle, ironide okurla yazarı ortak bir 

paydada buluşturabilecek bir hakikat zemini yoktur. 

Oğuz Atay’ın ironist metinleri için Orhan Koçak da benzer bir görüşü paylaşır. 

Atay’ın ironisi, kendisini de dahil ettiği çeşitli durumların yetersizliğini ifşa etmekte fakat 

hakkını iade ettiği bir hakikati de okura sunmamaktadır.234   

Tehlikeli Oyunlar romanının ‘Ülkemiz’ başlıklı bölümü, Oğuz Atay’ın ironisini 

anlamak bakımından önemlidir. Bu bölümde, romanın baş kahramanı Hikmet Benol, komşusu 

Nurhayat hanımın oğlu Salim’in okul ödevine yardımcı olmaktadır. Salim’e öğretmeni 

Türkiye üzerine bir ödev vermiştir. Ülkemizde “ne yetişiyor ne satılıyor kısaca ülkemiz 

hakkında bildiklerinizi yazın” şeklinde verilen ödev, Oğuz Atay’ın Türkiye üzerine 

görüşlerini ortaya koyan siyasal bir metne dönüşür.  

“Ülkemiz. Ülkemiz, bazı yanlarından denizlerle, bazı 

yanlarından da başka ülkelerle çevrili; genellikle dört köşe, özellikle 

çok köşe bir kara parçasıdır. Denizlerin olmadığı yerlerde ülkemiz, 

noktalı çizgilerle sınırlanmıştır.” (…) Ülkemiz, bir haritaya benzer. 

“Kesikli, yani noktalı çizgiler neye benzer, Hikmet amca?” “Sözümü 

                                                           
233 Nurdan Gürbilek, “Kemalizmin Delisi Oğuz Atay”, Yer Değiştiren Gölge içinde, Metis Yayınları, İstanbul, 

2010, s.28-29. 
234 Orhan Koçak, “İroni mi Şaka mı?”, Oğuz Atay İçin: Bir Sempozyum içinde, Handan İnci ve Elif Türker 

(haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.248. 
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kesme dedim. Noktalı çizgiler bir şeye benzemez. Noktalı çizgiler, 

sınır olarak, sınırlarımızda bulunur. Bütün sınırlar boyunca uzun 

binalar, çizgileri; noktalar da, bunların arasına yerleştirilmiş bulunan 

gözetleme kulelerini gösterir. Bunlar, üstten bakılınca, haritalara 

benzer.(…) Bundan başka, ülkemizin dört bir yanı, köylülerle 

çevrilidir. Köylülerle çevrili ülkemizde birçok ürün yetişir. Çeşitli 

iklimlerin kaynaştığı ülkemizin Akdeniz bölgesinde maki denilen kısa 

boylu, tıknazca fundalıklar yetişir. Sulak bölgelerde ormanlar yetişir, 

pirinç yetişir. Ayrıca, bir de güneşi olan bölgelerde meyva yetişir. 

Ülkemizde, eski çağlardan beri birçok medeniyet yetişmiştir; ülkemiz, 

birbirine benzemeyen birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Bu beşikte 

birçok medeniyet sallanmıştır, birçok medeniyeti uyutmuşuzdur. En 

son kurulan medeniyet ekmek medeniyetidir. Bu medeniyetin sürekli 

oluşunu sağlamak için, ülkemizin birçok yerinde, buğday yetişir. 

Fakat, ülkemizde en çok yetişen, köylüdür. Köylü, bütün iklimlerde 

yetişir. Köylünün yetişmesi için, çok emek vermeğe ihtiyaç yoktur. 

Köylü bozkırda yetişir, yaylada yetişir, ormanda yetişir, dağda yetişir, 

kurak iklimde yetişir, ovada yetişir, sulak iklimde yetişir. Çabuk 

büyür, erken meyva verir. Kendi kendine yetişir, kendi kendine meyva 

verir. Biz köylüleri çok severiz. Şehre gelirlerse onlardan kapıcı ve 

amele yaparız.(…)”235 

Okul ödevi formatında yazılan bu metinde, örtük anlamın hedefi, resmi klişeler ve 

sabit söylemlerdir.236 Bu bağlamda, Atay’ın ironisinin daha yüksek bir hakikatin ortaya 

çıkmasını sağlayan ve bu hakikati ortaya koyduğunda kendisini ortadan kaldırmayan bir 

niteliği olduğunu tekrar etmekte fayda var. ‘Ülkemiz’ başlıklı bölümde hedef alınan resmi 

klişelerle, herhangi bir hakikate yaslanarak alay edilmemektedir. Hedef alınarak yerinden 

edilen veya zemini sarsılan sabitliklerin ardından okur bir sıkıntı içinde bırakılmaktadır. 

Bunun nedeni, okurun tutunacağı herhangi bir inandırıcı konumdan mahrum bırakılmasıdır. 

                                                           
235 Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.111-112. 
236 O. Koçak, a.g.m. 2009, s.244. 
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Orhan Koçak’a göre, Oğuz Atay’ın ironisi bu yönüyle alaya aldığı veya çürüttüğü 

pozisyonlardan hem eksiktir hem de fazladır. Eksikliği geçersiz kıldığı pozisyonun sahip 

olduğu ciddiyetten uzak oluşuyla ilgilidir. Fazla oluşu ise, alaya aldığı katı pozisyonların 

ötesine geçip gitmesiyle ilgilidir. Bir anlamda, alaya aldığı sabitliğin üzerinden atlar gider.237  

İroninin hedef aldığı ciddiyet meselesi üzerinde Türkiye siyasal tarihi bağlamında 

biraz daha durmak gerekiyor. Oğuz Atay’ın eserlerinin, yazıldığı 70’li yıllarda değil çok sonra 

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra daha çok okunmaya başlandığı sıklıkla ifade 

edilmektedir.238  12 Eylül öncesi hayatın anlamını devrimci sol fikirlerle kuran bir kuşak 

edebiyat ve sanatı da bu bağlam içinde değerlendirmekteydi. 12 Eylül sonrası yaşanan 

travmayla birlikte Oğuz Atay’ın eserleri daha fark edilir olmuştur. Yazar Ümit Kıvanç, bu 

durumu kendi kişisel hayatı üzerinden şu şekilde açıklamıştır: 

“Sonra 12 Eylül oldu. Bizim de esas hayatımız diye 

düşündüğümüz şey bitti. Bir kısmımız kendi yeni hayatını nasıl 

kuracağını bile düşünemeyecek durumda kaldı; çünkü öldü ya da 

içerideydi ya da birtakım felaketlerle karşılaştı. Bir kısmımız daha 

ucuz yırttık. Daha ucuz yırtanlar bir süre sonra şu soruyla karşılaştılar: 

“Peki biz şimdi nasıl yaşayacağız?” Çünkü daha önce biliyorduk nasıl 

yaşayacağımızı. (…) Çünkü daha önce bir ‘biz’ vardık, bir de ‘onlar’ 

vardı.(…) ne iyi bir tesadüf ki, o yıllarda da Oğuz Atay’ın kitapları 

diye bir şey çıktı karşımıza.”239 

Nurdan Gürbilek de bu tespite katılmaktadır. Gürbilek’e göre, insan, geçmişin 

yükünden kurtulmak için alay eder, dalga geçer. İnsanda daha önce korku uyandıran ne varsa 

alay tekniklerinin kullanılması yoluyla sıradanlaşmakta ve geçici bir özgürlük alanı 

                                                           
237 O. Koçak, a.g.m. s.248 
238 Ümit Kıvanç; “Oğuz Atay Okuru Olmak” Oğuz Atay İçin: Bir Sempozyum içinde, Handan İnci ve Elif 
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oluşmaktadır. Ancak Gürbilek burada bir ayrım yapar. Oğuz Atay’ın ironisi, okuru 

özgürleştiren tarzda değildir. Bir başka deyişle, oluşan bu geçici özgürlük havasının yerini 

hızlı bir şekilde bir endişe kaplamaktadır.240 

Oğuz Atay’daki alay, salt öfkeden kaynaklanan bir alay değildir. İronisine konu ettiği 

nesneyi kendinden uzaklaştırmayan bir alay tekniğine sahiptir Atay. Onun ironisi 

karşısındakini haksız kendini haklı gören bir niteliği haiz değildir. Bu bağlamda, Gürbilek, 

Oğuz Atay’ın ironisini bir adalet duygusuyla birlikte ele almayı önerir. Çünkü 80’li yıllarda 

gelişen bir okuma pratiği, Oğuz Atay’ı tek bir yönüyle ele almayı tercih etmiştir. Gürbilek’in 

deyişiyle, Oğuz Atay’ın bireyciliği, alaycılığı ve oyunbozanlığını öne çıkaran bir okuma tarzı 

vardır. Fakat bunun dışında es geçilen Atay’ın bir de öteki yüzü vardır. Tutunamayanlığın 

temsil ettiği çocuk kalmışlıktan kurtuluşun yolunu evrensel düşüncenin egemenliğinde arayan 

ve bir zamanlar  Kemalizmin temsil ettiği ciddiyetten payını almış bir Atay’dır bu.241 

Dolayısıyla, Oğuz Atay’daki ironiyi değerlendirirken, onu, salt söylenenin karşıtını 

kastetme sanatı olarak ele almamak gerekir. Türkiye modernleşmesi bağlamında bir bakış 

ortaya koymaya çalışırsak; Oğuz Atay için Kemalizm hem bir eleştiri nesnesi hem de kendini 

ona borçlu hissettiği bir imkânlar bütündür. 

“…Atay’ın Kemalizm’i, yalnızca bir düşünce olarak değil, 

kendi köklerini de bulduğu, kendini borçlu hissettiği bir hayat olarak, 

bir hayat hikâyesi olarak gördüğünü ortaya koyması bakımından 

önemli. (…) Kemalizm’in henüz yalnızca bir baskı cihazı, bir 

resmiyet ya da bir hamaset olarak değil, yoksul bir halkı ‘kara 

ekmek’ten kurtaracak bir imkân olarak göründüğü bir hayattır. Bu 

yüzden Atay bu yaşantıyı yalnızca bayram nutuklarından, resmi 
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geçitlerden, ortaokul ders kitaplarından, manzumelerden, tören ve 

demeçlerden, yalnızca bu biçimlerden ibaret göremez.”242 

Oğuz Atay’ın ironisini kendine özgü kılan husus da budur. Bu ironi, gerek onun 

karakterleri arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğünde gerekse onun romanlarındaki iç sesin hiç 

susmayışında kendisini göstermektedir.  

 III. OĞUZ ATAY’IN DÜŞÜNCESİNDE TÜRKİYE MODERNLEŞMESİNİN 

SORUNSALLAŞTIRILMA BİÇİMLERİ 

1960’lı yıllar, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye özelinde de insanların içinde 

varoldukları toplumsal ve siyasal düzeni sorguladıkları ve değiştirmek üzere yoğun bir çaba 

içine girdikleri özgün bir tarihsel kesittir. Ulusal ile evrensel, teori ile pratik ve nihayetinde 

bireysel olan ile toplumsal olan arasındaki çatışmanın bir arada daha bariz bir şekilde 

yaşanmaya başladığı bu yıllarda, bireysel varoluş krizlerini ele alan romanların özgün bir yeri 

vardır. Oğuz Atay’ın eserlerinin odak noktasını, bireysel varoluş krizlerini Türkiye 

modernleşme sürecinin birer kritiği olarak anlama çabası oluşturur. Dolayısıyla, bireyin 

krizlerini, kişisel birer kriz olmaktan çıkartarak, toplumsal kriz anlarıyla bağlantılandıran 

Atay’ın düşüncesinde “kriz” fikrine değinmek gerekir. 

 “Kriz” kelimesi ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda ‘karar verme anı’ anlamına 

gelmekteydi. Kelimenin etimolojisine bakıldığında, kökeninin tıp literatürü ile bağlantılı 

olduğunu görmekteyiz. Grekçe bir kelime olan kriz, Hipokrat tarafından hastanın 

vücudundaki dört salgının (balgam, kan, safra ve irin) yükselme dönemini anlatmak için 

bulunmuş bir kelimeydi. Hipokrat’a göre hastanın vücudunda meydana gelen bu değişim 

onun iyileşmesine yardım edecek doğru tedaviyi belirlemek için en uygun zamandı. 
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Günümüzde bir metafor olarak bir tehlike veya belirsizlik halini ifade etmek için kullanılan 

kriz kelimesi özellikle gidişatın yönünü ne olacağının belirlenme süreçlerini kapsamaktadır.243 

Bir durumun kriz olarak tespit edilmesi bir bakıma teori konusudur. Kriz ve normallik 

algısı arasındaki öncelik ve sonralık ilişkisi tartışmalıdır. Habermas’a göre, krizden 

bahsedebilmenin ön koşulu normal bir durumun varsayılmasıdır. Kriz, normal, alışılmış ve 

bilindik durumun çöktüğü, düzenin yerini kaosa bıraktığı ve olayların öngörülemez hale 

geldiği anlarda gelir. Kısaca, olaylar normal olarak kabul edilegelen duruma meydan 

okumaya başladığı anlarda kriz başlamıştır.244 

Bauman, Habermas’ın normallik algısını kriz fikrine göre kavramsal öncelik tanıdığı 

bu yaklaşımı eleştirmiştir. Bauman, normallik imgesini varsaydıranın kriz algısı olduğunu 

iddia eder.  

“Bu kriz algısı olmazsa, yolumuza düşünmeden ve 

teorileştirmeye başvurmadan, “normalliği” bir kere olsun düşünce 

konusu yapmadan, belki de sonsuza kadar devam ederiz; alışkanlıklar 

ve rutinler bize yeter de artar bile, bunların üzerimizdeki etkilerini 

sürdürebilmeleri için açık açık dile getirilmeleri gerekmez.”245 

Krizle ilgili benzer bir yaklaşımı, 20. yüzyılın önemli felsefecilerinden Martin 

Heidegger’de bulmaktayız. Heidegger’e göre, olağanın anlaşılması ancak olağanüstünün 

varlığıyla mümkündür. Bir gerecin veya teçhizatın varlığı ancak o gereç bozulduğunda veya 

bir şeyi eksik olduğunda bize görünür hale gelir. Çekiç metaforu üzerinden anlatılacak olursa, 
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bizler, bir çekicin özünü ancak o çekiç kırıldığında anlamaya başlarız. Elimizin altındaki bir 

çekiç işe yaramaz hale gelince, o çekici çekiç kılan özellikler hakkında düşünmeye başlarız.246 

Çalışma gerecinin bozuk veya kullanışsız olduğu hallerde o gerecin “el altında 

oluştan” “el altında olmayışa” dönüştürür. Bu dönüşüm sayesinde artık kullanışsız hale gelen 

gereçle düşünceli ve özenli bir şekilde haşır neşir olmaya başlarız. Bu, bir anlamda, o gereci 

dert edinmedir. Bu şekilde, şimdi işlevsiz hale gelmiş o gerecin normalde sorunsuz şekilde 

nasıl çalıştığı üzerine bir dert edinme başlamaktadır.  

“Bir gereci kullanırken, onun bir gereç olarak niteliklerinin 

farkında olmayız. Kendimizi çalışmaya o kadar kaptırmışızdır ki, artık 

gereci teorik bir anlamda “bilmeyiz.” Elimizin- altında-olan gereç bir 

anlamda geri çekilir. Tuhaf bir şekilde, onun farkına yeniden 

varmamız, ancak gereç bozulduğunda ya da kullanılmaz hale 

geldiğinde mümkün olur.”247 

Krizle ilgili bu yaklaşımlara bakıldığında, bir sürecin krize girdiğini iddia etmenin o 

sürecin başlangıcında olduğunu belirtmek anlamına geldiğini kabul etmek gerekir. Fakat bu 

kabul zımni olarak başka bir kabulü içermektedir. Bu kabul de sürecin o ana kadar doğasını 

ve niteliğini anladığımızı varsaymakla alakalıdır. Bir başka anlatımla, kriz anı 

nitelendirmesiyle o süreci anladığımızı kabul etmekteyiz. 

1960’lı yıllar, Türkiye siyasal hayatında zengin fikri tartışmaların yapıldığı yıllardır. 

Bu yılları siyasal düşünceler tarihi perspektifinden değerlendirecek olursak, bu yılların siyasi 

ideolojilerin hızla ayrıştığı ve yeniden yapılandığı bir dönem olduğu ifade edilebilir.248 Bu 

ideolojiler çoklukla Türkiye’nin geleceğine yön vermeyi düşünen bir tarihsel-meta anlatıdan 

                                                           
246 Barbara Bolt, Yeni Bir bakışla Heidegger, çev. Murat Özbank, Kolektif Kitap Yay., İstanbul, 2013, s.104. 
247 B. Bolt, a.g.e. s.103. 
248 Aybars Yanık-Tanıl Bora, “Altmışlı Yıllarda Türkiye’nin Siyasi Düşünce Hayatı”, Türkiye’nin 1960’lı 

Yılları içinde, Mete Kaan Kaynar (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.275. 
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hareket etmekteydiler. Bu yönüyle, bu ideolojileri savunan düşünürlerin, bir yönüyle Türkiye 

modernleşme sürecine ilişkin belli bazı tespitlerle eleştirilerine başladıkları belirtilmelidir. 

 Öte yandan, Türkiye modernleşmesinin 1960’lı yıllarda bir kriz içinde olduğu tespiti, 

Türkiye modernleşme sürecini anlama iddiasını taşır. Dolayısıyla, Oğuz Atay’ın düşüncesinde 

Türkiye’de bir modernlik krizi yaşandığı varsayımında bulunurken aynı zamanda onun 

modernleşme sürecine dair bir kavrayışa sahip olduğunu kabul etmiş oluyoruz.  

Jale Parla, Oğuz Atay’ı, Adalet Ağaoğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar’la birlikte 

zaman/yaşam/anlatı üçlüsüne düşünsel ve taktiksel olarak eğilmiş romancılar arasında sayar. 

Bu yazarlar, özellikle, kriz anlarında yoğunlaştırdıkları anlatılarıyla kriz anının insan 

varoluşundaki önemine eğilmişlerdir.249 Romanlardaki kahramanlara intihar düşüncesinin 

egemen olduğu an veya yaşamla ölüm arasındaki an, açık bir kriz anıdır. Bu açıdan 

bakıldığında, Oğuz Atay’ın gerek ‘Tutunamayanlar’ gerekse ‘Tehlikeli Oyunlar’ romanında, 

kahramanlarının intihar düşüncesiyle içiçe oldukları ve dolayısıyla yaşamla ölüm arasında bir 

hesaplaşma yaşadıkları belirtilebilir. Tehlikeli Oyunlar, Hikmet Benol’un boşanmasının 

ardından bir gecekonduya taşınmasıyla başlar. Bu anlamda normal giden bir yaşamın 

kesintiye uğraması ve yeni bir yaşama başlama çabası göze çarpar. Tutunamayanlar’da ise, 

sadece intihar anı değildir açık kriz anı. Aynı zamanda, hayata çok iyi tutunmuş olan Turgut 

Özben’in bu tutunmuşluktan çıkmaya karar verdiği anla rda kriz anlarıdır.250 Tutunamayanlar, 

böyle bir kriz anını haber veren bir girişle başlar.  

“Olay, XX. yüzyılın ikinci yarısında, bir gece, Turgut’un 

evinde başlamıştı. O zamanlar daha Olric yoktu, daha o zamanlar 

Turgut’un kafası bu kadar karışık değildi.(…) O zamanlar, henüz, 

Olric yoktu; hava raporları da günlük bültenlerden sonra 
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141 

 

okunmuyordu. Henüz durum, bugünkü gibi açık ve seçik, bir bakıma 

da belirsiz değildi.”251 

Olayın başladığı gece veya krizin ilk işaretinin kendini gösterdiği gece, Turgut 

Özben’in, üniversiteden sınıf arkadaşı ve dostu Selim Işık’ın intihar haberini aldığı gecedir. 

Böylesi bir zaman çarpılmasının içinde, Turgut ara ara geçmişine dalacak, bazı hatıraları 

aklına getirecek ve içinde bulunduğu eşyayla ilişkisinin dönüştüğünü hissedecektir. Selim 

Işık’ın intiharıyla sonuçlanan bir yaşamın izini süren Turgut Özben, Selim’in arkasında 

bıraktığı eksik metinleri okuyacaktır. Bu eksik metinleri tamamlamanın yolu ise, okunmamış 

onlarca yazarı okumaktan geçecektir. Selim Işık’ın yaşadığı kriz, bu şekilde Turgut Özben’de 

bir krizi başlatacak ve bu durum ise okuru bir arayışa, düşünmeye ve çoğu kez hesaplaşmaya 

yönlendiren bir mecraya dönüşecektir. Dolayısıyla, Oğuz Atay’ın, kişisel krizleri birbirini 

tetikleyecek şekilde toplumsal krizlerle bağlantı içinde anlatmayı tercih ettiğini belirtebilirim. 

