Osmanl› Kad›n› Hakk›nda Hukuk Kaynaklar›na Dayal› Çal›flmalar

477

Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, Cilt 6, Say› 11, 2008, 477-498

“Prens Sabahattin”* Literatürü Üzerine
Oya OKAN**

BU yaz›da, ‘Türkiye’de Sosyoloji’ bafll›¤› alt›nda yap›lan tüm çal›flmalarda ad›
geçen Sabahattin Bey’i, özellikle Cumhuriyet dönemini haz›rlayan ve bafllang›c›ndan günümüze kadar gelen süreç içinde yeniden gündeme geldi¤i/getirildi¤i dönemler ve gündeme getirilifl biçimi çerçevesinde tan›ma ve tan›tma çabas› içerisinde olaca¤›z.
Sabahattin Bey’in yaflam öyküsü, siyasi serüveni, sosyoloji dünyas›ndaki
yeri ve önemi söz konusu çerçevede yeri geldi¤ince ele al›nacakt›r. Sabahattin
Bey’in sosyologlar ve siyasi tarihçiler aç›s›ndan nas›l ele al›nd›¤›n›1 ve ölümünün ard›ndan gündelik gazeteler de dahil olmak üzere sosyoloji literatüründe
yeniden yer al›fl›n›2 daha önceki çal›flmalar›m›zda de¤erlendirmifltik.
Türkiye’de, Sosyoloji Tarihi ve Türkiye’nin Modernleflme/Bat›l›laflma/Ça¤dafllama tarihi içerikli çal›flmalarda, Sabahattin Bey’in ad›yla karfl›laflmam›z
kaç›n›lmazd›r. Bu çal›flmalarda Sabahattin Bey bir bak›fl aç›s›yla ihmale u¤ram›fl ve toplumsal yap›m›za iliflkin derinlikli analizleri göz ard› edilmifl nitelikli
bir Osmanl› ayd›n› olarak de¤erlendirilirken, di¤er taraftan Jön Türk hareketi
içinde y›k›c› görüfllere sahip, ‘kuruçeflme ve çaml›ca’dan ötesini’ göremeyen ‹ttihat ve Terakki karfl›t› cephenin lideri bir flahsiyet olarak yer alm›flt›r.
Sosyolojinin Türkiye’ye girifl y›llar›ndaki toplumsal ve siyasal koflullar, Türk
sosyolojisinin geliflmesinde etkili oldu¤u gibi günümüze kadar gelen süreç
içersinde de bu etkilenme devam edegelmifltir. Bilindi¤i gibi, sosyoloji, “Bat›
Avrupa ülkelerinde ve XIX. yüzy›lda karfl›m›za ç›kacakt›r. (...) kendisine konu
*

‹smi literatürde yayg›n olarak ‘Prens Sabahattin’ fleklinde kullan›lan Sabahattin Bey,
Mehmet Sabahattin, Sultanzade Sabahattin olarak da an›lmaktad›r. Bu çal›flmam›zda biz
Sabahattin Bey kullan›m›n› tercih ettik.

** Yard. Doç. Dr., ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
1 Oya Okan, “Sosyologlar›m›z ve Tarihi Gerçekler Önünde Prens Sabahattin”, ‹.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-1.Say›, 1988-1989, s. 97-105.
2 Oya Okan, “Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li y›llarda Yeniden Gündeme Gelifli”, ‹.Ü.E.F.
Sosyoloji Dergisi 3. Dizi-12. Say›, 2006, s. 163-174.
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olarak toplumun temel sorunlar›n› ele alacakt›r. (...) sosyolojinin ortaya ç›kmas›na yol açan olay daha önceden varolan ve bilinen sorunlar›n (...) Bat›’n›n
ulaflm›fl oldu¤u uygarl›k düzeyi içinde çözümlenebilece¤i inanc›d›r. (...) Bat›,
elde etmifl oldu¤u dünya egemenli¤ini (…) kendi sorun ve çeliflkilerini çözmekte kullanmay› amaçlamaktad›r. (…) Böylece sosyolojiden beklenen, yaln›zca Bat›’n›n geliflmesi içinde karfl›laflt›¤› sorunlara uygulama alan›nda geçerli çözümler dizisini araflt›r›p gelifltirmek olmufltur.”3
Ayn› dönemlerde, mevcut güçler aras›ndaki tarihsel konumunu yitirmifl ve
yeni durumun getirdi¤i sorunlar içerisinde bocalayan bir Osmanl› ‹mparatorlu¤u vard›r. XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren Bat›l›laflma seçimini yapm›fl
olan imparatorluk ayd›nlar› da sorunlara çözüm bulabilmek amac›yla yeni bilim dal›n›n çözüm önerilerinden yararlanmay› seçeceklerdir. ‘Hasta adam’›
kurtarmak için, sosyoloji biliminin kurucular›n›n gösterdi¤i do¤rultuda yap›lan çal›flmalarla reçeteler sunulacakt›r.
