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ÖZ 

 

“Türkiye’de Sahnelenen Antik Yunan Oyunları ve Kültür Politikalarındaki Yeri” adlı 

doktora tezi,  Türkiye kültür devriminin yaşandığı ve bu doğrultuda kültür 

politikalarının şekillendirildiği Tek Parti döneminde Antik Yunan oyunlarının 

tiyatroya ve kültür politikalarına hem söylemsel olarak hem de uygulama bazında 

nasıl ve ne ölçüde hizmet ettiği değerlendirmiştir. Tezin tarihsel gelişim içinde kültür 

politikalarının gelişimini inceleyen ilk iki bölümünde kültür politikalarının genel 

tanımı, aktörleri ve amaçları tartışılmıştır. Bu bölümler ayrıca Batı ve Batı-dışı ulus-

devletlerde kültür politikalarının farklarına işaret etmiş ve ardından Türkiye’nin 

kültür politikalarını Türk modernleşmesi paralelinde ele almıştır. Son bölümde ise 

Antik Yunan oyunlarının Tek Parti dönemi kültür politikalarının hedefleri ve 

programı içindeki yeri, Batılılaşmaya, ulusal kimliğin ve ulusal kültürün 

şekillenmesine katkısı tartışılmıştır. 

 

Tezin araştırma kısmında kültür politikaları üzerine Batı’da ve Türkiye’de var olan 

çalışmalar incelenmiştir. Kültür politikalarının Batı-dışı modernleşmelerdeki hedef 

ve uygulamalarının farklılıklarının tespiti için modernleşme kuramı çerçevesinde bu 

politikalar tekrar değerlendirilmiştir. Tek Parti Dönemi kültür politikalarının 

derinlemesine analizi için Türkiye kültür devriminin hedeflerini belirleyen Kemalist 

ilkelere başvurulmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan belli başlı kültür ve eğitim 

kurumlarının amaç ve programları da bu doğrultuda analiz edilmiştir. Çoğu bu kültür 

ve eğitim kurumları tarafından çevrilen,  sahnelenen ve eğitim malzemesi olarak 

kullanılan Antik Yunan oyunlarının Tek Parti dönemi kültür politikaları içindeki yeri 

ve bu politikalara ideolojik ve uygulamaya yönelik katkıları değerlendirmeye 

alınmıştır. Çalışma, Türkiye’de pek az işlenmiş iki konu olan kültür politikaları ve 

Antik Yunan oyunları hakkındaki literatüre bir katkı yapmayı ve tiyatro ve kültür 

politikalarına disiplinlerarası bir yaklaşım sunmayı hedeflemiştir. 
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ABSTRACT 

 

The PhD thesis titled “Staging of Ancient Greek Plays in Turkey and Its Role in 

Cultural Policies” analyzes how, and to what extent Ancient Greek plays had an 

ideological and practical impact on the Turkish cultural Revolution and theatre, and 

thus the shaping of cultural policies during the One Party Period in Turkey.  The first 

two chapters that cover the historical develeopment of cultural policies also discuss 

the definitions of cultural policies, their actors and aims. These chapters also point 

out the differences between the cultural policies of Western, and non-Western 

nation-states, and analyze Turkish cultural policies in respect to Turkish 

modernization. The final chapter questions the role of Ancient Greek plays in the 

scopes, and programs of One Party Period’s cultural policies, and their contribution 

to the shaping of national identity and culture as well as Westernisation.  

 

The theoratical research is mostly concentrated on the literature on cultural policies 

in the West, and in Turkey. In order to diagnose the differences between Western and 

non-Western nation-states’ cultural policies, these policies were re-examined in the 

light of modernisation theory. For an in-depth analysis of One Party Period’s cultural 

policies, refrences were made to the Kemalist principles that set the goals for Turkish 

cultural revolution and modernisation. In addition, the missions and programs of the 

leading cultural and educational institutions of this period were studied accordingly. 

The role of Ancient Greek plays’ ideological, and practical contribution to the One 

Party Period’s cultural policies were discussed in the light of the Ancient Greek plays 

which were translated, staged, and used as educational material in these leading 

cultural and educational institutions. This study aims to both make a contribution to 

the studies of Ancient Greek plays, and cultural policies in Turkey, and also provide 

an interdisciplinary approach to the studies made in both fields.   
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ÖNSÖZ 

 

Batı’da kültür politikaları, ulus-devletlerin kimliklerinin inşa sürecinde, ulusal 

itibarın yükselmesi ve vatandaşların şekillenmesine ve uygarlaştırılmasına önemli 

ölçüde hizmet etmiştir. Batı-dışı ulusların ve bunlar içinde Türkiye’nin modernleşme 

süreçleri içinde kültür politikalarına Batılı ulus-devletlerinkine ek olarak Batılılaşma 

ve laikleştirme gibi yeni misyonlar da yüklenmiştir. Batı’da hem ekonomik hem de 

siyasi bir gelişime, diğer bir deyişle burjuva sınıfının yükselmesine, paralel olarak 

gelişen kültür politikaları, Batılı olmayan ulus-devletlerde farklı bir rota izlemiştir. 

Batı-dışı modernleşmelerde kültür politikaları, modernleştirici bir elit tarafından, 

tepeden inmeci bir tavırla, siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda ani ve 

geniş çaplı dönüşümlere yol açacak bir biçimde hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda 

da, geleneksel kültür her zaman reddedilmiş, Batı’nın üstünlüğü bizatihi kabul 

edilmiştir. Lakin gelenekselin reddi ve Batı’nın üstünlüğünün ön kabulü ulusal ve 

Batılı olanı da ister istemez karşı karşıya getirmiştir. 

 Hem dünyada hem de Türkiye’de ulus kimliklerin inşası sürecinde tiyatroya, 

kültür politikalarını tasarlayan ve uygulamaya koyanlar tarafından uluslaşma adına 

önemli görevler yüklenmiştir. Türkiye’de tiyatro, Batılılaşmanın ve uluslaşmasının 

yerleştirilmesi ve sürdürülebilir olması adına araçsallaştırılmıştır. Bu görevlerden ilki 

olan Batılılaşma Türk tiyatrosunun hem en temel görevi olagelmiş hem de bir 

anlamda ulusal bir tiyatro kimliği oluşturulmasının önüne geçmiştir. Öyle ki, bugün 

Türk tiyatrosunda kimlik sorunsalının Batı tiyatrosuyla ilişkilendirilmeden 

çözümlenmesi imkânsızdır. Bu sebeple Türk tiyatrosu alanında yapılan 

araştırmalarının çoğunda, Batı tiyatrosunun belirli dönem ve yazarlarının Türk 

tiyatrosu üzerindeki etkisinin tartışılması kaçınılmaz olmuştur.  

Antik Yunan oyunları ise Batı odaklı Türk tiyatrosu araştırmaları tarafından 

bugüne kadar en çok ihmal edilen konudur. Oysaki bu oyunlar hem Batı tiyatrosunun 

kökenidir hem de Türk ulus-kimliğini kurgulayan modernleştirici elitin kültür 

politikaları alanındaki uygulama ve tartışmalarının temel malzemeleri arasındadır.  

Bu bakımdan bu çalışmada Antik Yunan oyunlarının çevirileri ve sahnelemeleri, 

sadece Türk tiyatrosunun gelişimi tartışmaları temelinde ele alınmamış aynı zamanda 
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temel eğitim, merkez-çevre ilişkileri, Türk dil ve tarih tezleri paralelinde de 

tartışılmıştır.  Çalışmanın hem tiyatro araştırmalarına hem de kültür politikaları 

alanına bir katkı yapması hedeflenmiştir. Türk tiyatrosunun ve ulus kimliğinin herkes 

tarafından kolaylıkla kabul edilen Batılı kimliği hakkındaki ön kabullerin kaynakları 

kültür politikaları açısından sorgulanmıştır.  

Benim tiyatroya ve özellikle Antik Yunan tiyatrosuna ilgim tesadüflerle 

başladı. Üstünde amatörce ve çok az bulunduğum sahne, beni hiçbir zaman bir 

tiyatrocu yapamadı ama hayatta cesaretle pek çok perdeyi aralamamı sağladı. La 

Mama’nın sahne arkasından Troyalı Kadınlar’a, Epidauros’un henüz soğumamış 

taşlarından sahnedeki Diyonisos’a bakan bir çift meraklı gözün serüveninin 

arkasında bir ruh hep var oldu. Hayatta sorgusuz sualsiz çalışmalarıma en büyük 

desteği veren ailemdi o kuşkusuz. Eğer bu çalışma da hayattaki her şey gibi bir 

oyunsa, bu oyunda sahneye çıkmam gerektiğinde ise yardım üç yönetmenden geldi. 

Prof. Dr. Dikmen Gürün bu oyunun adını koydu. Türkiye’de kendisinin öncülük 

ettiği Antik Yunan tiyatrosu hakkındaki çalışmalara bir yenisini eklemek için her 

zaman bana destek oldu. Dramaturjinin temelinde oyunun kendi zamanını ve 

mekânını iyi bilmek vardır. Đşte bu birikimi tez boyunca Prof. Dr. Zühre Đndirkaş 

sağladı. Dramaturjinin olmazsa olmazını, diğer bir deyişle dramatik yapıyı anlamak 

ise Yrd. Doç. Dr. Yavuz Pekman sayesinde oldu. Sadece yapıyı kurmamı değil aynı 

zamanda bu oyunu Türkiye’yle ilişkilendirmemi ve Türkiye’nin kültür politikalarının 

bu sahne üzerindeki etkisini araştırmamı da o yüreklendirdi. Oyunun repliklerini ben 

ezberleyene kadar defalarca dinlemeye razı edebileceğim tek kişi Özgür Şeyben’di.  

Aynı zamanda bu çalışmayı defalarca o okudu ve düzeltti.  

Yıllar süren provalar esnasında kültür politikaları alanındaki bilgi ve 

deneyimlerini ve en önemlisi sabırlarını benden esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Serhan 

Ada’ya, Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal’a, Aylin Kalem’e ve tüm çalışma arkadaşlarıma, 

tiyatro bilgisi ve algısıyla bana ilham veren Özlem Hemiş Öztürk’e, Kanada’dan 

yardımıma yetişen değerli dostum Ayşe Batur’a ve çalışmanın ilerlemesi için 

gereken tüm materyali sağlayan Đstanbul Bilgi Üniversitesi kütüphane idareci ve 

çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

Bir kez daha bana tiyatronun kolektif bir deneyim olduğunu hissettirdiniz.
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GĐRĐŞ 

 

Kültür politikaları dünyada ve Türkiye’de sanatsal üretime ve bunlar içinde 

tiyatroya birincil elden etki etmiş ve bu sanat dalının hem gelişimini hem de 

siyaseten kullanımını yönlendirmiştir. Dünyada kültür politikalarının oluşumunda 

önemli bir dönüm noktası hatta milat olarak kabul edilen Fransız Devrimi’nden 

itibaren pek çok Batılı ve henüz Batılılaşmamış olan uluslar tiyatroyu ulus kimlik 

tasarımlarına hizmet eden kültür politikaları vasıtasıyla şekillendirmişlerdir. 

Avrupa’da Türkiye’nin Batı’yı bir model olarak almasının hemen öncesinde yaşanan 

bu gelişmelere, Türkiye de Batılılaşma sürecinin başlamasıyla birlikte dâhil 

olmuştur.  Tüm geç Batılılaşan ve modernleşen ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

kültür politikalarının oluşumu Batılı ülkelerinkinden farklı bir rota çizmiştir. Öyle ki, 

Batı’dan farklı olarak Batı-dışı ülkelerdeki en temel kültür politikaları sorunsalı 

Batı’yla benzeşmek ama aynı zamanda kendi kültürel kimliğini oluşturabilmek için 

de Batı’dan ayrışmak olmuştur. Geç modernleşen ve Batılılaşan devletler Batı 

uygarlığı içinde yer alan bağımsız devletler olmak için askeri, siyasi ve ekonomik 

gelişimleri paralelinde kültürel kimliklerini de kurgulama yoluna koyulmuşlardır. Bu 

sebeple Batı’dan farklı olarak kültür politikalarının temel misyonu Batılılaşma ve 

modernleşme olarak belirlenmiştir.  

Türkiye’de de tüm geç modernleşen Batı-dışı devletler de olduğu gibi kültür 

politikaları ve tiyatronun gelişimi, Türkiye’nin Batılılaşma ve modernleşme 

serüveninin ortak çıktılarıdır. Osmanlı’nın giderek zayıflamasıyla birlikte 

Osmanlı’nın yitirdiği gücüne kendisinden üstün olan Batı’yı örnek alarak ve ona 

benzemeye çalışarak tekrar kavuşacağına inanılmıştır. Osmanlı padişahları, 18. 

yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa hükümdarları gibi kendilerini ululamak ve bu 

hükümdarlarla diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla Avrupalı opera ve 

tiyatro topluluklarını Osmanlı saraylarında ağırlamaya başlamıştır. Bunlar, 

Türkiye’de hem kültür politikalarının hem de Batı etkisinde Türk tiyatrosunun 

gelişimi için atılmış önemli adımlardır. Osmanlı’nın özellikle askeri, ama aynı 

zamanda siyaseten ve kültürel olarak kabul etmek zorunda kaldığı Avrupa 

uygarlığıyla ilk yüzleşmeler de bu vesileyle gerçekleşmiştir.    
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Önceleri sarayda ve Tanzimat’la birlikte saray dışında, orduda ve Đstanbul ve 

Đzmir gibi Batılılaşmanın taşıyıcısı kentlerde artan sanatsal etkinlikler ve bunların en 

başında tiyatro; toplumun farklı aktörlerinin farklı amaçlarla tutunduğu önemli bir 

kültür politikaları aracı olmuştur. Osmanlıcılık ideolojisini hayata geçirmeye çalışan 

Jön Türklerden, Osmanlı yönetiminin uluslararası prestijini sağlamlaştırmaya çalışan 

Osmanlı yöneticilerine ve kendi ulus kimliklerinin yeni idrakine varan ama aynı 

zamanda Osmanlı yönetimi ve Genç Osmanlılarla uyum içinde yaşamaya çalışan 

azınlıklara kadar herkes gerek politik gerek sanatsal kaygılarla Batı etkisinde Türk 

tiyatrosunun gelişimine olduğu kadar kültür politikalarının şekillenmesine de katkı 

sağlamıştır. Kültür politikalarının ve Batı etkisinde Türk tiyatrosunun yeni yeni 

filizlenmeye başladığı bu dönemde her iki alana da hizmet veren aktörlerin ve 

hedeflerin çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bu çeşitliliğe rağmen kültürel alanın tüm 

aktörlerini buluşturan ortak payda ise Batılılaşmaktır. 

Batılılaşmak adına tiyatro faaliyetlerinin kültür politikalarının önemli bir 

ayağı olarak konumlandırılması, sanatsal ve siyasi tüm etkinliklerin baskılandığı 

Đstibdat döneminde bile tiyatro etkinliklerinin sürekliliğini sağlamıştır. II. 

Abdülhamit’in sıkıyönetimi içinde Batılılaşma, daha doğrusu, Batılı devletlere 

rağmen ayakta kalma amacıyla yürütülen tüm faaliyetler denetlenmiş ama ortadan 

kaldırılmamıştır. Đstibdat döneminde ayrıca bu rejimin mutlakiyetçi yapısından 

rahatsız bir sınıfın – Jön Türklerin – ortaya çıkmasıyla birlikte kültür politikalarına 

ve tiyatroya yeni hedefler eklenmesinin de önü açılmıştır. 

Meşrutiyet döneminde Osmanlı’nın var olan mutlakiyetçi yapısının devleti 

çözümsüzlüğe sürüklemesine gelen farklı tepkiler arasında en önemlisi Türkçülüktür. 

Balkan Savaşları ve Osmanlı’nın çöküşünün netleşmesiyle ivme kazanan ulusçuluk 

ideolojisinin Batılılaşma kadar önem kazanması, kültür politikalarına yeni bir misyon 

daha ekleyecektir. Bu bağlamda, Türkiye’nin ilk kültür politikaları kuramcısı olarak 

nitelendirebileceğimiz Gökalp’ın öncüllerinden farkı, ilk kez ulus-kimlik ve kültür 

arasındaki bağlar üzerine eğilmesi ve aynı zamanda tiyatro – kültür politikaları– ulus 

kimlik ilişkisini etraflıca sorgulamaya başlamasıdır. Ulus kimliğin oluşmasında Türk 

tiyatrosunun Antik Yunan tiyatrosuna eğilmesi gerektiğine vurgu yapan Gökalp’ın 

bu görüşleri döneminde etkin olmasa da Cumhuriyet döneminin kültür politikaları 

tartışmalarının ayrılmaz bir parçası olacaktır.  
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Gökalp’ın kültür politikaları alanına teorik katkısı çok yönlüdür. Bir taraftan 

Tanzimat’tan itibaren kültür politikalarının gelişimi hakkındaki analizleriyle Gökalp 

kültür politikalarının aktörlerini, uygulama alan ve yöntemlerini eleştirirmiş, diğer 

yandan da ulusal ve Batılı olan arasında bir sentez fikrini geliştirmiştir. Gökalp’ın 

hars (kültür) ve medeniyet kavramlarıyla harcını attığı kültür politikaları kuramı, 

Meşrutiyet’in olduğu kadar Cumhuriyet’in kültür politikaları tartışma ve 

uygulamalarına da yön verecektir. Gökalp kültürün ulusal, medeniyetin ise evrensel 

olduğunu söyler ve Türkiye’nin Batı uygarlığı içinde ulus kültürünün ve kimliğinin 

önemine vurgu yaparken aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar kapanması 

mümkün olmayan bir ikilemi de (Batılı ile ulusal) ortaya atmıştır. Bu temel tezi 

çerçevesinde Gökalp, hem Batı uygarlığından ne ölçüde yararlanılması gerektiğini 

açıklamış, hem de kültürün ne kadar Batılı ve ne kadar ulusal olması gerektiğinin de 

tarifini vermiştir. Gökalp, Cumhuriyet’in kültür politikalarına yöntemsel açılardan 

pek çok fayda sağlayacak merkez-çevre ilişkisi ve halkçılık gibi konuları da kaleme 

almıştır. Böylelikle Cumhuriyet’in kültür politikalarının özellikleri, yöntemleri ve 

sorunsalları genel hatlarıyla ortaya çıkmıştır.  

 Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kültür politikalarının en temel hedefi, yeni 

devlete süratle bir ulus-kimlik kazandırmak olduğu için Cumhuriyet’in bu ilk 

yıllarında özellikle uluslaşmanın ön planda tutulduğu görülmektedir. Đnönü dönemine 

kadar gerek kültür kurumları gerekse sanatsal faaliyetler bu kimliğin oluşturulması 

ve halka kabul ettirilmesi yönünde seferber edilmiştir. Cumhuriyet’in olgunlaşmaya 

başladığı Đnönü dönemiyle birlikte uluslaşma kadar Batılılaşma da bir kültür 

politikaları amacı olarak önem kazanmıştır. Elbette Tek Parti dönemi boyunca 

uluslaşma ve Batılılaşma bazen biri bazen diğeri ön plana çıksa da birlikte ve bir 

arada incelenmesi gereken ideolojilerdir. Ancak bu iki ideolojinin beraberce hayata 

geçirilmeye çalışılması, diğer bir deyişle kültür politikalarının Batılı bir ulus-devlet 

oluşturma ve yerleştirme yönünde araçsallaştırılması sorunsuz olmamıştır. 

Ulusal ve kültürel kimliğin oluşturulması yönünde ulusal ve Batılı olan 

arasındaki dengelerin gözetilmesi esas alındığı halde, Batı’nın ulusal kimliğe nasıl 

eklemleneceği sorunsalı her zaman gündemde kalmıştır. Bununla beraber hangi Batı 

ya da Batı’nın neresi örnek alınmalı sorusu da gündeme taşınmıştır. Tanzimat ve 

Meşrutiyet boyunca genel olarak Fransız tiyatrosunun neo-klasik döneminin 
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ürünlerini ve vodvillerini örnek almış olan Türk tiyatrosunun karşısına da 

Meşruiyet’in sonuna doğru yaklaşık iki bin senelik geçmişi olan bir Batı tiyatrosu 

çıkmıştır. Yeni ulus-devletin Batılı devletlerin seviyesine çıkması kültür politikaları 

açısından ne kadar önemliyse, tiyatro açısından da böyle bir seviye yakalamak aynı 

derecede önem kazanmıştır. Bu yüzleşmede Batı tiyatrosunun kökenini oluşturan 

Antik Yunan oyunları da elbette kültür politikaları tartışmaları ve uygulamalarının 

içine taşınacaktır çünkü Türkiye’nin olduğu kadar Türk tiyatrosunun da ait olmak 

istediği Batı medeniyetinin başlangıcında da bu oyunlar yer almaktadır. Bununla 

beraber, Türk devriminin Türkiye’nin Rönesans’ı olarak görülmesi de ister istemez 

Antik Yunan oyunlarını gündeme taşıyacaktır. Batı’da Rönesans’ın dayandığı temel 

Antik Yunan ve Roma uygarlıklarıdır.   

Bu araştırmada özellikle Tek Parti döneminde, Türkiye’nin Batılı ve ulusal 

yüzünün tasarlanmasında Antik Yunan oyunlarının hem söylemsel hem de uygulama 

düzeyinde nasıl işlevselleştirildiği ele alınacaktır. Bu süreçte Antik Yunan 

oyunlarının, kültür politikalarının örnek almak istediği Batı kültürünün sınırlarını 

belirlemede nasıl bir rol üstlendiği araştırılacaktır. Diğer bir deyişle Antik Yunan 

oyunlarının hangi Batı sorusuna verilen cevabın şekillenmesindeki etkileri 

tartışılacaktır. Buna ek olarak Antik Yunan oyunlarının sahnelenmesinin, 

çevrilmesinin ve de ders malzemesi olarak kullanılmasının, Tek Parti döneminin 

kültür politikalarını şekillendiren Kemalist ilkelerle paralelliği de sorgulanacaktır. 

Böylelikle Antik Yunan oyunlarının neden, nasıl ve ne ölçüde Kemalist kültürel 

devrime hizmet ettiği incelenecek, kültür politikalarının içeriğinin ve yöntemlerinin 

Antik Yunan oyunları ile ilişkileri üzerinde durulacaktır.     

Bu doğrultuda bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Dünya’da Kültür 

Politikaları, Türkiye’de Kültür Politikaları ve son olarak da Türkiye’de Kültür 

Politikaları ve Antik Yunan Oyunları.  

Kültür politikalarının oluşum süreci, Batı’daki devletlerin kültür 

politikalarından ve de Batı’yı örnek alarak modernleşen Batı-dışı devletlerin kültür 

politikalarının gelişiminden ayrı düşünülemez. Dünyada ve özellikle Türkiye’de 

kültür politikalarının gelişimi ve sorunsalları, Türk tiyatrosunun kimliğinin 

oluşumdaki önemli ilkeleri ve açmazları anlamak açısından da önemli bir rol 

üstlendikleri için bu çalışmanın kuramsal çerçevesinin büyük bölümünü kültür 
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politikaları oluşturacaktır.  Bu yüzden çalışmanın ilk iki bölümünde dünyada ve 

Türkiye’de kültür politikalarına ve ulus kimliğin tasarlanmasında bu politikalara ve 

tiyatroya düşen role geniş yer verilecektir.  

Đlk bölümde kültür politikaları kavramı açıklanacak, kültür politikalarının 

Avrupa’da geçirdiği tarihsel süreç anlatılacak ve bölümün sonunda Batı-dışı 

modernleşme yaşayan devletlerde kültür politikalarının nasıl şekillendiğine 

değinilecektir. Böylece günümüzde Türkiye’de çoğunlukla hem kuramsal hem de 

tarihsel olarak ele alınmadan tartışılan kültür politikalarının Batılı ve Batı-dışı 

modernleşme yaşayan ülkelerde nasıl bir süreç geçirdiği belli başlı modellerden de 

faydalanılarak tartışılacaktır. Bu tartışma, hem kültür politikalarının tarihsel süreç 

içinde edindiği temel amaçların, hem yayıldığı uygulama alanlarının hem de bu 

politikaları oluşturan aktörlerin ve onların icraatlarının analizi için gereken kuramsal 

ve tarihsel çerçeveyi oluşturmaktadır.  

Kültür politikalarının genel olarak Batı’da geçirdiği tarihsel süreci ve 

kavramsal/kuramsal alt yapıyı değerlendirirken, Batı’da özellikle 1990’lardan 

itibaren kültür politikaları tarihçesi ve kuramının gelişmesine yön veren Toby Miller, 

Tony Bennett, Oliver Bennett, George Yúdice, Jennifer Craik, Glyn Davis, Naomi 

Sutherland, Jim McGuian gibi kuramcılarının eserlerine başvurulacaktır. Aynı 

zamanda UNESCO ve ICCPR gibi kültür politikaları alanının ve kuramının 

Avrupa’da ve dünyada gelişmesine büyük katkı gösteren kurumların rapor ve 

konferans metinlerinden de yararlanılacaktır.  Ancak Batı-dışı modernleşme yaşayan 

devletlerin kültür politikaları hakkındaki birincil malzemenin sınırlılığı; bu 

devletlerinin genelinde kültür politikalarının Batılılaşmayla birlikte ortaya çıkması ve 

modernleşme süreçleriyle paralel olarak gelişmesi nedeniyle daha çok Batı-dışı 

modernleşme teorileri üzerinden açıklanmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır. Bu 

sebeple de bu konudaki kuram ve tartışmaları sunabilmek adına Batı-dışı 

modernleşme konusunda pek çok önemli esere imza atan Samuel P. Huntington, 

Shmuel Noah Eisenstadt, David Lerner, Edward Schils, Ronald Inglehart, David E. 

Apter, Arnold J. Toynbee, Dean C. Tipps, Nilüger Göle, Hasan Bülent Kahraman ve 

Halis Çetin’in eserlerinde özellikle modernleşme ve kültür arasında kurdukları 

ilişkiler ele alınmıştır.   
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Çalışmanın ikinci bölümünde, 19. yüzyılda Osmanlı’da ve Tek Parti 

Dönemi’nde Türkiye’de kültür politikalarının temel sorunsalları ve gelişimi 

incelenmiştir. Đlk bölümde yer alan Batı-dışı modernleşmelerde kültür politikaları 

kavram, kuram ve sorunsalları bu bölümün çerçevesini de oluşturmuştur. Böyle bir 

değerlendirme sırasında ayrıca Tek Parti Döneminin kültür politikalarını mercek 

altına alabilmek için Türkiye kültür devriminin altyapısını oluşturan Kemalist 

ilkelerin  (Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik, Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve 

Đnkılâpçılık) kültür kurum ve politikaları üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde ele 

alınmıştır.  

Genel anlamda kültür politika ve kurumlarına yer verilirken hedeflenen 

Cumhuriyet’in belli başlı kültür kurumları içinde Batı etkisinde Türk tiyatrosunun 

oynadığı role dikkat çekmektir. Böylelikle özellikle Türk modernleşmesinde 

ayrıcalıklı bir konuma sahip olan tiyatronun Tek Parti Dönemi içinde kültür 

politikacıları tarafından nasıl araçsallaştırıldığına değinilmiştir. Bunun için en temel 

malzeme olarak Şehir Tiyatroları, Köy Enstitüleri, Halkevleri ve Devlet 

Konservatuarı gibi tiyatro faaliyetlerine yer veren kültür ve/veya eğitim kurumlarının 

kendi arşivleri ve yayınlarının yanısıra bu kurumlar hakkında yapılan inceleme ve 

araştırmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca Atatürk ve Đnönü dönemlerinde kültür 

politikalarının resmi olarak yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

konuşmalarından, kültür devriminin çeşitli aşamalarını gösteren Türk Tarih ve 

Neşriyat Kongreleri’nin tutanaklarından ve Atatürk, Đsmet Đnönü ve Hasan Âli 

Yücel’in konu hakkındaki çeşitli konuşmalarının yer aldığı kitaplardan ve de 

dönemin tiyatro ve kültürle ilgili süreli yayınlarından faydalanılmıştır. Böylelikle 

özellikle tiyatro açısından Türkiye’de kültür politikalarının tarihsel gelişimi 

anlatılmış ve Türk modernleşmesinin açmazları ve sorunsalları dönemin en önemli 

kültür politikaları araçlarından biri olan tiyatro üzerinden sorgulanmıştır.   

Araştırmanın üçüncü bölümünde ise, Türkiye’de şu ana kadar gerek tiyatro ve 

gerekse kültür politikaları bağlamında neredeyse hiç ele alınmayan bir konu olan 

Antik Yunan oyunlarının, Türkiye’de Tek Parti döneminin kültür, eğitim ve sınırlı 

olarak da dil politikalarının gelişimi içerisindeki yeri tartışılmıştır. Böylece 

çalışmanın bu bölümünün Türkiye’deki kültür politikaları ve tiyatro alanında yapılan 

araştırmalardaki iki boşluğu doldurması hedeflenmiştir. Birincisi; Batı tiyatrosunun 
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kökeni olarak kabul edilen Antik Yunan oyunlarının Batı etkisinde Türk tiyatrosunun 

gelişimi perspektifinde hiç değerlendirilmediği ortaya çıkmıştır. Bu tezin 

yazımındaki en zorlayıcı kısım bu sebeple ortaya çıkan akademik kaynak yetersizliği 

iken en heyecan veren kısım da bu konunun özellikle Tek Parti döneminde 

Batılılaşma ve modernleşme bağlamında çokça tartışıldığının keşfi olmuştur. Doğal 

olarak bu bölümün temel malzemesini de bu tartışmalar oluşturmaktadır. Antik 

Yunan oyunlarının nasıl sahnelendiği konusundaki birincil malzeme yetersizliği ve 

tezin kuramsal çerçevesi içinde Antik Yunan oyunlarının dramaturjik eleştirisinden 

çok kültür politikaları içindeki yerinin tartışılması hedeflendiğinden dolayı bu 

oyunların sahnelenmesi, diğer bir deyişle salt sanatsal yönü değil, oyunların 

sahnelenmesinin, çevrilmesinin ve ders malzemesi olarak kullanılmasının 

arkasındaki ideolojik ve söylemsel boyutu çalışmanın içeriğini oluşmuştur. 

Çalışmanın katkıda bulunmayı hedeflediği ikinci ve önemli bir boşluk ise 

Türkiye’de Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun Türkiye’nin ulusal kültür 

politikalarının oluşumundaki etkin rolünün kapsamlı bir şekilde tartışmaya 

açılmamış olmasıdır. Yavuz Pekman’ın da belirttiği gibi aslında “Uzun bir dönem, 

ülkemizde tiyatronun görevi, toplumsal değişim programına katkıda bulunmak 

olmuştur. Başka bir ifadeyle, tiyatro sanatı, batılılaşma ideolojisinin etkin bir aracı 

olarak görülmüştür.” 1 Türkiye’de tiyatro ve ulus kimliklerinin inşası sürecindeki 

ideolojik bağları da sorguladığı Çağdaş Tiyatromuzda Geleneksellik adlı eseri ile 

Pekman, bu çalışmaya Batı etkisinde Türk tiyatrosu ve ulusal kimlik ilişkisinin 

sorunsalları ve açmazları konusundaki tespitleriyle önemli bir temel sağlamış ve yön 

vermiştir.  

Bugünün Türk tiyatrosunun Batı etkisinde oluştuğunun herkesçe kabul 

edilmesine rağmen, Shakespeare, Molière, Brecht gibi yazarların Türk tiyatrosuna 

katkısının tartışıldığı eserler dışında Türkiye tiyatrosunda Batılılaşma ideolojisinin 

kültür politikaları açısından derinlenmesine irdelenmediği görülmektedir. Türk 

tiyatro tarihi yazarlarının çalışmaları da Türk tiyatrosunun Batılılığını örneklerle ve 

kıyaslamalarla açıklamıştır ama Batıcılığın özünde hangi ideolojik temellere 

dayandığını etraflıca ele almamıştır. Bununla beraber Batı etkisinde Türk 

                                                 
1 Yavuz Pekman, Çağdaş Tiyatromuzda Geleneksellik, Đstanbul, Mitos Boyut Yayınları, 2002, s. 11.  
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tiyatrosunun gelişiminin Batılılaşma ve uluslaşma umdelerinin ikisine birden nasıl 

hizmet etmek istediği ve bu bağlamda her iki umdenin yerleştirmesindeki ideolojik 

tartışmaların ve uygulamaların Türk tiyatrosunun gelişmesinde ne gibi etkisi olduğu 

da yeterince sorgulanmamıştır. Türk tiyatrosu deyince çok çabuk ve emin bir şekilde 

Batı etkisinde Türk tiyatrosundan bahsedilmesinin nedenleri üzerine düşünmek ve bu 

ön kabullerin yaratılmasında başvurulan ideolojik “doğruların” kaynaklarının 

tespitine çalışmak da bu araştırmanın amaçları arasındadır.  Bunun yanısıra Türk 

tiyatrosu ve kültür politikalarının Batılılaşma çerçevesinde hangi Batı’dan 

bahsettiğini anlamak ve bunun nedenleri üzerine düşündürmek de amaçlanmaktadır. 

Türkiye’nin Batılı bir ulus-devlet olma sürecinde Antik Yunan oyunlarının 

Batılılaşma ideolojisi tartışmalarında ne kadar kilit bir öneme sahip olabileceği az 

çok tahmin edilebilmektedir. Buna karşın Antik Yunan oyunlarının aynı zamanda 

uluslaşma ideolojisi çerçevesinde de çok temel bazı kültür politikaları söylemlerine 

hizmet ettiğine işaret etmek gerekir. Kültür politikaları uygulama ve 

tartışmalarındaki konumlarıyla incelendiklerinde Antik Yunan oyunlarının 

Batılılaşma ve uluslaşma ilkelerine katkıları kadar bu ilkeler arasındaki anlaşma ve 

çatışma noktalarını ortaya çıkmalarındaki rollerinin su yüzüne çıkartılması da bu 

araştırmanın en önemli çıkış noktası ve argümanları arasında yer almaktadır. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

KÜLTÜR POLĐTĐKALARI 

 

Dünya literatüründe kültür politikaları konusunda tek ve herkesin kabul ettiği 

bir tanıma ulaşmak mümkün değildir. Füsun Üstel, “Kültür Politikaları: Sorular ve 

Sorunlar” adlı makalesinde böyle bir tanım yapılamamasının en temel sebebi olarak 

“kültür kavramının kendisinin problematik özelliğini” ileri sürer ve her bilim dalının 

ve her ulusun kültürü farklı biçimlerde tanımlamasının, hem kültürün hem de kültür 

politikasının tanımını zorlaştırdığına dikkat çeker. 2 Öncelikle, kültür politikasının 

hangi alanları kapsadığı ya da kapsaması gerektiği uluslararası bir ortamda sıkça 

tartışılmaktadır. Bugün, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Avrupa’nın 

Türkiye’den kültür politikası adı altında ilk beklentisi medyayla ilgili yasaların 

düzenlenmesi olmuştur. Avrupa Birliği’nin üye ülkelerin hepsi için ortak bir kültür 

politikası da yoktur. Kültür politikası, ayrıca kültürün tanımı gereği ekonomi ve 

siyasi alanları da içerdiği için, kültür-sanatın tüketim boyutu da bu politikaların 

kapsamı içindedir. Türkiye’de, A.B.D. ve Đngiltere gibi pek çok ülkede kültür 

politikaları, genelde devletin ve/veya özel sektörün kültür-sanat tüketimine ne ölçüde 

katkıda bulunduğuyla ilgili olarak gündeme gelmektedir. Kültür politikalarının 

ekonomik boyutunu yadsımamak gerekir. Üçüncü bir boyut ise devletlerin siyasi 

yapısıdır. Daha merkeziyetçi bir sisteme dayalı Fransız kültür politikaları ile 

devletten önce sivil toplumun var olduğu Đngiliz kültür politikaları arasında da büyük 

farklılıklar vardır. Kültür politikaları devletlerin siyasi yapıları ile de yakından 

ilgilidir. Sonuç olarak, kültürün, sanatsal, ekonomik ve politik her boyutunu içeren, 

tekil ve evrensel bir kültür politikaları tanımına ulaşmak mümkün gözükmemektedir.  

Kültür ve kültür politikaları konusunda fikir birliği oluşturmak amacıyla 

1970’lerden beri UNESCO düzenli olarak “Kültür Politikaları” başlıklı konferanslar 

düzenlemekte ve bu konferansa giderek daha fazla ülke davet ederek bu kavramın 

tanımı konusunda bir uzlaşma sağlamaya çaba göstermektedir. Bu konferanslarda 

öncelikli olarak evrensel bir kültür tanımına ulaşılmaya çalışılmıştır. UNESCO’nun 

1982 tarihinde düzenlendiği “II. Dünya Kültür Politikaları” adlı konferansın 

                                                 
2 Füsun Üstel, “Kültür Politikaları: Sorular; Sorunlar”, Đktisat Dergisi, 1992, Sayı: 329-330, s. 37-38. 
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sonuçlarına göre “kültür, bir insan topluluğunun kendi tarihi tekâmülü hususunda 

sahip olduğu şuur demektir; söz konusu insan topluluğu bu tarihi tekâmül şuuruna 

atfen mevcudiyetini devam ettirme azmini gösterir ve gelişme sağlar.” Yine aynı 

sonuçlara göre kültür politikası da; “Bir toplumda belirli bir zamanda mevcut bütün 

fiziki ve beşeri kaynaklardan optimum ölçüde faydalanarak bazı kültür ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere yapılan şuurlu ve kasıtlı (maksatlı) işlerin bütünü” olarak tarif 

edilmiştir. 3  

 

1.1. Kültür 

 

Kültür politikalarını tanımlamanın neden bu kadar zor olduğunu anlamak için 

öncelikle kültür kelimesini tanımlamanın ne kadar zor olduğunu hatırlatmak gerekir. 

Bugün kültürlü bitkilerden, şirket kültürüne, popüler kültürden, karşıt-kültüre, çok 

kültürlülükten, kültürler arasılığa pek çok şekilde kullanılan kültür kelimesinin 

üzerinde uzlaşma sağlanacak ve içinde geçtiği tüm bağlamların ortak bir özelliğini 

yansıtacak tek bir yönünü ortaya koymak imkânsızdır. Lakin kültür kelimesinin 

etimolojik kökeni ve dünya literatüründe kabul görmüş birkaç tanımı üzerinde 

durmak, ülkelerin kültür politikalarına olan bakış açılarını değerlendirebilmek adına 

faydalı olacaktır. Kültürel incelemeler alanının kurucu teorisyenlerinden Raymond 

Williams’a göre, “[Kültür], bir işleme sürecinin adı olarak başlangıçta – ürün 

yetiştirimi (cultivation) ya da hayvan yetiştirimi[nden] (çobancılık ve besicilik) zihin 

yetiştirimine (etkin cultivation’a) doğru anlamını genişleterek – özellikle Almanca ve 

Đngilizcede 17. yüzyılın sonlarında belirli bir halkın ‹‹bütün bir yaşam biçimi›› 

demek olan bir ‹‹tin›› konfigürasyonunun ya da genellemesinin adı oldu.” 4 

Williams’a göre, böylelikle kültür kavramı tekil bir anlam ifade etmekten ya da 

“uygarlığın tek çizgili” anlamı olmaktan kurtularak, “kültürleri kastetmek üzere 

kullanılmaya” başlanır. “18. yüzyılda antropolojinin gelişmesiyle, geniş, çoğulcu bir 

kavram olarak, bütüncül ve ayrı bir yaşam biçimini ifade etme özgürlüğünü 

                                                 
3 Milli Kültür Özel Đhtisas Komisyonu çalışmalarına yardımcı olacak tarifler, kavramlar, tasnifler ve 
genel ilkeler ile komisyon çalışmalarından beklenen sonuçlar hakkında teksir yayın, Ankara, Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1982, s. 2.  
4 Raymond Williams, Kültür, Çev. Suavi Aydın, Ankara, Đmge Kitabevi Yayınları, 1993, s. 9. 
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sürdürmüştür.” 5  Tabi Williams’a göre, kültürün çoğulcu bir anlam kazanması, diğer 

bir deyişle farklı toplumların yaşayış biçimlerini ifade eder şekilde kullanılmaya 

başlamasıyla “ayrı kültürleri üreten oluşturucu ve belirleyici öğelerin doğası 

konusunda temelli sorular ortaya çıkmıştır. Bu sorulara verilen alternatif cevaplar, 

hem antropoloji alanında hem de bu disiplinin genişlediği alanlarda, etkili bir anlam 

skalası üretmiştir.” 6 Williams, bu anlam skalası içinde kültüre özgü olarak artık 

toplumların sadece düşünsel ve dinsel yönlerinin vurgulanmadığını, aynı zamanda 

“tasarlanmış toplumsal süreçlerin – bunlar çoğunlukla siyasal ve toplumsal düzenin 

özel yönleridir – ve diğer süreçlerin öncelikle belirlediği bir ‹‹yaşanmış kültür››e 

dönük daha çağdaş bir vurguya doğru” gidildiğini belirtir. 7 Nitekim ünlü antropolog 

E. B. Tylor 1871 yılında kültürü, “bilgileri, inançları, sanatı, ahlâki, yasaları, 

gelenekleri ve bir toplumun üyesi olarak insanın edindiği bütün öteki yetenekleri ve 

alışkanlıkları” 8 içeren bir bütün olarak tanımlamıştır. Kültür, 19. yüzyılda ziraattan 

(agriculture), uygarlığın gelişim çizgisine ve sonra da çok kültürlü bir dizgede 

toplumların tek tek yaşayış biçimlerine (ki bu sadece düşünsel ve dinsel değil 

ekonomik ve siyasi bir boyut da kazanmıştır) pek çok anlamı içeren bir kavram 

olmuştur.  

Tüm bu süreçler boyunca ve bugün de kültürün Williams’a göre en çok kabul 

gören anlamı “zihnin etkin olarak geliştirilmesi” anlamıdır. “Burada kültür 

katmanlarını, (i) zihnin gelişken bir durumu’ndan – ‹‹kültürlü kişi››, ‹‹kültür almış 

kişi›› gibi –, (ii) bu gelişme süreci’ne – ‹‹kültürel ilgiler››, ‹‹kültürel etkinlikler›› gibi 

–  ve (iii) bu süreçlerin araçları’na – ‹‹sanat›› olarak ve ‹‹beşeri entelektüel çabalar›› 

olarak anlaşılan kültür kavramı gibi – kadar değişen anlamlarıyla ayırt edebiliriz.” 9 

Üçüncü anlamı ile kültür insan zihninin gelişimine veya insanın aklının eğitilerek 

incelmesine yönelik bir anlam kazanmıştır. Toplumsal akıl ve beğeniler inceltilerek 

daha “kültürlü” insanlar yaratmak tarihte ve bugün birçok devletin politikaları 

arasında yer almaktadır. 

                                                 
5 a.g.e., s. 9.  
6 a.g.e. 
7 a.g.e. 
8 Elaine Baldwin, Brian Longhurst, Introducing Culture Studies, London, Prentice Hall, 1999, p. 6.  
9 Williams, a.g.e. s. 9. 
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Kültürü bir sanatsal veya entelektüel aktivite olarak ele alanlar genelde beşeri 

bilimciler (humanities scholar), bir yaşam biçimi olarak kültürü ele alanlar ise 

antropologlar ve sosyologlardır. Üçüncü biçimi sözgelimi tarihsel gelişimi açısından 

kültürü ele alanlar ise tarihçilerdir. 10 Ancak, bugün kültüre tek bir açıdan 

yaklaşılamadığı gibi herhangi bir edebiyat eseri/tiyatro oyununun bile yukarıda adı 

geçen pek çok alana işaret etmesi gibi sebeplerden dolayı kültür giderek daha 

disiplinlerarası bir alanda incelenmeye ve çalışılmaya başlanmıştır. Bu alanı 

Raymond Williams, Kültür adlı kitabında kültür sosyolojisi olarak tanımlarken 

aslında kültürel incelemeler veya kültürel araştırmalar gibi disiplinlerin temel 

kuramcısı olmuştur.  

Bu kadar farklı disiplinin konusu olan kültür, o disiplinler içerisinde de 

giderek uzmanlaşma alanları yaratmış ve anlamları parçalanarak çoğalmıştır.  

Kültürün yukarıda verilen tanımlarından yola çıkılarak kültür ve politika 

arasındaki ilişki sorgulanabilir. Kültür politikaları alanının önde gelen 

teorisyenlerinden Toby Miller ve George Yúdice’ye göre “kültür ve politika estetik 

ve antropolojik olmak üzere iki şekilde ilişkilidir. Estetik bir toplumun farklı 

kesimleri arasında beğeni ve statü farklılıklarını ve benzerliklerini işaret eden bir 

göstergedir. Antropoloji ise ne bireysel ne de tam anlamıyla evrensel olan, din, dil, 

gelenek, zaman ve mekân duygularıyla temellendirilen yaşam biçimimizin ve insanı 

insan yapan mekân ve insan duygularının göstergesidir. Estetik yön, bir toplumun 

kendi içindeki farklılıklara dikkat çekerken, antropolojik yön, toplumlar arasındaki 

farklılıklara işaret eder.” 11  Toby Miller, kültür politikalarını hem estetik yön yani 

bir toplum içindeki yaratıcılık hem de antropolojik yön, kısaca farklı toplumların 

yaşam biçimleri arasında köprü oluşturan kurumsal destekler şeklinde tanımlar. 12  

Kültür ve kültür politikaları, zaman içinde toplum içi ve toplumlararası farklılıkları 

ve benzerlikleri vurgulayan ve bir yandan da vatandaş merkezli/ulusal, diğer yandan 

insan odaklı/evrensel diyebileceğimiz, her halükarda demokratik/çoğulcu bir anlam 

kazanmıştır. Ancak hem ulusal, hem evrensel anlamda kültür politikaları oluşturmak 

modern toplumlarda mümkün müdür? En nihayetinde kültür politikaları belirli bir 

                                                 
10  Baldwin, a.g.e., s. 7. 
11 Toby Miller, George Yúdice, Cultural Policy, London, Sage Publications, 2002, pp. 9-10.  
12 a.g.e.  
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amaç doğrultusunda kurumların oluşturduğu bir kurallar bütünüyse, modern bir 

devlet kendi sınırlarını aşan, tüm insanlığa ve kültürlere hizmet eden, ulusal olduğu 

kadar evrensel bir dizgede hareket edebilir mi?  

Kültürün en çok kabul görmüş ve “zihnin etkin olarak geliştirilmesi”, 

“kültürlü bireylerin yetiştirilmesi” ve “toplumun kültürel düzeyinin yükseltilmesi” 

anlamına gelen tanımı ve politikayla arasındaki ilişkiye de göz atmak gerekir. 

Kültürlü birey yetiştirme misyonu, hem üretim, hem de tüketim açısından ele 

alınmalıdır. Birey hangi kültür-sanat ürünlerini tüketirse, daha kültürlü bir insan 

olacaktır? Ya da hangi kültür-sanat ürünlerinin üretimi insanlığa daha faydalı veya 

daha yaratıcıdır? Kültürlü birey yetiştirme projesi, hem üretim, hem de tüketim 

safhalarında kurumlara (devletlere, sendikalara, üniversitelere, sosyal hareketlere, 

vakıflara, özel şirketlere) bir misyon yüklemektedir. “Bu kurumlar, yardım ederek, 

finansal destek vererek, kontrol ederek, tanıtımını yaparak, öğreterek ve 

değerlendirerek”, yaratıcı bireylere destek verir, hatta yaratıcılığın ve kültürlü 

olmanın ölçütlerini belirlerler. 13  Miller, “yaratıcılık kriterinin, yasal doktrinlere, 

vatandaş eğitimine, turizmin hedeflerine, organizasyonu yapanların kar beklentilerine 

ve hayırseverlik arzusuna bağlı olduğunu” ileri sürer. Pek çok değişkenin etkileşimi 

sonucu tasarlanan yaratıcılık ve kültürlü olma kriterleri, hem çok sorunlu hem de 

“bürokratik”tir. 14  Bu kriterler, bir takım kişi ve kurumların tekelinde, onların kendi 

amaçları ve karar mekanizmaları doğrultusunda şekillenecek, “yaratıcı” ve “kültürlü” 

olan ve olmayanlar arasında bir ayrımcılığa yol açarak bir toplum içinde derin 

yarılmalara sebep olacak ve kültürel demokrasi konusunu sorunlu kılacaktır.  

Warwick Üniversitesi Kültür Politikaları Đncelemeleri Merkezi’nin direktörü 

olan Oliver Bennett, “Kültür politikaları veya kültürel incelemeler alanında 

çalışmalar yapanların, en geniş anlamda yaşam tecrübesini oluşturan tüm önemli 

etkenleri temsil eden kültürün analiziyle başa çıkmalarının imkânsızlığı karşısında, 

zayıf düştüklerini dile getirir.” 15 Bu zorluk, bazı kültür politikaları kuramcılarını, 

kültürün hangi alanları kapsadığını konusunda daha kategorik düşünmeye itmiştir. 

                                                 
13 a.g.e., s. 9-10. 
14 a.g.e. 
15 Oliver Bennett, “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, International Journal 
of  Cultural Policy, Vol. 4, No: 1, p. 67. 
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Örneğin, Craik, Davis ve Sunderland, kültür politikalarının dört önemli etki alanını 

aşağıdaki gibi sıralamışlardır: 

 

1. Kültür üreticilerine, kütüphane, müze, galeri ve sahne sanatları merkezleri gibi kültür 

kurumlarına kaynak sağlamayı ve bu kaynakları sağlayan kültür yöneticilerini içeren 

sanat ve kültür alanı,  

2. Ticari ve devlete ait basın-yayın kuruluşlarını desteklemeyi ve onlara kaynak sağlamayı 

hedefleyen ve yeni teknolojileri, mültimedyayı, yayıncılığı, tasarımı ve dijital hakların 

yönetimini içeren politikaları düzenleyen iletişim ve medya alanı, 

3. Dili, kültürel kalkınmayı, çok kültürlülüğü, yerinden edilmiş  (diasporic) kültürleri ve 

ulusun sembolik kimliği hakkındaki politikaları içeren vatandaşlık ve kimlik alanı, 

4. Şehirsel ve bölgesel kültür ve kültür mirası, şehir ve bölge planlamacılığı, kültür 

mirasının yönetimi, kültür turizmi, boş zaman yönetimi ve yaratıcı endüstriler gibi 

konuları içine alan mekânsal kültür alanı. 16 

 

Oliver Bennett’e göre ise, kültürü alt alanlara ayrılmamalıdır çünkü bu 

ayırma, “üç yüzyıl yıldır [kültürün ne olduğu konusunda] devam eden entelektüel 

çalışmalara karşı çıkmak” olur. Öte yandan, UNESCO gibi uluslararası kültür 

organizasyonları, kültür politikaları alanında yaptıkları çalışmaları kategorize etmek 

zorunda kalmışlardır. 1982’de UNESCO tarafından düzenlenen “II. Dünya Kültür 

Politikaları” adlı konferansta kültür politikalarının çalışma alanları şu şekilde 

kategorize edilmişlerdir ki bu sınıflandırma Craik, Davis ve Sunderland’in belirlediği 

kültür politikaları alanlarıyla da örtüşmektedir:  

 

1. Kültürel varlığın korunması ve değerlendirilmesi, 

2. Artistik ve fikri yaratıcılığın teşviki, artistik eğitimin geliştirilmesi, 

3. Kültür politikalarıyla eğitim, bilim ve haberleşme alanlarında sürdürülen politikalar 

arasındaki bağlar, 

4. Kültürel mal ve hizmetlerin denetimi, yayımı ve kültürel sanayiler,  

5. Kültürel gelişmeyle ilgili faaliyetlerin planlanması, idaresi ve mali açıdan 

desteklenmesi.17 

                                                 
16 Jennifer Craik, Glyn Davis, Naomi Sunderland, “Cultural Policy and National Identity”, The 
Future of Governance: Policy Choices, Ed. by. G. Davis ve M. Keating, Sydney, Allen & Unwin, 
2002, pp. 177-209.  
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Bu çalışma alanlarıyla varılmak istenen kültür politikaları misyonu ise yine aynı 

raporda şu şekilde ifade edilmiştir: “kültürel hüviyet ve kültürel münasebetler, 

kültürel değerlerin hususiyeti ve evrenselliği, kalkınmanın kültürel boyutu, kültür ve 

demokrasi, kültürel haklar, kültürel hayata katılma ve yaratıcılık”. 18 UNESCO’nun 

belirlediği çalışma alanları somut ve hedefe yönelik çalışmalar olmakla birlikte son 

derece geniş tutulan kültür politikaları misyonunu gerçekleştirmek konusunda yeterli 

olmayabilirler. Bennett, kategorik düşünmenin, kültür politikalarının hedefe yönelik 

işler olarak algılanmasına yol açacağından ve bunun da yüklü bir kültür kavramının 

anlamını daraltacağından endişe etmektedir.  

 Üstel ise, kültürün anlam çeşitliliğinden gelen karmaşanın çok büyük bir 

sorun teşkil etmediğini belirtir. “Đlk neden kültürün dar anlamıyla kullanımı (sanatlar 

ve edebiyat alanının sembolik üretimlerinin bütünü) ile insan yaşam ve düşünce 

biçimlerinin bütününe gönderme yapan geniş anlamıyla kullanımı arasındaki ayrımın 

araştırmacı açısından getirdiği ‘kullanım muhasebesi’[nin], belirli bir düzenlilik 

sağlamasıdır. Öte yandan, ‘kültür’ün dağıttığını ‘politika’ sözcüğü bir ölçüde 

toparlar. Augustin Girard’ın da belirttiği gibi kültür politikaları ifadesi, ‘politika’nın 

işaret ettikleriyle daha kesin bir anlam kazanır. Zira kültür politikası da diğer 

politikalar gibi bir grup tarafından istenen ve bir otorite tarafından hayata geçirilen 

ereklilikler (finalité), hedefler ve araçlar bütününe dayanır. Bu bağlamda sosyal aktör 

(hükümet, kurum, sendika, belediye, şirket) kim olursa olsun, ‘politika’dan söz 

edildiğinde meşruiyete sahip bir otorite tarafından tutarlı bir biçimde biraraya 

getirilen açık bir ereklilikler (uzun dönem ve kalitatif), hedefler (orta vadeli ve 

ölçülebilir) ve araçların (insan, kredi, ve hukuki düzenlemeler) birarada bulunması 

gerekir.”  19  Her ne kadar, kültür çok geniş anlamları olan ve yüklü bir kavram olsa 

                                                                                                                                          
17 Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Kültür Özel Đhtisas Komisyonu çalışmalarına yardımcı olacak tarifler, 
kavramlar, tasnifler ve genel ilkeler ile komisyon çalışmalarından beklenen sonuçlar hakkında teksir yayın, 
Ankara, 1982, s. 2.  
18 a.g.e., s. 2.  
19 Füsun Üstel, “Kültür Politikalarına Bakış: Sorunlar ve Tartışmalar”, yayımlanmamış makale. Bu 
makale, 2008 yılının son aylarında Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından Kültür 
Politikaları adlı bir derleme kitapta yayınlanacaktır. Üstel, kültür politikası tanımı için Augustin 
Girard’ın yazdığı bir makaleye – “Politique publique de la culture”, Politiques culturelles de la 
France depuis 1959, der. Emmanuel de Waresquiel, Larousse-Bordas, 2001 – referans vermiştir. 
Ancak yazar Fransızca bilmediği için özgün kaynak yerine Füsun Üstel’in tefsirini kullanmıştır.  
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da, Üstel’e göre, politika kavramı onu somut, belirli amaçlara hizmet eden, bir erk 

tarafından uygulanan nesnel bir tabana oturtmaktadır.  

 

1.2. Kültür Politikaları Tartışmaları  

 

Kültür politikaları çerçevesinde üzerinde hassasiyetle durulan bir husus, bu 

politikaları kimin belirlediği ve içeriklerini kimin oluşturduğu, bir başka deyişle bu 

söylemi/söylemleri kimin yarattığıdır. Kültür politikaları alanındaki önde gelen 

teorisyenlerden Jim McGuian, “Three Discourses of Cultural Policy” (Kültür 

Politikalarının Üç Söylemi) adlı makalesinde kültür politikaları söylemlerini bir 

genelleme yapmak pahasına üç başlık altında toplar: “devlet, pazar ve sivil”. Bu 

söylemlerin alanları birbirleri ile kesişse de aynı değillerdir ama hepsi de kültürün 

“gerçek dünyasını” tanımlamaya ve “kültürel alanın kaygan mekânına kendi 

temsilcilerini, üreticilerini, tüketicilerini ve aracılarını koymaya” çalışırlar. 20 

McGuian, bu söylemleri oluşturan aktörlerin tek başlarına hareket etmediklerini ve 

çoğu zaman faaliyet alanlarının birbirleri ile kesiştiğini savunur. Bunun yanı sıra, bu 

söylemleri belirleyen aktörlerin, örneğin devlet söylemini ele alalım, kim olduğu da 

önemlidir. Örneğin devlet söylemini her zaman iktidarda olan ve yönetici vasfı 

bulunan insanlar mı belirler? 19. yüzyıl Đngiltere'sinde Matthew Arnold gibi 

entelektüellerin fikirleri bazen dönemin kültür politikalarına esin kaynağı olmuş, 

bazen de o bu politikalardan esinlenerek hareket etmiştir. 

 Devlet söylemine göre modern kültürel gelişmeler, monarşi veya aristokrasi 

zamanında olduğundan da fazla devletle ilişkilidir. Örneğin Arnold, devletin 

toplumun iyileşmiş kimliği (society’s better self) olduğunu belirtir. “Modern ulus-

devletlerin toplumu yönetmekle kalmayıp, ekonomiyi de idare edebileceği ve uygun 

şahsiyetler (appropriate selves) yetiştirebileceği fikri çok yakın zamana kadar 

oldukça yaygın bir fikirdir.” 21 McGuian’a göre, bu fikri sadece çoğu zaman iddia 

                                                 
20 Jim McGuian, “Three Discourses of Cultural Policy”, Culture and Citizenship, London, Thousand 
Oaks, New Delhi, 2001, p. 125. 
21 a.g.e., s. 126. 
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edildiği gibi nasyonal sosyalist veya komünist yönetim biçimleri değil, diğerleri de 

benimsemiş ve uygulamışlardır. 22 

Pazar söylemi, kültür ve sanat konusundaki yatırımların kimler tarafından, 

nereye, ne şekilde ve ne kadar yapıldığı ile diğer bir deyişle kültür/sanatın değişim 

değeri ile ilgilidir. Değişim değerini belirleyenler arasında elbette tüketiciler de yer 

alır. Örneğin, devletin özel tiyatrolara vereceği destek, özel sektör ve devletin 

katkılarıyla kurulan müzeler, kültür-sanat alanında çıkarılan sponsorluk yasası gibi 

mevzuatlar kültür-sanat piyasasının söylemini de belirler. Pazar söylemi konusunda 

en çok tartışılan konu devletin kültür-sanata ne kadar ve ne amaçlarla para 

ayırdığıdır. Devletin, kültür-sanatı finansal anlamda desteklemesi, özel sektörün ve 

bireylerin kültür-sanat alanına yaptığı yatırımlardan daha fazla mercek altında 

tutulmaktadır. Oliver Bennett, Bille-Hansen’in bu konu üzerindeki çalışmasından 23 

yola çıkarak devletin sanatı desteklemesi arkasında üç ana neden olduğunu belirtir.  

Bu sebepler, 

 

1. Devlet kültür-sanatı makro-ekonomik gelişmeyi etkilemek için destekleyebilir. Bunun 

örnekleri de, turizmi ve iş alanlarını arttırma çalışmalarıdır. Bu araçsal bir kültür 

politikasıdır; yani sanat alanları değerleri bakımından değil, sanat dışı sebepler yüzünden 

desteklenirler…  

2. Sanata desteğin arkasındaki ikinci neden kamuya açık sanat üretimidir… Bugün sadece 

bazı kültür ürünleri  – örneğin tarihi yapılar, anıtlar, kamusal sanatlar – kamuya açık 

sanat eseridir. Lakin, sanatın çok olumlu etkileri vardır; bu olumlu etkiden sadece 

sanatsal ürünü tüketen birey değil, tüm toplum fayda sağlayacak, zenginleşecektir. 

Hansen, sanatın bu olumlu etkilerinin arasından eğitici özelliğini ve ulusal kimlik 

duygusunun gelişmesine ve ulusal itibara yaptığı katkıyı ön plana çıkarır… 

3. Devlet desteğinin arkasındaki üçüncü neden ise Hansen’in belirttiği üzere sanattan 

herkesin faydalanabilmesidir. Bu mantığa göre, eğer sanat toplum için önemliyse, o 

zaman insanların gelir düzeyi, ait olduğu sınıf, coğrafi olarak nerede bulunduğuna 

bakılmaksınız sanat ürünlerine erişiminin sağlanması gerekir. Devlet sübvansiyonu 

                                                 
22 a.g.e. 
23 Oliver Bennett, devletin sanata yatırım yapmasının arkasındaki başlıca üç nedeni belirlerken, Trine 
Bille Hansen’ın “Cultural Economics and Cultural Policy: A Discussion in the Danish Context, 
European Journal of Cultural Policy, Vol. 2, No: 1, pp. 87-103’teki makalesinden faydalanmıştır. 
Ancak bu makalenin bu cilt ve sayısına Türkiye’deki herhangi bir kütüphaneden ulaşılamadığı için 
burada Hansen’in sözleri, Oliver Bennett’in tefsir ettiği biçimde yer almaktadır. Oliver Bennett, 
“Beyond Machinery: The Policies of Matthew Arnold”, History of Political Economy, Vol. 37, No: 
3, 2005, p. 457. 
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yoluyla bilet fiyatlarının azaltılması, kültür kurumlarındaki sanat eğitiminin 

geliştirilmesi ve sanatsal tesislerin ve araçların âdem-i merkezileştirilmesi 

(decentralization) sanat konusunda herkesin ortak olanaklara sahip olmasının 

yollarıdır… 24 

 

McGuian, sanatsal değerin ya da sanat ürünlerinin finansal ve toplumsal değerini 

belirleyen aktörün kendi değer yargılarına göre hareket etmesinden dolayı, o aktörün 

(örneğin devletin) elitist veya popülist olmakla itham edilebileceğini belirtir. 25 

Kısaca, pazar söylemi, sanat ürünleri ve kültürel ihtiyaçlar belirlenirken hangi 

amaçlarla yola çıkıldığını, kültürel/sanatsal ürünlerin topluma dağılımını, kültür-

sanatın sadece ulusal değil, uluslararası ekonomiye katkılarını inceler.  

Üçüncüsü söylem sivil söylemdir ki, bu hem devlet ve pazar söylemlerini 

eleştirir, hem de onlarla yakından ilişkilidir. Williams’a göre, “kültür politikaları 

hakkında konuşmaya başlamak kültürü araçsallaştırma ve olduğundan farklı bir şeye 

indirgeme riski taşır. Devletin ve pazarın söylemleri ulus-devleti süsleyebilmenin bir 

yolu olarak kültürü araçsallaştırırlar.” 26 Pazar ve devlet söylemleri vatandaşların ne 

istediklerini belirlememelidir. Demokratik bir ortamda vatandaşların kültürel 

anlamda ne istediklerini kendileri belirleyebilmelidir. Bu söylem, UNESCO’nun da 

kültür politikaları tanımı kapsamında yer alan vatandaşların kültürel hakları, kültürel 

eşitlik ve kültürel hayata katılım ve yaratıcılık, özetle kültür, kültürel çoğulculuk ve 

çeşitlilik ve demokrasi meselesidir. “Kültürel veya diğer alanlarda sivil söylem evet 

ütopik bir iyimserliktir ama ulus-devlet veya pazar ekonomisi tarafından hükmedilen 

bir dünyada kalan azıcık demokrasinin korumacılığını da yapar.” 27  

McGuian’a göre, kültür politikalarını bu üç söylem çerçevesinde incelemek 

dahi indirgemeci bir tavır olur. Ancak, kültür politikalarının, Avrupa’da bile ancak 2. 

Dünya Savaşı’ndan sonra ele alınmaya başlaması ve bu konu hakkında üretilen 

literatürün son birkaç on yılda oluşturulmuş olması bunun geçerli bir açıklaması 

olabilir. Ayrıca pazar söylemi ve özellikle devlet söylemi, sivil söylemden daha 

                                                 
24 Bennett, a.g.e., s. 457.  
25  McGuian, a.g.e., s. 129-131. 
26 Basımı bitmiş ve bulunamayan bir kitap olduğu için Williams’ın söylediklerini McGuian’ın aktardığı 
biçimiyle alıntıladık. Raymond Williams, “State Culture and Beyond”, Culture and the State, London, 
Institute of Comtemporary Arts’tan  aktaran  McGuian, a.g.e., s. 134.  
27 McGuian, a.g.e., s. 136. 
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kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kültür politikalarındaki ana aktör çoğu zaman 

devlet olmuştur ve kültür politikaları, devletin yönetim zihniyeti ve biçimi ekseninde 

incelenmiştir.  

Kültür politikalarını devletin kültür/sanatla olan ilişkisi ekseninde ele alan 

Tony Bennett’e göre, “kültür politikaları incelemeleri (yasal, idari, ekonomik) araçlar 

vasıtasıyla devletlerin kültürel kaynaklarını nasıl yarattığı, düzenlediği, yönettiği ve 

kültürel kaynakların nasıl kullanıldığıyla ilgilenir.” 28 Bu tanımda, kültür 

politikalarının baş aktörü olan devlet, yasal, idari ve ekonomik yollarla “kültürel 

kaynakları yaratan, düzenleyen, yöneten ve toplum tarafından nasıl kullanılacağını 

belirleyen”dir. 29 Böylece toplum, sivil toplum örgütleri, özel sektör, pasifleşir ve 

devlet, kültürel meseleler konusunda rehberlik eden, değer ve prensipleri yaratan baş 

aktör haline gelir, diğer aktörlerle arasındaki ilişki onun üzerinden tanımlanır. Ancak, 

tek aktör devlet olarak düşünüldüğünde dahi “her hükümetin kültürel alan tanımının 

birbirinden farklılık göstermesi araştırmacıların önünde belli başlı engellerden birini 

oluşturmakta ve az çok kesin tipolojiler oluşturulmasını” imkânsız kılmaktadır.30  

Kültür politikalarında yönetim biçimleri, devletin kültür politikalarının diğer 

aktörleri olan sivil toplum ve özel sektörle ilişkilerini de belirler. Bennett, “devlet ve 

sivil toplum arasındaki ilişki”de yoğunlaşır ve komünist ve kapitalist toplumlardaki 

kültür politikalarını bu ilişki üzerinden farklılaştırır. Bennett, Batı’nın demokratik ve 

liberal rejimlerinde devletin sivil toplumun kültür kurumlarına müdahale etmediğini, 

kültür kaynaklarının kullanılmasında devlet baskısından çok vatandaşların gönüllü 

katılımını desteklediğini ve toplumun devletten bağımsız olarak kendi kültür 

kurumlarını üretmesi yolunda devletlerin kolaylaştırıcı yasal ve ekonomik 

politikalarla sivil toplum kurumlarını desteklediğini belirtir. 31 Komünist rejimlerde 

                                                 
28 Tony Bennett, “Cultural Policy”, International Encyclopedia of the Social &Behavioral Sciences, Ed. 
by. Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, Editor(s)-in-Chief, Pergamon, Oxford, 2001, pp. 3092-3097.   
29 a.g.e.   
30 Füsun Üstel, ayrıca “kültürel alanın geniş anlamda ele alındığı ülkelerde, kültür politikasının kamu 
yaşamının göreceli olarak farklı yönlerini içeren, ancak son tahlilde global bir gelişme siyasasının 
parçalarını meydana getiren politikalarla (eğitim, dil, enformasyon, kitle iletişimi, çevre ve genelde yaşam 
kalitesine yönelik tüm kamu politikaları) yakından bağlantılı olduğunu” savunmaktadır. Üstel, “Kültür 
Politikaları: Sorular; Sorunlar”, Đktisat Dergisi, s. 38.  
31 Bennett, a.g.e., s. 3095-96. Kültür politikalarından aslında 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
bahsedebileceğimizi belirten Üstel de, bugünkü devlet politikalarının geçmişten etkilenerek kurgulandığı 
görüşüne katılır: “Kamu erklerinin kültürel yaratım ve yayınım (diffusion) üzerindeki erki ve müdahalesinin 
uzun bir tarihsel geçmişi söz konusu. Rönesans ve Aydın Despotizmi dönemlerinin sanat hamiliği bu 
etkinin en sistemli biçimde geliştirilmeye başlandığı zaman dilimleri olmuşlardır. Antonina Kloskowska, 
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devletin kültürel alana doğrudan müdahale ettiğini yani “maddi destekten kültürel 

etkinliklerin yönetilmesi”ne kadar her şeyi devletin üstlendiğini belirtir. 32  

Bennett, Amerika ve Japonya gibi demokratik örneklerde devletin 

kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini ve kanunları ve parayı sadece bir araç olarak 

kullanarak sanat ve kültürün gelişmesi için elverişli bir ortam hazırladığını söyler. 33 

Buna karşın, Bennett, tabiri caizse komünist toplumlar, sivil toplumun özerkliğini 

tamamen reddeder ve kapitalist toplumlar ise sivil toplumu devletten ayrı olarak 

düşünür gibi bir genellemeye bile varır. Ancak, bugün Bennett’in bahsettiği gibi 

kültürel alanda özerk bir sivil toplum inisiyatifine Batı’nın en liberal ve demokratik 

toplumlarında dahi rastlamak kolay değildir.  Örneğin, bugün Đngiltere, Amerika gibi 

Batı’nın en liberal demokrasilerinde kültür alanı kimi zaman devletin politik ve 

ekonomik tesiri altında kalmaktadır. McGuian’a göre, “Modern ulus-devletlerin 

toplumun bütününü idare edebileceği, ekonomiyi düzenleyip münasip kişilikler 

yetiştirebileceği fikri yakın bir zamana kadar çok yaygındı. Bu asla sadece komünist 

veya sosyalist bir hayal ürünü de değildi. 20. yüzyılın ortalarında kapitalizmin 

yinelenen krizlerini bastırmak için gelişmiş kapitalizmin çerçevesinde de kabul gören 

bir görüştü.” 34 

Bennett, komünist rejimlere özgü kültürel diktatörlük ve faşizm arasında da 

benzerlikler olduğunu savunur. “Komünist rejimlerde sivil toplum kurumları – 

bunlar kültür kurumlarını da içerir – devletle bütünleşmişlerdir ve vatandaşlar 

doğrudan devlet tarafından onanan ya da desteklenen kültürel ideallere uygun olarak 

mayalanırlar. Sivil toplumun ve vatandaşın kurumlarının devletle bütünleşmesi faşist 

kültür politikalarının da bir özelliğidir: dopolavaro. 35 Đtalyan işçi sınıf kültürünün 

özerkliğine çok açık bir saldırıdır ve bu sınıfı doğrudan yönetim altında olabileceği 

devletle bütünleştirme çabasıdır.” 36 Buna ek olarak, “kültür politikalarının ruhun 

                                                                                                                                          
“La sociologie et les prolèmes de la politique culturelle: l’exemple de la Pologne”, Communications, 
no.14, Décembre 1969, p.183’ten aktaran Üstel, a.g.e., s. 39. 
32 Bennett, a.g.e., s. 3095-3096 
33 a.g.e. 
34 McGuian, a.g.e., s. 126. 
35 “1926’da faşist rejimin güçlendirilmesi sürecinde ortaya çıkan kitle örgütü yaratma sorununa çözüm 
getirmeyi amaçlayan Dopolavaro kuruluşunun, sınıf mücadelesinin birinci planda olduğu bir ülkede, 
çalışan kesimleri parti politikası doğrultusunda yönlendirme amacında olan” kurumlarıdır. Füsun Üstel, 
Đmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931), Đstanbul, Đletişim 
Yayınları, 1997, s. 212. 
36 a.g.e. 
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tekrar inşasında kullanılabileceği fikri totaliter, hatta bir dereceye kadar sosyal-

demokrat rejimlerin düşünce ve pratiklerinde çok görülen bir varsayımdı” 37 ama 

totaliter rejimlerin kültür politikaları arasında da farklılıklar vardı. McGuian’a göre, 

Nazizm, Aryan ırkı, özellikle şekilsel açıdan yüceltmeye çalışırken, “yozlaşmış 

sanat”a karşı savaş verdi. Buna ek olarak, Sovyet komünizminde kültür, sosyal 

mühendisliğin bir aracı olarak görülüyordu.” 38  

 Yukarıdaki tartışmalar doğrultusunda bir devletin yönetim biçiminin o 

devletin ulusal kültür politikasını belirleyen unsurlardan biri olduğu söylenebilir. 

UNESCO’nun “bir toplumda belirli bir zamanda mevcut bütün fiziki ve beşeri 

kaynaklardan optimum ölçüde faydalanarak bazı kültür ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere yapılan şuurlu ve kasıtlı (maksatlı) işlerin bütünü” 39 olarak tanımladığı kültür 

politikalarının, ana çerçevesi ulus-devlettir.  Ulus-devlet bağlamında kültür 

politikaları ele alınırken veya Üstel’e göre “ulusal kültür politikalarına ilişkin 

karşılaştırmalı çalışmalar yapma konusunda” güçlükler yaşanmaktadır. “Bu 

güçlüklerin başında farklı tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme 

süreçlerine, siyasal rejimlere, siyasal kültürlere, kamusal-özel alan ayrımlarına, ulus-

devlet inşa süreçlerine vb. bağlı olarak kültürün ‘resmi/ulusal’ tanımlarının 

farklılıklarının yol açtığı çeşitlilik gelmektedir. Üstelik kültürün ulusal/resmi 

tanımları kültür politikaları alanında kullanılan açıklayıcı kategorilerle (sözgelimi 

merkeziyetçi-âdem-i merkeziyetçi ya da federal ayrımı) karşılanamayacak ölçüde 

Avrupa Birliği üyesi devletlerde bile önemli farklılıklar göstermektedir.” 40  Bugün, 

kültür politika eleştirilerinde sıkça üzerinde durulan mesele devletlerin kültür 

politikalarının daha demokratik yani âdem-i merkeziyetçi bir yöne kaymasının 

gerekliliğidir.  

Kültür politikaları, ülkenin yönetim biçimine göre merkeziyetçiden âdem-i 

merkeziyetçiliğe giden bir skalada kategorize edilebilir ya da devlet, pazar ve sivil 

söylemler bağlamında incelenebilirler. Ama kültür politikalarının tarihçesine, özel 

olarak da Avrupa’da pek çok yeni ulus-devletin kurulduğu 19. yüzyıla bakmadan, 

                                                 
37 a.g.e., s. 212. 
38 McGuian, a.g.e., s. 126. 
39 Milli Kültür Özel Đhtisas Komisyonu çalışmalarına yardımcı olacak tarifler, kavramlar, tasnifler ve genel 
ilkeler ile komisyon çalışmalarından beklenen sonuçlar hakkında teksir yayın, s. 2.   
40 Füsun Üstel, “Kültür Politikalarına Bakış: Sorunlar ve Tartışmalar”, yayımlanmamış makale.  
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kültürün politikalarının neden ve nasıl ortaya çıktıklarını anlamak mümkün değildir. 

Yukarı da adı geçen belli başlı Avrupa ülkelerinin 19. yüzyılda kültüre olan 

yaklaşımı, ulusal kültürü tanımlama ve oluşturma çalışmaları ve bu doğrultuda 

kültürü nasıl araçsallaştırdıkları kültür politikalarının tanımının imkânsız ve 

tartışmalarında kaçınılmaz olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir belki ama bugünkü 

tanım, amaç ve söylemlerin arka planını verecektir.   

 

1.3. Kültür Politikalarının Gelişimi  

 

Kültür politikalarının meşruiyet kazanması, sözgelimi uluslar tarafından 

yazılı kurallar (yasalar) çerçevesinde belirlenmeleri ağırlıklı olarak 2. Dünya 

Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir. Savaş sonrası dönemde özellikle Avrupa ülkeleri, 

anayasalarında kültürün tanımını, işlevleri ve hatta kültür politikalarını ya başlı 

başına bir madde olarak anayasalarında ele almışlar, ya da eğitim ve insan hakları 

çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Örneğin, “1946 tarihli Fransız Anayasası’nın giriş 

bölümünde çocuk ve yetişkin eğitimi, mesleki formasyon ve kültüre erişmedeki 

eşitlik “Ulus” güvencesi altına alınmış, başka bir anlatımla kültür, eğitimle örtüştüğü 

dar anlamıyla yorumlanmıştır. Federal Alman Cumhuriyeti’nin 1949 tarihli 

Anayasası’nda ise, kültüre doğrudan gönderme yapılmamakla birlikte Temel haklar 

başlığı altında (madde 5) sanat ve bilimin, araştırma ve eğitimin özgürlüğü güvence 

altına alınmıştır.41 Yine, “1947 tarihli Đtalyan Anayasa’sında Temel Đlkeler 

bölümünde (madde 9) Cumhuriyetin kültürün gelişimini teşvik ettiği, ulusun tarihsel 

ve sanatsal mirası korumakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.” 42 Kültürü koruma 

altına alan ve kültürel üretimi teşvik eden bu anayasaları 1977’de Sovyetler Birliği 

ve 1978’de Đspanya Anayasası takip eder. 43 

2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından çıkan bu anayasalardaki ortak 

fikirlerden biri kültüre erişimin temel bir hak olması, diğer anlamıyla “kültürün 

demokratikleştirilmesi”dir:  

                                                 
41 Yves Meny, Texter Constitutionnels et Documents Politiques, Paris 1989, p. 225’ten aktaran Üstel, 
“Kültür Politikaları: Sorular; Sorunlar”, s. 40. Metin Fransızca olduğu ve ulaşılamadığı için Üstel’in 
çevirisi aktarılmıştır.  
42 a.g.e., s. 332’den aktaran Üstel, a.g.e., s. 40. 
43 Üstel, a.g.e., s. 40.  
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Burada söz konusu olan, bir taraftan siyasi temsilcileri vasıtasıyla halka müracaat ederek 

karar vermeyi, gerçekleştirilecek eser ve kültür faaliyetlerini, yardım edilecek sanatkarları 

seçebilmek imkanını demokratlaştırmaktır. Diğer taraftan, azınlık ayrıcalığı olan şeyi, terimin 

geleneksel anlamıyla, kültürü en üst seviyede yaygınlaştırarak topluluğun müşterek malı 

haline dönüştürmek gerekir. Kültürün demokratikleştirilmesi pankartını taşıyan bu kültür 

paradigması, Đkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana her düşünceye hâkim olan, kültür sahasını 

ele geçirmeden önce politika, iktisat ve toplumsal meseleler alanında uygulanmış ideoloji 

bünyesinde yer alır. Kültürlü olma hakkı, insan hakları tarifinin yeni bir şeklinden başka bir 

şey değildir... Bu modele, UNESCO’nun özellikle kültür meselesi etrafında sürdürdüğü 

bütün çalışmalarda rastlanıyor. 44  

 

Blokland’a göre,  “her vatandaşa kültürel etkinliklere katılma imkânı sunan 

demokratik amaç, savaş sonrası refah devletlerinin ideolojisiyle örtüşmektedir. Bu 

aynı zamanda bugün kültürü yayma politikalarının en önemli gerekçesi olarak 

devletler tarafından kullanılmaktadır.” 45 Kısacası, kültüre erişimde eşitlik bir ilke 

olarak pek çok ülke tarafından benimsenmiştir. 

Diğer yandan kültür politikalarının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden 

düzenlenmesinin bir sebebi de kültür alanında özgürlüğün güvence altına alınması 

meselesidir. 46 Duelund’a göre, “Nazi Almanya’sının ve Stalin döneminde Sovyetler 

Birliği’nin sanat politikalarını diktatörce kullanmalarını aklında tutan John Maynard 

Keynes [Đngiliz ekonomist] 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sanatın yönetilmesi işinin 

kol mesafesi prensibine (arm’s length principle) göre yapılması yönünde çaba 

göstermiştir.  Temel amacı, sanatsal özgürlüğü ve sanatın desteklenmesi sistemini 

toplumda varolan politik ve ekonomik mantıktan bağımsız olarak güvence altına 

almaktır.” 47 Avrupa ülkelerinde, Đngiltere ve özellikle de devlet-sanat arasındaki 

yakın ilişkiden yara almış olan Almanya’da sanat ve devlet arasına mesafe konulması 

fikri, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da korkulan bu iki politik sistem yüzünden 

                                                 
44

 Eriman Topbaş, “Kültür Politikaları ve Demokrasi”, Milli Kültür, No:87, 1991, s. 14. 
45 Hans Blokland, Freedom and Culture in Western Society, Çev. Michael O’Loughlin, London , 
New York: Routledge, 1997, p. 204.  
46 

“The Rationalities of Cultural Policy: Approach to a Critical Model of Analysing Cultural Policy", 
August 26, 2003, (Çevrimiçi), http://neumann.hec.ca/iccpr/PDF_Texts/Duelund_Peter.pdf, 7 Nisan 
2008. 
47 a.g.e. 
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ortaya çıkmıştır çünkü “Sovyet Komünizmi ve Alman Nazizmi, farklı şekillerde, 

liderleri tarafından sadece politik bir misyon olarak değil, aynı zamanda kültürel bir 

hareket olarak görülmüştür.” 48 Bu sebeple sanat ve devlet arasına kol mesafesi 

konması, aynı zamanda “kültürel bağımsızlık bildirgesi” 49 olarak algılanmıştır.  

Kültür politikalarının yasalaşması, kültür hakkının temel bir insan hakkı 

olarak kabulü, herkesin kültüre erişim hakkının ve kültürel özgürlüğünün yasalarca 

koruma altına alınması (devlet ve sanat arasındaki ilişkinin farklı şekillerde tekrardan 

tanımlanması), 2. Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur. Aynı zamanda kültür 

politikalarının UNESCO gibi uluslararası organizasyonlar tarafından ele alınıyor 

olması da yine 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlar. Hatta kültür politikaları 

kavramının ortaya atılması ve tartışılmaya başlanması da, yine bu tarihi dönüm 

noktasından sonra hızlanmış ve derinleşmiştir. O günden bugüne “geçen bu elli yıllık 

sürece bakacak olursak, [kültür politikaları tartışmalarında] üç temanın kendini 

tekrarladığını görürüz: Birinci tema ahlaki gelişim [medenileştirici etki] , ikincisi 

ekonomik fayda ve üçüncüsü ulusal kimlik ve itibardır. [Lâkin] bu fikirler, savaş 

sonrası dönemin ürünleri değillerdir ve izleri 18. ve 19. yüzyıla kadar sürülebilir.” 50 

Dolayısıyla, kültür politikaları alanındaki anayasal uygulamalar, kültür politikaları 

kuramı ve kültürün bir insani hak olarak teminatı bu dönemin bir eseri olsa da, kültür 

politikalarının gelişimi takip etmek için daha geriye bakmak gerekir. Oliver 

Bennett’in belirttiği ve bugüne kadar kültür politikaları tartışmalarında ön plana 

çıkan üç tema (ki bu temalar kültür politikaları oluşturulmasının ardındaki 

sebeplerdir), kültür politikalarının tarihçesini araştırmaya ışık tutacaktır çünkü bu 

temaların ortaya çıkışı, Avrupa tarihinin belirli bir dönemine tekabül etmektedir.  

Kültürün ahlaki gelişim (medenileşme) ile olan ilişkisi, Oliver Bennett’e göre 

18. ve 19. yılda kurulmuştur:  

 

Ahlaki gelişim Sanatların ahlaki gelişime katkısı olduğu fikri – diğer bir deyişle 

medenileştirici etkisi olduğu düşüncesi – kültür politikalarının en önemli gerekçesidir. 

Sanatlar ve uygarlık arasında herkesten fazla bir bağ kuran Schiller ve Matthew Arnold’ın 

                                                 
48 Toby Clark, Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik Đmge, Çev. Esin Hoçcusu, 
Đstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 20.  
49 Duelund, a.g.e. 
50 Oliver Bennett, “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, International Journal 
of Cultural Policy, Vol. IV, No: 1, 1997, p. 70. 



 
 

25 

hayaletleri, çok yakın bir zamana kadar Avrupa’daki önde gelen kültür politikaları 

savunucularının etrafında dolaşmıştır. Almanya’da Schiller’in Đnsanın Estetik Eğitimi 

Üzerine Mektuplar ve Đngiltere’de Matthew Arnold’ın Kültür ve Anarşi adlı eserleri (bu 

iki yazar ve eser birbiriyle yakından ilişkilidir), sanatı kültürel yenilenme aracı olarak gören 

idealist gelenek için referans noktaları olmuşlardır. 51 

 

Kültür politikalarının ekonomiyle ilişkisi ise daha yakın bir döneme tekabül 

etmektedir: 

 

Ekonomik fayda Devletin sanatı sübvansiyonu sayesinde sanatın ekonomiye katkı yapacağı 

fikri çok önceleri tartışılsa da, 1950 ve 1980 yılları arasında kültür politikalarının ekonomik 

gerekçeleri üzerine fazla düşünülmemiştir. Örneğin, 19. yüzyılda Britanya’da ilk kez sanat 

devlet tarafından desteklenmeye başlandığında, güzel sanatlara maruz kalmanın işçilerin 

beğenisini arttıracağı savunulmuştur. Bu sayede imal edilen ürünlerin kalitesi yükselecek ve 

bu da daha fazla ihracat yapılmasını sağlayacaktır. Kültür politikalarının ekonomik 

gerekçeleri konusunda 1980 sonrasında, 19. yüzyıldakinden daha kapsamlı tartışmalar ortaya 

atılmıştır.52 

  

 Oliver Bennett’e göre kültür politikaları tartışmalarının üçüncü teması olan 

ulusal kimlik meselesi de elbette 20. yüzyılda ortaya çıkmamıştır.  

 

Ulusal kimlik ve itibar Kültür politikalarının üçüncü gerekçesi de ulusal kimliği ve itibarı 

yükseltmektir. Bu gerekçe de uzun süredir varolan bir geleneğin sonucudur. Bu gelenek, 

örneğin Fransa’da XIV. Louis’ye kadar gitmekte, devrime rağmen ayakta kalmayı 

başarmakta ve modern dönemde Cumhurbaşkanlarının ve Kültür Bakanlarının sanatı Fransız 

ayrıcalığının sembolü yapma çabalarında ifadesini bulmaktadır. Britanya’da 19. yüzyılda 

Viktoriyan özgüven doruk noktasında olduğu zaman, devletin sanata desteklemesinin büyük 

bir ulusun süslenmesi olarak görülmesi de ilginçtir. 20. yüzyılda, Britanya’nın dünyanın en 

önde gelen gücü statüsünü yitirmesi sonucu, sanat daha defansif bir rol yüklenmiştir. Bu rol 

artık, ekonomik ve politik alanlarda Britanya’nın azalan etkisinin, sanat yoluyla telafi 

edilmesine dönüşmüştür. 53 

 

                                                 
51 a.g.e., s. 70. 
52 a.g.e., s. 70-71. 
53 a.g.e., s. 71. 
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Bennett, kültür politikalarının ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyılların ürünü 

olduğunu savunur. 2. Dünya Savaşı, kültür politikaları tartışmalarının çoğalmasına 

ve devletlerin bu konuya hukuki olarak yaklaşmalarına sebep olmuştur. Bu 

politikalar, yazılı hukuk kuralları haline gelmiştir. Ancak yazılı olmadığı halde, 

devletlerin ulusal kimliğini tanımlayan kurallar ve devletin toplumun fertlerine 

ulaşmasına ve hatta onlara şekil vermesine aracı olan kültür kurumları ve de bu 

kurum ve kuralları oluşturan kişiler ve sınıflar daha önce ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

kültür politikaları kavramı kullanılmasa da, kültür, ekonomi ve siyaset arasındaki 

ilişkiyi sorgulayan, bugünkü tartışmalara ön ayak olan eserler de yine önceki 

yüzyıllarda verilmiştir.  Bennett’in kültür politikaları tartışmalarındaki ortak yönleri 

belirten üç tema yani kültür politikalarının oluşumu arkasındaki üç gerekçe, (ama 

özellikle ikisi – ahlaki gelişim ve ulusal kimlik tasarımı –) kültür politikalarının 

tarihsel ve kavramsal çerçevesini anlamakta yardımcı olur.  

Ulus-devletlerin kültür politikaları oluştururken güttükleri ortak bir amaç, 

ulus-kimliğin inşasıdır. 54 “Ulus-devletler az da olsa bir kültürel kimlik kazanmadan 

anlaşılamaz hatta tanımlanamazlar. Eğer bir toplumu hangi gücün birarada tuttuğunu 

değil de insanları birarada tutan toplumun sınırlarını neyin tanımladığını hatta 

adlandırdığını sorarsak, kültürel özellikler bu sorunun cevabıdır.” 55 Schudson’a 

göre,  “Modern devlet bilinçli olarak dil politikasını,  zorunlu eğitimi,  toplu ritüelleri 

ve kitle iletişim araçlarını vatandaşlarını birarada tutmak ve onların sadakatini 

garanti altına almak için kullanır.” 56 Dolayısıyla, “vatandaşlık kavramını, sadece 

vatandaşlar arasında eşit hak dağılımı [kültürel, ekonomik, siyasi, vb] olarak 

algılamak yetersiz kalır çünkü vatandaşlık aynı zamanda… vatandaşları birbirine 

bağlayan ‘ortak bir kültür’ yaratma işlevini de içinde barındırır.” 57 Ancak ortak bir 

kimlik, sorunlu bir kavramdır çünkü bu noktada hangi kimliğin ulusun ortak 

kimliğini yansıtacağı ve hangi iradenin bu kimliğe karar vereceği problemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu sorular aslında Avrupa’da kültür politikalarının iki temel tarihsel 
                                                 
54 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 1-34; McGuigan, “Three Discourses of Cultural Policy”, Culture and 
Citizenship, s. 126-129; Bennett, “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, p. 67-84; Tony 
Bennett, Culture: A Reformer’s Science, Sydney, Allen & Unwin, 1998, p. 104. 
55 Michael Schudson, “Culture and the Integration of National Societies “, International Social 
Science Journal, Vol. XLVI, No: 1, p. 65.  
56 a.g.e., s. 64. 
57 Terry Flew, “Sovereignty and Software: Rethinking Cultural Policy in a Global Creative Economy”, 
International Journal of Cultural Policy, Vol. XI, No: 3, 2005, p. 244. 



 
 

27 

gelişim rotasına işaret etmektedir: Merkeziyetçi-devletçi, âdem-i merkeziyetçi-

liberal.  

 

Kültür politikaları Batı demokrasilerine farklı rotalardan ulaşmıştır… Birincisi, Fransa ve 

Avusturya’daki mutlak monarşiler aracılığıyla olmuştur. Devletin sanat himayeciliği, [bu 

ülkelerde] hâlihazırda on yedinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştı. Bu yol, 

ulusun ve hükümdarın yüceltilmesine hizmet eden sanat eserlerinin üretimine önem 

vermesiyle karakterize edilebilir. Bu ülkelere özel olarak şu söylenebilir: devletin sanata 

müdahil olmasını doğal ve arzu edilir karşılayan bir gelenek gelişmiştir. Đngiltere ve 

Hollanda gibi plütokrat ve merkantalist devletler ikinci modeli temsil ederler. Bu ülkelerde, 

kendilerini ve uluslarını yüceltmek için anıtsal eserler inşa eden mutlakıyetçi hükümdarlar 

yoktur… Bu modelin en büyük özelliği bu ülkelerde gücü elinde bulunduran burjuva sınıfı 

üyelerinin, devletin, her alana, tabiî ki kültür de bu alanlara dâhildir, müdahalesini 

minimumda tutmak istemeleridir. Đngiltere için, siyaset bilimcisi Ridley şuna dikkat çeker: 

‘Protestan-liberal gelenek herkesin siyaset, din veya sanat alanlarında en iyi kararı kendisinin 

alacağını öngörür.’… Bu inanç doğrultusunda Đngiltere’de devlet ancak bu yüzyılın ikinci 

yarısından sonra ve çok mütevazı ve ihtiyatlı bir şekilde sanatla ilgilenmeye başlamıştır. Bu 

ikinci model, siyasi kültürü Đngiltere’den çok etkilenmiş olan A.B.D. ve Kanada gibi ülkeler 

için de geçerlidir. 58 

 

Avrupa’da gelişen bu iki farklı kültür politikaları modelini anlamak için rol model 

olan iki ülkenin (Fransa ve Đngiltere) siyasi ve ekonomik gelişimlerine değinmek 

gerekir. Burjuvanın sınıfının bu iki ülkede çizdiği farklı gelişim rotaları da, neden 

Fransa’da devletin, Đngiltere’de özel olarak bir sınıfın kültür politikaları alanında söz 

sahibi olduğunu açıklamada kilit rolü oynamaktadır. Kısacası, kültür politikalarını 

anlamak, ulus-devletlerin oluşumunda hangi aktörlerin vatandaşların şekillenmesinde 

ne denli etkin olduğunun analiziyle mümkündür. Avrupa’nın kültür politikaları 

konusundaki iki model ülkesinin (Fransa ve Đngiltere) tarihine ve burjuvazinin 

oluşumuna kısaca değinmek gerekir.  

Avrupa’da Orta Çağ’ın sona ermesinde rol oynayan en önemli aktör, tüccar 

sınıfıdır. Rönesans ve Reform Hareketleri bile bu sınıfın yükselişi paralelinde 

düşünülebilir.  

 

                                                 
58 Blokland, a.g.e., s. 205.  
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Orta Çağ’da ekonomik, siyasal ve sosyal yaşam küçük ölçekli bir karakter arz ediyordu. 

Avrupa’nın çeşitli bölgeleri arasında ticari ve diğer ilişkiler pek yoktu. Bu sadece düşük 

düzeydeki uzmanlık, para trafiğinin kaybolması, ticaret yollarının emniyetsizliği ve 

yetersizliği gibi nedenlerden kaynaklanmıyordu. Aynı zamanda kilisenin günlük yaşam 

üzerindeki hâkimiyetiyle de ilişkiliydi. Gerçekte kilise ticarete kuşkuyla bakıyordu. Bu 

bağlamda ‘bir tüccar asla Tanrı’ya erişemez’ sözünü hatırlamak çok şeyi izah edebilir. 

Kilisenin gözünde para kazanmak ve kar yapmak günahla özdeşti. Şehirlere zaman zaman 

teftiş geliyordu ve tüccarlar kiliseye ağır para cezaları ödemek zorunda kalıyorlardı… Dinsel 

yönelimli ahlak ile ekonomik davranışlar arasındaki sıkı bağ, sadece teolojik gerekçelere 

dayanmıyordu; dünyevi gerçeklik daha belirleyici gözüküyordu… Ortaçağ ekonomisinin ana 

amacı, üreticinin ve onun koruyucusu durumundaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelikti. Üretimin arttırılması ve ekonominin büyümesi fikri, Orta Çağ insanına tümüyle 

yabancıydı. Genel yaşam stratejisi ilerleme ve dinamizme değil, istikrar ve mevcut olanı 

devam ettirmeye yönelikti. Bu Orta Çağ toplumu ne şekilde sarsılmıştır? Gelenek, 

değişmezlik ve düzen temelinde örgütlenmiş olan böyle bir toplumda modernleşmeye 

yönelik bir zeminin oluşması nasıl mümkün olmuştur? Değişmeyi sağlayan en önemli gücü 

tüccar olarak tarif etmek mümkündür. 59  

 

Değişim, burjuvanın önce kilise Bâtıniliğine, ardından üretimin 

koruyuculuğunu üstlenmiş kralların keyfiyetine karşı gerçekleştirdikleri 

mücadelelerle geçen ve 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir süreci 

içermektedir.  

Tüccar sınıfının Orta Çağ’daki külfeti, ticaret yasağından dolayı kiliseye 

ödediği ağır para cezalarıyla da sınırlı değildir. Aynı zamanda tüccar sınıfının 

omuzlarında ağır vergi yükümlülükleri vardır.  “15. yüzyılın sonlarından itibaren 

gelişen ve hür teşebbüs ruhu taşıyan burjuva hareketi yönetsel erke sahip Katolik 

kilisesinin biriken paraya el koymasını istemiyor, bu parayı istediği şekilde 

kullanmayı arzuluyordu. Yani Katolik kilisesi ekonomik ilişkiler açısında burjuvanın 

önünde büyük bir engeldi ve bu engel ancak Katoliklik yerine dinde reform 

yapılarak, farklı bir özelliğe sahip, engel teşkil etmeyecek veya daha az engel 

çıkarabilecek bir kilisenin oluşturulması ile mümkün olabilirdi. Yani Batı’da üretim 

                                                 
59 Hans Von Der Loo, Willem van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları, Çev. Kadir Canatan,  
Đstanbul, Đnsan Yayınları, 2003, s. 52. 
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ilişkilerinin gelişmesi dinsel alandaki yenilenmeyi zorunlu hale getirmiştir.” 60  Dinde 

reform, yani Protestanlığın ortaya çıkması; tüccar sınıfı ve kapitalizmin gelişmesi 

arasında bir ilişki olduğunu öne süren başlıca düşünür Max Weber’dir.  

 

Max Weber’in ‘Protestanlık Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’ adlı çalışması Protestanlığın 

dünyayı yorumlama biçimi ve kapitalizmin doğuşuna katkıda bulunmuştur. Protestanlık, 

kendi kabına çekilen asketik bir ahlakililik yerine, dünyaya aktif olarak katılan, inatla çalışan 

ve hayatın merkezinde yer alan bir ahlakilik önermiştir… Ona göre ekonomik canlanmanın 

özellikle Protestanlığın yoğun olduğu bölgelerde belirmesi tesadüf değildir. Yükselen 

sınıflarda, Calvin’in ‘belirleme doktrini’ önemli bir rol oynuyordu. Calvin’e göre, insanlığın 

sadece küçük bir bölümü kurtuluşa erecektir. Tanrısal yargı, bu konuda kesindir ve insanlar 

bunu değiştiremez. Bu kadercilik, insanlarda dayanılmaz ve içsel bir yalnızlık hissi 

uyandırıyordu ki buna ne papazlar ne de kilise bir şey yapabiliyordu. Fakat buna rağmen 

inançlı Protestanlar, duyumsuzluğa sürüklenmiyorlardı… Tam tersine insan, yeryüzünde 

Tanrı’nın bir vekilidir ve her şey onun emrine verilmiştir. Đnsanın çalışması ve yeryüzünün 

şenlendirilmesi, Tanrısal bir ödevdir. Bu ödev hem kurtuluşa erenlere hem de lanetlenmişlere 

tevdi edilmiştir. Kişiler kendi kurtuluşları için değil, Tanrı’nın şanı için çalışmak 

zorundadırlar. Buna bir ikinci nokta daha eklenmiştir. Buna göre, Tanrı’nın yargısından emin 

olmak için kişi kendi kabını yarıp çıkmalı ve güçlü bir iş ahlakıyla her işe dört elle 

sarılmalıdır. Bu takdirde dini şüphelerden kurtulmak belki mümkün olabilirdi. Zira herkes 

kendi yaptığı işlere bakarak kendi kaderini anlayabilirdi. Kimilerine göre Weber, Protestanlık 

ahlakını kapitalizmin ‘sebebi’ olarak ilan etmiştir. 61 

 

 Aynı dönemde hümanizm de değişmekte olan üretim zihniyetine farklı açıdan 

bir katkı yapmaktadır. “Hümanizm denince ilk akla gelen olgulardan biri, 14. ve 15. 

yüzyıllarda önce Đtalya’da belirip kısa bir zaman içinde hemen hemen tüm Avrupa’ya 

yayılan, klasik kültüre dayalı ve bu kültürün öz değerlerini günün koşulları içinde 

yeniden yaşatmayı amaç edinen kültür akımıdır. Bilindiği gibi, bu yeni kültür 

ortamının, Rönesans’ın hazırlanışında büyük etkisi olmuştur. 15. yüzyıl hümanizmi, 

öncelikle klasik kültürü temsil eden metinleri araştırmaya, onları gün ışığına 

çıkarmaya yönelik bir filoloji hareketi görünümünde olmakla beraber, daha derin bir 

bakışla bu hareketin, aynı zamanda, klasik kültürün insan ve evren anlayışından 

                                                 
60 Gamze Güngörmüş Kona, Batı’da Aydınlanma Doğu’da Batılılaşma, Đstanbul, Okumuş Adam 
Yayınları, 2005,  s. 17. 
61 Von Der Loo, van Reijen, a.g.e., s. 63.  
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esinlenerek Orta Çağ’a göre yeni bir insan anlayışını içeren bir genel düşün akımına 

yol açtığının da farkındadır.” 62 Kültür-sanat ama özellikle de edebiyat çerçevesinde 

düşünülen hümanizm, Antik döneme ait eserlerin çevrilmesiyle antik dönemin 

sadece insan algısını değil, rasyonel yönetim zihniyetini de ortaya çıkarıyordu.   

“Hümanistler; yaratıcılık eğilimlerini uygulanan katı kurallardan dolayı körelten, 

aklın gücünü sınırlayan ve sadece ruhban sınıfına yarayan dinsel ideolojiyi savunan 

Katolik kilisesinin kurallarına karşı çıkarak, uhrevi olanın yerine dünyevi olanı, 

kaderciliğin yerine aklı kullanarak kaderi değiştirme çabasını, tanrının yerine bilimi, 

dogmaların yerine bilimin üstünlüğünü koymuşlardır.” 63  Hem hümanist fikirler hem 

de reform hareketleri sayesinde bu dünyevi ve akılcı hayat anlayışına doğru ilerleme, 

inanç odaklı yönetim zihniyetinin de sorgulanmasına yol açıyordu. Hümanizm batıl 

inancın hüküm sürdüğü feodal yönetim biçiminin değişmesine ve dünya algısının 

akılcılaşmasına ön ayak oldu.  

 Kilisenin dini ve ekonomik sömürüsünden bıkan ve “Ekonomik talepleri 

olan yeni girişimciler – burjuvalar – istedikleri ortamı yaratabilmek için bir güç 

unsuru olan kral ile işbirliği içine girmiştir… Feodal üretim ilişkilerinin çözülüşü ve 

kapitalist ortamı hazırlayacak olan burjuvazinin ortaya çıkışı, yeni bir siyasal ortamın 

oluşumunu temin edecek olan mutlak monarşilerin doğuşunu da sağlıyordu.” 64  16. 

yüzyılda, burjuva sınıfı kilise tarafından engellenen üretim ve ticaret engelini ortadan 

kaldırmak için krallara veya krallığa, krallar da kiliseden daha güçlü olabilmek ve 

iktidarlarını pekiştirmek için ödediği vergilerle kendilerini ekonomik ve siyasi açıdan 

zenginleştiren ve kuvvetlendiren burjuva sınıfına ihtiyaç duyuyorlardı.  “Burjuva ile 

ortak hareket ederek kilise kurumuna aktarılan parayı kendi maddi imkânlarına 

devretmeyi başaran mutlak monarşiler zaman içinde güçlenmiş ve Ortaçağ’da 

görülen dinin yönetsel gücü yerine devletin yönetsel gücünü geçirerek Katolik 

kilisesinin kurum ve kurallarını yıkan reformasyon hareketinin oluşumunda da 

önemli bir yer tutmuşlardır.” 65 Kilisenin ticaret yasağından kurtulan burjuva sınıfı 

ticaretini kısmen güvenli bir biçimde gerçekleştirirken bir taraftan ödediği vergilerle 

                                                 
62 Boğos Zekiyan, Humanizm (Đnsancılık) Düşünsel Đçlem ve Tarihsel Kökenler, Ankara, Đnkılap 
ve Aka, 1982, s. 1. 
63 Kona, a.g.e., s. 41. 
64 a.g.e., s. 37. 
65 a.g.e., s. 39.  
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mutlak monarşileri zenginleştirmeye ve diğer tarafta da bir sınıf olarak yükselmeye 

devam etmiştir. Ancak bu Avrupa’da burjuvanın 17. ve 18. yüzyıllardaki genel 

durumu hakkında bilgi verilmiştir. Zira burjuva her ülkede benzer bir çizgide 

gelişmemiştir. Hem burjuva sınıfının gelişim çizgisi hem de buna paralel olarak 

kültür politikaları bağlamında iki farklı model sunan Fransa ve Đngiltere’nin 

ekonomik, politik ve kültürel gelişimlerini karşılaştırmak bu modelleri anlamayı da 

kolaylaştıracaktır.   

“Her devletin dört temel fonksiyonu vardır; birincisi bir coğrafi bölge ve 

orada yaşayan insanlar üzerinde bölgesel kontrol oluşturmak; ikincisi, iş gücünü ve 

üretimini kanunlarla düzenlemek; üçüncüsü, egemen sınıfın elinde sermaye birikmesi 

için vergi mekanizmaları geliştirmek ve son olarak da kendi sınırları içinde biriken 

sermayeyi rakip devletlerden koruyarak gelişmesini sağlayacak bir silahlı güç [ordu] 

kurmaktır.” 66 Dolayısıyla 17. ve 18. yüzyıllarda krallar, bir bölge üzerinde kontrolü 

ellerinde tutabilmek için burjuvanın gelişimini [her ülkede eşit oranda ve benzer 

yöntemlerle olmasa da] desteklemişlerdir çünkü “gelişen ticaret burjuvazisinin, 

güçlenebilmek ve yeni bir dünya kurabilmek için, her şeyden önce kendisini 

koruyacak bir üst kuruluşa, ulusal sınırlara, mal ve can güvenliğinin sağlanmasına, 

belli bir sınır içinde ölçü ve kanun birliğine gereksinimi vardır. Bu gereksinmeler ise, 

ancak ulus-devlet gibi bir kuruluşça gerçekleştirilebilirdi. Nitekim merkantalist 

ekonomi ve burjuva sınıfı geliştikçe, ulusal devletin kuruluşu da hız kazanmıştır… 

Merkantalist ekonominin başarıya ulaşabilmesi için devletin iktisadi alana da 

karışması gerekir. Bu karışma ve denetimden amaç kapitalist sermaye birikimini 

ulusal sınırlar içinde sağlamak, böylece başka uluslar karşısında devleti 

güçlendirmektir.” 67  

 

[Orta Çağ sonlarında] Avrupa, bir uygarlıksa da, siyasal birliği yoktur. Maddi alanda 

Đmparatorun, manevi alanda da Papa’nın karşılıklı yardımlaşarak – yürüttükleri Orta Çağ’ın o 

Hıristiyan Cumhuriyeti kavramı kaybolmuş değil gerçi; ne var ki gücünü yitirmiştir. Papa’nın 

otoritesini, hem de dinsel konularda ve Katolik devletlerde tanımamazlıktan gelenler vardı ya 

da onlara karşı çıkanlar… Rönesans’ın bireyciliği, politikada, Avrupa’yı bir devletler sistemi 

                                                 
66 Colin Mooers, The Making of Bourgeois Europe: Absolutism, Revolution, and the Rise of 
Capitalism in England, France and Germany, London, New York, Verso, 1991, p. 9.  
67 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Đstanbul, Say Yayınları, 1992, s. 75. 
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halinde örgütleme biçimini de ortaya çıkarmaktadır; bu devletler uluslardır ve denge 

içindedirler… Eğilim, büyük devletler kurulması yönündedir. Daha Orta Çağ’da başlamış 

olan toplaşma, görece de olsa, yeni bir dengeye ulama yolundadır. Fransa gibi kimi devletler, 

vassalleri olan ülkeleri kralın doğrudan otoritesi altına sokma işini tamamlamışlardır… Bu 

devletlerden çoğu mutlak monarşiye doğru gelişmektedir. Ne zaman söz konusudur böyle bir 

yönetim biçimi? Kral ulusal ülküyü temsil etmenin yanı sıra, hukuksal olarak ya da 

uygulamada, kendisine egemenlik sağlayan yetkilere de sahipse mutlak monarşi vardır: 

Kralın, kanun yapma, adaleti sağlama, vergi koyma, sürekli ordu besleme, görevlileri seçme, 

kamu düzenine ve özellikle de krallık otoritesine saldırıları olağanüstü yargılama yoluyla 

hükme bağlama yetkisi olmalıdır. 68 

 

Avrupa’nın her yerinde devletin ticari ve siyasi alana müdahil olması, Fransa gibi 

mutlak monarşiyle yönetilen ülkelerdeki kadar yoğun olmamıştır. Mutlak monarşi, 

Fransa’da 17. yüzyılla birlikte doruğa ulaşmış ve 1789 Fransız Devrimi’ne kadar 

devam etmiştir. Mutlak monarşiyle yönetilen Fransa gibi ülkelerde kral ve burjuva 

arasındaki ilişki, güç ilişkileri açısından burjuva aleyhine bir tablo sergilemektedir. 

“Krallık iktidarı, ödünç para alarak, krallık mülklerini ve vergileri kiralayarak, 

işletmeler üzerinde tekeller tanıyarak, Kilisenin tefecilik üstüne olan yasaklarına 

karşı koruyarak, senyörlerin ticaret önüne koydukları engellere karşı ellerinden 

tutarak, korporasyonlara karşı destekleyerek, tacir burjuvaları zenginleştirdi… Bu 

burjuvaların düşü soylulaşmaktı; onu da ancak kral sağlayabiliyordu… Soylular da, 

burjuvaziye karşı, kralın lütfüne sığınarak kendilerini savunabilirlerdi.” 69 

Dolayısıyla, 17. yüzyılda tüm Avrupa’da meydana gelen mutlakıyet rejimi karşıtı 

devrimlerden, Fransa en az etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. 70 “Hem 

soylular hem de soylu olmayan devlet memurları, mutlakıyetin egemenliğini ve 

korumaya çalıştığı toplumsal yapıyı sarsacak herhangi bir burjuva tehdidi 

oluşturamadılar.” 71 Fransa’da kralın korumaya çalıştığı toplumsal yapı üç sınıftan 

oluşmaktadır: Tier-état  (üçüncü sınıf: burjuva ve köylüler), asiller ve ruhban sınıfı. 

Burjuva sınıfı, aynı dönemde Đngiltere’de olduğu gibi ayrışmış bir sınıf olarak 

karşımıza çıkmamaktadır. Burjuva ve köylüler, halkın tebaası konumundadır. 

                                                 
68 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Đnsanlık Tarihine Giriş: XVI ve XVII. Yüzyıllar, 
C. III, Đstanbul: Say Yayınları, 1990, s. 161-162.  
69 a.g.e., s. 164.  
70 Mooers, a.g.e., s. 51.  
71 a.g.e.  
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1648’den 1653’e kadar “mutlak rejime karşı, gizliden gizliye başka bir muhalefet 

yükselmekteydi ülkede: Sıradan halkın muhalefetiydi bu... Tier-état, krala bir dilekçe 

sundu: Topluma ve bireylere karşı girişilmiş taşkınlıklar, adaleti ve yargıçları 

horlama, yoksullara baskı, kendi halinde insanlara şiddete ilişkindi dilekçe… Tier-

état’ın temsilcisi söylevini diz çökerek de okumuş olsa, hükümet toplantıyı dağıttı ve 

milletvekilleri hiçbir karar alamadan dağıtıldılar. Etats Generaurun [Millet Meclisi] 

son toplantısı oluyordu bu; yeniden 1789’da toplanacaktır.” 72 Böylece, kral tüm 

yetkileri kendisinde toplamıştır ve herhangi bir sınıfın (ki buna burjuva ve soylular 

da dâhildir) mutlakıyete karşı muhalefet etmesinin önü de kapanmış olur. 

 Kral ve kralın en büyük destekçileri olan kraliyet nazırları 1789’a kadar 

sürecek olan mutlakiyet rejimini, halkın tüm rahatsızlıklarına ve güvensiz ortama 

karşın ayakta tutabilmek için kültür-sanatı siyasi bir prestij aracı olarak kullanırlar. 

Monarşiyi ve kralı ululamak misyonu taşıyan bu kültür siyasası, kralın hem kendi 

halkına hem de başka ülkelere karşı Fransız monarşisinin  üstünlüğünü duyurmak ve 

göstermek istemesinden kaynaklanır. Gerçi bu sadece Fransa’ya özgü bir durum 

değildir. “16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, halkı ve ülke dışından gelen ziyaretçileri 

rejimin ihtişamıyla etkilemek için müsrifçe hazırlanan dekorasyonlarıyla ve 

yöneticilerin ikonografik olarak temsil edildiği soyağaçlarıyla süslenmiş Prens 

Galerileri Avrupa’nın her yerinde yaygınlaşmıştır” 73 Fransa özelinde bu durum çok 

daha sistematik ve bilinçli bir şekilde devlet politikasına dönüştürülmüştür. 17. 

yüzyıl Fransa’sı, “IV. Henry’nin şehir planlamacılığına, XIII. Louis’nin görsel 

sanatlara ve XIV. Louis’nin tiyatroya gösterdiği ilgi ve Richelieu ve Mazarin gibi 

kraliyet nazırları ve sanat hamileri sayesinde, ülke çapında büyük yeteneklerin ortaya 

çıkması”na 74 tanıklık etmekle birlikte kültür politikaları geleneği başlatmış olur.  

Kültür politikaları Avrupa tarihinde sanat sübvansiyonu ya da devletin sanat 

himayeciliği/hamiliği sayesinde başlar.  

“IV. Henry dönemi, Louvre’un, Pont Neuf ve Dauphine Sarayı’nın inşasıyla 

Paris’in zevkli ve düzenli bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla ünlüdür. IV. Henry, 
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Paris’i daha önce görülmemiş bir biçimde uygar bir toplumun merkezi haline 

getirmeyi başarır… Henry, 1617’den 1665’e kadar Catherine de Vivonne ve 

Marquise de Rambouillet adlı Paris’teki meşhur salonların kurulmasına da ön ayak 

olmuştur. Bu salonlarda yazarlar ve soylular iki grubun da avantajına sonuçlanacak 

şekilde kaynaşmışlardır.” 75 Aydınları ve soyluları biraraya getiren bu salonlar, 

devrime kadar Aydınlanma düşünürleri tarafından da sıkça ziyaret edilirler. 

“[Kardinal] Richelieu de Paris’in sanatsal ve mimari açıdan gelişmesinde önemli rol 

oynar. Richelieu, devrin en önemli mimarlarından Jacques Lemercier’i, Palais-

Cardinal ve içinde iki tiyatro salonu ve kardinalin sanat koleksiyonunu barındıran 

Palais-Royal’i inşa etmesi için görevlendirir… Ama kardinalin en önemli katkısı, 

elbette ki, 1634’te Fransız dilinin standartlarını düzenlemek ve korumak amacıyla 

kurulan Fransız Akademisi’dir. Bu akademinin ilk görevi 1694’te tamamlanan dört 

ciltlik standart bir sözlük yayımlamak olur… Ayrıca,  Richelieu’nün tiyatroya olan 

ilgisi de onu Corneille ve Jean de Rotrou gibi tiyatro yazarlarını da himaye etmeye 

iter.” 76 Richelieu’nün Akademi’yi kurarak dili yaygınlaştırmak istemesi ulus kimlik 

oluşumu açısından önemli bir kültür politikası olarak görülebilir. Đngiltere’de 

“1400’lerde Đngilizce milli bir dil olarak kabul edilmiş ve Latince ve Fransızca 

tanınmamaya başlanmıştır. Đspanya’da Kraliçe Đsabella’nın memurları Kastilyacayı 

fetih ve yönetim dili olarak kullanırlar. Nitekim, imparator gramercisi Antonio de 

Nebrija, 1492 yılında yayımladığı Kastilya Grameri adlı kitabında “Dil, 

imparatorluktur” der. 77  Ancak, Weber’e göre, “Fransa’da dil sadece hükümdarın bir 

aracı olarak işlev görür… Kralın dili, tebaasınınkinin üstündedir ve kamusal alanda 

işi olan herkes kralın dilini kullanmalı veya kullanması için birine para ödemelidir. 

Ama dil birliği Mutlak Monarşi’nin idari birliği altında bile gerçekleştirilememiş, 

hatta gerçekleştirilmesi düşünülmemiştir.” 78 

“Sanat hamiliği Richelieu'nün öğrencisi [ve kendisinden sonraki kraliyet 

nazırı] Mazarin tarafından devralınır. Mazarin 500 resim toplayarak 1648’de 

sanatçıları Fransa’da klasik akımın öncüsü Nicolas Poussin’i örnek almaya teşvik 
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etmek amacıyla Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi’ni (Académie Royale de 

Peinture et de Sculpture) kurar. Kendi koleksiyonunu da (Bugün Fransız Enstitüsü 

olan ve Fransız Akademisi’ne evsahipliği yapan)  Palais Mazarin’de sergiler.” 79 

XIV. Louis dönemi ise, Fransa’nın mutlakıyet rejiminin, politik istikrarının 

ve ihtişamının doruk noktasıdır ve bu imaj, kurulan yeni akademiler ve saraylarla da 

kültürel ve sanatsal açıdan desteklenmiştir. XIV. Louis Versailles Sarayı’nın inşası 

ile kendisinin ülkenin en üstün kişisi (Louis’nin ‘devlet benim’ ifadesini burada 

hatırlamak gerekir), Fransa’nın ise Avrupa’nın en ihtişamlı, en güçlü ülkesi olduğunu 

kanıtlamaya çalışır. “Avrupa’nın komedi dehası Molière, kral tarafından desteklenir, 

1680 yılında [dünyanın ilk ulusal tiyatrosu olan] Comédie-Française’in kurulması da 

onun eseridir. Kral, aynı zamanda Jean Racine’nin de dehasını anlamış ve ona destek 

vermiştir… [Louis,] Monarşi kültürünü yaymaya devam etmiştir. 1663 yılında önce 

madalyalar ve anıtlar tasarlamak için kurulan, ancak devrimden sonra ulusal tarih 

araştırmaları merkezi haline gelen Yazıt ve Edebiyat Akademisi’ni (Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres) açmıştır. Üç yıl sonra, Bilimler Akademisi (Académie 

des Sciences) ve Roma’da Fransız sanatçıları için bir eğitim merkezi kurulmuştur. 

1671’de Mimarlık Akademisi (Académie d'Architecture) ve Kraliyet Müzik 

Akademisi (Académie Royale de Musique) çalışmalarına başlar.” 80 Ancak, XIV. 

Louis’in saraylara ve akademilerin inşasına yaptığı bu yatırımlar, Aydınlanma 

düşünürleri tarafından eleştirilir. Eleştiriler, “Versailles Sarayı’nın temsil ettiği 

mutlakıyetçi devletin toplum içinde hâlihazırda varolan gerilimleri ört bas ettiği ve 

bunların da kralın ölümünden sonra patlak vereceği” 81 sözleri üzerinden de 

anlaşılacağı gibi kültür-sanata yatırımın aslında varolan politik gerilimin kamuflâjı 

amacıyla kullanılmasına yöneliktir.   

17. yüzyıl mutlak monarşinin hem en güçlü olduğu hem de eleştirilmeye 

başladığı bir yüzyıldır ki 18. yüzyıl Fransa’sı artık çok başka bir dönemin 

eşiğindedir: Aydınlanma. Aydınlanma kültür politikaları tartışmalarını 

zenginleştirmiştir ve bu açıdan farklı yönleriyle ele alınması gereken bir dönemdir. 

Đlk olarak, Aydınlama dönemi düşünürleri, evrensel bir kültür politikaları rasyoneli 
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haline gelen sanatın insanın ahlaki gelişimine katkısı temasını ortaya atmıştır. 

Ayrıca, Aydınlanma döneminde kültür politikaları çerçevesinde ele alınması gereken 

diğer konuda sanata devlet desteği meselesinin devamıdır. 1758’de Jean Le Rond 

d’Alembert’in, o dönemde bir Fransız kantonu olan Cenevre’de devletin bir tiyatro 

inşa etmesi için teklif götürmesi üzerine Jean Jacques Rousseau’nun itirazı ile iki 

düşünür arasında başlayan karşılıklı yazışmalar, iki düşünürün sanata devlet desteği 

gibi önemli bir sanat politikası konusundaki fikirlerinin en açıklayıcı örnekleridir. 

Hatta aynı zamanda bu yazışmalar Aydınlanma dönemi düşünürlerinin sanatın 

toplumsal işlevi hakkında söylediklerinin adeta bir özeti gibidir.  Üçüncü olarak da, 

Aydınlanma dönemindeki bu tartışmaların, ne ölçüde ve ne şekilde devrim sonrası 

ulusal kültür politikalarına etki ettiği üzerinde durulması gereken bir başka husustur. 

Çünkü bu dönemde bir yönüyle varolan rejim ve bu rejimin kültür politikaları 

eleştirilirken, diğer yandan da aslında monarşiye ait bir kültür politikası geleneğinin 

(devletin sanat hamiliğinin) ulusa mal edilmesi yoluyla bir kültür politikaları modeli 

gelenekselleştirilmeye başlamıştır.  

Blokland’a göre, “kültürü yayma çabasının arkasındaki ilk motivasyon eğer 

erdem, din ve aklın ona rehberlik etmesine izin verirse insanın kendini 

geliştirebileceği yolundaki Aydınlanmacı görüştür.” 82 Oliver Bennett ve Eleonora 

Belfiore’nin hazırlamış olduğu “Sanatın Toplumsal Đşlevini Yeniden Düşünmek: 

Eleştirel ve Tarihsel Bir Đnceleme” adlı makalede de Aydınlanma Dönemi’nde 

sanatın toplumsal işlevi üzerine benzer şu görüşler yer almaktadır: 

 

Sanatın ahlaki ve uygarlaştırıcı işlevi üzerindeki tartışmalar Aydınlanma Dönemi’nde 

başlamıştır. Diğer yandan bu tartışmaların önemi ve özgünlüğü ilk kez sanatın uygarlaştırıcı 

gücü hakkında medeni bir bakış açısı getirmesinden kaynaklanmaktadır. Saisselin bir 

makalesinde 18. yüzyıla kadar güzel sanatların zenginlerin ve aristokratların bir ayrıcalığı 

olduğunu ve bu kesimin günlük yaşamın sıkıcılığıyla baş etmek için sanatı bir tüketim 

nesnesi olarak gördüğünü iddia eder. Böylece, haz yaratmak sanatın temel prensibi olarak 

görülüyordu. Ama sanatın boş ve dekadan bir eğlence olarak görülmesi Aydınlanma 

düşünürleri tarafından açıkça sorgulanır hale geldi. Bunu sorgulayan düşünürler grubu – 

Diderot, Marmontel, Alembert, Condillac ve Voltaire – radikal bir biçimde farklı bir düşünce 

ortaya attılar ve sanatın ahlaki ve medeni değerler ve erdemler aşılayarak vatandaşlara şekil 
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vereceğini savundular. Bir başka deyişle sanat insanlığın eğitimi ve ahlaki gelişimi için 

kullanılmalıydı. Bu süreçteki en önemli gelişme aydınlanma düşünürlerinin kamu yararına 

sanata ahlaki bir değer atfetmesi ve kamu yararı ve sanatçının işi arasında bir bağlantı 

kurmasıydı. Bu örneğin şiire tarih boyunca kişisel gelişim ve donanıma katkı yaptığı 

yönünde yüklenen ahlaki bir işlev düşüncesinden de farklıydı. Aydınlanma düşünürlerinin bu 

görüşleri, ahlaki gelişim ve kamu yararı gözeten sanat ve edebiyatın sadece eğlenmek için 

yapılan [aristokrasi] sanatından daha üstün gören yeni bir kültür üretimi hiyerarşisinin ortaya 

çıkmasına neden oldu. Aydınlanma düşünürlerinin istedikleri doğru, iyi ve güzel gibi kalıcı 

değerler üzerinde kurulmuş büyük sanattı. Eğlence ve beğeni ikincil hususlar olmalıydı. 

Sanat güzel idealler üzerine kurulmalıydı ve sanatçılar da sanatla ahlaki, medeni olanı ve 

kamu yararına hizmet edeni üretmeye zorlanmalıydı; sanatçı artık sanat hamisini memnun 

etmek, aristokratlar için boş zaman eğlencesi yaratmak ve yüce olanı ululamaktan ve 

böylelikle aristokrasiye öykünmekten vazgeçmeli, ilk ve en önemli vatandaş olmalıydı. 83 

 

Sanatın ve sanatçının toplumsal işlevi konusunda düşünürler, sanatın (i) kamu 

yararı gözetmesini; (ii) insanlığın eğitimi ve ahlaki gelişimi için kullanılmasını; (iii) 

üst sınıfların eğlence ve beğenisi için değil de, halkın yani vatandaşların doğru ve 

güzel değerler edinmesi için sanat icra edilmesini savunurlar. Dolayısıyla, 

Aydınlanma düşünürleri, aslında sanatın toplumsal işlevi gibi evrensel bir temayı ele 

alırken, diğer bir yönden de sanatçının bu toplumdaki rolüne dair önemli bir kültür 

politikaları amacına ulaşıyorlardı: güzel ideallerle donanımlı vatandaşlar yetiştirmek. 

Hatta aristokrasiye öykünmekten vazgeçen sanatçılar ideal toplumun öncü ideal 

vatandaşları olarak toplumun geri kalanına yol gösterecekti.  

Bu görüşler beraberinde yeni tartışmaları da doğuruyordu. Sanat ve sanatçılar 

gerçekten ideal ve güzel ahlaklı vatandaşlar yetiştirecek yetkinliğe sahip miydi? 

Belki de Aydınlama düşünürleri arasında bu konuya itirazlarıyla açıklık getiren en 

önemli düşünür Rousseau’dur. Rousseau, d’Alembert’e yazdığı bir mektupta, özel 

olarak Cenevre’de bir ulusal tiyatro inşasına karşı çıkar ve tiyatroyu her yönüyle 

eleştirirken genel olarak kendisinin sanattan beklentileri konusunda ipuçları veriyor; 

bu mektuba bir cevap yazan d’Alembert ise Rousseau’nun tiyatro hakkındaki bu 

eleştirilerine bir anlam veremediğini çünkü aslında tiyatronun Rousseau’nun sanattan 
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review”, 2006, (Çevrimiçi), http://www.ahrb.ac.uk/images/rethinking_the_social_impacts_of_arts.pdf, 
12 Nisan 2008.  
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beklentilerini birebir karşılayan bir mecra olduğunu dile getiriyordu. 84 Ayrıca 

Rousseau tiyatro ile ulus için daha faydalığı gördüğü kültürel kurumları kıyaslarken, 

devrimden sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarına imza atacak kültür politikalarının da 

sözcülüğünü yapmış oluyordu.  

Öncelikle Rousseau tiyatroyu neden eleştirir? Rousseau ve d’Alembert 

arasındaki tartışma d’Alembert’in o sırada bir Fransız kantonu olan ve Aydınlanma 

düşünürlerinin sıkça buluştuğu Cenevre’de tiyatro olmamasından şikâyet etmesi ve 

ardından Rousseau’nun bunun Cenevre halkına büyük zararları olacağını ve bunun 

nedenlerini açıklayan bir mektup yazması üzerine başlamıştır. Đki düşünür için de 

Cenevre, Aydınlanma düşünürlerinin buluştuğu bir merkez olması ve maddi refah 

düzeyinin gelişmişliği ve toplumsal düzeni ile örnek bir kenttir. Ama d’Alembert’e 

göre, eğer burada bir tiyatro kurulursa, o zaman Cenevre daha da uygar bir kent 

olacaktır. Rousseau ise bunun tam aksini düşünmektedir. D’Alembert’e göre, 

“Cenevre halkı tiyatroya karşıdır. Ama aslında onlar tiyatronun kendisine karşı 

değiller; sadece tiyatro topluluklarının gençler arasında yayacağı süs merakı, sefahat 

ve hovardalıktan korkmaktadırlar…. Halbuki, tiyatro gösterileri vatandaşlara bir 

beğeni sunmakla kalmaz aynı zamanda onlara bir davranış inceliği, narin bir 

duyarlılık gibi tiyatro gösterileri olmadan kazanılmayacak erdemler kazandırır.” 85 

Ayrıca, Cenevre’de kurulacak olan bir tiyatro, diğer alanlarda aydınlanmış olan bir 

toplumun, tiyatrosu olmaması gibi bir ayıbı kapatacak, kısa zamanda, Avrupa’nın her 

yerine meşhur olarak Cenevre Cumhuriyeti’ni tüm Avrupa’ya tanıtacak, kilisenin 

oyuncuları aforoz etmesine mani olacak ve hem bir anavatan hem de insanlık sevgisi 

yaratacaktır. 86 Rousseau ise şu soruları sorarak ve onları yanıtlayarak durumun hiç 

de böyle olmayacağını göstermeye çalışır. “Tiyatro kendi içinde iyi midir, kötü 

müdür? Tiyatro ahlaki değerlerle bağdaşabilir mi? Cumhuriyetin ciddiyetine uygun 

                                                 
84 Söz konusu yazışmalar şunlardır: Rousseau’nun d’Alembert’a yazdığı mektup: Jean Jacques 
Rousseau, “Letter to d’Alembert on the Theater”, Letter to d’Alembert on the Theater and Other 
Writings for the Theater, der. ve çev. Allan Bloom, Charles Butterworth ve Christopher Kelly, 
Hanover ve Londra, University Press of  New England, 2004, pp. 251-353. d’Alembert’in 
Rousseau’nun mektubuna cevabı, Jean Le Rond d’Alembert, “Letter of M. d’Alembert to M. J.J. 
Rousseau”, a.g.e., s. 353-378.  
85 d’Alembert, a.g.e., s. 244. 
86 a.g.e., s. 244-245.  
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mudur? Bir oyuncunun mesleği ahlaklı olabilir mi?” 87 Bu sorunlara Rousseau’nun 

kendi verdiği cevaplar olumsuzdur.  

Rousseau’ya göre tiyatro bir boş zaman aktivitesi ve sadece bir eğlencedir; 

dolayısıyla üretmesi gereken vatandaşlar için öncelikle bir vakit kaybıdır: “Tiyatro 

bir eğlence şeklidir; eğer eğlencenin insanlar için zaruri olduğunu düşünürsek, en 

azından sadece zaruri olan eğlence türlerine izin verilmelidir. Đnsanların kendine 

özgü zevkleri vardır… Bunlar onun işi, ilişkileri ve ihtiyaçlarıdır… Bir babanın, bir 

oğlun, bir vatandaşın öylesine sevdikleri görevleri vardır ki, bunları yerine 

getirdiklerinde sıkıntıya mahal kalmaz. Hayatı çok kısa ve değerli olan insanlar için 

gereksiz bir eğlence kötüdür… Ancak kendinden memnuniyetsiz olan kişiler, 

tembellik ve basit ve doğal zevkleri inkâr etme, onları kendilerine yabancı olan bir 

eğlence biçimine sevk eder.” 88 Dolayısıyla tiyatro insanları vatanıyla ailesiyle ilgili 

görevlerden alı koyan zararlı bir eğlencedir. D’Alembert’in bu konudaki itirazı 

şudur: “Hayat kısa ve sizin dediğinize göre de çok değerli. Kim bundan şüphe 

edebilir ki, Mösyö? Ama aynı zamanda hayat oldukça da üzücü ve zevk de çok az 

rastlanır bir şeydir… ve ayrıca tiyatro eğlenceden fazlasıdır… Çok sıkılmış olan 

birisinin (yüksek ihtimalle bu bir Prenstir) aklına ilk defa, bizi kendi kendimizin 

seyircisi yaparak yani bizi kendi yüklerimizden ve başımıza gelen kötü olaylardan 

sahnede başkalarının hatalarını ve başlarına gelen kötü olayları göstererek kurtaran 

ve iyileştiren çok zarif bir eğlence tarzı gelmiş olmalıdır.” 89 Aslında iki düşürün de 

tiyatro hakkında olmasa bile sanat hakkında vardıkları kanı aynıdır: Sanat, sadece bir 

eğlence biçimi olmamalıdır. Boş zaman ancak, toplumsal refah veya mutluluğa 

yardımcı olacak sanat türleri tarafından doldurulmalıdır.  

Đki düşünürün tiyatro üzerinden anlaşamadıkları bir başka konu ise 

vatandaşların ahlaki gelişimidir. Rousseau için tiyatro birçok sebep yüzünden ahlaki 

gelişimin bir vasıtası olamaz. Birincisi Rousseau, tiyatroda katarsise 

inanmamaktadır. “Biliyorum ki tiyatronun amacı, tutkuları harekete geçirip insanları 

bu tutkulardan arındırmaktır. Ama ben bu kuralı anlamakta zorluk çekiyorum. 

Đnsanlara önce taşkınlık ve çılgınlık göstererek sonra onları nasıl ılımlı ve sağgörülü 

                                                 
87 Rousseau, a.g.e., s. 261.  
88 a.g.e., s. 262. 
89 d’Alembert, a.g.e., s. 355.  
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olmaya çağırabiliriz?... Đnsanları arındırmak için tek vasıta mantıktır ve mantığın da 

bence tiyatroda herhangi bir yeri olamaz. ” 90 Rousseau tiyatronun arındıran ve 

böylelikle insanları daha erdemli yapan yönünü sorgulamaya devam eder. “Drama 

yokken, erdemli insanlar sevilmiyor muydu? Kötü insanlardan nefret edilmiyor 

muydu? Bu duygular tiyatrosu olmayan yerlerde daha mı zayıftır?” 91 Rousseau, bir 

an için tiyatronun gerçekten erdemli kişiler yetiştirdiği varsayarak şunu sorar: 

“Diyorlar ki trajedi korku yoluyla acıma duygusu yaratır? Hadi böyle yaptı diyelim; 

o zaman bu acıma duygusu da nedir? Sadece onu yaratan yanılsama sürdüğü sürece 

varolabilen geçici ve boş bir duygudur.” 92  Ve hatta Rousseau’ya göre tiyatro bu 

insan ruhunun karanlık, ahlaksız ve kötü yönlerini gösterdiği için tehlikelidir çünkü 

insanlar bu yanlışlardan ve kötülüklerden korkmak bir yana, onlar da bu hataları 

tekrar etmeye başlarlar. 93 O yüzden Rousseau’ya göre, “ hiç kimse tiyatronun 

insanları yanlışlardan arındırarak toplumsal bir fayda için hizmet ettiğini iddia 

etmemelidir.” 94  D’Alembert, Rousseau’nun tiyatronun arındırıcı özelliğini 

anlamakta zorlanmasını yadırgayarak şunları dile getirir. “Bu kural bana göre 

doğrudur ama tek eksikliği iyi ifade edilmemiş olmasıdır… Tiyatronun bizi 

korumaya çalıştığı tutkular harekete geçirdiği tutkulardır; ama aslen tiyatro bizi 

bunları uyandırarak değil bizde tam tersi tutkuların oluşmasını sağlayarak korur… 

Ama düşünürler eğer tutkunun sadece cezai bir düşkünlük olduğunu düşünüyorlarsa, 

o zaman da argümanımızı şu şekilde sınırlandırabiliriz: tiyatro insanın içindeki doğal 

ve erdemli olanı geri çağırarak, bu yanlışları düzeltir.”95 Aslında iki düşünür, sanatın 

ikinci bir fonksiyonu konusunda da hem fikirdir: Sanat, insanların ahlakını 

geliştirmeli, onları kötülüklerden arındırarak erdemli vatandaşlar yetiştirmelidir.  

Rousseau’nun bir başka eleştirisi de tiyatronun toplumsal değil, bireysel bir 

sanat olduğudur. D’Alembert ise buna şu şekilde karşılık verir. “Size göre, insanlar 

tiyatroya gidip yalnızlığa çekilmek istiyorlar; oraya komşularını, milletini ve 

arkadaşlarını unutmak için gidiyorlar. Tam tersine, tiyatro insan hayatını bize 

                                                 
90 Rousseau, a.g.e., s. 265. 
91 a.g.e., s. 267. 
92 a.g.e. 
93 a.g.e., s. 265-290.  
94 a.g.e., s. 270.  
95 d’Alembert, a.g.e., s. 356. 
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yansıtarak tüm sanatlardan daha çok insanlara biraraya gelme çağrısı yapan bir sanat 

dalıdır.” 96  

Bu tartışmalar nihayete ulus duygusunun birey duygusunun önünde olması 

gerekliliğiyle varır ki burada son noktayı Rousseau koyar.  Tiyatro,  aslında “insanlık 

sevgisi ve vatanperverlik gibi duyguları canlandırarak bize ulaşmaya çalışmaktadır; 

ama tiyatro aynı zamanda bu duyguların ateşini söndürmekte ve sevginin, bize daha 

doğal gelmesinden dolayı olsa gerek, tüm bu duyguların önüne geçmesine sebep 

olmaktadır.” 97 Bu Rousseau’ya göre çok sakıncalıdır. Çünkü kişisel duygular, ulusa 

duyulan duyguların önüne geçmektedir.  Çünkü “Rousseau vatan sevgisini bir 

toplumdaki ana motivasyon olarak kabul eder. Vatansever kişiler kişisel çıkarlarını 

ve hatta kimliklerini toplumla bir tutarlar. Bu da tabiî ki, yurttaş olmanın bir 

faziletidir. Bu yüzden, bir toplumda kültürün ana işlevi kişinin kendisine duyduğu 

sevgiyi sürekli olarak vatan sevgisine yöneltmek ve böylece yurttaş olarak erdemli 

bireyler yaratmaktır.” 98 Rousseau’nun bu görüşü onun modern devlet anlayışıyla 

birebir örtüşmektedir. Rousseau’nun Fransız Devrimi’ne büyük etkisi olan Toplum 

Sözleşmesi adlı eserinde de belirttiği gibi “Devlet ya da site, varlığını üyelerinin 

birleşmesine borçlu bir tüzel kişiyse, en önemli işi de varlığını korumaksa, her bir 

parçayı bütüne uygun bir biçimde hareket ettirip, düzenlemek için tümel ve zorlayıcı 

bir güç gerektir ona. Doğanın herkese, bütün organları üzerinde mutlak erk vermesi 

gibi, toplumsal sözleşmede de siyasi gövdeye kendi organları üzerinde mutlak bir 

hak sağlar.” 99 Burada siyasal gövde, hala mutlaktır ama doğa kanunlarına uygun, 

diğer bir deyişle rasyonelce yönetir. “Đnsanın toplumsal sözleşmeyle yitirdiği şey 

[ise], doğal özgürlüğü ve isteyerek sağlayabileceği şeyler üzerindeki hakkının 

sınırsızlığıdır; kazandığı ise, yurttaşlık özgürlüğü ve elindekinin sahipliğidir.” 100 

Buradaki “amaç ise, her bir insanın hem herkesle birleşmesi hem de eskisi kadar 

(doğal durumdaki kadar) özgür olmasıdır.” 101  

                                                 
96 a.g.e., s. 358.  
97 Rousseau, a.g.e., s. 337. 
98 Zev Matthew Trachtenberg, Making Citizens: Rousseau's Political Theory of Culture, Londra ve 
New York, Routledge, 2003, p. 175. 
99 Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Đstanbul, Roman Yayınları, 2008, s. 31.  
100 a.g.e., s. 48. 
101 Halis Çetin, Modernleşme ve Türkiye’de Modernleştirme Krizleri, Đstanbul, Siyasal Kitabevi, 
2003, s. 49.  
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Toplumsal antlaşma, yurttaşlar arasında öyle bir eşitlik kurar ki, bütün yurttaşlar aynı 

koşullarda, aynı yükümlülükler altındadır ve yararlanacakları haklar da aynıdır. Bunun 

sonucu olarak da, antlaşmanın doğası gereği egemenlik eylemlerinin tümü, yani genel 

iradenin sonucu olan bütün gerçek eylemler, her bir yurttaşı eşit biçimde zorlayıp, özendirir: 

şöyle ki egemen varlık, yalnızca ve bütün halindeki ulusu tanır, parçayı bütünden ayırmaz. 

Egemenlik eylemi tam olarak nedir peki? Üstün astla anlaşması değil;  gövdenin kendi 

organlarından her biriyle ayrı ayrı gittiği bir uzlaşmadır ve yasal bir uzlaşmadır da, çünkü 

toplumsal sözleşmeyi temel almıştır.; denkserdir, çünkü herkesin ortağı olduğu bir 

antlaşmadır; yararlıdır, çünkü tek ereği, kamunun iyiliğidir; katılımıdır, çünkü güvencesini 

kamu gücünden ve aşkın erkten alır. 102 

 

Ancak “bireyin genel irade içerisinde eritildiği bu düzende en güçlü gücünü hak, 

boyun eğmeği de bir ödev haline getirmedikçe egemen olmuş sayılmaz… Tek tek 

bireylerin aklından daha aşkın ve daha güçlü bir akıl olan kurucu iktidarın mutlak 

aklıdır. Rousseau bu aklı aynı mutlaklıkları vererek genel irade olarak adlandırır. 

Genel iradeyi temsil eden egemen güç tektir ve asla parçalanamaz. Mutlak, yanılmaz, 

bölünmez egemenlik genel iradeyi temsil eden bir egemenin elindedir ve bu egemen 

tek tek bireylerin iradesinin ürünü olduğu için egemene itaat edenler aslında kendi 

iradelerine itaat etmiş olurlar.” 103  Bu şekilde “ toplumu bir bütün olarak algılayan, 

bu bütünlüğü soyut irade ile tanımlayan, egemenliği bir iradenin yansıması olarak 

sunan ve sonuçta da bu iradeyi tek bir kişinin/egemenin temsiliyetine indirgeyen… 

[bu düşünce] daha sonra göreceğimiz modernleştirici devlet anlayışının temellerini 

atmıştır. Modernleştirici devlet ve liderlerden bireyi/toplumu/ulusu kurmak, 

düzenlemek ve ona egemen olmak isteyip de bu fikirlerden ilham kaynağı almamış 

olanı yok gibidir... Rousseau’nun egemenlik, genel irade, yasa yapıcı fikirleri toplum 

üzerinde mutlak egemenliği arzulayarak toplumu dönüştürmek isteyen devrimci 

modernleştirici devletlere (Fransa) ilham kaynağı olmuştur.” 104  

Rousseau’ya göre, vatandaşı genel bir irade altında birleştirebilen sanat 

etkinlikleri de vardır: festivaller. Rousseau’nun yazdıklarını sadece tiyatronun ve 

                                                 
102 Rousseau, a.g.e., s. 34.  
103 Çetin, a.g.e., s. 49. 
104 a.g.e., s. 50-51. “Biz, Türkiye’yi devrimci modernleşme (Fransa) modelinin içinde modernleştirici 
devlet olarak değerlendirdiğimiz için modern devlet, modernleşme olgularını da hep bu gelenek 
perspektifinden değerlendireceğiz.” a.g.e., s. 51. 
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sanatın katı bir eleştirisi olarak görmek sakıncalıdır, onun söylediklerinden ve 

d’Alembert’in ona verdiği cevaplardan yola çıkarak aslında Aydınlanma 

düşünürlerinin sanata yüklediği göreve ulaşabilir. Sonuçta varılan nokta Aydınlanma 

düşünürlerinin sanattan beklentilerinin de bir özeti gibidir: Sanat, (i) bir boş zaman 

eğlencesinden daha öte bir toplumsal misyonu olması gereken bir konudur; (ii) 

insanın ahlaklı olmasına yardımcı olmalı, onu kötülüklerden arındırmalıdır; (iii) 

bireysel değil, toplumsal bir amaca hizmet etmelidir; (iv) tüm bunları 

gerçekleştirdiğinde ahlaki açıdan gelişmiş bir birey  (vatandaş) yaratabilecek ve bu 

vatandaş ulus duygusunu birey duygusunun önüne koyabilecektir. 

Rousseau’nun modern devlet anlayışı ve sanat hakkındaki düşünceleri 

devrimle iktidara gelen sınıfa da esin kaynağı olmuştur. Hatta bu devletçi gelenek, 

devrimin ilk yıllarında halkı birarada tutmak isteyen Cumhuriyetçi iktidarın kültür 

politikalarına da yansımıştır. Örneğin, devrim sonrası sokaklarda düzenlenen kitlesel 

festivaller sanki Rousseau’nun bir önerisinin hayata geçirilmesidir. Rousseau’nun 

adeta devrimi öngörerek bir Cumhuriyet için şart olduğunu belirttiği bu festivallerin 

işlevleri hakkında söylediklerini özetlersek, “Festivaller, …tüm toplumu birleştirir ve 

bu da insanlar arasındaki toplumsal ve gündelik ayrımların ortadan kalkmasını 

sağlar.” 105 Ayrıca “Rousseau’nun tiyatro alanında eleştirdiği seyirci ve oyuncu 

ayrımı meselesi” 106 festivallerle çözüme kavuşan diğer bir mevzudur. Festivallerde, 

“izleyicileri aynı zamanda izlenen konuma getirmek, insanlarının kimlik duygusunun 

değişmesine yol açar – böylelikle herkes kendisini o şehrin üyesi olan diğerleriyle 

özdeşleştirebilir.”107 Bu görüşe göre, gözetlenme duygusu hem vatandaşları 

karşısındakiyle özdeşleşmeye, birleştirmeye hem de yanlışlardan alıkoymaya ve 

yurttaşlık erdemini gerçekleştirmeye yarar.108 Festivaller önemlidir çünkü “özel 

güçler birleşir ve insanlar toplumsal yarar için çalışmaya başlar… Đnsanları aktif ve 

üretken mi yapmak istiyorsunuz? Onlar için festival düzenleyin.”109 Devrimcilerin, 

devrimin ilk yıllarında sürekli olarak sokak festivalleri düzenlemesinin, 

Rousseau’nun bu fikirlerinden kaynaklanmadığını düşünmek çok güçtür.  

                                                 
105 Rousseau, “Letter to d’Alembert on the Theater”, s. 300.  
106 a.g.e., s. 320. 
107 a.g.e., s. 321. 
108 Trachtenberg, a.g.e., s. 196.  
109 Rousseau, a.g.e., s. 321. 
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Rousseau ve d’Alembert arasındaki tartışmanın alevlenme noktasına geri 

dönecek olursak, aslında tartışma devletin Cenevre’de kurulması düşünülen bir 

tiyatro için ödenek ayırıp ayırmaması meselesidir. Elbette tiyatro konusunda 

Rousseau ödenek ayrılması durumuna karşıdır. Ama o sanat ve kültürün diğer 

kurumlarıyla ilgili konularda hamiliği halk adına yine bir siyasi gövdenin yani 

devletin üstlenmesi taraftarıdır. “Rousseau’ya göre Akademiler, eğer kral tarafından 

kurulur ve kraliyetin otoritesi tarafından yönetilirse, Aydınlanma’nın güçlerini 

kontrol edebilir… Bir başka deyişle, bilim ve sanat ancak yasal bir kurumun 

himayesinde ise meşruiyet kazanır… Akademilerin prestijleri entelektüellerin buraya 

üye olmalarının altında yatan nedendir. Eğer üyeliğe yararlı eserler ve [bu eserlerin 

neticesinde ortaya çıkan] kusursuz davranış biçimleri yaratma zorunluluğu getirirsek, 

bu zapt edilmez olan entelektüelleri de ahlaki açıdan doğru olanı yapmaya ikna 

edecektir.” 110 Diğer bir deyişle, Akademiler, siyasi bir iradenin yönetim ve 

denetiminde ahlaklı entelektüellerin toplum için kusursuz davranış kalıpları 

yaratacak eserler üretmesini teşvik etmelidir. Rousseau’nun, eskiden sadece kralı 

ululayan Akademiler için öngördüğü ikinci bir misyon işte bu erdemli vatandaşlar 

yetiştirmeye vesile olmak meselesidir.  

Loosey’e göre, Akademilerin misyonu mutlak monarşinin en güçlü olduğu 

dönemde bile sadece kralı ululamakla sınırlı kalmamıştır. Mutlak monarşi için 

birincil amaç kralın prestijine katkı olsa bile sanat hamiliği mutlakıyet döneminde de 

ulusal prestije ve dolayısıyla bir vatan ve ulus bilincinin gelişmesine ve vatandaşların 

şekillenmesine katkı yapmıştır. Looseley bu katkıyı şu şekilde değerlendirir: 

 

Kralın sanat hamiliği, aynı zamanda hem ulusal prestiji arttırarak hem de yeni gelişmekte 

olan ulus-devletin entelektüel yaşamını tek bir ulusal kültür adına merkezileştirip stabilize 

ederek devlete hizmet etmiştir. Ama bu, ilk etapta, Güneş Kral [XIV. Louis] ve sarayın, yani 

dönemin sanat yaşantısının merkezindeki kültürün, ulusun kültürü olarak gösterilmesiyle 

olmuştur. Klasisizm bir takım kurumsal yapılarla da bu ulus kültürünü uyumlu hale getiren 

bir etken olarak ortaya çıkar: kralın sanat hamiliği, devletin sanat müdahilliğini gözeten 

Colbert yönetimindeki Kraliyet Binaları Đdaresi [Surintendance des bâtiments du Roi] 

yönetiminde açılan ve sanat ve bilim disiplinlerinin prensiplerini öğreten akademiler [sırayla 

                                                 
110 Trachtenberg, a.g.e., s. 221.  
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edebiyat, resim ve heykel, mimari, bilim]. Sonuç olarak, XIV. Louis bir taraftan tek bir 

kültürü yayarak kendi kişiliğini ulularken, aynı zamanda ulusu da ululamıştır. 111 

 

Nitekim devrim öncesinde kralı ve gücünü ululamak için kurulmuş olan bu 

Akademiler ve diğer kültür kurumları, devrim sonrasında kralı ve kraliyeti temsil 

eden kurumlar olmaktan çıkıp ulusun temsilcisi olmuşlardır.  

 

Devrim işleri bir ölçüde değiştirir. Monarşinin kamulaştırılmasıyla birlikte, aristokrasi ve 

ruhban sınıfı, bu sınıfların hazineleri anıtları ulusun malı ve devletin sorumluluğu olur. Bu 

ulusal kültür nosyonunu da değiştirir. Ulusal kültür artık azınlık bir elit tarafından 

monopolize edilen ve merkezin politik gücünü yayan bir şey değil, teorik olarak herkesin 

ortak mirasıdır. Devrimci söyleme göre, bir bütündür ve bölünemez, seçkinlere, azınlıklara 

ve bölgesel çıkarlara yer yoktur ve kültürel miras ulusal birliğin amblemidir. Devrimin ilk 

yıllarında, Louvre’un ulusal bir müze olarak açılması, Güzel Sanatlar Fakültesi [Ecole 

nationale des beaux-arts] ve Fransız Enstitüsü’nün∗  [Institut de France] kurulması gibi 

oldukça aktif bir devlet politikası yürütülmüştür. Bunun ardından Napoléon kültürel mirası 

idare eden bir devlet yönetiminin temellerini oluşturmuştur. 1870’den önceki tüm rejimleri 

karakterize eden şey aslında bu rejimlerin tüm kültürel aktiviteleri düzenlemesi ve bir sisteme 

bağlaması, münasip bulması veya bulmaması ve resmileştirmesidir. 112  

 

Devrimden sonra sanat artık teorik ve de pratik olarak bir ulusun malı haline 

gelmiştir. Monarşinin kültürel mirasının kamulaştırılması yönündeki en somut örnek 

Louvre Müzesi’nin kuruluşudur. Duncan’a göre, “1793’te Fransa’nın devrimci 

devlet, cumhuriyeti kurma işini dramatize etme fırsatını yakalayarak, kralın sanat 

koleksiyonunu ulusallaştırır ve Louvre’u bir devlet kültür kurumuna dönüştürür. Bir 

zamanlar kralların sarayı olan Louvre, ücretsiz ve herkese açık bir müze olarak 

yeniden düzenlenir. Bu yüzden de Louvre eski rejimin düşüşü ve yenisinin 

yükselinin en canlı örneği olur… Louvre’un giriş kapısında devrimcilerin Louvre’u 

Cumhuriyet Müzesi olarak açtıklarını ve açılış tarihinin tiranlığın sona erdiği 10 

Ağustos olarak belirtildiği bir kararname asılmıştır.” 113 Louvre ve benzeri kamusal 

                                                 
111 David L. Looseley, Politics of Fun: Cultural Policy and Debate in Contemporary France, New 
York, Berg Publishers, 1995,  p. 11.  
∗ Tüm diğer enstitü ve akademilerin çalışmalarını denetleyen bir üst kurum.  
112 a.g.e., s. 11-12.  
113 Carol Duncan, “From Princely Galery to the Public Art Museum: The Louvre Museum and 
National Gallery”, Representing the Nation: A Reader in Heritage and Museums, London,  New 
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kültür kurumları aynı zamanda devrimin mesajlarını halka ulaştırma görevini de 

üstlenmiştir. Louvre özelinde açıklarsak, bir kamu kültür kurumundan beklenenler ve 

bu beklentilerin paradoksal yönleri Duncan tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:  

 

1. “Sarayın herkes tarafından erişilebilir bir kamusal alana dönüştürülmesi devletin özellikle de 

eşitlik ilkesine bağlılığının bir göstergesidir… Tabi ki, müzeye eşit erişim hakkı, müzenin 

içindeki eserleri herkesin anlayacak kadar eğitimli olduğu ve hatta eşit siyasi hak ve 

ayrıcalıklara sahip olduğu anlamına gelmemektedir çünkü sadece mülk sahibi erkekler tam 

anlamıyla vatandaştırlar. Ama müzenin içinde prensip olarak herkes eşittir ve eğer eğitimsiz 

kesim müzenin arz ettiği bu kültürel ürünlerden faydalanmazsa bile en azından bu hazinenin 

büyüklüğünden korkabilirler.” 114 

 

2. “Müzede bir vatandaş diğerlerinin sosyal statüleri ne olursa olsun tüm Fransız 

vatandaşlarıyla kendini bir hisseder. Aynı zamanda vatandaş burada müzeyle somutlaşmış 

devletle de karşı karşıya gelir.  Devlet, vatandaşları için, ulus ruhunun sahibi ve insan 

ruhunun yaratabileceği en gelişmiş ve uygar kültürün gardiyanı olarak müzede belirir… Bu 

anlamda müze lüks, statü ve gösterişin tüm işaretlerini ruhani bir hazineye – tüm ulusun 

ortak mirası ve gururuna dönüştürür… Louvre ziyaretçisinin görevi bu ulusun dehasının 

tarihini tekrar yaşamak, gelişimini adım adım takip etmek ve bu şekilde aydınlanarak kendini 

tarihin en uygar ve en gelişmiş ulus-devletin vatandaşı olarak algılamaktır.” 115 

 

3. “Fransa’da 1789’dan sonra gerçekleşen tüm darbeler için Louvre’da en azından bir ekstra 

tavan ayrılmıştır. Her yenileme geçmişin ihtişamını en son rejimin müjdecisi olarak açıklatıp, 

önceki yöneticilerin imajlarını revize etmişlerdir.” 116 Mutlakıyetçi rejimin sanat ürünleri de 

imajı düzeltilerek Fransız halkının kültürel mirası olarak sunulmuştur. Bu Fransa’nın 

devrimler sonrası konumunu, varılan tarihsel noktayı ulus bazında halkın gözünde 

konumlandırır. 