Kişisel krizler ise, Türkiye modernleşme sürecinin bazı tarihsel dönemeçlerine referansla 

açıklanmaktadır. Bu şekilde, Türkiye modernleşme süreciyle bağlantı içinde bir kriz anlatısı 

mümkün hale gelmektedir. 

Gerçekten de, Türkiye modernleşmesini kavramanın ve eleştirmenin başlıca yolu onu 

dışladıkları veya kapsamadıkları üzerinden değerlendirmektir. Oğuz Atay, Türkiye 

modernleşmesini, eserlerinde yarattığı anti-kahramanlarla ve onların kriz halleriyle kavramış 

ve eleştirmiştir. Bu anti-kahramanların başında tutunamayanların geldiği şüphesizdir. 

Tutunamayanlar, işsiz, sağlıksız veya uyumsuz gibi salt yoksunluk takısı almış bir kelime 

değildir. Bu bağlamda, modernliğe tutunmuş olanların basit bir karşıtı değildir. Tutunanlarla 

tutunamayanlar arasındaki ilişkiye geçmeden önce, modern toplumun normal ile patolojik, 
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uyumlu ile uyumsuz gibi kategoriler arasında nasıl bir sınır çizdiği meselesi üzerinde 

durulmalıdır. 

Bauman, modernitenin kaçınılmaz sonuçlarından bahsederken, onun, bir fabrika gibi 

değişik türde insanlar ürettiğini belirtir. Bunları kategorileştirecek olursak; atık insanlar, 

harcanmış insanlar, ihtiyaç fazlası insanlar, kayıt dışı bırakılmış insanlar ya da ıskartaya 

çıkartılmış insanlar modernitenin kaçınılmaz sonuçlarındandır. Modern toplum, kendi 

üyelerinin bir kısmına işe yaramaz, yetersiz veya istenmeyen damgasını vurur. Bu insanlar, 

sadece hayatını idame ettiremeyen insanlar olarak değerlendirilemez. Bu insanların böyle 

olması modernitenin öngördüğü bir durumdur.252 

Modern toplum, başarmak, ilerlemek ve ilerledikçe kazanmak üzerine kendini inşa 

etmiştir. Toplum tarafından onaylanan ve övülen böylesi bir yol haritasını takip eden bireyin 

karşılaşacağı bazı aksilikler vardır. Modern toplum, bu aksilikleri de hesap edip 

sınıflandırabilen bir toplumdur. Başarı ve kazanma üzerine kurulu modernlik fantezisinde 

atığa veya çöpe yer yoktur. Modern yaşam kendini ürünleriyle takdim etmekte ve o ürünlerin 

kaçınılmaz sonucu olan atığı olumsuzlamaktadır.  

“Modern yaşam -modern yaşam biçimi- varlığını, çöplerin 

toplanmasındaki gelişmişliğe ve ustalığa borçludur. Çöp toplayıcılar 

modernitenin adsız kahramanlarıdır. Günbegün, normal ile patolojik, 

sağlık ile hastalık, sevimli ile itici, benimsenen ile dışlanan, comme il 

faut ile comme il ne faut pas, insan evreninin içi ile dışı arasındaki 

sınır çizgisini yeniden çizer ve belirginleştirirler. Bu sınır çizgisi 

dikkatle korunmalıdır çünkü doğal bir oluşum değildir; içeriyi 
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dışarıdan ayıran yüksek dağ sırtları, derin denizler ya da geçit 

vermeyen boğazlar söz konusu değildir.”253 

Tutunamayanlar ile tutunanlar arasındaki sınır da doğal bir oluşum değildir. Bunlar 

arasındaki sınır çizgisini çizen ve bu farkı yorumlayan, birini diğerine göre üstün tutup 

onaylayan bir iktidar biçimi ve onun gündelik pratikleri söz konusudur. Oğuz Atay’ın 

düşüncesinde Türkiye modernleşmesinin kavrandığı ve eleştirildiği nokta bu farktır. Bir başka 

ifadeyle, Oğuz Atay, benimsenen ve kabul edilen tutunanlar dünyası ile dışlanan ve 

reddedilen tutunamayanların dünyası arasındaki sınırın ontolojik zeminini sorgulayan bir 

edebiyatçıdır. 

Burada, modern yaşam ve sınır çizgileri arasındaki ilişkiler üzerinde daha ayrıntılı bir 

şekilde durulması gerektiği kanaatindeyim. Öncelikle belirtmem gerekir ki, modernleşme 

süreçleri, bireylerin öznelleşme deneyimlerinin oluşumunu ve dönüşümünü şart koşar. Bu 

ifadeyi açıklayabilmek için modern yaşamın sınır çizgileriyle var olduğu düşüncesine 

belirleyici bir etki yapan önemli bir düşünür olarak Michel Foucault’ya ve onun yaklaşımına 

bakmak gerekiyor.  

Bilindiği üzere, Fouacult’nun eserlerinde özne ve öznel deneyim sorunları merkezi bir 

yer işgal eder. Modern yaşamda bireylerin öznel deneyimlerinin nasıl belirlendiği sorusu 60’lı 

yıllar Fransız felsefe dünyasında iki temel düşünce çerçevesinde değerlendiriliyordu. Bu iki 

temel düşünce, modern öznenin deneyiminin neden başka şekilde değil de mevcut haliyle 

şekillendiği sorusuna farklı cevaplar vermekteydiler. Bunlardan ilki insan doğasına atıfla 

sorunu çözmeye çalışırken, ikinci kesim, öznel deneyimi nihai kertede ekonomik alt yapının 

belirlediği ideolojik bir çerçeveye indirgiyordu. Foucault ise bu yaklaşımların dışında kalarak 
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öznel deneyim biçimlerinin sorunsallaştırmalar yoluyla oluşturulduklarını ve 

dönüştürüldüklerini düşünüyordu.254 

“Sorunsallaştırma, ne önceden var olan bir nesnenin temsil 

edilmesi anlamına gelir ne de söylem yoluyla var olmayan bir 

nesnenin yaratılması anlamına. Sorunsallaştırma, herhangi bir şeyi 

doğru ve yanlış oyununa sokan ve onu (ister ahlaki düşünce biçiminde 

ister bilimsel bilgi, isterse siyasi analiz, vb. biçiminde olsun) bir 

düşünce nesnesi olarak kuran söylemsel ya da söylemsel olmayan 

pratikler bütünüdür.”255 

 Foucault, Batı kültür tarihinde insanın özneye hangi deneyimler yoluyla 

dönüştürüldüğünü sorgulamıştır. Bu sorunsallaştırmalara; delilik, suç, cinsellik, hastalık, 

yaşam gibi deneyimler örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda, mesela, delilik, hakikat oyunları 

veya söylemler yoluyla sorunsallaştırılmakta ve akıl hastalığı olarak kurulmaktadır.  

Oğuz Atay’ın da benzer bir yöntemle, Türkiye modernleşme sürecinin öznellik 

deneyimlerini kuran hakikat oyunlarını sorunsallaştırdığını düşünüyorum. Oğuz Atay, sıklıkla 

ifade edildiği üzere, küçük burjuva aydınlarının kendilerini tarihsel bir deneyimin özneleri 

olarak nasıl kurduklarını, tanımladıklarını ve kabullendiklerini sorunsallaştırmayı başarmış bir 

yazardır. Gerek yaşadığı dönemdeki güncel politik konulara gerekse Türkiye’nin erken 

modernleşme sürecinde yaşanan olgulara kendine özgü yorumlar getirebilmiş bir düşünürdür.  

Oğuz Atay, sadece romanlarında değil özellikle içine kapandığı dönem boyunca aldığı 

notlarla oluşturduğu ve ölümünden sonra yayımlanan günlüklerinde de Türkiye 

modernleşmesi üzerine düşünmüştür.  Özellikle günlüklerinde aldığı notlarda, onun Türkiye 

modernleşme sürecinin yansımaları olarak görülebilecek değişik alanlara ilişkin dert sahibi 

                                                           
254 Ferda Keskin, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar içinde, çev. Işıl Ergüden-Osman Akınhay, Ayrıntı 
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olduğunu rahatlıkla görülmektedir. Bu bağlamda, tezin bu bölümünde, öncelikle Oğuz 

Atay’ın Türkiye modernleşmesi üzerine genel yaklaşımına değinilecektir. Daha sonra bu 

yaklaşımı temel alarak onun eserlerinde gözlemlediğim tamamlanmamışlık, kimlik bunalımı, 

benlik kaygısı, uyumsuzluk sorunu, küçük burjuva değerlerine bakışı ve üzerinde önemle 

durduğu kırık hayatlar gibi kavramlar çerçevesinde Oğuz Atay’ın düşünsel arka planını 

değerlendirilecektir. 

 1. Tarihsel Gecikmişlik, Tedirginlik ve Utanç 

Hintli düşünür ve roman yazarı Pankaj Mishra, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü’ romanının İngilizce çevirisine yazdığı önsözde, Orhan Pamuk’un Ahmet 

Hamdi Tanpınar’ı 20. yüzyılın en büyük romancısı kabul etmesinden hareketle Tanpınar’ın 

Türkiye modernleşmesi üzerine görüşlerine değinir. Mishra’ya göre, Ahmet Hamdi 

Tanpınar’ın büyük bir romancı olarak kabul edilmesini destekleyebilecek birçok neden 

sıralamak mümkündür. Osmanlı’da doğmuş, o dönemde eğitim görmüş ve erken Cumhuriyet 

devrinin tecrübelerine yakından tanıklık etmiş önemli bir düşünürdür Tanpınar. Fakat Batılı 

okur için Orhan Pamuk’un bu az önce bahsettiğimiz yargısını hemen kabul etmek pek de 

mümkün değildir. Zira, uzun zaman boyunca, Batılılar, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu 

niteliklerini doğrulayacak bilgi kaynaklarından yoksun kalmışlardır. Bunun birçok nedeni 

vardır. En başta gelen neden, modern dönem Türkiye edebiyatının belli başlı önemli 

eserlerinin Batı dillerine çevirisinin yapılamamış oluşu ve dolayısıyla Batılı okurun bu 

eserlerden haberdar olamamasıdır.256  

Aynı şekilde, Batılı dünyanın, modern Türkiye tarihine ve kültürüne olan ilgisi kısıtlı 

ve sorunludur. Batılılar için Türkiye modernleşmesi çoğu zaman Atatürk’ün önderliğinde 

Müslüman bir toplumun hızlı ve aceleci bir dönüşüm yaşadığı bir süreçten ibarettir. 
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1920’lerde, çoğunluğu Müslüman geleneksel bir toplum olan Osmanlı toplumu hızlı, radikal 

ve sert bir şekilde seküler Cumhuriyetin toplumuna dönüştürülmüş ve bu dönüşüm yaşamın 

her boyutunda hissedilmiştir. Erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen toplumsal, 

siyasal ve ekonomik dönüşümleri anlamanın önünde bazı engeller vardır. Modernleşmeyle 

ilgili en basit ve temel varsayımdan hareket edecek olursak -ki bu varsayım Batılı 

düşünürlerin çoğunun paylaştığı bir varsayımdır- toplumlar ayakta kalabilmek için modern 

olmak zorundadır. Bunun için daha seküler, daha akılcı bir yönetimi hayata geçirmeli ve hatta 

geçmişlerini hızlı bir şekilde unutarak mümkünse sadece müzelerde seyretmelidirler. 

Modernleşen bir toplumun her yönüyle güçlü olacağı ve yaşamını sürdüreceği ve böylesi bir 

sürecin toplumun her üyesinin hayatını daha fazla mutlu kılacağı şeklindeki düşüncenin 

kökenleri, 19. yüzyıl boyunca Batı dünyasında ardı ardına yaşanan ekonomik ve askeri 

başarılarda yatar. Bu başarılardan etkilenenler, ilk başta Batıyla temas halinde olan askeri ve 

idari bürokrasi olmuştur. Modernleşme sürecini kendi geleneksel toplumlarında başlatanlar da 

bu modernleştirici elitler olmuşlardır. Bu kişiler, Batılı toplumların ekonomik gücünü 

yakından görüp değişim baskısını hisseden güçlü kişiliklerdir. İçinde yaşadıkları geleneksel 

toplumları modernleşme süreci içine sokan bu liderlerin duygu dünyası için söylenebilecek 

çok şey vardır. Onların uzun süre baskı altında kaldıkları, aceleci bir ruh haliyle kararlar 

aldıkları ve çoğu zaman da utanç duygusunu yaşadıkları iddia edilebilir. Örneğin, onların 

aceleci karakterlerinin arkasında, yaşadıkları bir geç kalmışlık duygusunun varlığını anlamak 

mümkün veya onları utanç halinde bırakanın Batı dünyasının sanayileşmiş gücü olduğunu 

tahmin etmek zor değil. 

Mishra’ya göre, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türkiye modernleşmesi üzerine 

düşüncelerini özgün kılan, onun ‘geç kalmışlık’ tespitidir. Tanpınar’a göre, yüzleşilmesi 

gereken veya sürekli ertelediğimiz bir ruh hali içindeyizdir: Modern dünyaya geç kalmış 
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olma, hep tecrübesiz hep saf çıraklık halini yaşama. Bu ülkede yaşayanların tecrübe etmek 

zorunda kaldıkları hayat, bir yönüyle bir başkasının yaşadığıdır, onun geçmişinin tekrarıdır.257  

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan hareket etmemin nedeni, tam da onun tarihsel gecikmişlik 

duygusu ve söz konusu duygunun yansımalarına ilişkin tespitlerinin Oğuz Atay’ın Türkiye 

modernleşmesi üzerine düşüncelerini kapsayan bir kavramsallaştırma olduğunu 

düşünmemdir. Oğuz Atay’ın Türkiye modernleşme sürecine bakışının temelinde, geç 

kalmışlık, suçluluk ve utanç duygularının önemli bir yeri vardır. Bir başka ifadeyle, Oğuz 

Atay’ın Türkiye modernleşmesine nasıl yaklaştığını, onu nasıl kavramsallaştırdığını, bu 

süreçte neleri eksik gördüğünü ve bütün olarak bu süreci nasıl eleştirdiğini anlayabilmek için 

bu kavramlara eğilmek gerektiği kanısındayım. 

Bu kavramlara eğilmek zorunludur çünkü öncelikle Türkiye modernleşmesinin bir 

sözlük veya ansiklopedide karşılaşılabilecek yüzeysel anlamının ötesinde bir derinliği 

bulunmaktadır. Bu kavramın tarihsel olarak bağlandığı başka kavramlar da vardır. Yüzeysel 

olarak Türkiye modernleşmesinin Batı, Batılılaşma, çağdaşlaşma, ilerleme, Kemalizm, 

milliyetçilik gibi kavramlarla bir şekilde ilgili olduğu doğrudur.258 Fakat Oğuz Atay’ın 

Türkiye modernleşmesine ilişkin yaklaşımını ortaya koyabilmek noktasında bu kavramların 

yetersiz ve sığ kalacağı aşikârdır. 

Oğuz Atay, Günlük’te Türkiye’ye ait bir gerçeklikten bahseder. Bu gerçeklik, Türk 

insanının kendisiyle, ötekiyle ve geleceğiyle nasıl bir ilişki kurduğunun anlaşılmasında 

önemlidir. 

                                                           
257 Pankaj Mishra, “Ahmet Hamdi and The Waiting Room of History” (Erişim Tarihi:18.04.2019) 
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western-time 
258 Erol Köroğlu, “Türk Romanında Batıcılığın Yeri: Gecikmişlik Bataklığında Utanç Duymayı Öğrenmek”, 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt:3: Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 

2009, s.499. 
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“İnsanlarımızın, daha doğrusu benim ilgilendiklerimin 

dünyaya nasıl baktıklarını -benim bilebildiğim, görebildiğim kadar- bu 

arada anlatmak istiyorum. Batı Dünyasından bütünüyle farklı bir 

görüşü anlatmayı bilmem nasıl becermeli? Bunu hissettiğimi 

sanıyorum. Bir bakıma “irrational” -Batının anladığından ayrı- bir 

görüş bu. İçinde, düşüncenin farketmediği bir ‘humour’ olan, saf 

diyebileceğim bir görüş. Bana öyle geliyor ki biz çocuk kalmış bir 

milletiz ve daha olayları ve dünyayı, mucizelere bağlı, 'myth'lere bağlı 

bir şekilde yorumluyoruz en ciddi bir biçimde. Aklı başında bir 

Batılının gülerek karşılayacağı ve bize ölesiye ciddi gelen bir şekilde. 

Bir başka nokta daha: öyle bir yarım yamalaklığımız var ki, bizim 

dramımız, trajedimiz, akıl almaz bir biçimde gelişiyor. Ayrıca, bir 

trajedinin içinde olduğumuzun farkında bile değiliz. Çok güzel 

yaşayıp gittiğimizi sanıyoruz. İktidardaki adamlar da, bu sanıyı bütün 

millet adına dile getiriyorlar. Birkaç aydın dışında bunu anlayan yok 

gibi.”259 

Oğuz Atay’ın ‘bizim gerçekliğimiz’ olarak ortaya koyduğu özellikler, Batıdakinden 

‘bütünüyle’ farklı bir yapıdan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yaşanan trajik olayları akıl 

almaz bir biçimde geliştiren bir yarım yamalaklık söz konusudur. Bunun nedeni, çocuk kalmış 

bir millet olmamız ve çocuk bırakılmamızdır. Atay, Türkiye’nin kendi gerçekliğinin Batı’dan 

ayrı bir rasyonalite içinden anlaşılabileceği kanısındadır.  

Oğuz Atay’ın önünde Türkiye modernleşmesi üzerine düşünmesi için geniş bir bilgi 

kaynağı bulunmaktaydı. Kemalist modernleşme projesinin vaatlerine bir bütün halinde 

bakacak olursak, onun çizgisel bir modernleşme anlayışı içinde yani Batı medeniyetiyle eş, 

laik ve homojen bir vatandaş topluluğundan müteşekkil bir ulus-devlet ideali içinde olduğu 

ifade edilebilir. Daha iyi bir yaşam ve toplum ideali olarak modernleşme süreci, düz bir çizgi 
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üzerinde ilerlemek demekse, bu ilerlemenin belli bir zaman dilimini öngördüğü tahmin 

edilebilir. Dolayısıyla ‘gecikme’ kavramı böylesi bir öngörünün hesabına dâhildir. 

Türkiye modernleşme sürecinde, Pankaj Mishra’nın ifade ettiği şekilde, ‘niyetlerle 

modernliğin tarihsel gelişimi arasında’ bir uyumsuzluk ve dolayısıyla trajik bir ilişki söz 

konusudur. Tanpınar’ın Türkiye modernleşmesine yönelik yukarıda yer verdiğimiz ‘çırak, 

tecrübesiz, çocuk, stajyer’ gibi nitelendirmelerini hatırlarsak, hep bir olgunluk ve tamlık 

haline bir geç kalış vurgusunu görürüz. Batılı toplumların refah seviyesini yakından tanıklık 

etmiş kişiler, ülkelerine döndüklerinde aynı süreci kendi geleneksel toplumlarında da 

uygulamak istemişlerdir. Bu noktada, geleneksel toplumların Batıyla temas etmiş kişilerinin 

yaşadığı ruhsal travmanın anlaşılması gerekir. Batılı toplumlar, uzun bir süre içinde kendi 

doğal mecrası içinde oluşmuş değerleriyle bir bütündür. Her ne kadar, Batı dışı toplumlar için 

Batılı toplumlar somut askeri, ekonomik veya kültürel örnekler çerçevesinde anlaşılmaya 

çalışılsa da, bir ideal olarak ortaya çıkan Batı, zaman ve mekân koşullarından soyutlanmış 

değerler toplamıdır.260 Batılı toplumlarda ortaya çıkmış ve tüm insanlığa malolan evrensel 

değerlerin Batı dışı toplumlara uygulanması veya bu toplumların bünyesine dâhil edilmesi 

beklentisi sorunludur. Böyle bir beklenti, en başta, bunu gerçekleştirebilecek tarihsel bir 

özneyi varsaymakta ve bu özneyi başarısız çabaları yüzünden yargılamaktadır. İşte tam da bu 

noktada, Orhan Koçak’ın bu yargılamaya yönelik eleştirel müdahalesinden bahsetmek 

gerekiyor. Bu müdahale, daha çok varsayılan söz konusu tarihsel öznenin ruhsal boyutuyla 

ilgilidir.   