Türkiye’de sosyoloji; kaç›n›lmaz say›lan Bat› seçimini tart›flma konusu yapmam›fl, bu seçimin bizler için kaç›n›lmaz ve toplumumuzun do¤al gelifliminin
ürünü oldu¤unu kan›tlamaya çal›flmakla yetinmifltir. (...) kaç›n›lmaz say›lan ilkeleri yurdumuzda tan›tmak inanc›nda olan sosyoloji, bu çok bilimsel görüntüsüne karfl›l›k çok k›sa süre içinde günlük siyasi çekiflme içine sürüklenmifltir.
‹lk iki önemli sosyolo¤umuz Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp sosyoloji alan›nda savunduklar› de¤iflik sosyoloji anlay›fllar› nedeniyle tart›flmaktad›rlar ama
gerçekte söz konusu olan ‹ttihat ve Terakki ile karfl›tlar› aras›ndaki çekiflmeden
baflka bir fley de¤ildir.4
Sosyolojimizde Sabahattin Bey, Le Play ekolünün ülkemizdeki temsilcisi
olarak an›l›rken, Gökalp Comte-Durkheim çizgisinin izleyicisidir. Türkiye’nin
Bat›l›laflma serüveninde izledi¤i yolun bilimsel temelleri sosyoloji arac›l›¤›yla
at›l›rken, sosyologlar›m›z sorunlara çözüm önerileri getirmifller ama Sezer’in
belirtti¤i gibi Bat›l›laflma konusunda hiç bir çeliflki yaflamayan ayd›nlar›m›z,
geleneksel olarak devlet iflleriyle siyasetin yak›n ilgisi sebebiyle siyasetin günlük çekiflmelerinden de uzak kalamam›fllar ve tam ortas›nda yer alm›fllard›r.5
Sabahattin Bey ve Yetiflti¤i Ortam
Bir anlamda do¤du¤u günden itibaren siyasetin içinde yer alan fakat siyasal önerileri ve görüflleri ile yaflad›¤› y›llarda, Gökalp’in aksine, pek de ilgi gör3 Baykan Sezer, “Türk Sosyologlar› ve Eserleri I”, ‹.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, 3. Dizi-1. Say›, s. 3-4.
4 Sezer, a.g.m., s. 27.
5 Türkiye’de siyaset-sosyoloji ve Sabahattin Bey’in siyasetle iliflkileri konusunda öncelikle
ve özellikle bkz. Baykan Sezer, a.g.m., s. 1-96.
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meyen Sabahattin Bey’in annesi Seniha Sultan, Sultan Abdülmecid’in k›z›, II.
Abdülhamid ve V. Murat’›n k›zkardeflidir. Babas› Halil R›fat Pafla’n›n o¤lu Mahmud Celaleddin Pafla’d›r. “Asaf” mahlas›yla fliirler yazan ve bir de divan sahibi
olan Damat Mahmud Celaleddin Pafla Paris elçili¤inde bulunmufl ve k›sa bir
süre için de olsa Adliye Naz›r› olarak görev yapm›flt›r. Abdülhamit’in devrilmesi amac›yla düzenlenen giriflimlere ad›n›n kar›flmas› üzerine görevinden al›nan
Celaleddin Pafla günlerini, yal›s›nda o¤ullar› Sabahattin ve Lütfullah6 Beylerin
e¤itim ve ö¤renimleriyle ilgilenerek ve dönemin entelektüel çevresindeki dostlar›yla edebî meseleleri tart›flarak geçirir.7 Adeta bir özel üniversitede e¤itim
gören Sabahattin ve Lütfullah Beylerin siyaset ve bilimle iç içe bir yaflamlar›
vard›r. Do¤u ve Bat› dillerine, özellikle de Frans›z diline olan hâkimiyetleri, Bat› gazetelerinden yurt d›fl›ndaki muhalif hareketlerden de haberdar olmalar›na
olanak sa¤lamaktad›r. 8
‹stanbul’dan ayr›lma nedenleri ve biçimi Pafla’n›n siyasetle ba¤lant›s›n›n
sona ermedi¤inin göstergesi oldu¤u gibi Sabahattin Bey’in yaflam› boyunca izleyece¤i siyasetin de bafllang›c›d›r. Ba¤dat Demiryolu imtiyaz›n›n ‹ngilizlere
verilmesi önerisinin yönetim taraf›ndan reddedilmesi üzerine Celaleddin Pafla, ‹ngilizlerin deste¤iyle ülkeyi terk eder. “Siyasi huzursuzluk y›llar› ile dert ortakl›¤› halinde geçirdi¤i ve baba ile iki o¤lun bir nevi siyasi aile efrad› teflkil etti¤i anlafl›l›yor. Nihayet 1899’da yurdu terk etmeleri bu huzursuzlu¤u yeni bir
ümit devrine kalbedecektir.”9
Celaleddin Pafla ve o¤ullar›n›n yurt d›fl›na kaç›fllar›/ç›k›fllar› literatürde
farkl› bak›fl aç›lar›yla ele al›nmaktad›r. Erkul, Pafla ve o¤ullar›n›n yurt d›fl›na
kaçma/ç›kma isteklerinin temelinde üç ana sebep olabilece¤ini belirtiyor: Pafla’n›n Abdülhamit’in bask›s›ndan ve hareket alan›n›n k›s›tlanmas›ndan kaç›fl›, Osmanl›’n›n sorunlar›na çözüm aray›fllar›n›n yurt d›fl›nda gerçekleflebilece¤ine olan inanc› ve o¤ullar›n›n Frans›z e¤itiminden yararlanmalar› iste¤i.10
Akflin, bu kaç›fl›n ‹ngiliz sermaye grubunun temsilcileri taraf›ndan sa¤land›¤›n› belirtirken,11 Durukan’›n aktard›¤›na göre, Ahmet Bedevi Kuran bu iddiay›
reddeder, zira -kendisi de Jön Türklerin Sabahattin kolundan olan- Kuran’a
6 Sabahattin Bey’in kardefli Ahmet Lütfullah Bey (1880-1973) için bkz. Cavit Orhan Tütengil
ve Vedat Günyol, Prens Lûtfullah Dosyas›, ‹stanbul: Çan Yay., 1977.
