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DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA BATI SORUNU ve
KÜLTÜR ve MEDENiYET TARTIŞMALARI

The Western Problem İn Our Thoughts And Culture-Civilization Debates
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ÖZET

Kültür ve Medeniyet Tartışmaları bütün bir mo-
dernleşme tarihimizin en önemli tartışma alanla-
rından biri olmuştur. Radikal Batıcılar batıyı ahlakı, 
kültürü, tekniği ve medeniyeti ile bir bütün olarak 
görmüşler ve bu anlamda Batının uygarlık düze-
yini yakalayabilmenin tümüyle bu batı ailesinin bir 
ferdi olmaya bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. 
Önemli bir aydın grubu ise Batının kültür ve mede-
niyetinin ayrı şeyler olduğu dolayısıyla Batının tek-
niğinin alınıp kültür ve ahlak gibi moral değerlerinin 
alınmaması gerektiğini savunmuşlardır. 

Osmanlının 18. ve 19. yüzyıl düşünce hareketlerinin 
en önemli sorunsalı Batı olmuştur. Osmanlının Batıyla 
meselesinin özü Batının gelişmişliği ve ilerlemişliği kar-
şısında Osmanlının inhitatının nasıl durdurulacağıdır. 
“Osmanlı geri kalmıştır. Batı ise gelişmiş, ilerlemiş ve 
üstün bir “medeniyet” seviyesine ulaşmıştır. Geri kal-
mışlığımızı yenmeliyiz. Batı karşısında kaybettiğimiz 
gücümüze yeniden kavuşmalıyız. Bunun içinse batının 
üstünlüğünü doğuran saikler neyse tespit edip onlara 
yönelmeli geri kalışımızın nedenleri ne ise tespit edip 
onlardan da kurtulmalıyız.” Aslında varılan en temel 
sonuç buydu. Geri kalmışlığımızı aşmak, Batının üs-
tünlüğünün somut göstergesi olan teknik gelişmişliğe 
sahip olabilmek. Aydınımızın kafasındaki soru budur: 
Bu nasıl olacaktır. Batı medeniyeti dışında mümkün 
bir medeniyet üretilebilir mi? Medeniyet nedir? Teknik 
ve medeniyet ilişkisi nasıl oluşmaktadır. Kültür Nedir? 
Kültür – Medeniyet ilişkisi nasıldır? Medeniyet ve kül-
tür birbirinden ne kadar ayrı olgulardır? Teknik ve kültür 
arasındaki ilişki nedir? Tekniği doğuran unsurlar neler-
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dir? Tekniği kültürden nasıl ayırabiliriz. Tüm bu sorular 
Kültür ve Medeniyet tartışmalarının temel sorulardır. 
Biz bu çalışmada önemli fikir akımlarının önde gelen 
isimlerini temel alarak Kültür ve Medeniyet sorunsalına 
yaklaşımlarını, birleştikleri ve ayrıştıkları noktaları tahlil 
edecek, çözümlemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Medeniyet, Teknik, Ba-
tılılaşma, Ahlak

ABSTRACT

Culture and Civilization debates have been one 
of the most important discussion topics in our en-
tire history of modernization. Radical Westerners 
saw the West as a whole with its morality, culture, 
technique, and civilization, in this sense, they conc-
luded that reaching the civilization level of the 
West depends entirely on being a member of this 
western family. An important group of intellectuals 
argued that because the culture and civilization of 
the West are separate things, the Western tech-
nique be taken and moral values such as culture 
and morality should not be taken.

The most important problem of the 18th and 
19th century thought movements of the Ottoman 
Empire was the West. The essence of the Ottoman 
problem with the West is how to stop the Otto-
mans’ inheritance against the development and 
progress of the West.

“The Ottoman has lagged behind. In contrast, 
the West is advanced and reached a superior level 
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of “civilization”. We must overcome our backward-
ness. We must regain the strength we lost against 
the West. For this, we must identify which reasons 
cause the superiority of the west are and turn to 
them. after all, we should determine what the rea-
sons for our backwardness are and get rid of them. 
“ Actually, this was the main conclusion reached. 
To overcome our backwardness, we should have a 
technical development that is a concrete indica-
tor of the superiority of the West. This is the ques-
tion in the minds of our intellectuals: How will this 
happen? Can a possible civilization be produced 
outside of western civilization? What is civilization? 
How is the relationship between technique and ci-
vilization formed? What is Culture? How is the re-
lationship between culture and civilization? How 
separate are civilization and culture phenomena? 
What is the relationship between technique and 
culture? What are the factors that give birth to the 
technique? How can we separate technique from 
culture? All these questions are fundamental to the 
Culture and Civilization debate. In this study, we will 
analyze their approach to the problem of Culture 
and Civilization, the points where they converge 
and diverge, based on the leading names of im-
portant thought movements, ones as an axis.

Keywords:  Culture, Civilization, Tecnigue, Wes-
ternization, Morality

Extended Abstract/Genişletilmiş Özet

Culture and Civilization debates have been one 
of the most important discussion topics in our en-
tire history of modernization. Radical Westerners 
saw the West as a whole with its morality, culture, 
technique, and civilization, in this sense, they conc-
luded that reaching the civilization level of the 
West depends entirely on being a member of this 
western family. An important group of intellectuals 
argued that because the culture and civilization of 
the West are separate things, the Western tech-
nique be taken and moral values such as culture 
and morality should not be taken.

The most important problem of the 18th and 
19th century thought movements of the Otto-
man Empire was the West. The essence of the Ot-
toman problem with the West is how to stop the 
Ottomans’ inheritance against the development 
and progress of the West. “The Ottoman has lag-
ged behind. In contrast, the West is advanced and 
reached a superior level of “civilization”. We must 
overcome our backwardness. We must regain the 
strength we lost against the West. For this, we must 
identify which reasons cause the superiority of the 
west are and turn to them. after all, we should de-

termine what the reasons for our backwardness 
are and get rid of them. “ Actually, this was the 
main conclusion reached. To overcome our ba-
ckwardness, we should have a technical develop-
ment that is a concrete indicator of the superiority 
of the West. This is the question in the minds of our 
intellectuals: How will this happen? Can a possible 
civilization be produced outside of western civili-
zation? What is civilization? How is the relations-
hip between technique and civilization formed? 
What is Culture? How is the relationship between 
culture and civilization? How separate are civiliza-
tion and culture phenomena? What is the relati-
onship between technique and culture? What are 
the factors that give birth to the technique? How 
can we separate technique from culture? All these 
questions are fundamental to the Culture and Ci-
vilization debate. In this study, we will analyze their 
approach to the problem of Culture and Civiliza-
tion, the points where they converge and diverge, 
based on the leading names of important thought 
movements anes as an axis.

The Islamists consider taking the scientific and 
technical development of the West and combi-
ning it with the moral and cultural characteristics 
of Islam as the salvation of the Muslims and the 
Islamic world. In other words, Western techniques 
should be taken, and culture should be rejected.

According to the westerners, We must shift 
from the field of Eastern civilization to the field of 
Western civilization as soon as possible. The West is 
a mentality, a soul, an attitude. If it is not taken in 
this way, it would be just an unconscious imitation. 
The West is a contemporary civilization. However, 
the Turkists have a similar stance to the Islamists in 
terms of the method of modernization based on 
rejecting the culture of the West and taking its te-
chnique. According to Turkists, while the source of 
our culture is the nation, for Islamists it is religion.

Kemalists have a Western perception as in the 
Ottoman era westerners. Civilization is a whole. 
You either get the whole or you don’t get any of 
its elements. Becoming civilized must be not only 
in substance but in all forms. After all this, we can 
say that both the Ottoman dissolution period and 
the early Republican period culture and civilization 
discussions took place on two main axes:

1. Civilization is a whole. We must be civilized in 
all its essentials and forms.

2. Culture, separate civilization, separate. Civi-
lization is technical. Culture is national, civilization 
is international. We should take the western tech-
nique and shouldn’t take the culture and morality.
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Giriş

Kültür ve Medeniyet Tartışmaları bütün bir mo-
dernleşme tarihimizin en önemli tartışma alanla-
rından biri olmuştur. Osmanlıda yenileşme hare-
ketlerinin başlamasıyla beraber Müslüman doğu ile 
Hristiyan Batı karşılaşmış ve bu karşılaşmanın so-
nuçları bir dizi yeni tartışma konusu üretmiştir.

Osmanlının 18. ve 19. yüzyılı ile erken Cumhuriyet 
dönemlerinin düşünce hareketlerine bakıldığında 
Kültür ve Medeniyet tartışmalarının önemli bir yer 
işgal ettiği görülecektir. Özellikle Batılılaşma isteği 
ve süreçlerinin ürettiği tartışma havzalarında kül-
tür ve medeniyet tartışmaları ana konulardan bi-
risi olmuştur. Bu bağlamda, İslamcılık, Türkçülük ve 
Garpçılık gibi Osmanlı siyasi akımları ile Cumhuriyet 
dönemi fikir hareketleri içerisinde yer alan önemli 
düşünürler, kültür ve medeniyet meselesini çokça 
tartışmışlardır.

Bize göre kültür ve medeniyet tartışmalarında 
farklı yaklaşımlara kaynaklık eden en önemli unsur 
Batı algısı olmuştur. Batının algılanış biçimini üç ka-
tegoride değerlendirmek mümkündür.