Orhan Koçak, Halit Ziya’nın Mai ve Siyah romanında Doğu-Batı ikiliğinin 

izdüşümlerini aradığı yazısında, bu ikiliğin bireye dışsal bir olgu olarak sadece fikirler 

düzleminde ele alınan bir konu olmasını eleştirmiştir. Kültürel bir karşıtlığın ifadesi olarak 
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Doğu-Batı sorunu kaygılardan uzak bir düşünce alışverişi şeklinde yaşanmamıştır.261 Bu 

sorunun ruhsal boyutları veya ruhsal yansımaları vardır. Böylesi bir kültürel ikiliğin yarattığı 

travmanın anlaşılmasında, psikanalizin sunduğu kavramsal çerçeve önemlidir. Koçak’ın bize 

önerdiği yaklaşım, Doğu-Batı sorunu gibi bir konuyu psikolojik bir ötekilik söylemi içinde ele 

almaktır. Bu şekilde, örneğin, roman kahramanlarının sadece bu meseleye ilişkin 

düşüncelerini değil, onların arka planında alttan alta işlemekte olan zihinsel karmaşayı da 

dikkate almak mümkün hale gelecektir. Osmanlı-Türk aydınının zihinsel dünyasında ideal 

alanın açılması, böylesi bir model kaymasıyla gerçekleşmiştir. Batılılaşma aslında 

gecikmişliğin kabullenilmesi anlamına gelen bir model kaymasıdır. Her türlü yenileşme 

atılımını daha baştan manasız kılan bir hususa dikkat çeker Koçak: Osmanlı eliti, Batı ile 

kendini karşılaştırmaya ancak karşılaşmadan yenik çıkarken başlar.262 Batılılaşma bir model 

kaymasıdır ve modelin kaymasıyla oluşan boşluk yaralıdır. Bu açılan boşluk yine Batıdan 

gelen değerlerle, arzularla veya hayranlıklarla doldurulur. Batı hem bir korku kaynağı hem de 

bir arzu nesnesi haline dönüştüğünde tarihsel gecikmişlikle beslenen bir tedirginlik hali söz 

konusu olmaktadır. Erken Cumhuriyet dönemine miras kalan kültür politikalarının ardında 

yatan temel itki de bu tespitle yakından bağlantılıdır. 

“Cumhuriyet’in kültür politikaları, derin bir tedirginlikle ve bu 

tedirginliğe karşı geliştirilen psikolojik, düşünsel ve kurumsal 

savunma mekanizmalarıyla belirlenmiştir. Tedirginliğin kaynağında 

bir “tarihsel gecikmişlik” duygusu vardır ve sadece Türkiye’ye özgü 

de değildir, modernliğin sahnesine İngiltere ve Fransa’ya oranla geç 

çıkan bütün toplumlarda derece derece hissedilmiştir. Gecikmişliğin 

dereceleri ve biçimleri vardır ve hissedilme, adlandırılma ya da 

gizlenme biçimleri farklıdır. Yine de çoğu kez bir zaman çarpılması 

algısıyla belirir bu duygu; tarihsel özne bir türlü kendi çağma, kendi 
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ânına denk düşemiyordur.(…) 19. yüzyılda hissedilmeye başlanan 

çarpılmaysa doğrusal bir zaman çizgisi üzerinde ortaya çıkan ve 

dolayısıyla onarılmaz bir geç kalmışlık duygusuyla birlikte gelen bir 

denksizlik bilincidir.”263 

 Modernleşmek isteyen ve bunun için içinden çıktığı toplumun yöneticisi olarak bu 

sürecin gereklerini acele bir biçimde yerine getirmek isteyenlerin, geç kalmışlık haline 

tedirginlik ve endişe duyguları eşlik etmiştir. Endişeyi yaşayanın endişe nesnesiyle geliştirdiği 

duygusal hal ise, çokluk utanç duygusuyla tanımlanabilir. Böylesi bir değerlendirmeyi, daha 

açık ifade etmek gerekirse, modernleştirici elitlerin yaşadığı utanç duygusunu, Orhan Pamuk 

‘Avrupalılaşmak ve Kıyafetimiz: Gide, Tanpınar ve Atatürk’ başlıklı denemesinde görmek 

mümkündür.  

 Orhan Pamuk, bu denemesinde, düşüncelerin sözlükteki anlamların ötesinde 

duygularla birlikte var olduğunu belirtir. Utanç duygusu da temel bir duygu olarak Avrupa 

fikriyle sürekli birlikte olan alttan alta süren temel bir duygudur. 

“Batılılaşmacı önce Avrupalı olmadığı için utanır. Sonra Avrupalı 

olabilmek için yaptıklarından utanır (her zaman değil). Avrupalı 

olabilmek için yaptıklarının yarım kalmasından utanır. Avrupalı 

olacağım diye kendi kimliğini kaybetmekten utanır. Kendi kimliğine 

sahip olmaktan ve olmamaktan utanır. Zaman zaman şiddetlenip, 

zaman zaman kabul ettiği bu utançlarından da utanır. Bu utançlarından 

söz edilmesinden de utanır.”264 

 Modernliğin sahnesine geç çıkan toplumların yaşadığı tedirginlik, bir yönüyle 

yetersizlik duygusunun açığa çıkmasıdır. Batı sadece korku kaynağı değil aynı zamanda 

kendisi model alınması gereken bir idealdir. Türkiye, modernleşmeyi bir model dolayımıyla 
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yaşamıştır. Batı, Türkiye modernleştirici sınıfı için hem bir model ve dolayısıyla bir arzu 

nesnesi hem de bir korku kaynağı olarak belirmiştir. Bu çifte hal veya arada kalış ise, Orhan 

Pamuk’un izini sürdüğü utanç silsilesine dönüşmüştür. Bir başka deyişle, ideal olarak 

benimsenen ve özünde bir korku kaynağı olarak beliren Batı ile arayı kapatmaya çalışanların 

yaşadığı tedirginlik, onların rahatlamasına değil tam tersi bir utanç içinde kalmalarına yol 

açmıştır.265 

 Türkiye’nin Batı ile olan ilişkisi, mutlak ayrımlara dayalı bir biçimde anlaşılamaz. 

Doğu-Batı ikiliğinden hareketle bazı özellikleri Batı’nın hanesine yazmak veya tam tersi 

Doğulu olmayı belli eksiklikler çerçevesinde tanımlamaya çalışmak sorunlu bir çabadır. Bu 

sorunun haklı bir eleştirisini yapar Nurdan Gürbilek. 

 “Türkiye’de eleştiride –yalnızca edebiyat eleştirisinde değil, 

topluma ya da kültüre yönelik eleştiride de- reflekse dönüşmüş bir 

yaklaşım var. Bir yokluk tespitiyle, onsuz yapılamayan şu ilk 

cümleyle başlıyor eleştiri: Bizde felsefe yok, bizde roman yok, bizde 

trajedi yok, bizde eleştiri yok, bizde birey yok. Demek ki, daha baştan 

karşılaştırmalı bir eleştiri bu. Otoritesini karşılaştırmadan alan, yapıta 

uygulayacağı eleştirel ölçütü yapıtın kendisinden çok, bu 

karşılaştırmadan türetmiş bir eleştiri. Cümleye başlar başlamaz bir 

‘biz’ tanımlıyor bir de ‘onlar’. Kendini ancak onlarda olan, bizde 

olmayan bir şeyden söz ederek, daima giderilmez eksikliğe işaret 

ederek, her şeyden önce nesnesinin yetersizliğini göstererek inandırıcı 

kılabiliyor.”266 

 Eleştiriyi daha baştan eleştiri nesnesinin varlık-yokluk haline bağlayan tavrın altında 

yatan, Türkiye modernleşmesinin gecikmiş bir modernleşme olmasıdır. Bir başka anlatımla, 

Türkiye modernleşmesinin ayrıcı vasfı, onun gecikmiş bir modernleşme oluşudur. ‘Gecikmiş 
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modernleşme’ kavramsallaştırmasını en net şekilde Gregory Jusdanis’te görmekteyiz. 

Jusdanis’e göre gecikmiş modernleşme, birçok farklı modernlikten söz etmeye olanak 

sağlayacak bir ifadedir.  

“Gecikmiş modernleşme, özellikle de Batılı olmayan toplumlarda, 

sözde doğru yoldan saptığı için değil, Batılı prototiplerin asıllarına 

sadık bir biçimde çoğaltılması için zorunlu olarak ‘tamamlanmamış’ 

kalır. İthal edilen modeller, Avrupa’daki muadilleri gibi işlev 

görmezler. Çoğunlukla dirençle karşılaşırlar. Bu nedenle, modern 

olma projesi, içinde bulunulan yere göre değişir.”267 

 Eleştiriyi daha baştan olanaksız kılan yaklaşımın altında, eleştiri nesnesinin gecikmiş 

modernlikle ilgili olması yatmaktadır. Geciktiği için tedirgindir, tedirginliğinin altında ise 

ideal olan karşısında duyduğu yetersizlik duygusu vardır. Yetersizlik duygusu, bir ideale veya 

bir orijinallik haline karşı hissedilmektedir. Buradaki asıl ve kopya arasındaki ilişki sürekli 

değişiklik gösterir. Belli bir sabit zemin üzerinde asıl ile kopyayı kıyaslamak da çoğu zaman 

mümkün değildir. Meltem Ahıska’ya göre, bunun nedeni, Batı’nın sadece coğrafi bir yeri 

işaretlememesidir. Batı bunun da ötesinde sürekli hayal edilen ve dolayısıyla içeri-dışarı 

arasındaki ayrımı anlamsızlaştıran bir yapıya sahiptir. 

“(…) birinci tezim, Türkiye tarihinde, milli kimliği tanımlamak, inşa 

etmek ve ayrıştırmak için yapılan her çabanın hayali bir ‘Batılılığa’ ve 

Batılı bir göze göre şekillendiği. Daha önce de vurguladığım gibi 

‘Batı’ bu bağlamda coğrafi bir işaret olarak düşünülmemeli. ‘Batı’ya 

yüklenen yansıtılmış anlamlarla gerçekleştirilen sınır idaresi, Avrupa 

ve Amerika ile özdeşleştirilen ‘Batı’ ile Türkiye arasındaki sınırları 

millilik içinde yeniden tanımlama çabasını yansıtmaktan ibaret 

değildir; aynı zamanda ülke içinde de kentler ve bölgeler arasında, 

ayrıca sınıfsal, etnik, dinsel, toplumsal cinsiyet temelinde Batı/Doğu 
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kutupsallığı içinde işaretlenen ayrımlar yapar, bu ayrımları aynı ikili 

dizge içinde meşrulaştırır.”268 

 Milli kimliğin yansıtılmış bir Batı bakışına göre kurulmuş oluşu, kimin yerli kimin 

yabancı sayılması gerektiği noktasında belirsiz bir zemin yaratmaktaydı. Böylesi bir belirsiz 

zemin üzerinde, ‘Batılılık’ sabit bir içeriğe sahip olamamakta, bir çağrışım olarak bazen 

Avrupa’yla, bazen cinsiyet kategorisiyle ve bazen de etnik bir ötekilik haliyle 

özdeşleşebilmektedir.269  Sürekli etrafta olduğu hissedilen fakat yakalanamayan bir bakıştır 

bu. Oğuz Atay da bu yaklaşımı farklı bir bağlamda benimsemiş görünür. Tehlikeli Oyunlar 

romanında Batılılık, İngiltere üzerinden söylemleştirilir. Örneğin, romanda, Hikmet ve üst 

komşusu Albay tarihi bir piyes yazarlarken diyaloglara birden İngiliz danışman karışır. 

“Hüsamettin Bey, «İngilizler de nereden çıktı?» diye sordu. «İngilizler 

her yerden çıkarlar albayım, her yerde bulunurlar. Olayların dengesini 

sağlamak için muhakkak bulunurlar. Her şeyi onlara danışmak 

gerekir.”270 

 Hayal edilen bir Batı burada sürekli kendisini hissettiren İngiltere, İngiliz olma veya 

İngilizce öğrenme gibi kavramsallaştırmalarla karşımıza çıkar. İngiliz imgesi, Tehlikeli 

Oyunlar romanında, Hikmet’in kendi benliğini bulmasında bir ayna vazifesi gören bir 

konumdadır. Böylesi bir çifte açmaz içinde kendisini izleyen kişi, aslında kendi kurduğu 

fantezisi üzerinden kendisini seyretmektedir. Bu seyir, bölünen kişiliklerin birbirini 

izlemesine kadar gidecektir. Tehlikeli Oyunlar romanında, Hikmet karakteri, bölünmüş bir 

kişilik yapısı sergiler. Bir bakıma tek bir Hikmet yoktur.  

“Bütün güçlük, bir tane Hikmet olmasından doğdu. Dün gece rüyamda 

bu Hikmetler kalabalığını ilk defa açıkça gördüm. Sonra, bir 

ansiklopedi yazmayı düşündüm.» Albay, «Ansiklopedi mi?» dedi, 
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«Ne ansiklopedisi?» «Bayağı ansiklopedi işte, Hikmet Ansiklopedisi.» 

«Nasıl Hikmet?» «Bildiğimiz Hikmet canım.» Durdu, «Öyle ya,» 

dedi, «Birçok Hikmet vardı değil mi? Hangisini yazacaklar?» «Kim 

yazacak?» dedi albay. «Önce ben yazacaktım, sonra da başkaları. 

Birbirimizden habersiz çalışacaktık. Geri kalmış bir ülke insanın iç 

dünyası olamaz diye vazgeçtiler.» Hüsamettin Bey sabırsızlanmağa 

başlamıştı: «Kimler?» «İngilizler,» dedi Hikmet zayıf bir sesle.”271 

 İngiltere’nin temsil ettiği modernliğe geç kalmışlığın yarattığı tedirginliğin sonucu, 

Hikmet’in kişilik bölünmesi yaşamasıdır. Hikmet, bir Batılılık hayaliyle oluşmuş İngiltere 

imgesinin bakışı altında kendi bireyselliğini tehdit altında hisseder. 

“(…) Bir taklid yapıyoruz ve Batıya bile kendimizi kabul ettirdiğimiz 

anlar oluyor (Bir futbol maçında yeniveriyoruz onları.) Ya çocuksu 

gururumuz! Beğenilmezsek hemen alınıyoruz, Batılılara iftiralar 

ederek kendimizi temize çıkarmak için didiniyoruz. İyi aile çocukları 

arasında, onlara çamur atan mahalle çocuğu gibiyiz. Ben buna saflık 

diyorum ve genel anlamda bir sempati duyuyorum. İçinde yaşarken de 

öfkeyle tepiniyorum.”272 

 2. Küçük Burjuva Dünyası: Keyif Vaadi ve Kaçış Çizgileri 

 Oğuz Atay, ilk romanı Tutunamayanlar’ı yayımladığında birçok eleştiriyle karşı 

karşıya kalmıştır. Tutunamayanlar’ın gerekli gereksiz ayrıntılarıyla, kendi bütünlüğünü 

zedeleyen fazlalıklarıyla ve gereksiz bilgilerle dolu bir roman olduğu273, okuru gereğinden 

çok yoran, romanın çok uzun ve sıkıcı bölümlere sahip bir anlatımının olduğu274, Atay’ın 

eleştirdiği ve alaya aldığı küçük burjuva dünyasını, var olan ve mümkün olan tek dünya gibi 
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sunduğu275 belirtilmiştir. Romanın yayımlanması her ne kadar büyük bir ses getirmese de, 

günümüze kadar gelen tartışmalarda, Oğuz Atay’ın romanının ‘insansız’ bir roman olduğu 

iddiasına ve Atay’ın buna yönelik cevabına sürekli değinilmektedir. Mehmet Seyda, 1972 

yılında ‘Yeni Dergi’de Oğuz Atay’la gerçekleştirdiği röportajda, Tutunamayanlar’ı ‘biraz 

insansız’ bulduğu eleştirisini dile getirir. Atay da bu eleştiriye cevaben, tam tersine romanında 

bütünüyle insana yöneldiğini, insanı sadece akılla değil duygularıyla ele aldığını, romanında 

insani duygulara değil küçük burjuva duygulanımlarına saldırdığını belirtir.276 

 Oğuz Atay, Türk romanının ana sorununun kişilik sorunu olduğunu düşünür. 

Günlük’te bu sorunla ilgili tespitleri önemlidir. 

“Türk Romanının Sorunu kişiliktir. İnsanımızın kişilik kazanma 

savaşının önemini henüz kavramamış olmasıdır. Kendisiyle 

hesaplaşma diye bir kavramın varlığından habersiz oluşundandır. 

Bunun için romanımız düzmecedir. Diyalektik gibi gerçekten büyük 

kavramların gerisine sığınan cüceler ordusu oluşundandır.(…) Kişilik 

kazanmamış bir yarı aydınlar ortamında kimsenin yarım yamalak 

düşünce ve duygu 'müktesebatı'nı irdelemeye, kendi edinimleriyle 

hesaplaşmaya niyeti yoktur çünkü. Herkes kendinden o kadar 

memnundur ki, bütün endişesi esnaflığını nasıl sürdürebileceğidir, 

dükkanda mallar eksik olmasın, reklam da iyi yapılsın yeter. Bu mal, 

köylünün sefaleti, işçinin direnmesi, ya da küçük burjuva aydının 

bunalımı olabilir farketmez. Esnaf ve tezgahtar için bütün mallar 

satılabildiği ölçüde makbuldür. Köy romanı piyasasında durgunluk mu 

var, biz de şehire taşınırız olur biter.”277 

                                                           
275 Murat Belge, “Tutunamayanlar”, Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının “Oyun/Bozan”ı içinde, 

Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.155. 
276 Mehmet Seyda, “Tutunamayanlar Üzerine Oğuz Atay’la Söyleşi”, Oğuz Atay’a Armağan: Türk 

Edebiyatının “Oyun/Bozan”ı içinde, Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.397-398.  
277 O. Atay, a.g.e. 2016, s.224-226. 
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 Oğuz Atay, romanlarında değişik temaları ele alsa da temelde insan ve kişilik 

sorununu ana sorun olarak gördüğü aşikârdır. Ama onun için önemli olan kendisiyle 

hesaplaşan insandır. Modernlik anlatısında, öznenin aynı zamanda kendi bilgisinin nesnesi 

olduğunu hatırlayacak olursak, Atay’ın da insanı merkeze koyan yaklaşımının aynı düzlemde 

olduğunu belirtebiliriz.278 

 Bu bağlama oturtulduğunda, Tutunamayanlar, bireyin iç dünyasına eğilen ve insanı 

konu edinen bir romandır. Romanda, Batılı değerleri benimsemiş küçük burjuva aydınların 

alışkanlıkları ve yaşam biçimi konu edinilmiştir. Atay’ın romanlarında sık sık kendi ifadesiyle 

küçük burjuva ayinlerine yer verdiğini görürüz. Bu ayinlere en güzel örnek Pazar günü 

yapılan büyük kahvaltıdır. 

“Küçük burjuvanın pazar ayini esas itibariyle üç kısma ayrılır, oğlum 

Selim: “Pazar Gazetesi” -günlük olaylar, makaleler ve bilmece olmak 

üzere üç bölümdür -“Büyük Kahvaltı” ve “Akşamüstü Kime Gidelim” 

sıkıntısı. Bu sınıf yasası, her pazar, büyük bir özenle yerine getirilir. 

Bugün olduğu gibi, canınız sıkılıyorsa, ilaveye şöyle bir bakarsınız ve 

karınıza uzatarak: “Bilmeceyi sen çöz canım,” dersiniz büyük bir 

vazgeçişle.”279 

 Küçük burjuva hayat tarzının vazgeçilmez bir yönü de tatiller ve bu tatillerin 

çoğunluktan farklı yaşanma isteğidir. Tatiller bu bakımdan küçük burjuva ayinlerinin 

ayrılmaz birer parçasıdır. Çünkü kendine özgü bir tüketim tarzına imkân veren böylesi zaman 

aralıklarında küçük burjuvaların tüm rahatsızlıkları ve yaşama bakışları ortaya 

çıkabilmektedir. 

“Grup halinde bir yere gittiğiniz oldu mu? Belki de böyle bir kafilede 

görüşmüş olabiliriz. Evet, bakın bu olabilir. Biz, genellikle, yedi araba 
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oluyoruz. Öyle, şuraya gideceğiz diye karar verip çıkmıyoruz yola. 

Nereyi beğenirsek orada kalıyoruz. Böyle yolculuklarda anlaşmak 

mesele. Gelecek ilkbaharda, birlikte Avrupa’ya gitmeyi bile 

düşünüyoruz. Yok canım! İyi cesaret doğrusu. Avrupa’ya bu kadar 

kalabalık gitmek! Olur şey değil! Biz karımla bile anlaşamıyoruz çok 

kere. O, vitrinleri görmek istiyor; ben ise... Kimsenin bilmediği yerleri 

de böyle kalabalık yolculuklarda buluyoruz. Herkesin ileri sürdüğü bir 

yer oluyor. Sonunda yeni bir yer keşfediyoruz tabii. Tabii! Bu iç 

turizm çok iyi bir şey oldu. Bir kere köylünün, kasabalının eli para 

görüyor. Sonra, medeniyete alışıyorlar, medeni insan yüzü görüyorlar. 

Temizlik nedir öğreniyorlar. Elbette. Evini, pansiyon olarak veriyor. 

Şimdiye kadar böyle bir şey var mıydı? Yoktu.”280 

 Modern toplumun aynı zamanda bir tüketim toplumu olduğu çoğu zaman dile getirilen 

bir tespittir. Modern toplum, bir yönüyle kendi üyelerini toplumsal normlara uyum 

sağlamasını talep ederken, bir yönüyle de tüketim yoluyla kişilik kazanmasını talep eder. 