7 Damat Mahmud Celaleddin Pafla’n›n divan› ve hayat hikayesi için bkz. Ömür Ceylan, Asaf
Divan›: Hanedanda Bir Asi-Damat Mahmud Celaleddin Pafla: Hayat›, Edebî Kiflili¤i, Ankara: Akça¤ Yay., 2003.
8 Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahattin: Hayat› ve ‹lmi Müdafaalar›, ‹stanbul: Günefl Neflriyat, 1977, s. 6-10 ve 21.
9 Ziyaettin Fahri F›nd›ko¤lu, ‹çtimaiyat, ‹stanbul: ‹.Ü.‹.F. Yay., 1961, c. II, s. 373. Akt. Ali Erkul, “Prens Sabahattin”, Emre Kongar (der.), Türk Toplumbilimcileri, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1982, c. I, s. 85.
10 Ali Erkul, a.g.m., s. 86.
11 Sina Akflin, Jön Türkler ve ‹ttihat ve Terakki, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1987, s. 42.
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göre Pafla, Abdülhamit istibdad›na karfl› Jön Türk hareketi içinde yer alma karar›ndad›r.12
Sabahattin Bey ve Muhalif Hareket
1899 y›l›n›n Aral›k ay›nda ‹stanbul’dan ayr›lan Damat Mahmud Celaleddin
Pafla ve o¤ullar› yurt d›fl›ndaki muhalif hareketler çerçevesinde çeflitli etkinliklerde bulundular. Yurt d›fl›ndaki muhalif hareket hanedan mensuplar›n›n kat›l›m›yla canl›l›k kazand›. M›s›r’da bulunduklar› s›rada Hidiv taraf›ndan masraflar› karfl›lanan Sabahattin ve Lütfullah kardefller; Kahire’de 1901 y›l›nda
‘Umum Osmanl› Vatandafllar›m›za Beyanname’ bafll›kl› iki bildiri yay›nlam›fllard›r.13 Cenevre’de yay›nlanmaya bafllayan Osmanl› gazetesi Pafla’n›n giriflimleriyle ‹ngiltere’de ç›kmaya bafllam›fl (1900), M›s›r’da Kanun-i Esasi gazetesine
yard›mlarda bulunulmufl ve nihayet 1902 y›l›nda I. Jön Türk Kongresinin Paris’te toplanmas›nda Sabahattin Bey maddi ve manevi anlamda önemli rol oynam›flt›r. Yurt d›fl›ndaki muhalif hareket, Pafla ve o¤ullar›n›n kat›l›m›yla canlanm›flt›r. Ancak kongre sürecinde hareket ikiye ayr›lm›fl ve muhalefet Sabahattin Bey’in flahs›nda gerçekleflmifltir.
I. Kongrede Sabahattin Bey’in etkisiyle al›nan kararlar ‹ttihat ve Terakkicilerle Sabahattin Bey aras›ndaki uyuflmazl›¤›n da bafllang›c› olacakt›r. Az›nl›k
sözcülerinin de kat›ld›¤› kongrede Abdülhamid’e karfl› ihtilal girifliminde askeri güçlerin deste¤i ve yabanc› ülkelerin müdahalesinin uygun olaca¤› yolunda
karar al›n›r. Bu kararlar muhalefet hareketi içindeki bölünmenin nedeni olacakt›r. Ordunun muhalif hareketlere katk›s›n› sa¤lamak yolundaki ‹ngiliz destekli giriflimlerin baflar›s›zl›¤›14 sonucunda Paris’e dönen Sabahattin Bey sosyoloji/ilm-i içtima ile tan›flacakt›r.