 

4. Sıra, Fransız ulusunun medeniyet sahnesinde ne ifade ettiğini halka aktarmaktır. “19. yüzyıl 

boyunca Louvre bu ritüel programı tavan dekorasyonlarıyla gerçekleştirir… Tavandaki dört 

                                                                                                                                          
York, Routledge, 1999, p. 305. ““Louvre Müzesi sayesinde tüm devlet güzel sanatlar müzeleri siyasi 
açıdan başarılı ulus-devletlerin sembolü haline gelmiştir. 19. yüzyılın sonunda, neredeyse tüm Batı 
ulus-devletleri güzel sanatlar müzeleriyle övünmeye başlamışlardır. 20. yüzyılda, bu müzelerin 
popülaritesi, 3. Dünya uluslarına kadar yayılmıştır; geleneksel hükümdarlar veya askeri despotlar bu 
ülkelerde de Batı sanatına saygılarını göstermek için Batı modeline dayanan devlet müzeleri 
kurmuşlardır.” a.g.e., s. 304.  
114 a.g.e., s. 306.  
115 a.g.e., s. 309.  
116 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 148.   
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madalyon, dört tarihsel dönemi simgeler ve her biri elinde o spesifik döneme ait bir heykel 

tutan kadın figürleriyle tasvir edilir: Mısır için bir kült heykel, Antik Yunan için Apollo 

Belvedere, Đtalya için Michelangelo’nun Moses heykeli, Fransa içinse Puget’in Milo of 

Crotona’sı. Mesaj nettir: Fransa sanat tarihinin en önemli halkalarını öyküleyen öyküsel 

sekansın dördüncüsü ve sonuncusudur. Aynı zamanda, sanat tarihi, medeniyet tarihiyle 

eşdeğerdir: kökü Mısır ve Yunan’da olan, Rönesans’la birlikte bir uyanış yayan ve şimdiki 

canlanışını da Fransa’ya borçlu olan bir tarih.” 117 

 

Daha sonra Avrupa’daki tüm ulusal müzelere esin kaynağı olmuş Louvre’daki bu 

tarihsel anlatımın sebebi de vatandaş yaratma meselesidir. “Geçmiş zaman şimdiki 

zamanla karşılaştırılmaktadır. Bu tarihin özneleri bir zamanlar içinde bulunulan fiziki 

mekânda yaşamışlardır ama şu anda aşkın ve takdir edilen ya da pişmanlık duyulan 

bir mirasın parçalarıdır. Bu tarihten bir şeyler öğrenebilir ama bu tarih kesinlikle 

bitmemiştir. Ziyaretçinin, daha iyi ya da en azından daha iyi bildiği bir zamanda 

yaşadığını anlaması beklenir. Bu kültürel ya da tarihi vatandaşlık duygusunu 

harekete geçirir. Tarihi vatandaşlık yaşanan anın içinde… hissedilir.” 118  

Louvre gibi kamusal bir kültür kurumuyla yaratılmaya çalışılan bu ulus-

kimlik ve ulus-devlet imajı, Looseley’in devrimci söylemin kültür politikaları olarak 

anlattığı ilkelerle de örtüşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ulus-

kimliğin oluşumunda Fransa’da devletin oynadığı rolün çerçevesidir. Çetin, devletçi 

geleneğe bağlı ulus-devletlerde devletin ulus-kimlik oluşumda kültürü kullanma 

konusundaki belirleyici rolünün ısrarla üstünde durur. 119 Looseley’in Fransız 

devrimi özelinde anlattığı devrimci kültür politikalarının özelliklerini Çetin’in 

analizleriyle şu şekilde açıklayabiliriz.    

 

1. “Ulusal kültür bir bütündür, bölünemez” ilkesi 120: Çetin’e göre, “Ulusal meşruiyetin temel 

örgüsü, ulus ve devletin birbirleriyle bir bütün halinde uyumlulaşmış olmasıdır. Ulusal 

değerler, siyasi iktidar tarafından garanti altına alınmakta ve ulusal ihtiyaca göre yeniden 

üretilmektedir… Devlet, dayanmış olduğu tek ulus, tek kültür dışındaki ulus ve kültürel 

değerlere statü vermez, onları tanımaz… Amaç ise; inanç sistemini, kültür kodunu, 

sınıflandırma kriterini, siyasal nüfuzu, yasal çerçeveyi, toplumsal ve siyasal ilişkiler 

                                                 
117 Duncan, a.g.e., s. 309-310.  
118 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 148.   
119 Çetin, a.g.e., s. 59-65.  
120 Looseley, a.g.e., s. 11.  
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kaynaklığını temsil eden siyasal iktidara bireysel aidiyet ve toplumsal birlik ve bütünlük 

içinde düzen kurmaktır.” 121  

 

2. “Kültürel miras ulusal birliğin amblemidir” ilkesi 122: Çetin’e göre,  “Modern ulus-devlet, 

yurttaşları arasında bir homojenleştirme programı uygulayabilmek için ortak bir kültür, bir 

simgeler dizisi ve değerler sistemi oluşturmaya çalışır. Bunun nedeni, devletin kendi 

meşruiyetini destekleyebilmek için bir ulus yaratma zorunda olmasıdır. Eğer devlet, ulusal 

birlik ve bütünlük bağlarını yükselterek yönettikleri halk arasında topluluk duygusu yaratırsa, 

kuşkusuz yönetmek daha kolay olacaktır.” 123 Bu açıdan, “ortak bir kültür verili bir 

topluluğun üyeleri arasında dayanışma bağlarının yaratılmasını sağlar ve… bir kültüre dahil 

olan bireyler duygusal olarak bazı simgeleri, değerleri, inançları ve gelenekleri 

içselleştirir.”124 

 

3. “Devletin kültürel aktivitelerin tek düzenleyicisi, onama ve kınama mekanizması” olması 

ilkesi  125 : Ve son olarak da Çetin’e göre, “Devlet, ulusal meşruiyet aracılığı ile hem kurucu 

hem koruyucu ve hem de toplumsal ve siyasal düzenleyici olarak fonksiyon icra etmektedir. 

Devlet aynı zamanda bir kültürel dünyanın yaratıcısı ve kontrol edicisi olma misyonunu da 

bu meşruiyet sayesinde kazanmıştır.”  126 

    

Aslında devrimci kültürün ortaya attığı bu devletçi ve merkeziyetçi (ve bir anlamda 

vatandaşı ulus içinde eriten) kültür politikaları modeli, Fransa ulus-devletinin ortaya 

çıkmasında ve şekillenmesine büyük etkisi olan Rousseau’nun modern devlet 

kuramından çok etkilenmiştir.  

Devrim sonrası Fransa’sının devletçi ve merkeziyetçi kültür politikaları, 

Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet’e (1870-1940) kadar sürmüştür. 3. Cumhuriyet’le 

birlikte bu devletçi politikalarda nispi bir esneklik gözlemlenir. Bunun sebebi,  “3. 

Cumhuriyet rejimiyle gelen liberalleşmedir. Sanatsal uygulamalar artık devletin işi 

olarak değil, özel bir mesele olarak görülmeye başlanmış ve devletin sadece kültürel 

mirasın korunması görevini üstlenmesi beklenmiştir. Demokratikleşme adına da bazı 

adımlar atılmıştır, örneğin devlet tiyatrosu gibi devletin tarafından yönetilen sanat 

kurumlarına bazı vatandaşların daha ucuz biletlerle girmesi sağlanmıştır. Sanat 
                                                 
121 Çetin, a.g.e., s. 59.  
122 Looseley, a.g.e., s. 11-12.  
123 Çetin, a.g.e., s. 58. 
124 a.g.e., s. 61.  
125 Looseley, a.g.e., s. 12.  
126 Çetin, a.g.e., s. 61. 
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üretimini teşvik konusunda da devlet, yetkilerini yine ağırlıklı olarak Güzel Sanatlar 

Akademisi’nin temsil edildiği ve atama yoluyla seçilen danışma kurullarına 

vermiştir. Buna karşın paradoksal bir biçimde devlet, [liberalleşmeye rağmen] 

teoride ulusal ama pratikte Paris’e yakın ve orta sınıf olan – ama hala tek kültürel 

miras ilkesine dayanan devrim mitini devam ettirir… Bu şekilde, devrimin devletin 

ulusal bütünlüğü tehdit edebilecek her şeyi – bölgesel diller, işçi sınıfı, kırsal veya 

öncü kültürler – alenen suçlaması ve ortadan kaldırması ilkesi de korunmuştur.” 127  

Sanata olan devlet ilgisinin bir derece azalmasının bir diğer sebebi de 

kültürün diğer öğelerinin (örneğin dil) ve eğitimin öneminin giderek artmasıdır. 

Vatandaş, sanat yoluyla ortak bir ulusal kimliğe sahip olması için yönlendirilmiştir 

ama vatandaş yetiştirmek için daha fazlası gerekmektedir. Fransa’da eğitimin 

vatandaş yetiştirmeye katkısı da devrimle birlikte başlamıştır ancak eğitim 

politikalarının uygulanması ancak 3. Cumhuriyet Dönemi’nde belirli bir istikrar ve 

ivme kazanmıştır.  

 

Kıta Avrupa'sında okulda yurttaşlık eğitimi girişiminin en kararlı bir biçimde ilerlediği ülke, 

Fransa olmuştur. Burada yurttaşlık eğitimi öğretim programlarına önce zorunlu dersler 

bağlamında dâhil edilmiş, daha sonra da içeriği ve hedefleri açısından tüm ayrıntılarıyla 

tartışılmıştır. Devrimin ertesinde, özellikle de 1792’den başlayarak siyasal seçkinler, 

hedefleri ve içeriği kesin olarak belirlenmiş bir yurttaş eğitiminden çok, Anayasa’nın temel 

ilkelerinin incelenmesi ve öğrencilerde Cumhuriyetçi ahlakın belli başlı mitleri ve 

sembollerine dayalı yurttaşlık bilincinin gelişmesi yönünde çaba gösterirler… Temmuz 

1833’te ise, Guizot Yasası ile devlet, ilköğretimin düzenlenmesine doğrudan müdahaleye 

yönelecektir. ‘Temmuz Monarşisi’ okulda yalnız ahlak ve din dersleriyle yetinirken, birkaç 

hafta sonra öğretmenlere seslenen Guizot onlarda ‘ailelerin her birine dürüst bir insan, ülkeye 

ise iyi bir yurttaş’ kazandırmalarını isteyecektir. Genel oy hakkı ve II. Cumhuriyet dönemi, 

1789  ‘ruhu’yla bağların yeniden kurulmasını sağlayacak, devrimin sembollerinin yanı sıra 

eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideallerini yeniden yüceltecektir. Tüm bu gelişmelere rağmen 

okulda ahlak ve yurttaşlık öğretiminin yer almasına ilişkin açık ve kararlı bir şekilde devlet 

katında belirmesi ancak III. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşecektir… Eğitim Bakanı Jules 

Ferry, ‘okul’u ulusunun oluşumuna hizmet verecek bir ‘siyasal araç’ haline getirir. Kısacası, 

19. yüzyılın Cumhuriyetçileri için, Fransa’da rejimin konsolidasyonu, ‘genel oy’un 

                                                 
127 Looseley, a.g.e., s. 13. 
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temelindeki seçmenleri ve Cumhuriyetin yönetmek istediği yurttaşları eşzamanlı olarak 

biçimlendirebilecek laik bir yurttaş eğitiminden geçmektedir.128 

 

 Bu dönemde “Jules Ferry, eğitimi herkese zorunlu hale getiren yasayla 

eğitimi demokratikleştirme meselesine, güzel sanatlardan daha çok önem vermiştir ki 

bir kültür-sanat bakanlığı bile – 1881’de çok kısa bir süre haricinde – kurulmamış, 

sadece Eğitim Bakanlığı altında bir kültür-sanat müdürlüğü oluşturulmuştur.” 129 

Zorunlu eğitimin vatandaş yetiştirmedeki diğer bir önemli işlevi de elbette ulusal 

dilin herkes tarafından konuşulmasını sağlamaktır. Dili yönetmek vatandaşları belirli 

beğeniler doğrultusunda eğitmek, “beğeni oluşturmak” ya da “kültür politikası 

yapmak”tır. 130 “Zorunlu ve standart bir eğitim sistemi, merkezi basın-yayın 

organları ile yürürlüğe konan dil ve eğitim politikaları kültürel bütünleşmeyi 

sağlamak adına önemli adımlardır. 131 Fransa dil açısından hala bir birlik ve bütünlük 

sağlayamamıştır. “Devrimden sonra Fransızca resmi dil olmasına ve 1833 yılında her 

komünde bir ilkokul kurulması şartı konulmasına rağmen dil ve eğitim birliği 

sağlanamamıştır. 1850 yılına gelindiğinde bile halkın % 20’si Fransızca konuşmayı 

bilmez. 1863’te yapılan ulusal bir araştırmada, ilkokul çocuklarının % 45’inin hala 

Fransızca yazmayı bilmediği ortaya çıkar.” 132 Zorunlu eğitim yasası bu durumu 

düzeltilmesinde de önemli rol oynamıştır.  

Özetle, 19. yüzyılın bitimine doğru Fransa’sının kültür politikaları 

şekillenmiştir.  Fransa, öncelikle kralı ululayan sanat politikalarıyla başlayıp, 

devrimden sonra kurulan Cumhuriyet rejimleri sayesinde bu defa ulus kurmak, bu 

ulusa bir kimlik kazandırmak, vatandaş yetiştirmek ve en nihayetinde Cumhuriyeti 

idame ettirmek gibi amaçlara hizmet eden eğitim ve dil politikalarıyla pekiştirdiği 

devletçi ve merkeziyetçi kültür politikaları modelinin kurucusu olarak tarih sahnesine 

çıkmıştır.   

                                                 
128 Füsun Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 
Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2005, s. 18-19.  
129 Looseley, a.g.e., s. 12. 
130 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 5-6.  
131 a.g.e., s. 5-6.   
132 Bruce Fuller, Jerald Hage, Maurice A. Garnier, Max b. Sawicky, “Nation Building and School 
Expansion under the Fragile French State”, Social Forces, Vol. LXX, No: 4, 1992, p. 925. 
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  Đngiltere’de ise durum Fransa’dakinden farklıdır. Bu iki ülke, her ne kadar 19. 

yüzyılın sonlarına doğru bazı konularda birbirinden de etkilenerek kültür politikaları 

alanında benzer eğilimler sergileseler de, aslında iki farklı kültür politikaları anlayışı 

gütmüşlerdir. Elbette Đngiltere özelinde bu durumu açıklamak için bu ülkenin siyasi 

ve toplumsal tarihini yani modern devlet oluşumunu kısaca gözden geçirmek gerekir.  

“1540 ve 1640 yılları arasında Đngiliz siyasi ve toplumsal tarihine bakacak 

olursak, sayıca ve zenginlik açısından toprak sahibi sınıfın en güçlü sınıf olduğu ve 

gerçeğiyle karşılaşırız.” 133  Đngiltere’de 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde “Kilise 

topraklarının büyük bir bölümünü satmış olan Đngiliz Krallığı, Fransa için en karlı 

gelir kaynaklarından biri olan [toprak karşılığında] unvan ve memuriyet satışlarından 

mahrum kalmıştır.” 134 Sadece topraklardan elde ettiği gelir sayesinde krallık içinde 

de önemli mevkileri bulunan aristokratlar ve az sayıda burjuva, gelir kaynaklarını 

elinde tuttuğu için Fransa örneğinin tersine mutlak monarşinin güçlenmesini 

durdurabilmiştir. 135 Ancak burjuva sınıfının halen parlamento seçimlerinde yeteri 

kadar oy kullanma hakkının olmaması, bu sınıfın ve kapitalizmin gelişmesini 

engellemektedir. Yine de, “Đngiliz devleti, mutlak monarşilerden daha zayıftır… 

Bürokrasiyi ve elinde tuttuğu gücü kendisi için değil, Parlamentoyu yöneten bu yeni 

sınıfın ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaya başlar.” 136 Öte yandan, hiçbir toprağı 

olmadığı için çok güç durumda olan köylüler, özellikle kendi aralarından yükselmiş 

olan toprak sahibi burjuvazinin bu tırmanışından rahatsızlık duymaktadır. “Đşte o 

sıralardadır ki, Londra dolaylarındaki tepelerde ve başka yerlerde aşırı eşitlikçiler 

ortaya çıkar. Yoksul köylü ve zanaatçılardır bunlar… Sıradan insanların, devrimden 

hiçbir şey elde etmediklerini söylüyor ve gerçek eşitlikçiler olarak adlandırıyorlardı 

kendilerini; çünkü istedikleri, yalnız siyasi haklarda eşitlik değil, servetlerde de 

eşitlikti. «Toprak kimsenin değil » diyorlardı. Şeflerinden biri, Winstanley söyle 

yazıyordu: Bütün insanlar, şu adına özel mülkiyet denen iğrenç şeyi yeryüzünden 

silip atmak için tüm çabalarını birleştirmelidirler.” 137 Đngiltere’de toprak sahibi sınıf 

ya da sınıflar ve toprak sahiplerine kızgın köylüler arasındaki bu iç savaş 17. yüzyılın 
                                                 
133 Lawrence Stone, The Causes of English Revolution, New York, Harper and Row, 1972, p. 72.  
134 Mooers, a.g.e., s. 156.  
135 a.g.e., s. 157-158.  
136 a.g.e., s. 167.  
137 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Đnsanlık Tarihine Giriş: XVI. ve XVII. 
Yüzyıllar, Cilt III, Đstanbul, Say Yayınları, 1990, s. 225. 
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sonlarına kadar devam eder. Aynı dönemde tüm Avrupa’da güçlenmekte olan mutlak 

monarşinin Đngiltere’de de krallığı güçlendireceğinden korkan zenginler 1688’de, 

monarşiye karşı ayaklanır ve Đngiltere’de monarşiye karşı “Şanlı Devrim denen 

kansız bir devrim” gerçekleşir. 138 

 

Stuartları [kraliyet] kovarken, yerlerine onların yakın hasımlarından birini geçirdiler: 

Guillaume d’Orange. Ancak Parlamento Tacı sunarken, 1689 Şubatında kabul ettiği Haklar 

Bildirisini de önlerine koyuyordu… Bildiri, daha önce kimi bildirilerin de açıklığa 

kavuşturulduğu kralla Parlamento arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Đngilizlerin geleneksel 

haklarını tekrarlayan maddeleri içeriyordu… Đngiliz devriminden sonra Parlamentonun 

sınırladığı bir monarşi Đngiltere’de hüküm süremeye başlar. Bu monarşinin dayanacağı yeni 

kurumsal temeli, devrimden sonra, John Locke, Sivil Toplum Üstüne Đnceleme adlı eserinde 

bize verecektir. Daha şimdiden elde edilmiş sonuçlar şunlardır: Parlamentarizmin çift partili 

bir düzeni olacaktır… Ülkede yönetici rolünü, Parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etmiş 

parti üstleniyordu. Bakanlar ve Başbakan, bu partinin önde gelenleri arasından çıkarılıyordu 

ve hükümet, Parlamentoya karşı siyasal bakımdan sorumlu idi. Böylece, parlamentonun 

desteğini yitiren hükümet, çekilecekti. Bununla beraber, Parlamentoda çoğunlukta olan parti, 

halkı gerçekten temsil etmiyordu; çünkü, yalnız zenginlerin ve önde gelen kişilerin, yani 

halkın ancak küçük bir bölümünün seçme hakkı vardı. Büyük halk kitlelerine gelince, oy 

hakkından yoksundu onlar. 139  

 

Locke’un Sivil Toplum Üstüne Đnceleme, Türkçe çevirisiyle Uygar Toplum 

Üzerine Đnceleme adlı eserinde yer verdiği modern devletin özgürlükçü bir yanı 

olması gerektiği tartışması, Đngiltere’nin 17. yüzyıl gibi erken bir dönemde liberal 

devlet anlayışına giden yola girdiğinin en önemli göstergesidir. Locke’a göre modern 

devletin çok temel bir meşruiyet ilkesi vardır: o da, “mülkiyet genel adı altında, 

canların, özgürlüklerin ve malların korunması”dır. 140 Locke’a göre, siyasal güç, 

“mülkiyeti düzenlemek ve korumak için ölüm cezası ve dolayısıyla bundan daha az 

şiddetli yasalar koymak, bu yasaları uygulamak ve devleti yabancıların işleyeceği 

zararlardan esirgemek için topluluğun gücünü kullanmak, bütün bunları da kamunun 

                                                 
138 a.g.e., s. 229-230.  
139 a.g.e., s. 229-230.  
140 John Locke, “Uygar Toplum Üzerine Đkinci Đncelemeden Seçme Parçalar”, Batı’da Siyasi 
Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar II, Yeni Çağ, Çev. ve Der. Mete Tunçay, Ankara, AÜSBF 
Yayınları, 1969, s. 177.  
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iyiliği uğruna yapmak hakkıdır.” 141 Dolayısıyla, siyasal gücün ikinci meşruiyet 

kaynağı kamunun iyiliğidir çünkü Çetin’e göre Locke’da “toplum sözleşmesi ile 

kurulan devlet, herkesin özgürlüğünü ve mallarını daha iyi korumak amacıyla 

yapıldığından toplumun ve onlarca kurulan yasamanın etki alanının genel iyiliğin 

ötesine yayılacağı düşünülemez.” 142  Dolayısıyla, Rousseau’daki devletin iktidarına 

hizmet eden ‘genel irade’ kavramı yerine Locke’da toplumsal tabanlı ‘genel iyilik’ 

kavramının ön plana çıktığını görürüz. Birinde siyasal erkin temeli devletken, 

diğerinde toplum ve onun rızasıdır. Locke, “egemenlik erkinin her hangi bir 

bölümünü topluluk yasalarının gösterdiğinden başka yollarla yürüten bir kimsenin 

yasaların atadığı ve halkın onayladığı kişi olmadığı için sözünü dinletmek hakkı 

yoktur” der. 143 Çetin’e göre Locke bu eserinde “bir kez kazanıldığında hep meşru 

kalacak bir siyasal iktidarın olmayacağını vurgulamış ve her eylem ve yasamada 

meşruiyet kaynaklığı olarak toplumsal iradenin mutlaklığını iddia etmiştir.” 144 

Ayrıca Locke, “toplumu yüceltirken [Rousseau’nun genel irade kavramında 

rastladığımız gibi] bireyi toplum içinde eriten, bireyi ve bireysel hakları toplumsal 

çıkar uğruna feda eden kolektivist anlayışın da tuzağına düşmez. Locke, herkes 

kendinin yargıcıdır diyerek bireyin aklına, bireyin kendisi için iyi olan şeylere karar 

verme yetisine ve bireysel hakların evrenselliğine olan güvenini teorisinin merkezine 

yerleştirir.”145 Dolayısıyla, 17. yüzyıl sonunda Đngiliz monarşisinin önüne konulan 

Locke’un bu eseri, monarşinin yasalarının toplumun ve toplumun her bir bireyinin 

hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak şekilde parlamento tarafından denetlendiği ve 

sınırlandırıldığı liberal ve demokratik düzene doğru bir ilk adımdır. Ancak burada 

unutulmaması gereken çok önemli bir nokta pratikte bu parlamentonun aslında 

kimlerden oluştuğu ve toplumu hangi kesiminin haklarını monarşiye karşı savunduğu 

ve koruduğudur.  

Đngiltere’de 17. yüzyılın sonlarından itibaren ağırlıklı olarak toprak sahibi 

aristokratlar ve az sayıda toprak sahibi burjuvadan oluşan sınıf tarafından 

sınırlandırılmış bir monarşik düzen hâkim olur; bu düzen içinde köylülerin veya 

                                                 
141 a.g.e., s. 167.  
142 Çetin, a.g.e., s. 43-44.  
143 Locke, a.g.e., s. 181-182.  
144 Çetin, a.g.e., s. 44. 
145 a.g.e., s. 47. 
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işçilerin oy kullanma hakları yoktu. Dolayısıyla, toplumun her kesimi bu yeni 

yönetim biçiminden faydalanamamıştır. Aksine,  

 

18. yüzyıl Britanya’sı da toprak sahipleri tarafından kati olarak hiyerarşik bir oligarşiyle 

yönetilmektedir. Özellikle [monarşinin elinden alınmış olan] topraklardan edinilen kira 

bedelleri,  zenginliğin en temel kaynağı ve siyasi güç ve toplumsal prestijin anahtarıdır. 

Toprak sahipleri ticari ve endüstriyel kapitalizm girişimlerinde bulunsalar da, buralardan 

kazandıklarını bile daha fazla toprak almak için kullanırlar çünkü toprak sahibi olmak 

centilmence yaşamanın ön koşulur. Kira üzerinden hayat kurmak insanın ahlaki değerlerini 

ve entelektüel kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacak boş zaman ve özgürlüğü elde 

etmesinin tek geçerli yoludur. Toprak sahiplerini savunanlar toprak sahibi olmanın siyasi 

gücün doğru bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli zekâ, özgürlük ve uygar düşünceyi 

geliştirmenin bir ön koşulu olduğunu belirtirler. Toprak sahibi olmanın onların halkın 

arasında kök salmalarına yardımcı olduğunu ve kişisel gibi görünen bu mülkiyetin aslında 

halkın çıkarlarına ve toplumun esenlik ve mutluluğuna hizmet ettiğini savunurlar… Ama 

aslında, toprak sahipleri sadece kendi çıkarları ile ilgilenmektedir… Daha fazla toprak sahibi 

olmak, daha fazla sanat eseri almak, daha nüfuzlu ve zengin olmak demek satın alarak ve 

rüşvet vererek edinilenleri daha fazla zenginlik ve ihtişam için kullanmak demektir… 

[Örneğin bir aristokrat] anlamasa da sanat koleksiyonunu evde sergilediği ve bu eserler 

önünde doğru klişeler söylediği zaman bu, onun ne kadar iyi yetiştirilmiş ve ayrıcalıklı ve 

bundan dolayı da siyasi gücü elinde bulundurması gereken kişi olduğunun kanıtıdır.  146 

  

Kısacası, 18. yüzyıl Đngiltere'sinde toprak=zenginlik=sanat koleksiyonları=yüksek 

kültür sahipliği=siyasal güç formülü, ağırlıklı olarak aristokrasinin kültür-sanata olan 

yaklaşımını özetlemektedir. Đngiliz oligarşisi bu açıdan 19. yüzyılın başlarında, yani 

Fransız Devrimi’yle Fransız ulusçuluğu oldukça kuvvetlendikten sonra dahi 

galerilerini ulusal müzeye çevirmekten korktukları gibi 147, hiçbir kültür-sanat 

kurumunun da ulusal kamu kurumlarına dönüşmesini istememişlerdir. Dolayısıyla 

Đngiltere’de, Fransa’daki gibi ulus-kimlik ve kültür politikalarını pekiştirmek için 

ulusal kültür kurumlarının oluşturulması istenmeyen bir durumdur. Örneğin, “kapalı 

devre bir güç, sanat hamiliği ve sergileme peşinde olan yönetici oligarşinin ulusal bir 

koleksiyon oluşturması için itici bir neden yoktur. Tam da demokratikleşme adına 

gerçekleşen devrimlerin olduğu bu tarihi dönemde aslında ulusal bir koleksiyon 

                                                 
146 Duncan, a.g.e., s. 318-319.  
147 a.g.e., s. 319. 
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istememek için iyi bir sebep de vardır çünkü ulusal galeriler, ya Cumhuriyet 

rejiminin müjdeleyicisi ya da itibarını kaybetmekte olan mutlak monarşilere liberal 

bir yüz kazandırma çabasıdır...” 148 Ancak “Đngiltere’de 1832’de kabul edilen Reform 

tasarısı seçmenlerin sayısını üç katına çıkararak, siyasi gücü toprak sahibi 

aristokratlardan burjuva sınıfına kaydırır.” 149 Aslında, “19. yüzyılın ilk yıllarından 

itibaren sanayiciler, tüccarlar, profesyoneller ve siyasi güçten yoksun aristokratlar ve 

hatta din adamları hükümetin yapısına ve politikalarına saldırmaya başlamışlardır. 

Sadece hangi sınıfın devleti yönetmesi gerektiği sorusunu sormakla kalmamış, aynı 

zamanda aristokrasinin kültürüne de meydan okumuşlardır… Bu yıllarda müzelere 

ve anıtlara erişim konusunda teklifler yapılmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısındaki 

Đngiltere’de, bu çabalar aslında politiktirler ve doğrudan vatandaşlığın geleneksel 

sınırlarını genişletme çabaları olarak algılanabilirler. Eskiden girilemeyen alanları 

açmak ve bu alanların içeriklerini yeniden tanımlamak ulus talebini de ilerletmek 

anlamına gelir… [Ayrıca] Louvre Müzesi’nin oluşturulması ve Napolyon 

Dönemi’nde bu müzenin görkeminin daha da artması Đngilizler-Fransızlar arasındaki 

rekabet duygusunun güçlenmesine ve kültürel bir odak kazanmasına neden olur.” 150 

 Đngiltere’de ulus derken, ne kastedildiği önemlidir çünkü bu onun bir anlamda 

Fransa’dan ayrıştığı noktadır. “Ulusun, aynı ruhani duygular ve ırksal özelliklerle 

birleşen ve tanımlanan insan topluluğu anlamında kullanılış biçimi, erken 19. 

yüzyılın politik söylemine yabancıdır.  Her ne kadar ulusal kültürlerin biricikliği çok 

önem ve ilgi duyulan bir şey olsa da, uluslar erken 19. yüzyılda daha çok toplumsal, 

siyasi ve ekonomik kavramlar üzerinden tanımlanırlar… Ulus sözcüğünün karşılığı, 

daha çok burjuva sınıfının elde ettiği ayrıcılıkların tüm toplumun ayrıcalıkları olarak 

yansıtılmasıdır. Đngiliz politik söyleminde ulus burjuva sınıfı için bir kod kelime bile 

olabilir çünkü bu kod aslında Đngiliz toplumunun, o sırada oy kullanabilenlerden 

daha fazla insandan oluştuğu gerçeğinin de üstünü örter.” 151 

Burjuva = ulus denklemi, Đngiltere’de kültür politikalarının oluşumu 

açısından da çok önemlidir. 19. yüzyılda Fransa’dan farklı olarak Đngiltere’de kültür 

politikalarının çıkış noktasının, devlet ve bu devleti yöneten siyasi liderlerin ulus-

                                                 
148 a.g.e. 
149 Bennett, “Beyond Machinery: The Policies of Matthew Arnold”, s. 464.  
150 Duncan, a.g.e., s. 322.  
151 a.g.e., s. 322. 
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kimlik yaratma projesi değil, bir sınıfın sanatsal toplumsal beğeni kriterlerini 

oluşturma 152 ve aynı zamanda ekonomik çıkarları için işçi sınıfını düzen ve adeta 

kontrol altında tutma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Ulusal Galeri’nin 153 açılışı dahi 

bu anlamda burjuva sınıfının ideolojik bir hamlesidir.  

  

Burjuva seçkinleri estetik ve entelektüel ıslahın kitleleri disiplin edeceğine ve ulusu biraraya 

getireceğine inanır. 1832’de Avam Kamarası Londra’da Ulusal Galeri’nin açılması için 

kaynak ayırma talebinin sebebini muhafazakâr parti∗ lideri Robert Pele parlamentoya şu 

şekilde açıklar: ‘Politik galeyanın olduğu bu günlerde, kızgın ve topluma karşı olan 

duyguların şiddeti güzel sanatların insanlar üzerinde yarattığı etkiler vasıtasıyla 

yumuşatılabilir.’ 1841’de, Avam Kamarası içinden seçilmiş bir komite sanatı halkın ahlaki 

ve entelektüel gelişimi için bir araç olarak gördüğünü dile getirir. Peel, Ulusal Galeri’nin 

devletin zengin ve yoksul kesimleri arasındaki birliği sağlamlaştıracağını söyler. Londra’nın 

resmi merkezi olan Trafalgar Meydanı’nda kurulan Ulusal Galeri’nin konumu bile 

zenginlerin at arabalarıyla Batı Yakası’ndan, yoksulların da yürüyerek Doğu Yakası’ndan 

rahatça ulaşılabilmeleri için özel olarak seçilmiştir.  154 

 

Öncelikle, Đngiltere’nin giderek liberalleşen ortamında Ulusal Galeri dışında 

başka bir ulusal kültür kurumu inşası girişimine, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

rastlanmadığını belirtmek gerekir. Bu süreçte, burjuva sınıfının kültürel alana 

müdahalesi kurumsallaşma veya ulusal kültür politikaları oluşturma şeklinde değil, 

toplumsal beğenilere şekil verme veya yukarıda da belirtildiği gibi “toplumsal ıslah” 

şeklinde olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Đngiltere’de eğitim seferberliği 

yürüten üst düzey bir memur olan Matthew Arnold, Kültür ve Anarşi adlı kitabında 

                                                 
152 Ulusal Galeri özelinde, Louvre gibi Kralın koleksiyonunun kamulaştırılarak bir devlet müzesi 
haline dönüştürülmemiştir: Fransa’da “Devrimci devlet mutlakıyetçi sembolleri ve seremonileri 
ideolojik bir şekilde Cumhuriyeti ve eşitlik fikrini yaymak için kullanmıştır. Ama Đngiltere’yi 
yönetenler, ısrarla krallığın mutlak monarşiye dönüşmesini engelledikleri ölçü de kralların 
koleksiyonlarının da ulusal sembol olarak kullanılmasına karşı çıkmışlardır. Ne böyle bir kraliyet 
koleksiyonunun halk adına ulusallaştırılmasına ne de kralların koleksiyonları ulusa mal etmesine izin 
verilmiştir.. [Buna karşın] 18. yüzyıl Đngiltere’sinde sınıflar arasındaki mesafeleri korumak veya 
bunları delmek için varlık sahibi kişiler özellikle Đtalyan, Flaman ve diğer ustaların eserlerini 
toplayarak sanat koleksiyonlarıyla beğeni ya da zevk kriterleri oluşturmaya çalışmışlardır.” a.g.e., s. 
316-317.  
153 Ulusal Galeri, krallığın koleksiyonu değil, sanata yatırım yapan zengin bir ailenin koleksiyonudur. 
Bu anlamda da aslında Louvre’daki gibi ulusal sanatçıların veya Avrupa sanatının en iyi 
örneklerinden değil, o ailenin kendi zevkine göre satın almış olduğu eserlerden oluşur.  
∗ Đngiltere’de Kral Yandaşlarının Partisi: Muhafazakâr Parti ya da Toriler.  
154 Josie Appleton, “Art for Inclusion’s Sake”, 7 Nisan 2004, (Çevrimiçi), http://www.spiked-
online.com/Articles/0000000CA4BC.htm,  15 Nisan 2008.  
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bir yandan Đngiltere’deki bu liberal ortamı ve burjuvanın bu sistemdeki yerini 

eleştirirken, diğer yandan da alternatif bir kültür politikaları modeli tasarlamak 

üzerine yoğunlaşır.  

Arnold’ın liberal ortamın tasvirini “özgürlüğü bir mekanizmaya [benzeterek 

yapar:] Daha yüce bir bireysel ve toplumsal idealden yoksun olan özgürlük [Arnold’a 

göre] mekaniktir.” 155 Arnold için, “Özgürlük bir mekanizma değildir de nedir? 

Nüfus bir mekanizma değil midir? Kömür bir mekanizma değil midir? Demiryolları 

bir mekanizma değil midir? Zenginlik bir mekanizma değil midir? Dini örgütler birer 

mekanizma değil midir? Bugün neredeyse herkes bu şeylerin kendi içinde yeterli 

olduklarını söylüyor.” 156 Ama Arnold bir taraftan “Bir Đngiliz vatandaşının en büyük 

hakkı ve mutluluğunun istediğini yapabilmek” 157 olduğunu belirtirken, diğer yandan 

bunun özgürlüğün sonuçlarından korkmaktadır: “Herkes bir Đngiliz’in istediği her 

şeyi yapabileceğini iddia etmeye başladılar; istediği yere yürüyüş yapsın, istediğiyle 

buluşsun, istediği yere girsin, istediğini yuhalasın, istediğini tehdit etsin, istediğini 

yıkıp döksün. Tüm bunlar, bana göre, anarşiyle sonuçlanır.” 158 Bennett’e göre 

“Arnold’ın yüce idealleri nasıl bulacağız ve koruyacağız soruları, liberalizmin 

gelişmekte olduğu bir zamanda yükselen önemli ve ilgi çekici sorulardır. Bu sorular 

bugünün neoliberal ikliminde hala yankı uyandırmaktadır. Ama Arnold’ın işçi sınıfı 

hakkındaki görüşleriyle her ne kadar Kültür ve Anarşi’de bunun tersini de yapmaya 

çalışsa hala ait olduğu sınıfın [burjuva sınıfının] alışılagelen kavrayış ve 

alışkanlıklarına ya da entelektüel tembelliğine teslim olmaktadır… Arnold, kendi 

sınıfındaki tüm diğer insanlar gibi, kalabalıkların şiddet potansiyelinden 

korkmaktadır... Ama buna rağmen, Arnold demokrasiye arkasını dönmez ve işçi 

sınıfının kendisini kurtarmak istediği koşulları göz ardı etmez… [hatta] Đngiltere’de 

zenginliğin haksız dağılımı kınar. ” 159 

Arnold’ın karşısında durduğu şey sadece zenginliğin adaletsiz dağılımı değil, 

kültürün de bu adaletsizliğe yardımcı bir unsur olarak kullanılmasıdır. O, kültürün, 

“toplumsal veya sınıfsal ayrımcılığın motoru, ona sahip olanı, bir nişan veya unvan 
                                                 
155 Bennett, “Beyond Machinery: The Policies of Matthew Arnold”, s. 464. 
156 Matthew Arnold, Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism, Ed. by. Ian 
Gregor, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1971, pp. 49-50.  
157 a.g.e., s. 43.  
158 a.g.e., s. 76. 
159 Bennett, a.g.e., s. 465-466. 
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gibi, diğerler insanlardan ayıran” 160 bir işaret olarak kullanılmasının kesinlikle 

karşısındadır. Onun için kültür, bir idealdir; Arnold, o gün yaşanan toplumsal 

anarşiden (işçi ayaklanmaları, grevler, vb.) kurtulmanın tek yolu olan kültürün bu 

yönünü bir panzehir olarak kullanmak taraftarıdır. Arnold’a göre kültür, “bizi 

ilgilendiren her konuda dünyada en iyi düşünülmüş ve söylenmiş şeyleri öğrenerek, 

bu taze ve özgür bilgi selini halihazırda varolan nosyon ve alışkanlıklarımız üzerine 

akıtarak topyekun bir mükemmeliyet yakalamaktır.” 161 Bu mükemmeliyet ise 

Arnold’a göre, Antik Yunan’da bulunabilir. “Gerçek zarafet ve dinginliğin 

bulunduğu Antik Yunan medeniyeti ve Antik Yunan sanatı, mükemmeliyetin takdire 

şayan ülkülerini belirlemişlerdir. Antik Yunan’daki dinginlik, fikirler arasındaki 

düzen ve uyumdan kaynaklanmaktadır.” 162 Bu yüzden de “biz Helenizm’i denemeli 

ve onu ithal etmeliyiz –insanın doğasının her açıdan mükemmel ve uyumlu olduğu 

bu ideali tüm aktivitelerimize uygulamalıyız... [Helenizm] insanı cehaletten 

kurtaracaktır” der. 163 Antik Yunan Arnold için hem mükemmel bir insan modeli, 

hem de “doğru akıl, fikir ve ışığa yönelterek anarşiyle baş etmeyi” 164 sağlayacak bir 

toplum modelidir. Aslında 19. yüzyıl Đngiltere’sinde pek çok entelektüel Arnold’la 

aynı görüşleri paylaşmaktadır. 

 

19. yüzyıl Đngiliz entelektüelleri göklere çıkardıkları Antik Yunan dünyası karşısında büyük 

heyecan duymaktadırlar. Perikles’in dönemi, tapınaklar ve olağanüstü heykellerle süslenmiş 

şehirlerde yaşayan yakışıklı ve kaslı atletler ve saygı değer bilgelerle – Sokrates, Plato, 

Aristoteles – kutsanmış aydınlık bir çağdır. Bunun hakkında, ilk elden bilgileri de vardır 

çünkü Atina’nın bir tepesinden getirdikleri Elgin mermerlerini Londra’daki bir müzeye 

yerleştirirler. Buna ek olarak, Atina demokrasiyle yönetilmektedir. Ve de tabiî ki 

Viktoryenlerin Homeros’un epikleri ve mitolojilerle de bir tanışıklığı vardır. Hayal ettikleri 

M.Ö. 5. yüzyıl Atina yaşantısı özellikle entelektüeller tarafından bağra basılan ve halk için 

münasip bulunan iyi bir keşiftir.  165 

 

                                                 
160 Arnold, a.g.e., s. 43.  
161 a.g.e., s. 5-6.  
162 a.g.e., s. 68.  
163 a.g.e., s. 134.  
164 a.g.e., s. 67. 
165 Philip Freund, The Birth of Theatre, London, Chester Springs, Peter Owen Publishers, 2003, p. 
295.  
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Arnold, Kültür ve Anarşi boyunca Antik Yunan’dan sonra da Avrupa 

tarihinde “en iyi düşünülmüş ve söylenmiş şeyleri”n kimlere ait olduğunu söylerken 

aslında kendi adına Đngilizlerin okuması gereken bir klasikler listesi oluşturmaktadır.  

Peki, neyin en iyi düşünülmüş ya da söylenmiş olduğunu Đngiltere için kim 

belirleyecektir? Arnold’a göre, bu işin sorumlusu kültür adamları olmalıdır, bunu 

sınıflar belirlememelidir. 166 “Kültür adamları gerçek eşitliğin havarileridir. Bu 

adamlar, en iyi düşünülmüş ve söylenmiş şeyleri yayma, kalıcı kılma ve toplumun 

bir ucundan diğer ucuna taşıma tutkusuyla yanıp tutuşurlar.” 167  Arnold kısaca bu işi 

için entelektüellerin görevlendirilmesi gerektiğini söylemektedir. Onlara bu yetkiyi 

kim verecektir? Daha doğrusu ülkedeki kültürel otorite kim olacaktır? “Devlet, 

ulusun doğru düşüncelerini en iyi yansıtan güç, en çok bu görevi hak eden ve 

yönetici mevkiinde olan yani herkesin üzerinde otorite yetkisi olan merci” 168 bunu 

yapmalı, bir kültürel otorite olmalıdır. Ne “Cahiller” adını verdiği aristokratlar, ne 

“Barbarlar” dediği orta sınıf, ne de “Ayaktakımı” dediği işçi sınıfı ya da halk 

yapabilir bunu. 169  Devlet, Đngiliz toplumunu “doğru akıl, fikir ve ışığa yönelterek 

anarşiyle baş edebilecek tek otoritedir.” 170 Aslında “Arnold,  Kültür ve Anarşi’de 

“modern bireyin tasarlanmasına yardımcı edecek bir otorite ve anarşiyi önleyecek 

merkezi bir araç olarak, modern bir devlet tarafından kültürün nasıl 

işlevselleştirebileceğini göstermeye çalışır.   Arnold, bu modern bireyi inşa etmenin 

yolunun, popülist aşırılıklara karşı otoriter bir antisepsinin gerekliliğini anlamış 

bireyleri tanımlamak ve oluşturmaktan geçmesini ister.” 171
 Arnold’a göre, Fransa’da 

devrim yoluyla başa gelen iktidar, bu sistem değişikliğini halka kabul ettirebilmek 

için uyguladığı devletçi merkezi kültür politikaları, Đngiltere’de evrimci ve liberal bir 

gelişmenin sonucunda varılan kaotik durumun düzenlenmesi için arzu edilir hala 

gelir. Arnold daha önce yazmış olduğu ‘Demokrasi’ adlı bir makalede Đngiltere’nin 

laissez-faire siyasi geleneğini, Fransa’da devletin etkin rolüyle karşılaştırarak 

eleştirmiştir. Özellikle de Fransız eğitim sistemine hayranlık duyduğunu ve bunun 

                                                 
166 Arnold, a.g.e., s. 56. 
167 a.g.e., s. 56. 
168 a.g.e., s. 67. 
169 a.g.e., s. 81-106. 
170 a.g.e., s. 67. 
171 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 9-10.  
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Đngiltere’de olmadığını yakınarak dile getirmiştir.” 172 Arnold, bunu söylediği 

tarihten yaklaşık on sene sonra 1870’de yani Fransa’da 3. Cumhuriyetin kurulduğu 

yıl, Đngiltere’de de ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.  

19. yüzyılın ikinci yarısında pek çok açıdan Fransız ve Đngiliz kültür 

politikalarının birbirlerinden etkilendikleri yönler olduğunu söylenebilir. Đngiltere’de 

daha merkezi ve devletçi bir kültür politikası özlemi duyulurken, Fransa’da ise 

kültürün nispeten liberalleştiğini söylemiştik. Ayrıca, Fransa’da ve Đngiltere’de 19. 

yüzyılın sonlarına doğru devrimin öncüleri olan burjuva sınıfının kültür tahakkümü 

de sorgulanmaya ve eleştirilmeye başlanır. Buna ek olarak, Arnold’ın “en iyi 

düşünülmüş ve söylenmiş şeyler” diyerek ve toplumum mükemmelleşmesi için 

herkesin öğrenmesi gerektiğini ileri sürdüğü klasikler, Fransa’da örneğin tiyatro 

alanında tekrar gündeme gelir. 

Fransa’da tiyatroda alanında neoklasik ülkü, 17. ve 18. yüzyıllara kısaca 

mutlak monarşi dönemine damgasını vurmuştur ki, bu ülkünün en büyük temsilcisi 

Racine’dir. Devrimin ilk yıllarında tiyatro alanında klasisizm yoktur.  Halkın 

anlayabileceği ve zevk alabileceği türden tiyatro yapmak, kısmen 3. Cumhuriyet’te 

de devam etmiştir ama klasisizm tekrar geri dönmüştür. “Fransa’da Üçüncü 

Cumhuriyet’in kültür politikalarının tiyatro yoluyla Cumhuriyetçi bir duygu 

uyandırma iddiası vardır. Erken devrim dönemi tiyatrosu ayaktakımının zevkine 

hitap eden yeni yazılmış oyunları, metin dokunulmazlığı olan klasikleri sahnelemeyi 

yeğlerken, 3. Cumhuriyet döneminde estetik seçkinlik tekrar gündeme gelmiş ve 

klasikler milletin maneviyatını yükseltecek oyunlar olarak geri dönmüştür.” 173 

Ancak aynı zamanda, tiyatro ulusun bütünlüğü açısından önemini korumuş, ‘estetik 

seçkinlik’ vurgusu abartılarak sanatın ulusa yabancılaşmasına izin verilmemiştir: 

“Jules Michelet∗ normal hayatta birbirine bağlı olmayan insanları birleştirmenin bir 

yolu olarak gördüğü tiyatroyu eğitim kanunun bir maddesi yapmıştır. Tiyatro, ulusal 

yenilenmenin ümididir. 1880’lerde [kısa süreliğine kurulan] Güzel Sanatlar 

Bakanlığı, sadece halkın zevki veya erişimi için olsa bile tiyatro yapmayı, halkın 

yeni elde ettiği okuryazarlığı ve oy kullanma hakkını, onların sadakat ve katılımı 
                                                 
172 Bennett, a.g.e., s. 471. Arnold’ın bu görüşlerinin yer aldığı makale baskısı tükenmiş olan ve 
ulaşılamayan bir kitapta yer aldığı için Bennett’in sözleriyle Arnold’ın ne dediği aktarılmıştır.  
173 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 13. 
∗ Fransız tarihçisi 
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sağlamak, onları 3. Cumhuriyet’e bağlamak ve ulusal bir varlık inşa etmek için 

cesaretlendirmiştir. Aynı dönemde Đngiltere de ulusal tiyatroyu benzer bir şekilde, 

ulusun bir devleti olduğunu fikrini geliştirmek ve bununla birlikte insanların kendi 

gelişimlerine yardımcı olmak için kullanmıştır.” 174 

19. yüzyılın sonlarına doğru her iki ülke içinde önem kazanan insanların 

gelişimlerine yardımcı olmak veya vatandaş yetiştirmek projesinin rasyoneli şudur: 

“Ahlaki açıdan eksiklik nosyonunun giderilmesinde dayanak noktası bir 

mükemmeliyet şevki aşılamaktır. Bu süreç özneyi daha bütünsel bir varlığa – ulusa – 

sadık hale getirmek için onun içinde bir belirsizlik yaratır. Kültür politikaları, 

egemen ulusun iyi niyeti ve geçmişi karşısında bireyin eksikliği önermesini dayatan 

eğitim ve kültür kurumlarıyla bir aidiyet duygusu yaratır, bu duyguya hizmet eder ve 

onu besler. Bu politikalar kolektif bir kamusal öznellik yaratmanın yoludur.” 175 

Đki ülke arasında 19. yüzyılın sonunda varolan ikinci benzerliğe değinecek 

olursak; bu da kültür politikalarında burjuva sınıfının oynadığı roldür. Fransa’da da 

Đngiltere’deki gibi tabandan yayılmış olmasa da tavandan yani devrimle halka 

indirilmiş ve 19. yüzyılın sonlarına kadar topluma yayılmış estetik ve entelektüel 

beğeni ve bu beğeniyi dayatan kurumlar aslında “Parisli ve orta-sınıf”tır.  176 

 

Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Fransa’daki güzel sanatlar sistemine kitlelerin yani 

işçilerin ve yetişkinlerin eğitimiyle daha çok ilgilenen entelektüellerin ve militanların 

çabaları sayesinde meydan okunmaya başlamıştır… Bazıları için bu çabalar, eğer okul 

sisteminin ulaşamadığı kişiler eğitilirse, bunun sınıflar arasındaki dayanışmayı 

güçlendireceği gibi Cumhuriyetçi bir inancı ifade etmektedir. Diğerleri için bu bir birleşme 

değil, devrim yani kitlelerin zulme karşı ayaklanması anlamına gelmektedir. Đkinci modele 

inananlar, iş yerlerindeki deneyimin özgüllüğünü ve iş yeri ve sendika kültürünü, sadece 

varolan sistemi sürdürmeye yarayan ve zorunlu ilköğretim aracılığıyla yayılan burjuva 

kültürüne tercih eden sendikal görüşlerdir.  Bu düşüncüler popüler bir kültür hareketine 

evirilerek 20. yüzyılın kültür politikaları tartışmalarının iki muhalif görüşü olmaya devam 

edecektir. Ama resmi düzeyde, daha birlikçi olan ikinci görüş [yani burjuva kültürü] büyük 

ölçüde zafer kazanmıştır. 177 

 

                                                 
174 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 13. 
175 a.g.e., s. 15. 
176 Looseley, a.g.e., s. 13. 
177 a.g.e., s. 13. 
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Bu durum iki ülkede de 20. yüzyılın başına kadar devam etmiştir. Ama 

1920’li ve 30’lu yıllara gelindiğinde hem Fransa hem de Đngiltere dünyadaki siyasi 

ve kültürel değişimlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Đki dünya savaşının yaşandığı 

20. yüzyılın ilk yarısına siyasi ve ekonomik olduğu kadar kültürel anlamda da 

damgasını vurmuş iki ideoloji – faşizm ve komünizm – bu iki ülkenin kültür 

politikalarını farklı açılardan yönlendirmiştir. Faşizm ve komünizm gibi siyasi 

olduğu kadar kültürel de olan ideolojilerin ve bu ideolojilerinin uygulama kanalları 

olan kültür kurum ve politikalarının özellikle Fransız ama bir ölçüye kadar da Đngiliz 

kültür politikaları üzerinde 20. yüzyılın ilk yarısında etkili olduğu görülebilir.  

 Rusya’da komünizmin ve sosyalist kültür politikalarının hayata geçmesi 1917 

devrimlerinden sonra Çarlık rejiminin yıkılmasıyla birlikte olmuştur. 178 Berger’e 

göre, “bu dönemde Rus sanatçıları, Rus entelijansiyasının üyeleri olarak ülkelerinin 

siyasi manevi geleceğiyle ilgiliydiler. Aralarında en ileri görüşlü olanlarına göre, bu 

gelecek sosyalizmdi. Hepsi [Rus entelijansiyası] saltanatın yıkılması gerektiğini 

biliyorlardı ve hiçbiri de Batı’nın ruhsuz ve insafsız kapitalizmini Rusya’da 

uygulamaktan yana değillerdi.” 179 Bu açıdan bakılırsa, sosyalizm, sınıfsal 

ayrımcılığı yok etmek için mükemmel bir insan ve toplum amacını güden ütopik bir 

                                                 
178“1861’de serfliğin kalkması serfliğin kalkması, Rus sanayinin kullanabileceği bir proletaryanın 
ortaya çıkmasını sağladı. Bu da kapitalizmin gelişmesini mümkün kıldı. Fakat toprak ağalarının ve 
Mutlakıyetçi devletin çıkarları, sermayenin gücünü hala ciddi olarak kısıtlamaktaydı: Kırsal iktisadi 
şartlar iç pazarın gelişmesini engelliyor, büyük sanayi kuruluşları ya demiryolları ya da ordu için 
yapılan devlet siparişlerine güveniyorlardı. Bütün bunlara rağmen yeni ver varlıklı bir sanayiciler 
sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştı ve bu sınıfa bağlı birkaç varlıklı kişi de Rus sanatının ilk bağımsız 
koruyucuları durumuna gelmişti… Bir demiryolu misyoneri taşradaki malikânesinde bir sanatçılar 
kolonisi kurmuş, eski Rus sanatıyla ilgili araştırmaları desteklemiş ve Çar’da aldığı izinle Moskova’da 
özel bir opera açmıştı. 1890’larda Rus kapitalizmi gelişmiş ve başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa 
sermayesiyle daha sıkı bağlar kurmaya başlamıştı. Buna uygun olarak sanat koruyuculuğu da 
değişmiş, giderek daha Avrupai ve daha halka dönük bir şekle bürünmüştü. Sanat hamileri dergilere 
yatırım yapmaya, uluslararası sergiler düzenlemeye ve çağdaş Avrupa’dan – özellikle paraca birçok 
başka bağlarla bağlanmış oldukları Paris’ten – çağdaş sanat eseri toplamaya başlamışlardı… [Ancak 
temelde] 1917’ye dek Rusya, siyasal bakımdan demokratik özgürlükleri tanımayan mutlakıyetçi bir 
devletti. O sıralarda, öbür sanayileşmiş ülkelerde burjuva devriminin getirmiş olduğu toplumsal 
değişmelerin gerçekleşmesini henüz beklemekteydiler. Oysa Rus burjuvazisi genel olarak çekingen ve 
devrimci olmayan bir turum içindeydi ve saltanat konusunda da ancak ılımlı bir reformdan yanaydı... 
Ama aynı zamanda Batı Avrupa’ya oranla sayıca az da olsa, büyük çaptaki fabrika ve sanayi 
merkezlerine gelmeye başlayan işçi sınıfı olmaya yönelmişti. 1905 Devrimi işçilerin devrimci 
gücünün burjuvazininkini, hem de burjuvazi kendi iktisadi gelişmesini sağlayacak koşulları 
oluşturmaya fırsat bile bulamadan geçtiğine… bir işaretti. Nitekim, 1917’de patlak veren iki devrim 
durumun gerçekten böyle olduğunu gösterdi.” John Berger, Sanat ve Devrim,  Çev. Bige Berker, 
Đstanbul, Agora Kitaplığı, 2007, s. 18-20. 
179 Berger, a.g.e., s. 20. 
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hümanizma olarak tasavvur edilmiştir. Popov’a göre, sosyalizmin amacı, “pratik 

olarak, emekçilerin kapitalist sömürüden, ulusal kölelikten kurtarılması gibi yüce 

insancıl görevleri yerine getirmektir.” 180 1917 Ekim Devrimi patlak vermeden 

yaklaşık yetmiş yıl önce Marx ve Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto 

evrensel ve sınıfsız bir ütopyanın kavramsal çerçevesini oluşturmak üzere atılan ilk 

adımdır. Kısaca Manifesto “işçilerin hayvanlaştırıldıklarını ve burjuvanın asalaklar 

gibi onların emeğinden geçindiğini” öne süren 181 ve işçilerin insani koşullarda 

yaşaması için onları mücadeleye çağıran bir metindir. “Karl Marx (1818-83) ve 

Friedrich Engels (1820-95), 1848 yılında yayımlanan Manifest der Kommunistischen 

Partei’de [Komünist Manifesto] Batı dünyasını bekleyen gelecekle ilgili 

öngörülerinin anahatlarını çizmişlerdir. Kapitalist modernleşmenin kaçınılmaz sonu 

devrimdir. Teknolojik büyümenin, ekonomik gelişmenin ve ticaretin sürekli yükselen 

ivmeleri birarada var olamayacak, kapitalist modernleşmeyle harekete geçen güçler 

ve çatışmalar nedeniyle kapitalizm toplumsal düzeni sağlayamaz hale gelecektir. 

Sonuç olarak, burjuva kapitalizmin çelişkileri ortaya çıkacak ve bilinçlenen işçi sınıfı 

tarihin bu yeni döneminde kurtarıcı olacaktır.” 182 Popov’un dediği gibi sosyalizme, 

gerçeklemiş bir hümanizm olarak bakılacak olursa, bu hümanizmin tüm diğer 

hümanizm anlayışlarından farkı, burjuvaya değil işçilere ait olmasıdır. Popov’a göre, 

diğer hümanist anlayışlar, “özgürlük, eşitlik ve demokrasi idealleri”ni sınıfsal ve 

ulusal temelde düşündükleri için “sömürü düzeni sınırları” dışına çıkamazlar. Oysa 

“sosyalist hümanizm”, “proletarya hümanizmi”dir ve yıllarca sömürülen ve insanlık 

hakları elinden alınmış bir sınıfın devletin efendisi olması için tasarlanmıştır. 183 

Sosyalizmin amacı “halk kitlelerine eğitim ve öğretim götürerek, onları, manevi 

kölelikten kurtarmak”, onlara “bilim ve kültür kapılarını açmak” ve “dünya 

uygarlığının en iyi başarılarını onlara sunmak”tır. 184 Bu yüzden de “Bolşeviklerin 

yönetim prensibi sosyalist reçeteler ve uygulamalarla yepyeni bir kişiliğin 

yaratılacağı yönündedir. Sanat kapitalizmin mekaniğini değil, sosyal demokrasinin 

                                                 
180 S.Đ. Popov, Sosyalizm ve Hümanizm, Çev. Veysel Atayman, Đstanbul, Sorun Yayınları, 1979, s. 141.  
181 James J. Davis, “Mükemmel Toplum Düşü Karabasana Dönüşüyor”, Taş Devrinden Bugüne 
Tarihimiz Đnsanın Hikayesi , Çev. Barış Bıçakçı, Đstanbul, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, s. 307.  
182Clark, Sanat ve Propaganda, s. 25-26. 
183 Popov, a.g.e., s. 142-143. 
184 a.g.e., s. 141. 
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ideolojisini ifade etmeli… ve sınıfsal sömürüyü çürüten Komünist Parti’nin vizyon 

ve programlarına sadık olmalıdır.” 185 

 Bunu gerçekleştirmek için Lenin, Bolşevik rejimin en başında “kültürün 

yönetimini pekiştirmek ve onu bürokratik bir hale getirmek için tek bir kurumun, 

Aydınlanma Komiserliği (Narodnyi Kommissariat po Prosveshcheniiu, kısaca 

Narkompros) emrine tabi kılmıştır… Aydınlanma Komiserliği, sadece eğitimden 

değil eğlence de dâhil olmak üzere entelektüel ve estetik hayatın her yönünden 

sorumludur: bilim, edebiyat, basın, resim, müzik, tiyatro ve sinema.” 186 Aydınlanma 

Komiserliği’nin başında da uzunca bir süre, “Lenin’in kültür komiseri ve Komünist 

ideolog Anatoli Lunacharski yer alacak, yeni ve daha üstün bir insan nesli 

yetiştirmeye çalışacaktır. Aslında bilimsel, politik, ekonomik, domestik veya sanatsal 

tüm yaratıcı faaliyetler, rejimin iş gücüdür ve birbirleriyle aynı şekilde organize 

edilmelidir. Yaratıcılık bu iş gücünün en karmaşık olanıdır. Ama sanatçı da en 

nihayetinde bir işçidir ve o şekilde organize olması gerekmektedir. Bu organizasyonu 

Bolşevik rejim iki şekilde gerçekleştirir: Tekel ve sansür.” 187 Aydınlama 

Komiserliği aynı zamanda Rusya’daki tüm okullardaki ve fabrikalardaki eğitim 

faaliyetlerine de yön vermiştir.  

Bolşevik rejimi en çok, en talihsiz ve en eğitimsiz sınıf olan işçi ve köylülerin 

eğitimine önem verir; hatta şehirde yaşayanlara göre öncelikli konuma onlar sahiptir. 

Ancak köylülerin ailelerinden gelen bir birikimleri olmadığı ve çoğu eğitimi daha iyi 

bir iş için araç olarak gördükleri için eğitimli ve eğitici kesimi çoğunlukla yine 

kültürlü ve şehirli ailelerin çocukları oluşturur. 188  Bolşevik partinin ideolojisi 

doğrultusunda eğitim, sanat ve kültür alanlarında faaliyet gösteren pek çok kurum 

vardır. Ancak, bu kültür kurumlarının faaliyetleri hakkında Türkçe ve Đngilizce 

detaylı bir kaynak bulunmamaktadır. Karşılaşılan en detaylı kaynak 1960 yılında 

Sovyetler Birliği’ne bu kurumları araştırmak üzere bir heyet gönderen Amerikalı üst 

düzey bürokrat ve eğitimcilerin raporudur.  

                                                 
185 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 109.  
186 Richard Pipes, Russia under the Bolshevik Regime,  New York, Alfred A. Knopf, 1993, p. 285. 
187 a.g.e., s. 292. Kısa zaman içinde rejim kültürünün, ya da proleter kültürün değerlerini benimsemeyen 
tüm aydın ve yazarlar ya ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, ya da rejime karşı gelmenin bedelini aç kalarak 
ve hatta hayatlarıyla ödemişlerdir.  Aralarında Meyerhold gibi tiyatrocuların, Gorki gibi yazarların ve 
dayanamayıp intihar edene kadar Mayakovski gibi şairlerin bulunduğu bir sanatçı/entelektüel topluluğu çok 
kısıtlı bir özgürlük alanı içinde beyin işçileri olarak rejime hizmet ederler. 
188 a.g.e., s. 282-336. 
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[Bu rapora göre, bu kültür kurumlarından biri olan] Kültür Evleri sanayi kuruluşlarında 

çalışanların, onların ailelerinin ve özellikle çocuklarının her türlü sanatsal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuşlardır. Kültür Evleri’nin temel misyonu sosyalist 

hümanist anlayış çerçevesinde şekillenmiştir: Đşçilerin sadece sağlık, hijyen ve teknoloji gibi 

alanlarda çalışma standartlarının gün geçtikçe yükseltilmesiyle yetinilmeyip, onların manevi 

anlamda da geliştirilmesi/doyurulması için yoğun bir çaba gösterilmiştir.  Bütün gününü 

fabrikada geçiren bir işçiye, ailesi ile birlikte ilgi duyduğu ve/veya kabiliyetli olduğu her 

sanatsal ve kültürel etkinliğe (tiyatro, opera, bale, müzik, sirk, halk dansları, edebiyat, vb) 

katılma ve bu etkinlikleri üretme/tüketme olanağı sağlanmıştır. Kültür Evleri’ndeki bu 

faaliyetler öncelikli olarak işçiler olmak üzere aslında herkese açıktır. Faaliyetler işçiler, 

aileleri ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirilir ve çoğunlukla amatördür ama kimi 

zaman profesyonellerin sanatsal faaliyetlerine de yer verilmiştir. Çok sayıda kişinin 

faydalanabileceği bu kültür kurumları devasa yapılardır. Örneğin, Moskova Kültür Evi’nde 

1000 seyirci kapasiteli bir tiyatro salonu, 1500 kişilik bir dans salonu, çok sayıda okuma 

odası ve yarım milyon kitabın bulunduğu kütüphaneler, 400 kişilik bir dinleme salonu ve 200 

kişilik bir derslik yer almaktadır. Moskova Kültür Evi’nde 170 farklı aktivite grubu vardır ve 

toplam katılımcı sayısı yaklaşık 5000’dir. Bu aktivite grupları şunlardan oluşur: orkestralar, 

korolar, tiyatro, bale, sirk, resim, heykel, vb. Bu grupların başında da genellikle profesyonel 

olarak bu işi icra eden bir sanatçı eğitici olarak yer almaktadır. 189  

 

Avrupa’da 20. yüzyılın başından 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen 

sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına alan diğer bir ideoloji de faşizmdir. “‘Faşizm’ 

terimi [ise] değişmez bir öğretiler bütününü tanımlamaz. Faşist hareketlerin ortaya 

çıktığı ülkelerdeki yerel politik ve kültürel gelenekler tarafından şekillenmiştir; bu 

hareket Đtalya, Almanya ve Đspanya’da iktidara gelmiş, Đngiltere, Fransa, Amerika, 

Japonya ve Güney Amerika ülkelerinde de bir ideoloji olarak sürekli var olmuştur. 

Đdeolojik olarak bu hareketlerin ortak noktası milliyetçilik ve sosyalizmi birleştirme 

iddiasıdır. ‘Sosyalizm’ anlayışının ifade ettiği kolektivist düşünce, uygulama 

esnasında farklı sınıfların ortak bir milliyet ve ırk çıkarına bağlılık anlayışında 

birleştirilmesi şeklini almıştır… Faşist propaganda nadiren maddi bir konfor vaat 

etmiş ve kapitalist yaşamın maddiyatçılığını içten duygular, fiziğe verilen önem ve 

                                                 
189 Vanett Lawler, “The Arts in the Educational Program in the Soviet Union”, Music Educators Journal, 
Vol. XLVII,  No: 4, February - March, 1961, p. 40. 
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ortak bir ulus ruhuyla yeniden bütünleşen bireylere dayalı bir dünyayla 

değiştireceğini ileri sürmüştür.” 190   

Faşist ve komünist ideolojiler arasındaki en temel fark, “faşizmin açıkça itiraf 

ettiği anti-rasyonalizmdir. Lenin gibi komünist ideologlar duygusal retoriğe rağmen 

[sosyalizmin] bilimsel nesnellikle temellendirildiğini ve sonuç itibariyle hedeflerinin 

mantığa dayandığını belirtmiştir. Buna karşın, faşistler rasyonalizmi burjuva 

modernizminin kuru ve ruhsuz bakış açısı olarak reddetmişler ve Faşist 

propagandacılar bu inancı mitolojik bir şekilde ifade etmiştir: Bu bir dünya görüşü 

(Weltanschauung) veya halkın liderde cisimleşen iradesiyle yaratılan ruhsal olarak 

bütünleşmiş ve ahlaken bir toplumda herkesi kapsayan bakış açısıdır. Alman 

Nazizmi diğer faşist hareketlerden bu yeni toplumu saf ırktan oluşan bir organik 

topluluk (Volksgemeinschaft) olarak kurmayı amaçlayan aşırı ırkçı kuramını 

acımasızca vurgulamasıyla ayrılmaktadır. ” 191 Bu ırkçı yaklaşımlar, Hitler’in sanat 

hakkındaki görüşleri ve uygulamalarında da yansımasını bulmaktadır.  Hitler’e göre, 

sanat dahi “tarihle değil ırkla belirlenir. Hitler için tarih geçicidir,  ama ırk değişen 

bir zaman içindeki sabit bir referans noktasıdır. Sanat, ırkın ifadesidir… Bu yüzden 

de sanatta modern ve geleneksel gibi terimleri reddetmiş, onun yerine ebedi ve geçici 

gibi standartları kabul etmiştir. Alman ve Antik Yunan sanatı arasında özel bir ilişki 

olduğunu öne sürerek, yeni bir tür klasisizm yaratmıştır. Ne ortaçağ [geleneksel] ne 

de ekspresyonizm [nasyonal sosyalizm öncesi modern] sanat akımları model olarak 

alınabilirler, sadece Antik Yunan sanatı Aryan ırkı ve daha sağlıklı ve güçlü bir insan 

tipini ifade edebilir.” 192 Modern, Yahudi kökenli ve geleneksel olan her türlü sanata 

karşı çıkan Hitler, Antik Yunan sanatını organik toplum miti çerçevesinde adeta 

putlaştırmıştır. 193 

                                                 
190 Clark, a.g.e., s. 65-66. 
191 a.g.e., s. 66. “Hitler’in en ırkçı ve acımasız davrandığı kesin Yahudilerdir. “Hitler’in 1933 yılında 
iktidara gelmesiyle Alman toplumunda organik toplum fikrinin cazipleşmesi; I. Dünya Savaşı 
yenilgisi, Weimar dönemindeki politik çalkantıların yarattığı toplumsal parçalanma, şiddetli ekonomik 
çöküntü ve toplu işsizlik sebepleriyle oluşan krizlerden kaynaklanmıştır. Naziler derinlere kök samlı 
anti-semitizm geleneğini sömürerek, bu felaketleri, Yahudilerin gizli komploları sonucunda yaratılan 
bir toplu çöküş dönemi olarak nitelendirmiştir.” a.g.e., s. 66-67.  
192 Ehrhard Bahr, “Nazi Cultural Politics: Intentionalism vs. Functionalism”, National Socialist Cultural 
Policy, Ed. by. Glenn R. Cuomo, New York, St. Martin’s Press, pp. 17-18. 
193 a.g.e., s. 13.  
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Nazizm de sosyalizm gibi kültürü ve sanatı ideolojilerini yaymanın ve 

gerçekleştirmenin çok önemli bir aracı olarak görmüşlerdir. Hitler’in sağ kolu olan 

Goebbels, “1933-1934 yılları arasında tüm kültür sendikalarını ve kültür-sanat 

mesleki birliklerini kendi kamarasının çatısı altında toplamış ve Alman sanatçıların 

tüm mesleki menfaatlerinin tek bir devlet kurumu tarafından gözetilmesini 

amaçlamıştır. Böylelikle, devletten habersiz, hiçbir sanatsal faaliyet 

gerçekleştirilemeyeceği gibi, tüm sanatçılar da devlet sanatçısı konumuna 

getirilmişlerdir.” 194 Böylece “Nazi ya da Nasyonal Sosyalist Alman Đşçi Partisi 

(NSDAP) yüksek düzeyde işbirliği ve karmaşık bürokratik yapıyla oluşturulan 

propaganda örgüsü yoluyla amacına ulaşmada diğer faşist rejimleri geride 

bırakmıştır. Bu programın sadece bir parçası olan sanat yüksek kültürün konumunu 

meşrulaştırmıştır.” 195 

 Aşırı milliyetçilik, faşist Đtalya’nın kültür politikalarının da bir özelliğiydi. 

Nazi Almanya’sından farklı olarak Đtalya Aryan ırk kurma pahasına, modern sanatı 

tümüyle reddetmemiş, modernite ile ulusçuluk arasında gidip gelmiştir. “Bir yanda 

kiliseyi bir kenara bıraktığı ve gelişme arzusuyla birleşen bir nihilizmi benimsediği 

zaman Đtalya’yı bilgi ve estetik alanında dünya lideri konuma yükseltecek kuvvetli 

bir modernitenin göstergeleri olan teknoloji ve yeniliği yücelten Fütürist Hareket 

vardır. Diğer yanda da, faşizm, şaşalı bir geçmişi, yani hem savaşçı kahramanlığın 

hem de estetik başarının örnek yeri olan Antik Roma dönemine sadık kalmıştır. 

Gelenek ve modernite arasındaki bu kavga rejim devam ettiği zaman iç içe sürmüştür 

ama Fütüristler bu yarışa siyasi açıdan dâhil olamamışlardır çünkü hürriyet 

taraftarlıkları yüzünden önergeleri ve program taslakları onaylanmamıştır.” 196 Aynı 

kutuplaşma eğitim politikalarında da gelenekçilerden yana çözümlenmiştir. 

“Mussolini’nin ilk eğitim bakanı olan tutucu felsefeci Giovanni Gentile, bilim ve 

teknolojiyi ihmal edip yerine klasiklere dönüş talimatı vermiştir… Klasikler 

öğrencilerin ülkenin üstün geçmişini kabul etmesini sağlayacak ve onlara 

vatanperverlik aşılayacaktır – bu yüzden Đtalyan Kraliyet Akademisi kurulunca, 

                                                 
194 Alan E. Steinweis, “Cultural Eugenics”, National Socialist Cultural Policy, Ed. by. Glenn R. Cuomo, 
New York, St. Martin’s Press, p. 24. 
195 Clark, a.g.e., s. 67.  
196 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 117.  
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Mussolini’nin kendisi sanatçılara kültürel miras üzerine yoğunlaşmalarını salık 

vermiştir.” 197 

 Faşist ve sosyalist kültür politikalarının Avrupa’nın genelini etkisi altına 

aldığı bu yıllarda, Fransa’da “önemli olan Fransız Komünist Partisi’ne  (PCF) yakın 

entelektüellerin ortaya çıkışıdır. 1920’li ve 30’lu yıllarda yeni kurulmuş olan PCF 

ulusal bir yüksek kültür fikrini, burjuvaya özgü olduğu ve otantik proleter değerleri 

yok ettiğini düşündüğü için reddeder. Ancak 1930’ların ortalarında faşizm tüm 

Avrupa’yı sardığında, partinin doktrini tersine döner. Birden Fransa’nın büyük 

sanatsal tarihinde vatanseverlik gururunun farkına varan komünist bir sözcü, bu 

tarihin herkesin mirası olduğu iddiasını yineleyerek bir Sanat Bakanlığı kurulması 

çağrısında bulunur.”198 Çok geçmeden Sanat Bakanlığı’na karşı anti-faşist tepkiler 

yükselir. “PCF entelektüelleri kendileriyle aynı fikirde olan parti dışından 

entelektüelleri de yanlarına alarak anti-faşist bir amaç için Mart 1932’de Devrimci 

Yazarlar ve Sanatçılar Derneği’ni (Association des écrivains et artistes 

révolutionnaires, kısaca AEAR) kurarlar… Đki yıl sonra bu dernek Paris’teki ve 

Paris’in ve diğer illerdeki işçileri, öğretmenleri ve entelektüelleri biraraya getirerek 

kültür grupları oluşturmaya çalışır. Bunun hayata geçirilmesi  ‘Kültür Evleri’nin 

kurulmasıyla olur. AEAR’ın kendisi de Kültür Evleri Derneği’ne (AMC) dönüşür... 

Amaçları, yüksek kültürü insanlara götürmektir… Ama kültür politikaları alanında 

demokratikleşmek sadece yüksek kültürün halka götürülmesinden ibaret değildir, bu 

aynı zamanda modern ve endüstrileşmiş bir toplumda işçinin her türlü eğlence ve 

dinlenceden faydalanması anlamına gelir.” 199 1920 ve 1930 yıllarla ilgili Fransa’da 

dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta komünizm sempatizanı sanatçı ve 

devrimcilerden oluşan sivil toplum inisiyatifinin Fransa’da 1789’dan beri ilk defa 

kültür politikaları üzerinde etki yapmaya başlamış olması ve kültür politikaları 

alanında merkeziyetçi olmayan bir sivil toplum inisiyatifinin canlanmasıdır. Örneğin 

dönemin “Eğitim Bakanı Jean Zay, okullarda bir sanat müfredatı için hazırlık yapar 

ama bu hiçbir zaman hayata geçmez. Onun yerine, zorunlu eğitimin kurumlarının 

dışında, eğitim, eğlence ve amatör ve profesyonel etkinliklerini birarada toplayan ve 

                                                 
197 a.g.e., s. 117. 
198 Looseley, a.g.e., s. 14.  
199 a.g.e., s. 14. 
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devletin kültür politikalarını etkileyebilen kültür dernekleriyle bir demokratikleşme 

gerçekleşir.” 200 Ancak Looseley, işçilere ve kırsal alanda yaşayanlara yönelik 

sanatta demokratikleşme çabalarının aslında Fransa’nın faşizme karşı geliştirdiği bir 

savunma mekanizmasının ürünü olduğunu ve devletin asıl çabasının âdem-i 

merkeziyetçi kültür politikaları geliştirmek olduğunu ve “yeni yaratıcı alanlar 

keşfetmek [yerine] daha çok kabul edilebilmiş bir ulusal kültürü demokratikleştirme 

eğilimi” gösterdiğini ileri sürer. 201 Ayrıca, “Totaliter rejimlerin [faşizm ve 

komünizm] kolektivist bir ideolojiden kaynaklanan enerjisiyle yüzleşmek zorunda 

olan Fransa cumhuriyetçilikle bağdaştırdığı bireysellikten ve soyut ve deneysellikten 

uzaklaşıp ulusu tekrar birleştirecek ve onun ahlaksal çöküşünü önceleyecek köklü bir 

ruhaniyete ihtiyaç duyar… Köksüz, kozmopolit, elitist Parisçiliği bir kenara 

bırakarak, bölgesel kültürlerin zenginliğini de ön plana çıkaran popüler bir kültürel 

mirası tekrar keşfetme çabasına girer. Böylelikle geleneksel danslar, müzik ve 

kostümlerden oluşan bölgesel folklorun yeniden canlanmasını sağlayan bir kültür 

politikası güder. Ama ulusal devrimin hem ulusal hem de devrimsel olabilmesi için, 

güçlü bir devlete ihtiyaç duyar ve liberalizmden kaçınır. Böylece kültür alanına 

merkezden gelen müdahale artar. Güzel Sanatları Đdaresi hala Eğitim Bakanlığı’nın 

altında olmasına rağmen tekrar organize edilir ve yetkileri arttırılır.” 202 

Đki dünya savaşı arasındaki Fransız kültür politikaları için kısaca şunu 

söylemek mümkündür: Fransa, yükselen komünizm tehlikesine karşı kültür 

politikalarında hem yüksek kültüre hem de popüler kültürel mirasa ulusal bir kültür 

yaratmak adına sahip çıkarken, diğer bir yandan da faşizme karşı bir liberalleşme ve 

âdem-i merkezileşme çabası içinde sivil toplum inisiyatiflerinin göreceli olarak 

gelişmesine ve derneklerin halka yönelik sanat çalışmaları içine girmesine izin 

vermiştir. Ancak bu çabalar, Đkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa’nın güçlü, 

merkeziyetçi bir devletin denetim ve idaresinde kültür politikalarını daha da 

kurumsallaştırmasının ve merkezileştirmesinin önünü açmıştır. 

Savaş sonrası Fransa’sının önünde iki önemli konu vardır ve 1959’da 

kurulacak olan “Kültür Đşleri Bakanlığı 1950’lerdeki iki büyük eğilimden hayli 

                                                 
200 a.g.e., s. 16.  
201 a.g.e., s. 18. 
202 a.g.e., s. 19-20.  
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etkilenmiştir: sömürge kolonilerden çekilme ve modernizasyon.” 203 Sömürge 

kolonilerden çekilme Fransa’nın kolonilerindeki modernleştirme çabalarını kendisine 

çevirmesine neden olmuştur: “bir zamanlar sömürgelerinde yaşayan insanları ve 

sömürgelerin durumunu düzeltmeye ve disiplin altına sokmaya çalışan Fransa, bunu 

tutumunu günlük yaşama çevirmiştir… Eğer Cezayir bağımsız bir ulus haline 

geldiyse, Fransa modern bir ulus olmalıdır: iki ülke arasında varolan ayrım 

sürdürülmelidir.” 204 Ingram’a göre de, 1950’lerden sonra devletin kültür alanındaki 

âdem-i merkezileşme politikasına bu açıdan bakılmalıdır. 205 1959’da kurulan Kültür 

Đşleri Bakanlığının başına geçen Malraux, bölgesel tiyatroların açılmasını 

hızlandırmış, bütün şehir ve bölge tiyatroların “masraflarını karşılamakla kalmamış, 

aynı zamanda yönetmenlere iş verme ve gerekli gördüğü takdirde onları Paris’in 

dışındaki yerlere gönderme yetkisini de kazanmıştır. [Ancak] bu yönetmenlerden 

repertuarlarında… ulusal ve uluslararası kültürel mirası yansıtacak – Molière, 

Marivaux ve az da olsa Shakespeare’in oyunları gibi– oyunlara yer vermelerini 

istemiştir.” 206 Bu “âdem-i merkezileştirme politikası bir anlamda Paris ve taşra 

kültürü arasındaki hiyerarşik ayrımcılığı kaldırmaya yarayacak” 207 ve savaş sonrası 

Fransa’sında “savaşın yaralarını iyileştirebilmek için tek bir ulusal kültürü kurmak ” 

gibi bir 208 misyonu kuvvetlendirecektir. Diğer yandan da “utanç duyulan bir kırsal 

yaşamın son kalıntılarını yok edecektir” 209 çünkü “Malraux’nun taşrayı kabullenmek 

veya taşra ve Paris kültürü ve yaratıcılığı arasında bir buluşma yaratmak gibi bir 

niyeti yoktur. Kültürü yaymak taşra kültürünün ve taşralılık, geri kalmışlık ve 

köylülük gibi sıfatların yok olmasına ve geride sadece temiz ve pırıl pırıl modern bir 

Fransa’nın kalmasına ön ayak olacaktır. Kültür Đşleri Bakanlığı ilk yıllarında 

kültürün amacını [âdem-i merkezileştirmek gibi görünse de aslında] 

merkezileştirmek, uygarlaştırmak ve modernleştirmek olarak belirlemiştir. 

                                                 
203 Mark Ingram, “A Nationalistic Turn in French Cultural Policy”, The French Review, Vol. LXXI, 
No:5, 1998, p. 801. 
204 Kristin Ross, Fast Cars and Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French 
Culture, Cambridge, MIT Press, 1995, p. 77.  
205 Ingram, a.g.e., s. 801.  
206 Looseley, a.g.e., s. 25-26.  
207 Ingram, a.g.e., s. 801. 
208 Looseley, a.g.e., s. 26.  
209 Ingram, a.g.e., s. 801. 
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Malraux’nun düşüncesinde kültür politikası, geri kalmışlığı ve sıradanlığı aşmanın 

evrensel bir aracı olan kültürel mirasa dayanmak anlamına gelmektedir.” 210  

Genel anlamda ele alacak olursak, “20. yüzyıl Fransız tarihine çok güçlü bir 

devlet ve bu devletin sanat ve kültür yönetimine verdiği önem damgasını vurmuştur.” 
211 Ayrıca “diğer Avrupa ülkeleri ve Birleşik Devletler ile karşılaştırıldığında Fransız 

devleti kültürün yönetimi için farklı birimlerden oluşan incelikli ve ayrıntılı bir 

bürokrasi geliştirmiş ve kültürün yönetimi alanında yol göstericiliği elinden 

bırakmamıştır.” 212 XIV. Louis döneminde başlayan devletçi merkeziyetçi gelenek 

ulusalcı bir bağlam kazanarak devam etmiştir.  

Đngiltere de iki dünya savaşı arasında Avrupa’da hüküm süren ideolojilerden 

etkilenmiştir.  “Đkinci Dünya Savaşı Britanya’da [daha önce hiç görülmediği kadar] 

ulusal bilincin yükselmesine vesile olmuştur. Bunu sadece hepimiz Đnsanlığın 

Savaşı’nda aynı geminin içindeyiz duygusu yaratarak yapmamıştır. Aynı zamanda 

entelijansiya Đngiliz ulusal kimliğinin ne ifade ettiğini de analiz etmeye 

başlamışlardır.” 213 Ancak “Almanya ile karşılaştırıldığında, 2. Dünya Savaşı’nda 

Đngiliz propagandası programsız bir iştir. 1930’larda Enformasyon Bakanlığı 

dağıtıldığı için Britanya’nın Avrupa’ya kıyasla ulusal bir boyutu olan sanat 

yaratmada geri kaldığı kanaatine varılmış ve bu konuda bir envanter çıkartmanın 

zamanının gelindiğine inanılmıştır. Bunun için 1935 yılında British Council 

kurulmuş ve 1938’de Enformasyon Bakanlığı tekrar toplanmıştır. Ama savaş 

başladığı zaman bile… devletin Goebbels gibi ulusal propagandayı yürütecek bir 

adamı yoktur.” 214 Bunun en temel sebebi de, Almanların ulusal kültür 

propagandasının Britanya kültür politikasıyla uyuşmamasıdır:  

 

Almanların yöntemleri Đngiliz yaşam tarzına aykırıdır. Hatta devlet Hitler’e karşı yürütülen 

savaşta onların kültürel propaganda yöntemlerini benimsemeyeceğini tekrar tekrar dile 

getirmiştir. Enformasyon Bakanlığı müşavirlerinde Harold Nicolson bir televizyon 

programında otokratik ve liberal propaganda arasında önemli farklı olduğunu söyler. Ona 

                                                 
210 a.g.e., s. 802. 
211 a.g.e., s. 799.  
212 a.g.e., s. 798.  
213 Richard Weight, “State, Intelligentsia and the Promotion of National Culture in Britain, 1939-45”, 
Historical Research, Vol. LXIX, No: 168, 1996, s. 83.  
214 a.g.e., s. 84.  
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göre, ilki halk üzerinde parçala ve sahip ol mottosuyla duygusal bir tahribat yaratırken, 

ikincisi bireyin zekasını kuvvetlendirmeye çalışır. Ancak, devlet otokratik propaganda 

tekniklerini uygulamaktan kaçınsa da, aynı zamanda savaş döneminde özellikle Hitler 

propagandasına karşı Đngiliz yaşam biçimini yücelten propaganda yapmak zorunda 

olduğunun farkındaydı. Bunu yapabilmek için birkaç stratejisi vardı. Ülke içinde, Eğitim’den 

sorumlu kurulun başkanı Earl De La Warr tarafından 1939’da Müzik ve Sanatı 

Cesaretlendiren Komisyon (CEMA) kuruldu. “Herkes için en iyisi” sloganıyla CEMA, halk 

arasında sanat beğenisini yükseltmeye ve tüm Avrupa faşizme boyun eğdiği bir anda 

devletin, uygarlığı ayakta tutmak işini ne kadar ciddiye aldığını kanıtlamaya çalışıyordu. 215 

 

Aslında Đngiltere’ye ilk defa 2. Dünya Savaşı sırasında devlet, CEMA gibi merkezi 

bir kurum ile ilk defa düzenli bir biçimde sanat hamiliği yapıyordu. “Bu aynı 

zamanda devletin ulusal kültürün gelişmesine yardım etmek gibi bir misyonu 

üstlendiğinin de göstergesidir. Bu Eğitim kurulunun hazineye CEMA’nın finansal 

açıdan desteklenmesiyle ilgili yaptığı başvuruda da açıkça belirtilmiştir: Uygarlığın 

savunulması gereken bir savaş içindeyiz. Bu politika ancak insanlar içindeki 

yaşadıkları toplumun kültürel kökenlerini ve bunların değerini bilirlerse mümkün 

olur. Halkı kendi geleneklerinin demokrasi, tolerans ve şefkat barındırdığına 

inandırmak zorundayız. Bunu da soyut bir şekilde yapamayız. Bu ancak ulusal 

edebiyat, müzik ve resim gibi gerçek ve somut ürünleri savaşa karşı bir silah ve 

yapıcı bir barışın aracı olacak şekilde kullanan ulusal bir çabanın bilinçli bir şekilde 

yerleştirilmesiyle mümkün olur. CEMA, 50.000 sterlinlik bir bütçe ile fabrika 

kantinlerinde, sanat galerilerinde, savaş kamplarında ve konser salonlarında 

düzenlediği şiir okumaları, konserler ve sergiler gibi çeşitli sanat faaliyetleriyle 

Đngiliz kültürünün değerini ve gerçekliğine Đngilizleri inandırmaya çalışmıştır. ” 216 

Dolayısıyla, aslında Đngiltere’nin ulusal kültür propagandası ancak Hitler’inkini 

püskürttüğü ve savaş için geçerli bir motivasyon yarattığı ölçüde ulusallaşmıştır. 

Britanya faşizmin savaş esnasında dahi ulusal kültürünü mihenk taşı yapmakta 

çekimser davranmış, savaşın barbarlığına karşı Đngiliz uygarlığını öne süren ılımlı bir 

milliyetçilik benimsemiştir. Savaşın ardından ise, bu kadarını bile fazla bularak 

devletin doğrudan sanat üretimine destek vermesini değiştirme gayretine girmiştir.  

                                                 
215 a.g.e., s. 85. 
216 a.g.e.  
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 “1946’da CEMA, dünyada ilk kez devletin parasını politikacıların söz sahibi 

olmasını engellemek adına kol mesafesi prensibine göre dağıtan Britanya Sanat 

Konseyi’ne dönüşür. [Hatta] Keynes bu konseyin bile sadece 2. Dünya Savaşı 

sonrasında kültürel hayatı yoluna sokana kadar varlığını sürdürmesini öngörür.  

Ancak, bilinçli veya bilinçsiz devlet sanat hamiliğinde bir rolü olması gerektiğinin 

farkına varmıştır” 217 Britanya Sanat Konseyi bugüne kadar giderek âdem-i 

merkezileşen bir şekilde sanata destek vermeyi sürdürmektedir. 

 Sanat Konseyi’nin sanata yaptığı desteği Fransa gibi ülkelerdekinden ayıran 

en belirleyici özelliği bu konseyin parayı nasıl dağıttığı ve bu dağıtıma kimin karar 

verdiğidir. Kısacası, 1946’da kurulan Sanat Konseyi’nin yapısı Britanya’nın âdem-i 

merkeziyetçi, liberal ve kol mesafesi prensibine dayalı kültür politikasının adeta 

kurumsallaşmış bir halidir. “CEMA, düzenlediği tiyatro ve konser turneleriyle sanata 

üretimine doğrudan müdahale ederken, Britanya Sanat Konseyi doğrudan 

müdahaleyi azaltarak, sanat organizasyonlarına daha fazla sorumluluk yüklemiştir. 

Sanat Konseyi’nin kurulma amaçları şöyledir: sanat alanından performansın 

profesyonel standartlarını arttırmak, ülke çapında sanatsal aktivitelerin 

yaygınlaşmasını sağlamak, yerel yönetimlere tiyatro, konser, galeri, sanat merkezi ve 

festivaller düzenleme yetki ve sorumluluğunu vermek ve sanat üretiminin yapılacağı 

binaları sübvanse etmek.” 218 Bu doğrultuda, “Sanat Konseyi Hazine tarafından 

finanse edilmiştir. Ancak konsey, hükümetin bir departmanı değildir, hiçbir bakan 

konseyin politikalarına ve neyin desteklenip desteklenmeyeceğine karışamaz. Bu kol 

mesafesi prensibi – bugün hale geçerlidir – şu anlama gelmektedir: Sanat Konseyi 

hükümet müdahalesi olmadan sanat üretimini destekleyebilmektedir, ama hükümete, 

parlamentoya ve halka verdiği kararların hesabını vermek konusunda hazırlıklı 

olmalıdır.” 219 Hükümetin hangi sanat ürünlerine destek vereceği kararını özerk bir 

sanat kurumuna devretmiş olması, onun verdiği kararlara karışamaması, sadece 

                                                 
217 Rod Fisher, “Cultural Policy in The United Kingdom”, Compendium: Cultural Policies and 
Trends in Europe, 2006, (Çevrimiçi), http://www.culturalpolicies.net/web/unitedkingdom.php, 11 
Mayıs 2008.  
218  “History of Arts Council England”, (Çevrimiçi), 
http://www.artscouncil.org.uk/documents/information/phpsCTrlM.doc,  11 Mayıs 2008.  
217  a.g.e. 
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konseyden kendisine ve halka karı bu kararların arkasında durmasını beklemesi 

Britanya’daki liberal ve kol mesafesi prensibine dayalı kültür politikalarının özüdür.  

 Đngiliz kültür politikalarının âdem-i merkeziyetçi yönü ise 1966 ve 1994’te 

alınan kararlarla daha da arttırılmıştır. “1966’da Sanat Konseyi temel görevi, 

bölgedeki tiyatro ve konser turnelerini organize etmek olan bölgesel büroları 

kapatarak, onların yerine yerel sanat organizasyonlarının açılmasına destek verme 

kararı almıştır. Bölgedeki büroların kapatılmasının sebebi yerel sanat 

organizasyonlarının bölgesel sanat üretimini daha efektif bir şekilde yürüteceği 

inancıdır. Bu yerel organizasyonlar Sanat Konseyi ve bölgeler arasındaki aracı 

kurumlardır Bazı bölgelerde, yerel sanat organizasyonlarından oluşan konsorsiyum, 

bazı bölgelerde de yerel yönetim paranın dağılımını kontrol etmiştir… 1989’da 

sübvansiyon konusunda yaşanan dengesizliklerden dolayı, bu organizasyonlar 

bölgesel sanat kurullarına yerlerini bırakmıştır. Paranın büyük kısmı Sanat 

Konseyi’nde gelmekle birlikte, yerel yönetim de sanatı önemli ölçüde desteklemeye 

devam etmiştir. ” 220 Son olarak da, 1994 yılında Britanya Sanat Konseyi ortadan 

kaldırımlı ve yerine âdem-i merkezileşmeyi daha da ilerletmek için üç konsey 

kurulmuştur: Đngiltere, Đskoçya ve Galler Sanat Konseyleri. Yeni kurulan Đngiltere 

Sanat Konseyi’nin de amaçları şunlardır: sanat konusundaki bilgiyi, anlayışı ve 

uygulamaları geliştirmek, halkın sanata erişimini attırmak, hükümet, yerel yönetim, 

Galler, Đskoç ve Kuzey Đrlanda Sanat Konseyleri ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlarla, doğrudan veya dolaylı olarak yukarıdaki amaçlara uygun bir işbirliği ve 

danışmanlık ağı oluşturmak.” 221 Đngiltere, giderek daha liberalleşen ve yerelleşen bu 

kültür politikaları ile A.B.D için de bir rol model oluşturmuştur.  

Bugün, 20. yüzyıla damgasını vuran bu iki kültür politikaları modeli, hem 

diğer gelişmiş Batı toplumlarında hem de gelişmekte olan toplumlarda kültür 

politikalarına yön vermektedir. Ancak bazen merkeziyetçi ve devletçi kültür 

politikaları güden ülkelerin daha âdem-i merkeziyetçi ve liberal bir tavır sergilediği, 

ya da bazı durumlarda bunun tam tersinin söz konusu olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak ister merkeziyetçi ve devletçi, isterse âdem-i merkeziyetçi ve 

liberal olsun bugün kültür politikaları karşısındaki en önemli eleştiri, kültür 

                                                 
220 a.g.e. 
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politikalarının bir burjuva projesi olduğunu savunan düşüncedir. Bu düşünceyi ilk 

kez Gramsci,  1929–1935 yılında Đtalya’da Mussolini tarafından sosyalist 

görüşlerinden dolayı hapse atıldığı zaman yazdığı ve sonradan Hapishane Defterleri 

adıyla kitaplaşan yazılarında ‘kültürel hegemoni’ kavramıyla kuramlaştırmıştır.  

Gramsci’nin eseri, burjuva sınıfı ve onun ekonomik amaçlarına hizmet eden devletin 

toplum üzerinde nasıl kültürel bir tahakküm kurduğunu ve bu tahakkümün 

mekanizmalarını nasıl geliştirdiğini anlatmaktadır. Özellikle 1950 ve 60’lardan 

itibaren kültürel haklar ve demokrasi tartışmaları açısında Gramsci’nin kültürel 

hegemoni kavramına değinmek gerekir. Ayrıca Gramsci burjuvanın kültürü neden ve 

nasıl manipüle etmek istediği yolundaki tartışmaları Fransız Devrimi’nden başlatarak 

tarihsel bir perspektif de sunmaktadır.    

Gramsci’ye göre, kültür politikaları, “kültürel hegemoninin egemen sınıf 

tarafından uygulanması”dır 222  ki bu daha çok burjuva sınıfına biçilen bir roldür. 223  

Gramsci için, burjuvanın egemen bir güç olarak ortaya çıkmasıyla kronik saydığı 

kültür hegemoninin oluşumu, Fransız Devrimi’yle olmuştur. Gramsci’ye göre, 

devrimden önceki egemen sınıflar ve devrimden sonraki egemen sınıflar diye iki 

kategori mevcuttur. Devrimden sonra egemen sınıf olan burjuva sınıfının, devrimden 

önceki egemen sınıflardan farkı ise şudur: “Devrimden önceki sınıflar, özünde 

tutucuydular. Bu, başka sınıfların organik olarak kendi sınıflarına geçişi yolunda 

çaba göstermemeleri anlamında düşünülmelidir. Yani kendi sınıf çıkarlarını teknik 

ve ideolojik olarak genişletmeyi düşünmezler: Bu bir kapalı kast anlayışıdır. Burjuva 

sınıfı ise kendisini, bütün toplumu, kendi ekonomi ve kültür düzeyine özümleyerek 

yaratabilen, sürekli hareket halinde bir organizma olarak ileri sürer.” 224 Dolayısıyla, 

burjuva sınıfını devrim öncesi egemen sınıflardan ayıran en temel özellikler; bu 

sınıfın diğer sınıflardan kendi sınıfına geçişe olanak tanıması; kendi meşruiyetini 

hem “teknik” hem de “ideolojik” anlamda genişletme gayreti; açık olması; “bütün 

toplumu kendi ekonomi ve kültür düzeyine özümleme” çabasıdır. Burjuva sınıfının 

işte bu özellikleri, Gramsci’ye göre onun neden egemen konuma yükselebildiğini 

açıklar.  

                                                 
222 Flew, a.g.e., s. 244. 
223 Üstel, a.g.e. 
224 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri: Felsefe ve Politika Sorunları, Çev. Adnan Cemgil, 
Đstanbul: Belge Yayınları, 2007, s. 326-327.  
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Gramsci Fransız Devrimi’nin, burjuva sınıfının güçlenmesine ve ardından da 

bu gücün halk tarafından kabul edilmesine giden süreci şu şekilde yorumlar: 

 

Fransız Devrimi’nin en etkin olduğu evresinde jakobenizm ile birlikte gerçekleşen sürekli 

devrim formülü, meşrutiyetçi hukuksal ‘mükemmelliğe’ parlamenter rejimde erişti. Bu rejim, 

toplumun en zengin özel enerjilerini ortaya çıkarttığı dönemde, kentli sınıfın bütün halk 

tabakaları üzerinde egemenliğini kurduğu, sürekli olarak örgütlenmiş… gönül hoşluğuyla 

(consentment) benimsenen hükümetin kurulmasını gerçekleştirmiştir (fakat gönül hoşluğu ile 

benimseme işinin örgütlenmesi özel girişime bırakılmıştır; böyle olunca da ahlaksal bir 

nitelik alır; çünkü buradaki benimseme şu ya da bu şekilde ‘isteyerek’ yapılmıştır). 225  

 

Burjuvanın egemen sınıf haline gelmesi uzun bir sürece yayılmış, bu süreç içerisinde 

burjuva ve halk arasındaki mücadele ve çatışmalar (zor ve ikna yöntemleri), iki 

sınıfın bir uzlaşmaya doğru gitmesine ön ayak olmuştur.  

 Aslında Gramsci’nin Fransız Devrimi’yle başlattığı bu süreç, sınıflar arası 

(burjuva ve işçi sınıfı) mücadelelerin tüm Avrupa’da yaygınlaştığı, liberal 

demokrasiye geçiş dönemidir. “Modernleşme kuramının Batı tarihi hakkında 

soyutlaması feodal ilişkilerin çözülmesini sağlayan kapitalizmin gelişimini, sonuçta 

liberal demokrasiye doğru gelişen bir süreç olarak değerlendirmek biçimindedir. Bu 

açıdan, ticari ve sınaî kapitalizmin gelişmesi toplumsal örgütlenmenin hiyerarşik 

niteliğini değiştirerek, insanların birey olarak eşit hale geldikleri yeni bir toplumsal 

örgütlenmeyi ortaya çıkarmıştır.” 226 Ancak Köker, kapitalizmin gelişiminin özünde 

eşitlikçi olmadığını savunur: Hatta ona göre, “Kapitalizm, doğası gereği demokratik 

değil otoriterdir… Kapitalizmin tarihsel süreç içinde demokratikleşmesi, Batı’da 

liberal demokrasinin [yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarının korunması yönündeki] 

kurumsal – hukuksal düzenlemeleriyle sağlanmıştır.” 227 Köker’e göre, “merkantilist 

dönemin [erken kapitalist dönem] mutlakıyetçi krallıklarına ve kralların kutsal hak 

öğretisini devlet gücünün insanların doğal kaynaklarıyla sınırlandırılmasını savunan 

düşünce ve eylemlere karşı çıkarak gerçekleşen liberal devletin süreç içinde 

demokratikleşmesi, kapitalizmin doğal sonucu olmaktan çok, kapitalizmin rahatsız 

                                                 
225 a.g.e., s. 319-320. 
226 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, Đstanbul: Đletişim Yayınları, 2007, s. 83. 
227 a.g.e., s. 87. 
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ettiği kitlelerin sisteme karşı mücadelelerini engelleyebilecek bir çözüm olarak, 

kapitalizmle halkın siyasal hayata aktif katılımı alanında demokrasi arasında 

gerçekleşmiş bir uzlaşmanın bir ürünü olmuştur.” 228  

Ancak bu uzlaşma, alt sınıflar ve burjuva sınıfın eşitlendiği anlamına 

gelmemektedir. Aslında bu daha çok burjuva sınıfı-alt sınıflar arasındaki mücadeleler 

sonucu burjuva sınıfının alt sınıflara verdiği haklar şeklindedir ki bu da onun egemen 

sınıf olarak kabul gördüğünün ispatıdır. Gramsci, siyasal alanda bir sınıfın diğer 

sınıftan üstün konuma yükselmesinin “ahlaksal bir nitelik” taşıdığını belirtmiştir. 

Gramsci de ahlaksal boyuttan kasıt, burjuvanın siyasi alandaki hegemonyasını 

sağlamlaştırmak amacıyla bir değerler sistemi yaratarak alt sınıflar üzerinde siyasal 

ve kültürel bir hegemoni kurmak istemesidir.  

Öncelikle Gramsci’nin hegemoni ve ideoloji kavramlarını nasıl tanımladığına 

değinmek gerekir. “Gramsci, hegemoni sözcüğü genelde, bir yönetici gücün kendi 

hâkimiyeti için hükmettiği insanların rızasını alma biçimi anlamında kullanılır; 

bunun yanı sıra, sözcüğü zaman zaman hem rıza hem de baskı anlamını karşılayacak 

şekilde kullanıldığı doğrudur.” 229  

 

[Gramsci’ye göre] ideolojik yapı ve ideoloji araçları ve ideoloji araçları egemen sınıfın 

iktidarını ve çıkarlarını toplumsal alanın tümüne yayarak bir meşruiyet arayışı içerisine 

girmektedir. Đdeoloji, siyasal iktidarı elinde bulunduran sınıfın bu iktidarın toplumsal kabul 

görmesi için hem dikey ilişkiler ağını (siyasal iktidarın toplumsal ve ekonomik imtiyaz 

dağıtımını) hem de yatay ilişkiler ağını (kültür ve kimlik oluşturma) düzenleyen bir 

meşruiyet aracı olarak karşımıza çıkmakta ve birçok araç kullanarak egemen sınıfın 

çıkarlarına hizmet eden bir ideolojiyi zor ve ikna yöntemleri… kullanarak tüm topluma 

yaymaktadır. 230  

 

O halde, “Kültürel hegemoni kavramı, ideoloji nosyonunu genişletip zenginleştirdiği 

gibi, aslında biraz soyut kaçan bu terime maddi bir yapı ve siyasi bir kesinlik de 

kazandırır.” 231 

                                                 
228 a.g.e., s. 83.  
229 Terry Eagleton, Đdeoloji: Giriş, Çev. Muttalip Özcan, Đstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000, s. 164.  
230 Çetin, a.g.e., s. 80.  
231 Eagleton, a.g.e., s. 167.  
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 “Gramsci hegemonyayı, devlet ile ekonomi arasındaki bütün aracı kurumları, 

kastettiği ‘sivil toplum’ alanı ile ilişkilendirir.” 232 Gramsci’ye göre, “sivil toplum, 

yönetici sınıfın ideolojisi olarak bütün ideolojik kolları kapsar ve yöneticileri yöneten 

sınıfa bağlamak için topluma yayılır.” 233 

 

Özel televizyon kanalları, aile, erkek izci hareketi, Metodist kilisesi, anaokulları, Đngiliz 

Ordusu, Sun gazetesi: Bütün bunlar, bireyleri egemen iktidara baskıdan çok rıza ile bağlayan 

hegemonik aygıtlar olarak görülür... Dolayısıyla hegemonyayı, kabaca, bir egemen iktidarın 

kendi yönetimi için, hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanma da başvurduğu bütün 

pratik stratejiler alanı olarak tanımlayabiliriz. Gramsci’nin görüşünce, hegemonya 

oluşturmak, toplumsal yaşamda, birisinin kendi ‘dünya görüşü’nü bir bütün olarak toplum 

bünyesinde baştan sona yayarak ve böylece kendi çıkarı ile toplumun çıkarını büyük ölçüde 

eşitleyerek, ahlaki, siyasi ve entelektüel liderlik kurması demektir. Bu tür konsensüse dayalı 

bir yönetim, kuşkusuz yalnızca kapitalizme özgü bir durum değildir; aslında temelin sağlam 

ve sürekli olabilmesi için, her siyasi iktidar biçimi kendi astlarının rızasını en azından bir 

ölçüde almak zorundadır; fakat rıza ile baskı arasındaki oranın özellikle kapitalist 

toplumlarda kesinlikle birincisinden yana kaydığına inanmak için geçerli nedenler olduğu 

söylenebilir. Bu tür koşullarda – Gramsci’nin ‘tahakküm’ adını verdiği – devletin disipline 

etme ve cezalandırma gücü kesinlikle varlığı sürdürür ve aslında modern toplumlarda çeşitli 

baskı teknolojilerinin çoğalmasıyla bir hayli artar. Buna karşılık, ‘sivil toplum’ kurumlarının 

okul-aile-kilise, medya ve diğerleri- toplumsal denetim süreçlerinde artık daha merkezi bir 

rol oynadığı söylenebilir... Toplumsal yaşamın dokusuna baştan sona yayılmış ve böylece bir 

alışkanlık, görenek veya kendiliğinden gelişen etkinlik gibi ‘doğalmış’ ve görünmez bir halde 

kalmak genel olarak iktidar adına daha tercih edilir bir durumdur. 234 

 

Bu durumda, bu kapitalist ve Gramsci’nin tabiriyle “Ahlakçı devlet konusunda akla 

uygun ve somut olarak söylenebilecek şey şudur: Her devlet, en önemli işlevlerinden 

birini yerine getirerek, geniş halk yığınlarını belirli bir kültür ve ahlak düzeyine ( ya 

da tipine) yükseltmiş olması ölçüsünde ahlakçıdır. Bu düzey, üretim güçlerinin 

giderek gelişme zorunluluklarına, giderek egemen sınıfların çıkarlarına denk 

düşmektedir. Eğitici olumlu işlev olarak okul, baskıcı olumsuz işlev olarak 

mahkemeler, bu anlamda devletin en önemli etki alanlarıdır. Ama bu amaçla işleyen 

                                                 
232 a.g.e., s. 168.   
233 Hugues Porteli, Gramsci ve Tarihsel Blok, Çev. Kenan Somer, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 1990, 
s. 14. 
234 Eagleton, a.g.e., s. 168-169.  
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birçok başka, özel ad verilen girişimler ve etkinlikler de vardır: Aslında bunlar 

egemen sınıfların siyasal ve kültürel hegemonya aygıtını oluşturmaktadır.” 235 

 Althusser de, devletin ideolojik aygıtları kuramında Gramsci’nin egemen 

sınıf iktidarının baskı ve ikna yöntemlerine benzer bir ayrım yapar. “Althusser, 

siyasal iktidarın varlığını devam ettirebilmesi için baskı aygıtlarına ve ideolojik 

aygıtlara sahip olduğunu ve bunları yoğun bir şekilde kullandığını ifade etmektedir. 

Devlet, baskı aygıtlarına ve ideolojik aygıtlara dayanarak varlığını sürdürür. Devletin 

baskı aygıtları, açık güç kullanımının veya zorlamanın bulunduğu alanlarda işleyen, 

hukuk, mahkemeler, polis, ordu gibi kurumlardır. Devletin ideolojik aygıtları ise aile, 

okul ve din gibi alanlarda siyasal iktidarın onanmasını devam ettiren kurumlardır. Bu 

alanlar içerisinde bireyler adlandırılır, kimlik kazandırılır ve egemenlik alanına 

hapsedilir.”  236 

Miller ve Yúdice’ye göre Gramsci’nin kültürel hegemoni kavramı, kültür 

politikalarıyla , “Egemen sınıfın eğitimi, felsefeyi, dini, reklâmı ve sanatı kullanarak 

egemenliğini heterojen gruplardan oluşan toplum nezdinde normalleştirmesi ve 

doğallaştırması sonucu, hegemoni güvence altına alınır. Bu konsensüsün başarıyla 

gerçekleştirilmesi, ahlak devletinin evrensel bir sadakat hak ettiğinin ve sınıf 

farklılıklarını aştığının delili olarak kullanılır… Bu yüzden ulusal kültür politikaları 

hegemoniye hizmet eden bir alandır. Kültür politikaları, ulusu kişisel çıkarları aşan 

bir öz olarak yücelterek, çatışma halinde olan kültürel kimliklerin barıştırılmasının 

araçları olur. [Ancak] hegemoninin kalbinde bir çatışma hâkim olduğu için, kültürel 

alanda, tarihin hiç beklenmedik zamanlarında karşıt pozisyondakiler tarafından bir 

meydan okuma başlayacaktır... [örneğin] bugüne gelecek olursak, endüstriyel ve 

ticari burjuva sınıfının karşısındaki pozisyonlar: göç, anti- veya post-koloniyalizm, 

cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı çalışmalar…” 237 

Aslında Gramsci de, alt sınıfların meydan okuyacağını öngörmüştür ve o da 

zor da olsa kültürel hegemoninin dışına çıkmanın yolu olduğunu söyler.  Her ne 

kadar kültürel hegemoni sivil toplumun her alanına yayılmış ve tüm alt sınıfları etkisi 

altına almışsa da, bu hegemoniyi aşmak da mümkündür çünkü Gramsci’ye göre bu 

                                                 
235 Gramsci, a.g.e., s. 326-327.  
236 Çetin, a.g.e., s. 82.  
237 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 8.  
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hegemoninin zayıf yönleri vardır: “çağdaş kültür, … bir halk kültürü yaratamadı, 

soyut taslaklardan ibaret ve kuramsal olan okul programlarına, ahlak ve bilim 

yönünden olgunluk kazandıramadı. Bir aydınlar aristokrasisinin kültürü olarak kaldı, 

doğrudan ve dolaylı şekilde günlük politika ile ilintili olduğu ölçüde gençliğe kendini 

çekebildi.” 238 Bu yüzden de alt kültürlerin, egemen kültüre karşı hareket edebilmesi 

Gramsci’ye mümkündür ama kolay değildir. Bunun yolu, hem ekonomik hem de 

kültürel anlamda yeniden yapılanmadır yani “ulusal-halkçı bir kamusal iradenin 

oluşması” ve “düşünce ve ahlak planındaki reformdur… Toplumun en alt 

tabakalarının bir kültür reformuna ‘uygarlıkça’ bir yükselişe erdirilmesi, daha önce 

ekonomik bir reform ve toplumsal durumla ekonomi çevresinde bir değişiklik 

olmadan gerçekleşebilir mi? Bunun için, düşünce ve ahlak alanındaki bir reform, 

zorunlu olarak bir ekonomik reform programının ve bir ekonomik bir reform 

programı da düşünce ve ahlak alanındaki bütün reformların somut olarak 

görünüşüdür.” 239 Dolayısıyla, hem kültür (düşünce ve ahlak) hem de ekonomi 

alanında birbirini besleyen reformlar olursa, Gramsci’ye göre, burjuva sınıfının 

değerler sisteminin meşruluğu ortadan kalkabilir.  

Gramsciyen eleştiri, kültürün burjuva sınıfının ekonomik çıkarları 

doğrultusunda bir ideoloji ve hegemoni aracı olarak kullanılmasıyla aslında kültürün 

çok önemli başka bir yönünü de gözler önüne sermiştir. O da kültürün ekonomiyle 

olan ilişkisidir. Ağırlıklı olarak 1980’lerden itibaren kültür, bir endüstri olarak 

algılanmaya başlanmış ve dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde kültüre hem önemli bir 

iş sahası hem de bir yatırım alanı olarak bakılmaya başlanmıştır. “Fransa, Britanya, 

Almanya, Hollanda ve Danimarka’da sanata yapılan kamusal yardımın ekonomik 

faydaları üzerine raporlar hazırlamışlardır. Bu raporlar yayımlanınca, sanat 

alanlarının sadece birer endüstri olmadığı aynı zamanda iyi bir işveren oldukları da 

ortaya çıkmıştır; [bu endüstriler] daha ucuz bir şekilde iş gücü üretebilmekte; turizm 

endüstrisine katkı sağlamakta; şehirsel ve bölgesel gelişim aracı olarak kullanılmakta 

ve hatta şirketleri bile sanata yatırım yapmaya teşvik etmektedirler.” 240 Ancak 

devletlerin sanatın sadece ekonomik yönüne odaklanması, beraberinde bazı sorunları 

                                                 
238 Gramsci, a.g.e., s. 96.  
239 a.g.e., s. 218. 
240 Bennett, “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, s. 71.  
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da getirmektedir çünkü “sanat ekonomik hedeflere ulaşmanın en efektif yolu 

değildir… Her zaman diğer sektörler, kültür ve sanata ayrılan devlet bütçesiyle 

kültür ve sanattan çok daha fazla bir ekonomik geri dönüş alacakları iddiasında 

bulunacaklardır. Böylesi rekabetçi bir ortamda, kültür ve sanatın daha kazançlı 

endüstriler tarafından yutulacağı bir gerçektir.” 241 

Sanata sadece ekonomik açıdan bakmanın bir başka sakıncası da, sanatın 

kültürel değerini yok etme, onu alınıp satılan bir nesne konumuna indirgeme riskidir. 

Her geçen gün artan bir şekilde müzik, film ve televizyon gibi kültür endüstrilerine 

yatırım yapılmaktadır. “Birçok kültür politikaları tartışmaları müzik, film ve 

televizyonu kar amaçlı oldukları için kültürden çok iletişim kategorisi altında 

düşünme eğilimindedirler… Ama özellikle bu eğlence endüstrilerinin [kültürel 

alandaki] egemenliği bugün ulusların kültür politikalarını kurumsallaştırmasına 

vesile olmaktadır.” 242 Bu eğlence endüstrileri, “teknik eğitim, vergilendirme, yerel 

yönetimlerin sağladığı destek, telif hakları, ortak yapım anlaşmaları, bölgesel 

ekonomik kalkınma programları, medya eğitimi, arşivleme, sansür gibi konuları 

içerdiği” 243 için doğrudan kültür politikaları alanıyla ilişkilidirler. Ayrıca bu görsel-

işitsel endüstriler, sanata tüketim nesnesi olarak bakarak farklı bir boyut 

kazandırmaktadır. Kültür politikalarının ekonomik fayda dışındaki diğer rasyonelleri 

olan ahlaki gelişime katkı ve ulusal itibarı yükseltme meseleleri doğrudan 

vatandaşları ve ulusu ilgilendiren konularken, özellikle eğlence endüstrisinin 

gelişmesiyle birlikte karşımıza hedef kitle olarak sanat tüketicileri çıkmaktadır. 

“Vatandaş artık geçmişte kalmış ya da eskimiş bir kavramdır. Tüketici ise tersine 

yenidir… Tüketici kültür ürünlerini alırken özgür bir irade kullanır, vatandaş devlete 

vergilerinin bir kısmını kültüre yatırması için yetki verir” 244 ve tüketeceği sanat 

ürünlerini devlet belirler. Kültürün tüketici odaklı düşünülmesi yani 

endüstrileşmesiyle birlikte kültür her geçen gün diğer tüm ürünler gibi değişim 

değeri olan bir mal olarak algılanmaya başlamıştır.  

Kültür politikalarında sanatın ekonomik değerine yapılan vurgunun 

artmasının önemli bir sebebi ise neo-liberal politikalardır. Ekonomik gelişime her 

                                                 
241 a.g.e., s. 73. 
242 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 72.  
243 a.g.e. 
244 a.g.e., s. 73. 



 
 

82 

şeyden çok değer veren neo-liberal politikalar kültürü  “ulusal miras olmaktan 

çıkartıp mülkiyete… ve vatandaşların ihtiyaçlarını da tüketicinin taleplerine” 

dönüştürmüştür.” 245 Büyük çapta özelleştirme, fiyat serbestîsi ve devletin 

hizmetlerinin büyük çoğunluğunu pazara devretmesi gibi kültürel alanda da 

gözlemlenen neo-liberal politikalar, ahlaki gelişim ve ulusal kültürel itibar gibi 

vatandaş ve ulus odaklı kültür üretiminden ziyade, tüketicinin beğenisine ve 

dolayısıyla pazara yönelik işlerin üretiminin artmasının önünü açmıştır. Örneğin 

liberalizm ve neo-liberalizmin sembolü haline gelmiş olan Amerika Birleşik 

Devletleri’nde “artan sayıda özel sanat kurumlarının mütevellisi konumunda olan 

orta sınıf genişlemeci bir dinamik içerisinde kurumlarını pazar mantığında idare 

etmekte ve yüksek kültür üretici ve tüketicilerini temsil eden bir sanat geleneğini 

tehdit etmektedir.” 246 Buna benzer eğilimler tüm dünyada kültürel kurumların 

özelleşmesiyle birlikte baş göstermektir.  

 Kültür ve sanatın ekonomik değişim değerine yapılan vurgunun artmasında 

elbette değişen ekonomik ve siyasi dengelerin rolü büyüktür. Ancak kültür 

politikalarının ortaya çıkmasına neden olan ahlaki gelişim ve ulusal itibara katkı gibi 

gerekçelerin bugün gelinen noktada yetersizliklerinin de bunda katkısı büyüktür.   

 

Sanatın ahlaki açıdan iyileştirici olduğu fikri konusundaki şüphecilik aslında yeni bir şey 

değildir. Tolstoy, aristokrat bir kadın sahnede oynanan hayali bir trajedi karşısında ağlarken, 

sadık faytoncusunu bu soğuk kış gecesinde onu dışarıda beklerken donarak öldüğünü konulu 

hikâyeyi anlatmıştır. Nazi liderlerinin operaya, klasik müziğe ve soykırıma eşit ölçüde 

düşkün oldukları da belgelenmiştir. Bunlar tabiî ki istisna sayılabilecek en uç örneklerdir. 

Ancak sanatla ∗ haşır neşir olmanın ahlaki açıdan üstün insanlar yaratacağı düşüncesinin 

yeteri kadar ikna edici olmadığı da söylenmelidir. Bu fikir Georg Steiner tarafından oldukça 

sık dile getirilmiştir. En son 1996 Edinburgh Festival’i sırasında verdiği bir seminerde şunları 

söylemiştir: estetikle, bir hikâyeyle özdeşleşerek veya geçmişin büyüsüyle (ki bu büyü 

hümanist pedagoji ve kültürdür) şekillenen akıl ve duyarlılıkların gerçek acıyla ve şimdi 

yaşananlarla aktif ve somut bir ilişki kurmada başarısız olacağı kanaatindeyim. Lear’in 

bağırışları sokaktan gelenleri anlaşılmaz hale getirebilir… Yeni milenyum yaklaştıkça, 

                                                 
245 a.g.e., s. 75. 
246 Paul Dimaggio, “Social Structure, Institutions, and Cultural Goods: The Case of the United States”, 
The Politics of Culture: Policy Perspectives for Individuals, Institutions, and Communities, 
Ed.by. Gigi Bradford, Michael Gary ve Glenn Wallach, New York, The New Press, 2000, p. 49.  
∗ Burada özellikle yüksek sanata vurgu yapılmaktadır.  
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Perikles, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerindeki sanatın mükemmeliyetin ve politik ve 

sosyal terbiye ve gelişimin sembolleri olarak görmek bende kuşku uyandırıyor. 247  

 

Benzer bir şekilde kültür politikalarının ulusal itibarı attırma misyonunun da 

hem tam anlamıyla amacına ulaşıp ulaşmadığı, hem de beraberinde getirdiği 

problemler sorgulanmaktadır.  

 

Kültür politikalarının ulusal itibarı arttırmak gibi arzu edilen bir amacı olduğunu kabul etsek 

bile – ki bu durumun rahatlıkla şovenizm ve yabancı düşmanlığına dönüşeceğini iddia 

edenler vardır – kendimize sanatın gerçekten bunu yapabilmenin bir aracı olup olmadığı 

sormamız gerekir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Hollywood bu işlevi belki yerine 

getirebilmektedir. Ama Avrupa’da, sanatçıların işlerinden ziyade diğer aktivitelerin, örneğin 

ulusal sportif faaliyetlerindeki başarıların bir milletin insanlarını kutlamalarla veya acıları 

paylaşma yoluyla biraraya getirdiği gözlemlenmektedir. Örneğin bugün Britanya’da, sanatın 

ülkenin azalan statüsünü bir şekilde tazmin edeceği fikri, uluslararası ilişkiler açısından ciddi 

bir yorum olmaktan çıkıp, bir retorik haline gelmiştir. 248 

 

19. yüzyıl Avrupa’sında ulus-devletlerin kurulması ve bir kimlik 

kazanmasında, bu kimliğin o ulusun üyeleri yani vatandaşları tarafından 

benimsenmesinde ve onların aidiyet duygusunun gelişmesinde büyük rol oynayan 

kültür politikalarının, yaklaşık iki yüzyıl sonra bu amaçlarını aynen koruması 

beklenemez. Bugün ulusların küreselleşme ve göç ile edindiği etnik ve kültürel 

kimliklerinin çeşitliliği bunun önündeki en büyük engeldir. Ayrıca. 2. Dünya Savaşı 

sırasında pek çok Avrupa devletinin etkilendiği aşırı milliyetçi, hatta faşist ideoloji 

yüzünden pek çok insanlık hakkının çiğnenmesi, batının gelişmiş uluslarını bu 

konuda daha temkinli davranmaya itmiş ve kültürel hakları – ya da kültürel 

çoğulculuğu – demokrasinin vazgeçilmez ilkesi haline getirmiştir. Dolayısıyla, ulusu 

tek bir bayrak gibi tek bir kültürün altında toplamaya yarayan kültürün ideolojik 

kullanımı, şiddetle sorgulanmaya başlamıştır. UNESCO gibi uluslararası 

kurumlarında teşvikiyle ulusal kültür politikalarının kültürel çeşitliliğe izin vermesini 

ve teşvik etmesini öngören konferanslar düzenlenmiş ve raporlar hazırlanmıştır. 

Kültürel çeşitlilik meselesi, yüksek kültür ve alt kültürler arasındaki ayrımın da 

                                                 
247 Bennett,  a.g.e.,  s. 72-73. 
248 a.g.e. 
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sorgulanmasına, yüksek kültürün ulusu oluşturan çeşitli sınıf ve etnik grupların 

iyileştirilmesinin aracı olarak işlevselleştirilmesinden vazgeçilmesine yol açmıştır.  

Kısacası, ulusal bazda çok kültürlülük bir kültür politikası haline gelmiştir.  

Ancak tüm bu gelişmelerin, kültür politikalarının oluşumu sırasında 

belirlenmiş gerekçeleri tamamıyla ortadan kaldırdığı sonucuna varmamak gerekir. 

Bir başka açıdan bakacak olursak, “son yirmi yılda ulusal kültür politikaları birçok 

ülkede [özellikle Sovyet sonrası ülkeler] yeni uygulanmaya veya diğer ülkelerde de 

uygulama alanları genişletilmeye başlanmıştır. Kültürün ve ekonominin artan 

derecede uluslararası hale gelmesiyle birçok farklı ulusal ortamda kültür 

politikalarının vatandaşlar arasındaki birlik duygusunu geliştirecek şekilde 

kullanılmasının önünü açmıştır. Kültür politikaları, örneğin, yurttaş katılımını teşvik 

etmek, sınıfsal ve etnik sınırları ortadan kaldırıp toplumsal birlik duygusunu 

geliştirmek ve Avrupa Birliği bağlamında çok devletli bir birliği idame ettirmek 

üzere yeniden düzenlenmektedir. [Ve hatta] kültür politikaları, kültür ve sanatın 

şekillendirdiği ‘iyi vatandaşlık’ gibi bir yurttaşlık işlevini de daha 

cesaretlendirmektedir.” 249 Küreselleşen ve yeni teknolojilerin artan derecede önem 

kazandığı bu çağda, kültürün ekonomik boyutu yadsınamayacak kadar artmış 

olmasına ve global bir sanat piyasası ve iş gücü yaratılmış olmasına rağmen, ulus-

devlet varlığını koruduğu sürece kültür politikaları ulus kimliğinin, uygarlık 

seviyesinin ve bunun paralelinde vatandaşların ahlakı gelişiminin önemli bir aracı 

olarak kalacaktır.  

 

1.4. Batı-dışı Modernleşme ve Batı-dışı Ulus-devletlerde Kültür 

Politikaları  

 
 

“Modernleşme, sosyal bilimlerde, geleneksel, kırsal ve tarıma dayalı bir 

toplumdan seküler, şehirli ve endüstriyel bir topluma geçişe denir. Đçinde çok büyük 

ekonomik, sosyal, politik ve kültürel değişimleri barındır.” 250  Modernleşme kuramı 

                                                 
249 Ingram, a.g.e., s. 798.  
250 Ronald Inglehart, “Social Theories of Modernization”, International Encyclopedia of the Social 
& Behavioral Sciences, 2004, p. 9965. 
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da modernleşmekte olan toplumların geçirdiği bu değişimleri inceler. 251 

Modernleşme kavramı ve kuramı 1960 yıllarından itibaren özellikle Amerikalı ve 

Avrupalı sosyal bilimciler tarafından geliştirilmiştir. 252 2. Dünya Savaşı’nın sona 

ermesi, sömürge imparatorluklarının çözülmesiyle ve sömürgelerin büyük bir 

kısmının bağımsızlıklarına kavuşmaya başlamasıyla birlikte özellikle Amerikalı ve 

bir dereceye kadar Avrupalı sosyal bilimciler  “ilk defa gerçekten Amerikan 

toplumunun ve Avrupa’nın dışındaki – Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki 

toplumlara yönelik entelektüel bir ilgi duymaya” başlamışlardır. 253 Klasik 

modernleşme kuramı, bu ülkeleri incelemek üzere ortaya atılan “gelişme kuramının 

sosyolojik boyutudur” ve “kapitalistleşme sürecine geç başlayan bu üçüncü dünya 

ülkelerine uygulanan sosyal teori ve analiz metodudur.” 254 Amerikalı ve Avrupalı 

sosyal bilimciler  “ daha önce toplamış oldukları bilgilere araştırmalarının tasarımı, 

uygulaması ve yorumlanması aşamasında güvenemediklerinden dolayı, kendilerine 

yardımcı olması için Batının toplumsal dönüşümün doğası hakkındaki düşünme 

biçimini [bu toplumların incelemesinde] kullanmışlardır.” 255  Dolayısıyla, 

modernleşme kuramının ortaya çıkmasındaki birinci neden, Batılı toplumların 

“sömürgecilik sonrası dünyanın ekonomik ve politik gelişimi hakkında duydukları 

endişe”dir. Đkinci neden ise, soğuk savaş sonrası Batılı toplumları korkutan 

komünizm tehdididir. 256 Modernleşme, yeni oluşmakta olan ulusların sosyalist 

fikirlerden etkilenmemesi için üçüncü dünya ülkelerine sunulan bir modeldir. 257 

Bu model en geniş anlamıyla, Batılı olmayan toplumların Batı’nın bir süreç 

içinde belirlemiş olduğu siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel çizgiye yani 

modern topluma ulaşma süreçlerini kapsar. “Modern toplum kavramı, belirli bir 

insan tipini, insanla doğa ve insanla insan arasındaki ilişkilerin belirli bir kavranış 

biçimini (veya belirli bir kültürü), belirli bir iktisadi ilişkiler sistemini ve nihayet, 

genellikle bu öğelerin oluşturduğu toplumsal ve iktisadi temel üzerine bina edildiği 

                                                 
251 a.g.e., s. 9966. 
252 Gordon Marshall, Dictionary of Sociology, New York: Oxford University Press, 1998, p. 428. 
253 Dean C. Tipps, “Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A Critical 
Perspective”, Comparative Studies in Society and History, Vol. V, No: 2, March 1973, p. 199. 
254 Marshall, a.g.e., s. 155. 
255 a.g.e., s. 200. 
256 Tipps, a.g.e., s. 210 ve Marshall, a.g.e., s. 155. 
257 Marshall, a.g.e., s. 155. 
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düşünülen bir siyasi yapıyı içermektedir.” 258 Bu doğrultuda,  “Modernleşme kuramı, 

(1) iktisadi alanda kapitalizmi ve (2) siyasal alanda da liberal demokrasiyi 

idealleştirmekte; Batılı olmayan toplumların erişmeleri gereken bir ideal toplum 

düzeni olarak kapitalizmle liberal demokrasinin birlikte yürürlükte olduğu Batı 

toplumsal ve siyasal örgütlenişini benimsemektedir.” 259 Tipps, modernleşmenin en 

temel özelliklerinden biri olarak “çok yönlü bir süreç” olmasına dikkat çekmiştir.260 

Bu çok yönlü süreç içindeki genel geçer yargı da, modernitenin, ekonomik, siyasi, 

kültürel, teknolojik, vb. gibi pek çok şeyin bir arada olduğu “bütüncül bir paket” 

olarak görülmesi ve “bir alanda yaşanan modernleşmenin diğer alanlarda da uyumlu 

(eurhythmic) değişimler üreteceği” düşüncesidir. 261  

Batıcı dizgeden hareketle klasik modernleşme kuramı, Batı’yı ve Batı’nın 

bugün ulaşmış olduğu moderniteyi bir kıstas olarak almış ve inceledikleri 

toplumların da moderniteye ulaşma süreçlerine modernleşme adını vermişlerdir.  

Dolayısıyla, modernite ve modernleşmeyle ilgili genel bir tanıma ulaşılmıştır. 

“Modern olanın belirlediği gerçeklere uygun olarak hareket etmek bir olgu olarak 

‘modernity’/modernlik ve süreç olarak ‘modernization’/modernleşme kavramlarıyla 

açıklanabilir. ‘Modernlik’ kavramı, kültürel, siyasal, ekonomik ve toplumsal 

gelişmede ileri ülkelerin ortak özelliklerini belirtmek üzere kullanılırken 

‘modernleşme’, ülkelerin o özellikleri elde etme sürecini belirtir.” 262  Modern 

olmayan toplumların ulaşması gerektikleri modernitenin kültürel ve toplumsal 

boyutunun tanımını ise, klasik modernleşme kuramcıları arasında yer alan Lyoyd I. 

Rudolph ve Susanne Hoeber Rudolph şu şekilde yapacaklardır: 

 
Modernite [toplumların] yerel bağların ve cemaate ait görüşlerin yerlerini evrensel 

taahhütlere ve davranış biçimlerine bırakmasını; kamu yararı, hesap-kitap ve bilimin, 

duygulardan, kutsal ve de akıl-dışı olandan üstün tutulmalarını; toplumun ve siyasetin en 

temel ünitesinin topluluk değil birey olmasını; insanların içinde oldukları toplulukları doğum 

yerinin değil seçimin belirlemesini; insanın maddi ve insani çevresine karşı davranışlarını 

kaderciliğin değil, hâkimiyetin tayin etmesini; kimliğin insan üzerine önceden 

yüklenmemesini ve onun seçilebilir ve başarılabilir olmasını; işin aileden, topluluktan ve 

                                                 
258 Köker, a.g.e., s. 40. 
259 a.g.e., s. 82. Ayrıca bkz. Çetin, a.g.e., s. 281. 
260 Tipps, a.g.e., s. 202. 
261 a.g.e., s. 215. 
262 Çetin, a.g.e., s. 97.  
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evden ayrı bir yerde bürokratik kurumlar içerisinde yer almasını; yetişkinliğin insanın 

sorumluluklarını ve görevlerini öğrendiği süre boyunca ertelenmesini; … insanların ırka 

dayalı toplumlar halinde birbirinden uzakta değil toplum ve siyasette ortak bir insanlık 

zihniyeti içinde yaşamalarını ve yöneticilerin insan üstü bir güce değil, katılıma, iknaa ve 

güvene dayanan bir yönetim biçimi sergilemelerini tahayyül eder. 263 

 
Klasik modernleşme kuramının temelini oluşturan bu Batı idealini, 

modernleşmekte olan tüm toplumların benimseyerek modern devletler haline 

gelecekleri varsayılmaktadır. Modernleşme kuramı, Batı modernitesini idealleştirdiği 

ve varolan tek seçenek olarak sunduğu için etnosantriktir. Sömürgeciliğin doruk 

noktası olan 19. yüzyılda Batı, etnosantrikliği ya da etnik merkezciliği en ileri 

boyutlarda sergilemiştir. 19. yüzyılın mirası olan bu Batı-merkezci zihniyet klasik 

modernleşme kuramcıları tarafından devralınmıştır. Black, geleneksel ve modern 

toplumları sırasıyla “insan öncesi (prehuman)” ve “insani (human)” ya da “ilkel” ve 

de “uygar”  olarak tanımlamaktadır. 264 Nisbet, “19. yüzyıl ve belli ölçüde bugünün 

sosyal evrimcilerinin eserlerinde… Batı’nın yakın tarihinin,  tüm insanlığın 

izleyeceği ve izlemesi gereken bir yönün kanıtı olduğu inancının varolduğunu 

belirtir.” 265 Mazrui, bu inancı daha net bir şekilde adlandırmıştır: “etnosantrik başarı 

karşısında duyulan kendine güven”. 266 Tipps, “Çağdaş modernleşme kuramının 

kullandığı terminolojinin daha tarafsız gözükmek için temizlenmesine rağmen – artık 

uygarlık yerine modernite, barbarlık yerine gelenek terimleri kullanılmaktadır – 

kuramın halen, ulusların gelişimlerini, 19. yüzyıldaki öncülleri gibi – 

modernleşmekte olan toplumların Batılı ama özelikle Anglosakson toplumların değer 

ve kurumlarına yaklaşıp yaklaşmadıkları ölçüsünde değerlendirdiğini” söyler. 267 

Sonuçta, modernleşme kuramı etnosantriktir. 

Etnosantrik bakış açısından hareketle, bir toplum ya Batılı anlamda 

moderndir ya da modern değil, gelenekseldir. “Batılı olmayan toplumlardaki değişim 

                                                 
263

 Lyoyd I. Rudolph, Susanne Hoeber Rudolph, The Modernity of Tradition: Political 
Development in India, Chicago, University of Chicago Press, 1967, pp. 3-4.  
264 C.E. Black, The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History, New York, 
Harper & Row Publishers, 1966, p. 1-5. 
265 Robert Nisbet, Social Change and History: Aspects of the Western Theory of Development, 
New York, Oxford University Press.   
266 Ali A. Mazrui, “From Social Darvinism to Current Theories of Modernization”, World Politics, V. 
XXI, No: 1, p. 82. 
267 Tipps, a.g.e., s. 206.  
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süreçlerini açıklamak amacıyla geliştirilen modernleşme kuramı, her şeyden önce 

‘modern’ ve ‘geleneksel’ olarak nitelenen iki toplum tipinin karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır. Bu tiplemede esas olarak modern toplum tipinin ne olduğu ifade 

edilmiş, geleneksel toplum ise bir tür modern olmayan toplum biçiminde 

algılanmıştır.” 268  

 

‘Hakiki geleneğin’ doğal alanının, bu modern bakış açısına göre, kalıtımsal şefler ve 

yaşlılarla yönetimde, liberal cumhuriyetlere veya demokrasilere tezat monarşi ve oligarşi de, 

monoteizmden çok paganizm ve politeizmde; kanunlaştırma ve hukuk kurallarından çok 

gelenek hukukunda; dünyanın sekülerleşmiş yorumlarından çok dini yorumlarında; gönüllü 

derneklere tezat ailelerde, özellikle de geniş pederşahi ailelerde; çok daha genel olarak 

yaygın biçimde dağıtılmış otoriteden çok hiyerarşik otoritede; kişilerin özgür ve rahat 

davranışlarından çok rafine ve farklılaşmış görgü kurallarında; eşitliğe tezat eşitsizlikte; 

ticaret ve endüstriden çok ziraat ve balıkçılıkta; mekanik teknolojiye zıt aletlerde; daha suni 

araçlarla üretilen güçten çok insan, hayvan, rüzgar ve su gücünde ikamet ettiği düşünülüyor. 

Gelenekle devralınan bir inanç doğası gereği hiyerarşiyi, dini adanışı, okuryazar olmamayı 

icabettiriyor görünüyor. Geleneğin, bu tür topluma ait olduğu ve diğer toplumlarda yerinin 

bulunmadığı savunuluyor.  269 

 

Roberts ve Hite’a göre, bütün klasik modernleşme kuramcıları bu “ikili 

karşıtlık yaklaşımı”nı (dichotomous approach) benimsemişlerdir. 270 Bu yaklaşımda 

geleneksel olandan modern olana doğru geçerli olan tek bir dönüşüm modeli 

mevcuttur. 271 Black, 272, Huntington 273 ve Lerner, 274 modernleşmenin ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarını ikili karşıtlık yaklaşımıyla, sırasıyla ilkel 

ekonominin karşısına endüstriye dayalı ekonomiyi, cemaat topluluğun karşısına 

bireyciliği, tebaanın karşısına vatandaşı, batıl inanç ve keyfi yönetimin karşısına 

pozitivizmi, rasyonel düşünce sistemini ve laikliği koyarak tanımlamışlar. 

                                                 
268 Köker, a.g.e., s. 39-40.  
269 Edward Schils, “Gelenek”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 7, No:25, 2003, s. 116.  
270 J. Timmos Roberts, Amy Hite, From Modernization to Globalization Perspectives on 
Development and Social Change, Ed. by. J. Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell 
Publishers, 2000, pp. 9-11. 
271 Tipps, a.g.e., s. 203.  
272 Black, a.g.e., s. 9-26. 
273 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, London, Yale 
University Press, 1968, pp. 32-38.  
274 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, New York, 
Free Press of Glencoe, 1964, pp. 40-79.  
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Dolayısıyla modernleşme aynı zamanda bir “homojenleştirme sürecidir. Birçok farklı 

geleneksel toplum vardır; hatta geleneksel toplumların moderniteye sahip olmamaları 

dışında fazla da ortak yönleri yoktur. Öteki tarafta modern toplumların, temel 

benzerlikleri vardır. Modernleşme toplumların bir noktada [evrensel batı idealinde] 

birleşmelerini sağlayacaktır.” 275   

 Đkili karşıtlık yaklaşımı, aynı zamanda geleneksel olan ulusların ‘geri’, 

modern olanların da ‘ileri’ olduklarını öngörmektedir. 276 “Gelenek bir yanıyla, 

modernitenin ‘kurucu dışarısı’dır, bir yanıyla da varlık nedeni. Fakat bu, 

modernitenin gelenekle birkaç aşamalı bir ilişki kurmadığı anlamına gelmez.” 277 

Modernleşme, “ A noktasından B noktasına lineer bir biçimde ilerlemek” anlamını 

taşımaktadır. 278 A noktasından B noktasına gidebilmek için Eisenstadt 279 ve 

Huntington bu toplumların belirli aşamalardan geçeceklerini söylerler çünkü 

modernleşme süreci,  “aşamalı bir süreçtir. Modernleşmenin, bütün toplumların 

izlemesi gereken farklı seviyeleri veya aşamaları ayırt edilebilir. Toplumlar elbette 

geleneksel olan aşamadan başlarlar ama geleneksel olan da kendi içinde aşamalara 

ayrılabilir. Sonuçta toplumlar birbirleriyle karşılaştırılıp gelenekselden moderne 

giden yolun hangi aşamasında oldukları referans alınarak kendi içlerinde 

sıralanabilirler... Bütün toplumlar aynı aşamalardan geçecektirler.” 280  

Modernleşme sürecinin diğer önemli bir özelliği ise “geri çevrilemez” 

olmasıdır: “belirli şehirleşme, okur-yazarlık ve endüstrileşme seviyelerine ulaşmış 

olan toplumlar önlerindeki on yıl içinde daha alt seviyelere inmeyeceklerdir. 

Değişimin hızı toplumlar arasında farklılıklar gösterebilir ama değişimin yönü aynı 

kalacaktır.” 281 Dolayısıyla, “Modernleşme ilerlemeci bir süreçtir. Modernleşme 

sürecinde derin travmalar yaşanacaktır, ama uzun vadede modernleşme önlenemediği 

gibi arzulanır da. Sürecin maliyeti ve acıları, özellikle de ilk zamanlarda, çok 

                                                 
275 Samuel P. Huntington, “The Change to Change: Modernization, Development, and Politics”, From 
Modernization to Globalization Perspectives on Development and Social Change, Ed. by. J. 
Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, p. 147. 
276 Roberts, Hite, a.g.e., s. 9-11. 
277 Hasan Bülent Kahraman, “Herkesin Geleneği Kendine…”, Kültür Tarihi Affetmez, Đstanbul, 
Agora Kitaplığı, 2004, s. 108-109. 
278 Roberts, Hite, a.g.e., s. 9-11. 
279 Shmuel Noah Eisenstadt, Modernleşme, Başkaldırı ve Değişim, Çev. Ufuk Coşkun, Ankara, 
Doğu Batı Yayınları, 2007, s. 17-20. 
280 Huntington, “The Change to Change: Modernization, Development, and Politics”, s. 147. 
281 a.g.e., s. 147. 
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fazladır, ama sosyal, politik ve ekonomik açıdan modern olan düzen tüm bunlara 

değer. Modernleşme nihai olarak insanın hayatını materyal ve kültürel anlamda 

zenginleştirir.” 282 Kısacası, tüm toplumların kaderi eğer modern olmak istiyorlarsa, 

farklı hızlarda da olsa belirli aşamalardan geçip, belli “travma”lara ve zorluklara 

katlanıp, belirli bedeller ödeyerek kendileri için en iyi olan Batı modelini 

benimsemelerine bağlıdır. Modernleşme,  “geri çevrilemez” ve “ilerlemeci” ve 

“aşama”ları olan lineer bir süreçtir:  

 

Modernleşme kuramı Batılı toplumsal ve siyasal örgütleniş tarzını, yeryüzündeki tüm 

modernleşen toplumların varmaları gereken nihai (ideal) toplum olarak benimsemiştir. Klasik 

modernleşme kuramında daha belirgin olarak gözlenen, Batılı olmayan toplumların Batı 

tarihinden çıkarsanan yasalara göre belirlenen bir evrim sürecini yaşadıkları fikri, siyasal 

gelişme açısından, Batı demokrasisine doğru bir evrimin varlığını içermektedir. 

“Geleneksellik”ten “modernlik”e geçiş evresinde bulunan Batılı olamayan toplumlarda 

ortaya çıkan otoriter siyasal rejimleri, nihai demokratikleşmeyi gerçekleştirmeye yönelik 

oluşumlar olarak değerlendirmek gerekir.” Gözden geçirilmiş biçimiyle modernleşme 

kuramı, “ideal tipler” olarak tarihin “hipotetik”, başlangıcını ve sonunu ifade eden 

geleneksellik ve modernliğin bir arada varolduğu modernleşen toplumlarda, toplumsal 

değişme sürecinin ürünü olarak kabul edilen “siyasal gelişme”yi, her Batılı toplumun kendine 

özgü tarihsel koşulları altında ele almayı uygun görmekteyse de, bu özgün çalışmaların 

yürütüldüğü genel çerçeve, Batı’nın Batılı olmayan karşısında daha ileriyi (demokratik olan 

bir toplumu) temsil ettiği anlayışını sürdürmüştür. 283 

 

 Klasik modernleşme kuramcılarının sunmuş olduğu bu kuralcı, lineer 

ilerleme modeli de Batı-merkeziyetçi bakış açısı gibi modernleşme kuramcılarının 

geçmiş yüzyıllardaki öncülleri tarafından ortaya atılmıştır: “Özellikle 18. yüzyılın 

sonunda ve 19. yüzyılın başında ilerleme düşüncesi hâkim bir konuma fırlıyordu. 

Turgot, De Concordet, Comte ve Saint-Simon gibi zamanın etkili düşünürlerinin 

çıkış noktası, insanlık evriminin zorunlu olarak ilerlemeye yol açtığı biçimindeydi. 

Dahası bu düşünceye göre, evrim (gelişme), birkaç aşama halinde yürüyor ve 

insanlık 19. yüzyılın başında yeni bir dönemin eşiğinde duruyordu.” 284 

Modernleşme kuramcıları ve öncüllerin Batı’nın ilerlemesi hakkındaki görüşlerini, 
                                                 
282 a.g.e. 
283 Köker, a.g.e., s. 232. 
284 Von Der Loo, van Reijen, a.g.e., s. 33. 



 
 

91 

modernleşmekte olan ülkelere bir model olarak sunmaları ile geliştirilen lineer 

ilerlemeci bakış açısıyla birlikte tüm diğer genellemeler, 1970’lerle birlikte bu 

kuramı tekrar ele alanlar tarafından eleştirilmiştir. 285  

 Eleştirmenlerin yaptığı en temel vurgu modernleşmenin etnosantrik 

perspektifiyle ilgilidir. Tipps’e göre, “Modernleşme temelde Amerikalı sosyal 

bilimciler tarafından Đkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde geliştirilmiş ve 1960’lı 

yıllarda çok popülerleşmiş bir Amerikan düşüncesi” olduğunu ileri sürer. 286 Bunun 

sebebi de “Amerika’nın politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını bütün dünyaya 

yaymak” istemesidir. 287 Ancak Tipps, modernleşme kuramının pratikte böyle bir 

sebebi olmasına rağmen, ideolojik sebebinin daha derinde aranması gerektiğini de 

belirtir, bu sebep de “kültürel emperyalizm [yani] başta Amerika’nın ama daha geniş 

bir açıdan bakılacak olursa Avrupa’nın kültürel seçimlerini diğer toplumlara 

dayatmasını öngören bir değerler emperyalizmidir.” 288 Kısacası, bu etnosantrik bakış 

açısı ilk sömürgelerin ele geçirilmesiyle birlikte ortaya çıkmış, modernite süreci 

boyunca şekillenmiş olan Avrupa’nın dört yüz yıllık tarihini anlatan bir süreci 

yansıtır. Avrupa’nın sömürgelerini yitirdiği ve Amerika’nın bir süper güç olarak 

Dünya sahnesine çıkma fırsatı bulduğu savaş sonrası dönem, aslında Amerika’nın 

Avrupa’nın yüzyıllardır süre gelen sömürge pratiğini yeni koşullar altında ve yeni 

yöntemlerle (örneğin ekonomik olarak Marshall Planı, kuramsal olarak kalkınma 

teorileri) uygulamaya koyduğu zaman dilimine işaret eder. 289 “1980’ler, 

moderniteye dönük kapsamlı eleştirilerin yepyeni bir boyut ve işlev kazandığı bir 

dönemdir. Kimi zaman ‘post modernite’ olarak da nitelendirilen bu dönem, 

modernitenin getirdiği temel mantığı ve muhakemeyi derin bir eleştiriye tabi 

tutuyordu… Geleneğin o dönemdeki [1980’ler] keşfi farklı anlamlar da içeriyordu. 

                                                 
285 Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization: Culture, Economic and Political 
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287 Tipps, a.g.e., s. 208 
288 a.g.e., s. 210. 
289 Wallerstein’a göre, “Đkinci Dünya Savaşı, Amerika’nın, hemen arkasından gelen dönemde (1945-
1965)  19. yüzyılın ilk yıllarındaki Đngiltere’nin üstünlüğünü elde etmesine yardımcı olmuştur… 
Öncelikle Batı Avrupa tekrar yaratılacaktır ve Marshall Planı da dünyanın üretimine hakim 
olunmasında baş rolü oynayacaktır.” Immanuel Wallerstein, “The World Capitalist System”, From 
Modernization to Globalization Perspectives on Development and Social Change, Ed. by. J. 
Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, pp. 204-205.  
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Çünkü gelenek okumaları, öncelikle Batı’nın yüzlerce yılda oluşturduğu 

sömürgecilik döneminin birikimini eleştirmeyi ve hatta dışlamayı ele alarak 

başlıyordu kendisini kurmaya.” 290 Inglehart’a göre de, bu dönemde “birçokları 

modernleşmeyi Batılılaşmayla denkleştiren bu etnosantrik perspektifi 

reddetmektedir: Belki tarihin bir aşamasında, modernleşme Batı’da yoğunlaşmış 

olabilir; ama bugün bu süreç globaldir ve bazı açılardan Doğu Asya modernleşme 

sürecini yönetmektedir.” 291 Sklair de, globalleşmenin, Batı merkezci bir ekonomik 

ve kültürel emperyalizmi sarsacağını belirtenler arasındadır. 292 Klasik 

modernleşmenin Batı idealine dayandığı konusunda herkes hemfikirdir ama Batı’ya 

göre modernleşmenin globalleşen dünyada sarsılacağı ve Batı odaklı 

modernleşmenin dönemsel bir kuram olarak kalacağı fikri savunulmaktadır.  

 Eleştiriler sadece modernleşme sürecinin Batı merkezci yönüyle de ilgili 

olmamıştır. Bir başka sorun modernleşme sürecinin tasarlanış ve uygulanış biçimiyle 

(lineer ilerlemeci modelle) ilgilidir. “Modernitenin kısıtlamacı, arındırmaya dayalı, 

yüzünü daima geleceğe dönmüş, geçmişi yadsımayı ve hatta yok saymayı tercih 

eden, çizgisel mantığına karşı bu eleştiriler, geçmişin sürekliliğini ve dönüşümlerin o 

süreklilik içinde çıkabileceğini öne sürüyordu.” 293 Modernleşme literatüründe 

ilerleme hakkındaki en temel görüşlerden birisi de, “tüm gelişmekte olan toplumlarda 

farklı alanlardaki dönüşümlerin modern ekonomik gelişmeyle ilişkili” olduğudur ve 

Inglehart’a göre “bu aslında doğrudur.” 294 Buna karşın, tüm modernleşen 

toplumlarda “değişim lineer değildir… Eğer ekonomik-kültürel-siyasal değişim 

sarsıntısızca bir yönde hareket etseydi, bugün en az gelişmiş toplumlardan en 

gelişmiş toplumlara doğru gidildikçe dünya toplumlarının büyük bir kısmının… 

değişimleri aynı gelişimsel ilerlemeyi gösterecektir…  Ancak, reel durum bu kadar 

basit değildir: sosyal dönüşümler geribildirim üretirler.” 295 Her toplum, ekonomik 

gelişime aynı tepkiyi vermeyecektir. Bunun aksinin ispatı için sıklıkla verilen örnek 

                                                 
290 Kahraman, a.g.e., s. 109. 
291 Inglehart, a.g.e., s. 11. 
292 Leslie Sklair, “Social Movements and Global Capitalism”,  From Modernization to 
Globalization Perspectives on Development and Social Change, Ed. by. J. Timmos Roberts ve 
Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, pp. 346-350. 
293 Kahraman, a.g.e., s. 109.  
294 Inglehart, a.g.e., s. 70. 
295 a.g.e., s. 69 
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Japonya’dır. Japonya, 20. yüzyılın başında oldukça hızlı bir endüstrileşme sürecine 

girmiş olmasına karşın, bu gelişmenin kültürel geribildirimi Batılılaşmak değil, 

bilakis geleneklerine daha sıkı sarılmak olmuştur. 296 Kısacası, modernleşme bir 

alanda (ekonomik) başladıktan sonra toplumlar bütün alanlarda değişim yaşayacak 

ve aynı şekilde bu değişiklikleri yaşatacaklar diye bir kural yoktur. Örneğin, askeri 

anlamda modernleşmesi erken dönemde başlayan Osmanlı hiçbir zaman 

endüstrileşememiştir. Dolayısıyla, modernleşmenin bir “paket” olarak görülmesi ve 

“bir alanda yaşanan modernleşmenin diğer alanlarda da uyumlu (eurhythmic) 

değişimler üreteceği” düşüncesi 297 bu anlamda tartışmaya açıktır. 

Klasik modernleşme kuramının diğer bir katı kuralı da ikili karşıtlık 

yaklaşımıdır. Modernleşmenin her zaman geleneksellik/modernlik çatışması olarak 

algılanması yönelik eleştiriler ağırlıklı olarak geleneksel olanın klasik kuramcılar 

tarafından tek yönlü, yüzeysel ve modernliğin zıttı olarak tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Modernleşme kuramına, bu kuramın genel çizgisi içinden yöneltilen 

eleştirilerde ilk sırayı geleneksel toplum-modern toplum ayrımına yönelik olanlar 

almaktadır. Joseph R. Gusfield’in, bu ayrıma ve buradan kaynaklanan yedi yanlışa 

yönelik eleştirici ve itirazları dikkat çekicidir. Gusfield’a göre 298 modernleşme 

kuramının geleneksellik-modernlik ayrımından kaynaklanan yanlışlıklar şöyle ifade 

edilmektedir: 

 

Yanlış 1: Gelişmekte olan toplumlar durağan toplumlardır. Geleneksel bir toplumun her 

zaman bugünkü durumuyla varolduğunu veya yakın geçmişin değişmemiş bir durumu 

gösterdiğini varsaymak yanıltıcıdır. Bugün görülen ve ‘geleneksel toplum’ olarak 

isimlendirilen şeyin kendisi, çoğu kez değişmenin bir ürünüdür.   

Yanlış 2: Geleneksel kültür tutarlı bir norm ve değerler bütünüdür. Kentsel merkezlerin 

‘büyük geleneği’ ile kırsal toplulukların ‘küçük geleneği” arasındaki ayrılma ve etkileşimi 

inceleyen antropologlar, tek-biçimli (uniform) bir bütün oluşturduğu düşünülen şey içinde 

yeralan farklı yaşam biçimleri kurumsallaştırmıştır.   

                                                 
296 Eisenstadt, a.g.e., s. 120-124. 
297 Tipps, a.g.e., s. 215. 
298  Köker, bu yedi yanlışı Joseph R. Gusfield’ın (Political Modernization: A Reader in 
Comparative Political Change, Ed. by.  Claude E. Welch Jr., Belmont, California, Wasworth 
Publishing Company, 1971, pp. 49-56’daki)  “Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the 
Study of Social Change” adlı  makalesine referans vererek belirtmiştir. Köker, a.g.e., s. 55-56. 
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Yanlış 3: Geleneksel toplum türdeş bir toplumsal yapıdır. Diğer toplumlar gibi, Hint 

toplumu da, kast sistemi içinde ve dışında yer alan farklı gruplarda farklı yaşam biçimlerini 

kurumsallaştırmıştır. 

Yanlış 4: Eski gelenekler yeni değişimler tarafından yerlerinden edilir. Eski ve yeni 

kültür ve yapıların çatışmadan ve hatta karşılıklı uyum göstererek varolma kapasiteleri 

toplumsal değişmede sık görülen bir olgudur; eski yeniyle zorunlu olarak yer değiştirmez. 

Yanlış 5: Geleneksel ve modern biçimler daima çatışma içindedirler.  Özgül bir tarihsel 

ve kültürel durumdan ayrı bir şey olarak ‘geleneksel toplum’ soyutlaması, modernist 

biçimlerin kabulünü, yadsınmasını veya birleşmesini etkileyen özgül geleneklerin içeriğinin 

çeşitliliğini görmemektedir.  

