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TOPLUMSAL DÜZEY VE FİKİRLER

Prof. Dr. NACİ BOSTANCI

Fikirler, inançlar, siyaset, toplumsal ilişkiler 
veya insan insana ilişkiler neden bahsederseniz 
bahsedin burada tayin edici bir durum olarak 
toplumların gelişmişlik düzeyi öne çıkar. Bu ge-
lişmişlik meselesi uzun bir süredir toplum bilimiy-
le uğraşanların da ilgisini çeken bir konudur. O 
yüzden çeşitli skalalar düzenlenir, gelişmişlik kıs-
tasları üzerinden hangi toplum nerede duruyor 
tarzında listeler yayınlanır, toplumla sahip oldu-
ğu aşama arasındaki ilişkilere dair çeşitli muka-
yeseli çalışmalar ortaya konulur. Weber’in otori-
te türlerinden Marks’ın tarihi bir ilerleme olarak 
gören ve ilkel komünal düzen diye başlayan 
sınıflaması, Comte’nin keza teolojik, metafi-
zik, pozitif aşamalar şeklindeki tasnifi ilk akla 
gelenlerdir. 

Günümüze doğru daha yaygın bir şekilde 
kullanılan ve bizim çocukluğumuzda Türkiye’yi 
yerleştirdikleri kategori bakımından onur kırıcı 
bulduğumuz, az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkeler ve nihayet gelişmiş ülkeler şeklindeki dü-
zenleme halen yaygın bir şekilde kullanılmakta-
dır. Çocukluğumuzda bize az gelişmiş diyenlere 
kızar daha teselli edici bir aşama olan gelişmek-
te olanı tercih ederdik. Bugün Türkiye’yi birçok 
nitelik bakımından gelişmiş ülkeler arasında 
saymanın daha doğru olacağını söyleyebiliriz, 
ancak buradaki tartışma içte ve dışta sürmeye 
devam etmektedir.  

Zaman içinde çok çeşitli listeler yapılmaya, 
bunun üzerinden dünya ilkelerine sıralar atfedil-
meye başlandı. Ancak kritere göre sıralamada 
yerleri değişen ülkelerin hali nasıl tanımlanmalı 

sorusuna verilen cevapların niteliği sübjektif de-
ğerlendirmelerin, siyasal aidiyet ve yönlendirme 
çalışmalarının hayli etkisi altında kaldı diyebiliriz. 
Tüm bu çabaların konumuz bakımından önemli 
yanı toplumlardaki ilişkileri, fikirleri anlama ba-
kımından gelişmişlik düzeyinin bilinmesinin ge-
rekliliğidir. Böylelikle fikirle düzey arasındaki ilişki-
nin nispeten nesnel analize imkân veren özelliği 
üzerinden bir çözümleme yapabilmek mümkün 
hale gelmektedir. 

Bu şunun için önemlidir: İnsanlar hayatlarını 
mukayeseli bir şekilde görmekten çok bir doğa 
durumu olarak algılamak ve böylelikle bir sahih-
lik algısı üzerinden yürütmek isterler. Çünkü insan 
“yanlış bir hayat yaşamak istemez”. Fakat he-
men burada dünyamız bilgimiz kadardır sözünü 
burada anmak gerekir. Bilgimiz arttıkça dünya-
mız değiştiğine göre bilgimizi artıran bir vasat 
olarak toplumun değişimi ve gelişimi bize dün-
yamızın da genişleyeceği vaadini verir. Bu vaat 
ise yaşadığımız hayatın köklerinin sahihlikte de-
ğil değişime açık toplumsal durumda bulundu-
ğunu bize fısıldayarak meselenin sandığımızdan 
daha karmaşık olduğunu belirtir. 

19. yüzyılda Tanzimat döneminin çalkantıları 
içinde yaşayan “iyi bir Müslümanın” kendine at-
fettiği kimlik, dünyayı kavrama biçimi, impara-
torluğa biçtiği değer ile 21. Yüzyılda yine “iyi bir 
Müslümanın” aynı konulardaki tutumu arasın-
da önemli farklar doğduğunu düşünmek hâk-
li ve yerindedir. Yaklaşık 160 yıllık bir süre içinde 
değişen çok sayıda unsur vardır. İmparatorluk 
dağılmıştır, geniş kesimleri derinden etkileyen 
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milliyetçilik akımları önem kazanmıştır, o günün 
dünya güçleri ve onların stratejileri ile bugünkü-
ler değişmiştir, Türkiye’nin konumu ve yeri farklıdır, 
nihayet modernleşme ile yakın ilişki neticesinde 
İslami tefekkür yeni isimler, kitaplar, ekoller çer-
çevesinde derinlik kazanmıştır. Bunlar hemen 
bizim ilk elde söylediklerimiz. Bunların dışında 
hayatın ayrıntılarına nüfuz etmiş nice değişimin, 
evlerin, yolların, teknolojinin, ilişkilerin çok kat-
manlı etkisini de elbette düşünmek gerekir. (Bu 
konuda akademik çalışmalar kadar edebi eser-
lerin de katkısının olacağı unutulmamalıdır.)