Sabahattin Bey, Le Play ekolü ile Demolins’in Anglo Saxonlar›n Esbab-› Faikiyeti Nedir? bafll›kl› çal›flmas›n› rastlant› eseri görmesiyle tan›fl›r. Sabahattin
Bey pozitif bilim yöntemleriyle sorulara verdi¤i yan›tlardan etkilendi¤i yazar›n
eserini bir gecede okur ve tüm eserlerini edinir.15 Demolins’le kiflisel dostluklar kuran ve ekolün di¤er üyeleriyle de çal›flma olana¤› bulan Sabahattin Bey,
Science Sociale ekolü arac›l›¤›yla siyasi faaliyetlerinin teorik zeminini oluflturur. Baflka bir deyiflle, Science Sociale ekolü sayesinde, siyasal giriflimlerini bilimsel/sosyolojik bir meflruiyet zemininde ifade etme imkan› elde etmifltir. Nitekim Baykan Sezer de iflin bu boyutuna vurgu yapar. Sezer’e göre Sabahat12 Kaan Durukan, “Türk Liberalizminin Kökenleri”, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, c. I,
Tanzimat ve Meflrutiyet’in Birikimi, 2002, s. 145.
13 Sezer, a.g.m., s. 58.
14 Akflin, a.g.e., s. 46.
15 Ege, s. 36.
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tin’in science sociale ilgisi “kendisine yapt›¤› siyasi seçimi savunabilme olana¤› sa¤lad›¤› içindir. ‹ngiltere’ye science sociale okulu arac›l›¤›yla ilgi duymam›flt›r. Aksi söz konusudur.”16
Ege, Sabahattin Bey’in Paris y›llar›nda t›p, kimya ve astronomi gibi bilim
dallar›na olan ilgisinin sürdü¤ünü ve t›bb›n insan bünyesindeki hastal›klar› tedavi etmesi gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bünyesindeki hastal›klar›n tedavisini de tespit edecek bir sosyal bilim aray›fl› içinde oldu¤unu ifade eder. Mardin’in Jön Türklere biçti¤i ‘içtimai tabib’17 rolünün temellerinin aray›fl›ndad›r
Sabahattin Bey. Bu amaçla çeflitli sosyoloji ak›mlar›n› incelemifl, “ruhunu tatmin edecek ilmi esaslar›”18 adem-i merkeziyet ve teflebbüs-i flahsi kavramlar›yla temellenen ilm-i içtima’da bulmufltur. Ekolün görüflleriyle tan›flan Sabahattin Bey Paris’te Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurar.
Cemiyet’in ad› amaçlar›n› ortaya koymaktad›r. 1906’da Paris’te ç›kmaya
bafllayan Terakki gazetesinin ilk say›s›nda aç›klanan cemiyetin amaçlar› aras›nda Meflrutiyet ve Kanun-i Esasi’nin sözü bile edilmemektedir. Akflin, dönemin koflullar› aç›s›ndan adem-i merkeziyet istemenin imparatorlu¤un parçalanmas› anlam›na gelece¤ini ve bu amac›n bilimsellik ve ciddiyetten uzak oldu¤unu belirtmektedir.19
‘Ciddiyetten uzak’ olarak nitelenen bu tutumun geçen zaman içinde belli
aral›klarla gündeme gelmesi göz önüne al›nd›¤›nda aksine bu konu üzerinde
ciddiyetle durman›n gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bir sosyoloji anlay›fl›n›n sorunlara çözüm ilkesi olarak öne sürdü¤ü bu tutumu bir bafl›na de¤erlendirmek yerine sosyoloji anlay›fl›n›n özellikleri ile birlikte görülüp ele al›nmas› gerekmektedir. Buna eklenebilecek fley, bu sosyoloji anlay›fl›n›n eylem prati¤i ile birlikte
de¤erlendirilmesidir.
Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, yaln›zca bir sosyoloji okulu ya da bir sosyoloji anlay›fl›n› tan›yan ve tan›tan insanlar›n bir araya gelip sosyoloji u¤rafl› sürdürdükleri bir kurum olmaktan uzakt›r. Kendi dönemlerindeki bir çok ‘cemiyet’20 gibi çeflitli siyasi etkinlikleri söz konusudur.21 Di¤er taraftan Jön Türk hareketi içindeki bölünme, eylemin ortaya konmas›ndaki yöntem
ile ilgilidir; eylemin hedefi konusunda herhangi bir tart›flma yoktur. Tart›flma
16 Sezer, a.g.m., s. 61.
17 fierif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1983, s.
17.
18 Ege, a.g.e., s. 34-36.
19 Akflin, a.g.e., s. 48.
20 Söz konusu dönemde imparatorluk s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda kurulan çeflitli dernekler için
bkz. Akflin a.g.e., s. 54-65.
21 Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin imparatorluk s›n›rlar› dahili ve haricinde, taraftarlar› arac›l›¤›yla çeflitli ayaklanmalar ve darbe giriflimlerinde de önemli roller
oynad›klar› bilinmektedir. Bkz. Akflin, a.g.e., s. 46-49.