Yanlış 6: Geleneksellik ve modernlik birbirlerini karşılıklı olarak dışlayan sistemlerdir.  

Verili bir kurumun ya da kültürel sistemin çeşitli yönleri veya boyutları vardır. Bir toplum 

üzerindeki yeni-etkiler karşısında her boyut aynı yönde işlev görmez. Geleneksellik ve 

modernlik çatışma içinde olmaz. Geleneksellik ve modernlik çatışma içinde olmaktan çok, 

çoğu kez birbirini güçlendiren sistemlerdir. 

Yanlış 7: Modernleşme süreçleri gelenekleri zayıflatır. (…) Yeni kurumlar ve değerler 

eskisiyle kaynaşabilir ve karşılıklı olarak birbirlerinin içine girebilirler ki sıklıkla böyle 

olur.299 

  

Klasik modernleşme kuramcıları için kültür, geleneksel ve modern yani Batı-

dışı ve batılı olanın arasındaki mücadelenin sonunda Batı-dışı kültürün yerine Batı 

kültürüne bırakması şeklinde gerçekleşecektir. Burada “ima edilen şey 

Batılılaşmadır. Batılılaşma, Avrupa’nın, gelişmemiş olan toplumların daha ast olan 

kültürlerinin ulaşması gereken daha üst kültüre sahip olduğu algısıdır.  Eğer bu üst 

kültür doğru bir şekilde özümsenirse, gelişmemiş olan toplumlar da sonunda 

gelişecektir. Sonuçta, gelişmemiş olan toplumlar gelişmek için Batı’nın üst kültürünü 

benimsemelidir.” 300 Ancak siyasi ve ekonomik konuda oldukça net kalkınma 

programları önerileri götüren Batı, Batı-dışı toplumların kültürel modernleşmesi 

konusu üzerinde fazla durmamış veya en azından kültürel modernleşmenin 

kıstaslarını ekonomik veya politik modernleşmede olduğu kadar net bir şekilde 

ortaya koymamışlardır. Kültürel modernleşme genelde ekonomik göstergelere bağlı 

olarak değerlendirilmiştir. Batı’nın en temel gelişmişlik ölçütü olan ekonomiden yola 

                                                 
299 a.g.e., s. 55-56. 
300 Ifeyinwa Annastasia Mbakogu, “Is There Really a Relationship Between Culture and 
Development?”,  Anthropologist, Vol. VI, No: 1, 2004, pp. 38-39. 
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çıkılarak kültürel modernleşme endeksleri geliştirilmiştir. Inglehart, kırk üç Batı-dışı 

ülkeden [ki aralarında örneklem olarak Türkiye de yer almaktadır] yola çıkarak 

toplumların gelişmişlik seviyelerini araştırdığı çalışmasında, ekonomik, kültürel ve 

politik değişkenleri birbirleriyle karşılaştırarak analiz etmiştir. “Kültür   (refah ve 

güven), toplumsal yapı (eğitim, iş dağılımı, örgütlenme modeli), ekonomi (yıllık 

gelir) ve siyaset (demokrasi seviyesi, istikrar)” gibi – değişkenler üzerinden 

toplumların gelişmişliklerini değerlendirmeye çalışmıştır. 301 Tüm değişkenler Batı 

modernitesinin ulaştığı özellikle de ekonomik ve siyasi nokta ve bu noktadan 

hareketle de kültür referans alınarak belirlenmiştir. Kültürel modernleşmeyi sadece 

kültürel bir paradigma içinde değerlendiren Daniel Lerner ise, altı Müslüman ülkenin 

gelişmişlik seviyelerini ölçmek ve bu ülkeleri birbiriyle karşılaştırmak üzere beş 

kategorik göstergeden (okuryazarlık, şehirleşme, medyaya katılım, duygudaşlık ve 

fikir farklılıkları)  faydalanmıştır. 302 Altı ülkede yaptığı gözlemler ve röportajlar 

sonucunda da bu beş göstergenin seviyesine göre toplumları kendi aralarında 

“geleneksel olanlar, geçiş döneminde olanlar ve modern olanlar” biçiminde, bir ila 

altı arasında değişen bir sıraya oturtmuştur. 303  Lerner, çalışmasında kültürel 

göstergeleri ortaya çıkaran politik ve ekonomik gelişmişlik düzeyine fazla yer 

vermemiştir ancak elbette özellikle şehirleşme gibi bir ölçüt Batı’nın geçirdiği siyasi 

ve ekonomik dönüşümün sonucudur.   

 Pek yakın zamana kadar ve hatta günümüzde bile Batı’nın kültür politikaları 

alanına yaklaşımı da benzer bir eğilimle sadece ekonomik bir çerçevede 

değerlendirilmektedir: “Biz Üçüncü Dünya’nın özgün veya yerli kültür politikaları 

üretemediğini söylemiyoruz ama onların sosyo-ekonomik durumlarının kültür 

politikaları alanında da yasal ve ampirik, ideal ve gerçek, ütopik ve mevcut olan 

arasındaki boşluğa işaret ettiğine dikkat çekiyoruz.” 304 Diğer bir deyişle, Batı-dışı 

toplumlar ancak belirli bir sosyo-ekonomik düzeye eriştikten sonra, Batı’nın kültür 

politikalarına ulaşabilecekler ve hâlihazırda arada büyük bir uçurum mevcut.  

 Buna karşın, kültür ve kültür politikaları alanındaki boşluğu kapatmak için 

mücadele eden Batı inisiyatifini tamamen yok saymak mümkün değildir.  

                                                 
301 Inglehart, a.g.e., s. 196-198. 
302 Lerner, a.g.e., s. 71. 
303 a.g.e. 
304 Miller, Yúdice, a.g.e., s. 25.  
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Modernleşmeyi özellikle ekonomik anlamda teşvik etmeye başladığı ilk yıllardan 

beri UNESCO “kültür ve kalkınma arasındaki bağı vurgulamaktadır. Bu onun, 

dünyanın bütün ülkelerindeki insanların eğitimsel, bilimsel ve kültürel ilişkiler 

sayesinde gelişeceği misyonu ve barışı ve insanoğlunun ortak refahını sağlamak gibi 

amaçlarıyla da örtüşmektedir. Ayrıca 1960’lar yani sömürgecilik sonrası dönemin 

başlamasından beri modernleşme ve kalkınma modellerinin kültürel çeşitlilik 

açısından ciddi eksikleri olduğu açıktır. Bağımsızlığına kavuşan insanlar… 

modernleşmenin neden kendi geleneklerine dayanmadığını ve sadece Batılılaşmak 

anlamına geldiğini sorgulamışlardır. Buna cevaben, 1966’da düzenlenen UNESCO 

konferansında yayınlanan bildirgenin birinci maddesinde ‘her kültürün saygı 

duyulması ve korunması gereken bir onur ve değeri vardır ve kültürü geliştirmek 

herkesin hakkı ve görevidir’ açıklaması yer almıştır.” 305 Ayrıca 1970 yılından 

itibaren UNESCO, Kültür Politikalarının Yönetimsel ve Finansal Yönleri Üzerine 

Hükümetlerarası Konferanslar dizisini başlatmıştır. 1970’de gerçekleşen ilk 

konferansta UNESCO’nun verdiği mesaj aslında Batı’nın o dönemdeki 

uygulamalarının tam tersidir: “Đnsan kalkınmanın tek aracı ve amacıdır; onu sadece 

tek boyutlu bir şekilde yani ekonomik insan olarak soyutlayamayız, o yaşayan bir 

gerçektir, ihtiyaçları, potansiyeli ve hayalleri olan bir insandır… Dolayısıyla 

kalkınmanın merkezi ekonomiden toplumsal olana kaymıştır ve yavaş yavaş da 

kültürel alana doğru kaymaktadır.” 306 Ancak UNESCO’nun düzenlediği 

konferanslar sonucunda az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin hakkında 

aldığı bu kararlar, her zaman ülkeler ve hükümetler için bağlayıcı olmamıştır. 

Nitekim UNESCO ancak 1995 yılında düzenlediği “Bizim Yaratıcı Çeşitliliğimiz” 

temalı konferansta ilk defa insanların gelişimi ve toplumların kalkınması hakkında 

bir aksiyon planı çıkarmıştır. 307 

Buraya kadar modernleşme, modern ulusların modern olmayan toplumlara 

yaklaşımları ve onlardan politik, ekonomik ve çok genel de olsa kültürel değişim ve 

kültür politikaları konularındaki beklentileri – klasik modernleşme kuramı – 

                                                 
305 Mbakogu, a.g.e., s. 40.  
306 a.g.e., s. 40-41. 
307 UNESCO’nun 1997 tarihinde yayınlanan raporuna resmi internet sitesinden ulaşmak mümkündür: 
Javier Pérez de Cuéllar, Lourdes Arizpe, Yoro K. Fall, “Our Creative Diversity”, January 1, 1997, 
(Çevrimiçi), http://www.unesco.org/culture/policies/ocd/index.shtml, 20 Nisan 2008.  
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üzerinden ele alınmıştır. Her ne kadar klasik modernleşme kuramı pek çok açıdan 

sorunlu ise de “modernleşme olgularını anlamak ve tasvir etmek için bazı önemli 

yapıtaşları bırakmışlardır. Klasik modernleşme kuramları bize, modernleşme 

süreçlerinin bazı yönleriyle, farklı düzeylerde açımlandığı kavramsal çerçeveyi 

sunmaktadır.” 308 Ancak, kavramsal çerçeve kendi başına yeterli değildir çünkü tek 

taraflıdır. Batı-dışı toplumların modernleşme süreçlerine bakarken aynı zamanda 

Inglehart’ın da üzerinde ısrarla durduğu modernleşmekte olan toplumların 

geribildirimlerine de 309 de göz atmak gerekir çünkü bu geribildirim aynı zamanda 

modernleşme serüvenini de şekillendirmiştir 

Đlginç olan klasik modernleşme kuramcılarının bugün sıklıkla eleştirilen Batı-

dışı modernleşmenin nasıl olduğu ya da nasıl olması gerektiği yönündeki 

saptamalarının Batı-dışı toplumların kendi modernleşmelerini algılayış ve uygulayış 

biçimiyle örtüşmesidir. Diğer bir deyişle, Batı-dışı toplumlar, kendi 

modernleşmelerini pratikte de bir ölçüde batının gözünden yaşamışlardır. Đkili 

karşıtlık prensibi ele alınacak olursa; modernleşme, bazen modernleşen toplumların 

kendi içlerinde kutuplaşmalara ve ikili karşıtlıklara yol açmış, bazen de topyekûn 

Batı toplumlarına ve moderniteye karşı olmuştur.  Buna ek olarak, geleneksel 

toplumlardaki modernleştirici kitle, modernleşmekte olan toplumu çoğu zaman 

Batı’nın Batı-dışı toplumlara yaklaşımı konusunda bahsi geçen lineer ilerlemeci 

modeli içselleştirerek modernleştirmek istemiştir. Modernleştirilmek istenen toplum 

ise bu duruma her zaman olumlu bir cevap vermemiş, modernleşme sürecinin hızına, 

kapsamına ve modernleştirici yöntemlere ve modernleştiricilere karşı tepkiler 

geliştirmiştir.  

 Huntington’a göre, modernleşmekte olan toplumlarda “Batı’nın etkisine bu 

toplumların entelektüellerinin ve politikacılarının yanıtı üç yoldan biriyle olmuştur: 

Hem modernleşme, hem Batılılaşma reddedilmiştir; her ikisi de benimsenmiştir ya da 

modernleşme benimsenip Batılılaşma reddedilmiştir.” 310 Göle ise, Batı-dışı 

toplumlar arasında modernleşmeyi, kendi geleneklerine bakışları üzerinden ikiye 

ayırır: gelenekten kopanlar, geleneklerine sarılanlar ya da Huntington’a uyarlarsak, 

                                                 
308 Von Der Loo, van Reijen, a.g.e., s. 33. 
309 Inglehart, a.g.e., s. 69. 
310 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Çev. 
Mehmet Turhan , Y. Z. Cem Soydemir, Đstanbul, Okuyan Us Yayın, 2006, s. 96.  
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Batı’ya koşanlar ve Batı’dan uzaklaşanlar. O halde, tek tip bir modernleşme 

yaşanmamış, dolayısıyla modernleşmekte olan toplumlar Batı’yla ve kendi 

gelenekleriyle farklı şekillerde yüzleşmişlerdir. Göle’ye göre “Batı-dışı toplumlarda 

gelenek ve modernlik arasında özel bir kopukluktan ve süreksizlikten söz etmek 

mümkündür. Geleneksel toplum klişesinin aksine, bu toplumların 

gelenekselliksizleştirildikleri söylenebilir. Gönüllü otoriter modernizasyon 

projelerinin (Türkiye, Çin) etkili olduğu durumlarda geçmişten ve gelenekten kopuş, 

sömürgeci modernizasyondan (Hindistan) daha radikal olmaktadır. Hindistan 

geleneğiyle arasındaki bağı sahiplenmiş, hatta bunu sömürgeciliğe direnişin bir 

biçimi haline dönüştürmüştür. Türkiye ve Çin gibi ülkelerden ise… gelenekler 

modernliğe engel teşkil ettiği gerekçesiyle ya göz ardı edilmiş, ya kendiliğinden yok 

olmuş ya da yasaklanmıştır.” 311 Modernleşen ülkelerin geleneğe bakışlarını ve 

dolayısıyla Batı kültürünü algılayış biçimlerini değerlendirirken göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir kriter, Göle’ye göre gönüllülük meselesidir. 

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan ve uzun süre sömürge olarak yaşamış 

toplumlarla, gönüllü olarak modernleşen toplumlar arasında modernlik ve Batı 

kültürünü algılama açısından farklılıklar söz konusudur. Uzun zaman sömürge olan 

toplumlar, Batı’nın kültür ve medeniyetini zorla kabul etmek durumunda kaldıkları 

için, kendi bağımsızlık mücadelelerini verdikleri uluslaşma süreçlerinde 

geleneklerini Batı kültürüne direniş olarak kullanmışlardır. Kendi kültürlerinin 

meşrulaştırmanın yolu olarak Batı sömürgeciliğini temsil eden Batı kültürüne karşı 

çıkmayı tercih ederek, geleneklerine ve geleneksel kültürlerine dört elle 

sarılmışlardır. Uzun süre sömürge olarak yaşamış toplumların maruz kaldığı Batı 

kültürü ve bunun sömürge toplumların hayatlarına olan tezahürü bu toplumların Batı 

kültürünü reddetmelerinin bir açıklamasıdır. 19. yüzyıla kadar sömürge devletlerinde 

“ırk ayrımcılığı, dini ve kültürel ayrımcılıkla birleştirilerek yönetenler 

yönetilenlerden ayrıştırılmış ve bu, sömürgeci devletlerin değişen ölçülerde yönetim 

stratejilerinin bir parçası olmuştur. 19. yüzyılda ırk,  modernite ve uygarlaştırma 

misyonu çerçevesinde insanı tanımlayan sömürgeci düzenin yönetim gramerinin 

                                                 
311 Nilüfer Göle, “Batı-dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Modernleşme ve Batıcılık, C. III,  Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 
2004, s. 65.  
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önemli bir parçası olmuştur. Ve burada, kültür çok daha spesifik politik işler için 

kullanılmıştır; sadece iki ırk arasındaki ayrımı belirlemekle kalmamış, aynı zamanda 

hak ve kazanç hiyerarşilerini meşrulaştırmış, yayılmakta olan kapitalizmin emek 

sömürüsünü konsolide etmiş ve sömürü için gereken psikolojik yapı iskelesini 

oluşturmuştur. “ 312 Bu toplumların uluslaşma süreci, Batı’nın bu politikalarıyla 

yüzleşme olarak algılanabilir.  

Batı kültürünü sadece uluslaşmakta olan sömürgeler reddeder gibi bir 

genellemenin tabi ki sorunlu yanları da vardır. Nitekim hiçbir zaman sömürge 

konumunda olmamış olan başka bir ülke, Japonya da uzun süre Batı’ya tamamen 

karşı olmuş ve geleneksel kültürüne o oranda bağlı kalmıştır. “Japonya Batı ile ilk 

temasa geçtiği 1542 yılından on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde 

Batı’yı reddeden bir tutum izlemiştir. Yalnızca ateşli silahların alınması gibi, sınırlı 

bir modernleşmeye izin verilmiş ve Hıristiyanlık dâhil Batı kültürünün ithali sert bir 

biçimde yasaklanmıştır. On yedinci yüzyılın ortalarına kadar Batılıların hepsi 

ülkeden kovulmuştur. Bu tutum… 1868’de Meiji Restorasyonu’ndan sonra Batı’yı 

öğrenmedeki büyük gayretler sayesinde sona ermiştir.” 313  

Göle’nin gönüllü modernlik, Huntington’ın da hem modernleşmeyi hem de 

Batılılaşmayı kabul eden ülkeler olarak nitelendirdiği ikinci kategoriye bakacak 

olursak, bu ülkelerde, gelenek modernliği gerileten bir faktör olarak ya engellenmiş 

ya da göz ardı edilmiştir. 314  

 

Batı’ya ikinci tepki… hem modernleşmenin hem de Batılılaşmanın kabul edilmesidir. Bu 

tepki modernleşmenin gerekli ve arzu edilir birşey olduğu, yerli kültürün modernleşmeyle 

uyuşmadığı, bu nedenle kaldırılması, yok edilmesi gerektiği ve başarılı bir biçimde 

modernleşmek için tam anlamıyla Batılılaşma’nın gerekli olduğu varsayımlarına 

dayanmaktadır. Modernleşme ve Batılılaşma birbirlerini takviye etmektedir. Bunların birlikte 

olması gerekir… Tahmin edilebileceği gibi bu görüş Batılı olmayan elitlerden çok Batılılar 

arasında popüler olmuştur. Verilen mesaj şudur: ‘Başarılı olmak için bizim gibi olmak 

                                                 
312 Ann Laura Stoler, Race and Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the 
Colonial Order of Things, Durham, London, Duke University Press, 1995, p. 27.  
313 Huntington, a.g.e., s. 96.  
314

 Bu durumda da istisnalar mevcuttur. Çünkü modernleşmeyi isteyerek kabul etmiş ülkelerde dahi 
gönüllü katılım var demek yanlış olur. Modernleşmeye sadece modernleştirici liderler gönüllü olarak 
katılmışlardır; modernleştirilmek istenen kesim yani halk her zaman bu projeden taraf olmamış, halkın 
modernleşmeye tepkisi kısa süre içinde artmıştır.  
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zorundasınız, bizim yolumuz tek yoldur.’ Đddia şöyle bir düşünceye dayanmaktadır: ‘Batılı 

olmayan toplumların dinsel değerleri, ahlaki varsayımları ve sosyal yapıları endüstrileşmiş 

toplumların dinsel, ahlaki ve sosyal yapı ve değerlerine en azından yabancı ve hatta bazı 

durumlarda düşmandır.’ 315 

 

Bu ikinci yaklaşım, elbette Batı kültürünün üstünlüğü ilkesine 

dayanmaktadır.  Ancak, 19. yüzyılda sömürge olmayan toplumların hızlı bir 

modernleşme sürecine girmeleri sonunda, Batı’nın üstünlüğünün meşrulaştırılması 

ırk üzerinden değil, başka kriterler üzerinden yapılmaya başlanmıştır. “Toynbee’ye 

göre, ırk gibi bilimsel olamayan bir takım yanlışlıklar 20. yüzyılın hızla değişmekte 

olan dünyasını anlamanın önünde engel teşkil etmektedir. Ama aynı zamanda, 

Toynbee, Batı’nın hala üstün olduğunu gösterecek şekilde Batı’nın 

kullanılabileceğini ispatlamaya çalışır. Irksal üstünlük iddiası yerine Toynbee 

Batı’nın kültürel, ahlaki ve ruhani gelişimin anahtarı olabileceğini söyler. Hatta bu 

Batı üstünlüğünün ve başarısının son vasiyetidir. Toynbee, 2. Dünya Savaşı bittikten 

sonra Batı kültürünün dünya kültürlerinin çok kültürlü bir sentezini formüle edecek 

ve yaratacak kabiliyette olduğunu ileri sürer. Bu sentezde Batı hem kaybolur hem de 

[aslında] bütün kültürlerin yegâne sentezi konumuna yükselir.” 316 Diğer bir deyişle, 

Toynbee, Batı kültürünün tüm dünya kültürlerinin hamuru olacağına ve bunun da 19. 

yüzyıl ve öncesinde olduğu gibi ırksal yerine kültürel ve ahlaki dönüşüm sayesinde 

bir üstünlük elde edeceğine inanır. Ona göre bunu en erken kavrayabilen ülkeler 

arasında Türkiye de vardır: “Görünen o ki, Türkler… gelecekte dünyanın kaderinin, 

sadece yüzeysel ekonomik düzlemde değil, ama toplumsal hayatın en derinlerinde 

bile Batıcı bir tabanda birleşmek olduğu sonucuna varmışlardır.” 317 Huntington’da 

Kemalizm’i bu ikinci kategorinin örneği olarak sunmaktadır: “Kemalizm, 

yüzyıllardır varolan bir kültürü yok edip onun yerine bir başka medeniyetten alınan, 

bütünüyle yeni bir kültüre geçirmek gibi güç ve sarsıcı bir çaba gerektirmektedir.” 318 

Bunu en güzel Batılılaşma ve modernleşme şekli olarak algılayan Huntington’a göre, 

                                                 
315 Huntington, a.g.e., s. 97-98.  
316 Alastair Bonnett, The Idea of the West: Culture, Politics and History, New York, Palgrave 
Macmillan, 2004,  p. 33.  
317 Arnold J. Toynbee, “World Sovereignity and World Culture: the Trend of International Affairs 
since the War”, Pacific Affairs,  Vol. IV., No:9, p. 755.  
318 Huntington, a.g.e., s. 99. 
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“yirminci yüzyılın sonunda dünyada pek çok ülke Kemalist seçeneği izlemiştir. Batılı 

olmayan kimliği Batılı kimlikle değiştirmeye çalışmaktadırlar.” 319 Kısaca, gönüllü 

modernleşmeci devletler, Batı’nın her açıdan üstün bir kültür olduğunu kabul 

etmekle kalmamış, onun topyekûn bir model alınmasını öngörmüş ve hatta tüm 

dünyanın kaderinin Batı kültürünü benimsemekten geçtiğini düşünerek, Batı 

medeniyetini tek, en üstün ve nihai medeniyet olarak konumlandırmıştır.   

Üçüncü yol da reformculuktur. Bu “seçenekte, modernleşmeyi toplumun yerli 

kültürünün temel değerleri, uygulamaları ve kurumlarını koruyarak gerçekleştirmeye 

çalışmaktır… Japonya’da bu Wakon, Yösei idi: Japon ruhu, batı tekniği. Mısır’da 

1839’larda Muhammed Ali aşırı kültürel bir Batılılaşmaya kaçmadan, teknik açıdan 

modernleşmeye kalkışmıştır.” 320 Bu modernleşme modelinde modernleşmekte olan 

ülkeler moderniteye dair istediklerini seçmişler, istemediklerini dışarıda 

bırakmışlardır. Modern kurumlar, değerler ve normlar, geleneksel olanla uyumlu 

olduğu ya da geleneksel olana ‘zarar’ vermediği sürece modernleşmeye izin 

verilmiştir.  

Levy’e göre, “modern olmayan toplumlar, kendi üyeleri bunu isteseler de 

istemeseler de veya başka toplum veya toplumlar bu değişimi onlara zorla kabul 

ettirseler de ettirmeseler de değişeceklerdir.” 321 Bu görüş, modernleşmenin tüm 

modern olmayan toplumlar için zorunlu bir süreç olduğunu ileri sürer. Đster 

toplumların kendi rızasıyla olsun isterse Batılı toplumların dayatması şeklinde 

gerçekleşsin, ortada bir gerçek vardır ki o da modernleşmeyi kendi rızasıyla kabul 

eden toplumlar için bile modernite, “Batı toplumlarının yaşadıkları doğal bir süreci 

tanımlamaktadır. Modern olanın Batı-dışı toplumlar tarafından talep edilmesiyle 

birlikte modernleşme kavramı ortaya çıkmakta ve bu kavram ulaşılmak istenen 

sonuca göre doğal olmayan bir süreci zorunlu kılmaktadır.” 322  Modernleşme 

sürecinin doğal olmaması, modernleşen toplumların kendi içinde krizlere yol 

açmaktadır. Bu krizler, “bütün Batı değerlerini, uygulamalarını ve kurumlarını 

                                                 
319 a.g.e. 
320 a.g.e., s. 99.  
321 Marion J. Levy, Modernization and the structure of societies : a setting for international 
affairs, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1969, c1966. p. 31. 
322 Çetin, a.g.e., s. 96-97. 
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benimsemeden ve kendi kültürlerini terk etmeden modernleşen” 323 ülkelerde 

nispeten daha kolay atlatılan bir süreçtir. Ancak, biz bu krizi, modernleşmenin 

aktörlerini ve modernleşme dinamiklerini Türkiye’nin de aralarında olduğu gönüllü 

ve topyekûn modernleşen ülkeler bağlamında ele alacağız.  

Modernleşmeyi ve Batılılaşmayı gönüllü kabul eden Batı-dışı toplumlarda 

modernleştiren itici güç kimlerden oluşur? Batı-dışı toplumların modernleşmesini 

Batı’nın kendi içinde yaşadığı süreçten farklı kılan en temel özelliklerden bir tanesi, 

Batı’daki gibi moderniteye giden yolda taşıyıcı bir sınıfın (burjuva sınıfının) 

olmamasıdır. Batı’da özellikle burjuva sınıfının siyasi ve ekonomik talepleri 

doğrultusunda şekillenen siyasi-ekonomik-toplumsal-kültürel düzenin Batı-dışı 

toplumlarda yerleştirilebilmesi için, modernleşmenin “kendiliğinden bir süreç 

olmaması nedeniyle yeni bir itici güç gerekmektedir.” 324 Batı’da moderniteye ihtiyaç 

duyan; Rönesans’la birlikte gelişmeye başlayan rasyonel ve bireysel düşüncenin, 

kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda savunuculuğunu yapan ve yönetimde söz 

sahibi olana kadar mücadelesine devam eden bir sınıf mevcuttur.  Batı toplumu da ilk 

başta tabandan gelen bu sınıfın, ardından da bu sınıfla çatışmaya giren diğer 

sınıfların karşılıklı siyasi, ekonomik ve kültürel mücadeleleri ve nihai olarak varılan 

uzlaşma sayesinde oluşmuştur. Batı-dışı toplumlarda, “geleneksel bir yapı içerisinde 

varlığını sürdüren toplumun çoğunluğunun modernleşme süreci için itici bir güç 

olmaması, sürece yeterli katkıyı vermemesi; bu tip toplumlarda yol göstericilere daha 

fazla görev düştüğünün ifade edilmesine neden olmaktadır.” 325 Tabi ki, bu yol 

göstericilerin Batı kültürüyle yüzleşmesi ve ona verdiği cevaplar “Batı-dışı 

toplumların Batı ile karşılaşması sonucu toplumun genelinin verdiği cevapları temsil 

etmez… Ama cevapları Batı’yla yüzleşmenin ilk aşamasıdır ve [onların çizdiği yön] 

sonraki aşamaları da etkiler.” 326 

Apter’e göre, modernleşmekte olan toplumlarda sınıfsal düzenin en üst 

katmanlarında yer alacak olan modernleştirici liderlerin ya da elitin ortaya 

çıkmasındaki en temel kültür kurumu eğitimdir çünkü eğitim sistemi hem “yurttaşlık 

                                                 
323 Huntington, a.g.e., s. 105.  
324 Çetin, a.g.e., s. 96-97. 
325 a.g.e. 
326 Ho-Ill Lee, “Cultural Confrontation and Compromise: The Response of Non-western Societies to 
Western Political Ideas”, The International Journal of Peace Studies, Vol. VI., No: 2, 2001, p. 26.  
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bilincini aktarır”, hem de modernleştirici rolün en önemli niteliklerinden olan 

rasyonel düşünce ve bilimle ilgili normların anlaşılmasını ihtiva eder.” 327 Bundan 

dolayı, eğitim sisteminin incelenmesi elitlerin nasıl ortaya çıktığını… anlamaya 

yardımcı olur. Halkın eğitimi elitlerin eğitiminden açıkça farklı olacaktır.” 328 

Modernleşmekte olan pek çok toplumda, özellikle de sömürge toplumlarında, 

toplumun geri kalanını modernleştirecek olan, onlara örnek olması beklenen elitler 

bu şekilde yetiştirilmişlerdir. Bunun temel sebebi de bu elitlerin “Doğu’nun 

uygarlığını Batı’nın uygarlığının yüksek seviyesine çıkararak iki uygarlığın uyum 

içinde yaşamalarını” sağlayacak olmasıdır. 329 Modernleştirici elitin Batı’nın uygar, 

rasyonel ve pozitivist eğitim dizgesiyle halktan önce tanıştıkları bir gerçektir. Bu 

eğitimi alan elitler Batılılardan aldıkları eğitimle halktan daha ‘üstün’ bir konuma 

yerleşeceklerdir. “Batı’da [ise] çağdaşlaşma sürecini başlatanlar ve reformları 

uygulayanlar, Batı toplumunun kendi yetiştirdiği kişilerdi.” 330 

Apter, ayrıca, modernleşmekte olan ve modern uluslardaki meslek 

seçimlerine dikkat çeker. Modern Batı toplumlarında meslekler daha çok endüstriyel 

sistemle ilgiliyken (burada modernitenin bir burjuva projesi olduğunu vurgulamak 

gerekir),  modernleşmekte olan ülkelerde meslek seçiminin politik amacı vardır ve 

bunların arasında bir tanesi “modernitenin prototipi” olarak algılanır: devlet 

memurluğu ya da bürokratlık. 331 Modernleşme sürecinde bürokrasinin 

modernleştirici elit tarafından tercih edilen bir meslek olmasının da sebebi, 

bürokrasinin “devletin politikasını hayata geçirebilmesi” için olanak tanımasıdır. 332 

“Batılı olmayan toplumlarda modernleştirici devletin doğal olarak da yönetici 

seçkinler zümresinin (ordu, aydın, bürokrat) her türlü güçle donanmış bir ‘yol 

göstericilik’ misyonu vardır.” 333 Ancak, bu yol göstericiler elbette devletin 

kurulmasıyla ortaya çıkmazlar. “Gerçekten, monarşik kurumlardan kopuş, devleti 

kuranların önceden mevcut bir entelijansiya olması ve politikanın bir parti vasıtasıyla 

                                                 
327 David E. Apter, The Politics of Modernization, Chicago, London, The University of Chicago 
Press, 1965, pp. 145-146.  
328 a.g.e., s. 147.  
329 a.g.e. 
330 Kona, a.g.e., s. 41. 
331 Apter, a.g.e., s. 166. 
332 a.g.e., s. 167. 
333 Çetin, a.g.e., s. 98-99. 
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kurumlaşmasının devletin doğuşuyla eşanlamlı olmasıyla mümkündür.” 334 Hem 

geleneksel siyasi sistemden kopuşun gerçekleşmesinde, hem de yeni kurulan 

toplumsal düzenin şekillendirilmesi ve idamesinde modernleştirici elit ya da 

entelijansiya rol oynar. 

Lee’ye göre, Batı-dışı toplumlarda entelijansiyanın modernleştirici 

misyonunu Gramsci’nin ve Althusser’in kuramsallaştırdığı egemen kültür ideolojisi 

ya da kültürel hegemoni teorisiyle açıklamak tek farkla mümkündür:  Batılı 

toplumlarda bu burjuva sınıfının hegemonisi iken, Batı-dışı toplumlarda bu rolü 

büyük çoğunluğu ordu, aydın ve bürokrat olan taşıyıcı entelijansiya üstlenir. 335 Ve 

bu entelijansiyanın “egemen ideolojisi en sonunda toplumun bütün katmanlarına 

yayılarak onları yeni kurduğu düzene bağlar. Bu egemen ideoloji tezinde genel 

kamuya elitlerin gönderdiği her türlü mesajı bünyesine alan pasif bir alıcı gibi 

davranılır. Bu da bu tezin en zayıf olduğu kısımdır.” 336  Kültürün toplumsal 

yayılımı, Batı’da işçi sınıfı ve onların haklarını savunanlar tarafından eleştiriye ve 

değişikliğe maruz kalmıştır; Batı-dışı toplumlarda da ideolojiye indirgenen 

modernleşme projesi, kamudan aynı tepkileri almakta gecikmemiştir.  

Gerçi, modernleştirici elitin, modernleştirmek istediği geleneksel toplum 

tarafından kabul görmesini ve kendi ideolojisini topluma yaymasını kolaylaştıran bir 

faktör vardır. Batı-dışı toplumların modernleşmesinde tüm toplumun arzuladığı ortak 

hedef, ister bir imparatorluk, ister bir sömürge devleti olsun, o devletin 

boyunduruğundan kurtularak, kendi kendine yetebilen bir ulus haline gelebilmektir. 

“Bağımsızlık için mücadele o kadar fazla cana ve çabaya mal olur ve cepheleri 

müdafaa etmek için o kadar fazla kaynak seferber edilir ve bağımsızlık o kadar 

büyük bir şeydir ki, diğer her şey ikinci plana atılır.” 337 Bu anlamda, “Ulus yaratmak 

modernleşme için zorunludur çünkü toplumu harekete geçirmenin en efektif 

yoludur.” 338 Modernitenin ve modernleşmenin hareket noktaları farklı olduğu için,  

modernleşme sürecinde görev alan aktörlerin sayısı da farklıdır. “Modernleşme 

sürecinde [Batı’da] ortaya çıkan ekonomik çıkar ve siyasal düşünce arasındaki 
                                                 
334 Nilüfer Göle, Mühendisler ve Đdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, Đstanbul, 
Metis Yayınları, 2004, s. 97.  
335 Lee, a.g.e., s. 27. 
336 a.g.e., s. 27. 
337 Apter, a.g.e., s. 75. 
338 a.g.e., s. 75. 
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farklılıkların temsilcisi partiler, modernleştirme sürecinde [Batılı olmayan 

toplumlarda] tek-parti egemenliğine teslim olurlar. Modernleştirici devlet 

geleneğinde tek-partinin varlığını ve eylemlerini meşrulaştıran öğelerin başında parti 

örgütünün ve liderlerinin bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin tek örgütlü gücü 

olması gelir.  Tek partinin toplumu düşmandan kurtarması misyonu o toplumu kurma 

ve düzenleme misyonuna evrimleşir.” 339 Ama bu durum toplumun düşmandan 

kurtarılmasıyla birlikte bir sorun haline gelir çünkü ulusun kurtuluşu ile toplum ve 

devlet arasıdaki ayrım yine kesinleşir.  “Modernleşmenin [modernitenin] baş aktörü 

toplum iken modernleştirme [modernleşme] geleneğinde devlet ön plandadır. Batı 

modernleşmesinde toplum (toplumsal sınıflar, çıkarlar, bireysel hak ve özgürlükler, 

sivil toplum) devlete karşı ve rağmen bir hak mücadelesi içerisinde iken 

modernleştirici gelenekte tüm hakları elinde tutan devlet modernleştirici güç olarak 

toplumu düzenlemektedir.”  340 

Modernleşme nasıl gerçekleşecektir? Modernleşmeyi dört aşamalı bir 

süreç341 olarak ele alan Black’e göre, bu itici gücün adı “modernleştirici liderlik”tir 

ve modernleşmenin en zor aşaması “gücün geleneksel liderlerden modernleştirici 

liderlere devri”dir. 342 “Modernleştirici siyasi liderlerin gücü ele aldıkları devrimler 

birbirinden çok farklıdır ama ortak özellikleri vardır: şiddetli ya da değillerdir ve 

içten veya dıştan gelen devrimlerdir. En iyi bilinen devrimlerin tümü – örneğin 

Đngiliz, Amerikan, Fransız, Rus, Türk, Yugoslav, Çin, Vietnam, Küba ve Cezayir 

devrimleri  – şiddetlidir ve içerden yapılmışlardır.” 343 Black’in içerden/dışarıdan 

devrim ayrımı, içerden devrim yapan toplumların içinden doğal olarak daha modern 

bir kesimin ortaya çıktığını ve diğerlerini modernleştirmek istediğini varsayan ve 

Batı toplumlarını ve Batılı olmayanları aynı şekilde değerlendirerek tarihsel 

                                                 
339 Çetin, a.g.e., s. 137.  
340 a.g.e., s. 3. 
341 Modernleşme sürecinin Black’e göre dört aşaması: “(1) moderniteyle karşılaşma – geleneksel 
öğretiler çerçevesinde hareket eden bir toplumun modern fikir ve kurumlarla ilk kez karşılaşması ve 
moderniteye karşı çıkanların ortaya çıkması; (2) modernleştirici liderliğin konsolidasyonu – gücün 
geleneksel liderlerden modernleştirici liderlere aktarılması sürecinde yaşanan ve birkaç nesil devam 
eden şiddetli devrimci mücadele; (3) ekonomik ve toplumsal dönüşüm – toplumların ağırlıklı olarak 
kırsal ve tarıma dayalı bir hayat tarzından ağırlıklı olarak şehirli ve endüstriyel bir hayat tarzına 
geçtiği ekonomik kalkınma ve toplumsal dönüşüm dönemi; (4) toplumu dâhil etme – ekonomik ve 
toplumsal dönüşümün toplumsal yapıyı tamamen ve tekrardan yapılandırması aşaması. a.g.e., s. 67-
68.  
342 a.g.e., s. 71.  
343 a.g.e., s. 72.  
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gerçeklikleri basite indirgeyen bir düşüncenin ürünüdür. Oysaki “Modernleşme 

Batı’nın kendine özgü tarihsel, kültürel ve siyasi gelişmesinin ürünüdür… Batılı 

olamayan toplumlarda ise modernleşme, o ülkelerin kendi iç dinamiklerinden değil 

özellikle Batının bir dış etken olarak müdahaleleri, düzenlemeleri ve zorlamaları 

sonucunda ortaya çıkan tepeden inme/devletçe düzenlenen bir değişim sürecidir.” 344 

 Modernleşmenin evrimsel veya devrimsel olması neye bağlıdır? Çetin’e göre, 

“Modernleşme sürecinde modernleştirici devletin geleneğe bakış açısı 

[modernleşmenin] evrimsel veya devrimsel olup olmamasını belirler.” 345   

 

Batı’da “her sınıfsal kültür, devraldığı kültürel birikimleri kendi bilincinin ideolojik-

teknolojik olanakları doğrultusunda eritir. Böylelikle, eskil öğeler bilinçli bilinçsiz yeni 

kültürel üretimin içinde barındırılırlar… Dolayısıyla, olağan ve evrimsel, eklemlenmelere 

dayanan, dönüşümlerle gelişen toplumsal kültür üretim süreçlerinde gelenek sorunu yoktur! 

Burada şu soruyu sormak gerekir: Madem ki, geçmiş de denilebilecek önceki birikimler daha 

sonraki oluşumlar tarafından soğruluyor, o takdirde ‘gelenek’ bağlamındaki arayış nereden 

ve nasıl doğuyor? Bu, ‘erksel-zorlayıcı’ modernizmler anlamına da gelen, ideolojik 

devrimlerin sonucudur. Kemalist devrim olsun, Sovyetik devrim olsun, Maocu kültür 

devrimi olsun, aynı koşulu öne çıkarmıştır. Bu bir önceki birikimin ve onu oluşturan 

yaşamsal sistematiğin tüm kurumları, boyutları ve olanaklarıyla aşılmasına dönük hegemonik 

iradedir. En azından devrimler bu istemi içinde barındırırlar. 346 

 

Bu noktada üzerinde düşünülmesi gereken bir husus, Türkiye gibi modernleşmeyi 

devrimsel olarak yaşayan ülkelerde modernleşme sürecinin köktenciliği ve 

bütüncüllüğüdür.  Huntington’a göre, “Modernleşme [her zaman] devrimsel bir 

süreçtir. Bu modern ve geleneksel toplumlar arasındaki zıtlıkla ilgilidir. Biri 

diğerinden temelde farklıdır ve bunu takiben gelenekten moderniteye değişim, 

insanın yaşama biçiminde radikal ve total bir değişiklik gerektirir.” 347 Huntington, 

burada modern ve gelenekselin her alanda birbirinin tam zıttı olduğunu ileri süren 

ikili karşıtlık ilkesinden ve modernleşmenin bütüncül bir süreç olduğu düşüncesinden 

                                                 
344 Çetin, a.g.e., s. 98.  
345 a.g.e., s. 108-109. 
346 Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Đstanbul, Everest 
Yayınları, 2002,  s. 36-37. 
347 Huntington, “The Change to Change: Modernization, Development, and Politics”, s. 144.  
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yola çıkmıştır. Devrim toplumsal, siyasal, kültürel bir düzeni yıkmak anlamına 

geldiği için, modernleşmenin devrimsel bir süreç olarak algılanması normaldir.  

Modernleştirici elitin geleneksel toplum düzeninden radikal bir biçimde 

kopuşunu gerçekleştiren devrim, her alanda total ve radikal bir biçimde toplumun 

moderniteye geçmesini öngören bir dönüşüme sebebiyet verir. “Modernleşmenin 

tarihsel yasalara ve zorunlu değişimlere bağlı olduğuna inanmak determinizmdir. 

Modernleşme sürecinin ilerlemeci, asla geri çevrilemeyen, her toplum için zorunlu 

aşamaları ve yasaları ifade eden bir süreç olarak algılanması modernleşmeyi bir 

ideoloji olarak karşımıza çıkarır. Bu durum modernleşmenin kendisinin bir 

ideolojiye dönüştürülmesi durumudur.” 348 Bu ideolojik dönüşümün modernleştirici 

elit tarafından tasarlanmış biçimi ile toplum tarafından kabulü aşamasında bir kopuş, 

yırtılma gerçekleşir. “Gelenek ile modernliğin birbirini beslememesi, rasyonalizmin 

sanayi medeniyetine, pozitivizmin bilime dönüşmemesi, ekonomik gelişme ile 

demokrasinin bir arada gitmemesi, geçmişle bugünkü zaman halklarının birbirinden 

kopukluğu, Batı-dışı toplumların ortak özellikleridir. Başka bir deyişle, Batı-dışı 

modernliği, zihinsel alan ile eylem alanlarının birbiriyle bütünleşmediği, toplumsal 

dönüşümlerle siyasal yaptırımların iç içe geçmediği, modernliğin yerel kültürel 

örgütlerden evirilmediği, farklı alanların birbirlerine tekabül etmeden bir arada 

yaşadığı akortsuz bir modernlik olarak tanımlanabilir.” 349 Batı-dışı toplumların, 

özellikle de, radikal bir devrim ile toplumu tamamen dönüştürmeye çalışması 

bütüncül bir değişime yol açamamıştır. Toplumlar modernitenin öngördüğü 

toplumsal düzen ile tanışmışlar, fakat toplumun büyük bir kesimi veya hatta tamamı 

sunulanları içselleştirememişlerdir.  Oysaki “Gelenek sorunu dolaylarında irdelediği 

olguların hiçbirini Batı, kendisine [Batı’ya] özgü gerçekliğinden kopararak ve onunla 

yabancılaşarak ele almamıştır. Bir gelenek oluşturma çabası içindeyken de, 

oluşturulmuş gelenekleri aşarken de Batı, kendi dışından getirdiği bir yöntem 

izlemediği gibi kendisine dışardan da bakmamıştır. Bir anlamda Batı, kendisine karşı 

Oryantalist bir yaklaşım içinde olmamıştır. Doğal olarak bu, Batı’nın kendisine, 

bilinci ve dizgeselliğine ters düşmemesi demektir ki, Batı’nın ‘özü’yle çelişmemesi 

anlamına da gelir. Sonuç olarak Batı tarihinde yalnızca eklemlenmelerden söz 

                                                 
348 Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, s. 97-98 
349 Göle, a.g.e., s. 12. 
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açılabilir; ama yırtılmalardan ve kopmalardan söz edilemez.” 350 Buna karşın, 

modernleşmeyi bir devrim olarak algılayan çoğu Batı-dışı toplumlarda 

modernleştirici elit, modernleşmesini Batı’ya dönük olarak gerçekleştireceği ve 

çoğunlukla gelenekleri içinde barındırmak yerine onlardan kopmayı veya onları 

aşmayı tercih edeceği için bunun sonuçlarına da katlanması gerekecektir:   

 

Modernleşme, eğer bir gelenekselliğe dayanmamış ise veya gelenekten tam bir kopuşu ve 

reddedişi temsil ediyorsa tarihsel ve toplumsal bir yabancılaşmanın ve yabancılaştırmanın 

içinde bulunuyor demektir. Toplumu bir arada tutan tarihsel, kültürel, dinsel, dilsel vb. 

bağlılıkların yok sayılması, modernleşmenin kendisini sıfırdan bir tarih yazımı ve ‘toplum 

kurumu’ olarak dayattığı anlamına gelir ki bu modernleşmenin bizzat kendisinin bir gelenek 

olması ve yeni bir gelenek kurması demektir. Bu yöndeki modernleşmenin zora, baskıya ve 

tepeden inme değiştirme yasalarına dayanması gerekir. Modernleştirici devlet eğer geleneğin 

toplum üzerinde oluşturduğu kabulün reddi üzerine oluşturduğu yeni durumda yeni kabulleri 

aynı güçle veya etkinlikle kuramazsa/ikame edemezse modernleşme krizleri kaçınılmaz 

demektir.351  

 

Gelenekten bir kopuş yaşanması ya da devrim yoluyla modernleşmede ortaya 

çıkan bir başka problem de hız meselesidir. Modernleşme, toplumun hazım 

edebileceğinden daha hızlı gerçekleştiği için krizler kaçınılmaz olmuştur. Oysaki 

“Batı’da geleneksellikten modernliğe geçiş, en azından dört yüzyıllık bir sürede ve 

adeta kendiliğinden gerçekleşmiştir. Hâsılı batı kendi “iç” dinamikleri sayesinde 

modernleşmiştir. Buna karşılık Batılı olmayan toplumlarda modernleşme, daha kısa 

bir zaman dilimi içinde kendiliğinden olmayan ve dış etkenlerin yoğun itici gücü 

etrafında ortaya çıkmaktadır.” 352  Modernleşmeyi çok hızlı yaşamak ve sonunda 

modern bir devlet kurmak isteyen toplumlardaki modernleştirici kesim, geç kalmışlık 

psikolojisi ile hareket ederler. 

Modernleşen toplumun siyasal gelişmedeki en önemli sorunlarından birisi 

‘geç kalmışlık’ psikolojisidir. Doğal olarak da modernleşme, sürece giren ülkelerin 

öndekileri yakalama yarışıdır. Bizim ‘geç kalmışlığın aciliyeti sendromu’ dediğimiz 

bu durumda devlet aradaki farkı kapatmak için sürece müdahale eden modernleştirici 

                                                 
350 Kahraman, a.g.e., s. 32. 
351 Çetin, a.g.e., s. 111. 
352 Köker, a.g.e., s. 13.  
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amil olmaktadır ve bu misyonu kimseyle paylaşmak istememektedir. Çünkü ‘az 

zamanda çok iş yapmak’ gerekliliği ancak devlet eliyle ve devletin kontrolünde 

gerçekleşebilir. Modernleşmede geç kalan toplumlarda siyasal gelişme neredeyse 

devletin toplumu geliştirmesi ve değiştirmesine indirgenmiştir. Devlet kültürde, 

ekonomide, siyasette, eğitimde vb. alanlarda hızlandırıcı etken olarak çok önemli ve 

zorlayıcı bir rol oynar.”  353 

Modernleştirici elitin değişimi hızlandırmak istemesinin iki temel sebebi 

vardır. Bunlardan ilki elbette ‘geç kalmışlık’tır. Ama ikincisi de ancak kendisinin 

‘hızlandırıcı etken’ olarak rol oynayabileceği gerçeğidir çünkü Batılı olmayan 

toplumlar ‘durağandır’ ve hatta bireyler aktif değil pasiftir. Bu sebeple de bunu 

yapabilecek tek irade modernleştirici elittir: 

 

Yuvarlak bir tarihlendirmeyle, 1500’lerden 1900’ler uzanan dört yüzyıllık bir toplumsal 

değişimin ürünü olan demokrasiye ulaşmak isteyen Batılı olmayan toplumlar, Batı’nın bu 

süre içinde gerçekleştirdiği dönüşümleri çok daha kısa bir zaman dilimi içinde 

gerçekleştirmek durumundadırlar. Bu nedenle de değişim sürecinin son derece yavaş işlediği, 

adeta durağan olan Batılı olmayan toplumlarda insan iradesinin aktif müdahalesi (yani 

eylem) gerekmektedir. Đnsan eylemi – içgüdüsel değil de – önceden (zihinde) tasarlanmış 

olduğundan, bu müdahaleyi ancak modern devletin niteliklerini kavrayabilmiş olan toplum 

kesim(ler)i (özellikle de intelligentsia) yapacaktır. 354  

 

Modernleştirici elitin hızlandırıcı rolüne rağmen, modernleşmekte olan 

ülkeler bu çok kısa bir zaman dilimi içinde Batı ülkelerinin bugünkü konumlarına 

ulaşılabilmiş midir? Eğer moderniteyi yaşamamış toplumlar, modernleşmeye 

Batı’nın başladığı yerden başlamak zorunda iseler bu dönüşüm devrimin kısa süreci 

içinde nasıl başarılmıştır? Ya da başarılmış mıdır? Çiğdem’in buna verdiği yanıt 

olumsuzdur. 

 

Modernite bir projeye refleksiyona, modernizasyon ise bu süreci, refleksiyonu mümkün kılan 

kurumsal-yapısal evrime işaret eder. Bu çerçevede tekrarlanması gereken bir başka yargı, 

                                                 
353 Çetin, a.g.e., s. 107-108 
354 Köker, a.g.e., s. 14. “Batılı olmayan toplumların değişim süreçlerinde gözlenen bu müdahale 
modernleşme kuramına göre modern topluma geçiş aşamasında zorunludur ve geçiş gerçekleşinceye 
kadar demokrasi sorununu askıya almak, yani otoriter siyasal rejimlere katlanmak gerekmektedir.”  
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Batı-dışı toplumların sadece ‘modernleştikleri’, ama modern olamadıkları yani modernitenin 

kurumsal altyapısıyla (modernizasyon) eklemlenebildikleridir. Batılılaşma, kolonizasyon ve 

kapitülasyon ikilisiyle kapitalist pazarın büyümesini de kapsadığından, tarihsel evrimin Batı 

lehine olmak üzere eşitsiz gelişmesini içerir. Batılı olmayan toplumların, hangi adlarla 

adlandırılmış olursa olsun, yaşadıkları ya da maruz kaldıkları ‘modern’ pratikler, tarihsel 

olarak asla ‘çağdaş’ pratikler olmamıştır. Batılılaşma, bu halde zaten, bir ‘telafi edici’ 

ideoloji ve ‘tarihsel gecikmişliğin’ giderilmesi olarak kendini kurmuştur. 355 

 

Modernleşmenin yarattığı tüm olumsuzluklar gözönüne alındığında, ulus 

kurulduktan sonra, modernleştirici elit ve modernleştirilen kitle arasında oldukça 

fazla sorununun tezahür ettiği ortadadır. Bu sorunları özetlersek; Batı-dışı toplumlar, 

kendilerine yabancı bir siyasi, ekonomik ve kültürel değerler sistemini, bir ulus 

kurmak ve modern Batı toplumları arasında yer alabilmek için, çok kısıtlı bir zaman 

içinde, çoğunlukla modernleştirici elitler tarafından gerçekleştirilen bir devrim 

yoluyla, geleneksel değerlerinden tamamen koparak ve sorgulamadan kabul etmek 

durumunda bırakılmışlardır. Bu radikal kopuşun, diğer bir deyişle modernleşme 

adına geleneksel toplumun topyekûn dönüşümünün sorunsuz olmayacağı açıktır. 

Eğer modernleştirici elit, bunu zor ve baskı mekanizmalarıyla yaparsa, toplumun 

yabancılaşması kaçınılmazdır çünkü “bazı fikir ve değerlerin topluma geniş çapta 

yayılmış olması modernleştirici elitin tüm düşünce ve davranışları kontrol altında 

tutulabileceği anlamına gelmemektedir… Kitleler, modernleştirici elit tarafından 

gönderilen mesajları her zaman bünyelerine kabul etmeyebilir… Bu yüzden de, genel 

kamu onlara gönderilen mesajların pasif alıcılarından ziyade, bu mesajları kendine 

uyumlu bir hale getirmeye çalışan aktif bir aktörler grubu olarak algılanmalıdır. Bu 

bakış açısı kitlelerin kültürel kaynaklarına (daha önceden benimsemiş oldukları fikir 

ve değerlere) dikkat çeker. Bu kaynaklara sahip olmaları modernleştirici elitin onları 

sunacağı şeylerin hepsini içselleştirmeyecekleri anlamına da gelecektir.” 356 Ulus 

kurulduktan sonra bu anlamda modernleştirici elitin sorumluluğu daha da 

artmaktadır. Kitleleri, modern Batı toplumu kriterlerine uygun bir toplumsal düzen 

içine entegre edebilmek için, bu kitleleri ikna etmek zorundadır ki, burada da 

                                                 
355 Ahmet Çiğdem, “Türk Batılılaşmasını Açıklayıcı Bir Kavram: Türk Başkalığı Batlılaşma, 
Modernite ve Modernizasyon”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, C. 
III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 68. 
356 Lee, a.g.e., s. 28.  
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Gramsci’nin ve Althusser’in devletin iknayı kolaylaştıran ideolojik aygıtları arasında 

konumlandırdıkları kültür politika ve kurumlarına büyük bir misyon yüklenmektedir.   

Hem Batılı hem de ulusal bir kültürel değerler dizgesinin kabulü, 

modernleşme sürecini pek çok açıdan kolaylaştıracak; toplumu birarada tutarak yeni 

kurulmuş bir ulusun ortak kültürel kimliğinin pekiştirilmesini sağlayacak ve 

böylelikle Batı medeniyetinin evrensel kültürel normlarına uygun bir toplum ve insan 

modeline ulaşmada modernleştirici elit için vazgeçilmez bir ideolojik araç olacaktır. 

Bu yüzden, Batı kültürünün benimsenmesine yardımcı olacak kültür kurum ve 

politikaları oluşturmak, modernleştirici elitin stratejik davranmasını gerektiren bir 

alan olarak karşısında durmaktadır ki gönüllü modernleşmeci toplumlarda böyle de 

olmuştur. Ancak bu, modernleşmenin neden olduğu sorunların, kültür alanında (daha 

spesifik olursak sanat, eğitim ve dil gibi alanlarda) var olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Modernleşmekte olan toplumlar, kültür kurumları ve politikaları 

vasıtasıyla bir taraftan bu sorunları bertaraf etmeye çalışırken, diğer yanda da aslında 

bu politika ve kurumların varlığı bu sorunları beslemeye ve büyütmeye, hatta bazen 

bu sorunların ortaya çıkmasına bile neden olmaktadır.   

Gönüllü olarak modernleşmeyi kabul eden ulusların modernleşme süreçleri 

büyük ölçüde kültür politikalarını da belirlemiştir. Bu ulusların kültüre ve 

modernleşmeye olan yaklaşımlarından yola çıkarak kültür politikalarının oluşum 

sürecinin özelliklerini ve amaçlarını şu şekilde tespit edebiliriz.   

Kültür politikaları oluşum sürecinin özellikleri: 

 

1. Batının kültürel alandaki üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu toplumlar, Batı’yı ve Batı’nın 

kültür düzeyini ve modellerini kendilerine örnek almışlardır. Bunu yaparken de 

etnosantrik Batı zihniyetini sorgulamadan almayı tercih etmişlerdir.  

2. Doğal olmayan bir süreçtir. Batı’nın kendi içinde yaşadığı kültürel dönüşümlerin, Batı-

dışı bir toplum tarafından aynen kabul edilmesi beklenmiştir.  

3. Đlerlemeci bir mantığı vardır. Batı’nın kültürü, kültür kurumları ve kültürel alanda 

yaşadığı dönüşümler Batı-dışı toplumlar tarafından kabul edildiği takdirde, Batı’yla aynı 

kültür düzeyine ulaşılacağı öngörülmüştür.  

4. Modernleştirici bir entelijansiya tarafından gerçekleştirilmişlerdir. Kültürel alandaki 

değişiklikler, toplumun en batılı yüzünü oluşturan entelijansiya tarafından tasarlanmış ve 

yürürlüğe konmuştur.  
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5. Kültür politikaları tepeden inmecidir. Kültürel dönüşümde halkın rol oynaması 

beklenmediği gibi, onun rızası da alınmamıştır. Dolayısıyla kültürel alanda yapılan 

değişiklikler tepeden inmecidir.   

6. Kültürel alanda gerçekleşen devrimler, ani ve geniş çaplı dönüşümlere yol açmıştır.  

Kültürün her alanında bir yenilenme gerçekleşmiş ve bu yeniliklerin çok kısa bir zaman 

dilimi içinde halk tarafından benimsenip uygulamaya konulması talep edilmiştir.  

7. Đkili karşıtlık ilkesi benimsenmiştir. Modern bir kültür seviyesine ulaşmak için 

geleneksel kültür ve değerler reddedilmiştir.  

8. Tek bir ulus kültür kimliği ön plana çıkartılmıştır.  Geleneksel toplumun kültürel 

çeşitliliği göz ardı edilmiş ve tek bir ulus kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır.  

9. Kültürel alanda çağdaş olana değil modern olana önem verilmiştir. Batı’nın 

bugününden ziyade, onu bugüne getiren tüm kültürel pratikler ve değerler bütünü 

gözönüne alınmıştır. Dolayısıyla Batı’nın bugününe değil geçmişine bakılmıştır. Bu da 

ilerlemeci düşüncenin bir sonucudur.  

10. Kültür, ekonomi ve siyasi alanda yaşanan tüm gelişmeler bir bütün olarak algılanmış ve 

birbirlerini besleyecek şekilde uygulamaya konulmuştur. Kültürel reformcu ulusların 

aksine, modernleşme ve batılılaşmayı gönüllü olarak kabul eden toplumlarda kültür de 

en az siyaset ve ekonomi kadar modernleşmenin bir vazgeçilmezi haline gelmiştir. Tüm 

bu alanlarda yaşanan gelişmeler birbirine uyumlu ve bütüncül bir dönüşümü sembolize 

etmiştir.  

 

Modernleşmenin tüm özelliklerinin, Batı-dışı toplumlar tarafından kültürel alanda da 

tekrarlandığı açıktır. Dolayısıyla, Batı-dışı toplumlarda kültür politikaları 

modernleşmeden bağımsız olarak düşünülemez. Bu kültürel projenin gerekçeleri bu 

toplumlarda kültür politikalarının da amaçlarını oluşturacaktır: 

 

1. Yeni, homojen ve modern bir ulus yaratmak; 

a) Yeni ve tek bir ulusal tarih, dil, kültür ve sanat anlayışı yaratmak, 

b) Tüm toplumu bu ulusal kimlik altında birleştirmek, ulusu 

bütünleştirmek, 

c) Bu ulusun varlığını dünyaya ve kendi toplumuna kabul ettirmek. 

 

2. Batılılaşmak ve uygarlaşmak; 

a) Muasır medeniyet seviyesine erişmek için onların kültür kurum ve 

politikalarını aynen benimsemek, 



 
 

113 

b) Bu çerçevede kendi toplumuna bakmak ve onun, kendi geçmişine 

ait ve hatta geri kalmışlığının sembolü olan kültürel değerlerinden 

arındırmak, 

c) Modern ve batılı kültürel pratikleri tüm topluma yaymak. 

 

3. Vatandaş yaratmak; 

a) Tebaa anlayışından vatandaş anlayışına geçmeyi sağlayacak yeni 

bir kültürel algı yaratmak, 

b) Đyi vatandaşlar yetiştirmek,  

c) Vatandaşların ulusa bağlılığını sürekli kılmak için iyi vatandaş 

algısını eğitim ve kültür kurumları aracılığıyla pekiştirmek ve 

yaymak.  

 

Kültür politikalarının bu amaçları farklı toplumlarda farklı önem sırası ve derecesine 

göre uygulamaya konmuştur. Gönüllü modernleşme projelerinde kültür 

politikalarının oluşum sürecinde yaşananlar, bu politikaların amaçlarına ulaşmada 

bazen bir vesile bazen de bir engel teşkil etmişlerdir. Bu engellerin başında, kültürel 

modernleşmenin hızı, kapsamı ve aktörlerinin yanı sıra ilerlemeci, ikili karşıtlık 

ilkesine bağlı, tepeden inmeci ideolojik yaklaşım yer almaktadır. Kısacası kültürel 

modernleşmeyi sağlayacak kültür politikalarının kendileri bazen bu projeyi tehlikeye 

sokmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken en önemli iki ön kabulden ilki, 

Batı’nın kültür kurum ve politikalarını aynen benimsemenin ulusu Batı kadar modern 

bir toplum yapacağıdır ki bu ister istemez toplumda bir yabancılaşmaya sebep 

olmuştur. Kendisine tamamen yabancı bir kültürü, yine yabancı olduğu kurumlar ve 

politikalar aracılığıyla halka kabul ettirmek Batılılaşmak adına alınan büyük bir 

risktir. Đkinci büyük ön kabul ise, Batı kültürünün geleneksel kültürün yerini alacağı 

fikridir. Yüzyılların koruduğu ve şekillendirdiği geleneksel kültürün üstelik çok kısa 

bir zaman dilimi içinde ve tamamen ortadan kalkması ütopik bir beklentidir. Batı-dışı 

toplumlarda Batı kültürüyle önceden yüzleşmiş ve gelişmenin sembolü haline gelen 

şehir ahalisi Batılı değerleri büyük ölçüde benimsemiş olabilir. Ancak geleneksel 

kültürün hüküm sürdüğü şehirden uzak bölgelerde, toplumun geleneklerden kolay 
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vazgeçemeyeceği ortadadır. Kültürel modernleşmenin bu iki ön kabulünün 

ülküselliği, bu projenin gerçekte ne kadar başarıya ulaşacağını sorgulatmaktadır.
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

TÜRK MODERNLEŞMESĐ VE KÜLTÜR POLĐTĐKALARI 

 

2.1. Osmanlı’da Modernleşme ve Kültür Politikaları  

2.1.1. Modernleşme Öncesi Osmanlı’da Kültürel Yapı 

 

Modernleşme öncesi Osmanlı’da ekonomik ve siyasi yapı, kültürel hayatı da 

belirler. Modernleşme esnasında Osmanlı’da kültürün ne gibi ve ne ölçüde 

değişikliklere uğradığını anlamak için kısaca Osmanlı’da modernleşme öncesi 

ekonomik, siyasi ve bunların sonucunda oluşan kültürel yapıya bakmakta fayda 

vardır. Böylelikle, imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecinde modernleşme 

üzerinden kültürü, geleneksel kültürel yapının ne gibi değişimlere uğradığını ve bu 

değişimlere vesile olan kültürel dinamikleri tahlil edebilmek kolaylaşacaktır.  Aynı 

zamanda, Batı’da belirli bir ekonomik ve siyasal çerçevenin içinde filizlenen kültür 

politikalarının, bu koşulların olmadığı ya da yeni yeni oluşmakta olduğu 19. yüzyıl 

Osmanlı’sında kimler ve hangi ölçütler çerçevesinde şekillendirildiğine bakılacaktır.  

Osmanlı Đmparatorluğu, hem modernleşme sırasında, hem de öncesinde 

Avrupa’daki diğer devletlerden sosyo-ekonomik anlamda farklı bir tablo çizer. 

Osmanlı’da, örneğin 18. yüzyıl Fransa’sında olduğu gibi mutlakıyetçi ve 

merkeziyetçi bir yönetim biçimi benimsenmiştir. Osmanlı imparatorluğunda Padişah, 

çok geniş bir coğrafyaya yayılmış  

 

bir imparatorluk üzerinde, mükemmel mutlakıyetçi hükümet mekanizmasının hâkimi oldu. 

Gerçi, şeriatın değiştirilemez hükümlerine tabi idi; fakat Şeriatın kendisi, ona hemen hemen 

mutlak bir iktidar veriyordu ve onun temsilcileri ulema sınıfı da halk arasında onun 

iktidarının sağlam desteğiydi. Hükümet ve ordu – idare edenler ve savaşanlar – onun kişisel 

bendeleriydi; bunlar, hükümdarlarının iradesine karşı hiçbir hakları bulunmayan halk 

kütlesine karşı imtiyazlı ve masun idiler… Öte yandan, geri alınabilir dirliklerle sultana bağlı 

olan tımarlı sınıfı… tarımın gelişmesinde ve köylerin refahında çıkarı olacak kadar görev 

teminatına sahiptiler. Kendisine verilen adla ilmiye [ulema] sınıfı, hukukun, adaletin, dinin 
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ve eğitimin mutlak denetimini elinde tutuyordu… Bu sınıfın mensupları olan ulema, vergiden 

muaftı ve… mülklerini, ve gerçekte statülerini, kuşaktan kuşağa devredebilirlerdi; bu suretle 

de Osmanlı Đmparatorluğunda, belki, teminatlı irsi tek mülk sahibi sınıfı teşkil ediyorlardı. 357 

 

Bunun dışında kalan ve “devlet egemenliği altındaki kişiler, padişahın kulu ve 

tebaasıdır. Halk (reaya), sürü olarak görülür, padişahta da bu sürünün sahibi ve 

hamisi sayılır. Öte yandan benzeri başka devletlerde görüldüğü gibi, Osmanlı’da 

uyruklar (tebaa) arasında hukuksal bakımdan eşitsizlikler olası doğal karşılanır… 

Osmanlı ülkesinde padişahın tebaası olarak yaşayan insanlar arasında geleneksel 

olarak uygulanan önemli statü farkları vardır. Bu farklılıkların başlıcası da; 

Müslüman olup olmamaya dayanan farktı. Devlet hizmetine alınma, vergi ve kişisel 

statü gibi konularda kendini gösteren bu farklar, uyrukluk konusundaki 

düzenlemelere de yansıyordu. Gayrimüslim tebaa bir tür ikinci sınıf uyruk 

sayılıyordu.”  358 

 Bu mutlakıyetçi ve merkeziyetçi düzen içinde, “Osmanlı Đmparatorluğu [batı 

Avrupa’daki çağdaşları gibi] feodal değildi; devletin niteliği, sınıf yapısının 

belirlenmesinde ve toplumsal yeniden üretimdeki rolü, savunduğu düzen ve bu 

düzeni taşıyan hukuk ve üretim ilişkilerine yansıdığı biçimiyle sınıf yapısının 

kendisi, Avrupa feodalizmi adıyla bildiğimiz pre-kapitalist düzenden temelli 

farklılıklar gösteriyordu.” 359 Bu farklılıkların en başında, pre-kapitalist dönemdeki 

gibi bir toprak sahibi aristokrasinin bulunmaması gelmektedir. Dolayısıyla, merkezi 

otorite ve köylüler arasında feodal sistemde olduğu gibi aracı mahalli senyörler ya da 

vassallar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Osmanlı’yı diğer Avrupa devletlerinden 

ayıran en önemli özelliklerden biri “tarımsal yapıda büyük toprak mülkiyetinin 

olmaması[dır.] Tarımsal yapının bu özelliği nedeniyle, gücünü sırf devletteki 

konumuna borçlu olan bürokrasinin karşısına, özerk bir toplumsal tabana dayanan 

toprak sahibi bir sınıfın çıkması mümkün değildi.” 360 Buna paralel olarak şehirlerde 

de Osmanlı kontrol mekanizması, Osmanlı Đmparatorluğu zayıflayana kadar ticari 

                                                 
357 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2007, s. 439-440.   
358 Rona Aybay, “Teba-i Osmani’den T.C. Yurttaşı’na Geçişin Neresindeyiz?”, 75 Yılda Tebaa’dan 
Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 37.  
359 Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Đstanbul, Đletişim, 1995, s. 15.  
360 a.g.e., s. 10.  
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ayrıcalıkları olan bir burjuva sınıfının ortaya çıkmasını engellemiştir. Bu içsel 

ekonomik dinamikler, Osmanlı’nın Avrupa’daki ekonomik ve siyasi değişime neden 

ayak uyduramadığının en önemli sebepleri arasındadır. 361 

Osmanlı Đmparatorluğu’nun kültürel yapılanması da, bu ekonomik ve politik 

yapılanmanın birebir tesiri altındadır.  Mardin bunu şu şekilde açıklar:  

 

Devletin politik ve ekonomik konulardaki denetim iddiası, kültür üstünlüğü hakkıyla da 

destekleniyordu… Bir yanda, tüm devlet mekanizması Sultanın yüceliği mitosunun 

etkisindeydi; öte yanda, sıradan ölümlülere, resmi kültürün simgelerine ulaşmalarını 

engelleyen kısıtlamalar konmuştu. Göçebe ya da yerleşik olan, kırda ya da kentte bulunan 

halkın çoğu için bu kültür ayrımı, çevrede yaşadığını gösteren en çarpıcı özellikti. Yöneticiler 

ve resmi görevliler, kentlerde, daha önceki, başarılı ve kent kökenli (Đranlılarınki gibi) 

kültürlerden kaynaklanan kültürün büyük ölçüde etkisi altındaydılar. Özellikle Đran’ın 

bürokratik kültürü, Osmanlı kurumlarının içine sızmıştı. Örneğin yöneticiler, alt sınıflara 

yabancı dilleri (Farsça ve Arapça) benimsetmişler ve bunları resmi kültürle 

kaynaştırmışlardı. Çevre, resmi düzenin okumuş ve yetişmiş üyelerinin yararlandığı eğitim 

kurumlarından ancak birinden, yani dinsel öğretim kurumlarından yararlanabiliyordu. 

Bundan ötürü, çevrenin, büyük çeşitlilik gösteren kendi karşı kültürünü geliştirmesine 

şaşmamak gerek. Ama çevre, kültür bakımından ikincil bir statüye sahip olduğunun iyice 

farkındaydı… Bu, özellikle hem kırsal hem de kentsel alt sınıflar için geçerlidir ve bu açıdan, 

kentteki kitlelerde çevrenin bir bölümü olarak görülebilir. Osmanlıların en güçlü olduğu ve 

Sultan imgesinin elle tutulur bir ekonomik gerçeklik taşıdığı sırada bile saray, resmi göreviler 

ve siyasa halk takımının uzak durduğu ve ürkütücü şeylerdi. 362 

 

Merkez ve çevre arasında net bir ayrıma dayanan bu kültürel yapılanma en 

güzel ifadesini, yine Mardin’in “büyük ve küçük gelenek” kavramlarında bulur. 

“Büyük ve küçük kültürel gelenek bizim kabaca halk – divan edebiyatı ikiliği olarak 

                                                 
361

 “Đçsel dinamiklerin etkisi ile değişim, Osmanlı toplumunda, Padişah, patrimoniyal bürokrasi ve 
ideolojik-dinsel devlet aygıtı diyebileceğimiz ulema [merkezi otorite], üçlüsünden oluşan bir kontrol 
mekanizması dolayısıyla yavaşlatılmıştır. Batı Avrupa’da, tüccar gruplarını, pazar ekonomisine dayalı 
güçlü bir sosyal sınıfa dönüştüren süreç, Osmanlı toplumunda oluşmamıştır. Batı burjuvazisinin lehine 
gelişen, devrimsel nitelikteki iktisadi kaynakları kontrol eden grupların bunları siyasal erke 
çevirebilmeleri süreci Osmanlı toplumunda görülmemiştir. Bu olgunun iki nedeni olabilir; bir yandan, 
sözünü ettiğimiz kontrol mekanizması diğer yandan da, özel mülkiyetin sınırlı statüsüdür. “ Bkz. Ali 
Kazancıgil, “Türkiye’de Modern Devletin Oluşumu ve Kemalizm”, Türkiye’de Politik Değişim ve 
Modernleşme”, Der. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Đstanbul, Alfa Aktüel, 2007, s. 180.  
362 Şerif Mardin, “Türkiye Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre Đlişkileri”, 
Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Der. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Đstanbul, 
Alfa Aktüel, 2007, s. 104-106.  
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bildiğimiz olayın daha genel ve bilimsel bir ifadesidir… Bu görüşe göre, kültür iki 

ana kola ayrılabilirdi: biri kırsal bir hayat yaşayan ve tarımla geçinen insanların 

kültürü, diğeri de şehirde yaşayan özellikle yönetici sınıfın kültürü.” 363 Genel de 

ekonomik ve siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu ikiliğin, kültürel ve sosyal 

ortama yansımasını Mardin şu şekilde açıklar:  

 

Ekonomik sistemde şehir hayatının önem kazanması ile baş gösteren değişikliklerin bir de 

kültürel yanı vardır ki, bunu da şimdi inceleyeceğiz. Gazi sisteminin ortadan kalkmasının ve 

bürokratlaşmasının sonucunda iki tip yaşantı billurlaştı. Biri sultanın ve sarayın etrafında 

toplananların hayatı, diğeri de çevrenin hayatı. Burada çevre kelimesi, aşiret kalıntılarını, 

köylüleri ve hatta Đstanbul’daki alt sınıfları bile kapsayabilecek bir genişlikte kullanılmıştır. 

Bu ikili grubun en belli başlı özelliği, birinin vergi toplayıcılardan, diğerinin de vergi 

ödeyicilerden meydana gelmesidir. Bu temel iktisadi fark nedeniyle metropolle çevrenin 

kültürü birbirlerinden ayrı olarak belirginleşti. Bir yanda sarayın ve yönetici seçkinlerin 

kültürü, öte yanda çevrenin, yani kitlenin kültürü. Sarayın kültürü, askeri ve bürokratik 

görevlilerden oluşan dar bir çevreye kısıtlanmıştı. Önemli din adamları da, biraz ayrı 

olmalarına rağmen bu gruba dâhildirler. Yöneticilerin kültürüne dâhil olan iki grup da, 

Arapça ve Farsçadan serbestçe yararlanan Osmanlı dilini kullanıyorlardı. Çevrenin dili ise 

sade Türkçe idi. Böylece Osmanlı kültürel yapısı çok zayıf bağlarla birbirine bağlı ve 

semboller alanında birbiriden kesinlikle ayrılmış iki gruptan oluyordu. Bağlantı 

kurumlarından biri tekkelerdi. Đkincisi de, üst tabaka çocuklarının kültürel hayata halk 

edebiyatının yaygınlaşmış hikâyelerinin okuyarak girmeleriydi. Kitleler ise, halk kültürünü 

küçümseyen insanlar tarafından yönetildiklerinin farkındaydılar. Onları, bu iki kültür 

arasındaki farktan yararlanarak bilgiçlik taslayan, alt sınıfları aldatmaya çalışan kimseler 

olarak gösterdiler. Türk gölge oyununda bu şarlatanları Hacivat canlandırır. Onun karşısında 

ise sokaktaki adamı temsil eden Karagöz vardır. 364 

                                                 
363 Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” Türk Modernleşmesi, Der. Mümtaz’er 
Türköne, Tuncay Önder, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2001, s. 22.  
364 a.g.e., s. 55-56. Ayrıca bkz. Emre Kongar, “Türkiye’de Kültürün ve Kültür Politikasının Dünü, 
Bugünü, Yarını Üzerine”,  Kültür Üzerine, Đstanbul, Remzi Kitabevi, 2005, s. 43-44: “Osmanlı’nın 
ikinci kültürel niteliği, seçkinlerle halk arasında görülen ünlü kültür ikiliğiydi. Bir yanda divan şiiri, 
öte yanda halk ozanları, bu ikiliğin en güzel simgesidir. Aslında bu ikilik, salt bir üstyapı niteliği 
olmaktan çok daha temeldeki nedenlere dayanıyordu. Bilindiği gibi, Osmanlı’da üretimi halk yapar, 
vergiyi halk verirdi. Yönetici sınıf ise ne üretim yapar, ne vergi verirdi. Onun işi, askerlik ve 
yönetimdi. Din ile uğraşanlar da aynı ayrıcalıklardan yararlanırlardı. Böylece ilmiye ve seyfiyeden 
oluşan askeri (yönetici) sınıf reayadan (halktan) tümüyle ayrı bir dünyada yaşardı. Osmanlı’nın düzeni 
böyle kurulmuştu. Devşirme denilen usule, ana-babasından küçük yaşta alınan genellikle Ortodoks 
Hıristiyan çocuklar, padişahın kulu olarak yetiştirilirlerdi. Böylece toplumda, etnik, kültürel, ailesel, 
ekonomik ve siyasal köken sahibi olamayan merkez bürokratların (vezirlerin, yeniçerilerin) yaşamları, 
Sultan’ın iki dudağı arasına bağlı kalırdı. Toprağı işleyenler, köylüler, merkez memurları ve Padişah 
arasındaki ince dengeye dayalı olan bu düzen, zorunlu olarak ikili bir kültür yapısı doğurmuştur.”  
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Arap ve Fars öğeleri ile bezenmiş Đslami geleneğin, kültürün reayanın 

kültüründen üstün ve ulaşılmaz olması amaçlanmaktadır. Büyük gelenek ve küçük 

geleneği birbirinden ayrı tutmak için Arap ve Fars kültürlerinin saray içinde 

kullanılmasının bir nedeni Padişahı ululamaktır.  Avrupa’daki mutlakıyetçi 

rejimlerde de görüldüğü gibi, yönetici kültürel ve sanatsal ürünleri sadece kendi 

ululuğunun ve gücünün meşruiyeti ve idamesi için bir araç olarak görür. Ayrıca, 

büyük geleneğin, küçük gelenekten ayrı tutulması yönünde izlenen politika, 

Padişahın ululuğunun idamesi için gereklidir.  

Büyük gelenek ve küçük geleneğin birbirinden ayrı durmasının bir başka 

sebebi de, imparatorluğun büyüklüğü ve bulunulan sosyo-ekonomik ve siyasi yapının 

buna izin vermemesidir.  

 

Bugünlerde hükümeti temel görevleri arasında düşünülen birçok konu, uyrukların kendi 

özerk, dinsel millet cemaatlerinde, iktisadi loncalarda ve tarikatlarda, diledikleri gibi 

ilgilenmelerine bırakılmıştı. Sağlık, eğitim, toplumsal güvenlik, iletişim ve sanayinin, 

ticaretin ve tarımın yürütülmesi, böylece büyük ölçüde geleneksel Osmanlı yönetiminin alanı 

dışında kalmıştı… Ayrıca ve aslında daha önemli olarak, geleneksel Osmanlı yönetim sistemi 

ademimerkeziydi.” 365  

 

Büyük geleneğin dışında kalan küçük geleneğin bu âdemi merkeziyetçi ortamda 

varlığını sürdürmesi ve gelişmesi mümkün olmuştur.  

Bu durum, büyük gelenek ve küçük geleneğin tamamen birbirinden kopuk 

olduğu anlamına gelmemektedir. Osmanlı kültüründe din saray ve halk kültürünü 

birleştiren en önemli öğedir. Kongar’a göre,  

 

Osmanlı’nın birinci niteliği tüm topluma Đslam kültürünün egemen olmasıydı. Kanımca, 

bugün yapılan en büyük yanlışlardan biri, Đslam kültürünü küçümsemektir. Oysa, Osmanlı’ya 

gelene dek yedi yüzyıllık bir birikim sağlamış olan Đslam kültürü son derece renkli, geniş, 

zengin ve görkemli bir kültürdü... Resim yerine minyatürün gelişmesi, mimarinin, 

                                                 
365 Stanford J. Shaw, “Some Aspects of the Aims and Achievements of the Nineteenth Century 
Ottoman Reformers”, Beginnings of Modernization in the Middle East, Ed. by. W. R. Polk, R.L. 
Chambers, Chicago, The University of Chicago Press, 1968, p. 29’dan çeviren ve aktaran Köker, 
Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, s. 128.  
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insanoğlunun sonsuza dek övünebileceği boyutlara ulaşması, şiirin ve müziğin tasavvuf ile 

koşut biçimde gelişmesi hep bu kültürel özelliğin sonuçlarıydı. 366   

 

Dolayısıyla, hem büyük hem de küçük geleneği “tekil bir biçimde 

egemenliğinde tutan” 367 dindir.   

Dinin kültürel alana bu denli müdahil olmasının sonucu da Osmanlı’da 

Rönesans ve Hümanizm sonrasında Batı sanatında olduğu gibi bir dünyevileşme 

yaşanamamış olmasıdır.  

 

[Avrupa’da] Rönesans hareketinin ayırıcı niteliği olan ve orijini itibarı ile direk kültür sanat 

ile ilgili olan hümanistler; yaratıcılık eğilimlerini uygulanan katı kurallardan dolayı körelten, 

aklın gücünü sınırlayan ve sadece ruhban sınıfına yarayan dinsel ideolojiyi savunan Katolik 

kilisesinin kurallarına karşı çıkarak uhrevi olan yerine dünyevi olanı, kaderciliğin yerine aklı 

kullanarak kaderi değiştirme çabasını, tanrının yerine insanı, dogmaların yerine bilimin 

üstünlüğünü koymuşlardır.368 

 

Avrupa’da yaşanan bu kültürel devrim sonucunda, kültür-sanat üretiminin amacı ve 

nesnesi uhrevi olandan dünyevi olana, insana ve doğaya kaydırılmıştır. Resimden 

tiyatroya artık her alanda doğal olan, gerçekçi olan yakalanmaya çalışılmış ve insan 

ve doğa gerçekçi bir biçimde sanat ürünlerine aktarılmıştır. Keza 19. yüzyıla kadar 

Osmanlı’daki sosyo-kültürel durum buna izin vermemektedir. Pekman gösteri 

sanatları üzerinden Avrupa ve Osmanlı’yı şu şekilde karşılaştırmaktadır: 

 

Avrupa tiyatrosunda özdeşleşmeye dayanan oyunculuk anlayışının altyapısını oluşturan 

karakter kişileştirmesi kavramının temellerini, Ortaçağ’ın yıkılmasıyla birlikte oluşmaya 

başlayan ‘birey’de aramak gerekir. Nitekim, tiyatroda karakter kişileştirmesinin zirvesi 

sayılabilecek gerçekçi tiyatro anlayışının, Avrupa’da bireyin altın çağına denk gelmesi de bu 

yüzdendir… Osmanlı toplumu kulluk ilişkisine dayanan ümmetçi bir toplumdur; böyle bir 

toplumda bireyin oluşumunu beklemek olası değildir. Dolayısıyla bireyin olmadığı bir 

toplumun sanatında da karakterin varlığından söz edemeyeceğimiz gibi, sıradan tiyatro 

seyircisinin de karaktere dayalı bir kişileştirme ile özdeşleşebileceğini, duygusal bir yakınlık 

kurabileceğini düşünemeyiz… [Bundan dolayı Karagöz, Meddah ve Kukla’da… oyuncunun 

                                                 
366 Kongar, a.g.e., s. 42-43.  
367 a.g.e., s. 43. 
368 Kona, a.g.e., s. 41.  
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o kişiye bürünmesi mümkün olmadığı gibi, izleyicide de herhangi bir gerçeklik duygusu 

oluşmaz. 369 

 

Keza, aynı şekilde Öndin’in de belirttiği gibi “On dokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı 

resim sanatının içeriğini, bazı resimlerdeki doğa tasvirleri ve padişah portreleri 

dışında, el yazmalarında bulunan minyatürler oluşturur. Kuran’da açık bir buyruk 

olmasa da Đslâm dini tasviri yasakladığından Đslâm sanatçısı soyutlama yoluna 

giderek, ışık-gölge, perspektif, hacim gibi gerçeği, gerçek olanı tanımlayan her şeyi 

resimden atmıştır.” 370 Dolayısıyla ne küçük ne de büyük gelenek içinde yer alan 

sanatlarda Osmanlı Đmparatorluğu’nun din tabanlı sosyo-kültürel durumu gerçekçi-

bireyci bir yaklaşıma izin vermiştir.  Öte yandan, Avrupa sanatı büyük gelenek 

içinde az da olsa barınabilmiştir. Öndin’in de işaret ettiği gibi örneğin Padişahlar, 

Avrupalı sanatçılara portrelerini yaptırmışlardır. Uzun yıllar saray sınırları içinde 

birarada bulunan Avrupa ve Đslâmi sanat birbirini kısıtlı bir çerçevede etkilemiştir. 

Ama özetle bu dönemde Batı sanatının Osmanlı içindeki varlığı, farklı bir sanat ve 

birey anlayışının gelişmesine yol açtı demek pek de mümkün gözükmemektedir.  

Mardin’e göre, Osmanlı Đmparatorluğu’nun Avrupa’dan farklı olan siyasi ve 

ekonomik konjonktüründe ortaya çıkan ve kültürel boyutu da olan küçük ve büyük 

gelenek karşıtlığı ve Avrupa’daki gelişmelerden kopukluk, Osmanlı’da 

modernleşmenin başlangıcına kadar devam etmiştir: “Osmanlı Đmparatorluğu, 19. 

yüzyılın başında kültür bakımından küçük ve büyük geleneklerin bütünleşmedikleri 

bir durumdaydı. Aynı zamanda, Đmparatorluk, Batı’nın geçirmiş olduğu ve sosyal 

yapısını yeniden yoğuran ayanlık inkılâbı, pazar inkılâbı ve sanayi inkılâbı gibi 

önemli tarihsel gelişmelerden uzak kalmıştı.” 371 Bunun en temel sebebi,  “Osmanlı 

yöneticilerinin devletlerini iki kıtanın, iki denizin, iki dinin ve iki âlemin efendisi 

olarak sayacak aşırı bir büyüklük duygusu geliştir[miş olmalarıydı]... Kendi 

açılarından böyle bir duyguda haklı görünüyorlardı. Osmanlı devleti, Asya despotik 

serisinin en son doruğu olmuştu. Doğmakta olan yeni Batı’da bu duyguyu kıracak 

                                                 
369 Pekman, a.g.e., 2002, s. 30-31.  
370 Nilüfer Öndin, Cumhuriyetin Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, Đstanbul, Đnsancıl Yayınları, 
2003, s. 26-27.  
371 Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”,  s. 22. 
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dinsel, siyasal ve hatta ekonomik bir güç yoktu.” 372 Dolayısıyla, “Osmanlı devleti 

Batı geleneğinin kapı komşusu olduğu halde, hatta tarihinin başında ondan 

etkilenmiş olduğu halde, batılılaşma anlamında çağdaşlaşması tarihinin sonuna dek 

olmamıştır.” 373 Zira Osmanlı’da yönetici sınıfın büyük geleneği ile halkın küçük 

geleneği arasındaki karşıtlığın sürmesinde; Batıdaki bu gelişmelerden uzak kalma 

sonucu bir başka kültürel alanın (burjuva kültürünün) gelişememesinin de payı 

büyüktür. Sonuçta büyük geleneği sorgulayarak onun değişimini talep edecek bir 

sınıf mevcut değildir. Devletten kültürel taleplerde bulunmaya başlayan bir burjuva 

sınıfının olamaması, siyasi ve ekonomik anlamda merkezi otoritenin ve kültürel 

anlamda büyük geleneğin sarsılmasına imkân vermemiştir.  

 

2.1.2. 19. Yüzyılda Osmanlı’da Modernleşme ve Kültür Politikaları  

  

18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl başlarında mevcut sosyo-ekonomik ve 

politik düzenin, Osmanlı imparatorluğunun devamını tehdit eden bir noktaya 

ulaşması sonucunda, Osmanlı’da modernleşme kaçınılmaz olmuştur.  

 

Osmanlı Đmparatorluğu’nda modernleşme Batı Avrupa’daki gibi endüstri devrimi ile bir 

arada, onunla sıkı sıkıya bağlı bir olgu olarak ortaya çıkmamıştır. Askeri yenilgi, toprak 

kaybı ve hazinede büyüyen açık yüzünden oluşan tehdidi ortadan kaldırmanın çaresini arayan 

politik otoritelerin giriştikleri yenilik çabaları ve Batı Avrupa’ya özgü düşünce ve fikirlerin 

Osmanlı toplumunda, yavaş da olsa yayılması ve özellikle Babıali’de görev yapanların 

önemli bir kısmı tarafından benimsenmesiyle, Osmanlı’da modernleşme olgusu ortaya 

çıkmıştır. 374   

 

Bir yanda, imparatorluğun özellikle askeri ve ekonomik anlamda çökmekte olduğunu 

gören Osmanlı yöneticilerinin değişim zorunluluğunu fark etmesi, diğer yanda, 

Avrupa devletlerinin Osmanlı imparatorluğu üzerindeki siyasi ve ekonomik çıkarları 

doğrultusunda onu özellikle Osmanlı’da yaşayan azınlıkların hakları ve ekonomik, 

                                                 
372 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Đstanbul, Doğu-Batı Yayınları, 1978, s. 37. 
373 a.g.e., s. 33.  
374 Ersin Kalaycıoğlu , Ali Yaşar Sarıbay, “Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Politik Değişme”, 
Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Der. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Đstanbul, 
Alfa Aktüel, 2007, s. 7. 
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hukuki ve idari düzen ve kurumlar konusunda görünür politikalar üretmeye 

zorlaması sonucu Batı odaklı bir modernleşme başlamıştır.  

 Modernleşmenin ana hareket noktası; Osmanlı’nın çöküşü iken, bu çöküşün 

önlenebilmesi için gereken politikalar çöküşün sebeplerinden hareketle tanımlanmış 

ve uygulamaya konulmuştur. En temel sebep; Osmanlı’nın Avrupa devletleri 

karşısında özellikle askeri anlamdaki yenilgileridir. 375  

 

Toprak rantı ve yayılma siyasası üzerine kurulmuş bir mali yapının, askeri yenilgiler ve 

onları izleyen büyük toprak kaybıyla birlikte sarsılmasına çare arayışları, on sekizinci yüzyıl 

boyunca da, özellikle Batı Avrupa’nın askeri örgütünü; ve eğitim programlarını Osmanlı 

ordusuna uyarlama gayretleri Tanzimat Fermanı’ndan önce ortaya çıkmıştır. Nihayet, bir 

düşünce olarak Batı Avrupa’nın, özellikle Fransa ve/veya Avusturya’nın model alınarak, Batı 

düşünce ve teknik gelişmelerinin Osmanlı toplumuna uyarlanması fikri de on sekizinci 

yüzyılda izleri görülen bir olgudur. Dolayısıyla, Tanzimat, Osmanlı Đmparatorluğu’nda 

reformların düşünülmeye başlandığı ve hatta uygulamaya konulduğu ilk dönem 

olmamıştır.376 

 

Modernleşme yönündeki “bu çabaların III. Selim dönemiyle başladığını görmek 

mümkündür… Fransız devrimi ile birlikte askeri reform hareketlerine hız verilmiş ve 

Batı düşüncesinin Osmanlıdaki yıkıcı etkileri (milliyetçi isyanlar) ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. Fakat zamanla bunun yetersizliği anlaşılınca ordunun da 

bir parçası olduğu modern bir siyasal, toplumsal ve ekonomik yapı kurmak zorunda 

olduklarını gördüler.”377 Dolayısıyla, “Tanzimat daha önceleri de var olan Batıcılık, 

askeri reform, mali sorunları çözme, yönetimde yenilik fikirlerinin bir aşaması olarak 

bazı politik uygulama ve gelişmelerin bir başlangıcıdır.” 378 Tanzimat’la birlikte, 19. 

yüzyıl boyunca yeni şekillenen sosyo-politik, ekonomik, hukuki ortam ve eğitim ve 

kültür alanları birbirlerini karşılıklı etkileyeceklerdir.  Gerçekten 19. yüzyıldan 

itibaren askeri alanda yapılan reformların, kültür-sanat hayatına etkisi kısa vadede 

gerçekleşir.  

 

                                                 
375 Berkes, a.g.e., s. 41-50.  
376 Kalaycıoğlu, Sarıbay,  a.g.e., s. 6-7.  
377 Çetin, a.g.e., s. 194.  
378 Kalaycıoğlu, Sarıbay, a.g.e., s. 7.  
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II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduyu 

kurması ve yeni kurulan ordunun çok sesli müziği topluma tanıtması en önemli 

olaylardandır. Bu dönemde; Selçuklulardan beri süregelen savaşlarda, askere yürüyüşünde 

ritm veren Mehterhane (Askeri Mızıka Takımı) dağıtılmış ve 1833 yılında Mızıka-i 

Hümayün kurulmuştur. Savaşlardaki başarısızlıkların sebebi olarak görülen, askere batıda 

olduğu gibi düzgün ve uyumlu yürüyüş sağlayacak yeni bir düzen aranmaya başlandı… 

Guiseppe Donizetti, 1828 yılında Đstanbul’a gelerek yönetici ve öğretmen olarak göreve 

başlamıştır. Enderun’un en seçkin öğrencileri Donizetti’nin emrine verilmiştir… 

Donizetti’nin seçilmesinin özel sebebi ise Đtalyan ve Fransız ordularında bir ara Napoleon’un 

yanında hizmet görmesi[dir]… 1846 yılına kadar resmi marş olarak çalınan Mahmudiye ve 

Muradiye Marşları, Donizetti tarafından bestelenmiştir.379 

 

Böylelikle, Batı sanatı, büyük geleneğin önemli ayaklarından biri olan ordu içine 

resmen sızmıştır. Çok sesli müziğin ordunun ıslahına yardımcı olması için kullanımı 

gibi naif bir yaklaşım, aslında modernleşmenin önemli sorunsallarından birine işaret 

eder. Yine ordunun ıslahı için eğitim alanında, “Batı sistemini örnek alan askeri 

okulların açılması ve bu okullarda yetişen subayların kendilerini devletin 

kurtarılmasına adaması yeni bir modernleştirici sınıf olarak ortaya çıkmalarına neden 

olmuştur. Harbiye, Mülkiye ve Askeri Tıbbiye okullarından yetişen bilgili bir kuşak 

Batıyı, Batıda geliştirilen müspet bilimle bir tutan bir anlayışa sahipti.” 380 Ordunun 

ıslahının beraberinde eğitim ve sanat alanlarında da ıslaha yol açması, 

modernleşmenin, bütüncül bir paket olduğu ve her alanda yaşanması gerektiği 

fikrine dayanmaktadır. 

Devletin yitirilen gücüne tekrar kavuşması için bu doğrultuda “3 Kasım 

1839’da, önde gelen reformcu ve Hariciye Nazırı Reşit Paşa tarafından yazılan ama 

yeni padişah [I. Abdülaziz] adına ilan edilen bir hatt-ı hümayun[un], saray kapıları 

dışında (Gülhane Meydanı’nda, bu nedenle de adı Gülhane Hatt-ı Şerifi’dir) Osmanlı 

devlet ileri gelenleri ve yabancı diplomatlardan oluşan bir topluluğa okunması” 381 ile 

birlikte başlayan “Tanzimat, dağılma tehlikesi altında olan imparatorluğu yeni 

                                                 
379 Fethiye Erbay, Mutlu Erbay, Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Atatürk’ün Sanat Politikası, 
Đstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 37.  
380 Çetin, a.g.e., s. 195.  
381 Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, Đstanbul, 
Đletişim, 2004, s. 79. 
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prensipler etrafından toplayarak birlik ve düzeni yeniden kurmak ister.” 382 Bu 

kapsamda, “Osmanlı hükümetinin amacını ifade etmekte olan bu hatt-ı hümayun 

gerçekte dört temel reform vaat etmekteydi: 

 

� Padişahın tebaasının can, namus ve malının güvence altına alınması, 

� Đltizam sistemini yerini alacak muntazam bir vergilendirme sistemi,  

� Zorunlu askerlik sistemi, 

� Hangi dinden olursa olsun bütün tebaa için yasalar önünde eşitlik. 383 

 

Bu vaatlerden özellikle ikincisi, hâsılı vergi sisteminin düzenlenmesi, ordu ıslahatı 

ile başlayan ve özünde “merkezi yönetimin güçlenmesine ve merkezde güçlü bir 

bürokratik yapının kurulmasına yol açan” 384 bir dizi pratikten bir tanesidir.  

 Tanzimat’la birlikte güçlenen ve politik, ekonomik ve sosyal 

modernleşmeden faydalanan ve nihayetinde modernleşmeye ve uluslaşmaya dolaylı 

katkısı olan diğer bir Osmanlı nüfusu gayrimüslimlerdir. Tanzimat reformunda 

uygulama alanı muğlâk bırakılsa da, gayrimüslim nüfus Tanzimat’tan itibaren 

iyileşen bazı hukuki, ticari, sosyal ve kültürel haklar elde etmiştir.  

 

Osmanlı tebaasına ilk kez can, mal, namus ve ırz güvencesi getirilmiş, bazı kişisel 

özgürlükler ve haklar tanınmıştır. Güvence ve eşitlik vaatleri, gerçekleşme olasılığının ne 

düzeyde kalacağı bilinmese de, geçmiş döneme göre tebaanın sadece vergi verme ödevinin 

değil, haklarının da olduğu önemli bir aşamaydı. Ancak, toplumun öteki katmanlarına oranla 

en çok ‘kapitalistleşmiş’, Batı modernizmine ve milliyetçiliğe en yakın ‘gayrimüslim’ 

tebaanın dışında, ekonomik ve sosyal koşul ve konumlarında belirgin bir değişiklik olmayan 

Müslüman halkın derinden gelen bir talebinin o günkü koşullar içinde varolamayacağı 

açıktır. Dahası, kişi hakları ve eşitlik ilkesinin kabulü, tebaanın demokratik siyasal hakkının 

tanınmasından çok, uluslar arası kapitalist ekonomiyle yakınlaşma amacının ürünüdür. Başka 

bir deyişle, güçlü kapitalist dünya ekonomisinin etkisi altına giren Osmanlı yönetiminde, 

imparatorluğun çöküşünü önlemek için Batı kurumlarından esinlenme arzusu artıyor, 

Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesinin ardından, imparatorluğun geride kalan tebaa ile 

de birlikte tutması beklenen bir tür zorunlu ‘liberalleşme’ yaşanıyordu. 1869 yılında 

yayımlanan ‘Tabiyet-i Osmaniye Kanunnamesi’ ise, gayrimüslim uyrukların yabancı 

                                                 
382 Öndin, a.g.e., s. 19.  
383 Zürcher, a.g.e., s. 79.  
384 Çetin, a.g.e., s. 194.  
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devletlerin uyrukluğuna geçerek kapitülasyonlardan yararlanmaları ve Osmanlı 

yükümlülüklerinden kaçmalarına bir son vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kanunname, 

Osmanlı ülkesinde ikamet eden herkesi din ve mezhep farkı gözetmeksizin, Osmanlı uyruğu 

sayıyor, aksini iddia edenlerin bunu kanıtlamasını istiyordu. 385 

  

Bu aynı zamanda Osmanlı’da ilk kez bir tüccar/burjuva sınıfın yükselişi anlamına 

gelir. “Ticaret geliştikçe Avrupa pazarları ile yerli üreticiler arasında bağı kuranlar 

Hıristiyan ve Levanten nüfus oldu… Böylece, dini ve etnik öğeler sınıf 

farklılaşmasını örtecek işlev kazanıyordu.” 386 Hıristiyan azınlık, Avrupa 

devletlerinin himayesinde talep edebildikleri haklarla da Osmanlı toplumu içinde 

Avrupa’daki ekonomik gelişmeler paralelinde ortaya çıkan sınıfsallığa dayanan ve 

tabandan gelen bir sivil toplum oluşturma potansiyeline sahip tek nüfustur.  

Özetle, imparatorluğun güçlenmesi için ortaya çıkan bürokrat sınıf, Avrupa 

ile girdikleri siyasi ve ekonomik ilişkiler sonucu elde ettikleri bazı haklar ile 

Müslüman tebaaya göre giderek daha ayrıcalıklı bir konum elde eden gayrimüslim 

tebaa ve Levantenler, merkezileşen Osmanlı yönetimi ve en nihayetinde Osmanlı’nın 

ekonomik ve politik hayatına doğrudan müdahil olan Avrupa devletleri, 19. yüzyıl 

boyunca Osmanlı’nın idaresini, hukukunu, ekonomisini ve eğitimini olduğu kadar 

kültür politikalarını da şekillendiren aktörlerdir. Bu aktörlerin ortak hareket noktası 

Batılılaşmanın kaçınılmaz olmasıdır. Tabii ki Batılılaşma tüm sınıflar için aynı 

anlamı taşımaz. Bu dönemde Osmanlı’da Batılılaşma ve modernleşme, kültürel ve 

sosyal hayata aktif olarak katılan sınıfların politik ve ideolojik beklentileriyle 

kesiştiği noktalarda, farklı farklı kültür politikaları üretimine vesile olmuştur. Bu 

anlamda 20. yüzyılın başına kadar bu politikalar, ne amaç, ne kapsam, ne de hedef 

kitle bakımından bir bütünlük arz etmedikleri gibi karmaşık, ideolojik ve 

çoğuldurlar. Ayrıca, kültür politikalarını belirleyen farklı sınıfların içinde de 

modernleşmeye karşı tavır her zaman aynı olmamıştır. Dolayısıyla Inglehart’ın 

modernleşmeyi etkileyen faktörler arasında belirttiği geribildirim 387 kültürel alanda 

da kendini göstermiştir.  

                                                 
385 Artun Ünsal, “Yurttaşlık Zor Zanaat”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, 
Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 12.  
386 Keyder, a.g.e., s. 36-37.  
387 Inglehart, a.g.e., s. 69. 
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19. yüzyılın başında Osmanlı imparatorluğunun o zamana kadarki kültürel 

hayatında en belirleyici öğe olan büyük gelenek-küçük gelenek ikilemi, Tanzimat 

boyunca devam edecektir. Özellikle kırsal alandaki küçük geleneğe ait kültür-sanat 

faaliyetlerini, devletin kültür politikalarına dâhil etme gibi bir girişim yoktur. Kırsal 

alandaki halk kültürünün nispeten özerk ve özgür bir statüde varlığının idamesine 

izin verilmiştir. Bu dönemde kültür politikaları daha çok merkezdeki (özellikle de 

Đstanbul) kültür-sanat faaliyetlerini de kapsamıştır. Bu anlamda, şehrin alt sınıflarının 

kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin modern/batılı unsurlarla bağdaştırılması yönünde 

çaba gösterilmiştir. 19. yüzyıl boyunca ağırlıklı olarak büyük geleneğin 

modernleşmesinden bahsedilebilir. Ancak şehir hayatındaki küçük gelenek de 

modernleşme ile yüzleşmek durumunda bırakılmıştır.  

Modernleşme yönünde devletin kuvvetlendirilmesinin temellerinin atıldığı 

1839 yılından sonra, hukuki, idari, politik alanlarda büyük bir ivme kazanılması, 

modernleşmenin en temel sorunsallarından birini – modern ve geleneksel ikili 

karşıtlığını– gündeme getirmiştir. “Yenileşme hareketlerinin toplumsal düzende 

yarattığı Batılı ve Batılı olmayan kurumlar arasındaki ikiliğin görüşleri bakımından 

şöyle sınıflandırılabilir: Bir yanda modern batılı kurumlarla Osmanlı Devleti’nin 

geleneksel kurumlarını birarada ve uyum içinde tutulmaya yönelik bağdaştırmacı 

görüşler, diğer yanda ise Osmanlı Devleti’nin geleneksel kurumlarının tümüyle 

ihyasını savunan düşünceler. Batılı ve Batılı olmayanlar arasındaki çatışmanın 

giderilmesi yönündeki bu düşünceler. Osmanlı Devleti’nde yönetenler katında 

varolan kendini algılama biçiminin yavaş yavaş Batı’nın üstünlüğünü kabul etmeye 

dönüştüğünü göstermektedir.” 388  

Metin And, Tanzimat döneminde özellikle devlet ve ardından bürokrat 

sınıfın, idari, askeri, ekonomik alanlarda olduğu kadar kültürel alanda modern-

geleneksel çatışması konusunda ne gibi politikalar ürettiğini şu şekilde 

çözümlemiştir.   

 

� Kültürümüzde varolan bir öğenin yanına yabancı bir öğenin alınışı. Geleneksel Türk 

şiiri varken ve yaşarken Avrupa şiir anlayışında yeni biçim ve türlerin Türkiye’ye 

yerleşmesi. Böylece eskinin yanında yeniyi kurma. Nitekim III. Selim Yeniçeri 

                                                 
388 Vurgu bize aittir. Köker, a.g.e., s. 126.   



 
 

128 

Ocağı’nın yanısıra Nizam-ı Cedid, Medresenin yanında bir takım teknik öğretim 

okulları, Devlet bütçesi yanında Đrad-ı Cedid Hazinesi bu yan yanyanalığa örneklerdir. 

Asal konumuz olan tiyatro için de böyle bir yanyanalıktan söz edilebilir. Gerçi Karagöz, 

Ortaoyunu gibi geleneksel tiyatro türlerimizin Batı tiyatrosuna göre tam benzer şeyler 

olduğu ileri sürülemez. Ancak Batılılaşma ile tiyatro türleri Türkiye’ye girerken XIX. 

yüzyılda Karagöz ve Ortaoyunu en önemli gelişmeyi gösteriyordu… 

� Bir kültür öğesinin yerine yenisini yerleştirmek… Nitekim III. Selim çağında Yeniçeri 

Ocağı’nın yanısıra Nizam-ı Cedid’in yaşatılmasının sakıncalarını gören II. Mahmut 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırmıştır. Bir bakıma Batı resminin Türk minyatürünün yerine 

alması da bir örnektir. Gerçi XIX. yüzyılda sayıca az da olsa minyatür örnekler varsa da 

Batı resim anlayışı ve tekniği yerleşmiştir. Bu kurumlar, bu kültür öğelerinde tam yerine 

oturmamışlık, benimsenmemişlik, sindirilmemişliğin rahatsızlığı sürekli duyulmuştur… 

� Olmayan bir kültür öğesinin boşluğunun alıntı ile doldurulması. Örneğin geleneksel 

edebiyatımızda anı, deneme, dram gibi türler yoktu. Bu türdeki boşluk Batıdan alınan 

yeni türlerle ve yazarlarımızın bu türlerde eser vermesiyle doldurulmuştur. Denebilir ki 

en akıllıca yol, olmayanın alınmasıdır, bunlar çok daha iyi yerleşmek ortamı bulmuştur. 

Gerçi her yabancı öğe kendi kültüründen koparılıp alındığında Toynbee’nin de değindiği 

gibi kendi kültür bütünü içindeki başka öğeleri de koparıp birlikte bir sorun olarak 

kendini alıntıyı yapan topluma zorlamaktadır.  Örneğin iş yalnız gazete basıp 

yayınlamakla bitmemekte, onunla birlikte yeni yeni sorunlar, yeni kurumlara 

gereksinme, dolayısıyla bu boşlukları da doldurmak zorunluluğu doğmaktadır. 389 

 

Tanzimat’la birlikte bu üç şekilde Batılı kurumların hızla Osmanlı 

kurumlarının yanına veya yerine inşasının başlaması sonucunda, “temel [bir] sorun 

ortaya çıkmıştır: Devleti güçlendirmek adına alınan Batı kurumları, devletin temelini 

oluşturan en önemli öğe olan din ile çatışmakta mıdır?  Sorunun olumlu bir biçimde 

cevaplandırıldığı, Osmanlı yenileşme hareketlerinin yarattığı tartışmalarda 

görülebilir.” 390 Diğer bir deyişle, bundan sonra din ile çatışıyor dahi olsa Batılı 

kurumlar Osmanlı’ya girecektir. Tanzimat’tan sonra kültür-sanat alanında büyük 

gelenek bağlamında gözlemlenen en büyük değişiklik, Batı sanatı örneklerinin büyük 

geleneğin içindeki kültür öğelerinin yerini alması ve Osmanlı’da olmayan birçok 

                                                 
389 Vurgular bize aittir. Metin And, Tanzimat ve Đstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908, 
Ankara, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 1972, s. 12.  
390 Köker, a.g.e., s. 126.  
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Batılı kültür-sanat anlayışı ve kurumlarının oluşturulmasıdır ki,391 bu 19. yüzyıl 

boyunca devlet yönetiminin benimsediği radikal bir kültür politikasıdır. Öyle ki,  

 

Batılılaşma Padişahlardan gelmiştir. Batı tiyatrosu için de bu böyle olmuştur. Ayrıca 

tiyatroya karşı dinden ve gerici çevrelerden gelecek karşılık da gene Padişah-Halife’nin 

tiyatroya gösterdiği yakın ilgi ile sönmüştür. Aslında gerici güçlerin, III. Selim’e olduğu gibi, 

gerektiğinde padişahı tahttan indirip canına bile kıyabileceği görülmüştür. Ancak daha sonra 

[Tanzimat ve Đstibdat dönemleri boyunca] bu güçler pek etkin olamamışlardır. Đşte [18. 

yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl boyunca] III. Selim’in, II. Mahmut’un, özellikle 

Abdülmecit’in, bir bakıma Abdülaziz’in ve [Đstibdat dönemi boyunca tahta kalacak olan] II. 

Abdülhamit’in tiyatroya gösterdikleri ilgi karşısında da güç sesini duyuramamış, sultanların 

bu ilgisi tiyatronun yaşaması ve gelişmesi için bir güvence olmuştur. 392  

 

Bu anlamda, Osmanlı yöneticileri çökmekte olan bir devletin yabancı 

devletler nezdinde saygınlığını arttırmak 393 ve ekonomik ve politik anlamda 

kendisini yönlendirmelerine izin vermek zorunda kaldığı Batılı devletlerle 

diplomatik ilişkileri kuvvetlendirmek için yüzyıllar boyunca sadece Batılı 

sanatçıların hamiliğini yapmaktan ibaret olan kültür politikasını değiştirmiştir. Bir 

anlamda Batı sanatlarının yenileri saraya girerken ve hatta büyük gelenek içindeki 

sanatları yerinden ederken din sorunsalının devlet yönetimi tarafından kolayca 

bertaraf edildiği görülmektedir.   Batı’nın seküler ve bireyci kültür-sanat anlayışının 

Đslâmi bir kültür-sanat geleneğiyle bağdaşmadığı ortadadır. Ancak Tanzimat’la 

birlikte devletin saygınlığı ve ihyası için modernleşme paketi içinde gelen tüm 

öğelerin kabulü, bir devlet politikası olduğu kadar bir kültür politikası haline de 

gelmiştir. 

19. yüzyılda devlet yöneticileri, Batılı sanatının sadece sarayda değil, 

Đstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde de icra edilmesine izin vermiştir. Bu dönemde 

özellikle yurtdışından gelen sirk, tiyatro ve diğer gösteri topluluklarına mali açıdan 

                                                 
391 And, a.g.e., s. 12. 
392 a.g.e., s. 20.  
393 “1859’da Dolmabahçe Sarayına bir tiyatro yapıldığı gibi daha sonra Yıldız Sarayına da bir tiyatro 
yapıldı... Yabancı konuklara saray tiyatrosunda temsiller düzenleniyordu. Örneğin 1860’ta Eflak ve 
Buğdan Voyvodası Prens Couza geldiğinde Naum’daki opera topluluğu Dolmabahçe Saray 
Tiyatrosunda Sultanın ve Prens Couza’nın onuruna temsiller vermişlerdir. II. Abdülhamit... dışarıdaki 
tiyatrolara gitmemiş, ya saraydaki yerli ve yabancı sanatçılarla temsiller düzenlemiş, ya da dışardan 
gelen topluluklara ve sanatçılara saray tiyatrosunda temsiller verdirmiştir.” a.g.e., s. 27.  
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ya da fermanla destek verilmiş, çağdaş Avrupa sanatının örnekleri (özellikle sirk, 

opera ve tiyatro) Osmanlı’da sergilenmiştir.394 Saray dışındaki sanat faaliyetlerinin 

himayesi saray içi faaliyetler gibi daha çok uluslararası saygınlık açısından önem 

taşımaktadır.  “Padişahların tiyatroya ilgisi, bunları fermanla veya ödenekle 

desteklemesi tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sultanın ve önemli yabancı 

konuklarının gidebileceği bir tiyatronun olması, sarayın saygınlığı içindi. Dışarıdaki 

tiyatroların kimi kez Tiyatro-yı Hümayun veya Theatre Imperial diye anıldığı 

oluyordu.” 395  Dolayısıyla, hedef kitle halk değil, dolaylı olarak yine Batılı 

devletlerdir.  

“Devletin siyasal, ekonomik, kültürel dayanağı olarak bir ulus temeli 

yoktu[r]. Kısası, tam çağdaşlaşma akımının zafer kazandığı dönem, bunun 

uygulayıcısı olan devletin gerçek bir toplum temelinden en çok yoksunlaştığı dönem 

oldu. Üstelik, bu çağdaşlaşma yönünde [devletin] her attığı adımda bu durumu daha 

da kötüleştiren sonuçlar yaratmak gibi bir paradoks vardı.” 396  

Devlet yönetiminin imparatorluğun kurtuluşu yönünde Batılılaşma 

politikasına rağmen aciz kalmasına ilk tepki, Tanzimat’la birlikte aldığı eğitimle 

giderek güçlenen bürokrat sınıf/entelijansiyadan gelmiştir. “Türk modernleşmesinin 

zihni dönüşümünü yaşaması Genç Osmanlılar kuşağıyla başlar. Adı geçen örgüt 

oluşturulduğunda, önde gelen ve düşünce üretenler arasında en yaşlısı Ziya Paşa (d. 

1825), en gençleri Namık Kemal (d. 1840) olan bu insanların ardında 1839 ve 1856 

Fermanları ve onlara dönük tartışmalar vardı. Onlar ise bu tartışmaları çok daha ileri 

bir noktaya taşıdılar.” 397  

                                                 
394 And, a.g.e., s. 23-24.  
395 a.g.e.  
396 Berkes, a.g.e, s. 243-244.  
397

 Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-I: Kavramlar, Kuramlar, 
Kurumlar, Đstanbul, Agora Kitaplığı, 2008, s. 9-11. Tanzimat boyunca devletin içinde bulunduğu 
durumun düzelmediğini gören Genç Osmanlılar önünde Berkes’e göre şöyle bir tablo vardı: “Yeni 
Osmanlı egemenliği [artık]… yabancı güçlerin karışamayacağı despotik bir güçten yoksundu. Bu güç, 
ulusal bir temelden de yoksundu. Türklük, ne eski anlamda bir millet (yani din otonomisi ve 
örgütlenişi olan bir cemaat milleti ne de modern anlamda şehirde merkezlemiş bir ekonomik sınıfın 
gücüne dayanan bir ulustu. Bu nitelikte olarak Müslüman olmayanlar arasında gelişmeye başlayan bir 
sınıf doğmuş olmakla birlikte, çoğu Hıristiyan milletlerine mensup olan bu sarraf, faizci, bankacı ve 
tüccar kapitalistlerin çıkarları Osmanlı egemenliğinin sağlanmasında değil, o egemenliğin Avrupa 
devletlerinin ve ekonomileri lehine olarak gevşemesindeydi…  Đşte Tanzimat rejimine karşı tepki 
olarak biri şeriatçılık, öteki anayasalaşma yönünde gözüken, fakat henüz daha sonra olduğu gibi 
kutuplaşmamış olan iki akım bu yoksunlukların sezilmesiyle başlamıştır. Tanzimat’a karşı doğan 
akımın ilk yansımaları, henüz birbirine aykırı gözükmeyen bu iki istekle kendini göstermiştir… 
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Devletin içinde bulunduğu olumsuzlukları gören Yeni Osmanlılar, pek çok 

konuda kararsız da kalsalar, elde etmek istedikleri anayasal rejim için toplumsal bir 

taban oluşturmak gerektiğini anlamışlardır. Onlara göre, “Bu kitle ancak basın ve 

okuma yoluyla yaratılabilirdi. Yeni sosyolojik unsurun devreye girmesine bağlı olan 

bu yeni durumun kurucu somut aracı gazetelerdi. Fakat Tanzimat onunla da 

yetinmeyerek roman tefrikaları, tiyatro oyunları ve köşe yazılarıyla… kamuoyunun 

yaratılmasına çalıştı.  Ancak ondan sonradır ki Osmanlı Đmparatorluğu’nda yeni bir 

siyaset anlayışı kendisini gösterebilmiştir.” 398 Dolayısıyla bu dönemde kültür-sanat 

ve basın, hem bürokrat hem de kültür adamı Yeni Osmanlılar’ın, şeriatçılık ve 

anayasacılık formüllerini bağdaştırmaya çalıştıkları yeni siyaset/kültür/kimlik 

anlayışlarını kamuoyuna ulaştırmadaki en önemli mecralardır.  

Yeni Osmanlılar’a göre, gerek siyaset gerek kültür alanında Tanzimat 

reformları tarafından en çok ihmal edilen konu dindir. Onlara göre, 

 

Tanzimat, bir kültür taklitçiliği olduğu gibi, kültür planında kısır kalmış, Müslüman toplumu 

temelinden sarsmıştır. Bundan dolayı Yeni Osmanlılar demokratik anlayışlarını şeriattan 

alacakları ilkeler üzerine kurmak istemişlerdir. Bu tutum, daha sonraki yıllarda tekrar 

sahneye çıkacak olan bir yaklaşımın ilk sistematik ifadesiydi. Yeni Osmanlılar’a göre, 

Tanzimat’ın dayandığı temel bir felsefe, ahlaki değerlerin kökünü oluşturacak bir zemin 

yoktu. Yeni Osmanlılar bu boşluğu doldurmak için Đslâm felsefesinden yararlanmayı teklif 

ediyorlardı.  Onlara göre, Đslam’da siyasal demokrasinin esaslarını bulmak 399 da 

mümkündü.400  

                                                                                                                                          
Tanzimat’a karşı Osmanlı egemenliğinin dinsel temelinin aşındırılması eleştirilirken, bu egemenliğin 
halk iradesine dayanan bir güç olması isteniyordu. Fakat anayasalı Osmanlı devlet gücünün halk 
temelinin ne olduğu üzerine fikirlerde aydınlık yoktu. Hükümdarın ya da onun hükümetinin hangi 
toplumun ve sınıfın iradesine göre sınırlandırılacağı konusunda fikir belirsizlikleri ta baştan kendini 
göstermiştir.”  

397
 

398 Kahraman, a.g.e., s. 12.  
399 Siyasal demokrasi ve Đslam’ın uzlaşması  polemiğine giren Yeni Osmanlılar, şu tür sorulara cevap 
vermek zorundadırlar: “(a) Halk egemenliğine dayanan meşveret usulü dinimizin kanunu olan şeriata 
uyar mı? (b) Böyle bir rejim, Osmanlı halkları içinde üstün unsur olan Đslam milletinin üstünlüğünün 
sembolü olan Osmanlı hükümdarının egemenlik hakkının yok edilmesi demek değil midir? (c) 
Meşveret Meclisi, Đslam devletinin dirilmesini mi sağlayacaktır, yoksa Batı devletlerinin bir kopyası 
ve Hıristiyan ‘millet’lerin bağımsızlığını mı hazırlayacaktır?... [Namık Kemal] Đhtimal ki, 
Rousseau’dan aldığı bir yardımla şöyle bir karşılık buldu; bir rejimin meşru olabilmesi için yalnız 
halkın egemenliğine dayanması değil, adalete de uygun olması gerekir. Eğer hükümet kişilerin tabii 
haklarını öteki kişilerin özgürlüğünü sağlamak için sınırlama ihtiyacı duyuyorsa, o zaman bu 
sınırlamanın neye göre yapılacağı sorunu vardır ki, bunu kişilerin kendileri belirleyemezler. Mutlak 
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Namık Kemal’e göre, “Gelip geçen yöneticiler, gerekli dikkat ve duyarlılığı 

göstermedikleri için, toplumun ve yönetimin Đslâm temelleri zayıflamış ve ortaya 

muhtaciyet, bir acz çıkmıştır. Yapılması gereken Batı hayranlığı içine girmek değil, 

köklere dönmektir, ki onun kaynağı da Đslamdır.” 401 Bu yüzden Kemal, Batı’dan 

hareketle Đslâm’a değil, Đslâm’dan hareketle Batı’ya bakmak istemiştir.  

Batı’nın hangi yönlerden üstün olduğunu sorgulamaya başlayan Yeni 

Osmanlılar, Batı’nın üstünlüğü olarak daha çok dinin kimlik kaybına yol 

açmayacağını umdukları, endüstri ve teknoloji alanlarına yönelmiştir. “Zira hem 

Namık Kemal hem de Suavi, Osmanlı’nın Batı’nın maddi gücünü elde etmesi 

gerektiği konusunda birleşiyorlardı.” 402 Kemal ve Suavi, “ ‘terakki’yi, bir üretim – 

fabrika – iktisadi güç – askeri güç – Batı’yı (bütün ülkeleri) ‘bastırma’ süreci olarak 

değerlendirmişlerdi[r].” 403 Kemal’e göre,  

 

Avrupa’nın maddi uygarlığı almakta, izlemekte duraksanamaz… Ona göre, ilerlemeye engel 

olan etkenin din olduğu düşünü bir efsanedir. Batı’da yerleşen bu efsaneyi, Tanzimat 

idarecilerinin başarısızlıkları yaratmıştır. Đlerlemeye karşı olan asıl engel, Tanzimatın Avrupa 

ekonomik ve siyasal nüfuzu karşısındaki tutumudur. Namık Kemal bu açıdan, Avrupa’nın 

teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü anlayan, bunun Osmanlı milleti üzerinde hükmedici bir 

güç haline geldiğini en iyi kavrayan düşünürdür… Namık Kemal’in uygarlıktan anladığı 

endüstri, teknoloji, ekonomi, askerlik gücü, basın ve eğitimdir. 404 

 

Bu açıdan, “Tanzimat yazarları içinde Batı’nın iyi (maddi) ve kötü (manevi) 

yanlarını ayıran ve Batı’nın bilim ve teknolojisinin Türk ve Đslam kültürü ile – değil 

                                                                                                                                          
olarak tabii hakları olan kişi bu sınırları kabul etmeme eğilimindedir. Hakların sınırlarını belirleyen 
kanunlar kişilere bırakılırsa, bunun sonucu ya anarşi ya da çoğunluğun azınlık üzerine iradesini 
zorlaması olur. Demek ki halk egemenliğinin dışında başka bir kaynak daha olması gerekir. Bu 
kaynak Tanrı tarafından tabiatta yaratılan ‘iyi’ (Hüsn) ölçüsüdür. ‘Doğru’, ‘hak’ olan bu soyut ‘iyi’ 
kişilerin uyduğu ölçüde belirlenir. Demek ki kanun, kişilerin haklarını ve özgürlüklerini ancak bu 
soyut iyiye uyan kurallarla sınırlayabilir. Kanun e hükümet, hak olanı ortaya çıkarmaz; sadece onu 
korur. ‘Baka bir deyimle, adalet sadece çoğunluğun gücüyle korunur; fakat bu adaletin çoğunluğun 
istediği, ya da yararlı saydığı ne ise o olduğu anlamına gelmez’… Şu halde bir siyasi egemenliğin 
meşru olması için iki koşulu yerine getirmesi beklenir: (a) Halkın rızasına dayanması; (b) Soyut 
haktan gelen kanuna uygun olması.” a.g.e., s. 287-288.    
400 Şerif Mardin, “19. Yüzyılda Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti”, Türk Modernleşmesi, Der. 
Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2001, s. 88.  
401 Kahraman, a.g.e., s. 110.  
402 Mardin, a.g.e., s. 89. 
403 a.g.e., s. 90.  
404 Berkes, a.g.e., s. 296-297.  
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çatışmak – çakıştığını iddia edenlerin sayısı da oldukça kabarıktır. Dönemin 

yenilikçileri, geleneksellik ile modernizm arasındaki yolu bir ip canbazı becerisiyle 

yürünebilmesi gerektiğini, Batı’nın medeniyeti ile Đslam kültürünün 

bağdaştırılabileceğini savunmuşlardır… Genç Osmanlılar’ın temsilcileri, eserlerini 

temelde bu sorunsal çerçevesinde üretmişlerdir. Modernleşmenin sınırları ve bunun 

Đslam’a uygun olup olmadığı Namık Kemal gibi yazarların çıkış noktasını teşkil 

etmiştir.” 405 

Batı uygarlığının manevi yönüne – yaşam tarzına, değerlerine ve ahlak 

anlayışlarına – karşı duruş, bürokrat Kemal’in tiyatro alanında da en çok tartıştığı 

konudur.  

 

Ülkemizdeki tiyatrolarda oynanan dramların hepsi Fransızlarının yaradılışlarını yansıtır, 

onların yaşamını aktarır. Çoğu bölümlerine, yetişmemize, terbiyemize aykırı görüşler 

olduğundan bakılmadığını duyurur.  Komedilerin ise, Fransa’nın, özellikle Parislilerin ahlak 

anlayışını yansıttıklarını, bu nedenle de yarardan çok zarar getirdiklerini açıklar. 

Ülkemizdeki bu kötü örneklemeye karşın, yazarımızın gözdeleri yine Molière ve yeni yetişen 

ustalaradır. Bu yazarların, yalnız bize değil, uygarlık yolunda ne denli ilerlemiş olursa olsun 

bütün insanlara yapıtlarıyla yararlı olacaklarına inanır. Ve tiyatrolarımızsa sahnelenen kötü 

dramları, komedilerin yerine bu yazarların yapıtlarının sahnelenmesini önerir. 406 

 

Đslam’a aykırı ve sadece Batı yaşantısının taklit edildiği ürünler Osmanlı geleneksel 

kültürünü bozabilir. Zira korkulan şudur: “Halkımız kendini yabancı bir dünya 

karşısında bulur, bunun etkilerini anlayamaz, insanlarıyla birlikte duyamaz, bu 

insanların tüm düşünceleri ve duyuşları kendisine hep yabancıdır. Öyle ki, Avrupa 

yaşayışının tek yanlı temsili karşısında halkımızda yerleşmiş yanlış düşüncelerin, 

görüşlerin daha da beslenip artması tehlikesi vardır.” 407 Dolayısıyla, Batı tiyatrosu 

eğitici olduğu takdirde – ki burada kasıt ahlaka uygunluktur – halka gösterilebilir. 

Önemli olan tiyatronun kendisinin halka yabancı bir kurum olması değil, orada 

gösterilen oyunlarının kişilerinin ve yaşantılarının gelenekle/ahlaki 

                                                 
405 Ayşe Kadıoğlu, “Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları”, 75 Yılda Tebaa’dan 
Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 203. 
406 Efdal Sevinçli, Namık Kemal ve Tiyatro, Đzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Yayınları, 1991, s. 90.  
407 Murat Efendi’den aktaran And, a.g.e., s 105. 
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değerlerle/Đslâm’la çatışmamasıdır. Yoksa tiyatro eğitici ve ahlaki işleviyle halktan 

talep gelmese dahi modernleşme için bir araç olacaktır: “Eğlenceler içinde ise 

tiyatrodan faideli, ibretli, terbiyeli, tesirli hiçbir eğlence yoktur. Çünkü tiyatro bir 

tarihtir ki okumak bilmeyenlere âlemin en ziyade mucib-i ibret olan vukuatını 

öğretir, hizmet gösterir, ibret gösterir.” 408 

Namık Kemal gibi dönemin en ünlü kalemlerinden Ahmet Midhat da, 

Batı’nın uygarlığı ve değerleri arasında bir ayrım yapıyor, “modernleşme taraftarı 

olmasına rağmen, devlet adamlarının, teknolojisi ve maddi avantajları ile birlikte 

Batı’nın değerlerini de benimsemeye hazır tutumlarını lüzumundan fazla 

Batılılaşmacı sayıyor ve buna karşı çıkıyordu.” 409 Midhat, geleneksel toplumsal 

değerler ve Batılılaşma çatışması üzerine kurduğu Felatun Bey ve Rakım Efendi 

(1876) adlı romanında, biri Batı’yı taklit eden, diğeri Batı’yla tanışmasına rağmen 

dininden, geleneğinden ödün vermeyen iki ana karakter arasındaki çatışmayı anlatır. 

“Okur, bir yanda Felatun Bey’in aşırı taklitçi, kendi öz kimliğinden uzaklaşmış, 

züppe ve yapay tavırları, öte yanda Rakım Efendi’nin mütevazı, çalışkan, kontrollü 

Batılılaşması arasında gidip gelirken, ister istemez tercihini Rakım Efendi tiplemesi 

doğrultusunda yapmaya itilir.” 410 Özetle, “dönemin temel tartışmaları geleneksellik 

ile Batılılaşma arasındaki dengelere odaklanmıştır.” 411 

Pekman’a göre, geleneksellik ve Batılılaşma arasındaki dengeleri aslında ilk 

dile getiren Yeni Osmanlılar arasındaki ilk yazar aslında Şinasi’dir. Pekman’a göre,  

“Şair Evlenmesi Yeni Osmanlılar hareketinin kültürel ilerleme ayağının tiyatro 

alanındaki ilk parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun konusu ve dokusu 

Osmanlı geleneklerinin ve yüzeysel Batıcılığın eleştirmesini içerse de, biçim, yapı ve 

deyiş bakımından tam bir Batı öykünmesi gösterir.” 412 Gerek siyasi görüşlerinde 

gerek edebi eserlerinin içeriklerinde geleneksele (ki burada geleneksellikten kastın 

sadece Đslami değerlerdir) daha çok değer veren Kemal da, Şinasi gibi bir form 

olarak Batı tiyatrosunu geleneksel olandan üstün tutmuştur:  

 

                                                 
408 Kasa, 1290, No: 1, s. 8-10’dan aktaran And, a.g.e., s 108. 
409 Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”,  s. 58.  
410 Kadıoğlu, a.g.e., s. 204 
411 a.g.e.  
412 Pekman, a.g.e., s. 174.  
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Ramazan geceleri, kahvehanelerde, benzeri birçok yerlerde, ortaoyunları, Hayaller ve çalgılar 

bulunur. Eğlenme, coşma nedenleri gayet güzeldir. Çalgı, Hayal, ve oyun gibi –ki 

Ortaoyunu’nu amaçlanmaktadır- gösterilerin zararlı olduğu bilindiği halde, bu gösterimlere 

neden izin verilir? Yazarımız [Kemal] sorusuyla birlikte, geleneksel tiyatromuzun 

gösterilerine karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkışın temel gerekçeleri şunlardır: Ortaoyunları, 

halkın ahlak bozukluğunu gösterirler. Her ne denli, bir gösteri olarak Ortaoyunları, ilgi 

çekecek ölçüde tuhafsa da terbiye dışıdır diyerek görüşünü pekiştiren N. Kemal, çoğu 

ülkelerde bizim Ortaoyunu benzeri, tuhaflıklarıyla ilgi çeken oyunların da olduğunu 

söyleyerek bir karşılaştırma yapar. Ve bu oyunları, o ülkenin en seçkin ozanlarının, 

yazarlarının yazdığını vurgulayarak, geleneksel tiyatromuzun yazarsızlığını da sergiler. 

Ayrıca, Batı’da yazılan, bu tuhaf oyunların içinde, seçkinlerin, görgülülerin toplantılarında 

söylenmeyecek kadar ayıp sözler bulunmadığını; gösterilerin insana bir uyanış duygusu ve 

ahlak düzeltimi kazandırdığını vurgular. Ancak, bizim bu tuhaf oyunlarımızın sözleri o kadar 

kötüdür ki değil seçkinlerin, görgülülerin toplantılarında; davranışlarıyla, konuşmalarıyla en 

alt sınıftan saydığı tulumbacıların bile kahvehanelerde ağzına alınmaz, söylenemez bulur. 

Hayallerimizin, Karagöz’ün ahlak dışı olduğunu, kullanılan sözcüklerin de çok çirkin olduğu 

bize anımsatır.413 

 

Kemal bir yandan geleneğinin diğer deyişle ahlaki ve Đslâmi değerlerinin aşırı 

Batılılaşmaya karşı bir emniyet supabı olacağının altını çizer, diğer yandan bu 

gelenek içinden çıkmış olan geleneksel tiyatro türlerini ahlak dışılığın sembolü 

olarak gösterir. Öncelikle geleneksel kültür ürünlerinin Batılı muadillerinden daha 

geri sayılmasıyla, Batı’nın insanlık için daha faydalı ürünler ürettiği ve geleneksel ve 

Batılı/modern çatışmasında ikincisinden yana tavır sergilendiği ortadadır. Kemal’in 

geleneksel sanat ürünlerini tam da Batılı sanat ürünlerini eleştirdiği nokta olan ahlak 

üzerinden eleştiriyor olması, geleneksel sanat ürünlerinin de Batılı sanat ürünleri gibi 

dar bir Đslâmi değerler çerçevesinde ele alındığının göstergesidir.   

 “Bürokrat elit Osmanlı/Türk modernleşmesini denetlenebilir boyutlara 

indirgemek ve kendilerini de ilerlemenin vazgeçilmez liderleri olarak sunabilmek 

için eski ve yeni ya da geleneksel ve Batılı gibi kategorileri yaygın biçimde 

kullanmaktaydı.” 414 Geleneksel – Batılı karşıtlığı, “Batı’dan/dışarıdan nelerin alınıp, 

                                                 
413 Sevinçli, a.g.e., s. 85.  
414 Reşat Kasaba,  “Eski ve Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm”, Türkiye’de Modernleşme ve 
Ulusal Kimlik, Der. Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba, Đstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004, s. 20. 
Ayrıca bkz. Çetin, a.g.e., s. 197: “Osmanlıdan gelen tepedeki modernizasyonun halk yığınları için 
hiçbir zaman aktif bir katılım süreci doğurmaması, alt ve üst sınıfların veya kültürlerin yeni bir 
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nelerin alınmayacağı, Batı’nın seçmeci bir yaklaşımla yönlenilmesi gereken bir odak 

olduğu, Batı’nın sadece bir yöntem olarak benimsenmesi gerektiği, Namık Kemal’in 

yerleştirdiği ve Osmanlı – Türk modernleşmesinin en önemli kurucu 

parametrelerinden birisi olan temel bir olgudur.” 415  

Yeni Osmanlılar (ve aralarında özellikle Namık Kemal) için Batı’dan 

alınması gereken diğer kavramlar da vatan ve hürriyettir. Yeni Osmanlılar’ın 

bazıları, örneğin Şinasi, “Türk edebi geleneğine uygun olarak [Fransa’da] 1848 

devrimine katıldı ve Pantheon’a bir cumhuriyet bayrağı [dahi] astı.” 416  Ziya Paşa ve 

Kemal gibi diğer iki fikir önderi de gerek devletin baskısından kurtulmak gerekse 

sürgüne gönderilmek gibi sebeplerle gittikleri Đngiltere ve Fransa gibi ülkelerde 

cereyan eden dönemin siyasi fikir hareketleriyle tanışmışlardır. Kemal, “pek çok 

makale, deneme, roman ve şiirlerinde, Türk Müslüman okuyucuya Fransız 

Devrimi’nin bu iki karakteristik fikrini [vatan ve hürriyet], Müslüman geleneklerine 

ve durum alışlarına uydurulmuş bir biçimde getirdi.” 417 Özellikle, tiyatro, halka 

hürriyet ve vatanseverlik duygularını aşılamak için Kemal tarafından kullanılan en 

etkili mecradır çünkü tiyatro, okuma yazma bilmeyen geniş kitlelere Yeni 

Osmanlılar’ın Avrupa’dan edindiği ve devletin kurtuluşu için bir çıkış yolu olarak 

gördükleri yeni siyasi fikirleri anlatabilmenin tek yoludur. “Namık Kemal’in ‘vatan’ 

kavramına gelmesi Batı’dan önemli etkiler taşımaktadır… Namık Kemal’in bu 

önermeleriyle Türk romantiklerinin babası olduğunu burada ekleyelim. Vatan-millet 

düşüncesi genel olarak romantizmin bir uzantısıdır… o oluşumun birinci evresi 

Fransız Devrimi’dir.” 418  

Lewis’e göre, “Ateşli vatanseverliğine ve hürriyetçiliğine rağmen Namık 

Kemal samimi ve bağlı bir Müslüman’dı; bahsettiği Vatan da, topluluğu değil toprağı 

ifade eden bir deyim kullanmakla beraber, Osmanlıdan daha az olmaksızın 

Đslâmi’dir.” 419  Kahraman’a göre, bu oyunda da yer alan “vatanperverlik, Namık 

                                                                                                                                          
iktisadi, siyasal ve sosyal düzen içinde bütünleşememesi, üst kültürün yapmış olduğu modernleşme 
çabalarını alt kültüre anlatamaması ve onları dışlaması Türk modernleşme sürecinin en önemli 
özelliğidir.” 
415 Kahraman, a.g.e., s. 112.  
416 Lewis, a.g.e., s. 136.  
417 a.g.e., s. 141. 
418 Kahraman, a.g.e., s. 112.  
419 Lewis, a.g.e., s. 141. 
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Kemal’in Batı’ya karşı bir savunma noktası olarak gördüğü ‘yerliliğin’ bir uzantısı 

olarak da ele alınabilir. Vatan, Namık Kemal’de savunulması ve kurtarılması gereken 

bir olgudur. Söz konusu savunma Batı’ya karşı yapılacak, vatan Batılılardan 

kurtarılacaktır.” 420 Dolayısıyla, Kemal’in Vatan yahut Silistre oyununun temsiliyle 

sokaklara döktüğü Müslüman halktan beklentisi vatanperverliktir. Tiyatronun 

buradaki işlevi ise, Đslâm’a dayalı bir milliyetçiliğin –  Osmanlı kimliğinin – 

pekiştirilmesidir.  Pekman’a göre Kemal için “tiyatro yeni toplum düzenini 

oluşturacak bir yapılanma için önemli bir araç niteliğindedir. Namık Kemal 

tiyatroya, özlemini duyduğu bir düzen ve buna ulaşma yolunda idealler çerçevesinde 

yaklaşmakta, sanatı bir anlamda benimsediği ideolojinin ardından 

sürüklemektedir.”421 

Osmanlı milliyetçiliğinin pekiştirilmesinde kullanılan bir başka ideolojik araç 

ise dildir.  

 

18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin ve Fransız Devrimi’nin etkisi altında yetişen Yeni 

Osmanlılar için ‘avam’ artık göz ardı edilmemesi gereken bir kesimdi. Yazılı metinleri geniş 

halk kesimlerinden uzak tutan geleneksel seçkini anlayış Yeni Osmanlılar ile yıkılmaya 

başlıyordu. Dolayısıyla edebiyat da bundan böyle içerik ve dil olarak halkın seviyesine 

inmeliydi. Üstelik Osmanlı’nın bu ilk devrimci kuşağı için edebiyat, halka siyasi haklarını 

isteyecek bir şuur vermek, onu medeniyet dünyasının umumi hareketlerine aşina kılmak için 

de bir araç olarak kullanılabilirdi. Yeni Osmanlılar’ın ‘vatan’, ‘millet’ ve ‘hürriyet’ 

düşüncelerini halka aşılama isteği, bir yanda roman, tiyatro ve gazete gibi yeni edebi türlerin 

ülkeye girmesini, diğer yandan da dilin sadeleştirilmesini zorunlu kılıyordu. Bununla birlikte 

ulusal edebiyatın ilk tohumlarını atan Namık Kemal, dilin siyasal işlevine de vurgu yapmakla 

çağdaşlarından ayrılır. 422  

 

                                                 
420 Kahraman, a.g.e., s. 112. Ayrıca bkz. Artun Ünsal, “Kayıp Kimliğin Peşinde Türkiye”, 75 Yılda 
Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 186: “18. 
yüzyılın sonundan itibaren, imparatorluğun Hıristiyan halkları arasında, Fransız Devrimi’nin izinde 
ulusçu hareketler ortaya çıkmaya başladı. 19. yüzyıl boyunca, Yunanlılardan başlamak üzere birçok 
Hıristiyan halk, büyük Avrupa güçlerinin de desteği ile bağımsızlıklarını kazanıp kendi devletlerini 
kurdular… Vatan tehlikedeydi. Namık Kemal’in de aralarında yer aldığı Yeni Osmanlılar’a göre, 
Đslami kimlik ülkeyi bir arada tutabilmek için bir tutkal vazifesi görmeliydi. Zira bu kimlik Osmanlı-
Türk halkı için bir başvuru kaynağı, meşruiyetin çimentosuydu… Türk ulusçuluğunun doğuşunda 
belirleyici faktör, Đslami bilinçlenme olmuştur.” 
421 Pekman, a.g.e., s. 175.  
422 Hüseyin Sadoğlu, Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Đstanbul, Đstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2003, s. 76-77.  
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Dilin basındaki siyasi işlevi konusundaki en net tavır ise Şinasi’den gelmiştir. 

 

Osmanlı gazeteciliği, devlet-tebaa ilişkilerinin eskisinden farklı bir tarzda şekillendiği bir 

dönemde basının işleviyle ilgili ilk savunusunu Şinasi ile yaptı... Ona göre siyasal bir 

toplumda kamusal yükümlülükler altına giren halkın, bu ödevler karşılığında kanunun 

işleyişiyle ilgili bilgi edinme hakkı vardır. Bu hak, kazanılmış (müktesep) bir haktır ve 

dolaylı olarak basını da bir kamu hukuku sorunu haline getirir… Yazılı metinlerde açık ve 

anlaşılır bir dil kullanılma yolundaki düşüncelere Osmanlı kuşağının neredeyse tamamında 

rastlamak mümkündü. Ancak Şinasi’nin yazı dilinde açıklık ve anlaşılırlık ile halkın ‘ne olup 

bittiğini bilme hakkı’ arasında kurduğu bağlantı bütünüyle yeniydi. 423  

 

Kemal’e göre yazı dilinde yaşanan bu sadeleşmenin konuşma dilinde de 

yaşanması gerekmektedir: “Tiyatro için benim arzu ettiğim madde şimdilik oyunların 

ıslah-ı lisanı ile tiyatro yazan müelifîn-i kirâmın ıstılahperverlikten biraz feragat 

buyurmalarıdır. Evelerli ıstılah paralamak yalnız yazıya münhasır tutularak 

muhaveratta mucib-i istihza addolunurdu. Şimdi yazı bu kadar sadeleşip dururken 

muhaveratta zincirle rabıtlar, mütetabi izafetler istismaline başlarsak hakikaten garib 

olur.” 424 Ancak, “Dili, siyasal bütünleşme yolunda önemli bir araç olarak gören 

‘Vatan Şairi’ni, edebi dil konusundaki tavrı ‘sadeleştirme’yle sınırlı kalmıştır. Namık 

Kemal, bu bağlamda Divan edebiyatının dilini eleştirir, Arapça ve Farsça 

deyimlerden mürekkep ağdalı bir üslubun yerine halkın anlayabileceği bir dilin 

kullanılmasını salık verir… konuşma dili ve yazı dilleri gerçek anlamda 

birleştirilmeli ve dilin tam anlamıyla ifadesini engelleyen ‘süslü sanatlardan’ 

vazgeçilmelidir.” 425  

Özetle, Yeni Osmanlılar’ın ve bu grubun öncüsü olan Kemal’in 

meşrutiyetçilikleri ve kültür politikaları, Đslâm’a dayalı bir gelenekselcilik ve 

Batıcılık anlayışlarının çatışması ekseninde şekillenmiştir. Ancak, dini temelli 

vatandaşlık inşası çabası, Osmanlı üst kimliği oluşturacak toplumsal, ekonomik, 

politik ve hatta kültürel kodları oluşturamamıştır. Yeni Osmanlılar, Batı’nın maddi 

üstünlüğünü/manevi aczini vurgulayarak, gelenekselin Batı karşısındaki yer yer 

                                                 
423 a.g.e., s. 84 
424 Namık Kemal, “Tiyatrodan Bahseden Arkadaşlara”, Hadika, No: 33, 28 Aralık 1289, s. y.’dan 
aktaran And, a.g.e., s. 306.  
425 Sadoğlu, a.g.e., s. 79.  
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üstünlüklerinden yer yer zaaflarından dem vurarak, hem değişim, hem de aynı kalma 

taraftarlığı yaparken mevcut Osmanlı siyasi ve kültürel düzenini değiştirmek bir yana 

onun meşrulaştırılmasına sebebiyet vermişlerdir.  

19. yüzyıl boyunca kültür-sanat hayatında aktif olan bir başka grup 

azınlıklardır. Avrupa devletleri vesilesiyle edindikleri ekonomik ve politik haklar 

sayesinde bir tüccar sınıfı oluşturabilmelerinin yanısıra, Müslüman halktan çok önce 

Avrupa kültürü ve eğitimiyle tanışmış olmalarından dolayı, Batı ve Osmanlı arasında 

ticari olduğu kadar kültürel alışverişte de en aktif ve ayrıcalıklı sınıf olmuşlardır. 

Azınlıklar (ki bunlar arasında en çok Rum ve özellikle de Ermeniler kültür-sanat 

hayatında faaldir), Batı tiyatrosu ve onu üreten/tüketen tüm diğer sınıflar (devlet, 

Yeni Osmanlılar ve Müslüman halk) arasında bir köprüdür. Bu açıdan azınlıkların 

kültürel faaliyetleri ve diğer grupların bu faaliyetlerden beklentileri arasındaki 

uzlaşma ve çatışmaların dönemin kültür politikalarını büyük ölçüde etkilediğini 

söylemek mümkündür.  

Azınlıklar içindeki kültürel canlanma, büyük ölçüde Avrupa devletlerinin 

azınlıkları ekonomik ve politik olduğu kadar kültürel açıdan da desteklemesiyle ve 

Osmanlı’ya rağmen onlara bir alan açmasıyla mümkün olmuştur. Örneğin, 

Tanzimat’ta, “Yabancı tiyatro, bale, opera topluluklarının Türkiye’ye gelip temsil 

vermeleri bu azınlığın gelişmesi içindi. Bu topluluklar için tiyatro binaları yapılmış, 

düzenli temsiller verilmesi sağlanmıştı. Burada söz konusu katkı daha çok bu 

Türkiye’ye yerleşik azınlığın kendi olanaklarıyla ve kendi aralarında sürdürdükleri 

tiyatro yaşamıdır. Kiliseleri,  çeşitli dernek ve örgütleri, kültür evleriyle bu yaşamı 

canlı bir biçimde sürdürüyorlardı.” 426 Ancak giderek güçlenen azınlıkların zamanla 

kültürel hayattaki rolleri daha da önem kazanmıştır. Tanzimat boyunca evsahipliği 

yaptıkları yabancı toplulukların gösterilerini tüm sınıflara açmakla kalmamış, aynı 

zamanda kendi dillerinde ve kendi toplulukları için özgün eserler 

yazdıkları/sundukları gibi Batı etkisinde Türk tiyatrosunun gelişimine de büyük 

katkıları olmuştur. Azınlıkların yaşadığı bu kültürel canlanmanın amaçlarını ve 

sınırlarını büyük ölçüde diğer sınıflarla olan politik ve kültürel ilişkileri/konumları 

belirlemiştir.  

                                                 
426 And, a.g.e., s. 43.  
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Öncelikle, Tanzimat dönemi boyunca, devlet yönetimi ve azınlıklar 

arasındaki ilişkiye bakacak olursak, devlet yönetimi Avrupa devletlerinin etkisinde 

ve modernleşme politikaları doğrultusunda, azınlıkları ekonomik ve politik 

(Tanzimat Reformu ve Tabiyet-i Osmaniye Kanunnamesi) olduğu kadar kültürel 

açıdan da desteklemiştir. Devlet, azınlıkların, tiyatro binalarını inşa etmelerine, 

yurtdışından gelen yabancı topluluklara ve onları izlemeye gelen yabancı konuklar 

ve saray erkânına evsahipliği yapmalarına; kısaca Avrupa ve saray arasındaki 

kültürel alışverişin en etkin sınıfı olmalarına ve ayrıca kendi dillerinde kendi 

cemaatleri için tiyatro faaliyetleri düzenlemelerine izin vermiştir. Hatta “dönemin 

Sadrazamlık gibi yüksek görevlerde bulunmuş seçkin devlet adamları arasında 

özellikle Tanzimat’ın mimarlarından Ali Paşa… ölüm yılı 1871’den az önce Türk ve 

azınlıklardan Rum, Ermeni ve Bulgarlardan oluşan bir ulusal tiyatro kurmayı 

denemiş, bu tasarı olmayınca Güllü Agop’un tiyatrosuna on yıllık Türkçe oynamak 

tekel ve imtiyazını vermiştir.” 427 Devlet için, azınlıkların kültürel faaliyetlerini 

desteklemek; bir taraftan Avrupa devletlerinin Osmanlı’dan talep ettikleri azınlık 

haklarını onlara tanıdığını göstermenin bir yolu, diğer taraftan Batı uygarlığına 

erişebilmek isteğini göstererek uluslararası saygınlık kazanmanın bir formülüdür. 428 

Kaldı ki, gerek maddi gerekse kültürel açıdan bunu yapabilecek Müslüman bir sınıf 

bulunmamaktadır.  

Azınlıklar ise; saray içinde ve dışında Padişah ve sadrazamlardan aldıkları 

izin ve yetkilerle gerek sarayın kültürel diplomasisi gerekse Avrupa’daki burjuva 

sınıflarının oluşumunda da gördüğümüz genel bir kültürel canlanma içinde temel 

hakları olarak onlara atfedilen eğitim ve kültür-sanat faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Yeni Osmanlılar ve azınlıklar arasındaki kültür ilişkileri ise daha karmaşıktır 

çünkü öncelikle Yeni Osmanlılar devlet yönetimini, azınlıklara tanıdığı haklar 

yüzünden, Đslâmi politik 429 ve kültürel geleneğe zarar verdiği yönünde 

                                                 
427 a.g.e., s. 31.  
428 “Yine kendisi [II. Abdülhamid] saray dışına pek çıkmadığından, hem gelen konukları eğlendirmiş 
hem de Avrupa’da her sarayda bulunan tiyatro modasına kendisi de uymuştur. Çünkü o dönemde 
Batılı olmanın birkaç unsurundandır biridir tiyatro. Yıldız Tiyatro’sunun yapılış tarihinin Alman 
Đmparatoru II. Wilhelm’in Đstanbul’u ziyaret tarihine rastlaması ilginçtir.” Fatmagül Demirel, “II. 
Abdülhamid Dönemi Tiatro Sansürü: … ve Perdeler Sansürle Açıldı”, Toplumsal Tarih, Mart 1999, 
s. 36.   
429 “Yeni Osmanlılar ve özellikle Namık Kemal, azınlıkların Tanzimat’ta edindikleri haklardan 
rahatsızlık duymakta ve Osmanlı vatandaşlığı anlayışı içerisinde tüm toplumu birleşmeye 
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eleştirmektedir. Diğer yandan, Yeni Osmanlılar için azınlıklar pek çok açıdan 

üstünlüğünü kabul ettikleri Batı uygarlığıyla tanışıktır ve Müslüman halkın 

Hıristiyan azınlıkla aynı politik ve kültürel uyanışı/bilinçlenmeyi yaşaması açısından 

onlara ihtiyaç vardır. Azınlıklar ise Yeni Osmanlılar’ın vaat ettikleri özgürlük, eşitlik 

ve anayasal düzen kavramları çerçevesinde oluşturan Osmanlı vatandaşlığı 

formülüne sıcak bakmaktadır.  

Yeni Osmanlılar ve azınlıklar arasındaki kültürel alışverişi en iyi analiz 

edebileceğimiz yer Güllü Agop’a Sadrazam Ali Paşa tarafından 1870’de verilen on 

yıllık Türkçe oyun oynama tekeliyle kurulan Osmanlı tiyatrosudur çünkü burada 

Ermeni sanatçılar, Osmanlı aydınları, Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan 

seyirciler beraber üretmiş/tüketmişlerdir. Yeni Osmanlılar’ın çoğu, ilk Türkçe tiyatro 

eserlerini Osmanlı Tiyatrosu’nda oynanması için yazmışlardır.  Vatan ve özgürlük 

hakkındaki fikirlerini, Müslüman ve azınlıklardan oluşan bir seyirci karşısında ilk 

kez burada zikretmişlerdir. Örneğin, vatan sevgisinin ilk kez kamusal alanda 

gündeme geldiği Vatan yahut Silistre oyunu burada sergilenmiştir. Ne var ki, vatan 

sevgisini ve dini inancı birleştiren Đslâmi milliyetçiliğin (Osmanlı vatandaşlığının) 

temsili olan bu oyunda, tüm aktörlerin azınlık olmasına karşın, karakterlerin hepsinin 

Müslüman olması; vatanı kurtarmak gibi bir misyonu gerçekleştirmeye dahi sadece 

Müslüman halkın layık görülmesi, Yeni Osmanlılar’ın talep ettiği anayasal rejimin 

ve Osmanlı vatandaşlığının kimleri kapsaması gerektiğine işaret etmektedir. Bu 

tutumu en net tiyatrodaki telaffuz meselesi yansıtır: “1870’den başlayarak, devletin 

desteğini gören Güllü Agop’un yönetimindeki Osmanlı tiyatrosunun en büyük 

sorunu, hemen tümü Ermeni olan oyuncuların konuşma bozukluğudur… Dönemin 

basınında Osmanlı Tiyatrosu’nun en çok eleştirilmesine neden olan bu sorunun 

çözümü için, Komite çalışmaları içinde katkıda bulunan Namık Kemal de en büyük 

                                                                                                                                          
çağırmaktadır. Onun için çözümlerden “Birincisi, Müslüman halkın aydınlanma ve anayasalı devletler 
durumuna gelmekte olan Hıristiyan cemaatlerin düzeyine gelmesi; ikincisi, yaratılan ‘millet sistemi’ 
ayrıcalıklarının Osmanlı vatandaşlığı içinde kaldırılması; üçüncüsü, Osmanlı soyunun egemenliği 
altında bütün tebaanın Batı güçleri karşısında tek cephe olması”dır.429  Bu çerçevede Hıristiyan halklar 
da Đslami kurallara göre yaşamaya devam etmek zorundadırlar çünkü “Fıkh [Đslami hukuk] kuralları, 
Đmparatorluğun yalnız Müslüman halkına değil, Hıristiyan halkına da bu çalınmış [Batı hukuku] 
kanunlardan daha uygundur. Fıkh kuralları, yüzyılların ürünü olarak bütün Đslam ümmetinin paylaşık 
malı, onların geleneklerinin temeli olmuştur.” Berkes, a.g.e., s. 294. 
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eksik olarak gördüğü konuşma bozukluklarını maskaralık diye değerlendirir ve bu 

bozukluğun tiyatronun dile hizmetini yok ettiğini yineler.” 430 

Tanzimat aydınının azınlıklarla gerçekleştirdikleri sanat faaliyetlerinden 

ideolojik beklentileri ve azınlıkların elde ettikleri ekonomik ve kültürel haklar 

birbiriyle çatışmaktadır. Bir taraftan Güllü Agop gibi Batı etkisinde bir Osmanlı 

Tiyatrosu oluşturma isteği varken 431, diğer taraftan da Rum azınlık için Tanzimat 

döneminden itibaren Yunanistan’dan gelen tiyatro topluluklarının gösterileri, Yunan 

milliyetçiliği adına önemli bir rol oynayacaktır. Örneğin kamusal alanda ilk Yunan 

oyununun temsilinin gerçekleştiği 1858 yılından sonra, özelikle Đstanbul’da sahneye 

konan Antik Yunan oyunlarında 1821 Devrimi’ne referanslar verilir ve Antik Yunan 

oyunları, Helenizm’i tamamlanmamış bir proje olarak gösteren milliyetçi bir 

bilinçlenmenin Rum nüfus içinde filizlenmesi için sahneye konulur. 432  

Genel olarak, Tanzimat dönemi kültür politikaları, siyasi ve ekonomik 

konjonktürün değişiminde rol oynayan sınıfların elinde şekillenmiş; özellikle Yeni 

Osmanlılar hem saray hem de azınlıklar karşısında hem siyasi hem kültürel açıdan da 

muhalif bir tutum sergilemiş; kültürel adımlarına da genelde siyasi ideolojisi yön 

vermiştir.  Ayrıca, Tanzimat dönemi boyunca giriştikleri siyasi, kültürel ve ideolojik 

mücadeleleri, 1876’ta ilk kez bir anayasa oluşturulması ve Meşrutiyet’in ilanıyla 

meyvesini vermiştir. Ancak bu anayasa “padişaha daha sonraları meşrutiyet 

yönetiminin zararına kullanacağı önemli birçok ayrıcalık getirmekteydi. Osmanlılara 

göre Kanun-ı Esasi’nin ilanı ile bütün tebaaya meşruti haklar verilmiş olduğundan 

Hıristiyan bölgelerindeki bütün ıslahat tartışmaları gereksiz hale gelmiş oluyordu.”433 

Kanun-i Esasi kapsamında kendisine tanınan yetki sayesinde , “II. Abdülhamit 14 

Şubat 1878’de (Rus ordusunun neredeyse Đstanbul kapılarına gelmesi ve hükümete 

yönelik açık eleştirilerin artmasıyla)” Kanun-ı Esasi’yi askıya almış ve  “II. 