Toplumsal otoritenin taleplerine uymaya çalışan birey, çoğu zaman kaçınılmaz bir 

tatminsizlikle başetmek zorunda kalır. Modern toplumda tüketim salt ihtiyaçların karşılandığı 

bir eylemler bütünü değildir. Oğuz Atay’ın vurguladığı gibi, bu eylemlerin birer ritüel ve ayin 

boyutu vardır. Bu boyutlarıyla birlikte tüketim, bireyin kimliğine ve sınıfsallık yasasına 

dönüşebilmektedir.  

 Kaçış çizgisi ise, kapitalist ekonominin bireylere nihai tatmini konumlandırdığı yeri 

altüst etmekten geçer. Şöyle ki, çoğu defa kapitalizmin tüketim yasası sonsuz bir tüketim 

girdabıyla örülüdür. Hiçbir zaman tatmin edilemeyen arzuların kışkırtılmasına dayalı böylesi 

bir yapı her zaman nihai tatminin belli ve kesin bir yeri ve yurdunun olduğunu ima eder. 

Politik psikanaliz kuramda bu durum şu şekilde ifade edilir: 
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“Psikanaliz bu birikim ve bağımlılık döngüsünde bir kırılma tasavvur 

eder. Psikanalizin politik projesi belli bir yerde –mesela birikimde- 

konumlandırılmış nihai tatmini bırakıp, ancak keyfimizin nerede 

yattığını yeniden düşünmekle mümkün olabilecek bir dönüş, keyfe 

doğru bir dönüş tasavvur eder. Psikanalitik ekonomiye göre, keyif, 

elde edebileceğimiz herhangi bir şeyden ziyade, bizi rahatsız eden 

şeyde saklıdır ve bunu idrak etmek, politik öznelliğimizin doğasını 

değiştirir. Keyfimizin önündeki engel, aynı zamanda keyfimizin 

kaynağıdır, nihai tatmini bulmak için ortadan kaldırmamız gereken bir 

şey değildir.”281 

 Dolayısıyla, modern toplumda bireyin tatminsizlik halinin önündeki engel olarak 

görülen şeyle ilişkisinin değişmesi gerekmektedir. Öznenin yaşadığı rahatsızlığı, kendini 

gerçekleştirmenin önündeki bir engel olarak görmeyi bırakarak, bilakis bu rahatsızlığın onun 

tatmin kaynağı olduğu anlaşılmalıdır. 

“Kapitalist ideoloji, kendi varoluşunu tatminkâr bulmayan ve tüm 

yatırımını mutluluk idealine, tam tatmin hayaline bağlayan özneler 

yaratmayı hedefler. Bu düşünce kendini kapitalizmin gündelik 

işleyişinde gösterdiği kadar, Adam Smith ve David Ricardo’dan 

Friedrich Hayek ve Milton Friedman’a kadar pek çok ciddi 

teorisyenin düşüncesinde de gösterir.(…) Birikim arzusu, kapitalist 

öznelerin engelleri aşıp mutluluk sahibi olmasına imkân verir.”282 

 Tüketicinin arzu nesnesinden aldığı keyif, tam da o nesnenin elde edilemeyişiyle 

alakalıdır. Kapitalist özneyi özne yapan, kendi arzusuyla kurduğu bu yanlış ilişkidir. 

Bireylerin yaşadığı bu sürekli tatminsizlik hali, kapitalizm için hayati önemdedir. Bu 

tatminsizlik sayesindedir ki, kapitalizm piyasaya sürekli ‘yeni’yi sunar. Daha fazla sermaye 

                                                           
281 Todd McGowan, Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek: Psikanalizin Politik Projesi, çev. Kemal 
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birikimi, verimi arttırma ve üretimin ardında yatan temel etmen bu daimi tatminsizliğin 

körüklenmesidir. 

“Kapitalizmin yeniye olan düşkünlüğünün açıklaması burada saklıdır. 

Kapitalizm daima yeniyi arar, yeni olanı benimser, çünkü yeni öznede 

bir eksiklik hissi uyandırıp arzuyu canlı tutar. Yeni öznenin önceden 

deneyimlediğini aşacak bir müstakbel keyif vaadi taşır. Kapitalizmin 

her zamankinden daha çok ihtiyaç yaratmasının ardındaki itici güç de 

bu vaattir. Yeni cazibesini koruduğu –en azından uzakta olduğu- 

sürece, bir sonraki nesne daima o gibi, o tarifsiz keyfi getirecek nesne 

gibi görünür.”283 

 Kapitalizmin, yaşadıkları konfora rağmen tatminsizlik çeken küçük burjuva öznelere 

ihtiyaç duyduğu açıktır. Kapitalizm, bir yönüyle tatminsiz bireyler üretirken, bir yönüyle 

sürekli meta yaratır ve bu metaların satın alınmasına yönelik bir pazarlama sistemi kurar. 

Kayıp keyfin tatmini için, tüketici, sürekli arayış içindedir. Bir başka ifadeyle, kapitalizm, 

bireyin tatmininin yetersiz olduğunu vurgulayacak ‘yeni’ metalar üretir. Kapitalist arzu 

kıskacına sıkışmış birey için deneyimlediği yaşam, artık, kendine yabancı hale gelir. Birey 

kendi yaşamını deneyimleyen bir özne olmaktan çıkıp, arzu toplumunun bir deneyi haline 

dönüşür. Bireyin yapacağı tek şey, önüne sunulan yaşam pratiklerinden birisini seçmektir, 

deneyimlemek değil. Bu noktada İtalyan filozof Giorgio Agamben’in, uzun zamandır içinde 

bulunduğumuz çağı bir deneyim çağı olarak değil bir deney çağı olarak nitelendirmesini 

hatırlamalıyız. 

 Agamben’e göre, modern insan, kendi özyaşam öyküsünden mahrum bırakılmış 

insandır. Kendi özyaşam öyküsünü kurabilecek deneyimleme ve bu deneyimleri sonraki 

nesillere aktarma yetisine sahip olmayışı onun özgün vasfıdır. Modern gündelik yaşamın 

hiçbir pratiği, deneyime çevrilebilecek bir özellik sergilememektedir. 
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“(…) ne erişemeyeceği bir mesafeden ona ulaştırılan haberlerle dolu 

bir gazeteyi okumak, ne de trafik tıkandığında otomobilin 

direksiyonunda geçirdiği dakikalar; ne büyük kentlerde toplu taşıma 

araçlarında yaptığı tatsız yolculuk, ne de aniden ana caddeleri tutan 

gösteriler.(…) Modern insan akşam evine –eğlenceli ya da sıkıcı, sıra 

dışı ya da sıradan, korkunç ya da keyifli- bir sürü olay yaşamış ve 

tükenmiş olarak döner ama bu olayların hiçbiri deneyime 

dönüşmemiştir.”284 

 Modern gündelik yaşamı geçmişe nazaran dayanılmaz kılan, onun deneyime 

çevrilemezliğidir. Modern yaşam deneyimleri yok etmemiştir. Yok ettiği insanın deneyim 

yetisidir.  

“Deneyimler var, ama insanın dışında gerçekleşiyorlar. Daha da tuhaf 

olanı, insanın  bu deneyimleri sadece seyrediyor olması, belirgin bir 

rahatlama hissiyle. Bu açıdan, özellikle bir müze gezisi ya da turistik 

bir gezi epeyce bilgi sağlar. Günümüzde dünyanın yedi harikası 

arasına girmiş eserler (örneğin Elhamra’daki Aslanlı Yol) karşısında, 

insanlığın büyük bir bölümü onları deneyimlemeyi reddedip bu 

deneyimi fotoğraf makinesinin yaşamasını yeğlemektedir. Kuşkusuz 

asıl mesele, bu duruma hayıflanmak değil, onu göz önüne 

almaktır.”285 

 Modern yaşamda, deneyimi elinden alınmış insanlara, Agamben’in ifadesiyle, 

laboratuar fareleri için hazırlanmış bir labirent kadar güdümlü ve kontrollü bir deneyim 

dayatılmak istenmektedir. Buna karşı meşru bir savunma veya bundan kaçış ise, bu deneyim 

paketlerinin reddinden geçmektedir. Bir başka anlatımla, modern insan eğer kaybettiği 

deneyime tekrar kavuşmak istiyorsa, bu deneyimi kendi emeğiyle tekrar inşaya girişmeli ve 

kendisine sunulan güdümlü deneyimlere kapısını kapatmalıdır. 
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 Tutunamayanlar’da Turgut Özben’in içinde bulunduğu yaşam, modern yaşamın genç 

bir mühendise sunduğu olanaklar ve deneyimlerle örülüdür. Turgut Özben’in, dostu Selim 

Işık’ın intiharını öğrendiği vakit kendi küçük burjuva yaşamından bunaldığı vakittir aynı 

zamanda.  

“Çevresindeki eşyaya duyduğu öfkenin ifade edilemeyen sıkıntısıyla 

bunalıyordu. Selim, belki bu yaşantıyı, önde bir salon-salamanje, 

arkada iki yatak odası, koridorun sağında mutfak-sandık odası-banyo, 

içerde uyuyan karısı ve çocukları, parasıyla orantılı olarak 

yararlandığı küçük burjuva nimetleri onu, nefes alamaz bir duruma 

getirmişti diye tanımlayabilirdi.”286 

 Selim, Turgut evlendikten yani küçük burjuva nimetleriyle daha fazla temas ettikten 

sonra, onun evine çok uğramaz. Bunun sebebi, öz bir şekilde ifade etmek gerekirse, 

‘Turgut’tan geriye bir şey kalmaması’dır. 

“Bize çok uğramadın evlendikten sonra. Size mi? Siz kimsiniz? Ben, 

Nermin, çocuklar... Ben sizi bilmiyorum, seni tanıyorum. Evinize 

alışamadım herhalde. Eşyalarınıza alışamadım, yadırgadım onları. 

Salon-salamanjeyi, deniz gibi büyük ve kauçuk köpüklü yatağı olan 

karyolayı, aynı takımın yaldızlı gardırobunu ve gene aynı takımın 

şifonyerini ve gene aynı takımın tuvaletini sevemedim. Evinizde 

Türkçe bir şey kalmamıştı. Bana anlayış gösterecek yerde büfeyi 

gösterdin.”287 

 İşte bu nokta, Turgut’un mevcut yaşamının bunaltıcı ve sıkıcı olduğunu fark ettiği ama 

aynı zamanda, Selim Işık’la bütünleşme arzusunun doğduğu andır. Turgut, daha sonraki 

yaşamında mevcut konforu reddedecek, Selim Işık’ın geçmişte yapıp ettiklerini farklı bir 

gözle tekrar yaşayacak ve sonunda onunla bütünleşmeyi deneyecektir. Bir başka ifadeyle, 

                                                           
286 O. Atay, a.g.e. 2000, s.26. 
287 O. Atay, a.g.e. s.29-30. 



163 

 

Turgut, arzulayan özne konumundan öz benliğini Selim’in şahsında arayan bir özne 

konumuna geçecektir. Bu bütünleşmenin sağlanması veya Selim’in intiharıyla açılan 

boşluğun kapanması ise bir tamlık arzusunun anlatımını gerektirir. 

 3. Arzunun Taklitçi Doğası ve Tamamlanamamışlık  

René Girard, modern roman eleştirisinin en önemli metinlerinden biri olan “Romantik 

Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki” adlı kitabında, kurmaca yapıtların 

çoğunda, karakterlerin basit bir biçimde arzu duyduklarını belirtir. Bunlarda, arzu hep 

kendiliğindendir. Öznenin nesneye yönelttiği bir arzu söz konusudur ve bu ilişki çizgisel bir 

doğruluk içerir. Bir başka deyişle, bu arzular doğrudandır, dolayımlayıcısı yoktur. Fakat 

Girard’a göre, arzu, öykünmeci (mimetik) bir doğaya sahiptir.288 Bu doğa, onun üçgen 

yapısıyla ilgilidir. Bir kişinin, bir nesneye arzu duymasını sağlayabilmek için, aynı nesnenin 

belli bir itibara sahip bir üçüncü kişi tarafından da arzulanıyor olması gerekir. Dolayısıyla, 

arzu duyan özne ile onu kışkırtan dolayımlayıcısı arasında bir rekabet vardır. Özne, arzusunun 

modelini bu başkasının arzusuna göre inşa etmektedir. Örneğin, Don Kişot romanında, Sanço 

Panza, sadece midesini doyurmak için yaşamamaktadır. Don Kişot’la birlikte olduğundan 

itibaren valisi olacağı bir ada ve sevgilisi için de bir düşes unvanı arzulamaktadır. Girard’a 

göre, bu arzular Sanço’nun kendiliğinden ve özgün arzuları değildir. Bu arzuları, ona, Don 

Kişot telkin etmiştir. Dolayısıyla, Don Kişot’un dolayımlayıcısı olduğu bir üçgen arzu söz 

konusudur burada.289 

Orhan Koçak, kitabın Türkçe çevirisine yazdığı sunuş yazısında, Girard’ın arzu 

kuramının, eserin yayımlandığı yıllarda pek çok alandan tepkileri üzerine çektiğini belirtir. 

Girard’a göre, bunun asıl nedeni, kuramının, insanların en kıymetli yanılmasına, arzuların 
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kendilerine ait ve özgün olduğu inancına saldırması, arzunun öykünmeci doğasını 

vurgulamasıdır.290  

Girard, arzunun taklitçi doğasını ‘üçgen arzu’ kavramıyla açıklar. Üçgenin köşelerinde 

özne, nesne ve arzunun dolayımlayıcısı bulunur. Klasik bakış açısı, arzulamadaki merkezi 

önemi ya özneye ya da nesneye atfetmektedir. Buna göre, özneyi arzulatan bir nesne vardır ve 

önemli olan bu arzuyu doğuran nesnedir. Ya da nesne önemsizdir, önemli olan, arzuyu duyan 

öznedir. Her iki anlayışta da, özne ile nesne arasında düz bir çizgi vardır. Fakat Girard’a göre, 

özne bir başkası tarafından arzulandığı için o nesneyi arzulamaktadır. Arzuyu kışkırtan bir 

öteki vardır. Girard, özne ile nesne arasında yer alan bu üçüncü dolayımlayıcı arzuyu, 

metafizik arzu veya mimetik arzu olarak adlandırır.291 

Arzularımızın kendimize ait olduğu bir sanrıdır ve eleştirilmelidir. Mimetik/taklitçi 

arzunun temelinde, bireyin arzularını kendi arzusu olarak nitelendirmesi yatar. Fakat arzular, 

doğası itibarıyla taklitçidir. Hep bir başkasına ihtiyaç duyar. Fakat insanlar kişisel 

yaşamlarında arzularının kendiliğindenliğine inanma eğilimi içindedirler. Bir yönüyle, hep bir 

aldatmaca içindedirler. İnsanlar, kendilerini nasıl aldatırlar ve ne zaman artık aldatamaz hale 

gelirler? Bu soruya verilecek cevap, aynı zamanda bireyin hayatında deneyimleyeceği iki 

trajik ana işaret eder. Bunlar, arzularının kendisine ait olduğunu düşündüğü ve bu arzuların 

aslında başkasının arzusu olduğunu anladığı anlardır. 

Tutunamayanlar’da Turgut Özben ve Selim Işık arasındaki ilişkide arzunun taklitçi 

doğasını ve bu doğanın bir sonucu olarak yaşanan benlik veya tam olamama kaygısını görmek 

mümkündür. Turgut Özben, bir küçük burjuva olarak arzularının kendisine ait özgün arzular 

olduğunu düşünmektedir. Selim Işık’ın intiharını öğrenmesiyle birlikte Turgut Özben, daha 
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Arzu Etensel İldem, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, s.9. 
291 O. Koçak, a.g.m. 2017, s.10. 
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önce arzuladığı nesneleri, aile hayatını, almayı planladığı arabayı ve o araba için gittiği sürücü 

kursunu ve orada eşiyle giriştiği rekabeti geride bırakır. Turgut, Tutunamayanların prensi 

olarak gördüğü Selim’i ve onun eksik bıraktığı yaşamı arzulamaya başlar. Selim ise, kendi 

Ben’ini edebiyattan seçtiği örnekler üzerinden bulmaya çalışır.292 

Selim’in lisede tanıştığı ve yıllardır hukuk fakültesinde okuyan ve okulu bitirmekten 

ümidini kesmiş arkadaşı olan Esat, Selim’in edebiyattan hayatı için örnek arayışını anlatır.293 

Selim, okuduğu romanlardan ve yazarlardan etkilenmekte ve bu yazarları kendine eşsiz bir 

örnek olarak almaktadır. Bir zaman Oscar Wilde’dan etkilenmekte ve onun tüm eserlerini bir 

çırpıda okuyup bitirmektedir. Bir süre için tüm hayranlığını kazanan bu yazarın üzerine 

kimseye laf ettirmemekte fakat hemen sonra başka bir yazarı okuyup onun düşüncelerinden 

etkilenmektedir. Oscar Wilde hayranlığı yerini Gorki’ye, Gorki sevgisi ise Dostoyevski’ye 

bırakmaktadır. Fakat burada altı çizilmesi gereken nokta, Selim’in örnek aldığı roman 

kahramanlarının içinde bulunduğu koşulları görmezden gelmesidir. Sadece kahramanların 

ifadelerine odaklanan Selim, arka plana dikkat etmediği için çok hızlı karar değiştirmektedir. 

Selim, Edebiyattan örnek arayışı ile edebiyatın etkisinde kalma endişesi arasında gidip 

gelmektedir. Bu gidip gelmeler ise, Selim’in kendi bireyselliğini tehdit eder. Selim konuştuğu 

zaman bir kahramanı mı taklit etmektedir yoksa kendi düşüncesini mi ifade etmek 

istemektedir, muğlak bir haldedir.294 Girard’ın üçgen arzu kuramını hatırlayacak olursak, 

roman kahramanlarının, Selim için birer kışkırtıcı konumunda olduğunu düşünebiliriz. 

Öte yandan, insanlar, arzularının kendilerine ait olduğu sanrısından uyandıkları trajik 

anlardan kaçınabilmek için özünde taklitçi olan arzularını unutmak isterler. Bu arzuların 

kendilerinin bir seçimi olduğunu vurgulamak için kendilerini daha fazla hayatla boğarlar. Bir 
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başka anlatımla, modernliğin sağladığı geçici yanılsamaya kendilerini kaptırırlar. Bu 

yanılsama, Turgut Özben için karısı Nermin ve iki kız çocuğuyla kurduğu ve maaşıyla orantılı 

bir biçimde yararlandığı küçük burjuva konforudur. Fakat bu yaşam, Turgut’un içinde 

yaşamaya başladığı eksikliği kapatmaya yetmemeye başlar ve Selimlik olarak adlandırdığı bir 

ruh haline doğru adım atar. Tutunamayanlığın izini sürmeye başlar. 

 “Tutunamayanların peşine takılıp gitmişim. Bu insanlarla 

yaşamak nasıl olurdu acaba? Onları anladığımı, yaşantılarına katılmak 

istediğimi söylerdim. Her birinin arkasından sürüklenirdim bir süre. 

Hiçbir yaşantıyı bitiremezdik. Hiçbirisinin yaşantısı bitmiyor ki. 

Yarabbim ne güzel olacaktı! Sonunu bilmemenin, sonu olmadığını 

bilmenin güzelliğini yaşardım. Hiç bitmeyecek yarım yamalak 

yaşantıların özlemi var içimde. Her an tehlike, her an belirsizlik. 

Hiçbir maceraya değişmezdim onların yaşantılarını.”295 

Dünyayı bütünüyle anlama, kavrama ve hissetme arzusu, modernliğin getirdiği 

parçalanmışlıkla tam bir uyuşmazlık içindedir. Turgut Özben sürekli Selim’in eksik 

metinlerini tamamlama, okunmadık kitap bırakmama, bir hayat ansiklopedisinde hayatın 

karmaşasını maddeler halinde sıralama isteğiyle hareket eder.  

“Hikmet'in olaylarla ilgili bir özelliği: kendini bir süre için 

kaptırdığı yaşantıların, hiçbir zaman sonunu getiremiyor. Neden? 