Toplumsal düzey ile fikirlerin, inançların, siya-
setin ve akla her ne geliyorsa onun arasındaki 
derin ilişki sadece bir zaman ve içerik farklılığı 
anlamına gelmez. Eğer toplumsal gelişmişlik dü-
zeyi medeni bir istikamette ilerliyorsa, bu aynı 
zamanda toplum içindeki kesimlerin, grupların 
nihayet birebir insanların ilişkilerine bir tolerans, 
anlayış, kabulleniş, sadece slogan olarak değil 
içsel olarak da farklılıkların birbirini tamamla-
maya yönelik anlam kazandığı bir kozmopolit-
lik olarak yansır. Çünkü başka kesimlerle ilişkileri 
sınırlı, kendi “hakiki dünyası”na kapanmış, başka 
türlü bir hayatı maddi şartlar ve moral unsular 
itibariyle mümkün görmeyen, bunun doğurduğu 
grup taassubunu inancın hakikatine bir karine 
olarak okuyan gruplardan müteşekkil bir top-
lumla, gruplar arası geçişlerin esnekleştiği, altını 
çizerek belirtmeliyim ki şehirli, toplumu grup üze-
rinden değil grupların varlığıyla mevcut cemiyet 
üzerinden kavrayan aklın egemen olduğu bir 
toplum birbirinden derin şekilde ayrılır. Her ikisin-
de de aynı fikirler inançlar bulunsa dahi bunların 
kavranma biçimi ve ilişkilere sirayet eden niteliği 
arasında uçurumlar vardır. 

Son paragrafta altını çizdiğimiz konu şehirli-
liktir ve bunun nedeni, konumuz bakımından şeh-
rin ve şehirliliğin eşsiz bir ehemmiyet taşımasıdır. 
Şüphesiz teknoloji, siyaset, bilimler, kurumlar her 
biri ayrı ayrı bu değişimin hem failleri hem de 
sonuçlarıdır. Şehir ve şehirlilik toplumsal zemin 
ve iddia ettiği normatif unsurlar bakımından 

düşünce hayatımıza ve ilişkilerimize derinlik ve 
zenginlik kazandırır, aynı zamanda toplumu 
birbirinden memnun grupların daha birbirine 
yakınlaştığı bir yapı haline getirir. 

Şehir ve şehirlilik konusunun hayli verimli 
bir külliyata sahip olduğunu ve sürekli bunlara 
yenilerinin katıldığını söyleyebiliriz. Eflatun’un 
Devlet’inden, Aristo’nin Politika’sına, Roma’nın ız-
gara modeli şehirlerinden İbni Haldun’un o muh-
teşem bedevi ve hazeri ümran ayrımına, Asya’da 
ticaretle büyüyen şehirlerden Avrupa’daki laik 
komünlere ve nihayet modern zamanların şe-
hirlerine kadar geniş bir tarihsellik içinde yer alan 
şehirlerin mekanı oldukları insanları kendilerini 
anlamaya da çağırmaları olağandır. 

İnsanın yeryüzündeki hikâyesini bu kadar 
etkileyen bir toplu hayat birimine gösterilen bu 
etki elbette yerindedir ve sürdürülmelidir. Şehir ve 
Siyaset dergisinin de bu manada ülkemizde olup 
bitenleri ve yakın tarihte yaşananları anlarken 
şehir üzerinden bir kavrama imkânı sunması son 
derece saygıdeğerdir.

Modern iletişim teknolojilerinin okumak yeri-
ne “şöyle bir bakmak” “anlamak” yerine “izlenim 
edinmek” kavramak” yerine “esinlenmek” vb. 
etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir zeminde 
okuyucusuna yaşamaktan öte anlayarak ya-
şamak, bu dünyada kendi başına bir bireyin sui 
generis hayatı olarak değil tarihsel olarak gelmiş 
geçmiş insan kardeşlerinin hikâyesinin bir özeti 
olarak kavradığı bir dünyada yaşama çabaları-
na destek verici yayınlarının önemi açıktır. 

F. Kafka, “İyi kitaplar içimizdeki buzdan de-
nizi kılıcıyla parçalayan kitaplardır,” demişti. İyi 
dergiler de öyledir. Okursunuz ve onun size “an-
lattığım senin hikâyendir” diye seslendiğini du-
yarsınız. Şimdilik bu dergiye giriş mahiyetinde bir 
yazı olarak karşılanmasını umut ettiğim bu kısa 
yazının ardından inşallah konuları daha geniş bir 
şekilde ele alma imkanına gelecek sayılarda ka-
vuşuruz. 