                                                 
430 Sevinçli, a.g.e., s 113.  
431 Pekman, a.g.e., s. 175.  
432 Chrysothemis Stamatopoulou-Vassilakou, TO ΕΛΛΗΝΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥПΟH Τ 19о ΑΙΩΝΑ (19. Yüzyılda Đstanbul’da Yunan Tiyatrosu), Vol. I, Athens, 
NEOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥПΟΛΙΤΩΝ, 1994, w. Page number. Ayrıca bkz. “Geçen yüzyılın [19. 
yüzyıl] ortalarında Türk hükümeti Türkçeden başka dilde oynayan yabancı toplulukların Türkiye’ye 
gelip temsil vermesine izin vermişlerdi. Đşte bu tarihten sonra özellikle Đstanbul’a birçok yabancı 
topluluklar, bu arada Yunan yabancı toplulukları da gelmeye başladı. Đstanbul’da Rumlar sayıca çok 
olduğundan bu temsiller büyük ilgi ile karşılanıyordu… Yunanlılar eski tragedyalarının adını 
kullanarak 1821-1829 direnişinin sahnelerini içeren yeni oyunlar oynuyorlardı.” a.g.e., s. 48. 
433 Zürcher, a.g.e., s. 114.  
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Abdülhamit’in sadece sultan olarak değil, mutlak bir hükümdar olarak da hüküm 

sürdüğü” 434 30 yıllık istibdat dönemi başlamıştır. Artık,  

 

Padişah yıkıcı güçler olarak gördüğü liberalizme, milliyetçiliğe ve meşrutiyetçiliğe tamamen 

karşı çıkmakla kalmıyor, … kendi saltanatının [Yeni Osmanlılar tarafından ideolojik 

formasyonu da hazırlanmış olan] geleneksel ve Đslami niteliğini vurgulayarak bunların 

etkisini de azaltmaya çalışıyordu… Abdülhamit halifelik unvan ve sembollerini kullanarak 

Đslam dayanışmasına önceki sultanlardan daha çok başvurmaktaydı. Onun bu tercihi sadece 

yıkıcı ideolojilere karşı bir ağırlık bulma arzusuyla şekillendirmiyor aynı zamanda… toprak 

açısından daha Asyalılaşmış ve nüfusu açısından daha Müslümanlaşmış olan Đmparatorluğun 

yeni durumunu tam olarak da yansıtıyordu.435 

 

Đstibdat dönemini kapsayan Hamidiye rejiminin en belirgin devlet ve kültür 

politikaları olan merkezileşme, sansür ve jurnalcılık 436 özellikle Yeni Osmanlılar’ın 

ve onların sıkça kullandıkları basın ve tiyatro gibi kitle iletişim araçlarının 

kontrol/baskı altında tutulmaya çalışılmasıyla başlamıştır.437 Đdarenin 

merkezileşmesi, telgraf gibi iletişim ve demiryolları gibi ulaşım araçlarının da 

sarayın çevreye ulaşması ve onu denetlemesi için yaygın kullanımının başlamasıyla 

birlikte kültür-sanat faaliyetleri de dâhil tebaaya ulaşan her türlü politik mesajın önü 

kesilmeye çalışılmış, kuşku uyandıran her türlü kişi ve faaliyet saraya bildirilmiştir. 

Tanzimat’tan beri süregelen idari merkezileşme projesinin Hamidiye rejimi ile 

birlikte tamamlanması, Osmanlı ve Türkiye’de kültür politikaları açısından çok 

önemli bir yapısal değişime de tekabül etmektedir. Bu da âdemimerkeziyetçilikten 

merkeziyetçiliğe geçiştir. Đmparatorluğun tarihi boyunca merkez ve çevre birbirinden 

kopuk kaldığı ve merkezin kültürü çevrenin kültürüne doğrudan etki edemediği için 

kültür politikaları alanında bir merkezileşme sağlanamamıştır. Bu dönemde büyük 

geleneğin küçük geleneğe etki edeceği altyapı kurulmaya başlamıştır.  Bu durum 

aynı zamanda merkezin çevreyi denetleyebilme kanallarını da açmıştır.  

                                                 
434 a.g.e., s. 117. 
435 a.g.e., s. 120. 
436 “Padişahın kurduğu ve her kademeden insanın başkalarının faaliyetlerini haber vermeye teşvik 
edildiği ülke içi hafiyelik ağına gitgide daha fazla bel bağlaması” gerçekleşir. a.g.e., s. 120 ve 121. 
437 Demirel, a.g.e., s. 36.  
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 Hamidiye rejimi boyunca, Batılılaşmanın saray nezdinde en önemli 

bileşenlerinden biri olan tiyatro, tamamen yasaklanmak yerine, bundan önce yönetim 

katında yerine getirdiği kültürel diplomasi ve Batılılaşma misyonları çerçevesinde 

saray sınırları içinde devam etmiştir. II. Abdülhamit “saray dışına pek 

çıkmadığından, hem gelen konukları eğlendirmek hem de Avrupa’da her sarayda 

bulunan tiyatro modasına kendisi de uymuştur”. 438 Ancak saray dışında yapılan tüm 

faaliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi için Matbuat Đdaresi ile Zaptiye Nezareti ve 

vilayetlerde de maarif müdürlüklerini görevlendirmiş, onlardan izinsiz hiçbir gösteri 

yapılamaz olmuştur. Padişah’ın Yeni Osmanlılar’dan aldığı ve hayata geçirdiği 

Osmanlıcılık anlayışı – Osmanlı milliyetçiliği –, devlet ve kültür politikalarının ana 

çerçevesini oluşturmuştur: “Dini ve milli ahlak değerlerine uygun olmadığı ileri 

sürülen eserler bastırılmaz ya da oynanamazdı… Abdülhamid tiyatrolarda 

sahnelenecek oyunların genel ahlaka uygun olmasını ve halkı heyecana 

getirmemesini istemiştir.” 439 Bu şekilde Padişah aslında Yeni Osmanlılar’ın 

geliştirdiği kültür politikaları modelini uygulamaya devam ederken bu yolla ayrıca 

onların da kültür-sanat faaliyetlerini kontrol altına alabilmiş, en azından tiyatronun 

kitlesel ve ideolojik kullanımının önüne geçebilmiştir.  

Padişah, Osmanlı entelijansiyası ve faaliyetleri ile aynı ölçüde azınlıklar ve 

onların kültürel-sanatsal üretimini denetleyememiştir. Đktidarın öncelikle bunu 

yapacak bir bilgi birikimi yoktur:  “Sansür kurulunun sorunlarından biri de azınlık 

dillerinde oynanan oyunların denetlenmesindeki güçlüktür. Çeşitli azınlıkları 

yaşadığı bir ülkede her dilden sansür memuru bulundurmanın ve aynı anda o dillerde 

oynayan oyunları kontrol etmenin zorluğu” 440 iktidar için denetim konusundaki en 

büyük zaaflardan bir tanesidir. Buna mukabil, II. Abdülhamit’in eğitim alanında 

“politik bir araç olarak dini öne çıkartması, Osmanlı’da dil tartışmalarına yeni bir 

boyut eklemiştir.” 441 Nitekim “ Türk dilinin gayri Müslim ve yabancı okullarda 

okutulmasına ilişkin bir düzenleme 1894 yılında yapıldı. Sultan II. Abdülhamit 

                                                 
438 a.g.e., s. 36. 
439 a.g.e., s. 37. 
440 a.g.e., s. 39. 
441 Sadoğlu, a.g.e., s. 90.  
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tarafından yayımlanan resmi bir emirle, imparatorluktaki mahalli ve yabancı tüm 

okullar Türkçeyi zorunlu bir ders olarak okutmakla yükümlü tutuldu.”442 

 Osmanlıcılık ideolojisinin ete kemiğe büründüğü Hamidiye rejimi tarafından 

Tanzimat dönemi boyunca elde edilen ekonomik, politik ve kültürel haklarına gölge 

düşeceğinden korkan azınlıklar giderek Osmanlılık ya da Osmanlı vatandaşlığı 

şeklinde formüle edilen birleştirici görüşten uzaklaşmaya başlamışlardır. “Yabancı 

gözlemciler ve Hıristiyan cemaatlerin mensupları Đslâmiyet’e başvurulmasını atadan 

kalma bağnazlığın nüksetmesi olarak görüyorlardı.” 443 Bu bağlamda azınlık hakları 

konusunda “Büyük güçler her zaman olduğu gibi yine reformları ve yabancı denetimi 

altında bir miktar özerkliği önermek suretiyle devreye girmeye çalışmışlar[dır].” 444 

Bu açıdan örneğin Hamidiye rejiminin uygulandığı “1867 ve 1895 yılları arasında 

gerek okul, gerek öğrenci sayısı iki kattan fazla artmıştı. Ancak Hıristiyan 

cemaatlerin öğrenci yüzdesi Müslümanlarınkine göre çok daha yüksekti.” 445 Üstelik 

II. Abdülhamit, “tüm ilk öğretim okullarında Türkçeyi mecburi kıldığı halde, gayri 

Müslim okullarından hiçbiri bu zorunluluğu yerine getirmemiştir.” 446 Kısaca, bu 

dönemde azınlıkların kültür ve eğitim faaliyetleri Osmanlıcılık siyaseti içinde 

eritilememiştir.  

Abdülhamit’in kültürel alandaki en çok hissedilir etkisi, azınlıklar ve Osmanlı 

entelijansiyası arasında Tanzimat döneminde başlayan kültür-sanat alışverişini 

zayıflatmasıdır. Hem Osmanlı entelijansiyasının kontrol altında tutuluyor, hem de 

azınlıkların ağırlıklı olarak kendi cemaatleri için kültür-sanat yapıyor olmaları, 

Osmanlı entelijansiyasının azınlıklardan ve kültür-sanat kurumlarından yararlanarak 

halka ulaşması ve halkı aydınlatması projesinin önüne set çekmiştir. Lakin 

Müslüman çoğunluk yani halk bu durumdan rahatsızlık duymamaktadır. Tanzimat 

boyunca azınlıkların elde ettiği haklardan yararlanamayan Müslüman çoğunluk için 

Hamidiye rejiminin Đslâmi tarafı ağır basan siyaset anlayışı başarılı bulunmuştur. 447 

                                                 
442 a.g.e., s. 91. 
443 Zürcher, a.g.e., s. 120.  
444 a.g.e., s. 125.  
445 a.g.e., s. 119.  
446 Sadoğlu, a.g.e., s. 91. 
447 “Tanzimat’ın reform politikaları hiçbir zaman halkın isteğine dayanmamıştı… Zaman geçtikçe 
Müslüman çoğunluk, atalarının kılıçla kabul ettirmiş olduğu üstünlükten feragat etmek gibi gördüğü 
şeylere gitgide daha fazla karşı çıkar oldu. Bunlar Tanzimat’ın büyük paşalarının özellikle 1856 
fermanından sonra Avrupalı güçlerin ve zenginliği ve gücü gözle görülür şekilde artan Hıristiyan 
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Bu ise, azınlıkların kültür-sanat faaliyetlerinin kendi cemaatleri içinde gelişmesinin 

önüne geçememiş, ama kültürel canlanma azınlıklar arasında ayrılıkçı tutumlara yol 

açmıştır. “Hıristiyan burjuvazi tarafından [Đstanbul’dan sonra] Anadolu şehirlerinde 

başlatılmış olan kültürel filizlenme yerine milliyetçi bir ideoloji koyma girişimleri” 

baş göstermiştir. 448 Đstibdat, azınlıkları kültürel alanda olduğu kadar politik açıdan 

da kendi konumlarını düşünmeye/korumaya yöneltmiş ve Osmanlı Đmparatorluğu’nu 

bu dönemin sonuna doğru milliyetçi hareketlerle 449 yüzleşmek zorunda bırakmıştır.  

Dolayısıyla, Đstibdat boyunca uygulanan baskıcı Đslâmi devlet ve kültür politikaları, 

Hıristiyan burjuvazinin kültürel faaliyetlerinin siyasi ve ideolojik boyut kazanmasına 

ve/veya böyle bir boyutu olan Hıristiyan cemaatlerde bunun yoğunlaşmasına vesile 

olmuştur.  

Hamidiye rejiminin sonlarına doğru ortaya şöyle bir tablo çıkmıştır: 

“Tanzimat sonrasında, merkezi iktidarın toplumu bütün yönleriyle denetleyebildiği 

otokratik ve merkezileşmiş bir otokratik sistem ortaya çıkmıştı. [Ancak] bu yeni 

sistem, bürokrasinin güçlenmesini de beraberinde getirmiş ve eski ile yeninin 

birarada korunduğu, alanı görece sınırlı bulan geleneksel reform hareketini yürüten 

Tanzimat adamlarından farklı bir yönetici sınıf yaratmıştı. ” 450 Bu sınıf, Jön 

Türkler’dir. II. Abdülhamit anayasal sistemi isteyen aydınları kontrol-baskı-tehdit 

altında tutmaya çalışsa da, “kendi geliştirdiği eğitim kurumlarından çıkmış yeni 

bürokrat ve subay kuşaklarına, yani Osmanlı aydın zümresine sadakat 

aşılayamamış[tır]… Mülkiye ve Harbiye’de eğitim gören yeni kuşaklar, hem liberal 

ve anayasal düşüncelerin hem de kitaplarını gizlice okuyup, tartıştıkları Yeni 

Osmanlıların Osmanlı yurtseverliğinin etkisinde kalıyorlardı.” 451 Toplumsal ve 

ekonomik krizin arttığı Đstibdat sonlarına doğru,  

 

                                                                                                                                          
cemaatlerin çıkarlarına hizmet eden kişiler olarak görüyorlardı. 1870’lerde Müslüman bir tepki 
başladı.” Zürcher, a.g.e., s. 103.  
448 Keyder, a.g.e., s. 110.  
449 “Bu çatışmalardan içinden çıkılması en güç olan ikisi Makedonya ve Ermeni sorunlarıydı. 
Makedonya nüfusunun Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar, Ulahlar ve kendilerini ayrı bir Makedonyalı 
ulus olarak kabul eden insanlardan oluşan bileşimi nedeniyle, gelişen milliyetçilik Makedonya’da 
başka yerlerdekinden daha fazla soruna yol açmaktaydı… Diğer büyük cemaat sorunu Ermeni 
sorunuydu… Yeni ortaya çıkmış milliyetçilik ideolojisi 1870’lerde kendisini Ermeniler arasında 
hissettirmeye başladı.” Zürcher, a.g.e., s. 125-126. 
450 Köker, a.g.e., s. 126.  
451 a.g.e., s. 130.  
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Başlıca üç kaynaktan gelen siyasal nüveleşme doğdu. Birincisi yüksek eğitim okullarında 

(özellikle Tıp ve Harp okulunda gençler arasında başlayan gizli cemiyet kurma akımı; 

ikincisi üyeleri çoğu ordu subaylarından gelmekle birlikte ordu dışındakileri de içine alan 

gizli komiteler (cuntalar); üçüncüsü Paris, Cenevre, Kahire, gibi merkezlerde bir araya gelen 

aydın gruplaşmaları. Başlangıçta, birbirlerinden ayrı gözüküyorlarsa da bunların varlığını 

sezen yönetimin hafiye ve jurnal örgütlerinin eylemlerinin koyulaşması sayesinde aralarında 

bağlantılar kurulmuştur. Bunların hepsini birden Jön Türk akımı olarak adlandırmak gelenek 

olmuştur. 452  

 

Jön Türkler Yeni Osmanlılar’ın bıraktıkları yerden bayrağı devralmışlar, 19. yüzyılın 

sonlarına doğru gizlice mücadelelerini verip, 1908’de padişahın isteğiyle Đstanbul'da 

Kanun-ı Esasi'yi yeniden yürürlüğe sokan kararnamenin yani II. Meşrutiyet’in 

ilanıyla başarıya ulaşmışlardır.  

II. Meşrutiyet’in ilanını sağlayan Jön Türkler, sadece üyeleri bakımından 

değil 1912’de iktidara gelene kadar siyasi ideolojiler olarak da birbirinden ayrılır. 

Jön Türk’lerin önemli ideologlarından biri olan Yusuf Akçura, “Üç Tarz-ı Siyaset” 

adı taşıyan yayımında bu farklı ideolojileri gruplamıştır. Jön Türkler’in “siyasal ve 

toplumsal tartışmaları çok defa, birbiriyle rekabet eden üç ideoloji arasında süren 

tartışmalar olarak tanımlanır: Yeni Osmanlılar’ın, farklı cemaatleri Osmanlı tahtı 

etrafında birleştirme yönündeki eski ülküsü, Osmanlıcılık; Đslami uygulamaları ve 

Đslami ümmeti içindeki dayanışmayı esas alarak Đmparatorluğa hayat vermeye çalışan 

(Pan)Đslâmizm; ve Türki halkları Osmanlı bayrağı altında birleştirmeye çalışan 

(Pan)Türkizm. Sonraki yazarlar dönemin düşünce yaşamına ilişkin tanımlarına kimi 

zaman bir dördüncü tanımı da eklemişlerdir; bu da Đslâmi gelenekçiliğe ters düşen 

Avrupa uygulamalarını ve düşüncelerini benimseme eylemi olan Batıcılıktır.” 453 

Cumhuriyet’e kadar uzanan süreç Jön Türkler’in bu üç ideolojisinin tartışıldığı ve 

uygulanmaya çalışıldığı dönem olmuştur.  

Mardin’e göre, Jön Türkler’in Osmanlıcılık ve Đslamcılık ideolojilerini 

benimsemesi Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler arasındaki devamlılığı gösterir.  

 

                                                 
452 Berkes, a.g.e., s. 382.  
453 Zürcher, a.g.e., s. 186 
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Osmanlı Đmparatorluğu’nun ‘istibdat’a karşı yönelen ilk siyasi örgütü olmamıştır. Bu 

cemiyetin tarih içindeki kökleri Yeni Osmanlılar hareketine dayanıyordu. Đki grup arasındaki 

ilişki yalnız amaçlarının [vatanı kurtarmak ve parlamenter rejim kurmak] birleşmesinden 

değil, fakat Đttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Yeni Osmanlılar hareketine dâhil olmuş 

kimselerden yararlanması, sosyal desteğini bir kuşak önce belirmiş sosyal kıpırdanmalardan 

alması ve 1860’larda üretilmiş bir ideolojiyi [Osmanlıcılık] kendine şiar edinmesinden 

doğuyordu. 454  

 

Yeni Osmanlılar’ın Jön Türkler üzerindeki etkisini tiyatro alanında da görmek 

mümkündür. “Hürriyet’in ilanıyla yazarlar tiyatroya yakın bir ilgi duyarlarken 

kendilerine Tanzimat döneminin yazarlarını örnek olarak almışlardı. Elde hazır eser 

olmadığı için Meşrutiyet’in ilk aylarında büyük saygınlık ve hayranlık duydukları 

Namık Kemal, Şemsettin Sami ve Abdülhak Hamit gibi Tanzimat yazarlarının 

eserlerini sahnelediler.” 455 Nitekim Meşrutiyet döneminde yazılan tiyatro eserlerinde 

de, “Düşünce alanında benzerlikler vardır. Özellikle her iki çağın da ülkülerinde ve 

bu ülkülerin tiyatro eserlerinde yansımasında ortakdaşlık görülür. Meşrutiyet’te… 

belirli fikir akımları oluşmasına rağmen, bunlar Osmanlıcılıkda birleşiyordu. 

Osmanlıcılık bilincinde cesaret, yiğitlik, ölüme meydan okuma, atalarımızın 

erdemleri, askerlik sevgisi, vatan için şehit olma temaları birbiriyle iç içe 

bulunmaktadır… Bu temalar Meşruiyet’te yazılmış sayıca pek kabarık olan tarihi 

oyunlarla belgesel oyunlarda görülür.” 456 

Buna mukabil, Jön Türkler’i, Yeni Osmanlılar’dan ayıran önemli ideolojik 

farklar da mevcuttur.  

 

Đki dönemin [Tanzimat ve Meşrutiyet] entelektüel tarih ve zihniyet dünyası yönünden 

karşılaştırılması ilginç bir farka işaret edecektir. Genç Osmanlılar, Paris’te bulundukları 

dönemde her şeye rağmen saray ve Babıâli’yle ilişkilerini kesmemişlerdir. Oysa Rıza, 

Đstanbul ve Padişahlık katındaki her şeyi reddetmektedir. Bundan daha önemlisiyse şudur: 

Genç Osmanlı dönemi aydınları, işe başladıklarında mevcudiyetlerini açıklayacak herhangi 

bir kavramdan mahrumdular. Oysa Ahmet Rıza’nın Fransa’ya gittikten sonra ilişkiye geçtiği 

pozitivist çevreler, neredeyse doğrudan doğruya bir ‘aydın teorisi’ üretmekte ve aydınların 

                                                 
454 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, Đstanbul, Đletişim, 2007, s. 33. 
455 Metin And, Meşrutiyet Dönemi’nde Türk Tiyatrosu 1908-1923, Ankara, Türkiye Đş Bankası 
Kültür Yayınları, 1971, s. 116.  
456 a.g.e., s. 120.  
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mevcudiyetini toplumsal bir dönüşümde zorunlu görmektedir… Pozitivizmle tanışmaları 

öncesinde Osmanlı aydınlarının kafasında sistematik bir toplumsal dönüştürüm projesi 

bulunmamaktadır. Öneriler, 1889–1908 arasında ve daha sonra devam edecek biçimde ne 

bütüncüldür ne de sistematik. Oysa pozitivizm, evrim temeli üzerine oturan bir toplumsal 

dönüşüm projesi tanımlamak suretiyle bu olguyu yerli yerine oturtmuştur. Bu anlamda 

toplum, yeni kuşak Osmanlı aydını için ilerlemesi, dönüştürülmesi mümkün bir organizmadır 

artık… Genç Türkler dönemi toplum düşüncesi, sadece pozitivizmin getirdiği imkânlarla da 

sınırlı kalmaz. Bu dönem aynı zamanda materyalist görüşün etkilerini de taşır. Şükrü 

Hanioğlu’nun çığır açıcı çalışmalarının gösterdiği üzere, Osmanlı düşünürleri… bir dizi 

materyalist düşünürün etkisi altına girmişler ve o görüşleri kendileriyle geniş toplum 

kesimleri arasında bir fark koymak için benimsemişlerdir. Dönemin aydınlarının bir yandan 

pozitivizmin içerdiği aydın öncülüğü kavramını içselleştirirken, diğer yandan materyalist 

görüşleri halktan farklarını vurgulama ve genel halkın/toplumun nereye itilmesi gerektiğini 

gösteren bir işaret gibi kullanma çabası içinde olduklarını söylemek mümkündür. 457  

 

Bu doğrultuda, “Siyasal ve toplumsal örgütlenme konusunda, Jön Türklerin 

düşüncesine egemen olan ögeler, pozitivist bir akılcılık, anayasal bir rejim 

(meşrutiyet) isteği ve halkçılık olarak görünmektedir: ‘Toplumu ilerletmek’ ve 

‘devleti kurtarmak’ için, Batı bilim ve teknolojisini örnek alan, bu bilim ve 

teknolojide ifade edilen akılcı esaslara göre belirlenmiş yeni bir düzenlemenin 

gerekliliği; bu düzenleme içinde anayasal ve parlamenter bir siyasal örgütlenmenin 

yerleştirilmesi ve ‘iyi’nin ne olduğunu bilen eğitimli ‘aydın’ların ‘halka doğru’ 

giderek halkı aydınlatması.” 458  

 Pozitivizm anlayışının Jön Türkler’in meşruiyetinin temelini oluşturması, 

Yeni Osmanlılar’dan farklılaştıkları başka bir noktaya daha götürecektir bizi: o da 

din meselesidir. Yeni Osmanlılar da din, hem kültürel hem siyasi düzende önemli bir 

işleve sahipken ve Batılılaşma dinle uyumlu hale getirilmek istenirken, Kahraman’a 

göre Jön Türkler bir ikilem içinde kalmışlardır: “Bir yandan önce materyalist, sonra 

da pozitivist görüşler etrafından dinin toplumsal gelişme önünde engel oluşturduğuna 

inanırken, diğer yandan da, daha sonraki görüşlerine bakacak olursak, dinin 

toplumsal gelişmede önemli, yararlı ve işlevsel bir f/aktör olduğunu düşündüler.” 459 

Dolayısıyla “Din, başlangıçta bir uzlaşma sağlanarak aydınların öne sürdüğü fikirleri 
                                                 
457 Kahraman, a.g.e., s. 30.  
458 Köker, a.g.e., s. 130.  
459 Kahraman, a.g.e., s. 37.  
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kamuoyuna benimsetmek açısından bir araç olarak kullanılacaktı. Fakat bu sadece bir 

kisveden ibaret kalacaktı. Asıl amaç dinin kenara itilerek toplumun ‘bilim dini’yle 

yola devamını sağlamaktı. Türk modernleşmesinin en önemli kırılma noktalarından 

bir tanesi budur ve bu olgu halen büyük bir hararetle tartışılmaktadır.” 460  

 Nitekim tiyatro alanında da dinin bu ideolojik kullanımına rastlamak 

mümkündür. Bir taraftan, “Tanzimat tiyatrosundaki eserlerde rastlanan insanların 

tüm davranışlarından Tanrının sorumlu olduğu, bunun sonucu alınyazısının önemi, 

ruhun varlığına inanç, olağanüstü kuvvetler ve batıl inanç, cinciler, büyücüler, tılsım 

gibi motifler Meşrutiyet tiyatrosunda gücünü yitirmişlerdir.” 461 Diğer tarafta, “Đslâm 

uğruna çarpışmak, Đslâm ülkelerinin sağlam bir bütünde birleşmesi projesi 

[Panislamizm] Celâlettin Harzemşah, Tarık gibi eserlerde görüldüğü gibi Meşrutiyet 

çağının eserlerinde de rastlanır.” 462 Đslâm, insanın Tanrı’yla kurduğu ilişki açısından 

değil, toplumu birarada tutabilecek birleştirici yönüyle ön plana çıkartılmaya 

çalışılmıştır.   

 Jön Türkler’in halkı aydınlatma projesinin bir diğer yönü de geleneğe ve 

Batılılaşmaya bakış açısında yaşanan değişimdir. Yeni Osmanlılar manevi açıdan 

geleneksel/Đslami olanın üstünlüğünü ortaya çıkartmaya çalışırken, Jön Türkler’de 

büyük ölçüde Batılı/modern olanı geleneksel olanın karşıtı olarak sunan 

modernleşme paradigmasının kabul edildiği görülür. Jön Türkler artık Batı’nın 

maddi olduğu kadar manevi alanda da ileri olduğunu kabul etmektedirler: “Đslâmcılar 

da… Müslümanların yalnız maddi uygarlık alanında değil din müesseseleri de dâhil 

olmak üzere manevi uygarlık alanında da Batı uygarlığın gerisinde olduğunu kabul” 

etmektedirler. 463  

Jön Türkler’in (II. Meşrutiyet’in ilanından hemen önce ve sonrasında) Yeni 

Osmanlılar’dan başka bir farkı azınlıklara olan yaklaşımlarıdır. Đttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ni kuranlar arasında Osmanlı’da yaşayan ayrı etnik ve dini kökenlerden 

gelenler yer almaktadır. 464 Đstibdat rejimini devirmek ve tekrar anayasal rejime 

dönmek isteyen Jön Türkler’e, başta hem Avrupa devletlerinden hem de 

                                                 
460 Kahraman, a.g.e., s. 39-40.  
461 And, a.g.e., s. 121.  
462 a.g.e., s. 120. 
463 Berkes, a.g.e., s. 408.  
464 Mardin, a.g.e., s. 154. 
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azınlıklardan destek gelmiştir. Bu bağlamda, “23 Temmuz 1908’de, Sultan 

Abdülhamit’in otuz yıl önce rafa kaldırdığı 1876 Anayasası’nın yeniden yürürlüğe 

girmesiyle… sansür kaldırıldı ve imparatorluğun tüm cemaatlerini ve çok çeşitli 

fikirleri temsil eden gazete ve dergiler, coşkulu bir halkın merakını tatmin etmek için 

piyasaya akıverdi. Jön Türklerin çeşitli hiziplerinin yanısıra, belli başlı etnik ve dini 

cemaatlerin – Müslüman, Rum, Ermeni, Yahudi – önderlerin yeni rejimi desteklemek 

için kitle gösterileri örgütledi.” 465 Dolayısıyla, Đstibdat dönemi sona erdiğinde, 

gayrimüslimler, “Osmanlıcılık siyasetine (şimdi) laiklik boyutu (da) içerdiğinden 

dolayı inanmaya devam ediyor ve bu politikayı savunuyorlardı.” 466 Ancak Keyder’e 

göre, 

 

Đttihat ve Terakki önderleri bürokrat olmalarına ve eğitimli ve aydın bir kadroyu temsil 

etmelerine karşın, birden bire ele geçirdikleri iktidar için hazır değillerdi. Uygulayacak özel 

bir program olmadığı gibi, müşterilerinin hangi toplumsal gruptan olacağı da henüz 

kesinleşmemişti. Bu nedenle, olaylar karşısında epeyce hızlı bir değişme ve evrim 

gösterdiler. Đktidara geldiklerinde esas çabaları devlet otoritesini güçlendirmeye yönelmişti. 

Bu kaygı, uyguladıkları politikaların başlıca kaynağını oluşturdu. Fakat bu politikaların 

formülasyonunu ideolojik bir tutarlılık değil, ısrarla üzerinde durulan hedef 

biçimlendiriyordu. Bu devleti kurtarma hedefini destekleyecek ideoloji ise Đmparatorluğun 

içinde bulunduğu maddi şartların etkileşiminden doğduğundan, önemli bir ölçüde 

tesadüfiydi. Nitekim ‘devleti kurtarma’ fikri 1908-1918 arasında çeşitli birleştirici 

ideolojilerin ardına gizlenmişti… Đttihatçılar, başlangıçta ülkenin çeşitli etnik ve dini grupları 

arasında eşitlik ve federasyon amacını güden Osmanlıcılar olarak görünüyorlardı. 467 

 

Bu nedenlerden ötürü, “Đttihatçıların iktidara gelmesi gayrimüslim burjuvazi 

arasında gerçekten de kültürel bir Rönesans başlatmıştı. Sansür ve istibdat 

döneminden çıkan Hıristiyanlar toplumdaki yeni yerlerine uygun kültürel ifade 

biçimleri bulacak konumdaydılar. Bu kültürel canlanmada [yine] en aktif grup 

Rumlar ve Ermenilerdi. Tiyatro, edebiyat ve gazetecilikte, yeni oluşan devlet-dışı 

alanın sınırlarını zorlayan patlamalar görüldü. 1908-1914 arasında sadece Ermeni 
                                                 
465 Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan, Đstanbul,  Kaynak Yayınları, 
2007, s. 44.  
466 Fatma Müge Gökçek, “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV., Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, 
Đletişim, 2002, s. 70. 
467 Keyder, a.g.e., s. 85. 
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toplulukları içinde 200’den fazla gazete yayımlanmaya başlamıştı. Rumların eğitim 

ve kültür hayatında benzer bir canlılık görülür.” 468 Hatta örneğin Jön Türk yönetimi, 

Osmanlı-Türk oyun yazarları tarafından II. Abdülhamit rejimini eleştirmek için 

Đstibdat öneminde Padişahın Ermeni ayaklanmalarına karşı bastırmacı tutumunu ele 

alan bir oyunun 469 oynanmasına dahi izin vermiştir.  

 Yeni Osmanlılar’la hem bir devamlılığı simgeleyen ve Đttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin iktidara geldiği zamana kadar devam eden Osmanlıcılık ideolojisinde, 

bu tarihten sonra bir kırılma yaşanmıştır. Đttihat ve Terakki’nin iktidara geldiği bu 

tarihlerde,  

 

Savaşlar, devletler ve halklar arasında kutuplaşma yarattıkça ve nüfus hareketleri sonucunda 

aynı dil, din ve etnik köken etrafında birleşen insanlar mecburen yan yana geldikçe, 

milliyetçiliğin sosyal bir alan etrafında paylaşılan ortak tabanı ortaya çıkmaya başladı. Birçok 

yerel ayaklanmanın yanısıra 1877-78’de Rusya, 1897’de Yunanistan, 1911’de Đtalya ile 

yapılan savaşlar ve 1912-1913 tarihli Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı ordusunun 

dayanıklılığı, morali ve insan gücü azaldı… Burada sorulması gereken önemli bir soru, bu 

savaşların Türk milliyetçiliği üzerinde ne gibi etkileri olduğudur. Bir yandan resmi Jön Türk 

ideolojisi olan Osmanlıcılık yerini gittikçe Pantürkizm bırakırken, diğer yandan da kültürel 

ve ekonomik anlamda sürdürülen Türkleştirme politikaları imparatorluğun dört bir yanında 

etkisini hissettirmeye başladı. 470 

 

                                                 
468 a.g.e., s. 86. 
469 “1895’te Ermeni ayaklanmaları, buna karşı hükümetin bastırma denemeleri Müslüman halkın 
vatanseverliğini kışkırttığı gibi II. Abdülhamit’e karşı hoşnutsuzluğunu da arttıran bir neden olmuştu. 
Đşte bu olayları Meşruiyetin ilanından sonra ele alan Mehmet Đhsan’ın Ermeni Mazlumları yahut 
Fedakar bir Türk Zabiti adlı oyunu Ermenileri haklı gösteren bir biçimde olayı ele almıştır. Bir 
Ermeni ailesi Van’dan Anarşistlerin gelişinden, çok yakında bir patırtı kopacağından korkmaktadırlar. 
Suç, Türklerin değil hükümetindir. Dışarıdan silah sesleri duyulur, pencereden eli sopalı, silahlı 
adamları ve sokaktaki cesetleri görürler. Başlarında Yüzbaşı Fazıl’ın bulunduğu bir süvari kolu gelir. 
Yüzbaşı aileyi korur; onların bütün istediği hürriyete ve adalete kavuşmaktır. Yüzbaşı aileyle 
konuşurken evin kapısı kırılır, içeri eli sopalılar girer. Fazıl tabancasını çeker, bunlar da Osmanlı 
diyerek Ermenileri savunur. Đkinci perde evdeki yası gösterir. Đçlerinden biri sopayla öldürülmüş, 
yüzbaşı Fazıl da jurnal edilip Rodos’a sürülmüştür. Anne acısından hasta olmuştur. Hastaya Fazıl’ın 
arkadaşlarından doktor Münif bakar. O da ‘Vatan, herkes kadre, Yahudi, Rum, Ermeni’ diye düşünür. 
Üçüncü perdede Ermeniler mezarlıkta ölüleri için ağlaşmaktadırlar. Son perdede aradan on iki yıl 
geçmiş, Hürriyet ilan edilmiştir. Sirkeci rıhtımında Ermeni ailesi ve Fazıl’ın ailesi sürgünden dönecek 
Fazıl’ı ellerinde bayraklarla beklemektedirler. Fazıl karaya çıkar. Ermenilerin istediği Anasır-ı Erbaa 
gerçekleşmiştir. Fazıl Osmanlıların dört anasır-ı mukaddesten oluşmuş bir toplumsal birlik olduğu, 
Rum, Ermeni, Yahudi ve Müslümanların geçmişi unutmaları gerektiği, yeni Anayasa’nın azınlıklara 
eşitlik ve adalet sağladığı üzerine bir söylev verir. Oyun, ‘Yaşasın Vatan! Yaşasın Millet! 
Bağırtılarıyla sona erer.” And, a.g.e., s. 193-194.      
470 Gökçek, a.g.e., s. 73. 
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Türk milliyetçiliğinin hızla gelişmesine sadece kaybedilen savaşlar neden 

olmamıştır. Türk milliyetçiliğin fikri temelleri 19. yüzyılın boyunca tartışılmaya 

başlanmıştır. “19. yüzyıl boyunca gelişen Türkoloji çalışmaları, Đttihat ve 

Terakki’nin giderek artan Türkçülüğü, üç tarz-ı siyaset tartışmaları, gayrimüslim 

unsurların ulusal hareketlerinin 471 yarattığı tepkisellik” 472 Türkçülüğün kültürel 

alandaki ateşleyicileridir.  

Ulusalcılığın aynı dönemde Avrupa’da da özellikle kültürel alanda kendini 

göstermektedir.  

 

Başlangıçta, Avrupa Aydınlanması sırasında ilerleme düşüncesi herhangi bir kültür, halk ya 

da coğrafyaya özgü bir şey olarak görülmüyordu… Ama 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde, 

Avrupa’daki ilerleme tartışmaları evrensel iddiasının çoğunu kaybetmiş durumdaydı… 

Đlerleme artık toplumu ileri ve geri diye ikiye bölmenin ve geri diye belirlenmiş grubu 

suçlamanın bir aracı olarak bile kullanılıyordu. Bir başka deyişle kültürler arası bir insanlık 

ideali olarak doğan ilerleme seçkinci liberal ideolojilerden hoşlanmayan ve belirsizliklere 

hoşgörüyle bakamayan etnik ve resmi milliyetçiliklerin silahı haline gelmişti. 473  

 

Gerek Osmanlı’daki azınlıkların mücadeleleri gerek dünyada hızla tırmanan 

ulusalcılık Jön Türkler’in kültür hakkındaki düşünce ve politikalarını da 

yansıtmaktadır. “Evrensel bir çerçevede ele alınan kültür sorununun, Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun korunmasına yönelik bir amaç olarak kabul edildiği andan 

itibaren ‘milli’ bir yön alması zorunluluğu artık anlaşılmıştı.” 474  

                                                 
471 Özellikle, “Balkan Savaşları, Đttihat ve Terakki’nin Rum ve Ermenilerle ilişkilerinde bir dönüm 
noktası oldu. Ermeni siyasi partileri Đttihat ve Terakki’yi desteklemekten vazgeçmişlerdi ve Ermeni 
sorununun uluslararası plana çıkarılmasının zorunluluğuna inanmışlardı. Rumlar, Hıristiyan nüfusun 
bulunduğu bölgelerin Yunanistan tarafından ilhak yoluyla Osmanlı sorununu kısa yoldan çözmeyi 
savunan Venizelos’u ve onun ‘megale idea’sını desteklemeye başlıyorlardı. Đşte bu siyasal bağlamda 
Đttihat ve Terakki önderleri Türk milliyetçiliği politikasına doğru süratle yön değiştirdiler.” Keyder, , 
a.g.e., s. 88. Savaşlar sonucunda, Müslüman Türkler’in yalnızca en büyük değil, aynı zamanda da tek 
ve bu yüzden en sadık etnik grup olduğu ortaya çıkmıştı. O zamana kadar tarih sahnesinde ses 
çıkarmamış olmasına rağmen, böylesine sadık bir grup, devletin kurtarılmasının zorunlu ön-şartıydı. 
Đttihat ve Terakki’nin bu zihniyetten yola çıkarak, azınlıkları dışarıda bırakan aktif bir Türk 
milliyetçiliği politikasına ulaşması uzun sürmedi. Đmparatorluğu kontrol eden başlıca emperyalist 
güçler fiilen savaşılan düşman haline geldiğinde, Đttihatçılar ideolojik projelerini sürdürme fırsatına 
kavuştular. Keyder, , a.g.e., s. 87-88. 
472 Y. Doğan Çetinkaya, “Orta Katman Aydınlar ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, 
Đletişim, 2002, s.  91.  
473 Kasaba, a.g.e., s. 23.  
474 Mardin, a.g.e., s. 272.  
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Ulusalcılığın kesifleşmesinin arkasındaki bir diğer neden ise Jön Türklerin 

kendi toplumlarını tanımadıklarını düşünmeleridir:  

 

Jön Türklerin Türkiye’deki ‘basit halk’a doğan güvensizlikleri kendilerinde bir müddet sonra 

kendi milletlerini tanımadıklar kanısını yerleştirecekti.  Bu buluşun 1908’den sonra ortaya 

çıkan bir sonucu Türklerin davranışlarının alında yatan kültürel verileri keşfetme çabası 

olmuştur. Bu araştırmalar, Türklerin tabi oldukları kültür ‘veri’leri tespit edildikten sonra, bu 

verilere göre bir reform programı ortaya çıkarmaya yarayacaktı… Kendi benliğini arama 

çabası artık giderek karakteristik bir Jön Türk faaliyeti halini alıyordu.  475  

 

Bu anlamda Türk ulusalcılığının uyanışına, Avrupa’nın bir başka fikri katkısı da 

Türkoloji çalışmalarıdır. “17. yüzyılda Cizvit papazlarının Çin araştırmaları 

(Sinoloji) dolayısıyla ilk defa gündeme gelen Türkoloji, 18. yüzyıldan itibaren 

Sinolojiden bağımsız bir alan olma hüviyetini kazanmıştır… 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Avrupa üniversitelerinde Türkoloji kürsüleri kurulmaya 

başladı.”476 Bu kürsülerin ürettiği Türk dil ve tarihine ilişkin tezlerle, Osmanlı 

tarihinde ilk kez uluslaşma yönünde kültür politikalarının kuramsal altyapısının 

üretimi yolunda bir çabaya tanık olunmaktadır. Yeni ve homojen (Türk olan) bir ulus 

yaratmak için tek bir ulusal tarih, dil, kültür ve sanat anlayışı yaratmanın ve bu 

unsurların birleştirici öğesinin din değil, ağırlıklı olarak etnik köken olduğunu 

aşılamanın yolları aranmaya başlanmıştır.  Bu çalışmalar ışığında, Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun tarihini Đslâm’ın kabulüyle başlatan tarih anlayışı, Jön Türkler’in 

fikir öncü/önderlerinden  

 

Ahmet Cevdet Paşa’nın Araplarla Türklerin Đslâm dünyasını yöneten iki büyük ulus olduğu 

fikrini ortaya attığı 19. yüzyıl ortalarından itibaren bu anlayış değişti. Bu tarihten sonra, 

Türklerin Đslâmiyet’i kabul ettikleri 10. yüzyıldan önceki tarihlerine ilişkin giderek daha çok 

çalışma yapılmaya başlandı. Okullarda okutulan Osmanlı tarih kitapları da bu değişimi 

yansıtmaktaydı. 1877 tarihli bir ders kitabında Türk soyundan bahsetmezken, on yıl sonra 

yazılan bir başka kitap, Türkleri, Çinlileri ve Hintleri Asya’nın üç büyük ulusu olarak 

anmaktaydı. 477  

                                                 
475 a.g.e., s. 152.  
476 Sadoğlu, a.g.e., s. 111. 
477 Gökçek, a.g.e., s. 71.  



 
 

155 

 

Hem Osmanlı’da hem Batı’da yapılan bu tür çalışmalar, Pantürkizm söyleminin 

güçlenmesine yol açmıştır.  

Tarihi köken meselesi bu dönemde yazılan tarihi oyunlar tarafından da halka 

aktarılmıştır. “Celâl Esat Arseven’in Büyük Yarın adlı oyunu Türkçülük akımlarıyle 

Cengiz’i Türk soyundan sayan görüşe uygun düşen bir oyundur… Türkçülük 

akımının izlerini taşıyan bir oyun da Mehmet Nafi’nin Kamer Sultan adlı oyunudur. 

Oyun Cengiz Han çağında Türkistan’da Sarıcan kasabasında geçer… Eski Türk 

kadınlarının erkekleriyle savaştığı, yiğitlikleri, vatanseverlikleri bu oyunda da ele 

alınmıştır.” 478 

Türklerin kültürel kökenleri üzerine yapılan çalışmaların etkisi 19. yüzyılın 

sonuna doğru dil alanında da ulusalcı bir politika oluşturulmasını teşvik etmiştir. II. 

Meşruiyet’in ilanından sonra Türk Derneği’nde ve Genç Kalemler Hareketi’nde yer 

alan Şemseddin Sami, “dil ve ulusal kimlik arasında yakın bir ilişki varolduğunu” 479 

net bir şekilde ifade etmiştir: 

 

Her kavim ve ümmet, büyük olsun küçük olsun, kuvvetli olsun zayıf olsun manevi varlığını 

sağlamlaştırıp kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Kavmiyet ve ırkın birinci işareti, esası bütün 

fertlerin eşit olarak ortak malı, söylediği lisânıdır. Bir lisânı konuşan halk, bir kavim ya da ırk 

teşkil eder. Bundan dolayı ırkî varlığını temin etmek isteyen her kavim ve ümmet en önce 

lisânı düzeltmeye, yoluna koymaya, ilerletmeye, kelime ve kaidelerini, özel taraflarını tespit 

etmeye ve tahsilini teşkil ile mükemmeliyetine hizmet edip ilim, fen, muhtelif sanatlara ait 

kitaplarla ve klasik sayılmaya değer seçkin edebi eserlerle zengin etmeye borçludur. 480  

 

Dilin ulusal kimlik bilinci üzerinde oynadığı rolün kavranmasıyla birlikte, milli bir 

dil oluşturulması yönündeki çalışmalar aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

Türk dilini sadeleştirme çalışmaları hızlandırılmış, “Türkçeden Arapça ve Farsça 

dâhil bütün dil kuralları ve yabancı sözcüklerin atılması” 481 kararı alınmış, Yeni 

Osmanlılar’ın dili sadeleştirme politikaları daha da hızlanarak devam etmiştir. 

                                                 
478 And, a.g.e., s. 209.  
479 Sadoğlu, a.g.e., s. 113. 
480 Şemseddin Sami, “Lisân ve Edebiyatımız”,  Sabah, No: 3132, 8 Ağustos 1898’den aktaran 
Sadoğlu, a.g.e., s. 113-114. 
481 a.g.e., s. 122.  
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Ardından “Osmanlılık bayrağı altında toplamaya çalışılan Müslim ve gayri Müslim 

unsurların açık ve gizli ihanetleri”nin sebebi Osmanlı’daki okullarında aranmaya 

başlanmış ve bu okullarda konuşulan dillerde Türk düşmanlığı yapıldığına dair bir 

fikir gelişmiştir. 482 Bu doğrultuda, “1911’de Đttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 

Türk olmayan tüm toplulukları ulus dışı bırakmak ve Türkler arasında vatanseverliği 

aşılamak maksadıyla tüm okullarda Türk dilinin kullanılmasını şart koşan eğitim 

politikası” 483 yürürlüğe konmuştur. Sonuç olarak, Ömer Seyfeddin ile dilin kültürel 

olduğu kadar siyasi bir işlevi de olduğunu ve ulusal bir dil oluşturmanın gerekliliği 

düşüncesine varılmıştır. 484 Ancak, Gökalp için bu da yeterli değildir.  Gökalp, 

“Müslümanlar arasında olmasa bile, Türkler arasında – lügatler gibi —ıstılahların da 

müşterek olması, yani bütün Türklerin müşterek bir edebiyat ve ilim lisanına malik 

olması elzemdir. O halde lisanımızı Türkçeleştirirken tedricen bütün soydaşlarımızın 

anlayacağı umumi bir Türkçe’ye doğru gitmek lazım geldiğini de unutmamalıyız” 485 

diyerek, Türkçenin Türkiye toprakları dışında yaşayan Türkleri de birleştirmeye 

yönelik kullanılabileceği doğrultusundaki Pantürkizm ideolojisini açık etmiştir.  

 Tiyatro vasıtasıyla da Tanzimat döneminde olduğu gibi yine halkın ve 

yönetenlerin dili arasındaki farka dikkat çekilmiştir. “Terakki etmiş bir tiyatromuz 

olsaydı ‘avam lisanı başka, havas lisanı başkadır’ efsanesinin çürüklüğü de ortaya 

çıkardı. Nasıl ki bugün ‘kitab lisanı konulan lisandan başkadır’ telakkisi, 

tarafdarlarının pek çoğunu kayb etti. Filhakika Avrupa tiyatrosunda çocuk kukla 

piyesi, avam melodramlarından en yüksek sanat eserlerine kadar hepsinin aynı lisan 

ile yazıldığı görülüyor.” 486 Tiyatro eserlerinde kullanılan dilin, Batılı uluslarda 

olduğu gibi bir ulus kimlik için birleştirici bir unsur olması gerektiği ve halkın ancak 

bu yolla kültürlerini yükseltebileceği – uygar olabileceği – dile getirilmiştir.   

 Đlk kez bir ulusal tiyatronun kurulmasının da aynı döneme denk gelmesi 

tesadüfî değildir. Zira 1. Dünya Savaşı sırasında kurulan Darülbedayi (Güzellikler 

Evi), toplumun belki de en çok kendini bir ulus olarak görmeye ihtiyaç duyduğu bir 

                                                 
482 a.g.e., s. 145. 
483 Gökçek, a.g.e., s. 73.  
484 Sadoğlu, a.g.e., s. 148.  
485 Ziya Gökalp, “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, Ziya Gökalp Kitaplar, Đstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, 2007, s. 52.  
486 Reşat Nuri [Güntekin], “Lisan Meselesi ve Tiyatro”, Türk Yurdu, No:11, 15 Ağustos 1334’ten 
aktaran And, a.g.e., s. 141.  
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zamanda kurulmuştur. Tüm ekalliyetin Osmanlı Đmparatorluğu’ndan ayrılma 

girişimlerinin ve imparatorluğun yıkılışının kaçınılmaz olduğunun anlaşıldığı bu 

dönemde ulusal bir tiyatronun tesisinin And’a göre toplum için bir moral kaynağı 

olacağı da düşünülmüştür. Darülbedayi’nin kuruluşunda “Yönetim sistemi 

bakımından Fransa, özellikle [Avrupa’da kurulan ilk ulusal tiyatro olan] Comédie 

Française örnek alınmıştı… Bir yazıda Napoleon’un yenik düştüğü Moskova 

seferinde en sıkışık, kötü bir zamanda, buzlar arasında Comédie Française’in 

yönetmeliğini getirerek bunu düzenlemek garipliğini gösterdiği, Fransa’da o günden 

beri Hükümet biçimleri değişmesine rağmen yönetmeliği değişmediği” 487 

belirtilmiştir. Ulusçu bir söylem içinde kurulan bu tiyatronun, repertuar anlamında 

Tanzimat’taki tiyatro topluluklarının repertuarlarından farkı, Türk oyun yazarlarının 

ve bunların Avrupa özellikle Fransız tiyatrosu etkisinde yazdığı oyunların sayıca 

artmış olmasıdır. Ayrıca Avrupa tiyatrosunun klasiklerine de (Shakespeare, Goethe, 

Schiller, Racine ve Ahmet Vefik Paşa’nın Molière uyarlamaları) yer verildiği 

gözükmektedir. 488 Darülbedayi’nin repertuarı artık kültür politikalarının iki önemli 

misyonuna hizmet etmeye başlamıştır: birincisi, Türkçe oyunların oynanması ile 

uluslaşma ve Avrupa klasiklerinin oynanmasıyla uygarlaşma. Ancak uluslaşma 

konusunda dikkat edilmesi gereken nokta; geleneksel tiyatroya hiç yer 

verilmemesidir. Halen Đstanbul’da ve sarayda geleneksel tiyatro oyunları sahnelense 

dahi, ‘ulusal’ bir tiyatro kapsamında düşünülmemeleri dikkat çekicidir.  

Kültür alanında uluslaşmanın taşıyıcı kurumları arasında dernekler de yer 

almaktadır. “Türk Ocakları, (Meşrutiyet döneminde Türk Ocağı) II. Meşrutiyet’in 

getirdiği görece dernekleşme özgürlüğü ortamı içinde kurulan ve Türkçü-milliyetçi 

ideolojiyi savunan Matbuat Cemiyeti, Türk Gücü Cemiyeti, Türk Derneği ya da Türk 

Yurdu gibi çok sayıda dernek arasında özel bir yere sahip. Bu ‘özel’ yer Türk 

Ocaklarının kuruluş (1912) ve kapanış (1931) tarihlerinin özelliğiyle doğrudan 

bağlantılı. Balkan ülkelerinin Osmanlı Đmparatorluğu’na karşı ittifak antlaşmaları 

yaptığı günlerde kurulan (Mart 1328) ve Türk ulus-devletinin konsolidasyon 

süreciyle kendini feshetmek zorunda bırakılan Türk Ocakları, bu yönüyle 

                                                 
487 And, a.g.e., s. 81.  
488 a.g.e., s. 126. 
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Đmparatorluktan ulus-devlete geçiş tarihine de ilişkin önemli ipuçları veriyor.” 489 

Kurulduğu ilk yıllarda özellikle dilde Türkçülük ile uğraşan “ocağın temel yaklaşımı, 

bir yanda kültürel vurgusu yüksek bir ‘Türk Birliği” teması işlerken, diğer yandan da 

Arap, Çerkez, Kürt, Laz vb. unsurlarını ‘kavmiyet’ iddiasında bulunmadıkları sürece 

‘Türk’ olarak kabul etmek yönündedir. Ocağın [Nizamnamesindeki] maksadı 

Türklerin harsî birliğine ve medenî kemaline çalışmaktır.” 490 Diğer bir deyişle bu 

kurum da, uluslaştırma-uygarlaştırma çizgisinde bir kültür politikasına hizmet 

etmiştir.  

 Türkçülük çizgisinde gelişen siyasetin ve kültür politikalarının hayata 

geçirilmesinin zorluğunun ekonomik/sınıfsal boyutu da Jön Türkler’in dikkatini 

çekmiştir. “Đttihatçılar modernleşmiş toplumları örnek alarak öncelikle Türk 

ulusunun güçlü bir ekonomik sınıfa/burjuvaziye ihtiyacı olduğunu anladılar. Bu sınıf 

Türk modernleşmesinin ana unsuru olacaktı ve toplumsal inşa süreci bu sınıfın 

kaderine bağlıydı. Bu anlamda bir ulusal ekonomi ve burjuvazi yaratma süreci 

1908’de başladı ve on yıl boyunca özellikle savaş sırasında hız kazanarak devam 

etti.” 491 Bunun sebebi, ulusalcılığın da bir ideoloji olarak yeni bir toplumsal sınıfın 

ortaya çıkmasına dayanmasıdır.  

 

Jön Türkler’in miras olarak aldığı ve miras olarak devrettiği siyaset, yani özünde burjuva 

ideolojisi olan milliyetçilik, sadece ideolojik bir zeminde kalmıyor, aynı zamanda kendisini 

üretecek sınıfsal oluşumu da harekete geçiriyordu. Doğal olarak, her sınıfsal oluşum ve 

hareket gibi bu faaliyetler de ekonomik içeriklere ve önceliklere sahipti. Bir başka deyişle, 

Genç Türkler siyasal ideolojisi, kültürel bir kapsama sahipti. Fakat bu onun ekonomik bir 

ihtiyaçtan soyutlanması, arınması anlamına gelmiyordu. Daha doğrusu, dönemin ideoloji 

üreten isimlerinin bir bölümü, sorunu ekonomik terimlerle ifade etmekteydi. Bu siyasal 

planda kendisini göstermiş olan milliyetçiliğin ekonomik alanı da ele geçirmesini öngören bir 

yaklaşımdı… Batı modernleşmesinde izlenen yörünge bunun tam tersidir. Burjuvazi önce 

ekonomik bir özne haline gelmiş, o gücüyle siyasal alanı ele geçirmeye çalışmıştır. Osmanlı 

yenileşmesinde bunun tam tersi bir yol izleniyordu. Hatta bu yolun daha da karmaşık olduğu 

söylenebilir. Çünkü, Osmanlı modernleşmesinin son döneminde kendisini gösteren ve daha 

öncesinden gelen bir iktisadi arayış mevcut olsa da, ortada öne çıkmış olan milliyetçi 

                                                 
489 Füsun Üstel, “Türk Ocakları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. 
Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2002,  s. 263.  
490 Üstel, a.g.e., s. 264.  
491 Çetin, a.g.e., s. 196.  
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yaklaşımı taşıyacak bir iktisadi sınıf – burjuvazi – bulunmamaktaydı. Dolayısıyla, ilk çaba, 

yukarıda da değindiğimiz üzere bu sınıfın yaratılmasına dönüktür. 492 

 

Ulusal bir burjuva sınıfı yaratılmasının siyasi olduğu kadar kültürel nedenleri de 

vardır. Bu nedenler üzerinde en çok duran kişi ise Gökalp’tir. Ona göre, ulusalcılık 

bağlamında siyasi, ekonomik ve kültürel dengeler iç içedir.  

 

Memleketimizde kuvvetli bir hükümet tesis edememesi, Türklerin iktisâdi sınıflardan 

mahrumiyeti yüzündendir. Hangi millette hükümet iktisâdî sınıflara istinâd ederse orada 

hükümet gayet kuvvetli olur; çünkü tüccar, sanatkâr, iş adamı sırf kendi faydası için 

hükümetin kuvvetli olmasını ister. Hangi memlekette hükümet, memurlar sınıfına istinâd 

ederse, orada hükümet daima zayıftır., çünkü mazul memurlar iş başına geçmek, mansub 

memurlar daha yüksek bir mevkie yükselmek için daima hükümeti düşürmeye çalışırlar. 

Millî mefkûreden mahrumiyet Türkleri millî iktisâdiyâttan mahrum ettiği gibi, lisanın 

sadeleşmesine, güzel sanatlarda millî üslûpların tekevvün etmesine de mâni olur. 493  

 

Bir ulus olabilmek ve bu ulusa bir kimlik kazandırabilmek için ulusal ekonominin 

şart olduğunu öne süren Gökalp, ünlü Fransız sosyolog Durkheim’ın etkisiyle 

korporatizm (meslekçilik) ve solidarizm (tenasütçülük) gibi sosyo-ekonomik 

politikaları gündeme getirir.  

 

Gökalp halka değer verilmediği zamanlarda millete aynı gözle bakıldığını, halk güçlenince 

millet fikrinin de aynı oranda pekiştiğini söyler. Bu nedenle halkçılıkla milliyetçilik arasında 

sıkı bir dayanışma, kendi deyişiyle ‘tenasüt’ vardır… Bu nedenle Türkçülüğün dayanak 

noktalarından halkçılık tabaka ve sınıf farklarını kaldırarak, toplumun farklı zümrelerini 

yalnız iş bölümünün doğurduğu meslek zümrelerine indirger. Gökalp halkçılığı şu düsturlar 

özetler: ‘Sınıf yok, meslek var.’ Görüldüğü gibi, Gökalp’in önerdiği ulus-devlet modeli, 

meslek zümrelerinden oluşan bir devlettir. Diğer bir deyişle korporatif bir devlet modeli 

gündemdedir... Gökalp’in ulus-devleti, [aynı zamanda] mesleki örgütlerin egemenliği esası 

üzerine kurulu bir halkçılıktan kaynaklanır… Halkçılık toplumun bireylerini bir diğerini 

bağlayan meslek zümrelerinin sınıf ayrımının yerine geçirilmesini önerir. Meslek zümreleri 

bu organizmanın hayati görevlerini üstlenmiş organlarını oluştururlar. 494 

                                                 
492 Kahraman, a.g.e., s. 145. Ayrıca bkz. Keyder, a.g.e., s. 110.  
493 Gökalp, “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, Ziya Gökalp Kitaplar, s. 47.  
494 Zafer Toprak, “Osmanlı’da Toplumbilimin Doğuşu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, C. I, Der. Tanıl 
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Solidarizmde de, korporatizmde olduğu gibi, “Đnsanlar, zümreler, muhitler, sınıflar, 

meslekler için genel çözüm çatışmaktan değil uzlaşmaktan geçer… Uyum içerisinde 

çalıştıkları zaman bir organizmanın bütünselliğini oluştururlar.” 495 Gökalp’le birlikte 

solidarist teoriye katkı yapan  

 

Tekin Alp’a göre,… bireyciler (endividüalist) ya da liberaller, artık değer hasılatını bireysel 

mülkiyete, ferdi mülkiyete verirler. Oysa, sosyal siyaset yandaşları artık değere salt bireysel 

mülkiyet açısından bakmazlar. Bireyin elindeki servetin büyük bir kısmı toplum aittir ve ne 

surette olursa olsun toplumun huzur ve refahını, toplumun gelişmesini sağlamaya 

hasredilmelidir… Diğer bir deyişle, düzenine devamı ve korunması, liberalizmde olduğu gibi 

her şeyin doğal akışına bırakılması, bireyin iktisadi faaliyetinin hiçbir sınırlamaya tabi 

tutulmaması anlamına gelir. Doğal akış bireyin özgürlüğünü sağlasa da, zamanla toplumda 

yer alan muhtelif ‘halk tabakaları’ arasında çıkar çatışmalarına, derin uçurumlara neden 

olur… Devlet bireyin çıkarının değil, toplum düzeninin koruyucusudur. Bu nedenle, 

toplumsal düzen çözülmeye başladığı anda devlet müdahale etmeli, toplumsal sınıf ve 

tabakalar arasında doğal gelişmeden kaynaklanan çarpıklıkları gidermeli, toplumda düzeni, 

dengeyi, bütünlüğü, türdeşliği olanaklar ölçüsünde korumaya çalışmalıdır.496  

 

Solidarizm, Gökalp tarafından da kısaca “Fert yok, Cemiyet var” 497 şeklinde 

özetlenmiştir.  

 Bu iki sosyo-ekonomik yapılanma önerisini tamamlayan siyasi ve kültürel 

boyut ise,  

 

Gökalp’e göre milletçiliktir. Milletçilik, her milletin kendi başına bir devlet olmasını 

gerektirir. Đmparatorlukların varlığı milletlerin uluslararası hukuk açısından eşit olmadıklarını 

gösterir. Đmparatorluk birçok milletin tek yönetim altında yaşaması demektir. Đmparatorlukta 

                                                                                                                                          
Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2001, s. 324-326. “Büyük ölçüde Durkheim’in 
görüşlerinden esinlenen Gökalp, korporasyonu siyasal örgütün temeli ya da belli başlı temellerinden 
biri olarak görür. Devletin temel siyasal birimi, temel ayrımı korporasyonlardır. Durkheim’a göre, 
sanayileşen toplumlarda, eski siyasal yapı giderek çözülür; bölgesel ayırım önemini yitirir; bireyin 
bölgesel ayrımla bağlantısı giderek gevşer. Zamanla toplum yan yana konmuş bölgeler toplumu 
olmaktansa geniş bir ulusal korporasyonlar bütününe dönüşür. Korporatif toplum modelinde, 
korporasyonlara zorunlu üyelik uygulanmalı; aynı mesleğe ait olmaktan kaynaklanan bir tür 
dayanışma, Durkheim’ın deyimiyle ‘entelektüel ve ahlaki türdeşlik sağlanmalıdır.” a.g.e. 324.  
495 a.g.e. 321.  
496 Tekin Alp, “Tenasütçülük : Đctimai siyaset – 3”, Yeni Mecmua, No: 30-31, Kanun-ı sani 1918, s. 
62’den aktaran a.g.e., s. 320.  
497 a.g.e., s. 326. 
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bir dil, bir din, bir örf hakim olduğu için, imparatorluğu oluşturan milletlerden yalnız biri 

kültürel bağımsızlığa sahiptir. Diğerleri bundan mahrumdur. Milletlerin uluslararası hukukta 

eşit haklara sahip olabilmeleri, imparatorlukların çözülmesine ve milletlerin kendi başlarına 

buyruk devlet olmalarına bağlıdır. Halkçılık ‘sınıf yok, devlet var’ düsturuna karşı 

milletçiliğin düsturu ‘imparatorluklar yok, milli devletler var’ olacaktır… Gökalp’in üç 

deyişi, ‘Fert yok, Cemiyet var’, ‘Sınıf yok, Devlet var’, ‘Đmparatorluklar yok, Milli Devletler 

var’ Meşrutiyet toplumbiliminin Cumhuriyet Türkiyesi’ne mirasıdır. Toplumbilim, Tek-Parti 

döneminde de karşılaşılan sorunlara çözüm önererek CHP çevrelerinin gözde bilim dalı 

olacaktır. 498 

 

Gökalp’in önerdiği bu milletçi ve halkçı toplumsal yapı, dönemin ve hatta ondan 

sonrasının kültür politikaları açısından da bir model öngörmektedir. Bir kere, bu 

model içinde kültür politikaları Avrupa’da olduğu gibi burjuva sınıfı tarafından değil, 

devlet tarafından oluşturulacaktır ki, bu da yukarıdan aşağı gerçekleştirileceği 

anlamına gelmektedir. Ayrıca solidarist anlayış çerçevesinde, tek tek bireylerin değil 

toplumun kolektif kültürel dönüşümünün hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu da 

Osmanlı-Türk kültür politikalarının gelişimini, Fransa ve Đngiltere gibi Avrupa 

devletlerininkinden ayıran temel bir özelliğe işaret etmektedir. Ek olarak Gökalp’in 

milletçilik anlayışı, “bir dil, bir din, bir örf[ün] hâkim olduğu” tekil bir ulus-devlet 

modeli ve kültür politikası öngörmektedir. Gökalp bu modelin kültür politikaları 

açısından nasıl ele alınması gerektiğini onun ve Türkiye’de kültür politikaları 

kuramının ilk yapıtları sayılabilecek Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak ve 

Türkçülüğün Esasları adlı kitaplarında daha ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.  

 Siyasi ve kültürel anlamda Osmanlıcılık nosyonu ile başlayıp Türkçülüğe 

varan 19. yüzyıl Osmanlı kültür politikalarının hem gelişim çizgisini özetlemek ve 

hem de bu dönem boyunca kültür politikaları alanında hangi temel prensiplerin 

ortaya çıktığına eleştirel bir biçimde yaklaşmak için en önemli başvuru kaynağı Ziya 

Gökalp’tır. Gökalp, Fransa’da Rousseau ve Đngiltere’de Arnold gibi Osmanlı 

Đmparatorluğu ve Türkiye’de kültür politikaları alanında ilk eserleri vermiş olan 

yazardır. Gökalp sadece Tanzimat ve Meşrutiyet’in kültür politikalarının mahiyetini 

ve vardığı noktayı özetlemek açısından değil, aynı zamanda bu politikalar ve 

Cumhuriyet’in kültür politikaları arasındaki devamlılığı/kırılmaları anlamak 

                                                 
498 a.g.e., s. 326.  
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açısından da yardımcı olmaktadır çünkü fikirleri/eserleri Cumhuriyet’in kültür 

politikalarına da pek çok açıdan esin kaynağı olmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet 

dönemi kültür politikaları tartışmalarına geçmeden önce,  onun Tanzimat ve özellikle 

de Meşrutiyet dönemi boyunca ele aldığı kültür sorunsallarını ve bu doğrultu da 

önerdiği/geliştirdiği prensipleri ve yöntemleri ele alalım.   

 Gökalp’in kültür politikaları modeli, iki kavram doğrultusunda 

şekillenmektedir: hars (kültür) ve medeniyet. Gökalp bu iki kavramla, Đslami ve 

Batılı unsurların sentezinin 19. yüzyıl boyunca ne şekilde denendiğini ve buna 

Türkçülüğün de eklenmesiyle nasıl bir değişim gerçekleştiğine ışık tutmakla kalmaz, 

modernleşme paradigmasının en temel ikiliği olan modern/geleneksel karşıtlığı için 

de çözüm önerileri getirir. Hars ve medeniyet kavramları ayrıca Mardin’in Osmanlı 

Đmparatorluğu’nda 19. yüzyıla kadar süregeldiğini belirttiği küçük gelenek ve büyük 

gelenek karşıtlığının giderilmesi yönünde de bir çözüm arayışı olarak 

değerlendirilebilir.  

 Gökalp’e göre “millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyâsî, ne de iradî bir 

zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlâkça ve bediîyatça müşterek olan, yani aynı 

terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir. Türk köylüsü, onu ‘dili 

dilime uyan, dini dinime uyan’ diyerek tarif eder. Filhakika, bir adam kanca 

müşterek bulunduğu insanlardan ziyâde, dilde ve dinde müşterek bulunduğu 

insanlarla beraber yaşamak ister.” 499 Gökalp’e göre, hars temel olarak dilde, dinde 

ve ahlakta ortaklıktır. Bu ortaklık, ulus kimliği oluşturulmasında, ırksal, etnik, 

coğrafi ve siyasi bağlardan daha önemlidir.  

 Harsı, ulus kimliğin özü halinde sunan Gökalp,  harsın medeniyetten farkını 

şu şekilde ele alır: “Hars ve medeniyet arasında hem iştirâk, hem de ayrılık noktaları 

vardır. Hars ve medeniyet arasındaki iştirâk, noktası, ikisinin de bütün içtimâî 

hayatları câmi olmasıdır. Đçtimâî hayatlar şunlardır; Dinî hayat, bediî hayat, iktisâdî 

hayat, lisanî hayat, fennî hayat. Bu sekiz türlü içtimâî hayatların mecmûuna ‘hars’ 

adı verildiği gibi ‘medeniyet’ de denir. Đşte, hars ile medeniyet arasında iştirâk ve 

müşâbehet noktası budur.” 500 Ancak Gökalp’e göre,  

                                                 
499 Ziya Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”, Ziya Gökalp Kitaplar, C. I, Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 
184.  
500 a.g.e., s. 190.  
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Hars millî olduğu halde, medeniyet beynelmileldir. Hars, yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, 

hukukî, muâkalevî, bediî, lisanî, iktisâdî ve fennî hayatlarının ahenkdar bir mecmûasıdır. 

Medeniyetse, aynı ‘ma’mûre’ye dâhil birçok milletlerin içtimâî hayatlarının müşterek bir 

mecmûudur. Meselâ Avrupa ve Amerika ma’mûresinde bütün Avrupalı milletler arasında 

müşterek bir Garb medeniyeti vardır. Bu medeniyetin içinde birbirinden ayrı ve müstakil 

olmak üzere bir Đngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir Alman harsı ilh. mevcuttur. 501  

 

Dolayısıyla, hars bir millete mahsustur, medeniyet ise birçok milleti içine alabilir.  

 Bunun dışında, “Medeniyet, usulle yapılan ve taklit vasıtasıyla bir milletten 

diğerine geçen mefhumların ve tekniklerin mecmûudur [tümüdür]. Hars ise, hem 

usulle yapılamayan hem de taklitle başka milletlerden alınamayan duygulardır. 

[Gökalp’e göre örneğin], Osmanlı musikisi kaidelerden mürekkep bir fen şekli 

olduğu halde; Türk musikisi kaidesiz, usulsüz, fensiz melodilerden, Türkün 

bağrından kopan samimi nağmelerden ibarettir.” 502 Bu doğrultuda, “Osmanlı 

medeniyeti Türk, Acem, Arap harslarıyla Đslâm dinine, Şark medeniyetine ve son 

zamanlarda da Garb medeniyetine mensup müesseselerden mürekkep bir halîtadır 

[karmadır]. Bu müessese hiçbir zaman kaynaşarak, imtizâc edecek [uyuşacak] 

ahenkdar bir manzûme hâline gelmedi. Bir medeniyet ancak millî bir harsa aşılanırsa, 

ahenkdar bir vahdet [birlik] hâlini alır.” 503 Dolayısıyla, Gökalp’e göre, Osmanlı’daki 

genel durum, Türk harsını dikkate almadan önce Doğu, sonra da Batı 

medeniyetlerine dâhil olmaya çalışmasıdır.  

Osmanlı Đmparatorluğu’nda başta harsa değil, medeniyete öncelik verilmesi 

Mardin’in de bahsettiği türden bir ikiliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur:  

 

Yalnız memleketimize mahsus olan bu garip vaziyetin sebebi nedir? Niçin bu ülkede yaşayan 

bu iki enmûzeç, Türk enmûzeci ile Osmanlı enmûzeci birbirine bu kadar zıttır? Niçin Türk 

enmûzecinin her şeyi güzel, Osmanlı enmûzecinin her şeyi çirkindir? Çünkü, Osmanlı 

enmûzeci Türkün harsına ve hayatına muzır olan emperyalizm sahasına atıldı., kozmopolit 

oldu, sınıf menfaatini millî menfaatin önünde gördü. Filhakika, Osmanlı Đmparatorluğu 

genişledikçe, yüzlerce milletleri siyasî dâiresine aldıkça, idare edilenlerle idare olunanlar iki 

                                                 
501 a.g.e., s. 190. 
502 Gökalp, “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, s. 192.  
503 Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”, s. 196. 
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ayrı sınıf haline giriyorlardı. Đdare eden tüm kozmopolitler “Osmanlı sınıfı”nı, idare olunan 

Türkler de “Türk sınıfı”nı teşkîl ediyorlardı. Bu iki sınıf birbirini sevmezdi. Osmanlı sınıfı, 

kendi millet-i hâkime sûretinde görür, idare ettiği Türklere millet-i mahkûme gözüyle 

bakardı. 504  

 

Dolayısıyla, Gökalp, Türk harsının, Doğu medeniyetine tercih edilmesinin nedeninin, 

bir sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakküm kurmak istemesinden kaynaklandığını 

belirtmektedir ki bu da Mardin’in büyük ve küçük gelenek çatışmasının sebebi olarak 

gösterdiği durumdur.  

 Gökalp, Osmanlı Đmparatorluğu’nda bu açıdan hep bir ikilik olduğunu söyler. 

Ona göre örneğin,   

 

Halk dili,  halk arasında konuşmaya münhasır kalmış gibidir. Buna da istihfâfla ‘Türkçe’ adı 

veriliyordu ve avama mahsus bir ‘argo zannediliyordu. Hâlbuki asıl tabiî ve hakikî lisanımız 

bu idi. Osmanlıca ise Türkçe, Arapça, Acemceden ibaret olan üç lisanın sarfını, nahvini, 

kamusunu birleştirmekle husûle gelmiş, sun’î bir halîtadan ibaretti. Bu iki lisandan birincisi 

tabiî bir teşekkül ve teamülle kendiliğinden vücuda gelmişti. Binâenaleyh, harsımızın lisanı 

idi… Demek ki Osmanlıcanın harsımızdan pek az hissesi vardı. Bundan dolayı ona 

medeniyetimizin lisanı idi diyebiliriz. 505  

 

Gökalp’e göre,  

 

Edebiyatımızda da aynı ikilik mevcuttur. Türk edebiyatı halkın darbımeselleriyle 

bilmecelerinden, halk masallarıyla halk koşmalarından, destanlarından, halk 

cenknâmelerinden menkıbelerinden, tekkelerin ilahileriyle nefeslerinden, halkın nekregûyane 

fıkralarından ve halk temaşasından ibarettir… Osmanlı edebiyatı ise masal yerine ferdî 

hikâyelerle romanlardan, koşma ve destan yerine taklitle yapılmış gazellerle alafranga 

manzûmelerden mürekkeptir. Osmanlı şairlerinden her biri mutlaka Acem devrinde bir Acem 

şairiyle, Fransız devrinde bir Fransız şairiyle mütenâzırdır… Bu sebeple, Osmanlı edipleriyle 

şairlerinden hiçbiri orijinal değildir, hepsi mukallittir; hepsinin eserleri bediî ilhamdan değil, 

zihnî hünerverlikten doğmuştur. 506  

 

                                                 
504 a.g.e., s. 194. 
505 a.g.e., s. 190. 
506 a.g.e., s. 192. 
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Diğer bir deyişle, Osmanlı yönetiminin harsı inkâr ederek Doğu medeniyetini taklit 

etmeleri gibi Tanzimat’ta da hars inkâr edilerek, bu sefer Batı medeniyetinin 

taklidine gidilmiş ve bu da yine hars dikkate alınmadığı için şekilci bir taklit olarak 

kalmıştır.   

Gökalp’e göre, Tanzimat’ın en büyük yanlışı Osmanlı medeniyeti ve Batı 

medeniyetini bağdaştırma girişimleridir.  

 

Tanzîmâtçılar, Osmanlı medeniyetini Garb medeniyetiyle telife çalışmışlardı. Hâlbuki iki zıt 

medeniyet yan yana yaşayamazlar; sistemleri birbirine muhâlif bulunduğu için ikisi de 

birbirini bozmaya sebep olur… Đki dinli bir fert olamayacağı gibi, iki medeniyetli bir millet 

de olmaz. Tanzîmâtçılar bu noktayı bilmedikleri için, yaptıkları tecedütte muvaffak 

olamadılar. Türkçülere gelince, bunlar esasen Bizanslı olan Şark medeniyetini büsbütün terk 

ederek Garb medeniyetini tam bir sûrette almak istediklerinden muvaffak olacaklardır. 

Türkçüler, tamamıyla Türk ve Müslüman kalmak şartıyla Garb medeniyetine tam ve katî bir 

sûrette girmek isteyenlerdir. Fakat, Garb medeniyetibe girmeden evvel, millî harsımızı 

meydana çıkarmanız icap eder. 507  

 

Türk harsı ile Batı medeniyeti birbirine karşıt değildir. Đkilik/katşıtlık Osmanlı ve 

Garb medeniyetleri arasındadır. Dolayısıyla, Tanzimatçılar, Batı ve Doğu 

medeniyetlerini bağdaştırmaya çalıştıkları ve bunu da şeklen yaptıkları, bir harsın 

ilerlemesi için gerekli olan unsurları (bilim, teknoloji, ulusal ekonomi) göremedikleri 

için yanlış bir Batılılaşma politikası izlemişlerdir. Bu yüzden hars içinde varolan 

sanatları reddedip, yerlerine yenilerini koymaya çalışmışlardır. Böylece Osmanlı 

yönetici sınıfı gibi onlar da kültür/ medeniyet – çevre/merkez arasındaki ikiliği 

devam ettirmişlerdir.  

Gökalp bu ikiliği ve bu ikilikten kaynaklanan taklitçiliği/şekilciliği aşmanın 

yolu olarak harsa dayalı bir Türkçülük, diğer bir deyişle halk kültürüne dayalı bir 

ulusçuluk formülü geliştirmiştir:  

 

Edebiyatımızın menbalarını bir taraftan taş mahkûkelerde, ceyran derilerinde, diğer taraftan 

da halkın koşmalarında, masallarında, destanlarında aramalıyız. Millî veznimiz parmak 

usulüdür. Millî dilimiz yalnız Türk sarfına tâbi olandır. Millî edebiyatımız mevzularını, 

                                                 
507 a.g.e., s. 198.  
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istiâre zeminlerini Türk hayatından, Türk içtimâî teşkîlâtından, Türk esâtirinden, Türk 

menkıbelerinden almalı. Lisanımızdan yabancı terkîbleri, irimizden yabancı vezinleri, 

edebiyatımızdan yabancı telmihleri atmalıyız. Lisan ve edebiyatımıza an’anesinden 

başlarsak, uğradıkları muvakkat istilâların arızî ve marazî devreler olduğunu anlayacağız. 508   

 

Ona göre, “Đstikbalde de daima Türkçülük halkçılıkla ele ele vererek mefkûreler 

âlemine doğru beraber yürüyeceklerdir. Her Türkçü, siyâset sahnesinde halkçı 

kalacaktır; her halkçı da hars sahasında Türkçü olacaktır.” 509 Gökalp, Halkçılar, 

halka Türkçülüğü götürecektir derken, medeniyet (büyük gelenek) ve hars (küçük 

gelenek) arasındaki ikiliğin giderilmesi yönünde kültürel alanda harsa doğru 

gidilmesini açıkça bir yöntem olarak öneren ilk kültür politikaları kuramcısıdır.  

 Gökalp’e göre yapılması gereken, kültür (ki bu küçük gelenek) içinde varolan 

tüm kültürel unsurlara sahip çıkıp, olmayanların Batı’dan alınmasıdır: “Bu vazifeyi 

ifa edecek teşkîlâtlar şunlardır: Millî Müze, Etnografya Müzesi, Millî Hazine-i 

Evrak, Millî Tarih Kütüphanesi, Đhsaiyât Müdüriet-i Umûmîyesi.” 510 Ama 

Türkiye’de olmayan Batılı ulusal kültür kurumlarının alınması, tek başına yeterli 

değildir, varolanların da ıslahı gerekmektedir. Gökalp’ göre, örneğin Darülbedayi 

yeteri kadar ulusal değildir “çünkü tiyatronun terakkisi en ziyâde güzel Türkçe ile 

halk veznin kabulüne bağlı iken, mevcut Dârülbedâyi bu esaslara kâfî derecede 

kıymet vermemektedir.” 511 Dolayısıyla, Darülbedayi’nin dil ve edebiyat konusunda 

halen halka hitap edemediğini düşünen Gökalp için Darülbedayi’nin repertuarı da bu 

açıdan sorunlu olmalıdır çünkü “Karagöz’le Ortaoyununa gelince, bunlar da halk 

temaşası, yani an’anevi Türk tiyatrosudur. Karagöz’le Hacivat’ın muarazaları, 

Türk’le Osmanlı’nın, yani o zamanki harsımızla medeniyetimizin mücadelelerinden 

ibarettir.” 512 Darülbedayi, halk geleneğinden gelen eserlere de yer vermemektedir.  

Çözüm, bu kurumların küçük geleneği de kapsayacak şekilde ulusallaşmasıdır.  

 Kültürel ulusçuluk, bu anlamda iki yöntemle ilerlemelidir.  

 

                                                 
508 Gökalp, “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, s. 60. 
509 Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”, s. 289.  
510 a.g.e., s. 225.     
511 a.g.e., s. 228.     
512 a.g.e., s. 193. 
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Halktan harsî bir terbiye almak için halka doğru gitmek. Halka medeniyet götürmek için 

halka doğru gitmek… Tamamıyla halka doğru gitmiş olmak için halkın içinde yaşayarak, 

ondan millî harsı tamamıyla almaları lâzımdır. Bunun için yalnız bir tek çâre vardır. O da 

Türkçü gençlerin muallimlikle köylere gitmesidir… Halka doğru gitmenin ikinci vazifesi de 

halka medeniyet götürmektir. Çünkü halkta medeniyet yoktur. Güzîdelerse, medeniyetin 

anahtarlarına mâliktir. Fakat halka değerli bir armağan olarak şark medeniyetini yahut onun 

bir şubesi olan Osmanlı medeniyeti değil, Garb medeniyetini götürmelidirler.  513  

 

Halka medeniyet götürmek Gökalp’in kültür politikalarına yüklediği uygarlaştırma 

misyonunu, halktan hars getirmek de, uluslaşma misyonuna işaret etmektedir.  

Gökalp’e göre medeniyet harsa ulusal kimliğin gelişmesi yönünde şu şekilde 

hizmet edebilir. Bu doğrultuda Gökalp için örneğin edebiyat alanında en önemli 

Avrupa eserleri, klasikler ve romantik edebiyat ürünleridir. Gökalp’e göre, 

“Rönesans’tan sonra, Avrupa’da her millet bediî hayatın inkişâfı anında hep böyle 

hareket etti. Shakespeare, Rousseau, Goethe gibi romantik dâhiler, hem halk 

terbiyesini almışlar hem de eski Yunan-Latin tekniklerini temsil etmişlerdi. Bu 

sâyede her biri kendi milleti için hem millî hem de mütekâmil bir edebiyat vücûda 

getirdi.” 514  

 Gökalp, medeniyetin ulus-kimliğin inşasında olduğu kadar halka yüksek 

sanat zevki aşılamak adına da önemli olduğunu savunmuştur.  

 

Fransızca ‘culture’ kelimesinin iki ayrı manâsı vardır. Bu manâlardan birini ‘hars’, diğerin, 

‘tezhîb’ [yaldızlama/süsleme] tabiriyle tercüme edebiliriz. O halde biz lisanımızda bu iki 

manâyı ‘hars’ ve  ‘tezhîb’ kelimeleriyle ayırırsak, kendi memleketimizde bu sû-i 

tefehhümlere riayet etmiş oluruz. Hars ve tezhîb arasındaki farklardan bir tanesi halkın 

‘demokratik’, tezhîbin ‘aristokratik’ olmasıdır. Hars, halkın an’anelerinden, teamüllerinden, 

irfanlarından, şifâhî veya yazılmış edebiyatından, lisanından, musikisinden, dininden, 

ahlâkından, bediî ve iktisâdî mahsullerinden ibarettir. Bu bedîaların hazinesi ve müzesi halk 

olduğu için hars, demokratiktir. Tezhîb ise, yalnız yüksek tahsil görmüş, yüksek bir terbiye 

ile yetişmiş hakikî münevverlere mahsustur. Matthew Arnold’ın ‘tatlılık ve ziya mezhebi’ 

tabiriyle ifade ettiği gibi meal, tezhîbin tarifi demektir. Tezhîbin esası, iyi bir terbiye görmüş 

olmak; malukatı, güzel sanatları, edebiyatı, felsefeyi, ilmi ve hiçbir taassup karışmaksızın 

dini gösterişsiz, samimî bir aşk ile sevmektir… Binâenaleyh, tezhîb, temas ettiği insanları 

                                                 
513 a.g.e., s. 199-201.   
514

 a.g.e., s. 265.  
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biraz insaniyetçi, biraz müsamahakâr, her ferde, her millete karşı hayırhah ve 

‘iktitafçı=éclectique’ yapar.  515 

 

Bu açıdan aslında Gökalp’ göre, ‘tezhîb’, Batı medeniyetinin ve deyim yerindeyse 

insancıllığının hanesine girebilmek için önemli bir anahtardır ve eğitim ve terbiyeyi 

almış olan aydınlara da bu zevkleri halka tattırmak açısından önemli bir rol 

düşmektedir. Bu uygarlaşma misyonunu uygarlıktan nasibini almış olan aydınların 

yapması gerekmektedir.  Kültür politikaları açısında Gökalp pozitivist, aydınlanmacı, 

yukarıdan aşağı bir yöntem öngörmektedir.   

 Kültür anlamında ele alınması gereken başka bir konu ise kültürde varolan 

Đslâmî unsurlar ve bunların Türkçülük ve Batıcılıkla olan ilişkisidir. Gökalp’e göre, 

aslında Batı medeniyetine girmek ya da “Medeniyet zümresi içinde müşterek bir 

insan hayatı yaşamak hiçbir vakit ne aile ve devlet hayatlarının hususiyetine ne de 

millet ve ümmetin tazammün ettiği harsî tesânüdlere münâfî değildir.” 516 Gökalp’e 

göre, din harsın önemli bir bileşeni olduğundan dolayı, Osmanlı medeniyetinin dini 

ile Türk harsının dininin de birbirine karıştırılmaması gerekir. Ona göre, örneğin 

divan şiiri Osmanlı medeniyetinin ürünüyken, “Cenknâmeler ve dinî menkıbelere 

gelince, bunlar halk edebiyatının Đslâmî evresine mahsus mahsulleridir… Tekkeler 

de birer halk mabedi olduğu için buralarda doğan ilâhîlerle nefesler de halk 

edebiyatına, binâenaleyh Türk edebiyatına dâhildir. Yunus Emre ve Kaygusuzla 

Bektaşi şairleri bu zümreye dâhildir.” 517 Dolayısıyla, medeniyete girmekle, halkın 

içinden çıkan bu Đslâmi ürünlerden vazgeçilemez çünkü bunlar Türk harsı içinde 

Đslâm’ın kabulüyle doğal olarak gelişmiş eserlerdir.  

Gökalp’in ideologu ve kuramcısı olduğu Meşrutiyet dönemi kültür 

politikaları yine onun terimleriyle “Türk milletindeniz, Đslâm ümmetindeniz, Garb 

medeniyetindeniz ” 518 şeklinde özetlenebilir. Aslında onun sunmuş olduğu bu 

formül, belli başlı değişikliklerde Cumhuriyet döneminde de karşımıza çıkacaktır. Bu 

Cumhuriyet’in kültür politikaları üzerindeki en etkili ideologlardan biri olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bir ulus kimliği oluşturabilmek için bütüncül olarak 

                                                 
515 a.g.e., s. 231. 
516 Gökalp, “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, s. 55  
517 Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”, s. 192.  
518 a.g.e., s. 213. 
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dilden tarihe, eğitimden ekonomiye kültür-sanata her alanda Türkleşmek gerektiğini 

vurgulayarak homojen ve tekil bir kültür birliği savunucusu olmuştur. Temel hareket 

noktasını halkın kültürü (küçük gelenek) yaparak, Osmanlı kültürüne (büyük 

gelenek) dair izleri silmeyi hedeflemiştir. Bir taraftan Osmanlı’nın kültür 

politikalarını eleştirirken, diğer taraftan Cumhuriyet’in kültür politikaları konusunda 

ön çalışmayı gerçekleştirmiş; Batılı anlamda bir ulus-devlet olabilmek için 

uygulanması gereken kültür politikalarını ve nasıl uygulanabileceklerini anlatmaya 

çalışmıştır.  

 
2.2. Tek Parti Döneminde Modernleşme ve Kültür Politikaları  

2.2.1. Atatürk Dönemi’nde Kültür Politikaları  

 

19. yüzyıl sonlarında, Osmanlı aydınlarının, bürokratlarının ve ardından 

ordunun (ki bu gruba Kahraman tarihsel blok519 adını vermektedir) , siyasi, 

ekonomik ve kültürel alanda Osmanlıcılık ideolojisinden Türkçülük ideolojisine 

yönelen ve ana hareket noktası devleti kurtarmak olan modernleştirme politikaları, 

Batılı devletler ve Yunanlılara karşı verilen Kurtuluş Savaşı kazanılıp Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bu misyonunu tamamlamıştır. Bundan sonra 

modernleşmenin ana çerçevesini, yeni kurulan Cumhuriyet’in idamesi için siyasi, 

ekonomik ve kültürel yapılanma ve ilerleme oluşturacaktır. Üstelik Đmparatorluğun 

yıkılması ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla, modernleştirici elitin iktidara gelmesi 

modernleşme sürecine 19. yüzyıldan çok farklı bir ivme kazandırmış, kapsamı da 19. 

yüzyılda hiç olamadığı kadar genişlemiştir. “Türk modernleşmesi toplum değiştirme 

yönünde en büyük atılımı Cumhuriyet modernleşmesi sürecinde göstermiştir. Yeni 

bir ulus yaratmanın tüm unsurları bu amaçla kullanılmıştır. Tarih, dil, mitoloji, 

ideoloji, din, kültür, hukuk, ekonomi, eğitim vb. unsurlar modernleştirici devletin 

elinde modernleşme araçları olarak kullanılmıştır.” 520  

                                                 
519 “Tarihsel Blok, Türkiye’de, Osmanlı modernleşmesinin son dönemi olan 1889’dan başlayarak 
ordu-aydınlar- ve bürokrasiden oluşmuştur. Bu, daha geniş ve tarihsel kesitte bakıldığında bir önceki 
bölümde irdelediğimiz ve Şerif Mardin tarafından ‘merkez’ diye nitelendirilen olgudur. Karşısında, 
büyük halk yığınlarından ve özellikle taşra burjuvazisinden oluşan ve gene Mardin’in ‘çevre’ diye 
tanımladığı olgu yer alır. Bugüne kadar Türk siyasal tarihi bu iki olgunun birbiriyle çatışması olarak 
tanımlanmıştır.” Kahraman, a.g.e., s. 123.  
520 Çetin, a.g.e., s. 249.  
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20. yüzyılın ilk yarısında Türk modernleşmesi, Osmanlı modernleşmesi ile 

hem bir süreklilik ilişkisi içindedir, hem de bu cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 

Osmanlı modernleşmesinden Kahraman’ın tabiriyle “kesin ve keskin bir kopuş” 

yaşanmıştır. Öyle ki, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başında Jön Türkler’in 

benimsediği toplumsal, ekonomik ve kültürel politikalar, özellikle Kemalist dönemde 

(1923-1938) etkilerini halen göstermektedir. Ancak aynı zamanda Kahraman’a göre 

“1923 sonrası, kesin ve keskin bir kopuşu öngörecek ve dayatacaktır. Buna süreklilik 

içinde kopuş demek yanlış olmayacaktır. Buradaki değişimin şiddetini öncelikle 

belirleyen şey, siyasal rejimin bütünüyle değiştirilmesidir. Söz konusu siyasal rejim 

değişikliği sadece sultanlık ve hilafete karşı cumhuriyeti ihdas etmekle kalmamış, 

‘milli egemenlik’ gibi bütünüyle farklı bir siyasal rejim anlayışını da ortaya 

çıkarmıştır.” 521 

Siyasal kopuş, savaş yıllarında Padişah’ın yönetimini tanınmadığını anlatmak 

için Ankara’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), 1921’de modern 

devletin ilk anayasasını kabul etmesiyle başlamıştır.  Bu anayasanın eski rejimden en 

temel farkı, keyfi iradeye değil, milli egemenlik esasına dayalı bir devlet yönetim 

biçimi öne sürmesidir.  

 

Ancak, Kemalistler, 1923’te siyasal mücadeleye başladıkları Büyük Millet Meclisi’nde bir 

azınlıktılar. Ne var ki, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliği ve Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı 

olarak kazandığı saygınlık Kemalistlere büyük bir avantaj sağladı. Gerek Đslamcı, gerekse 

liberal Batıcı olan muhaliflerinin, sultanlığı yeni bir biçimde restore etmek için Meclis’i 

yönlendirdiklerini gördüklerinde, tepkileri 1 Nisan 1923’te Meclis’i dağıtmak oldu. Ülke 

seçimlere hazırlanırken, Mustafa Kemal siyasal mücadeleyi Meclis’ten (buradaki denetim 

sınırlıydı) bütünüyle hâkim olduğu partiye çekmeye karar verdi. Sık sık değişime önderlik 

edecek bir parti kurmaktan söz etmişti; ancak Halk Partisi adını alan böyle bir kurum 

oluşturmak için nisan ayı içinde harekete geçti. Kemal Paşa’nın parti başkanlığına seçildiği 

Kuruluş Kongresi 9 Ağustos’ta toplandı. Kemalistlere zayıf bir çoğunluk sağlayan seçimler 

haziran ayında yapıldı… 23 Ağustos’ta Meclis Lozan Antlaşması’nı onayladı ve böylece 

yeni devlet uluslararası alanda tanınmış oldu… [Mustafa Kemal], 29 Ekim’de Meclis’e bir 

anayasa önergesi verdi. Bu önergeye göre, Türkiye bir cumhuriyet olacak, cumhurbaşkanı 

                                                 
521 Kahraman, a.g.e., s. 97-98.   
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Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek ve kendisine başbakanı atama yetkisi verilecekti… 

Önerge kabul edildi ve Gazi Mustafa Kemal cumhurbaşkanlığına seçildi. 522 

 

Saltanatın halen devam etmesi yeni atılan siyasi adımlarla çeliştiği için, 1922'de 

saltanatlık kaldırılıp Padişahlık lağvedilerek eski yönetim tek taraflı kaldırılmış, 

1923’te de Cumhuriyet’in ilanıyla eski rejim tamamıyla sona ermiştir. Böylelikle,  

siyasi alanda saltanattan ve Padişahlıktan kopuş hem resmileşmiş hem de 

meşrulaşmıştır. Ancak saltanat kaldırılmasına rağmen, halifelik devam etmiştir. Oysa 

bu durum Osmanlı’dan yönetim olarak tamamen kopmak isteyen Kemalist seçkinler 

için terstir çünkü onlar “devlet düşüncesini, Osmanlı Đmparatorluğu’nun çöküşüne 

neden olarak gördükleri iki temel soruna dayanarak kurmuşlardır: Osmanlı devletinin 

kişi otoritesi üzerine kurulması, kendisinin sonuçta Avrupa ulus-devlet sistemiyle 

rekabet edememesine yol açması ve [ayrıca] Osmanlı devletinin Đslami gelişimi 

engellediği düşüncesi.” 523 Ancak cumhuriyet kurulduktan sonra da belirli bir kesim 

aydın halen “Halifeyi muhalefetin sembolü, cumhurbaşkanını dengeleyen bir güç 

olarak kullanmayı” 524 sürdürmüşlerdir. Bu açıdan, “Halife ve sayısız Đslami kurum 

varlığını sürdürdükçe, eski rejim taraftarlarının daima Đslamın sembollerini 

reformculara ve onların programlarına karşı güçlü bir silah olarak kullanabilecekleri 

apaçık ortadaydı. Kemal, ‘Đslam inancını yüzyıllardır alışılagelen siyasal araç olma 

konumundan kurtararak temizlemek ve yüceltmek’ gerektiğinden söz ederek bu 

noktayı açıklığa kavuşturdu. 3 Mart 1924’te Büyük Millet Meclisi halifeyi 

görevinden aldı, halifeliği kaldırdı ve Osmanlı sarayının bütün üyelerinin Türkiye’ye 

girişlerini yasakladı. Başlangıçta Kemalistler, Đslamı siyasal olarak etkisiz hale 

getirerek onunla uzlaşmak istiyor gibiydiler. Ancak, bunun boş bir umut olduğu 

anlaşıldı.” 525 Böylelikle, eski rejimin yeni rejimle muhalefet edebilecek bütün siyasi 

iktidar mekanizmaları sona ermiştir.  

 Yeni rejimin, eski rejimden siyasi anlamda tamamen farklı bir başka unsuru 

da milli egemenlik anlayışıdır. Bu anlayışa göre, cumhuriyetin meşruiyetini milletten 

                                                 
522 Ahmad, a.g.e., s. 69-70.  
523 E. Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, “Türk Modernleşmesi ve Ulusal Kimlik Sorunu: Anayasal 
Vatandaşlık ve Demokratik Açılım Olasılığı”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, s. 171.  
524 Ahmad, a.g.e., s. 70.  
525 a.g.e., s. 70-71.  
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alır ve millet kendisini temsil eden bir meclis tarafından yönetilecektir. Ancak 

“Kemalist seçkinler devlet düşüncesini, Osmanlı Đmparatorluğu’nun çöküşüne neden 

olarak gördükleri iki temel soruna dayanarak kurmuşlardır: Osmanlı devletinin kişi 

otoritesi üzerine kurulması, kendisinin sonuçta Avrupa ulus-devlet sistemiyle rekabet 

edememesine yol açması ve Osmanlı devletinin Đslami niteliğinin toplumsal 

gelişmeyi engellendiği düşüncesi. Bu noktada, bu devlet düşüncesinin halk 

egemenliği yerine ulusal egemenlik söylemi üzerine kurulduğunu ve böylece devletin 

‘modernitenin rasyonel egemen öznesi’ olarak tanımlandığını vurgulamalıyız. Bu 

devlet ne toplumsal çıkar çatışmalarına ‘hakemlik’ eden liberal devlettir, ne de 

özünde bir sınıf devletidir: Aksine, toplumsal ilişkilere belli bir biçim veren, bu 

biçimi yeniden üretmek için gerekli kuramsal ve söylemsel pratikleri toplum üzerine 

empoze eden aktif bir öznedir.” 526  

Devletin bu siyasi gücünün meşruluğu, mevcut ekonomik durum ve 

toplumsal yapıdan kaynaklanmaktadır. Yeni kurulan cumhuriyetin Batı’daki 

sınıfsallıktan ve ekonomik alt yapıdan yoksun olması devletin giderek güçlenmesine 

yol açmıştır.  

 

Büyümekte olan ticaret burjuvazisi ise 1920’lerde devlet memurlarıyla hiçbir siyasî ve 

kültürel çatışmaya girmedi; minnetini dile getirmekle yetindi ve çekingenlikle parasal kazanç 

getirecek talepler ara sıra ileri sürdü. Ticaret burjuvazisi, savaş öncesi dönemde 

tomurcuklanmaya başlamış burjuva kültürel gelenekleri de sürdürmedi. Bir başka deyişle, 

sivil toplum kurma hakkından vazgeçerek karşılığında para kazanma ayrıcalığını aldı. 

Burjuvazinin taleplerini öne sürmesine izin verecek siyasî koşullar varolduğunda bile, 

tüccarlar iktidarı karşılarına almamayı tercih ettiler. Bu acz burjuvazinin sayıca azlığına, 

kritik bir niceliğe ulaşamamasına bağlanabilirse de, aynı zamanda Osmanlı tüccarlarının 

Saray karşısındaki boynu bükük durumunu hatırlatmaktadır… Atalardan kalma bu ilişki yerli 

bir burjuvazi yaratmayı amaçlayan Đttihat ve Terakki’nin politikalarında yeni bir ifade biçimi 

bulmuştu. Bir başka deyişle, 1920’lerde tüccarlar, siyasî otoritenin himayesi altında henüz 

rüştlerini ispat etmeye başlamışlardı. Hızlı olgunlaşmalarına rağmen siyasî himayenin 

sürmesi gerektiğini iyi bildiklerinden özerk bir güç isteyecek noktadan çok uzaktılar. 

                                                 
526 Nükhet Sirman, “The making of familial citizenship in Turkey”, Citizenship in a Global World: 
European Questions and Turkish Experiences, Ed. by. E. Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, London 
and New York, Routledge, 2005, p. 171.  
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1920’lerde ekonomi kendine ait kurumsallaşmış davranış biçimleriyle özerk bir alan 

oluşturamadı, burjuvazi de özerk bir siyasî güç konumuna gelemedi. 527 

 

Bu sosyo-ekonomik ve siyasi tablo Cumhuriyet’in ilanıyla da farklı bir yönde 

gelişmemiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da henüz ekonomik koşullar 

olgunlaşamadığından, burjuva devletten ayrılıp özerk bir statü elde edememiştir. 

Ünsal’a göre,  

 

Batı’daki burjuvazi benzeri ekonomik kaynakları denetimi altına alan, pazar ekonomisine 

dayalı güçlü bir sosyal sınıf[ın] oluşmamış [olması]…, aynı şekilde gücünü pazar ekonomisi 

ve özel mülkiyetten alan bağımsız kent yönetimleri ve meslek örgütleri de bulunmaması… 

[sonucunda] Cumhuriyet rejimini kuraların işi kolay değildir. Kurdukları siyasal düzen 

toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinden çok ileridedir. Gerçekten de, 

imparatorluğun en gelişmiş bölgeleri ve görece daha iyi yetişmiş Müslüman olmayan 

unsurlar Birinci Dünya Savaşı sonrasında gitmiş, geride yarı feodal ekonomik ve sosyal 

ilişkilerin ve dinin ağır bastığı ‘sosyal formasyon’ özelliği taşıyan Anadolu kalmıştı. Oysa, 

böyle bir sosyal formasyon eski rejime uygundu, cumhuriyete değil. Padişahlığa son veren 

Cumhuriyet kurucuları, mutlakıyetçi krallıklara karşı ‘ulusal demokratik devrim’lerini çok 

önceden tamamlamış Batı toplumlarında olduğu gibi, ulusal bir burjuvazinin dayanağından 

yoksundu.528 

 

Batı’daki gibi özerk bir burjuva sınıfından yoksunluk devletin bir anlamda Batılı 

devletlerde burjuva sınıfının modernleşmede üstlendiği rolü de kendi üzerine alması 

ile sonuçlanmış; 529 devlet kendisine muhalefet edecek bir sınıfla karşılaşmamış; 

ülkenin idari, iktisadi ve kültürel yönetim ve modernleşme işini kendisi üstlenmiştir. 

Böylelikle, “Çağdaş (Batı) uygarlık seviyesine yetişmek için gerekli önkoşulların 

Kemalist seçkinler tarafından yaşama geçirilmesi, diğer bir deyişle, ulus-devlet, 

sanayileşme ve modern-laik ulusal kimlik üzerine yükselecek ‘modern bir ulus 

kurma’ girişimi”nin 530 Batı’daki gibi bir sınıftan ziyade devlet ve hatta parti 

sorumluluğuna girmesi sağlanmıştır. “1931 CHP Kurultay’ında siyasal düzen tek 

partili bir rejim olarak tanımlanmış ve bu rejimde partinin yönetme sorunluluğunu 

                                                 
527 Keyder, a.g.e., s. 117. 
528 Ünsal, “Yurttaşlık Zor Zanaat”, s. 17. 
529 Keyder, a.g.e., s. 140. 
530 Sirman, a.g.e., s. 170. 
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millet adlına üstlendiği kabul edilmişti[r]… Parti teşkilatına ikinci bir idarî aygıt rolü 

verildiği yeni kurumsallaşma biçimi çerçevesinde, devlet, bürokrasinin zımnî 

hedefine, yani toplumun üstünde bir statü edinme amacına, uygun politikaları 

uygulayabilecek konuma gel[miştir.] ” 531  

Mevcut siyasi ve ekonomik yapı, çok partili siyasetin başladığı 1946 yılına 

kadar parti/devlet iktidarının modernleşme çabalarının Sirman’a göre dört temel 

özelliği vardır.  

 

[Bunlar;] (i) Kişilerin otoritesi üzerine kurulu bir onur anlayışından kurallar ve yasalar üstüne 

kurulu bir onur anlayışına geçiş; (ii) Evren düzenini anlamada dinden ‘pozitif bilim’ 

anlayışına geçiş; (iii) ‘Avam-havas’ ayrılıkları üzerine kurulmuş bir topluluktan ‘halkçı’ bir 

topluluğa geçiş; ve (iv) Bir ümmet topluluğundan bir ulus-devlete geçiş[tir.] Tüm bu kurucu 

öğeleri ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bir ulus-devlet olarak kavramsallaştırılması’ 

bağlamında düşündüğümüz zaman Kemalizmin bir ‘modernite projesi’ olduğunu görebiliriz. 

Diğer bir deyişle, Kemalizm en genel anlamı içinde, bu kurucu öğeler yoluyla ‘akıl ve 

sermaye eklemlenmesine dayalı bir modern ulus yaratmayı amaçlayan bir modernite 

projesidir. Aynı zamanda, Kemalist seçkinler ulus-devlet inşasını laiklik ve rasyonellik 

edinimiyle özdeş tutmuşlar ve bu edinimin ‘akıl’ yoluyla ‘ilerleme’ için ön koşul olduğunu 

düşünmüşlerdir. Ulus-devlet, bu bağlamda, modernite projesinin taşıyıcısı ve egemen öznesi 

rolünü üstlenmiştir… Kemalist seçkinler ‘akıl ile sermayenin ulus-devlet yoluyla 

eklemlenmesine temel olacak bir dizi kültürel pratiği, siyasal modernite projesi için 

‘bütünleştirici/tamamlayıcı’ öğe olarak kullanmışlar ve yaşama geçirmişlerdir. 

Cumhuriyetçilik, devletçilik, ulusçuluk, halkçılık ve (kültürel) devrimcilik olarak 

adlandırılan bu ilkeler, modernite projesine siyasal, kurumsal ve kültürel bir bütünsellik 

niteliği vermişlerdir. 532  

 

Kemalist ilkeler, cumhuriyetin nasıl bir modern siyasi, toplumsal ve kültürel model 

yaratmaya çalıştığını anlamada faydalı olduğu kadar aynı zamanda cumhuriyetin 

meşrutiyetten devraldığı siyasi, toplumsal ve kültürel mirası nasıl dönüştürdüğünü ve 

modernleştirdiğini anlamak açısından da yol göstericidir.  

Kemalist ilkeler, Tek Parti rejiminin devam ettiği 1946 yılına kadar 

geçerliliklerini büyük ölçüde korumuştur.  Bu yüzden Tek Parti iktidarının kapsadığı 

Atatürk (1923-1938) ve Đnönü dönemlerinin pek çok ortak özelliği vardır. Ancak her 

                                                 
531 Keyder, a.g.e., s. 137. 
532 Sirman, a.g.e., s. 171.  
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iki dönem arasında, yönetim biçimi ve ekonomik düzen pek çok açıdan benzese de, 

toplumsal ve kültürel açılardan farklılıklar da mevcuttur. Tek Parti rejiminin kültür 

politikalarını 1923-1938 dönemi ve 1939-1950 dönemi olarak ayıran Koçak’a göre, 

iki dönem arasındaki temel benzerlikler ve farklılıklar şunlardır: 

 

Đlk evreyi, biraz basitleştirmek pahasına ‘din vurgusu kısmen kaldırılmış Ziya Gökalp’ 

formülüyle tanımlayacağız; ikincisiyse, üzerinde daha çok anlaşılmamış bir formülasyonla, 

‘hümanist kültür’ dönemi olarak adlandırılmıştır… Şunu da vurgulayalım: 1923–38 ve 1938–

1950 arasında izlenen kültürel politikalar, kısaca ‘Kemalizm’ terimiyle anılan sistemin hem 

kurucu bir yapısal öğesi, hem de tinsel düzlemdeki görüntüsüdür. Başka bir deyişle, 

Kemalist siyasal sistemle bu kültürel politikalar arasında hem bir tamamlayıcılık ilişkisi hem 

de bir temsil ilişkisi vardır: Siyasal sistem, tümüyle –hatta büyük kısmıyla – bu kültürel 

politikalara indirgenemez, onları aşan, onlarla çelişen başka öğeleri vardır; ama sistemin 

kendini düşünme, hissetme ve sunma tarzını bu politikalar belirlemiştir. Öyleyse, burada 

ayrıştırdığımız iki kültürel dönemin (1923–1938 ve 1938–50) Kemalizmin iki imgesini, iki 

yüzünü verdiğini de söyleyebiliriz. 533 

 

Đki dönemin kültür politikalarının örtüştüğü ve ayrıştığı noktaların tespiti için 

Kemalist ilkeler çerçevesinde şekillenen siyasal sistemi, Kemalizm’i, mercek altına 

almakta ve kültür politikalarının bu sistemi Koçak’ın deyimiyle nasıl “temsil ettiğini 

ve tamamladığını” kavramakta fayda vardır. Kemalist ilkeler, hem devlet hem de 

kültür politikalarının içeriğini, kapsamını ve hedeflerini anlamak hem de kültür 

politikalarının uygulanmasında izlenilen yöntemleri analiz etmek açılarından 

önemlidir. Böylelikle, Batı-dışı modernleşmenin yaşandığı ülkelerde kültür 

politikalarının üç temel misyonu olan ulus-kimlik oluşturma, Batılılaşma ve vatandaş 

yaratmanın Türkiye’de Kemalist ilkeler çerçevesinde nasıl bir siyasi ve kültürel ifade 

bulduğu, bunların hangi kurum ve yöntemler vasıtasıyla uygulamaya konulduğu 

çözümlenebilir.    

Modernleşmekte olan Batı-dışı ülkelerin kültür politikalarının en temel 

misyonlarından biri olan yeni, homojen ve modern bir ulus yaratmak için öncelikle 

Kemalist cumhuriyetçilik, ulusçuluk ve laiklik ilkelerinin ele alınması 

gerekmektedir. Cumhuriyetçilik, ulusçuluk ve laiklik ilkeleri çerçevesinde Tek Parti 

                                                 
533 Orhan Koçak, “1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 370. 
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rejimi, (i) Osmanlı’dan kalan şerri ve keyfi yönetim anlayışını/pratiğini laik ve 

cumhuriyete dayanan bir rejimle değiştirmeye; (ii) yeni kurulmuş bir devletin ulus-

kimliğini tasarlamaya; (iii) tüm ulusu bu kimlik altında birleştirmeye ve homojen ve 

tek bir ulus-kimlik tanımına ulaşmaya; (iv) tebaa anlayışından vatandaş anlayışına 

geçmeye; (v) yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Batılı ve modern uluslar 

arasında tanınmasını ve Batılı ve uygar bir ulus olarak konumlandırılması sağlamaya 

çalışmıştır.  Bu devlet politikaları; kültür politikalarının hedeflerini de belirlemiştir. 

Bu hedefler; (i) Osmanlı ve Đslâm siyasi kültürel mirasının reddiyle Türk ve laik 

siyasi ve kültürel kimliğin oluşturulması; (ii) ulus-kimliği oluşturan tarih, dil, kültür-

sanat gibi öğelerin yeniden tanımlanması; (iii) bu doğrultuda ulus-kimliğin, hem 

Osmanlı’nın hem de Türkiye’de yaşayan azınlıkların kültürel etkilerinden 

arındırılarak Türkleştirilmesi; (iv) ümmetten millete uzanan yolun kültür aracılığıyla 

kat edilmesi; (v) tüm bu hedeflere ulaşmak içinde toplumun Batılı ve uygar bir 

kültürel kimliğe kavuşturulmasıdır. Böylelikle, kültür politikaları alanının üç temel 

misyonu gerçekleştirilebilecektir. “Cumhuriyet’in yeni bir ulus yaratma, yeni bir 

kültür yaratma ve yeni bir vatandaş yaratma amaçları iç içe girmiştir. Temel olarak 

paylaşılan ortak milli bir kültür ve kimlik inşa etmek sağlam bir vatandaşlık kurumu 

oluşturmanın da ön koşulu olarak algılanmıştır. Bir ulus inşa etme dönemini içeren 

bu yıllar içinde, Osmanlı ve Đslam ile olan tarihsel ve toplumsal bağlar mümkün 

olduğunca kesilmeye çalışılmış, yeni Cumhuriyet yalnızca milli ve seküler bir 

devletin yapılanması değil, diğer yandan da bu özelliklere uyum gösteren bir 

toplumsal ve kültürel yapının oluşmasına büyük önem vermiştir.” 534 

Kemalist devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkeleri ise; hem devlet hem de 

kültür politikalarının hayata geçirilişindeki işleyişi/yöntemi anlamak açısından 

önemlidir. Özetle; bu ilkeler yeni toplumsal ve kültürel yapı oluşturulması yönünde 

izlenecek yol haritasını çizmektedirler. Devlet; (i) sınıfsız bir toplumda (ii) kendi 

eliyle; (iii) Kemalist ilkeleri siyasi platformdan toplumsal ve kültürel alana taşıyacak 

olan kültürel reformları gerçekleştirecek; (iii) ve parti-devlete doğrudan bağlı kültür 

kurumları vasıtasıyla bu ilke ve reformların halka nüfuz etmesini sağlayacaktır. 
                                                 
534 Ziya Öniş, “Entrepreneurs, citizenship and the European Union”, Citizenship in a Global World: 
European Questions and Turkish Experiences, Ed. by. E. Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, London 
and New York, Routledge, 2005, p. 176.  
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Kısacası; Tek Parti rejiminin kültür politikalarını anlamak açısından Kemalist 

ilkelerinin tümünü öncelikle siyasi-toplumsal ve sonra da kültürel boyutlarıyla ele 

almak gerekecektir.  

Öncelikle Cumhuriyet’in kuruluşu bağlamında ele aldığımız, cumhuriyetçilik 

ilkesine göre cumhuriyet, “ulusal egemenlik düşüncesinin en mükemmel olarak 

gerçekleştirildiği bir rejim olarak düşünülmektedir.” 535 Osmanlı’dan kalan Đslami ve 

keyfi yönetim biçiminden cumhuriyet rejimine geçildiği bu dönemde  

 

Đfade edildiği biçimiyle ulusal egemenlik düşüncesi, Osmanlı devlet kuramından bir kopmayı 

temsil ediyordu. Buna göre, meşruiyet Tanrısal iradenin bir sonucu olmaktan çıkarılıyor; 

iktidarın kaynağı halkın alanına taşınıyordu. O güne kadar salt kültürel bir kategori olarak 

görülen ‘halk’ kavramının siyasallaştırılması, kamusal alanın genişletilmesini beraberinde 

getirdi. Ulusal egemenlik ilkesinin tanınmasıyla, halkın siyasete katılmasının önündeki 

engeller kuramsal olarak kaldırılmış oluyordu. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, 

‘halkın kendi kaderini tayin hakkı gibi ifadeler’ , bu erken dönem halkçılığına aittir… 

Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından Cumhuriyet ile Türk ulusunun özü arasında doğal bir 

uyum olduğu düşüncesi eklendi. Bu tür bir doğallaştırma sonucu, halkçılık milliyetçilikle 

kaynaşmaya başladı. Halk kategorisi yerini ulus kategorisine bıraktı. 536  

 

Köker’e göre, ulusu ulusçuluk ilkesi çerçevesinde tanımlayan “iki ögesi 

vardır: bunlardan ilki dış ilişkilere, ikincisi ise içeriye dönüktür. Kemalist 

milliyetçilik anlayışının dış ilişkilerle ilgili olan ögesi, Türk milletinin çağdaş 

milletler topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi olduğunu, çağdaş unsurlarla uyum 

içinde ilerleme yolunda yürüdüğünü belirtmektedir.” 537 Çelik’e göre de, “Ulusu halk 

egemenliği ve halk iradesi ile özdeş sayan ve egemenlik hakkını vatan toprakları 

sınırları dâhilinde kullanacak bir devlet [doğal olarak] bu durumu garantileyen bir 

siyasal toplum öngörür. Uluslararası topluluk karşısında toprak bütünlüğünün ve 

bağımsızlığının garanti altına alınması, milliyetçiliğin temel hedeflerinden biridir. 

                                                 
535 Köker, a.g.e., s. 149.  
536 Nur Betül Çelik, “Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: 
Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, ss. 77-78.  
537 Köker, a.g.e., s. 149-150.  
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Türkiye’nin eşit haklarının dünya uluslarınca tanınması, ulus-devletin kuruluşu 

açısından temel koşul olarak belirtilir.” 538  

Ulus-devletin Batılı uluslarca tanınması yolundaki dışa dönük milliyetçi 

kaygı, Köker’in milliyetçiliğin içe dönük öğelerinden biri olarak nitelendirdiği  

“milliyetçilik ve ilerleme”yle 539 yakından ilintilidir. Batı’da uygar ve eşit bir ulus 

olarak kabul görmek yolunda “Kemalizm, milliyetçilik ilkesini tanımlarken Batı 

uygarlığı standardını [II. Meşrutiyet dönemine kıyasla] daha mutlak bir biçime 

sokmakta ve bu bakımdan özellikle II. Meşrutiyet’in birçok reform düşüncesinin 

ortak özelliği olan Batı tekniği ve kültür arasında uzlaşma yolları arayışını bir kenara 

bırakmaktadır.” 540 Dolayısıyla, Köker’e göre, milliyetçiliğin içe dönük en temel 

prensiplerinden biri Batı uygarlığının her alanda ve her açıdan kabul edilmesidir. 

“Atatürk’e göre ‘güçlü devlet’ olmak, modernleşmek; modernleşmek, ‘muasır 

medeniyetler seviyesine ulaşmak’tır.” 541 

Milliyetin içe dönük ikinci özelliği ise ulus ve devlet kavramlarının bir 

tutulmasıdır. 542  

 

Atatürk’te modernleşme öncelikle bir ulus-devlet inşası ve onun öncesinde biri ulus yaratma 

uğraşı ve onun da öncesinde egemen bir devlet kurma anlayışına dayanır. Ulus-devletin 

temel öğeleri sayılabilecek egemenlik ve bağımsızlık, Atatürk’ün anlayışında temel bir yer 

tutmaktadır… Bu anlayışın temelinde yatan unsur ise, Türkiye modernleşme sürecinde 

devletin kuruluşunun bir kurtuluş üzerine olması, bu kurtuluşun bir önderin kimliğiyle 

örtüştürülmesi ve sonuçta bir ulus/ulusallığı yaratan olgunun devlet ve önder olmasıdır. 

Ulusu yaratan devlet ve önderdir. Ulusun varlığı bu iki varlığın ürünüdür… Devletin ve 

liderin meşruiyeti kendinden kaynaklıdır. Bu yüzden de bu meşruiyet ilişkilerinin ortaya 

çıkardığı durum için ulus-devletten ziyade ‘devletin/liderin ulusu’ tanımlaması uygun 

düşmektedir. 543 

 

Ayrıca bu bağlamda ulus ve halk egemenliği arasındaki ayrıma da tekrar değinmek 

gerekir. Çetin’e göre,  

                                                 
538 Çelik, a.g.e., 80-81.  
539 Köker, a.g.e., 153.  
540 a.g.e., 153. 
541 Çetin, a.g.e., s. 206.  
542 Çelik, a.g.e., s. 84, Ayrıca bkz.  Köker, a.g.e., s. 156 ve Kahraman, a.g.e., s. xii.  
543 Çetin, a.g.e., s. 199-200. 
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Halk, devletin siyasi nüfuzunun üzerinde tatbik edildiği bir yönetim aracı iken millet, devleti 

teşkil eden ve devletle özdeşleşen bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle halktan ayrıştırılmış bir 

millet müdafaası devletin asli görevi olarak kabul edilmektedir. Millet soyut, homojen, bir 

bütünlüğü ifade ederken, halk siyaseti yönetebilecek ve siyasi kararlara aktif katılımda 

bulanabilecek somut, yaşayan… heterojen bir parçalanmışlığı temsil eder. Millet 

egemenliğine yapılan vurgu halk katılımını içermemektedir. Egemenliğin bölünmezliği, 

devredilemezliği ve parçalanamazlığı… modernleştirici devlet rejimine zemin 

hazırlamaktadır. Kemalizm’deki yoğun bağımsızlık ve egemenlik duygusu, saltanat karşıtı 

bir içerik taşımasına rağmen… halkın ve bireyin özgürlüğünü dışlayan bir yaklaşımla devlet, 

modernleştirici tek parti ve modernleştirici tek lider anlayışıyla sonuçlanmaktadır. 544 

 

Ulusçuluğun içe dönük bir başka yönü ise, ulus-kimliği oluşturan unsurlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde “Osmanlı’daki [gibi] dine dayalı millet (milla) kültürleri 

yerine çeşitli din ve mezheplere ait olsa da, Türkçe konuşan, anlaşan, yaşayan, tek bir 

mili kültür ve bu kültüre dayalı çağdaş bir millet (ulus) yaratmak amaçlanıyordu. 

Arapça millet (milla) sözcüğü din birliği anlamına geldiği için, Cumhuriyet devrimi 

dinle çağrışım yapmayan ‘ulus’ sözcüğünü buldu ve kullandı.” 545 Cumhuriyet 

döneminde dinsel çağrışımları olan millet yerine kullanılan ulus kavramı ise “ortak  

bir siyasal varlık (üniter devlet), ortak bir dil, ortak bir vatan, ortak bir ırk ve köken, 

tarihsel ve ahlaki akrabalık bağları”nı 546 içerir. Bu açıdan ele alındığında, 

“Kemalizm’in milliyetçilik ilkesine yansıyan millet kavramı dinsel içeriğinden 

ayrılmış bir kavramdır” 547 ve devlet, vatan, dil-tarih, ırk-köken ve ahlak birliği ile 

tanımlanır.   

 

Yeni bir vatandaşlık kavramsallaştırılması yapılırken, bu kavramsallaştırmanın temelinde 

ulusal kimlik benzersiz, değişmez ve tarihle ilişkisi olan bir kimlik olarak tasarlanmış, son 

kertede de bu kimlik Türklük olarak tanımlanan tekil bir kültür üzerine ve diğer olası 

kimlikleri göz önüne almadan kurgulanmıştır. Bu çerçevede, kurgulanan kimlikle 

uyuşmayan, modernlik karşısında gelenekseli, evrensellik karşısında bölgeseli, Türk kimliği 

karşısında etnik ve milli kimlikleri temsil eden unsurların, kamusal alanın dışına itilmesi 

                                                 
544 a.g.e., s. 201-202. 
545 Bozkurt Güvenç, “Cumhuriyet ve Kimlik: Konu, Sorun, Kapsam ve Bağlam”, 75 Yılda 
Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 121.  
546 Çelik, a.g.e., s. 84.  
547 Köker, a.g.e., s. 153.  
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süreci yaşanmıştır… Bu sürece paralel olarak, Türk kimliğinin yeniden yapılandırılması 

içinde Türklük kavramı bir verili ‘biyolojik ya da kan bağı’ ürünü olmaktan çok, ‘inşa 

edilen’, yeniden üretilen bir kimlik olarak belirmiştir. Bu bakış açısından, Balkanlar’dan 

Türk kökenli olmasa bile Türk kültürü ile yakınlıkları ve Müslüman olmaları nedeniyle 

birçok göçmenin ülkeye göçmelerine ve vatandaş olmalarına izin verilmiştir… Benzer bir 

bakış açısından, Rumlar, Museviler ve Ermeniler gibi Müslüman olmayan azınlık kümelerine 

yalnızca vatandaşlık bazında Türk kimliği telaffuz edilmiş, ancak onlar hiçbir zaman inşa 

edilen Türk milletinin doğal üyeleri olarak görülmemiştir. Vatandaşlık kurumunun inşasında 

‘Türk olmak Müslüman olmakla özleştirilmiştir, gayrimüslimler ulus tanımının dışında 

olarak algılanmışlardır. Đzlenilen modernleşme projesi içinde Đslam kimliğinin öne 

çıkarılması istenmese de, Türk kimliği içinde Đslam unsurunun en az etnik Türk kökeni kadar 

önemli algılandığı görülmektedir. Bu noktada yeni Cumhuriyet’in yeni bir ulus ve 

vatandaşlık kimliği inşasında karşılaştığı paradoks belirir: Bir yanda, Osmanlı’dan miras 

kalan millet sisteminin yansıması içinde, Müslüman olmayan unsurların yeni kurgulanan 

kimlik içinde ne şekilde yer alacakları, öte yandan ‘Müslümanlık’ kimliğinin bu yeni kimliğe 

eklemlenme biçiminin ne olacağı. Yeni kimlik, her iki soruya da daha çok dışlayıcı biri 

bakışla yaklaşmıştır. Sonuç olarak, 1950’lere kadar yukarda betimlenen çerçevede, 

vatandaşlık kavramı Kemalist seküler bir Türk kimliği kavramı temelinde, türdeş ve seküler 

bir ulusal kültür şemsiyesi altında siyasal ve kültürel olarak tanımlanmıştır.548  

 

Bu dönemde Tek Parti özetle, “Dinsel olmayan öğelerle tanımlanmış bir millet 

kavramı [ulusçuluk] ile temellendirilen millî hâkimiyet düşüncesi [cumhuriyetçilik] 

ve din ile devlet işlerinin ayrılması olarak belirlenen laiklik ilkesi olmaksızın, 

Cumhuriyet’e geçmenin hemen hemen olanaksız olduğu”nu 549 düşünmüştür. Bu 

doğrultuda “Kemalizmin en önemli sayılan ilkelerinden biri olan laiklik, iki düzeyde 

anlaşılmaktadır: öncelikle ulus egemenliği kavramının bir sonucu olarak dinsel 

olanın siyasal alandan çıkartılması anlamında devlet aygıtının laikleştirilmesi ve 

buna paralel olarak ikinci düzeyde toplumun modern uygarlıkların dayandığı bilimsel 

ilkeler ve kurallara göre örgütlenmesini kapsamaktadır. Laiklikle iktidarın kaynağı 

dinsel olmaktan çıkar, egemenlik hakkının kaynağı olarak ulusal irade/halk iradesi 

gösterilir. Laiklik ilkesi bununla da sınırlı kalmaz, toplumun dinsel ve geleneksel 

                                                 
548 Öniş, a.g.e., s. 176-178.  
549 Köker, a.g.e., s. 163.  
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ahlaki değerlerinin laik, rasyonel ve bilimsel değerlerle değiştirilmesini de 

kapsar.”550  

Kemalist milliyetçilik anlayışı içinde din unsurunun ulusu ve vatandaşı 

oluşturan bir unsur olarak görülmemesi, “ulustan daha dar ve daha geniş birimlere 

duyulan bağlılıklara kuşkuyla bakıl[masından kaynaklanıyordu]. Din, hem eski 

Đmparatorluğun meşrulaştırıcı ideolojisi olduğundan, hem de (ulus-altı düzeyinde) 

muhaliflerin en yaygın biçimde kullanabilecekleri lügatçe olduğundan çifte bir 

kuşkunun hedefi oldu. Milliyetçilik, 19. yüzyıl Avrupasında ‘gecikmiş’ devletler için 

özel olarak terkip edilmiş bir modernleştirme ideolojisiydi… Türk milliyetçi 

rejiminin çabaları, halkı yeni model devlete hazırlamak üzere ıslah etme amacına 

yönelikti. Yani, bireylerin yerel ve özel bağlılıklarından kopup yalnızca birleştirici 

ilkeleri kabul etmelerini sağlamak gerekiyordu.” 551 Buna ek olarak, Jön Türkler gibi 

“Cumhuriyetçiler [de], kendilerine devletler-arası sistemde yer arayan bir devletin, 

din kurallarına ve dinî meşruiyet temeli üzerine oturmayacağının farkındaydı.  

Osmanlı bürokratları, Fransız Devrimi’nin öğretisi olan egemenliğin ulustan 

kaynaklandığı ilkesini iyi özümsemişlerdi; ülkenin mutasavver bir uluslar birliğine 

adaylığına, Avrupalı devlet adamlarının, ulusun egemenliği, pozitivizm, laiklik ve 

ilerlemeye inanç gibi 19. yüzyıl ölçütleriyle değerlendirileceğine inanıyorlardı.” 552 

Cumhuriyetçiler de bu anlayışı devam ettirmişlerdir.  

Böylelikle, Gökalp’in II. Meşrutiyet gibi bir geçiş döneminde Türk ulusunu 

tanımlamak için kullandığı “Türk milletinden, Đslâm ümmetinden ve Batı 

medeniyetinden”  ya da bir başka şekilde ifadesiyle “Türkçülük, Đslamcılık, 

Batıcılık”’tan oluşan formülünün içinden Đslam ümmeti ve Đslamcılık anlayışı 

tamamen çıkartılmıştır. “Ziya Gökalp’in titiz sentezinde ifadesini bulan Müslüman 

Türk kimliği temelinde yapılanmış bir politik öznellik ve bununla örtüşen bir modern 

devlet inşası imkânsız[laşmıştır.]” 553 Ancak Keyder’e göre bu, “ülke içinde… 

başlıca ideolojik aygıtın reddi anlamına geli[r]. Đslâmiyet, hâlâ toplumu birarada 

tutan bir ilke olmaya devam ettiğinden bu red, toplum ile devletin birbirinden 

                                                 
550 Çelik, a.g.e., s. 85.  
551 Keyder, a.g.e., s. 125. 
552 Keyder, a.g.e., s. 124. 
553 Zafer Yörük, “Politik Psişe Olarak Türk Kimliği”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 316. 



 
 

182 

ayrılması sonucunu doğurmuştu[r].”554 Kadıoğlu da, dinin ulusal kimliğin dışına 

itilmesiyle toplumu ve devleti birbirinden koparması konusunda Keyder ile aynı 

fikirdedir: “Dönemin üç etkili akımı olan Türkçülük, Batıcılık ve Đslamcılık ile 

sınırlanmış bir yapıda Cumhuriyet’in kuruluş dönemi seçkinleri tercihlerini 

Đslamcılığı dışlayarak yapmışlar ve böylelikle Ziya Gökalp’in sözünü ettiği kentli ve 

köylü kültürü arasında zaten varolan uçurumu derinleştirmişlerdir. Dini otoritenin 

gitgide geriletilmesi ve Cumhuriyet devletinin Türklerin devleti olarak tanımlanmaya 

başlaması ile, farklı unsurları birada tutan tutkal çözülmeye başlamıştır.” 555 

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ilkelerinin perspektifinde şekillenen 

siyasi ideolojinin (kısaca parti/devletin laik ve cumhuriyete dayanan bir rejimini 

taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Batılı ve modern uluslar arasında tanınmasını 

sağlayacak yeni ve homojen bir ulus ve ulus-kimliği tasarımı konusunda sahip 

olduğu fikirler bütünü şeklinde özetlenebilir) kültürel-kuramsal çerçevesini ise 

ağırlıklı olarak Türk Tarih ve Dil Kurumları gibi devlet/parti destekli kurumların 

ürettiği ulusal tarih ve dil çalışmaları oluşturmuştur. Tek Parti bir taraftan ideolojisini 

bu şekilde kuramsallaştırırken, diğer taraftan da bir dizi hukuki düzenleme ile 

cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkelerine meşruiyet kazandıracak zemini 

oluşturmaya çalışmıştır.  

Türk ulus-kimliğinin kuramsal çerçevesinin oluşturulması yönünde 

hazırlanan ve Atatürk dönemine damgasını vuran çalışmalar Türk Tarih Tezi ve 

Güneş Dil Teorisi’dir. Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve tarih ve dilbilim 

alanında yapılan diğer yayımlar, Atatürk döneminde devlet himayesinde kurulan 

Türk Ocakları, Türk Tarih ve Dil Kurumları gibi kültür kurumlarının Türk dili ve 

tarihinin kökenleri ile ilgili ürettiği çalışmalardır. Atatürk, bu kurumları desteklemiş 

ve bu kurumların ürettiği fikir ve eserlerin özellikle eğitim ve kültür-sanat yoluyla 

halka aktarılmasını teşvik etmiştir: “Bu iki kurum [Tarih ve Dil Kurumları], 

tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya 

kültüründeki üstünlüklerini, geri itilmez bilgi belgelerle ortaya koydukça… kutsal bir 

ödev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim” 556 diyerek tarih ve dil 

                                                 
554 Keyder, a.g.e., s. 124. 
555 Kadıoğlu, a.g.e., s. 203. 
556 Bkz. Kamutay Söylevi 1.11.1936, Türk Dili Dergisi, Mart 1967, s. 426. 
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çalışmalarının yeni ulus-kimliğinin dünya ulusları arasındaki kabulü açısından 

önemli olduğunu dile getirmiştir.   

Türk ulusunun ve devletin Avrupa devletleriyle eşitleme yönündeki 

modernleştirmeci çabalar, bu dönemde politikadan hukuka kültüre pek çok alana 

yayılmıştır. “Modernleşmenin hedefi, toplumun gelişen uygarlığa eşit koşullarda 

katkıda bulunabilecek şekilde seferber edilmesidir. Dolayısıyla devlet, yalnızca 

ilerlemeyi değil, ulusun çağdaş uygarlığa eşit katılımını da garanti altına almakla 

yükümlüdür… Đddiaları, diğerlerinden farklı olmayan bir devlete sahip olmaktı.” 557 

Avrupa devletleri ile eşit siyasi, hukuki, toplumsal ve kültürel düzeye gelebilmek için 

siyasi alanda cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra,  hukuki ve 

toplumsal alanlarda Đsviçre Medeni Kanunu (1926), Şapka ve Kıyafet Kanunu 

(1925), Soyadı Kanunu (1934) gibi yeni kanunlarla Batı’ya uygun düzenlemeler 

yapılmış, ayrıca uluslararası ölçüm birimleri kabul edilmiştir. Türk ulus-kimliğinin 

inşası için üretilen Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi’ni de bu anlamda 

Avrupa’yla bir ulus kurarak eşitlenmek, Avrupa ulusları arasında Türk 

Cumhuriyeti’nin meşruiyetini ispatı çabası olarak değerlendirmek mümkündür.   

Meşrutiyet döneminde Türkçülüğün Yusuf Akçura’yla birlikte iki önemli 

isminden biri olan Ziya Gökalp, Cumhuriyet kurulur kurulmaz ölmüştür. Yusuf 

Akçura ve Türk Ocakları Türk Tarih Tetkik Heyeti’nin bazı üyeleri, Atatürk’ün 

desteğiyle Yusuf Akçura’nın başkanlığında Türk Tarih Cemiyeti’nin kuruluşunda yer 

almıştır. Heyetin ilk çalışmaları ve araştırmaları sonucu ortaya yalnızca 100 adet 

basılan Türk Tarihinin Ana Hatları adlı eser çıkmıştır. Ardından, 2 Temmuz 

1932’de Ankara Halkevi’nde Birinci Türk Tarih Kongresi gerçekleşmiştir. Birbirini 

izleyen Tarih Kongreleri’nde ve bu kongreye katılan tarihçi/yazarların kaleminde 

Türk Tarih Tezi oluşmuştur. 558 

Türk Tarih Tezi’ni ele alan ilk kitap olan Türk Tarihinin Ana Hatları özetle 

Türkler üzerine bir medeniyet tarihi kurmaktadır. Kitabı kabaca dört bölüme∗ 

ayırmak mümkündür. Đlk bölüm, ana yurdu olan Orta Asya’dan göçen Türklerin Çin, 

                                                 
557 Çelik, a.g.e., s. 84.  
558 Yüksel Taşkın, “Kemalist Kültür Politikaları Açısından Türk Tarih ve Dil Kurumları”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 
2004, s. 419. 
∗ Bu bölümlemeler kitabın genel yapısını ortaya koymak için yazar tarafından yapılmıştır.  
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Hint, Kalde, Elam, Asur ve Mısır medeniyetlerini nasıl kurduğu anlatılır. Đkinci 

bölümde Anadolu ve Mezopotamya’ya giden Türklerin burada kurdukları 

medeniyetler üzerinde durulur. Üçüncü bölümde Orta Asya’da kalan Türklerin 

kurduğu ülkelerden bahsedilmiştir. 605 sayfa olan kitapta “Osmanlı tarihine ayrılan 

bölüm ise 50 sayfadan ibarettir.” 559  Kitabın yazılışındaki amaçlardan biri  “Türk 

deha ve karakterini esrarını ortaya çıkarmak, Türkün özellik ve kuvvetini kendine 

göstermek ve milli gelişmemizin derin ırki köklere bağlı olduğunu anlatmak” gibi bir 

etnik köken arayışıdır. 560 Đkinci sebep ise uygar ve Batılı bir toplum olduğumuzun 

ispatı çabasıdır: Amaç “Türkleri hor gören Avrupa merkezli Türk Tarihi 

çürütmek”561, yerine Türk merkezli bir medeniyet tarihi yazmaktır. Türk dilinin, 

dünya üzerinde bilinen ilk dil olduğunu iddia eden Güneş Dil Teorisi de bu konuda 

Türk Tarih Tezi’ni tamamlayan bir unsur olmuştur.  

Aynı dönemde tarih tezi paralelinde birçok eser yazılmıştır. Bunlardan, siyasi 

iktidarın himayesinde kurgulanan “Türk Tarih tezinin yapıcılarından ve döneminde 

Kemalizm’in ideologu olmaya aday yazarlardan biri” 562 olan Saffet Engin’in 

Türklerin dünyaya kattıkları tüm değerleri (fikir, fikir adamı, kültür, devlet yapısı) 

anlatan iki kitabı önemlidir: Atatürkçülük Savaşımızda Promete ve Kemalizm 

Đnkılâbının Prensipleri. Engin, Atatürkçülük Savaşımızda Promete’nin ilk 

cildinde Avrupa’nın düşünce tarihinin iki dönüm noktası olan antikite ve Rönesans 

dönemlerinin üzerinde durur, Türk düşünürlerin Avrupa’nın bugünkü konuma 

yükselmesindeki katkılarını aktarır.  

                                                 
559 Etienne Copeaux, Tarih Ders Kitaplarında (1931-1933) Türk Tarih Tezinden Türk-Đslam 
Sentezine, Çev. Ali Berktay, Đstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000, s. 38-39. 
560 Türk Tarihinin Ana Hatları: Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi, Đstanbul, Kaynak 
Yayınları, 1999, s. 25. 
561

 a.g.e., s. 18. Ekrem Işın’a göre medeniyetin tarihini Türkleştirme isteminin nedeni şudur: “1. 
Dünya Savaşı’nda ve sonrasında Avrupa’nın Türkiye’de hem coğrafi ve hem de kültürel anlamdaki 
amaçlarında da değinmek gerekir: “I. Dünya Savaşı’nda cepheye koşanlar yalnızca askerliği meslek 
seçenler değildi; arkeologlar, filoloji uzmanları ve tarihçiler de şövalye zırhlarını kuşanmışlardı. 
Osmanlı Đmparatorluğu siyasal açıdan çökmüştü; ama asıl büyük yıkım Anadolu’nun Müslüman 
sakinlerinin bu topraklarda yaşamaya haklarının bulunmadığı savını ortaya atan uygar dünya 
tarihçilerinin eserleriydi. 1918 Paris Konferansı’nda Yunan heyeti, Batı Anadolu üzerindeki tarihsel 
haklarını kanıtlamak için arkeolojik kaynaklara başvurmuştu. Đtalyanlar, Roma Đmparatorluğu’nun 
mirasını açıkça talep etmekteydiler. Haçlı seferleri sonucu kurulmuş olan Frank devletine sahip çıkan 
Fransızlar, Güney Anadolu’yu kendi topraklarına katmakta Papa II. Urbanus’un yüzyıllar öncesinden 
gelen sesine kulak vermeyi yeterli gördüler. Türk insanına ise, asıl vatanına, Orta Asya’ya dönmek 
kalıyordu.” Ekrem Işın, “Cumhuriyet ve Hümanizm”, Gergedan, No:7, 1987, s. 90.  
562 Tanıl Bora, “Milli Kimliğin Kuruluş Döneminde Resmi Metinlerde ‘Yunan Düşmanlığı’ Neden 
Eksikti, Nereye Gitmişti?” Defter, Sayı: 32, Yıl 11, Kış 1998, s. 37.  
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Avrupa usbiliğini [felsefe] başlatmak onuru, Ege kıyılarımızdaki eski Đyonya uygarlığına 

düşer. Ama bu uygarlığında daha eski Sümer-Eti uygarlığından çıkmış olduğu bugün kesin 

bilgiler sırasına girmiştir. Avrupa usbiliğinin gerçek kökeni, bu eski Türklerin kültürel 

etkilerine bağlıdır. Bu ilk usbilik tohumları, küçük Asya’dan Đtalya’ya yayılan Etrüst 

Etilerinin göçlerile oraya da götürülmüş, M.Ö. 600 yıllarında orada da filizlenmiş ve Roma 

uygarlığının temellerini oluşturmuştur. 563  

 

Avrupa’nın Rönesans’ı Türklere borçlu olduğunun Engin’e göre bir başka kanıtı da 

“Türk-Đslam” düşünürleri ve bilim adamlarıdır: 

 

Türkler Bağdata gelmemiş olsalardı, oradan Endülüs’e ve Avrupa’ya geçen, Yenidendoğuş 

(Rönesans) adlı o büyük ve parlak uygarlığı yaratan düşünce akımları çok gecikirdi. 

Yenidendoğuş (Rönesans) denilen büyük Avrupa uyanıklığı olayı, Endülüs yoluyle Bağdat 

Türk uygarlığının Đtalya’da yapmış olduğu uyanıklıkla büyük ölçüde ilgilidir. Ayrıca 

Haçlıların Doğuda öğrendiklerini Avrupaya götürmelerinin de uyanmada büyük etkileri 

olmuştur. Doğuda, Farablı, Sınaoğlu, Birunlu Türk oldukları gibi, Endülüs’te Rüştoğlu, 

Baceoğlu, Tufeyoğlu gibi büyük düşünürlerin de Arap sanılmaları işkillidir. Bunların Tarık 

ordulariyle geçen Berberi Türkler atalarından gelme olduklarını söylemek daha doğru olmaz 

mı? 564  

 

Ayrıca “Bu [tür] araştırmalarda beslenen etnik tarihselcilik Türk ulusunun büyük 

uygarlıkların doğuşunda oynadığı tarihsel rolün altını çizerek gerçek bir önder ve 

hükümet ile yeniden dünya uygarlığına dâhil olabileceği düşüncesine haklılık 

kazandırır.” 565  

Bu kitapların başka bir rolü de, Türk kimliğinin Đslâmi kimliğinden 

ayrıştırılmasına yardımcı olmalarıdır. Türk Tarih Tezi, Đslâm’ın ve Đslâm etkisi 

altında yönetimin yani Osmanlı Đmparatorluğu dönemini adeta bir karanlık çağ 

olarak nitelendirir. “Keşke, [Timur] Osmanoğullarını, o mutlu çağda iyiden iyiye 

ortadan kaldırsa idi de, Büyük Türk Birliğini sağlamış olarak, bizi daha sonraki 

                                                 
563 Saffet Arın Engin, Atatürkçülük Savaşımızda Promete, C.I , Đstanbul, Atatürkçülük Kültür 
Yayınları, t.y.,  s. 21. Engin’in Đyonya vurgusu, sonradan Mavi Anadolu hümanistlerinin fikir babası 
Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) Đyonya’yı medeniyetin kaynağı gören görüşleriyle 
de örtüşmektedir 
564 a.g.e., s. 75. 
565 Çelik, a.g.e., s. 85.  
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Osmanlı-Arap kültürü zincirlerine öylesine vurulmuş olmaktan kurtarmış olsaydı” 566 

denilirken Türk ulusunu “tarih boyunca maruz kaldığı dinin tarihsel olarak 

kanıtlanmış yozlaştırıcı etkisinden arındırarak yeniden keşfetmek ve korumak” 567 

hedeflenmiştir.  

Bu anlamda Güneş Dil Teorisi de, Türk Tarih Tezi gibi uzun zaman 

Osmanlı’nın ve Đslâm’ın altında sindirilmiş ve atıl kalmış ama aslında Batı 

medeniyetine kaynaklık etmiş bir Türk kültürü önermesinden hareket etmiştir.  

1935’te Atatürk’e Viyana’da yaşayan Dr. Hermann F. Kvergić’in Türk dilinin 

psikolojisi ile ilgili bir çalışma gönderilir. “Kvergić [Atatürk’e] Türkçe’nin 

biçimlenen ilk insan dili olduğunu” savunan Güneş Dil Teorisi’ni sunar. “Türk Tarih 

teziyle uyumlu olarak, insanlığın ilk dilinin Türklerin dilinden türediği, yabancı 

dillerin kökenlerinde Türkçe’nin bulunabileceği iddia edil[ir.]” 568 Çok kısa bir süre 

sonra bu teori, Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilir ve dil alanında devletin resmi 

söylemi olur. Copeaux, “Tarih tezleri ile oluşturulan yapıyı mükemmelleştirmek için, 

uygarlığın mutlak öncüllüğünü ortaya koyan kanıtlar sisteminde ilerlemeler yapmak 

gerektiğini” ve bu yüzden “Kemalistlerin çabaları[nın] tarih tezlerinin doğruluğunu 

dilbilimle kanıtlamaya çalışan Güneş Dil Teorisi’ne yönelme” 569 ihtiyacı duyduğunu 

belirtir. 

Bora’ya göre dil-tarih senteziyle yaratılmaya çalışılan milliyetçilik, sadece bir 

etnik köken arayışı değildir ve  “ırkçı” bir yan içerir:  

 

Türk milliyetçiliği de, hümanist ve evrenselci kılığıyla bile, bu anlamda kültürel ırkçı 

diyebileceğimiz özcü bir kimlik anlayışına sahiptir. Türk kimliğinin ezelden ebede uzanan 

sürekliliği içinde bir öz olarak sabitlenmesi, ‘çok özel’ vasıflı bir kimlik olarak yüceltiliş 

biçimi, ‘Türk harsı’nın milli kimliğin şartı olarak vaz’edilmesi, bu özcülüğün bariz 

göstergeleridir. Türk milleti neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından beri, üstelik milli 

şuuruyla –hiç değilse onun ilkel ön-biçimleriyle- varolan bir ‘antite’ olarak tarih-

üstüleştirilir. 570  

 

                                                 
566 Engin, a.g.e., s. 110. 
567 Çelik, a.g.e., s. 85. 
568 M. Berk Balçık, “Milliyetçilik ve Dil Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 785.  
569 Copeaux, a.g.e., s. 49. 
570 Tanıl Bora, “Đnşa Döneminde Türk Milli Kimliği”, Toplum ve Bilim, No: 71, Kış 1996, s. 179. 
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Hepkon ise “bilimselliğini ya da doğruluğunu tartışmanın bugün için manasız 

olan” 571 Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi’nin ne dediklerinden çok, neden 

üretildiği üzerinde tartışmak gerektiğini ileri sürer.  Hepkon’a göre bu tezleri “basit 

bir milliyetçi hezeyan olarak değil Kemalist Devrim'in yıktığı düzenle ve Avrupa 

merkezci tarih teorileriyle hesaplaşma çabaları olarak değerlendirmek 

gerek[mektedir.] Böylelikle hem ümmetten millete geçilmek hem de Batı karşısında 

kendisini ezik hisseden mazlum bir millete özgüven aşılanmak istenmişti[r.]” 572 

Bu açıdan bakıldığında,  Kemalist milliyetçilikle “Bir taraftan Türk milletinin 

özel vasıflarının korunması vaz edilirken, diğer taraftan da milletlerarası arenada, 

ilerleme ve gelişme yolunda diğer milletlerle uyum içinde olmak önerilmektedir.” 573   

Dil politikaları da aslında dönemin kültür politikalarının en önemli sorunsallarından 

biri olan bu uluslaşma-Batılılaşma dengesini kurmak üzerine yoğunlaşmıştır. Dil 

politikaları alanında yapılan diğer çalışmalar da işte bu ulusalcı – Batıcı perspektifte 

ele alınmalıdır. Balçık’ın ifadesiyle “söylemsel düzeyde Türk milliyetçiliğine içkin 

olan ve en kapsamlı incelemesini Ziya Gökalp’in medeniyet-hars ayrımı ile yaptığı, 

Batılılaşma ve ulusal kültür arasındaki gerilim de, dil tartışmalarına iz 

bırakmıştır.”574 Ayrıca dil sadece tartışılmamış, ulusal dil daha kuramsal çerçevesi 

oluşturulmaya başladığı dönemde yasalar ve reformlarla hayata geçirilmiştir.  

Öncelikle 1921 Anayasası Türkçe devletin resmi dili olmuş ve 1928’de Latin 

alfabesi kabul edilmiştir.  

 

Ulusal bir seferberlik başlatılarak Milli Mektepleri kuruldu ve nüfusun yeni alfabeye ve 

okuma-yazmaya olabildiğince çabuk bir şekilde intibak etmesine çalışıldı. Bu seferberlik 

sadece yeni yazının öğrenilmesi işine yaramadı, aynı zamanda ulus çapında bir hareketlilik 

ve ortaklık hissi yaratarak, halkın kendisi için yeni olan ulusal kimliği benimsemesi yolunda 

da önemli bir adım atılmış oldu. Yeni alfabenin, çoğu Latinceden alınmış olsa da, kendine 

özgü harfleri ve fonetiği ile, Türk ruhunu en doğru şekilde yansıtacağı, böylece özgün Türk 

                                                 
571 Haluk Hepkon, Radikal Kitap Eki, “Mu kıtası ve Türk tarih tezi”, 28 Kasım 2005. Ayrıca bkz. 
Büşra Ersanlı, “Bir Aidiyet Fermanı: Türk Tarih Tezi”, Siyasi Düşünce: Milliyetçilik,  C.IV, Der. 
Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 800. 
572 a.g.e., s. 800. 
573 Ahmet Yıldız, “Kemalist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, Der. 
Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 214.  
574 Balçık, a.g.e., s. 786.  



 
 

188 

kültürünün tercümanı olacağı ve okuma-yazma kolaylığı sağlayarak, ulusal kültürün hızla 

gelişebileceği düşünülüyordu. 575  

 

Alfabe değişikliği ve dil devrimini aslında Batı kültürüyle bir nevi eşitlenme çabası 

olarak görmek gerekmektedir.  

Diğer yandan, Türk Dil Kurumu “Osmanlıca Türkçesindeki Arapça ve Farsça 

kelimelerin nesnel bir sayımını yapmış ve onların çeşitli Türk lehçelerinde ve 

Türkiye’de geçerli dildeki tam Türkçe karşılıklarını bulmuştu[r].” 576 Türkçeyi 

Arapça ve Farsçadan arındırmak için öz Türkçe sözcük ve dilbilgisi arayışı içinde 

Güneş-Dil Teorisi’ne kadar uzanan dil politikalarını Latin alfabesinin kabulüyle 

birlikte düşündüğümüzde Balçık’a göre sonuç şu olmuştur. “Osmanlı alfabesinin 

kaldırılmasıyla, zaten lanetlenen Osmanlı geçmişi, artık yeni bir yazıyı öğrenerek 

büyüyen kuşak için erişilir olmaktan çıkmıştı[r.] Dil politikaları, aynı zamanda, doğu 

ve Đslam kültürü etkisi altında olunduğunu her fırsatta reddeden ve Türklerin, antik 

zamandan beri medeniyetin yaratıcısı ve taşıyıcısı olduğunu iddia eden Türk Tarih 

Tezi’yle uyumlu olarak, hem kelime dağarcığı hem de yazı olarak Doğu’dan ve 

Đslam kültüründen kopuşu simge[lemektedir.] Milliyetçi söylemlerin en önemli 

bileşenlerinden biri olarak tarihin unutulması/unutturulması, Türkiye örneğinde dilde 

yapılan devrimlerle en yetkin biçimine ulaşmıştır.” 577 Bu açıdan dil politikaları 

milliyetçilik ve laiklik ilkeleri çerçevesinde Osmanlı ve Đslâm’ı reddederek Türklüğü 

ve Batılılığı kabulü etmiştir. 

Dil politikalarının diğer bir boyutu ise, Türk dilinin yaygınlaştırılması 

yönündeki çabalarda ortaya çıkmaktadır. Türkçe sadece resmi düzeyde değil, günlük 

hayatta da kullanılması istenen tek dil haline gelmiştir. “Kemalist ulusçuluk… dili en 

etkin uluslaştırma araçlarından biri olarak görü[r]. Bu itibarda Cumhuriyet 

döneminin resmi tekdilliliğinin kamusal yaşamda egemen kılınmasına dayalı statü 

planlaması, nihai olarak ‘Türkleştirme’ hedefine hizmet edecekti[r].” 578  Dil, 

Türkleştirme politikalarının yürütüldüğü tek alan değildir. “Türkleştirme politikaları 

                                                 
575 a.g.e., s. 784.  
576 Louis Bazin, “Türkiye’de Aydınlanmanın Yayılışı ve Dil: Kültürel Gelişmenin Dilsel Koşulları” , 
Türkiye’de Aydınlanma Hareketi Dünü Bugünü Sorunları (25-26 Nisan 1997 Strasbourg 
Sempozyumu) Server Tanilli’ye Saygı, Đstanbul, Adam Yayınları, 1998, s. 167. 
577 Balçık, a.g.e., s. 785-786. 
578 Sadoğlu, a.g.e, s. 278.  
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günlük dil, eğitim, sanayi ve ticari hayattan başlayarak kamu personel rejimi, özek 

hukuk ve nüfus iskanını içeri alan etnik Türkleştirme programına kadar 

uzanmakta[dır.]” 579 Dil alanında Türkleştirme politikası sosyo-kültürel bir mahiyet 

kazanmıştır. Bu anlamda dil, “hem Kürtler gibi, aynı dinden fakat farklı etnik 

kökenden olup başka anadili konuşan azınlıkların, hem de Rumca ve Ermenice 

konuşan dini azınlıkların, asimilasyonunu ya da dışlanmasını içeren politikaların da 

dayanağı oluyordu. Türkçe konuşmanın, Türk olmanın bir gereği olduğu, Türkçe 

konuşmayanın Türk milletinin içinde yeri olmadığı düşüncesi dilin milliyetçi ideoloji 

içindeki yerini açıkça gösterir.” 580 Kamusal alanda Türkçe konuşmayanların 

cezalandırılması gibi hukuki uygulamalardan sonra “Türkçenin yaygınlaştırılması 

hedefi 1928 yılında basın ve kimi sivil inisiyatiflerin öncülüğünde önce bir 

kampanyayla, ardından kamuoyu baskısı biçiminde gündeme getirilmiştir.” 581 Bu 

bağlamda “Vatandaş Türkçe konuş’ [adlı] kampanyaların şiddeti, zaman zaman yerel 

yönetimlerin Türkçe’den başka dil konuşanlara para cezası uygulamasına ya da bu 

kişilere yapılan fiziki saldırılara kadar varabiliyordu. Türk milletinin ülkesinde 

Türkçe konuşmanın ‘doğal’ olduğu fikri, hem değişik uygulamalarla hem de 

söylemsel olarak yeniden üretildikçe, ülkede ne tür bir kültürel kimliğin ‘doğal’ 

karşılandığı ve kabul edilir olduğu da netlik kazan[mıştır.]” 582  

Osmanlı’nın, Đslam’ın, Türk ve Batılı olmayan herşeyin reddine dayanan yeni 

bir ulus-kimliğin inşa edildiği Atatürk döneminde sadece tarih-dil kuramları ve 

politikaları değil tüm siyasi, toplumsal, kültürel düzenlemeler, reformlar ve 

yapılanmalar ulusçuluk ve Batıcılık sarkacında gidip gelmektedir. Yıldız bu durumu 

şöyle özetlemektedir:  

 

Atatürk Đhtilali’nin iki ana umdesi bulunmaktaydı: milliyetçilik ve medeniyetçilik iradesi. 