1. Batı bir küldür. Bütündür tümüyle alınmalıdır.
2. Batının tekniği ayrı, kültürü ayrıdır.
3. Batı bir küldür. Tümüyle reddedilmelidir.

Gerek 18. ve 19. yüzyıl aydınları gerekse erken 
Cumhuriyet aydınlarının kültür ve medeniyet tar-
tışmaları bu üç kategorik batı algısı içinde şekillen-
miştir.

Radikal Batıcılar batıyı ahlakı, kültürü, tekniği 
ve medeniyeti ile bir bütün olarak görmüşler ve bu 
anlamda Batının uygarlık düzeyini yakalayabilme-
nin tümüyle bu batı ailesinin bir ferdi olmaya bağlı 
olduğu sonucuna varmışlardır. Erken Cumhuriyet 
döneminin kemalist kadrosu ile 18. ve 19. yüzyılın 
garbçı aydınlarının önemli bir kısmını bu kategoride 
değerlendirmek mümkündür.

Önemli bir aydın grubu ise Batının kültür ve 
medeniyetinin ayrı şeyler olduğu dolayısıyla 
Batının tekniğinin alınıp kültür ve ahlak gibi moral 
değerlerinin alınmaması gerektiğini savunmuşlardır. 
Özellikle II. Meşrutiyetten sonraki düşünce 
ortamının en önemli konusu bu olmuştur. Temel 
olarak bu sava sahip olan ama kültürün unsur ve 
kaynakları, medeniyet ve tekniğin aktarılmasıyla 
ilgili yöntemler konusunda nüans farklarına sahip 
aydın grubu dönemin Türkçü, İslamcı, Osmanlıcı, 
hatta bazı batıcı hareketleri içerisinde yer 
almıştır. Erken Cumhuriyet döneminin gelenekçi 
muhafazakarlarını ve Cumhuriyet dönemi İslamcı 
aydınlarını da bu kategoride değerlendirebiliriz.

Etkin ve kayda değer bir güce sahip olmayan bir 
grup ise yine Batıcılarda olduğu gibi Batıyı bir bü-
tün olarak görüp onu tüm unsurları ile reddetmeyi 
tercih etmişlerdir. Bunlar Osmanlı çağında genel 
olarak din eksenli katı unsurlar olmuştur.

Buradan baktığımızda aslında tüm fikir hare-
ketlerinin bir anlamda “Batıcılık” ortak paydasına 
sahip olduklarını söylemek yanlış olmasa gerek. Bu 
bağlamdaki yaklaşımları nedeniyle Osmanlıcılar, 
İslamcılar, Türkçüler hatta bazı batıcı aydınları aynı 
kategoride değerlendirmek mümkündür.

Kültür Ve Medeniyet Tartışmalarının Kaynağı 
Olarak Batı Sorunu

Osmanlının 18. ve 19. yüzyıl düşünce hareket-
lerinin en önemli sorunsalı Batı olmuştur. Osmanlı 
düşünce adamının önünde çözüm bekleyen Batı 
sorunu onun tüm yönelimlerini derinden etkilemiştir.

Osmanlının Batıyla meselesinin özü Batının ge-
lişmişliği ve ilerlemişliği karşısında Osmanlının inhi-
tatının nasıl durdurulacağıdır. (Tunaya, 2009:235) 
Uzun zaman dışındaki dünyaya gözlerini kapayan 
Osmanlı yönetici eliti harp meydanlarında karşılaş-
tığı ilk yenilgi ile sarsıntı yaşamış ve kaybedilen top-
raklarla yeni bir sürece girmiştir.

Bu süreç bir şeyi ortaya çıkarmıştır: Ne Batı eski 
Batıdır. Ne Osmanlı eski Osmanlı. Alınan yenilgiler 
bakışları Batıya yöneltmiştir. Ne oldu da onlar ka-
zanıyor bizler kaybediyoruz?

Osmanlı eliti için 18. ve 19. yüzyıl bu soruya cevap 
aramak ve bulunan cevapların sonuçlarını tartış-
makla geçmiştir.

Özellikle II. Viyana kuşatması sonrasında 
yaşanan toprak kaybı, 1699 Karlofça ve 1718 Pasa-
rofça Antlaşmaları imparatorluk için yeni bir duru-
mun keskin işaretleridir. (Ortaylı, 2008:37) Bu yeni 
durumda kazanan Batı kaybeden Osmanlı olmuş-
tur.

Osmanlının kayıpları gözleri Batının askeri üs-
tünlüğüne yöneltmiş ve bu yönelimle ilk defa Os-
manlı “Batının üstün oluşu” fikri etrafında askeri 
yeniliklerle Batı etkisine açılmıştır. Askeri yenileşme 
talep ve ihtiyacı batının etkisini yoğunlaştırırken 
aynı zamanda Osmanlı eliti Batıya ilgi duyar hale 
gelmiştir. Bu ilgi zamanla Osmanlı elitini Batı ile Os-
manlı arasında karşılaştırmalara götürmüş ve bu 
karşılaştırmalar sonucu başta askeri alan olmak 
üzere hemen her alanda belirgin bir batı ilerlemişliği 
ve Osmanlı geri kalmışlığı fotoğrafını doğurmuştur.
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Batının ilerlemişliği ve Osmanlının geriliği tespiti 
dönemin Osmanlı elitini bir dizi soruya cevap ara-
maya itmiştir. (Tunaya, 2007:62-64)

“Osmanlı neden geriliyor?”
“Geri kalmışlığımızın kaynakları nelerdir?” 
“Batı nasıl oldu da bize üstün geldi?” 
“Batının bu üstünlüğünün kaynağı nedir?”
“Biz geri kalmışlığımızı nasıl yenebiliriz?”
“Batıyı yakalamak için neler yapmalıyız?”
“Gelişme ve ilerlememizin muharrik gücü ne 

olacaktır?”
Bu kabil sorular bir müddet sonra geriliğin sade-

ce askeri alanla sınırlı kalmadığı idari, hukuki, mali 
ve teknik bir dizi alanda oluştuğu, batının bu alan-
ların tümünde belirgin bir üstünlüğe eriştiği sonucu-
nu doğurmuştur.

Dolayısıyla öncelikle askeri alanda yenileşme is-
teği ile başlayan Batıya yönelim bu gerçeğin kav-
ranmaya başlanması ile hemen her alana teşmil 
edilmeye başlanmıştır. Batıya yönelimin genişleyen 
çapı Osmanlı modernleşmesinde ideolojik açıdan 
yeni bir boyut ortaya çıkarmıştır. Doğu – Batı kültür 
çatışması. (Ortaylı, 2008:18)

“Osmanlı geri kalmıştır. Batı ise gelişmiş, ilerlemiş 
ve üstün bir “medeniyet” seviyesine ulaşmıştır. Geri 
kalmışlığımızı yenmeliyiz. Batı karşısında kaybettiği-
miz gücümüze yeniden kavuşmalıyız. Bunun içinse 
batının üstünlüğünü doğuran saikler neyse tespit 
edip onlara yönelmeli geri kalışımızın nedenleri ne 
ise tespit edip onlardan da kurtulmalıyız.” Aslında 
varılan en temel sonuç buydu. Osmanlı elitini farklı-
laştıran ve Osmanlı düşünce hareketlerini doğuran 
unsur geriliğimizin nedenleri ve batı üstünlüğünün 
nedenlerine dair ortaya konulan farklı tespitler ol-
muştur. Bu farklı tespitler beraberinde çözüm ara-
yışlarındaki farklılaşmaları, dolayısıyla Osmanlı fikir 
cereyanlarını doğurmuştur.

Osmanlı fikir cereyanları geriliğimizin kaynak-
ları ve ilerlemenin saiklerine dönük tartışmaların 
eksenini doğu – batı çatışmasına dolayısıyla kültür, 
medeniyet, millet, örf, anane, dini inanç vb. değerler 
eksenine taşımıştır.

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı elitinin yoğun tar-
tışma alanı bu nedenle Kültür, Medeniyet, Teknik 
olmuştur.

Bugün de hala önemli tartışma konularımızın 
başında, kültür, medeniyet ve teknik tartışmaları 
gelmektedir.

Aslında iki temel çelişki söz konusudur. Birincisi; 
Osmanlı toplumunun değerler dünyası İslam’la şe-
killenmiştir. Batı Hrıstiyan, Osmanlının ana unsuru 

ise Müslümandır. Müslümanlara göre İslam son din 
ve en yüce dindir. Hristiyanlık ise batıl ve tahrif edil-
miş bir inanç sistemidir. Dolayısıyla Osmanlı ile Batı 
farklı kültürel kodlar ve medeniyet havzasına aittir. 
Ama can alıcı bir durum söz konusudur. Son ve en 
yüce din olan İslam inancına sahip Osmanlı geridir. 
Batıl bir inanç sistemine sahip olan Batı ise ilerle-
miş gelişmiş ve uygardır. Bizde ilerlemek ve batının 
uygarlık düzeyini yakalamak zorundayız. Ama Müs-
lüman bir toplum ile Hristiyan bir toplum arasında-
ki bu üstünlük ilişkisinde dini nereye oturtacağız? 
(Kara, 2011:238,239)

İkinci temel çelişki ise milliyet fikri etrafında 
oluşmaktadır. Dünya milletler çağına girmiştir. 
Her millet kendi milletinin değerleri üzerine ulus 
devletleşmeye yönelmektedir. İmparatorluklar 
çağı kapanmak üzeredir. Ancak farklı unsurlardan 
oluşmuş bir Osmanlı toplumu olduğu için ortada 
bir millet yoktur. Milleti ortaya çıkarabilmek için 
ona ait bir tarih, ona ait bir kültür ve yüce, üstün 
bir soy inancı gerekmektedir. Türkler çok köklü bir 
tarihe, kültüre ve yüce bir soya sahiptir. Bu anlamda 
dünyaya yön vermişlerdir. Ama yüce Türk Milleti 
geridir. Hristiyan Avrupa ise gelişmiş, uygarlaşmıştır.