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konusu; Abdülhamid’i devirecek giriflimin nas›l yap›laca¤›, eyleme hangi unsurlar›n destek verece¤idir. Yap›lacak eylem anayas›n›n ilan› ve hürriyetin sa¤lanmas›na yöneliktir. Ülkede güvenli¤in sa¤lanmas› konusunda yabanc› kolluk
kuvvetlerinden22 bile yard›m istenebilece¤ini savunan Sabahattin Bey, eylemin gerçeklefltirilmesi sürecinde de ‹ngiliz deste¤inden yararlanmada sak›nca
görmeyecektir.
II. Jön Türk Kongresi yine Sabahattin Bey’in baflkanl›¤›nda 27 Aral›k 1907
günü Paris’te toplanm›fl ve toplant› sonucunda al›nan kararlarda adem-i merkeziyet ilkesine a¤›rl›k tan›nmas› noktas›nda ‹ttihat Terakki yandafllar› ve Sabahattinciler aras›ndaki ayr›l›k netleflmifltir. Ancak II. Meflrutiyet’in ilan›na yönelik giriflimlerinin baflar›ya ulaflmas›n›n ard›ndan iki cemiyetin birleflti¤i ilan
edilir ve anlaflmazl›k ortadan kalkm›fl gibi görünür (22 A¤ustos 1908).
Sabahattin Bey’in Yurda Dönüflü ve Siyasî Faaliyetleri
Meflrutiyet’in ilan›n›n ard›ndan babas›n›n cenazesiyle birlikte yurda dönen
Sabahattin Bey’in büyük bir kalabal›k taraf›ndan karfl›lanmas› ve dönüflünü bir
propaganda unsuru olarak kullanmas› ‹TC yandafllar›n› tedirgin eder ve tepkilere neden olur. Birleflme planlar›, Sabahattin Bey’in babas›n›n cenazesine kat›lanlara iade-i ziyaretleri s›ras›nda Patri¤in elini öptü¤ü söylentileri ve gazetelerde aleyhinde ç›kan yaz›lar sonucunda iptal edilir. Sabahattin Bey’in I. Kongrenin
ard›ndan bafllayan çeflitli cemiyetler arac›l›¤›yla görüfllerini yayma, muhalif politikalar yürütme ve darbe giriflimlerinde bulunma faaliyetleri yurda dönüflünde
de devam eder. Bu çerçevede ülke içinde de çeflitli oluflumlar ortaya ç›kar.
Sabahattin Bey’in bizzat kendisinin kurdu¤u Paris merkezli Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin yan›s›ra ‘ç›karlar› ç›karlar›m›za uygun bir
devletle anlaflma’ düflüncesini paylaflan Cemiyet-i ‹nk›labiye de ‹stanbul’da faaliyete geçer (1904).23 1908 y›l›nda kurulan “Nesl-i Cedit Kulübü’nün özelli¤i
ise Prens Sabahattin’ci ekibin, ‹kinci Meflrutiyet ortam› içinde, temsilcisi ve devamc›s› olmas›d›r.”24 Sabahattin Bey’in maddi ve manevi desteklerinden yararlanan gençlerin oluflturdu¤u bu cemiyetin kurucular›n›n aras›nda ileriki y›llarda kurulacak olan Meslek-i ‹çtimai Cemiyeti’nin kurucusu Mehmet Ali fievki
22 Ege, a.g.e., s. 72. Teflebbüs-ü fiahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti Program› “madde 6.
Jandarmalar›n tahsil ve talimi için muvakkat bir zaman ecnebi muallim ve zabitler istihdam olunacakt›r.”
23 Lütfullah Bey, Tütengil’in mektupla sordu¤u sorulara yine yaz›l› –ve mektuplar› yay›nlayanlar›n belirtmemelerine karfl›n dipnotlardan anlafl›ld›¤› kadar›yla Frans›zca- olarak verdi¤i cevaplarda, 1904 y›l›nda “belirli bir görevi yerine getirmek için” ‹stanbul’a gizlice girdi¤inden, tutukland›¤›ndan ve “çarçabuk Fransa’ya dönmesinden” söz etmektedir. Bkz.
Prens Lûtfullah Dosyas›, s. 14.
24 Tar›k Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, ‹stanbul: Hürriyet Vakf› Yay›nlar›, 1984, c.
I, s. 399.
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Bey de yer almaktad›r. “Ad› her muhalefet olay›na kar›flan Sabahattin Bey’le
bütünleflmesi cemiyete siyasal bir nitelik vermifltir, umulan etkiyi ve tepkiyi yaratamam›flt›r. (...) Ancak Kulüpte toplanm›fl olan ekip Ahrar F›rkas›’n›n kuruluflunda yer alm›flt›r.”25
Sabahattin Bey’in ismi yaflam› boyunca herhangi bir siyasal parti örgütlenmesi içinde resmi olarak geçmemekle beraber, onun görüflleri do¤rultusunda
kurulmufl olan siyasal partiler vard›r. 14 eylül 1908’de ‹stanbul’da kurulan Osmanl› Ahrar F›rkas›’n›n program› Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti program›n›n ayn›s›d›r.26 Sabahattin Bey baflkanl›¤› kabul etmemifl ama
düflünceleri -bir tek vekille bile olsa- Ahrar arac›l›¤›yla mecliste yer alm›flt›r.