Medeniyetçilik iradesi, Batı düşüncesi ve hayat tarzına, milliyetçilik önermesi Türklerin Orta 

Asya kökenine ve dil ve tarih birliğine giden yola iletmekteydi. Ancak, hedefi itibariyle 

milliyetçilik iradesi de medeniyetçilik iradesinin bir parçasını oluşturmakta ve ona nispetle 

araçsal bir nitelik taşımaktaydı. Milli hâkimiyetin tesisi ve Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşu, saltanat ve hilafetin ilgası, milli iktisat siyaseti, Türk tarihinin Orta Asya kökenine 

                                                 
579 Yıldız, a.g.e., s. 232.  
580 Balçık, a.g.e., s. 783. 
581 Sadoğlu, a.g.e, s. 282-283.  
582 Balçık, a.g.e., s. 783. 
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uzatılması ve Osmanlı-Đslam geçmişinin dışlanması, Güneş-Dil Teorisi, Soyadı Kanunu, 

ezanın Türkçeleştirilmesi gibi adımların tümü, Kemalist milliyetçilik ilkesinden 

kaynaklanmıştır. Medeniyetçilik şiarından türeyen Kemalist reformlar ise laikleştirmeye 

ilişkindir: Şeyhülislamlığın kaldırılması, dini mahkemelerin ve medreselerin kapatılması, 

tekke ve zaviyelerin kapatılması, okullardan din derslerinin kaldırılması, dini mevzuatın 

yerine Batılı kanunların ikamesi, çok kadınla evliliğin kaldırılması, şapkanın milli başlık 

olarak kabulü, alaturka müziğin öğretilmesi ve çalınmasının yasaklanması, opera, bale, 

çoksesli müzik, Batı tipi resim ve Mustafa Kemal’in heykellerinin dikilmesinin teşviki, 

Hıristiyan takviminin kabulü ve Batı giyiminin ve adab-ı muaşeretin resmileştirilmesi. 

Medeniyetçiliği Batıcılıkla, medeniyeti Batı’yla özdeşleştiren Kemalist çağdaşlaşma projesi, 

Đslam’dan ve Đslamileşmiş kültürden arındırılmış yeni milli Türk insanını, yeni Türk 

milliyetçiliği vasıtasıyla Batı/Hıristiyan enternasyonali içine yerleştirmiştir. 583 

 

“Milliyetçilik ve medeniyetçilik” prensipleri çerçevesinde yaşanan bu kapsamlı 

değişim, Kemalist modernleşmenin bütüncül bir süreç olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla siyaset, ekonomi ve kültür alanında yaşanan tüm gelişmeler bir bütün 

halinde gerçekleştirilmiş ve Kemalist modernleşme projesi de bu alanların hepsinin 

birbirini besleyecek şekilde uygulamaya konulmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu 

anlamda modernleşme projesini yönlendiren devlet politikalarını, iktisadi 

politikalardan, her ikisini de kültür politikalarından ayırmak imkânsızlaşmıştır.  

Aynı şekilde, Kemalizmin tüm ilkeleri de birbiriyle iç içe geçmiştir. Kemalist 

modernleşmenin içeriğini ve kapsamını milliyetçi-medeniyetçi çizgide kurgulanan 

cumhuriyetçilik, ulusçuluk ve laiklik ilkeleri belirlerken, topluma nasıl 

benimsetileceği konusunda uygulanacak yöntemleri ise başta halkçılık, devletçilik ve 

devrimcilik ilkelerinin belirlediğini belirtmiştik. Bunlar içinde halkçılık, diğer tüm 

Kemalist ilkelerle birlikte ele alınmalıdır. Çünkü nasıl bir devlet, nasıl bir ulus, nasıl 

bir devlet-toplum ilişkisi, nasıl bir vatandaş, nasıl bir kültür ve en nihayetinde nasıl 

bir devrim ve modernleşme yaratılmak istendiği konusundaki nasıl sorusunun 

cevabını halkçılık ve onun tüm diğer ilkelerle olan ilişkisini ele alarak 

çözümleyebiliriz. Böylelikle milliyetçi-medeniyetçi eksende kurgulanan 

modernleşme projesinin kuramsal düzeyden ve yasalardan ibaret olmadığını, 

                                                 
583 Yıldız, a.g.e., s. 222-224.  
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Kemalizm’in bu projenin hayata geçirilmesi aşamasında da çok kapsamlı ve 

sistematik bir kültürel devrim ve yeniden yapılanma planladığını görebiliriz.   

Kemalist ilkelerden halkçılığın cumhuriyetçilik ile birlikte düşünülmesi 

gereken boyutu, ulusal egemenlik kavramına yaklaşımdır. Aslında, 

 

Ulusal egemenlik ilkesinin tanınmasıyla, halkın siyasete katılmasının önündeki engeller 

kuramsal olarak kaldırılmış gibidir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, ‘halkın kendi 

kaderini tayin etme hakkı vardır’ gibi ifadeler… erken dönem halkçılığına aittir… [Ancak] 

özellikle Tek Parti döneminde belirginleşen bir değişimden söz etmek mümkündür. Ulusun 

kayıtsız şartsız egemenliği aynı kalmakla birlikte etki alanı başka bir halkçı ifadeyle 

daraltılıyordu: hükümet etmek, ‘halkı, halk için, halka rağmen’ yönetmek demekti. Bu 

ifadeyle kendilerini temsil organıyla, yani meclisle özdeşleştiren Kemalist seçkinler, 

cumhuriyetçi idealleri halk adına gerçekleştirme görevini üstleniyordu. Hedef, kimi zaman 

halkın iradesiyle çelişse de gerçekleştirilmeliydi. 584  

 

Dolayısıyla Kemalizm’de ulus egemenliği halk egemenliği anlamı taşımamaktadır.  

 

Halk kavramı sınıfsal bir temele dayanmadığı durumlarda belirli bir zaman ve mekân boyutu 

içinde fiilen yaşamakta olan bir insan kitlesini ifade eder. Buna karşılık millet, dil, tarih, 

kültür birliği fikri üzerine kurulmuş olan ve tüm zamanlar için geçerli (yani aynı birliğin 

üyeleri olmak kaydıyla, yaşamış, yaşayan ve yaşayacak herkesi kapsayan) soyut bir 

kavramdır. Kemalist ideolojide “halkın kendi mukadderatına sahip bizzat ve bilfiil sahip 

olması’ ilkesinin yerini soyut millet kavramanın alması, bu soyut varlığın iradesinin, 

toplumdaki en üst güç olarak devlette somutlaşmasını; devletin ise, fiilen TBMM’de 

teşkilatlanmış olmasını; TBMM’deki fiili durum ise Meclis’in CHP elinde olmasını; 

CHP’nin de fiilen başta M. Kemal Atatürk olmak üzere partinin yönetici kadrolarının 

güdümünde olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, Kemalist ideolojisi içinde milli devletin 

ana özelliği millet-devlet-parti özdeşliğiyle özetlenebilmektedir.585 

 

Modernleşme projesinde devlet tüm sorumluluğu halk adına kendi üzerine 

almış, meşruiyetinin temelini de halka değil soyut bir ulus kavramına dayandırmıştır.  

Bu bağlamda Karaömerlioğlu’na göre,  

 

                                                 
584 Çelik, a.g.e., s. 77.  
585 Köker, a.g.e., s. 158-159.  
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Halkçılık anlayışının altında yatan vurgu cumhuriyetçiliğe yönelik olduğu kadar 

milliyetçilikle de örtüşüyordu. Halk bir kere Gökalp’in tanımladığı biçimiyle algılandığında, 

neredeyse milletle özdeşleşmişti gerçi, ama yine de halk kavramının bir nüansa işaret ettiğini 

görmek gerekli. Çokuluslu bir imparatorluktan, ister kültürel, istek etnik düzeyde 

temellendirilsin, ‘tamamen’ Türk bir kimliğe geçerken, toplumsal ve ekonomik düzlemde 

halk da yine ortak amaçlar etrafında birleşmiş, birbirini benzer ve birbirini bütünleyen, 

standartlaşmış bir toplumsal bütünlüğe işaret etmeliydi. Bir başka deyişle, milliyetçilik 

tarihsel, etnik ve kültürel bir tekdüzeliğe gönderme yaparken, halkçılık bu tekdüzeliği 

toplumsal dokuda temellendiriyordu… Osmanlı’nın son döneminde gözlemlenen devletin 

merkezileşme çabaları Osmanlıcılık türü bir ideolojik çatı altında çeşitli cemaatlerin 

toplamında somutlanan, ama yine de genel bir millet ve halk anlayışıyla uyumlandırılmaya 

çalışılmıştı. Ancak egemenliğin meşru kaynağı bir hanedan ya da dinsel bir simgede 

olmadığı durumlarda, millete ve halka dayanan bir anlayış haliyle tek ve bölünmez, 

içerisinde tezatların, sınıfların, farklılıkların minimuma indirgendiği bir halk ve millet 

kavramına da ihtiyaç duyar. Đşte Cumhuriyet ile gündeme gelen ‘sınıfsız, kaynaşmış bir 

kitleyiz’ şiarını bu anlamda tarihsel bağlamına oturtmak gerekir.  586  

 

 “Sınıfsız, kaynaşmış kitle”  anlayışının, diğer bir deyişle “Gökalp 

düşüncesinin en önemli ayaklarından biri olan solidarizmin güçlü etkisi Kemalist 

halkçılık ilkesini beslemiş ve belirlemiştir” 587 Bu açıdan bakıldığında,  

 

Solidarizm, Tek-Parti Cumhuriyet döneminde de etkinliğini sürdürür. Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin ‘halkçı umdesi’ büyük ölçüde solidarizmden esinlenmiştir. Đki dünya savaşı arası 

Avrupası’nda güçlenen otoriter rejimler liberal devlete karşı kesin tavır alırlar; liberal 

devletle uluslaşmanın uyum sağlamayacağını ileri sürerler. Cumhuriyet ‘tenasütçülük’ünün 

de liberalizmine karşı tutumunun oluşumunda Avrupa’dan esen rüzgârların etkin olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Tek-Parti yönetimi liberal devletin ulus birliğini bozucu olduğunu, 

toplumda sınıflaşmaya yol açtığını savunur.  Tek-Parti ‘milletçe kütleleşmek’ fikrinin 

milliyetçilik gereği olduğunu, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin çekiştirici, çarpıştırıcı, 

ulusal birliği bozucu liberal devlet tipini benimsemeyeceğini açık şekilde ifade eder. Ülke 

gerçekleriyle ancak sınıfsız, tezatsız ‘milli devlet’ görüşü bağdaşır. 588 

 

                                                 
586 M. Asım Karaömerlioğlu, “Tek Parti Döneminde Halkçılık”, Modern Türkiye'de Siyasi 
Düşünce: Kemalizm,  C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 276.  
587 Kerem Ünüvar, “Ziya Gökalp”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. 
Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 34.    
588 Zafer Toprak, “Osmanlı Devleti’nde Uluslaşmanın Toplumsal Boyutu: Solidarizm”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. II., Đstanbul, Đletişim Yayınları, 1985, s. 381. 
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Bu şekilde konsolide edilen “Kemalizmde yer eden milliyetçi düşünce solidarizmi de 

ulus-devletin inşasında bir katman olarak göz önüne almıştır. Böylelikle bir yandan 

halk ile ulusun eşitlenerek halkçılığın milliyetçilikle yer değiştirmesine ve 

Kemalizmi benimseyen ‘kentli bürokrasi’nin ‘genel milli irade’yi temsil ettiğini 

düşünmesine; diğer yandan da ‘sınıfsızlık’ anlayışına uygun olarak Tek Parti 

rejiminin meşrulaştırılmasına zemin oluşturmuştur.” 589  

 Karaömerlioğlu’na göre, “Halk kavramının bu tür bir soyutlukta ve nitelikte 

[ulus olarak] kavranmasının Cumhuriyet’in gelişim yönü açısından bir başka siyasal 

ve entelektüel anlamı da artık devletle yönetilenler arasında herhangi bir ‘aracı’ 

kurum, yapı ya da toplumsal oluşumun gereksiz ve yersiz olarak görülmesidir.” 590 

Bu doğrultuda, devletçilik ilkesi çerçevesinde, 

 

Kemalist ideoloji, iktisadi, kültürel ve siyasal yönleriyle bir bütün olarak Batı uygarlığı 

standardına göre kavranan muasır medeniyeti devlet eliyle gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bu 

çerçevede devlet, hem iktisadi kalkınmayı sağlayacak, hem Türk halkına Batı normlarına 

uygun bir kültür verilmesi görevini üstlenecek, hem de siyasi ve fikri nazımlık görevini 

yerine getirecektir. Bu açıdan, halkın nasıl eğitileceği de devletle ilgili önemli bir konu 

olmaktadır. Nusret Kemal (Köymen), 1934 tarihinde yayımlanan Halkçılık ve Köycülük adlı 

çalışmasında yer alan ‘Halk Terbiyesi’ yazısında, bu konuda üç esas bulunduğunu 

belirtmektedir: yeni rejime uygun vatandaşlar yetiştirmek (…) vatandaşa geniş bir kültür 

verilmesini istihdaf (etmek) (…) (ve) vatandaşları mesleklerinde ilerletmek ve yeni 

mesleklere hazırlamak.  591  

 

Devlet vatandaşı yaratma ve şekillendirme işini de kültür ve eğitim 

politikalarıyla kendisi üstlenmiştir. Devletin bu bağlamda vatandaştan ne beklediğini 

anlamak için devletçilik ilkesinin nasıl bir vatandaş ve sivil toplum önerisi olduğuna 

dikkat etmek gerekir. “Devlet, kendine bağlı ve itaatkâr yeni ulusal bilincin 

oluşmasında… ‘fikri nâzımlık’ yapacaktır. Sonuçta, saltanatın kaldırılması ile tebaa 

konumundan yurttaş konumuna geçirilen insanımızın hukuken Osmanlı dönemine 

oranla çok daha eşit bir statüye kavuşmasına karşın, Köker’in de belirttiği gibi, 

‘katılım olarak siyaset’ yerine, ‘Osmanlı’nın ‘hikmet-i hükümet’ (rasion d’Etat), 

                                                 
589 Ünüvar, a.g.e., s. 34.    
590 Karaömerlioğlu, a.g.e., s. 276. 
591 Köker, a.g.e., s. 208-209.  
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yani devlet çıkarlarının birey hak ve özgürlüklerine üstün tutulduğu bir siyaset 

anlayışı” 592 benimsenmiştir.  Bu anlamda, 

 

Cumhuriyet’in bu ilk döneminde kullanılan model yukarıdan aşağı vatandaşlıktır. Burada 

önemli olan nokta, vatandaşlığın inşasının devlet toplum üzerindeki güçlü konumunu 

sağlamlaştırmayı amaçlamasıdır. Dolayısıyla, vatandaşlık hak temelli düşünülmemektedir… 

vatandaşlık hak ve özgürlüklerden ziyade devlete karşı vazife ve sorumlulukları 

içermektedir. Vatandaşların modern hayatın ifadelerine uygun bir biçimde davranması, ulusal 

yararı kendi hak ve özgürlüklerinden üstün tutması beklenmektedir. Böyle bir yukarıdan 

vatandaşlık [modeli] devletin toplum üstüdeki gücünü meşrulaştırır. Sonuçta, Türk 

vatandaşlığı hem geleneksel bir topluma moderniteyi yerleştirmek için bir yol, hem de sivil 

toplumun oluşmasının önünde bir engel teşkil eder. 593 

 

Bu şekilde Türk modernleşmesinin bir paradoksu da belirir. Devlet hem 

modernleşmek istemekte hem de onun öngördüğü hak ve özgürlük temelli 

vatandaşlık anlayışını ve sivil toplum iradesini reddetmektedir. Bu paradoks içinde 

kültürel alanda da Kemalist devletçiliğin modernleştirmeci tek irade isteği 

görülmektedir. Onbaşı’ya göre, Kemalist kültürel modernleşmede,  

 

‘Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak’ için gerçekleştirilmesi gereken siyasal ve kültürel 

değişiklikler seçkinler tarafından yürütülmeli ve yerleşmesi sağlanmalıdır. Böylece, halk 

reformların pasif alılmayıcısı olarak konumlandırılmakta ve ancak bir aydınlanma sürecinden 

geçtikten sonra rasyonel argümanlar geliştirebileceği düşüldüğünden, o zamana kadar sıradan 

insanların neyin iyi/kötü olduğu konusunda seçkin insanların kararlarına uyum sağlamaları 

beklenmektedir. Bugün ‘tepeden inme’ modernleşme anlayışı olarak adlandırılan bu süreçte, 

gelenek ile modernlik iki karşıt kutup olarak konumlandırılır ve modernleşme birinciden 

ikinciye yapılması zorunlu bir geçiş olarak kavramsallaştırılır. 594 

 

Köker’e göre, gelenekten modernliğe geçişte “Halkın büyük çoğunluğunun 

benimsemiş olduğu dinsel içerikli değerler sistemi, öncelikle siyasal iktidar 

                                                 
592 Ünsal, “Yurttaşlık Zor Zanaat”, s. 14.  
593 Hasan Bülent Kahraman, “Modernity as Westernization”, Citizenship in a Global World: 
European questions and Turkish experiences, Ed. by. E. Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, London, 
New York, Routledge,  2005, p. 78.  
594 Funda Gençoğlu Onbaşı, “ ‘Geleneksel’ ve ‘Modern’: Sınırlar ve Geçirgenlikler Üzerine…”, Doğu 
Batı, No: 25, Kasım-Aralık-Ocak 2003-2004, s. 91.  
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bakımından, sonra da arzulanan toplumsal yeniliklerin gerçekleşmesi açısından 

Kemalistler’in en etkili ideolojik rakibi olmuştur. Dolayısıyla Kemalizm, kültürel ve 

iktisadi programı çerçevesinde halkın duygu ve düşünüş biçimiyle çatışmıştır. Bu 

çatışmanın aşılması ise, inkılâpçılık ilkesiyle gerçekleştirilmek istenmiştir.” 595 

Kemalist devrimcilik ilkesi, bu anlamda halkın Kemalist modernleşmeye karşı 

geribildirimini bertaraf etmenin de bir yöntemidir.  Devrimciliğin içeriği ise Köker’e 

göre üç temel şey içerir: 

 

1. Đnkılâpçılığın ilerleme fikri ile ilişkilendirildiği ve evrimsel gelişmeye karşıt bir biçimde 

tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Yapılacak işlerin çokluğu ve zamanın azlığı, 

Türk toplumuna getirilmesi istenilen yeniliklerin hızla gerçekleştirmesini zorunlu 

kıldığından, ilerleme evrimci değil, devrimci (inkılâpçı) olmak zorundadır…  

2. Đkinci olarak, inkılâpçılık, hem yeni siyasal örgütlenmenin korunması, hem de bu yeni 

örgütlenmenin sağladığı imkânlarla gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan 

yenileşmelere karşı ortaya çıkabilecek direnmelerin de önüne geçilmesini ifade 

etmektedir… 

3.  Kemalistler için inkılâp yapmak önce kanun yapmak demektir. Kanun yapıldıktan 

sonra, bu kanunda içerilen yeniliklerin toplum tarafından benimsenmesini sağlama 

girişimleri ortaya çıkmaktadır. Topluma benimsetme girişimleri başarılı olduğu ölçüde 

inkılâpların korunması ve sürdürülmesi gerçekleşecektir. Benimsetme girişimlerinin 

başarısız kaldığı veya istenilen ölçüde başarılı olmadığı durumlarda da inkılaplardan 

vazgeçilmesi sözkonusu olmamaktadır. 596 

 

Bu durum yine Köker’e göre, Kemalist modernleşmenin “halk için halka 

rağmen ve yukarıdan aşağı inkılâpçılık formülleri ise, açıkça milli iradeyi temsil 

eden kurumların tasarruflarını, belirli bir zaman ve mekân içinde iradeleriyle o 

kurumları oluşturan insanların (halkın) benimseyemeyeceğini kabul etmektedir. 

Soyut milli irade ile somut halk istekleri arasındaki bu çelişkinin farkında olan 

Kemalistler, inkılâpçılık ilkesi içine, bu çelişkiyi gidermeyi amaçlayan bir halkı 

eğitme (veya halka inkılâpçı ruh aşılama) düşüncesini eklemektedirler.” 597 

Kültürel açıdan pozitivist, tepeden inmeci, halk için/halka rağmen şeklinde 

özetleyebileceğimiz modernleşme stratejisinin meşrutiyetten beri karşılaşılan ve 
                                                 
595 Köker, a.g.e., s. 169. 
596 a.g.e., s. 170-175.   
597 a.g.e., s. 176.   
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cumhuriyete miras kalan olumsuz yönlerinden biri ise merkez-çevre kopukluğuna 

sebep olmasıdır. 19. yüzyıldan önce Osmanlı Đmparatorluğu’nda Mardin’in 

deyimiyle küçük gelenek, her zaman büyük gelenekten ayrı tutulmuş ve 19. yüzyılla 

birlikte “Osmanlı Đmparatorluğu’nun merkezi bürokrasisinin teşkili sırasında… 

merkezi bürokrasi kent kültürünü tepeden çevreye yaymaya çalışırken köy/taşra 

kültürü de merkezi bürokrasiye karşıt olarak bekasını devam ettirmeye çabaladığı 

nispette varlığını korumuş[tur].” 598 Cumhuriyet döneminde partinin merkezden 

çevreye kültür aracılığıyla kendi ideolojilerini benimsetme çabalarının, merkez-çevre 

arasında olan kopukluğu daha da derinleştirmemesi için geliştirdiği yöntemlerden 

biri de çevrenin kültürünü, küçük geleneği tanıması ve daha da önemlisi onu ulusa 

mal etme, ulus-kimliğin parçası haline getirme önermesidir.  

Gelenek ve modernlik alanında ikili karşıtlık ilkesi benimsemesine rağmen, 

Kemalist modernleşme Mardin’in deyimiyle ‘küçük geleneği’ büsbütün 

reddetmemiştir. Çelik’e göre, “Tıpkı Osmanlı kültürel Türkçülüğünde olduğu gibi, 

Kemalist seçkinler için de halk romantik bir kavramdı[r.] Halk kavramının 

idealleştirilmesi, halk ile seçkinler arasındaki ayrımın kapatılması hedefi ve 

Cumhuriyet içinde aydınların büyük başarılarına halktan alacakları esin ve güçle 

ulaşabilecekleri düşüncesi halkçılığın bu romantik boyutunu tanımlamaktadır.” 599 

Schils bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Yeni devletin ‘siyasallaşmış önderleriyle 

halk kitlesi arasındaki kopukluk, genellikle, kendi yurttaşlarının geleneksel 

kültürüyle olan bağlantısını yitirmiş veya koparmış bulunan küçük eğitilmiş 

seçkinlerin cemaat bağlarının çözülmesine, eşit olmayan modernleşmelerine (veya 

Batılılaşmalarına) bağlanmıştır. Oysa, gerçek başka bir yerdedir. Kitlenin geleneksel 

kültürü ile eğitilmişlerin modern kültürü arasındaki açık ayrılıklara ‘rağmen’, 

‘siyasal’ yönetimleri açısından eğitilmiş seçkinler, kökünden koptukları iddia edilen 

kültür ile önemli bir yakınlık göstermektedirler.” 600  

Bu yakınlaşmanın halk ile eğitilmiş seçkinler arasında köprü kurmak 

dışındaki başka bir sebebi de, özerk bir çevre kültürünün ya da küçük geleneğin 

                                                 
598 Kadıoğlu, a.g.e., s. 207.  
599 Çelik, a.g.e., s. 77.  
600 Edward Schils, “The Concentration and Dispersion of Charisma – Their Bearing in Economic 
Policy in Underdeveloped Countries”, Centre and Periphery: Essays in Macrosociology, Chicago, 
The University of Chicago Press, 1975, p. 406’dan aktaran Köker, a.g.e., s. 227.  
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varlığının merkeziyetçi ve tek-sesli bir kültür politikası için tehdit oluşturmasıdır. 

Çevrenin merkezden kopukluğu, hem Osmanlı’da hem de Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında çevre kültürünü yani küçük geleneği denetlenemez/yönetilemez kılmıştır. 

Nitekim Kemalist halkçılar ya da Karaömerlioğlu’nun tabiriyle “köycüler… köylerin 

küçük ve dağınık olmasına olumsuz yaklaşıyorlardı. Bunun iki nedeni vardı[r]: ilkin 

ülkenin her tarafına gelişigüzel bir şekilde dağılmış küçük köyleri milli hayata dâhil 

etmek güçtü, çünkü fiziksel olarak buralara ulaşmak son derece zordu[r]… Đkinci 

olarak, küçük ve dağınık bir kırsal yapı içinde devlet otoritesini kurmak da 

zordu[r].”601 Ülkenin her yerine yayılmış olan Halkevleri elbette devletin ve 

aydınların çevreye doğru gitmesi ve onu denetleyebilmesi için elverişli bir 

kurumsallaşma sağlamıştır.   

Halkçılık, devletçilik, devrimcilik ve bunların laiklik, cumhuriyetçilik ve 

ulusçuluk ilkeleriyle ilişkileri üzerinden açıkladığımız Kemalist modernleşme 

projesinin kültürel alana nasıl yön vermek istediğini, diğer bir deyişle Kemalist 

modernleşmenin kültürü siyaseten nasıl araçsallaştırdığını anlamak için Halkevleri 

gibi dönemin diğer kültür kurumlarını ve bunların amaçlarını incelemek gerekir.  

 

2.2.1.1. Halkevleri  

 

Öncelikle, bu dönemde kültürel alanda ülke çapında sürdürülen tüm 

faaliyetleri denetim altına almak üzere, Tek Parti iktidarına doğrudan bağlı olmayan 

tüm kültür kurumlarının kapatıldığını ve sıkı bir denetim/sansür dönemi başladığını 

görürüz.  

 

Jön Türk milliyetçiliğinden miras kalan Türk Ocakları 1931’de kapatıldı. Kendine 

uygarlaştırma misyonu vehmeden seçkin aydınlardan oluşan bu dernek, Cumhuriyet 

döneminde yeniden örgütlenmişti.; 1931’de 267 şubesinde 32.000 üyesi vardı. Üyelerin 

çoğu, ülkeden ayrılan azınlıkların yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla Ocaklar’ın kitlelere 

kültür götüreceklerine inanan meslek sahibi gençlerdi. 1920’lerin başında Türk Ocakları 

faaliyetlerini daha çok Batı Anadolu’da yoğunlaştırdı. Ama Kürt isyanından sonra 

hükümetinde desteğiyle Doğu’daki faaliyetler arttı. Bu faaliyetler esas olarak yeni rejimin 

                                                 
601 M. Asım Karaömerlioğlu, “Tek parti döneminde Halkevleri ve Halkçılık”, Toplum ve Bilim, No: 
88,  Bahar 2001,  s. 173.  
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ilkelerini açıklayan konferanslar ve kurslar biçiminde sürüyordu. Seçkinci ve kolonyal 

tavırlarını ve faaliyetlerini milliyetçi rejimin çerçevesi içinde sürdürmelerine rağmen, 

hükümet benimsediği yeni politikalardan sonra Ocaklar’ı fazla bağımsız buldu. Böylece, 

Türk Ocaklarına kendilerini feshetmeleri ve bütün mal varlıklarını Parti’ye devretmeleri 

emredildi. Yine 1931’de çıkarılan yeni basın kanunuyla hükümet, ‘ülkenin genel 

politikalarına aykırı düşen’ yazıları basan gazete ve dergileri kapatma hakkını elde 

etti…1933’te ‘üniversite reformu’yla, ülkenin tek yüksek öğrenim kurumu olan 

Darülfünun’daki 150 öğretim üyesinin üçte-ikisinin görevine son verildi. Bu yeni düzenleme 

de, birörneklik sağlamak uğruna bağımsız düşüncelerin ortadan kaldırılması isteğini 

yansıtıyordu. 1933’e gelindiğinde… aykırı seslerin duyulmasına imkan verecek bütün 

yolların kapanmasıyla, hükümetin otoriter niteliği iyiden iyiye yerleşmişti. 602 

 

Ülke çapında kültürel alanda faaliyet gösteren Türk Ocakları fesholunca 

yerine Tek Parti “1932’de kültür, spor ve eğitim alanında faaliyet göstermeleri 

amacıyla yetişkinler için eğitim merkezleri olarak Halkevlerini kurdu. 

Halkevlerinden en genelde CHF’nin prensiplerini yayması bekleniyordu… 

Halkevleri, devletin kontrolünde olmayan her türlü siyasi, kültürel, entelektüel vb. 

gibi kurumların yerine devlet güdümlü bir kurumsallaşma projesinin parçasıydı.” 603  

Halkevleri ülkenin geneline hitap eden Tek Parti kültür politikalarını anlamak 

açısından önemli kültür kurumlarıdır. Kemalist söylemin nasıl hayata geçirilmek 

istendiğini anlamak, diğer bir deyişle Kemalist ilkelerin kültür politikaları 

aracılığıyla halka nasıl aşılanmak istendiğini görmek açısından incelenmelidir. 1932 

yılından kapatıldıkları 1945 yılına kadar 437 halkevi ve 2718 Halkodası açılmıştır. 

Halkevlerinin temel misyonu köylüleri kültürel açıdan geliştirerek modernleşme 

projesini tamamlamak ve ülke sorunlarını çözmektir. Đnönü’nün sözleriyle 

Halkevlerinde kültür-sanata yüklenen misyon şöyle özetlenmiştir: “Güzel sanatlar, 

yalnız yüksek bir insan cemiyetinin temeli olan ince ve güzel hisleri terbiye eden 

vasıta değildir. En sert iradeleri de yetiştirmeye vasıta olan başlıca münebbih, başlıca 

bir yürütücüdür… Halkevleri, güzel sanatları yalnız kendi cemiyetine ruh veren 

vasıta olarak değil, vatandaşları terbiye eden, onları çalışmaya hırslandıran, onları 

vatanı güzelleştirme ve çiçeklendirmek için daha çok iştahla teçhiz eden başlıca 

                                                 
602 Keyder, a.g.e., s. 138.  
603 Karaömerlioğlu, “Tek parti döneminde Halkevleri ve Halkçılık”, s. 164-165. 
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terbiye vasıtası saymalıdır.” 604 Bu amaçla ülkenin her yerinde açılan Halkevlerinde 

“Dil, tarih, edebiyat”, “Ar”, “Gösterit”, “Spor”, “Sosyal Yardım”, “Halk dershaneleri 

ve kurslar”, “Kitapsaray ve Yayın”, “Köycülük” ve “Müze ve sergi” gibi dokuz 

temel şube açılmıştır. 605 Halkevlerinin neredeyse tüm faaliyetleri kültür-sanat 

alanındadır.  Karaömerlioğlu, “kültürel gelişmenin köylülerin sorunlarını çözeceği 

gibi bir naif düşünce”nin aslında tüm Üçüncü Dünya ülkeleri arasında yaygın 

olduğunu, “genelde kültürü, özelde ideolojiyi toplumsal gelişimin motoruymuş gibi 

gören zihniyetin… sanki doğru ideolojiye sahip olunca ülkenin tüm sorunları 

çözülecekmiş” gibi bir inancı da beraberinde getirdiğini vurgular. 606  

Yeşilkaya, Halkevleri: Đdeoloji ve Mimarlık adlı kitabında halkevlerinin 

Kemalist ilkelerden özellikle dördüne (halkçılık, ulusçuluk, laiklik ve devrimcilik) 

doğrudan hizmet ettiğini belirtir. 607 Yeşilkaya’ya göre halkçılık ilkesi paralelinde, 

Halkevlerinde “‘kaynamış bir kütle’, ‘sınıfsız bir kitle’, ‘granit kütle’ yaratmak 

amaçlanır. Halkevleri’ne yüklenen en önemli görevlerden biri de ‘halk milleti’ 

yaratarak, birlik ve beraberliği sağlamaktır.” 608 Yeşilkaya’ya göre Kemalizm’in 

diğer iki ilkesi olan ulusçuluk ve laiklik çerçevesinde de ümmet/millet, Đslam/laiklik, 

medeniyetçilik/milliyetçilik ikili karşıtlıklarına Halkevleri üzerinden çözümlenmeye 

çalışılmıştır. 609 Yeşilkaya’nın tabiriyle “kahvehanelerden kütüphanelere, camilerden 

gösterim merkezleri, müze ve diğer kültür şubelerine” bir yol haritası 

çıkartılmıştır.610 Bu köktenci kültürel değişim faaliyetlerinin motoru ise, tarihsel 

gecikmişliğin kaybettirdiği zamanı telafi etmek olduğu için Halkevlerinde 

hedeflenen kültürel değişim devrimcidir: ani, halka için halka rağmen ve yukarıdan 

aşağı kültürel devrim formülü burada da geçerlidir. 611 Bunlara ek olarak, Halkevleri, 

hâlihazırda Tek Parti tarafından devlet eliyle kurulmuş ve merkezden yönetilmiştir;  

bunun için de devletçi ve merkeziyetçi bir kültür politikasının ürünüdür.  

                                                 
604 Đsmet Đnönü, “Yeni Halkevlerini Açma Nutku”, Ülkü, No: 13, 1934, s. 3.   
605 “Halkevleri Örgüt, Yönetim ve Çalışma Öğreneği”, Ülkü, No: 36, 1935. 
606 Karaömerlioğlu, a.g.e., s. 169. 
607 Neşe Gürallar Yeşilkaya, Halkevleri: Đdeoloji ve Mimarlık, Đstanbul, Đletişim, 2003, s. 46-59. 
608 a.g.e., s. 48. 
609 a.g.e., s. 49.  
610 a.g.e., s. 103.  
611 a.g.e., s. 54. 
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Halkevlerinin tamamı Tek Parti’ye ve Tek Parti’nin Ankara’daki merkezine 

doğrudan bağlıdır. Merkezde olduğu kadar yerelde de Halkevlerinin yönetim 

kurullarının tamamına yakını ve aktivite komitelerinin başkanlarının hepsi parti 

üyelerinden oluşmaktadır; Halkevleri ve halkodalarındaki pek az dışardan üye ise 

ağırlıklı olarak şehirli aydınlar (sanatçılar, düşünürler), öğretmenler olmakla birlikte 

köy, kasaba veya şehrin ileri gelenleridir. 612 Dolayısıyla yönetimde halktan kimse 

yer almamakta veya alırsa da yönetime katılamamaktadır. Ayrıca halkevlerinin 

kültür-sanat faaliyetlerinin tümü Tek Parti tarafından belirlenmektedir. Örneğin, 

tiyatro faaliyetleri Tek Parti tarafından onanmadan oynanmamaktadır. 613 

“Halkevleri, Türk cemiyetinin idaresi için muayyen fikirlerin hayırlı olduğuna 

inanmış ve bunların tatbikine azmetmiş bir siyasal partinin, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin kabul ettiği fikirlerin yayılması ve ruhlara aşılanması için yaratılmış 

teşekküllerdir. Onun için halkevleri sahnelerinde oynanacak eserlerin ya, kendisini 

doğuran Parti’nin fikirlerini müdafaa etmesi, yahut hiç olmazsa bu fikirlere muhalif 

olmaması esası kabul edilmiştir.” 614 

Tek Parti’nin Halkevlerine yüklediği birincil görev modernleştirici elit/halk 

arasındaki kültür alanında varolan uçurumu kapatmaktır. Fuat Köprülü, halkevleri ve 

halkodalarının kuruluşu hakkında Ankara Halkevi’nin yayını olan Ülkü dergisinde 

yazdığı makalede, “bizdeki aydın tabakanın maddi ve manevi kültür bakımından 

geniş halk tabakalarından çoktan beri kopuk olduğunu, Halkevleri ve Halkodaları 

aracılığı ile aydın tabakanın ulusal yaşam kaynaklarından güç ve ilham almasını, 

halk tabakalarının da esas unsurları kendisi vermekle beraber, aydın tabaka arasında 

en ileri ve bilinçli biçimini alması, ulusal kültürden yararlanması böylece de düşünce 

ve gelir düzeyini yükseltebilmesi mümkündür” demiştir. 615 Đsmet Đnönü de 

Halkevlerinin bu misyonunu şöyle dile getirmiştir: “Halkevlerimizin temiz, feyizli, 

ilerler bir halde olması, bütün devlet memurlarının, vatandaki bütün entelektüel 

                                                 
612 Kemal Karpat, “The People’s Houses in Turkey: Establishment and Growth”, Middle East 
Journal, Vol.17, 1963, pp.55-67’den aktaran  Eyal Ari, “The People’s Houses and the Theatre in 
Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol. XL, No:40, 2004, pp. 36-38. 
613 Halkevleri Temsil Şubesi ile ilgili yönetmelikler için bkz: Nurhan Karadağ, Halkevleri Tiyatro 
Çalışmaları 1932-1951, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, s. 96-114. 
614 Karadağ, a.g.e., s. 100. 
615 Fuat Köprülü, “Halkevlerinin Đçtimai Rolü”, Ülkü, No:84, 1940, s.482-483’ten aktaran Karadağ, 
a.g.e., 1998, s. 217. 
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sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların müşterek malı, müşterek vasıtasıdır.” 616 

Ancak aynı halkçılık ilkesi çerçevesinde, halk bir taraftan “ilerlemesi”, “ekonomik 

ve kültürel anlamda bilinçlenmesi” gereken geri kalmış bir kitle gibi gösterilirken, 

diğer taraftan aydınlara “güç ve ilham” verecek “ulusal yaşam kaynağı” olarak 

yüceltilmiştir.  

Đlk olarak köylüleri ilerletmek adına aydının köye gitmesi konusunu ele 

alacak olursak; Tek Parti tarafından  

 

Halkevleri entelektüellerin ve halkın buluşabileceği ve aralarındaki ve böylelikle şehirli ve 

köylü nüfus arasındaki mesafeyi kapatabilecekleri yerler olarak görülmüştür… Bu anlamda 

Halkevlerinin dokuz kolundan biri olan Köycülük Koluna büyük bir rol ve önem verilmiştir. 

Köycülük kolunun görevi, köylüler ve şehirliler arasında ortak bir saygı ve dayanışma 

esasına dayanan bir sosyal, medikal ve estetik gelişimdir. Bunun gerçekleşmesi için 

Köycülük Kollarında çalışanlar köylere gitmeli, tiyatro gösterileri düzenlemeli ve köylüleri 

aydınlatacak her şeyi yapmalıdır. Ülkü köye [bu kollarda çalışanların yaptıkları] bir geziyi 

şöyle anlatır: Öncelikle milli marş söylenirken, bayrak göndere çekilir. Bu seremoniden 

sonra bürokratlar halka karışır. Köylülere kitap ve dergi hediye ederler, yörenin gençlerinden 

otantik müzik dinlerler ve otantik sporları seyrederler. Genellikle Tiyatro Kolu bir gösteri 

sunar ve sonunda ziyaretçiler şehre geri dönerler.  617 

 

 Đkinci olarak köyle teması, köy kültürünü ulusun öz kültürü yapma projesine 

yardımcı bir öğe olarak değerlendirecek olursak; Karaömerlioğlu’na göre, 

Halkevlerinde en kalıcı çalışmaların bu bağlamda yapıldığını söylemek mümkündür: 

“Bölgelerden özgün ve folklorik veri toplamak köye yapılan ziyaretlerin en önemli 

ve kalıcı yanını oluşturur.  Ulusal kültür antropolojik, dilbilimsel ve müzikal bilginin 

toplanması ile zenginleştirilmiştir.” 618  Bu veri toplama işleminin ana amacı, halk 

arasında özünü yitirmemiş, diğer bir deyişle Đslamileşmemiş bir Türk kültürünü 

bulup ortaya çıkarmak ve toplamaktır. Halkevleri Örgüt, Yönetim ve Çalışma 

Öğreneği bu görevi şu maddede dile getirmiştir: “Dil, tarih ve edebiyat şuğbesi türk 

dilinin halk arasında yayan kelimeleri, terimleri, eski ulusal masalları, atasözlerini 

araştırıp toplar. Ulusal tarihin yersel evrelerine, en çok – eğer varsa – çevendeki 
                                                 
616 Đnönü, a.g.e., s. 2.   
617 M. Asım Karaömerlioğu, “The People’s Houses and the Cult of the Peasent in Turkey”, Middle 
Eastern Studies, Vol. XXXIV, No:4, 1998, pp. 70-71. 
618 a.g.e., s 71.  
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göçebe türk oymakları arasında olmak üzere bütün eski ulusa anane ve görenekleri 

inceler.” 619 Benzer bir şekilde “Karagöz ve Ortaoyunlarını kaydetme ve arşivleme 

şeklinde gerçekleşmiştir… Halkevlerinde Karagöz’e duyulan ilginin nedeni ise 

geçmişte bu oyunun nasıl oynandığını anlamak, diğerleri gibi veri toplamak ve Türk 

kültürünü korumaktır.” 620 Bora ve Canefe’ye göre,  

 

Kemalist halkçılığın uhdesindeki köycülük, milletin cevherini bulmak için halka gitmek 

romantizmine de başvurarak, halkı millileştirmenin, halka milletliği öğretmenin stratejisidir. 

Halkevleri, ‘halka gider’, folklorla meşgul olur, milletin halk yaşayışında çökelmiş mazisini 

araştırırken; milli kimliğin Türk geleneklerinde, halk içinde yaşayan nüvelerini 

keşfetmektedirler. Bu halk eğitimi programıdır; halk adetleri, oyunları vs. kültür öğeleri, 

modern milli değerler ölçülerinin süzgecinden geçirilerek yeniden biçimlendirilmekte, yahut 

icat edilmektedir. 621 

 

Özetle Halkevlerinde bir taraftan halk uygarlaştırılarak kültür politikalarının 

medeniyetçi ilkesi, diğer taraftan halkta öz bulunarak kültür politikalarının milliyetçi 

ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır.  

 Tek Parti’nin medeniyetçi-milliyetçi kültürel doktrinasyonunun ağırlıklı 

olarak tiyatro aracığıyla yürütülmesindeki sebep ise öncelikle tiyatronun kitle iletişim 

aracı olarak o dönemdeki potansiyelidir 

 

Halkevleri şehirdeki parti temsilcileri tarafından tasarlanmış ve yönetilmiştir ve onlar da 

partinin ilkelerini yaymak için en uygun sanatsal aktiviteleri tercih etmiştir. Seyircinin okuma 

yazma bilgisine ihtiyaç duymayan ve sözel bir iletişim medyası olan tiyatro bu amaç için 

idealdir. Radyo ve sinema için gerekli altyapı bulunmadığından dolayı da tiyatro en etkili 

kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Bu sebeplerden ötürü, tüm Halkevlerinde parti/devlet 

tarafından amatör oyunları sahneleyecek bir tiyatro komitesi bulunmaktadır.  622  

 

Tiyatronun tercih edilmesindeki ikinci sebep ise devlet yönetiminin halk 

konusundaki bir varsayımıdır. Tek Parti’ye göre, “Anadolu insanı kültürel 

                                                 
619 “Halkevleri Örgüt, Yönetim ve Çalışma Öğreneği”, s. 2273. 
620 Ari, a.g.e., s. 48.  
621 Tanıl Bora, Nergis Canefe, “Türkiye’de Popülist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 635.  
622 Ari, a.g.e., s. 39.  
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özelliğinden ötürü, yaşamın gerçeği ile ‘sanatın’ gerçeğini ayrıştıracak donanıma 

sahip değildir. Dolayısıyla, sahnede kendisine sunulan ‘ideolojik gerçek’e inanmaya 

yatkındır.” 623 Yörük’e göre de, “Halkevleri ve Halkodalarının ülkenin en ücra 

köşelerine kadar götürdüğü tiyatro vasıtasıyla, resmî ideolojinin gelecek projesine 

uygun olarak üretilen yeni geçmişin halka benimsetilebileceği sanılmıştır. Çünkü 

Batıcı seçkinler, halkın yaşanan gerçekle sanatın gerçeğini birbirinden 

ayıramayacağını, dolayısıyla tiyatroda ne verilirse kabul edeceği inancındadırlar.” 624 

Lakin Tek Parti tarafından seçilen veya onanan piyeslere bakıldığında bu 

piyeslerin çoğunun medeniyetçi ilkeye uygun olmadığı görülür.  

 

Devletin ne tür eserler istediği Basın Genel Direktörlüğünce kamuya şöyle duyurulur: Đç 

Đşleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü tarafından sahnelerde temsil edilecek piyeslerin 

gözden geçirilmesi sırasında bir takım gerçekliklerle karşılaşılmıştır… Bu sahne özverenlerin 

elinde halka gösterilecek; halkın kültür seviyesini yükseltecek, halka yeni davalar anlatacak 

piyesler pek sayılıdır. Bu eksikliği gözönüne alarak ulusal tezlerimizi yığına anlatacak 

eserleri, memleketimizin tanınmış yazıcılarına hazırlatmayı faydalı bulduk. 625  

 

Boyacıoğlu’na göre,  “1930–1950 yılları arasında yayımlanan 407 sahne eserinin 166 

– yaklaşık % 40– adedi [bu] dört başı mamur resmi temsiller” den ya da yine 

Boyacıoğlu’nun ifadesiyle “Đnkılâp Temsilleri”nden oluşmaktadır. 626 Đnkılâp 

Temsillerinin genelinin temel amaçları, saltanatın siyasi, sosyal ve dini mirasını yok 

etmek, Türk Tarih Tezi’ni savunmak, Parti’nin halktan beklentilerini aktarmak, yeni 

rejimin ve yöneticilerinin üstünlüklerini destanlaştırmak ve halka öz Türkçe 

öğretmektir. 627  Konuları açısından Türk Tarih Tezi’ne dayanan bu oyunlarda 

“Cumhuriyet’in modern toplum ideali, ‘otuz bin yıl geriye – neredeyse Homo 

Sapiens Sapiens’in ilk ortaya çıktığı paleolitik çağlara dek geçmişe götürülmekte ve 

                                                 
623 a.g.e., s. 31-32. 
624 Yörük, a.g.e., s. 317. 
625 Levent Boyacıoğlu, “Tek Parti Dönemi’nde Đnkılâp Temsilleri I”, Tarih ve Toplum, No: 102, 
1992, s. 32.  
626 Boyacıoğlu, a.g.e., s. 32-33. 
627 Boyacıoğlu, a.g.e., 30-38, Ayrıca bkz. Levent Boyacıoğlu, “1933: Đnkılâp Temsillerinin Altın 
Yılı”, Tarih ve Toplum, No: 103, 1992, s. 30-36 ve Levent Boyacıoğlu, “Đnkılâp Temsilleri-IV”, 
Tarih ve Toplum, No: 105, 1992, s. 13-23. 
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idealden ‘sapan’; Đslâmın kabulünden sonraki bin yıllık tarih, ‘yaşanmamış yıllar’ 

teşhisi ile yok sayılmaktadır.” 628  

Halkevlerinin Anadolu’da üstlendiği propaganda görevini, Đstanbul’da  

kapsamı daha kısıtlı olsa da Gençlik Kulüpleri üstlenmiştir. Çoğu zaman 

Halkevlerinin sahnelerini kullanan bu kulüpler, Đstanbul’un çeşitli semtlerindeki 

Halkevlerinde çevrede de oynanan Akın, Mete, Bir Millet Uyanıyor, Bozkurt, 

Đstiklal, Kahraman, Vazife, Özyurt, Alpaslan gibi Kemalist ilkeleri ve Türk Tarih 

Tezi’ni savunan milliyetçi oyunları sahnelemiştir.  

Büyük şehirlerdeki ve ülkenin geri kalanındaki Halkevlerinin tiyatro 

faaliyetlerini kıyaslayacak olursak, Ankara ve Đstanbul’daki Halkevlerinde 

sahnelenen oyunların sayısının ülkenin geri kalanına kıyasla daha fazla olduğu 

görülür. Çevredeki Halkevlerinin tiyatro repertuarının sınırlılığının sebebini Ari 

şöyle belirtir:  

 

Birçok rejimde gözlemlendiği gibi tiyatro ilkelerin aşılanmasında ideolojik bir araç olabildiği 

gibi, iki ucu keskin bir bıçak da olabilir. Halkevlerini yöneten şehirli elit köylerde 

gerçekleştirdikleri etkinliklerin yan etkileri olacağından, kitlelerin politik bilinçlenmesine 

sebep olacaklarından korkmaktadırlar… Bu durum, halkçı söylemlerine rağmen 

Halkevlerinin neden şehirli elit ve bürokratlar tarafından sıkı kontrolü altında yönetildiğini de 

açıklamaya yardımcı olur. 629  

 

Kemalist modernleşme sürecinde (ve aslında çoğu tüm Batı-dışı modernleştirme 

süreçlerinde) gözlemlenen bu merkez-çevre ikiliğinin Halkevleri bağlamında 

tezahürü bu şekilde olmuştur.  

 

2.2.1.2. Đstanbul Şehir Tiyatrosu  

 

Tek Parti döneminin diğer bir kültür kurumu olan ve merkezin kültürel 

modernleşmesi adına ürettiği politikaları net bir şekilde ortaya koyan bir başka kültür 

kurumu da Đstanbul Şehir Tiyatroları’dır.  Bu sebeple, Cumhuriyet’in ilk tiyatro 

sanatçılarını ve ilk şehirli seyirci kuşağını yetiştiren, Türkiye’nin ilk ulusal ve 

                                                 
628 Boyacıoğlu, “Tek Parti Dönemi’nde Đnkılâp Temsilleri I”, s. 31. 
629 a.g.e., s. 52.  
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ödenekli tiyatrosu olan Đstanbul Şehir Tiyatrosu (eski adıyla Darülbedayi), sadece 

tiyatro açısından önemli bir kültür kurumu değildir, merkezdeki kültür politikalarının 

çevreden farkını anlamak için de önemlidirler.   

Öncelikle, Đstanbul Şehir Tiyatroları’na Batı’nın ulusal kültür kurumlarıyla 

boy ölçüşebilecek ama aynı zamanda ulusal olabilecek bir kültür kurumu olma 

misyonu yüklenmiştir. Đstanbul’daki Halkevleri ve Đstanbul Şehir Tiyatrosu’nu, 

Akman’ın modernist milliyetçilik adıyla kuramsallaştırdığı Kemalist kültürel 

değişimin yaşandığı örnek kurumlar olarak nitelemek mümkündür. Akman’a göre,  

 

Türk milli kimlik oluşturma sürecini inceleyerek, milliyetçilik çalışmalarında en sık 

karşılaşılan ve merkezi öneme haiz etnik/sivil milliyetçilik 630 ikilemini sorgulamaya 

çalışacağız. Kemalist Türk milliyetçiliğinin özelliklerinden hareket ederek milliyetçilik 

literatürünün bu paradigmatik ikilemin ötesinde ‘modern milliyetçilik’ adına üçüncü bir 

terime ihtiyaç duyduğunu iddia edeceğiz…  Modernist milliyetçiliğin çıkış noktası da, etnik 

milliyetçilik de olduğu gibi, milleti teşkil eden bireylerin benzeş olmaları fikridir. Ancak, 

etnik milliyetçilikten farklı olarak milleti teşkil eden özün etnik veya ırksal olduğunu iddia 

etmez: Milleti bütünleştiren unsur topyekûn Batılılaştırma çabasıdır. Diğer bir deyişle, milli 

kimliğin içeriğini Batılılaşma çabası içerisinde oluşturulan ‘asri medeniyet’in kültür kuralları, 

ahlaki değerleri ve toplumsal kimlikleri oluşturur. Modernist milliyetçiliğin benimsediği 

kültürel değişim projesi ise, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi örneğinde olduğu gibi, topyekûn 

bir ‘medeniyet dönüşümü’nü gerektirecek kadar radikalleşir… Modernist milliyetçilik için 

milli bütünlük, Batılılaşmış, laik, modern bireylerin benzeşliğinden doğan, yani türdeşlik ile 

gerçekleştirilen bir bütünlüktür. 631 

 

                                                 
630 “Genel kabule göre, etnik milliyetçilik millet tanımında ırk, kültür ve dil birliğini vurgulayarak 
kültürel ayrıcalık ve özgünlük meselelerini öne çıkartır. Millet anlayışı organik ve bütüncüdür. Sivil 
milliyetçiliği ise territoriyalite, vatandaşlık, sivil gurur ve katılım belirler. Etnik milliyetçilik milletin 
aslını ve özünü neyin teşkil ettiğine dair temel savlar öne sürer. Bu anlayışta milli kimlik nüfusun 
benzeşliği ve etnik saflığı üzerine inşa edilmiştir. Buna karşılık, sivil milliyetçilik öze yönelik 
olmaktan çok şekilsel ve yöntemseldir. Milletin belirli bir etnik öz etrafından değil, ortak siyasi 
idealler ve fikirler etrafında birleşmesi gereğini öngörür. Sivil milliyetçilikte, milleti bir arada tutan 
şey özgürlük ve kendi kendini yönetme gibi ortak idealler ve bu idealleri gerçekleştirmek için 
bireylerin etkin ve eşitlikli bir şekilde siyasi sürece katılmalarını sağlayan parlamento gibi siyasi 
kurumlardır. Benzeşliği vurgulayan milliyetçiliğin aksine, sivil milliyetçilik etnik ve kültürel 
çeşitliliğin çerçevesinde bir milleti teşkil etmek üzere birleştirilebileceğine inanır.” Ayhan Akman, 
“Etnik-Sivil Kuramsal Đkileminin Ötesinde: Modernist Milliyetçilik, Milliyetçilik Kuramında 
Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. 
Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 81.  
631 a.g.e., s. 82.  
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Şöyle ki, Akman’a göre, “Modernist milliyetçilik, ‘Batı’yı sadece pragmatik ve 

araçsal şekilde (örneğin, dış düşmanlarla güç dengesini yakalamak amacıyla 

uygulanan) değil, inançlı ve ‘ideolojik’ olarak da, yani kendi kimliğini ve ülkülerini 

tanımlamada da benimser. Amaç modernleşerek ‘Batı’ gibi hatta özünde ‘Batı’ 

olmaktır… Modernist milliyetçilik modernleşmeyi gerekli kılar, ancak daha fazlasını 

da içerir: Batı Avrupa toplumlarının kültürel pratiklerinden ve toplumsal 

kimliklerinden seçici bir şekilde ayıklanarak oluşturulan bir kültürel modeli 

uygulayıp, toplumu değiştirmeyi öngörür.” 632 

Bu kültürel pratiklerin başında diğer modernleşmekte olan ulusların yaptığı 

gibi bir ulusal tiyatro kurmak gerekir. Ulusal bir kültür kurumu oluşturmanın 

evrensel bir görünülürlük ve kabul sağlayacağına inanan, Batı etkisinde Türk 

Tiyatrosu’nun gelişimine en çok katkıda bulunan ve uzun süre Đstanbul Şehir 

Tiyatrosu’nda yöneticilik ve yönetmenlik yapan Muhsin Ertuğrul, ulusal tiyatro 

oluşturmayı Batı-dışı modernleşme yaşayan ülkelerin olmazsa olmazı kabul etmiştir. 

Bu görüşünü de, Perdeci mahlasıyla Đstanbul Şehir Tiyatrosu’nun dergisinde yazdığı 

yazılarda sık sık dile getirmiştir. Öncelikle, ulusal Rus ve Bulgar tiyatrolarının 

gelişmişliğine hayran olan Ertuğrul, bu milletlerin Avrupa’da kabul hatta üstün 

görülüyor olmalarını ve kültür seviyelerinin çok yüksek olmasını ulusal tiyatro sahibi 

olmalarıyla ilişkilendirmiştir. Özellikle Bulgar tiyatrosunun her türlü maddi sıkıntıya 

rağmen ulusal tiyatro kurmuş olması aynı zor koşullar altında ulusal bir tiyatro 

oluşturmaya çalışan kendisi için bir ümit ışığıdır. 633  

 Modernist milliyetçi perspektifte ilk ulusal tiyatro kurumunun repertuarıyla 

oynaması gereken rol de önemlidir ve bu repertuar Kemalist modernleşmenin II. 

Meşrutiyet’ten günümüze değin devam ettirdiği seçici/seçkinci kültürel 

modernleşmesinin reçetesi gibidir. Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen akabinde 

Meşrutiyet Dönemi’nde de olduğu gibi Đstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynanan oyunlar 

az sayıda Fransız klasiği ve çok sayıda Fransız fars ve vodvili ve bunların 

uyarlamalarıdır. Bu durum, savaş yıllarında fazla ödenek ayrılamayan ve kendini 

ayakta tutmaya çalışan eski adıyla Darülbedayi yeni adıyla Đstanbul Şehir 

Tiyatrosu’nun şehirli seyirciyi alışık olduğu bir tiyatro eğlencesi üzerinden tiyatroya 

                                                 
632 a.g.e., s. 82.  
633 Muhsin Ertuğrul, “Bulgar Tiyatrosu”, Darülbedayi, No: 32, 1932, s. 1.  
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çekme çabasıdır. Seyirci, hem Batılı tiyatro örnekleri izlemeye devam edecek, hem 

de tiyatrodan el ayak kesmeyecektir. Ama kısa bir süre için Đstanbul Şehir 

Tiyatrosu’nun repertuarı, modernist milliyetçi kültürel dönüşüm projesinin 

öngördüğü gibi değişecektir.  

Hüseyin Rahmi (Gürpınar) Osmanlı’dan beri halkın soytarılıklara güldüğünü, 

“asrın kuvvetli sanat eseri önünde horul horul uyuyacaklarını” dile getirdikten sonra, 

belediyeyi kabahatli bulur; “Belediyenin bir piyesin kıymeti hakkındaki miyarı 

nedir?” sorusunu soran Gürpınar, bu sorusunu “kalabalığın kesafeti” olarak 

yanıtlar.634 Eserlerin iyi olduğuna, salonlar dolu olduğunda karar veren bir zihniyetin 

“sanatı onu tanımak liyakatinden mahrum olanların zevksizliklerine kurban 

edeceği”nden endişe duyar. 635 Muhsin Ertuğrul, aynı sorunları Fransa, Almanya gibi 

memleketlerin de yaşadığını, seyircilerin “piyesin isminin altında dram yazılıysa 

hiç”, “komediyse ağır ağır”, “vodvilse koşarak” gittiklerini ve bunu önleyebilmek 

için de “Bize bir tiyatro lazım, masrafı millet tarafından verilen ve kapısı halka 

bedava açık duran bir tiyatro, bir sanat tiyatrosu… Bir eseri temsil edeceği zaman 

hâsılat getirip getirmeyeceğini, rağbet görüp görmeyeceğini düşünmiyen, eserin 

kıymetini sadece sanatın mehenk taşına vuran bir tiyatro”nun lazım olduğunu dile 

getirir. 636  

Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk ulusal tiyatrosunun repertuarının ağırlıklı 

olarak Batılı oyunlardan ve özellikle klasiklerinden oluşması gerektiğini düşünen 

Ertuğrul, bunun aksini düşünenleri eleştirir.  

 

Eline kalemi alan yazıyor: Esşil kimdir, Sofokles ne iş yapar, Evripides ne karın ağrısıdır, 

Şekspir ne herzedir, Şiller de kim oluyor, Đbsen nicedir, Tolstoy ne mene kişidir. Bütün 

bunları sanki mahalle aktarından bahseder gibi laubalilikle söylüyorlar… Bu memlekette en 

muzur unsur menfi insanlardır. Maalesef ki bizde menfilerin ekseriyetini yarım münevverler 

teşkil ediyorlar. Bilmediği halde her işe burunlarını sokan yarım münevverlerdir… Efendiler, 

müspet olun müspet. Kendiniz bir şey yapamıyorsanız bile, zarar yok, vazifeniz başkalarını 

teşci etmek olsun. 637 

 

                                                 
634 Hüsyin Rahmi (Gürpınar), “Şimdiki sanat ve sanatkâr”, Darülbedayi, No: 36, 1932, s. 2-3. 
635 a.g.e. 
636 Muhsin Ertuğrul, “Geriye gidiyoruz…”, Darülbedayi, No: 33, 1932, s. 1. 
637 Muhsin Ertuğrul, “Müspet olun müspet, menfi değil…”, Darülbedayi, No: 12, 1931, s. 1. 
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Ertuğrul’un bu sözleri bir anlamda, Kemalist modernleşmenin ya da modernist 

milliyetçiliğin tiyatro ve hatta diğer sanat alanlarında medeniyetçi prensibinin ne 

olacağını, diğer bir deyişle, sanatta hangi ‘Batı’nın izleneceğini büyük ölçüde 

belirlemiştir demek yanlış olmayacaktır. Ertuğrul, bu kültürel model ve politikanın 

hayatı boyunca arkasında durmuş, hem Şehir hem de Devlet Tiyatrolarında bu 

görüşlerini “her sene bir Shakespeare oynanacak” 638 şeklinde mottolaştırarak hayata 

geçirmiştir.  

Bunu yaparken de gelenekseli tamamen reddetmiştir. Đstanbul Şehir Tiyatrosu 

ne repertuarında ne de konservatuar olarak işlev gördüğü Darülbedayi’nin ilk 

yıllarında eğitim programlarında, geleneksel Türk tiyatrosu olan Karagöz ve 

Ortaoyunu’na hiç yer verilmemiştir.  

 

Darülbedayi’nin kuruluşunda – bizce – yapılan bir yanlış üzerinde bir daha üsteleyerek 

durmak isteriz… Tiyatro Bölümü içinde Batı anlamında tiyatroyu düşünüp eğitim planında 

geleneksel Türk tiyatrosunun dikkate alınmamış oluşu bugünün yerli oyun yazarını da, 

oyuncusunu da, yönetmenini de geciktiren bir sonuca yöneltmiştir… Batılı anlamda 

tiyatronun kabul edilmiş olması tiyatromuzu geliştirmiştir. Ancak bu gelişim, kendi 

kökümüzden ve özelliklerimizden çıkmayıp yalnızca Batı’ya öykünmekle ortaya çıktığı için 

bir Türk Tiyatrosu varolmamıştır. Yalnızca bir tiyatro eylemi yeşerip yapraklanmıştır. Çünkü 

bir yanda Batı tiyatrosunun disiplinini yöntemini ve tekniğini edindirirken, öbür yanda da 

geleneksel Türk tiyatrosunun, yani kendi özelliklerimizi taşıyan ve geçmişi olan bir tiyatroyu 

da aynı olanaklarla geliştiremediğimiz için kendimize özgü bir üslup ortaya çıkartamamışız. 

Bu da oyun yazarlığımızdan oyunculuk üslubuna kadar bizi aktarmacılıktan öteye 

götürememiştir. 639 

 

1916-50 yılları arasında Şehir Tiyatroları’nda toplam 388 (%70) yabancı 

oyun, 167 (%30) yerli oyun sahnelenmiştir. 640  Bu da ortalama yılda 11 yabancı, 5 

de yerli oyun sahnelendiği anlamına gelir. Ertuğrul’un da çabalarıyla, Yerli telif 

eserlerin sayısı 1932 yılından sonra önemli bir artış göstermiştir. Bu yıldan sonra 

neredeyse hiç denecek kadar az sayıda uyarlama yapılır ve oynanan yerli oyunların 

                                                 
638 Orhan Burian, “Shakespeare in Turkey”, Shakespeare Quarterly, 1951, pp. 177-178. 
639 Baha Dürder’in Tuluat Tiyatroları başlıklı yazısından aktaran Dikmen Gürün, Türkiye’de Tiyatro 
Eleştirisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara, 1979, s. 270’den aktaran Pekman, a.g.e., s. 183.  
640 1916-1950 yılları arasında Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunların tam listesi için bkz. Şehir 
Tiyatroları 70. Yıl Özel Sayısı, No: 440, 1985. 
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tümü telif eserlerdir. 641 Dolayısıyla, bir noktada ulusal tiyatro yazını gelişmeye 

başlamış, Batı etkisinde Türk Tiyatrosunun gelişimi hız kazanmıştır. Ancak 

Pekman’a göre,  

 

Ertuğrul yönetimindeki Darülbedayi’de yerli yazarların da oyunları sahnelenmiş, Muhsin 

Ertuğrul, dönemin ünlü yazarlarını oyun yazmaya özendirmekle kalmamış, pek çok yazarın 

da bu alanda çalışmalar yaparak yetişmesine olanak tanımıştır. Yine de, tiyatronun Batı 

merkezli bir sanat olarak görülmesi, bu yazarların oyunlarının da bir ‘Batı’ya görelik’le 

değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Nitekim, Muhasipzade Celal gibi bir iki özgün 

sesin dışında, ulusal deyişe yönelik uygulamaların yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. 

Özetle söylemek gerekirse, yaşamın tüm alanlarında yeni bir ‘uygarlık modeli’ni hedef alarak 

başlatılan yeniden yapılanma döneminde, deyim yerindeyse ‘tiyatro şube’sinin başında 

bulunan Muhsin Ertuğrul, tiyatroyu ‘medeniyet’ yolunda atılacak en birinci adımlardan biri, 

zorunlu bir gereksinim olarak görmekteydi. Bu bakımdan ‘Darülbedayi’nin işlevi, halkta 

sanat zevkini uyandırmak ve olgunlaştırmak olmalıydı. Ertuğrul’un deyişiyle, ‘sanat sanat 

içindir… bir memleketin sanatında en affedilmeyecek şey, muhitin zevkini düşünerek eser 

intihap etmektir.’ Bu doğrultuda Muhsin Ertuğrul, Strindberg, Ibsen, Schiller, Pirandello, 

Shakespeare, Tolstoy gibi yazarların oyunlarını sahnelemeyi ve Darülbedayi geleneğini 

böylesi bir yüksek sanat çizgisine oturtmayı doğru bulmuştur. 642 

 

Pekman’a göre, “Tiyatroyu halkın üstünde, yüksek bir sanat olarak görme eğilimi 

yeni dönemde de [Atatürk döneminde de] egemenliğini sürdürmüştür.” 643 

Cumhuriyet’in iki önemli kültür kurumu olan Halkevleri ve Đstanbul Şehir 

Tiyatrosu’nun karşılaştırması üzerinden Atatürk dönemi kültür politikalarının 

Osmanlı’dan beri süregelen merkez-çevre kopukluğunu devam ettirdiğini söylemek 

mümkündür. Çevrede kültürel alanda Bora’nın tabiriyle milliyetçi bir popülizm 

sergilenirken, merkezde Akman’ın tabiriyle modernist milliyetçiliğin sergilendiğini 

söyleyebiliriz.  

Bu doğrultuda, merkezde ağırlıklı olarak Batı klasiklerinden oluşan yüksek 

sanat ürünlerine yer verilmiştir. Çevrede ise çoğu bürokratların ve bu bürokratlarla 

organik bağı bulunan yazarların elinden çıkan amatör ve milliyetçi tiyatro eserleri 

sergilenmiştir. Ancak bu durum, genel hatlarıyla tarih-dil çalışmalarıyla oluşturulan 

                                                 
641 Bkz. a.g.e. 
642 Pekman, a.g.e., s. 185.  
643 a.g.e., s. 192.  
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milliyetçi söylemin hem merkezde hem çevre Halkevlerindeki tiyatro faaliyetleri 

vasıtasıyla doktrinasyonunun devam etmediği anlamına gelmemektedir. 

 Ertuğrul, hiçbir zaman çevreye ulaşmak gibi bir gaye gütmemiştir.  Aynı 

şekilde Yörük’e göre, “Halkevleri ve Halkodaları, iki oyun birden oynayan geniş bir 

tiyatro sahnesi olmuştur: Bir yanda sahnede sergilenen oyun, öte yanda izleyicilerin 

‘Batı’cı seçkinler’e oynadığı, ‘modernleşen özneler’ tiyatro izliyor konulu oyun.” 644 

Hem şehirdeki hem Anadolu’daki çevre Batılılaştırma/modernleştirme pratiğine 

sadece maruz kalmış, bunu içselleştireceği bir ortam yaratıl(a)mamıştır.  

Merkezde ve çevrede uygulanan kültür politikalarının başka bir ortak özelliği 

de iki yerde de Osmanlı-Đslâm kültürel mirasının reddedilmesidir. Bu reddi miras, 

çevrede halkın özüne ulaşmak gibi Tek Parti’nin kendine göre etnik/ulusalcı 

yaklaşımıyla kısmen dengelenmiş, örneğin Karagöz ve Ortaoyunu ulusal kültür 

söyleminin içinde ve zaman zaman Halkevleri tiyatrosunda yer alabilmiştir. 

Modernist milliyetçiliği en iyi temsil eden kültür kurumu olan Đstanbul Şehir 

Tiyatrosu ise modernleştirmeci kuramın modern/gelenek ikiliğinde ikincisini 

tamamen yok saymış, geleneksel kültür ürünleri olan Karagöz ve Ortaoyunu 

repertuara dahi girememiştir.  

Özetle, Atatürk döneminde Tek Parti’nin kültür politikalarını ele alacak 

olursak, Çetin’in sözleriyle şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür: “Kemalizm 

yalnız meşru sayılan siyasete, milli eğitime ve ulusal kültüre yön veren bir 

ideoloji/dünya görüşü değildir; toplumsal yaşamın her alanına, sağduyu eseri ve 

kamuya yararlı sayılan tutumların, görüşlerin ve açıklamaların bir parametresi ve 

gerekçesi hükmündedir.” 645 Devlet siyasi, toplumsal ve kültürel her alana doğrudan 

müdahalesini bu siyasetiyle gerçekleştirmiştir.  

 

Modernleşme sürecinde böyle bir devlet algısı, yurttaşların nesnesi oldukları devlet 

tarafından modernleştirilmeleri gerekliliğine yol açmıştır… Devletin bir üst etkinlikler 

düzeyi olarak kabulü toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan bireylerin varlığını ve 

girişimlerini engellendiği gibi devlet dışında bir organizmik bütünlük içerisinde bireysel rol 

ve siyasal katılımı da yok saymıştır. Modernleşme; üzerine kurulacağı birey, toplumsal 

siyasal, ekonomik [ve de yukarıda da görüleceği gibi kültürel] örgütleri/sivil kurumları yok 

                                                 
644 Yörük, a.g.e., s. 318. 
645 Çetin, a.g.e., s. 252. 
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sayarak kurulmaya çalışılmıştır. Modernizmin iki temel sacayağı olan ‘rasyonelleşme’ ve 

‘özneleşme’ koşullarından sadece ‘rasyonelleşmeyi’ eksen alan bir modernleşme çabası, 

Türk modernleşmesinde, alternatif rasyonalietelere zemin hazırlayacak ve meşruluk 

kazandıracak bir özneleşmenin otaya çıkmamasına neden olmuştur. 646   

 

Bu pozitivist modernleşme ideolojisi çerçevesinde kültür politikaları da yukarıdan 

aşağı, merkezden çevreye ve devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. Birey pasifleşmiş, 

‘özne’ olamamış, devlet vatandaşın dönüşüm projesini aktif olarak kendisi 

üstlenmiştir.  

“Bu [devletçi ve merkeziyetçi] kültür atmosferi içinde ‘yüksek kültür’ haline 

gelmiş olan Kemalizm’in nüfuz edemediği ölçüde ‘halk kültürü’ ve Osmanlı-Đslam 

toplumunun geleneksel uzantıları/tortuları ya marjinaldir ya da gayri meşrudur.” 647  

Halk kültürü ve Osmanlı-Đslâm toplumu yerine yüksek kültür ve Türk-Batılı toplumu 

hedef alan yani medeniyetçi/milliyetçi prensiplere dayanan kültür politikaları, 

modernleşebilmek için toplumun Đslâm’ın ve Osmanlı’nın kültürel mirasını tamamen 

unutması ve reddetmesini beklemiştir. Bu reddi miras üzerine laik, Türk ve uygar 

olan yeni bir kültürel kimlik ve ulus-vatandaş anlayışı konulmaya çalışılmıştır. Bu 

çerçevede kültür-sanat, devletin medeniyetçi-milliyetçi projesini hayata geçirirken 

önemli bir siyasi araç olmuştur.  

Kültür politikaları, Kemalist modernleşme projesinin hayata geçirilmesinde 

kilit bir rol oynadığı için modernleşmenin tüm ikiliklerini dönemin kültür kurum ve 

ürünlerinde görmek mümkündür. “Türk modernleşmesi Mardin’in üzerinde 

yoğunlukla durduğu ‘büyük geleneği’ temsil eden siyasi seçkinlerin halka ait ‘küçük 

gelenek’ kültürünü siyasadan dışlama uğraşını temsil eder… Bunun sonucunda ise 

siyasal kültür ve toplumsal kültür arasında çok ciddi ikilikler oluşur. Modernleşme, 

siyasi kültür için toplumu düzenlemenin bir aracı iken, toplumsal kültür için bu 

durum devletin dayatma ve baskı aygıtı olarak algılanır.” 648 Bu yüzden de 

modernleşmenin sebep olduğu bütün ikilikler (ileri/geri, modern/geleneksel, 

laik/dini, Türk/Osmanlı, merkez/çevre) kültür politikaları vasıtasıyla aşılmaya 

                                                 
646 a.g.e., s. 253. 
647 a.g.e. 
648 a.g.e., s. 254.  
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çalışılırken kullanılan dayatmacı yöntem, bizatihi bu ikiliklerin daha da 

kutuplaşmasına neden olabilmiştir.  

 

2.2.2. Đnönü Dönemi’nde Kültür Politikaları 

 

Genel hatlarıyla, Kemalist modernleşmede medeniyetçi-milliyetçi temele 

oturan (ama çoğu zaman ve halkın geneli için düşünürsek milliyetçi yönü 

medeniyetçi yönüne göre ağır basan) kültür politikaları, Đnönü dönemine 

gelindiğinde bir değişim geçirmiştir. Bu değişimi ele alabilmek için değişen siyasi ve 

ekonomik konjonktürü de anlamak gerekir. Nitekim, Kurultay, Đnönü dönemini 

“siyasal rejimin belli bir güvenceye kavuştuğu” ve “koşulların olgunlaştığı” 649 yıllar 

olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, Đnönü iktidarı uzunca süre II. Dünya 

Savaşı’nın getirdiği siyasi ve ekonomik güvensizlik ve belirsizlikle dolu bir döneme 

denk gelmiştir.  

 

Atatürk’ten sonra Đnönü’nün önemli ve sert bir iktidar mücadelesi olmaksızın 

Cumhurbaşkanlığına seçilmesi… ülkede rejimin ve tek-parti sisteminin sarsıntıya uğramadan 

süreceğinin bir işareti olarak yorumlandı. [Ancak] Bu sırada Atatürk’ün ölümünden sonra 

ülkede yeni bir değişimin başlayacağı şeklinde beklentiler de vardı. ‘Tek Adam’ın kendi 

dinamizmi ile yaptığı düzeltim hareketlerinin kendisinden sonra da devam edip etmeyeceği 

sorulan en önemli soruydu… Đnönü’nün içte belki de uzun zamandır bu anı bekleyen 

muhalefete karşı… hem sistemin devamlılığını sağlamak ve hem de kendi düşündüklerini 

uygulamak için güce ihtiyacı vardı. 650 

 

Bunun için de Yiğit’e göre Đnönü döneminin siyasi konjonktürünün genel 

belirleyicileri, Kemalizm’in devamlılığı, Đnönü’nün devrimde kararlılığı ve Avrupalı 

ulusların 2. Dünya Savaşı’nda uyguladıkları siyasi rejimlerdir.  

 

29 Mayıs 1939’da toplanan Beşinci Parti Kurultay’ında kendisini Milli Şef ve CHP’nin 

değişmez genel başkanı ilan eden Đnönü, böylece «tek şef, tek parti, tek millet» anlayışına 

                                                 
649 Turgay Kurultay, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Çevirinin Ağır Yükü ve Türk Hümanizması”, 
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, No: 11, 1998, s. 25. 
650 Cemil Koçak, “Milli Şef Đsmet Đnönü”, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980, C. IV., 
Der. Sina Akşin, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, 
Ayla Ödekan, Đstanbul, Cem Yayınevi, 2007, s. 163-164.  
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veya başka bir deyişle, dönemin kutsal üçlemesine uygun olarak otoriter varlığını tescil ve 

kabul ettirdi. Đnönü’nün bu durumu, zamanın şartlarına üç şekilde uygun düşmekteydi. 

Birincisi, Atatürk’ten sonra rejimin inkıtaya uğraması ihtimali ve beklentisinin devre dışı 

bırakılmasını sağlamak. Đkincisi, inkılâpçı kadronun/çevrenin yeni bir dinamizm arzusunu 

gidermek… Üçüncüsü, başta Türkiye’nin komşu ülkelerinde olmak üzere, otoriter rejimlerin 

dünya siyasi hayatına hâkim olduğu veya olmaya çalıştığı bir çağın özelliğini taşımak. 651 

 

Siyasi yapılanma anlamında Đnönü döneminin Atatürk döneminden bir farkı yoktur. 

Tek-Parti yönetim şekli Atatürk Dönemi’nden Đnönü Dönemi’ne aynı şekilde devam 

etmiştir. “Milli Şeflik’te, ne Atatürk, ne de Kemalizm ile bir siyasi hesaplaşma 

sözkonusudur. Đki dönemin siyasi kadroları bir miktar farklı olabilir, fakat üzerinde 

yürüdükleri siyasi sistem/şeflik sistemi aynı şekilde sürmüştür.”  652 Bu doğrultuda 

1945-50 yılları arasında gerçekleşen tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş 

dönemine kadar Kemalist ilkeler, Đnönü iktidarı tarafından da benimsenmiştir. Hatta 

“Geçiş döneminde [de] CHP Altı Ok’u yeniden yorumlan[mıştır.]… Ama [bu 

dönemde de], devletçilik ve laikliğin biraz yumuşatılması dışında Altı Ok’ta hiçbir 

şekilde temel değişikliğe gidilme[miştir.]” 653 

Ekonomik alanda, 2. Dünya Savaşı sonuçlanana kadar (2. Dünya Savaşı 

sırasında eskisinden çok daha sert) bir biçimde devletçi kalkınma politikası devam 

etmiştir. Ahmad’a göre, bu devletçi kalkınma politikası bu dönemde ülke 

ekonomisinin olduğu kadar özel sektörün de gelişmesine faydalı olmuştur.  

 

1939’da savaş patlak verdiğinde, Türk ekonomisi tek başına büyümek için gerekli ‘kalkış’ı 

yapmaktan hala uzak olsa da, büyük bir ilerleme kaydetmişti. Ülke, korunmuş bir piyasada 

bir ya da iki planı daha uygulayabilseydi, böyle bir aşama mümkün olabilirdi; ama bu 

gerçekleşemedi… [Ancak] Türkiye’nin ekonomik siyasetinde devletçiliğin fazla 

vurgulanmasına rağmen, özel sektör de büyük kazanımlar sağladı. Aslında bu konuda fazla 

şikayet yoktu: çünkü devlet sadece özel sermayenin, büyük yatırımlar gerektirdiği için 

gerçekleştiremeyeceği ya da girişim yeterinde karlı olamadığı için girmeyeceği alanlarda 

                                                 
651 Ali Ata Yiğit, Đnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950), Đstanbul, Boğaziçi 
Yayınları, 2002, s. 33.  
652 Cemil Koçak, “Tek-Parti Yönetimi, Kemalizm ve Şeflik Sistemi: Ebedi Şef / Milli Şef”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, C.II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 
2004,  s. 137.  
653 Ahmet Demirel, “Đsmet Đnönü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, C.II, Der. Tanıl 
Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 131-132.  
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sorumluluk üstlenmişti… Özel sektör Đkinci Dünya Savaşı sırasında hızlı bir büyüme 

kaydetti. Bu büyüme ve yeni güven duygusu devlet himayeciliğine katlanmayı daha da 

zorlaştırdı. 654 

 

Dolayısıyla Đnönü döneminde bir taraftan devlet iktisadi alanda devletçi formülü 

devam ettirirken, diğer yanda özel sektör gelişmektedir. Bu da, savaş sonrası 

dönemde Tek-Parti iktidarının devletçi geleneğine karşı başlayacak olan 

mücadelenin ve bu bağlamda yeni bir sınıfın – burjuva sınıfının – gelişiminin 

habercisidir. 

 Đnönü döneminde ekonomide ve siyasette olduğu kadar kültürel alanda da 

devletçi politikalar sürdürülmüştür. Öyle ki eğitim ve kültür hayatının yine tek aktörü 

devlet olmuştur. Devlet kendi eliyle modernleşmeyi devam ettirecek ve bunun 

sürekliliğini kendi eliyle kurmaya devam ettiği kültür ve eğitim kurumları vasıtasıyla 

sağlayacaktır.   

Halkçılık ilkesi ise Đnönü döneminde Atatürk döneminden daha kapsamlı bir 

biçimde ele alınmaya başlanmıştır.  

 

1930’ların ortalarına gelindiğinde Kemalist rejimin köye uzanma çabalarının istenilen 

başarıyı getirmediği açık seçik görünür bir hal almıştı. Örneğin Halkevleri Köycülük 

Şubelerinin faaliyetlerinin istenilen etkiyi yapmadığı [Tek Parti’nin milliyetçi-medeniyetçi 

söylemi ve köylülerin yaşanan gerçeği arasındaki uçurumu kapatmadığı] görülüyordu.  

Halkevleri’nin köylere yaptığı geziler şehirli aydınların haftasonu kırlarda yaptığı turizm 

gezilerinin çok az ötesine geçebilmişti. Öte yandan bu yıllarda genelde eğitimde, özelde 

kırsal eğitimde baş gösteren kriz köy eğitimi konusunda aranışların artmasını sağladı.655 

 

Özetle, bu dönemde de Kemalist devletçilik ve halkçılık ilkelerinin hem siyasi, hem 

ekonomik hem de kültürel alanda devam ettiği ve devletin modernleşme projesinin 

yine tüm bu alanları bütüncül bir biçimde dönüştürme girişiminde olduğu 

görülmektedir. Đnönü döneminin bu bütüncül modernleşme projesi Yiğit’in ifadesiyle 

şöyle anlatılmıştır:   

 

                                                 
654 Ahmad, a.g.e., s. 123-124.  
655 M. Asım Karaömerlioğlu, “Köy Enstitüleri Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Bilim, No: 76, Bahar 
1998, s. 62-63.    
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Nitekim, II. Dünya Savaşı’nın sürdüğü siyasi, iktisadi açıdan en ağır şartların yaşandığı bir 

zamanda, çok geniş kapsamlı bir eğitim ve kültür seferberliği başlatılabilmiştir. Bu konunun 

ne derece önemle ele alındığını ve değerlendirildiğini, Đnönü’nün 1946 yılında yaptığı bir 

konuşması veciz ifadeyle açıklamaktadır. Đnönü diyor ki; «Bütün siyasi ve askeri 

hayatımdaki vazifelerin hiçbirini kaale almadan diyebilirim ki, öldüğüm zaman Türk 

milletine iki eser bırakmış olacağım. Bunlardan biri köy okulları, diğeri de müteaddit (çok 

partili rejim).»656  

 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Atatürk 

döneminin siyasi, ekonomik ve kültürel modernleşme konusundaki birikiminin Đnönü 

dönemine devri, bu dönemde daha istikrarlı, kapsamlı ve hedef kitlesi daha da geniş 

bir modernleşme projesinin yürürlüğe konmasının yolunu açmıştır. En önemlisi de 

bir önceki dönemin süzgecinden geçen bir takım dersler, hatalar, işleyen ve 

işlemeyen yönler gözönüne alınarak, şartların olgunlaşmaya başladığı bir ortamda 

modernleştirme projesinin özellikle de kültürel alanda başarılı olması için eldeki tüm 

kaynaklar seferber edilmiş, kültürel modernleşmenin söylemsel düzeyden yaşanan 

bir gerçeğe dönüşmesi için üst düzeyden çaba sarf edilmiştir.  

 

Bu dönemin kültürel alanda son derece hareketli bir yanı vardır… Zira, bu dönemde, 

Atatürk’ün milli kültür politikasından farklı olarak, yeni bir kültürel yapının inşasına 

geçilmiştir. Bu husustaki temel yaklaşım ise şöyledir: Ülkenin kalkınmaya ihtiyacı vardır / 

kalkınmak için Batılılaşmak kaçınılmazdır / Batılılaşabilmek için Batının kültürel 

kaynaklarına inmek gerekir. Bu mantık çizgisinin doğurduğu kanaatleri de şöyle 

sıralayabiliriz: Kültürler iktibas edilebilir / kalkınmayı başarabilmiş toplumların kültürü 

yüksek kültürdür / yüksek kültürün aktarılması neticesinde kalkınma problemi çözülecektir. 

Bu inanç, aktif muhalefeti ve eleştirici getirecek parti dışı aydın hareketi olmayan milli şef 

otoritesinin kültür politikasına, inkılâpçı bir dinamizm kazandırdı.657 

 

Özetle, Đnönü döneminde kültürel açıdan Batıcı, medeniyetçi prensibe bağlılık dile 

getirilmiş, Batı kültürünün aktarılması yoluyla ülkenin kalkınacağı inancı bu 

dönemde daha da pekişmiştir.  

                                                 
656 Yiğit, a.g.e., s. 42-43.  
657 a.g.e.  
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Bu durum Đnönü dönemi kültür politikalarını Atatürk döneminden 

farklılaştırmıştır. Atatürk döneminde medeniyetçi-milliyetçi kültür politikaları 

arasında her ne kadar denge gözetilmeye çalışılsa da, ulus yeni kurulmakta olduğu 

için milliyetçiliğin daha ağır bastığını belirtmiştik. Đnönü dönemine gelindiğinde 

uluslaştırma ve ulus-kimlik inşası sürecinde hem siyasi hem de kültürel açıdan epey 

bir yol kat edildiği için, kültürel modernleşmenin yüzünü Batı’ya çevirmesi için 

gerekli koşullar mevcuttur. Bu sebeple, “Dönemin belirleyici niteliği, köylere 

zorunlu eğitim götürmek, konservatuar açmak, opera kurmak, devlet radyolarını Batı 

müziğine tahsis etmek, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarıyla «Batılı kültürü» 

Türkçe’ye aktarmak, işi liselerde Yunanca ve Latince derslerinin konulmasına kadar 

götürmek olmuştur. Kısacası, Batılı kültür çevresine «mensubiyet» kalkınmanın ve 

medenileşmenin tek yolu sayılmıştır.” 658 Dolayısıyla Kemalist modernleşmenin 

temel söylemi olan “Muasır medeniyetler seviyesine yetişmek” ideali, diğer bir 

deyişle medeniyetçi prensip Đnönü döneminde kültür politikalarının en önemli odak 

noktası olmayı başarmıştır. Bu odak noktası elbette Atatürk döneminde ulus-kimliğin 

inşasında araçsallaştırılan kültür politikalarına muhteviyatını kazandıran milliyetçilik 

ve laiklik ilkelerini de etkilemiştir.  

Öncelikle Kemalist kültür politikalarının ulus-kimlik tasarımında başvurduğu 

Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi gibi bir Avrupa’nın köklerini dahi Türkleştiren 

bir kurucu mitos arayışından vazgeçilmiştir.  Oktay’a göre, Đnönü zaten hiçbir zaman 

bu tezleri desteklememiştir: “Burada ilgi çekici nokta, önderin yakın çalışma 

arkadaşı, 1937’ye kadar başbakanı olan, başta Devletçilik ilkesine sonra da 

Halkevleri hareketine destek veren Đsmet Đnönü’nün, Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil 

Teorisi faaliyetlerine hiç karışmamış olmasıdır.” 659 Koçak’a göre de, Atatürk 

döneminde ulus-kimliği yeni baştan yaratmak gibi önemli bir sorun; “Güneş-Dil 

Teorisi ve Türk Tarih tezi gibi… kurgularla aşılmak istenmiş ama [Đnönü 

döneminde] bunların fantastik niteliğini asıl başlatıcı kurgu olan ‘Batı medeniyeti’ ile 

bağdaştırmanın kolay olmadığı görülmüş ve bu da sadece tatminsizliğin artmasına 

yol açmıştı[r]; evrensellikle tikellik arasında daha yumuşak, daha ‘organik’ bir sentez 

tasarımına ihtiyaç vardı[r.] Hasan Âli’nin Maarif vekilliğine getirilmesiyle 

                                                 
658 a.g.e., s. 45.   
659 Ahmet Oktay, “Hümanizm Tartışmaları”, Cogito, No: 31, 2002, s. 229.  
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Türkçülüğün bu uç formülasyonları da tümüyle reddedilmeksizin kendi haline 

terkedilmiş[tir.]” 660 Sonuç olarak, “Hümanizmin bir kültür politikası olarak 

benimsenmesi, Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde olmuştur. Bu 

dönemi Orhan Türkdoğan; Kemalist ideolojinin tarihi Türk-kültür kadrolarından 

çıkarılarak, Greko-Romen kaynaklara yönelmesi ve transmütasyonu (dönüşümü) 

olarak adlandırmaktadır.” 661  

Avrupa’nın kaynaklarına yöneliş Kemalist laiklik ilkesinin de sertleşmesine 

yol açmıştır. Đnönü dönemine gelindiğinde hâlihazırda, “laikleştirilme politikası, 

Atatürk zamanında kurulan Halkevleri vasıtasıyla yurdun en ücra köşelerine kadar 

ulaştırıl[maktadır.] Her şeyden evvel, Halk kütüphanelerinde dinle ilgili herhangi bir 

yayının bulunması yasaklandığı için, dini bilgileri ve duyguları hatırlatacak, 

öğretecek bir faaliyetin olması söz konusu değildir.” 662. Đnönü döneminde ise,  

“Kültürde hümanizma akımı ile beraber, 1940-1950 arası yıllarda, militarist bir 

laikliğin uygulama alanına aktarıldığı görülmektedir. Hatta bu dönemde, Tanrı 

tanımazlığa kadar uzanan bir politikayla, hümanist ütopya için dini hayat devre dışı 

bırakılmıştır… Sonraki yıllarda üzerinde çokça durulduğu gibi, polisin ve 

jandarmanın bu husustaki şiddet ve baskısı ileri safhadadır… 2 Haziran 1941 tarihli 

bir kanunla, Arapça olarak ezan okuyanların üç ay hapisle cezalandırılacakları 

bildirilmiş ve sadece 1947 yılında bu yüzden 29 kişi tutuklanmıştır.” 663 

 Đnönü döneminde medeniyetçilik prensibinden hareketle oluşturulan hümanist 

kültür politikalarının etki alanının Atatürk döneminde olduğu gibi sadece merkezle 

sınırlı kalması için ısrarlı bir çalışma içine girilmiştir. Bir taraftan merkezde kurulan 

opera, konservatuar, Devlet Tiyatrosu, liselerde Klasik Kol gibi kültürel ve eğitimsel 

kurum ve uygulamalarla merkezdeki Batılılaşma kökleştirilmeye çalışılırken, diğer 

taraftan da çeviri hareketi ve Köy Enstitüleri ile bu ideolojinin tüm Türkiye’ye 

yayılması yönünde çaba gösterilmiştir. Adıgeçen kültür kurumları ve bu kurumların 

oluşturulması ve işleyişi sırasında gerçekleşen tartışmalar dönemin hümanist kültür 

politikalarının nasıl ve ne ölçüde uygulamaya konulduğunu gösterecektir.  

 

                                                 
660 Koçak, a.g.e., s. 396.  
661 Yiğit, a.g.e., s. 45.   
662 a.g.e., s. 51.  
663 a.g.e. 
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2.2.2.1. Klasik Kollar 

 

Klasik eğitim konusundaki tartışmalarının hümanist kültür politikalarının 

oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemden çok önce, aslında Cumhuriyet’in 

kurulmasıyla birlikte tartışılmaya başlandığı görülmektedir. Atatürk döneminin 

yazarlarının önemli bir kısmı hümanizmin ne anlama geldiğini Fransa gibi Avrupa 

devletlerinin sahip olduğu klasik eğitim sistemi üzerinden açıklamaya çalışmıştır. 

“1923 tarihli yazısında M. Şekip Tunç münevverliğin esasını oluşturan, lisede 

başlayıp üniversitede tamamlanan öğrenime Fransızcada insaniyet: humanite’sini 

yapmak dendiğini, bunun Yunan-Roma yapıtlarını özgün dilinden okumak olduğunu 

yazar.” 664 Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise “Avrupa’da hümanitenin şimdi az çok 

lise öğrenimini kapsadığına değinir ve Tanzimat’la birlikte başlayan batılılaşma 

sürecinde hümanist eğitim sistemine önem vermemiş olmanın “Avrupa’yı Avrupa 

yapan irfana ulaşamamaya” 665 neden olduğu ileri sürmüştür. Yine aynı dönemde 

Kâzım Nami (Duru) da “Humanisma” adlı yazısında liselerde Yunan tarihinin ve 

edebiyatının daha geniş okutulması gerektiğini savunmuş; Liselerde niye Yunanca ve 

Latince okutulması gerektiği konusunda da iki gerekçe sunmuştur: 

 

Fransızca, Đngilizce, Almanca gibi diller, bugünkü kemallerini kendi kendilerine elde 

etmemişlerdir… Dünyanın en yüksek edebiyatlarını yaratan bu diller, klasism, yani Yunanca 

ile Latince sayesinde bu kerteye varmışlardır… Yaşayan dillerin, ilim ve felsefe dili haline 

gelinceye kadar geçirdikleri tekâmül, Yunanca ile Latince’ye borçludur; edebiyat dili de 

öyle. Yalnız bu iki eski dilin yeni dillere verdiği şeyler çok büyük, çok değerlidir. 666 

 

Birinci neden milli edebiyatın gelişmesi için bu dillere duyulan ihtiyaçtır.   Đkinci 

neden ise hümanizmin medeniyet değiştirmede, diğer bir deyişle Doğulu olmaktan 

çıkıp Batılı olmaya geçişte halkı terbiye edeceği görüşüdür ki, bu görüş adeta Đnönü 

döneminin kültür politikalarının habercisi niteliğindedir.  

 

                                                 
664 Tansu Açık, “Türkiye’de Hümanizm Tartışmalarına Bakış”, Toplum ve Bilim, No: 98, 2003, s. 
113. 
665 a.g.e. 
666 Kâzım Nami (Duru), “Humanisma”, Ülkü, No:17, Temmuz 1934, s. 333. 
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Halk edebiyatımızı ancak humanisma yoliyle modern bir edebiyat haline getirebiliriz… 

Klasiklerin, humanismanın bize yapacağı hizmetler, yalnız dil ve edebiyat sahalarına kısılıp 

kalmaz. Bu aynı zamanda fikri bir terbiye unsurudur da… Biz Türk milliyetçisi isek 

beynelmilliyetçi olmağı da isteriz. Asyaî olmaktan ziyade Avrupaî bir millet olmak 

ülkümüzdür. Đnkılâbımız bile, bize has olmakla beraber insanî akisler uyandıran bir inkılâptır. 

Böyle bir inkılâbın erleri, bütün inkılâpların doğurucusu olan humanismadan habersiz 

durabilir mi? 667 

 

Klasik liselerin açılması yönündeki tartışmalar Cumhuriyet’in bu kadar erken bir 

döneminde başlamasına rağmen, Atatürk dönemimde Klasik Kolların açılması 

yönünde bir girişim olmamıştır. Oktay’a göre,  

 

Hümanizmin kültürel bir tercih olarak yarı resmileştirilmesi, Atatürk’ün ölümünün hemen 

ardından parti organı Ulus gazetesinde başlatılmıştır. Ulus’un yazarı olan eski Kadro’cu 

Burhan (Asaf) Belge, gazetedeki ‘Đnsan ve Kültür’ başlıklı köşesinde, 5 Aralık 1938 günü 

‘Klassik Tahsil ve Humanist Terbiye’ adlı bir yazıyla 18 gün sürecek bir makale serisini 

başlatmıştır… Bu yazı dizisinde ‘kökleri şarkta bulan bütün tradisyonlara düşman olduğunu 

ve arka doğru hürriyetin bunların tasfiyesinde gördüğünü’ belirtir ve ‘Kemalizm, garp 

kültürü ithalatçılığı yapmıya garp kültürünü bizzat imal eylemeyi tercih eder. Fabrika 

sokmaz, fabrika kurar’ der. Rönesans ve Helen uygarlığının yaratıcı özelliklerine dikkat 

çeken Belge, Kemalist kültürün ancak humanizmin değerleri üzerinde yükselebileceğini 

savunmakta ve ‘Tereddütümüzün Sebebi’ başlıklı 15. yazısında ‘garp medeniyetinin 

iskontosuz ve olduğu gibi alınmasını ve şark kültürü ile münasebet ve istisalimizin tamamen 

kaybedilmesini istemektedir. Burhan Belge, ‘Humanizme Nasıl Gidebiliriz?’ başlıklı 17. 

yazısında çözümün hümanist liselerde olduğunu belirtmekte ve ‘garp kültürüne geçmeyi bir 

zaruret olarak kabul etmenin, bu kültürün kaynaklarına gidilmesini’ de zorunlu kıldığını 

anımsatmaktadır. Burhan Belge’nin bu radikal içerikli yazı dizisi, Atatürk döneminin Tarih 

ve Dil tezlerinden ve argümanlarından belirgin bir kopmayı dile getirmektedir. Bu yazıları, 

Đnönü döneminin kültür politikalarının işaretçi metinleri sayabiliriz. Gerçekten de bunlar hem 

Orta Asya’dan hem de Đslami/Osmanlı’dan Yunan’a ve Batı’ya dönüşü ima etmektedirler… 

Belge ilk defa sorunu kültür politikası açısından genişlemesine ve derinlemesine ele almış, 

klasik liseler açılmasını isteyerek devletin eğitim politikasına bağlanmasını istemiştir.668 

 

                                                 
667 a.g.e, s. 335-336.  
668 Oktay, a.g.e., s. 233-234.  
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Belge’nin bu doğrultudaki görüşleri, bu dönemde Nurullah Ataç ve Ahmet 

Ağaoğlu gibi hümanist kültür politikalarına destek veren aydınların görüşleriyle de 

paraleldir. Ataç, Đnsan dergisinde ve başka dergilerde yazdığı makalelerde Yunanca 

ve Latince eserler okutulması gerekliliğini en çok savunan kişidir. “Geçmiş asırları 

hasretle ananlardan, kadim Atinalıları ve Romalıları bugün insanlarından üstün 

görenlerden” olmadığını ve “fakat bütün bunlara rağmen mekteplerimizde Yunanca 

ve Latince öğretilmesinin lüzumlu” olduğunu savunan 669 Ataç bunun gerekçelerini 

de şöyle açıklar:  

 

Bir Avrupalı, Fransız veya Alman olsaydım belki bu kanaatte ısrar etmezdim; Latince ve 

Yunancanın yerine, kadim âlemin felsefe ve edebiyatının tedkiki yerine modern humanisma 

denilen nizamın tesis edilmesine taraftar olurdum. Çünkü onların kendi klasik edebiyatları, 

felsefeleri vardır. Çünkü onlar gerek dil, gerek kafa itibariyle kadim âlemden edecekleri 

istifadeyi etmişlerdir… Biz de bunların hiçbiri olmamıştır.670 

 

Bunlar olmadığı için de, yapılması gereken Ataç’a göre çok nettir: “Çocuklarımızı 

Yunanlıların, Latinlerin eserlerini okutarak yetiştirmeliyiz, bunun için de okullara 

Yunanca ve Latinceyi koymalıyız.” 671  

 Ahmet Ağaoğlu da, 1939 yılında düzenlenen Birinci Türk Neşriyat 

Kongresi’nden sonra bu kongrenin “garp âlemi ile doğrudan temas” kurabilmek için 

ne kadar önemli olduğunu ve bu hususta lise eğitiminin nasıl bir rol 

oynayabileceğine değinmiştir: “Yine Greko-Romen edebiyatı ve alelûmum kültürü 

ile doğrudan doğruya temasa gelmeliyiz. Bütün Avrupa’da olduğu gibi bizde de 

yunanca ve lâtince bilgiçler yetişmelidir ve bunun için de hiç olmazsa Đstanbul 

liselerinin birinde bu lisanlar tedris edilmelidir. Neden şimdi olmasın? Bay Hasan Âli 

Yücel, böyle önemli bir teşebbüsü neden üzerine almasın? Bizde Homeri olduğu gibi 

okuyacak ve onu bize kendi anlayışlarına göre izah edecek insanlar 

yetiştirmeliyiz.”672 Dolayısıyla, eksiklerden biri Avrupa kültürü ile “doğrudan 

                                                 
669 Nurullah Ataç, “Humanisma”, Đnsan, No:2, 1938, s. 81-83. 
670 a.g.e. 
671 Nurullah Ataç, Dergilerde, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000, s.35. 
672 Ahmet Ağaoğlu, “Güzel Bir Teşebbüs”, Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 1939), 
Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 11. 
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teması” sağlayacak aydınların olmamasıdır. Bu aydınların eğitimi de lisede 

başlamalıdır.  

 1938-46 yılları arasında Maarif Vekilliği yapan Hasan Âli Yücel klasik liseler 

konusundaki düşüncelerini 1929 gibi erken bir tarihte zaten belli etmiştir: “kültür ve 

edebiyatın bütünüyle ayrı şeyler görüldüğü zamanlarda liselerde yalnızca Türk 

edebiyatının öğrenilmesiyle yetinil[diğini söyleyerek] yeni girdiğimiz uygarlık 

çevresini en iyi gösterecek araç edebiyat olduğu için, Avrupa edebiyatlarının 

liselerdeki gerek[liliğinden]” söz eder. 673  Yücel, bakan olduğu dönemde, “DTCF 

Klasik Filoloji bölümünün kurucusu Georg Rhode, 9.2.1938 tarihli bölüm 

yazışmasında ortaokulda Latince yerine Yunanca’yı önerir kültür bakanına, lise de 

her ikisi de okutulacaktır.” 674 Bu atılım 1940 tarihinde Hasan Âli Yücel’in “birkaç 

lisede yeni bir kolun – klasik kolun – kurulmasını sağlamasıyla” somutlaşır. 675 

“1940-1941 öğretim yılından başlayarak Ankara Erkek Lisesi, Galatasaray ve Vefa 

liselerinde birinci sınıftan başlayarak Latince öğretim verecek bir klasik şube 

kurulmasına karar verilir.” 676  

   

2.2.2.2. Çeviri Hareketi  

 

Hümanist kültür politikalarını liselerde kurulan Klasik Kollardan daha geniş 

çaplı bir uygulaması ise yine Hasan Âli Yücel tarafından kurulan Tercüme Bürosu ve 

bu kurumun önderliğinde gerçekleşen çeviri hareketi ile gerçekleşmiştir.  

 

Özellikle klasiklerin ve bunların içinde antik Yunan ve Latin eserlerinin çevrilmesine öncelik 

veren, Nurullah Ataç ve Sabahattin Eyüboğlu gibi Türk edebiyatına pek çok telif ve çeviri 

eser kazandırmış yazar/çevirmenleri bünyesinde barındıran Cumhuriyet döneminin ilk ciddi 

ve planlı çeviri etkinliği ve çeviri konusunda bilimsel olarak ilk yaklaşım devlet eliyle 

kurulmuş olan Tercüme Bürosu (1940-1967), ülkenin Batılılaşma hareketinin kültürel 

ayağında çok önemli bir yer tutmuştur. 677  

                                                 
673 Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II, Der.Mehmet Kaplan, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981, s.147-
148’den aktaran Açık, a.g.e., s. 114. 
674 a.g.e., s. 117. 
675 Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988, s. 93. 
676 Açık, a.g.e., s. 121. 
677 Özlem Berk, “Batılılaşma ve Çeviri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve 
Batıcılık,  C. III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 513. 
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Türkiye’nin tarihinde ilk ciddi tercüme girişiminin hümanizmin artık resmi 

bir kültür politikasına dönüştüğü 1940’lı yıllarda olması hiç şaşırtıcı değildir. 

Nitekim Rönesans’ta “Yunan ve Latin edebiyatını çeviren ve/veya öğreten Đtalyanlar 

kendilerine umanisti, ‘humanist’ derler… Humanity, retorik, mantık, matematik ve 

Yunan ve Latin yazarların diğer çalışmalarını içeren bilgi alanıdır; humanist ise bu 

konuları öğreten veya başkalarına bu konuları öğretmek için malzeme yaratan [diğer 

bir deyişle çeviren] kişilerdir.” 678  Uyanış Devrinde Tercüme’nin Rolü adlı 

kitabında, Ülken’e göre, “Bir kelime ile uyanış devirlerine yaratıcılık kudretini veren 

tercümedir… Medeni açılışın sürekliliğini temin eden bütün uyanış devirleri onunla 

açılmıştır.” 679 Diğer bir deyişle Ülken’e göre, sadece Rönesans’ın değil aslında 

medeniyet tarihindeki tüm uyanışlar tercüme sayesinde mümkün olmuş; Bu 

uyanışlar, yine tercüme ile birbirine bağlanmış ve medeniyet bu şekilde teşekkül 

etmiştir. Kurultay, Ülken gibi düşünenlere atfen şunu belirtir: “Cumhuriyet oluşumu 

içinde çeviriye tanınan yer, çevirinin bilginin ve kültürün asıl kaynağı olduğu 

yargısından yola çıkmaktadır; yani bilinçli olarak çeviriye, çeviriyle gelen yapıtlara 

üstün statü tanınmış”tır. 680  

Batı kaynaklı eserlerin çevrilmesi elbette sadece bu döneme özgü değildir. 

Osmanlı’da Tanzimat’tan da evvel bu hareket başlamıştır. Çeviri hareketinin diğer 

dönemlerdeki çevri faaliyetlerinden nasıl ayrıştığını anlamak için Ülken’in Uyanış 

Devrinde Tercüme’nin Rolü adlı eserinde çeviri tarihi ile ilgili yer verdiği bilgilere 

kısaca değinmek gerekir.  

Ülken, Tanzimat’tan önce Osmanlı’da Arapçadan tercüme edilmiş çok sayıda 

Batı kaynaklı eser varken Osmanlı’nın “Latin ve Yunan âleminden nakil 

yapmadığını” ve 9. ve 10. yüzyılda yaşamış olan ve Rönesans’ı etkileyen Türk 

filozoflarının∗ eserlerini dahi Arapçadan tercüme etmediklerini söyler. 681  Daha 

sonraki devirlerde Arapça ve Farsçadan “tasavvuf, kelam ve mantığa dair 

tercümelere” yer verildiğini söyleyen Ülken, zamanla tarih felsefesi, coğrafya (Kâtip 
                                                 
678 Tony Davies, Humanism, New York, Routledge, 1997, p. 126. 
679 Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devrinde Tercüme’nin Rolü, Đstanbul, Ülken Yayınları, 1997, s. 14-
15. 
680 Kurultay, a.g.e., s. 13. 
∗ Ülken, Türk Tarih Tezi’nde de yer alan ve ünlü Arap âlimlerini Türkleştiren yaklaşımı sürdürmüştür.   
681 Ülken, a.g.e., s. 308-310. 
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Çelebi) eczacılık alanlarında Batı dillerinden tercümeler yapıldığını belirtir. 682  

Dolayısıyla Batı dillerinden tercüme faaliyeti Tanzimat’tan evvel başlar. Tanzimat’ta 

da Batı’dan daha çok devletle ilgili kitaplar tercüme edilmiş, fakat ilim, felsefe ve 

edebiyat alanında hiçbir tercüme yapılmamıştır ama yine de Tanzimat, “Şarktan en 

çok tercüme yapılan ve en mühim eserlerin nakledildiği garp tesirlerinin gittikçe 

kuvvetlendiği ve büyüdüğü” bir dönem olmuştur. 683 Tanzimat dönemine ait bir 

başka önemli gelişme de 1870 yılında Daire’i Đlmiye’nin kurulmasıdır. Bu 

dönemdeki çeviri faaliyetlerini değerlendiren Kurultay, bu kurumun Avrupa’daki 

üniversitelerle yarışmak için kurulduğunu, ilk defa “Yunan ve Latin dillerini çeviri 

kaynağı olarak kabul ettiğini” ve bu dillerden yapılan çevirilerin “güncel” 

olmadıkları için “pratik bir yarar” sağlamayacağından dolayı “pratik yararın ötesinde 

bilgi gereksinimi duyulduğuna” işaret ettiğini iddia eder. 684 Fakat Ülken’e göre 

Batıyla temasın artması beraberinde bir sorunu da getirir. Batıyı öğrendikçe Batılı 

olamayacağını anlayan Osmanlı aydınları arasında Şarkçılar ve Garpçılar diye bir 

cepheleşme başlamıştır. 685 Meşrutiyet devrinde bu kutuplaşma nispeten aşılmıştır ve 

bu dönemin hem Tanzimat hem de diğer dönemlerden önemli bir farkı bilimin yanı 

sıra “Fransız inkılâbına dair birçok eserle” birlikte, edebiyat alanında da özellikle 

dünya klasiklerinin Fransızcalarından Osmanlıcaya çeviriler yapılmasıdır. 686 Buna 

ek olarak, Cumhuriyet döneminden önce Tercüme Bürosu benzeri devlet idaresinde 

tercümeden sorumlu kurumlara rastlanır: Encümeni Daniş, Telif ve Tercüme 

Encümeni. Ülken bu kurumların varlığına rağmen Cumhuriyet öncesinde tercüme 

faaliyetlerinin “ihmal edilecek derecede” olmasalar da “eksik”, “gelişigüzel” ve 

sadece anın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olduklarını; bir okuyucu kitlesi 

yaratamadıklarını; ve bir “nakil işi” olarak algılanan tercümenin asıl işinin “bütün bir 

medeniyeti nakletmek” olduğu gerçeğinin ve medeniyete “hakkıyla nüfuz edebilmek 

ve onun içinde yaratıcı olmak için köklere kadar inmek lazım geldiği”nin unutulmuş 

olduğunu dile getirir.687 

                                                 
682 a.g.e., s. 308-320. 
683 a.g.e. 
684 Kurultay, a.g.e., s. 20. 
685 Ülken, a.g.e., s. 326. 
686 a.g.e., s. 333-334. 
687 a.g.e., s. 347-348. 
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 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki çeviri faaliyetleri de genelde “ferdi ve dağınık 

hususi teşebbüsler”dir ve Telif ve Tercüme Encümeni tarafından gerçekleştirilir. 688 

Çeviriler, genel olarak ya “eğitim altyapısını oluşturmak” ya da milli tarih ve milli 

dil kavramlarına (Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi) hizmet edecek kaynakları 

oluşturmak için yapılmıştır. 689 Bu dönemde bazı yazarlar devlet eliyle daha fazla 

çeviri yapılması ve Ülken gibi Batının “kökleri”ne inilmesi gerektiğini savunmuştur. 

“Yurt içinde, şimdiye kadar çıkmış klasik eserlerin tercümesini göz önünde tutacak 

olursak onların zaman zaman şahlanan bir hevesle yapıldığı ve çoğunun plansız ve 

devamsız olarak meydana getirildiği kanaatine varılıyor ve insan üzülüyor. Otoriter 

kimselerin lüzum gösterdiği ve işten anlar ellerin idare ettiği böyle klasik bir seri 

bugün için lazımlığı aşmış elzeme çoktan yaklaşmıştır.” 690 Ama bu düşünceler 

Hasan Âli Yücel’in Tercüme Bürosu’nu kurmasına ve çeviri hareketini bir 

sistematiğe oturtmasına kadar hayata geçirilememiştir. Ek olarak, Kurultay’a göre, 

bağımsızlık mücadelesi esnasında Atatürk’ün silah arkadaşı konumunda olan bazı 

aydınlar, örneğin Halide Edip Cumhuriyet’in ilanından sonra siyasi arenada yer 

alamamışlardır:   

 

Atatürk döneminde pozitivist bilim anlayışının siyasal hedeflerle tam olarak bütünleştiği 

dikkate alınırsa, düşüncede çoğulculuğa ve özerkliğe olanak tanınmaması, hatta varolan 

farklılıkların politikalara yansıtılmaması (1933 üniversite reformundaki tasfiyeler, H. E. 

Adıvar, F. Köprülü gibi isimlerin geri plana düşmesi), hümanist anlayıştaki geniş bir kültürel 

zenginleme hareketine de uygun siyasi bir ortam sunmuyordu. Bu durum Batılılaşma 

hedefleri açısından çelişkili gibi görünse de, siyaset-kültür, siyaset-düşünce ilişkisinin inişler 

çıkışlar yaaması şaşılacak şey değildir. 691 

 

Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında çeviri faaliyetleri alanında sunulan bu tablo, 

Hasan Âli Yücel zamanında gerçekleşen çeviri hareketinin farkını anlamamızı sağlar. 

Cumhuriyet öncesinde ve Atatürk döneminde hiç bir tercüme kurumu Tercüme 

Bürosu kadar faal, sistematik ve hızlı çalışmadığı gibi onun kadar “özerk” bir statüye 

                                                 
688 Kurultay, a.g.e., s. 23. 
689 a.g.e., s. 23. 
690 Baha Dürder, “Klasikler Mesesi”, Kalem, No: 7, 1938, s. 34-36. 
691 Kurultay, a.g.e., s. 25. 
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de sahip olmamıştır; Devlete bağlı olsa da Büro’nun “dönemin aydınlarının (muhalif 

aydınlar dâhil) coşkulu katılımını sağladığı görülüyor.” 692 

1-5 Mayıs 1939 yılında düzenlenen ve Türkiye’de yayıncılık alanında özel ve 

kamusal kurum ve faaliyetleri düzenlemek üzere toplanan Birinci Türk Neşriyat 

Kongresinin bir amacı da “telif ve tercüme faaliyetiyle mükemmel ve tam bir milli 

kütüphane tesis etmenin” yollarını belirlemektir. 693 Kurultay’a göre, bizler 

tarafından yapılan çevirilerden oluşan bir “milli kütüphane” kurma kararı Yücel’in 

ulusalcı bakış açısının bir uzantısıdır. 694 Kongrede Tercüme Đşleri Encümeni 

Nurullah Ataç ve Raportör de Mustafa Nihat Özön olur. 695 Kongre yapılmadan önce 

aralarında Nurullah Ataç ve Encümenin diğer üyelerinin de bulunduğu geniş bir 

aydın kadrosu kongre hakkındaki düşünce ve beklentilerini halkla paylaşır. Đlk olarak 

Ataç, çok kısa zamanda çok ucuza çalışarak çeviri yapacak yazarların eserlerinin 

mutlaka bir tercüme heyeti kurularak değerlendirildikten sonra yayımlanması 

gerektiğini söyler. 696 Yaşar Nabi ise, Yücel’i kültür işlerini okullardan dışarı taşıdığı 

için över ve tercüme girişiminin ülkenin tüm kültürel ihtiyaçlarına cevap vereceğini 

dile getirir. 697  

5 Mayıs’ta bu kongrenin halka açık bir toplantısında sunulan Tercüme 

Encümeninin raporunda şu maddeler yer almaktadır: 

 

1. Tercüme memlekete hem medeniyet âleminin fikirlerini getirecek, hem de dili 

zenginleştirecektir. 

2. Türkçeye çevrilmesi gereken bir klasikler listesi hazırlanmıştır ve bu liste peyderpey 

yüksek mektepler ve makamlar tarafından çevrilecek, hümanist kültürle alakası olanlara 

özel bir önem verilecek, çeviri yapacak yazarlar Maarif Vekilliği tarafından maddi 

olarak desteklenecektir. 

3. Tercümelerin tanzim ve murakabesi ile ilgilenmek üzere Tercüme Bürosu kurulacaktır. 

Bu büro tercüme atölyeleri düzenleyecek, sözlükler çıkartacak, bir tercüme mecmuası 

yayınlayacak ve ayrıca çocuklar ve halk için de ayrıca eserler tercüme edecektir. 698 

                                                 
692 a.g.e., s. 16. 
693 Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 
1997, s. 2. 
694 Kurultay, a.g.e., s. 27. 
695 Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 1939), s. 19. 
696 Nurullah Ataç, “Lüzumlu bir Karar”, a.g.e., s. 137.   
697 Yaşar Nabi, “Neşriyat Kongresi”, a.g.e., s. 142. 
698 a.g.e., s. 125-133. 
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Klasiklerin çeviri kararına çok sevinen Halide Edip (Adıvar) de yurtdışında özellikle 

tiyatro alanında dünya klasiklerine olan ilginin arttığı bir dönemde böyle bir 

girişimde bulunulmasını sevinçle karşılamıştır. 699 Peyami Safa ise özellikle 

çocuklara ve gençlere ulaştırılmasının çok büyük bir maddi yatırım gerektirdiğinden 

ve bütçenin bakanlığın bütçesinin üstünde olduğundan dolayı bu kongrenin sadece 

“neşeli bir sohbet” olarak kalacağından endişe duyar. 700 Aynı endişeleri paylaşan 

Sabiha Zekeriya Sertel de, bu girişimin, “halkı okutma propagandası, misyonerlerin 

ülke ülke dolanarak din yaymaları gibi, bir kültür yayma propagandası ve faaliyeti 

halini alması gerektiğini” söyler. 701 Bu ve benzeri tepkiler, aydınlar arasında 

girişimin sadece Batılılaşma yolunda izlenen bir kültür politikası veya medeniyet 

adına girişilen büyük bir dava olarak değil, aynı zamanda hümanizmi abideleştiren 

kutsal bir görev olarak algılandığının da kanıtıdır. Dönemin önemli aylık fikir ve 

kültür dergilerinden bir olan ve hümanist kültür politikalarını sıklıkla eleştiren 

Adımlar dergisi yazarları dahi bu davaya destek vermişlerdir: 

 

Bununla, geçmişin büyük kültür, sanat ve fikir eserlerini inkâr ediyor değiliz. Bilakis, 

milletimizin ve dünyanın büyük eserleri olmadan, Yunus, Nasrettin Hoca, Sinan, Fuzuli, 

Fikret, Homeros, Eflatun, Aristo, Virgil, Geordano Bruno, Galile, Newton, Shakespeare, 

Goethe, Tolstoy … gelmeden bugüne gelemezdik, diyoruz. Tam vatandaş ve insan olarak 

genişlemek, yükselmek için bunlarla genişlemek, bunlarla yükselmek lazımdır, diyoruz. 

Fakat bugünü inkâr ederek, bugünü hor görerek değil… Evvela, bugünü içten duyduktan, 

bugünün hamlelerini kavradıktan, bugünün iştiyaklarını sezdikten sonradır ki bunu gerçek 

olarak başarabiliriz. 702 

 

Birinci Neşriyat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda Tercüme 

Bürosu’nun kurulmasının hemen ardından yapılan tercümelerden kesitler ve bu 

tercümeler hakkında yorum ve eleştirileri içeren Tercüme dergisi yayımlanmaya 

başlamıştır. Bu derginin Yunan özel sayısının önsözünde Hasan Âli Yücel çeviri 

hareketinin hümanist kültür politikasıyla ilişkisini şu şekilde kurmuştur:  

                                                 
699 Halide Edip Adıvar, “Klasikler ve Tercüme”, a.g.e., s. 205-208. 
700 Peyami Safa, “Birinci Neşriyat Kongresi”, a.g.e., s. 208-210. 
701 Sabiha Zekeriya Sertel, “Memleketin Büyük Davası”, a.g.e., s. 226-228. 
702 “Adımlar”, Adımlar, No: 1, 1943, s. 4.  
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Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde 

ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu 

ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler 

edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama 

kudretini o eserler nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. Đşte tercüme 

faaliyetlerini biz, bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir 

bellemekteyiz. 703 

 

Ayrıca Yücel, Tercüme dergisinin Yunan dili ve edebiyatı konusundaki özel 

sayısında “ruhun ilk anlayış ve duyuş merhalesi” olan eserlerin ne olduğunu da 

açıklamıştır: “Eski Yunanlıları, dilleri, yapıları, sosyal hayatları, insanlığa yadigâr 

kalmış bütün eserleriyle tanımakta, kendimizi duyup anlama bakımından da büyük 

bir zaruret olduğunu kabul ediyoruz.” 704 Batı medeniyetinin kaynağı olarak görülen 

ve bütün milletlerin kendilerini duyup anlamalarına ve milli edebiyatlarını 

oluşturmalarına yardımcı oldukları Yücel tarafından vurgulanan Antik Yunan 

eserlerinin, bu dönemde çevrilen eserler arasında çoğunlukta olması da şaşırtıcı 

değildir. “Dizi içinde ilk üç yıl içinde yayımlanan 109 yapıtın 39’u klasik 

Yunancadan, 38’i Fransızcadan, 10’u Almancadan, 8’i Đngilizceden, 6’sı Latinceden, 

5’i Şark ve Đslam klasiklerinden 2’si Rusçadan biri de Đskandinav 

edebiyatındandır.”705 Bu listede, “Şark muharrirlerinden sadece yedi eser 

görülmektedir… Đngiliz, Alman ve Rus edebiyatından seçilen eserler bunlara önceki 

dönemlere göre daha fazla önem verildiğini gösterse de Fransız yazını hala ilk sırayı 

işgal etmektedir. Daha önce fazla ilgi duyulmayan Latin ve Yunan klasiklerinin ise 

bu listeye alınması yeni bir durumdur.” 706 

Bir hümanist kültür politikası olarak çeviri hareketinin Atatürk dönemine 

kıyasla değerlendiren Güngör’e göre,  

 

Klâsikler hareketi Batı medeniyeti hakkında yeni bir anlayış getiriyordu! Bu yeni anlayış Atatürk 

devrindeki tarih ve medeniyet tezine açıkça karşı olmamakla birlikte, onun yerine geçmek üzere, 

                                                 
703 Yazının devamı için bkz. Hasan Âli Yücel, “ Klâsiklere Birinci Söz”, Tercüme, C. XV, No:. 75- 
76, Temmuz- Aralık 1961, s.12.  
704 Hasan Âli Yücel, “Yunan Özel Sayısına Önsöz”, Tercüme, C. V, No: 29-30, 19 Mart 1945. s.III. 
705 Koçak, a.g.e., s. 396. 
706 Berk, a.g.e., s. 513. 
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ortaya atıldı. Batı medeniyetinin kökü Orta Asya’dan, iç deniz denilen şeyin kurumasıyla göç 

eden eski atalarımızın dünyanın çeşitli yerlerinde, bu arada Mezopotamya ve Anadolu’da 

kurdukları medeniyetler değildi. Bugünkü Avrupa medeniyeti Yunan-Latin kaynaklarına 

dayanıyordu. Onu öğrenebilmek ve ona katılabilmek için bu kaynakları Sofokles’den Đbsen’e, 

Eflatun’dan Bergson’a kadar okumak gerekiyordu. Klâsikler hareketi Türkiye’ye Batı kültürünü 

yerleştirme yolunda, Atatürk inkılâpları kadar radikal bir tavrın eseriydi. Atatürk zamanında 

Türklerin Batı medeniyeti içinde bağımsız bir hüviyet taşımaları, hatta çağdaş medeniyetinin 

üstüne çıkmaları ve Batılılaşması milliyetçilikten ayrılmıyordu.  707 

 

Đnönü dönemi ve Atatürk dönemi kültür politikaları arasındaki fark ulus-kimliğe 

kaynaklık etmesini öngördükleri iki farklı uygarlığa işaret etmeleridir. Lakin 

Kurultay’a göre durum böyle olsa da iki dönemde de aynı amaca hizmet 

edilmektedir: 

 

Đki dönemin arasındaki bu farklılığa karşın, bu yeni girişim, baştan beri izlenen ‘ulus 

toplumu’ yaratma sürecinin önemli bir adımıdır. Hümanizma hareketini ‘Türk Hümanizma’ 

adlı kitabında (1998) Atatürk’le başlatan ve asıl kaynağını siyasi iradeye dayandıran S. 

Sinanoğlu, siyasi iradeyle kültür hareketini özdeşleştirmektedir; bu tutum, dönemler arası 

somut farkları görmemizi engellemekle birlikte, Sinanoğlu buradaki içsel bağa dikkat çekmiş 

oluyor. Bilindiği gibi H. Ali Yücel’in çeviri girişimi tek başına bir gelişme değildir ve ‘ülke 

ulusçuluğu’nun… mantığını tamamlamaktadır. Bu anlayışa göre Batılılaşmak uluslaşmaktan 

geçmektedir ve Batı’nın değerlerini üstlenmek ulusallığın yitirilmesi anlamına gelmez… Bu 

temel çizgiyi hümanist yorumla birleştiren H. Ali Yücel’in anlayışı, yayınlanan ilk 

baskılarına yazdığı önsözün lafzında ve satır aralarına görülebilir: ‘… bir milletin, diğer 

milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zeka ve 

anlama kudretini o eserler nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır…’ 708 

 

Çeviri hareketi konusundaki Đnönü döneminde yapılan en önemli eleştiriler 

yine Ülken’den gelmiştir. Ülken, Yücel dönemi tercüme faaliyetlerinin diğer 

dönemlere kıyasla nicelik ve nitelik açısından ne kadar başarılı olduğundan 

bahsederken aynı zamanda tek bir medeniyetin (Baı’nın) temel alınmasını eleştirir.709 

Ülken’in ikinci eleştirisi ise çevrilen eserlerin Batı medeniyetini dahi etraflıca 

                                                 
707

 Erol Güngör, “Türk Milli Eğitiminin Dünü- Bugünü- ve Geleceği” , Türk Milli Eğitimi I. 
Kurultayı Tebliğleri, Ankara, 1979, s.11.  
708 Kurultay, a.g.e. 
709 Ülken, a.g.e., s. 349-353. 
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kavrayabilmek için yeterli olmadığıdır. Ona göre, ne yazar başına düşen eser, ne de 

bir ülke edebiyatını temsil eden yazar sayısı kâfidir. 710 Ayrıca çeviri faaliyetlerinin 

bir başka eksiği de Batı medeniyetinin sadece edebiyat üzerinden iktibasına 

çalışılmış olmasıdır ve Batı’nın gelişme çizgisini anlamaya yardımcı olacak ne 

bilimsel, ne tarihi, ne de felsefi yapıtlar Türkçeye çevrilmiştir. 711 

Çeviri hareketi konusunda üstünde durulması gereken bir başka husus da 

Ülken’in de işaret ettiği gibi çevirilerin okuyucu kitlesine ulaşamayacağına dair 

endişedir. Yücel, bu konuda hümanizm politikasını yaygınlaştırmak adına daha 

verimli bir çalışma yürütmüştür.  

 

Çevirilerin toplumda istenilen aydınlanmacı/hümanist etkiyi sağlayabilmesi ancak bu 

çevirilerin toplumun her kesimine ulaşabilir olmasına bağlıydı. Dünyadaki kriz ve savaşların 

Türkiye’ye yansımaları bir yana, Türk toplumunun okuma alışkanlığının olmaması, 

kitapların devlet eliyle okurlara ulaştırılmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’deki aydınlanmanın 

o zaman için vazgeçilmez kurumlarından biri olan Köy Enstitüleri, eğitimin yanında, 

çevirilerin toplumda yaygınlaştırılmasında önemli bir işlev görmüşlerdir. 712 

 

Çeviriler gerçekten de basımlarının hemen ardından yurdun her yerindeki Halkevleri 

ve kütüphanelere dağıtılmış, özellikle Köy Enstitülerindeki eğitim için gereken ders 

malzemesi ihtiyacına da cevap verebilmiştir. Bu hızlı dağıtımın başarısının sebebi 

kültür kurumlarının hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olması ve güdülen 

merkeziyetçilik politikasıdır. Öyle bir hız söz konusudur ki, şehirdeki herhangi bir 

okuyucu, ya da bir aydının eline dahi geçmeden, bu kitaplar enstitülerdeki kütüphane 

raflarına konulmuş, Devlet Konservatuarı ve tiyatroları, Köy Enstitüleri ve 

Halkevlerinin sahnelerinde yer almıştır.  

 

2.2.2.3. Devlet Konservatuarı 

 

 Dönemin hümanist kültür politikalarının hayata geçirilmeye çalışıldığı bir 

başka kurum ise Devlet Tiyatroları ve ondan önce hayata geçirilme imkânı bulan 
                                                 
710 a.g.e. 
711 a.g.e. 
712 Faruk Yücel, “Türkiye’nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü”, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. XIII, No:2, 2006, s. 217. 
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Devlet Konservatuarı’dır. Batı uygarlığının temel eserlerinden bir Türk Tiyatrosu 

yaratmak isteyen ve ileride Devlet Tiyatroları’nı kuracak altyapıyı oluşturmak üzere 

Avrupa’dan istek üzerine gelen Carl Ebert’in Türk Tiyatrosu hakkında yazdığı rapor 

tam da bu dönemde duyulmak isteneni; yaptığı çalışmalar ise tam da yapılmak 

isteneni anlatır.   

1936’da Ankara’ya gelen Ebert’ten ulusal bir tiyatro kurabilmek için Türk 

tiyatrosunun durumunu değerlendiren bir rapor istenir ve “Bu konuda Türk 

Hükümeti’ne sunduğu rapor kabul olur. Atatürk tarafından, yeni kurulmuş olan Milli 

Musiki ve Temsil Akademi’nin Tiyatro Bölümü’nü açmakla görevlendirilir.” 713 

Ebert, 1936-46 yılları arasında hem bu tiyatro hem de musiki bölümlerinin ders 

programlarının oluşturulmasından, ders verecek hocaların atanmasına, ders 

içeriklerinin hazırlanmasına kadar pek çok konuda çalışır.  

Ebert’in hazırladığı “Bir Milli Türk Opera ve Temaşa Sahnesi Kurmak 

Gayesiyle Tiyatro Mektepleri Tesisi Hakkındaki Rapor”u, genel olarak Türk 

tiyatrosundaki eksiklikleri gösterirken, Cumhuriyet’in kültür politikası paralelinde 

tiyatronun terbiyevi, yüksek kültür yanlısı, geleneksel karşıtı, merkeziyetçi bir tutum 

sergilemesi gerektiğini savunmuştur. Ebert, 19. yüzyılda Avrupa ve Türk tiyatrosu 

karşılaştırmasında neden Türk tiyatrosunun geri kaldığına dair şu açıklamayı 

yapmıştır:  

 

Malûm olduğu üzere Türk Tiyatrosu 19 uncu asırda, yani garbi avrupada sahnenin bir “ahlâk 

müessesi” olarak tanımağa muvaffak olduğu ve “yetişkinlerin Üniversitesi” olarak umumun 

en yüksek teveccühüne mazhar bulunduğu sıralarda Türk olmayan müteşebbislerin ve 

komiklerin elinde kalmıştı, ki bunlarda temsil sanatının en iptidaî şeklini: “tuluatcılığı” tatbik 

ve icra etmekte idiler. Uzun süreler süre bu faaliyetin muzur neticelerinin bilhassa şu iki 

surette tezahur edeceği bedihidir: 

 

1. Klâsik ve milli (sahne edebiyatının) vücüde gelemiyişi ve 

2. Ciddi ve sağlam an’anelere istinad eden bir (aktör nesli) nin mevcud olmayışı. 714 

 

                                                 
713 Carl Ebert, Carl Ebert’ten Mektuplar, Çev. Nesrin Kazankaya Erten, Ankara, Devlet Tiyatroları 
Yayınları Belgeler Dizisi, 1985. 
714 a.g.e., s. 4.  
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Ebert, bu cümlelerle Cumhuriyet öncesi Türk tiyatrosunun gelişememesini 

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra hareket alanı doğal olarak kısıtlanmış iki grubun 

ilkel tiyatro icraatlarına bağlar. Öncelikle, Türkiye’de Batılı anlamda tiyatro 

faaliyetlerinin “Türk olmayan müteşebbislerin” öncülüğünde başlaması ona göre 

Türk Tiyatrosu’nun gelişememesinde başlıca sebepler arasındadır. Bu tespitin, Türk 

Tiyatro Tarihi açısından çok objektif olmadığı ortadadır. Ebert’in Tuluat tiyatrosunu 

ve azınlıkların bu alandaki çabalarını “klasik ve milli sahne” edebiyatının 

gelişememesinden sorumlu tutması gibi geleneksel karşıtı ve fazla ulusalcı tavrı hem 

dönemin bürokratlarını memnun etmek isteğinden kaynaklanmakta hem de 

Avrupa’da yükselen ulusalcı tavra paralellik göstermektedir. Cumhuriyet öncesi Türk 

tiyatrosunda örnek olarak gösterdiği tek bir kişi vardır: Ahmet Vefik Paşa. Ona göre, 

“Buzat, bugüne kadar birer örnek olarak kalan Molière tercümeleri ile zamanın 

tiyatrosuna, noksan olan klâsik edebiyatın yerine, tam bir Ersatz [aslının yerine 

geçen şey] koymuş, ve aktörlerine de, lisanlarını terbiye edecek ve bu lisanı ozamana 

dek devam eden adi halk lisanının aşağı mevkiinden hakiki edebiyatın istediği bir 

yüksek lisan seviyesine çıkaracak yüksek kıymette çalışma materyali vermiştir.”715 

Ebert’in bu durumun düzeltilmesi yolunda sunduğu çözüm önerilerinin 

başında yapılanmaya ilişkin devletçi ve elitist bir yaklaşım gelir.  

 

Bugünkü Avrupa’da her gün daha şiddetle şu fikir yer tutmaktadır: Devlet tiyatro üzerideki 

bütün fikri ve maddi nüfuzunu mühim bir kültür amili olarak istimal etmelidir. Bu, ya bütün 

tiyatro müessesesinin sıkı bir organizasyonu ile (Almanya, Rusya) veya hiç olmazsa birkaç 

en mühim tiyatronun sübvansiyon edilmesiyle (Đtalya, Fransa, Avusturya vesaire) mümkün 

olur. Devlet müdahalesinin en ziyade merkezileştiği memleketlerde tiyatronun sanat 

sevgisinin en yüksek ve halk üzerindeki kültür yapıcı tesirinin en açık oluşu da bu şekilde 

pek tabidir. 716  

 

Ayrıca Ebert’e göre, “Ortada hemen hemen hiçbir hususi teşebbüs olmadığı [için]… 

hükûmet bütün vasıtaları bu işte kullanabilir ve bizzat Avrupada, tiyatronun klâsik 

memleketinde numunei imtisal olabilecek bir sistem ve kat’ilik gösterir ki, bu da 

Avrupa tiyatrosunun musap olduğu bütün hatalar ve yarım çarelerden Türk 

                                                 
715 a.g.e. 
716 a.g.e., s. 6-7.  
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tiyatrosunu kurtarır.” 717 Kısacası, Ebert, Avrupa normlarında bir ulusal tiyatro 

kurmak ve hatta Avrupa’ya bu konuda örnek olmak için hükümeti gayet otoriter ve 

özel tiyatroların kurulmasına engel olacak bir kültür politikası benimsemeye davet 

etmiştir.   

 Ebert bu şekilde yapılandırılmış bir tiyatronun repertuarında yer alması 

gereken eserleri ise, 1941-47 yılları arasında sahneye koyduğu eserlerle belli etmiştir.  

 

1949’da kurulacak olan Devlet Tiyatrosu’nu çekirdeği niteliğindeki Tatbikat Sahnesi’nde… 

ilk olarak Molière’in Kibarlık Budalası’nı sahneye koydu. Bunu Sophokles’in Kral Oidipus, 

Goethe’nin Faust, Shakespeare’nin Julius Caesar, Wilder’in Bizim Şehir ve Synge’in Denize 

Giden Atlılar adlı oyunları izledi. Ebert’in yönettiği Madame Butterfly Türkiye’de Türkçe 

sergilenen ilk Batı operası olarak büyük ilgi gördü. 718 

 

Genel olarak bu dönemde hem Đstanbul Şehir Tiyatrosu’nda hem de konservatuarda 

Fransız vodvil ve farsları oynanmaz olmuş, adaptasyonlar yok denecek kadar 

azalmış, çeviri hareketiyle Türkçeye kazandırılan Batı klasikleri ve çok az da olsa 

çağdaş klasikler ve de en önemlisi yerli eserler günden güne artarak oynanmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla, hem Ebert’in klasikler yoluyla, tiyatro yazınının 

öğrenileceğine dair tezi ulusal tiyatro yazınına olan ilgi ve bu alanda verilen eserlerin 

artmasıyla kanıtlanmış; Ebert, Yücel ve Đnönü’nün beklentilerini karşılamıştır.  

Yücel ve Đnönü’nün ulusal bir kültür inşasına dair beklentilerini karşılamak 

için raporunda sunduğu diğer bir husus da şudur: “[Ulusal bir tiyatro] Halkın hakiki 

kültür miyarı, ahlakî görüş ve kuvvetlerin teşekkülünü temin bakımından ahlak 

müessesi, dil temizlenmesi ve incelmesi temin yeri, milli dram ve müzik 

mahsullerinin teşvikçisi, en açık, en tesirli milli müzik terbiyesinin mahalli” 

olmalıdır. 719 Aslında dönemin hümanist kültür politikalarıyla ulusal bir kültür 

oluşturma yolunda yapılmak istenenin daha açık ve net bir ifadesine başka hiçbir 

yerde rastlamak mümkün değildir. 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı kanunla kurulan 

Devlet Tiyatroları’nın nizamnamesi ile Ebert’in bu görüşleri arasındaki paralelliğe 

dikkat edilmesi gerekir. “Devlet Tiyatrosu’nun amacı Türk musikisi ve dram 

                                                 
717 a.g.e., s. 7.  
718 a.g.e. 
719 a.g.e., s. 7-8. 
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sanatının gelişmesini sağlamaktır. Çalışmalarında halkın genel eğitimini, yurt ve 

güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek esastır. Bu maksatla Devlet Tiyatrosu 

musikili ve musikisiz her çeşit sahne ve temsil faaliyetleri ve konserler tertip 

eder.”720 Ebert’in o günün dünyasında ve Türkiye’sindeki siyasi, ekonomik ve sosyo-

kültürel konjonktüründe önerdiği bu ulusal tiyatro misyonu neredeyse içeriğinde 

hiçbir değişime uğramadan bugünün koşullarında da aynı kalması bu hümanist-

ulusalcı kültür politikalarının en azından tiyatro bağlamında sürdürüldüğünü anlamak 

açısından önemlidir.   

Klasik Kol ve Devlet Konservatuarı faaliyetleri ve buradaki hedef kitlesi 

elbette sadece iki şehirle sınırlı kalmıştır: Ankara ve Đstanbul. Oysaki Tercüme 

faaliyetleri ve Köy Enstitülerinden ülke çapında bir dönüşüm beklenmektedir.  

 

2.2.2.4. Köy Enstitüleri  

 

Köy Enstitüleri’nin amaçları, “Atatürk’ün halkçılık ilkelerine uygun olarak, 

geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyini yükseltmek, böylece reformların yerleşmesi 

için gerekli koşulları yaratmak, halkın politik, ekonomik ve kültürel yaşama aktif 

olarak katılmasını sağlamak ve aynı zamanda kendi hakları konusunda da 

bilinçlendirmektir.” 721  

Köy Enstitüleri’nin kurulması yönündeki adımlar, Đnönü dönemindeki diğer 

tüm kültür kurumlarında olduğu gibi Atatürk döneminde atılmaya başlanmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk, yüzde sekseni köylülerden oluşan bir 

memleketin başındadır ve “yenileşme ve uygarlaşma için özellikle “halkın eğitimi” 

onun için çok önemlidir. 722  Bu nedenle, 1924-1934 yılları arasında Türkiye’deki 

eğitim sistemini düzenlemek amacıyla dönemin en önemli eğitim bilimcileri J. 

Dewey, Almanya’daki eğitimci Kershensteiner’in asistanı Kuchne ve Belçikalı Omer 

Buyse Türkiye’ye inceleme yapmak, raporlar hazırlamak ve Türk eğitim sisteminin 

                                                 
720 Tahsin Konur, Devlet-Tiyatro Đlişkisinde Bellibaşlı Sistemler, C. II, Ankara, Devlet Tiyatroları 
Đç Eğitim Dizisi, 1985, s. 24. 
721 Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, Đstanbul, Ant Yayınları, 1970, s. 
265-270’ten aktaran Mustafa Çıkar, Hasan Âli Yücel ve Türk Kültür Reformu, Ankara, Türkiye Đş 
Bankası Kültür Yayınları, 1998,  s. 92.   
722 Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997, s. 14. 
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dönüşümüne katkıda bulunmak için çağrılmış 723 ve ilköğretim programları 

hazırlanmıştır. 724 Devlet bazında o dönemde dikkate alınmayan ama Atatürk 

döneminde Đlköğretim Müdürlüğü’nü yapan Đsmail Hakkı Tonguç’un Köy Enstitüleri 

projesinin hayata geçirilmesi için başvurduğu temel kaynak, bu araştırmacılar 

arasında yer alan Buyse tarafından kaleme alınmıştır.  Buyse raporunda “merkezden-

yerinden” yönetim konusuna eğilmenin ve “her ekonomik bölgenin gereksinimlerine 

göre mesleki okullar kurulması”nın gerekliliği üzerinde durmuştur; Bu “Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın yönetimsel işlevlerinin yerelleştirilmesi” ve “eğitimin ve ekonominin 

yürütülmesinin eşgüdümlü sağlanması” anlamına gelmektedir. 725 1938 yılında 

hazırlanan bir köy okulu programında da şöyle denmektedir: “Köy çocuğunu köy 

yaşamı içinde ve o yaşama bağlı olarak ulusal, uygar ve insancıl düşünce ve 

duygulara sahip biri durumuna getirmek, köy öğretmeninin en büyük ülküsü 

olmalıdır.” 726 Bu maddeler ve raporlar Atatürk döneminde uygulamaya 

geçirilmediyse de, “merkezden-yerinden yönetim” ve “ulusal, uygar ve insancıl 

düşünce ve duygular” üretimi gibi eğitim stratejilerinin Tonguç’un Köy Enstitüsü 

projesine katkısı değerlendirilecektir.   

1920 ve 30’lı yıllarda dünyada tırmanan köycülük akımı Köy Enstitüleri 

projesinin gelişmesine hız kazandırmıştır. “Nazi Almanya’sının Tarım bakanı olacak 

olan Walter Darré” eserlerinde “köylüler ve köylü ekonomisinin erdemlerini 

vurgulamış”, bir Rus ekonomist yazdığı bilimkurgu romanında “klasik müzik 

konserlerine gitmek için uçaklarına binen köylüleri çizerek geleceğin refah dolu 

kırsal toplumunu” konu etmiştir. 727 Hem maddi olanaksızlıklar hem de devletin köy 

eğitimini yeterince değerlendirmemiş olması yüzünden “Köy Enstitüleri fikri 

aydınlar ve yönetici sınıf arasında 1930’lar ortalarından itibaren gündeme gelmesine 

karşın, resmi atılımlar 1937 yılında” başlamıştır. 728 1936 yılında dönemin Milli 

Eğitim Bakanı Saffet Arıkan zamanında Köy Eğitmenleri kanunu için çalışmalar 

hızlanmıştır ve 1937’de kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun ilk maddesi şöyledir: 

                                                 
723 Ali Arayıcı, Kemalist Dönem Türkiye’sinde Eğitim Politikaları ve Köy Enstitüleri, Đstanbul, 
Ceylan Yayınları, 1999, s. 172-173. 
724 Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, Ankara, Güldiken Yayınları, 2000, s. 29.    
725 a.g.e. 
726 Köy mektepleri Müfredat Programı, Devlet Basımevi, 1938, s.4’ten aktaran Kirby, a.g.e., s. 29.    
727 M. Asım Karaömerlioğlu, “Köy Enstitüleri Üzerine Düşünceler”, s. 59. 
728 a.g.e., s. 63. 
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“Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan köylerin öğretim ve eğitim 

işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere rehberlik 

etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir.” 729  

19 Mart 1940’ta dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Đsmail Hakkı Tonguç’un 

Köy Enstitüleri projesini meclise sunulmuştur. 17 Nisan 1940 yılında 3803 Sayılı 

Köy Enstitüleri Yasası kabul olmuş ve 1940 yılında 4 Köy Öğretmen Okulu, Köy 

Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür.  

Köy Enstitüleri yasasına göre, “köye yarayışlı meslek elemanı yetiştirilmek 

üzere tarıma elverişli toprağı bulunan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca Köy 

Enstitüleri…açılır. Enstitülere, tam devreli köy ilkokulunu bitirmiş, sağlıklı ve 

yetenekli köylü çocukları seçilerek alınır… Öğretmenlere üretim için ve öğrencilerin 

uygulama yapacağı araçlar, tohum, çiftlik, fidan, vb. araç-gereçler okul demirbaşına 

geçirilerek, devletçe verilir… Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler atandıkları köylerin 

her türlü eğitim öğretim işlerini görürler… bağ-bahçe, atölye gibi tesisler kurarak 

köylüye önderlik eder, bunlardan yararlanmalarına yardımcı olurlar.” 730  Ancak bu 

yasa enstitülerin sadece ekonomik ve mesleki işlevi hakkında bilgi vermektedir. 

Oysa müfredatında kültürden ziraata, sanattan zanaata, teknik derslere, sağlığa kadar 

ileride mezunlar verildiğinde o mezunların bir köyün tüm ihtiyaçlarını tek başına 

karşılayacak yeterliliğe kavuşması için gereken her türlü ders yer almaktadır. Ayrıca 

şehirli öğrencilerin bile asla tanışma fırsatı bulamayacağı, aydınlar, devlet adamları, 

sanatçılar, eğitim ve kültür bürokratları koşa koşa enstitülere gitmişlerdir. 731 

Eyüboğlu’na göre, Köy Enstitülerinin temel çıkış noktası, “öğretim ve 

eğitimin işle birleştirilmesi, bilginin hayat savaşı içinde kazandırılması fikriydi. Ders 

ev yapmanın, ağaç dikmenin, hastalıklarla savaşın, toprağı tanımanın, hayvanı ve 

makineyi kullanmanın, kooperatifi idare etmenin ta kendisi olacak, hayat ve kültür 

bir arada kazanılacaktı.” 732 Eyüboğlu için, genelde toplum, aile ve eğitim sistemi, 

“bilim ve sanatı gündelik ihtiyaç ve yaşayan gerçeklerden” ayırmaktaydı ama Köy 

                                                 
729 Niyazi Altunya, “Köy Enstitülerinin Tarihçesi”, Kuruluşunun 50. Yılında  Köy Enstitüleri, y.y., 
Eğit-Der Yayınları, 1990, s. 80-96. 
730 Türkoğlu, a.g.e., s. 164-165. 
731 Oktay, a.g.e., s. 240.  
732 Sabahattin Eyüboğlu, Köy Enstitüleri Üzerine, y.y., Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık 
A.Ş., 1999, s. 23-24. 
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Enstitülerinde iş yapılarak öğrenileceği için öğrenciler bilgi ve kültürü tam manasıyla 

kavrayacaklardı. 733 Gerçekten de, bu doğrultuda Köy Enstitüleri öğrencileri bir 

taraftan mesleki bilgiler edinirken, diğer taraftan da batılı ve hümanist bir dizgede 

kültürü ve sanatı öğrenmişlerdir. Bu eğitim politikası, Kirby’in öğrencilerin bir 

gününü anlattığı bölümde kısaca özetlenmiştir: “Genel olarak erken kalkar, ya toplu 

bir beden eğitimi ya da halk dansı ile güne başlar; kahvaltıdan sonra öğrenciler, 

hoparlörlerden müzik, ya da Enstitünün programını dinler; sonra birlikte, marşlar 

söyleyerek dersliklere, işliklere, tarlalara dağılırlar; Öğleden sonra ve akşam arasında 

da spor, müzik çalışmaları, bireysel çalışmalar, yazın ve sahne etkinliklerine yer 

verilir.” 734
 Özetle, Köy Enstitülerinde yaparak öğrenme prensibi benimsenmiştir.  

 

Uygulanmayan bilgi boş ve lüzumsuz bilgidir. Bir şeyi yapabiliyorsak, aynı zamanda 

biliyoruz demektir. Doğru, iyi, düzgün yazamıyor ve resim yapamıyorsak, anlatmak 

istediğimiz konuyu bilmiyoruz demektir. Bir olayın deneylerini yapmaktan, müzik 

parçalarını bir alet ile çalmaktan veya notaya uygun olarak söylemekten aciz isek, o olayı 

veya o parçayı bilmediğimiz anlaşılır. Đlgili kitabı ve dergiyi okuyarak, tabiatı ve sosyal 

hayatı inceleyerek bilgi edinmiyorsak, kitapta yazılanı ve öğretmenin anlattığını ezberleme 

yolunu tutmuş, skolastiğin esiri haline gelmişiz demektir. Köy Enstitülerinde yetiştirilen 

çocuklar skolastiğe köle olmaktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Onların kültürler, cila şeklinde 

ve ezberlenerek benimsenmiş bilgi değil, iş içinde ve iş vasıtasıyla öğrenilen gerçek ve öz 

bilgidir. 735 

 

Yiğit’e göre Köy Enstitüleri’nin en önemli amacı hümanistleştirmedir: “Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan Köy Enstitüleri’nin, dönemin eğitim ve kültür 

politikasından ayrı bir yapıda gelişemeyeceği açıktır. Üstelik son derece orijinal olan 

ve büyük ümitlerle hazırlanan bu projede, genel hedeflere aykırı bir durum olması 

mümkün değildir. Daha evvel de belirtildiği üzere, dönemin hâkim kültür politikası 

hümanistleştirmedir.” 736 Bu anlamda Köy Enstitülerinde özellikle Batılı kültür-sanat 

eserlerine büyük önem verilmiştir. Örneğin Köy Enstitüleri’ne öğretmen yetiştirmek 

için kurulmuş olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde kurulduğu 1944 yılından 1947’ye 

                                                 
733 Eyüboğlu, a.g.e., s. 23-24. 
734 Kirby, a.g.e., s. 149-150.  
735 Yiğit, a.g.e., s. 88.  
736 a.g.e. 
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kadar öğrenciler Batı klasiklerinden Kral Oedipus, Cimri, Bir Yaz Gecesi Rüyası, 

Amphytron, Müfettiş, Teklif, Julius Caesar, Çömlek, Kibarlık Budalası, Gülünç 

Kibarlar gibi eserlerini sahneye koymuşlardır. 737   

 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde, Güzel Sanatlar Koluna bağlı olarak ilk kez Temsil 

Dersi adı altında tiyatro dersleri verilmiştir… Oyunlarda yer alan öğrenciler zaman zaman 

Ankara Devlet Konservatuarı’na gider. Oradaki tiyatro çalışmalarının provalarını izler, bu 

provalarda edindikleri izlenimler aralarında ve öğretmenleriyle tartışırlardı. Derslerde 

Bedrettin’in Tuncel’in Tiyatro Tarihi adlı kitabı okunur, çeşitli gazete ver dergilerde çıkan 

tiyatro eleştirileri üzerine tartışılırdı.. 738 

 

Köylü öğretmen adaylarına Batı klasiklerinin icrası/öğretilmesi yolundaki 

çabalar sadece tiyatro ile de sınırlı değildir. Örneğin “Arifiye Köy 

Enstitüsü[nde]…konuklara verilen konserde… çalınan müzik parçalarının adını da 

yazmış[lardır]. Beethoven’den Die Ehre Gottes aus der Natur (4 partisyon), 

Schubert’ten Moment Musical, Schumann’dan Reverie… Haendel’den Akşam, 

Offenbach’tan Barcarolle.” 739 Buna ek olarak, enstitülerin okudukları kitaplar da 

Batı klasikleridir. “M.E. Bakanlığınca çevirileri yapılan soyyapıtlar… öğrenciler 

tarafından yutarcasına okunur… Euripides, Goethe, Plautus, Gogol, Shakespeare, 

Seneca, Çehov, Köy Enstitülü çocukların yabancısı değildir.” 740 

Köy Enstitüleri mezunlarından Mehmet Başaran ise enstitülerin bir diğer 

amacının “bir yandan Batı’nın kültür kaynaklarına, bir yandan Türkiye’nin insan 

kaynaklarına, kısacası bir yandan hümanizmaya bir yandan köylüye gitmek” 

olduğunu belirtmiştir.  741 Enstitülerdeki kültür-sanat çalışmaları, Halkevlerindeki 

gibi köylünün öz kaynakları değerlendirmesini de öngörmüştür. Bu doğrultuda 

Kaya’ya göre, “Halk kaynağına açılma, halkın yaratıcılığını, yaşayan kültür 

değerlerini gün ışığına çıkarma, ulusal kültürün yaratılmasında enstitülerin 

yadsınamaz katkısı olmuştur. Köy Enstitülerinde yetenekli uzman kişiler, usta 

öğretici olarak zaman zaman çalışmışlardır. Örneğin Sivaslı Aşık Veysel, ulusal 
                                                 
737 Yalçın Kaya, Bozkırdan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri : “Antigone’den Mızraklı 
Đlmihal’e”, C. II, Đstanbul, Tiglat Matbaacılık, 2001, s. 117-118.  
738 a.g.e., s. 113-114.  
739 a.g.e., s. 123-124.  
740 a.g.e., s. 131.  
741 Mehmet Başaran, Özgürleşme Eylemi: Köy Enstitüleri, Đstanbul, Çağdaş Yayınları, 1990, s. 22. 
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oyun ustası Bergama’lı Hasan Çakı, Kasnak Efe vb. gibiler enstitülerarası usta 

öğreticiydiler.” 742 Dolayısıyla enstitülüler halk türkülerinden halk danslarına pek 

çok folklorik sanat ürünlerini de öğrenmişlerdir.   

Hem Batılı hem de yerli kaynaklara yönelmenin nihai amacı bir sentez 

yaratmaktır.  

 

Böylece enstitülü çocuklar köyleri gezerken enstitüde öğrendiklerini köylere götürmüşler, 

köyde olanı da enstitüye getirip işlemiş ve geliştirmişlerdir. [Örneğin tiyatro alanında] Motif 

olarak kendi konu ve folklorlarımız, ancak teknik olarak Batı seçiliyordu…. Batı tiyatro 

tarzlarından esinlenerek öğrencilerin geliştirip oynadıkları Köy Doktoru ve Bizim Köy adlı 

oyunlar da çok beğenilmişti.743  

 

Halkevlerinde başlayan ve Köy Enstitülerinde devam eden halk türkülerinin batı 

tekniğiyle armonizasyonu da yaratılmak istenen sentez fikrine hizmet etmektedir. 