İşte bu iki çelişki; İslamlığı muhafaza etmek, 
Türkleşmek ve milli bir şuur yaratmak isteği ile 
Batının uygarlık düzeyini üreten saiklere sahip ol-
mak isteği, çelişkisi kültür medeniyet tartışmalarını 
doğurmuştur.

Yani İslam ve Türk kalarak ilerlemek. Batının eriş-
tiği uygarlık düzeyine ulaşabilmek. Geri kalmışlığı-
mızı aşmak, Batının üstünlüğünün somut gösterge-
si olan teknik gelişmişliğe sahip olabilmek. Bu nasıl 
olacaktır. Aydınımızın kafasındaki soru budur: Bu 
nasıl olacaktır. Batı medeniyeti dışında mümkün bir 
medeniyet üretilebilir mi? Medeniyet nedir? Teknik 
ve medeniyet ilişkisi nasıl oluşmaktadır. Kültür Ne-
dir? Kültür – Medeniyet ilişkisi nasıldır? Tek bir kültür 
var mıdır? Medeniyet ve kültür birbirinden ne kadar 
ayrı olgulardır? Teknik ve kültür arasındaki ilişki ne-
dir? Tekniği doğuran unsurlar nelerdir? Tekniği kül-
türden nasıl ayırabiliriz? Türk kültürü, İslam kültürü 
var mıdır? Türk medeniyeti, İslam medeniyeti var 
mıdır? Tüm bu sorular Kültür ve Medeniyet tartış-
malarının temel sorulardır. (Öğün,1992:99)

Birçok Osmanlı aydını ve erken Cumhuriyet ay-
dını bu soruları eksen alan yoğun bir kültür mede-
niyet tartışması yapmışlardır. II. Meşrutiyet sonrası 
İslamcılar, Garpçılar, Türkçüler, Cumhuriyet döne-
minde, Kemalistler, Muhafazakarlar, bazen çakışan 
bazen çelişen yaklaşımlarla Kültür ve Medeniyet 
meselelerini tartışmalardır.
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Osmanlı Dönemi Kültür–Medeniyet Tartışmaları

Düşünce dünyamızın en önemli sorunu Batı 
olunca tartışma konularımızın da önemli bir kıs-
mı bu sorun ekseninde oluşmuştur. Batı sorunu 
Osmanlının çözülüş döneminde tüm bir düşünce 
dünyamızın eksenidir. Temel mesele Batı karşısında 
oluşmuş yeni durumumuzun Batıya göre konum-
lanışı meselesidir. Bütün bir modernleşme süreci, 
eksenine Batının yerleştiği temel tartışmalarla şe-
killenmiştir.

Bu bağlamda Kültür ve Medeniyet tartışma-
ları da aslında Batı sorunu çerçevesinde tartıştı-
ğımız ana konulardandır. Yakın zamanlara kadar 
fikir dünyamızda önemli bir yere sahip olan Kültür 
– Medeniyet tartışmalarını anlamak için Osman-
lı modernleşme dönemlerine yönelmek doğru bir 
tercih olacaktır. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlısında farklı 
fikir cereyanları ve siyasi akımların doğmasının te-
mel nedeni “Osmanlı inhitatının” nasıl durdurula-
bileceği sorusuna verilmiş farklı cevaplardır. Ancak 
kurtuluşumuz nasıl olacak sorusuna üretilen cevap-
ların hemen hepsinde ortak payda Batıya göre bir 
vaziyet alış içeriyor oluşudur. Bu vaziyet alışları be-
lirleyen en önemli olgu ise Batı algısıdır.

Osmanlı düşün adamının Batı algısını iki biçim-
de, Batıya karşı vaziyet alışını üç biçimde katego-
rize edebiliriz. Yani batıyı tüm unsurları ile bir bütün 
kabul etme anlayışı ve Batının kültür değerleri ile 
medeniyet değerleri arasında bir ayrıma dayanan 
Batı algısı. Bu algının ürettiği vaziyet alışı da, toptan 
kabulcü, toptan retçi ve telifçi olmak üzere üç kate-
goride değerlendirebiliriz. (Mollaer, 2008:74)

Düşünce dünyamızın şekillenmeye başladığı 
Osmanlı çözülüş döneminde de Cumhuriyet dö-
neminde de Kültür – Medeniyet tartışmalarımızı 
bu algı biçimi şekillendirmiştir. Konuyu tartışmış her 
düşünce adamı ürettiği düşüncelerini bu kategorik 
alanlardan birine yaslanarak üretmiş ve Osmanlı 
çözülüş döneminde başlayan Kültür ve Medeniyet 
yaklaşımları hem Batıyı algılama hem de Batıya 
vaziyet alış açısından bu kategoriler içinde kalmıştır.

Cumhuriyet dönemi aydınlarında meseleyi ge-
nel olarak bu kategorik çerçevede tartışmışlardır. 
Dolayısıyla Kültür – Medeniyet meselesini doğru 
kavramanın yolu bugünden düne bir izlek içerisinde 
tartışmanın doğduğu asıl tarihsel dönemin şahitli-
ğine başvurmak olacaktır.

Aslında bu tarihsel dönem 200 yıllık tüm bir fikri 
ve siyasi hayatımızın meselelerine kaynaklık etmek-
tedir. Yani bugün olan fikri ve siyasi hareketler ve 
tartıştığımız birçok konu Osmanlının buhran dö-

nemlerinde filizlenerek bugüne uzanmıştır. O ne-
denle dönemin şehadeti meselelerimizin anlaşıla-
bilmesinin önemli bir anahtarıdır.

Türkleşmek, Muasırlaşmak ve İslamlaşmak dö-
nemin tebarüz etmiş siyasi akımlarıdır. Osmanlı ay-
dını kurtuluş arayışlarına Türklüğü, çağdaşlaşmayı 
veya İslamlaşmayı temel alarak çözümler ürettiği 
için, çözümün temeline koyduğu bu olgulara göre 
siyasal olarak kategorize olmuştur. Aslında hepsin-
de soru aynıdır. Çöküşümüzü nasıl durdurabiliriz? 
Kurtuluşumuzun yolu nedir? Hemen hemen bulu-
nan cevaplarda aynıdır. “Batılılaşarak”. Bir çelişki 
gibi durmakla beraber bana göre Türkçülerinde, 
İslamcılarında, Garpçılarında ortak noktası Batı-
lılaşma isteğidir. Mesele sadece bunun nasıl ve ne 
kadar olacağı ile ilgilidir. Tarık Zafer Tuna’ya bu iste-
ği şöyle ifade etmektedir: 

Batılılaşmak, niçin? Çünkü, Batı Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na ve Doğu’ya nazaran sırf teknik değil, 
aynı zamanda medeni bir üstünlük arzediyordu. 
Batılılaşmak Doğulu kitlelerin içinde bulundukları 
geri ve aşağı hayat şartlarından kurtulmak demek-
ti. Fakat Batılılaşmak için her şeyden önce, Batı’nın 
üstünlüğünü kabul ve itiraf etmek lazımdı… 

“18. yüzyılda Avrupa (veya Batı) kuvvetli, Osman-
lılar zayıftır. Batı, durmadan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na karşı zaferler kazanmakta, Osmanlı içinde 
yayılmaktadır. Avrupa Osmanlıyı medeniyetin geri-
leticisi ilan ederek Avrupa’dan atmak istemektedir. 
Zayıflayan imparatorluk, eski yüceliğine kavuşmak 
için, daha doğrusu ölmemek için, tek tedbirin Ba-
tılılaşma olduğunu kabul etmişti. Batılaşmak bir 
nefis müdafaası, bir yaşama prensibi olmuştur. Ya 
modern bir devlet olacaktı Osmanlı İmparatorluğu 
yahut da yok olacaktı. Fakat Batılılaşma istemek 
ile olmak arasında fark vardı. Bunun için evvela 
Batı’nın üstünlüğünü kabul etmek lazımdı. Sadece 
bir itirafla da geniş bir programı gerçekleştirmek 
mümkün değildi. Bir mesele daha vardı: Batılılaş-
manın mahiyetini tayin etmek. Batılılaşmak bir tek-
nik iktibas mıdır? Yoksa bir medeniyet alanından 
diğerine geçmek midir? Doğu medeniyetini terk 
ederek, Batı medeniyetini olduğu gibi kabul etmek 
midir?” (Tunaya, 2004:18)

Yani Batılılaşmak nasıl ve nereye kadar? Bu so-
rulara verilen cevaplar hep Kültür ve Medeniyet 
kavramlarına yönelerek ve Osmanlı ile Batı mede-
niyeti arasında karşılaştırmalar yaparak üretilmiştir. 
Cevaplar üretilirken iki temel etken belirleyici ol-
muştur. Birincisi daha önce ifade edildiği gibi Batı 
algısı, İkincisi ise Osmanlının kurtuluşuna dair sunu-
lan projelerin dayandırıldığı fikri temeller. (Türklük, 
İslamlık, Garplılık).