Tunaya’n›n belirtti¤ine göre Ahrar’›n ‹ngiliz siyasal partilerini taklit etti¤i de
ileri sürülmüfltür.
Ahrar F›rkas›, irticai bir darbe giriflimi olarak de¤erlendirilen 31 Mart olay›na
parti yöneticilerinin de kat›ld›¤› iddias›yla kapat›l›r. Cenk Reyhan 31 Mart vakas›n› kendili¤inden ve da¤›n›k, sistemsiz bir muhalefet hareketi27 olarak de¤erlendirirken, ‹nsel, Ahrar F›rkas›’n›n sonunun 31 Mart vakas› ile ilintilenmesinin
daha ileri tarihlerde siyasal liberalizme karfl› olan düflün hareketlerinin siyasal
liberalizm=irtica denklemine baflvurmalar›n› kolaylaflt›rd›¤›n› ifade eder.28 31
Mart hadisesinde Sabahattin Bey’in rolü hala tart›fl›lmakla beraber, darbe girifliminin ard›ndan tutuklan›r. Akflin, Sabahattin Bey’in tutuklanmas›na karfl›n kovuflturulmadan sal›verilmesinin ard›nda da ‹ngiliz ba¤lant›s›n›n alt›n› çizer.29
Ahrar F›rka’s›n›n 31 Mart olay›yla iliflkilendirilerek kapat›lmas›n›n ard›ndan 21 Kas›m 1911’de Sabahattinci çizgide Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas› kurulur.30
Adem-i merkeziyet ilkesini savunan parti program›n›n ilk maddesinde ad›
Hürriyet-i ‹tilaf Entente Libérale F›rkas›31 olarak yaz›l›r. ‹nsel’e göre söz konusu dönemde liberal s›fat› Osmanl›’n›n toplumsal yap›s› ile ilgili bir tasavvuru
yans›tmaktad›r.32 Partinin toplum yap›s› ile ilgili tasavvurlar›n›n yan› s›ra ‹ttihat ve Terakki hükümetinin düflürülmesinde ve Halaskaran-› Zabitan hareketinin düzenlenmesinde önemli katk›lar› olmufltur.
25 Tunaya, a.g.e., c. I, s. 401.
26 Tunaya, ayn› yerde; Sina Akflin, ‘31 Mart Olay›na De¤in Sabahattin Bey ve Ahrar F›rkas›’,
Doç. Dr. Cem Sar’a Arma¤an, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1972, c. XXVII, sy. 3, s. 541560.
27 Cenk Reyhan, “Prens Sabahaddin”, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, c. I, Tanzimat ve
Meflrutiyet’in Birikimi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2002, s. 146.
28 Ahmet ‹nsel, “Türkiye’de Liberalizm Kavram›n›n Soy Çizgisi”, Modern Türkiye’de Siyasî
Düflünce, c. VII, Liberalizm, 2005, s. 58
29 Akflin, “31 Mart Olay›”, s. 138.
30 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Tunaya, a.g.e.
31 Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas› Program› için bkz. Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, c. I, Tanzimat ve Meflrutiyet’in Birikimi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2002, s. 510.
32 ‹nsel, a.g.m., s. 60.

484

TAL‹D, 6(11), 2008, O. Okan

Sabahattin Bey’in ve yak›n›nda bulunan kiflilerin hükümete karfl› darbe giriflimindeki etkinlikleri bilinmektedir. Örne¤in Satvet Lütfi darbe girifliminin
öncüsüdür ve 31 Mart olaylar› sonras›nda, Avusturya pasaportu sayesinde yurt
d›fl›na ç›kmas›na izin verilir. Mahmut fievket Pafla’ya yap›lan suikast›n ard›ndan idama mahkûm edilenler aras›nda Sabahattin Bey de vard›r. Ancak Ege,
söz konusu geliflmelerde Sabahattin Bey’in rolünün siyasi oldu¤unu düflünmemektedir. O, yaflanan geliflmeleri bir bilim insan›n›n ‹ttihat ve Terakki iktidar›yla Science Sociale arac›l›¤›yla mücadele etmesi ve bu u¤urda haks›zl›¤a u¤ramas› olarak de¤erlendirmektedir.33 Cemal Pafla’n›n an›lar›ndan34 anlad›¤›m›za göre ise, Sabahattin Bey ‹ngiliz resmi kurulufllar›ndan birinde koruma alt›nda bulunmaktad›r ve Talat Pafla taraf›ndan uyar›lmas› sonras›nda da, -Atatürk’ün özel doktorlu¤unu yapm›fl ve DP’nin iktidar oldu¤u y›llarda bir dönem
Sa¤l›k Bakan› olarak da görev yapm›fl olan- Dr. Nihat Reflat Belger ile birlikte,
yurt d›fl›na kaçar.