Elde edilmek istenen sonucu ve Köy Enstitülerindeki resmi Yiğit’in Başaran’dan 

alıntıladığı şu cümleler açıkça anlatmaktadır: 

 

Ankara-Kırklareli trenini heyecanla beklerdik. Akşam üzeri gelir bize göre ülkenin en 

değerli, en sevilen insanlarını bırakırdı Hasanoğlan durağına. Kapılar açılır, omuzları heybeli 

Hasanoğlan köylüleriyle birlikte Tonguç inerdi, Sabahattin Eyüboğlu inerdi, Vedat Günyol, 

Saffet Korkut inerdi aydınlık yüzleriyle… O yıllarda altın çağını yaşıyordu Hasanoğlan… 

Bir top ışık parlıyordu her gece bozkırın ortasında. Harç kokuyor, ter kokuyordu hayat. Hitit, 

Roma, Selçuk, Osmanlı köylü ellerin sallandığı kazmaların ucundaydı… Açık hava tiyatrosu 

bitmi, kantinin yanındaki Milo Venüs’ü, Yeksek Kısım Kapısı önünde temiz yüzlü Yunan 

çocuk, tiyatro yolunda kanatlı Samatrakos onun çabalarıyla yadırgamadan yerlerini 

almışlardı. Derslikler, işlikler arı kovanı gibiydi. Cumartesi geceleri Homiros yüzlü 

Veysellerin, Ege zeybeklerinin, çevik Karadeniz uşaklarının, Doğulu Dede Korkut 

torunlarının, Akdenizlilerin, Trakyalıların; Kurtuluş Savaşı’nda sırtlarıyla mermi taşımış 

analara benzeyen kızların sazları, sözleri, türküleriyle halaylar horonlarla Anadolu 

çiçekleniyordu. 744 

 

                                                 
742 Kaya, a.g.e., s. 128.   
743 a.g.e., s. 114. 
744 Mehmet Başaran, Sabahattin Eyüboğlu ve Köy Enstitüleri – Tonguç’a ve Yakınlarına 
Mektuplarıyla, Đstanbul, Papirüs Yayınevi, 1990, s. 17-18’den aktaran Yiğit, a.g.e., s. 89.   
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Köy Enstitüleri çalışma-öğrenme ilkesi doğrultusunda evrenselden yerele 

gerçekleştirilen her türlü kültür-sanat faaliyetiyle Türkiye’ye pek çok yazar ve 

sanatçı kazandırılsa da, enstitülerin asıl amacı “köye önderlik edebilecek yeni tip 

önder-öğretmen örneği” yetiştirmektir. 745  

Eyüboğlu’na göre, Köy Enstitüleri “göreceği işin ehli, kırk bin köyün 

beklediği cumhuriyet öncülerini yetiştirme amacını seçmişlerdi. Asıl mesele bu 

öncülere kendi kendilerini aşma, karanlık dünyalarını aydınlatma kaygısını vermektir 

ve [dolayısıyla amaç] büyük aydınlar yetiştirmek” değildir. 746 Eyüboğlu ve 

Tonguç’un bu konudaki düşüncesi bir benzetme yapacak olursak, enstitü 

mezunlarının hepsi kendi çevrelerine ışık saçan mumlar dahi olsa, Türkiye’nin 

üzerinde büyük bir güneş doğardı şeklindedir. Bu öğrencilerden beklenen 

aydınlanmacı, hümanist misyon köye/köylüye tam manasıyla nüfuz etmektir:  

“Hepsinin kaynağı olan çetin mesele, ilkokul öğretmenini bir inkılâp öncüsü olarak 

köye yerleştirmek, hiç değilse imam kadar köy hayatına etkisi olan bir kuvvet olarak 

yaşamasını sağlamaktı.” 747 Başaran da bu görüşü enstitüler için “Batı kopyası klasik 

okullara benzemez, kendi gerçeklerimizden doğmuş, bize göre kurumlardır… 

Yepyeni bir anlayışla iş içinde üretici, yaratıcı insanlar yetiştirdikleri, halkın kültürel 

birikimini değerlendirdikleri için, gerçek anlamda ulusal duygu, tarih bilinci, ancak 

buralarda verilebilmektedir” diyerek onaylamaktadır. 748  

Köy Enstitülerine bu konudaki en büyük eleştiri ise Kemal Tahir’den 

gelmiştir.  

 

Romancıya [Kemal Tahir] göre;… Köy Enstitüleri gerçekte Türk köylüsünün okuyup 

aydınlanması, çağımız uygarlığının nimetlerine kavuşturulması amacıyla değil tek parti 

rejimini sürekli kılmak düşüncesiyle ortaya konulmuştur. Daha açıkçası Đnönü –edebi şeflik 

tutkusuyla köyü, köylüyü değiştirmeden—köy çocuklarını köylülüklerini kaybetmeyecek 

tarzda yetiştirecek ve kendine yeterli bir düzeyde tutup yine ağanın yine mütegallibenin 

buyruğunda bırakacak bir eğitim yolu seçmiştir. 749 

 
                                                 
745 Kaya, a.g.e., s. 118.  
746 Eyüboğlu, a.g.e., s. 25. 
747 a.g.e., s. 23. 
748 Başaran, Özgürleşme Eylemi: Köy Enstitüleri, s. 53 
749 Vedat Günyol, “Köy Enstitüleri ve Bir Roman”, Yeni Ufuklar Dergisi, No: 134, Temmuz 1968, s. 
22-37’den aktaran Kaya, a.g.e., s. 252. 
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Diğer bir deyişle Tahir’e göre, Köy Enstitüleri halkı aydınlatmak için değil, halkın 

bilgisini parti-devlet kontrolü altında tutmak için kurulmuştur.  

Köy Enstitülerine yönelik ikinci önemli eleştiri olan enstitülere komünist 

yakıştırması ise Karaömerlioğlu’na göre, sağ kanattan gelir. Karaömerlioğlu, 

enstitülerin “komünist bir komplonun aracı” olduğu görüşünün “tarihsel ve 

mantıksal” dayanağı olmadığını düşünmektedir çünkü ona göre enstitüleri kuran 

devlet adamlarının “inceledikleri ve deneyimlerinden faydalandıkları ülke yalnızca 

Sovyetler Birliği değildi. Almanya, Bulgaristan gibi birçok ülkeyi de incelemişlerdi. 

Örneğin John Dewey ve Booker T. Washington gibi eğitimcilerin düşüncelerine 

büyük önem veriyorlardı.” 750  Karaömerlioğlu ayrıca 1930’ların Sovyet sisteminde 

“işçi sınıfı göklere çıkartılıyor, köylüler geriliğin ve yobazlığın prototipi olarak 

sunuluyordu. Türkiye’de ise söylem düzeyini aşmasa bile efendi köylülerdi ama 

Kemalist rejim hem işçi sınıfından hem de sanayileşmekten (sanayiden değil) büyük 

bir korku duymaktaydı.” 751 Ancak Karaömerlioğlu’na göre,  

 

Tonguç komünist değilse bile solcuydu. Bu yargıya Enstitülere soldan gelen 

değerlendirmelerde de sıkça rastlanmaktadır. Aslında Tonguç zamanının Kemalizmin yılmaz 

savunucuydu. Öte yandan Tonguç’a illa da bir sıfat yakıştırmak gerekirse, onu geç 

Osmanlı’da ve Türkiye’de çok daha önemli ve etkili bir geleneğin içinde görmek kanımızca 

daha doğru olur. Çünkü Tonguç’da Ziya Gökalp gibi toplumu mesleki iş bölüm içinde 

yapılanan organik bir bütün olarak görmekteydi. Bir başka deyişle, Gökalp ne kadar 

komünist idiyse Tonguç da en fazla o kadar komünistti. 752  

 

Dolayısıyla, Karaömerlioğlu’nun da belirttiği gibi halkı organik bir bütünlük anlayışı 

içinde eriten bu anlayış komünizmden çok, Ziya Gökalp’tan Kemalizm’e miras kalan 

solidarist anlayıştır.  

 

 

 

 

                                                 
750  Karaömerlioğlu, a.g.e., s. 74. 
751  a.g.e. 
752 a.g.e. 
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2.2.3. Tek Parti Dönemi Kültür Politikaları: Genel Değerlendirme 

 

Tek Parti döneminin sonuna doğru gelindiğinde Đnönü dönemi kültür 

kurumlarını hakkında Köy Enstitülerinden başlayarak şu gibi bir değerlendirme 

yapmak mümkündür: Hakkındaki tüm olumlu ve olumsuz tartışmalara rağmen, 

“1939-40 öğretim yılına; 4 enstitü, 20 öğretmen 1181 öğrenci ile başlayan Köy 

Enstitüleri; 1949-1950 döneminde 21 enstitü, 572 öğretmen, 13.972 öğrenci 

kapasitesine yükselmiş[tir.]” 753 II. Dünya Savaşı sonrasında Köy Enstitüleri bizatihi 

Đnönü yönetimi tarafından kapatılır. Katoğlu’na göre, Köy Enstitüleri kapatıldıktan 

önce ve sonra Türkiye eğitim ve öğretim hayatına önemli katkılar yapmışlardır.  

 

Enstitülerin çevrelerine ve topluma birçok etkisi olmuştur. Bir kere, eğitim hayatına bir 

dinamizm getirmişlerdir. Birçok yetenekli gencin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Çok 

sayıda ünlü sanatçı, yazar, eğitimci, politikacı, Köy Enstitülerinin ürünü olarak toplum 

hayatında sivrildiler. Buradan yetişen öğretmenler Enstitüler kapandıktan sonra da uzun süre 

geldikleri kurumun meşalesini taşıdılar, sosyal hareketlerde yerlerini aldılar. Birçok 

kavramların, kırsal kesiminin sorunlarının Türkiye gündeminden bir daha çıkmamasında 

Enstitü ve buradan yetişenlerin payı vardır. 754 

 

 Tek Parti döneminin bitmesiyle kapanan diğer bir kurum ise liselerdeki 

Klasik Kollar olmuştur. “Klasik kol 1949 yılında, o yıl toplanan Milli Eğitim 

Şurasının haberi olmadan ve klasik kol komisyonunun kesin ve açık önerileri dikkate 

alınmadan” kaldırılmış ve Latince liselerde haftada beş saatten iki saate 

düşmüştür.755 Klasik Kollar kapatıldıktan sonra öğrencilerin genel olarak Batı 

uygarlıkları hakkındaki tarih ve kültür derslerini ve ayrıca Latince ve Yunanca dil 

derslerini almaları, uzunca bir süre (diğer belli başlı devlet üniversitelerinde benzer 

bölümler açılıncaya kadar) Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik 

Filoloji Bölümü dışında mümkün olmamıştır ki bu da bir avuç öğrenci ile sınırlıdır.   

                                                 
753 Yiğit, a.g.e., s. 85.  
754 Murat Katoğlu, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Kültür, Sanat”, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş 
Türkiye 1908-1980, C. IV., Der. Sina Akşin, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, 
Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, Ayla Ödekan, Đstanbul, Cem Yayınevi, 2007, s. 430.  
755 Sinanoğlu, a.g.e., s. 93. 
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Bu dönemde kurulan ve Tek Parti döneminden sonra da Türkiye’nin özellikle 

hümanist kültür politikalarına hizmet eden iki kurum ise Tercüme Bürosu ve Devlet 

Tiyatroları’dır. Tercüme Bürosu’nda çevrilen “Klasiklerin sayısının 1945 yılında 

334’e ulaşması… 10. yılında, yani iktidarın da el değiştireceği 1950 yılında 

klasiklerin sayısının 691 cildi bulmuş olması… [ve kapatıldığı]1966 sonuna kadar 

yayımlanan [eserlerin] toplam 1247” ye ulaşması çeviri hareketinin sadece nicel 

başarısıdır. 756 Çevirileri yapan yazarlar her ne kadar yetersizlikleri konusunda 

kendilerini her daim eleştirmiş olsalar da, bugün büyük yayınevlerinin, Devlet ve 

Şehir Tiyatroları kütüphanelerine, ortaöğretim, lise ve üniversitelere hala bu 

çevirilerin kullanıyor olması belki düşünülmesi gereken fakat projenin ne ölçüde 

başarılı olduğunu gösteren başka bir boyuttur. Oktay’a göre: “bugünden bakıldığında 

saptanabilecek yetersizliklere rağmen… klasikler dizisinin Türkiye’nin kültürel 

yaşamında derin izler bıraktığı kesindir.” 757  

Devlet Tiyatroları da Ebert’in belirlemiş olduğu Devlet Tiyatroları 

misyonlarından taviz vermeden uygulamalarını ülke çapında daha da 

yaygınlaştırarak devam ettirmiştir. Nitekim 1981 Mali Bütçesi’nde Devlet 

Tiyatroları’nın amacı tekrar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: “Yerli ve yabancı 

eserlerle halkın genel eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü 

yükseltmek… Türk sahne sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında gelişmesini ve 

yayılmasını sağlayarak Türk dilini yerleştirmek ve şive birliği meydana getirmek, 

Türk halkının kültürünü besleyerek temel değerler üzerinde doğru yargılara 

varmasını sağlamak”. 758 Dolayısıyla, Ebert’in Tek Parti dönemi Türkiye’sindeki 

siyasi ve ekonomik konjonktürde önerdiği ve medeniyetçi ve milliyetçi prensiplere 

tam manasıyla hizmet eden bu misyon, tiyatro alanında bugünlere kadar değişmeden 

devam etmiştir.  

Buraya kadar, yukarıda ele alınan kültür kurumları vasıtasıyla uygulamaya 

konulan Atatürk ve Đnönü dönemi kültür politikalarını, Türk modernleşme sürecinin 

içinde konumlandırmaya çalıştık. Kemalist modernleşme süreci bütüncül bir 

dönüşüme işaret ettiği için de kültür kurum ve politikaları paralelinde mümkün 

                                                 
756 Oktay, a.g.e., s. 239-240.  
757 a.g.e., s. 240. 
758 Konur, a.g.e. , s. 24. 
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olduğu kadar kültürel modernleşmenin siyasi ve ekonomik modernleşmeyle ilişkisini 

Kemalist ilkeler çerçevesinde ele aldık.  Bunun sonucu olarak, kültür politikalarının 

diğer alanlarda gerçekleşen ani ve geniş çaplı reform ve inkılâplara toplumdan 

gelebilecek geribildirime karşı bir önlem niteliği taşıdığını; kültür politikaları ve bu 

politikaların taşıyıcı kurumlarının Kemalist modernleşme ideolojisinin topluma 

benimsetilmesi yönünde kolaylaştırıcı ve yaygınlaştırıcı bir işleve sahip olduklarını 

söyleyebiliriz. Bu aşamadan sonra, hem Atatürk ve Đnönü dönemi kültür 

politikalarının karşılaştırmalı bir analizini yapmak hem de bütünsellik ve ani ve geniş 

çaplı dönüşüm dışında Tek Parti dönemi kültür politikalarının Türk 

modernleşmesinin içinde barındırdığı sorunsallara ne ölçüde çözüm getirebildiğini 

kısaca değerlendirmek için Kemalist ilkeler perspektifinde iki dönemi 

değerlendireceğiz. 

Atatürk ve Đnönü dönemi kültür politikalarının en temel özelliklerinden biri 

devletçi ve merkeziyetçi olmalarıdır. Devletçilik ilkesi her alanda olduğu gibi kültürel 

alanda da, devletin modernleşme projesini kendi başına üstlendiği anlamına 

gelmektedir. Kültürel dönüşüm, sivil toplum temelli değildir, devlet modernleşme 

projesi içinde bunu kendi başına üstlenmiştir. Bu da elbette, devletten kültürel 

talepler de bulanacak bir sınıfsallığın – bir sivil toplum dinamiğinin – mevcut 

olmamasıyla yakından ilgilidir. Bu yüzden de,  kültürel alandaki tüm kurumsallaşma 

ve politika üretimleri kamusaldır. Sivil inisiyatiflerin (özel kültür kurumları, 

dernekler, tiyatrolar, vb.) ortaya çıkmasına izin verilmemiş, devlet vatandaşları için 

neyin en iyi ve doğru olduğuna kendisi karar vermiştir.  

Kültür politikaları merkeziyetçidir çünkü örneğin Köy Enstitüleri projesi 

dışında âdem-i merkeziyetçilik, diğer bir deyişle kültürel alanda yerinden yönetim 

anlayışı benimsenmemiştir. Her kültür kurumu doğrudan merkeze bağlıdır. Köy 

Enstitülerinin nispi yerinden yönetim uygulaması bu merkeziyetçiliğe istisnai bir 

örnek olabilmiştir. Ancak enstitülerin de doğrudan Tek Parti’nin merkezi eğitim 

kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olması ve öğretmenlerinin 

parti/devletin izin verdiği şehirli bürokratlar ve aydınlar olması bu enstitülerin de 

yeteri kadar özerk olmadığına işaret etmektedir.    

Đnönü döneminde de Atatürk döneminde olduğu gibi kültür politikaları 

modernleştirici elit tarafından icra edilmiş; kültürel modernleşmeye aydınlar ve 
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bürokratlar yön vermiştir. Bürokratlar ve doğrudan devletin görevlendirdiği 

aydınların (modernleştirici elitin) arasında organik bir bağ oluşmuş ve her iki grubun 

birlikte belirlediği kurallar çerçevesinde modernleşme projesi yürütülmüştür.   

 

Bu noktada, yaratılmak istenen kültürel hayatın bir seçkinler kültürü olduğunu söylemek 

gerekir… Burada, dönemin aydınlarının resmi ideolojiyi yeniden ürettiklerinin altının 

çizilmesi gerekir. Kemal Karpat’ın da savunduğu gibi pek çok aydının devlet memuru 

olması, kendilerini devlet temsilcisi gibi görmeleri ve hatta devletle kendilerini bir tutmaları 

onlardan birçoğunun tarafsız, serbestçe düşünebilmesine engel oluyordu. Aynı zamanda 

yeniyi öven seçkinler cehaleti de yeriyor ve çağdaş yaşama usullerini öğrenmek fırsatını 

bulamamış halkı da küçümsüyorlardı. 759 

 

Bürokrat ve aydınlar arasındaki bu dayanışma ve kültürün birleştirici değil, 

farklılaştırıcı bir şekilde seçkinci uygulamaları, Heper’in deyimiyle aslında hem 

Osmanlı’da hem de Cumhuriyet döneminde varolan daha büyük bir soruna, “merkezi 

otorite-toplum kopukluğu”na işaret etmektedir:  

 

Osmanlı’da rastlanan ve Cumhuriyet Dönemi’nde değişik bir biçimde de olsa devam eden 

merkezi otorite-toplum kopukluğu, merkezi otoriteyi zümre katlarında diğer bazı olumsuz ve 

tutum ve davranışlarında ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerek Osmanlı’da gerek 

Cumhuriyet döneminde merkezsel zümreler, mutlak doğruların bulunduğunu ve bu doğruları 

yalnızca kendilerinin bildiğini düşünmüşlerdir… Söz konusu ‘entelektüel-bürokratlar’ (Türk) 

jakobenler kapsamlı toplum mühendisliğine soyunmakta tereddüt etmemişlerdir. 760 

 

Aydın ve bürokratların birlikte soyundukları toplumsal mühendislik 

sonucunda yaratılmak istenen seçkinci kültür, halkla aydın ve bürokratların 

birbirinden kopmasına yol açmıştır, daha doğrusu Cumhuriyet öncesi dönemde 

başlayan kopukluğu devam ettirmiştir.   

Bu açıdan ele alınması gereken önemli bir ilke de Tek Parti döneminin 

halkçılık politikasıdır. Hem Atatürk hem de Đnönü döneminde benimsenen halkçılık 

ilkesinin, cehaletin kültürle aşılmasına ve bu şekilde halkın aydınlanmasına ve halk-

                                                 
759 Vurgu bize aittir. Berk, a.g.e., s. 516.  
760 Metin Heper, “Türkiye’de Unutulan Halk ve Birey”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. 
Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 43-44.  
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aydın ikiliğinin giderilmesine hizmet etmesi beklenmiştir. Ancak her iki dönemde de 

bu kopukluk aşılabilmiş değildir. Karaömerlioğlu bu konuda Köy Enstitülerinin 

münferit statüsüne dikkat çekmektedir. Karaömerlioğlu’na göre, enstitülerdeki 

halkçılık, “elitist yönetici sınıfın beklentilerinin bile çok ötesine ulaşmıştı. Bir başka 

deyişle, bütün Kemalist iddiaların tersine, [Kemalist] halkçılıkta elitlerle halkın 

arasındaki ayrımın korunması esastı. Köy Enstitüleri pratiği ise belki de ilk defa 

varolan biçimiyle halkçılığı söylemden gerçekliğe taşımanın işaretlerini 

veriyordu.”761 Dolayısıyla, köy için köylüden aydın yetiştirmek bir anlamda ilk kez 

aydın-halk, merkez-çevre ikiliğini kapatma yönünde etkili bir altyapı oluşturmuştur. 

Ancak Yiğit, Karaömerlioğlu’nun görüşlerine katılmamaktadır. Ona göre Köy 

Enstitülerinde,  

 

1. Çocuk yaşta köyden alınan ve köye öğretmen/önder olarak yetiştirilen öğrenciler; şehrin 

hayatına ve şehrin insanına karşı bütünüyle izole edilmiş durumdadırlar… 

2. Đzolasyona dayalı bir eğitim sistemi, köy ve kent ayrımını ideolojik yaklaşımlara temel 

teşkil edecek tarzda belirginleştirir. 

3. Dini duygulara yer vermeyecek kadar laik bir eğitimden geçen ve hümanist kültürler 

yetişen öğretmen adaylarının; kapalı toplum hayatının merkezleri olan köylerde, 

rehber/önder olmaları gerçekçi görünmemektedir. Halkın kültür normlarından uzak 

olmalarının ötesinde, bu normları değiştirmeye vazifeli bir öğretmenin tecrit edilmesi 

ihtimali yüksektir. 762 

 

Yiğit’e göre kısaca, halk-aydın ikiliği Karaömerlioğlu’na göre, halkçılık ilkesini en 

iyi uygulayan Köy Enstitülerinde kapanmamıştır. Geleceğin köy önderleri 

aralarından geldikleri çevreye yabancılaşmışlar, bu sebeple de merkez-çevre 

kopukluğu giderilememiştir. Karaömerlioğlu’nun şu tespiti de Yiğit’in söylediklerini 

doğrular niteliktedir: “Köy Enstitüsü girişiminin amaçlarından birisi, sınıfından 

kopmayacak, kopamayacak, sınıf değiştirerek çıktığı sınıfın çıkarlarından 

vazgeçmeyecek köylü aydın yetiştirmektir. Benzer şekilde bu düşünce dönemin 

yaygın ideolojisi muhafazakâr bir korporatizmin statik toplum öngörüsünün de 

ayrılmaz bir parçasıydı. Gelgelelim Enstitüler dış dünyayı daha fazla merak eden, 

                                                 
761  Karaömerlioğlu, a.g.e., s. 78.  
762 Yiğit, a.g.e., s. 85-86.  
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daha fazla mobilite isteyen öğrenciler yetiştirme durumuna gelmişti. Nitekim birçok 

Enstitü mezunu soluğu şehirde almakta gecikmedi.” 763 Dolayısıyla, aydın-halk 

ikiliği konusunda önemli bir adım niteliğindeki Köy Enstitüleri de misyonunu tam 

anlamıyla gerçekleştirememiş; sadece aydınlanan köylüleri merkezle birleştirerek, 

aydın-köylü, merkez-çevre ikiliklerini devam ettirmiştir. 

 Türkiye’deki merkez-çevre arasındaki bu kopukluk aslında Türk 

modernleşmesi ve kültür politikalarının içinde varolan tüm ikili karşıtlıkların üst 

başlığıdır. Şehir kültürü/köy kültürü, Batı/Doğu, modern/geleneksel, laik/dini, 

Türk/Osmanlı gibi Türk modernleşme sürecinde ortaya çıkan ikili karşıtlıkların 

giderilmesi yönünde Tek Parti’nin atığı adımlar, görünürde karşıtlığı ortadan 

kaldırmak içindir. Kadıoğlu bu durumu “Türkiye’de, siyasal kültürün en olumsuz 

öğesi olan mutlaklık nedeniyle, ‘doğru’lar ve ‘yanlış’lar çok kalın çizgileriyle 

birbirinden ayrılır. Bizim ‘doğru’larımıza katılmayanlar acımasızca dışlanır” 764 

şeklinde ifade etmiştir.  

Tek Parti dönemi kültür politikalarının temel misyonlarından biri olan 

modern ve uygar bir ulus-kimlik inşası için bu kimliğin içinde ‘doğru’ bulunmayan 

tüm unsurların dışarıda bırakılması ve hatta tasfiyesi Tek Parti dönemi kültür 

politikalarının en belirleyici özelliğidir. Bunu en net bir biçimde kültürel mirasın 

reddinde görmek mümkündür. Örneğin Latin alfabesinin kabulü, öz Türkçe 

kelimelerin kullanımının yaygınlaştırılması ve Osmanlıca tüm kelimelerin gündelik 

dilden ayıklanması yönündeki dil inkılâplarının, Batılı bir ulus-kimlik yaratabilmesi 

için Osmanlı/Đslâm kültürel mirasını toplumun belleğinden silmeyi hedeflediğini 

söylemek mümkündür. Dil ve harf inkılâplarının dışındaki diğer kültürel 

uygulamaların da bu amaca hizmet ettiğini belirten Kahraman’a göre, Đnönü’nün 

hümanist kültür politikaları, Kemalist reddi miras politikasının devamı niteliğindedir:  

 

Güneş-Dil Teorisi’yle tüm dillerin Türkçe’den, Türk Tarih Tezi’yle tüm ulusların ve 

kültürlerin Türk antropolojisinden türediği iddia edilmiş[tir.]… Ondan sonra da Akdeniz, Ege 

uygarlıkları ele alınmıştır. Bu bağlamda Yunanca ve Latince okullara ders olarak 

koyulmuştur. Bu ilginç bir durumdur. Çünkü, Osmanlıca belli bir dönemin kültür dili 

olmasına karşın yok sayılırken, Latince’nin temel eğitim kurumlarına yerleştirilmesi yaşayan 

                                                 
763 Karaömerlioğlu, a.g.e., s. 79.  
764 Kadıoğlu, a.g.e., s. 210.  



 
 

247 

çelişkinin boyutunu da büyütmüştür. Böylece, tarihsel ve ortak bilinci yok sayılan, yadsınan 

bir halkın önüne, kendisine ait kalıcı ve değerli hiçbir şeyin olmadığı, tüm olumlu ve nitelikli 

kavramlar ve olguların Batı’da bulunduğu tezi çıkarılmıştır. 765 

 

Dolayısıyla, bir taraftan kültür politikaları aracılığıyla halka Batı’nın kültürel 

açıdan üstünlüğü fikri benimsetilmeye çalışılırken, diğer yandan da halkın kendi 

kültürel birikimini unutması beklenmiş, bu kültürel birikim değersizleştirilmiştir.  

Tek Parti döneminin Osmanlı/Đslâm kültürel mirasını reddeden ve bunun yerine 

Batı’ya odaklanan kültürel dönüşüm projesi ise toplumun genelinin içinde bulunduğu 

o günkü durumun da göz ardı edilmek istendiği sonucuna ulaştırmaktadır. Nitekim 

“1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre okur-yazarlar toplam nüfusun ancak onda biri 

kadardır. Üstelik okur-yazar olanların da büyük bir bölünün dinsel/folklorik metinler 

dışında okuma alışkanlıkları olmadığı bilinmektedir.” 766  Bu doğrultuda Batı-odaklı 

bir kültürel modernleşmenin tüm Türkiye’yi aynı gelişmişlik seviyesine ulaştıracağını 

varsaymak gibi toplumun gerçeklerinin çok ötesinde bir beklenti içine girilmiştir.  

 Bir diğer kültür politikaları sorunsalı da, ulaşılmak istenen Batı kültürünün 

kısıtlılığıdır. Batı tiyatrosu olarak şehre sunulan tiyatro eserleri 20. yüzyıl öncesi Batı 

klasiklerinden ibarettir. Nitekim, Berk’e göre çeviri faaliyetlerinde de aynı sorun 

mevcuttur: “Türk hümanizması olarak da adlandırılan bu Batılılaşma sürecinde 

ölçütler başta antik çağ Yunan yazını olan kısıtlı bir Batı kültürü ile sınırlı 

görünmekte, Batı uygarlığının antik Yunan ve Roma’dan bu yana geçirdiği düşünsel 

ve kültürel süreç ise atlanmış gözükmektedir.”767 Nitekim bu sorun Tek Parti dönemi 

sonuna doğru tartışılmaya başlanmıştır. Adımlar dergisinin (1943’te yayımlanmaya 

başlamıştır), vizyonlarını anlatan ilk sayısından itibaren Batı’nın sadece klasik 

kültürüne yönelmenin sakıncalarından bahsedilmiştir. Adımlar’ın temel itiraz 

noktası şudur: Avrupa ve Amerika’daki dünya üniversitelerinde insanın yüksek 

değerlerini Antik Yunan ve Latin’de bulan, medeniyetin bugün ulaştığı noktayı 

görmeyen bir takım “mazi düşkünü” üniversiteler vardır ve bu çok yanlıştır, çünkü 

Avrupa’nın bugünü de dünü kadar önemlidir. 768 Hümanizmayı hem destekleyen, 

                                                 
765 Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, s. 112.  
766 Boyacıoğlu, “Tek Parti Döneminde Đnkılap Temsilleri – I”, s. 31.  
767 Berk, a.g.e., s. 514. 
768 “Adımlar”, Adımlar, No:1, 1943, s. 1-2. 
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hem de eleştiren sayılar çıkartan ve aralarında hümanizmanın hararetli 

destekçilerinin de bulunduğu aydınlarla anketler düzenleyen Adımlar dergisi, 

Avrupa’daki Klasik Liseler konusunda 1933’de Almanya’dan kaçarak Medeniyet’in 

Sonu adlı bir roman yayımlayan Ernst Glaeser’in∗ bir yazısına 8. sayısında yer 

vermiştir. Glaeser’in “Klasik Öğretimli Lise” başlıklı yazısı Adımlar dergisinde şu 

şekilde alıntılanmıştır: “Burada, klasik öğretimde bulunan lisenin ne kadar formel, 

hayattan ve realiteden uzak, devrin şartlarına ve ihtiyaçlarına aykırı olduğunu ve bu 

köhneleşmiş sistemin hadiselerin zoru karşısında nasıl çatırdadığı gayet müşahhas, 

gayet canlı bir şekilde görülüyor.”769 Ernst Glaeser’in bu düşüncelerini yayımlayan 

Adımlar’ın dönemin hümanist tandanslı yazı ve faaliyetlerine getirdiği eleştiri 

sadece klasik kültürü ele almanın, insanları günün gerçeklerinden uzaklaştıracağı 

konusundaki görüşüdür.  Tüm bu eleştirileri haklı bulan Ahmet Çiğdem’in Türk 

modernizasyonunda “tarihsel gecikmişliğin” yarattığı etkiye dair şu sözleri hem 

Berk’in iddiası hem de Adımlar dergisinin hümanizmle ilgili görüşleriyle 

örtüşmektedir: “Batılı olmayan toplumların, hangi adlarla adlandırılmış olursa 

olsun, yaşadıkları ya da maruz kaldıkları modern pratikler, tarihsel olarak asla 

çağdaş pratikler olmamıştır. Batılılaşma, bu halde zaten, bir telafi edici ideoloji ve 

tarihsel gecikmişliğin giderilmesi olarak kendini kurmuştur.” 770   

 Atatürk ve Đnönü dönemi kültür politikalarının modernleşme sorunsalları ve 

Kemalist ilkeler üzerinden özetlenen bu benzerliklerden sonra, iki dönemin 

farklılıklarına değinmek Tek Parti dönemi kültür politikalarını tüm boyutlarıyla 

anlamaya yardımcı olacaktır. Đki dönem arasındaki en temel ayrıştırıcı nokta, ulus-

kimliği ele alış biçimleri, diğer bir deyişle, ulus-kimliğin inşasında kullanılan farklı 

yapıtaşlarıdır. Atatürk döneminde Osmanlı/Đslâm kültürünü tamamen reddetmek, 

“Düşmanların (Batı’nın) kültürünün çok temel bir öğesini [Latin alfabesini] 

benimseyerek üstünlüklerini resmen tanımış olmak ve böylece ellerine koz vermek; 

Đslam âlemi karşısında zor duruma düşmek; geleneksel kültür ve öğrenimle her türlü 

süreklilik ilişkisinin kopması” Koçak’a göre bir kültürel acziyet durumu 

                                                 
∗ Ernst Glaeser (1902–1963) 1902’de Almanya’da doğan ve 1. Dünya Savaşı’nın bir çocuk olarak 
tüm acılarına şahitlik eden, ardından Nazi karşıtı ve sosyalist bir yazar olduğu için ülkeyi terketmek 
zorunda kalan, dolayısıyla Avrupa medeniyeti konusunda tarafsız olamayacak bir yazardır.  
769 Ernst Glaeser, “Klasik Öğretimli Lisede”, Adımlar, No:8, 1943, s. 269. 
770 Vurgu bize aittir. Çiğdem, a.g.e., s. 68. 
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yaratmıştır.771 Bu durumun telafisi için ulus-kimliğin kökleri Orta Asya’da aranmış, 

Türklerin Orta-Asya üzerinden Anadolu’ya ve tüm medeniyetlere yaptığı yolculuk 

sonucunda Batı medeniyeti ve kültür-sanatına da kaynaklık ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Ulus-kimliğin köklerini Orta Asya’da bulmaya çalışmak Türk kimliğini 

Osmanlı/Đslâm kültüründen arındırırken, Batı’nın köklerini Türkleştirmek ideolojik 

olarak Batı karşısında Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek oluşan acizliği gidermeye 

yaramıştır. Önemli olan öncelikle muasır bir ulus-devlet olabilmektir.  

 Đnönü döneminde ise, dönemin genel hümanistleştirme politikası içinde ulus-

kimlik halen Orta-Asya köklerine dayandırılsa da, bu köklerin Batı medeniyetine 

kaynaklık ettiği düşüncesi geçerliliğini kaybetmiştir. Cumhuriyetin kuruluşu 

üzerinden belirli bir süre geçmesi ve bu süreçte hem ulus-devletin hem de ulus-

kimliğin belirli bir olgunluğa erişmesi, Batı kültürünün ulus-kimlik için artık bir 

tehdit olarak algılanmadığını göstermektedir. Bu dönemde amaç tam manasıyla 

muasır bir ulus-devlet olabilmektir. Dolayısıyla Batı’nın üstünlüğü Türkleştirilme 

ihtiyacı duyulmadan kabul edilmiş; Batı kültürünün yukarıda da belirtildiği gibi 

çağdaş değil ama modern olan kısmının Türkiye’ye ve Türkçe’ye kazandırılması 

yolunda kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.  

Bu sebeple Đnönü döneminde ulusal olanla Batılı olan eşit şekilde 

vurgulanmaya başlanmıştır. Atatürk döneminde tiyatroda ulusal tezlere önem veren 

oyunların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ama Đnönü döneminde hem Şehir 

Tiyatrosu’nda ve Devlet Konservatuarı’nda hem de Halkevlerinde ve Köy 

Enstitülerinde Batı klasiklerine daha sık yer verilmiştir.  Dolayısıyla ulusal ve Batılı 

olan arasında bir denge gözetilmeye çalışılmış, hatta Batı’nın klasikleri giderek 

ulusalcı tezleri savunan oyunların yerlerini almıştır.  

Koçak’a göre, Atatürk dönemine oranla Doğu-Batı ikili karşıtlığında da bir 

yumuşama yaşanmıştır. Koçak, Çıkar’ın alıntıladığı Yücel’in şu sözlerinin Đnönü 

dönemi kültür politikalarının Doğu’ya bakışındaki bu yumuşamanın kanıtı olduğunu 

dile getirmektedir.772 

 

                                                 
771 Koçak, a.g.e., s. 389 -390.  
772 a.g.e., s. 397.  
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Ben Doğu ve Batı diye bir ayrılık görmüyorum. Đnsan eseri, insan ruhunun iştiyakları, 

kayguları, korkuları zamana ve zemine göre değişse de özünde bir ayrılık varsa o, tutulan yol 

ve usuldendir. Garplı kafasının metoduyla duymasak şarklıda bu özü bulamazdık. Mesela 

Mevlana’nın Fîhi mâ fîhi kitabını Goethe’nin Eckermann’la Konuşmaları gibi okuyorum. 

Đkinciyi okumaya alışmasam, kimbilir birinciyi şimdikinden daha az başarıyla 

söktürebilirim.773  

 

Dolayısıyla, Đnönü döneminde hem Doğu hem de Batı eskisi kadar şiddetli bir 

biçimde reddedilmemektedir. Doğu, Batı’nın gözleriyle bakıldığı takdirde ulusal 

kültürün içinde yer alabilir.  

Burada kilit kavram ulusal kültürdür ve ulusal kültür de Batı’nın oynayacağı 

roldür. Bu dönemde Atatürk döneminde olduğu gibi ulusallığı sağlamlaştırmak için 

kurucu mitlere ihtiyaç duyulmasa da ulusallığa olan ihtiyaç büyüktür. Nitekim Klasik 

Kollar’da Yunanca ve Latince eğitim verilmesi ulusal dilin, Çeviri Hareketi ulusal 

edebiyatın, Batı Klasiklerinin oynanması da ulusal tiyatronun gelişimi için önemlidir. 

Dolayısıyla Atatürk dönemi kültür politikaları ulusalcıdır, Đnönü dönemi kültür 

politikaları medeniyetçidir gibi bir sav kesinlikle yanlıştır. Hem Atatürk hem de 

Đnönü dönemi kültür politikaları hem milliyetçi, hem de medeniyetçidir. Đnönü 

döneminde muasır bir ulus-devlet ve ulus-kimlik projesini tam anlamıyla hayata 

geçirmek için tüm koşullar hazırdır. Đnönü döneminde uygulamaya konulan hümanist 

kültür politikalarının kavramsal çerçevesinin ve altyapısının Atatürk döneminde 

hazırlanmaya başlanmış olduğunun da unutulmaması gerekir. Gerek Klasik Kollar, 

gerek Tercüme Bürosu’nun kuruluşuyla ilgili Atatürk döneminde yapılan tartışma ve 

çalışmalar bu durumun en iyi örnekleridir.  

Genel olarak özetlemek gerekirse, Tek Parti döneminde kültür politikaları 

aracılığıyla, modernleşme daha sorunsuz hale getirilmek istenmiştir. Bir başka 

deyişle, Tek Parti dönemi kültür politikaları, Kemalist modernleşmenin ilkelerini ve 

bu ilkelerin hizmet ettiği modern bir ulus-devlet ve ulus-kimlik idealini halka 

benimsetmek için oluşturulmuştur. Ama Kemalist ilkeler gibi bu ilkelerin 

benimsenmesi için araçsallaştırılan kültür politikaları da,  bu ilkelerin doğurduğu 

modernleşme sorunsallarını çözmek yerine, bu sorunsalların ister istemez daha da 

                                                 
773 Çıkar, a.g.e., s. 62 ve bkz. Koçak, a.g.e., s. 397.  
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derinleşmesine yol açmıştır. Dolayısıyla, Tek Parti döneminin sonuna gelindiğinde 

Tek Parti’nin tüm hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, yani modernleşmenin kültür 

politikaları vasıtasıyla toplum tarafından benimsenip benimsenmediği, kültürel 

dinamiklerin kitleler nezdinde bir medeniyet dönüşümü gerçekleştirip 

gerçekleştiremediği ve bu anlamda kültür politikalarının modern bir devlet ve ulus-

kimlik ve vatandaş yaratıp yaratmadığı konularında pek çok soru işareti kalmıştır.  

Son olarak, modern Batılı devletlerin kültür politikalarıyla kıyaslandığında 

Tek Parti döneminin kültür politikalarının Batı’daki gibi bir burjuva projesinden 

uzak olduğu, çünkü Tek Parti döneminde bir burjuvanın varlığından söz edilecekse 

bile bunun devlet güdümlü olduğu ortadadır. Bu açıdan kültür politikalarından 

bahsederken, Batı’daki gibi bir aşağıdan yukarıya yapılanmadan, kültürel haklarını 

arayan bir sivil toplumdan ve vatandaşlardan, devlet dışında kalan bir kültürel 

alandan bahsetmek imkânsızdır. Dolayısıyla, modernleşme adına oluşturulan tüm 

politikalar ki burada kültür politikalarının başat rolünden bahsettik, Tek Parti 

döneminde çağdaş bir Batılı ulus-devlet olmaktan henüz uzak olunduğunu 

göstermektedir. Hatta Batılılaşmak adına atılan adımlar, modern bir ulus-devlet 

olmayı geciktirmiştir. “Türk modernlik projesinin, ulus-devletin himayesinde ve 

kontrolünde ortaya çıkmış olması nedeniyle daha en baştan problemli doğmasının ve 

modernliğin özgürleştirici boyutundan taviz veren pek çok uygulamanın bizzat 

modernlik adına yapılmış olmasının payı büyüktür.” 774 

                                                 
774 Ünsal, “Yurttaşlık Zor Zanaat”, s. 1-2.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE ANTĐK YUNAN OYUNLARI VE 

KÜLTÜR POLĐTĐKALARI 

 

Tek-Parti dönemi kültür politikalarının şekillenmesinde en temel misyonun 

Batılı bir ulus-devlet kültürü oluşturma; bu doğrultuda ise en belirleyici 

modernleşme ve kültür politikaları umdelerinin milliyetçilik-medeniyetçilik olduğu 

göz önüne alındığında bu politikalara yön veren devlet adamlarının ve devrimin 

ideolojisine hizmet eden kültür çevrelerinin ‘Batılı bir ulus-devlet’ formülü içinde 

hangi Batı’yı görmek istediği önem kazanmaktadır. Aynı zamanda Batı medeniyet 

ailesine katılmak isteyen ama diğer yandan da ulus kimliğini kurgulamayan çalışan 

Türkiye karşısında Batı medeniyetinin ulusal kimliğe bir tehdit oluşturmayacak 

şekilde özümsenmesi sorunu gündeme gelmiştir. Bir başka deyişle, siyasi, ekonomik 

ve kültürel anlamda modernleşmesini tamamlamamış olan bir ulus-devletin, Batı 

ülkelerinin modernlik seviyesine ulaşabilmek ve Batı medeniyetine dâhil olmak için 

nereden başlaması gerektiği sorusu Tek Parti dönemi boyunca yanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Batı’nın dört yüz yıllık serüveni nasıl yakalanacaktır? Hıristiyan 

Batı’nın tarih boyunca Osmanlı’nın ve Đslâm’ın büyük ‘Öteki’si konumunda olduğu 

düşünüldüğünde, Hıristiyan Batı vurgusu nasıl normalleştirilebilir/nötrleştirilebilir? 

Tek Parti döneminde dahi büyük bir kısmı halen Đslâmi ve geleneksel kültürle 

yaşayan nüfus, Batı kültürünün neresine yapılacak bir vurguyla uygarlaştırılabilir, 

laikleştirilebilir? Türkiye Batı kültürünün hangi yönlerinden sakınmalıdır? Bu ve 

benzeri sorulara Tek Parti yönetimi devlet ve kültür adamlarının ajandasında 

ivedilikle cevap aranmaktadır.  

Batı artık reddedilemeyeceği için medeniyetçilik ve milliyetçilik umdeleri 

arasında bir denge sağlanmasına çalışılmaktadır. Batılı ama ulusal bir kimliğin inşası 

için Batı kültürünün ne üstün/ ne aşağı,  ne özgün ne de büsbütün yabancı bir kültür 

olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Kimliğini yeni kazanmakta olan Türkiye’nin 

siyasi sistemden alfabeye ve kılık kıyafete pek çok alanda üstünlüğünü kabul ettiği 
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ve aldığı/almak zorunda kaldığı çağdaş Batı karşısında duyduğu hayranlık ve korku, 

kültürün diğer alanlarında örneğin sanatta da belirmektedir.  

Tek Parti yönetimi ulusal kimliğin yapıtaşlarından biri olan ulusal kültürün 

oluşumundaki bunca soru/sorunun çözümü için formül arayışı içinde Antik Yunan 

kültür ve sanatı da önemli bir referans olarak belirlenmiş; Tek Parti iktidarı boyunca 

kültür politikaları tartışmalarının içinde yer almıştır. 19. yüzyılın sonunda ve 20. 

yüzyılın başında başlayan Antik Yunan konusundaki tartışmalar, Tek Parti 

döneminde tiyatro faaliyetleri kadar çeviri ve eğitim faaliyetlerini ve bu alanlar için 

oluşturulan politikaları da yakından ilgilendirmiştir.   

Antik Yunan’ın, ulusalcı/Batıcı ya da ulusalcı/evrenselci tartışmalar içinde 

nereye/nasıl oturtulduğunu açıklamadan önce, neden Antik Yunan kültürüne 

başvurulduğunu sormakta fayda vardır çünkü aynı zamanda 20. yüzyılın başlarına 

denk düşen Antik Yunan tartışmalarının, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluş 

mücadelesinin verildiği yıllarda olması bir paradoksa işaret etmektedir. Bu paradoks, 

Antik Yunan’ın Yunanistan’ın da kültürel mirası olmasından ve Türkiye’nin 

bağımsızlık mücadelesini verdiği bir ulusun geçmişine sahip çıkıyor durumuna 

düşmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de bu durum bir paradoks mudur? 

Yoksa Batı’nın güncel kültürünün benimsenmesiyle ortaya çıkabilecek daha büyük 

paradokslara bir çözüm arayışı mıdır? Antik Yunan tiyatrosu ve oyunlarının Türkiye 

kültür politikalarındaki yerini değerlendirebilmek için Tek Parti döneminde Türk 

modernleşmesine özgün bu önemli soru/sorunsallar bağlamında ele almakta yarar 

vardır. Ancak Antik Yunan kültürü ve oyunları konusundaki tartışmalar Tek Parti 

dönemi öncesinde de gündeme gelmiş ve bir anlamda Tek Parti iktidarının bu 

oyunlara nasıl yaklaşacağı ve/veya yaklaşması gerektiği konusunda bizleri haberdar 

etmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet öncesinde genel olarak Antik Yunan kültürü ve özel 

olarak oyunları üzerine tartışmaları öncelikle ele alacağız.   

 

3.1. Cumhuriyet Öncesi Antik Yunan Oyunları Üzerine Tartışmalar  

 

 Türkiye’de Tanzimat’la birlikte tiyatroda paradigma hızla değişmiş ve artık 

Batı etkisinde bir Türk tiyatro edebiyatı ve sahnesinden bahsedilir olmuştur. Çok 
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sayıda Fransızca oyun Türkçeye çevrilmiş ve Tanzimat dönemi tiyatrolarında 

oynanmıştır. Meşrutiyet’le ve özellikle Darülbedayi’nin kurulmasıyla birlikte diğer 

Batılı ulus-devletlerin klasiklerinin de tiyatro repertuarına alındığı bilinmektedir. 

Lakin Osmanlı’da Batılılaşmanın önemli bir hız ve içerik kazandığı Tanzimat ve 

Meşrutiyet dönemlerinin ikisinde de Antik Yunan oyunları Türk tiyatrocular 

tarafından neredeyse hiç sahneye konmamıştır. Buna karşın özellikle Meşrutiyet 

dönemi edebiyat çevrelerinde Antik Yunan oyunlarından sıkça bahsedilmeye 

başlanmış; dönemin ünlü yazarları ve Ziya Gökalp Türkiye’nin Batılılaşma politikası 

çerçevesinde Antik Yunan edebiyatının ve oyunlarının çeviri ve sahnelemelerinin 

oynayabileceği rolü gündeme taşımışlardır.  

 Osmanlı’da ilk ve son kez sahneye konan ilk Antik Yunan oyunu Mehmet 

Raşit’in Rumcadan tercüme ettiği ve 1872 yılında Gedikpaşa tiyatrosunda 

sahnelenen Đraklis’tir (Herakles). 775 Bu oyunun bir de gazetede ilanı çıkmıştır. 

Ancak oyunun sahnelenmesi hakkında daha fazla bir bilgi yoktur. 776 Oyun, 1874-75 

yıllarında Gedikpaşa tiyatrosunda muhtemelen Güllü Agop tarafından sahneye 

konmuştur. 777 Đraklis adlı oyun eğer Euripides’in Herakles adlı oyununun 

Yunancadan çevirisi ise bu durum Antik Yunan oyunlarının Rumlar tarafından 

çevrildiğine ve büyük bir olasılıkla Rum liselerinde okutulduğuna dair ciddi bir ipucu 

olarak nitelendirilebilir. Buna karşın aynı dönemde Osmanlı aydınları tarafından 

“Homeros’un Đlyada ve Odysseia’sı, Sophokles’in, Aiskhilos’un tragedyaları, Latin 

şairlerinden Vergilius ve Horatius’un şiirleri hiç çevrilmemiş ve incelenmemiştir. 

Bunlardan sadece birkaç “hakimane” cümle aktarılmıştır.” 778   

 Đrakles, Cumhuriyet’e kadar Türk tiyatro sahnesinde Türkçe oynanan tek 

Antik Yunan oyunudur. Ama,  “Đstanbul’un hemen hemen her semtinde Rum kültür 

ve musiki dernekleri kurul[muştur].” 779 1860’lardan itibaren Yunan dilinde oynanan 

oyunların sayılarında da önemli bir artış olur. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

                                                 
775 Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi, Đstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1934, s. 32.  
776 Dikmen Gürün, “Sophocles Interpretations in Turkish Theatre”, Staging of Classical Drama 
Around 2000, Ed. by. Pavlína N. Sípová, Alena Sarkissian, Newcastle, UK, Cambridge Scholars 
Publishing, 2007.  
777 Fırat Güllü, Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar, Đstanbul, bgst Yayınları, 2008, s. 141.  
778 Şevket Toker,  “Tanzimat’tan Nev –Yunanilik Akımına kadar Eski Yunan ve Latin’e Duyulan 
Đlgi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, No:6, Đzmir, 1991, s. 36- 37. 
779 Orhan Türker, “19. Yüzyıl Đstanbulu’nda Yunan Tiyatroları”, Tarih ve Toplum, No: 194, Şubat 
2000, s. 45. 
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özellikle Antik Yunan oyunları Yunanistan’ın bağımsızlık mücadelesinin 

sembollerinden biri haline gelir ve hatta Avrupa halkının Antik Yunan trajedilerine 

olan ilgisi, 1821’de Yunanistan Osmanlı Đmparatorluğu’na karşı bir kurtuluş savaşı 

başlatınca daha da artar. 780  Bu bağlamda Hatt-ı Hümayun’un imzalanmasından 

sonra çok sayıda Yunan topluluğu, Osmanlı’ya gelip Helen kültürünü yaymak adına 

pek çok gösterimler gerçekleştirmişlerdir. Ancak bu özgürlük 1876’da 

Abdülhamit’in tahta çıkmasıyla önemli derecede kısıtlanır. 

 

Đstanbul’da Yunan dili ile oynanan oyunların bir kısmı yerli, amatör ve profesyonel gruplar 

tarafından; büyük bölümü ise Yunanistan’dan gelen kumpanyalar tarafından sahnelenmiştir. 

Batı’dan alınan tüm idari reformların uygulanmasına çalışılan ıslahat düzenlemelerine 

rağmen özellikle Padişah II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti hala tam bir 

mutlakıyetle idare edilmekteydi. Türklerin yanı sıra azınlıkların kültürel faaliyetleri sarayın 

ve sansürün denetimi altındaydı. Sansür tiyatro oyunları için de geçerliydi. Tiyatro 

kumpanyası tarafından polise verilen oyun metni incelenir ve oynanıp oynanmamasına karar 

verilirdi. Osmanlı Rumlarının duygusal olarak Yunanistan’a yakınlaşmalarına neden olacak 

Yunan tarihi ve Yunan kahramanlığı ile ilgili oyunların oynanması söz konusu bile değildi.781  

 

Abdülhamit döneminde Antik Yunan oyunlarının oynanmasına yönelik kısıtlamanın 

tek sebebi, Rumlara Yunanistan tarafından Antik Yunan oyunları vasıtasıyla 

aşılanmaya çalışılan ulusal kimlik ve aidiyet meselesinin Osmanlı’da yaratacağı 

sorunlar değildir. Padişah kendi siyasi konumunu da tehlikeye atmaktan 

çekinmektedir. Dolayısıyla, Đstibdat Dönemi’nde Abdülhamit’in Avrupa’daki çoğu 

ülkede elçilikleri aracılığıyla Osmanlı aleyhine yapılan oyunları engellemeye kadar 

varan sansür mekanizması 782 elbette Đstanbul’da herhangi bir tiyatro topluluğu 

tarafından Antik Yunan oyunlarının oynanmasına izin vermeyecektir.  

 

Türkiye’ye sık sık gelmiş olan Sarah Bernardt, 1888’de vĐstanbul’a geldiğinde sarayda temsil 

vermesi düşünülmüş ancak bu düşünce Abdülhamid tarafından kabul edilmemiştir. Çünkü 

Abdülhamid, ‘ölüm’ü çok iyi canlandırabilen bir kadını görmek istememiştir. Zaten 

tragedyadan da hoşlanmazdı… Saltanatı süresince tahttan indirilme korkusu yaşayan 

                                                 
780 Robert Garland, Surviving Greek Tragedy, London, Duckworth Publishers, 2004, p.180.  
781 Türker, a.g.e., s. 45. 
782 Demirel, a.g.e., s. 38.   
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Abdülhamid tiyatro oyunlarında sıklıkla kullanılan ‘kral devirmek’, ‘kral ve kral ailesinden 

birisinin öldürülmesi’ gibi konuları içeren oyunları kesinlikle oynatmamıştır. 783 

 

Hemen hemen tüm Antik Yunan oyunları ve Shakespeare’in eserlerinin neredeyse 

tamamı, siyasal erki eleştiren nitelikte oyunlar oldukları için Abdülhamit döneminde 

klasik Batı tiyatrosundan örneklerin sahnelenmesine pek imkân kalmamıştır.  

Đlk parlamentonun kurulması, Meşrutiyet’in ilanı ve ulus ve millet 

kavramlarının gitgide önem kazandığı Cumhuriyet’in hemen öncesi dönemde 

milliyetçilik propagandası yapmak için kurulmuş ve uzun ömürlü olmayan ‘tiyatro’ 

toplulukları, vatan ve millet duygularını aşılayan ve daha çok bir mitingi andıran 

temsiller verirler. Meşrutiyet, aynı zamanda belki de Türkiye tarihinde Avrupa’daki 

güncel sahne ve gösteri sanatları faaliyetlerinin en iyi takip edildiği dönemdir. 

Yabancı topluluklar tarafından Fransız komedileri ve melodramlarının yanı sıra  

Shakespeare, Racine, Đbsen ve Goethe’nin eserleri Türk topluluklar tarafından çok 

kısa bir sürede tercüme edilerek sahnelenir. 784 Bu dönemde “kimi aydınlar ikinci 

sınıf oyun yazarlarının değersiz oyunları [Fransız komedi ve melodramlarına atıf 

yapılmaktadır] yerine Avrupa’nın klasiklerinin oynanmasının” gerekliliğini 

vurgular.785 Yine aynı dönemde yurtdışından (ve özellikle Yunanistan’dan) gelen pek 

çok tiyatro topluluğu Antik Yunan tragedyalarını Türk seyircilere de açık bir şekilde 

sahnelemişlerdir.  

 

1911’de Đstanbul’a gelen Sylvain topluluğu Sophocles’in Electra’sını Euripides’in 

Hecuba’sını oynamıştı. 1909 da gelen ünlü Suzanne Desprès topluluğu da Electra’yı 

oynamıştı. Memleketimize sık sık gelen Yunan topluluklarıysa 1912’de Sophocles’in 

Philoctetes’ini, 1912’de Sophocles’in Antigone’sini, gene aynı yıl Sophocles’in Kral 

Oedipus’unu, 1914’te Electra’yı, 1911’de Medea’yı oynadılar.786 

 

Kısa bir dönemde çok sayıda Antik Yunan eserinin sahnelenmesine rağmen, Türk 

tiyatro tarihi hakkında çıkan tüm kitaplarda bu oyunların Batının diğer klasik tiyatro 

eserleri gibi Türkçeye çevrildiği veya Türk tiyatro toplulukları tarafından sahneye 

                                                 
783 And, a.g.e., s.199.  

784 a.g.e. 
785 a.g.e., s. 124-125. 
786 a.g.e., s. 125.   
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konulduğu yönünde bir bilgiye rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı’da Antik 

Yunan oyunlarının biri hariç hepsi yabancı topluluklar tarafından ve kendi dillerinde 

sahnelendikleri için, Türk seyircisine bu oyunların ne kadar ulaştığı da şüphelidir.  

Kısacası, Cumhuriyet öncesi Antik Yunan oyunlarının sahnelenmesinin 

kültür politikaları alanını şu yönlerden ilgilendirdiği söylenebilir. Öncelikle, Bu 

oyunların yabancı topluluklar tarafından oynanması, çoğunlukla Đstibdat döneminde 

Abdülhamit’in iktidarının meşruiyetine zarar gelmemesi için yasaklanmıştır. Ayrıca 

Rumlara ulusal kimlik aşılanmasını sağlayacak potansiyele sahip oldukları için de 

tehlikeli görülmüşlerdir. Ancak Antik Yunan oyunlarının sahnelenmiyor olmaları, 

Antik Yunan oyunlarının bilinmediği ve tartışılmadığı anlamına gelmemektedir.  

Özellikle Meşrutiyet dönemi boyunca genel anlamda Antik Yunan edebiyatı, özel 

olarak da Antik Yunan oyunlarının çevirileri konularına Nev-Yunanilik akımı, ulusal 

yazın ve hümanizm tartışmaları ekseninde sıkça değinilmiştir.   

Cumhuriyet öncesi Türkiye’de Antik Yunan konusundaki ilk ciddi 

tartışmalar, 19. yüzyılın sonlarına doğru edebiyat çevrelerinde başlamıştır. 

Tanzimat’tan itibaren yoğunlaşan Batılılaşma hareketi içinde, Batı’nın geçirmiş 

olduğu en büyük kültür devrimi olan Rönesans’a ve onun klasik antikite (Antik 

Yunan ve Latin kültürleri) ile kurduğu bağa bakılmamış olmasının elbette pek çok 

açıklaması vardır. Bu sebepler arasında en başta, Osmanlı’nın özellikle Avrupa’nın 

kültürel devrimini yaşadığı dönemde yükselmekte olan önemli bir dünya gücü olması 

ve Batı’ya bakmak gibi bir ihtiyaç duymaması yer almaktadır. Osmanlı ve Batı 

arasındaki kültürel alışverişin sonucunda Osmanlı kültürünü temelden değiştirecek 

bir etkiye rastlanmamıştır. Bununla beraber, Osmanlı Rönesans’la birlikte yüzünü 

antikiteye çeviren Batı’nın “yaratıcılık eğilimlerini uygulanan katı kurallardan dolayı 

körelten, aklın gücünü sınırlayan ve sadece ruhban sınıfına yarayan dinsel ideolojiyi 

savunan Katolik kilisesinin kurallarına karşı çıkarak, uhrevi olanın yerine dünyevi 

olanı, kaderciliğin yerine aklı kullanarak kaderi değiştirme çabasını, tanrının yerine 

bilimi, dogmaların yerine bilimin üstünlüğünü koy[an]” 787 hümanizminin tam da 

zıttı bir ideolojiyle yönetilmiştir. 19. yüzyıl boyunca Batılılaşmayla birlikte 

yönetimden, anayasaya, padişah otoritesinden hukuka ve tebaa anlayışına kadar pek 

                                                 
787 Kona, a.g.e., s. 41. 
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çok ıslahata giden Osmanlı’da, evren ve insan algısını değiştirecek bir kültürel 

devrimin yaşandığını söylemek de pek mümkün gözükmemektedir. Hatta bu 

durumda Sinanoğlu’na göre, Bizans’ın dahi payı vardır. Ona göre, 

 

Yunanistan’ın Roma üzerinde yaptığı etkiden farklı olarak, Bizans’in kendini fethedenler 

üzerinde yaptığı etki olumsuz ve yıkıcı olmuştur. Yunan ve Roma uygarlıklarının mirasçısı 

olmasına rağmen, Bizans Osmanlılara eski pagan kültürünün hiçbir temel ögesini verememiş, 

hatta Anadolu’nun güneyindeki Hellenizm çağı devletlerinin Araplara aktardıkları kültür 

öğelerinin en küçük parçasını bile aktaramamıştır. Sonuç olarak, Bizansın doğulu ruhu, 

doğmakta olan Osmanlı kültürünü denetim altına almış ve, islam uygarlığının klasik çağda 

Arapları Renaissance’ın eşiğine götürmüş olan fakir ve kültür hareketlerinin Osmanlıların 

becerisi ile yeniden canlanması ve ileri atılımlar yapması olanağını ortadan 

kaldırmıştır…Osmanlı uygarlığının, hemen Bizans’ın fethi ile değilse de, fethinden pek az 

zaman sonra duraklamasının ve uzun yıllar sürecek olan bir gerileme dönemine girmesinin 

başlıca nedeni budur. 788 

 

Sonuçta, Osmanlı’nın yönetim, kurum ve ideolojilerinden tam bir kopuşun 

yaşandığı Cumhuriyet’e ve onu önceleyen (siyasi ve düşünsel değişimlerin hızla 

kaydedildiği) II. Meşrutiyet’e kadar bu konudaki tartışmaların gündemde olmaması 

makul gözükmektedir. Ek olarak, Batı’nın referans olarak aldığı Antik Yunan’ı, 19. 

yüzyılın başında Osmanlı’ya karşı verdiği mücadeleden sonra bağımsızlığını ilan 

etmiş olan Yunan azınlığın da sahipleniyor olması, Tanzimat boyunca Batı’nın hem 

düşünce hem de edebiyat hareketleriyle tanışıklığı bir hayli artmış olan Osmanlı 

devlet adamları ve aydınlarının Antik Yunan kültürünü Batı kültürü kadar rahat 

benimsememesini açıklayan sebeplerden bir diğeri olabilir.  

II. Meşruiyetle birlikte akla ve bilme dayalı bir devlet ve toplum anlayışına 

geçilme çabasının gelmesi; Batı’yla olan mücadelenin kültürel alan da dâhil olmak 

üzere her alanda kaybedildiğinin meşrulaşması, Batı kültürünün üstünlüğünün 

kabulünü de beraberinde getirmiştir. Osmanlı yönetimine yönelik herhangi bir 

alternatif; eğer Batı uygarlığı içinde bizatihi bir ulus-devlet olarak var olmak 

istiyorsa (ki amaçlanan budur), Batı kültürünü kısmen ve isteğe bağlı olarak değil; 

tamamen almak ve o kültüre ait kendi kültürel değerlerinden ötürü o güne kadar 

                                                 
788 Sinanoğlu, a.g.e., s. 32. 
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ötelediği ne varsa bir an evvel öğrenmek zorunda olduğunun idrakindedir. Batı 

kültürü tüm geçmişiyle ve bütüncül bir paket olarak devlet ve kültür adamlarının 

karşısındadır. Batı’nın yeniden doğuşunun simgesi olan Antik Yunan ve Latin 

kültürü, diğer bir deyişle Batı kültürünün kaynakları konusundaki tartışmaların tam 

da bu dönemde Osmanlı’da başlamış olması şaşılacak bir durum değildir.  

Tanzimat öncesinde ve Tanzimat boyunca Yunan siyasi tarihine, medeniyet 

tarihine (heykeller, mimari eserler, mezarlar ve silahlar) ve Yunan felsefesine 

(Sokrates, Aristoteles) bir ilgi duyulmuş olsa da Cumhuriyetin hemen öncesine kadar 

Antik Yunan edebiyatına yönelik çalışma ve çeviriye dair pek fazla bir şey 

yapılmamıştır. 789  Aslında tiyatro da dâhil “Osmanlı edebiyatının Batı 

edebiyatlarıyla yüzyılın son çeyreğine doğru başlayan ilişkisi II. Meşrutiyet’e kadar 

Fransız edebiyatının kimi 18. yüzyıl, 19. yüzyıl örnekleriyle sınırlıdır.” 790 Ancak 20. 

yüzyılın başından itibaren Antik Yunan edebiyatı konusu da tartışılmaya başlamıştır. 

Đlk olarak çeviri ve çevirinin lisan üzerinde yaratacağı etki üzerine yapılan yorumları, 

Ramazan Kaplan aynı adlı kitabında Klasikler Tartışması olarak adlandırmıştır. 

Daha sonraları ise tartışmaların kapsamı genişlemiş ve Yahya Kemal ve Yakup Kadri 

Nev-Yunanilik edebiyat akımı içinde Antik Yunan’ın Türk ulusal edebiyatına ve 

Türk diline kaynaklık etmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. 

Kaplan’ın klasikler tartışması diye adlandırdığı tartışmalar içinde sadece 

Antik Yunan dili ve edebiyatı ele alınmasa da,  Kaplan bu tartışmaların asıl 

mevzuunun klasik antikiteye ait eserlerin çevrilmesi olduğunu dile getirir. Kaplan’a 

göre; 

 

Çevrilecek klâsiklerin, zaman zaman bütün milletlere ait olacağı söylenmişse de, tartışmada 

genellikle eski Yunan ve Lâtin klâsikleri ön plânda tutulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki ilk 

resmî çeviri faaliyetinde hâkim olan görüşün de, bu anlayışın bir yansıması olduğu 

söylenebilir. Belki burada daha geniş çerçevede üzerinde durulması gereken konu, batı 

medeniyetini kuran ögeler olmalıdır. Batı medeniyeti söz konusu olduğunda, hep eski Yunan 

ve Lâtin medeniyeti ile bağlantı kurulmaktadır. 791 

 

                                                 
789 Toker, a.g.e., s. 36-37.  
790 Açık, a.g.e., s. 112.   
791 Ramazan Kaplan, Klâsikler Tartışması, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 
1978, s. 61-62.  
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Kaplan’a göre klasikler tartışması genel olarak Batı edebiyatının geçirmiş olduğu 

evrim ile Türk edebiyatımızın gelişimini mukayese şeklindedir:  

 

Şu hususlar [bu tartışmalara genişçe yer veren dergi olan] ‘Đkrâm-ı Aklâm’da ağırlık kazanan 

görüşler olarak ortaya çıkmaktadır: 

 

1. Klâsikler, aradan geçen bunca zamana rağmen, hâlâ değerlidir. 

2. Bizim henüz klâsik bir dönemimiz olmamıştır.  

3. Bunun için, söz gelişi şimdilik Faust’lar, Le Cid’ler, Andromaque’lar ve Romeo ve 

Juliet’ler değerinde eserler meydana getirmemiz mümkün değildir. 

4. Öyleyse, hiç olmazda bunların çevirileri yapılmalıdır. 

5. Bunların benzerlerinin yazılamaması bir yana, çevirilerinden habersiz olmanın hiçbir 

gerekçesi olamaz. 792 

  

Böyle bir mukayesede ise yukarıdaki hususlardan anlaşılacağı gibi kendi kültürünü 

hakir, Batı kültürünü üstün gören bir tavır sergilenmektedir. Klasiklerin çevirisinin 

gerekliliğine işaret eden Ahmet Midhat, 

 

Aradan geçen zamanın [klasik] eserlerin değerini düşürmediğine, Avrupa’nın hem kendi 

klâsiklerini korumada, hem de başka milletlerin klâsiklerine ulaşmada gösterdiği çabaya 

dikkat çeker… Bizim açımızdan klâsiklerin çevirisi ise, daha da önemlidir. Çünkü bu işe 

başlayanlar, klâsiklerin çevirisi ile yetinmeyip, klâsikler değerinde eserler meydana 

getirmeye çalışacaklardır.793  

 

Midhat’a göre, edebi anlamda başarı sağlamak için Batı gibi klasikler meydana 

getirmek lazımdır. Midhat Osmanlı’da bu klasiklerin olmadığına dikkat çekerken; bir 

yandan klasik bir eseri Batı’nın üstünlüğüyle bağdaştırmakta, diğer yandan da ulusal 

‘klasik’leri oluşturmak için öncelikle Batı’nın üstün gördüğü ‘klasik’lerin çevirisini 

bir yöntem olarak sunmaktadır.  

 Konuyu dil açısından ele alan Necip Asım Yazıksız’ın ise, klasiklerin çevirisi 

konusunda dönemim Türkçülük ideolojisine de uygun daha ulusalcı bir yaklaşımı 

                                                 
792 a.g.e., s. 11.   
793 a.g.e., s. 49.   
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vardır. Çağdaş Batı dillerinin üstünlüğünün ön kabulünün aynı zamanda kültürel bir 

tahakküm de getirdiği inancında olan Yazıksız,  

 

Klâsikleri çevirmeyi, halkı yabancı dillere muhtaç olmaktan kurtarmanın bir yolu olarak 

görüyor… Klâsikler konusunun, bir ‘mesele-i lisâniyyeye intikâl ettiğini’ belirterek şu 

noktalara işaret ediyor. Almanca, Đngilizce ve Fransızca gibi dillerde, bu dillerin kendi 

klâsikleri meydana getirildiği gibi; başka dillerdeki klâsikler de çevrilerek bu dillere 

kazandırılmıştır. Bu çeviriler yoluyla dil, yeni kavramlar kazanmış ve gelişmiştir. Klâsiklerin 

değerini anlayan gelişmiş bütün milletler, onlar üzerinde araştırma yapmaktan ve onları kendi 

dillerine çevirmekten uzak durmamışlardır. 794  

 

Dolayısıyla, Yazıksız’a göre, klasikleri çevirmek; kendi deyimiyle çağdaş Batı 

dillerinin zenginliğinin kaynağına inmeyi sağlayacaktır. Batı dillerinin beslendiği 

kaynaklara gitmek gibi bir teşebbüs, Türkçeyi de Batı dilleri kadar zenginleştirip, 

çağdaş Batı dillerine olan gereksinimi ortadan kaldıracaktır. Sonuçta Yazıksız, 

güncel Batı’ya gereksinim duymamak için Antik Yunanca öğrenmenin gerekli 

olduğu sonucuna varmaktadır.  

 Hem Midhat hem de Yazıksız’ın, Antik Yunan eserlerinin çevirisinin 

gerekliliğine işaret etmelerine ve bu konudaki ısrarlarına tepki gösteren yazarlar da 

olmuştur. Cenap’a [Şehabettin] göre,  

 

Eğer edebiyatımız böyle bir döneme [klasik döneme] ihtiyaç duymuş olsaydı, bu dönem 

çoktan gelmiş ve geçmiş olurdu. Edebiyatımızda klâsik bir dönem gerekmediğine en güzel 

delil, böyle bir dönemin yokluğudur. Cenap Şehabettin, ‘her milletin edebiyyâtı bir tarz-ı 

husûsîde terakkî eder’ tezinden hareket ederek; Almanya’da klâsisizmin Fransa’daki kadar 

uzun ömürlü olmayışını, romantizmin daha çok Almanya’ya, natüralizmin ise Fransa’ya özgü 

oluşunu hep bu esas çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini belirtir. 795  

 

Bir başka deyişle, Şehabettin’e göre, Fransızlar haricinde Avrupa ulusları Antik 

Yunan’a çok da büyük bir ilgi duymamıştır. Sadece Fransızları örnek alarak Antik 

Yunan’a bakmak gereksizdir. Ancak Midhat’a göre,  

 

                                                 
794 a.g.e., s. 50.   
795 a.g.e., s. 39.   
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Cenap [Şehabettin], Avrupa klâsiklerine ihtiyacımız olmadığını, o zamana kadar onlara 

gösterdiğimiz rağbetsizlikten çıkarıyordu. ‘Bir adamın sebze sevmeyişinin, bünyesinin 

sebzeye muhtaç olmamasına delil olduğunu’, bu hale misal ve delil olarak ileri sürüyordu. O 

zaman birisi kendisine sorsaydı, ‘Sebzenin mevcudiyetinden haberi olmayan bir adamın 

sebzeyi sevip sevmemesini nasıl ileri sürebilir?’ deseydi acaba Cenab’ın cevabı ne olacaktı? 

Cenap, bizim edebiyatımızda bir klâsik devir bulunmadığına göre klâsiklerle 

uğraşmamalıyız, derken niçin acaba edebiyatımızda bir klâsik devrenin bulunmadığını da 

düşünmüş müydü? 796  

 

Edebiyat Tarihimiz adlı edebiyat incelemesinde Kaplan gibi klasik tartışmalarına 

yer veren Hasan Âli Yücel’e göre ise, 

 

Cenap muhakeme silsilesinin zaruretiyle bir esaslı noktaya varıyordu. Fakat onu ifade için 

açıklayacağı fikri kendisine söyletemiyor, meçhul birine bu esaslı noktayı ileri sürüyordu. 

‘Bir zatın ortaya çıkıp – hayır, biz Corneille’den, Racine’den değil, Euripide’den 

Sophocle’den başlamalıyız; asıl klâsikler onlardır. Sizin klâsik dediğiniz Molière’ler, filânlar 

hep Aristophane’ların, filânların mukallididir. Biz Yunanı-Kadîm edebiyatını taklit ile 

başlamazsak hiçbir zaman Avare gibi, Manteur gibi eserler vücuda getiremeyiz –, demesini 

intaç edeceğinden nihayet öyle bir gayret, bizi bir cereyan-ı mâkûs ile tufan devrine kadar 

sürükler ki, bu da pek acîp olur.’ Mithat Efendi, dili döndüğü ve aklı erdiği kadar bunlara 

cevap vermişti. Cenab’ın ‘tersine cereyan’ dediği şeye Ahmet Mithat pek doğru ve pek 

yerinde olarak ‘geriye doğru bir inceleme: tetebbu-i ric-î’ diyordu.  Bizim edebiyatımızın 

Avrupa edebiyatlarının geçtiği yollardan geçmemesini tabiî görmüş olmasını ise, çocukça 

buluyordu. Bugünde yaşamak, dünü bilmeye mâni miydi?   797 

 

Şehabettin gibi Batı’nın ulusal edebiyatlarını anlamak için bu kadar eski bir 

döneme (devr-i Tûfân’a) bakılmasının gerekmediğine inanan “Sait bey [de], klâsikler 

konusunun ele alınmasını gereksiz gördüğü gibi; Ahmet Mithat’ın ‘klâsik zamanı 

bizim için hulûl etti mi, daha etmedi mi, edecek mi’ tarzındaki görüşlerini anlamsız 

bulur. Ona göre, batı edebiyatından yararlanmak için Yunan edebiyatından başlamak, 

“‘şimendiferleri’ bırakıp at arabalarını (diligence) almaya çalışmak gibi bir şeydir. 

Asıl yapılması gereken, Avrupa’nın geldiği noktadan yola devam etmektir.”798 

Dolayısıyla antikite/güncel Batı karşılaştırması aynı zamanda geri/ileri bir uygarlık 
                                                 
796 Hasan Âli Yücel, Edebiyat Tarihimizden, Đstanbul, Đletişim Yayıncılık, 1989, s. 252. 
797 a.g.e., s. 253.  
798 Kaplan, a.g.e., s. 41.   
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seviyesi gibi bir ölçütü karşımıza çıkarmaktadır. Sait Bey’e göre, Batı’nın geçmişine 

değil bugününe bakmak daha doğrudur çünkü Batı bugün daha ileri bir konumdadır.  

Kaplan’a göre, klasiklerin çevirisi tartışması özetle; 

 

Tartışmaya katılanların hepsi tarafından ifade edilmemiş olsa bile, kültür ve edebiyatımıza 

katkısı olacak, Avrupa ile aramızdaki gelişmişlik farkını azaltacak bir konu olarak 

görülmüştür. Buna bağlı olarak ortaya konan düşüncelerde, klâsiklerin çevirisine duyulan 

ihtiyaç ortak bir kabul görmekle birlikte, zaman zaman kültürel açıdan doğabilecek 

sakıncalara da dikkat çekilmiştir… Đşte bu açıdan, klâsiklerin çevirisi gibi, yeni bir kültürel 

değişim ve yönelişi amaçlamış bir harekette de, klâsiklerin çevirisinin faydası kadar, 

sakıncalarına da işaret edilmiş olduğu [görülmektedir]. 799 

 

Antik Yunan’a bakma taraftarı Midhat, “Yunan-ı kadim tarihini tetebbu ederken 

Avrupalılar gibi biz dahi âdeta doğrudan doğruya kendi medeniyetimizin en büyük 

menbaını tetebbu ediyormuşçasına bir gayret ile davranmaklığımız en büyük 

vazifemizdir”800 derken, Cumhuriyet dönemi kültür politikaları tartışmalarında da 

sıklıkla karşımıza çıkacak olan Avrupalılar gibi olabilmek için Avrupa kaynaklarının 

derinlerine inip araştırmak gerektiği görüşünü gündeme getirmiştir.  

Klasikler tartışmasına ek olarak, Meşrutiyet dönemi edebiyatında Akdeniz 

Havzası, diğer adıyla, Nev-Yunanilik akımı bağlamında da Antik Yunan kültürü 

gündeme getirilmiştir.  

 

1912’de Paris’ten ‘Akdeniz Havzası uygarlığı’ düşüncesiyle birlikte dönen Yahya Kemal ile 

ona katılan Yakup Kadri, örnekçesini (model) eski Yunan, Roma yazarlarında bulan Nev-

Yunanîlik ya da Yeni-Yunanlılık denen bir akım başlatır. Bu yönelişin temelinde yazınsal bir 

kaygı vardır; Yahya Kemal sağlam süssüz cümle peşindedir, ‘beyaz lisan’ dediği bu yeni 

tümce kuruluşunu Yunan Latin yazarlarında bir de konuşulan Türkçe’de bulur. 801 

 

Ancak Yücel’e göre, Nev-Yunanilik sadece Türkçenin sadeleştirilmesine yönelik bir 

edebiyat hareketi değildir. Nev-Yunanilik konusunda Yahya Kemal’le yaptığı bir 

                                                 
799 a.g.e., s. 61-62.  
800 Firuzan Husrev Tökin, “Bizde Hümanizma”, Yücel, No: 6 (Yeni Seri), Haziran 1950, s. 44.  
801 Açık, a.g.e., s. 112. Ayrıca bkz. Yücel, a.g.e., s. 252-253.   
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söyleşiyi aktaran Yücel, Kemal’in Antik Yunan’ın gelişmekte olan Türk edebiyatına 

yapacağı katkı konusundaki düşüncelerini şu şekilde açıklar:  

 

1912’de Balkan Harbi’nden önce Đstanbul’a gelmiştim. Yakup’la [Kadri Karaosmanoğlu] 

tanıştım. O, metinden Fransız edebiyatını okumuştu, okuyordu. Đkimiz de bir hülyaya 

kapıldık; Đran’dan Yunan’a geçmek… Eski edebiyatın mihrâkı, Đrandı. Geç olmakla beraber 

Yunan klâsiklerine dönecektik. Nazariye şuydu: Modern edebiyatımız, gerçi Avrupa’ya 

dönmüştü. Fakat bu model, Fransızların son şiiri ve son nesri idi. Bu kâfi olmazdı. Bütün 

Avrupa’yı anlamak için ancak Yunanlılardan başlamak lâzımdı. Biz coğrafyaca, kısmen de 

medeniyetçe Yunanlıların vârisiyiz. Bu verasete din, mâni olmuştur. Bu hal, 1850-1860 

senelerine kadar sürmüştür. Biz, o tarihlerden bu yana hep Fransızlara tâbi olmuşuz. Bütün 

Fransızların ve onlarla beraber Avrupalıların menbaı olan Yunanlılara dönmeliyiz ki, tam 

mânasiyle bir edebiyatımız olabilsin. Binaenlaleyh dönmeliyiz şiir ve fikir telâkkimizi 

değiştirmek, onların telâkkisini almak lâzımdır. 802 

 

Dolayısıyla Antik Yunan’a dönmek, Türk edebiyatını ve dilini hem Osmanlı’da 

hüküm süren ‘Acem’, hem de Tanzimat boyunca etkili olan Fransız etkisinden 

kurtarmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Yahya Kemal, coğrafi olarak Antik Yunan 

kültürel mirasına ortak olmaktan dolayı, Türklerin Antik Yunan kültürünün 

verasetini üstlenmek gibi bir misyona sahip olduğunu dile getirir. Yahya Kemal, 

Balkan Savaşları’nın devam ettiği bir dönemde aslında çok da radikal olabilecek bir 

fikri ortaya atmıştır ki onun bu görüşleri Türkler ve Yunanlıların savaş halinde 

olduğu bu dönemde tepkiyle karşılanmıştır. Antik Yunan’ın kültürel mirasına 

ortaklık fikri hakkında “O sırada Ömer Seyfettin de Tanin’de, maatteessüf, 

müddeamızı gülünç gösterecek tehlikeli bir makale yazdı. Bizi Yunan donanmasına 

iane toplıyan ve Yunanlığa hizmet eden iki adam gibi gösteriyordu.”803 Dolayısıyla, 

hem Türkçülük akımının hem de Yunan ulusalcılığının dorukta olduğu bir dönemde, 

Nev-Yunanilik akımı, Türkçülük akımı içinde yer alan Seyfettin gibi yazarlar 

tarafından bir nevi vatana ihanet olarak algılanmıştır; Antik Yunan’a duyulan ilgi 

bugünkü Yunan’a duyulan ilgiyle eş tutulmuştur. Bunun böyle olmadığını dile 

getirmek adına Yahya Kemal, bugünkü Yunan devletinin ve Antik Yunan’ın 

kıyaslanmamasını ve Antik Yunan’ın Yunan değil Avrupa mirası gibi 

                                                 
802 Yücel, a.g.e., s. 255. 
803 a.g.e., s. 256. 



 
 

265 

değerlendirilmesi gerektiği yönündeki fikirlerini Antik Yunan tiyatrosuna referans 

vererek aktarmıştır:  

 

Peyam ilâvesinde temaşa vesilesiyle yazdığı bir makalede… şunları söylüyor: ‘Herhalde 

Yunanîlerden başlayınız, çünkü temaşa Yunanî bir ilâhın mezhebidir. Bizim, ırka 

tapanlarımızdan çok daha ziyade ırkının dehasını taşıyan Romalı Plautus, Đspanyol Calderon, 

iliklerine, damarlarına kadar Fransız Molière, hep o ilâhın mezhebindendirler. Oedipos 

Kral’ı, sahnede ilâhî Türkçemizle oynanırsa, Bilgi Derneği belki kızar. Çünkü o mahfille, 

mermer Partenonu yapan Pheidias’la, o mâbedin eteğinde oynayan oyunların şairlerini, 

bugün ancak bakara kâğıtlarından kule yapan ve bakara kâğıtlarıyla oynıyabilen Yunanlıların 

cedleri sanıyorlar. Onları dinlemeyiniz. Corneille kadar milliyetperver olunuz, kâfi. 804 

 

Yücel’e göre, Yahya Kemal’in anlattıklarından da, 

 

Anlaşılıyor ki, Yeni-Yunancılık fikirleri o devrin edebî çevreleri bilhassa din ve milliyet 

bakımından bir takım tepkilere uğramıştı[r]. Yahya Kemal’in bu sözleri onlara cevaptır. 

Gerçek şudur ki, Yunan modeline göre kurulmuş olan Garp fikir ve sanatı, ona bağlı olmakla 

beraber onun esiri değildir. Ve böyle olduğu için de her millet, kendi benliğini 

kaybetmeksizin o modelden istifade eder; hem orijinal olur, hem milli kalabilir. Hakikat de 

böyleydi. 805  

 

Yahya Kemal dönemin ulusalcı ve muhafazakâr çevrelerinden Nev-Yunanilik 

akımına gelmiş olan tepkilere cevaben öncelikle Antik Yunan’ı Yunanlıların ataları 

gibi görmenin manasızlığını; Antik Yunan’ın Avrupa kültür ve sanatı için bir model 

oluşturduğunu dile getirir. Örneğin, tarih boyunca Avrupa devletleri bu ortak 

modelden hareketle kendi ulusal tiyatro ürünlerini ortaya çıkarabilmişler ve 

kendilerine ait bir tiyatro edebiyatı oluşturabilmişlerdir. Bu bağlamda Yahya Kemal, 

Antik Yunan tiyatrosundan faydalanarak tiyatro yapılmasının/yazılmasının vatan 

hainliğiyle değil aksine ulusalcılıkla bağdaştığını demeye getirir.  

Yahya Kemal’in Antik Yunan Tiyatrosu’nun bir Yunan tanrısının mezhebi 

olduğunu dile getirmesi ise her ne kadar Meşrutiyet döneminin laikleşme yönündeki 

eğilimleriyle paralellik göstermekte ise de (gerçi bu görüşler her ne kadar laikleşme 

                                                 
804 a.g.e., s. 258. 
805 a.g.e., s. 258-259. 
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iddiasında olan bir ülkenin fikirlerini temsil etmektedir) yine de laik çevrelerden bile 

tepki çekecek kadar uçtur. Lakin dünyevileşme yönündeki bu eğilimi Nev-Yunanilik 

akımının ikinci adamı olan Yakup Kadri’nin bir eserinde de (Siyah Saçlı Yabancı 

ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri) görmek mümkündür. Yücel’e göre, bu eserde  

 

Siyah saçlı yabancı Asya’dan gelmiştir. Buraların içen, oynıyan, çalan, şarkı söyliyen, seven 

ve her mânasiyle sevişen insanlarına hissettiği yabancılıkta, 1912 Anadolusu’nu tanıyanlar 

için nasıl bir özlemin şiiri olduğu anlaşılır. Beşerî olan her hareketi ve isteği tanrılaştırarak 

cemiyet geleneklerine sokmuş Yunanlı kızla onları gizlemiş ve açığını günah saymış bir 

cemiyetin oğlanı bu diyalogda konuşur. Bu diyalog, baskıya isyan, hürriyete özlemdir. 806  

 

Dolayısıyla, Antik Yunan’a dönüş, Nev-Yunaniciler için aynı zamanda insani olana 

ve Đslâm baskısından kurtulmuş dünyevi bir hayata dönüşü simgelemektedir ki 

Yahya Kemal’in de “tiyatro Yunan ilahına aittir” sözleri bu konuya vurgu 

yapmaktadır.  

 Nev-Yunanilik akımı çerçevesinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu 

ise ulusal geçmiş-tarih meselesidir. Oktay’a göre,  

 

Nev Yunanilik ve Havza Edebiyatı kavramları çerçevesinde… Yeni bir yol arayan iki yazar, 

Yunan/Roma hümanizminden kaynaklanan bir yazını savunmuş, Akdeniz yöresinin kültürel 

gizilgücünü önemle vurgulamışlardır. Bu yaklaşım, o dönem Türkçülüğün önde gelen 

kalemlerinden Yusuf Akçura’nın eleştirilerini almıştır. Gerçi Yahya Kemal bir süre sonra 

ulusalcı çözüme doğru yaklaşır ve geçmiş sorunsalını gündeme getirir. 807  

 

Yücel’e göre ise, “Tarih tezimizin habercisi gibi konuşan… Yakup Kadri’nin 

kendisidir. Edebiyatımızda en eski medeniyetlere beşik olmuş Anadolu’nun eski 

sâkinlerine ilk akrabalık duyan, daha doğrusu akrabalığını ilk duyan ve duyuran, 

Yakup Kadri ol[muştur].” 808 Yahya Kemal ve Yakup Kadri’nin ortak kültürel miras 

adına Anadolu ve Akdeniz’e yaptıkları vurgunun Cumhuriyet döneminde 

                                                 
806 Yücel, a.g.e., s. 269-270. 
807 Ahmet  Oktay,”Geçiş Dönemi’nin Yazarı: Ataç”,  Zamanı Sorgulamak, Đstanbul, Remzi Kitabevi, 
1991, s. 169.  
808Yücel, a.g.e., s. 269. 
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pekiştirilecek olan kültürel milliyetçi ideolojinin tohumları olarak nitelendirmek 

mümkündür.  

 Yücel’e göre, Tanzimat’tan Nev-Yunanilik’e süregelen tartışmalardan da 

anlaşılacağı gibi aslında, 

 

Tanzimat’tan beri Garba dönen cemiyetimizi, ne mânada Garplılaşmak gerektiği ve 

Garplılaşmanın gerçek mânasının ne olduğunun kavranılması, içinden kolay çıkılacak bir 

mevzu olmaktan uzaktı. Bugün de aradan geçen yarım asra rağmen bir tek ana mesele 

karşısında bulunmuyor mıyız: Şarklı mı kalacağız, Garplı mı kalacağız? Đyi ve kuvvetli Türk 

olmak için hangi tarafa yönelmeliyiz? Milli bilincin tam aydınlanması için yaptığımız 

bugünkü mücadelenin de kökü bu dâvada toplanmıyor mu? 809 

 

Bu tartışmalar içinde de kilit bir öneme sahip olduğunu düşündüğü Nev-Yunanilik ve 

klasikler tartışmaları ise Yücel’e göre pek dikkate alınmamıştır. Ancak dönemi 

içinde eleştirilmiş ve dikkate alınmamış olmasına rağmen, Đnönü dönemi kültür 

politikalarının mühendisi olan Yücel’in şu sözleri, Cumhuriyet kültür politikalarını 

anlamak için neden bu tartışmalara bakmak gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Her ne kadar 1912’deki Nev-yunanîlik hareketi, hattâ 1898deki klâsikler münakaşası, bu 

yolda büyük eserlerle göze çarpacak bir netice vermemiş gibi görünürse de son yirmi yıl 

içinde Edebiyat Fakültelerimizdeki klâsik öğretim, bu konudaki yayımlar, bazı liselerimize 

Yunanca ve Lâtince derslerin konulması teşebbüsü (hattâ son yıllardaki ihmal zihniyetine 

uğramış olsalar dahi), dünya klâsikleri içinde Eski Yunan eserlerinin önemli yer alması, 

sahnelerimizde Eski Yunan trajedyalarının oynanması, bunun okul sahnelerine kadar 

yayılması, hep bu unutulmuş, lâkin yok olmamış gayretlerin devamıdır. Bu harekette 

Yakub’un hizmetini ve öncülüğünü hürmetle anmalıyız. 810 

   

Özetle; Cumhuriyet öncesi Antik Yunan meselesi çerçevesinde edebi alanda 

süregelen Klasikler tartışmaları ve Nev-Yunanilik akımı, sadece Hasan Âli Yücel’in 

kültür politikalarının temelleri konusunda bir fikir vermekle kalmamıştır. Bu edebi 

tartışma ve eğilimler; aynı zamanda Atatürk dönemi kültür politikalarını yakından 

                                                 
809 a.g.e., s. 255. 
810 a.g.e., s. 299.  
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ilgilendiren ulusal kimlik, din, kültürel miras ve tarih tartışmalarına da giriş niteliği 

taşımaktadır.  

 

3.2. Tek Parti Döneminde Antik Yunan Oyunlarının Kültür 

Politikalarındaki Yeri  

 

Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen öncesinde edebiyat alanında başlayan 

Antik Yunan kültürü konusundaki tartışmalara, Cumhuriyet döneminde çok farklı 

boyutlar eklenir. Öncelikle, artık bu konunun sadece edebiyat çevrelerini ilgilendiren 

bir tartışma olmaktan çıktığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyetin kurucu siyasi 

kadrosundan, bu kurucu kadronun ideolojisini destekleyen ve yerleştirmeye çalışan 

aydınlara kadar tüm modernleştirici elit, Antik Yunan kültürüyle farklı açılardan 

ilgilenmeye ve bu kültürü Türk ulusal kültürü bağlamında tartışmaya başlamıştır. 

“Cumhuriyet öncesinde [ağırlıklı olarak] yeni yazın açısından konu gündeme 

gelirken, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ‘rönesans’ örneksemesi de işin içine 

katılmıştır.” 811 Hatta Cumhuriyet’in eski sistemden kopuş adına attığı tüm adımlar, 

birer ‘rönesans’ hamlesi olarak nitelendirilmişledir: 

 

Yakup Kadri, 1924 yılında ‘Avrupakârî, Avrupaî’ başlıklı gazete yazısında… medresenin 

ilga edil[mesini]… bir tür ‘rönesans’ diye niteler… Yakup Kadri iki yıl sonra Türk 

devriminin kökleşmesi için ‘dört gözle beklediğimiz edebi ve bediî Rönesans’tan söz eder; 

1929 yılında Hasan Cemal (Çambel), 1934 yılında Reşat Ömer (Đrdelp) ‘kültür inkılabı’nı 

‘rönesans’ diye niteler. 812  

 

Cumhuriyet’in kültür devriminin genelinin Rönesans olarak nitelendirilmesi 

Antik Yunan konusundaki tartışmaların kültür politikaları alanına taşındığını 

göstermektedir. Tek Parti döneminden itibaren Antik Yunan kültürü, tiyatrosu, 

oyunları ve çevirileri ile ilgili tartışmalar, sanatta ve eğitimde atılan adımlarla 

ilişkilendirilmiş ve pek çok açıdan kültür politikaları alanındaki düşünce, karar ve 

uygulamalara etki etmiştir. Bu sebeple, Antik Yunan kültürü ve özellikle tiyatrosu 

                                                 
811 Açık, a.g.e., s. 113.  
812 a.g.e., s. 113.  
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konusundaki tartışmaların, Kemalist ilkelerin şekillendirdiği kültürel politikalarının 

neresinde durduğunu inceleyebilmek için bu tartışmaların başlıca kültür politikaları, 

hedefleri ve sorunsalları bağlamında ele alınması tartışmaların kapsamını daha net 

bir biçimde gözler önüne serecektir. Nitekim, kültür politikaları bağlamında Antik 

Yunan kültürü ve tiyatrosu konusundaki tartışmaları şu ana başlıklar altında 

toplamak mümkündür: 

 

� Ulusalcılık ve kültürel milliyetçilik,  

� Batılılaşma,  

� Ulusal edebiyat, tiyatro ve dil,  

� Laikleştirme ve insan yetiştirme: eğitim 

� Merkez-çevre ilişkisi, 

� Çeviri.   

 

3.2.1. Ulusalcı Söylem Açısından Antik Yunan Tiyatrosu   

  

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde ulusalcılık meselesinin kültüre olan 

etkisini Antik Yunan kültürü ve tiyatrosu bağlamında değerlendirebilmek için bu 

konuyu hem siyasi hem de kültürel boyutlarıyla incelemek gerekir. Öncelikle 

Yunanlılara karşı verdiği en büyük ulusal mücadeleyi henüz kazanmış ve kimliğini 

bu zaferle birlikte ve onun üzerinden kurgulamaya başlamış olan bir ülkedir Türkiye. 

Dolayısıyla hem Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması hem de Cumhuriyet’in hemen 

sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan iniş çıkışlar, sadece Türk dış ve iç 

politikaları açısından değil, kültür politikaları açısından da önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin Yunanistan’la kurduğu kültürel ilişki ve Antik Yunan’ın kültürel 

mirasını ele alış biçimi, kurtuluş ve kuruluş mitosunun içindeki  “Yunanlıları 

Đzmir’de denize döktük” söyleminden nasıl etkilenecektir? Yunanlılar, 19. yüzyıl 

boyunca Osmanlılara karşı verdikleri ulusal mücadelede kendi ulus kimliklerini 

kurgularken Antik Yunan kültürel mirasını başlıca referans olarak kullanmışlardır. 

Yeni kurulan Türkiye, Antik Yunan’ı ele alırken bu noktayı göz ardı edebilecek 

midir? Yüzyıllar boyunca kendi hâkimiyeti altında yaşayan Yunanistan’la bağlantılı 
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olarak Antik Yunan meselesi kuruluş aşamasındaki Türkiye devletini nasıl 

etkileyecektir?   

II. Meşrutiyet döneminde Yahya Kemal ve Yakup Kadri’nin Nev-Yunanilik 

akımı çerçevesinde Antik Yunan’ı ele alış biçimi ve Antik Yunan tiyatrosu 

hakkındaki düşüncelerine değinmiştik. Meşrutiyet'le başlayıp Balkan Savaşları’yla 

alevlenen Türkçülük ideolojisinin tesiri ile iki yazarın Antik Yunan’a ilgisinin, bir 

nevi vatan hainliği olarak algılandığını da dile getirmiştik. Bu ve bu türden ulusalcı 

tepkilerin Türkiye’nin Yunanlılara karşı giriştiği bağımsızlık mücadelesini 

kazanmasından ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasından sonra sanki ortadan 

kaybolduğu gözlemlenmektedir. Nitekim Bora’ya göre, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

‘Yeni Türkiye’nin ilk on yılında, yani milli kimliğin inşa edildiği devirde, bu yeni 

kimliği vaz’eden resmi söylemde akut bir Yunan düşmanlığı gözlemleyemeyiz.” 813 

“Milli Kimliğin Kuruluş Döneminde Resmi Metinlerde ‘Yunan Düşmanlığı’ Neden 

Eksikti?” başlıklı makalesinde bu soruyu gündeme getiren Bora’ya göre 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türk-Yunan düşmanlığının dile getirilmemesinin 

aşağıdaki gibi açıklamaları mevcuttur:  

 

Yunanlılar, Đstiklâl Harbinden bahsedildiğinde de, örneğin Nutuk’ta da, hususi bir 

düşmanlıkla ve bugün daha aşinâ olduğumuz bir garez ve hınçla değil, genel ‘düşmanlar’ 

kategorisi içinde anılırdı. Ölüm kalım mücadelesi olarak resmedilen Đstiklâl Harbi’nde karşı 

cepheyi Yunanlılar’ın teşkil ettiği düşünüldüğünde, belki de yadırganabilecek bir 

‘kayıtsızlıkla’ karşı karşıyayızdır. Hele ki, bir milli kimliğin inşasında Öteki ve düşman 

imgelerinin asli önemi düşünüldüğünde… Bugün bize acaip gelecek bu eksiklik hakkında 

romantik açıklamalar mevcuttur: Atatürk ve Venizelos arasındaki mükemmel münasebetler, 

Türkiye’nin akılcı barış politikası, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün eski defterleri 

kapatarak garezsizce ileriye bakan idealizmi… 814  

 

Ancak Bora’nın Cumhuriyet’in ilk on yılında resmi söylem için yaptığı bu tespit, 

Türkiye’nin özellikle de iç siyasetinde ve kültür politikalarında Türk-Yunan 

meselesinin olgunlukla karşılandığı anlamına gelmemektedir. Nitekim ortaokul ve 

liselerde okutulmaya başlanan tarih kitaplarında Yunanistan açıkça düşman olarak 

                                                 
813 Bora, a.g.e., s. 35.  
814 a.g.e.  
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konumlandırılmış, Türk ulus-devletinin kuruluş mitosu Yunanlıları Đzmir’de denize 

dökmekle taçlandırılmıştır. Resmi dil politikaları kapsamında tüm diğer dillerin ki 

bunlardan biri de Rumca’dır günlük hayatta kullanımı dahi yasaklanmıştır. Nitekim  

kültür-sanat ve tiyatro için de aynı durum geçerlidir. Cumhuriyet’in ilanından 

30’ların başına kadar Yunanlılar-Türkler arasındaki politik gerilimler 815 iki ülke 

arasında mütareke ve savaş yıllarında dahi devam eden kültürel alışverişi büyük 

ölçüde etkilemiştir. Örneğin, 

 

1923-1930 yılları arasında Yunanistan’dan Türkiye’ye Yunan tiyatro topluluğu 

gelmemiştir… Đstanbul Rumlarının mütareke ve işgal yıllarında (1918-1923) oldukça faal 

olan kültür ve sanat yaşamları da bu dönemde bir duraklama ve suskunluk sürecine girmiştir. 

1930 yılında Atatürk ve Venizalos’un önderliği ile Türkiye ve Yunanistan arasında bir 

dostluk, ticaret ve ikamet anlaşmasının imzalanması ile iki ülkenin ilişkileri yumuşamış ve 

ılımlı ilişkiler başlamıştır. 816 

 

Dolayısıyla Cumhuriyet’in hemen ardından her ne kadar Yunanistan dışa dönük 

resmi söylemde bir düşman olarak gösterilmese de, Türk ulus-devletinin kuruluşunda 

Yunanlılara karşı kazandığı zafer büyük önem taşımakta, örneğin kültürel alanda 

dünkü düşman birden bire bugünkü dost olarak algılanmamaktadır. Nitekim Atatürk 

ve Venizelos arasındaki ilişkinin ve Türkiye’nin dış politikasında attığı bazı 

adımların 817 Yunan kültürüyle olan teması arttırdığı veya en azından Yunanlıların 

                                                 
815

 30 Ocak 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşmasından önce Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi 
imzalanmıştır. Đmzalanan sözleşme ile Batı Trakya Türkleri ile Đstanbul'da oturan Yunanlılar (etablis) 
hariç Türkiyeli Yunanlılarla, Yunanistan'daki Müslüman Türklerin değiştirilmesi öngörülmüştür. 
Ancak, Lozan Anlaşması’nda etablis’in ne anlama geldiği açıklanmasına rağmen her iki ülkenin 
etablis (yerleşik) terimini kendi istediği gibi yorumlamak istemesi sadece iki ülke arasında değil 
uluslararası düzeyde bir sorun teşkil etmiştir. Örneğin, “1924’te Patrik seçilen Konstantin, etablis 
olmadığı için sınırdışı edilmiştir.” Bkz. Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyut Đçinde Türk Yunan 
Đlişkileri (1821-1993), Ankara, Ümit Yayıncılık, 1993, S. 38. 
816

 Orhan Türker, “Cumhuriyet Döneminde Đstanbul’a Gelen Yunan Tiyatroları”, Tarih ve Toplum, 
Nisan 1999, No:184, s. 211-212. 
817

 “Türk yöneticilerin Bulgaristan’ın izlemeye başladığı revizyonist politikadan kuşku duymaya 
başlamaları ve bunu Yunanistan’ın tutumundan daha tehlikeli görmeleri; Yunanistan’ın da Bulgaristan 
karşısında Türk dostluğuna gerek duyması, iki devleti yakınlaştıran başlıca unsur olmuştur.” Bkz. 
Şükrü S. Gürel, “Türk Dış Politikası, 1919-1945”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 
Đstanbul, 1982, s. 523. Ayrıca “10 Haziran 1930’da imzalanan bir sözleşme ile, “yerleşme tarihleri ne 
olursa olsun, Đstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi etabli deyiminin kapsamı içine alındı. 
Ayrıca her iki memleketin azınlıklarına ait mallar konusunda da birçok düzenleme yapıldı. Bu şekilde 
6-7 yıldır devam eden anlaşmazlık sona erdi.” Bkz. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-
1980), Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1989, s. 326.  



 
 

272 

Đstanbul’da tekrardan sanatsal faaliyetlerde bulunmalarına izin verildiği döneme 

kadar Osmanlı döneminde olan Türkler ve Yunanlılar arasındaki kültürel alışveriş (ki 

bu daha çok tek taraflıdır) sekteye uğramıştır.  

1930’ların başından itibaren artan kültürel ilişkiler çerçevesinde 1930’dan 

itibaren Đstanbul’da örneğin birçok Yunan tiyatro topluluğunun temsiller verdiği 

bilinmektedir. Hatta Türker’in tabiriyle 

 

Đstanbul, [adeta] Yunan tiyatro kumpanyalarının akınına uğramış ve Yunanistan’ın en 

tanınmış oyuncuları o günlerde Atina ve Selanik’ten sonra, Avrupa ve Balkanlarda en 

kalabalık Rum nüfusunun yaşadığı Đstanbul’da oyunlar sergilemek için birbirleri ile adeta 

yarış etmişlerdir. 818  

 

Öyle ki 1930’un hemen sonrasındaki kültürel alışveriş Osmanlı’da olduğu gibi tek 

taraflı (Osmanlı’da yeni kurulan Yunan ulus-devletinin Türkiye’de yaşayan Rumlara 

vatan sevgisini aşılamak ve Yunan ulus-devletiyle bağlarını güçlendirmek adına çok 

sayıda Yunan topluluğunu Đstanbul’a ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderdiği 

bilinmektedir) olmaktan da kurtulmuştur. Yunanlı sanatçılar ve tiyatro toplulukları 

Türkiye’ye davet edilmiş ve Türk sanatçılarla ve izleyicilerle 819 buluşmuş; aynı 

zamanda Türkler de Yunanistan’a gitmişlerdir.   

 

Hükümetimizle Yunanlılar arasında bir dostluk kuruldu, bu dostluğun akisleri evvelâ 

memleket sporcuları arasında tezahür etti. Şimdi de tiyatroyu görüyoruz. Evvelâ Mösyö 

Gavrilidis’in risayetindeki ‘Yunan Sanatkârlar Cemiyeti’ Odeon tiyatrosunda temsillerine 

başladılar, bunu müteakip Yunanlıların en eski sahne emektarı olan Mösyö First’in 

risayetinde ve en meşhur komedi sanatkârı Mösyö Argiropulos’un idare ettiği ikinci heyet te 

Fransız Tiyatrosunda temsiller verdiler. Darülbedayi sanatkârları bize Yunan sanatını 

gösteren meslektaşlarına Garden-Bar da mükellef bir ziyafet vererek arkadaşça ‘Safa 

geldiniz’ dedi. 820 

 

Türk yazarlarının oyunları da Yunanistan’da oynanmıştır. 

 
                                                 
818 Türker, a.g.e., s. 212. 
819

“Bu oyunların çoğu Đstanbullu Rum seyirciler tarafından izlenmiştir. Ancak operetler ve operet 
yıldızları Rumlar kadar Türklerin de ilgisini çekmiştir.” Bkz. a.g.e., s. 212  
820 “Yunan Tiyatrosu”, Darülbedayi , No: 10, 1930, s. 10.  
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Yazımızı bitirmeden evvel karilerimize memnuniyetle haber verelim ki, bu sene Yunan Millî 

tiyatrosunda, bizim tiyatro edebiyatından da iki eser oynayacaktır. Bunlar, Yunancaya bizzat 

benim tarafımdan tercüme edilen Nâzım Hikmet’in  «Kafatası» ile genç ve kıymetli 

muharririmiz Cevdet Kudret’in «Kurtlar» ıdır. Yakında Atina’da temsil edilecek olan bu iki 

Türk piyesinin Yunan muhitinde lâyık oldukları uyandıracaklarına ve iki dost millet 

arasındaki bağları kuvvetlendireceklerine eminim. Đki milletin anlaşmasına en fazla yardım 

edecek olan vasıflardan birinin zannedersem fikrî tartışmalar olduğunu kimse inkâr 

edemez.821 

 

Sanat camiasına yansıyan bu dostluk, resmi düzeyde de desteklenmiştir. 1938 yılına 

gelindiğinde Türk devlet adamlarının Yunanistan’da bazı temsillere katıldığı da 

kaydedilmiştir.   

 

Atinadaydım. Şimdi saat sabahın üçü, ben halâ heyecandan uyuyamıyorum. Bu gece 

Akropol’un eteğindeki Odeon açık hava tiyatrosunda (Sofoklesin) Yunan millî tiyatrosu 

tarafından temsil edilen (Elektra) hâilesini gördüm… Hiçbir zaman heyecanını ve zevkini 

unutamayacağım bu güzel sanat ziyafetine beni davet ettiği için Kral Tiyatrosu Umum 

Müdürü (Bastiya) ya ne kadar teşekkür etsem az. Sanat sever başbakanımız Celâl Bayar; bu 

güzel temsil heyetinin eserini zevkle seyrettikten sonra kendilerini memleketimize davet 

etmiş. Đstanbuldaki arkadaşlarım namına bu teşebbüsün tahakkuk etmesini istiyorum. Bu 

suretle hodbinlikten kurtulmuş olacağım. Onlar da benim gibi bu sanat ziyafetinin zevkini 

tatmış olacaklar. Temsil kabiliyeti yüksek Yunanlı dost meslektaşlarımız… Biz size daha 

şimdiden (Safa geldiniz) demeye hazırlanıyoruz. 822 

 

 Türkler ve Yunanlılar arasında özellikle 1930 sonrasında politik ve sanatsal 

ilişkilerin düzeldiği ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin resmi düzeyde de 

tanındığı ve teşvik edildiği görülmektedir. Ancak özelikle iki ülkenin tiyatro 

sanatçılarının ve tiyatro sanatı aracılığıyla devlet adamlarının arasında başlayan bu 

sıcak ilişkilerin kültür politikalarının genelini yansıttığını söylemek mümkün 

değildir. Nitekim, “Vatandaş Türkçe Konuş!” kampanyasından Türkiye’deki azınlık 

okullarının müfredatlarının olabildiğince Türkleştirilmesi ve denetlenmesi yönündeki 

çabalara kadar pek çok konu, Yunanlıların da içinde yer aldığı azınlıkların kültürel 

varlığının Türkiye’nin resmi kültür politikaları içinde yer almadığını göstermektedir. 

                                                 
821 Avr. N. Papazoğlu, “Yunan Millî Tiyatrosu”, Darülbedayi , No: 45, 1934, s. 11. 
822 Muhsin Ertuğrul, “Yunan Kral Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 94, 1938, s. 3-6.  
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Yeni kurulan bir ulus-devlet olarak Türkiye’nin dış siyasetinde her ne kadar barışçıl 

bir tutum sergilediyse ve Batılı ulus-devletlere bunu ispatlamak adına önemli 

diplomatik ve siyasi adımlar attıysa da, iç siyasetinde ve kültür politikalarında 

kültürel çeşitlilikten çok Türkçülük çerçevesinde tasarlanmış kültürel tekilcilik 

politikası güttüğü bilinmektedir. Bu doğrultuda çağdaş Yunan kültüründen kam alma 

veya bu kültür ürünlerinin Türkler tarafından da paylaşılması ancak iyi niyet ve 

diplomasi çerçevesinde ele alınabilecek mevzular olarak değerlendirilebilir. Ancak 

aynı şeyi, Türk aydın ve sanatçılarının (çağdaş Yunan’ın da kendine önemli bir 

kültürel referans olarak aldığı) Antik Yunan kültürüne yaklaşımları için söylemek 

mümkün değildir. Antik Yunan Yunanistan’ın olduğu kadar Türkiye’nin de 

uluslaşma çabaları içinde önemli bir yer tutmaktadır.  

Öncelikle yeni gelişmekte olan Cumhuriyet’in uluslaşma çabaları bağlamında 

Antik Yunan kültürüne değinilecek olursa, Atatürk döneminde iki farklı ama 

birbiriyle bir o kadar ortak noktası ve amacı olan ideolojik hamlelerle karşılaşırız. 

Bunlardan ilki Türk ulus kimliğinin tasarımındaki etkin ideolojik araçlardan biri olan 

Türk Tarih ve Dil tezlerinin içindeki ‘biz Antik Yunan kültürünün sahibiyiz’ 

vurgusudur. Đkincisi ise Nev-Yunanilik ile temelleri atılan ve Atatürk döneminde 

Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) ve Hilmi Ziya Ülken tarafından tekrar 

ele alınan Anadoluculuk ideolojisidir. Atatürk dönemi sonrasında da tartışılan 

Anadolucuk düşüncesinin özünde Türklerin de en az Yunanlılar ve Romalılar ve 

Anadolu’da tarih boyunca yaşamış olan tüm uygarlıklar kadar Anadolu’nun kültürel 

mirasına ortak olduğu düşüncesi yatmaktadır.  

   Barış Karacasu, Antik Yunan’ın kültürel mirasına farklı açılardan yaklaşan 

iki ulusalcı ideoloji arasında (ki o bu ideolojileri Kemalizm ve Anadoluculuk olarak 

tanımlar) bir karşılaştırma yapar. Karacasu’ya göre,  

.  

Ulus kurma sürecinde daha önceden bastırılmış olarak varolan Türklüğün yeniden yüzeye 

çıkarılması için birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Türk dilinin köklerine dönülerek 

canlandırılmasına ek olarak kendini bir parçası olarak görmek istediği Batı karşısında 

Kemalizm, yalnız sosyal değil fiziki antropoloji çalışmaları ile de kendine olan güvensizliğini 

ve belki de Batı’yla kendini karşılaştırdığında yüz yüze kaldığı aşağılık duygusunu gidermek 

adına tarih ile savaşa girişmiş, bu savaştan da bir biçimde ‘kazanmış’ olarak çıkmayı 

başarmıştır. Bu bağlamda ‘Güneş-Dil Teorisi’ gibi bütün dillerin Türkçe’den türediğini 
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savlayan, ‘saçmalığa varan uslamlama’ olarak adlandırmakta sakınca göremeyeceğimiz bir 

‘teori’ye imza atmaya ek olarak dünyada kültür ve bilim adına tarih boyunca ne olduysa 

Türklük sayesinde ortaya çıktığına vardırılan, topluca ‘Türk Tarih Tezi’ altında toplanan 

çalışmalar sonunda Türklüğün onuru kurtarılmış[tır]... Mavi Anadoluculuk ve Kemalist tarih 

tasarımı arasındaki benzerlik de kaba bir benzetmeyle aynı tarihin yazımında Türklüğün 

geçtiği yerlere Anadolu’nun konularak yazılması biçiminde özetlenebilir… Bu topraklar 

üzerinde kurulmaya çalışılan yeni bir ulusun kendine yaslanacak dayanak bulabilmesi için 

soycu milliyetçiliktense Anadolucuların öngördüğüne benzer bir kültürel milliyetçiliğin, söz 

konusu olan milliyetçilik olunca daha iyi gibi bir değerlendirme, anlamsız olsa da kendine 

daha geniş bir hareket alanı sağladığı söylenmelidir. Yine de durup iki kere düşünmek 

gerekir; çünkü, her ikisinin de varacağı yer sonunda aynı olacaktır. 823 

 

 Karacasu’nun bahsettiği iki tür ulusçu ideoloji (“soycu ve kültürel 

milliyetçi”) tarafından da Antik Yunan kültürel mirası bir şekilde önemsenmiş ve 

sahiplenilmiştir. Đki ulusalcılık ideolojisinde de Türkiye’nin ulus kimliğinin 

kurgulandığı (hele ki bu başlangıç) döneminde (yakın bir zamana kadar en büyük 

düşman gözüyle bakılan) Yunan’ın kültürel mirasının ötekileştirilerek dışlanması ve 

bu ötekileştirmeyle Türk ulusal kimliğin meşrulaştırılması “gerekirken”, bu mirasın 

Türk ulusal kimliğine pek çok açıdan eklemlemesine çalışılmıştır. Dolayısıyla bir 

taraftan çağdaş Yunanla kültürel bir dostluk kurulmaya çalışılır (ki örneğine daha 

çok tiyatro gruplarının gelip gitmesinde rastlıyoruz), diğer taraftan uluslaşma 

çerçevesinde Antik Yunan’ın kültürel mirasıyla bir hesaplaşma yaşanır. Nitekim 

 

Çağdaş Yunan uygarlıklarından başka bir gerçekliği olan Eski Yunan uygarlığından kâm 

alma, hatta onu sahiplenme arayışı, Türk Tarih Tezi’nin de içinde gezinen tilkilerden 

biridir… Saffet Engin, Kemalizm Đnkılabının Prensipleri’nde, Eski Yunan (ve Roma) 

uygarlıklarının, Anadolu’daki eski Türk uygarlığının Akdeniz havzasına yaptığı tesirler 

meydana geldiğini yazar. Nitekim, Rönesans da, ‘eski Eti Türklerinden intikal ederek M.Ö. 

400 yıllarında Avrupa’da bütün şaşaasıyla yaşanan Atina demokrasisi ruhu(nun) yeniden 

canlan(ması), Avrupa’da yeni hayat ve gençlik aşılamaya başla(ması)’ndan ibarettir. ‘Meşhur 

Yunan mitolojisinin, eski Türk mitolojisinin Garbe intikalinden ibaret olduğu, Sümer ve Eti 

yazılarının okunmasiyle anlaşılmıştır.’ Saffet Engin, Eski Türk uygarlığını, Eski Yunan 

uygarlığının esin kaynağı ve uzak kökü olarak düşünmekle kalmaz; Eski Yunan uygarlığının 

                                                 
823 Barış Karacasu, “Mavi Kemalizm: Türk Hümanizmi ve Anadoluculuk”, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce: Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 
336-337. 
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bizatihi ‘Türk’ olduğunu demeye getirir. ‘Klasik Türk-Grek Medeniyeti’nden bahseder 

mesela. ‘Türk-Grek antropomorfizmi’ der. ‘Klasik Türk-Grek Sosyetesi’ der. ‘Türk-Grek’ 

terkibinin de dahası vardır: bazen ‘Grek Türkleri’nden söz ederek Grekler’i Türklüğün bir 

şubesi olarak düşünür – ‘Grek Türklerinin Dioniysos ahlâkiyatı dediği yaşayış tarzı’ vs. Eski 

Yunan uygarlığının yaratıcılarının ırken Türk olduğunu dair ‘tespitler’de buluruz Saffet 

Engin’de. Mesela Promete, ‘ateşi ilk defa keşfeden ve kullanan Türk dehasının sembolüdür.’ 

…’Fisagor’un Türk ırkına mensup olduğu anlaşılmaktadır.’… Saffet Engin’in ‘Türk Grek 

sosyetesi’nde… bir Türk-Yunan kardeşliğinin veya yakınlaşmasının izlerini bulabilir miyiz? 

Hayır, çünkü açıkça Türk-merkezli, hatta Grekler’i ‘Grek Türkleri’ olarak tanımlamaya 

gidebilen bir spekülasyon karşısındayız. 824 

 
Antik Yunan uygarlığının, daha doğrusu Antik Yunanlıların “bizleştirilmesi”nin, 

Antik Yunan’ın çağdaş Yunanistan’ın ulusal kimliğinin kurgulanması sürecinde 

oynadığı rol düşünüldüğünde bu durum apaçık bir paradokstur. Çünkü bu tür bir 

sahiplenme Türkiye’nin uzun süre hâkimiyeti altında yaşamış olan bir topluluğun 

kültürünün boyunduruğunu kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yunanistan da hem 

tarihsel hem de kültürel geçmişi olarak Antik Yunan’a işaret etmektedir.  Öte yandan 

Hümanizm ve Türkiye adlı kitabında Tek Parti döneminin Antik Yunan’ı 

sahiplenme isteğini sert bir dille eleştiren Sezen’e göre ise aslında Türk Tarih ve Dil 

tezlerinde Antik Yunan’ın kültürel mirasına sahip çıkarak aynı zamanda bu tür 

ulusalcı bir paradoks bertaraf etmeye çalışılmaktadır.  Bu paradoks Sezen’e göre şu 

şekilde düşürülebilir:   

 

Yunan-Batı düşünce ve medeniyet türü ile kurulan ilgi hususundaki yorumların dayanakları 

araştırılacak ve tartışılacak konulardır. Đddialar gerçeğe dayansın dayanmasın, Türk 

hümanistinin galiba bu yorumlara ihtiyacı vardır. Niçin medeniyet değiştirildiğinin ve aynı 

zamanda savaşmış oldukları ve yendikleri istilacı Yunanlıların eski kültürünün neden baş tacı 

edilişinin mazeret beyanları şeklinde yorumlar gibi görünüyordu. Kaybetmiş olduğumuz, 

‘kendimize ait birşeyi’ tekrar almak, haysiyetimizi koruyabilirdi. Biz bu medeniyeti tekrar 

alırken kendi öz medeniyetimizi almaktaydık, Girit, Ege ve Ege medeniyetleri gökten 

inmemişti. Güneş dil teorisine göre, Batı dillerinin aslı Türkçe olduğu için, onlardan kelime 

alıp türetmek, kendi malımızı kullanmak gibiydi. 825 

 

                                                 
824 Bora, a.g.e., s. 37-38. 
825 Yümni Sezen, Hümanizm ve Türkiye, Đstanbul, Đz Yayıncılık, 2005, s. 287.  
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Eğer Antik Yunan “bizleştirilirse” Türk ulus kimliğinin kurgulanmasında “bizim” 

olan bir tarihten ve kültürden esinlenmek doğal bir hak olacak ve Antik Yunan’dan 

ilham almanın ulusalcılıkla çelişen bir yönü kalmayacaktır.  

Soycu ulusalcı bu eğilim sadece dil ve tarih alanlarıyla da sınırlı kalmamış, 

aynı zamanda Türk tiyatro tarihi de Antik Yunan’ın kültürel mirasıyla 

ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Nitekim, aynı dönemde Türk Tarih Tezi paralelinde 

kurgulanan bir tiyatro tarihi tezi ortaya atılmıştır. Rıza Çavdarlı’nın öncelikle Çin 

Tarihinde Türkler kitabında daha sonra da Đstanbul Şehir Tiyatroları’nın yayın 

organı Türk Tiyatrosu dergisinde kaleme aldığı Türk Tiyatro Tarihi Tezi,  dünya 

tiyatro tarihine yeniden bakılmasının gerekliliğini çünkü Türklerin bu tarihte çok 

büyük payları olmasına rağmen dışarıda bırakıldıklarını iddia etmektedir. Çavdarlı, 

yeni ve ulusal bir tiyatro tarihi yazımı işine Orta Asya’dan başlamış, Çin 

tiyatrosunun Türklerin ritüel ve eğlencelerini taklit ederek, bir tiyatro geleneğini 

oluşturduklarını iddia etmiştir:  

 

Eski müverrihler tiyatronun mucidi olmak üzere gözümüzün önüne Yunanlıları, Romalıları 

ve bilhassa Çinlileri koyarlardı. Halbuki bugün toprak altından çıkan eserler, din tarihlerinde 

yapılan derin araştırmalar tiyatronun yedi sekiz bin seneden beri mevcud olduğunu ve ilk 

vatanının da Orta Asya olduğunu göstermektedirler. Çinliler hiçbir vakit de tiyatronun 

mucidi olmadıkları gibi, onun dostu ve muhibbi olmamışlardır. En eski Türk şimal dinini 

tetkik edecek olursak tiyatronun, dansın ve taganninin bu dinde ne büyük bir mevkie sahip 

olduğu derhal görülür. Đlk Türk dininde en büyük ayinler, bilhassa (Çam) bayramları 

behemehal Ibir temsil ile yapılırdı. Bunları mabede mensub ve mabette yetiştirilmiş 

mukaddes dansözler, dansörler, artistler oynarlardı. Sahne yoktu tabi bizim orta oyunları gibi 

açık havada oynanan bu piyeslere behemehal bir musiki refakat ederdi. Đlahmarı, ruhları, fena 

ruhları, temsil edecek olan artistler, maskelerle onlara benzemek isterlerdi. Musikinin 

refakatiyle ve büyük dua ile başlayan temsil, dua biter bitmez, danslarla tagannilerle 

süslenirdi. Fena ruh temsil eden (Siyah Karga), bu dini piyeslerin güldürücü komikleri idi. 

(Beyaz Melek) yahut (çama), hem primadonnası, hem de dansöz idi...  Tiyatro ve musikinin 

bir türlü mânasını anlamayan Çinde bu artistler çok meşhur idiler. Büyük Çin tarihi Pey Şu 

nun bize anlattığına göre Çin Đmparatorları Türk hakanlarından, kendilerine hediye olarak 

artistlerin ve musikişinasların gönderilmesini reca ederlerdi… Çinde ne dans ne musiki, ne 

de tiyatro yokdu. Ancak turneye çıkan Türk Trupları Çine gelerek payitahtta ve büyük 
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şehirlerde temsiller verirlerdi… Çine tiyatro, Kubilay Hanın buraları istilâsı ile ve onun eliyle 

girdi. Bundan böyle Türk sanatkarları takliden Çinlilerden de artistler yetişmeye başladı. 826  

    

Özetle, öncelikle Doğu’ya yönelinmiş ve sonra doğu tiyatrosunun en önemli tiyatro 

geleneklerinden biri olan Çin tiyatrosu Türkleştirilmiştir. Ardından Çavdarlı, Antik 

Yunan’ın Batı tiyatro tarihi içindeki kurucu rolünü Türkleştirmeye çalışmış; Batı 

tiyatrosunun da Türk ritüellerinin ve tiyatrosunun üzerine inşa edildiğini 

savunmuştur. Bunun ispatı için Çavdarlı’nın bir yöntem olarak Batılı tiyatro 

tarihçilerinin Batı tiyatrosunun kökenleri konusundaki çalışmalarını, birebir Türk 

tiyatro tarihi yazımında kullandığı görülür. Çavdarlı, Türk tiyatrosunun din kökenli 

doğasından, maske ve dans kullanımından bahsederken Antik Yunan tiyatrosu 

incelemelerindeki her detaydan faydalanmıştır.  

 

Türkler arasında ilk büyük muhaceretten evvel din ile beraber doğmuş olan tiyatro, pek 

büyük bir terakki göstermişti. Ahlâkî ve tarihî piyesler, miladdan çok evvel, en eski asırlarda, 

Türkler arasında büyük bir rağbete sahip idiler. Bu piyesler ne dram, ne komedi, ne de opera 

değillerdir… Bütün bunları göz önünde tuttuktan sonra, biz tiyatro tarihi yazabilmek için her 

şeyden evvel, ilk defa Orta Asyada doğmuş olan tiyatronun geçirmiş olduğu muhtelif tekmül 

safhalarını tetkik etmek ve bunun ilk hicrette nasıl Mezopotamyaya, Anadoluya, bilâhara da 

Yunanistana, Romaya geçtiğini tetkik etmek icap eder. Unutulmamalıdır ki tiyatro tarihi 

Türk Şaman dini tarihidir. Bu dini hakikî surette tetkik etmek, tiyatro tarihini tetkik olmakla 

beraber, en iptidaî en ilk piyesleri de meydana çıkarmak altı yedi bin sene evvel oynanan 

piyesleri bugün aynen görebilme imkânına sahibiz… Burada yalnız şunu söyleyeceğim. 

Tiyatro tarihi, Türk tarihinin derin tetkik ile vucüde getirebilir. Buna istinay etimeyen 

herhangi bir eser, dünün aldatan tarihinin, aldatıcı bir yavrusu olmaktan dışarıya çıkamaz. 827 

 

Yunan ve yine aynı zamanda onun kadar hatta ondan da daha eskiye giden Çin 

tiyatro tarihlerinin kökenlerinin Türkleştirilmesiyle, Türk Tarih Tezi’nde olduğu gibi 

Türkler yine tarih üstü bir konuma yerleştirilmiştir. Çavdarlı’ya göre bunun ispatı 

için geriye gitmeye de gerek yoktur. Çavdarlı yedi bin sene önce oynanan oyunlar (ki 

hangi oyunları kastettiği anlaşılmamaktadır ama köy seyirlik oyunlarına işaret etmiş 

olacağı tahmin edilmektedir) bugün de oynandığı için, bunun Türklerin tiyatro 

                                                 
826 Rıza Çavdarlı, “Türklerde Tiyatro Tarihi”, Türk Tiyatrosu, No: 100, 15 Şubat 1939, s. 3.  
827 Çavdarlı, a.g.e., s. 4.  
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tarihindeki kurucu rollerinin ispatı için çok önemli bir kanıt olduğunu savunur. 

Ancak Çavdarlı, bu oyunların nasıl olup da aynı kaldığını ve Türk tiyatrosunun 

binlerce senedir gelişemediğini açıklamamaktadır. Bu dönemde Türk Tiyatrosu 

dergisinde yayımlanan başka bir yazı ise bu soruya bir cevap arayışı niteliği 

taşımaktadır.  

 

Biz Türkleri atalarımızı Müslüman olmadan evvel büyük bir san’at devri yaşamış, büyük 

kültürlerile san’atta ki dehasile sonradan gelen dost yabancı bütün nesilleri hayrete bırakmış 

bir devrin kahramanları ve san’atkârları diye tanırız. Bu yalnız destandan kalma bir masal 

değil bilâkis o devirden kalmış canlı bir tarih olan san’at eserlerinde görüp inandığımız bir 

hakikattir. Türk Müslüman olduktan sonra ne yazık ki dinin kurduğu bir takım kanunlarla bu 

güzel ve büyük san’atların çoğuna, hattâ en mühimlerine veda etmek mecburiyetinde 

kalmışlar, resim, heykel, tiyatro gibi san’atlar günah addedilmiştir. O zaman Müslüman 

Türklerin elinde vasıta olan san’at ihtiyaçlarını doyurabilmek için yapacakları şeyler bina ile 

çiçek motifine kalıyordu… Musiki ve edebiyat diye birey maalesef sayamayacağım; çünkü 

bunlar ele alınmayacak kadar az ve basit şeylerdir. Görülüyor ki resim, heykel hele tiyatro 

Müslüman Türklere din prensiplerile menu olan meçhul ve günah şeylerdi. 828 

 

Özen’in Türkiye’nin sanatının ve tiyatrosunun geri kalışına sebep olarak Đslâm’ı 

göstermesi, Türk Tarih Tezi içindeki Türklerin uygarlık yarışında neden geri kaldığı 

yönündeki açıklamalarla birebir örtüşmektedir. Zira Türk Tarih Tezi’nde de 

medeniyet yarışında gecikmişlik doğrudan Đslâm ile ilişkilendirilmiştir. Diğer yandan 

Özen’in makalesinde yer alan ve Đslâm’ın sureti günah saydığı için insan temsilini 

yasaklamış olmasının sanatın ve tiyatronun gelişimi üzerindeki olumsuz etkisinden829 

bahseden iddialarda bir haklılık payı vardır.  Ancak, bu iddialardan çok Đslâm öncesi 

bütün dünyayı hayrete düşüren büyük Türk sanatı konusuna yaptığı vurgu, Özen’in 

aslen ne söylemek istediğini ortaya çıkarmaktadır. Ona göre, eğer Türkler 

müslümanlaşmasalardı her alanda olduğu gibi sanat açısından da uygarlık tarihinin 

en önemli aktörleri olabileceklerdir.  

 Tek Parti döneminde Antik Yunan kültürel mirasının nasıl algılanması 

gerektiğini dikte eden bir başka ideoloji olarak Anadoluculuk veya Karacasu’nun 

                                                 
828 Sabih Özen, “Güzel Sanatlara Dair”, Türk Tiyatrosu, No: 63, 1 Aralık 1935, s. 13-14.  
829 Bu konuda pek çok açıdan tartışılabilecek bir görüştür, nitekim Ortaoyunu Tanzimat’la birlikte 
ortaya çıkabilmiştir. 
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deyimiyle kültürel milliyetçilik de, bu açılardan Türk Tarih Tezi’yle pek çok ortak 

yön içerir. Üstelik kültürel milliyetçilik, Türk Tarih ve Dil tezlerinde sergilenen 

soycu milliyetçilik gibi sadece Atatürk dönemi resmi kültür politikalarının içinde yer 

almamış, aynı zamanda Đnönü dönemi kültür politikaları tarafından da 

benimsenmiştir. Hatta Đnönü dönemi ağırlıklı olarak medeniyetçi olan kültür 

politikalarının ulusalcı yönünü ortaya koymak için dikkatlice ele alınması gereken 

bir konu olduğu içinde kültür politikaları incelemeleri açısından önemlidir.  

 

Mavi Anadoluculuğun Kemalizmin projesiyle ilişkisi yalnızca bir düşünce geleneği olarak ve 

düşünsel ortaklıklar bağlamında değil aynı zamanda kurumsal olarak da kurulması olanaklı 

bir ilişkidir. Her ne kadar Mavi Anadolucular ile Kemalizm arasında doğrudan bir ilişki 

kurulamayacağı, söz konusu yazar, düşünür, eğitimci ve çevirmenlerin bağımsız çalışmalar 

yürüttüğü ve dolayısıyla bağımsız bir projenin yürütücüleri olduğu yargıları dile getirilse de 

her iki projenin kişi düzeyinde ortak ayakları olması, üstelik de eğitim ve kültür 

politikalarının en yetkili biçimde belirlendiği kurumlar içinde bu türden ortaklıkların ortaya 

çıkması savımızı destekler niteliktedir. Mavi Anadoluculuk ile devlet ve Kemalizm arasında 

kurumsal bağlantıyı sağlayacak, bir tür menteşe görevi görecek iki kişi bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki hareketi bir bakıma önceleyen ve daha önceki benzer yaklaşımlarla 

bağlantısını da kuran Hasan Âli Yücel, öteki ise bir dönem ‘talim ve Terbiye Kurulu’ üyeliği 

yapan, aynı zamanda hareketin Halikarnas Balıkçısı ile düşünsel dayanaklarını kuran 

Sabahattin Eyuboğlu’dur. 830  

 

Eyüboğlu’na göre,  

 

‘Dumlupınar’da Yunanlılar’dan Troyalı’ların öcünü al[ınmıştır]’… Dumlupınar Savaşı’na 

katılmış bir askerin ağzından bu sözleri aktararak Kemalist devrim ile düşünsel akrabalığını 

perçinleyen ya da en azından böyle bir ilişkiyi icat etmeye aracı kılan Sabahattin Eyuboğlu 

ile Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat’ın asıl önemleri ortaya attıkları savların Kemalist 

kimliğin yapımında oynayacakları rolde yatmaktadır. Mavi Anadolucuların Anadolu 

kültürünü koyduğu yer, artık ilkçağ dünyasının merkezi olmanın çok daha ötesinde bir yerdir. 

Halikarnas Balıkçısı’na göre bütün bir Akdeniz kültürü köklerini Anadolu kültüründe 

bulmaktadır. Akdeniz’de ne kadar çeşitli kültür varsa bunların her biri bir biçimde 

                                                 
830 Karacasu, a.g.e., s. 335-336. 
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Anadolu’dan ayrılan insanlarca oluşturulmuştur. Bu düşüncelerin arkasında elbette her şeyin 

temeline Anadolu düşüncesini koyma yatmaktadır. 831 

 

 Hem ideologları hem de içerikleri açısından pek çok ortak noktası bulunan 

kültürel ve soycu milliyetçi söylemlerden ilkinin Anadolu üzerinde durması, Türk 

ulus-devletinin üzerine kurulduğu coğrafyayla ilişkilendirilmesi aynı zamanda bu 

ideolojinin inanılabilirliğini ve bir anlamda bilimselliğini de arttırmış olsa gerek ki, 

Đnönü döneminde soycu milliyetçilik artık bahis konusu bile değilken, Anadoluculuk 

ideolojisinin kültür politikaları alanında atılan adımların tabanını oluşturmakta 

olduğu görülmektedir. Nitekim, Tercüme dergisinin ikincisi olan Yunan Özel 

sayısına yazdığı özsözde Hasan Âli Yücel, Anadolu’da bulunmamızın bizi Antik 

Yunan’ın tabii ve coğrafi mirasçısı durumuna getirdiğini açıkça ifade etmiştir.  

 

Eski Yunan’ın sömürgeleri bilinen ve kendilerini onların torunları sayan insanlardan geriye 

aldığımız toprakların altında ve üstünde bizim olan eski Yunan eserlerini, bugünkü 

medeniyetimizin bütün dünyasının istifadesine açık malları belliyoruz. Garp biliminin ilk 

kurucusu sayılan Thales güzel Menderes’imizin ağzındaki eski Milet şehrindendir. Onun 

için, yeni hali kadar yirmi beş asır önceki durumu ile de bu yerleri ve bu yerlerin üstünde 

gelip geçmiş insanların eserlerini, her bakımdan benimsiyoruz ve her bakımdan kendi 

sorumluluğumuzda tutuyoruz. Ege Denizini aşarak Yunanlıların ihtirasla dövüşüp zaptetmek 

istedikleri zengin Troia şehri, aziz vatanımızın bugün bahtiyar bir parçasıdır. Onun için, eski 

Yunanlıları belki vatandaşımız değil, fakat topraktaşımız hissetmeliyiz. 832 

 

Bu çerçevede ele alınacak olursa,  

 

Bütün dünya kültürünü Anadolu uygarlığına indirgeme eğilimi ile yoğrulmuş olan 

Anadoluculuk aynı zamanda Kemalist tarih tasarımıyla da koşutluk içinde naif bir 

‘Türkleştirme’yi de beraberinde getirmektedir. Her ne kadar bir ‘ ‘kültürler mozaiği’ yorumu 

vurgulanıyor gibi görünse de bu hamurun mayasını bir biçimde ‘Türklük’ oluşturmaktadır. 

Türk milliyetçiliği ve Mavi Anadoluculuk bağlamında söylenmesi gereken de Türk milli 

kimliğinin kuruluş döneminde ‘evrensel uygarlığı can-ı gönülden benimseyen, fakat onu tez 

                                                 
831 a.g.e., s. 342.  
832 Hasan Âli Yücel, Tercüme, C. V, No: 29-30, 19 Mart 1945, s. I-IV.  
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elden Türklüğe özgüleyen bir acaip evresnsel uygarlıkçılık oyunu ve etnosantrik 

milliyetçili[ğin]’ her zaman varolduğudur.  833 

 

Ne var ki, Atatürk döneminde her iki söylem, Đnönü döneminde de genellikle 

Anadoluculuk ideolojisi çerçevesinde Antik Yunan’ın kültürel mirasına ırksal 

ve/veya coğrafi ve kültürel bağlar öne sürülerek sahip çıkma arayışlarının her iki 

dönemde de ön plana çıkmış tiyatrocular üzerinde çok da etkin olduğunu iddia etmek 

yanlış olur. Türk tiyatro tarihi konusundaki soycu milliyetçi görüşlerin kültür 

politikalarına yön veren ama tiyatro camiası dışındaki kişilerden geldiğini 

hatırlatmak gerekir. Otuzlu yıllarda Antik Yunan tiyatrosu konusunda makaleler 

kaleme alan tiyatro sanatçı ve eleştirmenlerinin yazılarında Antik Yunan 

tiyatrosunun kökenlerini Türkleştirmeye yönelik bir eğilime rastlanmamıştır. Bilakis, 

ulusalcılığın doruk noktasında olduğu otuzlu yılların ilk yarısından itibaren yazılan 

makalelerde rastladığımız “tiyatronun milâttan evvel beşinci asır Yunanilerinin 

nezdinde millî ve dinî bir ayin” 834,  “Eski Yunanistan’da ayni an’ane ile müterafik 

olan komedi” 835 şeklindeki ifadeler, Antik Yunan tiyatrosunu Türklerin antik 

kültürüyle ilişkilendirmemektedir. Hatta Muhsin Ertuğrul Antik Yunan kültürü ve 

çağdaş Yunanlılar arasındaki bağlantıyı meşrulaştırıldığı ve böylelikle Türklerin bu 

mirasta herhangi bir şekilde pay sahibi olabilme ihtimalini tamamen ortadan 

kaldırdığı bir yazısında şunları söylemiştir: 

 

Tarihî bakımdan eşi dünyanın hiçbir yerinde görülmiyen bu muazzam manzara insanın 

tüylerini diken diken yapmıya kâfi. Atinada, eski bir açık hava tiyatrosunda, (Sofokles) in 

(Elektra)  piyesi, Yunan millî tiyatrosu sanatkârları tarafından, Eski Yunan motiflerile 

bestelenen bir müzikle, bir sene çalıştırılmış koro ile beraber. Bu kadar koyu ve millî 

gözüken bir sanat hareketinin bu kadar beynelmilel olabilmesi, sanatın ve kültürün sihrinden 

başka neyle ifade olunabilir.  836 

  

Ertuğrul, dönemin ulusalcı tavrı ve ulusal bir kültür-sanat oluşturma 

anlayışını desteklemiş ve ulusal bir Türk tiyatrosu kurma konusunda çaba 

                                                 
833 Karacasu, a.g.e, s. 337. 
834 Đ. Galip [Arcan], “Bir Konferans”, Darülbedayi, No: 43, 1933, s. 20.  
835 Niyazi Hüsnü, “Eski Komedi ve Trajedi”, Darülbedayi, No: 43, 1933, s. 20. 
836 Ertuğrul, “Yunan Kral Tiyatrosu”, s. 4.  
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göstermiştir. Ancak onun için Antik Yunan’ın bıraktığı tiyatro mirası, soycu ve 

kültürel ulusalcılık söylemlerinde olduğu gibi sahiplenilmesi değil daha ziyade örnek 

alınması gereken mirastır. Ertuğrul, Yunanlıların kültürel miraslarına sahip çıkmaları 

ve onu yaşatmalarını takdir ve hayranlıkla karşılamış; Antik Yunan tiyatrosunun 

Türklerin değil Yunanlıların kültürel mirası olduğunu tartışmasız kabul etmiştir. Bu 

konuda Ertuğrul ve Antik Yunan tiyatrosu hakkında yazan tüm tiyatrocular kültür 

politikalarına ters düşebilecek ölçüde nettir. Arcan’a göre de, “Eski büyük milletlerin 

ankaz olmuş medeniyetlerinden kalan son izlerden biri de zamanın ve tabiatın bile 

yıkamadığı tiyatroları değil mi[dir]?” 837 Ertuğrul ise 1931 senesi gibi yine erken bir 

tarihte yazdığı “Kıskanıyorum” adlı makalede şunları dile getirir: 

 

Dost komşumuz Yunanlıların tiyatrosunda görülen mesut tezahürler karşısında bizim 

sahnemizi keyfiyet itibarile olmasa bile kemiyeten arık ve kurak bulmamak kabil değildir. 

Đşte benim yerindiğim ve kıskandığım nokta bu… Yoksa buraya gelen meslektaşların her 

akşam karşılarında hınca hınç bir salon bulmalarına candan sevinirim. Gösterdikleri eserler 

keyfiyeten ne olursa oldun her akşam karşılarında kendilerini müttehit ve samimi bir taktir ve 

heyecanla alkışlayan bir kitle bulması, temsil sonunda perdelerin bu alkış tufanı içinde beş 

defa, sekiz defa, on defa açılıp kapanması beni kıskandırmaz. Fakat iyi ayda beş tiyatro 

hey’eti ve yüz elli san’atkâr. Đşte bu kemiyet farkı insanı acı düşüncelere sevkediyor. Đçinde 

san’at hevesi duyan genç efendiler hanım kızlar… Đbret alın, fakat cesur olun. Size perdeyi 

açtım, sahneye gelin.  838  

 

Ertuğrul’a göre, önemli olan geçmişte ve bugün Antik Yunan tiyatrosunu 

Yunanlıların ulusal tiyatroları için verdikleri çaba ulusal tiyatrosunu yeni kurmakta 

olan Türkiye için bir örnek olmalıdır. Yunanlılar gibi Türkler de ulusal tiyatrolarının 

ilerlemesi için topyekûn bir çaba göstermelidir. Siyasilerden, sanatçılara ve genel 

anlamda Türk toplumuna kadar herkes tiyatroyu benimsemelidir. Zamanının 

ulusalcılık ideolojilerinden uzak duran bu tavrın sebebi, Türkler-Yunanlılar arasında 

kurulan dostluk ilişkisi ve Türkiye’nin izlediği barışçı politikaların tiyatroya etkisi 

şeklinde açıklanabilir mi? Elbette bunların da etkisi vardır ama bu açıklama tek 

başına yeterli değildir. 

                                                 
837 Arcan, a.g.e., s. 20.  
838 Muhsin Ertuğrul, “Kıskanıyorum…”, Darülbedayi, No:13, 1 Şubat 1931, s. 1.  
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 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, Tanzimat’tan itibaren Batı devletlerinin 

(özellikle de Fransa’nın) tiyatrolarını ve onların tiyatro yazarlarını, oyunlarını ve 

uygulamalarını örnek almıştır. Ayrıca Ertuğrul, çağdaş Batı tiyatrosunu çok iyi 

tanıyan, Batı’nın tiyatro tarihini bilen, kariyerinin başından itibaren Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerinde Batılı yönetmen, yazar ve tiyatro kumpanyalarıyla çalışan bir 

kişiliktir. Onun Türk tiyatrosunu konumlandırmak istediği yer Avrupa tiyatrosudur. 

Türk tiyatrosu onun gözünde Batı tiyatrosu kadar geliştiği, onun seviyesine 

yükseldiği ölçüde ulusaldır. O evrensel (burada evrenselden kasıt Avrupa’dır) kabul 

gören bir tiyatroya ulusal olmuş demektedir ki Yunan tiyatrosu hakkında yaptığı 

tespitle de bunu ifade etmektedir. Keza Batı’yla yakın temasta olan ve aynı şekilde 

Türk tiyatrosunun ve tiyatrocularının da bu teması kurmasını uygun gören Ertuğrul 

için, Batı’nın Yunan ve Avrupa tiyatrolarının kökeni olarak kabul ettiği Antik Yunan 

tiyatrosunu Türkleştirmeye çalışmak dönemin kültür politikalarına rağmen tüm 

bildiklerine terstir.  

Türk tiyatrocularının ulusal bir Türk tiyatrosunun kurulması yönünde Antik 

Yunan kültürel mirasını sahiplenmeyişleri Atatürk döneminin kültür politikalarına 

tamamen mi ters düşmektedir? Bunun cevabını verebilmek için soycu ve kültürel 

milliyetçi ideolojilerin arkasında da yer alan daha geniş bir misyonun ele alınması 

gerekmektedir ki o da Batılılaşmadır.     

 

3.2.2. Batılılaşma ve Antik Yunan Oyunları 

 

Tek Parti dönemi kültür politikaları çerçevesinde Antik Yunan’ı, onun 

uygarlığını ve tiyatrosunu sahiplenme yönündeki özellikle tiyatro dışı çevrelerden 

gelen çabaları, sadece Türk-Yunan ilişkileri, dış politika veya çağdaş Yunanla bir 

hesaplaşma çerçevesinde değerlendirmek yanıltıcı olur. Bora’ya göre, Kurtuluş 

Savaşı sadece Yunanlılara karşı verilmemiştir. Ne bir ulus kurma adına yapılmış bu 

savaş ne de bu yeni ulus-devletin önünde duran “davalar”, sadece Yunanlılarladır. 

“Esas dava Batı’yladır – Yunanistan’la olan dava-davalar, o ana davaya vekâleten 

önem taşır.” 839 Diğer bir deyişle, Kurtuluş Savaşı sadece Yunanlılara karşı değil 

                                                 
839 Bora, a.g.e., s. 35. 
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aynı zamanda Batı’ya karşı kazanılan bir zafer olarak algılanmakla beraber topyekûn 

Batılılaşma ihtiyacı da gün be gün belirginleşmektedir. Genel anlamda soycu ve 

kültürel milliyetçiliklerin ikisinin de Antik Yunan kültürü üzerinde hak sahibi olma 

talebinin ardında esasen Antik Yunan kültürel mirasında somutlaşan bir Batı ideali 

ve Batı’nın eriştiği uygarlık seviyesine ulaşma isteği yatmaktadır. Karacasu’ya göre, 

soycu milliyetçilikle  

 

Tarihsel olarak kendine varlık gerekçesi bulan Türk, aynı zamanda geleceğini gördüğü 

Batı’ya da eklemlenmenin önünü açmayı başarmıştır… [Hem soycu hem de kültürel 

milliyetçilik] bunu aynı amaç uğruna, önde aydınlanma, gelişme, ilerleme, Batılılaşma altta 

ise özgüven kazanıp bir tür kendini yüceltmeyle aşağılık olma duygusunu yenmek adına 

yapmaktadırlar. 840  

 

Diğer bir deyişle Avrupa medeniyetinin kökenine sahip çıkılarak, çağdaş Avrupa 

uygarlığının doğal bir üyesi olduğumuz demeye getirilmektedir. Örneğin Ülken, 

Türk Tarih Tezi’ni şöyle değerlendirmektedir: “Tarih tezimiz insanî medeniyetin 

köklerine nüfuz etmek ve kavimler arasındaki müşterek eserin içinde hakikî 

rolümüzü görmek imkânlarını hazırlamıştır.” 841  

 

[Ülken’e göre, Avrupa medeniyetine dahil olmak] bir medeniyeti bırakıp ötekine geçmek 

değil; fakat bir Rönesans yapmak, kapalı medeniyetin çerçevesini kırarak en eski köklere 

kadar inmek ve beynelmilel münasebetlerin çokluğundan doğan beşerî medeniyetin 

yürüyüşüne köklerden itibaren karışmak, bir kelime ile hakikî nasyonalizm yapabilmek için 

geniş bir ümanizma hareketi uyandırmak lâzım geliyor…Orta Asyada, Mezopotamya ve 

Mısırda başlayarak Anadolu yolile Yunan ve Romaya geçen dünya medeniyeti kendi hattı 

üzerinde yoluna devam etmektedir. Bizler ilk halkalarından itibaren iştirak ettiğimiz ve 

içinde büyük roller oynadığımız bir insanî medeniyet kervanına yeniden katılmak ve kapalı 

kavsimizi kırarak bu mütemadî hat üzerinden yerimizi bulmak şevkini duyuyoruz. 842 

 

Ülken için Rönesans, Avrupa’nın değil, kendimizin sayılan bir antikiteye 

dönüştür.  Bu yüzden de ulusalcılık ve hümanizm aynı şey olarak nitelendirir. Lakin 

bu eşleştirmeden rahatsızlık duyanlar da vardır.  
                                                 
840 Karacasu, a.g.e., s. 336-337. 
841 Hilmi Ziya Ülken, “Tanzimata Karşı”, Đnsan, No: 1, 15 Nisan 1938, s. 9. 
842 a.g.e., s. 13-14.  
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Devrimci kadronun öncüleri de milliyetçilik-hümanizm bütünleşmesini değil, çelişkisini 

yaşa[mıştır]. Mesela Mahmut Esat Bozkurt’a göre, ‘bütün dünya tek bir Türk delikanlısının 

burnunun kanamasına değmez.’ Bozkurt, kendi kendisine sorar: ‘Bütün bir insanlıktan, bir 

şey duymuyor musun, insanlığı sevmiyor musun? Pek çok şeyler duyuyorum ve seviyorum. 

Fakat ıssız dağlar başında koyunlarını güden yarım çarıklı Türk çobanı, bana daha çok şeyler 

duyuruyor, daha çok sevgiler sindiriyor. O kadar ki, insanlık eski Mısırıyla, 

Yunanistanlarıyla, Romalarıyla ve bütün bu eserleriyle ayağa kalksalar ve yanıbaşlarında 

bugünün kendi verimleri olan bütün medeniyeti, musikisiyle, şiiriyle, sanatlarıyla, bütün 

eserleriyle gözümün önüne dikilseler, benim gözüm, benim duygum, benim sevgim, yine 

ıssız dağlar başında yanık kavalı üfleyen, yarım çarıklı Türk çobanındadır. O, bunların 

hepsinin üstündedir. 843 

  

 Antik Yunan’ı sahiplenmeye direniş gösterilmiş olsa da, resmi tezlerde Antik 

Yunan kültürünün öne çıkartılması aynı zamanda Osmanlı kültürel mirasının, diğer 

bir deyişle geleneğin de inkârından kaynaklanmaktadır. Yeni kurulan devlet 

kendisine bir gelenek arayışı içerisindedir. Sezen’e göre,  

 

Cumhuriyet kendini imparatorluğun, yani tarihin bir antitezi olarak gördüğü için, geleneksel 

kültüre, bazen yabancı, bazen düşman bir tavır takındı. Öbür taraftan milliyetçi olma ve milli 

bir kültür kurma azminde idiler. Türk tarihinin kaynaklarına inmenin sebebi, milli devlet 

hüviyeti kazanmış modern bir toplumun kendine dönüşünü hazırlamaktı. Milli devlet, milli 

tarihle bütünleşmelidir…Geleneksiz bir kültür olamazdı… Ama geleneği devam ettirmek, 

kendi varlıklarını inkâr etmek gibi görünüyordu. Bu yüzden Batı kültürü ile Türk kültürünün 

kök itibariyle aynı olduğunu, böylelikle Batı kültürünü almakla kendi özümüze dönmüş 

olduğumuzu söylemeye varan yorumlara başvurdular. 844 

 

Dolayısıyla hem soycu hem de kültürel milliyetçilikte, Antik Yunan kültürel 

mirasını Batı’nın geleneği olduğu için sahiplenme isteği ortaya çıkmaktadır. Bunun 

en temel sebebi de, hem kültürel hem de soycu milliyetçiliğin Osmanlı’nın kültürel 

mirasını reddetmesidir. Soycu milliyetçiliğin Orta Asya’ya, Anadoluculuğun 

uygarlığın beşiği olarak Anadolu’ya yaptıkları vurgularla “Kendini Osmanlı’dan 

bütünüyle ayrık bir biçimde tanımlamak isteyen, ‘milli kültür’ü olan yepyeni bir ulus 

                                                 
843 Sezen, a.g.e., s. 534.  
844 a.g.e, s. 288-289. 



 
 

287 

icat etmenin peşinde olan yeni devlet Osmanlılığın dışında bir Türklük 

tasarla[n]mıştır.” 845  

Bu açından bakıldığında dünya tiyatrosunun kökenini Türkleştirme ihtiyacı 

duymasa da Ertuğrul’un “Ben buraya gelen Yunanlı sanatkârların adedini 

kıskanıyorum” 846 sözleri daha büyük bir anlam kazanır.  Sonuçta Batılı anlamda 

Türk tiyatrosunun ulusal bir geleneği yoktur. Geleneksel Osmanlı/Türk tiyatrosu 

(Ortaoyunu, Karagöz, Köy Seyirlik Oyunları) Tanzimat’la birlikte başlayan ve 

günümüze dek süregelen Batılılaşma boyunca Batılılaşma yanlısı aydın ve 

tiyatrocular tarafından benimsenmemiş, hatta dışlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarındaki tiyatro pratiğinde de geleneksel tiyatroya bir ilgi olmadığı ortadadır. 

Gerçekten Cumhuriyet’in reddi miras politikası çerçevesinde Tek Parti döneminde 

geleneksel tiyatronun gündeme gelmesi de beklenemezdi.  

Türk tiyatrosunun Osmanlı’ya değil de Batı’ya dayanan bir geleneği 

olmasının gerekliliği ve buna mukabil diğer alanlarda olduğu gibi tiyatroda da 

Osmanlı mirasının reddiyle baş gösteren bu geleneksizlik, Cumhuriyet’e kadar iyi 

kötü Fransız tiyatrosu örnek alınarak giderilmeye çalışılmıştır. Ancak Meşrutiyet’te 

ilk kez Fransız tiyatrosunun da örnek aldığı bir tiyatro geleneğine –Antik Yunan 

tiyatrosuna – bakılması gerektiği yönündeki bir fikir Yahya Kemal tarafından ortaya 

atılmıştır. Bu fikir Cumhuriyet’in çok erken bir döneminde bu konuya işaret eden 

Ziya Gökalp’in argümanlarıyla da desteklenmiştir: “Z. Gökalp’in gözünden Fransız 

klasik yazını Yunan Latin örnekleri üzerinde biçimlenmiş bir ulusal yazın örneği 

ortaya koyar.” 847  Gökalp’e göre,  

 

Türkçülüğe göre, edebiyatımız yükselebilmek için iki sanat müzesinde terbiye görmek 

mecburiyetindedir: Bu müzelerden birincisi halk edebiyatı; ikincisi Garb edebiyatıdır… 

Edebiyatımızın ikinci nev’i modelleri de Homeros’la Vergilius’tan başlayan tüm klasiklerdir. 

Yeni başlayan bir millî edebiyat için en güzel örnekler klasik edebiyatın bedîalarıdır… 

Çünkü genç milletler, mefkûreleri, kahramanlıkları ilâ eden bir edebiyata muhtaçtırlar. 