Üstelik olayların tam bütün düğümleri çözülmek üzereyken, davayı 

terk ediyor; üzerine bir bezginlik çöküyor; sanki bir an daha 

yaşayamayacakmış o şekilde gibi geliyor ona. Neden? Yarıda 

bırakıyor her şeyi. Herkes, yarı yolda bıraktığı herkes, o yolda bir yere 

varıyor. Hikmet, herkes namına, hepsinin yaşantısını öldüresiye sıkıcı 

buluyor. Onların yaşamadığı sıkıntıyı, sanki onlar adına Hikmet 

duyuyor. Bu nedenle bitiremiyor belki yaşantılarını sonuna kadar 

yaşayamıyor. Belki de değil. Belki bir yaşanıp sonuna kadar sürekli 

                                                           
295 O. Atay, a.g.e. 2000, s.684. 



167 

 

izlemenin, bitirmenin, bir çeşit ölmek olduğunu hissediyor. Yarım 

yaşantılar sürdürerek, bütün ölümlerden kaçıyor.”296 

Ancak böyle bir tamlık veya bütünlük hali temelde, ölümle mümkündür.297 Hâlbuki 

modern hayatın ölümle paradoks bir ilişkisi vardır. Modernlik, bir yönüyle ölümü gizlemekte 

fakat bir yönüyle onun öngörülebilir olmasını da istemektedir. 

Meltem Gürle, Tutunamayanlar’da Selim’in bakış açısının hâkim olduğunu ve bu 

bakış açısına göre, medeniyetin ölümün varlığını örtbas etmek için, sonluluğumuzu unutmak 

için icat edilmiş büyük bir düzenekten ibaret olduğunu belirtir. Bu bağlamda, ölüm de 

kültürün, sanatın ve toplumsal yaşamın bir parçası haline getirilir. Bir başka deyişle, 

medeniyet, ölümü ehlîleştirerek, yaşamın önünde bir engel değil, bir gelişim aracı olarak 

sunar.298 

Tutunamayanlar’da, Turgut, bir anlamda, Selim’in intiharına yol açan nedenleri de 

araştırmaktadır. Onun ölümü, iradi bir tercihtir. Modernliğin ölümle kurduğu ilişki ise böylesi 

bir tercihi kabul etmekten uzaktır. Bauman, modernliğin tüm çabasına rağmen ölümün 

üstesinden gelemediğini belirtir.299 Bunu başaramayınca, bütün gayretini ikinci en iyi 

çözümlere yöneltmiştir. İlgiyi, ölümden ziyade ölmenin nedenleri üzerine çekmiştir. 

“Bütün ölümlerin nedenleri vardır, her bir ölümün bir nedeni 

vardır, her bir ölümün belirli bir nedeni vardır. Cesetleri kesilip yarılır, 

araştırılır, taranır, testten geçirilir, ta nedeni bulunana kadar: kanın 

pıhtılaşması, böbrek yetersizliği, kan kaybı, kalbin durması, 

akciğerlerde çöküntü. İnsanların ölümlü oldukları için öldüklerini 

duymayız. İnsanlar yalnızca kişisel nedenlerden ötürü ölürler, ölürler 
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çünkü bunun kişisel bir nedeni vardır. Bu kişisel neden ortaya 

çıkmadığı sürece hiçbir ölüm sonrası inceleme tam sayılmaz.”300 

Modernliğin ölüm üzerine düşünme veya düşünür gibi yapma yöntemi budur. Böylesi 

bir düşünce biçiminin eleştirisine Selim’in intiharı üzerinden Turgut Özben’de rastlarız. 

Turgut, Selim’in intiharını anlayabilmek için ‘İntiharın Psikolojisi’ başlıklı bir kitap almayı 

düşünür. Bu kitapta Selim’le ilgili bir bölüm muhakkak vardır çünkü. 

“(…) Peki, neden öldü öyleyse? Bana cevap verin ya da 

bırakın çalışayım. Hayır, ölmedi. Bir köşeye gizlendi; oradan beni 

seyrediyor ve alay ediyor benimle. Sayın profesör: bu arkadaşı 

getirdim, muayene etmeniz için. Kendisi intihar etti de; bakın nesi 

var? Edindiğim bilgiler de burada işte. Hiçbir şeyi yok. Aspirin alsın 

geçer. Bu nedenlerle intihar etmez bir insan.”301 

Modern toplumda artık doktorlar, genel olarak ölümle değil, tekil ölüm örneği 

üzerinde çalışmaktadırlar. Modern hayatta, ölüm, yaşamdan kovulmuştur. Görünmez hale 

getirilmiştir. Önemli olan hayat ve onun hızıdır. Dolayısıyla, intihar gibi bir eylemin 

modernliğe hem ölümü hatırlatması hem de bir birey tercihiyle ilgili bulunması noktasında 

çifte itiraz taşıdığı görülmektedir. 

 4. Tutunamayanlar: Kırılgan ve Kırık Hayatlar 

Oğuz Atay, Tutunamayanlar’da Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan bir modernlik 

eleştirisi yapmıştır. Haliyle, modernliğin en temel göstereni olan biyopolitika meselesinin bu 

eleştiride önemli bir yer tutması olağandır. Türkiye modernleşmesi yeni kimliklerin, 

ilişkilerin, alışkanlıkların ve yaşam biçimlerinin toplumsal inşasını gerektirmekteydi. Tarihsel 

ve toplumsal bir inşa olarak Türkiye modernleşme sürecinin başlangıcında, Foucault’nun 
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biyopolitika olarak kavramsallaştırdığı nüfusun yönetimi sorunuyla yüz yüze gelinmiştir. Bu 

konuyu açabilmek için Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasal bir sorun olarak üstesinden 

gelinmeye çalışılan beşeri sermaye sorununa değinmek gerekir. 

Birinci Dünya Savaşı, imparatorlukların çözülmesine neden olmuş ve eski 

imparatorluklar yerini ulus devletlere bırakmıştır. Bir ulus devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti, 

bağımsız bir ulus devlet olarak belirmenin bedelini ağır bir biçimde ödemiştir. Uzun süren 

savaşlarla beşeri sermayesini kaybetmiş, nüfusu neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Her yönden 

yoksul bir ülke olarak tarih sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti, acil çözüme kavuşturulması 

gereken bir sorun olarak nüfus sorunuyla karşı karşıya gelmiştir.302 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yöneticileri, dış baskılara güçlü bir nüfusla karşı 

koyulabileceğini fark etmişti. Çünkü Lozan görüşmeleri esnasında Türkiye’ye bırakılacak 

topraklarla mevcut nüfus arasında orantısızlık bulunduğu şeklindeki tespit, Türk heyetini 

zorda bırakan konulardandı. 

Yetişkin nüfusunu uzun süren savaşlar boyunca yitiren Cumhuriyet, modernleşme 

atılımlarını yapabilmek için nüfus artışını hayata geçirecek politikalara yönelmiştir. Doğal 

nüfus artışı, uzun zaman gerektirdiğinden, dış ülkelerden gelecek Türkler bir çare olarak 

düşünülmüştür. O günlerin basın ve yayın organlarında Türk nüfusun sadece Türkiye 

topraklarında yaşayanlardan ibaret olmadığı vurgulanmaktaydı.303 Yunanistan’dan mübadele 

ile gelenlerin ülke nüfusunu yarım milyona yakın arttırdığı düşünülürse Türkiye toprakları 

dışında yaşayan Türkler cazip bir potansiyel nüfus olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak, 

Türkiye topraklarına ülke sınırları dışından gelecek bu nüfus da gerekli olan istikrar şartını 

sağlamıyordu. Nüfus artışı, salt göçle sağlanabilecek basit bir konu değildi. Cumhuriyetin ilk 
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yıllarında çocuk ölüm oranlarının yüzde 40-60 arası olduğu tahmin edilmekteydi. İstikrarlı bir 

nüfus artışını gerçekleştirmenin yolu, doğurganlığın arttırılmasıydı. Doğurganlığın arttırılması 

Halk Fırkası’nın programlarında rastlanan konulardandır. Bu bağlamda, Halk Fırkası, genç 

evliliğin teşviki ve çok çocuklu ailelerin maddi yönden desteklenmesi yönünde çalışmalar 

yapmış ve bu çalışmaları konferanslar yoluyla halka ulaştırmaya çalışmıştır.304  

Nüfus artışı, bir ülkenin modernleşmeyle olan bağlantısını gösteren önemli 

faktörlerdendir. Batı Avrupa’da modern devlet, ülkenin nüfusunun istatistiksel boyutunu 

ortaya koymaya çok daha erken dönemlerde başlamıştır. İstatistik kelimesi bir yönüyle 

modern devletin doğuşuna işaret etmekteydi. Osmanlı Devletinde de nüfus sayımları modern 

Avrupa Devletleri’ndeki gibi olmasa da yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı vergi 

almak veya askere almak gibi daha çok mali ve askeri amaçlarla olsa da ara ara yapılmıştır. 

Ancak Osmanlı Devleti’nde 1881 yılından önce nüfusbilimine konu olabilecek tarihsel kayıt 

bulmak olanaksızdır. Medeni hal, doğum ve ölüm gibi hususları içeren nüfus defterleri bu 

tarihten sonra tutulmaya başlanmıştır. Düzenli sicil ve istatistik tutulmasına dair ilk resmi 

mazbata, 1881 yılında yayımlanmış ve bu mazbatada nüfus sayımı yapılması 

kararlaştırılmıştır. Ancak imparatorluğun içinden geçmekte olduğu askeri, siyasal ve 

toplumsal belirsizlikler nedeniyle nüfus sayımı gerçekleştirilememiştir. 

Nüfus sayımı ve istatistik, erken modernleşme sürecinde farklı bir anlam kazanmıştır. 

Belçikalı istatistik uzmanı ve hukuk doktoru Camille Jacquart, Türkiye’ye davet edilmiş ve 

1926-1929 arası İstatistik Umum Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Nüfus sorunu, erken 

modernleşme döneminde Türkiye Cumhuriyeti’ni meşgul eden önemli bir siyasi sorun olduğu 

için Osmanlı’dan devredilen nüfus kayıtlarına itibar edilmemiştir.   
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Cumhuriyetin ilk yılları, nüfusun sadece nicelik itibarıyla değil aynı zamanda nitelik 

olarak da ele alınmaya başladığı yıllardır. Bu yıllar, bu açıdan ‘yeni hayat’ anlayışının 

güçlenmeye başladığı bir döneme işaret eder. ‘Yeni hayat’ın şekillenmesi, Osmanlı’nın 

Meşrutiyet yıllarına dayanır.305 Meşrutiyetle birlikte oluşmaya başlayan ve başlarda seçkin 

sınıflara özgü olan bu yeni hayatın, Cumhuriyet modernleşmesinin erken dönemlerine olan bir 

yansımasını, Tutunamayanlar’da Turgut Özben’in küçüklüğünde babasıyla yaşadığı kültürel 

çatışmada görmek mümkündür. 

“Okulda ilk öğrendiğim gerçeklerden biri de babamın -sonra 

peder oldu- beni yanlışlıkla mektep yerine okula gönderdiği oldu. 

Önümüze alfabe adında anlaşılmaz bir kitap koydular. Babam, ona da 

elifba dedi. Okulla babamı uzlaştırmaya imkân yoktu. (…) Babamla 

öğretmenim arasındaki tartışmalar, kültürle olan ilk temasımın zevkli 

hatıralarıdır. Benim aracılığımla yapılan ve tartışmacıların pek farkına 

varmadıkları bu konuşmalar benim için sinsi bir keyifti. İlk gün koşa 

koşa eve gelmiş ve hemen babama yetiştirmiştim: ‘Baba, sen yanlış 

biliyormuşsun. Öğretmenimiz söyledi: biz mektebe değil okula 

gidiyormuşuz.’ (…) Sözlerimi duymamış gibi; ‘Okul demek ekol 

demektir,’ dedi. ‘Fransızcadan bozmadır. Sen anlamazsın.’ dedi. Bak 

bu noktada anlaşıyorlardı: ‘Sen anlamazsın.’ Bu söz, okulda ve evde 

hep kulağımda çınlıyordu: ‘Sen anlamazsın.’ “‘Öğretmenim! Babam 

dedi ki, ekoldur dedi öğretmenim!’ ‘Baba, öğretmenim dedi ki, yeni 

yetişenler dedi, herkesin anlayacağı’ dedi. ‘Öğretmenim! Babam dedi 

                                                           
305 Yeni Hayat, Ziya Gökalp’in Türkiye’de ‘yeni’ arayışını simgeleyen kitabının adıdır. Kitap, Dante’nin 1295 
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sosyal devrimin ana hatları anlatılmak istenir. Yeni hayat; yeni iktisat, yeni aile, yeni dil yeni ahlak, yeni hukuk 

ve yeni siyaset demektir. Böyle bir yeni hayat felsefesinin Cumhuriyet dönemine uzanan yansımaları olmuştur. 
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ki milli mücadeleyi yapanlar dedi, ona milli mücadele demişler dedi; 

kurtuluş savaşı sözü sonradan bulunmuş.”306 

Türkiye’de modernleşme süreciyle birlikte durağan bir yapıdan hızın egemen olduğu 

bir dünyaya geçilmeye çalışılmıştır. Otomobil, radyo ve telefon gibi iletişimin hızlanmasına 

katkı sağlayan teknikler toplumu hızla modernize etmekteydi. Bu hızlı modernleşmenin 

bireylerde kültürel travma yaratması kaçınılmazdır. 

Öte yandan, Cumhuriyet modernleşmesinin ‘yeni hayat’ anlayışını güçlendirmesi, bu 

hayat biçimlerini yaygın kılması ve bunun için özendirici ritüeller inşası bir yönüyle kırılgan 

veya kırık hayatlara da zemin hazırlamıştır. Oğuz Atay, Halit Ziya Uşaklıgil için TRT’de 

yapacağı konuşmaya hazırlanırken aldığı notlarda, kendisi için kırık hayatların öneminden 

bahseder.307 Atay, Halit Ziya’nın duyarlılığını kendisine yakın bulur. Onun kahramanlarının 

sürekli kendileriyle hesaplaşma içinde olduğunu ve bu yönden bu karakterlerin tutunamayan 

olarak değerlendirilebileceğini belirtir. Halit Ziya’nın ‘Kırık Hayatlar’ başlıklı romanının, 

Atay için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Atay, Aşk-ı Memnu’daki Bihter karakterini bir 

tutunamayan olarak selamlar. Dolayısıyla, burada erken modernleşme döneminde güçlenen ve 

teşvik edilen ‘yeni hayat’ tarzının, bazı hayatları nasıl kırılgan hale getirdiği konusu üzerinde 

durmak gerekiyor. 

Judith Butler, Adorno ödülünü kabul etme vesilesiyle yaptığı konuşmasında, 

Adorno’nun “Minima Moralia”da ortaya koyduğu bir tespitten hareketle iyi hayat, kötü 

hayat, kırılgan hayat gibi kavramları irdeler.308 Adorno, Minima Moralia’da, eşitsiz ve 

sömürüyle biçimlenmiş bir dünyada, bireyin, iyi bir hayat sürmesinin mümkün olmadığının 
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altını çizmek adına “Yanlış hayat, doğru yaşanamaz.” demiştir.309 Butler, bu ifadeyi “kötü bir 

hayatta iyi bir hayat nasıl sürdürülür?” şeklindeki bir soruyla yeniden formüle etmeyi dener. 

Pek çok insan için, iyi bir hayatın yapısal olarak sınırlandığı bir dünyada, kişi hayatını iyi bir 

biçimde nasıl yaşayacaktır? Bu soru, her tarihsel dönem için farklılık arz edecek niteliğe 

sahiptir. Bir başka deyişle, sorunun formüle edilişi, içinde bulunulan tarihsel zamana göre 

değişiklik gösterecektir. 

Soruyu böyle bir hattan izleyerek başka bir soruyla açacak olursak, gecikmiş 

modernlik deneyimine sahip bir toplum olarak Türkiye’de birey nasıl yaşayabilir? Gecikmiş 

modernlik kavramındaki gecikmişlik, içeriği tarihsel olarak belirlenmiş ve belli bir öze sahip 

modernliğe geç kalmışlık değildir. Gecikmişlik deneyimi, modernliğin doğuşuyla birlikte 

kaybedilen ve bir daha kurulamayan ontolojik zeminle ilgilidir310. Marshal Bermann’ın 

ifadeleriyle modern dünyada sıkıca tutunabilecekleri bir yer bulmak ve kendilerini bu 

dünyada evde hissetmek için girişilen çabalar bu kaybın peşinde çabalardır311 .  

‘Bir birey nasıl yaşayabilir?’ sorusu, gündelik sıradan ilişkilerde sorulan sorulardan 

gibi görünse de, felsefe metinlerinde cevabı aranan soruların başında gelir. Bu soru, başka 

sorulara kapı açan ve birçok filozofun felsefi konumuna dair ipucu veren bir sorudur. Fakat 

öncelikle ‘iyi hayat’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulmalıdır. 

Modern toplumda iyi hayat, çoğu zaman yeni olan hayattır. İyi ve yeni gibi 

kavramların duruma ve zamana göre değişebilen kavramlar olduğunu unutmadan bu 

kavramların modern toplumda çoklukla refah, bolluk ve güvenlik içinde bir hayat vaadini 

içerdiğini belirtmek yanlış olmaz. Çünkü iyi bir hayatın en iyi şekilde nasıl yaşanacağı sorusu, 

                                                           
309 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, çev. Orhan Koçak-Ahmet Doğukan, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, 

s.41. 
310 Suna Ertuğrul, “Belated Modernity and Modernity as Belatedness in Tutunamayanlar”, The South Atlantic 

Quarterly, Volume 102, Number 2/3, Spring/Summer 2003, s. 630. 
311 M. Berman, a.g.e. 2008, s.11-12. 
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genel olarak, verili bir toplumun tahakküm ve iktidar ilişkilerinden bağımsız cevaplanamaz. 

Dolayısıyla, çoğu zaman, iyi bir hayat arayışı, iyi bir toplum arayışına ve belki de iyi bir 

siyaset arayışına tekabül eder. Butler, bu noktada “Nasıl iyi bir hayat sürerim?” sorusunun 

biyopolitika ile olan bağına işaret eder. Hayatını nasıl iyi bir biçimde yaşayacağını düşünmeye 

başlayan birey, öncelikle hayatı mümkün kılan tüm iktidar biçimleriyle müzakereye girmek 

zorundadır. Başkalarının hayatının kaybedilebilir veya incinebilir bir hayat olarak 

kavranmasına yol açan iktidar tertipleri siyaseten belirlenmektedir.312 Bireysel ve ahlaki bir 

mesele gibi görünen ‘iyi hayat’ meselesi, temelde daha genel biyopolitik soruların mikro 

sorusudur. 

“Hayatımı nasıl süreceğimi sorduğumda, zaten bu tür iktidar 

biçimleriyle müzakereye girmiş oluyorum. En bireysel ahlaki soru –

bana ait olan bu hayatı nasıl yaşayacağım?– şu gibi formlarda 

damıtılmış biyopolitik sorularla bağlantılıdır: Kimlerin yaşamı 

önemlidir? Kimlerin yaşamları yaşam olarak önemli değildir, 

yaşıyormuş gibi görmek mümkün değildir, ya da yaşarlığı olsa olsa 

muğlaktır? Bu tür sorular, yaşayan bütün insanların haklara ve 

korunmaya layık, özgürlük ve siyasi aidiyet duygusu taşıyan birer 

özne statüsünde olduğunu varsayamayacağımızı önkabul edinen 

sorulardır; aksine, bu statü siyasi yollarla korunmalıdır ve engellendiği 

yerde o mahrumiyet teşhir edilmelidir.”313  

Butler, yukarıda yer verdiğimiz konuşmasında, kimlerin hayatının yasının 

tutulacağının veya kimlerin hayatının yaşamaya değer olduğu sorusunun toplumu 

yapılandıran yaşam koşulları ile bağlantılı bir şekilde cevaplanabileceğini belirtir. Bireyler 

daha hayattayken sahip oldukları yaşam standartlarıyla öldüklerinde yaslarının tutulup 

                                                           
312 Judith Butler, “Giriş: Kırılgan Hayat, Yası Tutulabilen Hayat”, Savaş Tertipleri: Hangi Hayatların Yası 

Tutulur? İçinde, çev. Şeyda Öztürk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2015, s.9. 
313 Judith Butler, “Kötü Bir Hayatta İyi Bir Hayat Sürmek Mümkün müdür?” çev. Başak Ertür-Can Semercioğlu, 

(Erişim :26.04.2019) http://cansemercioglu.blogspot.com/2014/07/kotu-bir-hayatta-iyi-bir-hayat-surmek.html 
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tutulmayacaklarını öngörebilmektedirler. Hayatları desteklenmeyen, onaylanmayan, 

değersizleştirilen ve sonuçta güvencesiz ve kırılgan hale getirilenlerin ‘iyi bir hayat’ sürme 

kaygıları da olmayacaktır. Kırılgan hayatlar, bu bağlamda, iyi bir hayat vaadi taşıyan modern 

toplumun ötekisi olarak sadece var olacaklar veya Atay’ın deyişiyle eksik bir yaşam 

süreceklerdir. 