‹ttihat ve Terakki hükümetinin Alman yanl›s› siyasetine karfl› gücünü kullanamayan ve Osmanl›’n›n I. Dünya Savafl›’na Almanlar›n yan›nda girmesini engelleyemeyen Sabahattin Bey, ‹sviçre’deki muhaliflerle birlikte, 1916 y›l›nda
‹ngiltere ve Fransa’da bulunan Türk göçmen ve esirlerden meydana gelen bir
birlikle Türkiye’ye ç›karma yapmay› planlar. Bu plan›n› gerçeklefltiremeyince,
‹stanbul’a girecek yabanc› ordulara halk›n direnifl göstermemesi için ça¤r›da
bulunur.35 Ege’nin, ‹ttihat Terakki’nin siyasi manevralar› sonucunda yurt d›fl›na ç›kmak zorunda kalm›fl, bilimsel çal›flmalar›na ve vatan› için mücadeleye
yo¤unlaflt›¤› konusundaki ›srar›na karfl›n, anlafl›laca¤› üzere, Sabahattin Bey
yo¤un siyasî faaliyetlerde bulunmaktan hiçbir dönem uzak duramam›flt›r.
‹ngiliz iflgali s›ras›nda ‹stanbul’a geri dönüflünde Sabahattin Bey’i karfl›layanlar aras›nda Mehmet Ali fievki Bey vard›r. Mehmet Ali fievki, Sabahattin
Bey’in yoklu¤unda Meslek-i ‹çtimai Dergisi’nin yay›n›n› bafllatm›fl ve dönüflünden birkaç ay önce de Meslek-i ‹çtima Cemiyeti’ni kurmufltur. Mehmet Ali fievki Bey, Sabahattin Bey’in görüfllerini sosyoloji alan›nda yeniden ele alan ve bu
görüflleri tamamlamaya çal›flan bir kiflidir.36 Sabahattin Bey’in son çal›flmas›n›n yeniden bas›m› ve yayg›nlaflmas› da, yine Mehmet Ali fievki Bey taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir.
1924 y›l›nda ç›kar›lan hanedan›n yurt d›fl›na ç›kar›lmas›na dair yasan›n ard›ndan tekrar ülkeyi terk etmek zorunda kal›r. Bu terk edifl bir anlamda bilimsel faaliyetlerinin de sonu gibidir. Uzun y›llar yay›n yapmam›flt›r. 1944 y›l›nda
‘Anglo-Amerikan Efkar-› Umumiyesine Bir Hitab’ ve 1947’de ‘Demokrasi’nin
33 Ege, a.g.e., s. 285-287.
34 Cemal Pafla, Hat›ralar, ‹stanbul: Selek Yay›nlar›, 1959.
35 Do¤an Avc›o¤lu’ndan aktaran Sezer, a.g.m., s. 64-65.
36 Sezer, a.g.m., s. 67.
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‹çtimai ve Vicdani Yeni Bir ‹hatas› Lüzumu’37 bafll›kl› iki yaz›s›n› yabanc› gazetelerde yay›nlatma giriflimlerinde bulunmufltur. Her iki mektup da o dönemde
ABD’de bulunan Nezahet Nurettin Ege’ye yollanm›flt›r. Sabahattin Bey’in 1924
y›l›ndan 1948 y›l›na kadar geçen süre içindeki yaz› faaliyeti de yak›n dostlar›na
yollad›¤› mektuplardan ibarettir. II. Dünya Savafl› y›llar›nda, ilgisinin ABD’ne
ve dünyan›n yeni konjonktürüne kayd›¤› anlafl›lan Sabahattin Bey’in görüflleri
de¤iflmemifl, yön de¤ifltirmifltir.
30 Haziran 1948’de ‹sviçre’de yaflama veda eden Sabahattin Bey’in yurda
dönüflü de yaflam›n›n flekillenmesinde önemli rol oynayan babas› Mahmud
Celaleddin Pafla gibi bir tabut içinde olacakt›r. 1952 y›l›nda ‹stanbul’a getirilerek babas›n›n yan›na defnedilen Sabahattin Bey’in naafl›n›n nakli konusunda
daha önceki bir çal›flmam›zda38 da belirtti¤imiz gibi ayr›nt›l› bir bilgi yoktur.
Sabahattin Bey’in Görüflleri
Türkiye Nas›l Kurtar›labilir?, Sabahattin Bey’in ‹ttihat ve Terakki döneminde
ve ‹ttihat ve Terakki ile çekiflmeleri s›ras›nda yaz›lm›fl ‘‹zah’lardan ve ‘Mektup’lardan sonra yay›nlanan en kapsaml› çal›flmas›d›r. Sabahattin Bey kendisini
siyasi çekiflmelerin d›fl›nda tan›mlar. Dolay›s›yla ‹ttihat ve Terakki ile bir iktidar
çekiflmesi içinde olmayan Sabahattin Bey’e göre Türkiye’nin sorunlar›na çözüm
noktas›nda ve bilim anlay›fllar›ndaki ayr›l›klar sebebiyle çat›flmalar do¤mufltur.