Klasik edebiyatlar, umumîyetle bu maksadı temin edecek mâhiyettedir. Son zamanda 

Fransa’da gençliğe yeni mefkûrelere [milliyetçilik] doğru yeni bir hamle vermek için yeni 

                                                 
845 Karacasu, a.g.e., s. 341-342.  
846 Ertuğrul, a.g.e., s. 1.  
847 Açık, a.g.e., s. 113.  
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klasikler mektebinin teessüs etmesi de klasik edebiyatın bu terbiyevî rolünü ispat eden canlı 

bir delildir. 848  

 

 Ulusalcı kültür politikalarının yürürlüğe konduğu Atatürk dönemi ve 

hümanist kültür politikalarının ağır bastığı Đnönü dönemi kültür politikalarının 

tümünün – genel tabiriyle Tek Parti dönemi kültür politikalarının – ulusalcılık kadar 

önemsediği ilke bu sebeplerle Batıcılıktır.  

 

Atatürk dönemini gerçekten bir Türk Rönesansı olarak nitelemek mümkündür. Çünkü O, 

Đslâm kültürünü aşarak Orta Asya kültürü üzerine dayanmak istemiştir… Aynı metodu daha 

önce Avrupalılar uygulamıştır. Onlar da Hıristiyan kültürünü aşarak eski Yunan ve Latin 

kültürüne uzanmışlardı. Bu açıdan Atatürk’ün kültür hareketi tipik bir Türk Rönesansı olarak 

kabul edilebilir. Đnönü dönemi ise doğrudan doğruya Batı rönesansının izlediği stratejiyi 

izlemiştir. 849   

 

Atatürk ve Đnönü dönemlerinin önemli kültür aktörlerinden biri olan ve yıllar 

sonra bu dönemi değerlendiren Eyüboğlu bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:  

 

Mustafa Kemal’in erkenden sezinlediği gerçek şudur: Batı kültürü çağdaş insanlığın özlediği 

ve bütün eski kültürlerin emzirdiği bir kültürdür ve emperyalistlerin, para babalarının değil, 

bütün dünya halklarının malıdır ve de bu kültür emperyalizminin aracısı olmak şöyle dursun, 

ona karşı savaşabilen, ezilenleri ezenlere, sömürülenleri sömürenlere karşı yürütebilen tek 

kültürdür… Ezilenlerin ezenlere karşı bu kültürden başka silahı yoktur… Yeni Türkiye Batı 

emperyalizmine «Defol!», Batı kültürüne «Buyur» diyerek kurulmuştur. 850 

 

Başka bir deyişle, “Kemalistler Batılılaşmak gibi bir sevdanın peşinden giderler. 

Batılılaşma ayakta kalmanın, Batı karşısında yok olmamanın, bağımsızlığını 

koruyabilmenin yegâne aracıdır.” 851 Tunaya’nın da belirttiği gibi,  

  

                                                 
848 Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”, s. 260.   
849 Ersoy Taşdemirci, “Hasan Âli Yücel’in Türk Millî Eğitimine Hizmetleri”,  100. Doğum 
Yıldönümünde Hasan Âli Yücel, Haz. Songül Boybeyi, Ankara, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk 
Kültür Merkezi Yayını, 1998, s. 92-93.  
850 Sabahattin Eyüboğlu, “Emperyalizm ve Kültür”, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Haz. 
Azra Erhat, Đstanbul, Cem Yayınevi, 1981, s. 358.  
851 Karacasu, a.g.e., s. 342.  
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Nasıl ki Rönesans, Eski Yunan ve Latin kaynaklarına, Batı medeniyetinin köklerine inişi 

ifade etmişse, Türk Devrimi de Batılılaşmak için aynı kaynaklara inmelidir. ‘Yunanca ve 

Latinceye’ (yani ) köklere gitmezse, bilelim ki Batı uygarlığına gitmiş olmayız. Kendimizi 

Batı usulleriyle tanımamız gerekir. Hafız’ı ve Fuzulî’yi ‘Şekspir yoluyla’ anlamamız lazım. 

Devrim, bu suretle içe işleyecektir.852 

 

Eyüboğlu da, 

 

1954’te ‘Batı-Doğu’ başlıklı makalesinde , ‘Avrupa dünyamızın gençliğidir, yeniden doğuşu, 

yarına açılan penceresidir’ diye yazar: ‘Đnsanlığın bütün değerleri Avrupa’dadır demiyorum; 

Yunan öncesi ve Avrupa dışı değerlerin varlığını, hatta türlü bakımlardan üstünlüğünü inkâr 

etmiyorum; fakat insanlığın değer olarak nesi varsa bugün ancak Avrupa sayesinde ortaya 

çıkabileceğine, ancak Avrupa kafası ile faydalı olabileceğine inanıyorum. En derin düşünce 

kaynaklarının Doğu’da olduğunu kabul etsek bile Avrupasız bu kaynaklar kuru çeşmelerden 

farksızdır. 853 

 

Hem Atatürk hem de Đnönü dönemlerinde muasır bir ulus-devlet olma 

yolunda Batılılaşmak tek çaredir. Diğer yandan, Batılılaşma geri dönülemez ve 

vazgeçilmez bir süreç olsa dahi çatışmasız değildir. Bu çatışmaların nereden 

kaynaklandığını tespit etmek gerekirse; öncelikle Batılılaşma ve uluslaşma söylem 

politikaları birbirleri ile örtüştürüldüğü ölçüde çatışmaktadır. Nitekim Türkiye, Batı 

uygarlığı içinde yer almaya çalışan özgün bir ulus-devlet olma iddiası taşımakta; Batı 

uygarlığı içinde erimemek için de Batılı olmak ile Türk olmak arasındaki ayrımı 

sıklıkla gündeme getirmektedir. Diğer bir mesele yine muasır olabilmekle ilgilidir.  

Muasır aynı zamanda hem Batılı hem de çağdaş olabilmek anlamına gelmektedir ki 

çağdaş Batı’yı yakalamak adına Antik Yunan kültürünü ön plana çıkarmak veya onu 

sahiplenmek Tek Parti dönemine özgü sorunsallardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son olarak da, muasırlaşma her ne kadar laikleşmeyle eşleştirilse de, 

sonuçta çağdaş Batı aynı zamanda Hıristiyan bir kültürdür ki zaman zaman bu da 

Batılılaşma çerçevesinde kültür politikacılarının ve aydınların gündeminde yer 

almıştır. Tek Parti döneminin Batı’ya kaynaklık eden Antik Yunan kültürünü ve 

                                                 
852 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri II, Đstanbul, Yeni 
Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., 1999, s. 63 
853 Koçak, a.g.e., s. 402. 
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özellikle tiyatrosunu algılayış/uygulayış biçimini değerlendirirken muasır bir ulus-

devlet olmak çerçevesinde gündeme gelen bu ikili karşıtlıkları incelemek 

gerekmektedir.   

 

3.2.2.1. Ulusal ile Batılı  

 

 Yeni kurulan bir ulus-devletin kültürel kimliğinin oluşturulmasındaki en 

büyük hedefler arasında elbette kendine ait bir tarih, dil ve sanat üretmesi başlıca 

önem teşkil etmektedir. Bir de bu ulusal altyapı geçmişten bugüne devredilmiyor ve 

yeni baştan kurgulanmak isteniyorsa hem zaman hem de iş yükü anlamında yeni 

ulus-devlete düşen görevin yükü daha da artmaktadır. Osmanlı’nın bu alanlardaki 

mirasının reddi üzerine kurularak kendi geçmişiyle ilgili sürekliliği kırmış olan bir 

ulusun karşısında hem tertemiz bir sayfa açılmakta hem de doldurulması güç bir 

boşluk yaratılmaktadır. Aynı zamanda geçmişin (Osmanlı’nın) izlerinin de silinmesi 

beklendiğinden Cumhuriyet’in kültür ve sanat politikalarının tamamen bir kopma ve 

yeniden inşa sürecine işaret ettiği ortaya çıkacaktır.    

Böylesi bir kültürel dönüşümün beklendiği ortamda genel anlamda Tanzimat 

döneminde Batı etkisinde ortaya çıkan sanat dallarını daha sorunsuz bir geçiş dönemi 

yaşanması için elverişlidir. Çünkü bu sanatlar (tiyatro, resim, çok sesli müzik gibi) 

zaten Batılı örneklerin taklidiyle gerçekleştirilmişler ve geleneksel olandan mümkün 

olduğunca bağımsız bir şekilde ilerleme kaydetmişlerdir. Tanzimat’la birlikte ortaya 

çıkan Batı etkisindeki Türk tiyatrosu da Osmanlı geleneği üzerine değil zamanının 

Fransız tiyatrosunu örnek alarak kurulmuştur. Nitekim hayatta kalabilmek için 

Batılılaşmanın kaçınılmaz olduğuna işaret eden Osmanlı modernleşmesi içinde Batılı 

sanat dallarının alınması ve adapte edilmesi bir sorun teşkil etmemiştir. Ama yok 

olmayı önlemek için Batılılaşmak yerine, bir ulus-devlet olarak var olmak isteyen 

Türkiye Cumhuriyeti için örneğin Batı temelli bir tiyatro geleneği aynı zamanda 

ulusal bir tiyatro kurma çabasının karşısındaki en büyük sorunlardan da biri değil 

midir? Sonuçta Batı örnek alınarak kurulmuş olan bir tiyatro nasıl 

ulusallaştırılacaktır? Batı’nın taklidi olmaktan çıkarak ulusal bir kimlik 
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kazanabilecek midir? Bu doğrultuda Batı tiyatrosuna kaynaklık eden Antik Yunan 

tiyatrosunun ve oyunlarının işlevleri ne olacaktır?  

Türkiye’nin ulusal kimliğinin oluşumu sürecinde tiyatronun, Đstanbul Şehir 

tiyatrosunda ama özellikle de Anadolu’daki Halkevleri’nde resmi Türk Tarih Tezi’ni 

ve kurtuluş mücadelesini halk yığınlarına anlatmak gibi ulusalcı bir misyonla 

araçsallaştırıldığını biliyoruz. Buna mukabil hem kurulduğu Meşrutiyet döneminden 

beri neredeyse repertuarının tamamı Fransız tiyatro eserlerine ve az da olsa Batı 

klasiklerini yer veren Đstanbul Şehir Tiyatrosu ama daha da önemlisi ulusalcı tezlerin 

kalesi Halkevleri’nde Cumhuriyet’le birlikte Batı klasikleri çok az sahnelense bile 

sahnelenmesi ve çevrilmesi yönündeki tartışmaların artmış olması şunu 

göstermektedir: Tiyatro Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren hem ulusalcılık hem 

de Batılılaşma tezlerinin birlikte tartışıldığı bir mecra olmuştur.  

Örneğin, tiyatro faaliyetlerini ulusalcı-batıcı söylemin halka aktarılmasındaki 

belki de en elverişli kültürel araç olarak gören yazar, eğitmen ve bürokrat Đsmail 

Hakkı Baltacıoğlu’nun, “Halkevlerinde Gösterit” adlı yazısında halkevleri tiyatro 

şubelerinin oyun repertuarlarının ne olması gerektiği konusundaki yorumları 

şöyledir:  

 

Halkevlerinde oynanacak olan piyesler iki türlü olabilir. Bir takımı klasikler ve o ayardaki 

ulu eserlerdir. Bunlar insanlığı inceleyen eserler olduklarından bütün insanların malıdır, 

bizim de malımızdır. Đkinci grup piyesler sosyal diyebileceğimiz eserlerdir. Burada sosyalden 

maksat milli grubun siyasi, hukuki, ahlaki, ekonomik ve bilimsel iradesiyle olan ve millet 

davalarını tez olarak ortaya atanlardır. 854 

  

Baltacıoğlu için ulusal ve Batılı bir tiyatro kurmanın yolu hem ulusal tezleri yayacak 

oyunların hem de Batı klasiklerinin sahnelenmesinden geçer. Batı klasikleri insanlığa 

mal edilmiş oldukları için, ulusalcı eserler de ulusa mail edilecek oldukları için 

sahnelenmelidirler.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında sistematik tercüme faaliyetleri 

yürütülmediğinden dolayı Baltacıoğlu’nun bu önerisini hayata geçirecek kadar Batı 

klasiği mevcut değildir. Atatürk dönemi boyunca Antik döneme ait eserler arasında 

                                                 
854 Đsmail Hakkı Baltacıoğlu, “Halkevlerinde Gösterit”, Yeni Adam, No: 203, 1937.  
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sadece bir oyununun – Sophokles’in Kral Oedipus adlı eserinin – Kral Ödip adıyla 

A. Niyazi tarafından çevrilip Darülbedayi’de 1932 yılında sahnelendiği 

bilinmektedir. 855 Bunun dışında herhangi bir Antik Yunan oyunu çevirisine veya 

prodüksiyonuna rastlanmamıştır. Antik Yunan eserleri gibi bu eserlere nazaran daha 

sık çevrilen Shakespeare ve Molière eserlerinin çevirileri de aydınlar tarafından 

yetersiz bulunmaktadır.  

 

Teessüf olunmalı ki, bu ana kadar bizde klâsiklerin tercümesine yanaşılamadığı gibi, 

Avrupa’daki büyük müdekkiklerin her memleketi âlakadar eden bazı âsâr-ı mühimmesi de 

bizim lisanımıza nakledilememiştir… Türk milleti bu noksanı ne vakit telâfi edecektir? 

Küçük milletler, hâtta bizim hâkimiyetimiz altında asırlarca yaşamış milletler bile bu 

klâsikleri tercüme etmişlerdir. Hem de manzum olanları manzumen nakletmişlerdir. Bazı 

eserlerin iki tercümesi bile vardır. Ben eminim ki, diğer milletlerdeki mütercimler de nakden 

müstefîd olmamışlardır. Bâ-husus bunların içinde bir takım fakir paspaslar da vardır. 856 

 

Ahmet Cevdet’e göre, kısa bir zaman öncesine kadar Osmanlı Đmparatorluğu altında 

yaşayan azınlıkların dahi (ki bahsettiği büyük olasılıkla Balkanlar’daki devletlerdir) 

kendi ulus-devletlerini kurduktan sonra Batı klasiklerini kötü şartlarda ve istedikleri 

gibi olmasa da çevirmiş olmaları söz konusudur. Ahmet Cevdet’e göre bu 

Avrupa’daki her ulusu ilgilendiren önemli bir vazifedir; Batı’da ve Batılı bir ulus-

devlet kurduktan sonra yapılması gereken işlerden biri de budur. Keza yine bu 

dönemin önde gelen edebiyat figürlerinden Peyami Safa da Batı klasiklerinin 

çevrilmesi yolunda benzer bir önerme yapmaktadır.  

 

«Vak’a-i hayriyye»den beri biz yeni bir medeniyete intibak devri geçiriyoruz. Bu intibak, 

millî hüviyetimizi silerek şahsiyetimizin köpürmesine mâni olacak bir taklit safhasında 

kalmadığı müddetçe garp örneklerine sık sık bakmaktan niçin korkalım? Hattâ garbı 

meşketmekte geç kalmış olmamız endişesi, her türlü millî korkularımızı bastırır: Daha dünya 

klasiklerini tercüme etmiş değiliz; daha çırağı olduğumuz garp marifetinin eşiğinde sayılırız; 

                                                 
855 Darülbedayi, No: 31, 1932’de bu oyunun ilanı yer almaktadır.  
856 Ahmet Cevdet, “Mütalâaya Şayan Eserler”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II,  Haz. Mehmet 
Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 216.      
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tam içeriye ayak atacağımız bir devirde, millî endişelerle geri çekilmek, her mânâsıyla geri 

gitmek olacaktır. 857 

 

Safa’ya göre, Batılılaşma serüvenin başlangıcında atılan en önemli siyasi adımlardan 

biri olan Yeniçeri Ocağının tasfiyesinden (Vak’a-i hayriyye) bu yana Batılılaşma 

sürecinde olan Türkiye’nin önündeki en büyük görevlerden biri henüz tam olarak 

çevrilmemiş olan Batı klasiklerini tercüme ederek Batı uygarlığına doğru bir adım 

atmaktır. Lakin Safa bu Batı uygarlığına geçiş evresinde hissedilen “millî korkular”a 

da dikkat çekerek ulusal ile Batıcı tezlerin karşı karşıya gelmekte olduğunu da ima 

etmektedir. Ona göre yapılması gereken “taklit” etmeden Batı’yı almaktır. Ama 

henüz Batı’da ne olduğunu bile bilmeden, diğer bir deyişle Batı’nın eserlerini 

çevirmeden bunu yapmak pek de mümkün değildir.  

  Tiyatro alanındaki çeviri eksikliğini gayet net bir şekilde ortaya koyan M. 

Kemal ise Cumhuriyet ve Cumhuriyet öncesi oyun çevirisi hakkındaki eksikliğe 

dikkati çekerken aynı zamanda Türk tiyatrosunun ilk kez çeviri faaliyetleri sayesinde 

başladığını vurgulamaktadır. Ona göre tüm Batı tiyatrosunun kökeni olan “nazarî bir 

muhakemeden sonra yalnız tefekkür ve tefelsüfte aynı zamanda temaşaî şekilde 

bugünün eserlerinden ayrılan ve gökten nazil bir din kitabı gibi gelen lâyetegayyer 

klâsikler”i 858 (ki kastettiği Yunan klasikleridir) sahneye koyamamanın asıl sebebi 

şudur:  

 

Bugün elemanlarımız, sahnemiz, tiyatro anlayışımız, klâsiklere ait malûmatımız ve nihayet 

terceme edecek muharrirlerimiz buna kâfi mi? Esşil, Oripit, Sofokl, Virjil, Dante, Şekspir, 

Şilleri Rasin, Korney, Molyer oynayalım dediğimiz gün bütün bu istifham silsilesine cevap 

vermek mecburiyetindeyiz. Bugün terceme kütüphanemize gözümüzü çevirdiğimiz zaman 

orasını tamtakır göreceğimiz muhakkak… Raflarımızda ne encümeni danişten geçmiş, ne 

Almanlardaki gibi profesör heyetlerinin yaptığı her klâsik eserin beş altı tercemesi, hatta ne 

bugünün mutavassıt edebiyatından tercemeler var. Lâkin yine hiç şüphe yokki tiyatro 

Türkiyeye adımını atarken , Ahmet Vefik Paşa gibi büyük bir adamın sayesinde, kuvvetlice 

atmış, yarının Türk tiyatrosu için temel vazifesini 859  

                                                 
857 Peyami Safa, “Memleket ve Edebiyat”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II, Haz. Mehmet Kaplan, 
Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
s. 155.    
858 M. Kemal, “Klasikleri Oynamalı mıyız?”, Darülbedayi, No: 14, 1931, s. 7. 
859 a.g.e., s. 6-7. 
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M. Kemal, tercüme eksikliği yüzünden Türkiye’nin Batılı ülkelerin tiyatro adına kat 

ettiği mesafenin çok gerisinde olduğunu dile getirir. Zamanında başlayan tercüme 

faaliyetlerimizin bir sürekliliği olmaması, Türk tiyatrosunu çok zor bir durumda 

bırakmıştır. Eğer Türk tiyatrosu uluslararası bir üne kavuşturulmak isteniyorsa, 

Avrupalı devletlerin yaptığı gibi klasiklerden başlayarak öncelikle bir tiyatro 

kütüphanesi oluşturulmalıdır.  

 

Medeni devletler manzumesinde bulunmaklığımız ilim, fen, sanat cephelerinde istidat 

[maharet] ve kabiliyetimiz bizi diğer milletlere peyrev olmaya sevk ediyor [bizim başka 

milletlerin izinden gitmemiz gerekiyor]. Binaenaleyh bugün modern tiyatronun istiane ettiği 

ve yenicilerin de tecrübe tahtası vazifesini gören klasiklere asırlardan beri binlerce âlimin göz 

nuru döktüğü, kafa patlatıp da tahliline uğraştığı bu şaheserlere kati ve muntazam adım 

atmamız elzem ki bu suretle ülkesi bütün yeryüzü, milleti bütün dünya insanları olan bu 

eserlerle sahnemizi beynelmilel bir şöhrete isal etmiş olabilelim.860 

 

M Kemal’e göre Türkiye zaten Batı uygarlığı içinde yer almaktadır ve bu yüzden de 

Batı’daki diğer ulus-devletlerin yolundan gitmelidir. Modern ulusal tiyatroların örnek 

aldığı ve eserlerini böylelikle oluşturduğu klasiklere bakmak Batılı bir ulus-devlet 

olan Türkiye’nin görevidir. Bu, aynı zamanda Türk tiyatrosunun Batı’daki 

bilinilirliğini arttırmak açısından önemlidir.  

Tercüme aracılığıyla Türkiye’nin henüz boş olan tiyatro kütüphanesine eser 

kazandırmak ve böylelikle sahnelenebilecek bir repertuar oluşturmak, Atatürk 

döneminde olduğu kadar, Đnönü döneminde de sıklıkla gündeme getirilen konulardan 

bir tanesi olmuştur.  Eğer Batı eserleri bir an evvel çevrilip sahnelenmezse ortada 

sahnelenecek eser kalmayacağı vurgulanmış ve hatta ulusal bir Türk tiyatrosu 

kurmak bir yana Türk tiyatrosunun tamamıyla yok olacağı tehlikesi gündeme 

getirilmiştir.   

 

Devlet tiyatrosunda ve operasında kendi milli eserlerimizin oynanmasına gelince; biz henüz 

tiyatro ve operayı levazımı tamam olmak üzere tesis etmiş değiliz. Daha işin başındayız. 

Nasıl ki memleketimizde klâsik olmuş mevzuları okutuyorsak, yeni nazariyelerden, yeni 

                                                 
860 a.g.e., s. 7. 
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çıkmış eserlerden bahsetmeyip klâsik olmuş fikirler ve kitapları veriyorsak konservatuvarda 

da pek tabii olarak klâsik olmuş eserleri temsil mevzuu olarak, opera olarak vermekteyiz. Bu 

böyle olmazda kuruluş devrinde bulunan Devlet konservatuvarının mektep mahiyeti zail 

olmak tehlikesine mâruz bulunur. Amma bu demek, ilerde büyük eserler verilir, Devlet 

konservatuvarının dışında umumî bir kıymet kazanır ve klâsik mahiyet alırsa bunlar yabancı 

eser değildir, oynanamaz değildir. Bilâkis böyle eserleri teşvik etmek Devlet tiyatrosunun 

vazifeleri içerisindedir. 861 

 

Ancak ulusal ile Batılı bir devletin ne tür bir tiyatro repertuarına sahip olması 

gerektiği yönündeki tartışmalar Đnönü dönemine kadar bu konuda bir adım atılmasına 

yol açmamıştır. Her ne kadar Batı tiyatrosuna ve onun geleneğinin benimsenmesine 

dikkat çekilse de bu bir tasarı olarak kalmış, proje devletçe sahiplenip hayata 

geçirilmemiştir. Đnönü döneminde dahi ulusal ve Batılı olanın karşıt olduklarını 

düşünen aydınlara Başoğlu cevap yazmak gerekliliğini hissetmiştir.  

 

Dünya çapında kıymet kazanacak şiir, müzik, opera eserlerimizin temini, şüphesiz yine kendi 

halis ve öz halk temlerimizden alacaktır. Millî kültür hazinemizi zenginleştirecek ve dünya 

çapında kıymet kazanacak romanımız, tiyatromuz özünü, şüphesiz kendi insan kitlelerimizin 

özünden alacaktır. Fakat bu kıvama gelmek için evvelâ kendimizi büyük dünya kıymetleriyle 

de zenginleştirmek zarureti vardır. Büyük Türk operası yoluna ancak, bugün yaptığımız gibi, 

Fidelio’dan varılır. Büyük Türk tiyatrosuna varacak yol Sophocles’den, Molière’den, 

Shakespeare’den, Bernard Shaw’dan geçer. Kültür otarşisi fikrini müdafaa edenler bizi 

millî’ye değil, ancak kısırlığa, geriliğe götürebilir. Bunlar millî kültürümüz için genişleyen 

ufuklara bakmaktan korkan miyop kişilerdir… Bizi ise millî hudutlarımız içinde dünya 

medeniyet âlemi ile sıkı temas halinde olarak medenî ve ileri milletler arasında yüksek 

kültürlü ve medenî bir millet olarak yer almak istiyoruz. 862 

 

Sonuçta Türk ulus-devleti gibi Türk tiyatrosunda da beklenen Batılı devletler 

arasında kendisine bir yer edinebilmektir. Başoğlu “kendi milletinin özüne” yönelik 

bir tiyatro yapabilmek için öncelikle Batılı eserlerden ve ilk olarak da Antik Yunan 

eserlerinden başlanması gerektiğini dile getirir. Ona göre Batı tiyatrosunun reddi ve 

öze dönmek biçiminde tezahür eden görüşler ulusal Türk tiyatrosunun oluşmasının 

                                                 
861 Hasan Âli Yücel’in T.B.M.M. Konuşmaları ve Đlgili Görüşmeler, C. I, Der. Canan Yücel 
Eronat, Ankara, TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu, t.y., s. 68.  
862 Muzaffer Şerif Başoğlu, “Garp Hayranlığı ve Kültür Otarşisi”, Adımlar, Yıl: I, No: 3, Temmuz 
1943, s. 82-83.    
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önündeki en büyük engellerdir. Coğrafi olarak da yakın olunan Batı medeniyeti 

içinde onlar gibi “yüksek kültürlü ve medenî bir millet” olmak için tiyatro alanında 

onların geçtiği tüm aşamalardan geçilmelidir.  

 Başoğlu’nun ulusaldan önce “yüksek kültürlü ve medeni bir millet” olmaya 

yaptığı vurgunun Đnönü dönemi kültür politikalarının başlıca misyonu olduğu 

söylenebilir. Nitekim Đsmet Đnönü’nün Çeviri Hareketi’nin resmi düzeyde ilk 

adımının atıldığı I. Türk Neşriyat Kongresi’de yaptığı şu konuşmada, hem ulusal 

hem de Batılı bir ulus olmanın ya da ulusal bir kültür oluşturmanın tek yolunun 

Antik Yunan’dan başlayarak Batı kültürünün sanat ve düşünce yapıtlarını çevirmek 

olduğunu (Tek Parti dönemi hümanizmasını tarif etmektedir) dile getirmiştir.    

 

Eski Yunanlılar’dan beri ulusların sanat ve düşünce yaşamında oluşturdukları başyapıtları 

dilimize çevirmek, Türk ulusunun kültüründe yer tutmak ve hizmet etmek isteyenlere en 

değerli aracı hazırlamaktır. Edebiyatımızda, sanatlarımızda ve düşüncelerimizde istediğimiz 

yüksekliği ve genişliği bol yardımcı araçlar içinde yetişmiş olanlardan beklemek doğaldır.  

Bu çeviri dizilerinin kültürümüzde büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz.  863 

 

Carl Ebert de, Devlet Konservatuarı’ndaki bir Antik Yunan temsili sonrası 

Đsmet Đnönü’nün kendisine söylediklerini aktardığı bir yazısında Antik Yunan’dan 

başlayarak tüm eserlerin oynanmasının, bir diğer deyişle hümanist projenin tiyatroya 

da uygulanmasının Đnönü için önemini açıklamaya çalışmıştır: 

 

Sophocles’in Kral Oidipus temsilinden sonra koluma girmiş, derin düşüncelere dalmış olarak 

benimle koridorda bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Sonunda durdu ve ‘Ulusun genç 

kuşağının bu yepyeni çabada başarıya ulaşmasını benim neden bu kadar şiddetle istediğimi 

anlamalısınız’ dedi. ‘Biz Türkler yıllar boyunca eyer üstünde oturduk, dünyanın belki 

yarısını ele geçirdik, Viyana kapılarına dayandık. Bu uzun seferler zinciri sürerken 

yendiğimiz ulusların sanatlarını da bir savaş ganimeti gibi aldık ve kendimize mal ettik. Eğer 

sizin çalışmalarınız bir gün, öz yaratma gücümüzle, bu sanatlarda en başarılı başka 

devletlerle boy ölçüşebileceğimizi bana tanıtlarsa, bu, kuşkusuz, yaşamımın en mutlu günü 

olacaktır.864 

                                                 
863 Suat Karatay, Yurdanur Salman, “Vedat Günyol’la Söyleşi”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 
Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 134.  
864 Devlet Tiyatrosu Dergisi, Nisan 1974, sayı 59’dan aktaran Sevda Şener, Cumhuriyet’in 75. 
Yılında Türk Tiyatrosu, Đstanbul, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 1997, s. 54. 
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Đnönü hakkında anlatılan bu kısa anekdot aslında pek çok anlamı içinde 

barındırmaktadır. Öncelikle Đnönü de, ancak bir Batı klasiğini sahneye koyarak Batılı 

ulus-devletlerin tiyatrolarıyla yarışabileceğimiz yönündeki hâkim görüşü 

desteklemektedir. Ancak Đnönü için tüm Batı klasiklerinden farklı olarak bir Antik 

Yunan oyununu sahneye koymak başka bir ehemmiyet daha arz eder. Antik Yunan 

oyununu sahneye koymak Đnönü için bir uygarlık değişimini ifade etmektedir. 

Dönemin ‘biz zaten Avrupalıyız ve bu yüzden de Avrupa klasiklerini 

sahnelemeliyiz’ şeklinde tezahür eden görüşlerinin aksine, Đnönü Türklerin ancak bu 

oyunları, özellikle de bir Antik Yunan oyununu sahneye koyarak gerçek anlamda 

Batılı olabileceğini dile getirmektedir. Antik Yunan oyununu sahnelemek Đnönü için 

Türklerin yerleşik bir kültüre ve uygarlığa geçebildiği anlamına gelmektedir ki 

burada Osmanlı’nın yerleşik kültürü reddedilmekte, Orta Asya’yla doğrudan bir 

bağlantı kurulmaktadır. Đnönü’nün çok doğru bir şekilde tespit ettiği gibi Antik 

Yunan oyunları, tiyatro alanında Batı’nın yerleşik bir uygarlığa geçtiğini sembolize 

eden ürünler arasındadır. Bu anlamda, Đnönü’nün bu sözleri Antik Yunan oyunlarının 

sahnelenmesi konusuna farklı ve orijinal bir açılım getirmiş olsa da, Tek Parti 

döneminin kültürel öykünmeci yaklaşımından çok da bağımsız değildir.  Nitekim, 

Đnönü Devlet Konservatuarının sahnesinde bir Antik Yunan oyunu sahnelemenin “öz 

yaratma gücümüzle, bu sanatlarda en başarılı başka devletlerle boy ölçüşmek” için 

yapıldığını dile getirir.  

Đnönü’nün bu sözleri çeviri hareketinin de arkasında olan ve ne kadar Batılı, o 

kadar ulusal şeklinde tezahür eden Batılılaşma denklemine paraleldir. Hem Kurultay 

hem de Koçak’a göre, dönemin en önemli kültür politikaları denklemlerinden biri 

budur. Eğer Batılı ürünleri biz temsil edersek, bizim olur. Kurultay ve Koçak, Hasan 

Âli Yücel’in Ankara Devlet Konservatuarı’nın ilk mezuniyet töreninde yaptığı şu 

konuşmayla bu denklemin bir açıklığa kavuştuğunu belirtmişlerdir 865:  

 

                                                 
865 Kurultay, a.g.e., s. 26. 
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Müellif bizden olmayabilir, bestekâr başka milletten olabilir. Fakat o sözleri ve sesleri 

anlayan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet konservartuvarının temsil ettiği piyesler, 

oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve millîdir. 866 

 

Kurultay’a göre,  

 

Burada iki unsur dikkat çekicidir. Birincisi yabancı olanın ‘kendi idrakinde (zihinsel) 

tekrarı’; ikincisi de anlama tamamlandığı zaman yabancılığını yitirmesi. Bu vurgular, 

zamanın anlayışını tekrarlar gibi gözüküp yabancı etkisini maruz göstermek değil, doğrudan 

ulusçuluk anlayışının belirli bir tezahürüdür. 867  

 

Öte yandan Hasan Âli Yücel ve Đnönü’nün bu sözleri, Tek Parti dönemi boyunca 

süregelen kültürel milliyetçiliğe karşı evrenselci duruşun neden Türk tiyatrosunu 

veya edebiyatını Batılı etkilere teslim etmek anlamına gelmediğini açıklamak istemiş 

de olabilir. Nitekim Đnönü döneminde halen çeviri faaliyetleri aydınlar tarafından 

ulusalcılık ve ulusal edebiyatın gelişimi ile ilişkilendirilerek haklı gösterilmeye; Batı 

edebiyatının kökeni olan Antik Yunan edebiyatından itibaren Batı edebiyatının 

aktarımının ulusalcı bir çaba olduğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır:  

 
Tarih boyunca çevirilerin çeşitli ulusların dilinin ve edebiyatını ne yönlerden etkilediği söz 

konusu edilir, örneğin Roma dünyasında Yunan yazınının özümsenerek Lâtince bir 

edebiyatın oluşması, Fransa’da Lâtin yapıtlarının halk diline aktarılması ile Fransızcanın 

biçimlenmesi, Almanya’da Luther’in Kutsal kitapları Almancaya çevirmekle Almanca dili ve 

edebiyatının ortaya çıkması, vb. Bu açıdan incelenince, çeviri olgusunun Batı’da Rönesans, 

Uyanış akımının temelinde yer aldığı açıkça belirir. Çeviri ulusal kültürü biçimleyip 

geliştiren, uluslar arası düzeye varmasına yol açan bir etkendir, öykünmeyi değil, tersine 

özgünlüğü, ulusallığı doğuran bir yöntemdir… Kısacası, bu çeviri ve yazıların hepsi asıl 

amaç olarak kendi özgün benliğimizi bulma, yazınımızdaki klasik olabilecek öğeleri gün 

ışığına çıkarma, özellikle oluşmakta olan Türk diline yeni ve yapıcı yol ve yöntemler aramayı 

gözetmektedir. 868 

 

                                                 
866 Çıkar, a.g.e., s. 96.  
867 Kurultay, a.g.e., s. 26.  
868 “Azra Erhat’la Konuşma”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, 
Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 46.  
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Azra Erhat’ın bu açıklamalarını, ulusal ve Batılı ikilemini bir özgünlük ve taklitçilik 

ikilemine dönüştürenlere karşı bir cevap olarak nitelendirmek gerekir. Batılı ulus-

devletler de Türkiye gibi kendilerini önceleyen klasikleri çevirerek ulusal 

edebiyatlarını şekillendirmişlerdir. Bu eserleri çevirmek ulusal dili ve edebiyatı 

zenginleştiren bir etmendir. Klasikleri çevirme işinin, Batı’yı taklit etmek, ulusal ve 

özgün olanı yitirmek anlamına gelmeyeceğini söyleyen Erhat, bilakis bu çabayı 

ulusal kimliği bulmak ve özellikle kendi dilimizde klasik olanı ortaya çıkarma 

olanağı yakalamak olarak sunmuştur. Kendi dilimizde klasik öğelerin ne olduğunu 

belirtmese de, Batı klasiklerinin ulusal yazınındaki klasiğin keşfini sağlayarak onu 

taklitçilikten uzaklaştıracak olması yolundaki savının klasiklerin çevrilmesi işini Batı 

taklitçiliği olarak gören bir çevreye yöneltildiği açıktır.  

  Nurullah Ataç ise benzer bir biçimde klasikler ve özellikle Antik Yunan 

klasiklerinin kendi dönemleri içinde ulusal kimliğin oluşmasına yaptıkları katkıları 

açıklamaya koyulur. Ataç’a göre, zamanında ulusal kültürün gelişmesine katkı yapan 

tragedyalar, şimdi de ulusal bir tiyatro kurma aşamasında olan Türk tiyatrosu için bu 

yönüyle bir örnek teşkil edebilir:  

 

Demin Sophokles’i andım. Sophokles zamanında tiyatronun ne olduğunu bir düşünün: bütün 

Atina halkı, bir yurt ödevini yerine getirmek için tiyatroya gidermiş, öyle seyredermiş. Yani 

seyredenler arasında ortak duygular varmış. Bugün ise biz Sophokles’in tragedyalarını, 

bizden yirmi dört, yirmi beş yüzyıl önce gelmiş büyük bir şaire borçlu olduğumuz saygı ile 

dinliyoruz: onun inandıklarına inanmıyoruz, aradığımız güzellik onun aradığı güzellik değil, 

ölçülerimiz büsbütün başka. Anlatmak istediğimi başka türlü söyliyeyim: tiyatro millî olması 

gereken bir sanattır. Sophokles millîdir, Shakespeare, Molière, Goldoni millîdir. Ama 

zamanlarında millîdir. Bugün ise millîliğin üstüne çıkmışlardır, bütün insanlığın malı 

olmuşlardır. Bütün insanların malı olduğu için de kalabalığın değil, ayrı ayrı her insanın 

malıdırlar. Shakespeare’i okuyabilirim, yıllarca okuyabilirim; arasıra olursa tiyatroda da 

seyredebilirim. Arasıra diyorum, yani millî eserler oynıyan, zamanımızın eserlerini oynıyan 

bir tiyatromuz olursa o tiyatroda yılda bir iki kez görebilirim. Sophokles, Shakespeare, 

Molière bizim için birer hoca olabilirler, tiyatro yazarlarımız onlardan çok şey öğrenecektir; 

her şeyden önce de millî olmayı, zamanlarının adamı olmayı öğreneceklerdir. Bizde ise daha 

millî bir tiyatro belirmiyor. Bizim toplumumuzun, yani yirminci yüzyıldaki Türk toplumunun 

tiyatrosunu. Türk toplumunu her sınıfile ilgilendirecek tiyatroyu kurmaya çalışan adam 

çıkmıyor. Bazı eserler yazılıyor; içlerinde iyileri de var. Ama hiçbiri tüm toplumu gözeterek, 
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ortak duyguları hesaba katarak, ortak zevki arayarak yazılmıyor. Sophokles’in, 

Shakespeare’in, Molière’in dersini anlıyamadık. 869 

 

Ataç’a göre, bugün klasik olarak adlandırılan eserlerin tamamı zamanında ulusal 

kültürün ve milli bir ortaklık duygusun oluşmasına katkıda bulunmuştur. Antik 

Yunan döneminde Antik Yunan tiyatrosu seyircileri bir vatandaşlık görevini icra 

etmek için bir araya getirebilmiştir. Onun için klasiklerin ve özellikle Antik Yunan 

klasiklerinin en önemli vasıfları “toplumu gözeterek, ortak duyguları hesaba katarak, 

ortak zevki arayarak” gerçek anlamda ulusalcı bir yazın ortaya çıkarmış olmalarıdır. 

Yoksa yazılacak olan yeni Türk tiyatrosu eserlerinden; klasik döneme özgü “inanç, 

estetik anlayışı ve ölçüleri” taklit etmeleri beklenmemektedir. Ataç; hem klasik 

yazının ulusalcılığa katkı yapan yönlerini gözeterek ulusal eserler verilmesini; hem 

de klasik eserler artık ulusal olmaktan çıkıp  “dünya insanının ortak malı” olduğu 

için bu eserlerin sahnelenilmesini talep etmektedir.  

Gerek Antik Yunan oyunlarının çevrilmesine büyük katkısı olan Erhat ve 

Ataç’ın gerekse onlarla birlikte hareket eden ve hatta onların önünü açan Đnönü ve 

Yücel’in çabalarıyla, “3 Temmuz 1941’de kurulan Ankara Devlet Konservatuarı ile 

Tercüme Bürosu arasında sıkı bir temas kurularak, talebeye örnek olacak büyük 

eserlerin kısa zamanda tercüme ettirilmesine ve böylece gelecek günlerin Türk sahne 

muharrirlerine, hem de aktörlerine yüksek değerde numuneler verilmesine 

çalışılır.”870 Antik Yunan oyunlarının hem çeviri hem de sahnelenmesinin bu kadar 

desteklenmesine, hatta yüzde olarak bakıldığında Antik Yunan oyunlarının 

çevirisinin tüm diğer çevirilere kıyasla Fransızca eserlerden sonra ikinci sırada yer 

almasına rağmen, bu çeviriler Tek Parti döneminin son on yılında gerçekleşmiş, 

dolayısıyla çok fazla Antik Yunan oyunu sahneye konmamıştır.  

Batı ve ulusal Türk tiyatrosu tartışmaları bağlamında ele alınması gereken en 

önemli sahnelemeler şüphesiz Selim Nüzhet Gerçek’in Đstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 

Tiyatro Tarihi Matineleri adıyla sahneye konmasını sağladığı bir dizi Antik Yunan 

ve Roma oyunudur. Gerçek, tiyatroyu Đstanbul’daki seyircinin kolay izleyebilmesini 

                                                 
869 Nurullah Ataç, “Bir Oyun Üzerine”, Söyleşiler, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1964, s. 70-
71. Yazının orijinali için bkz. Ulus, 21.05.1945  
870 Carl Ebert, “1942-1943 Ders Yılı Temsil Bayramı”, Devlet Konservatuvarı: Temsil Bayramı, 2 
Mayıs – 18 Haziran 1943, Ankara 1943, s. 4’ten aktaran Çıkar, a.g.e., s. 97.  
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sağlamak ve seyirciye tiyatronun gelişimi konusunda bir perspektif verebilmek 

amacıyla iki ayrı sene iki ayrı matine halinde düzenlemiştir. Bunların ilki Türk 

tiyatro tarihi ile ilgili matinedir. Đkincisi ise Antik Yunan ve Latin kültürlerine ait bir 

seçkiden oluşmaktadır. Đkinci matine, Đnönü döneminin hümanist kültür 

politikalarının bir uzantısıdır çünkü Türk hümanizmasında da Batılı derken ilk 

anlaşılan Batı kültürünün kaynağı olan Antik Yunan ve Roma kültürlerine ait 

eserlerdir. Bu dönemde Batı tiyatro tarihinin diğer dönemlerini içeren başka tarihi 

matineler düzenlenmemiştir.  

Her iki matinenin de amacı tiyatro seyircisini Türk ve dünya tiyatro tarihi 

açısından eğitmeye yöneliktir. Bu iki matine hakkında dikkat çeken bir diğer nokta 

ise şudur:  Türk tiyatro tarihi matinelerinde Tanzimat’ın ilk yıllarında (hatta Namık 

Kemal’den önce) yazılan tiyatro eserleri sahnelenmiştir. Dolayısıyla hem Batı 

tiyatrosunun öncüleri hem de Batılı etkisinde Türk Tiyatrosunun öncülerinin yer 

aldığı bu tarihi matinelerde, ulusal ve Batılı olan aynı öneme haizdir. 

 

Şehir Tiyatrosunun gerek dram, gerek komedi, gece faaliyeti yanında bir de gündüz faaliyeti 

vardır ki her nedense gazetelerimizde kâfi derecede akis uyandırmamaktadır. Dram kısmında 

bu faaliyete, geçen mevsim «Türk Tiyatrosu Tarihi» matineleriyle başlanmıştı. Beş ay devam 

eden programda tiyatromuzun bidayetinden Namık Kemal’e kadar bütün müelliflerimizin 

eserleri yer almıştı. Fakat hepsini bir mevsime sıkıştırmak zarureti dolayısile bazı piyeslerin 

ancak birer perdesini temsil etmek mümkün oluyordu. Bu sene daha esaslı bir işe girişildi. 

Altı aylık bir program tertip edilerek tiyatro severlerimizin gözleri önüne «Tiyatro Tarihi»nin 

ana hatlarını çizmek teşebbüsüne girişildi ve her ayın son üç perşembesi saat 16,30 da ilk 

piyes müelliflerinin eserleri aynen temsil olunmaya başlandı. 871 

 

Gerçek, Türk Tiyatrosu dergisinde bu matineleri şu şekilde tanıtmaya 

devam eder:  

 

Görüldüğü veçhile Dinonyzos ayinlerile başlayan Yunan tiyatrosunun en mühim üç 

şahsiyetinin eserleri yer almıştır: Trajediye ilk şeklini veren Eschyle’in Prométhéé Zincirde 

adlı ölmez eseri ilk defa olarak temsil edilecektir. Trajediyi tekâmüle eriştiren Sophocle’den 

şimdiye kadar iki eser temsil edilmişti: Oedip Roi ve Antigone. Bu sefer sahneye konulacak 

                                                 
871 Selim Nüzhet Gerçek, “Promete Zincirde-Elektra: Tiyatro Tarihi Matineleri”, Akşam, 28 
Teşrinisani 1942, s. y. 
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olan Electra Yunan trajedisinin mükemmel bir numunesidir. Alceste adlı trajedisi temsil 

edilecek olan Euripide trajediye insani hisler sokan ilk müelliftir. Temsil edilecek olan bu 

eser onun hususiyetini pek güzel göstermektedir. Yunan trajedisi yanında aynı kuvvet ve 

ehemmiyetle ilerleyen Yunan komedisinden Aristophane’ın Kurbağalar adlı eseriyle parlak 

bir numune vermiş olacağız. Bu komedinin bir hususiyeti de eşhasının eserlerini evvelce 

gördüğümüz müelliflerden mürekkep bulunmasıdır. Bunu müteakip Latin tiyatrosuna 

geçilecektir. Latin tiyatrosu Yunan tiyatrosu izleri üzerinden yürümüş fakat yeni bir tekamül 

merhalesi kaydetmemiş ise de o devirler için bir varlık olarak tanınmıştır. 872 

 

Yunan tiyatro tarihini ve hatta Roma tiyatrosunun Yunan tiyatrosuyla ilişkisini, 

yazarların tek tek tiyatro tarihinde ön plana çıkmış yönlerini kronolojik bir 

sıralamayla ele alan bu çok kısa metinle oyunları izleyecek olan kitleye tiyatronun 

başlangıç evreleri ile ilgili eğitici bir panorama vermeye çalışılmıştır. Bu kısa tanıtım 

yazısına ek olarak her oyundan önce oynanacak olan Yunan ve Roma trajedisi veya 

komedisi ve bu oyunları yazan oyun yazarları hakkında herhangi bir tiyatro tarihi 

kitabını aratmayacak derecede ayrıntılı bilgiler de oyun broşürü olarak dağıtılmıştır. 

Gerçek’in seçkisi ve bu seçki hakkındaki açıklamalar, seyircilere dağıtılan 

kitapçıklarla tanıtılan Antik Yunan Tiyatrosu matineleri sayesinde, tiyatro seyircisi 

ilerleyen yıllarda Şehir Tiyatrosu sahnesinde görmeye pek, hatta hiç fırsat 

bulamayacağı Alkestis gibi eserleri, belirli bir çerçeve içinde öğrenmiştir.  

Atatürk ve Đnönü dönemleri boyunca özellikle tiyatroyla ilgili tartışmalarda 

genel olarak klasiklerin ve bu klasikler içinde de özellikle Antik Yunan ve Roma 

oyunlarının çevirilerinin ve sahnelemelerinin, Batılı bir ulus-devletin tiyatroya 

yaklaşımını sahiplenmek kadar ulusal bir tiyatro ve tiyatro kütüphanesi kurmak için 

de önemi vurgulanmıştır. Batılı olan tiyatroyu sahiplenmek ve ona ulusaldır demek 

hem kültürel milliyetçi hem de evrenselci görüşe sahip olanları rahatsız etmeden 

Batı’ya yönelmeyi kolaylaştıracak bir formüldür. Ama aynı zamanda ulusal tiyatroyu 

kurabilmek için Batılı kaynaklara gitmek mecburiyeti; Batı klasikleri biran evvel 

çevrilip ulusal tiyatro kütüphanelerinde yer almazsa ulusal bir tiyatronun henüz 

oluşmadan sonlanacağını düşüncesi ve ancak Batılı eserler sahnelenirse ulusal 

tiyatronun uluslararası bir kabul göreceği gibi savlar aslında Batı tiyatrosu karşısında 

                                                 
872 Selim Nüzhet Gerçek, “ Tiyatro Tarihi Matineleri”, Türk Tiyatrosu, No: 159, 1942, s. 1. 
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Türk tiyatrosunun ve hatta genel anlamda Batı hümanizmi karşısında Türk 

hümanizminin yetersiz görülmesinden duyulan endişeyi de yansıtmaktadır.  

 

Bir gün bütün insanlığın idrak edeceğine inanmış bulunduğumuz Türk hümanizmasının 

yepyeni bir safhası, Devlet Konservatuarı’nın bağrında doğmaktadır. Türk hümanizması, 

beşer eserinde istisnasız kıymet veren, ona zamanda ve mekanda hudut tanımayan hür bir 

anlayış ve duyuştur. Hangi milletten olursa olsun insanlığa yeni bir düşünüş, yeni bir duyuş 

getiren her esere bizim yüreklerimizden besleyeceğimiz his, ancak saygı ve hayranlıktır […] 

Müellif bizden olmayabilir, bestekâr başka milletten olabilir. Fakat o sözleri ve sesleri 

anlayan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet konservatuvarının temsil ettiği piyesler, 

oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve millîdir. 873 

 

Nitekim Yücel’in Devlet Konservatuarının açılışında “Devlet konservatuvarının 

temsil ettiği piyesler, oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve millîdir” demeden önce 

sarf ettiği bu sözler düşünüldüğünde aslında yolun başında olunduğu, çok geç 

kalındığı duygusu daha da netlik kazanır. Nitekim Koçak’a göre bu sözlerde,  

 

Eski çatışmacı ton – kısmen rejimin yerleşerek kendini daha güvenli hissetmesinden de ötürü 

– yerini ‘stoacı’ bir kabullenmeye ve belli belirsiz bir serzenişe (‘bir gün’) bırakmıştır ama 

nihai doğrulama mercii hala dıştadır. Türk hümanizmasını bir gün görecek olan ‘bütün 

insanlığın’ aslında ikiz göndergesi olduğu sezilir. Biri, canlı türü olarak bütün insanlar, 

ikincisiyse – operada Çin, Peru veya Kenya müziği değil, Đtalyan, Rus ve Alman müziği icra 

edildiğine göre – Batı dünyası ve özellikle ‘insanlık’ kurgusunun kayıtlı olduğu Batı 

hümanist felsefesi. Şu halde Batı’nın bakışı, aynanın ardından, aynayı geçerek bizi 

gözlüyordur. Türk hümanizması da bu bakış nezdinde doğrulanacaktır. Ama böyle bir 

doğrulanışın hep ertelenmeye mahkûm olduğuna yukarda  değinmiştik; Meltem Ahıska’nın 

belirttiği gibi bir çifte yansıtma işlemi geçerlidir burada: Batı’nın gözünden bize yansıyan 

imge, her zaman çoktan bizim oraya yansıttığımız yetersizlik imgemizdir. Bu ayna ilişkisi, 

ego ve ego ideali arasında çifte yansıtmada olduğu gibi, kendini sürdüren bir eşitsizlik 

üzerine kurulmuştur: Ego idealin aynasında isteklerini, isteklerini çünkü yetersizliğini ve 

yetersizliğini çünkü isteklerini görecektir hep. 874 

 

                                                 
873 Çıkar, a.g.e., s. 96.  
874 Koçak, a.g.e., 397-398.  



 
 

304 

 Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosuna yönelip ulusal tiyatro kurmak için Batı’yı 

yakalama yarışı işte bu “yetersizlik” ve “istek” arasındaki gidiş gelişten ibarettir. Bir 

anlamda asla Batı’nın – burada Batı tiyatrosunun – yakalanamayacak olmasına bir 

“serzeniş”tir. Bunun için Gerçek’in matineleri örneğinde de olduğu gibi Batı’nın 

kaynaklarına inme ihtiyacı hissedilmiştir. Ancak Batı tiyatrosunun kaynaklarına 

gitmenin tek nedeni bu mudur? Tiyatroda Batı’nın bugününe değil de başlangıç 

evresine bakmak gerektiği yönündeki argüman aslında kültür politikaları açısından 

gündemde olan Tek Parti dönemine özgü bir başka sorunsalı da ortaya çıkarmaktadır. 

O da antik ile çağdaş Batı meselesine Tek Parti dönemi kültür politikalarının 

getirdiği açıklamalardır.  

  

3.2.2.2.  Antik ile Çağdaş Batı   

  

 Tek Parti döneminde Antik Yunan oyunlarının çevirisi ve sahnelenmesi ve 

genel anlamda Antik Yunan kültürünün incelenmesi konusundaki tartışmaların odak 

noktası Batı kültürüne kaynaklık eden eserlere yani ilklere dönülmesidir. Atatürk 

döneminden itibaren tiyatro sanatçıları ve yöneticileri de dâhil olmak üzere geniş bir 

aydın çevresi, çağdaş Batı tiyatrosunun örnek alınmasının üstünde fazla durmamış, 

hatta bazıları çağdaş Batı tiyatrosundan örneklerin sahnelenmemesi gerektiğini 

savunmuşlardır. Đnönü döneminde klasiklerin ve özellikle Antik Yunan’ın örnek 

alınması yönündeki bu ısrar Adımlar dergisinin çevresinde toplanan yazarlar 

tarafından eleştirilse de Tek Parti döneminin genel söylemi içinde Batılı olabilmek 

için  asıl kaynak Antik Yunan’dır. 

 Antik Yunan tiyatrosu konusundaki ilk tartışmaların başladığı dönemden 

itibaren neden Antik Yunan oyunlarının ele alınması gerektiği özellikle tiyatro 

çevreleri ve bazı gazeteci/yazarlar tarafından tartışılmıştır. Đlk tartışmaların ana 

konusu neden Antik Yunan eserlerinin ve özellikle de tiyatro eserlerinin çevrilmesi 

gerektiği hakkındadır. Bu soruyu “Hangi Eserlere Muhtacız?” şekilde soran Hikmet 

Şevki’ye göre,  

 

Tiyatro eserleri mevzuubahs olduğu zaman, muhtelif noktalarda düşünmek 

mecburiyetindeyiz. Evvelâ memleketimizde henüz tiyatroyu lâyıkıyla bilen ve tedkik etmiş 
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olan mühim bir gençlik mevcut değildir. Heyet’i temsiliyelerin vazifesi, gençliğe bu yüksek 

sanatın her noktasını, her kısmını anlatmak ve öğretmektir. Ecnebi lisanını bilmeyen gençlik, 

garbın klasik âsârı hakkında en basit fikre bile sahip değildir… Hiç şüphe yok ki, bu hareket 

gençliğin sanat hususundaki tedkik ve tetebbuuna karşı gösterilen bir ihmaldir. Avrupa 

tiyatrolarında, klâsik âsârı temsil eden hususâ heyetler vardır. Bunlar sırf bu mühim vazifeyi 

deruhte ettikleri için hükûmetten tahsisat alırlar. Bir heyet-i temsiliye o gününü en yüksek bir 

eserini sahnesinde yaşatırken, diğeri mazinin bir şaheserini temsile çalışır. Sanatın mazisi 

daima hürmete değer. Sanatta mazinin, istikbal kadar mühim bir mevkii vardır. Nitekim 

Robert de Flers klasik âsâr hakkında şu mütalaayı yürütmektedir:  «Mazi, terakkiye azmeden 

milletler için korkunç bir düşmandır. Terakki adımı atarken mazinin hatalarını düşünmeli, 

fakat ona merbut bulunmamalıdır. Mazinin itikat ve ananelerine bağlanmak, terakkiye, 

inkişafa veda etmek demektir. Yalnız bu nazariyeden, sanatı istisna etmelidir; çünkü sanatın 

mazisi takdire şayandır… O daima hürmetle anılmalıdır. Temâşânın mazisi, eski asırların 

kucağında yaşanmış ve ilk defa tiyatro ihtiyacını hissetmiş muharrirlerin tezlerini, 

nazariyelerini taşır, gençlik eski tezlerle yenilerini mukayese etmek fırsatını, ancak klasik 

eserler vasıtasıyla elde edebilir. » 875 

 

 Hikmet Şevki’ye göre, diğer alanlarda “mazi düşkünlüğü” ilerleme açısında 

tehlikeli bile olsa sanat alanında mutlaka geçmişe bakılmalıdır. Hikmet Şevki, 

tiyatroda geçmişe ve geleneğe (ki bundan bahsederken Antik Yunan tiyatro 

geleneğine işaret etmektedir) bakılmasını iki açıdan önemli bulmaktadır. Ona göre 

ilk olarak bu gelenek başarılı bir gelenektir; ikinci olarak da genç nesil ancak bu 

eserleri yenileriyle karşılaştırarak tiyatro konusunu ilk düşünen insanlarla 

bugünkülerin savunduğu fikirler arasındaki farkı anlayabilir.   

Hikmet Şevki’yle hemen hemen aynı soruyu (“Hangi Piyeslere Đhtiyacımız 

Var?”) soran M. Kemal’e göre ise klasikleri sahnelemek aynı zamanda bu konuda 

henüz deneyimi olmayan, diğer bir deyişle tiyatro estetiği bilemeyen tiyatro 

seyircisinin yetişmesi açısından önemlidir.    

 

Henüz müesses bir tiyatro fikrimiz yok… Teatral bir terbiyemiz yok. Tiyatroyu eğlence mi, 

yoksa bedii [estetik] bir ihtiyaç mı telâkki ediyoruz? Bu henüz malum ve vazılı değil. 

Çabalıyoruz ve daldan dala sevkmeye mecburuz. Temaşağer kitlemizin içinde alman 

tiyatrosundan, klasiklerden, fikir piyeslerinden fransız eserlerinden vodvillerden, 

                                                 
875 Hikmet Şevki, “Hangi Eserlere Muhtacız?”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C. II, Haz. Mehmet 
Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 210.     
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komedilerden, bir az da melodramlardan zevk alanlarımız var. Bunlar Avrupa muhtelif 

Avrupa memleketleri görenlerle hiç Avrupa görmeyip de yurdunda Ortaoyunundan 

başlıyarak Mınakyan tiyatrosundan zevk almış kendine göre bir tiyatro fikri edinmiş 

olanlardır. Bu, muhtelif zevkler taşıyan tiyatro muhiplerini tatmin etmek lâzım. Lâkin acaba 

bu ayrı ayrı zevklere hizmet etmek kolay mı? Yahut doğru mu? Ne kolaydır, ne de doğrudur. 

Biz tiyatroyu bedii bir ihtiyaç olarak kabul etmeliyiz… Tiyatrosu yüksek milletlerin en 

mütekâmil eserlerini alıp oynamak lazım. Yenilikte de fazla acele etmiyelim. Bırakalım. 

Tiyatronun babası ve şerefli muazzam bir mazisi olan milletler sırf bu binlerce senelik 

sistematik tiyatroyu yıkmak için uğraştıkları bu tecrübe hengamesini bitirsinler. Bu zafer 

neticesinde yeni sanatın ‘ekol’lerini teessüs etsin. O zaman biz de bu kervana peyrev oluruz. 

Ama şimdilik sırf merakı izale için senede iyi seçilmiş bir iki ‘yeni’ eser oynanabilir. Bu da 

sırf bir gazetenin havadis vermesi gibi bir şey olmalı. Yani sahnemizin dünya tiyatrosunda 

olup bitenlerinden halkımıza bir parça bahsetmesi gibi.  876 

 

Hem Hikmet Şevki hem de M. Kemal tiyatronun yüksek bir sanat olarak 

algılanması gerektiğini savunmuş; Hikmet Şevki fikren yetişmekte olan tiyatro 

sanatçılarına, M. Kemal ise estetik bir zevk olarak tiyatro izleyicilerine bu yüksek 

sanatı öğretmek mecburiyeti üzerinde durmuştur. Her ikisi için de tiyatronun yüksek 

sanat olarak icrası ve seyri için bir tiyatro terbiyesi ve eğitimi gerekmektedir ki; 

bunun yolu da tüm Avrupa’nın klasiklerinin, ama özellikle de ilklerin – Antik Yunan 

oyunlarının çevrilmesinden, oynanmasından ve seyredilmesinden – geçmektedir. 

Hikmet Şevki ve M. Kemal için bugünkü Batı tiyatrosu ancak bir “mukayese” için ya 

da “havadis” olarak önem taşımaktadır.   

M. Kemal’e göre Antik Yunan oyunlarına, sadece tiyatro sanatını yükseltmek 

açısından değil, Türk insanı ruhen yükseltmek açısından da ihtiyaç vardır.  

 

Bütün insan enmuzeçlerinin, daha doğrusu insan ruhunun taşıdığı yaradılış mahsulü huylarla, 

sonradan muhitin tesiri ile edindiği tufeyli huyların doğurduğu hadiselerin kuvvetle çizilmiş 

ana hatlarını taşıyor. Klâsik camiasının kahramanları, yaşayan her çeşit insanın bir 

kabartmasıdır ki bu teşhis ve ruhî keşif, riyazi bir kat’iyyet taşıyor. Mesela, hisset, riya, 

kahramanlık, ahlaksızlık, kıskançlık, intikam, aşk, fazilet, haydutluk, asalet düşkünlüğü, fesat 

vesaire gibi ruhi hadiseler beşeriyet dimağının mekanizmasını harekete getirdiği gün tecelli 

etti. Bunların haricinde hiçbir eser yazılamaz. Bugünün büyük eserleri bugünün elbisesi, 

adetleri, yaşayışı ile süslü bir çerçeve, tabi bugünün tekniğine göre temaşaî bir şekil taşıyor. 

                                                 
876 M. Kemal, “Hangi Piyeslere Đhtiyacımız Var?”, Darülbedayi, No: 13, 1931, s. 11. 
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Buna bütün tiyatrocuların imanı vardır. Zira teolojik devrede insan akıl itibarile henüz 

tekemmül göstermiyor fakat şu muhak-kakki ruh itibarile bugün ne ise o zaman da öyle idi. 

Yani ruhun tekemmül etmediğini bu devrin eserleri bize ispat ediyor. Bu kadar nazarî bir 

muhakemeden sonra yalnız tefekkür ve tefelsüfte aynı zamanda temaşaî şekilde bugünün 

eserlerinden ayrılan ve gökten nazil bir din kitabı gibi lâyetegayyer klâsiklere biz yükselebilir 

miyiz? Bu yükselişte bir küstahlık veya cehalet olabilir mi? 877 

 

Dolayısıyla, M. Kemal, insan hakkındaki bütün duyguların klasik eserlerde 

bulunduğunu, bugün yeni bir şey yazılamayacağı gibi bugün yeni bir şey 

hissedilemeyeceğini; diğer bir deyişle Antik Yunan eserlerinin bugün insanın 

duygularına dair ne varsa onlara cevap vermiş olduğunu söylemektedir. Ona göre 

bugünün tiyatrosu sadece klasik eserlerin zamana ve mekâna göre kılık değiştirmiş 

halleridir. Aklın bu kadar gelişmediği ama ruhun en az bugünkü hatta daha fazla 

olgun olduğu bir dönemdeki eserleri sahneleyerek insanımızın manevi gelişimine 

büyük bir katkı yapılacağını savunurken, aynı zamanda neden çağdaş Batı 

tiyatrosuna değil de Antik Yunan’a bakılacağını gerekçelendirmeye çalışmaktadır.  

 Antik Yunan ve çağdaş Batı kültürleri karşılaştırması sadece tiyatro için 

yapılmamıştır. Özellikle Đnönü dönemi hümanist kültür politikaları ile Batı 

hümanizmasının kaynaklarına yöneliş kültürel devrimin kendisi demek olmuştur. 

Antik Yunan ve Latin kültürleri,  

 

Türk Devrimi’nin gelişmesini ve onun ideolojik gıdasını sağlayacak [temel] kaynaktır. 

Özellikle, öğretim alanında uygulanması Batılılaşma için şarttır. Buna göre nasıl ki 

Rönesans, Eski Yunan ve Latin kaynaklarına, Batı medeniyetinin köklerine inişi ifade 

etmişse, Türk Devrimi de Batılılaşmayı gerçekleştirmek için aynı kaynaklara gitmelidir. 

‘Yunanca ve Latinceye’ (yani ) köklere gitmezse, bilelim ki Batı uygarlığına gitmiş 

olmayız.878  

 

Ne var ki kültür politikalarındaki bu hümanist duruş, uygulamaya konduğu andan 

itibaren eleştirilmeye de başlanmıştır. Özellikle Adımlar dergisi ilk sayısının giriş 

                                                 
877 Kemal, “Klasikleri Oynamalı mıyız?”, s. 7. 
878 Kaya Akyıldız, “Mavi Anadoluculuk”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve 
Batıcılık, C. III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 475.  
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yazısında çağdaş Batı’nın bu kadar geri plana atılmasını sadece Türkiye üzerinden 

değil dünyadaki benzer bir hümanist eğilimi de dikkat çekerek eleştirmiştir.   

 

Bugün garpta kendine «humanizma» adını veren ve yukarıda ana çizgileriyle belirttiğimiz 

mânadan ayrı ve dar bir mâna taşıyan sarih bir cereyan var. Avrupa’da ve Amerika’da bu 

«humanist» ler ve «yeni humanist»ler (neo-humanists) kültür ve insan kemalinin yalnız 

geçmişte, eski, Yunanda, eski Romada, Rönesansta bulunduğuna inanan insanlardır. Bunların 

mümessillerine büyük, fakat izahı güç olmıyan sebeplerden dolayı umumiyetle insan 

ilimlerde geri kalmış olan, dünya üniversitelerinde de rastlıyoruz. Bunlar, kemâle, olgunluğa 

varmak için, hattâ bugünün yeni istikametlerini bırakmak pahasına olarak, mâziye dönmek, 

onlar gibi yaşamak, onlar gibi duymak iddiasını güden mâzi düşkünleridir. Bu cereyana 

mensup olan insanlar arasında da zamanımızın makine, endüstri medeniyetinin insan ruhunu 

bozduğuna inanan mürteci insanlar da vardır. Bunların terbiyecileri arasında, mekteplerde 

bugünün ihtiyaçlarından doğan faaliyetlerin, bilhassa teknik faaliyetlerin, aleyhtarı olanlar 

vardır, insanın zeka ve şahsiyet olduğuna, teknik öğretim ihmal edilerek, yalnız Lâtince yolu 

ile varılacağına inananlar vardır. Halbuki biz, yirminci asır yıllarının kültür sahasındaki 

başarılarına da ve makinanın (iyi plânlaştığı takdirde) insanı şimdiye kadar görülmemiş 

derecelerde yükselteceğine inanıyoruz. Yarının, milletimiz ve insanlık için dünden daha 

parlak imkânlara gebe olduğuna inanıyoruz.879 

 

Adımlar dergisi yazarlarına göre, Avrupa’da çağdaş Batı’yı redde varan Antik 

Yunan ilgisinin altında endüstrileşmeye ve teknik ilerlemeye karşı duyulan korku 

yatmaktadır. Adımlar, bugün hem Avrupa’da da hem Türkiye’de de “Đnsan ruhunu 

bozduğuna” inanılan endüstrileşmeden sakınmak için Avrupa’nın kaynaklarına 

dönmeyi düşünenleri eleştirmektedir. Adımlar kültürel geçmişi yadsımamakla 

birlikte geleceğe bakılmasını önermektedir:  

 

Bununla, geçmişin büyük kültür, sanat ve fikir eserlerin inkâr ediyor değiliz. Bilâkis 

milletimizin ve dünyanın büyük ederleri olmadan, Yunus, Nasrettin Hoca, Sinan, Fuzulî, 

Fikret, Homeros, Eflâtun, Aristo, Virgil, Geordano Bruno, Galile, Newton, Shakespeare, 

Goethe ve Tolstoy ilh… gelmeden bugüne gelemezdik diyoruz. Tam vatandaş ve insan 

olarak genişlemek bunlarla yükselmek lâzımdır, diyoruz. Fakat bugünü inkâr ederek, bugünü 

hor görerek değil… Evvelâ bugünü içten duyduktan, bugününü hamlelerini kavradıktan, 

bugününü iştiyaklarını sezdikten sonradır ki bunu gerçek olarak başarabiliriz. Böyle 

                                                 
879 “Adımlar , Adımlar, No: 1, Yıl: I, Mayıs 1943, s. 3-4.   
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anlaşılırsa, geçmiş, ölü bir yük olmaktan çıkar, yeni hamlelerimizin bir kaynağı olur. Biz 

geçmişe bugünden bakıyoruz; geçmişi bugünün binbir tecrübeden sonra elde edilmiş 

gözlükleri ile görüyoruz. Geçmiş, ileri gidişimiz üzerine yüklenen bir yük, bizi geriye çeken 

bir engel olduğu zaman onu tereddütsüz aramızdan atarız. Biz kültür sahasında inkılâpçılığı 

bu mânada anlıyoruz. Bu satırlarda hülâsa olarak söylediklerimizin teferruatını fırsat 

düştükçe işleyeceğiz, müşahhas misallerini vereceğiz.  880 

 

Akurgal’a göre ise en azından tiyatro açısından geçmişe bakmakta büyük 

fayda vardır. Adımlar dergisindeki görüşlerin aksine o Antik Yunan’ın ve bu 

bağlamda Antik Yunan tiyatrosunun teknik açıdan da ne kadar üstün olduğunu 

göstermeye çalışmaktadır. Akurgal, Antik Yunan tiyatrosunu bilim alanında yapılan 

ilk keşifler kadar üstün tutmaktadır: 

 

Zamanımızın tiyatrosu ile karşılaştırıldığında görülüyor ki eski Yunan tiyatrosu bugün 

mevcut tiyatro problemlerinin hepsi ile meşgul olmuş ve zamanın imkânlarına göre bu yönde 

büyük başarılar göstermiştir. Herhangi bir meselenin iptidaî bir şekilde kalması Yunan 

tiyatrosunun değerini küçültmez. Araştırıcı kafanın, yaratıcı zekânın çalışmış olması yeter. 

Cristof Colomp Amerika’yı en iptidaî vasıtalarla keşfetti. Lindberg’in Amerika’dan 

Avrupa’ya uçması, bugünkü ölçülerimizle, daha şimdiden basit bir iş gibi gözükmektedir. 

Fakat Colomb’un ve Lindberg’in başarıları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çünkü insan 

araştırıcı ve bulucu kafaya, yaratıcı zekâya ve fikir peşinde koşan adamlara âşıktır. Nasıl ki 

Kolomp ve Lindberg, tarihte daima yaşayacaklardır, öylece Elen sanatı, edebiyat ve ilmi 

yanında Yunan tiyatrosu da dünyada insan yaşadıkça sevilecek ve hayretle anılacaktır. Çünkü 

Yunan tiyatrosunun adamları bizim için birer Colomp ve Lindberg’dirler.  881 

 

Akurgal’a göre, bilim alanındaki gelişmeyi sağlayan “araştırıcı kafanın, yaratıcı 

zekânın, fikir peşinde koşan adamlar”ın Antik Yunan tiyatrosunda da en üst düzeyde 

temsilini görmek mümkündür. Bu durum Antik Yunan tiyatrosunun en az 

günümüzdeki bilimsel ve teknik gelişmeler kadar üstün olduğunu göstermektedir. 

Sonuçta, ilerleme böyle bir düşünce tarzıyla mümkün olmuştur ve bu çağlar ötesi ve 

bilimsel değeri de olan bir özelliktir.  

                                                 
880 a.g.e.  
881 Ekrem Akurgal, “Elen Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 167, 1944, s. 13. 
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Muhsin Ertuğrul da Akurgal’ın görüşüne katılmış ve hatta Antik Yunan 

tiyatrosunun gerek yazın ve gerek sahneleme bazında teknik açıdan çağdaş Batı 

tiyatrosundan daha üstün olduğunu dile getirmiştir:  

 

Kral Oidipus bugüne kadar dünya tiyatro edebiyatının kaydettiği en muvaffak eserdir. Yunan 

trajedisi nasıl Sophocles’te en son ve en mütekâmil şeklini bulduysa, Kral Oidipus’ta da 

sahne tekniği, hatta bugünün üstünde olarak, en son mertebesine (aşamasına) varmıştır 

denebilir. Bugün bütün dünyanın beynelmilel tiyatro muharrirleri biraraya oturtulsa, Kral 

Oidipus ayarında (düzeyinde) ölmez bir eserin, iskeletini bile kurmaya imkân yoktur. Yirmi 

beş asırlık bu hâile (tragedya) hâlâ dipdiri ayakta durur. Daha dünü şaheserlerin unutulduğu 

bugünün sahnesinde bu kadar muvaffakiyetle ayak direyebilmek kaç esere nasip olmuştur) 

Đşte Kral Oidipus bu ayardaki eserlerin baş tacıdır. 882 

 

Ertuğrul, Antik Yunan oyunlarını ve burada özellikle Kral Oedipus’u sürekliliği ve 

güncelliği bakımından fen ve bilim eserlerinden dahi üstün tutmaktadır.  

 

Fen ile ilim eserlerinin her şekli her devirde makbul (geçerli) ve kabil-i istifade 

(yararlanılabilir) olmamıştır. Fakat her eser-i sanat (sanat yapıtı) her devirde makbul kalmış 

ve hatta bazen kendi devrinden daha kıymet kazanmıştır. Binaenaleyh tiyatro gibi en ince 

kafanın bir sanatın bütün eserlerini en eskisinden en yenisine kadar takip etmek, onları halka 

tanıtmak, tutulacak yolun en doğrusu ve en istifadelisidir. Lakin yukarıda söylediğim gibi 

eski zamandaki tekâmül (gelişme) o derece seri (hızlı) ve derin olmuştur ki bugünkü Garplı 

(batılı) medeniler (uygarlar) bile eskilerin bir asırda (yüzyılda) eriştikleri noktaya beş asırda 

hâlâ yetişemediler. Mesela, Sophocles’in Kral Oidipus’u (Oidipus Tirannos) bugün değil 

hatta bir asır sonra bile hiçbir hâile-nüvisin (tragedya yazarının) yükselemeyeceği trajedi 

şeklidir. Bu misali getirmekten maksadım eski tiyatro eserlerine ilk başlangıcından başlayıp 

bugün medeniyetin elinde kalanları temsil edersek, korkarım ki aynı süratle temâşâgîrleri 

(tiyatroseverleri) ruhen yükseltemeyiz ve birçok asar anlaşılmadan geçer gider. Bununla 

beraber asri (çağdaş) tiyatro seyretmek isteyen bir millet eski tiyatro şekillerinden birini 

mutlaka görmelidir. Bu, edebiyat ve sanat için behemehal (ne olursa olsun) lazımdır. Bu 

lüzum bildahileri hakkında da varid (gerçerli) midir? Bence evet! Milli kütüphanemizin 

böyle şaheserlerin tercümelerinden mahrumiyeti (yoksunluğu), halk ve darülfünunlular 

(üniversiteliler) için bunların temsilini mecburi (zorunlu) kılmıştır. Kütüphanemizin bu 

noksanını, tiyatromuz kolaylıkla telafi edebilir (giderebilir). Beynelmilel, her sene biri olmak 

                                                 
882 Muhsin Ertuğrul, “Sanat Dünyasında Harp Sonrası: 4, Londra’da Gördüklerim”,  Gerçeklerin 
Düşleri: Tiyatro Düşünceleri, Düz. Özdemir Nutku, Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 1993, s. 
362. Metnin orijinali için bkz. Türk Tiyatrosu, No: 195, 1946, s. 5-7. 
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üzere, beş temsil (gösteri) vermek halka ve gençliğe bu sahada edilebilecek hizmetlerim en 

kolayı ve en büyüğüdür. 883 

 

Antik Yunan kültürü konusunda pek çok zıt fikir telaffuz eden Nurullah Ataç, 

ise Akurgal ve Ertuğrul’un bu görüşlerine katılmamaktadır. O da Adımlar dergisi 

yazarlarının Antik Yunan ve Roma kültürü hakkındaki düşüncelerini tiyatro 

açısından ele almakta ve Antik Yunan şairlerinin (burada şairden kastı tragedya 

yazarlarıdır) geçmişte kaldığını ve edebi yetkinlik bakımından çağdaş Batı’nın Antik 

Yunan’dan üstün olduğunu söylemektedir:  

 

Kadim âlemin eserlerine pek büyük hürmet gösterilmesinin sebebi nedir? Yalnız 

Yunanistan’ın büyük şairleri değil, Roma’nın küçük şairleri bile hayranlıkla okunup 

şerhediliyor. XVII inci, XVIII inci asrın küçük komedia şairleri unutulduğu halde onlardan 

hiç de ehemmiyetli olmayan Plautus hala büyük bir muharrir sayılıyor. Niçin?... Çünkü biz, 

onlar hakkında hala XV inci, XVI ıncı asır adamlarının verdikleri hükümlere riayet ediyoruz. 

Renaissance devri insanları, Orta-Çağ’dan çıkışta evvela Roma’nın, sonra Yunanistan’ın 

şairlerine hayranlıkla sarılmışlardı. Hakları da vardı, henüz onlarınkinden iyi eserler 

görmemişlerdi. Biz ise Renaissance’tan sonraki asırların eserlerini biliyoruz, onları kadim 

âleminkinden zayıf bulmamız insafsızlık olur. XV inci, XVI ıncı ve XVII inci asırlar, kadim 

âleme: «Hocamızdır!» diye hürmet ediyorlardı; bizim hocalarımız ise Yunanlılardan ve 

Romalılardan ziyade Renaissance’tan bu yana asırların şair ve muharrirleridir.  «Eskiler ve 

Yeniler» (les Anciens et les Modernes) davası çoktan ikinciler lehine halledilmiştir; aksini 

iddia edenler dahi içlerinden o işi anlamışlardır. 884 

 

Diğer yandan bir başka makalesinde Ataç, Türkler için yine de Antik dönemin 

özellikle de edebiyatın daha faydalı olacağını şu şekilde dile getirmiştir: 

 

Bizde ise bunların hiçbiri olmamıştır. Klassik edebiyatımız Fransızların veya Alamanlarınki 

kadar geniş ve tam değildir. Gerçi onu büsbütün terke hakkımız yoktur; fakat onu, kendisinde 

bulunmıyan unsurları başka bir edebiyattan alarak tamamlamamız lâzımdır. O «başka bir 

edebiyat» da ancak ve ancak ölmüş bir milletin irfanı olabilir. Çünkü yaşıyanlar arasında – 

birçok sebeplerle – hiçbirini ötekine tercih edemeyiz…. Yunanlıların ve Lâtinlerin eserleri, 

                                                 
883 Muhsin Ertuğrul, “Tiyatro Eserleri (Yapıtları)”, Gerçeklerin Düşleri: Tiyatro Düşünceleri, Düz. 
Özdemir Nutku, Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 1993, s. 362. Metnin orijinali için bkz. Vakit, 
2 Ağustos 1924, s. 4.  
884 Nurullah Ataç, “Humanisma”, Đnsan, C. I, No:2, 15 Mayıs 1938, s. 82. 
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bugünkü Avrupa âleminin eserlerinden zayıf da olsa yine tercüme edilmeleri lazımdır. Bu, 

medeniyet tarihini kavramamız için zarurîdir. Yoksa insan oğlunun medeniyetini 

kendilerinden, yahut nihayet büyük babalarından başlatan zavallı adamların haline düşeriz. 

Hani Orta-Çağı’ı, hatta kâdim âlemi koyu bir cehil devri sayıp onların iğtikadları, 

müesseseleri ile alay eden insanlar vardır, XX inci asırda doğmuş olmayı kendilerini 

beğenmek, bütün geçmiş insanlarını hor görmek için kafi bir sebep sayarlar, onlarınki kadar 

çirkin bir zihniyet tasavvur dahi edilemez. Bu gurur, zekâyı öldürür. Onunla çarpışmak için 

tarihin eski devirlerini bilmemiz, bunun için de o devirlerin eserlerini tedkik etmemiz 

lazımdır. Yoksa insanoğlunun birliğini kavramamıza, bulunduklarını öğrenip düştüğü 

hatalardan kaçınmamıza imkân yoktur. 885 

 

Halide Edip Adıvar için ise Ataç’tan farklı olarak klasik olan eski olduğu için 

değil, bizzat bugün de örneğin Batı tiyatrosu tarafından ele alındığı için önemlidir. 

Adıvar, ise “klasik ve modern” davasının “ikincinin lehine” çoktan kazanılmış 

olmadığının ispatı için 20. yüzyılla birlikte Batı’da Antik Yunan oyunlarına ilginin 

yeniden canlandığını dile getirir.   

 

On dokuzuncu asırda kuvvetini biraz kaybetmiş görünen klâsik, son on senedir bilhassa 

tiyatroda dirilmeğe başladı. Fransız ve Đngiliz sahnelerinde klâsik son senelerde dikkati 

celbedecek derecede çoğaldı. Amerika’da ‘Ahir Zaman’ tarzı olan ‘Ojen Oneyl’, ‘Elektra’ya 

Matem Yaraşır’, isimli piyes ile klâsik üslûp ve tekniği Amerikan bir mevzua tatbik etti. Bu 

kısmen aynı zamanda başını kaldıran ‘romantik’ tarzının gümbürtüsüne, edebiyatta 

umumiyetle görülen inzibatsızlığa, kısmen de müfrit bir ‘realizm’e karşı olan hâsıl olan bir 

aksülâmel olabilir. Herhalde dünyada klâsik alâkası tekrar uyandığı bir zamanda bizde de 

onların tercümesi ciddiyetle düşünülmesini hayırlı bir tesadüf olarak telâkki edebiliriz. 

Çünkü garpteki fikrî cereyanlara biz ekseriyetle modaları geçtiği zaman giriyoruz. 886 

 

Adıvar’a göre, Batı edebiyat ve tiyatrosunda (Ataç’ın klasik yazından daha ileri 

gördüğü) Romantizm ve Realizm gibi akımlar yaşanmış olmasına karşın, Batılı bu 

yeni akımlara fazla güvenmediğinden dolayı Antik Yunan’a tekrar bakma, Antik 

Yunan oyunlarını bugüne uyarlama ihtiyacı hissetmiştir. Dolayısıyla bugün Antik 

Yunan oyunlarının ve diğer eserlerinin Türkiye’de de çevriliyor olması, Batı’yı 

                                                 
885 a.g.e., s. 82-83.  
886 Halide Edip Adıvar, “Klasikler ve Tercüme (Neşriyat Kongresi Münasebetile)”, Cumhuriyet 
Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 239.  
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geriden takip ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bilakis pek çok konuda Batı’yı 

geriden takip etsek de özellikle Antik Yunan oyunlarının çevirisi konusunda çağdaş 

Batı’yla aynı zamanda tekrar bu kaynaklara yönelme ihtiyacı duyulmuştur.  

Antik Yunan oyunları konusundaki bu tartışmalardan anlaşılacağı gibi Tek 

Parti dönemi boyunca aydınlar Antik Yunan tiyatrosunu hem yazın hem de 

sahneleme açısından geliştirdiği teknikleri çağdaş Batı tiyatrosundan daha ileride 

görmüşlerdir. Hatta aralarında güncel Batılı tiyatro yetkinleşene kadar sadece birkaç 

güncel eserin o da haber mahiyetinde oynanmasına taraftar olan da olmuştur. Ahmet 

Cevdet’e göre, klasiklerle başlamak Batı kültürüne ve tiyatrosuna geçmeyi 

kolaylaştıracak bir yöntemdir:  

 

Biz bugün bir intikal devresindeyiz. Bu devir, pek mühim bir devirdir. Önümüzdeki devirlere 

girmeğe kendimizi fikren ve zihnen hazırlamak mecburiyetindeyiz. Eğer bu devrin kıymetini 

takdir etmeyi bilirsek, hazırlamanın vesâitini tehiye etmeye muvaffak oluruz. 887 

 

Öte yandan, Adıvar’a göre bugün Batı’nın bile tekrar Antik Yunan oyunlarına bakma 

ihtiyacı duyuyorsa bu ihtiyaç sadece çağdaş Batı kültürüne bir ön hazırlık için değil 

bugünkü Batı’ya adaptasyon için de önemlidir. Güncel Batı tiyatrosuna kıyasla Tek 

Parti döneminde Antik Yunan oyunlarına duyulan bu yoğun ilginin ardında Antik 

Yunan tiyatrosuna atfedilen çağlar ötesi estetik ve teknik üstünlük, tiyatrocular ve 

izleyiciler için eğiticilik gibi vasıfların dışında başka nedenler de olabilir mi?  

 Çağdaş Batı’ya değil de Antik Batı’ya bakmalıyız şeklindeki önermeleri en 

çok eleştirdiğini belirttiğimiz Adımlar dergisi Batı’nın kaynaklarına gitme ısrarının 

ulusal kimliği kaybetme kaygısı olduğunu ileri sürmektedir:  

 

Bazılarının ileri sürdüğü bu «millî benliğimizi kaybetmek tehlikesi» iddiasına şaşmamak 

elden gelmiyor. Millî benliğimiz o kadar zayıf ve temelsiz mi ki modern dil ve kültürlerle 

temasa geçince kayboluverecek? Bugünkü şartlar içinde diğer kültürlerle temasa gelmemek, 

onların tesirinde kalmamak imkânsızdır. Hayatiyetini kaybetmemiş, kuvvetli kültürler başka 

kültürlerle temasa gelerek benliklerini kaybetmezler, bilâkis bu kültür uyaranları ile yeni 

filizler verir, gelişirler. Bugünkü dünya ile temastan kaçmak değil, bu temasları çoğaltmamız, 

                                                 
887 Ahmet Cevat, “Mütalâaya Şayan Eserler”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II, Haz. Mehmet 
Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 214.      
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bugünün dünyasına, dünya kültürüne bizim de gittikçe katışmamız icapeder; başka türlü 

dünya medeniyeti ve ileri kültürleri içinde yer alamayız. 888 

 

Ancak Adımlar’a göre, Batı’daki güncel kültürel gelişmelerle ilişkide olmak, ulusal 

kimliğe zarar vermek bir yana, ulusal kültürü zenginleştirir. Adımlar hâlihazırda 

köklü bir kültürel kimliğe sahip olan Türkiye’nin Avrupa kültürüne dâhil olabilmesi 

için bu kültüre güncel olanla da “katışması” gerektiği savunur.   

 Ayrıca Adımlar’a göre dönemin genel hümanist kültür ve eğitim 

politikalarının Antik Yunan ve Roma oyunları da dâhil Antik döneme ait külliyatı 

çevirir/sahneye koyarken veya okullarda okutmaya çalışırken yapmaya çalıştıkları 

şey, içinde bulunulan zamanı kavrayabilmek için dışarıdan bir gözle bakabilme 

yetisini kazanmaktır. Ancak Adımlar Antik çağın fikir, kültür ve sanat eserlerine 

dönülerek veya onları icraya yeltenerek objektif Batı algısı yakalamanın mümkün 

olmayacağını şu nedenlerle açıklarlar:  

  

Bugünkü dil ve kültürlerden uzaklaşıp eski çağa dönmek fikrini müdafaa ederken ileri 

sürülen diğer bir sebep de kendi devrimizi anlamak için onun dışına çıkmak lüzumu 

olduğudur. Modern Avrupanın kültür mahsulleri bize zaman itibarı ile çok yakınmış, kendi 

devrimizin mahsulü imiş. Onun için Avrupa dilleri ve felsefe, edebiyat ve sanat eserlerini 

tanıyarak kendi devrimizi anlayamazmışız; zira anlamak mukayese ve karşılaştırma ile 

olurmuş. Tarihî oluşu kavrayabilmek sosyal tekâmül seyrini daha iyi görmek için eski 

çağlara kadar gitmek faydalı olabilir; fakat modern Avrupanın son asırlardaki geçirdiği 

gelişmeyi bilmeden, modern Avrupayı sosyal yapısı, tekniği, kültür mahsulleri ile iyice bilip 

anlamadan, eski çağın dil ve felsefesi, bize bugünü anlamak için ne gibi bir mukayese 

noktası, ölçüsü verebilir? Bugünkü Avrupa kültürünün eski çağ greko-lâtin kültürü ile 

benzerliği ve müşterek noktaları ne olursa olsun, bugünün Avrupası, bugünün dünya durumu, 

Ortaçağın sonlarından itibaren husule gelen gelişmelerin mahsulüdür; bu gelişmeler insan 

tarihinde ilk defa olarak kapitalist sistem dediğimiz cemiyet yapısı şeklini meydana getirdi; 

eski çağ medeniyetleri, modern Avrupa cemiyetine ne kadar benzerse benzesin, aynı değil, 

ayrı cemiyet yapılarıdır; modern Avrupa cemiyetini ve kültür mahsullerini, her şeyden önce, 

bu cemiyet şeklini kendi gelişmesi içinde tetkik ederek anlayabiliriz.  889 

 

                                                 
888 “Memleketimizde Hümanizma Yazıları”, Adımlar, No: 8, Yıl: I, Đlkkânun 1943, s. 253.    
889 a.g.e., s. 253-254.    
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Adımlar’a göre “bugünün Avrupası” veya onun ürettiği “kültür mahsulleri” ancak 

bugünün toplum yapısı göz önüne alındığında anlam kazanır. Dolayısıyla “bugünün 

Avrupası”na yetişmek, Avrupalılarla eşit ve ortak bir kültürel hayata sahip olabilmek 

için onların bugün ürettiği kültür-sanat ürünlerine bakılmalı, onlar incelenmelidir. Bu 

bakış açısına göre teknik ve estetik üstünlükleri ne olursa olsun (ki Adımlar bu 

görüşe de katılmamaktadır), Antik Yunan oyunlarını çevirerek veya sahneleyerek M. 

Kemal’in iddia ettiği gibi bugünün insanını anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla 

Batı tiyatrosunda bugün oynanan oyunların da Antik Yunan oyunlarının “kılık 

değiştirmiş” halleri olmaları beklenemez. Batı kültür ve sanatına kaynaklık ettiği 

için, bugünkü Batı kültürünü, sanatını ve tiyatrosunu anlayabilmek adına mutlaka 

Antik Yunan’a dönülmesi gerektiğini savunmak Adımlar’a göre çağdaş Batı’yla 

yüzleşmekten kaçmaktır.     

 

Bize öyle geliyor ki bu modern dillerden ve kültürlerden yani bugünün dünyasından kaçmak 

için ileri sürülen sebepler; hayattan, realiteden kaçmak yolunda şuursuz bir isteğin ifadesidir. 

Bugünün karışık, problemlerle dolu, süratle değişme halinde olan dünyasından ürküyorlar ve 

problemleri, açıkça, cesaretle karşılayıp halletmek üzere ele alacaklarına, binlerce yıllık 

mesafeden imdi kendilerine altın bir çağ gibi görünen eski medeniyet ve kültürlere sığınarak 

bir emniyet hissi kazanmak istiyorlar. 890 

 

Adımlar, bugünkü Batı’yla onun sanatıyla yüzleşmekten kaçmanın, değişimden 

korkmak olduğunu tespit ettikten sonra şu öğüdü salık vermektedir:   

 

Meseleler kaçmakla halledilemez, zorluklar kaçınılmakla aşılamaz. Bizim için yol bugünkü 

dünya gözünü açmak; bugünkü dünyayı ve gidişini anlamak ve bu gidişe ayak uydurmak; 

bugünün ilmini, edebiyatını, sanatını öğrenmektir; çünkü içinde yaşadığımız, her gün temasa 

geldiğimiz, meseleleri ile karşılaştığımız dünya, bugünün dünyasıdır. Eski çağ kültürleri 

bilinmesin demiyoruz, eski eserlerin hiç kıymeti yoktur demiyoruz, fakat kültür 

kalkınmamızı, gelişmemizi, hümanizmadan, greko-lâtin kültüründen beklemek, 

hümanizmanın müşküllerimizi açıp çözecek altın anahtar olduğunu sanmak hatalıdır, 

diyoruz. 891 

 
                                                 
890 a.g.e., s. 254.    
891 a.g.e., s. 254.    
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 Genel olarak modernleşmekte olan ülkelerin kültür politikalarına özgü bir 

açmaz olan – modern olma ama çağdaş olamamanın – arkasında bu türden bir endişe 

aramak mümkündür. Sonuçta, bugüne kadar tiyatro alanında pek çok aşama 

kaydetmiş olan Batı’nın neredeyse yirmi dört asırlık tiyatro serüvenini yakalamak 

imkânsız olduğu gibi Batı her geçen gün yeni eserler de üretmektedir. Antik Yunan 

tiyatrosunun çağdaş örneklere göre daha üstün olduğunu ileri süren aydınlar da, 

Batı’nın geçirdiği bu sürecin bilincindedirler. Deyim yerindeyse, uçsuz bucaksız 

vaha içinde yürüdüklerinin ve bu vahanın sınırlarının her geçen gün genişlediğinin 

(haber niteliğinde Batı’nın çağdaş oyunlarının oynanması) onlar da farkındadır.  

 Öte yandan, geçmişe, Batı tiyatrosuna kaynaklık etmiş bir tiyatroya (ki bunun 

içinde tüm klasikleşmiş tiyatro eserlerinin adları zikredilmektedir) bakmanın Türk 

tiyatrosu açısından başka bir faydası da olabilir. Đnönü’nün işaret ettiği gibi bu bir 

gelenek değişimi sağlayacak, böylelikle Osmanlı geleneğinin reddiyle doğan boşluk, 

Batı geleneğine sahip çıkılarak doldurulacaktır. Antik Yunan tiyatrosuna bakmak 

Batı tiyatrosunun geleneğine bakmak anlamına gelmektedir. Tanzimat’tan beri 

süregelen Batılılaşma serüveni içinde modernleştirici elit, geleneksel tiyatroyu Türk 

tiyatrosu içinde görmek istememiştir. Bu anlamda tiyatroda gelenek boşluğu 

oluşmuştur. Çağdaş Batı tiyatrosu; Türk tiyatrosu için bir gelenek oluşturamayacağı 

için gözlerin klasiklere ve böylelikle bir Batı tiyatrosu geleneğine yönelmesi; ulusal 

tiyatronun ihtiyacı olan boşluğu da doldurmaktadır.   

 

3.2.2.3.  Laik ile Hıristiyan Batı   

 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Avrupa’nın büyük Müslüman ötekisi, Avrupa da 

Osmanlı’nın büyük Hıristiyan ötekisi olarak var olagelmiştir. Bu gerçeğin her iki 

taraf için de Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bir çırpıda ortadan kalkması 

beklenemezdi. Bu yüzden, gerek Türk Tarih Tezi veya Anadoluculuk gibi Türklerin 

kökeni olarak Antik Yunan ve/veya Anadolu’da yaşayan tüm uygarlıklara sahip 

çıkan soycu ve kültürel milliyetçi Türk hümanizmasının, gerekse Batı’yla aynı 

kaynaklardan yararlanılmasını öngören evrenselci hümanist kültür politikalarının 

işaret ettiği istikamet Hıristiyan olmayan, daha doğrusu henüz Hıristiyanlaşmamış bir 
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Batı’dır. Tek Parti kültürel devriminin Hıristiyanlaşmamış Batı’ya – Antik Yunan ve 

Roma’ya yönelişi iki açıdan ideolojik bir fayda sağlayacaktır: ilk olarak yeni ulus-

devletin Osmanlı’daki dini yönünün laikleştirilmesi; ikinci olarak da Avrupa’nın 

Hıristiyan öteki olmaktan çıkartılması.  

Özellikle bu ikincisine değinmek; Tek Parti’de kültürel değişimden çok hızlı 

ve radikal bir Batılılaşmanın beklendiği Atatürk döneminde çok önemlidir. 

Tanzimat’ta Batılılaşma ile gündeme gelen önemli bir kültürel açılımın halkın 

geleneksel kültürünün (ki bu kimliği arada tutan Müslümanlıktır) yozlaşması 

meselesi olduğuna değinmiştik. Batılılaşmanın çok büyük ivme kazandığı 

Meşrutiyet’te de Đslamcılık ideolojisinin Türkçülük ve Çağdaşlaşma kadar önemli 

olduğunu ve Ziya Gökalp gibi Türkiye’deki ilk kültür politikaları kuramcısının 

Batılılaşma ve Đslâmlaşmayı birbiriyle çatışan ideolojiler olarak görmediğinin altını 

çizmiştik. Tek Parti dönemine gelene dek aşamalı olarak devam eden ve geleneksel 

kültürün en temel sacayağı olan Müslüman eğitim ve kültür kurumlarının 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tamamen tasfiyesinin yarattığı/yaratmış olabileceği 

boşluğu gözden kaçırmamak gerekir.  

Batı ne Osmanlı’da, ne 19. yüzyılda ne de sonrasında Türkiye’de nötr bir 

kavram olabilmiştir. Batı, Cumhuriyet öncesinde Osmanlı’nın büyük Ötekisi olan 

Hıristiyanlığı da içinde barındıran bir kavramdır. Batılılaşma her ne kadar Türkiye 

için aynı zamanda laikleşmeyi beraberinde getirse de, Batı hiçbir zaman aynı 

zamanda Hıristiyan olma özelliğinden ödün vermemiştir.   

Bu doğrultuda Tek Parti döneminde Antik Yunan’ın bu kadar önemli 

olmasının arkasında, Hıristiyanlık öncesi bir Batı’yı örnek alma isteği yer alıyor 

olabilir. Batı’nın Hıristiyan olmayan bir döneminin ön plana çıkartılması, Göle’ye 

göre Kemalist ideolojinin Müslüman halkı Batılılaşma çizgisinden uzaklaştırmamak 

için izlediği bir yöntemdir: “Medeniyetin kökleri Hıristiyanlıkta değil, Antik 

Yunandadır. Bu önerme, [Türk Tarih] tezin[in] ortaya sürülmesi, Batı medeniyetinin 

Müslüman bir halk tarafından ‘nötr’ olarak değerlendirilmesi için düşünülen taktik 

bir hamledir.” 892 Böylelikle Batı büyük Hıristiyan Ötekilikten çıkartılıp, Müslüman 

bir halk tarafından daha kabul edilebilir olabilecektir.  

                                                 
892 Göle, a.g.e., s. 86.  
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Đnönü döneminde medeniyetçi umdenin de Antik Yunan’dan itibaren Batı’yı 

ele alıyor olması, Gürsel Aytaç’a göre aynı nötrleştirme politikasına hizmet 

etmektedir. 

 

Kültür tarihimizde bilinçli bir Batılılaşmanın devlet politikası olarak yürütüldüğü bu 

dönemde, Avrupa kültürünün, Hıristiyanlığın yanısıra en önemli temel hazinesi olan antik 

Roma-Yunan unsurunun keşfedilmesi söz konusudur. ‘Dünya Edebiyatları’ dizisinde Antik 

Roma, Yunan edebiyatından çevirilerin yoğunluğu (Antik Yunan’dan 78, Antik Roma’dan 

27) üzerinde durulacak bir olgudur. Öte yandan bu, Avrupa’ya yönelmeyi amaçlayan Türk 

aydını için Avrupa kültürü denen bileşimde, onu oluşturan iki ana unsurdan Hıristiyanlık 

değil, olsa olsa Roma Yunan kaynağının benimsenebilir görülmüş olmasıyla açıklanabilir. 

Giderek Roma-Yunan hayranı bir hümanist görüş, Avrupa kültürünü ‘Avrupa zaten 

Hıristiyanlığa rağmen Avrupa’dır’ gibi tek yanlı bir teze ulaştırmıştır. 893  

 

Aytaç’a göre, Cumhuriyet aydınları Batı medeniyetine büyük ölçüde şekil vermiş iki 

kültürel birikimden – Hıristiyanlık ve Antik Dönem – ikincisini isteyerek tercih 

etmişlerdir. Hatta sadece ikincisini tercih etmekle kalmamışlar, tüm enerjilerini Antik 

döneme yoğunlaştırarak aynı zamanda ilkini yani Hıristiyanlığı bertaraf etmeye 

çalışmışlardır. Avrupa’nın ve Batı kültürünün kabulünü kolaylaştırmak adına da  

“Avrupa Hıristiyanlığa rağmen Avrupa’dır” tezini ileri sürmüşlerdir.  

Kemalizm’in laikleştirme ilkesi paralelinde Hasan Âli Yücel, 

Hıristiyanlığından dolayı Avrupa kültürünü almaya karşı Müslüman kamuoyundan 

gelebilecek herhangi bir yabancılaşmayı büsbütün ortadan kaldırmak için Đslâm 

uygarlığının Batı uygarlığıyla aslında aynı kaynaklardan yararlandığını ve Antik 

Yunan felsefesinin Đslâm felsefesi ve kurumları için bir kurucu öğe olduğunu 

özellikle vurgular. 

 

Milattan beş asır önce doğan az adamlı ve az zamanlı Yunan medeniyeti bilinmeyerek 

bugünün ileri yaşayışını tümü ile kavramak, erişilmez bir imkân olur. Đslam medeniyetinin 

eski Yunandan faydalanmak suretiyle fikir cephesini kurduğu muhakkaktır. Aristo’yu 

medresen ayırdığınız an, Đslam felsefesi dediğimiz büyük sıra dağları, yerle beraberleşir. 

Halbuki, Đslam medeniyetinin bütün kurucuları, bizden olanlar, Türkler de için de olmak 

                                                 
893 Gürsel Aytaç, “Türkiye’de Çeviri Etkinliği”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, 
Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 349.    
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üzere, Yunan medeniyet eserinin yalnız bir kısmını aldılar. Eflatun-el-ilahi, Aristatales, 

Calinus, Fisagoras isimleri, onlar için Farabi, Zimahşeri kadar yakındır. Fakat Lykurgos, 

Solon, Homeros, Sophokles ve Praktiteles’i hemen hiç tanımadılar. Đslam medeniyetinin 

bugün bir mazi oluşu, en çok bu sebepledir. 894 

 

Hasan Âli Yücel’e göre, hem Batı hem de Đslâm uygarlıkları geçmişte de aynı 

kaynaktan – Antik Yunan’dan – beslenmiş olmasına rağmen, “Đslâm medeniyetinin 

bugün bir mazi oluşu”nun nedeni; Antik Yunan’dan kısmi olarak faydalanmasıdır. 

Yücel, Đslâm’ın Antik Yunan’ın sadece felsefesi ile ilgilendiğini, siyasetini ama en 

çok da edebiyatını, tiyatrosunu göz ardı ettiğini söyler. Bir başka ifadeyle, Antik 

Yunan sanatının (ki bunlar içinde sadece edebiyatçılara ve bir tragedya yazarına 

değinmiştir Yücel) dikkate alınmayışı Batı uygarlığını ileri götüren ve Đslâm 

uygarlığının da çöküşünü hazırlayan bir neden olarak ortada durmaktadır.  

Dönem aydınları, Đslâm’ı Antik Yunan’la yakınlaştırmak kadar bugünkü 

Avrupa’nın temel dayanağının Hıristiyanlık değil de Antik Yunan kültürü olduğunu 

vurgulamak için de çaba göstermişler. Hıristiyanlığın Avrupa tarihinde uzun ve 

sonlanmış bir karanlık bir çağ olduğunu pek çok kez gündeme getirmişlerdir.   

 

Đnsan kafası, insan ruhu Hıristiyanlığın çember, kilisenin baskısı altına girdikten sonra, bin 

yıl büyük eser vermedi. Avrupa medeniyetinin canlanışı da, ancak bu kadim ve hür dünyanın 

mirasına erdikten sonradır. 895  

 

Sonuçta ne Ortaçağ öncesinde – Antik Yunan ve Roma’da – ne de sonrasında 

Avrupa Hıristiyan bir kültürü benimsememiştir ki zaten karanlık çağdan çıkış da yine 

Antik dönemin yeniden keşfiyle mümkün olabilmiştir.  

Đlaveten, bugün Avrupa’da Hıristiyanlığın Batı kültürü için önemli olduğunu 

düşünenler varsa onlar dahi  -- Tek Parti dönemi kültür politikalarına Antik Yunan 

oyunları çevirileriyle de destek veren, hümanist kültür politikalarının en etkin 

savunucusu olan ve bu politikaları daha sonra Türk Hümanizması adlı eseriyle 

kitaplaştıran Suat Sinanoğlu’na göre –  yanılıyorlardır çünkü  

 

                                                 
894 Yücel, Tercüme, s I-IV.  
895 Hakkı Süha Gezgin, “Klâsikler”, Vakit, 2 Đkinciteşrin [Aralık] 1943, s. 3.  
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Gerçek, batının manevi evreninin hiçbir suretle yalnızca dinsel inançlardan oluşmadığıdır; 

tersine din bu evrende oldukça kenara itilmiş durumdadır. Gerçekten, bu konuda batılılar ne 

kadar yanlış düşünürlerse düşünsünler – klasik liseye gösterdikleri rağbetin kaynağında 

yalnızca bilinçsiz bir özentinin bulunması bu yanılgıyı alabildiğine yaygınlaştırmaktadır – 

batılıların manevi evreninin özü laiktir. 896 

 

Dolayısıyla Batı kendisi Hıristiyan kültürüne dayandığını dile getirse dahi laiktir 

şeklindeki bir yaklaşımla, Batı özünde Hıristiyanlıktan arındırıldığı ölçüde laik 

gösterilmeye çalışılmıştır. Sinanoğlu, Hıristiyanlığı laikliğin antitezi olarak 

sunmaktadır. Batı’nın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde Antik Yunan’la ilgilenmesi 

laik olduğunu gösterir. Batı’yı Hıristiyanlıktan arındırmak sadece bir kültür politikası 

umdesi olarak Batılılaşmayı sağlamak adına değil aynı zamanda Tek Parti kültür 

politikalarının misyonlarından bir diğeri olan laikleşmeyi kolaylaştırması bakımından 

da önemlidir. Üzerinde durulması gereken konu; Cumhuriyet aydını tarafından 

Hıristiyanlık ve laiklik arasında icat edilmiş olan ikili karşıtlığın sorunlu yönleri 

değil, bu ikili karşıtlığın bizzat laikliği sembolize etmek açısından kullanımıdır ki 

burada bu aydınlar tarafından Antik Yunan kültürüne de önemli bir görev 

yüklenmektedir.  

Antik Yunan’a özgülenen bu laiklik anlayışı ise şöyle tanımlanmaktadır: 

 

Eski Yunan, Roma Ruhan hürdü. Allahların çokluğu, imanın taassup haline gelmesine imkân 

bırakmıyordu. Bu hürriyet içinde zekâ ve sanat da mabutlar kadar sevildi. Parlayan düşünce, 

yontularak canlandırılan mermer, gönül inbiklerinden süzülen mısra, ayrı ayrı değerlendirildi. 

Sahiplerinde ‘Jüs’ün, ‘Apollon’un tecelli ettiğine inanıldı. ‘Attik’ çağın göz kamaştırıcı 

yükselişinde, bu inanışın feyzini görmemek, büyük bir yanlışlık olur.  897 

 

Kısacası, Tek Parti döneminde Antik ile Hıristiyan Batı karşılaştırmasında Antik 

Yunan kültüründen taraf olma üç açıdan işlevseldir. Antik Yunan’ı sahiplenmek veya 

onu ön plana çıkarmak Batı kültürü Hıristiyan değildir demeyi kolaylaştırmaktadır. 

Đkincil olarak bu duruş, Antik Yunan’ın Müslümanlıkla tarihsel bağlarının tekrar 

gündeme getirilmesini sağlamaktadır. Bu iki işlev Batı kültürün Müslüman bir halk 

                                                 
896 Sinanoğlu, a.g.e., s. 131.  
897 Gezgin, a.g.e., s. 3.   
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tarafından benimsenmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve Batı kültürünü 

yabancılaştırmamak adına önemlidir. Son olarak da Antik Yunan, Batı’nın laik 

olduğunu anlatmak için kullanılmıştır ki bu sayede Cumhuriyet’in laiklik ilkesini 

benimsetmek adına hem sanat hem de eğitim alanında araçsallaştıracağı 

ideolojilerden birinin düşünsel altyapısı da böylece tamamlanmıştır.  

   

3.2.3. Antik Yunan Oyunları ve Eğitim: Đnsan Yetiştirme ve 

Laikleştirme  

 

 Tek Parti döneminde Antik Yunan tiyatrosunun eğitici/yol gösterici 

işlevleriyle Türk tiyatrosuna çok yönlü bir katkısı olacağı düşünülmüştür. Öncelikle 

Antik Yunan tiyatrosunun Türkiye ulusal tiyatrosunun gelişimine teknik açıdan 

faydası (özellikle de oyun yazımı ve sahneleme açılarından) olacağına inanılmıştır.  

Ayrıca Muhsin Ertuğrul, Antik Yunan oyunlarının, tiyatro oyuncusu ve seyircisi 

yetiştirmek için önemini vurgulamıştır. Ancak dönemin hümanist kültür politikaları 

kapsamında Antik Yunan tiyatrosuna ne sadece bir sanat ve zanaat gözüyle bakılmış; 

ne de Antik Yunan tiyatrosu münhasıran tiyatronun gelişmesi bağlamında ele 

alınmıştır. Antik Yunan tiyatrosunun mimarisiyle ve hatta finanse ediliş biçimiyle 

olduğu kadar Batı kültürü içinde konumlandırıldığı yer ile de kültür politikaları 

meselelerinde örnek alınacak modeller sunduğu dile getirilmiştir.  

Bu bakımdan Antik Yunan tiyatrosuna ideolojik olarak yüklenen en temel 

ödevler insan, vatandaş yetiştirme ve laikleştirmedir. Antik Yunan tiyatrosunun bu 

açılardan Cumhuriyet’in aydınlanma söylemine hizmet edeceğine kanaat 

getirilmiştir. Bu sebeple Tek Parti dönemi boyunca Antik Yunan tiyatrosu ve 

oyunları hakkındaki görüş ve uygulamaların sadece sanat politikaları değil, eğitim 

politikaları açısından da incelenmesinde fayda vardır. Nitekim Antik Yunan tiyatrosu 

ve oyunları Tek Parti dönemine ait tüm kültür, sanat ve eğitim kurumlarının çatısı 

altında var olmuş ve aydınlar tarafından eğitici işlevleriyle kültür politikaları 

açısından sıklıkla değerlendirilmiştir. Bu sebeple burada Antik Yunan oyunlarının 

tiyatro adamları, sonrasında da eğitimciler tarafından aydınlanma ideolojisi 

çerçevesinde nasıl ele alındığına bakılacaktır.  
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Muhsin Ertuğrul, hiçbir zaman tiyatroyu tek başına bir eğlence aracı olarak 

ele almamıştır. Ona göre, tiyatronun ve bu bağlamda özellikle Antik Yunan 

tiyatrosunun onun için bir eğitim kurumu niteliği taşıdığı ortadadır. Muhsin Ertuğrul 

pek çok yazısında Antik Yunan devletine ve kent yöneticilerine referans vererek 

onların tiyatroyu insan yetiştirilen bir “okul” olarak gördüklerini ve bunun içinde 

“sınırsız” destekledikleri belirtmiş; Tek Parti yönetiminden Türk tiyatrosuna da aynı 

şekilde yaklaşmalarını ve insan yetiştirmenin bir aracı olan bu kurumu aynı Antik 

Yunan devletinin yaptığı gibi desteklemelerini beklemiştir. Ertuğrul’a göre,  

 

En eski devletlerde, halkın ruhunu besleyen bu oyun ihtiyacını düşünmek kaygısı tıpkı 

tapınaklar, sunaklar yapmak, hastaneler açmak, mahkemeler kurmak, ordular tutmak gibi 

önde gelen işlerdendi. Atina’da otuz bin kişilik tiyatroları yaptıran devletti. Megapolis’te, 

Epidauros’ta kırk bin seyirci alan tiyatroları hep devlet yaptırdı. Tiyatronun bütün 

masraflarını kendi cebinden ödeyen zengin Archon’lar (kent önderleri, yöneticileri) vardı. 

Oyunlar, halka devletçe verilmesi mecburi (zorunlu) şenliklerdi ve tiyatrolar; zenginle fakirin 

ruhunu aynı kapta besleyen, sınırsız ziyafet (şölen) sofralarıydı. Devlet bu uğurda hiç 

yüksünmeden kesesini açıyordu; çünkü o cömert devlet biliyordu ki insan yetiştirebilmek 

için her şeyden önce insanı hayvandan ayıran kafasını doyurmak, ruhunu beslemek, 

düşüncesini büyütmek, görüşünü genişletmek, anlayışını geliştirmek lazım. 898 

 

Antik Yunan’da devlet adamlarının insan yetiştirmenin bilincinde oldukları için 

tiyatro kurduklarını dile getiren Ertuğrul, ayrıca bu yöneticilerin tiyatroyu sadece bir 

sanat kurumu gibi görmediklerinin özellikle üzerinde durmuştur. Ertuğrul’a göre, 

Antik Yunan’da devlet tiyatroyu sağlık, eğitim ve altyapı faaliyetleri kadar 

önemsemekte; diğer bir deyişle tiyatro Antik Yunan’da bir kamu hizmeti olarak 

görülmektedir.  

 

Bugün içinde oturup şu yazıları okuduğumuz (Tepebaşı’ndaki) tiyatronun, bir milyon 

Đstanbulllu’nun ancak dört binini ağırlayabilen bu binanın yapılıp yapılmaması görüşülürken 

bazı kimseler ‘Đstanbul’un hastanesi, yolları yokken, tiyatroya ne ihtiyacı var?’ buyurdular ve 

alçakgönüllü hemşerilerime bu çatısız sığınağı çok gördüler. Bu zevat (kimseler) unuttular ki, 

hastanelere bakmazsak, yolların taşıtlara, adamlara, hayvanlara geçit vermesine karşılık 

                                                 
898 Muhsin Ertuğrul, “Ekmeğimiz Var, fakat…”, Gerçeklerin Düşleri: Tiyatro Düşünceleri, Düz. 
Özdemir Nutku, Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 1993, s. 45. 
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tiyatro insan yetiştirir; hem de sağlam kafalı üstün insan. Eğer hemen yurtta tiyatro kurup 

insan yetiştirmeye koyulmazsak, o zaman ne başka hastaneleri kuracak insan, ne yolları 

yapacak kafa buluruz. O zaman, bugünkü hastanelerimizde kafasız çürük kalıplar uzanır; 

şimdiki yollarımızda kösteksiz kof başlar çifte atarak dolaşır. Bunun için biz her şeyden 

önce, büyüklerin okulu sayılan tiyatroyu kurmalıyız; orada insan yetiştirmeliyiz. 899 

 

Ertuğrul’a göre Antik Yunan’da tiyatro, sadece bir kamu hizmeti olarak değil en 

önemli kamu hizmeti olarak benimsenmektedir. Bu yüzden de Ertuğrul, Antik 

Yunan’da bu kadar önem verilen tiyatro kurumuna Türkiye’de yeteri kadar değer 

verilmediğini söyleyerek, tiyatrosuz bir devletin diğer kamu görevlerini de yerine 

getiremeyeceği şeklinde bir tablo çizmektedir. Ertuğrul’a göre, Antik Yunan’da 

olduğu gibi Türkiye’de de tiyatro aracılığıyla yetişen vatandaşlar yeni devletin tüm 

ihtiyaçlarının farkına varacaklar; devletin ihtiyaç duyduğu okul, hastane, vb. kamu 

hizmetlerini yerine getirecek zihni donanıma sahip olacaklardır. Antik Yunan 

tiyatrosunu vatandaş-devlet ilişkisi açısından değerlendiren Ertuğrul, odağında 

tiyatro olan bir kültür hatta kamu politikası sunmaya çalışmakta; tiyatronun vatandaş 

yetiştirmek için iyi bir vasıta olduğunu vurgulamaktadır.  

 

Medeniyet (uygarlık) her şeyi insandan beklediğine göre, önce ‘insan kafasını’ 

üstünleştirmek gerek. Đçgüdüleri ve sağduyularıyla daha o zaman bu gerçeği sezen ve bu 

yoldan yürüyen Yunanlılar yanılmadılar. Bugün dünyaya ölmez bir edebiyat, derin bir bilgi 

ve her alanda iyiliğin ve güzelliğin tohumunu ve temelini bırakan Yunanlılar insanları işte 

tiyatro dediğimiz bu okullarda yetiştirdiler, bu kafa tezgâhında döktüler. 900 

 

Özetle, Ertuğrul’a göre eğer devlet gereken önemi verirse tiyatro Antik Yunan’da 

olduğu gibi ulusal bir edebiyatın oluşumuna aracı olacak ve daha da önemlisi insanın 

estetik ve ahlaki açıdan yetişmesine yardımcı olacaktır. Eyüboğlu da Ertuğrul’un bu 

görüşüne katılmaktadır. Antik Yunan oyunlarının, sanatçı yetiştirmek açısından 

olduğu kadar, insan yetiştirmek açısından da önemli bir işleve sahip olduğunu 

belirtmektedir.  

                                                 
899 a.g.e., s. 46-47. 
900 a.g.e., s. 45. 
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Ferit Celâl Güven de benzer bir biçimde 1947 yılında Muhsin Ertuğrul’un 

açık hava tiyatrosunun açılış oyunu olarak sahnelediği Kral Oedipus’u gördükten 

sonra Antik Yunan tiyatrosunun mimarisiyle dahi insanın “ahlak ve karakter”i 

üzerinde “yapıcı” bir etkisi olacağına kanaat getirir.   

 

Eğer güzel sanatların ahlâk ve karakter üzerinde yapıcı rolünü kabul ediyor ve buna da 

aklımız yatıyorsa, sanat vasıtalarını ve imkânlarını lüzumsuz ve faydasız göreceğimiz yerde, 

onların çoğaltılmasını istemeli değil miyiz? Ayıp olmasın ama, bugün sanat vasıtası ve 

imkânı diye gösterilecek nemiz var? Yüzyıllardan beri kahve köşelerinden kendi küçük 

âlemlerinin içinde hapsolup kalmış halkımızın böyle bir durumda devamına hangi gönül razı 

olabilirdi? Đstanbul fethedildiği günden beri, ilk defa dört bin kişi, bir sanat sofrasının 

etrafında toplanabiliyor. 901 

 

Osmanlı’nın yeni kurulan ulus-devlete devrettiği bir sosyal alanı ve gündelik yaşama 

dair bir alışkanlığı – kahvehaneleri ve kahvehanelere gitme geleneğini – açık hava 

tiyatrosu ve bu tiyatroda oyun izlemekle kıyaslayan Güven’in karşılaştırma için 

kullandığı kelimeler anlamlıdır. Kahvehaneler, “dar”dır; “kendi küçük âlemlerinin 

içinde hapsolup kalmış halk”ın gittiği bir yerdir”.  Buna mukabil, açık hava tiyatrosu, 

“açık”tır; insanları bir “sanat sofrası”nın içinde toplar; büyük kitleleri içinde 

barındırabilir. Güven kahvehaneler ve açık hava tiyatrosu karılaştırmasıyla aslında 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kültürel hayatları arasında da bir kıyaslama 

yapmaktadır. Yeni ulus-devletin kültür politikaları insanları kendi içine kapalı, küçük 

grupların sosyalleşebildiği, “faydasız” bir gündelik hayattan kurtarmıştır.  Bu 

doğrultuda Antik Yunan’ın mimarisini yansıtan “açık” hava tiyatrosuna Güven 

tarafından bir anlamda Kemalist kültür politikalarını betimlemek için işaret 

edilmiştir. Güven’in tabiriyle açık olmak, herkese “açık” (kitleleri buluşturan), önü 

açık 902 (toplumu ileriye taşıyacak olan), dışa açık (kendini kapalı bir zihniyetten 

                                                 
901 Ferit Celâl Güven, “Açık Hava Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 205, 1947, s.3. 
902

 Güven’e göre, “Đnsanlık bütün tarihi boyunca, uğradığı büyük felâketlerin arkasından gelen, 
manevi çöküntülerin, ağır ruh acılarının tahribinden çabucak kurtulmak için, daima güzel sanatın eline 
sarılmıştır. Ahlâk, maneviyattaki perişanlıklar, gerçek sanatın havasındaki asaletten bir şeyler 
tatmazsa zehirlenme sürüp gider.  Bunun içindir ki cemiyetler yükselmek istedikleri zaman güzel 
sanata, düşdükleri yerden kalkmak için yine güzel sanata başvururlar. Sanat, kalabalıkları, sertlikleri 
manevi gevşemeleri tavsiye eden bir süzgeçtir, dinler ideolojiler, ileri hamleler bütün hızlarını 
sanattan almışlardır. Geçen sene, istanbulun, bahtı ve muradı sayılabilecek olan açık tiyatroda, eski bir 
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kurtarmış) anlamlarına gelmektedir ki, bu anlamda Cumhuriyet’in 

aydınlanmacı/kitlesel dönüşüm amaçlı kültür politikaları açısından örnek bir yapıyı 

temsil etmektedir.   

 Đnsan yetiştirmeye verilen önem aynı zamanda Tek Parti döneminin bir başka 

ilkesi olan laiklikle de yakından ilgilidir. Nitekim Tek Parti döneminde Antik Yunan 

referansının Batı’yı Hıristiyanlıktan arındırması yönünde bir amacı olduğunu dile 

getirmiştik. Ancak Antik Yunan referansı Türkiye’de modernleştirici elit için elbette 

sadece Batı kültürünün Hıristiyan boyutunu dindirmek adına kullanılmamıştır. Antik 

Yunan referansının (özellikle de kültürü ve sanatına yapılan göndermelerin), hem 

Hıristiyanlığa özgülenen hem de bu bağlamda Müslümanlığa özgülenebilecek olan 

bir başka özelliğin de fikren tasfiyesine yardımcı olacağı beklenmektedir. Aytaç’ın 

ileri sürdüğü gibi Đnönü dönemi kültür politikalarının, “Hıristiyanlığın ‘kul’ 

anlayışına indirgenebilecek, öbür dünyaya yönelik ahiretçi zihniyetiyle antikitenin, 

insanı ölçü ve esas alan hümanist zihniyeti[ni], temelde birbirine zıt iki dünya 

görüşü… [olarak sunması], ama akılcı ve eleştirici ilerlemeye elverişli olan, tabii ki 

bunlardan hümanist görüş[tür diyerek onu desteklemesi]” 903 sadece Hıristiyanlığa 

değil Osmanlı’ya ve onun sunmuş olduğu “kul anlayışı”nın kaldırılmasına yönelik 

bir girişimdir.  

En nihayetinde, kul yerine insanın odak noktası yapıldığı ve hümanizmin bir 

kültür politikasının tabanı yapıldığı Đnönü dönemine kadar geçen Batılılaşma 

serüveni içinde, Antik Yunan oyunlarının Müslüman bir halkla her ne amaçla olursa 

olsun sadece iki kez buluşmuş olması da bu anlamda önemli bir göstergedir. 904 

Atatürk döneminde konu sık sık, çoğunlukla da tiyatrocular açısından tiyatronun 

gelişimi için temel oluşturduğu varsayımıyla gündeme getirilmiş olsa da, oyunları 

sahnelenmek bir yana çevirisine dahi teşebbüs edilmemiştir. Teknik yetersizlikler 

(oyunları çevirebilecek Yunanca bilen kişilerin bulunmaması) bir yana; insan 

meselesine vurgunun arttığı hümanist kültür politikasının ve beraberinde çeviri 

hareketinin tam randımanla yola koyulduğu döneme kadar sahnelenmiyor ve 

                                                                                                                                          
Yunan eserinin temsil edildiğini gördüğümüz zaman, bu açık tiyatronun Türk çocuklarına getireceği 
iyilikleri, ruh rahatlıklarını düşünerek sevindik.” a.g.e., s. 3.  
903 Aytaç, a.g.e., s. 349.    
904 Bunların  ilki Gedikpaşa tiyatrosunda sahnelenen ve hakkında pek ayrıntılı bir bilgi bulunmayan 
Herakles, diğeri ise otuzların başında çevrilen ve sahnelenen Kral Ödip’tir.   
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çevrilmiyor olmasının arkasında Müslüman halkın Batılılaşmayla ve insan odaklı bir 

düşünce sistemiyle yüzleşmeye yeni yeni alışmakta olduğu düşüncesi yatıyor 

olabilir. Karacasu’ya göre, özellikle Atatürk döneminde  

 

Devrimlere ve Kemalizme aydınlanmacı-üniversalist bir ruhun değil, pragmatik-sosyal 

Darwinist bir ruhun hakim olduğunu kabul etmek gerekir… Okullarda Latince okutulmasını, 

Köy Enstitüleri’nin yaygınlaşmasını kararlılıkla savunan Mavi Anadolucuların Kemalist 

eğitim sistemince [Đnönü dönemine kadar] atlanması Kemalizmin bu pragmatik karakterinin 

bir sonucu olsa gerektir.905  

 

Nitekim hümanist kültür politikalarının hem sanat hem de eğitim alanında bir proje 

olarak hayata geçirilmesiyle, Antik Yunan oyunlarının özellikle laikleştirme ve insan 

yetiştirme açısından öneminin artması; Antik Yunan oyunlarının düz/klasik liselerde 

bu misyonları yerleştirmek adına önem kazanması Đnönü dönemine kadar 

gerçekleşememiştir. Đnönü dönemiyle birlikte gözle görünür bir biçimde Antik 

Yunan oyunları sadece tiyatro seyircisine veya okuyucuya yönelik bir hizmet olarak 

görülmemiş, hümanist aydınlanma projesi çerçevesinde insan yetiştirme ve 

laikleştirme gibi görevler doğrultusunda eğitim kurumlarının müfredatlarına dahi 

yansıtılmıştır.   

Liselerdeki Klasik Kollarda olduğu kadar tüm liselerin müfredatlarında – 

özellikle de edebiyat ve tarih dersleri içinde – Antik Yunan kültürüne, tarihine 906 ve 

tiyatrosuna hümanist ideolojiyi net bir biçimde yansıtan çeşitli açıklamalara yer 

                                                 
905 Karacasu, a.g.e., s. 343.  
906

 Bu dönemde sadece adıgeçen liselerin Klasik Kollarında değil aslında liselerin ve ortaöğretim 
okulların müfredatlarında da Yunan uygarlığına geniş yer ayrılmıştır: “1949 yılında, Đnönü döneminin 
son zamanlarında Liselerin birinci sınıflarında okutulan tarih kitabının, yalnız 8 sayfası Türk tarihini 
incelemektedir. Geriye kalan 215 sayfalık kısım ise millet olarak siyasi ve kültürel 
münasebetlerimizin olmadığı milletlerin tarihine ayrılmıştır. Orta Asya’da kurulan ilk büyük Türk 
devleti olan Hun Đmparatorluğu tarihi üç sayfada anlatılırken, Yunan tarihi asır asır bütün teferruatıyla 
işlenmiş ve 54 sayfa, Roma tarihine ise 52 sayfalık yer ayrılmıştır. Eski Türk Medeniyeti’nden 
bahsedilmeyen bu kitapta Yunan, Roma ve Mısır en küçük teferruatlarına kadar anlatılmıştır. Kısaca, 
Hasan Âli Yücel döneminde, gerek liseler gerekse ortaokullar tarih müfredat programlarında Orta 
Asya Türk Tarihi ve Medeniyeti’ne ayrılan kısım kısaca geçiştirilirken Roma-Yunan uygarlığı bölüm 
bütün teferruatı ile anlatılmıştır. Sonuç olarak, I. Maarif Şûrâsı’nda gündemsiz olarak ele alınan 
hümanizma ve hümanist kültür tartışmaları, herhangi bir karara bağlanamazken Yunanca ve Latince 
dillerinin öğretileceği Klâsik Liseler açılmış ve öğretime başlamıştır. Öte yandan, Yunan- Roma 
kültürünün en ince ayrıntılarına varıncaya kadar öğrencilere anlatılması için müfredat programlarında 
ciddi değişiklikler yapılmıştır.” Bkz. Bilal Elbir, Ömer Karakaş, “Cumhuriyet Dönemi Kültür ve 
Edebiyatında Hümanizm Etkileri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. II, No: 4, 2007, p. 387.  
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verilmiştir. Antik Yunan oyunları lise ve ortaokul ders programlarında bizatihi ders 

kitapları olarak kullanılmışlardır.   

 

Đnönü Cumhuriyeti, Yunan/Latin kültürüne yöneldiğinden, lise hayatımızda, Aristophanes, 

Euripides, Sophocles vb. handiyse ders kitabı diye okutulurdu. Meşhur ‘klasikler çevirisi’ 

döneminin, en civcivli zamanı, bizim yetişme çağlarımızdır. Maarif Vekaleti’nin beyaz kaplı 

kitaplarını kapışırdık. Mamafih daha önceleri de, Remzi Kitabevi’nin ‘Dünya 

Muharrirlerinden Tercümeler’ dizisi, Ahmet Halit Kitabevi’nin ‘Şarktan Garptan Seçme 

Eserler’ dizisi bizi ‘hayata’ sokmuştu. 40’lı yıllarda Türk edebiyatı ‘ulusal’ bir ‘bileşim’ 

aramıyordu ki! Tıpkı Tanzimat edebiyatı gibi, çeşitli Batılı edebiyatlara özeniyordu.  907 

 

Yine bu tedrisatı içinde yer aldığı için iyi bilen Vedat Günyol ise Yunan klasikleri 

hakkında şunları söylemektedir: 

 

Tercüme Bürosu başlangıçta, özellikle, Batı kültürüne kaynaklık eden Yunan klasiklerinin 

çevirisi ön plana almıştı. Bir kültür devrimi anlayışıyla, çevirileri tamamlanan, her yıl, 

sayıları yüzü bulan yapıtlar, Cumhuriyet bayramlarından, bir kültür bayramı coşkusuyla 

sunuldu 1946’ya kadar. Bunların uzantısı olarak, liselerde, yardımcı kitap olarak okutulmak 

üzere, açıklamalı, notlu klasikler hazırlanmıştı…908 

 

Tek Parti döneminde bir hümanist kültür politikası olarak eğitim projesi 

bittabi Klasik Kollarda somutlaşmıştır. Aslında sadece üç lise (“1940-1941 öğretim 

yılından başlayarak Ankara Erkek Lisesi, Galatasaray ve Vefa liselerinde birinci 

sınıftan başlayarak Latince öğretim verecek bir klasik şube kurulmasına karar 

verilir.” 909) ile sınırlı olan bu eğitim sisteminin arkasında duran görüşler, sadece 

Klasik Kollarda değil eğitimin her aşamasında Antik Yunan ve Latince metinlerinin 

okutulmasından ne beklediğini çok iyi yansıtır.  

 

Eğitime ve eğitim yoluyla insanın ilerleyip aydınlanacağına inanan, bunun koşullarını da 

eskil Yunan ve Latin metinlerinde bulan hümanist düşünce bu metinlerin yazıldığı dillerin 

öğrenilmesini, bu yapıtların ulusal dillere çevrilip çözümlenmesini zorunlu görür. Türk 

                                                 
907 Selim Đleri, “Atilla Đlhan’la Çeviri Üzerine”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, 
Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 131.  
908 Karatay, Salman, a.g.e., s. 135.  
909 Açık, a.g.e., s. 121. 
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hümanistlerinin de, Hasan Âli Yücel’in ve özelikle Eyuboğlu ve Erhat ile bunlara ek olarak 

Nurullah Ataç’ın, okullarda klasik Batı öğretimi için bastırması, klasiklerle ilgili 

değerlendirmeleri genel hümanizm anlayışına uygundur. 910 

 

Öncelikle Antik Yunan ve Latin dillerinin öğretilmesi ve bu uygarlıklara ait eserlerin 

okutulmasına yönelik eğitimin aydınlanmacı bir yönü vardır. Avrupa’da da olduğu 

gibi insan ancak hümanist bir eğitim dizgesine sahip olduğu zaman ilerleyebilir. 

Dolayısıyla bu metinleri okumak aynı zamanda ileri ve aydın Batı uygarlığına 

girmek adına çok önemlidir. Aslında Đnönü dönemine kadar kısıtlı da olsa Batı 

uygarlığının köklerini temsil eden bazı düşünürler ve eserler (Plato ve Aristoteles 

gibi) çevrilmiş ve okunmuştur.911 Bunun Batı uygarlığına giriş için yeterli olmadığını 

düşünen Ataç’a göre, Antik Yunanca ve Latince öğrenerek Batı uygarlığının kökleri 

hakkında daha geniş bir edebi literatüre hâkim olmanın getirileri şunlardır:  

 

Derginin 1 Mart [1955] sayısında Bay Necip Alsan’ın ‘Temel Eski Yunan mı?’ adlı bir yazısı 

var, şöyle başlıyor: 

Batı uygarlığının temeli eski Yunandır diyenler, onu başka uygarlıklardan bu temelle 

ayıranlar var. Hatta bizde, okullarımıza Yunanca girerse önümüzde Batı uygarlığının 

kapılarının birden açılıvereceğini, Homerin dilinde, açılıvereceğini, Homerin dilinde, açıl 

susam açıl büyüsü bulunduğunu sananlar var…  

Yunancayı çocuklarımıza öğretirsek batı uygarlığı kapılarının önümüze açılıvereceğine, 

Homeros’un dilinde bir büyü olduğuna inananlar bulunduğunu Bay Necip Aslan nereden 

çıkarıyor? Ben de istiyorum okullarımızda Latince ve Yunanca öğretilmesini, ama o dillerde 

birdenbire uyarıcı, ilerletici bir büyü olduğuna inanmıyorum. Öyle sanıyorum ki o dilleri 

öğrenmemiz gerektiğini söyleyenlerin hiçbiri böyle bir şey ileri sürmemiştir… Yunan dilini 

öğrenmek, bir Platon’u bir de Aristoteles’i okumak için değil, Yunaneli bilgelerinden, 

bilgeseverlerinden, ozanlarından ne kalmışsa hepsiyle ilgilenmek, hepsini okumağa özenmek 

için gereklidir. Homeros’u, Hesiodos’u, Aiskhylos’u, Sophokles’i, Euripides’i, Lukianos’u, 

Yunaneli’nin daha birçok yazarlarını okuyamayacaksınız, ne demişlerse yalandır, yanlıştır 

                                                 
910 Karacasu, a.g.e.,  s. 335-336. 
911 “Cumhuriyet’in ilk yıllarında Nurullah Ataç ve Nüshet Haşim Sinanoğlu gibi aydınların 
Türkiye’de klasik eğitimin savunucusu oldukları görülmüştür. 1930 yıllarında kesin bir humanist 
yönelişe ve bununla ilgili küçük fakat canlı bir yayın etkinliğine tanık olunur. Ruşen Eşref Ünaydın, 
Vegilius’un Ekolog’larını, Karaosmanoğlu ise Horatius’un şiirlerini dilimize çevirmişlerdir. Nüshet 
Haşim Sinanoğlu bir Đtalyan edebiyat antolojisi, Dante ile Petrarca üzerine iki küçük inceleme, bir de 
Yunan-Roma mitolojisi kitapçığı yayınlamıştır. Đkinci bir mitoloji kitabının yazarı Nurullah Ataç’tir. 
Fakat bu akım burada kalmıştır.” Bkz.  Sinanoğlu, a.g.e., s. 92.  
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diye kapatacaksanız betiklerini, bir Platon’un bir de Aristoteles’in buna Yunanları bilmek 

denmez, Yunanca öğrenmek denmez buna… Yalnız onları alırsanız o büyük ozan, o büyük 

bilgesever uygarlık kapılarını açmak şöyle dursun, gerçek uygarlığa gitmemize komayacak 

birer duvar oluverirler.912  

 

Ataç’a göre sadece Yunan felsefecilerinin eserlerinin çevirilerini okumak, Antik 

Yunan’ı, diğer tabiriyle, Batı uygarlığının kökenini bilmek için yeterli değildir. O 

zamana kadar çevrilmemiş/okunmamış/öğretilmemiş olan pek çok metin, özellikle de 

Aiskhylos, Sophokles, Euripides’in de içinde yer aldığı Antik Yunan edebiyatı 

öğrenilmeden tam manasıyla Batı uygarlığına girilmiş olunmayacaktır.  

Klasik Kollara yüklenen bu aydınlanmacı-hümanist misyona rağmen, 

gerçekte bu kollar hiçbir zaman Latince dışında bir dil öğretememişler ve söz konusu 

edebi figürlerin eserlerini ana dilinden okuyacak veya Türkçeye çevirecek aydınların 

yetişmesine de vesile olamamışlardır. 913 Ancak, hem Klasik Kollarda hem de tüm 

diğer liselerin edebiyat derslerinde Antik Yunancadan Türkçeye çevrilen eserler 

Đleri’nin Đlhan’la yaptığı görüşmeden aktardığı üzere ders kitabı olarak 

okutulmuştur.914 Dolayısıyla hümanist eğitim yanlısı aydınların bu istemleri büyük 

ölçüde ideolojik bir heves olarak kalmıştır.915 Ancak burada önemli olan bu projenin 

başarılı olup olmamasından çok, hem Klasik Kollarda hem de normal liselerin 

                                                 
912

 Nurullaç Ataç, Dergilerde, s. 259-261.   
913 “Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 186 sayılı ve 30 Eylül 1940 tarihli kararıyla 
Ankara Erkek Lisesi, Đstanbul Galatasaray Lisesi ve Vefa Erkek Lisesinde 1940-41 öğretim yılından 
itibaren birer ‘Latince Şubesi’ açılması kabul edilmiştir. Söz konusu karara mesnet olan ve Hayri 
Dener tarafından hazırlanan gerekçede şöyle deniyor: ‘Klasik kültürü istihdaf eden tedrisatın verimli 
olarak yapılabilmesi için, orta sınıf ve lise sınıflarını bir kül olarak ihtiva eden ve programları biraz 
hafifleştirilmiş modern kültür dersleriyle birlikte klasik kültür derslerine ilk sınıftan itibaren başlayan 
hususi bir klasik liseye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim’. Yunanca öğretimine yer verilmediği için 
‘Yarım Klasik Şube’ olarak kabul edilecek bu şubelerde Latince öğretiliyordu. Normal liselerin 
edebiyat şubelerinin programına benzer bir program uygulayan bu şubelerde Yunan ve Latin 
edebiyatlarının öğretimine büyük önem verilmekteydi.” Bkz. Taşdemirci, a.g.e., s. 79.   
914 Đleri, a.g.e., s. 131.  
915

 Nitekim Klasik Kollara gelişecek zaman da verilmemiştir. “Klasik kola gelince, klasik kol 1949 
yılında, o yıl toplanan Milli Eğitim şurasının haberi olmadan ve klasik kol komisyonunun kesin ve 
açık önerileri dikkate alınmadan kaldırılmıştır. Milli Eğitim bakanlığının bu kararını açıklayacak 
tutarlı bir neden göstermek olanaksızdır. Üniversiteye girişte klasik kol öğrencilerine hiçbir öncelik 
tanınmadığı halde, tercih sırasında sonuncu olduğu halde, klasik kol daima en uyanık öğrencilerin 
ilgisini çekmiştir. Kolun kapatılmasının tek nedeni bakanlık örgütünün kolun anlamını, önemini 
anlamamış olması ve bakanlık ileri gelenlerinin bir kısmı ile bu kolun varolduğu liselerdeki bazı 
müdür ve öğretmenlerin bu kola şiddetle cephe almalarıdır. Bu tutum haftalık programın 
düzenlenmesinde çıkan güçlüklerden ideolojik savlı görüşlere kadar varan değişik nedenlerden 
kaynaklanmaktadır.” Bkz. Sinanoğlu, a.g.e., s. 93. 
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edebiyat derslerinde Antik Yunan edebiyatına ve de özellikle Antik Yunan 

oyunlarına yer verilmesinin arkasındaki ideolojik nedenlerdir ve kanımca Klasik 

Kolların arkasındaki bu ideoloji, bizzatihi Klasik Kollardan daha etkili olmuştur.   

Bu dönemde Sophokles’in Aias 916 adlı eserinin orijinallerinden çevirisini 

yapmış ve Lâmia Kerman’a da Euripides’ten yaptığı Đphigenia Aulis’te 917  ve 

Hippolytos 918 çevirilerini asıllarıyla kıyaslayarak yardım eden Sinanoğlu’na göre,   

 

Klasik okulun Avrupa’daki işlevinin ne olduğunun belirlenmesi gerekir… Avrupa’da klasik 

lisenin tarihsel bir işlevi olduğundan, bunun da laik bilinci kökleştirmek, kökleştirdikten 

sonra da canlı tutmak olduğundan kimse kuşku duyamaz. Gerçekten Avrupa’da zihin 

özgürlüğü ve dogmacılık çatışması, laik düşünce ile dinsel düşünce çatışması biçiminde 

olmuştur… Türkiye’de bu bilinci uyandırmak için büyük çaba gösterilmesi gerektiği ve, 

dolayısiyle, bu bilincin oluşmasına olanak sağlayan tek kurum olduğu görülen klasik lisenin 

kurulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu da kabul edilecektir. 919  

 

Aslında Klasik Liselerin laikliği kuvvetlendireceği yönünde bir tespit ilk olarak Nev-

Yunanilik akımı kuramcısı olan Karaosmanoğlu tarafından Atatürk döneminde 

yapılmıştır.  

 

Küre-i arz üstünde birdenbire açılan bu yeni ve nûrânûr âlemin anahtarları onların elinde idi 

ve bu anahtarlar o yaprakları sararmış kadîm metinlerden başka bir şey değildi. Bu anahtarlar 

Sokrat’lar, Eflatun’lar, Aristo’lar, Homer’ler, Sofokl’ler, Aşil’ler, Pindaros’lar, Virjil’ler, 

Horas’lar, Öripid’ler, Seneka’lar ve Lukres’ler idi. Kilisenin zulmünü yıkan ve zulmetini 

dağıtan bunlardır, mazinin bu ulvî hayaletleridir. Bunun içindir ki, garbın medenî milletleri 

tahsil ve tezhîb sahasında dört asırdan beri bunlardan bir hatve ayrılmamıştır ve hümanite, 

(yani Yunan ve Lâtin dersi) nâmı altında bunlar daimî bir rabıta muhafaza etmiş, bunların 

yolu üzerinde yürümüştür. Bugünkü günde Avrupa’da «hümanite»sini yapmamış; Yunaniyat 

ve Latiniyat dersi görmemiş bir adama tahsil ve terbiyesi tam nazasıyla bakmak mümkün 

değildir. Çünkü lise tahsili demek, az çok hümanite tahsili demektir. Ve bunsuz garp usulü 

liselerin bir manası yoktur. 920 

                                                 
916 Sophokles, Aias, Çev. Suat Sinanoğlu, Đstanbul,  Maarif Vekilliği, 1941. 
917 Euripides, Đphigenia Aulis’te, Çev. Lâmia Kerman, Ankara, M.E.B., 1945.  
918 Euripides, Hippolytos, çev. Lâmia Kerman, Ankara, M.E.B., 1949.  
919 Sinanoğlu, a.g.e., s. 82.  
920 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Avrupakârî, Avrupaî”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C. II, Haz. 
Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, Ankara, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, s. 537.  
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Dolayısıyla Atatürk döneminden itibaren yapılan tartışmalarda tüm diğer Antik 

Yunan şair ve filozofları kadar Aiskhylos, Sophokles, Euripides’in de okutulması, 

Rönesans’ta da olduğu gibi “ulvi” bir hayattan daha dünyevi bir hayata, diğer bir 

deyişle beşeriyete geçişi sembolize edecektir. Sinanoğlu’nun sözleriyle,  

 

Türk toplumun çözmek durumunda olduğu kültür sorunu ana çizgileriyle ortaya çıkmış 

oluyor. Sorun şu terimlerle dile getirilebilir; eski skolastik zihin yapısının üstünden 

gelebilecek tek güç, humanist kültürdür; bu kültürün ülkemizde doğup gelişmesi kaçınılmaz 

bir zorunluluktur. 921 

 

 Antik Yunan edebiyatı ve özel olarak Antik Yunan oyunlarının Klasik Kollar 

veya liselerde okutulmasının ardındaki aydınlanmanın temel çıkış noktası laikliktir. 

Laiklik bilincini yerleştirme yönündeki çabalar, lise edebiyat kitaplarının Antik 

Yunan tiyatrosunun ve oyunlarının tanıtımlarındaki satır aralarından Antik Yunan 

oyunlarının çevirilerindeki özsözlere kadar pek çok yerde görülmektedir.  

Đnönü dönemi Lise edebiyat kitaplarını yazan Ali Canib Yöntem’in Lise 

ikinci sınıflarda okutulan bir kitabında, Antik Yunan oyun yazarlarına ayrılan 

bölümde yazarlar, eserleri ve yaşadıkları döneme ait bilgiler şu şekilde verilmiştir: 

 

«Esşil»in eserleri, eski dini an’anelerden pek müteessir olduğu için, basit fakat dehhaştı. Yani 

birbirine girift olmuş, birbirini itmam eden vak’alar yoktu; lâkin mukadder felâketler, ilâhi 

intikamlar vardı. Esşil sahneye ilâhları, yarım ilâhları çıkarır, bütün küstah faniler bu 

ilâhların pençelerinde cezalandırıldı. «Sofokl» un trajedileri, daha sakin, daha mülâyimdir. 

Sofokl’un eserlerinde insanlara, insanî hadiselere daha ziyade ehemmiyet verilmiştir. Bunun 

da trajedilerinde, ilâhlar işe karışırlar, lâkin daha merhametli olarak… «Öripit», en çok beşerî 

ihtiraslarla meşgul olurdu, onun eserleri insanın kalbine çok hitap eder. Öripit, daha dünyevî, 

daha laîk mevzularla uğraşmıştır. Bu şair «Sofokl» kadar kuvvetli, azametli görünmez, fakat 

daha müessir, daha cana yakın hareket eder… «Esşil» dinî heyecanların, «Sofokl» takdir ve 

hayretin, «Örpit» hararetli, nâdir, acip, elemli duyguların, hulâsa beşerî ihtirasların 

şairleridirler.922  

 

                                                 
921 Sinanoğlu, a.g.e., s. 74. 
922 Ali Canib Yöntem, Edebiyat, Đstanbul, Kanaat Kitabevi, 1940, s. 133.  
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Yöntem, Antik Yunan oyun yazarlarına ve oyunlarına ayırdığı bu bölümde, 

Aiskhylos’tan Euripides’e Antik Yunan trajedisinin gelişimini bir nevi dini konu ve 

karakterlerden “laik” ve “dünyevi” olanlara geçiş olarak anlatmış ve bunun dışında 

bu oyunlar hakkında edebi hiçbir inceleme ve açıklama yapmamıştır. Yöntem’in, 

Aristophanes ile ilgili verdiği bilgilerin kapsamı ve içeriği de yine aynı doğrultuda 

olmuş; Aristophanes’i dünyevi bir siyasi, felsefi ve edebi düzeni savunanları 

anlamadığı tespitinde bulunarak eleştirmiştir: 

 

Aristofan’ın yaşadığı devirde, Atina halkı muhafazakârlarla teceddütperverlerden 

[reformcular] mürekkepti. O «demagok» yani avamperest siyasetçi «Kleon» un cezrî 

demokrasisine, Sokrat’ın yeni felsefesine, Öripit’in trajedi âlemindeki yeniliklerine 

kızıyordu. Bu üç adama çok defa haksız olarak düşman kesilmiştir. 923 

 

Đnönü döneminde yapılan çevirilerde de, aydınlar Euripides’in dünyevi olan 

ve insana verdiği önemi sıklıkla dile getirmişler ve çağdaşları arasında insana ve 

onun duygularına açıkça yer verdiği için tüm Antik Yunan tragedya yazarları 

arasında elbette en çok Euripides’i takdir etmişlerdir. Bu dönemde sayıca da en fazla 

Euripides’in eseri Türkçeye çevrilmiştir. Euripides’in günümüze ulaşan 18 eserinden 

yarısı bu dönemde Türkçeye kazandırılmıştır. Ay, Euripides’i insana ait duyguları 

ortaya çıkarttığı için tüm diğer Antik Yunan tragedya yazarlarından üstün 

tutmaktadır: 

 

Euripides, denebilir ki, bütün trajik Yunan şairlerinin içinde beşerî duygulara en çok yer 

verenidir. Onun kahramanları arasında has ihtiraslar, acılar, sevinçler ve sevgiler taşırlar. 

Euripides’in tiyatrosu Đsa’dan önce V. Yüzyılda yaşayan Atinalılar için yeni, düşünce 

itiyatlarına da oldukları için aykırı bir tiyatro idi. Şair eserlerinde sevgiye , kıskançlığa, 

vicdan azabına büyük yer vermişti. Ağırbaşlı Atinalılar bu tragediaları ahlâk kurallarına pek 

uygun bulmuyorlardı. Aiskhylos’un tiyatrosu suçlu, kirli ihtirasları hor görmüyordu. 

Aristophanes’e göre şairin vazifesi insan oğlunun düşük taraflarını, ayıplarını herkesin gözü 

önüne yaymak değil, saklamaktı: «Çocuklar yol gösteren öpretmendir; delikanlılara da şair. 

Biz ancak namuslu şeyler yazmalıyız (Kurbağalar 1053).» Gariptir ki bunu söyleyen 

Lysistrata gibi açık saçık eserler yazmış olan Yunan komedi şairiydi. Hakikat şudur ki 

Euripides’te çağdaşlarının bir kusur gibi gördükleri şey onun en «modern» tarafını, eserini 

                                                 
923 a.g.e., s. 134.  
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bize en çok yaklaştıran tarafıdır. Bugünkü tiyatronun temelini kuran gönül buhranlarının, ruh 

karmaşalarının tasviri, basit çizgiler halinde de olsa ilk defa onda görülür. 924 

 

Nitekim Lâima Kerman da Đphigenia Aulis’te’nin önsözünde Euripides hakkında 

benzer şeyler söylemiş; hatta Euripides’in eserlerini deyim yerindeyse insanlığın 

zaferi olarak değerlendirmiştir: 

 

Gördüğümüz gibi son derece hassas olan Euripides, sahneye tam mânasıyla beşeri olan 

kahramanlar çıkarmıştır. Onlar da tıpkı bizim ki gibi etten, kemikten insanlar olup sevmesini, 

acı duymasını, kin beslemesini bilirler. Ve işte bunun içindir ki Euripides’in tiyatrosu hiçbir 

zaman kocamıyacak ve rağbetten düşmeyecektir. Bu tiyatro şairin bize büyük selefleri olan 

Aeskhylos ve Sophokles’in tiyatrosundan daha yakındır. Hattâ Sophokles’in Euripides için 

«O, insanları olduğu gibi tasvir eder» dediği söylenir. Hakikaten hiç kimse acıyı, aşkı, 

şefkati, merhameti, kalbden gelen çığlığı onun kadar iyi ifade edememiştir… Euripides’in 

nefis tragedyasını okurken, Yunanistan’ın mavi göklerine doğru yükselen sade, ahenkli, 

mükemmellik ve güzelliğine hiçbir zaman erişilemiyecek olan Yunan mâbetlerinden birinin 

karşısında duyduğumuz bedii heyecanı duyarız. Bir avuç insanın, asırlara galip gelen ve 

insanlığı yirmi bu kadar asır sonra hâlâ hayranlık ve takdir hisleriyle sarhoş eden, o ölmez 

dehası karşısında saygı ve heyecanla eğilelim. 925 

  

3.2.4 Merkez-Çevre Đlişkisi ve Antik Yunan Oyunları  

 

Tek Parti döneminin hümanist kültür politikaları kapsamında elbette tüm 

Türkiye’nin aydınlanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Antik Yunan oyunlarının 

sahnelenmesine ve/veya öğretimine de hem merkez hem de çevrede yer verilmiştir. 

Antik Yunan oyunları tüm bu kültür/eğitim kurumlarında hem genel izleyicinin hem 

de aydınlanma projesini geleceğe taşıyacak olan öğrencilerin beğenisine 

sunulmuştur. Ancak çevrenin aydınlanması, elbette merkezden yönetilmiş; Antik 

Yunan oyunları merkezin kültürel ideolojileri doğrultusunda Anadolu’ya da 

taşınmıştır.   

 

                                                 
924 Euripides, Herakles, Çev. Lütfi Ay, Ankara, Maarif Vekâleti, 1943, s. X-XI.  
925 Euripides, Đphigenia Aulis’te, s. IV-V.  
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Đnönü’nün Atatürk’ün sağlığında kurulan Halkevleri’ni, Köy Enstitüleri’ni ve Klasikler’i bir 

bütün olarak ele aldığı, bunları bir tür bir devrimci projenin öğeleri saydığı söylenebilir. 

Özellikle enstitülerin hızla yaygınlaşması, köy çocuklarının klasik yapıtları, felsefi ve siyasal 

düşünceleri öğrenerek yetişmesi, Halkevleri’nin benzer bir kültürel işlevi geniş kesimler için 

ve onların işbirliği ile yerine getirmesi, birçok insanda Đnönü’nün tek parti yönetimi 

sayesinde Türkiye’nin köklü bir dönüşüme doğru yol aldığı düşüncesini uyandırmıştır. 926 

 

Böylesi kökten bir kültürel devrim için tüm kültür kurum ve aktörlerinin aynı anda 

seferber edildikleri de bilinmektedir. Sonuçta çevrenin de merkezin faydalandığı 

kültür ürünlerinden olabildiğince faydalanabilmesi için klasiklerin en ücra köylere 

uzanan dağıtımından, devlet yöneticileri, aydın ve sanatçı ziyaretlerine kadar gereken 

tüm çabayı hep merkez yönlendirmiştir. Çoğu zaman bu çabaların Anadolu’daki 

kültürel yapıya ve altyapısal problemlere bakılmaksızın tüm imkânlar zorlanarak 

gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Tüm bunların ışığında Antik Yunan oyunlarının 

eğitim malzemesi olarak kullanımının ve sahnelenmesinin, merkez-çevre ilişkileri ve 

çevrenin aydınlatılması projesi bağlamında yapılacak bir değerlendirilmesinin 

özellikle Đnönü dönemi kültür politikaları tartışmalarına farklı bir açılım sağlayacağı 

ortadadır.  

Böyle bir değerlendirme yapabilmek için öncelikle Antik Yunan oyunlarının 

hangi çevreyle buluştuğunu ve hangi ortamda buluştuğunu tespit etmek önemlidir. 

Bu Antik Yunan oyunlarıyla ulaşılmak istenen kitleyi anlamaya ve merkez-çevre 

arasında bir karşılaştırma yapmaya olanak verecektir. Bilindiği gibi merkezde 

gösterilen Antik Yunan oyunlarının hepsi ya Şehir Tiyatroları ve Devlet 

Konservatuarı sahnelerinde genel izleyiciye ya da liselerde öğrencilere yönelik 

olarak sahneye konulmuştur. Dolayısıyla merkezde hemen hemen herkesin bu 

oyunlardan yararlanması öngörülmüştür. Çevrede ise Antik Yunan oyunlarının genel 

izleyici, diğer bir deyişle halkla buluştuğu yerler şehre göre daha kısıtlıdır.  