41

Bu açıdan Kültür ve Medeniyet meselelerine bu 
üç akıma mensup aydınlar yer yer çakışan yer yer 
de çatışan yaklaşımlar sergilemişlerdir. Meseleyi 
daha iyi anlamak için üç siyasi akımın da yaklaşım-
larına kabaca gözetmek istiyoruz.

İslamcılara Göre Kültür ve Medeniyet 
Tartışmaları

İslamcıların genel olarak Batıyı tümden 
reddetmek gibi bir yaklaşımı benimsediklerini 
söyleyemeyiz. Ancak Batılaşma konusunda da 
rahat değillerdir. Bununla beraber “İslam Dünyası 
İnhitat Halindedir”. Yükselmek içinse batıya 
muhtaçtır. Fakat Batının nesine muhtaçtır? Batıdan 
ne almalıdır, ne almamalıdır? (Tunaya, 2007:62; 
Gündüz, 2007:232) Sorularını sıkça sormaktadırlar.

İslamcılar Batının ulaştığı teknik üstünlüğü 
ve Doğunun geriliğini can yakıcı bir şekilde 
gördüklerinden yükselmek için kendilerini Batıya 
muhtaç olarak görüyorlar. Ancak karşı karşıya 
kaldıkları 4 temel sorun söz konusudur.

1. Doğu Müslüman Batı ise Hristiyandır. İslam son 
ve en yüce din, Hristiyanlık ise batıl ve bozulmuş bir 
dindir. İslam dini Yahudi ve Hristiyanlara benzeme-
ye çalışmayı kesin bir dille yasaklamıştır.
2. Batı saldırgan ve sömürgecidir. Asırlarca Haçlı 
savaşları yaşanmıştır ve gelişmişliğinde sömürgeci-
liğinin payı da vardır.
3. Batı ahlaki açıdan zayıf ve düşüktür.
4. İslam, ahlaki değerler, adalet ve kardeşlik 
duyguları açısından üstündür. (Tunaya, 2007:63)

Bu temel kabuller Batıya muhtaç olduklarını dü-
şünselerde İslamcıları Batıdan alınacaklar ve alın-
ma biçimi konusunda sınırlamıştır. (Ülken, 2013:282)

Dönemin önde gelen İslamcılarının görüş ve 
düşünceleri bu bakımından açıklayıcı olacaktır. M. 
Şemsettin Günaltay’ın (1883 – 1961) muasırlaşmaya 
dönük aşağıdaki ifadeleri bu açıdan dikkat çekidir.

“Vatanımıza yönelik ihtiraslar, hayatımıza düş-
man rakip milletler karşısında mevcudiyet ve istik-
lalimizi ancak ve ancak teceddüd ve tekamül faa-
liyetinde göstereceğimiz azim, sebat ve ciddiyetle 
muhafaza edebiliriz. Fakat asrileşmek bizi hiçbir şe-
kilde milliyetimizden, dinimizden uzaklaştırmaz.

Muasırlaşacağız diye bütün milli ve dini hüviye-
timizden soyulacak olursak – ki ictimai kanunlara 
göre bu muhaldir – asrileşmiş olmaz, ölürüz. Nasıl 
ki teceddüd ve tekamüle karşı derin ve nefret gös-

tererek eski kabuklarımızda kalmak istersek küflenir, 
uyuşur ve yine ölürüz.

Milli ve ferdi hayatımızı kurtarmak, milli ve ferdi 
tekamül ve terakki etmek için asrın teknik ve fenle-
rinden, usul ve felsefesinden, sanayi ve sanatların-
dan istifadeye mecburuz. Bizim için mukadder olan 
tarihi rolün başarı ile yerine getirilmesi ve bu mec-
buriyete teslim olmak ve boyun eğmekle mümkün 
olur. Hem harici müdafaayı temin etmek, hem de 
dahili iktisada hakim olabilmemiz ancak asri bir 
zihniyetle, batının sanayi ve fenlerinden, ilmi usul-
lerinden aydınlanmak sayesinde mümkün olabilir.” 
(Kara, 1989:419)

Aslında İslamcıların Batı meselelerindeki tutum-
larını en net ve veciz bir şekilde Mehmet Akif’in di-
zelerinde buluruz.

Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet,
Çünkü her noktada taklid ile sökmez hareket.
Alınız ilmini garbın alınız sanatını,
Veriniz hem de mesainize son süratini.
Çünkü kabıl değil artık yaşamak bunlarsız,
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.
İyi hazırda tutun ettiğim ihtarı demin
Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için,
Kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun kılavuz,
Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz
Bu cihetten hani hiç yılmasın, oğlum gözünüz,
Sade Garb’ın yalnız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber gece gündüz didinin
Giden üçyüz senelik ilmi sık elden edinin!
Fen diyarında sızan nâ-mütehani pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nafi suları (Ersoy, 

1994:187)

Bu dizelerden çıkarılacak sonuçları maddelersek;
1. Garbın ilmini ve sanatını almadan yaşamak artık 
kabil değildir.
2. Bu nedenle son sürat garbın ilim ve sanatını al-
malıyız.
3. Çünkü ilim ve sanatın milliyeti yoktur. Yani 
beynelmileldir.
4. Ancak garbın ilim ve sanatını alırken ruhi özellikle-
rimiz, yani ahlakımız ve maneviyatımız kılavuzumuz 
olsun.
5. Garbın yalnız ilmini alın. Aslında bize ait olan ama 
üçyüz yıldır kaybettiğimiz, ilim, fen ve sanatı yurda 
getirin.

Tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki;
1. Batının ilim, fen ve sanatı ayrı; ahlakı ayrıdır.
2. Kendi ahlakımızı koruyarak Batının ilim ve fennini 
almalıyız.
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3. Zaten bu ilim ve fen bize aitti.
Aslında İslamcılığın Batıya dönük bütün yaklaşı-

mının özünü burada bulmuş oluyoruz.

Said Halim Paşa’nın şu sözleri İslamcıların Batı 
Medeniyeti ile ilgili yaklaşımlarına dair başka bir 
açıklayıcı örnek özelliği taşımaktadır.

Batı medeniyetinden istifade teşebbüslerimizin 
hezimetle neticelenmesine rağmen, şunu da itiraf 
etmeliyiz ki, milli terakkimizi temin için, o medeni-
yetten büyük ölçüde faydalanmaya mecburuz. An-
cak bizzat yaptığımız tecrübeler, kat’i olarak ispat 
etmiştir ki, Batı medeniyetinden hakikaten istifade 
edebilmemiz, onu aynen tatbik ile mümkün değildir.

Şu halde bizim de şimdiye kadar takip etmemiz 
gereken yol, Avrupa medeniyetini millileştirmek, 
yani mümkün mertebe muhitimize ısındırmak ola-
caktı. İşimiz, medeniyetimizin gelişmesi için gerekli 
ve ona uyabilecek olan şeyleri Batı’dan alarak, 
kendimize tatbik etmekten ibaret olmalıydı.

Kendi medeniyetimizi geliştirmek için, kendisin-
den istifade imkanına sahip bulunduğumuz, daha 
üstün bir medeniyetten faydalanmayı istemek, as-
lında çok yerindedir.  Bu istek hem müşahede ve 
mukayese zihniyetimizi, hem öğrenmeye olan şevk 
ve gayretimizi, hem de zeka ve düşünce gibi kabi-
liyetlerimizin gelişmesini temin ederek, manevi varlı-
ğımızın kuvvetlenmesine yol açar. Milletleri selamete 
götürecek meşru ve tabii yegane metod da budur.

Bu güzel arzu, tedkik ve faaliyetlerimizin daha 
verimli kılacak ve devamlı olarak harekete getirip 
arttıracak bir uyarcı hükmündedir. Bu sayede hem 
kendi medeniyetimizi, hem de Avrupalılarınkini, 
tam olarak öğrenmiş ve incelemiş oluruz. (Düzdağ, 
1991:76-77)

Özetlemek gerekirse İslamcılar Batı konusunda 
eklektik bir tutumu benimsemişlerdir. Bu telifçi tu-
tum Batının ilmi ve teknik gelişmişliğini alıp İslamın 
ahlaki ve kültürel özellikleriyle birleştirilmesini Müs-
lümanların ve İslam dünyasının kurtuluş yolu olarak 
görmektedir. (Ülken, 2013:583) Aslında en başta 
saydığımız 4 temel sorusuna rağmen Batının üs-
tünlüğünü merkeze alan bu yaklaşımın meşruiyet 
temeli de üretilmiştir. O da; “hikmetin mü’minin yi-
tik malı olduğu ve nerede bulursa alması gerektiği” 
prensibidir. Zaten Batıda İlmini İslam alimlerinden 
tevarüs etmiştir. Ve ilim, fen, sınai bütün beşeriyetin 
malıdır. (Kara, 1987:XXII)

Yani Batının Tekniği alınmalı Kültürü reddedilme-
lidir. Bu düşünme biçimini tanımlamaya çalışacak 
olursa aşağıdaki tespitlere ulaşmak mümkündür:

1. İslamcılarda bir biçimiyle Batıcıdırlar, denilebilir.
2. Terakki fikrinin tuttuğu merkezi yere bakarsak İs-
lamcılık bir kurtuluş ideolojisidir.
3. İslamcılarda bir bakıma pozitivisttirler.