“Birisinin yasının tutulmayacak olmasının ya da onun zaten 

yası tutulmayacak biri olarak tanımlanmış olmasının nedeni, hayatını 

idame ettirecek mevcut hiçbir destek yapısının bulunmamasıdır, ki bu 

onun hayatının değersizleştirilmiş olduğunu, değerin baskın 

şemalarına göre bir hayat olarak desteklenmeye ve korunmaya değer 

olmadığını ima etmektedir. Hayatımın geleceğinin ta kendisi bu 

destek koşuluna bağlıdır, yani desteklenmiyorsam, hayatım 

güvencesiz, kırılgan olarak kurulmuştur ve bu anlamda yaralanma ve 

kayıptan korunmaya, dolayısıyla yası tutulmaya değer değildir. Eğer 

sadece yası tutulabilir bir hayat değerliyse ve zaman içinde değerini 

koruyorsa, demek ki yalnızca yası tutulabilir olan bir hayat sosyal ve 

ekonomik destek, barınma, sağlık, istihdam, siyasi ifade hakları, 

sosyal tanıma biçimleri ve siyasi failliğin koşulları 

(Handlungsfähigkeit) için elverişli olacaktır. Yani yitirilmeden önce, 

ihmal edilme veya terk edilme sorusuna daha hiç gelmeden kişinin 

yasının tutulabilir olması gerekir. Ve kişi hayatını, yitirildiğinde 

yasının tutulacağını, bu yüzden bu kaybı önlemek için her türlü 

önlemin alınacağını bilerek yaşamalıdır.”314 

Tarih boyunca bazı hayatları daha kırılgan bazılarını ise daha az kırılgan hale getiren 

ekonomik ve toplumsal örgütlenmeler olmuştur. Modernleşme süreci de bazı hayatların geride 

bırakıldığı/kırılgan hale getirildiği ve bazı hayatların daha yaşanır bir hale getirildiği tarihsel 
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tezahürlerden biridir. Hangi hayatların yasının tutulacağı veya hangi hayatların daha kırılgan 

olduğu gibi sorulardan hareketle, Oğuz Atay’ın tutunamayanları kırılgan hayatlar olarak 

tasavvur ettiğini düşünebiliriz. Atay, Tutunamayanlar’da toplumsal olarak dışlananların 

yargılama makamına oturtulduğu ve böylece adaletli işleyen bir dünya tahayyül eder. 

“Selim ne yapabilirdi? İnsanlar doğru yoldan ayrılmıştı ve 

“mücazat ve mükâfat”ın gene ortaya çıkması gerekiyordu.(…) Bir gün 

bütün değer yargıları değişecek ve yargılananlar yargıç, eziyet edenler 

de suçlu sandalyesine oturacaklardır ve onlar o kadar utanacaklar, o 

kadar utanacaklardır ki utançlarının ve suçlarının ağırlığı yüzünden 

ayağa kalkamayacaklardır. O zaman, akıllı ya da akılsız bütün 

ezilenler (…) yargıç kürsüsünde bulunacağız. Mahkemede, suçlu 

sandalyesinde, bilerek ya da işledikleri suçları bilmek zahmetine 

katlanacak kadar dahi düşünmediklerinden bilmeyerek, eziyet eden, 

hor gören, aşağılayan, ihmal eden, aldırmayan, unutan, kötüleyen, alay 

eden, ıstırabı paylaşamayan (…) yani her zaman insanları insanlardan 

ayıranlar ve onları birbirlerine düşman edenler ve onlara körü körüne 

uyan kalabalıklar ve gerçeği boğanlar ve onlarla birlikte insanı bu 

koca dünyada yalnız bırakarak arkadaşlık dostluk sevgiyle 

uzatacakları sıcak bir elleri olmayanlar yani elsiz gözsüz akılsız 

kalpsiz ve kansız gerçek sakatlar yani onlar onlar onlar onlar onlar 

onlar... karşımıza oturacaklar.”315 

Oğuz Atay, burada, bütün değerlerin yeniden değerleneceği ve büyük bir yargılamanın 

yapılacağı bir mahkeme sahnesi kurmuş ve yargılananları yargıç kürsüsüne getirmiştir. Selim 

Işık’ın bir mesih gibi tekrar döneceği gün her şey yeniden yorumlanacak ve ezilenler 

ezilmişlikleriyle ödüllendirilecektir. Fakat Atay’ın mağdur veya tutunamayan olarak gördüğü 

insanları tasvir edişi, bu insanların aynı zamanda nasıl kırılgan hale getirildiklerini de gösterir. 
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Bu insanlar; küçükken Selim’i korkutanlar, çolak ve topal Deli Rüstem, intihara teşebbüs 

ederek beynine iki kurşun sıkan fakat ancak kafatasını delerek alay edenlerden kurtulmak için 

bütün hayatınca yolda kalpak giyerek dolaşmak zorunda kalan meyhaneci Hızır, ortaokulda 

kekemeliği ve garip mistik düşünceleriyle arkadaşlarının alay konusu olan ve şimdi 

havagazıyla intihar ettiği için ölmüş bulunan Ercan, gâvur diye ve kambur diye horlanan 

Altan, sınıf birincisi olduğu halde ilkokuldan sonra elektrikçi çıraklığına başlayan Osman, 

aşağılığı sefaletinden ve sefaleti aşağılığından ileri gelen mimar Cemil, sakat olduğu için hiç 

yürümeyen zavallı Ayhan, ölmüş kocasını unutamayan Rus madam, veremden ölen Ertan, 

kumar nedeniyle servetini ve dostlarını kaybeden ve karısı ve kızı ve oğlu tarafından 

terkedilen ve meteliksiz kalan ve bir gün bir kahve köşesinde kendini vuran Orhan ve onlarla 

birlikte kaderi ve mesleği hizmetçilik olan Kezban’dır. Bu kişiler gerek meslekleri ve içinde 

bulundukları olanaksızlıklar gerekse iyi niyetleriyle uyumsuz bir yaşam içinde bulunmaları 

nedeniyle hep dışlanmış, hor görülmüş ve kırık birer hayat sürmüşlerdir. Atay, burada böyle 

bir nüfusu yaşanabilir bir hayattan mahrum eden Türkiye modernleşmesinin çarpıklıklarını 

dile getirmektedir. Zaten, mahkemede suçlu sandalyesine oturanların da, bu eşitsiz politikadan 

beslenen ve modernleşmenin dışladığı kırık hayatlar hakkında düşünme, kaygılanma ve 

endişelenme gibi duyguları olmayan kişiler olduğu görülmektedir. Bir başka anlatımla, 

kırılgan hayatlar, sadece var olmalarına izin verilen fakat yaşanabilir ve değerli olmayan 

hayatlardır. Ancak Atay, Tutunamayanlar ansiklopedisi yazarak ve romanın sonunda 

kendisini de buraya ekleyerek bu insanların yasının tutulması gerektiğini düşünür. 

 5. Türkiye’nin Ruhu: Türk Toplumunun Sosyolojik Tahlili  

 Oğuz Atay, ‘Oyunlarla Yaşayanlar’ isimli tiyatro oyununu yazıp bitirdiği bir dönemde 

verdiği bir mülakatta, yeni roman çalışmaları hakkında da bilgiler verir. Tiyatro oyununu 

Devlet tiyatrolarına veren ve oradan cevap bekleyen Atay, aynı zamanda roman çalışmalarına 
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devam etmektedir. Bu dönemde, başlığını “Türkiye’nin Ruhu” olarak belirlediği uzun bir 

roman dizisi yazmayı planlamakta, bu dizide Türkiye’nin geçmişini, bugününü ve geleceğini 

karmaşık bir şekilde yansıtmayı düşünmektedir.316 

 Oğuz Atay yazmayı planladığı ‘Türkiye’nin Ruhu’ adlı romanı için Günlük’te aldığı 

notlarda, birey ve Devlet ilişkisine değinir. Atay, bu romanını üçlü bir roman dizisi olarak ve 

insan-toplum-devlet temalarına göre yazmayı planlamıştır. Bu ülkenin insanının büyük bir 

potansiyeli olduğuna inanan Atay, bu gücün henüz bütün yönleriyle kavranmadığını düşünür. 

Bu kavrayışın bir tezahürü olarak görmektedir yeni romanını. Bunun için farklı okumalar 

yapmaya başlamış ve derin bir araştırma işine girmiştir. Artık tarih ve sosyolojik içerikli 

kaynaklara daha fazla eğilmeye başlamış ve bu kapsamda Toynbee’nin tarih kitapları, Oscar 

Lewis’in sefaletin kültüründen söz eden incelemesi, Frantz Fanon’un ve Spengler’ın kitapları 

onun başucu eserleri haline gelmiştir.317 Türkiye’de devlet, toplum ve birey ilişkisinin bu 

ilişkinin dünyanın başka yerlerindeki görünümlerinden farklılık arz ettiğini düşünen Atay, bu 

ilişkiyi bireyin kendine yabancılaşması, korku ve ceza kavramlarıyla anlamaya çalışmıştır. 

“Bir de her dönemin başarılı kahramanları vardır. Bunların çoğu 

uzlaşımcıdır ve bir sürü tipinin becerikli örnekleridir. Bir de devlet var 

tabii. O da kolektif kahramandır. Sıçrama gösterdiği ender zamanlarda 

başarısızlığa uğrar. Bizim insanımız da başka türlüdür, devletimiz de. 

Onda tesadüfi olan. rasyonel olmayan, keyfi unsurlar çoktur. Batıya 

benzemez. Sıcak bir görünüm alır aklın dışına çıktıkça; fakat bizde 

insana da devlete de güvenmeye gelmez; pahalıya mal olur sonu.”318  

 Oğuz Atay, özellikle yetmişli yıllarda, daha önceden tanışmış olduğu Halit Refiğ’le 

yakın bir ilişki içine girmiş ve bu yakınlık özellikle onun düşünce dünyasında etkisini 

                                                           
316 Recep Bilginer, “Şimdi Ne Yapıyorlar?”, Oğuz Atay’a Armağan: Türk Edebiyatının “Oyun/Bozan”ı 

içinde, Handan İnci (haz.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.415.  
317 Y. Ecevit, a.g.e. 2005, s.456. 
318 O. Atay, a.g.e. 2016, s.100. 



179 

 

göstermiştir. Entelektüel bakımdan daha fazla paylaşım içinde olduğu Halit Refiğ, Kemal 

Tahir’in çevresine dâhil olan ve ulusalcı sinema anlayışını benimsemiş bir yönetmendir. Söz 

konusu entelektüel yakınlığı, Atay’ın 1974-1976 yıllarına ait günlüğüne aldığı notlardan da 

takip etmek mümkündür.319 

 Bu dönemki notlarında artık Oğuz Atay’ın daha fazla Türkiye düşünce tarihiyle, 

Doğu-Batı karşıtlığıyla ve bu karşıtlığın Türkiye kültür tarihine olan yansımalarıyla 

ilgilendiği görülmektedir.  

 Türkiye toplumunun az gelişmiş veya geri kalmış bir toplum olarak 

değerlendirilemeyeceğini düşünen Atay, Türkiye toplumunun daha ziyade eski gücünü 

kaybetmiş bir toplum olarak kavranabileceğini ifade eder.320 ‘Türkiye’nin Ruhu’ başlıklı 

roman dizisinde, bu soylu toplumun kolektif bilinçaltını, kişilerin yok olmasıyla yok olmayan 

ve kuşaktan kuşağa geçen o ruhu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Kısaca Atay’ın Türkiye’nin 

Ruhu ile kastettiği Doğu ve Batı arasında sıkışmış Türkiye toplumunun kimlik sorunsalıdır.  

 Oğuz Atay’ın, Türkiye modernleşmesini bir kopuşlar zincirinden ziyade bir 

süreklilikler dizisi olarak okuduğu anlaşılmaktadır. Roman kapsamında yaptığı araştırmalara 

bakıldığında bu araştırmaların çoğunlukla Osmanlı toplumundaki birey-devlet ilişkisine ve bu 

ilişkinin günümüze olan yansımalarına odaklandığı görülür. Atay, Osmanlı’dan günümüze 

geçen siyasi bir reflekse işaret eder. Bu refleks unutmakla ilgilidir. Osmanlı toplumu 

geleneksel bir toplum olarak unutmak üzerine kurulu bir toplumdu. Geçici bir dünyada 

yaşadığının bilincinde olan bir toplumda, biriktirmek değil, unutmak esastır. Bu yüzden, 

Osmanlı, mezarlıkları yaşamla içiçe sunan mimariyi benimsemiştir mesela. Unutmanın esas 

olduğu bu kültürde kendini tanımak, kendiyle yüzleşmek veya kendi üzerine düşünmek 
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mutsuzlukla eş anlamlıdır. Osmanlı toplumunda bireyi hatırlatacak küçük ayrıntılara veya 

belgelere gereksiz gözüyle bakılmıştır. Bireyi mutlu edecek ayrıntılar yerine, toplumu mutlu 

edecek kurallar ciddiye alınmıştır. 

 “Osmanlı bunu İslamlığın ciddiye alınışından da öteye götürdü. 

Kuralları ciddiye aldı, insanı ciddiye almadı. Sorunların sayısını 

azaltarak mutluluğu arttırmaya çalıştı. Bütün değişimleri devlet eliyle 

gerçekleştirmek istedi. Nevzat Tandoğan, yakalanıp yanına getirilen 

bir solcuya, ‘Bu memlekete komünistlik gerekirse onu da biz getiririz. 

Sana ne oluyor?’ demişti. Bireye ne oluyordu? Yahya Kemal 

kendisine soru sorulmasından hoşlanmazdı. O, geleneği temsil 

ediyordu. Onunla tartışılamazdı. Kendisine bir toplantıda genç bir 

adam soru sorunca yanındakine dönerek, ‘Kim bu adam?’ demişti.”321 

 Oğuz Atay, Türk toplumunun yaşam biçimini temellendiren ve Osmanlı’dan tevarüs 

eden devlet ve toplum sisteminin özünü, kapalı sistem yaratıklarının örgütlediği korku olarak 

tasvir eder. Bu korku hiyerarşik olarak en baştan en aşağıda bulunanı eşitleyebilen ve 

kimsenin bastırmaya gücünün yetmediği ve hatta herkes tarafından beslenen bir duygudur. 

“Hiçbir ülkenin resmi dili, fermanların Osmanlıcası kadar insanların 

anlayamayacağı bir biçime sokulmamıştır. Bu bakımdan Devlet, 

Kafka'nın insanları için aşılmaz bir duvar olan bürokrasiye çok benzer. 

Lale Devri bir bakıma istisnadır. Devlet her türlü eleştiriye kapalıdır. 

Divan şiiri her türlü eleştiriye kapalıdır. Düşünce her türlü eleştiriye 

kapalıdır; felsefe yoktur. Tek felsefe bireyin yok oluşudur; vahdet-i 

vücud’dur. Şiirde, divancılar ‘biz’ diye seslenir. Eleştiri çirkini 

güzelden ayırır; oysa çirkin yoktur. Kapalı sistemdir bu. Ülkücü insan 

yoktur. Ülkücülük bireyciliktir. Özgün sanat yoktur. Usta-çırak ilişkisi 

içinde taklit vardır. Bir bakıma gelenek de yoktur. Usta, yaşantısını 

kimseyle paylaşmaz; yaratıcılığın ayırıcılığı kendisiyle birlikte ölür. 

Ne ruhun ölümsüzlüğü, ne de canlı dünyanın gürültüsü duyulmaz. 
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Batıya olduğu kadar, Doğuya da kapalı bir sistemdir bu. Orta 

Doğu’dur, Kenar ‘Batı’dır. Ne Doğu’dur, ne Batı’dır. Kafka’nın yer 

altında yaşayan hayvanı gibi, kendisine doğru kazılan bir tünelin 

içindeki bilinmeyen düşmanı korkuyla bekler. Bizim ‘ilk günah’ımız 

belki de budur: Kapalı sistem yaratıklarının dış dünyaya karşı 

beslediği korkudur.”322  

 Bütün değişimlerin devlet eliyle yaşandığı bir ülkede, birey, kendini baskı altında 

hissedecektir. Birey, böylesi bir toplumda bir figür olmaktan öteye gidemeyecektir. Birey, 

çoğu zaman, korkuyu kontrol eden bir yapı olan siyasi iktidar karşısında, yaşamına 

yabancılaşacaktır. Korku kültürü, toplumsal güvensizliğe yol açar. Korku ve güvensizlik, 

birbirini besleyen duygulardır. Toplumsal korku, sadece bireyi kendi yaşamına karşı 

yabancılaştırmaz, aynı zamanda bireyin ötekine karşı duyduğu güveni yok eder. Bireylerin 

birbirine karşı ahlaki sorumluluk duymadıkları bir toplumda, korku kültürü hâkimiyetini ilan 

eder.323 Bu bağlamda, korku kültürüne sahip toplumlarda insanları birarada tutacak güven 

duygusu yerini başka mekanizmalara bırakır. Atay’a göre, fethetme arzusu bu mekanizmanın 

en başında gelir. 

“(…) Yaşama korkusudur. Fütuhat da, herkese ve her şeye boyun 

eğdirerek bu korkudan kurtulma çabasıdır. Dünyayı bir savaş alanına 

çevirdikten sonra, her yandan düşman saldırısı bekleyenlerin 

korkusudur. Bir şehire kapanıp, bütün ülkenin saldırısını bekleyen 

sarayın korkusudur bu. Sarayı kaleye çevirenlerin korkusudur. 

Kardeşleri tarafından öldürülmeyi bekleyen Saray'ın korkusudur. Her 

davranışın devlete yöneldiğini sanan paranoyak yöneticilerin 

korkusudur. Kültür korkusudur. Matbaadan, şiirden, resimden, 

felsefeden, hatta dinden korkmaktır bu. Halk Partisi'nin Köy 

Enstitülerinden korkmasıdır. Demokrat Parti'nin modern resimden 
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korkmasıdır. Bazı solcuların modern edebiyattan. modern sanattan 

korkmasıdır. Halkın içinde sivrilen esnafın, eşrafın, mollanın halktan 

korkmasıdır.”324 

 Kendi yaşamına yabancılaşan birey, bu yabancılaşmayı aşabilmek adına bazı davranış 

stratejileri geliştirecektir.  

“(…) Bunun için müeyyideler gevşektir; herkes korkmalıdır, ama ceza 

da uygulanmamalıdır. Müeyyidelerden hayatı zehir edecek kadar 

korkulmalıdır; ama isyan ettirecek kadar kesin olmamalıdır. Neyin ne 

olduğu hangi suçun cezası ne kadar olduğu bilinmemelidir. Fakat 

herkes her an suç işlediğini hissetmelidir ki başkaldıramasın. Her 

zaman, suç işlediği halde kendisine taviz verildiğini hissettiği için başı 

önünde dolaşır insanımız, bizim 'ilk günah'ımız budur: 

cezalandırılmayan küçük günahların toplamı. Hoşgörümüz de budur. 

Ayrıca devlet de aynı suçluluk duygusu içinde müeyyideleri 

uygulamaz. Bu bakımdan bağışlayıcıdır. Karşılıklı bir oyundur bu. 

Bağışlanmayan tek suç, bu oyunu farketmek, bu oyuna karşı 

çıkmaktır. Gerçeği aramaktır. Bilim bunun için tehlikelidir, felsefe 

bunun için tehlikelidir, 'deneme' bunun için tehlikelidir, roman ve 

hikâye bunun için tehlikelidir. Belirli kalıplar içinde kalan şiir bunun 

için tehlikesizdir. Taklitçi olmayan Batıcılık bunun için tehlikelidir. 

Gerçeği arayan Doğu bunun için tehlikelidir.”325 

 Atay’a göre Doğu’da devlet, Batı’dan farklıdır. Güven temelinde bir ilişki aramak 

nafiledir çünkü onda tesadüfi olan, rasyonel olmayan ve keyfi unsurlar çoktur. Korkuyu 

kontrol eden siyasi iktidarın yönetilenlerle kurduğu ilişki, bir oyun gibidir. Korku özünde 

korkulan nesneyle belli bir mesafe gerektirir. Bu mesafe, çoğu zaman, devletin kendine açtığı 

varoluş alanıdır.  Bu kör kuyunun zeminini sarsacak her faaliyet veya her girişim tehlikeli 
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sayılacaktır. Oğuz Atay’ın ifadesiyle, devletle birey arasında kurulmuş korku ilişkisini deşifre 

edecek her türlü sanatsal ve bilimsel faaliyet potansiyel bir tehlike arz edecektir.  

 6. Kimlik Bunalımı, Sıkıntı ve Yabancılaşma  

 Oğuz Atay’ın eserlerinde, bireyin yaşadığı kimlik sorununa sıklıkla yer verilir. Kimlik 

sorunu, bireyin kendi Ben’ini bulma arayışıyla şekillenir. Atay’ın eserlerindeki tiplerin 

yaşadığı uç olgular arasındaki gidip gelmeler, bir yönüyle kimlik bunalımının birer 

tezahürüdür. Selim’in kendi hayatı için edebiyattan örnek arayışı, bu örneklerin etkisinde 

kalma korkusuyla bunları değiştirmeye çalışması, kimliğini toplumsal müdahaleden korumak 

için uyumculuğa karşı aşırı tepki sergilemesi gibi hareketleri kimlik bunalımına örnek olarak 

gösterilebilir.326 Onun kahramanları, küçük burjuva yaşam tarzını benimsemiş fakat bu 

yaşamı yeri geldikçe dışarıdan eleştirebilen aydın kişilerdir. Dolayısıyla, bu kişiler için, 

kimlik krizinin varoluşsal bir boyutu bulunmaktadır. 