 Çevrede bu görevi yerine getireceğini düşündüğümüz başlıca kültür 

mekânları Halkevleridir. Nitekim Anadolu’daki Halkevleri sahnelerinde hem Şehir 

Tiyatrolarının ve Devlet Konservatuarının düzenlediği turneler kapsamında 

merkezden gönderilen oyunlara, hem de çevrenin katılımıyla düzenlenen amatör 

                                                 
926 Oktay, a.g.e., s. 240.  
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tiyatro faaliyetlerine geniş çapta yer verilmiştir. Atatürk döneminde bu oyunların 

çoğu Türk Tarih Tezi perspektifinde yazılmış olan soycu milliyetçi Đnkılâp 

Temsilleri olsa da, hem Atatürk dönemi hem de Đnönü dönemi boyunca Batı 

klasiklerinin de Halkevleri sahnelerinde oynandığı bilinmektedir. Ancak, Ari’ye göre 

de şehir dışındaki  

 

Halkevleri tarafından oynanması istenen oyunlar Đstanbul ve Ankara’daki şehirli seçkinlerin 

beğenerek izlediği Batı etkisinde tiyatro değil köylülerin ve şehrin aşağı tabakalarının 

duyarlılıklarına uygun ve milliyetçi bir tiyatrodur. 927 

 

Bu saptamayı Karadağ’ın araştırması da doğrulamaktadır. Ülkenin genelindeki 

Halkevlerine bakılacak olursa, oyunların sadece % 28’i (69 oyun) yabancı yazarların 

eserlerinin çeviri ve adaptasyonları, %72’si ise (185 oyun) yerli oyundur. 928  

 

Đstanbul’da Sophokles’in Kral Oedipus (1941, Eminönü Halkevi) ve Antigone (1946, 

Eminönü Halkevi) adlı oyunları, Goldoni’nin Đki Efendinin Uşağı (1947, Eminönü Halkevi) 

ve Meraki (1937, Eminönü Halkevi), Yorgaki Dandini (1947, Eminönü Halkevi) gibi 

Ahmet Vefik Paşa’nın Molière uyarlamaları, Ankara Halkevi’nde Shakespeare’in Macbeth 

(1935), Venedik Taciri (1937), Molière’in Scapin’in Dolapları (1946), Gülünç Kibarlar 

(1947), Euripides’in Iphigenia (1947) adlı oyunları göze çarpmaktadır. 929 

 

Karadağ’ın Halkevleri konusundaki araştırmasında belirttiği üzere, klasiklerin ise 

büyük çoğunluğu sadece Đstanbul ve Ankara’daki Halkevinde oynanmıştır. Klasikler 

arasında Kral Oedipus, Antigone ve Iphigenia dışında herhangi bir Antik Yunan  

oyunu oynanmamıştır. Üstelik de 1944’te Trabzon Halkevinde sahnelenen Kral 

Oedipus ve 1945 yılında Adana Halkevinde sahnelenen Antigone dışında Antik 

Yunan oyunları sadece Ankara (Iphigenia, 1945) ve Eminönü (Kral Oedipus, 1941 

ve Antigone, 1945) Halkevlerinde gösterilmişlerdir. Bu da aslında Halkevlerinde 

sahnelenen Antik Yunan oyunlarından sadece şehirli izleyicilerin faydalanabildiğinin 

kanıtıdır. Trabzon ve Adana Halkevleri dışında Antik Yunan oyunları çevreyle 

buluşmamıştır. Tek Parti Yönetimi boyunca Anadolu’da sadece bir Antik Yunan 

                                                 
927 Ari, a.g.e., s. 40.  
928 Karadağ, a.g.e., s. 217-234.  
929 a.g.e., s. 217-234. 
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oyunu sahnelenmiştir. O da Devlet Konservatuarı yönetmenlerinden Mahir 

Canova’nın 1945 yılında Bergama Akropolisi’ndeki Asklepion açık hava 

tiyatrosunda sahneye koyduğu Kral Oedipus’tur. 930   

Halkevlerinin merkezdeki ve çevredeki repertuar farklılığının Ari’ye göre 

önemli bir sebebi şudur: Öncelikle,  

 

[Đstanbul’daki Halkevlerindeki] tiyatro faaliyetleri şehrin canlı ve popüler eğlence kültürü 

içindeki diğer faaliyetlerle birleşerek şehrin nüfusunun genel isteklerini temsil eder. Lakin 

Türkiye’nin geri kalanında Halkevleri yöneticileri tiyatroyu daha pek çok şey gibi 

parti/devletin ilkelerini istekli ve büyülenmiş kitlelere aşılamaya çalışır. 931  

 

Dolayısıyla, özellikle Đstanbul gibi merkezin kültürünü temsil eden bir şehirde, Batı 

tiyatrosuyla çoktandır tanışık olan bir kitle için tiyatro gündelik eğlence hayatının bir 

parçasıyken, çevredeki Halkevlerinde tiyatro öğretici ve terbiyevi işlevi ile ağırlıklı 

olarak Kemalist ilkeleri yayan bir kitle iletişim aracı olmuştur.  

 Bu kitle iletişim aracının da en temel amacı ulus-devlet için gerekli olan laik 

ve milliyetçi tezlerin halka aktarılmasıdır. Muasır ulus-devlet olmanın ikinci temel 

umdesi olan medeniyetçilik çevrede arka plandadır. Batılılaşma bağlamında insanları 

yükseltmek gibi özel bir misyon yüklenen Antik Yunan oyunlarının sahnelenmesi, 

halkın seviyesine inerek onlara kültür devriminin ilkelerini aşılamak isteyen Tek 

Parti yöneticileri için çevrede elverişli bir araç değildir. Üstelik Antik Yunan 

oyunlarına aydınların yüklediği misyon, sanatçıların topluma inmesine gerek 

kalmadan, toplumun bu sanatın seviyesine çıkmasını sağlayabilmeleridir. Nitekim 

Eyüboğlu’na göre, 

 

Yunan tiyatrosu önümüzdeki yıllarda yeniden doğabilir çünkü, zamanımızın sanatçısı hem 

ustaca hem insanca iş çıkarmanın yollarını arıyor. Yunan tiyatrosu ise bu alanda o kadar ileri 

gitmiş ki, sanat sanat için diyenler de, insanlık için sanat diyenler de tanıtlarını bu tiyatroda 

arıyabilirler. Bir Yunan tapınağı kadar ölçülü biçili, bir baba öğüdü kadar temkinli, vezinli 

kafiyeli bir mısra kadar hesaplı, soğukkanlı bir eser olan Kral Oidipus tragedyasında bütün 

sedleri yıkacak kadar gümbürtülü sözler var. Tam sanatçının istediği gibi akan azgın bir sel. 

                                                 
930 Kaya, a.g.e., s. 115.  
931 Ari, a.g.e., s. 44. 
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Yunan tiyatrosu zamanımızın çözmeye çalıştığı bir başka düğümü daha çözüyor: Sanatçı, 

halka, bayağılaşarak değil, yükselerek, hattâ incelerek sesleniyor öğüdü. 932 

 

Eyüboğlu’na göre, Antik Yunan tiyatrosu “sanat sanat içindir” ve “sanat toplum 

içindir” ilkelerinin ikisini de içinde barındırır. Sanatçı topluma seslenir ve toplumsal 

bir mesaj vermeye çalışırken sanatını ödün vermeden icra edebilir çünkü örneğin 

Kral Oedipus sanatçıya bunun için gerekli tüm estetik ve teknik imkânları 

sunmaktadır. Aydınlanmadan ve bu doğrultuda Cumhuriyet tiyatrosundan beklenen 

de zaten sanatçının topluma ulaşmak, ona bir şey anlatabilmek için 

“bayağılaşmadan” hareket edebilmesidir. Eyüboğlu’nun bu misyonu tam manasıyla 

gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak gördüğü Antik Yunan oyunları sayesinde 

toplum sanatçının durduğu yükseğe erişebilecektir.  Eyüboğlu’nun bu görüşleri Türk 

modernleşmesinin ve kültür politikalarının elitist tavrını çok iyi yansıtmaktadır. 

Bu durum, Anadolu’da Antik Yunan oyunlarının hiç sahnelenmediği ve 

okutulmadığı anlamına gelmemektedir. Anadolu’da Antik Yunan oyunlarının da bir 

bacağını oluşturduğu hümanist ve aydınlanmacı ideolojinin birincil hedef kitlesi Köy 

Enstitüleri öğrencileridir. Başaran’ın aktardığı Eyüboğlu’nun aşağıdaki sözleri 

hümanist projenin yürütülmesinde Antik Yunan kültüründen köy öğrencilerinin 

dönüşümü adına ne beklendiğini çok kısa ama öz bir biçimde anlatır:  

 

Goethe: ‘Herkes kendine göre bir Yunanlı olsun, yeter ki olsun’ demiş. Kendi çağının 

toplumun koşullar içinde uygarlık ürünlerinden yararlanan, yararlandıran, onlara katkıda 

bulunan, yapıcı, yaratıcı bir kişi olsun… Sabahattin Eyüboğlu da… ‘Herkes kendine göre bir 

enstitülü olsun yeter ki olsun’ diyordu. 933 

 

Anadolu’daki aydınlanma projesinin Batı kültürüyle çoktandır tanışık olan 

merkezdeki kadar kolay uygulanamayacağı Tek Parti yöneticileri tarafından da 

benimsenmiş gözükmektedir. Hatta Köy Enstitüsü projesinin genelini göz önüne 

alacak olursak, bu sürecin aşamalı bir dönüşüm projesi olarak tasarlandığı ortadadır. 

Öncelikle Köy Enstitülerinde Anadolu’nun ve dolayısıyla Türkiye’nin geleceği olan 

                                                 
932 Sabahattin Eyüboğlu, “Kral Oidipus”, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Haz. Azra Erhat, 
Đstanbul, Cem Yayınevi, 1981, s. 182.    
933 Başaran, a.g.e., s. 39-40.  
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köy aydınları yetiştirilecek ve bu aydınlar kendi çevrelerini dönüştürerek köklü bir 

modernleşme projesini gerçekleştireceklerdir. Bu açıdan Anadolu’da yeni yetişmekte 

olan bir neslin Batı kültürünü tamamen benimseyebilmesi yolunda sarf edilen emek 

ve izlenen hümanist eğitim anlayışı daha anlaşılır olmaktadır. Önce Anadolulu 

Cumhuriyet aydını (Enstitülüler) yetişecek, bu aydınların yetişmesiyle birlikte Parti 

Anadolu’daki Aydınlanma projesini onlar üzerinden yürütecektir. Bu yüzden 

Aydınlamacı ve hümanist eğitim dizgesinin birincil hedef kitlesini Anadolulular 

değil Enstitülüler oluşturmaktadır.  

Halkın aydınlanması ideolojisi ile hareket eden modernleştirici elit, 

aydınlanma projesinde aktif rol oynayacaklarını düşündükleri Köy Enstitüleri 

öğrencilerini pek çok şekilde eğitmek için büyük çaba gösterirler. Onlara tiyatro 

tarihi öğreten ve klasikleri sahneye koymalarına yardımcı olan Devlet Konservatuarı 

sanatçılarından tutun da, her daim Köy Enstitülerini ziyaret eden Đnönü’ye ve 

Yücel’e kadar herkes bu projenin içindedir ve ellerine geçen her fırsatta enstitü 

öğrencileriyle tanışmaya ve onları da programlarına dâhil etmeye gayret gösterirler. 

Burada da Antik Yunan oyunları Enstitülü öğrencilerin eğitiminde hem işlevsel hem 

de sembolik bir önem taşımaktadır. Örneğin,  

 

Savaştepe Köy Enstitüsü öğrencileri 1945 yılı Mayıs ayı sonlarında Bergama kermesine 

götürülecektir. Trenle hareket ederler. Öğrenciler Soma-Bergama arasındaki 45 kilometrelik 

yolu yürüyerek giderler. Đlk akçam Kınık Halkevinde konaklar, o gece Kınık halkına Ateş 

adlı piyesi oynarlar. Ertesi sabah hareketle öğleyin Bergama’ya varırlar, bir okula yerleşirler. 

Bir sonraki gün çeşitli spor yarışmalarına katılırlar. Bergama Akropolisi’ndeki Asklepion 

açık hava tiyatrosunda Mahir Canova yönetiminde Kral Oedipus adlı oyun sergilenecektir. 

Canova, okul müdüründen figüran olarak elli öğrenci talep eder. Öğrenciler, temsile figüran 

olarak da olsa rol almak için zaten can atmaktadırlar. Đki günlük bir provadan sonra özel 

giysileriyle temsilde rol alan Enstitü öğrencilerinin mutlulukları yüzlerinden 

okunmaktadır.934 

 

Nitekim devlet adamları ve aydınların çabaları tek taraflı değildir. Köy Enstitülü 

öğrenciler de kendilerine sunulan bu fırsatları ellerinden geldiğince değerlendirmek 

için gayret gösterirler. Bu bakımdan hümanist kültürel kalkınmanın başlıca hedef 

                                                 
934 Kaya, a.g.e., s. 115.  
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kitlesi yapılan bu öğrencilerin kendilerine tiyatro dersleri veren sanatçıların 

yönetiminde sahneye koydukları ilk oyunun da bir Antik Yunan oyunu olması 

anlamlıdır.  

 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde, Güzel Sanatlar Koluna bağlı olarak ilk kez Temsil 

Dersi adı altında tiyatro dersleri verilmiştir. Bu derslerin biri ürünü olarak batı tiyatrosundan 

ilk yapıt, 17 Nisan 1944’te Hasanoğlan’da sahnelendi: Sophokles’in Kral Oedipus adlı ünlü 

trajedisi…935 

 

Buradaki hummalı çalışmaların bir karşılığı olduğu da ortadadır. Gerek kendileri bu 

oyunları sahneye koyan, gerek Devlet Konservatuarının sahneye koyduğu bir Antik 

Yunan oyununda sahne almak üzere çağrılan, gerekse Devlet Konservatuarı’nın 

temsillerini seyretmek üzere özel olarak Ankara’ya gönderilen “Köy Enstitülü 

öğrenciler tiyatro konusunda şunları söylerler: Bizler, tiyatronun insanlığın ruh ve 

düşünce yapısını geliştiren, beğeni düzeyini yükselten bir sanat dalı olduğuna 

inanıyoruz…” 936 Antik Yunan oyunlarının bu anlamda çok önemli olduğuna inanan 

öğrenciler, bu ideali yakalayabilmek için kendilerine sunulan en küçük fırsatı dahi 

değerlendirmektedirler. 

 Üstelik bu aydınlanma projesine öğrenciler ve aydınlanma ideologları 

açısından bir başka boyut daha eklenmiştir. Bu proje, bir Anadolu aydınlanması 

projesidir. Özellikle Eyüboğlu’nun Anadoluculuk ideolojisini aşılamaya çalıştığı 

Enstitü öğrencileri Anadolu aydınlanması ile Antik Yunan tiyatrosu arasında şöyle 

bir bağ kurmuşlardır: 

 

Halkımızı, üzerinde yaşadığımız toprağı tanımadan çağdaşlaşmak, köklü yaratmalara 

ulaşmak olası mı? Öğretmenimiz Eyüboğlu, özümlediği insanlık ekiniyle eğilmişti 

Anadolu’ya ‘Biz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklar da bizi. Onun için en eskiden en 

yeniye ne varsa yurdumuzda öz malımızdır bizim. Halkımızın tarihi, Anadolu’nun tarihidir’ 

diyordu. Enstitülerde girişilen halk kirizmasının en coşkulu kazmacısıydı. Ne fışkıracaksa, 

halkın bağrından fışkıracaktı. Koca Tonguç’la kafa kafaya, omuz omuza girişmişti işe. 

Düşünleri, yükselen yapıların harcı, göveren ormanların özsuyu oluyordu. Hasanoğlan’daki 

bin kişilik Açıkhava tiyatrosu köyün çeşmesi, dibek taşı kadar yerine oturmuştu, 

                                                 
935 a.g.e., s. 113-114.  
936 a.g.e., s. 114.  



 
 

340 

susuzluğumuzu gideren, buğdayımıza kabuğunu attıran bir ekin alanıydı. Öğrencileriyle 

Đzmirlerden kopyalarını getirip bozkıra diktiler Milo Venüs’ü, Yunanlı Çocuk, Samatrakos 

yontuları, anamız bacımız kadar yakındı bize.  937 

 

Aydınlanmanın üzerinde yaşanılan toprakla, coğrafyayla ilişkilendirilmesi, hem 

projenin sürekliliği hem de içselleştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim yıllar sonra bu konuda yazan Kaya tarafından da bu bağ tekrar gündeme 

taşınmaktadır.    

 

1940’lı yılların öğretim kurumları içerisinde Açıkhava sahnesi yalnız Köy Enstitülerinde 

vardı. Hasanoğlan Köy Enstitüsünü Açıkhava tiyatrosu mimarlık yönünden çok önemlidir ve 

her türlü temsile uygun nitelik taşımaktadır. Projelerini Mimar Mualla Eyüboğlu’nun 

hazırladığı bu anfitiyatro binlerce yıl sonra Anadolu yarımadasında açılan ilk açık hava 

tiyatrosudur. 938 

 

 Sadece öğrenciler ve oraya giden/gönderilen aydınlar tarafından değil, Tek 

Parti yönetimi tarafından da Anadolu’nun aydınlanması bağlamında Antik Yunan 

kültürü ve özellikle oyunlarına çok farklı bir vurgu yapılmaktadır. Nitekim bir Köy 

Enstitüsü müdürünün Đnönü’nün ziyareti ile ilgili aktardığı bir anısında da yine Antik 

Yunan oyunu okumanın Anadolu aydınlanmasının bir simgesi haline getirildiği 

gözler önüne serilmektedir:  

  

Savaştepe Köy Enstitüsünü ilk bitirenler, 30’uncu bitirme yılı anma toplantısı için biraraya 

geldiler. Müdür yardımcısı Đsmet Kültür öğretme,  bu toplantıda bir anısını anlattı: 

‘Đnönü,Enstitünün bütün bölümlerini görmek istiyordu, bu nedenle onu tuğla ocağına 

götürmek üzere tüm yanındaki zevatla birlikte yola koyulduk. Yolda o gün kümes nöbeti tutan 

Pamukçu’dan Hatice Kolukısa arkadaşımıza rastladık. Đnönü onu çağırdı, geldi.  

Ne var torbanda? diye sordu. Hatice; torbamda ekmeğim, peynirim ve köftem var dedi. 

Đnönü, başka bakayım ne var deyince Hatice torbadan Sophokles’in Antigone kitabını 

çıkardı. Antigone’yi görür görmez Đsmet Paşa’nın gözleri buğulandı ve yanındaki Đkinci 

Ordu Müfettişi Abdurrahman Nafız Gürman Paşa’ya dönerek: 

-Paşam görüyorusunuz, bu klasikler daha yeni çıktı. Ankara’da bile okunmuyor. Benim 

çocuklarım Antigone’yi okuyorlar. Köylümüz, şehirlimiz, erimiz, generalimiz kumanyasına ne 

                                                 
937 Başaran, a.g.e., s. 37.  
938 Kaya, a.g.e., s. 114.  
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zaman kitabı da ekleyecek duruma gelirse, o gün Türkiye gerçekten kurtulmuş demektir. 

Topraklarımızı bilgiyle değerlendirmenin, bilinçle savunur duruma gelmenin başka yolu 

yoktur. Hatice dedi ki «Efendim, yalnız ben değil, bütün okul okuyor.»’ 939  

 

Aydınlanma projesinin köye yerleşebildiğinin göstergesi Antigone okuyan bir köylü 

kızıdır. 

 Antigone okuyan bir köylü kızı imgesi, Köy Enstitülerindeki aydınlanma 

projesi kapsamında gösterilen çabanın bir başka boyutuna da işaret etmektedir. 

Maarif Vekâleti’nin bastığı tüm klasikler, basılır basılmaz Köy Enstitülerinde yer 

alan kütüphanelere gönderilmektedir. Bu klasiklerden hem okuma saatlerinde hem de 

eğitim ve çalışmanın dışında kalan zamanlarda faydalanılması adına, Devlet 

Konservatuarı, Klasik Kollar, liseler ve Şehir Tiyatroları’yla eş zamanlı olarak, 

Enstitülülere ve hatta Halkevleri kütüphanelerine de dağıtılmaktadır. Birinci Neşriyat 

Kongresi’nde bu dağıtımın uygulamaya konulması kararı alınmış ve Tek Parti 

Yönetimi iktidarının sonuna kadar aksatılmadan uygulanmıştır.   

 Antik Yunan ve diğer klasiklerin okunması Köy Enstitülerinde ve kısmen de 

Halkevlerinde o kadar yaygınlaşmıştır ki, Tek Parti dönemi sonunda Köy 

aydınlanması neredeyse bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Bu sebeple böylesi 

bir aydınlanmanın kendisinden olmasa da buna gelebilecek olan tepkilerden sakınan 

Cumhuriyet Halk Partisi,  

 

Daha Reşat Simer Sirer [Hasan Âli Yücel’den sonra gelen Maarif Vekili], hatta ondan biraz 

önce, Büyük Millet Meclisi’nde başlayan klasik düşmanlığı ile, eğitim kurumlarındaki, 

özellikle de Köy Enstitüleri’ndeki kitaplıklara kilit vuruldu ve üç kişilik Kitap Denetleme 

Kurulu oluşturularak, Bakanlık klasiklerin bir bölümü toplatılarak yakıldı. 940 

 

Kaya, Köy Enstitülerine yönelik ağır eleştirilere ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

gerek genel kamuoyu gerekse Demokrat Parti kadrosunun bu kurumlara yönelik 

haksız tepkilerine ve en nihayetinde Köy Enstitülerinin tamamen feshine yer verdiği 

kitabının adıyla dahi Tek Parti Yönetimi sonundaki bu dönüşümü tüm netliğiyle 

ortaya koymaktadır: Köy Enstitüleri: “Antigone’den Mızraklı Đlmihal’e”.  

                                                 
939 a.g.e., s. 132.  
940 Karatay,  Salman, a.g.e., s. 135.  
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Sonuçta, özellikle Köy Enstitülerinde şehirdekine paralel bir biçimde Antik Yunan 

oyunlarının okunması veya sahnelenmesi sadece yüksek sanat eserleriyle insan 

ruhunu geliştirmek için değil aynı zamanda Cumhuriyet aydınlanmasını Anadolu’ya 

yayacak olan kadronun yetiştirilmesi adına da bir öneme sahip olmuştur. 

 Bu dönemde özellikle Köy Enstitülerinin Anadolu aydınlanmasının kalesi 

olarak görülmesi, burada okuyan öğrencilere şehirde yetişen aydınlar kadar önem 

verilmesi ve Enstitülü öğrencilerin de kendilerine sunulan bu hümanist eğitimden 

olabildiğince faydalanması; şehir-kırsal, bir başka deyişle merkez-çevre arasında bir 

rekabetin doğmasına dahi yol açmıştır. Tek Parti dönemi sonunda bu rekabeti de bir 

anlamda sonlandırmak adına önce Enstitülerdeki özgür kitap okuma saatlerinin 

kaldırılması, sonra da her türlü faaliyetin durdurularak Enstitülerin kapatılmasının 

yanısıra henüz Enstitüler açıkken yapılmaya başlayan eleştiriler bu rekabeti ortaya 

çıkarmaktadır.  

 

‘Bunlar Shakespeare’nin, Goethe’nin, Gogol’un, Balzac’ın eserlerini okuyorlarmış. Güler 

misin? Ağlar mısın? Bu eserleri biz bile okuyup anlamıyoruz. Üstelik biz daha şehirliyiz. Ne 

gereği var bunlarla uğraşmanın?’ 941 

  
Burada açıkça köylü ya da çevre yadsınmakta ve merkez-çevrenin aynı şekilde 

aydınlanması istenmemektedir. Bir endişe bir başka şekilde okunacak olursa bu 

cümle pekâlâ “köylü okuyup uyanmasın, yüzyıllardır süren cehaleti devam etsin” 

anlamına da gelebilir.   

 Özetle, Batı klasiklerinin ama bunların içinde özellikle Antik Yunan 

oyunlarının hem köylü hem de kentlinin aydınlanması için önemli olduğu 

gözlemlenmektedir. Çevrede Antik Yunan oyunlarının veya Antik Yunan 

tiyatrosunun Anadolucu bir yaklaşımla ele alınıyor olması bu tiyatroyu ve oyunları 

Anadolu aydınlanmasının bir nevi sembolü haline getirmiştir. Ancak özel bir neden 

olarak köylünün Antik Yunan oyunlarının kendilerine veya sahnelemelerine (Köy 

Enstitülü öğrenciler hariç) ulaşamıyor olmaları ve genel olarak Đnönü dönemi 

boyunca köylerde (çevrede) devam eden aydınlanma projesine yönelik eleştiri ve 

baskının giderek artması bu tür çabaları sonuçsuz bırakmıştır. Bu bakımdan da; 

                                                 
941 Kaya, a.g.e., s. 134.  
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Antik Yunan oyunları ve tiyatrosu daha çok şehrin yani merkezin kültürünün bir 

parçası olmuştur.  

Bu koşullar altında topyekûn kültürel modernleşme ve Batılılaşma projesinin 

Tek Parti iktidarı süresince uygulama biçimini ve bu uygulamalardan elde edilen 

sonucu Berk, Antik Yunan oyunlarına da referans vererek şu şekilde 

değerlendirmektedir:  

 

1923–1950 yılları arasında orkestralar, tiyatro, bale, opera gibi Batılı kültür kurumlarına 

büyük önem verilmiştir. Buna göre, gösteriler büyük ölçüde Batılı bestecilerin eserlerinden 

ya da Batılı oyunların çevirilerinden oluşmaktadır… Buradaki vurgu, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yerel (folklorik) sanat eserleri hemen hiç ortada gözükmezken Batı sanatının 

Türkiye’deki kültürel yaşamı etkisi altına almasında yatmaktadır. Ankara Radyosu bile Türk 

müziğinin teksesli yapısının geç Cumhuriyet için uygun olduğu iddiasıyla Klasik Batı Müziği 

yayını yapmaya zorlanmıştır… Bütün bu gelişmeler muhakkak ki Türk toplumunun özellikle 

de – büyük kentlerde – yaşayışını etkilemiş ve dış görünüşünü değiştirmiştir. Ancak bugün 

gelinen noktada, Batı kültürünün yukarıda anlatılan tüm görsel ve işitsel sanat alanlarındaki 

eserler aracılığıyla özümsenmesine ve büyük halk kitlelerince benimsenmesine yönelik bu 

kültür politikalarının başarısı tartışmalıdır. Nitekim bu dönemde halkın büyük çoğunluğunun 

opera, tiyatro gibi yeni sanat biçimlerinden etkilendiğini ya da Yunan klasiklerini okumaktan 

zevk aldığını söylemek zor olur. Okur-yazar oranı, özellikle kırsal kesimde hala çok düşüktür 

ve ortalama bir okur için de herhalde klasikleri okumayı sevdirdiğini söylemek pek gerçekçi 

olmaz. 942 

 

Kısacası, tüm toplum Batı odaklı modernleşmeyi aynı ölçüde benimsememiş, aynı 

gelişmişlik düzeyine ulaşamamıştır. Kültürel modernleşme, 19. yüzyıldan itibaren 

Batılı kültür-sanat etkinlikleriyle tanışmış olan şehirli bir kitle ve bu kitlenin 

Anadolu’daki mümessilleri tarafından modernleştirici elitin seçkinci kültürünü 

benimsemesiyle sınırlı kalmıştır.   

Antik Yunan oyunları da bu anlamda bu elitist kültürel tavrın bir parçası 

olarak kalmıştır. Sonuçta, Şehir Tiyatrosu ve onun misyonunu devam ettiren ve tam 

anlamıyla ulusal ve kamusal bir niteliğe kavuşan Devlet Tiyatroları, modernleştirici 

elitin şehre özgün seçkinci kültür anlayışını yaşatan ve sürdüren kalelerdir ki en çok 

Antik Yunan oyunu da buralarda sahnelenmiştir.  

                                                 
942 Berk, a.g.e., s. 516.  
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Unutulmasın ki, Cumhuriyetçi kadronun amacı en basite indirgenmiş tanımıyla bir ‘şehir 

kültürü’nü kazandırmaktı… Bu nedenle pusula daima yüksek kültür değerlerini gösteriyordu. 

1935 yılında Đçişleri Bakanı ve dönemin iddialı yöneticilerinden Şükrü Kaya, algılama 

yeteneği olanlara ‘Medeniyet ve terakki (gelişme) şehirlerin mahsulüdür. Bir milletin irfan, 

sanat ve ticaret menbaı (kaynağı) şehirlerdir. Devlet, mabusus (özellikle) demokrasi 

vatandaşların medeniyet, terakki, saadet ve refah kabiliyetlerine azami imkân hazırlamakla 

mükelleftir (yükümlüdür). Bu mükellefiyet demokrasinin zaruri vazifesidir. Şehir ne kadar 

büyük olursa medeniyetin oradaki tecellisi o kadar geniş olur’ diyerek yüksek kültürün 

[şehirde] kurumsallaşmasına verilen önemin gerekçelerini, kültür ortamının 

yoğunlaştırılması, ‘mevhumu muhalifi’ ile kırsal ve geleneksel kültürle bir yere 

varılamayacağını dile getiriyordu. 943 

 

Şehir insanının kültürel beğenisini, özellikle Batı’nın klasikleri yoluyla 

cilalayarak onları terbiye eden bu seçkinci tavrın, şehir dışındaki yansıması ise 

bambaşkadır. Şehir-yüksek kültür denklemi içinde hem geleneksel olan hem de 

gelenekseli barındıran dışlanmıştır. Her ne kadar Antik Yunan oyunları 

Eyüboğlu’nun dediği gibi, çevrenin modernleştirici elitin seviyesine yükselmesi 

açısından işlevsel olsa da, Atatürk ve Đnönü dönemleri boyunca özellikle 

Halkevlerindeki kitlelere dönük tiyatro faaliyetlerinde görüldüğü gibi, birincil amaç 

halka Kemalist ilkeleri yaygınlaştırmak, ikincil amaç Batı kültürünü aşılamaktır. 

Dolayısıyla Berk’in de gözlemlediği ve şehir ve köy arasında Batı kültürünü 

benimseme açısından var olan fark, sadece halkın kültürel gelişmişlik düzeyinin göz 

ardı edilmesinden kaynaklanmamaktadır. Bu farkın korunması aynı zamanda bir 

kültür politikasıdır. Tiyatro alanında Tek Parti bu tür bir farkın kapanması yönünde 

Köy Enstitüleri dışında fazla bir çaba göstermemiştir ki sadece birkaç Köy 

Enstitüsünde ve Anadolu şehirlerindeki Halkevlerinde Antik Yunan oyunlarının 

oynanmasının ve okunmasının da ne kadar kitlesel ve çevreye yönelik bir boyutu 

olduğu tartışmalıdır. Lütfi Ay’in 1943 yılında Maarif Vekaleti için tercümesini 

yaptığı Euripides’in Herakles adlı eseri için yazdığı önsözde Euripides’in takipçileri 

konusundaki düşüncelerini belirttiği yerler ve oyundan bu konuda yaptığı yegane 

                                                 
943 Murat Katoğlu, Şematizmden Yaratıcılığa : Cumhuriyet Türkiyesi’nde Yüksek Sanat ve 
Kültür Hayatının Kamu Hizmeti Olarak Kurumlaşması, Đstanbul, Kırmızı Yayınları, 2009, s. 112-
113.  
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alıntı; Cumhuriyet aydını ve Antik Yunan tiyatrosu arasındaki ilişkiyi de özetler 

gibidir.   

 

Euripides’in eserleri çağdaşları Atinalılar tarafından uzun zaman büyük bir ilgi ile 

karşılanmamış, şair, Aiskhylos’un Sophokles’in sayısız zaferlerinin tadını tadamamıştır. 

Bununla beraber Euripides devrinin en aydın, en ileri fikirli adamları tarafından daima zevkle 

dinlenmiş ve takdir edilmiştir. Seçkin bir zümre üzerine de şiddetle tesir etmekten geri 

kalmamıştır. Hippolytos’un ağzından Theseus’a söylettiği şu mısralarda şairin bütün 

meraretini, bütün tevekkülünü duymak mümkündür: 

«Avama kendimi anlatmayı beceremiyorum, ama küçük, seçkin bir dinleyici topluluğu 

karşısında daha rahat konuşabiliyorum; herkesin nasibi başka: kalabalığa hitabetmesini 

bilenler, hâkimlerin arasına girseler, acınacak hale düşerlerdi.» 944 

 

3.2.5. Antik Yunan Oyunlarının Çevirileri Hakkındaki Tartışmalar 

 

 Antik Yunan oyunlarının çevirileri, sanat, eğitim ve hatta dil alanlarında 

uygulamaya konan aydınlanmacı/hümanist söylem için önemli bir başvuru kaynağı 

olmuştur. Antik Yunan edebiyatı çevirileri ve bu çevirilerin büyük bölümünü teşkil 

eden Antik Yunan oyunları Tek Parti döneminin çeviri faaliyetlerinin listesinde en ön 

sıralarda yer almaktadır. Diğer bir deyişle Antik Yunan edebiyatın ve oyunlarının 

çevrilmeye başlaması ve tiyatro, dil ve eğitime bütünleştirilmesiyle Türkiye’de 

hümanist/aydınlanma projesi yürürlüğe konmuştur denebilir. Antik Yunan 

oyunlarının çevirilerinin nicel yönü kadar, çevirilerin nasıl yapıldığı, bu oyunların 

hangi dillerden Türkçeye çevrildiği, genel tabiriyle çevirilerin niteliği de dönem 

aydınlarının sıklıkla üzerinde tartıştıkları bir konu olmuştur.  

 Đdeolojik olarak böylesi bir öneme sahip Antik Yunan oyunlarının çevrilmesi 

yönündeki tartışmaların ve uygulamaların kültürel/politik işlevleri bakımından 

incelenmesi hem şu ana kadar tiyatro ve eğitim bağlamında yaptığımız 

değerlendirmenin önemli noktalarının netlik kazanmasına, hem de Antik Yunan 

oyunları bağlamında daha önce değinmediğimiz ama kültür politikalarının önemli bir 

bileşeni olan dil politikalarının üzerinde durulmasına yardımcı olacaktır. Özetle Tek 

                                                 
944 Euripides, Herakles, s. IX-X.  
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Parti döneminin  Antik Yunan oyunlarından beklentilerini başlıca şu beş ana madde 

bağlamında incelemek mümkündür.  

 

1. Ulusal ve batılı bir edebi kütüphanenin, özellikle de ulusal ve batılı bir 

tiyatro kütüphanesinin oluşturulması, 

2. Bu oyunları örnek alan yeni klasiklerin ortaya çıkması, 

3. Batı’nın özüne, kalbine gitmek ve böylelikle çağdaş Batı’yı referans 

almadan Batılılaşabilmek, 

4. Hümanist ve aydınlanmacı eğitim yöntemlerinin başvuru kitapları 

olmaları, 

5. Antik Yunan oyunlarının dile ve öz Türkçenin gelişmesine hizmet etmesi.   

 

Kaplan’a göre, Tek Parti döneminde Antik Yunan eserlerinin çevirisi 

konusunda getirilen en temel argüman; bu eserlerin çevrilmesinin uygarlık değişimi 

sürecinde olan bir ulus-devlet için geçiş vizesi niteliği taşımasıdır.  

 

Klâsik eserler, güçlü bir edebiyat ortaya koymaya ve geliştirmeye azmetmiş her milletin 

kullanacağı yegâne temel malzeme olarak görülmüş ve çevirilerin ‘lâzım değil, elzem’ 

olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca bizim klâsik dönemimizin bulunmadığı, klâsiklerimizi 

yeniden meydana getirmek durumunda olduğumuz, bunun için Yunan-Lâtin geleneğine 

bağlanmamız ve klâsikleri çevirmeye Greklerden başlamamız gerektiği ifade edilmiştir. 945 

 

Dolayısıyla, özellikle Antik Yunan eserlerinin çevrilmesi; bir taraftan Osmanlı’nın 

divan edebiyatı geleneğinin sonlandırılması konusunda yardımcı olacak; diğer 

yandan da bu geleneğin sonlandırılmasıyla ortaya çıkan boşluğun Batı uygarlığına ait 

bir gelenek olan Antik Yunan eserlerinin çevirisiyle doldurulması sağlanacaktır. 

Sonuçta, tüm Avrupalı devletler tarih boyunca ulusal edebiyatlarını oluştururlarken 

Antik Yunan edebiyatına başvurmuşlardır. Eğer amaç Türk ulusuna mal edilebilecek 

yeni geleneğe özgü yeni klasikler ortaya çıkarmaksa, Ülken’e göre bunun yolu ancak 

 

                                                 
945 Kaplan, a.g.e., s. 6.   
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medeniyet tarihindeki inhirafları, çıkmazları, lüzumsuz kaybedilmiş emekleri bir tarafa 

bırakarak yeni hamlelere temel olabilecek en temiz tarafı meydana çıkarmak ve ona istinat 

etmek[tir]... Eski şiirimizin tam şuuruna vâsıl olduğumuz zaman, modern zaviyeden yapılan 

yeni bir intihapla (sélection), orada bazı unsurlar bulabiliriz: Bu unsurları divan edebiyatında 

olduğu kadar, tekke edebiyatından, âşık edebiyatından ve folklörden de taramak mümkündür. 

Fakat bunlar hiçbir zaman yeni klâsik’in asıl kökleri olamaz. Shakespeare ve Goethe eski 

Yunan’a nüfus etmek itibarile – kendi devirlerine nazaran—asıl yeni klâsikler sayılmalıdır. 

Romantizmin klâsik kökü inkâr ederken ona ne kadar şeyle borçlu olduğu malumdur. 

Nitekim yeni sanat de klâsik’i inkâr etmekten vaz geçtiği zaman medeniyetin inkıtasız bir 

yürüyüş olduğunu anlayacaktır.946 

 

Aslında bu konu, Ülken’den de önce Meşrutiyet Dönemi yazarları tarafından ele 

alınmıştır. Kaplan’a göre, 

 

Şu hususlar [bu tartışmalara genişçe yer veren dergi olan] ‘Đkrâm-ı Aklâm’da ağırlık kazanan 

görüşler olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

1. Klâsikler, aradan geçen bunca zamana rağmen, hâlâ değerlidir. 

2. Bizim henüz klâsik bir dönemimiz olmamıştır.  

3. Bunun için, söz gelişi şimdilik Faust’lar, Le Cid’ler, Andromaque’lar ve Romeo ve 

Juliet’ler değerinde eserler meydana getirmemiz mümkün değildir. 

4. Öyleyse, hiç olmazda bunların çevirileri yapılmalıdır. 

5. Bunların benzerlerinin yazılamaması bir yana, çevirilerinden habersiz olmanın hiçbir 

gerekçesi olamaz. 947 

 

Dolayısıyla, Antik Yunan edebiyatı konusundaki genel kanı; uluslara kimlik 

kazandırabilecek derecede klasikleşebilen eserlerinin yaratılmasının ancak Antik 

Yunan edebiyatına “nüfuz edilmesi” ile mümkün olabileceğidir. Diğer Batılı 

devletler tiyatro alanındaki klasiklerini Antik Yunan’a bakarak oluşturmuşlardır.  

Antik Yunan oyunlarının çevrilmesi Batı etkisinde bir tiyatro oluştururken gereksiz 

bir zaman kaybını da önleyecektir. Sonuçta, “az zamanda çok iş yapılması” 

gerekmektedir.   

                                                 
946 Hilmi Ziya Ülken, “Yeni Klâsik”, Đnsan, C.III, No: 1-13, 1 Nisan 1941, s. 2.  
947 Kaplan, a.g.e., s. 11.   
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Az zamanda çok iş yapma dürtüsü; Atatürk döneminde olmasa da, Đnönü 

döneminde Tanzimat’tan beri bilinen en fazla iki adet çevirisi bulunan Antik Yunan 

oyunlarının çok büyük bir bölümünün büyük bir hızla Türkçeye çevrilmesinin de 

önünü açar. Nitekim Birinci Neşriyat Kongresi’nden sonra her yıl 29 Ekim tarihinde 

toplu halde yayımlanan listelerin ilkinde Sophokles’in yedi tragedyasının, ikinci 

listede Euripides’in külliyatından pek çok kitabın olduğu görülmektedir. 948 Hasan 

Âli Yücel’in çeviriler dizisi çerçevesinde özellikle Đnönü döneminde orijinalleri 

günümüze ulaşmış olan Antik Yunan oyunlarının neredeyse yarısı Türkçeye 

çevrilmiştir. Antik Yunan oyunlarını Türkçe’ye çevirmenin önemini Melahat Özgü 

şu şekilde özetlemiştir:  

 

Bizim kendimizi tanıyabilmemiz için, her şeyden evvel yabancı kültürleri tanımamız, 

karşılaştırarak eksiklikleri ve üstünlüklerimizi görmemiz gerekiyordu. Kültür tanışıklığı ise, 

her yerde ve her zaman dil ve yazılı eserler alış-verişiyle olmuştur. Yüksek kültür örnekleri 

ilk anlayış ve duyuş aşamaları insan varlığının en somut biçimde deneyimi olan sanat 

eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat alanı içinde us öğeleri en zengin olanı edebiyat ile 

tiyatrodur. Bunun için ki ulusun öteki uluslar edebiyatını ve tiyatrosunu kendi dilinde daha 

doğrusu kendi anlayışında yenilemesi, zekâyı ve anlama gücünü o eserler oranında arttırması, 

canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. Đşte çeviri çalışmalarını ben bu bakımdan önemli ve 

uygarlık savımız için etkili bulurum. 949 

 

Tercüme Bürosu’nun “Batı kültürüne kaynaklık eden Yunan klasiklerinin 

çevirisi[ni] ön plana alma[sıyla.] ”950, Batı’nın bugünkü uygarlığına kaynak olan 

kitaplara doğrudan inilebilecektir ki bu, Ülken’in de iddia ettiği üzere çarçabuk ve 

doğrudan güncel Batı’nın çağdaş ya da modern edebiyat seviyesine ulaşılmasını 

sağlayacaktır. Bu yöntem, aynı zamanda çağdaş Batı’yla da baş edebilmenin bir 

yoludur. Nitekim Ülken’le aynı fikri paylaşan Ataç’a göre, 

 

                                                 
948 Hasan Anamur, “Hasan Âli Yücel ve Bir Aydınlanma Yolu Olarak Çeviri”, 100. Doğum 
Yıldönümünde Hasan Âli Yücel, yayına hazırlayan Songül Boybeyi, Ankara, Atatürk Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998, s. 124.  
949 Melahat Özgü, “Klasikler Çevirisinin Kültürel Niteliği”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 
Çevirileri Seçkisi, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, Haz. Öner Yağcı, s. 287-288.   
950 Karatay,  Salman, a.g.e., s. 135.  



 
 

349 

Klassik edebiyatımız Fransızların veya Alamanlarınki kadar geniş ve tam değildir. Gerçi onu 

büsbütün terke hakkımız yoktur; fakat onu, kendisinde bulunmıyan unsurları başka bir 

edebiyattan alarak tamamlamamız lâzımdır. O «başka bir edebiyat» da ancak ve ancak ölmüş 

bir milletin irfanı olabilir. Çünkü yaşıyanlar arasında – birçok sebeplerle – hiçbirini ötekine 

tercih edemeyiz.  951 

 

Ataç, güncel Batı’nın çeşitli ulusal edebiyatlarının arasında bir tercih yapmanın 

mümkün olmayacağını, bu yüzden de Antik Yunan edebiyatına bakmamız 

gerektiğini dile getirirken, esasen döneme özgü bir politikaya yer vermektedir. Ataç 

da Ülken gibi kültür ve sanat ürünleriyle Batı uygarlığının bugünkü seviyesine 

ulaşabilmek için çağdaş Batı’yı aradan çıkartma taraftarıdır. Çağdaş Batı kültür ve 

sanatına mecburiyetin ortadan kalkması; aracısız olarak Batı’yı Batı yapan 

kaynaklara inilebilmesi anlamına da gelmektedir. Bu bir anlamda Batı’ya olan 

muhtaçlığı da ortadan kaldıracaktır. Bu mesele aslında uluslaşmanın güçlü bir 

ideoloji olarak ortaya çıktığı Meşrutiyet döneminden itibaren tartışılagelmiştir. 

Nitekim Kaplan’ın da belirttiği gibi, 

 

Klâsikleri çevirmenin yararına inanan bir yazar da Necip Asım’dır [Yazıksız].  O, klâsikleri 

çevirmeyi, halkı yabancı dillere muhtaç olmaktan kurtarmanın bir yolu olarak görüyor… 

Klâsikler konusunun, bir ‘mesele-i lisâniyyeye intikâl ettiğini’ belirterek şu noktalara işaret 

ediyor. Almanca, Đngilizce ve Fransızca gibi dillerde, bu dillerin kendi klâsikleri meydana 

getirildiği gibi; başka dillerdeki klâsikler de çevrilerek bu dillere kazandırılmıştır. Bu 

çeviriler yoluyla dil, yeni kavramlar kazanmış ve gelişmiştir. Klâsiklerin değerini anlayan 

gelişmiş bütün milletler, onlar üzerinde araştırma yapmaktan ve onları kendi dillerine 

çevirmekten uzak durmamışlardır. 952 

 

Ancak Meşrutiyet’ten 1950’lere kadar bir taraftan Batılılaşmak arzusunda olan ama 

diğer yandan da çağdaş Batı kültürünün gölgesinde yaşamak istemeyen aydın 

topluluğu için, Antik Yunan eserlerini ve oyunlarını orijinallerinden Türkçeye 

çevirmek pratikte uygulanmayan bir istem olarak karşımızdadır. Çünkü Antik Yunan 

oyunlarını Antik Yunancadan çevirebilecek kadar Antik Yunanca bilgisine sahip 

aydınlar/çevirmenler yok denecek kadar azdır. Keza Meşrutiyet döneminde 

                                                 
951 Nurullah Ataç, “Humanisma”, s. 82. 
952 Kaplan, a.g.e., s. 50.   
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klasiklerin çevrilmesine karşı çıkan kişilerin temel itiraz noktalarından biri, çeviri 

yapacak yazarların bulunmamasıdır.  

 

Klâsikler tartışmasında, klâsiklerin çevirisine duyulan ihtiyaca bağlı olarak ortaya çıkan 

problemlerden biri de, klâsiklerin çevirilerinin yapılıp yapılamayacağıdır. Klâsikleri 

çevirmenin mümkün olmayacağını savunan Ahmet Cevdet, gerekçesini şöyle açıklar. Klâsik 

eser, örnek alınmaya değer eser olduğu için, yazıldığı dilin bütün incelik ve meziyetlerini 

kendinde toplamıştır. Böyle bir eserin, bu nitelikleri korunarak başka bir dile aktarılması 

‘âdetâ müstahîldir’.  Bunun başarıyla yapıldığının, dünyada bir örneği de yoktur. Ayrıca, 

gazete çeviriciliğinin bile hakkıyla yapılamadığı ülkemizde, klâsikleri çevirecek durumda 

olmadığımız açıktır. 953 

 

Bu mesele Meşrutiyet döneminden itibaren tartışılsa ve önemi vurgulansa da, Đnönü 

dönemi de dâhil olmak üzere Antik Yunan oyunlarını orijinallerinden Türkçeye 

çevirebilecek çok fazla aydın yetişmemiştir. Ama Đnönü döneminde Antik Yunan 

oyunlarının çevrilmesi Batılılaşma adına önemli bir parametre olarak algılandığından 

dolayı bu oyunların hangi dilden olursa olsun Türkçeye çevrilmesi gereklilikten de 

öte bir zaruret olarak algılanmıştır. Đnönü döneminde Antik Yunan oyunları pek çok 

çağdaş Batı dilindeki çevirilerinden Türkçeye tercüme edilmiştir.    

Ağırlıklı olarak Đngilizce ve Fransızcadan yapılan Antik Yunan oyunları 

çevirileri geniş bir aydın ve çevirmen kitlesini rahatsız etmekte, hatta bunu yaparken 

bir “günah” işlediklerini ifade etmelerine yol açmaktadır. Nitekim Tiyatro Matineleri 

için Antik Yunan oyunlarını çeviren ve kendi çevirileri de dâhil dört Antik Yunan 

oyununun sahnelenmelerini sağlayan Gerçek bile bu konudaki rahatsızlığını şöyle 

dile getirmektedir: 

 

Đlk ay Yunan trajedisinin ve daha umumi olarak tiyatronun bânisi olan Eschyle’nin 

«Promethée Zincirde» adlı eserini seyrettik. Mütercimi olduğun bu piyesten burada bahsi 

münasip görmiyerek sükût ettim. «Promethée Zincirde» yi mümkün olduğu kadar aslına 

sadık olarak tercüme etmiştim. Fakat iyi tercüme edebilmiş miyim? Bunu söylemek bana 

düşmezdi. Bana kalırsa iyi tercüme edememişim. Çünkü eserin aslından değil Fransızca 

tercümelerinden istifade etmiştim. Hatta bu tercümeyi yapmakla belki bir günah işlemiş 

oluyordum. Özrüm ancak Şehir Tiyatrosunun, bir boşluğu doldurduğuna kani olduğum, bu 

                                                 
953 Kaplan, a.g.e., s. 53.   
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matinelerine yapmasına ve henüz sahnemizde temsil edilmemiş olan bu eserleri sizlere 

tanıtmasına yardım etmek isteğimdi. 954 

 

Burada önemli bir sorun Antik Yunancadan Batı dillerinden bağımsız bir tercüme 

yapılamamasıdır. Batı kültürünün kaynaklarına aracısız olarak ulaşarak, Türkiye’yi 

çağdaş Batı’yla eşit uygarlık seviyesine getirmeye çalışan zihniyet bunu 

yapamamakta yine çağdaş Batı’ya ihtiyaç duymaktadır. Antik Yunan oyunlarının az 

sayıda çevirmeninin neredeyse hepsinin bu eserleri başka dillerden çevirirken “günah 

işliyoruz” şeklinde dile getirdikleri suçluluk duygusunun arkasında Batı kaynaklarına 

doğrudan/aracısız inememenin yarattığı huzursuzluğun yattığı ortadadır. Nihayetinde 

her ne kadar tiyatroda (çağdaş Batı henüz yetkin eserler vermedi; Antik Yunan 

eserleri her açıdan bugünkü Batı tiyatrosundan üstündür; Antik Yunan oyunları 

insanın ruhuna dair her şeyi zaten söylemiştir, gerisi onun çağa uygun “kılık 

değiştirmiş” halidir gibi) çeşitli bahaneler çağdaş Batı tiyatrosundan sakınılmaya 

çalışılsa da, bu başarılamamıştır.   

Antik Yunan edebiyatına ve oyunlarına çağdaş Batı dillerinden çevirmeden 

girilemeyeceği anlaşılmasına rağmen, özellikle Đnönü dönemi hümanist kültür 

politikaları çerçevesinde gerek tiyatronun, gerekse eğitim kurumlarının (liseler, 

klasik kollar, Köy Enstitüleri) Antik Yunan eserlerinin çevirilerine ihtiyaç 

duymasından dolayı Antik Yunancadan olmasa bile Batı dillerinden bu çevirilerin 

yapılmasının zorunluluğu konusunda neredeyse herkes hemfikirdir. Üstelik bu 

görüşlere, yine Meşrutiyet’in klasikler tartışmalarında rastlanmaktadır.  

 

Yalnız, bir müddet için, Yunan ve Lâtin klâsiklerinin tercümesinde Đngilizce, Almanca ve 

Fransızca ‘versiyon’lardan istifade etmek mecburiyeti vardır. Çünkü eski dilleri bilenlerimiz 

pek az. Doğrudan doğruya Yunanca ve Lâtince’den nakiller yapılmasını uzun zaman 

beklemek mecburiyetindeyiz… Yunan ve Lâtin klâsiklerinden Türkçeye hiç olmazsa yaşayan 

Garp dillerinden nakledilmesinde muhakkak ki fayda var. Eğer bizde esaslı bir ümanizma 

hareketinin doğması isteniliyorsa, işe buradan başlamak icap eder. Greko-lâtin medeniyetinin 

en güzel örneklerinin Fransa, Đngiltere ve Almanya’da ne kadar faydalı ve değerli hareketler 

uyandırdığı malûm. Fransa’da XVI ıncı asır ümanistlerinin XVII ıncı asır klâsiklerine neler 

                                                 
954 Gerçek, Akşam, 28 Teşrinisani 1942, s. y. 
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vermiş olduklarını biliyoruz. Corneille’i Racine’i yetiştiren, bu ümanizma hareketi 

olmuştur.955 

 

Đnönü döneminde Antik Yunan edebiyatının ve oyunlarının çevrilmesi konusunda 

aydınların ve siyasetin tavrını eleştiren Đlhan’ın şu sözleri de Antik Yunan 

oyunlarının çevrilmesine siyaseten ne derece önem verildiğini net bir biçimde 

aktarmaktadır:  

 

Peki, çeviriler yapılmamalı mıydı? Öyle bir halt söylemedim. Öteki edebiyatlarla irtibat, 

elbet çeviriler yoluyla sağlanacaktır. Önemli olan çeviri olayına, nasıl yaklaştığımız o sıralar, 

‘klasikler’ çevrilecek deniyor, fakat ağırlık Yunan/Latin klasiklerine, Fransız, Alman, Đngiliz 

klasiklerine veriliyor; göstermelik olsun diye, bir iki Mevlana, Şeyh Sâdi vs. yayınlandı 

galiba. Liselere Sophocles’i sokuyor, Mevlana’yı kapının dışında bırakıyorlar. Ne demek bu, 

sömürgelerde olduğu gibi mayılı ‘metropol’ kültürüne başatlık tanımak, ana kültüre üvey 

evlat muamelesi yapmak değil mi? Fikrimce, doğunun da, batının da büyük eserleri dilimize 

çevrilecektir; bir zorunluluktur bu, ama yetişen nesillere bunlardan yararlanmak 

öğretilecektir, onları taklit etmek değil. Đki yüz yıldır, Türk edebiyatı taklit bir edebiyat 

olarak geliyorsa, bunda tek yönlü bir çeviri çabasına aşırı önem vermenin elbette etkisi 

vardır. 956 

 

Antik Yunan oyunlarının Batı dillerinden de olsa çevrilmesi gerektiği 

vurgulansa da, Antik Yunancanın bilinmiyor olmasının; bundan ötürü de Antik 

Yunan oyunlarının orijinallerinden çevrilememesinin birçok açıdan sorun teşkil ettiği 

de gündeme taşınmıştır. Bu dönemde Antik Yunan oyunlarının tercümeleri çeviri 

bilim ekseninde de tartışılmıştır. 

Herhangi başka bir eserin orijinalinden değilde, başka bir dildeki çevirisinden 

tercüme yapılmasındaki genel sorunlara da bu çerçevede dikkat çekilmiştir. Ahmet 

Cevat Emre Ataç’ın P. Masqueray’den (Fransızcadan) yaptığı çevirileri eleştirirken 

getirdiği “Masqueray’ın dahi Sofokles tragedialarını iyi tercüme etmemiş olduğuna 

kaniim; bununla beraber onun tercümesi orijinaline Türkçe tercümeden çok daha 

yakındır” şeklinde yorumuyla bir eseri orijinalinden değil de başka bir dildeki 

                                                 
955 Bedrettin Tuncel, “Tercüme Meselesi”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, Haz. 
Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, , s. 5.  
956 Đleri, a.g.e., s. 131.  
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tercümesinden çevirmenin o başka dildeki çevirisinde yapılan hataların da 

taşınmasına yol açacağına işaret etmiştir. 

Bu sorunu özellikle Ataç’ın yaptığı Antik Yunan oyunları çevirileri hakkında 

arka arkaya yayımlandığı makalelerde ele alan Emre’ye göre, Antik Yunan 

oyunlarının çevirisi konusundaki pek çok zorlukların biri Fransızcadan Türkçeye 

yapılan Antik Yunan oyunları çevirilerin Fransızcadan herhangi bir düz yazı 

çevriliyor gibi çevrilmesi; Antik Yunan oyunlarındaki mısraların ölçüleri 

konusundaki cehaletin bu çevirilere de yansılatılmasıdır:  

 

Bu maksatla «Oidipus Kolonos’ta»957 tragediasının biriki yerine bakalım. Bu eser Bordo 

(Bordeaux) üniversitesi, betikler (Lettres) fakültesi profesörlerinden P. Masqueray’ın 

tercümesinden dilimize çevrilmiştir. Mütercim hiç şüphesiz hem Fransızcayı çok iyi bilir, 

hem de Türkçenin roman, hikâye yazışlarını çok iyi kullanır. Fakat değerli kaleminden çıkan 

«Oidipus Kolonos’ta» tercümesi, aşnı klâsik betiklerin herhangi bir roman veya piyes gibi 

tercüme edilemeyeceğine en parlak bir ispat yaratmaktadır.  

1. (Oidipus Kolonos’ta) şöyle başlar:  

«Ey kör bir ihtiyarın kızı Antigone !» 

Bu tragedia’nın birinci mısrası «Enfant d’un vieillard aveugle, Antigone,…» Fransızcasından 

tercüme edilmiştir. Görülüyor ki burada ey nidası yoktur; aslında da yoktur:  

«teknon tüflu gerontos Antigone,…» 

Türkçe’ye tercüme eden dostumuz acaba neden en başa ey nidası getirmeği gerekli görmüş? 

Biz hangi artlar altında ey nidasını kullanırız) Talihsiz Oidipus han, yaşı ilerlemiş bir çağda 

ve hiç beklemediği bir anda, korkunç gerçekle karşılaşıyor; kendi elleriyle gözlerini oyduktan 

sonra, başşehri olan Tebai’den de kovuluyor; kızı Antigone, yalnayak, elinden tutup yediyor. 

Bilmedikleri bir yere geliyorlar. Yorgunluktan açlıktan bitkin bir hale gelen talihsiz ihtiyar 

kör, nereye geldiklerini sormak maksadiyle kızına sesleniyor. Törensel bir ey ile söze 

başlamasını tabiî bulur musunuz? Sahneye getirilen zavallının yaslı içinden mütercim, 

duyguca, çok uzak bulunmalı ki, ona öyle önemli bir hitap yakıştırsın! Enfant (teknon) 

isminin kız ile tercüme edilmiş olması da bizi aynı hükmü vermeğe iletiyor. Bu mısranın 

orijinalinde derin talihsizliğin yaslı bir anlatışı duyulmaktadır; Türkçesinde bunu buluyor 

muyuz? 958 

 

                                                 
957 Oidipus Kolonos’ta 1941 yılında Nurullah Ataç tarafından Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ve 
Maarif Vekilliği tarafından basılmıştır. Bkz. Sophokles, Oidipus Kolonos’ta, Çev. Nurullah Ataç, 
Đstanbul, Maarif Vekilliği, 1941. 
958 Ahmet Cevat Emre, “Klâsik Tercüme Dili Nasıl Olmalı ve Bizde Ne Haldedir?”, Varlık, No:211, 
15 Nisan 1944, s. 435. 
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Başka bir deyişle, Ahmet Cevdet’e göre Oidipus Kolonos’ta çevirisindeki önemli 

bir hata; Antik Yunan oyunu gibi ölçülü bir eseri (bu konudaki bilgisizliğinden 

dolayı) düz yazı gibi çevirmesidir. Ancak Emre’ye göre bu eserin manzum bir eser 

olduğunun da bilinince olan Ataç, esere orijinalinde ve Fransızca çevirisinde yer 

almayan yeni seslenme biçimleri (örneğin “ey nidası”) ekleyerek oyunun anlamını 

değiştiren bir işe kalkışmıştır. Emre’ye göre, bu eserin Fransızca çevirisi de hatalıdır. 

Bu hatalı tercümeden eseri Türkçeye çeviren Ataç, Antik Yunan oyununun 

orijinalinden fazlasıyla uzaklaşmıştır.  

Emre’nin bu eleştirilerini dönemin Antik Yunan oyunlarından beklentileri 

bağlamında ele alırsak kültür politikaları açısından iki önemli sorunla karşı karşıya 

kalınabilir. Öncelikle Antik Yunan oyunlarını tercüme etmek için Avrupa dillerine 

gereksinimimiz ortadan kalkmamıştır. Đkinci ama daha önemli bir sorun ise aslında 

hiçbir zaman Antik Yunan oyunlarının ve genel anlamda kültürünün ne demek 

istediğinin tam olarak anlaşılmayacak olmasıdır. Antik Yunan tiyatrosu Batı dilleri 

üzerinden anlaşılacak, Türkiye modernleşmesini çağdaş Batı üzerinden 

yapılandırmak zorunda kalacaktır.  

Emre’ye göre,  

 

Dostumuz Nurullah Ataç Filoktetes tercümesinin başına koyduğu önsözünde şu gerçeği 

yazmıştır: «her eser asıl yazıldığı dilden, onun inceliklerini hakkıyla sezip kendi dillerinde de 

edaya muktedir, hiç olmazda bu iştiyakı duyan kimseler tarafından tercüme edilmelidir. Her 

sanat eserinde öz şekildir; şekilden mânaya gidilir; fakat mânadan şekle gidilmez. Bu 

tercümenin iyi olmadığını biliyorum; hatta bu işi üzerime almaktan çekinmemekle kendimi 

günah işlemiş saydığımı itiraf ederim… » Bu önsözün sonunda da «Hiç yoktan iyidir ya 

diyen zihniyetten kurtulmalıyız» diyor ki, bu yukarkinden de daha büyük bir gerçektir. 959 

 

Ataç, dilin ve o dilin kurallarının bir eserde anlama giden yol olduğunu, 

belirtir; yabancı bir dilden eser çevirirken, “anlamdan şekle” değil,  “şekilden 

anlama” gidilebileceği gibi çeviri sanatına özgün bugün bile tartışılan çok önemli bir 

konuyu gündeme getirmiştir. Ancak çeviri konusundaki problemlerin farkında 

olunmasına rağmen bu sorunlar giderilememiştir.  

                                                 
959 a.g.e., s. 440-441.  



 
 

355 

 Antik Yunan oyunlarının orijinallerinden Türkçeye düzgün çevrilememesi 

sadece Batı kültürünü anlayamamak veya onun özüne doğrudan ulaşamamak gibi bir 

probleme yol açmamaktadır. Emre’ye göre, bu temel çeviri problemini dahi gölge de 

bırakacak başka bir sorun daha mevcuttur ki bu, ulusal kültürünü yeni oluşturmakta 

olan bir toplum için daha can alıcıdır. Emre, Antik Yunan oyunlarının ‘bozuk’ 

çevirilerin Türkçeye de zarar verdiğini düşünmektedir. Emre’nin bu görüşleri 

hümanist kültür politikaları savunucuların Antik Yunan dilinin Türkçeye katacağı 

zenginlik konusundaki fikirlerine ters düşmektedir. Örneğin Ataç, Antik Yunan 

eserlerinden çeviriler yoluyla  

 

Dilimizin de, gerek lûgat, gerek nahiv bakımından esaslı bir surette değişeceğini 

zannedenlerden[dir]... Bugünkü Türkçe, Avrupa irfanının mefhumarını, fikirlerini 

düşünmemize elverişli değildir. Bu fikirlerin çoğunu – hemen hepsini – latince ve yunanca 

kelimelerle düşünmüşlerdir; bizim de o yola gitmemiz en münasibidir. 960 

  

Nitekim Tunaya’da Tek Parti dönemindeki hümanist önermeleri özetlediği kitabında 

dönemin genelinin bu şekilde düşündüğünü belirtmiştir.   

 

Nasıl ki Rönesans, Eski Yunan ve Latin kaynaklarına, Batı medeniyetinin köklerine inişi 

ifade etmişse, Türk Devrimi de Batılılaşmak için aynı kaynaklara inmelidir. ‘Yunanca ve 

Latinceye’ (yani ) köklere gitmezse, bilelim ki Batı uygarlığına gitmiş olmayız. Kendimizi 

Batı usulleriyle tanımamız gerekir. Hafız’ı ve Fuzulî’yi ‘Şekspir yoluyla’ anlamaz lazım. 

Devrim, bu suretle içe işleyecektir. Bunun için de her şeyden evvel dille uğraşmak ödevdir. 

Çünkü yeni medeniyet, yeni dil ister.961 

 

Emre’ye göre ise bu konuda Antik Yunan oyunlarının çevirileri özelinde 

başarılı olunamamıştır. Çünkü Türkiye’de Antik Yunancayı çok iyi bilip de bu dilden 

doğrudan oyun çeviren az sayıda çevirmenin tercümeleri Türkçeyi zenginleştirmek 

bir yana, Türkçeye zarar vermiştir. Emre’ye göre, Antik Yunan oyunlarının 

çevirmenleri (ki genelde Ataç’a işaret eder) Antik Yunancaya aşinalıkları yüzünden 

bu sefer de Türkçeye ve Türk kültürüne gerekli önemi vermemişlerdir.  

                                                 
960 Nurullah Ataç, “Humanisma”, s. 83 
961 Tunaya, a.g.e., s. 63 
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Kültürümüzün tarih ve betikleri üniversitelerimizde ihmal edilmiş bir durumda bulunmasının 

bir sonucu olarak Tercüme gençliği aşnı [antik] klâsiklerin eserlerini dilimize çevirmeğe 

başlarken akademik olgunluğun en ilkel hazırlanma şartlarını bile düşünmemiş, Bourget’ten 

veya Balzak’tan roman tercüme eder gibi, çalakalem işe girişmiştir. Sofokles şairin 

tragedyalarını tercüme edenler ya aşnı Grekçeden hiçbir şey bilmiyen, veya bu dili epeyce 

tahsil etmiş fakat ulusal kültür betikleriyle ilişiği pek yüzden bir derecede kalmış edepler ve 

yazıcılardır. Bir yardımlaşmaya başvurup bir iki deneme ortaya ataydılar, ve Cumhurluğun 

en ileri atılışlı akımlarından biri olan Dil ve Tarih devrimciliğin ruhunu benimsemiş olaydılar 

daha başarılı sonuçlar elde edilebilirdi. 962 

 

Emre bu iddiasında yine çeviri konusunda karşılaşabilinecek ikinci ve geçerli bir 

problematik üzerinde durmaktadır: Çeviri yapılırken, çevirmenin çevireceği eserin 

orijinal dilini bildiği kadar anadilini de iyi biliyor olması. Hatta ona göre iki dili de 

çok iyi bilmek yeterli değildir. Emre’ye göre, çevirmenler bu iki dilin ait olduğu iki 

kültürü de yakından tanımalıdır.  

 

Sofokles şairden Türkçeye çevrilen yedi tragedia, hacim bakımından, Odüsseia’nın ancak 

onda yedisi kadardır. Bunlardan ikisi, Ayas ile Elektra aşnı Grekçeden, öbürleri Fransızca, 

Almanca, Đngilizce gibi zamanımızın Avrupa dillerinden tercüme edilmiştir. Ayas 

tercümesinden, bundan önceki bir yazıda, gözden geçirmiş olduğumuz elli altmış mısra 

göstermiştir ki, orijinal unsuru ne derece kuvvetli olursa olsun, ulusal kültür unsurları eksik 

olursa, tercümede başarı sağlanamaz. 963 

 

Buraya kadar çevirinin genel problemlerini eleştiren Emre’nin, bu problemlerin 

üstesinden gelmek için getirdiği öneri ise dikkat çekicidir: 

 

«Varlık» sayfalarında basılan aydınlatmalardan şüphe götürmez derecede anlaşılmıştır ki, 

Homeros Destanlarına ve Greklerin kalan aşnı betiklerine yakışacak bir klâsik tercüme dili 

yaratmak için Dede Korkut Oğuzlamalarından ve hele on dördüncü yüzyıl elyazmalarından 

bol bol söz haznesi (vocabulaire) ve söz dizini (syntaxe) unsurları alabiliriz ve almalıyız. 

Esefedilir ki lise ve fakültelerimizde edilen tahsil henüz Türk gençlerine tarihsel 

kültürümüzün betiklerini tanıtmaktan çok uzaktır: ne 6-7 nci asır yazıtları, ne 11 inci asır 

                                                 
962 Emre, a.g.e., s. 434.  
963 a.g.e.  
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anıtları (Kutadgu-bilik, Divan), ne 14 üncü asır elyazmaları… vb. gereğince 

tanıtılamamaktadır. Hele Selçuk Türklerinin siyasal erki dağıldıktan sonra gelişen tazelenme 

çağının önemli üniversitelerimiz âlemince sezilmiş ve bu bakımdan incelenmesine başlanmış 

bile değildir. Akademik durum, bizde, Türk kültürüne karşı bu derece ilgisiz ve bu konuya 

değgin yayınlar bu derece yoksul ve ileriye atılış soluğundan bu derece mahrum olunca, hiç 

olmazsa Avrupa üniversitelerinde ilkel birkaç metot prensipleri alıp gelen genç doktorlarımız 

Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının irdem ve yayınlarından ve üniversite dışında çıkmış 

eserlerden faydalanma yolunu, alçak gönüllülük ile aramaları gerek idi. Böyle yapılsaydı 

gerek geçen yıl ki gramer ve dil özleştirme aytışmalarında, gerek bu yılki klâsik tercüme dili 

sorayında bu kesin mübayenetlerle karşılaşılmazdı. 964  

 

Emre, Antik Yunan’a ait manzum eserlerin ve bu kapsamda özellikle oyunların 

doğru çevirisi için Dede Korkut hikâyelerinden, “Kutadgu-bilik[e], Divan[a]” kadar 

pek çok Türkçe (hatta Osmanlıca) kaynaktan yararlanılmasını bir yöntem olarak 

sunmaktadır. Antik Yunan oyunları çevirilerinin ulusalcı tezlere dayandırılarak 

yapılmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Emre’nin bu dönemde çevirdiği (Tek 

Parti döneminde Aiskhlyos oyunlarından yapılan tek tercüme de budur) 

Agamemnon’un önsözünü yazan Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Đ. Necmi Dilmen 

Emre’yi bu düşünceye yönelten sebepleri şu şekilde onamaktadır: 

 

Klâsikleri tercümede böyle bir yazı çeşidini seçme düşüncesine Ahmet Cevat Emre’yi 

götüren sebepler çok ve önemlidir. Dünya tarihini, tarihten öncenin belli başlı dayanakları 

olan arkeoloji, etnoloji, dil paleontolojisi gibi belgeler üzerinden yeni ve toplayıcı bir görüşle 

görmek yolundaki yeni Türk metodu, bunların başında gelir. Türk tarih tezi, yeryüzü neolitik 

medeniyetinin ilkin Orta Asyanın ana Türk yurdunda doğmuş ve oradan göçlerle dünyanın 

başka bölgelerine yayılmış olduğunu ortaya koymuştur. Bu medeniyetin yayıldığı ülkelerdeki 

yerlilerin diline, o medeniyetle gelen yeni kavramların onu getirenlerin kullandığı sözlerle 

geçmiş olması gerekir. Bu bakımdan incelendikçe Hint – Avrupa ve Sam dilleri 

familyalarının kaynaklarında Türk dilinin çok eski varlıklarının geniş izleri görülmektedir. 

Eski Yunan varlığını kuran Altay’ların da böyle orta Asyadan göçerek Balkan 

Yarımadasında yerleşmiş oldukları, birçok etimoloji incelemeleriyle gittikçe kuvvetlenen bir 

gerçektir. Atatürk’ün büyük bir önemle bütün tarih ve dil araştırmaları üzerinde ışık kaynağı 

olarak ileri sürdüğü tarih ve dil teorisiyle uyanan bu görüş, Ahmet Cevdet Emre’yi de bu yol 

üzerinde çalışmalara götürmüştür. Arkadaşımız Troya seferini bin tenekeli bir donanma ile 

                                                 
964 a.g.e. 
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yapan erlere verilen Ahaylar, Argos’lular ve Danalı’lar adları ile bunların başlarını anlatan 

Basileus sözünü etimoloji bakımından inceliyerek, eski Yunan dilinin Türkçe ile olan ana 

bağlantısını ortaya koyan başka belgelere katmıştır. Bu çalışmalar sırasında değerli dilcimiz, 

eski Yunan Epos’ları ile eski Türk yazıtları ve destanları arasındaki benzerlikleri de göz 

önüne almış ve bunların hep bir ana kaynaktan gelen ilkel insan kültürünün verimleri olduğu 

sonucuna varmıştır. Đşte bu buluş, klâsik tercümelere bizim eski destanların varlıklarından 

süzülmüş bir dil vermek yolundaki düşüncenin başlangıcı olmuştur. 965 

 

 Bu durum hümanist söylemin ‘her ne olursa olsun Antik Yunan eserlerini ve 

oyunlarını mutlaka çevirelim, bunlar Avrupa uygarlığına giriş vizemizdir’ tezinin 

aksini savunmaktadır. Bilakis burada Antik Yunan oyunları,  Batı’ya da değil Türk 

Dil ve Tarih tezlerinde olduğu gibi Orta Asya’dan göç eden Türklere mal edilmiştir.  

Bu görüşünün Đnönü dönemine özgü hümanist kültür politikalarından ayrıksı 

durduğu söylenebilir. Ancak Emre’nin önerdiği yöntem, hümanist kültür 

politikalarının baş teorisyeni ve uygulamacısı olan Hasan Âli Yücel’in çeviri 

konusundaki fikirlerine gerçekte ne kadar ters düşmektedir? Hasan Âli Yücel 

mecliste yaptığı bir konuşmada şunları dile getirmiştir:  

 

Neşriyat meselesinde, biz yalnız klâsikleri basmakla kalmıyoruz; senelerden beri Türk 

eserleri içinde hakikî bir anıt olarak duran Türkçemize nakledilmiş bulunan Kutadgubiliğ 

gibi, sonra Türk diline ait Tuhfetüzzekiye ve benzerleri gibi birçok kitapları bugün dilimize 

çevirmekteyiz. Zaten biz dünya klâsikleri tercümelerini millî edebiyatımız içinde dillenmiş 

görüyoruz, böyle alıyoruz. Çünkü Faust’u benim güzel Türkçemle ifade ediş, Faust’u 

millileştirmekliğim demektir. Nitekim eski Yunan eserlerini de ana dilimizde bu anlayışla 

okutmak istiyoruz. Zaman ve mekân itibariyle bizden çok uzak olduğu halde onları bu 

şekilde kendimize yaklaştırmışız demektir. Klâsiklerin tercümesini millî kültürümüzün 

başlıca alâmetlerinden saymaktayız. Çünkü onlar da bu sayede ve bu manada Türk eserleri 

oluyorlar. 966 

 

Yücel de Emre gibi Kutadgubilig gibi eserlerden ve öz Türkçe sözcüklerden 

yararlanılarak, hem dünya klasiklerinin hem de Yunan eserlerinin Türkçeye daha iyi 

çevrilebileceğine inanmaktadır. Nitekim ona göre, bu tür bir çeviri anlayışı “zaman 

ve mekân itibariyle bizden çok uzak olan” Antik Yunan kültürünü bize 

                                                 
965 Aiskhylos, Agamemnon, Çev. Ahmet Cevat Emre, Ankara, Türk Dil Kurumu, 1943, s. 12-13.  
966 Hasan Âli Yücel’in T.B.M.M. Konuşmaları ve Đlgili Görüşmeler, s. 67-68.  
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yakınlaştıracaktır. Böylelikle Antik Yunan ulusal kültürde sorunsuz 

özümsenebilecektir ve “bu manada Türk eserleri” olacaklardır.  

Emre’nin bir başka ulusalcı savı da Türkçenin diğer tüm Avrupa dilleri kadar 

Antik Yunancadan çeviri yapılmasına müsait bir dil olmasıdır. “Türkçenin, Đngilizce 

veya Fransızca kadar, aşnı betiklerin tercümesine elverişli olduğu aşikârdır.” 967 

Emre’ye göre, “Türkçede kusur yoktur; aşnı betiklere yaraşır klâsik bir Türkçe 

vardır, mesele onu arayıp bulmadadır.”  968 Dilmen bunun için Emre’nin geliştirdiği 

yöntemleri şu şekilde özetler:  

 

a) Kültürlü konuşma dilinin temel olarak alınması; 

b) Eski klâsik kültürün kavramlarını karşılayacak dil unsurlarının bizim eski yazıtlarımız ve 

destanlarımızın dilinden seçilerek unsurlarla canlandırılması.  

Bu ikinci nokta üzerinde Ahmet Cevat Emre’nin baş vurduğu kaynaklar, Orhon yazıtları, 

Turfan metinleri, Kutadgu Bilig, Dede Korkut kitabı, Ondördüncü asır elyazlamaları… gibi 

Arap ve Farsa izleri bulunmıyan veya pek az olan eski ve değerli Türk yazılarıdır. 

c) Osmanlıların’ın Enderun edebiyatı damgasını taşıyan söz bağlama unsurlarının atılması: 

Osmanlıca kitabetin «ait, dair, müteallik, mebni, bianen, rağmen…» gibi bağlantıları 

Türk söz diziminin alnında çirkin yabancı damga izleri olarak duruyordu. Bunları 

kaldırınca, birden bire cümlelerin çözüldüğünü, berraklaştığını, canlı Türk söyleşisinin 

yazılaştığını görüyoruz. 

d) Eski Türk yazılarında söz diziminin mantıklı, açık, esnek ve kıvrak bir gidişi vardır ki 

sonradan resmi yazıcılığın zoru altında edebiyat yazılarından kaybolup gitmiştir; işte bu 

dizimin yeniden canlandırılması. 969 

 

 Dilmen’e göre, bu açılardan Emre’nin Agamemnon çevirisi en başarılı Antik 

Yunan tragedyası çevirisidir. Emre’ye göre ise Tek Parti döneminde kendisinin 

belirlediği bu kurallara en uygun ve bu yüzden de en “doğru” Antik Yunan oyunu, 

Selahattin Batu’ya ait olan Euripides’in Iphigenia Tavris’te adlı eserinden yaptığı 

uyarlamadır.  

 

Eski klasiklerden dilimize çevrilmiş tragedialarda beğenmediğimiz birçok pürüzlerden 

arınmış bir dille, baştan başa bizim aradığımız ve öğütlediğimiz çokçağlı Türkçe ile, manzum 

                                                 
967 Ahmet Cevat Emre, “Đyi Tercüme, Kötü Tercüme”, Varlık, No:207, 15 Şubat 1942, s. 341.  
968 a.g.e. 
969 Aiskhylos, a.g.e.,  s. 11-12.  
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olarak yazılmış bir tragedia! Telif denemesinde Selâhattin Batu’nun gösterdiği başarı 

büyüktür: Evripides’in, Goethe’nin ve başkalarının söylemediği nice güzel şeyler bulup 

söylemiş; eski klâsik düşünüşe yeni düşünüşler ve duyuşlar eklemiş. Helenlerin gözünde bir 

Đskit, bir barbar olan Tavris hanu Thoas’ta Helen düşünüş ve duyuşundan daha ince gönül ve 

bilinç (şuur) bulunduğunu göstermiştir. Bol bol Homeros’u ve bizim Dede Korkud’u andıran 

koşmalar dizmiş, bizim genç şairimiz S. Batu! Hangisini önce anayım? Đşte kardeşi Orestes’e 

ve onun yoldaşı Pülades’e hayatlarını bağışlasın diye Thoas’a Đfigenia’nın yalvarışlı teslim 

oluşu: 

 

  Gül, acıma şu önünde eğilen; 

  Dün kalkan baş, bugün burada yere düşen; 

  Yarasını sormak onun, ere düşen. 

  Thoas artık son kararım belli bugün: 

  Alıyorum dün ittiğim eli bugün: 

  Geliyorum o yerdiğim davetine, 

  Alsın bei tunç kaplı sarayların; 

  Kıral, artık, Đfigenia senin karın… 970 

 

Emre’ye göre, Batu’nun en büyük artısı öz Türkçeye verdiği önemdir.  

 

S. Batu hemen her tarafta kıral unvanını kullanıyor, yalnız bir yerde Tavris hanı diyor; fakat 

prenses yerine hankızı demeği tercih ediyor: 

«Gür ormanlı Mükeneydi anayurdum, 

Hankızıydı adım orda…» 

S. Batu’ya kıral’ı sevdiren sebep iki heceli olması ve merhametle kullandığı dördüz öçlüye 

kolaylıkla girebilmesi olsa gerek. Fakat eninde sonunda hankızının babasına da han demenin 

daha doğru olacağı görülecektir, sanırız. 971 

 

Kendi çevirisi olan Agamemnon ve Batu’nun uyarlaması dışındaki Antik 

Yunan oyunlarının çevirilerinin hiçbiri Emre’ye göre başarılı olamamıştır ki bu 

çevirilere Sinanoğlu’nun Antik Yunanca aslından tercüme ettiği Aias da dâhildir. 

Emre, Aias çevirisinin iyi yapılamamasının nedenini de; Sinanoğlu’nun anlaşılır 

olmak adına içerikten ödün vermesine bağlar:   

 

                                                 
970 Ahmet Cevat Emre, “Đfigenia Tavris’te”, a.g.e.,  s. 157-158. 
971 a.g.e.,  s. 163-164. 



 
 

361 

 Aias tercümeni [972], başlıca tercüme prensibini şöyle hulâsa ediyor: 

«Tercümeler hakkında bugüne kadar edindiğim kanaat şudur ki, her müşkülü halleden, her 

fikri ve her ifadeyi basitleştirmek gayesini güden tefsirdir. Bilhassa müellifi tanıtma 

bakımından kıymetleri pek azdır. Hususiyle eğer bu müellif asırlarca evvel yaşamış bir 

müellifse… Görüş, düşünüş, ifade farklarını belirtmek, mütercimin, en çok ihmal edileni 

olmakla birlikte, en mühim vazifelerinden biridir.»  Aias tercümeninin okuyucuya yüklediği 

vazife şudur: «…okuyucu eserin dış güzelliğini değil hakikî manasına ehemmiyet vermelidir. 

O zaman Sofokles’in güzel cümlelerinin – ihtiva ettikleri hakikatlerin kuvvetiyle – 

görünüştekinden daha büyük, daha yüksek, edebî bir güzellik kazandıklarının farkına 

varabilir.» Fakat bir tragedyanın okuyucusu değil dinleyicisi düşünülmelidir, dinleyici için 

ise «hazla dinlemek, kolay anlamak, içe sinmek…» en önde geçen özlüklerdir. Aşnı 

betiklerin bütün çeşitleri için bu özlükler aranır ve bunlardan asla vazgeçilmez. Aias 

müterciminin öyle bir mazeret aradığı seziliyor: Hem «hazla okunur» hem de «çok eski 

devirde yaşamış olan müellifin düşünüş ve anlatışını aksettirir» bir tercüme vermeğe Türkçe 

elverişli değildir; ya «basitleştirici tefsir - tercüme» yoluna sapıp devri ve şairi olduğu gibi 

göstermekten vazgeçmeli, veya dışgüzellikten fedâkarlık edip içgüzelliği aramakla 

yetsinmeli. Aziz Dostum [Ataç’a sesleniyor], genç mütercimin bu sanışına Siz ortak oluyor 

musunuz? Çünkü ben, Türkçe iyi kullanılacak ve eski hazinesinden faydalanacak olursa, anı 

betiklerin (antik edebiyatın) dış ve iç güzellikleriyle dilimize – tabii bütün diğer kültürlü 

diller nispetinde – çevrilebileceğine inanıyorum. 973 

 

Emre’ye göre, Antik Yunan oyunlarının çevirileri yapılırken Türkiye’de iki yöntem 

izlenmektedir. Birinci yöntem anlaşılmak ve dinleyicinin keyif almasını sağlamak 

için oyunun dilinin basitleştirilmesidir. Đkinci yöntem ise anlaşılırlıktan taviz verilip 

eserin edebi değerinin ön plana çıkartılmasıdır. Emre’ye göre Sinanoğlu bu iki 

seçenekten ilkini tercih etmiş, bu yüzden çevirisi hem şeklen hem de anlam 

bakımından büyük bir kayba uğramıştır:  

 

Aias tercümesi baştan başa gündelik gazete diliyle, yapılmıştır; mütercimin söylediği 

başarısızlığın biricik sebebi de klâsik betiklerin bir beyörneğin tercümesinde bu harcı-âlem 

ve züğürt dilin kullanılmış olmasıdır. Misaller gösterecektir ki, Aias tercümesinde yalnız dış 

güzellikten uzak durulmamış, pek çok yerde iç güzelliğe de yanaşılamamıştır. 974 

 

                                                 
972 Aias Türkçeye Suat Sinanoğlu tarafından 1941 yılında çevrilmiş ve Maarif Vekilliği tarafından 
yayımlanmıştır.  
973 a.g.e., s. 337.  
974 a.g.e., s. 338.  
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Emre’ye göre, Antik Yunan oyunlarının iç güzelliği ancak Türk koşuklarındaki 

ölçüleri ve kafiyeyi kullanabilmekte yatmaktadır ki sadece kendisinin ve Batu’nun 

bu kurallara uyduğunu belirtmektedir. Hatta kendisinin yapmış olduğu 

 

Odüsseia tercümesinde, klasikler için açtığımız patika, üstünden S. Batu gibi bir sanat erinin 

yürümesiyle, eni konu ferah bir çığır halini almış oluyor. Đfigenia Tavris’te kadar gönlümüzü 

şadedecek betiksel bir etker olamazdı. Geleceğe güvenle bakabiliriz. 975 

 

Diğer bir deyişle Emre’ye göre Selahattin Batu’yla birlikte Türkiye tiyatrosunda yeni 

klasiklerin oluşmasına da başlanılmıştır.  

 Sonuç olarak bu dönemde Antik Yunan oyunlarının çevirileri konusunda hem 

ulusalcılık hem de Batıcılık söylemleri çerçevesinde tartışılmıştır. Batı’nın köklerine 

inebilmek için bu oyunların çevrilmesi, hümanist ve aydınlanmacı sanat ve eğitim 

politikaları kapsamında gerek Đsmet Đnönü gerekse Hasan Âli Yücel tarafından 

cesaretlendirilmiş, çeviriler maddi ve manevi olarak desteklenmiştir. Ancak, 

Batılılaşma söyleminde asıl amaç çağdaş Batı’ya ihtiyaç duymadan Batı uygarlık 

seviyesini egale edebilmek iken, çeviriler konusunda yine büyük ölçüde çağdaş Batı 

dillerine ihtiyaç duyulmuştur. Buna karşın, Antik Yunanca asıllarından olmasa dahi 

bu eserlerin çevriliyor olması, hümanist kültür politikalarına hem ideolojik hem 

pragmatik açıdan hizmet edebilmiştir. Liselerden Köy Enstitülerine, Şehir 

Tiyatrolarından Halkevlerine Batılaşma projesinin desteklenmesi konusunda Antik 

Yunan oyunlarının çevirilerinin hem sembolik hem de işlevsel bir araç olarak 

kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

 Antik Yunan oyunlarının çevirileri aynı zamanda Đnönü döneminde süregelen 

soycu ve kültürel milliyetçi kültür politikalarının anlaşılması için de yardımcı 

olmaktadır. Çalışmalarına Atatürk döneminde başlamış ve soycu milliyetçi 

ideolojilerini Đnönü döneminde de devam ettiren Türk Dil Kurumu gibi bir kültür 

kurumu ve bu kurumun ideolojisi çerçevesinde eserler veren ve çeviriler yapan Emre 

ve Batu gibi yazarlar, pek çok açıdan Türk Tarih ve Dil tezlerinin izinden 

gitmişlerdir. Bir yandan Antik Yunan edebiyatının Orta Asya Türk edebiyatıyla 

ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bunun için de hem kelime hazinesi hem de gramer 

                                                 
975 a.g.e., s. 165.  
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bakımında eski Türkçe ve Antik Yunan edebiyatları arasında benzeşmeler ve hatta 

özdeşlikler icat etmeye çalışmışlardır. Ek olarak eski Türkçe ve Antik Yunanca 

kelimeler açısından benzerlikler bulmuşlar ve Türkçenin Antik Yunancayla 

özdeşliğinden hareket ederek çeviri veya uyarlamalarında Uygur ya da Altay 

Türkçesinden kelimeler kullanmanın daha “doğru” bir yöntem olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Aslında Emre’nin söylediklerinin aksine bu dönemde diğer yazarlar 

(Tanpınar, Sinanoğlu ve özellikle Ataç) tarafından yapılan Antik Yunan oyunları 

çevirilerinin çoğunda öz Türkçe kelimeler kullanıldığı görülmektedir.  

 Aynı coğrafyayı paylaşmanın Türkiye’yi Antik Yunan kültürünün doğal 

varisi yaptığına işaret eden Hasan Âli Yücel’in çeviri haraketi bağlamında sarfettiği 

bu görüşlerinin genel olarak kültürel milliyetçi bir yönü olduğu söylenebilir. Aslında 

pek çok açıdan bu kültürel ve soycu milliyetçi kültür politikaları arasında ne kadar 

ince bir çizgi olduğunun da göstergesidir. Antik Yunan oyunlarının çevrilmesi ve 

sahnelenmesi yoluyla zaten bizim olan bir mirasa – Anadolu’ya – sahip çıkıyoruz 

demekle, Orta Asya’nın kültürel mirasının Antik Yunan tragedyalarını şekillendirdiği 

söylemek arasında en nihayetinde pek bir fark yoktur. Öte yandan her iki ulusalcı 

söylem de bir anlamda Batılılaşma söylemine yardım etmektedir. Antik Yunan 

kültürünü bizleştirmek ve/veya Batı kültürünün doğal mirasçısı olduğumuzu dile 

getirmek ulusallaşırken Batılılaşmak için gereken formüldür. Antik Yunan 

oyunlarının çevirileri Tek Parti döneminin ulusal ve Batılı bir devlet olabilmek için 

verdiği mücadelenin kültür politikaları açısından tartışılmasında tüm bu sebeplerden 

dolayı kilit bir öneme haiz olmuştur. 
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SONUÇ 

 
Dünyada ve Türkiye’de kültür politikaları farklı biçimlerde gelişmiştir. 

Dünyada bu politikaların gelişimi belirli bir tarihsel sürecin içinde ve burjuva 

sınıfının yükselişiyle birlikte gerçekleşmiştir. Batı’da kültür politikalarının temel 

gayesi uluslaşma, uygarlaştırma (ahlaki gelişim) ve ekonomik fayda sağlama 

olmuştur. Batı-dışı toplumlarda ise kültür politikalarının gelişimi modernleşmeyle 

birlikte başlamış ve modernleşmenin barındırdığı pek çok sorunsal kültür politikaları 

alanına da yansımıştır.  

Batı-dışı ulus-devletlerdeki kültür politikalarının genel karakteristikleri şu 

şekilde özetlenebilir: Batının kültürel alandaki üstünlüğü kabul edilmiştir. 

Modernleşme ve kültür politikalarının oluşumu doğal olmayan bir süreçtir. Batı’nın 

kendi içinde yaşadığı kültürel dönüşümlerin, Batı-dışı bir toplum tarafından aynen 

kabul edilmesi beklenmiştir.  

Kültürel alandaki değişiklikler, toplumun en batılı yüzünü oluşturan 

entelijansiya tarafından tasarlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Kültür politikaları 

tepeden inmecidir. Kültürel dönüşümde halkın rol oynaması beklenmediği gibi, onun 

rızası da alınmamıştır. Kültürel alanda gerçekleşen devrimler, ani ve geniş çaplı 

dönüşümlere yol açmıştır. Kültürün her alanında bir yenilenme gerçekleşmiş ve bu 

yeniliklerin çok kısa bir zaman dilimi içinde halk tarafından benimsenip uygulamaya 

konulması talep edilmiştir.  

Ek olarak, ikili karşıtlık ilkesi benimsenmiştir. Modern bir kültür seviyesine 

ulaşmak için geleneksel kültür ve değerler reddedilmiştir. Geleneksel toplumun 

kültürel çeşitliliği göz ardı edilmiş ve tek bir ulus kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Kültürel alanda çağdaş olana değil modern olana önem verilmiştir. Batı-dışı 

ulus-devletlerdeki kültür politikalarının ilerlemeci bir mantığı vardır. Batı’nın 

kültürü, kültür kurumları ve kültürel alanda yaşadığı dönüşümler Batı-dışı toplumlar 

tarafından kabul edildiği takdirde, Batı’yla aynı kültür düzeyine ulaşılacağı 

öngörülmüştür. Ancak Batı’nın bugününden ziyade, geçmişine bakılmıştır. Bu da 

ilerlemeci düşüncenin bir sonucudur.  

Hem Batı’daki ulus-devletlerde hem Batı-dışı ulus-devletlerde tiyatro,  

uluslaşma adına yürütülen kültür politikalarının oluşturulmasına ve vatandaşlar 
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tarafından benimsenmesine hem ideolojik hem de pratik düzeyde hizmet etmiştir. 

Batı’dan farklı olarak Türkiye’de tiyatro, ayrıca Batı-dışı ulus-devletlere özgü kültür 

politikalarına hem söylemsel hem de pratik açıdan hizmet etmiştir. Tiyatroya 

Batılılaşmanın yerleştirilmesi adına da önemli ideolojik bir misyon yüklenmiştir. 

Tiyatro, hem başlı başına Batılı bir kültür kurumu olarak hem de Tek Parti 

döneminde kurulan tüm diğer kültür kurumlarının içinde bizzat yer alarak, Türk ulus-

kimliğinin oluşumunda, merkez-çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde, Kemalist 

ilkelerin halk tarafından benimsenmesinde ve Türkiye’nin ilerlemesinde en temel 

kültür-sanat aracı olagelmiştir.  

Türkiye’de tiyatronun uluslaşma ve Batılılaşma adına araçsallaştırıldığı bu 

dönemde Antik Yunan oyunlarına önemli ideolojik anlamlar yüklenmiştir. Antik 

Yunan oyunları Batılılaşma ve uluslaşma ilkelerinin kanıksanmasında kültür 

politikalarının en temel tartışma konularından biri olmuş; bu oyunların çevrilmesi, 

sahnelenmesi ve okutulması Batılılaşmanın olduğu kadar uluslaşmanın da 

parametrelerinden biri olarak görülmüştür.   

Tek Parti döneminde yaşanan kültür devriminin pek çok açıdan bir Rönesans 

olarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu doğrultuda Batılılaşmak bir kültürel 

Rönesans yaşamaktır. Türkiye’de özellikle Đnönü döneminde bunun için klasik 

döneme gitme ihtiyacı hissedilmiştir. Tiyatroda ise bu yeniden doğuşun kaynağı 

olarak elbette Antik Yunan oyunlarına işaret edilmiştir. Muhsin Ertuğrul gibi 

tiyatrocuların yanısıra devlet adamları ve aydınlar Antik Yunan oyunlarının 

çevrilmesi ve sahnelenmesi işini bu kültürel Rönesans’ın önemli bir parçası olarak 

görmüşlerdir.  

 Batılılaşma adına Antik Yunan oyunlarının sahnelenmesini ikinci olarak da 

Şehir ve Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen tüm diğer Batı klasikleri paralelinde ele 

almakta fayda vardır. Tanzimat’tan beri süregelen Batı etkisinde Türk tiyatro 

faaliyetleri ilk olarak Fransızca eserler çevrilerek başlamış ve Meşrutiyet’le birlikte 

Türk tiyatrosu yüzünü Batı klasiklerine dönmüştür. Özellikle şehirli insanların alışık 

olduğu üzere Antik Yunan oyunlarını tüm diğer Batılı klasikler gibi sahneye 

koymak, Tanzimat’tan beri oluşturulan seçkinci bir kültür sanat zevkine hizmet 

etmiştir.   



 
 

366 

 Antik Yunan oyunları sadece Batılılaşma ve Batılı kültür sanat zevkinin 

yerleşmesine yardımcı olmamıştır. Uluslaşma adına yapılandırılan kültür 

politikalarının oluşmasındaki tartışmalarda da Antik Yunan oyunları referansının 

sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Soycu milliyetçi diyebileceğimiz ve Türk Tarih 

ve Dil tezleri ekseninde ortaya çıkan savlarda, Antik Yunan tiyatrosu 

Türkleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri yüzlerce yıl 

Osmanlı hâkimiyeti altında yaşamış olan bir ulusun kültürel mirasının boyunduruğu 

altında kalmaktan kurtulma çabasıdır. Antik Yunan tiyatrosu, Antik Yunan 

uygarlığının tüm diğer öğeleri gibi Türkleştirilirse, Cumhuriyet her şeyini 

Türkleştirmeye çalıştığı bir azınlığın kültürel mirasını değil, kendisinin olanı 

sahiplenmiş olacaktır. Öte yandan, kültürel milliyetçi tavır ki, bu tavır Đnönü 

dönemine de damgasını vurmuştur, Antik Yunan kültürüne ve oyunlarına sahip 

çıkmayı, Antik Yunanlılarla aynı coğrafyayı paylaşmakta olduğumuzdan dolayı 

sakıncalı bulmamıştır. Akdeniz ve Ege havzalarında bulunuyor olmak Türkleri doğal 

olarak Antik Yunan’ın, Türk tiyatrosunu da Antik Yunan tiyatrosunun mirasçısı 

yapmıştır. Bu açından bu oyunları çevirmek kadar, sahnelemek ve okutmak da 

aslında kültür politikaları açısından önemlidir. 

 Her iki ulusalcı söylem aslında Batılılaşma ideolojisine de hizmet etmektedir. 

Đkisi de Türklerin Batı ulus-devletleri gibi Antik Yunan mirasından faydalanmasını 

meşru göstermektedir. Böyle bir meşrulaştırma istencinin arkasında da aslında Türk 

kültürü için olduğu kadar Türk tiyatrosu içinde geçerli sayılabilecek bir gelenek 

boşluğu yatmaktadır. Batı-dışı modernleşmelerin en radikal olanlarında görülen bu 

gelenek reddi Türkiye’de de Osmanlı’nın kültürel mirasının tamamıyla 

yadsınmasıyla sonuçlanmıştır. Kültürün tüm diğer alanlarında olduğu gibi tiyatroda 

da geleneksel olan reddedilmiştir. Bundan doğan boşluk ise tiyatroda Batı’ya ait bir 

gelenekle doldurulmaya çalışılmıştır. Antik Yunan oyunları, Batı tiyatrosunun 

geleneğidir, tüm diğer Batı klasiklerinin bu geleneği örnek olarak ortaya çıkarıldığı 

pek çokları tarafından vurgulanmıştır. Türkiye’de Batılı ulus-devletler gibi ulusal 

ama Batılılar tarafından kabul gören bir tiyatro geleneğine sahip olmak istiyorsa bu 

geleneği kabul etmelidir. Kabul etmenin de ötesinde bu oyunları bizleştirme 

eğiliminin altında yatan nedenlerden bir tanesi de budur. Antik Yunan oyunları Batı 
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klasiklerine göre bu dönemde daha az sahnelenmiş olsalar da, söylemsel düzeyde 

geleneksizlikten kaynaklanan derin boşluğu doldurmaya yaramışlardır.  

 Antik Yunan oyunları ayrıca laikleştirme adına da söylemsel düzeyde çok 

etkin bir araç olmuştur. Liselerde okutulan Antik Yunan oyunları hakkındaki 

açıklamalarda da görülebileceği gibi dünyeviliğin sembolü olarak görülmüşlerdir. 

Burada dikkat çekici nokta şudur: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk seyircisine 

yönelik sadece bir Antik Yunan oyunu sahne konmuştur. Antik Yunan oyunları 

ancak Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte daha sık sahneye konmaya başlanmıştır. 

Bu bakımdan laikliğin bir ilke olarak benimsenmesine kadar bu oyunların 

sahnelenemediği rahatlıkla iddia edilebilir. Bu mesele iki yönüyle ele alınmalıdır. Đlk 

olarak Antik Yunan oyunları dünyeviliği sembolize etmektedir. Sonuçta bu oyunların 

çevrilmesini ve oynanmasını sağlamak laikleştirme adına önemlidir. Đkinci olarak, 

Antik Yunan oyunları büyük ölçüde dinin olmadığı, daha doğrusu Hıristiyanlığın 

olmadığı bir Avrupa’yı çağrıştırdığı için Batı’nın kültürel kabulünü kolaylaştırması 

tasarlanmıştır. 

 Antik Yunan oyunlarının kültür politikaları açısından analizindeki bir başka 

önemli konu da tarihi gecikmişlik meselesidir. Tek Parti döneminde Türk 

tiyatrosunda sahnelenen oyunların çok büyük bir bölümünü Batılı klasikler 

oluşturmuştur, çağdaş Batı tiyatrosu eserlerine neredeyse hiç yer verilmemiştir. Hem 

tiyatrocuların hem kültür politikaları kuramcılarının bunun sebebi olarak yaptıkları 

açıklamalar (Batı’nın çağdaş tiyatrosunun Antik Yunan tiyatrosu kadar iyi olmaması, 

hem teknik hem de içerik açısından Antik Yunan oyunlarının çağdaş Batı tiyatrosunu 

gölgede bırakması) dikkat çekicidir. Bu açıklamalar, Antik Yunan tiyatrosunun 

çağdaş tiyatroyla yüzleşmekten kaçmaya yaradığını da göstermektedir. Batı’nın iki 

bin senelik tiyatro serüveninin birden yakalanması mümkün değildir. Ancak Batı’nın 

bugününü tamamen reddetmek de böyle bir kaçışı akla getirmektedir. Türkiye’de 

kültür politikaları bu sebeple çağdaş olanı değil, modern olanı yakalama çabası 

içinde olmuştur. Bunun yanısıra çağdaş Batı bir tehdit olarak algılanmış, Antik 

Yunan tiyatrosu ve kültürü çağdaş Batı’yla yüzleşmek zorunda kalmadan bugünlere 

ulaşmanın, Batı medeniyeti seviyesinin egale edilmesinin vasıtaları olarak 

algılanmıştır. 
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 Antik Yunan oyunlarının özellikle sahnelemeleri Tek Parti dönemi merkez-

çevre ilişkisini analiz için de faydalıdır. Türkiye’de Antik Yunan oyunları şehir 

kültürünün ya da merkezin bir kültür-sanat beğenisi ve uygulaması olarak kalmıştır. 

Antik Yunan oyunlarının tamamı şehirlerde oynanmış ve ağırlıklı hedef kitlesini 

şehir insanı ve Cumhuriyet aydınları oluşturmuştur. Batı’dan farklı olarak bu 

oyunlara çevreyi uygarlaştırmak gibi bir misyon yüklenmemiştir. Antik Yunan 

oyunları çevrede en çok Köy Enstitülü öğrencilere kadar ulaşmıştır ki onlarda 

geleceğin Cumhuriyet aydınlarını temsil etmektedir. Dolayısıyla özellikle Klasik 

Kollar, Köy Enstitüleri ve Konservatuardaki eğitici misyonlarıyla uygarlaştırmadan 

ziyade Cumhuriyet aydını yetiştirme gibi bir işlev için uygun görüldükleri rahatlıkla 

söylenebilir. 

 Antik Yunan oyunları belki çevrilmelerinden, sahnelenmelerinden ve ders 

malzemesi olarak kullanımından daha çok, Tek Parti dönemindeki kültür politikaları 

tartışmaları içindeki ayrıcalıklı konumlarıyla Türkiye’de uluslaşma ve Batılaşma 

ideolojilerinin yerleştirilmesi adına söylemsel düzeyde çok temel bir işleve sahip 

olmuşlardır. Bugün bu kadar az sahneleniyor olsalar dahi bu oyunların büyük katkı 

yapmış oldukları ve yukarıda belirtilen ilkeler hem Türk tiyatrosu hem de kültür 

politikaları alanlarında büyük ölçüde geçerliliklerini korumaktadır. Antik Yunan 

oyunlarını kültür politikaları bağlamında ele almak; Tek Parti dönemi ideolojilerini 

irdelemek kadar, Türk tiyatrosu ve kültür politikası yazınını değerlendirmek adına da 

bizlere önemli bir fırsat yaratmıştır.  



 
 

369 

KAYNAKÇA 
 
 

Açık, Tansu: “Türkiye’de Hümanizm Tartışmalarına Bakış”, Toplum ve Bilim, No: 
98, 2003, s. 112-121.  

  
Adıvar, Halide Edip: “Klasikler ve Tercüme (Neşriyat Kongresi Münasebetile)”, Cumhuriyet 

Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür 
Bakanlığı, 1999, s. 239.  

  
Adıvar, Halide Edip:  “Klasikler ve Tercüme”, Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 

1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 205-208. 
  
Ağaoğlu, Ahmet: “Güzel Bir Teşebbüs”, Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 

1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 11. 
  
Ahmad, Feroz: Modern Türkiye'nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan, Đstanbul, Kaynak 

Yayınları, 2007. 
  
Aiskhylos Agamemnon, Çev. Ahmet Cevat Emre, Ankara, Türk Dil Kurumu, 

1943.  
  
Akman, Ayhan: "Etnik-Sivil Kuramsal Đkileminin Ötesinde: Modernist Milliyetçilik, 

Milliyetçilik Kuramında Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat 
Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 81-82.  

  
Akurgal, Ekrem: “Elen Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 167, 1944, s. 13. 
  
Akyıldız, Kaya: “Mavi Anadoluculuk”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Modernleşme ve Batıcılık, C. III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 475.  

  
Alp, Tekin: “Tenasütçülük : Đctimai siyaset – 3”, Yeni Mecmua, Sayı: 30-31, 

Kanun-ı sani 1918, s. 62. 
  
Altunya, Niyazi: “Köy Enstitülerinin Tarihçesi”, Kuruluşunun 50. Yılında  Köy 

Enstitüleri, y.y., Eğit-Der Yayınları, 1990, s. 80-96. 
  
Anamur, Hasan: “Hasan Âli Yücel ve Bir Aydınlanma Yolu Olarak Çeviri”, 100. Doğum 

Yıldönümünde Hasan Âli Yücel, Haz. Songül Boybeyi, Ankara, 
Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998, s. 
124.  

  
And, Metin: Tanzimat ve Đstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908, Ankara, 

Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 1972.  
  
And, Metin: Meşrutiyet Dönemi’nde Türk Tiyatrosu 1908-1923, Ankara, Türkiye 

Đş Bankası Kültür Yayınları, 1971, s. 116-209. 
  
Appleton, Josie: “Art for Inclusion’s Sake”, 7 Nisan 2004, (Çevrimiçi), 

http://www.spiked-online.com/Articles/0000000CA4BC.htm,  15 Nisan 
2008.  



 
 

370 

  
Apter, David E.: The Politics of Modernization, Chicago, London, The University of 

Chicago Press, 1965. 
  
Arayıcı, Ali:  Kemalist Dönem Türkiye’sinde Eğitim Politikaları ve Köy 

Enstitüleri, Đstanbul, Ceylan Yayınları, 1999, s. 172-173. 
  
Arcan, Đ. Galip: “Bir Konferans”, Darülbedayi, No: 43, 1933, s. 20.  
  
Ari, Eyal: "The People’s Houses and the Theatre in Turkey”, Middle Eastern 

Studies, Vol. XL, No:40, 2004, pp. 31-48.  
  
Armaoğlu, Fahir: 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Türkiye Đş Bankası Kültür 

Yayınları, Ankara, 1989, s. 326.  
  
Arnold, Matthew: Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism, 

Ed.by., Ian Gregor, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1971, pp. 43-134.  
  
Ataç, Nurullah: “Humanisma”, Đnsan, No:2, 1938, s. 81-83. 
  
Ataç, Nurullah: Dergilerde, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000. 
  
Ataç, Nurullah: "Bir Oyun Üzerine”, Söyleşiler, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 

1964, s. 70-71 
  
Ataç, Nurullah: “Humanisma”, Đnsan, C. I, No: 2, 15 Mayıs 1938, s. 82-83. 
  
Aybay, Rona: “Teba-i Osmani’den T.C. Yurttaşı’na Geçişin Neresindeyiz?”, 75 Yılda 

Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı 
Yayınları, 1997, s. 37.  

  
Aytaç, Gürsel: “Türkiye’de Çeviri Etkinliği”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 

Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 
349.    

  
Bahr, Ehrhard: “Nazi Cultural Politics: Intentionalism vs. Functionalism”, National 

Socialist Cultural Policy, Ed.by. Glenn R. Cuomo, New York, St. 
Martin’s Press, pp. 13-18. 

  
Balçık, M. Berk: “Milliyetçilik ve Dil Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, 
Đletişim, 2002, s. 785.  

  
Baldwin, Elaine, Brian 
Longhurst: 

Introducing Culture Studies, London, Prentice Hall, 1999, p. 6.  

  
Baltacıoğlu, Đsmail Hakkı: “Halkevlerinde Gösterit”, Yeni Adam, No: 203, 1937.  
  
Başaran, Mehmet: Özgürleşme Eylemi: Köy Enstitüleri, Đstanbul, Çağdaş Yayınları, 

1990, s. 22-53. 
  
Başaran, Mehmet: Sabahattin Eyüboğlu ve Köy Enstitüleri – Tonguç’a ve Yakınlarına 

Mektuplarıyla, Đstanbul, Papirüs Yayınevi, 1990, s. 17-18. 



 
 

371 

  
Başoğlu, Muzaffer Şerif: “Garp Hayranlığı ve Kültür Otarşisi”, Adımlar, Yıl: I, No: 3, Temmuz 

1943, s. 82-83.    
  
Bazin, Louis: “Türkiye’de Aydınlanmanın Yayılışı ve Dil: Kültürel Gelişmenin Dilsel 

Koşulları”, Türkiye’de Aydınlanma Hareketi Dünü Bugünü 
Sorunları (25-26 Nisan 1997 Strasbourg Sempozyumu) Server 
Tanilli’ye Saygı, Đstanbul, Adam Yayınları, 1998, s. 167. 

  
Bennett, Oliver, Eleonora 
Belfiore: 

“Rethinking the Social Impacts of the Arts: a critical-historical review”, 
2006, 
(Çevrimiçi),http://www.ahrb.ac.uk/images/rethinking_the_social_impact
s_of_arts.pdf, 12 Nisan 2008.  

  
Bennett, Oliver:  “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, International 

Journal of  Cultural Policy, Vol. I, No: 1, pp. 67-84. 
  
Bennett, Oliver:  “Beyond Machinery: The Policies of Matthew Arnold”, History of 

Political Economy, Vol. 37, No: 3, 2005, pp. 457-466.  
  
Bennett, Oliver:  “Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity”, International 

Journal of Cultural Policy, Vol.IV, No: 1, 1997, pp. 70-73.  
  
Bennett, Tony: “Cultural Policy”, International Encyclopedia of the Social 

&Behavioral Sciences, Ed. by.Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, 
Editor(s)-in-Chief, Pergamon, Oxford, 2001, pp. 3092-3097. 

  
Bennett, Tony:  Culture: A Reformer’s Science, Sydney, Allen & Unwin, 1998, p. 104. 
  
Berger, John: Sanat ve Devrim,  Çev. Bige Berker, Đstanbul, Agora Kitaplığı, 2007, s. 

18-20. 
  
Berk, Özlem: “Batılılaşma ve Çeviri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Modernleşme ve Batıcılık,  C. III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 513-516. 

  
Berkes, Niyazi:  Türkiye’de Çağdaşlaşma, Đstanbul, Doğu-Batı Yayınları, 1978.  
  
Bille Hansen, Trine:  “Cultural Economics and Cultural Policy: A Discussion in the Danish 

Context, European Journal of Cultural Policy, Vol. II, No: 1, t.y., pp. 
87-103.  

  
Black, C.E.: The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History, 

New York, Harper & Row Publishers, 1966, pp. 1-26. 
  
Blokland, Hans:  Freedom and Culture in Western Society, çev. Michael O’Loughlin, 

London, New York: Routledge, 1997, pp. 203-205.  
  
Bonnett, Alastair: The Idea of the West: Culture, Politics and History, New York, 

Palgrave Macmillan, 2004,  p. 33.  
  



 
 

372 

Bora, Tanıl, Nergis 
Canefe:  

“Türkiye’de Popülist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 635.  
 

Bora, Tanıl:  “Milli Kimliğin Kuruluş Döneminde Resmi Metinlerde ‘Yunan 
Düşmanlığı’ Neden Eksikti, Nereye Gitmişti?”, Defter, No: 32, Yıl 11, 
Kış 1998, s. 35-38.  

  
Bora, Tanıl:  “Đnşa Döneminde Türk Milli Kimliği”, Toplum ve Bilim, No: 71, Kış 

1996, s. 179. 
  
Boyacıoğlu, Levent: “Tek Parti Dönemi’nde Đnkılâp Temsilleri I”, Tarih ve Toplum, No: 

102, 1992, s. 30-52. 
  
Boyacıoğlu, Levent: “1933: Đnkılâp Temsillerinin Altın Yılı”, Tarih ve Toplum, No: 103, 

1992, s. 30-36. 
  
Boyacıoğlu, Levent: “Đnkılâp Temsilleri-IV”, Tarih ve Toplum, No: 105, 1992, s. 13-23. 
  
Burian, Orhan: "Shakespeare in Turkey”, Shakespeare Quarterly, 1951, pp. 177-178. 
  
Cevat, Ahmet: “Mütalâaya Şayan Eserler”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II,  Haz. 

Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah 
Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 216.      

  
Cevat, Ahmet: “Mütalâaya Şayan Eserler”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II, Haz. 

Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah 
Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 214.      

  
Clark, Toby:  Sanat ve Propaganda: Kitle Kültürü Çağında Politik Đmge, Çev. Esin 

Hoçcusu, Đstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 20-67.   
  
Copeaux, Etienne: Tarih Ders Kitaplarında (1931-1933) Türk Tarih Tezinden Türk-

Đslam Sentezine, Çev. Ali Berktay, Đstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
2000, s. 38-49. 

  
Craik, Jennifer, Glyn Davis 
and Naomi Sunderland: 

“Cultural Policy and National Identity”, The Future of Governance: 
Policy Choices, Ed.by., G. Davis ve M. Keating, Sydney, Allen & 
Unwin, 2002, pp. 177-209.  

  
Çavdarlı, Rıza: “Türklerde Tiyatro Tarihi”, Türk Tiyatrosu, No: 100, 15 Şubat 1939, s. 

3-4.   
  
Çelik, Nur Betül: “Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem”, Modern Türkiye'de Siyasi 

Düşünce: Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  
Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 77-85.  

  
Çetin, Halis:  Modernleşme ve Türkiye’de Modernleştirme Krizleri, Đstanbul, 

Siyasal Kitabevi, 2003. 
  
Çetinkaya, Y. Doğan: “Orta Katman Aydınlar ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi”, 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV., Der. Tanıl 
Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s.  91.  

  



 
 

373 

Çıkar, Mustafa: Hasan Âli Yücel ve Türk Kültür Reformu, Ankara, Türkiye Đş Bankası 
Kültür Yayınları, 1998,  s. 62-97.   

  
Çiğdem, Ahmet: “Türk Batılılaşmasını Açıklayıcı Bir Kavram: Türk Başkalığı Batlılaşma, 

Modernite ve Modernizasyon”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Modernleşme ve Batıcılık, C. III, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 68. 

  
Davies, Tony: Humanism, New York, Routledge, 1997, p. 126. 
  
Davis, James J.: “Mükemmel Toplum Düşü Karabasana Dönüşüyor”, Taş Devrinden 

Bugüne Tarihimiz Đnsanın Hikayesi , Çev. Barış Bıçakçı, Đstanbul, 
Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, s. 307.  

  
de Cuéllar, Javier Pérez, 
Lourdes Arizpe, Yoro K. 
Fall: 

“Our Creative Diversity”, January 1, 1997, (Çevrimiçi), 
http://www.unesco.org/culture/policies/ocd/index.shtml, 20 Nisan 2008.  

  
Demirel, Ahmet: “Đsmet Đnönü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, C.II, 

Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 131-132.  
  
Demirel, Fatmagül:  “II. Abdülhamid Dönemi Tiatro Sansürü: … ve Perdeler Sansürle 

Açıldı”, Toplumsal Tarih, Mart 1999, s. 36-43.  
  
Dimaggio, Paul:  “Social Structure, Institutions, and Cultural Goods: The Case of the 

United States”, The Politics of Culture: Policy Perspectives for 
Individuals, Institutions, and Communities, Ed.by., Gigi Bradford, 
Michael Gary ve Glenn Wallach, New York, The New Press, 2000, p. 
49.  

  
Duelund, Peter:   “The Rationalities of Cultural Policy: Approach to a Critical Model of 

Analysing Cultural Policy", August 26, 2003, (Çevrimiçi), 
http://neumann.hec.ca/iccpr/PDF_Texts/Duelund_Peter.pdf, 7 Nisan 
2008. 

  
Duncan, Carol:  “From Princely Galery to the Public Art Museum: The Louvre Museum 

and National Gallery”, Representing the Nation: A Reader in Heritage 
and Museums, London, New York, Routledge, 1999, pp. 305-322.   

  
Duru, Kâzım Nami:  “Humanisma”, Ülkü, No:17, Temmuz 1934, s. 333-336. 
  
Dürder, Baha:  “Klasikler Mesesi”, Kalem, No: 7, 1938, s. 34-36. 
  
Eagleton, Terry:  Đdeoloji: Giriş, Çev. Muttalip Özcan, Đstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000, 

s. 164-169.  
  
Ebert, Carl: Carl Ebert’ten Mektuplar, Çev. Nesrin Kazankaya Erten, Ankara, 

Devlet Tiyatroları Yayınları Belgeler Dizisi, 1985. 
  
Eisenstadt, Shmuel Noah: Modernleşme, Başkaldırı ve Değişim, Çev. Ufuk Coşkun, Ankara, 

Doğu Batı Yayınları, 2007, s. 17-124. 
  



 
 

374 

Elbir,  Bilal, Ömer 
Karakaş:  

“Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Edebiyatında Hümanizm Etkileri”, 
Turkish Studies International Periodical For the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. II, No: 4, 2007, p. 
387.  

  
Emre, Ahmet Cevat: “Klâsik Tercüme Dili Nasıl Olmalı ve Bizde Ne Haldedir?”, Varlık, 

No:211, 15 Nisan 1944, s. 434-441.  
  
Emre, Ahmet Cevat: “Đyi Tercüme, Kötü Tercüme”, Varlık, No:207, 15 Şubat 1942, s. 341.  
  
Engin, Saffet Arın: Atatürkçülük Savaşımızda Promete, C.I , Đstanbul, Atatürkçülük 

Kültür Yayınları, t.y. 
  
Erbay, Fethiye, Mutlu 
Erbay:  

Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Atatürk’ün Sanat Politikası, 
Đstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 37.  

  
Ersanlı, Büşra: “Bir Aidiyet Fermanı: Türk Tarih Tezi”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Milliyetçilik,  C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 783-800. 

  
Ertuğrul, Muhsin: “Bulgar Tiyatrosu”, Darülbedayi, No: 32, 1932, s. 1.  
  
Ertuğrul, Muhsin: “Geriye gidiyoruz…”, Darülbedayi, No: 33, 1932, s. 1. 
  
Ertuğrul, Muhsin: “Müspet olun müspet, menfi değil…”, Darülbedayi, No: 12, 1931, s. 1. 
  
Ertuğrul, Muhsin: “Yunan Kral Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 94, 1938, s. 3-6.  
  
Ertuğrul, Muhsin: “Kıskanıyorum…”, Darülbedayi, No:13, 1 Şubat 1931, s. 1.  
  
Ertuğrul, Muhsin: “Sanat Dünyasında Harp Sonrası: 4, Londra’da Gördüklerim”,  

Gerçeklerin Düşleri: Tiyatro Düşünceleri, Düz. Özdemir Nutku, 
Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 1993, s. 362.  

  
Ertuğrul, Muhsin: “Tiyatro Eserleri (Yapıtları)”, Gerçeklerin Düşleri: Tiyatro 

Düşünceleri, Düz. Özdemir Nutku, Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Vakfı, 1993, s. 362.  

  
Ertuğrul, Muhsin: “Ekmeğimiz Var, fakat…”, Gerçeklerin Düşleri: Tiyatro Düşünceleri, 

Düz. Özdemir Nutku, Đstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 1993, s. 
45-47. 

  
Euripides Đphigenia Aulis’te, Çev. Lâmia Kerman, Ankara, M.E.B., 1945, s. IV-V.  
  
Euripides Hippolytos, Çev. Lâmia Kerman, Ankara, M.E.B., 1949.  
  
Euripides Herakles, Çev. Lütfi Ay, Ankara, Maarif Vekâleti, 1943, s. IX-XI.  
  
Eyüboğlu, Sabahattin: Köy Enstitüleri Üzerine, y.y., Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve 

Yayıncılık A.Ş., 1999, s. 23-25. 
  
Eyüboğlu, Sabahattin: “Emperyalizm ve Kültür”, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, 

Haz. Azra Erhat, Đstanbul, Cem Yayınevi, 1981, s. 358.  



 
 

375 

  
Eyüboğlu, Sabahattin: “Kral Oidipus”, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Haz. Azra 

Erhat, Đstanbul, Cem Yayınevi, 1981, s. 182.    
  
Fisher, Rod:  “Cultural Policy in The United Kingdom”, Compendium: Cultural 

Policies and Trends in Europe, 2006, (Çevrimiçi), 
http://www.culturalpolicies.net/ web/ united kingdom.php, 11 Mayıs 
2008.  

  
Flew, Terry:  “Sovereignty and Software: Rethinking Cultural Policy in a Global 

Creative Economy”, International Journal of Cultural Policy, Vol. XI, 
No: 3, 2005, p. 244. 

  
Freund, Philip: The Birth of Theatre, London, Chester Springs, Peter Owen Publishers, 

2003, p. 295.  
  
Fuller, Bruce, Jerald Hage, 
Maurice A. Garnier, Max 
B. Sawicky: 

“Nation Building and School Expansion under the Fragile French State”, 
Social Forces, Vol. LXX, No: 4, 1992, p. 925. 

  
Garland, Robert: Surviving Greek Tragedy, London, Duckworth Publishers, 2004, 

p.180.  
  
Gençoğlu Onbaşı, Funda: “ ‘Geleneksel’ ve ‘Modern’: Sınırlar ve Geçirgenlikler Üzerine…”, 

Doğu Batı, No: 25, Kasım-Aralık-Ocak 2003-2004, s. 91.  
  
Gerçek, Selim Nüzhet: “Promete Zincirde-Elektra: Tiyatro Tarihi Matineleri”, Akşam, 28 

Teşrinisani 1942, s. y. 
  
Gerçek, Selim Nüzhet: “Tiyatro Tarihi Matineleri”, Türk Tiyatrosu, No: 159, 1942, s. 1. 
  
Gezgin, Hakkı Süha: “Klâsikler”, Vakit, 2 Đkinciteşrin [Aralık] 1943, s. 3.  
  
Glaeser, Ernst: "Klasik Öğretimli Lisede”, Adımlar, No:8, 1943, s. 269. 
  
Gökalp, Ziya: “Türkleşmek, Đslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”, Ziya Gökalp Kitaplar, C. I, 

Yapı Kredi Yayınları, 2007.  
  
Gökalp, Ziya:  “Türkçülüğün Esasları”, Ziya Gökalp Kitaplar, C. I, Yapı Kredi 

Yayınları, 2007. 
  
Gökçek, Fatma Müge:  “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu”, Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, C.IV., Der. Tanıl Bora, 
Murat Gültekingil,, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 70-73.  

  
Göle, Nilüfer: “Batı-dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, C. III, Der. Tanıl Bora, Murat 
Gültekingil, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2004, s. 65.  

  
Göle, Nilüfer: Mühendisler ve Đdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, 

Đstanbul, Metis Yayınları, 2004, s. 12-97.  
  
Gramsci, Antonio: Hapishane Defterleri: Felsefe ve Politika Sorunları, Çev. Adnan Cemgil, 

Đstanbul: Belge Yayınları, 2007, s. 96-327.  



 
 

376 

  
Gusfield, Joseph R.: “Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social 

Change”, Political Modernization: A Reader in Comparative Political 
Change, Ed. by.  Claude E. Welch Jr., Belmont, California, Wasworth 
Publishing Company, 1971, pp. 49-56.  

  
Güllü, Fırat:  Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar, Đstanbul, bgst Yayınları, 

2008, s. 141.  
  
Güngör, Erol: “Türk Milli Eğitiminin Dünü- Bugünü- ve Geleceği” , Türk Milli 

Eğitimi I. Kurultayı Tebliğleri, Ankara, 1979, s.11.  
  
Güngörmüş Kona, Gamze:  Batı’da Aydınlanma Doğu’da Batılılaşma, Đstanbul, Okumuş Adam 

Yayınları, 2005,  s. 17-41.  
  
Güntekin, Reşat Nuri:   “Lisan Meselesi ve Tiyatro”, Türk Yurdu, No:11, 15 Ağustos 1334. 
  
Günyol, Vedat: “Köy Enstitüleri ve Bir Roman”, Yeni Ufuklar Dergisi, No: 134, 

Temmuz 1968, s. 22-37. 
  
Gürallar Yeşilkaya, Neşe:  Halkevleri: Đdeoloji ve Mimarlık, Đstanbul, Đletişim, 2003, s. 46-103. 
  
Gürel, Şükrü S.: Tarihsel Boyut Đçinde Türk Yunan Đlişkileri (1821-1993), Ankara, 

Ümit Yayıncılık, 1993, s. 38. 
  
Gürel, Şükrü S.: “Türk Dış Politikası, 1919-1945”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye 

Ansiklopedisi, Đstanbul, 1982, s. 523.  
  
Gürpınar, Hüseyin Rahmi: “Şimdiki sanat ve sanatkâr”, Darülbedayi, No: 36, 1932, s. 2-3. 
  
Gürün, Dikmen: “Sophocles Interpretations in Turkish Theatre”, Staging of Classical 

Drama Around 2000, Ed. by. Pavlína N. Sípová, Alena Sarkissian, 
Newcastle, UK, Cambridge Scholars Publishing, 2007.  

  
Güven, Ferit Celâl: “Açık Hava Tiyatrosu”, Türk Tiyatrosu, No: 205, 1947, s.3. 
  
Güvenç, Bozkurt:  “Cumhuriyet ve Kimlik: Konu, Sorun, Kapsam ve Bağlam”, 75 Yılda 

Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı 
Yayınları, 1997, s. 121.  

  
Heper, Metin: “Türkiye’de Unutulan Halk ve Birey”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a 

Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 43-
44.  

  
Hepkon, Haluk:  “Mu kıtası ve Türk tarih tezi”, Radikal Kitap Eki, 28 Kasım 2005. 
  
Huntington, Samuel P.: Political Order in Changing Societies, New Haven, London, Yale 

University Press, 1968, pp. 32-38.  
  
Huntington, Samuel P.: “The Change to Change: Modernization, Development, and Politics”, 

From Modernization to Globalization Perspectives on Development 
and Social Change, Ed. by.J. Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, 
Blackwell Publishers, 2000, p. 144-147. 



 
 

377 

  
Huntington, Samuel P.: Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, 

Çev. Mehmet Turhan, Y. Z. Cem Soydemir, Đstanbul, Okuyan Us Yayın, 
2006, s. 96-105. 

  
Hüsnü, Niyazi: “Eski Komedi ve Trajedi”, Darülbedayi, No: 43, 1933, s. 20. 
  
Inglehart, Ronald: “Social Theories of Modernization”, International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences, 2004, pp. 9965-9966.  
  
Inglehart, Ronald: Modernization and Postmodernization: Culture, Economic and 

Political Change in 43  Societies, Princeton, N.J., Princeton University 
Press, c1997. 

  
Ingram, Mark:  “A Nationalistic Turn in French Cultural Policy”, The French Review, 

Vol. LXXI, Noı:5, 1998, pp. 798-802. 
  
Işın, Ekrem: “Cumhuriyet ve Hümanizm”, Gergedan, No:7, 1987, s. 90.  
  
Đleri, Selim:  “Atilla Đlhan’la Çeviri Üzerine”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat 

Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 
131.  

  
Đnönü, Đsmet: “Yeni Halkevlerini Açma Nutku”, Ülkü, Sayı: 13, 1934, s. 2-3.   
  
Kadıoğlu, Ayşe:  “Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları”, 75 Yılda 

Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı 
Yayınları, 1997, s. 203-210. 

  
Kahraman, Hasan Bülent: “Herkesin Geleneği Kendine…”, Kültür Tarihi Affetmez, Đstanbul, 

Agora Kitaplığı, 2004, s. 108-109. 
  
Kahraman, Hasan Bülent: “Modernity as Westernization”, Citizenship in a Global World: 

European questions and Turkish experiences, Ed. by. E. Fuat 
Keyman, Ahmet Đçduygu, London, New York, Routledge,  2005, p. 78.  

  
Kahraman, Hasan Bülent:  Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Đstanbul, Everest 

Yayınları, 2002,  s. 32-112. 
  
Kahraman, Hasan Bülent:  Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-I : Kavramlar, Kuramlar, 

Kurumlar, Đstanbul, Agora Kitaplığı, 2008. 
  
Kalaycıoğlu, Ersin,  Ali 
Yaşar Sarıbay:  

“Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Politik Değişme”, Türkiye’de 
Politik Değişim ve Modernleşme, Der. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar 
Sarıbay, Đstanbul, Alfa Aktüel, 2007, s. 6-7. 

  
Kaplan, Ramazan: Klâsikler Tartışması, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları, 1978, s. 6-62.  
  
Karacasu, Barış: “Mavi Kemalizm: Türk Hümanizmi ve Anadoluculuk”, Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat 
Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 335-343. 

  



 
 

378 

Karadağ, Nurhan: Halkevleri Tiyatro Çalışmaları 1932-1951, Ankara, T.C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 1998s.  
 

Karaosmanoğlu, Yakup 
Kadri: 

“Avrupakârî, Avrupaî”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C. II, Haz. 
Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah 
Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 537.  

  
Karaömerlioğlu, M. Asım: “Tek Parti Döneminde Halkçılık”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: 

Kemalizm,  C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 
2004, s. 276.  

  
Karaömerlioğlu, M. Asım: “Tek parti döneminde Halkevleri ve Halkçılık”, Toplum ve Bilim, No: 

88,  Bahar 2001,  s. 164-173.  
  
Karaömerlioğlu, M. Asım: “Köy Enstitüleri Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Bilim, No: 76, Bahar 

1998, s. 59-79. 
  
Karaömerlioğu, M. Asım: “The People’s Houses and the Cult of the Peasent in Turkey”, Middle 

Eastern Studies, Vol. XXXIV, No:4, 1998, pp. 70-74. 
  
Karatay, Suat, Yurdanur 
Salman: 

“Vedat Günyol’la Söyleşi”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri 
Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 134-135. 

  
Karpat, Kemal: “The People’s Houses in Turkey: Establishment and Growth”, Middle 

East Journal, Vol.17, 1963, pp.55-67. 
  
Kasaba, Reşat:  “Eski ve Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm”, Türkiye’de 

Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Der. Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba, 
Đstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004, s. 20-23.  

  
Katoğlu, Murat: “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Kültür, Sanat”, Türkiye Tarihi 4: 

Çağdaş Türkiye 1908-1980, C. IV., Der. Sina Akşin, Cemil Koçak, 
Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, Ayla 
Ödekan, Đstanbul, Cem Yayınevi, 2007, s. 430.  

  
Katoğlu, Murat: Şematizmden Yaratıcılığa : Cumhuriyet Türkiyesi’nde Yüksek 

Sanat ve Kültür Hayatının Kamu Hizmeti Olarak Kurumlaşması, 
Đstanbul, Kırmızı Yayınları, 2009, s. 112-113.  

  
Kaya, Yalçın: Bozkırdan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri : “Antigone’den 

Mızraklı Đlmihal’e”, C. II, Đstanbul, Tiglat Matbaacılık, 2001. 
  
Kazancıgil, Ali:  “Türkiye’de Modern Devletin Oluşumu ve Kemalizm”, Türkiye’de 

Politik Değişim ve Modernleşme, Der. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar 
Sarıbay, Đstanbul, Alfa Aktüel, 2007, s. 180.  

  
Kemal, M.: “Klasikleri Oynamalı mıyız?”, Darülbedayi, No: 14, 1931, s. 6-7. 
  
Kemal, M.:  “Hangi Piyeslere Đhtiyacımız Var?”, Darülbedayi, No: 13, 1931, s. 11. 
  
Kemal, Namık: “Tiyatrodan Bahseden Arkadaşlara”, Hadika, No: 33, 28 Aralık 1289, 

s.y. 
  
Keyder, Çağlar: Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Đstanbul, Đletişim, 1995. 



 
 

379 

  
Kirby, Fay: Türkiye’de Köy Enstitüleri, Ankara, Güldiken Yayınları, 2000. 

 
Kloskowska, Antonina:  “La sociologie et les prolèmes de la politique culturelle: l’exemple de la 

Pologne”, Communications, No: 14, Décembre 1969, p.183.  
  
Koçak, Cemil: “Milli Şef Đsmet Đnönü”, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-

1980, C. IV., Der. Sina Akşin, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut 
Boratav, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, Ayla Ödekan, Đstanbul, Cem 
Yayınevi, 2007, s. 163-164.  

  
Koçak, Cemil: “Tek-Parti Yönetimi, Kemalizm ve Şeflik Sistemi: Ebedi Şef / Milli 

Şef”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, C.II, Der. Tanıl 
Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004,  s. 137.  

  
Koçak, Orhan: “1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Kemalizm, C. II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 370-402. 

  
Kongar, Emre: “Türkiye’de Kültürün ve Kültür Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını 

Üzerine”,  Kültür Üzerine, Đstanbul, Remzi Kitabevi, 2005, s. 42-44 
  
Konur, Tahsin: Devlet-Tiyatro Đlişkisinde Bellibaşlı Sistemler, C. II, Ankara, Devlet 

Tiyatroları Đç Eğitim Dizisi, 1985, s. 24. 
  
Köker, Levent Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 

2007. 
  
Köprülü, Fuat:  “Halkevlerinin Đçtimai Rolü”, Ülkü, No: 84, 1940, s. 482-483. 
  
Kurultay, Turgay: “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Çevirinin Ağır Yükü ve Türk 

Hümanizması”, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, No: 11, 1998, s. 13-
27. 

  
Lawler, Vanett: “The Arts in the Educational Program in the Soviet Union”, Music 

Educators Journal, Vol. XLVII,  No: 4, February - March, 1961, p. 40. 
  
Lee, Ho-Ill: “Cultural Confrontation and Compromise: The Response of Non-western 

Societies to Western Political Ideas”, The International Journal of 
Peace Studies, Vol. VI., No: 2, 2001, p. 26-28. 

  
Lerner, Daniel: The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, 

New York, Free Press of Glencoe, 1964, pp. 40-79.  
  
Levy, Marion J.: Modernization and the structure of societies : a setting for 

international affairs, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1969, 
c1966. p. 31. 

  
Lewis, Bernard: Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 2007. 
  
Locke, John: “Uygar Toplum Üzerine Đkinci Đncelemeden Seçme Parçalar”, Batı’da 

Siyasi Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar II, Yeni Çağ, Çev. ve der. 
Mete Tunçay, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1969, s. 167-182.  



 
 

380 

  
Looseley, David L.:  Politics of Fun: Cultural Policy and Debate in Contemporary 

France, New York, Berg Publishers, 1995, pp. 11-26.  
 

Mardin, Şerif: “Türkiye Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre 
Đlişkileri”, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Der. Ersin 
Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Đstanbul, Alfa Aktüel, 2007, s. 104-106.  

  
Mardin, Şerif: “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi, Der. 

Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2001, s. 
22-58.  

  
Mardin, Şerif: “19. Yüzyılda Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti”, Türk 

Modernleşmesi, Der. Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder, Đstanbul, 
Đletişim Yayınları, 2001, s. 88-90.  

  
Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, Đstanbul, Đletişim, 2007. 
  
Marshall, Gordon:  Dictionary of Sociology, New York: Oxford University Press, 1998, s. 

155-428. 
  
Mazrui, Ali A.: “From Social Darvinism to Current Theories of Modernization”, World 

Politics, V. XXI, No: 1, p. 82. 
  
Mbakogu, Ifeyinwa 
Annastasia: 

“Is There Really a Relationship Between Culture and Development?”, 
Anthropologist, Vol. VI, No: 1, 2004, pp. 38-41. 

  
McGuian, Jim: “Three Discourses of Cultural Policy”, Culture and Citizenship, 

London, Thousand Oaks, New Delhi, 2001, pp. 125-136. 
  
McMichael, Philipp: “Globalization: Myths and Realities”,  From Modernization to 

Globalization Perspectives on Development and Social Change, Ed. 
by. J. Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 
2000, pp. 277-278.  

  
Miller, Toby, George 
Yúdice: 

Cultural Policy, London, Sage Publications, 2002, pp. 1-148.  

  
Mooers, Colin: The Making of Bourgeois Europe: Absolutism, Revolution, and the 

Rise of Capitalism in England, France and Germany, London, New 
York, Verso, 1991, pp. 9-167. 

  
Nabi, Yaşar:  "Neşriyat Kongresi", Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 

1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 125-142. 
  
Nisbet, Robert:  Social Change and History: Aspects of the Western Theory of 

Development, New York, Oxford University Press.   
  
Oktay, Ahmet : ”Geçiş Dönemi’nin Yazarı: Ataç”,  Zamanı Sorgulamak, Đstanbul, 

Remzi Kitabevi, 1991, s. 169.  
  
Oktay, Ahmet: “Hümanizm Tartışmaları”, Cogito, No: 31, 2002, s. 229-240.  
  



 
 

381 

Öndin, Nilüfer: Cumhuriyetin Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, Đstanbul, Đnsancıl 
Yayınları, 2003, s. 19-27.  

  
Öniş, Ziya:  “Entrepreneurs, citizenship and the European Union”, Citizenship in a 

Global World: European Questions and Turkish Experiences, Ed. 
by. E. Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, London and New York, Routledge, 
2005, pp. 176-178.  

  
Özen, Sabih: “Güzel Sanatlara Dair”, Türk Tiyatrosu, No: 63, 1 Aralık 1935, s. 13-

14.  
  
Özgü, Melahat: “Klasikler Çevirisinin Kültürel Niteliği”, Cumhuriyet Dönemi 

Edebiyat Çevirileri Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür 
Bakanlığı, 1999, s. 287-288.   

  
Papazoğlu, Avr. N.: “Yunan Millî Tiyatrosu”, Darülbedayi , No: 45, 1934, s. 11. 
  
Pekman, Yavuz:  Çağdaş Tiyatromuzda Geleneksellik, Đstanbul, Mitos Boyut Yayınları, 

2002. 
  
Pipes, Richard:  Russia under the Bolshevik Regime,  New York, Alfred A. Knopf, 

1993, pp. 282-336. 
  
Popkin, Jeremy David: "French culture in the 17th century”, Encyclopædia Britannica  Online, 

(Çevrimiçi), http://www.britannica.com/eb/article-40368, 13  Nisan  
2008.  

  
Popov, S.Đ.: Sosyalizm ve Hümanizm, Çev. Veysel Atayman, Đstanbul, Sorun 

Yayınları, 1979, s. 141-143. 
  
Porteli, Hugues: Gramsci ve Tarihsel Blok, Çev. Kenan Somer, Đstanbul, Đletişim 

Yayınları, 1990, s. 14. 
  
Roberts, Timmos. J. , Amy 
Hite:  

From Modernization to Globalization Perspectives on Development and 
Social Change, Ed. by.Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell 
Publishers, 2000, pp. 9-11. 

  
Ross, Kristin: Fast Cars and Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of 

French Culture, Cambridge, MIT Press, 1995, p. 77.  
  
Rousseau, Jean Jacques:  “Letter to d’Alembert on the Theater”, Letter to d’Alembert on the 

Theater and Other Writings for the Theater, Ed. by.Allan Bloom, Charles 
Butterworth, Christopher Kelly, Hanover, London, University Press of  
New England, 2004, pp. 34-378.  

  
Rudolph, Lyoyd I.,Susanne 
Hoeber Rudolph: 

The Modernity of Tradition: Political Development in India, 
Chicago, University of Chicago Press, 1967, pp. 3-4.  

  
Sadoğlu, Hüseyin:  Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Đstanbul, Đstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2003. 
  
Safa, Peyami: “Birinci Neşriyat Kongresi”, Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 

Mayıs 1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 208-210. 
  



 
 

382 

Safa, Peyami: “Memleket ve Edebiyat”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C.II, Haz. 
Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah 
Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 155.    
 

Schils, Edward: “Gelenek”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Yıl: 7, No:25, 2003, s. 116.  
  
Schils, Edward:  “The Concentration and Dispersion of Charisma – Their Bearing in 

Economic Policy in Underdeveloped Countries”, Centre and 
Periphery: Essays in Macrosociology, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1975, p. 406.  

  
Schudson, Michael: “Culture and the Integration of National Societies “, International 

Social Science Journal, Vol. XLVI, No: 1, pp. 64-65.  
  
Sertel, Sabiha Zekeriya: “Memleketin Büyük Davası”, Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 

Mayıs 1939), Ankara, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 226-208. 
  
Sevengil, Refik Ahmet: Türk Tiyatrosu Tarihi, Đstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1934, s. 32. 
  
Sevinçli, Efdal:  Namık Kemal ve Tiyatro, Đzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1991, s. 85-113.  
  
Sezen, Yümni: Hümanizm ve Türkiye, Đstanbul, Đz Yayıncılık, 2005. 
  
Shaw, Stanford J.: “Some Aspects of the Aims and Achievements of the Nineteenth Century 

Ottoman Reformers”, Beginnings of Modernization in the Middle 
East, Ed. by. W. R. Polk, R.L. Chambers, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1968, p. 29. 

  
Sinanoğlu, Suat: Türk Hümanizmi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988. 
  
Sirman, Nükhet: “The making of familial citizenship in Turkey”, Citizenship in a Global 

World: European Questions and Turkish Experiences, Ed. by. E. 
Fuat Keyman, Ahmet Đçduygu, London and New York, Routledge, 2005, 
pp. 170-172.  

  
Sklair, Leslie: “Social Movements and Global Capitalism”,  From Modernization to 

Globalization Perspectives on Development and Social Change, Ed. 
by. J. Timmos Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 
2000, pp. 346-350. 

  
Sophokles Aias, Çev. Suat Sinanoğlu, Đstanbul, Maarif Vekilliği, 1941. 
  
Sophokles, Oidipus Kolonos’ta, Çev. Nurullah Ataç, Đstanbul, Maarif Vekilliği, 

1941. 
  
Stamatopoulou-
Vassilakou, Chrysothemis: 

TO ΕΛΛΗΝΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥПΟH Τ 19о 
ΑΙΩΝΑ (19. Yüzyılda Đstanbul’da Yunan Tiyatrosu), Vol. I, Athens, 
NEOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥПΟΛΙΤΩΝ, 1994, s. 48.  

  
Steinweis, Alan E.: “Cultural Eugenics”, National Socialist Cultural Policy, Ed. by.Glenn R. 

Cuomo, New York, St. Martin’s Press, p. 24. 
  



 
 

383 

Stoler, Ann Laura: Race and Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and 
the Colonial Order of Things, Durham, London, Duke University 
Press, 1995, p. 27.  

  
Stone, Lawrence: The Causes of English Revolution, New York, Harper and Row, 1972, 

p. 72.  
  
Şener, Sevda: Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Tiyatrosu, Đstanbul, Türkiye Đş 

Bankası Kültür Yayınları, 1997, s. 54. 
  
Şevki, Hikmet: “Hangi Eserlere Muhtacız?”, Atatürk Devri Fikir Hayatı, C. II, Haz. 

Mehmet Kaplan, Đnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah 
Uçman, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 210.     

  
Tanilli, Server: Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Đnsanlık Tarihine Giriş: XVI. ve 

XVII. Yüzyıllar, Cilt III, Đstanbul, Say Yayınları, 1990, s. 225-230. 
  
Tanilli, Server:  Uygarlık Tarihi, Đstanbul, Say Yayınları, 1992, s. 75. 
  
Tanilli, Server:  Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Đnsanlık Tarihine Giriş: XVI ve XVII. 

Yüzyıllar, C. III, Đstanbul: Say Yayınları, 1990, s. 161-241. 
  
Taşdemirci, Ersoy: “Hasan Âli Yücel’in Türk Millî Eğitimine Hizmetleri”,  100. Doğum 

Yıldönümünde Hasan Âli Yücel, Haz. Songül Boybeyi, Ankara, 
Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1998, s. 79-93.  

  
Taşkın, Yüksel: “Kemalist Kültür Politikaları Açısından Türk Tarih ve Dil Kurumları”, 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, Der. Tanıl Bora, 
Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2004, s. 419. 

  
Tipps, Dean C.: “Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A 

Critical Prespective”, Comparative Studies in Society and History, 
Vol. V, No: 2, March 1973, pp. 199-215. 

  
Toker, Şevket: “Tanzimat’tan Nev –Yunanilik Akımına kadar Eski Yunan ve Latin’e 

Duyulan Đlgi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, No:6, 
Đzmir, 1991, s. 36- 37. 

  
Tonguç, Engin: Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, Đstanbul, Ant Yayınları, 

1970, s. 265-270.  
  
Topbaş, Eriman: “Kültür Politikaları ve Demokrasi”, Milli Kültür, No:87, 1991, s. 14. 
  
Toprak, Zafer: “Osmanlı’da Toplumbilimin Doğuşu”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve 
Meşrutiyet’in Birikimi, C. I, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim, 2001, s. 320-326.  

  

Toprak, Zafer: “Osmanlı Devleti’nde Uluslaşmanın Toplumsal Boyutu: Solidarizm”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. II., Đstanbul, 
Đletişim Yayınları, 1985, s. 381. 

  



 
 

384 

Toynbee, Arnold J.:  “World Sovereignity and World Culture: the Trend of International 
Affairs since the War”, Pacific Affairs,  Vol. IV., No:9, p. 755.  

  
Tökin, Firuzan Husrev: “Bizde Hümanizma”, Yücel, No: 6 (Yeni Seri), Haziran 1950, s. 44.  
Trachtenberg, Zev 
Matthew:  

Making Citizens: Rousseau's Political Theory of Culture, London, 
New York, Routledge, 2003, pp. 175-221.  

  
Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri II, Đstanbul, 

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., 1999, s. 63 
  
Tuncel, Bedrettin: “Tercüme Meselesi”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri Seçkisi, 

Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, , s. 5.  
  
Türker, Orhan: “Cumhuriyet Döneminde Đstanbul’a Gelen Yunan Tiyatroları”, Tarih ve 

Toplum, Nisan 1999, No:184, s. 211-212. 
  
Türker, Orhan:  “19. Yüzyıl Đstanbulu’nda Yunan Tiyatroları”, Tarih ve Toplum, No: 

194, Şubat 2000, s. 45. 
  
Türkoğlu, Pakize: Tonguç ve Enstitüleri, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997. 
  
Ülken, Hilmi Ziya: Uyanış Devrinde Tercüme’nin Rolü, Đstanbul, Ülken Yayınları, 1997. 
  
Ülken, Hilmi Ziya: “Tanzimata Karşı”, Đnsan, No: 1, 15 Nisan 1938, s. 9-14.  
  
Ülken, Hilmi Ziya: “Yeni Klâsik”, Đnsan, C.III, No: 1-13, 1 Nisan 1941, s. 2.  
  
Ünsal, Artun: “Kayıp Kimliğin Peşinde Türkiye”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a 

Doğru, Der. Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 186 
  
Ünsal, Artun:  “Yurttaşlık Zor Zanaat”, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Der. 

Artun Ünsal, Đstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 1-17.  
  
Ünüvar, Kerem: “Ziya Gökalp”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, 

C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 34.    
  
Üstel, Füsun: “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne 

Vatandaşlık Eğitimi, Đstanbul, Đletişim Yayınları, 2005, s. 18-19.  
  
Üstel, Füsun:  “Kültür Politikaları: Sorular; Sorunlar”, Đktisat Dergisi, No: 329-330, 

1992, s. 37-4. 
  
Üstel, Füsun:  Đmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları 

(1912-1931), Đstanbul, Đletişim Yayınları, 1997, s. 212. 
  
Üstel, Füsun:  “Türk Ocakları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, 

C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 2002,  s. 
263-264. 

  
Üstel, Füsun: “Kültür Politikalarına Bakış: Sorunlar ve Tartışmalar”, yayımlanmamış 

makale 
  



 
 

385 

Von Der Loo, Hans, 
Willem van Reijen:  

Modernleşmenin Paradoksları, Çev. Kadir Canatan, Đstanbul, Đnsan 
Yayınları, 2003, s. 33-63. 

  
Wallerstein, Immanuel: “The World Capitalist System”, From Modernization to Globalization 

Perspectives on Development and Social Change, Ed. by. J. Timmos 
Roberts ve Amy Hite, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, pp. 204-205.  

  
Weber, Eugene: Peasents into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870-

1914, Stanford, Standford University Press, 1994, p. 70.  
  
Weight, Richard:  “State, Intelligentsia and the Promotion of National Culture in Britain, 

1939-45”, Historical Research, Vol. LXIX, No: 168, 1996, pp. 83-85.  
  
Williams, Raymond:  Kültür, Çev. Suavi Aydın, Ankara, Đmge Kitabevi Yayınları, 1993, s. 9. 
  
Yıldız, Ahmet: “Kemalist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Kemalizm, C.II, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil,  Đstanbul, Đletişim, 
2004, s. 214-232.  

  
Yiğit, Ali Ata: Đnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950), Đstanbul, 

Boğaziçi Yayınları, 2002. 
  
Yörük, Zafer:   “Politik Psişe Olarak Türk Kimliği”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Milliyetçilik, C.IV, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, 
Đstanbul, Đletişim, 2002, s. 316-318. 

  
Yücel, Faruk: “Türkiye’nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü”, Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. XIII, No:2, 2006, s. 217. 
  
Yücel, Hasan Âli: “Klâsiklere Birinci Söz”, Tercüme, C. XV, No:. 75- 76, Temmuz- 

Aralık 1961, s.12.  
  
Yücel, Hasan Âli: “Yunan Özel Sayısına Önsöz”, Tercüme, C. V, No: 29-30, 19 Mart 

1945. s.III. 
  
Yücel, Hasan Âli: Edebiyat Tarihimizden, Đstanbul, Đletişim Yayıncılık, 1989, s. 252-299. 
  
Yücel, Hasan Âli: Tercüme, C. V, No: 29-30, 19 Mart 1945, s. I-IV.  
  
Zekiyan, Boğos:  Humanizm (Đnsancılık) Düşünsel Đçlem ve Tarihsel Kökenler, 

Ankara, Đnkılap ve Aka, 1982, s. 1. 
  
Zürcher, Eric Jan: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 

Đstanbul, Đletişim, 2004. 
  
 “Adımlar”, Adımlar, No: 1, 1943, s. 3-4.  
  
 “Azra Erhat’la Konuşma”, Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Çevirileri 

Seçkisi, Haz. Öner Yağcı, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999, s. 46.  
  
 “Halkevleri Örgüt, Yönetim ve Çalışma Öğreneği”, Ülkü, No: 36, 1935. 
  



 
 

386 

 “History of Arts Council England”, (Çevrimiçi), 
http://www.artscouncil.org.uk/documents/information/phpsCTrlM.doc,  
11 Mayıs 2008.  

 "Kamutay Söylevi 1.11.1936", Türk Dili Dergisi, Mart 1967, s. 426. 
  
 “Memleketimizde Hümanizma Yazıları”, Adımlar, Yıl: I, No: 8, 

Đlkkânun 1943, s. 253-254. 
  
 “Yunan Tiyatrosu”, Darülbedayi , No: 10, 1930, s. 10.  
  
 Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1-5 Mayıs 1939), Ankara, 

Edebiyatçılar Derneği Yayınları, 1997, s. 2-19. 
  
 Hasan Âli Yücel’in T.B.M.M. Konuşmaları ve Đlgili Görüşmeler, C. 

II, Der. Canan Yücel Eronat, Ankara, TBMM Kültür ve Sanat Yayın 
Kurulu, t.y., s. 67-68.  

  
 Milli Kültür Özel Đhtisas Komisyonu çalışmalarına yardımcı olacak 

tarifler, kavramlar, tasnifler ve genel ilkeler ile komisyon 
çalışmalarından beklenen sonuçlar hakkında teksir yayın, Ankara, 
Devlet Planlama Teşkilatı, 1982, s. 2.  

  
 Şehir Tiyatroları 70. Yıl Özel Sayısı, No: 440, 1985. 
  
 Türk Tarihinin Ana Hatları: Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi, 

Đstanbul, Kaynak Yayınları, 1999, s. 18-25. 

 
 

 

 



 
 

387 

EK 1: Tek Parti Döneminde Çevrilen ve/veya Yayımlanan Antik 
Yunan Oyunlarının Listesi 
 
 
Yazarın Adı Oyunun Adı Çeviren  Yayım Yeri, Evi ve Tarihi 

Sophokles'in günümüze ulaşan eserlerinin biri hariç tamamı çevilmiştir. 

Sophokles Antigone Sabahattin Ali Đstanbul, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Elektra Azra Erhat Ankara, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Aias Suat Sinanoğlu Đstanbul, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Philoktetes Nurullah Ataç Ankara, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Trakhis kadınları Şaziye Berin Kurt Ankara, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Kral Oidipus  Bedrettin Tuncel Ankara, Maarif Vekilliği, 1941 

Sophokles Kral Edip Kemal Emin Đstanbul, Marifet Matbaası, 1932 

Sophokles Oidipus Kolonos’ta Nurullah Ataç Đstanbul, Maarif Vekilliği, 1941 

Euripides'in günümüze ulaşan 18 eserinden 8'i çevrilmiş ve 1'i uyarlanmıştır.  

Euripides Đphigenia Tauris’te  Selahattin Batu Ankara, yayl.y., 1942  

Euripides Elektra  
Ahmet Hamdi 
Tanpınar Ankara, Maarif Vekâleti, 1943 

Euripides Medeia 
Ahmet Hamdi 
Tanpınar Ankara, Maarif Vekâleti, 1943 

Euripides Alkestis 
Ahmet Hamdi 
Tanpınar Ankara, Maarif Vekâleti, 1943 

Euripides Herakles Lütfi Ay Ankara, Maarif Vekâleti, 1943 

Euripides Hekabe Hamdi Varoğlu Ankara, Maarif Vekâleti, 1943 

Euripides Đphigenia Aulis’te  Lâmia Kerman Ankara, M.E.B., 1945 

Euripides Helene  Vahdi Hatay Ankara, M.E.B., 1945 

Euripides Hippolytos Lâmia Kerman Ankara, M.E.B., 1949 

Aristophanes'in günümüze ulaşan 11 eserinden sadece 2 tanesi çevrilmiştir. 

Aristophanes Kurbağalar  Nevzat Hatko Ankara, M.E.B., 1946 

Aristophanes Kurbağalar  Selim Nüzhet Gerçek y.y., t.y. 

Aristophanes Barış Azra Erhat Ankara, M.E. B, 1947 

Aiskhylos'un günümüze ulaşan 7 eserinden sadece 2 tanesi çevrilmiştir.  

Aiskhylos Agamemnon Ahmet Cevat Emre Ankara, T.D.K, 1943 

Aiskhylos 
Prométhéé 
Zincirde Selim Nüzhet Gerçek  y.y., t.y. 
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EK 2: Osmanlı’da ve Tek Parti Döneminde Tiyatrolarda ve Kültür 
Kurumlarında Sahnelenen Antik Yunan Oyunlarının Listesi 
 
 
Yazarın Adı Oyunun Adı Yöneten  Oynandığı Yer  ve Tarih  

GEDĐKPAŞA TĐYATROSU  

Euripides Đraklis 
Güllü Agop (Hagop 
Vartovyan) Đstanbul, 1874-75 

ĐSTANBUL ŞEHĐR TĐYATROSU   

Aiskhylos 
Prométhéé 
Zincirde  Đstanbul, 1942 

Euripides Electra  Đstanbul, 1942 

Euripides Alceste  Đstanbul, 1942 

Aristophanes  Kurbağalar  Đstanbul, 1942 

Sophokles Kral Oedipus  Muhsin Ertuğrul  Açık Hava Tiyatrosu, Đstanbul, 1947 

HALKEVLERĐ  

Sophokles Kral Oedipus  Temsil Kolu Eminönü Halkevi, Đstanbul, 1941 

Sophokles Kral Oedipus  Temsil Kolu Trabzon Halkevi, 1944 

Sophokles Antigone  Temsil Kolu Adana Halkevi, Đstanbul, 1945 

Euripides  Đphigenia Temsil Kolu Ankara Halkevi, 1945 

Sophokles Antigone  Temsil Kolu Eminönü Halkevi, Đstanbul, 1945 

KÖY ENSTĐTÜLERĐ   

Sophokles Kral Oedipus  Mahir Canova 
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, 
17 Nisan 1944 

DEVLET KONSERVATUARI   

Sophokles Kral Oedipus  Carl Ebert  Ankara, 1942- 43 

Sophokles Antigone Carl Ebert Ankara, 1941- 42 

Sophokles Kral Oedipus  Mahir Canova 

Asklepion Açıkhava Tiyatrosu 
(Savaştepe Köy Enstitüsü Öğrencileri 
koroyu canlandırmıştır.) , Mayıs 
1945 
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