Tüm bunlarla beraber İslamcıların Batı merkezli 
söylemleri içerisinde Medeniyet meselesi çok önemli 
bir yer tutmakla birlikte Kültür – Medeniyet ve Teknik 
olgusunun sosyolojik bir tahliline pek rastlamak ola-
sı değildir. Genel olarak mesele geri kalmışlığımız-
dan kurtuluşun çözüm yolu ekseninde ele alınmış 
olup Batının ilim ve feni tüm insanlığın ortak malı, 
dolayısıyla teknik beynelmilel, ahlak, din, örf, anane 
gibi kültür unsurları ise milli olarak algılanmıştır. 
Kültür – Medeniyet ve Teknik kavramları birbirinden 
ayrı olgular olarak ek alınmıştır.

Garpçılara Göre Kültür–Medeniyet Tartışmaları

Aslında muasırlaşmak fikri Osmanlı dönemi tüm 
düşünce hareketlerinin merkezinde yer tutmuş bir 
fikirdir. Bu açıdan muasırlaşma fikrini bağımsız bir 
cereyan olarak tasnif etmek mümkün olmakla be-
raber eksik kalabilir. Yani Türkçüler ve İslamcılar açı-
sından da muasırlaşmak nitelik farkları ile bir ideal-
dir. Bu açıdan muasırlaşmak fikri Osmanlı düşünce 
hareketlerinin tümü için mevcudiyetimizi koruma-
nın ve medeni asırda hür ve bağımsız bir biçimde 
yer alabilmemizin tek mümkün yoludur.

Daha öncede söylediğimiz gibi ayrılık garblılaş-
manın nerelerde ve ne kadar olduğu ile ilgilidir. Bu 
anlamda Garbcılar yekvücut bir yapı arzediyor ol-
mamakla beraber genel olarak Batıyı her şeyiyle bir 
bütün olarak görmeye daha yatkındır. Garpçıların 
fikirlerini en derli toplu görebileceğiz yer Dr. Abdul-
lah Cevdet’in çıkardığı “İçtihat” dergisidir. Garpçı-
lar Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenleri üzerinde 
yoğun bir fikir çabası içerisinde olmuş ve bu çaba-
nın sonucu onları gerilikten kurtulmanın ve ilerle-
menin mecburi ve tek mümkün yolu olarak bütün 
şekilleriyle Batılılaşmaya yöneltmiştir. Her ne kadar 
Batılılaşmacı kadrolar içinde de Batının tekniği ile 
kültürü arasında farklılık vurgusu yapanlar olsa da 
Batıcılar bütüncül bir Batı algısına sahip olmuşlar-
dır. (Tunaya, 2004:68)

Batıcıların içinde Batılılaşmayı kısmi ele alanların 
başında, Celal Nuri gelir. Celal Nuri Uygarlığı Teknik 
ve gerçek uygarlık olmak üzere ikiye ayırır. Batı tek-
nik uygarlığın zirvesindedir ama, gerçek uygarlığa 
erişememiştir. Çünkü Teknik uygarlık ülkeden ülkeye 
iktibas edilebilir ama gerçek uygarlık edilemezdi. Bu 
durumda iktibaslar teknik iktibaslarla sınırlı kalma-
lıydı. (Lewis, 1998:254)
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Bu cümlelerin analizi yapıldığında Celal Nuri ile 
İslamcı ya da Türkçü düşünce adamları arasında bir 
fark görmek pek mümkün olamamaktadır. 

Bütüncü Batıcıların en önemli ismi ise Abdullah 
Cevdet’tir. Abdullah Cevdet 1904’te Cenevre’de ya-
yınlamaya başladığı İçtihat Dergisinde görüşlerini 
ortaya koymuştur. Dergide genel olarak iki soruya 
cevap aranmıştır.

1. Müslümanların düşkünlüğünün nedenleri nelerdir?
2. Müslümanları bu durumdan kurtaracak en etkili 
önlemler nelerdir?

Bu sorulara Abdullah Cevdet, kusurun Asyalı ka-
famızda ve yozlaşmış geleneklerimizde olduğu, bizi 
geri bırakının mevcut din ve bu dine göre şekillen-
miş zihin dünyamız olduğu, dolayısıyla kurtuluşun 
önce bunlardan kurtulmakla olabileceği şeklinde 
cevap verir. (Berkes, 2008:412)

Abdullah Cevdet’e göre; “Bir ikinci medeni-
yet yoktur. Medeniyet Avrupa medeniyetidir. Bunu 
gülü ile dikeni ile isticlas etmek mecburidir. (Lewis, 
1998:238)

Batıcılara göre Batılılaşmak sadece Batı uygar-
lığının maddi başarılarını alıp getirmekle olabilecek 
basitlikte bir şey değildir. Eğer bu uygarlığı üreten 
öz benimsenmezse tüm bu iktibaslar satıhta kalır 
ve bir işe yaramaz. (Berkes, 2008:415) Bu noktada 
İslamcılar Batı uygarlığının özünü Hristiyanlık ola-
rak ortaya koydukları için Batılılaşmayı yalnızca bir 
teknik aktarımı olarak ortaya koymuşken Garpçılar 
Batı uygarlığının özünü Hümanizmaya dayandır-
mışlar ve bu uygarlığı üreten öz ya da zihin de alı-
namazsa uygarlaşmamızın mümkün olamayacağı 
sonucuna varmışlardır.

Ancak Dr. Abdullah Cevdet’in Batıcılığının bu 
bütüncü yapısını yinede bütün bir garpçılık cere-
yanına teşmil etmek zordur. Daha önce söylediği-
miz gibi Celal Nuri gibi telifçi batıcıların da olduğu 
görülecek olursa, Batıdan neler almalıyız, batının 
ahlakı da alınabilir mi? Sorusu batıcılar içinde zor 
bir mesele olmuştur. Ve bu soruya verilen cevaplar-
la ilgili tam bir homojenlik bulmak zordur. (Tunaya, 
2004:69)

Batıcıların konuyla ilgili yaklaşımlarını Batıyı bir 
bütün olarak algılayanları merkez olarak özetlemek 
gerekirse;

1. Doğu medeniyeti alanından bir an evvel Batı me-
deniyeti alanına geçmeliyiz.
2. Batı bir zihniyettir, bir ruhtur, bir kafadır. Bu şekilde 
alınmasa sadece şuursuz bir taklitten ibaret kalır. 
Batı çağdaş medeniyettir.
3. Doğu ise karanlıktır. Aklın yaratıcılığını ezen insan-

ları köleleştirendir. (Tunaya, 2004:130)
4. En büyük düşman softacılık, gericilik ve irticadır. 
(Safa, 2006:38)

Burada dikkat çekici iki nokta vardır. İslamcılar-
la garpçılar (özellikle telifçiler) Batı uygarlığının üs-
tünlüğü ve bu üstünlüğün alınması konusunda aynı 
fikirdedirler. Ancak fark muasırlaşmanın derecesiyle 
ilgilidir. İkinci dikkat çekici nokta ise İslamcıların da 
Batıcıların da Batıyı körü körüne taklit yöntemine 
şiddetle karşı oluşlarıdır. (Safa, 2006:71)

Türkçülere Göre Kültür ve Medeniyet Tartışmaları

Türkçülere göre dünya milletler çağına girmiştir. 
Artık milli kimlikler etrafında yeni milli devletler oluş-
maktadır. İmparatorluklar çağı kapanmaktadır. 
Bundan en büyük zararı görecek olan ise Osmanlı 
İmparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu iki ne-
denle en büyük zararı görecektir.

1. Osmanlı Devleti birçok farklı unsurdan oluşan çok 
kimlikli (millet sistemi) bir imparatorluktur. Dolayı-
sıyla milliyet esasına dayalı gelişmeler Osmanlı un-
surlarını da derinden etkilediği için Osmanlı tehdit 
altındadır.
2. Osmanlının kurucu unsuru Türkler olmasına rağ-
men baskın ve belirgin bir Türk kimliği yoktur. Os-
manlı bünyesinde barındırdığı farklı unsurları bir 
arada tutabilmek için Türk kimliğini baskın bir kimlik 
olarak öne çıkarmamıştır. Ancak artık Osmanlı Dev-
letindeki farklı unsurlar da kendi milli kimlikleri etra-
fında bir uyanış sürecine girmişlerdir. Eğer Türk kim-
liği bütün unsurları ile canlandırılamazsa varlığımız 
tehlikeye girebilir.

Bu nedenle Türkçülerin temel tezi Türk kimliği et-
rafında bir milli devlet oluşturmak ve Türk kimliğini 
canlandırmak olmuştur.

Millet olabilmenin en önemli unsurları köklü bir 
geçmiş, güçlü bir kültür ve sağlam bir soya sahip 
olabilmektir. Bu açıdan Türkçülerin en önemli konu-
ları tarih, kültür, soy ve ırk olmuştur. Bunların tümü ile 
ilgili de oldukça derinlikli tahliller yapılmıştır. Özellik-
le bir milleti diğerinden ayırıcı bir unsur olarak kültür 
ve kültürü oluşturan örf, anane, dil, din, ahlak ve ge-
lenek gibi konular Türkçülerin ana tartışma konuları 
olmuştur. Özellikle de dil ve anane meselesi Türkçü-
lüğün en önemli meseleleridir.