 Atay’ın Günlük’te bahsettiği fakat tamamlayamadığı ‘Türkiye’nin Ruhu’ başlıklı 

roman üçlemesini hatırlayacak olursak, onun bu coğrafyada yaşayanların modernleşme 

bağlamında yaşadığı kimlik krizini, devlet ve toplum çerçevesinde ele almayı istediğini 

görebiliriz. Türkiye’nin ruhu ne demektir? Batı kimdir? Batıyı hangi değerler temsil eder? 

Peki, Türk olmak veya Doğulu olmak ne demektir? Doğu ve Batıyı bir arada sentezlemek 

mümkün müdür? Günlüklerinde, Türk halkının evrensel olduğunu, aydınların onun derinliğini 

ve ruhunu hissetmekten kaçındığını belirtir Atay. 

“Amerikalı. Avrupalı kendi dışındaki kültürleri sadece inceler; bizim 

samimiyetimizi ve sıcaklığımızı benimsemez. Bu soğuk ve mesafeli 

bir davranıştır. Öğrendiklerini istismar etmek ister. Bu yüzden kaliteyi 

sömürür. İnsanla ilgisi sadece kendi insanı bakımındandır. Bir 
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Afrikalıyı. Bir Hintliyi, bir Çinliyi, bir Rus'u, bir Türk'ü hissedemez 

içinde. Her şeyi bir anatomi masasına yatırır, kusurları ortaya koyar. 

sahip olabileceklerini alır -mülkiyet duygusu-. Edebiyatta bile çıkarına 

bakar. Bir Puşkin'i anlayamaz. Dostoyevski'ye, Tolstoy'a yaklaştığı 

gibi yaklaşamaz. Biz Steinbeck'in pamuk ve şeftali toplayan işçileriyle 

birlikte acı çekeriz, Hamlet'in meselesine katılırız. Palto bizi derinden 

sarsar. Batılı değerlendirir, biz severiz. Yalnız Batıya karşı olmak da 

bu evrenselliğimize uymuyor. Türk olarak başka türlü olduğumuzu, 

barbar ve geri kalmış olmadığımızı hissetmek için Batıya karşı 

çıkıyoruz sanki. Biz Doğuya da Batıya da sahip çıkabiliriz oysa.”327 

 Kültürel kimliğin inşası ve kültürel farklılık gibi konular, Batı modernliğine geç 

kalmışlık bağlamında gündeme gelen bir konudur. Birey, böyle bir modernliğin inşa ettiği 

dünya aracılığıyla kimliğine kavuşmaktadır. Ancak, bu zemin sarsılmaya başladığında bireye 

ne olmaktadır? Birey böyle bir değişimi nasıl içselleştirebilmektedir? Birey bu modern 

dünyada kartezyen ikiliklerle gerçekliği anlamlandırmaktadır. İki dünya arasında gidip gelen 

modern birey, her iki dünyaya da kendini ait hissetmemeye başladığında yaşanan anlam kaybı 

nasıl açıklanabilir? Geleneğin izlerinin silindiği, geleceğin belirsizleştiği bir zeminde modern 

birey şimdiyi nasıl kurabilir? Bu sorular, temelde modernliğin sorgulanmasıdır.328 

 Oğuz Atay, bu sorgulamayı birey/toplum karşıtlığı içinde yapmaktadır. Onun 

kahramanları, toplumsal açmazlarla hesaplaşmadan önce kendi kimliğiyle yüzleşir. Bu 

yüzleşmenin önemini sürekli dile getiren Atay, roman kahramanlarının adlarını ve soyadlarını 

verirken dahi bu sorunsalı gözetir. Tutunamayanlar’da Turgut’un soyadı Özben’dir. Tehlikeli 

Oyunlar’ın kahramanı Hikmet’in adı, karısı Sevgi ve âşık olduğu Bilge’nin bir karışımını 

ifade eder ve soyadı Benol’dur. Dolayısıyla, Atay’ın eserlerinde, isimlere yansımış bir kimlik 

kaygısı görmek mümkündür. 
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 Modernleşme sürecinde olan toplumlarda aydınlar, aldıkları eğitimin bir sonucu olarak 

ortaya çıkarlar. Kişi bu eğitimi ya dışarıdan ya da ülke içindeki bir eğitim kurumundan alır. 

Batılı bir eğitim sisteminin bir sonucu olarak çoğu zaman ülkelerindeki toplumsal ihtiyaçların 

ötesinde bir konumda bulunurlar. 

 Baskın Oran, ‘az gelişmiş’ olarak sınıflandırdığı ülkelerde aydınların sırf aldıkları 

eğitimden dolayı bir huzursuzluk içinde olduklarını ve toplumlarına yabancılaştıklarını 

belirtir. 

“Bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak için, ileri bir Batı ülkesinde 

okuyup da azgelişmiş bir ülke olan yurduna dönmüş bir kişi için 

görünürde üç seçenek vardır: Birincisi, geleneksel topluma uymak, 

İkincisi bu toplumu kendisine uydurmak, üçüncüsü de geldiği yere 

"çekip gitmek." Üçüncü seçenek aydını fizik olarak ortadan kaldırdığı 

için bu seçenekler ikiye iner. Aslında ikiye de inmez. Bire iner. Çünkü 

tıpkı toplumların yaşamında olduğu gibi, bireylerin yaşamında da 

rikorsi diye bir şey, yani yaşanmış ve alışılmış bir düzeyden geriye 

dönüp daha aşağıda karar kılmak diye bir olay olamaz. Nasıl bir 

toplum kapitalizmi yaşadıktan sonra feodalizme dönemezse, kişiler de 

dönemez. Bu nedenle aydınların karşısındaki tek seçenek, toplumu 

kendilerine uydurmak, yani Batı modeline uyarlamaktır. Bunu 

yapmazlarsa yabancılaşmaktan kurtulamazlar.”329 

Yabancılaşma sorunu, Oğuz Atay’ın roman kahramanlarının da yaşadığı bir sorundur. 

Toplumun yerleşik değer ölçütlerine itiraz eden, bu değerleri sorgulayan, bu sorgulamayı 

kendi kişilikleri üzerinden yapan karakterlerdir bunlar. Tutunamayanlar’da Turgut Özben ve 

Selim Işık, Tehlikeli Oyunlar’da Hikmet Benol, Oyunlarla Yaşayanlar’da Coşkun Ermiş, Bir 

Bilim Adamının Romanı’nda Mustafa İnan topluma yabancılaşma sorunu yaşayan ve bu 

sorunla iç dünyalarında hesaplaşmaya çalışan aydınlardır. Yabancılaşma sorununu aşmanın 
                                                           
329 Baskın Oran, “Azgelişmiş Ülkelerde Aydın ve Milliyetçilik”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu içinde, 
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yolu ise, ilk olarak, bireyin yaşadığı çelişkinin veya kimlik probleminin toplumsalla olan 

bağlantısını kurabilmesinden geçer. 

Oğuz Atay’ın, aydının iç dünyasında yaşadığı bunalımı, toplumsal düzenle olan 

çelişkisini ve yabancılaşmasını ele aldığı önemli bir eseri de onun tek tiyatro eseri olan 

‘Oyunlarla Yaşayanlar’dır. Bu eserde, aydını temsil eden Coşkun Ermiş emekli bir 

öğretmendir ve Atay’ın diğer kahramanları gibi sürekli bir iç hesaplaşma yaşar. Fakat Coşkun 

Ermiş’i diğer kahramanlardan ayıran özelliği, onun kendi üzerinden Türk aydınının 

özeleştirisini yapmasıdır.330 Topluma yabancılaşmış aydının suçu yine aydının yapıp 

ettiklerinde veya sorumluluktan kaçışında gizlidir. Türk aydını kendi konumuna uyum 

sağlayacak bir toplumda yaşamanın tedirginliğini duymakta ve onun baskıcı kurallarının 

içinde bunalmaktadır. Coşkun Ermiş bu özeleştiriyi bir sahnede şu şekilde dile getirir: 

“Ey zavallı milletim dinle! Şu anda, hepimiz burada seni 

kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ey milletim, senin 

hakkında, az gelişmiştir, geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Ey 

sevgili milletim! Neden böyle yapıyorsun? Neden az gelişiyorsun? 

Niçin bizden geri kalıyorsun? Bizler bu kadar çok gelişirken geri 

kaldığın için hiç utanmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ki, sen 

neden geri kalıyorsun diye durmadan düşünmek yüzünden, biz de 

istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz.(…) Ey şu fakir milletim! Aslında 

seni anlatmıyoruz. Sefil ruhlarımızın korkak karanlığını anlatıyoruz. 

İşte onun için sana yanaşamıyoruz. Senin yanında bir sığıntı gibi 

yaşıyoruz.”331 

Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar ve Oyunlarla Yaşayanlar tematik yönden 

birbiriyle uyumlu olmaları bakımından birbirinin devamı gibidirler.332 Her üç eserde de 

aydının gerek iç dünyası gerekse toplumsal konumu oyun öğesi aracılığıyla anlatılır. Atay’ın 
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aydınları, toplumun beklentileri doğrultusunda yaşamaya çalışan ve bu süreçte kendi 

kimliklerini sorgulayan bireylerdir. Bu çatışmayı çoğu zaman oyunlar yoluyla aşmaya çalışır. 

Bu bağlamda eserlerde yer verilen oyunlarda bazen burjuva değer dünyası eleştirilir bazen de 

maddi yaşam dünyasından kaçış kurgulanır. Bu kaçış ihtiyacı ise çoğu kez aydının yaşadığı 

sıkıntıyla başlar. 

 Öte yandan, Oğuz Atay’ın aydın bireyleri için sıkıntı merkezi bir kavramdır. 

Sıkıntıyla baş edebilmek için oyunlar oynar ve bu şekilde bir anlamda hayatta kalma stratejisi 

geliştirirler. Fakat Atay’ın kahramanlarının sıkıntıyla ilişkisi varoluşsal bir krizin 

yansımalarıdır. 

“Bütün insanlar sıkıcıdır. Sıkmak, kendini ve başkalarını sıkmak diye 

ikiye ayrılabilir. Başkalarını sıkanlar ayaktakımı, yığınlar ve genel 

olarak bütün insanlık kafilesidir. Kendilerini sıkanlar ise seçkinler, 

aristokratlardır; şu garip bir gerçek ki kendilerini sıkmayanlar 

genellikle başkalarını sıkarlar, kendilerini sıkanlar da başkalarını 

eğlendirirler. Kendilerini sıkmayan insanlar genellikle şu ya da bu 

şekilde kendilerini son derece meşgul eden insanlardır; bu insanlar 

tam da bu sebepten en sıkıcı, en çekilmez olanlardır.”333 

Oğuz Atay’ın kahramanlarının yaşadığı sıkıntı, genel olarak, bu ilk türdeki sıkıntılar 

gibidir. Kendi iç hesaplaşmasına yönelen aydının kendini sıkmaya başlaması, bu sıkıntının 

yaratıcı bir boyuta ermesi ve devamında onu bir arayışa itmesiyle neticelenen bir süreci 

barındırır. Tutunamayanlar’da Selim’in yaşadığı sıkıntı, görünürde gündelik hayatın 

basitliğinden kaynaklanır. Turgut’un üniversitede Selim’le tanışmasına bir sıkıntı vesile 

olmuştur. Selim ve arkadaşı, derste sıkıldıkları için bir oyun oynarlarken Turgut’un ilgisini 

çekmiştir. Sıkıntı, bir oyun haline getirilerek bu duygu daha farklı bir perspektif içinde 
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yaşanır.334 Aynı şekilde, Turgut’un içinde bulunduğu küçük burjuva dünyası da Selim’in 

ölümünden sonra kendisini sıkmaya başlayacak ve onun kendi Ben’ini aramasına yol 

açacaktır.  

Atay’ın aydınlarının yaşadığı kimlik bunalımı, yabancılaşma ve sıkıntı gibi sorunların 

temelinde kişiliklerindeki çağdaş düzey ile ülkenin içinde bulunduğu az gelişmişlik arasındaki 

çelişki yatar.335 Bireyin kendisiyle, içinde bulunduğu toplum arasındaki mesafe açıldıkça 

kimlik bunalımı baş göstermekte, birey bu sorunu ve yabancılaşmayı aşabilmek için hayatta 

kalma stratejileri geliştirmeye çalışmakta ve çoğu zaman tehlikeli oyunlara sürüklenmektedir. 

Bu oyunların tehlikeliliği ise, çoğu zaman ülkenin gecikmiş modernliği ile yakından bağlantılı 

olmaktadır. 
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SONUÇ 

Bugüne değin Türkiye modernleşme sürecini farklı veçheleriyle ele alan ve söz 

konusu sürece ilişkin çeşitli eleştiriler ve itirazlar dile getiren pek çok düşünce ve yorum 

ortaya atılmıştır. Bu eleştirilerde, genel olarak, modernleşme sürecinin tepeden inmeci bir 

yaklaşımla topluma dayatılmak istendiği, sivil toplum eksikliği ile malul olduğu, devletin 

bekası sorununa indirgendiği, sürecin kendi gelenekselliğini kuramayarak kopuşlar ve 

kırılmalarla ilerlediği ve sınırlı bir siyaset paradigması içine hapsedildiği gibi değişik siyasi, 

sosyal ve kültürel sorunlar vurgulanmıştır. 

Fakat bizleri Oğuz Atay’la birlikte Türkiye modernleşme süreci üzerine düşünmeye 

sevk eden başka bir eleştiri daha var. Bu eleştiri ise genel olarak, modernliğin bir vaadi olan 

bireyselliğin ve onun temelini oluşturan özerk davranabilme yeteneğinin yaşama 

geçirilebilmesi sorunu olarak özetlenebilir.  

Kürşad Ertuğrul’un, Türkiye modernleşmesinin toplumsal ve bireysel özerkleşme 

potansiyeli taşımakla beraber bu potansiyeli çoğu zaman ketleyen bir deneyim olduğunu 

belirttiğini ve bu deneyimin yetkin tanığı olarak da modern Türk romanını gösterdiğini daha 

önce işaret etmiştik.336 Cornelius Castoriadis’in felsefi ve teorik çerçevesinden hareketle 

Türkiye modernleşme deneyimini değerlendiren Ertuğrul’a göre, Oğuz Atay, edebiyatı 

tarihsel ve toplumsal alanla eleştirel bir yüzleşme için kullanmıştır. Türkiye modernleşme 

deneyiminin potansiyelleri ve kısıtları ile yüzleşmek demek, bireyi, özerkliği ve 

kendiliğindenliği içinde bir varoluş biçimi olarak tekrar yaratabilmektir. Bu kapsamda, 

bireyin, Türkiye tarihsel ve toplumsal alanını oluşturan değerlerle, kurumlarla, anlamlarla ve 

tahayyüllerle ne ölçüde açık ve özerk bir ilişki kurabildiği önemli bir sorun olarak tezahür 
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eder. Bu ilişkinin kurulma biçimi, Türkiye modernleşme sürecinin niteliğinin belirlenmesinde 

ön plana çıkmaktadır. Bu nitelik ise doğrudan bireyin yaşamıyla kuracağı ilişkiyi 

belirlemektedir. Oğuz Atay’ın romanları ve hikâyelerindeki karakterler, modernleşme 

sürecinin taşıdığı bu parçalanmışlıklar ve gerilimler içinde kendi yaşamını olumlamaya ve bu 

olumlama üzerinden bireysel ve özerk yaşamını sürdürmeye çalışan küçük burjuva 

aydınlardır. 

Birey, ister modernliğin bir toplumsal tasarımı olarak ele alınsın isterse bir toplumsal 

ideal olarak kavransın biricikliğe ve farklı olmaya işaret eder. Tarih boyunca modernlik 

projesine bir özne olarak dâhil olamayanlar -bir yönüyle bireysellik performansı 

sergileyemeyenler- kendilerine verili kimlikler içinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Tam 

tersine, modernliğin sunduğu olanaklar içinde kendilerini dönüştürmeyi başaranlar ise–

modernliğe uyum sağlayanlar- kendi benliklerinin özerkliğini yaşama geçirmeyi 

başarmışlardır.337  

Bireysellik, en başta kişinin özerkliğine işaret eder. Özerklik ise, bireyin içinde 

bulunduğu koşulları yine içinde bulunduğu toplumun içsel dinamikleri ile anlayabilmesini şart 

koşar. Aynı tespitler bireyin içinde var olmaya çalıştığı toplumun özerkliği için de geçerlidir. 

Modern toplum, özerkliği sayesinde varoluş koşullarını sorgulayabilen, sorguladıkça 

dönüştürebilen ve dönüştürebilme gücünü kendinde bulan bir toplumdur. Bu bağlamda, 

özerkliğin, hem bireyselliğin hem de toplum içindeki bireylerin birbiriyle etkileşimini 

mümkün kılan bir modernlik anlatısı olduğunu söylemek mümkündür. 

Oğuz Atay’ın eserlerindeki karakterler içinde bulundukları toplumsal sınıfın hareket 

yasalarını aynı biçimde üretmeye çalışsalar da çoğu zaman bunu başaramazlar. Sıradan 

                                                           
337 Meltem Ahıska, “‘Kimlik’ Kavramı Üstüne Fragmanlar”, Defter Dergisi, Sayı:27, Metis Yayınları, İstanbul, 

s.16. 



191 

 

olmanın, çoğunluğun değerini taklit etmenin ve başarı odaklı bir hayat sürmenin övüldüğü 

böylesi bir yaşamdan kurtulmak isterler aynı zamanda. Bunun için kendilerini, çevrelerindeki 

insanları ve toplumu sürekli eleştirirler. Bu eleştirilerinin amacı kendileri ve içinde 

bulundukları toplumsal yaşam hakkında bir hakikate ulaşma kaygısıdır. Cornelius Castoriadis 

için özerk birey, kendi yasasını kendi koyan, koyduğu bu yasa doğrultusunda yaşamını 

sürdüren ve karşısına çıkan toplumsal engellerde hep kendi yasasına sahip çıkan kısaca 

başkaları tarafından konulan yasalara boyun eğmeyendir. Buradaki başkası veya öteki salt 

bireyin dışındaki kişilerden ibaret değildir. Çoğu zaman bireyin kendi zihninde mücadele 

ettiği kendi içindeki ötekilerdir.338 

Cornelius Castoriadis’in özerk birey ilgili kavramsal çerçevesi, Oğuz Atay’ın ana 

karakterlerinin varoluş hikâyelerini daha vurgulu bir biçimde anlayabilmek için gerekli fakat 

yetersizdir. Kendi söylemini kendi kuran, başkasının söylemine dâhil olmamayı içeren bir 

yaşam kurmayı deneyen kahramanlardan örülüdür Atay’ın yarattığı karakterler. Bu 

karakterler, sınırları belli bir iktidar tarafından çizilmiş bir söz siyasetine dâhil olmayı 

reddeden ve hatta bu söz varlığını ironik bir dille alaya alan, bu söz varlığı içinde sıradan bir 

madde olmayı kabul etmeyerek kendi hakikat ansiklopedisini yazmaya çalışan, başkalarının 

söz varlığıyla tanımlanmak, tarif edilmek veyahut adlandırılmak istemeyen339 ve elbette 

bunun bedelini ödemeye hazır bireylerdir. Bu bireyler, küçük burjuva yaşamının vaadi olan 

her tür arzu biçimlerine karşı tavır alırlar.  

Bu tavır alış, çoğu zaman yaşanan veya başa gelen bir ‘olay’ ile olur. Bu olay, 

Tutunamayanlar’da, Turgut’un üniversiteden arkadaşı Selim’in intiharını gazeteyi 

karıştırırken ve bir cinayet haberinin sonunu ararken birden gözüne çarpmasıyla meydana 

                                                           
338 Cornelius Castoriadis, Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? Cilt 1: Marksizm ve Devrimci 

Kuram, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.178. 
339 Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, s. 40-41. 
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gelir örneğin. Bu anlamda olay, küçük burjuva dünyasının normal seyrine müdahale eden ve 

çarpan bir şeydir. Tutunamayanlar’ın ilk sayfaları sürekli bu ‘olay’ın Turgut’a nasıl 

yansıdığıyla ilgilidir. Turgut, Selim’in intiharını olayları veren bir organdan yani bir 

gazeteden öğrendiğinden, buna bir olay demek mümkündür fakat Turgut için öğrendiği bu 

olay, kendi iç dünyasına bir yolculuğa başlayış veya mevcut yaşamını sorgulamasına yol açan 

bir özeleştirinin başlangıcı demektir. Bu bağlamda, Turgut’un yaşadığı içe dönüş, bir ‘oluş’ 

şeklindedir. Bir diğer deyişle, Selim’in intiharı, Turgut için bir hakikat sürecine tutulma 

anıdır. Hakikat sürecine tutulma anları, kendi yaşamını sorgulayan ve özeleştiriden kaçmayan 

bireylerin karşısına çıkan olaylardır. Tehlikeli Oyunlar’da Hikmet’in gecekonduya taşınmaya 

karar vermesi, Korkuyu Beklerken hikâyesinde kahramanın, bilinmeyen bir örgütten aldığı ve 

bilinmeyen bir dilde yazılmış tehdit içerikli mektubu ciddiye alış anı, Alain Badiou’nun 

felsefi ifadesiyle söyleyecek olursak, hakikat sürecine dâhil olma anlarıdır.340 Badiou’ya göre 

hakikat bir olaya sadık kalmanın gerçek sürecidir. Bu süreç içkin bir kopuşla yaşanır. 