Bu nedenle Türkçüler doğal olarak Batıya dönük 
yaklaşımlarını kültürel farklılaşma esasına oturt-
muşlardır. Hatta diyebiliriz ki kültür, medeniyet ve 
teknik konularında en geniş tartışmaları Türkçüler-
de bulabiliriz. Türkçülüğün en önemli ismi Ziya Gö-
kalp’ın temel tezi de “Hars ve Medeniyet” farkı üze-
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rine kurulmuştur. (Berkes, 2016:212)

Ziya Gökalp’e göre; hars millidir, medeniyet 
beynelminel’dir. Hars bir milletin dini, ahlaki, huku-
ki, bedii, iktisadi ve fenni hayatlarının bir toplamıdır. 
Medeniyet ise birçok milletin içtimai hayatlarının 
müşterek bir mecmuudur. (Gökalp, 2009:29)

Ziya Gökalp’e göre; dinsel inançlar, ahlaksal gö-
revler, güzel duyusal biçimler, hukuksal kurallar ve 
ülküler kültür topluğunun anlayışlarıdır.

Bilimsel gerçekler, sağlık, ekonomi, bayındır-
lık kuralları, teknik ve genel olarak matematik ve 
mantık kuralları uygarlık topluluğunun anlayışlarıdır. 
(Gökalp, 2008:48)

Görülüyor ki Ziya Gökalp’te Harsla medeniyeti 
birbirinden ayıran temel unsur harsın duygulardan, 
medeniyetin bilgilerden mürekkep olmasıdır. (Gö-
kalp, 2009:36)

Harsa dahil olan şeyler yapma değil tabidir. 
Kendiliğinden tekevvün ve teşekkül eder. Mesela li-
san fertler tarafından yapılmış değildir. Dolayısıyla 
taklitle başka milletlere geçebilen bir şey değildir. 
Medeniyetse usulle yapılan ve taklitle başka mil-
letlere geçebilen mefhum ve tekniklerin toplamıdır. 
(Gökalp, 2009:32)

Ziya Gökalp’e göre Osmanlı medeniyeti iki se-
beple yıkılmaya mahkumdu.

1. Osmanlı İmparatorluğu da tüm imparatorluklar-
da olduğu gibi muvakkat bir camiadan mürekkepti. 
Halbuki ebedi olan camialar değil milletlerdir.
2. Garp medeniyeti yükseldikçe şark medeniyetini 
ortadan kaldırmayı istemektedir. (Gökalp, 2009:40)

İşte Türkçülük bu iki sebep karşısında Türk harsını 
yaratarak, ortaya çıkararak ve Garbın karşısında 
onun kadar güçlenerek var olmaya muktedir 
olacaktır.

Bu nedenle Ziya Gökalp; Türkçülüğün gayesini 
halk arasındaki Türk harsını bulup ortaya çıkarmak 
ve Garp medeniyetini alarak harsa aşılamak olarak 
özetlemektedir. (Gökalp, 2009:40)

“Türkçüler, tamamıyla Türk ve Müslüman kalmak 
şartıyla, Garp medeniyetine tam ve kati bir surette 
girmek isteyenlerdir. Fakat garp medeniyetine 
girmeden evvel, milli harsımızı arayıp bularak, 
meydana çıkarmamız icap eder. (Gökalp, 2009:41)

Peki bu nasıl olacaktır. Muasırlaşmak gayesine 
erişmek için nasıl bir yol takip edeceğiz. Bunu da 
Ziya Gökalp şu sözlerle özetlemiştir.

“Asriyet – Modernimse aletten (outil) tekevvün 

eder. Bir zamanın muasırları, o zamanda Aliyat (Te-
chnique) hususunda en müterakki olan milletlerin 
yaptıkları ve kullandıkları bütün aletleri imal ve is-
timal edebilenlerdir. Bugün bizim için muasırlaşmak 
demek, Avrupalılar gibi dridnanvtlar, otomobiller, 
tayyareler yapıp kullanılabilmek demektir; muasır-
laşmak, şekilce maişetçe Avrupalılara benzemek 
değildir. Ne zaman malümat ve masnuat iktibas ve 
iştirası için Avrupalılara ihtiyaçtan müstağni oldu-
ğumuzu görürsek o zaman muasırlaşmış olduğu-
muzu anlarız. Asriyet ihtiyacı bize Avrupa’dan yalnız 
ilmi ve ameli aletlerin ve aliyatların (tekniğin demek 
istiyor) iktibasını emrediyor. Avrupa’da dinden ve 
milliyetten doğan, binaenaleyh bizde bu memba-
lardan taharrisi lazım gelen bir takım manevi ihti-
yaçlarımız vardır ki, bunların da aletler ve aliyatlar 
gibi garbdan istiaresi iktiza etmez.” (Safa, 2006:57)

Türkçülerin görüşleri en güzel Ziya Gökalp’te ifa-
desini bulmuştur. Ziya Gökalp Kültür ve Medeniyet 
kavramlarını sosyolojinin araçları ile tahlile çalışmış 
ve güçlü bir tez üretmiştir. Bu anlamda kültür ve 
medeniyet tartışmalarının en önemli düşünürüdür. 
Tahlillerini bilimsel temellere dayandırmakta, sos-
yolojinin imkanları ile tezini güçlendirmektedir. (Gö-
kalp, 2007:58)

Ziya Gökalp’in görüşlerinden hareketle Türkçü-
lerin kültür ve medeniyet yaklaşımlarını şöyle özet-
leyebiliriz.

1. Türkçülerin temel meselesi de muasırlaşabilmektir.
2. Muasırlaşmanın ilk adımı millileşebilmektir.
3. Millileşebilmek için Türk kültür, örf, anane ve ya-
şayışını, yani Türk harsını bulup çıkarmak gerekmek-
tedir.
4. Millileşmek batılılaşmaya engel değildir. Batının 
tekniğini alarak Türk Harsı ile birleştirip yüksek sevi-
yelere erişebiliriz.

Türkçülerle Garpçılar muasırlaşmak ideali açı-
sından birleşmelerine rağmen, batının kültürel de-
ğerlerinin iktibası konusunda keskin bir şekilde ay-
rışmaktadırlar.

Ancak Türkçüler Batının kültürünü reddedip tek-
niğini almaya dayalı muasırlaşma metodu bakı-
mından İslamcılarla benzer bir duruşa sahiptirler. 
Temel fark ise milli kültürümüzün esas kaynağı nok-
tasındadır. Türkçülere göre kültürümüzün kaynağı 
millet iken İslamcılara göre dindir. Ancak Türkçülerle 
İslamcılar farklılaşmalarına rağmen uzun süre ortak 
noktaların yoğun olduğu bir düşünsel süreç yaşa-
mışlardır.

Osmanlı döneminin fikri ve siyasi akımlarının kül-
tür ve medeniyet yaklaşımlarını özetlemeye çalıştık. 
Tüm değerlendirmelerde karşımıza çıkan en baskın 



45

olgu Batının üstünlüğünün, Osmanlının geriliğinin 
kabulüdür. Bu kabul etrafında gelişen yaklaşımların 
ortak iradesi ise Batılılaşmak arzusudur. Yaşamak 
için muasırlaşmak mecburiyeti tüm fikri ve siya-
si hareketlerin ortak idealidir. Dolayısıyla dönemin 
tüm hareketleri temelde Batıcıdırlar. Ayrıştıkları 
nokta ise Batıdan alınacakların muhtevası ve me-
todu ile ilgilidir. İşte tam burada da kültür ve me-
deniyet yaklaşımları devreye girmektedir. Türkçüler 
ve İslamcılara göre kültür milli, teknik beynelmileldir. 
Batıcıların önemli bir kesimine göre ise medeniyet 
bütündür. Tekniği üreten zihniyeti ondan ayırmak 
mümkün değildir.

Bu dönem içinde Batının zihin dünyası ve yarat-
tığı medeniyete dönük eleştirel bir tutum bulmak 
pek mümkün değildir. Batıya dönük eleştiri iki nok-
tada odaklanmıştır.

1. Batının ahlakı düşüktür. Ahlaki açıdan çökmüştür.
2. Batı istilacı ve sömürgecidir.

Bu eleştirilerden ayrı Batının felsefi dünyası ve 
zihni işleyişine yönelik radikal eleştiriler görmek 
mümkün değildir.

Cumhuriyet Dönemi Kültür–
Medeniyet Tartışmaları

Cumhuriyet dönemi fikri ve siyasi hareketleri-
nin kökleri Osmanlı fikir hareketlerinde aranmalıdır. 
Aslında bütün bir fikri ve siyasi hayatımız Osmanlı 
modernleşme dönemi filizlenen fikir hareketlerine 
dayanmaktadır. Doğal olarak her fikri ve siyasi ha-
reket çeşitli evrilmeler yaşayarak gelişim çizgilerini 
sürdürmüşlerdir.

Buradan bakıldığında Cumhuriyet dönemi fikir 
hareketleri içinde de ana akım Türkçülük, İslamcı-
lık ve Batıcılık olmuştur. Ancak Osmanlı döneminde 
güçlü bir şekilde ortaya çıkamamış olsa da, Libera-
lizm, Sosyalizm ve Muhafazakarlık Cumhuriyet dö-
nemi fikir hareketleri içinde önemli bir konum elde 
etmişlerdir. Osmanlı fikir hareketlerinin (Türkçülük, 
İslamcılık, Batıcılık) tartışma konuları değişen koşul-
lara göre yeni şekiller alsa da ana yapısı aynı kala-
rak Cumhuriyet dönemine de taşınmıştır.

Ancak Cumhuriyetin ilanı ile artık yeni bir dönem 
başlamıştır. İmparatorluk çökmüş yerine Türk kimliği 
üzerine kurulu bir ulus – devlet doğmuştur. Bu ulus 
devletin iki temel hedefi vardır:

1. Türk milli kimliğini yaratmak.

2. Medeni ve uygar dünyanın üyesi olmak.

Bu temel hedeflere ulaşmak içinse modernleş-
me yolu benimsenmiş modernleşmenin tepeden 

ve hızlı yapılması amacıyla devlet eliyle değişim 
amaçlandığı için yeni dönem; otoriter bir siyasal 
yapı doğurmuştur.

Bu gelişmeler II. Meşrutiyetin hürriyetçi ortamın-
da serpilen fikir hareketleri için oldukça elverişsiz bir 
dönemi başlatmıştır. Osmanlı döneminin Batıcıları, 
devlete egemen olmuş ve radikal batıcılık diyebile-
ceğimiz bir çizgi avantajlı bir pozisyon elde etmiştir. 
Türkçülük ve İslamcılık bu dönemde de kültür me-
deniyet tartışmalarını ardıllarında olduğu gibi sür-
dürmüşlerdir. Ancak devletin bu yeni otoriter yapısı 
nedeniyle fikirlerini rahatça ifadeye çoğu zaman 
imkan bulamamışlardır.

Bu erken Cumhuriyet döneminde kültür – me-
deniyet tartışmaları ekseninde iki fikir hareketi öne 
çıkmaktadır. Kemalizm ve Muhafazakarlık. Biz bu-
rada bu iki hareketin de konuyla ilgili yaklaşımlarını 
genel hatlarıyla özetlemeye çalışacağız.

Kemalistlere Göre Kültür–
Medeniyet Tartışmaları

Kemalizm Osmanlı döneminin Batıcıları ile aynı 
çizgiye sahiptir. Mesele ikidir: Millileşmek ve mede-
nileşmek. (Safa, 2006:92) Medeniyetçilik batı dü-
şüncesi ve hayat tarzına, milliyetçilik Türklerin Orta 
Asya kökenine işaret etmekteydi. Kemalist çağdaş-
laşma projesi medeniyeti Batıyla özdeşleşmiştir. 
(Yıldız, 2009:222) Bunun yapılabilmesi içinse zama-
nımız yoktur. Hızlı ve süratli bir şekilde devlet eliyle 
olmalıdır. Bu nedenle Otoriter Devlet yapısı zaru-
ridir. Temel argüman budur. İkinci temel argüman 
ise medeniyet bir bütündür. Parçalanamaz. Onu 
üreten zihniyeti de almadıkça medenileşemeyiz. 
Bunun için de tüm eski zihniyetimizden bütün eşka-
liyle kurtulmalıyız. Kabaca ifade ettiğimiz bu temel 
argümanları en iyi Mustafa Kemal’in söylevlerinde 
görebiliriz.

Mustafa Kemal 1924’te mecliste yaptığı bir ko-
nuşmada, “Medeni olmayan insanların medeni 
insanların ayakları altında ezileceğini” söyleyerek 
medenileşme mecburiyetimizi ifade ediyor. Arka-
sından Türkiye’yi terakki yolunda ilerleyen milletler-
den alıkoyan manilerin ortadan kalktığını vurgu-
layarak, medeni hayat ve vesaiti hem esasta hem 
de eşkalde aynen ve tamamen, tahakkuk ettirmek 
kararını vurguluyor. (Lewis, 1998:267)

Bu cümleler Mustafa Kemalin medenileşmeyi 
tüm esas ve şekilleriyle aldığını ve medenileşmenin 
mevcudiyetimizin tek şartı olduğunu, bunun içinse 
artık önümüzde engel kalmadığına inandığını vur-
guluyor.
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1927 Ekim’inde Mustafa Kemal, hareketini şu şe-
kilde açıklıyor:

“Efendiler, milletimizin başında, cehil, gaflet ve 
taassubun ve terakki ve temeddün düşmanlığının 
alameti farikası gibi telakki olunan fesi atarak onun 
yerine bütün medeni alemce serpuş olarak kulla-
nılan şapkayı giymek ve bu suretle, Türk milletinin, 
medeni hayatı içtimaiyeden, zihniyet itibariyle de, 
hiçbir farkı olmadığını göstermek bir lazıme idi.” 
(Lewis, 1998:267)

Bu cümlelerde en dikkat çekici olanı şapka dev-
rimiyle aslında bir zihniyet devriminin hedefleniyor 
oluşudur. Mustafa Kemal medenileşmeyi tüm esası 
yanında eşkali, yani biçim, şekil, zihniyet ve kültür iti-
bariyle de gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Ona göre 
medenileşmek esasta ve eşkalde olacaktır. Yani 
hayatın tüm alanları medenileşecektir.

Yine kılık – kıyafet devrimleri ile ilgili mecliste 
yaptığı şu konuşma medenileşme biçiminin bu yö-
nüne örnek teşkil etmektedir:

“Bizim kıyafetimiz milli midir?

Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelminel mi-
dir? Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. 
Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir 
kıyafet ne millidir ne de beynelmileldir… Arkadaş-
lar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeğe mahal 
yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok 
cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu ikti-
sa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta 
pantolon, yelek gömlek, kravat, yakalık, ceket ve 
bittabi bunların mütenamimi olmak üzere başta 
siperi şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu 
serpuşun ismine şapka denir.” (Lewis, 1998:268)

Mustafa Kemal’in bu görüşleri dönemin mede-
nileşme hareketlerinin ekseni olmuştur. Ve hemen 
tüm Kemalistleri aynı çizgide görüyoruz.

Örneğin Mahmut Esat Bozkurt, “Batı medeniyeti 
ya da herhangi bir medeniyet bir küldür. Ayrılık kabul 
etmez, ya hep alınır, yahut alınmaz, Tıpkı dinler gibi” 
diyerek Kemalistlerin medeniyet algısını özetlemiş-
tir. (Bozkurt, 1967:156)

Dönemin devrimlerinin de dayanak noktası bu 
kabul olmuştur. Buna rağmen Kemalist kadrolar di-
ğer yandan da ulusal kimliğin inşası için bir dizi teori 
üretmek suretiyle Türklere geçmişten kökler bulma-
ya çalışmışlardır. Güneş Dil Teorisi, Türk tarih yakla-
şımı gibi. Ancak bu arayışlar Medeniyetin zihniyet 
dünyasından bir kopuş amacını içermemiştir.

Görüldüğü gibi Kemalistler Osmanlı Dönemi Garp-

çılarında olduğu gibi bir Batı algısına sahiptir. Buradan 
çıkardığımız sonuçları şu şekilde özetleyebilir:

1. Medeniyet bir bütündür.
2. Ya tamamını alırsın ya hiçbir unsurunu almazsın.
3. Geriliğimizin kaynağı dine dayalı eski zihniyetimizdir.
4. Medenileşmek sadece esasta değil tüm şekiller-
de de olmalıdır.
5. Bu çizgileri ile Kemalistler, Türkçüler ve İslamcılar-
dan tamamen farklılaşmaktadırlar

Muhafazakarlara Göre Kültür ve 
Medeniyet Tartışmaları

Nazım İrem’in “Gelenekçi Muhafazakarlar” ola-
rak tanımladığı Erken Cumhuriyet dönemi muhafa-
zakar aydınları Kemalizmin radikal modernleşmeci 
tutumlarını eleştirmişlerdir. (İrem, 1997:52) Muhafa-
zakar düşünce devrim yerine tedrici değişimi her 
zaman tercih etmiş ve toplumsal yapı, kurum 
ve kültürel kodların hızlı, müdahaleci ve radikal 
değişimine karşı eleştirel bir tutum sergilemişlerdir. 
Bu nedenle Kültür – Medeniyet tartışmaları en 
çok muhafazakar düşünürlerin eserlerinde dikkati 
çekmektedir.

Muhafazakar aydınların düşüncelerini birkaç 
maddede özetleyebiliriz.

1. Dönemin muhafazakar aydınları temelde Kema-
lizmi benimsemektedirler.
2. Kemalizmin radikal biçimine sarsıcı sonuçlara yol 
açan devrimci karakteri nedeniyle eleştirel yaklaş-
maktadırlar.
3. Kemalizme gelenekten, örf, adet ve ananeden 
kökler üretme çabası içindedirler
4. Osmanlı döneminin din eksenli zihniyet dünyası-
na karşı, gelenekçilik üretmişlerdir.
5. Her milletin kendi modernleşmesi vardır, diyerek 
tek tip modernleşmecilik kuramlarına karşıdırlar.