Hakikatin, durumun içinde yaşanan bir hal olması, onun içkin oluşunu gösterirken, durumun 

egemenin dili ve yerleşik bilgileri karşısında bir anlam taşımaması kopuşu gösterir.341 

Dolayısıyla, hakikatin taşıyıcısı olarak karakterler, başlarına gelen bu olayla birlikte hem özne 

olmakta hem de yerleşik söylem düzeninin dışına çıkmaktadır. Ayrıca bu karakterler, kendi 

sahici arzularını ararlarken hakikat sürecine yakalanmaktan korkmayan ve bunun için 

mücadele vererek toplumsal ve tarihsel alanı dönüştürmeye çalışan karakterlerdir. 

Böylesi bir mücadele içinde olan Selim’in kendi kişisel tarihini ülkenin resmi tarihi ile 

bağlantılı bir biçimde ele aldığı şarkılar bölümünde iki tarih anlatısı karşı karşıya gelir.342 Bu 

karşılaşma aynı zamanda Selim’in özel hayatının resmi tarihte tutuklandığı uğraklardır. 

                                                           
340 Alain Badiou, Sonsuz Düşünce, çev. Işık Ergüden, Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, s.126. 
341 Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 

İstanbul, 2019, s.52. 
342 M. Gürle, a.g.e. 2016, s.62. 
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Atay’ın, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernleşme çabalarını ve bu çabaların bir çocuğun 

hayatına yansımasını parodik bir dille anlattığı bu bölümlerde, okuyucu, Türkiye 

modernleşme sürecinin potansiyelleriyle ve bu sürecin bireyselliğe getirdiği kısıtlarla yüzleşir. 

Bu metinler, resmi tarihin içinde yer bulmaya çalışan bir bireyselliğin hikâyesidir. 

Türkiye modernleşmesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde haklı olarak çok durulmuş 

ancak oluşturulan modern siyasal ve toplumsal alanla, bireylerin nasıl bir ilişki kurabileceği 

üzerinde yeterince düşünülmemiştir. Bir başka anlatımla, Türkiye modernleşmesi topluma 

sunduğu imajlar üzerinden sorgulanmış ve tartışma çoğu zaman bu imajların modernliğine 

hapsedilmiştir. Bu düşünce biçimi ise modernlik sorununu, Batı ile kıyas içinde biz ve onlar 

şeklindeki kültürel ikilikler içine sıkıştırmıştır. 

Oğuz Atay, hem Türk edebiyatına getirdiği biçimsel yeniliklerle hem de Türkiye 

siyasal yaşamına dair özgün fikirleriyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Atay, Türkiye’nin 

modernleşme tarihinde yaşadığı kültürel travmanın izini sürmüştür. Bu travmayı en iyi şekilde 

bireysellik ve kimlik krizi fikriyle açıklamaya çalışmıştır. Türkiye modernleşme sürecinin 

modern öncesi verili kimliklerden hayal edilmiş kimliklere doğru bir süreci başlattığı inkâr 

edilemez. Dolayısıyla, sürecin en başta bireyin kimliği üzerinde varoluşsal etkilerde 

bulunduğu açıktır.   

Oğuz Atay, ‘Günlük’lerinde, Türkiye’nin fakirleştirilmiş ve eski gücünü kaybetmiş bir 

ülke olduğuna ve buna rağmen bugün hala ayakta kalabilmesini geçmişte geliştirdiği olumlu 

davranışlara borçlu olduğuna dair değişik notlar almıştır. Bu anlamda, Türkiye toplumu geri 

kalmış ya da az gelişmiş değil fakir düşmüş bir soylu gibi değerlendirilmelidir. Görüleceği 

üzere, Atay için, Türkiye toplumunun tarihsel mirası bir baskı unsurundan ziyade bir 

zenginlik olarak düşünülmelidir. Ancak, bir tahrif biçimi olarak tarih, zenginlik kaynağı 
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olmanın yanı sıra modern kimliklerin inşasında bir baskı kaynağı olarak ortaya çıkar çoğu 

zaman.  

Oğuz Atay’ın, Türkiye modernleşme sürecini kavrayışının temelinde bireysellik 

anlatısı durmaktadır. Bireyselliğin maruz kaldığı çelişkiler ve bireyin kendisine biçilmiş 

kimlikleri aşma arzusu onun modernliğe bakışını ortaya çıkaran kavramlardır. Çünkü bireyin 

kendi benliği yekpare bir bütün olarak tasavvur edilemez.343 Benlik içinde taşıdığı çelişkilerle 

yaşamını sürdürür ve çoğu zaman bu çelişkiler benliği parçalanmaya meyilli kılar. 

Parçalanmış yaşamların arkasında bireyin verili kimliğiyle çelişen arzuları yatar. Bir başka 

deyişle, bireyi, kendi kimliğiyle sahte bir ilişkiye sokan bu arzularıdır. Bireye arzularının 

kendine ait olduğunu düşündürten, ona dışarıdan verilen kimlikleri iken bu arzuların taklitçi 

doğasını ortaya çıkartan kendi özerk bireysel tutumudur. Dolayısıyla, birey sahip olduğu 

arzular sayesinde kendi kimliğiyle özdeşleşemeyecektir. Kimliğin bir sabitlik değil sürekli bir 

dönüşümün uğrak yeri oluşu ise, tam da bu imkânsızlıkla ilgilidir. Kimliğin oluştuğu yer 

bölünmenin oluştuğu yer olacaktır çoğu zaman ve kimliği sabitlemeye çalışan her türlü 

siyaset veya buna uyumlu bireysel performans daha baştan başarısızlıkla malul olacaktır. 

Atay, Türkiye’nin çocuk kaldığını ve gelişemediğini sıklıkla vurgulamış bir yazardır. 

Batılı birinin gülmekten kırılacağı bir durumla boğuşan ve belki de yaşamını felç eden böylesi 

bir durumla hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan insanlara biçilen konum 

“tutunamayan”lıktır. Bu bağlamda, tutunamayan olma hali içinde barındırdığı kırılganlık 

duygusuyla birlikte, Türkiye insanının modernleşme sürecinin etkilerini içselleştirdiği bir ruh 

hali olarak tanımlanabilir. 

                                                           
343 M. Ahıska, a.g.m. s.22. 
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Çocuk kalmışlık, gerçeklerden korkan ve belki de yaşamaktan korkan dolayısıyla bu 

korkusunu yenebilmek için oyunlar oynayan kişilerden oluşan bir toplum haline dönüştürür 

Türkiye’yi. Oğuz Atay’ın, Türkiye’yi büyük bir oyun yeri olarak nitelendirirken kast ettiği 

hayat acemisi insanların içinde bulunduğu ruh halidir. Böyle bir toplumda ‘her oyun hiç 

yoktan iyidir’ ilkesi kişilerin yaşama felsefesidir. Toplumun her kesiminden insanların bir 

şekilde oynamak zorunda kaldığı bu oyunlar, ne kadar ciddi ne kadar hayati olursa olsun, 

gerçek bir ilişkinin yokluğunda bu ilişkinin yerine konulmuş ikame yaşam formundan başka 

bir şey değildir. Fakat toplumsal hayat, Türkiye insanının önüne sürekli yeni çelişkiler 

koymakta ve bu çelişkiler onun sürdürmeye çalıştığı oyunlar içinde çözülememektedir. Her ne 

kadar oyunların amacı, tam da gerçek hayat ilişkisinden kaçınmak veya böylesi bir ilişkiye 

karşı bir savunma stratejisi geliştirmek olsa da, çoğu durumda, bu oyunlar işlevsiz 

kalmaktadır. Oğuz Atay’ın deyişiyle, her şeyin bağışlandığı böyle durumlarda 

bağışlanmayan tek suç yaşananların bir oyun olduğunu farketmek, bu oyuna karşı çıkmak ve 

hakikati aramaktır.344 

Atay’ın düşüncesinde, Türkiye toplumunda bağışlanamaz tek suçu işleyenler, 

kendisiyle özeleştirel ilişki kurmayı deneyen ve birey olmaya çalışanlar olacaktır. Çünkü Atay 

için bireyi özerk kılan nitelik, onun kendisiyle hesaplaşmadan kaçamamasıdır. Bir anlamda, 

oyunlar oynayamamasıdır.  

Oğuz Atay, Türk romanının gerçek sorununun ‘kişilik problemi’ olduğu 

düşüncesindedir. Bu problem, sadece roman için değil onun içinde var olduğu Türkiye 

modernleşmesi için de geçerlidir. Tutunamayanlar, kendilerini sürekli sorgulayan ve özeleştiri 

yapan bireylerdir. Türkiye’de birey olmanın zorluğunu hayatlarının her aşamasında yaşayan 

                                                           
344 O. Atay, a.g.e. 2016, s.96. 
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tutunamayanlar, kendi yetişme biçimlerinin onlara sunduğu konfordan uzak dururlar. 

Tutunamayanlar, karşılaştıkları her engeli bir sorunsala dönüştürür fakat bunu basit bir karşı 

çıkışla yapmazlar. Bu engellerin toplumsal ve siyasal alanla olan bağlantısını açığa çıkartan 

bir stratejik itirazdır yapmaya çalıştıkları. Bu bağlamda, tutunamayanlar, tutunamama 

hallerini mümkün kılan siyasal ve sosyal her türlü söylemi oyunlaştırarak kendilerine yeni bir 

hayat kurmaya çabalarlar.  

Oğuz Atay’a göre, kapalı sistemi benimsemiş toplumlarda unutmak esastır, öğrenmek 

ve kendisiyle yüzleşmek mutsuzluk getireceği için uzak durulan tavırlardır. Her ne kadar 

unutmanın sağaltıcı bir işlevi bulunsa ve bu bağlamda yeni gelişmelere hazırlık için gerekli 

olsa da, Türkiye toplumunda unutmak tarihsel gelişmelerden uzak durmanın bir yolu olarak 

işlev görmektedir. Yine Oğuz Atay için, bireyin önemsizleştirildiği, onun özerkliğini harekete 

geçirecek yeteneklerinin baskı altında tutulduğu tarihsel ve toplumsal bir alan kurulmuştur 

Türkiye’de. Kuralların ve oyunların ciddiye alındığı ve herkesin alabildiğine insanları bu 

oyunlara çağırdığı böylesi bir ortamda bütün değişimlerin devlet eliyle gerçekleştirilmesinin 

beklenmesi de doğal sayılmalıdır. Devlet sadece değişimleri yaşama geçirmez, o aynı 

zamanda değişimin altında yatan dinamikleri yorumlar, anlamlandırır ve zihinsel bir çerçeve 

sunar. Bu yönüyle bireylerin yerine düşünerek ve duygulanarak onları gereksiz addettiği 

yüklerden de kurtarır. 

Toplumsal bir sistemi kapalı veya açık kılan tarihsel ve toplumsal alan, o toplumun 

içinde bulunduğu modernleşme sürecinin doğasıyla yakından ilgilidir. Türkiye modernleşme 

süreci, özerk bireysellikler yerine inşa edilmiş kimlikler yoluyla kendini var etmeye 

çalışmıştır. Bu ise çoğu zaman bireylerin yaşadığı kimlik krizinin modernleşme sürecinin 

yaşadığı krizle anlaşılmasına yol açmıştır.  
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Oğuz Atay’ın yarattığı karakterler, içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal alanla ve 

dolayısıyla Türkiye modernleşmesinin sorun alanlarıyla yüzleşen karakterlerdir.  

  Oğuz Atay’ın içinde bulunduğu dönemde kabaca iki karşıt edebi akımın var olduğu 

görülür. Bunlardan birincisi, edebi eserlerde yazarın o eserle topluma ne mesaj verdiğinin 

önemli olduğunu düşünen ve bu bağlamda edebi eserin biçimsel özelliklerini ikinci planda 

gören edebiyatçılardır. İkinci gruptakiler ise, eserin biçimine önem verenlerdir. Bu 

gruptakilere göre, edebiyatın asıl meselesi eserlerin içeriği olmamalıdır. Yazarın o eserin 

konusuna nasıl yaklaştığı ve onu hangi biçim içinde anlattığı daha önemlidir. Birinci 

gruptakiler, edebi eserlerde biçimi araçsallaştırırken, ikinci gruptakiler, eserle ortaya konulan 

düşünceyi ikincilleştirirler. İşte, bu iki temel bakış açısı çerçevesinden bakılacak olursa, 

1960’lı yıllar, edebiyat ve sanat ortamının, bir kutbunu toplumsal gerçekçi akımın diğer 

kutbun ise biçimci yazarların oluşturduğu bir ortam olduğunu söylemek mümkündür.  

Oğuz Atay’ın eserlerini kaleme aldığı dönemde, Türkiye’de gerçekçilik akımı 

hâkimdir. Türkiye kapitalizminin geldiği aşamada kentleşmenin hız kazandığı bir ortamda 

toplumsal yapının uyumsuzluğu gündeme gelmekte ve çözümler hızlı bir şekilde 

tartışılmaktadır. Bir yandan sınıf siyaseti temelli romanlar yazılmakta bir yandan da ve daha 

baskın olarak köy temalı romanlar tartışmalara katılmaktadır. İşçi sınıfı tam anlamıyla 

gelişmediği için genellikle köy ve köylü sorunları temalı romanlar edebiyat ortamını 

belirlemektedir. Bu romanların perspektifinden bakıldığında, Türkiye toplumsal yapısını 

anlamak köy gerçekçiliğini anlamakla mümkündü. 

Böylesi bir ortamda üretime başlayan Oğuz Atay’ın eserleri, dönemine hâkim olan 

konulara görece uzak bir konumdadır. Oğuz Atay ilk romanı Tutunamayanlar’ı kendi 

çevresinden gizli yazmıştır. Yakın çevresi onun edebiyata olan ilgisinin farkında olsa da 
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Tutunamayanlar ölçüsünde bir roman herkesi şaşırtmıştır. Onun usta bir romancı olduğu 

Tutunamayanlar romanının TRT roman ödülünde ikincilik kazanmasıyla görünürlük 

kazanmıştır. Hatta en yakın arkadaşları dahi Oğuz Atay’ın böylesi bir yaratıcı kişiliğe sahip 

olduğunu ödülü kazanmasının ardından fark ettiklerini sonradan itiraf etmişlerdir. Onun 

Türkiye modernleşme sürecine yönelik bakış açısı, dönemin siyasal gramerine uygun 

olmadığından edebiyat çevrelerinde kabul görmemiştir. Romanın hâkim sol çevrelerde kabul 

görmemesinin nedenlerinden birisi de köy romanlarında yapıldığı gibi toplumsal gelişme 

yasalarına dayalı hazır gerçekliklerden bahsetmemesidir. 

Oğuz Atay, ciddi ve disiplinli bir düşünce adamı olarak sadece sanat olaylarını değil 

toplumsal ve siyasal gelişmeleri de sürekli takip eden, meydana getirdiği eserlerinde bu 

ilgisini yansıtan, geniş bir kültüre sahip ve siyasal meseleler üzerinde kendine özgü 

düşüncelere sahip incelikli bir dil ustası ve okuyucusunu Türkiye modernleşmesi üzerine 

düşünmeye teşvik eden bir düşünürdür. Eserlerinde kendine özgü üslubuyla Türkiye 

modernleşmesini sorunsallaştırmayı başarmış bir edebiyatçı olarak Oğuz Atay’ın düşüncesi ve 

eserleri, Türkiye modernleşmesini edebiyat içinden düşünme imkânı sağlaması bakımından 

önemini korumaktadır. 
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ÖZET 

Çöllü, İbrahim, Türkiye Modernleşmesini Edebiyatla Düşünmek: Oğuz Atay 

Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç Dr. Nazan Çiçek, 213 s. 

 Bu çalışmada, edebiyatın sosyal bilimlerin diğer disiplinlerine göre farklı bir 

perspektife sahip olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye modernleşme sürecinin ne anlama 

geldiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Edebiyat teorisinde, edebi eserler, nitelik itibarıyla 

kurmaca metinler sayılmakta ise de, bu eserler, Türkiye modernleşme tarihine ilişkin bir 

perspektif sunan ve bu süreci anlamlandıran siyasal metinler olarak da okunabilirler. Türkiye 

siyasi tarihine damga vurmuş konular, edebiyat alanında da ele alınmaktadır. Başta romanlar 

olmak üzere edebi eserler, belli bir dönemi yansıtan, o döneme tanıklık eden ve o dönemde 

geçerli olan söylemleri tartışan siyasal metinlerdir. Böyle bir okuma biçiminin yetkin bir 

örneğini Oğuz Atay’ın eserlerinde görmek mümkündür. Oğuz Atay’ın eserlerinde Türkiye 

modernleşme söyleminin eleştirisi, belli temalar çerçevesinde derinlemesine yapılmıştır. Oğuz 

Atay’ın eserleri ve görüşleri, sosyal bilimcilere Türkiye modernleşmesi üzerine yeniden ve 

farklı boyutlarıyla düşünme imkânı sağlamaktadır. Oğuz Atay’ın eserleri, sahip olduğu anlam 

katmanları, farklı okumalara tanıdığı imkânlar ve alt metinleriyle ve yine Türkiye 

modernleşme tarihiyle kurduğu özel bağlantılar bağlamında ayrıcalıklı bir konumda 

durmaktadır. Oğuz Atay’ın eserleri, modernlik anlatısını kendine özgü üslubuyla sorgulayan 

metinlerdir. Bu bağlamda, toplam üç bölümden oluşmakta olan tezin ilk bölümünde, 

kavramsal çerçeve çizilmiş ve modernlikle ilgili kavramların açıklaması yapılmıştır. Tezin 

ikinci bölümünde, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkinin kuramsal temellerine değinilmiştir. 

Tezin üçüncü ve son bölümünde, Oğuz Atay’ın biyografisi siyasi bir bağlama oturtulmaya 

çalışılmış ve onu anlamak yolunda anahtar kavramların üst şemsiyesi olarak 

değerlendirilebilecek olan üslup konusuna değinilmiştir. Bu bölümde Atay’ın düşüncesinde 
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Türkiye modernleşme sürecinin nasıl sorunsallaştırıldığı bazı tematik kavramsallaştırmalar 

çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Kilit Kelimeler: Oğuz Atay, Türkiye modernleşmesi, küçük burjuva, roman, kimlik, 

birey. 
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ABSTRACT 

Çöllü, İbrahim, Thinking the Modernization of Turkey through Literature: 

Example of Oğuz Atay, Master’s Thesis, Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nazan Çiçek, 213 p.  

 In this study, it is aimed to present what the modernization process in Turkey means, 

with the idea that the literature has a different perspective compared to the other disciplines of 

the social sciences. In literature theory, literary works, even being considered as fictional 

texts, can be regarded as political texts offering a perspective on the history of Turkey's 

modernization and interpreting this process. The issues which put firm stamp on the Turkey’s 

political history have also been discussed in the literature. Literary works, especially novels, 

are political texts which are reflecting a certain period, witnessing that period and discussing 

the hegemon discourses at that time. It is possible to see a good example of such an 

interpretation in Oğuz Atay’s works. The criticism of Turkey's modernization discourse in 

Oğuz Atay's works, was made in accordance with certain themes thoroughly. Oğuz Atay's 

works and ideas provide the social scientists with the opportunity to re-think with different 

dimensions on Turkey’s modernization. Oğuz Atay's works, having different semantic 

stratums, allowing for different interpretations with sub-texts and establishing special links 

with Turkey’s modernization history, still stand in a privileged position. Oğuz Atay's works 

are texts that question the rhetoric of modernity in its own unique style. In this context, in the 

first part of the thesis, which consists of a total of three chapters, the conceptual framework is 

drawn and the concepts related to modernity are explained. In the second part of the thesis, 

the theoretical bases of the relationship between literature and politics are discussed. In the 

third and last part of the thesis, Oğuz Atay's biography was tried to be put into a political 

context and the style which can be considered as the upper umbrella of the key concepts in 
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order to understand him was mentioned. In this part, how Turkey’s modernization process in 

Atay's ideas have been problematized in the framework of some thematic conceptualizations. 

 Key words: Oğuz Atay, modernization of Turkey, petit bourgeois, novel, individual, 

identity 

 

 