Erken Cumhuriyet Dönemi muhafazakarlarının 
Kültür ve Medeniyetle ilgili görüşleri bu genel tutum-
larının bir sonucu olarak Batıyı parçalı yaklaşımla 
algılayanlarla aynı olmuştur. Yani Batıyı ve uygarlığı 
bir bütün olarak görenlere karşın muhafazakarlar uy-
garlığı bir teknik gelişmişlik olarak alıp kültürü millet-
lere özgü tanımlamışlardır. (Öğün, 2006:579)

Bu ayrımın en özet ifadesini Baltacıoğlu’nda 
bulabiliriz. Baltacıoğluna göre Kültür bir milletten 
doğar ve milletten millete geçmez. Dil, melodi, 
motif, ahlâk, felsefe gibi manevi değerlerdir. 
Kültürde değişebilir ama milletle beraber değişir. 
Kültürün değişmeyen ögelerine ise “Gelenek” denir.

Baltacıoğlu’na göre medeniyet ise akıldan do-
ğar, teknikte yaşar. Medeniyet yalnız bir millete ait 
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değildir. Milletten millete geçebilen, teknik, metod, 
bilgi, bilim ve kaide demektir. (Baltacıoğlu, 1943:21)

Yani Baltacoğlu’na göre Kültür milli, Medeniyet 
milletlerarasıdır. Medeniyet aklımızdan kültür 
benliğimizden doğar. (Baltacıoğlu, 1943:21)

Hemen hemen muhafazakar aydınların Kültür 
ve Medeniyete dair görüşleri Baltacıoğlu’nda oldu-
ğu gibidir. buradan hareketle muhafazakarların da 
uygarlık ile ilgili yaklaşımlarını teknikle sınırlandırdık-
larını görüyoruz. Bu açıdan muhafazakarlar da Ba-
tıcılarla ayrışırken Türkçüler ve İslamcılarla çakışan 
görüşlere sahiptirler.

İsmail Hakkı Baltacıoğlu yine “Türke Doğru” isimli 
kitabında Kültür ve Medeniyetle ilgili görüşlerini 
maddelemek suretiyle gayet açık bir şekilde özet-
lemiştir:

“1. Medeniyet denilen şey tekniktir. Ama sadece 
teknik, başka bir şey değil.
2. Kültür denilen şey vicdandır. Ama yalnızca vic-
dan, başka hiçbir şey değil.
3.  Her Avrupa milletinin öz bir kültürü olduğu gibi 
bizimde öz bir kültürümüz vardır.
4.  Türk kültürü, başka milletlerin kültüründen aşağı 
değil üstün bir kültürdür. (Baltacıoğlu, 1942:12)

“Avrupa medeniyeti, topları, tankları, uçakları, 
denizaltıları, bütün ticaret, ziraat, endüstri tekni-
ğiyle, Avrupa medeniyeti, kayıtsız ve şartsız Garp 
medeniyeti… Fakat ahlâk, hukuk, edebiyat, mimari, 
tezyini sanatlar, tiyatro, musiki, felsefe, terbiye? Ba-
kın burada duruyorum.

İşin şakası yok. Bunlar, değerleri bakımından hep 
vicdan işidir….

Kültürün Avrupalısı olmaz; yani millisi olur. Me-
deniyet alınır, fakat vicdan alınmaz. (Baltacıoğlu, 
1942:12)

Bu cümlelerde çok açık bir şekilde görüleceği 
gibi muhafazakarların kültür ve medeniyet tutumu 
da Türkçü ve İslamcılarda olduğu gibi eklektikdir.

Tüm bunlardan sonra diyebiliriz ki, gerek Os-
manlı çözülüş dönemi gerekse erken Cumhuriyet 
dönemi kültür ve medeniyet tartışmaları iki temel 
eksende yürümüştür:

1. Uygarlık bir bütündür. Tüm esas ve şekilleriyle uy-
garlaşmalıyız.
2. Kültür ayrı medeniyet ayrıdır. Medeniyet tekniktir 
Kültür milli, medeniyet beynelmileldir. Batının tekniğini 
alıp kültür ve ahlakını almamalıyız. (Mollaer, 2008:74)

Tüm bu tartışmaların içerisinde Batı üstün bir 
mevkiye sahiptir. Batının ulaştığı uygarlık düzeyi 

idealize edilmiş ve gelişme, ilerleme temel hedef 
haline gelmiştir. Gelişme ve ilerlemenin zorunlu bir 
amaç halini almasının nedeni ise varlığımızı sürdü-
rebilme isteğidir. Bu nedenle tüm bu düşünce ha-
reketlerinin temelde Batılılaşmacı olduğunu iddia 
etmek mümkündür.Sonuç

Kültür ve medeniyet tartışmalarımızın kaynağı 
Batının gelişmişliği karşısındaki durumumuza dair 
sorgulamalarımızdır. Gerek Osmanlı, gerek Cum-
huriyet aydınının kafasındaki temel problem geri 
kalmışlığımızı nasıl aşabileceğimiz ve Batının eriştiği 
uygarlık düzeyini nasıl yakalayabileceğimiz mese-
lesidir. Bütün bir modernleşme meselemizin içinde 
de bu temel sorunun çözümüne dair çabalar esası 
teşkil etmiştir. Bu çalışmada Osmanlı ve Cumhuri-
yet dönemi düşünce hareketlerinin Batı karşısın-
daki konum alışını ve buradan hareketle ürettikleri 
kültür, medeniyet, teknik ve ahlak meselesine dair 
tartışmalarını incelemeye çalıştık. Mesele Batının 
gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek meselesidir. Bu 
mesele hemen herkesin ortak meselesidir. Ama so-
run bunun nasıl olması gerektiğine dairdir. Batının 
ulaştığı gelişmişlik düzeyi göz kamaştırıcıdır

Ancak bizim değerlerimizle Batının değerleri 
arasında derin bir çelişki bulunmaktadır. Batı Hıris-
tiyan dünyasının içinde yer alırken Osmanlı Müslü-
man dünyanın içinde yer almaktadır

Mesele İslam ve Hristiyanlık çelişkisi bakımından 
değerlendirildiğinde Batıyla ilişkimizi hangi sınırlar 
içerisinde kurmamız gerekecektir. Bu soru ve mese-
leler karşısında aydınlarımızın bir kısmı eğer Batının 
gelişmişlik düzeyine bir an evvel ulaşmak istiyorsak 
Batıyı bu düzeye taşıyan her şeyi almamız, yani bü-
tün “eşkaliyle “Batılaşmamız gerektiği sonucuna 
varmışlardır. Öte yandan Müslüman olmayı ve Müs-
lüman kalmayı önemseyen önemli bir aydın kesimi 
de Batıyla ilişki meselesinin sınırlarını uzunca tartış-
mış ve bu ilişkinin ahlak ve kültür transferi içerme-
den sadece bir teknik aktarımı, ilim transferi ile sınırlı 
kalmasını şiddetle savunmuşlardır. Özetle “Batının 
ilmini alıp ahlakını almamak” olarak tanımlanabile-
cek bu tutum İslamcı, muhafazakar ve milliyetçi ay-
dınların adeta batı ile ilişkiler meselesine dair temel 
mottosu olmuştur. Bu anlamda İslamcı, milliyetçi ve 
muhafazakar aydınların batılılaşma meselelerinde 
ortak bir tutum aldıkları ve bunun da merkezine 
kültürel değerleri ve ahlakı koruma kaygısını yerleş-
tirdikleri görülmektedir.

Öte yandan yine Batının gelişmişlik düzeyine 
erişmeyi temel mesele olarak gören ancak bunun 
Batıyı Batı yapan bütün değerleri alarak mümkün 
olduğunu ileri süren batıcı aydınlar Batıyla ilişki 
meselesini sadece bilgi ve teknik alışverişi değil 
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aynı zamanda bir kültür ve ahlak alışverişi olarak 
değerlendirmişlerdir. Özellikle batıcı aydınlar 
zaman zaman bu yaklaşımı oldukça uç noktalara 
taşıyarak İslamla Hristiyanlık arasında bir telife ka-
dar vardırmışlardır. Özellikle Cumhuriyet dönemi 
batılılaşma politikalarının temelinde batının bütün 
“eşkaliyle” taklit edilmesi, dolayısıyla batıyı bu geliş-
mişlik düzeyine taşıyan kültürel ve ahlaki değerlerin 
de alınması yer almıştır. Yani Batı bir bütündür. Kül-
türüyle, medeniyetiyle bir bütündür. Sadece Batı-
nın ilmini ve tekniğini almak bizi istediğimiz uygarlık 
düzeyine ulaştırmaz. İstediğimiz uygarlık düzeyine 
ulaşmak istiyorsak Batının ilmini de tekniğini de, o 
ilim ve tekniğe kaynaklık eden ahlak ve kültürü de 
almamız gerekir. Kültür ve medeniyet birbirinden 
ayrı değildir.

Görüldüğü gibi her iki yaklaşımın temelinde de 
Türk aydınının zihnindeki Batı sorunu vardır. Aslında 
bütün bir entelektüel tartışma hayatımızı zihnimiz-
deki bu Batı sorunu şekillendirmiştir. Dolayısıyla kül-
tür ve medeniyet meselesi ile ilgili tartışmalarımız-
da Batı sorunu temelinde şekillenmiştir. Batı sorunu 
bütün bir modernleşme tarihimizin temel sorunu-
dur. Kültür ve medeniyet tartışmaları da bu sorunun 
içinden çıkmış ve bu sorunla şekillenmiş bir tartışma 
meselesidir.
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