Sabahattin Bey’in “‹zahlar ve Mektuplar”› ve Science Sociale ekolü do¤rultusundaki sosyoloji anlay›fl›na dair metinler39 ayr›nt›l› bir biçimde ve farkl› dönemlerde çok say›da çal›flmada yer ald›¤› gibi, Sabahattin Bey’in siyasi etkinliklerini ele alan tüm çal›flmalarda da görüfllerine yer verilmifltir.
Sabahaddin Bey’in 1913 y›l›nda yazd›¤› Türkiye Nas›l Kurtar›labilir? bafll›kl› çal›flmas› ‹ttihat ve Terakki hükümeti taraf›ndan toplatt›r›lm›flt›r. Mondoros
Mütarekesi’nin ard›ndan 1918 y›l› Kas›m ay›nda Mehmed Ali fievki Bey taraf›ndan bas›lan çal›flman›n yeni harflerle ikinci bask›s› 1950 y›l›nda ‹stanbul Muallimler Birli¤i Terbiye Encümeni taraf›ndan yay›nlan›r. Muzaffer Sencer’in günün Türkçesine çevirisi ise ancak 1965 y›l›nda gerçekleflir.
Sabahattin Bey’e göre “sosyoloji ad›yla ç›kan yay›nlarda ne köklü bir çözümleme var, ne de verimli bir gidifl.”40 Ona göre, di¤er bilimleri çevresinde
37 Ege, a.g.e., s. 457-477; Mehmet Ö. Alkan (der.), Prens Sabahaddin: Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, Bütün Eserleri, ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2007, s. 491-496 ve 504-551
38 Okan, “Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li y›llarda Yeniden Gündeme Gelifli”, s. 168.
39 Örne¤in: Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahattin: Hayat› ve ‹lmî Müdafaalar›; Ahmet Zeki ‹zgöer (haz.), Prens Sabahattin, Görüfllerim, ‹stanbul: Buruç Yay., 1999; Rukiye Akkaya,
Prens Sabahattin, Ankara: Liberte Yay., 2005; Mehmet Ö. Alkan (der.), Prens Sabahaddin:
Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, 2007; Prens Sabâhaddîn, Türkiye Nas›l Kurtar›labilir? ve ‹zâh’lar, Fahri Unan (çeviriyaz›), Ankara: Ayraç Yay., 1999.
40 Prens Sabahattin, Türkiye Nas›l Kurtar›labilir, ‹stanbul: Elif Yay›nlar›, 1965, s. 33.
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toplayacak olan merkezî bilimin dayand›¤› temel, -Sabahattin Bey’in Le
Play’nin düflünceleriyle tan›flt›¤›nda bu ak›m›n en önde gelen temsilcisi olarak
kabul edilen- Edmond Demolins’in ‘müstesnâ dehâ-y› ilmîsiyle’ ortaya ç›kard›¤› ‘Classification Sociale’ s›n›flamas›d›r. “Bu sosyal s›n›flamay› tan›mak,
uluslar›n herbirinin hangi yap›ya ne derecede ba¤l› oldu¤unu bilmek demektir
(...) bir sosyal yap›dan -gerekli koflullar alt›nda- di¤er bir sosyal yap›ya geçmek”41 ve “Science Sociale yard›m›yla sosyal hayat›m›z›n en belirsiz ve karanl›k sorunlar›n› ayd›nlatarak ve aç›klayarak gelecek yolculu¤unu öylece güvence alt›na almak mümkün”dür.42
Sabahattin Bey’in Türkiye’yi kurtaracak yegane bilimsel görüfl olarak sundu¤u toplumsal yap› analizleri Le Play’nin sosyolojik yaklafl›mlar›ndan hareketle dernek kuran ve Le Science Sociale adl› bir de dergi ç›karan Edmond Demolins, Henri de Tourville ve Paul Descamps gibi isimlerin bafl›n› çekti¤i düflünsel çevre kaynakl›d›r. Yay›nlar› sebebiyle Science Socialeciler olarak adland›r›lan ve Le Play’nin karmafl›k düflüncelerini daha basitlefltirerek, sistemlefltirerek ve vülgarize ederek kamuoyuna sunan, bu anlamda düflünür ile halk aras›nda ba¤ kurmaya çal›flan bu çevre; baflar›l› bir emperyal güç olarak kabul ettikleri ve toplumsal kurum ve geleneklerle çat›flmadan da modernleflebilmenin
mümkünlü¤ünü gösterdi¤ini düflündükleri ‹ngiltere’yi Fransa’ya örnek model
olarak sunmaktad›r. De Tourville, Demolins ve Descamps’›n gayretleriyle Le
Play’nin karmafl›k aile s›n›flamas›, dünya üzerindeki toplumlar›n farkl›l›klar›n›
aç›klay›c› bir ‘toplum tasnifi’ kuram›na dönüfltürülmüfltür. Bu yaklafl›m, dünya üzerindeki toplumlar› ‘infiradî/bireyci’ ve ‘tecemmüî/cemaatçi’ fleklinde iki
grup halinde de¤erlendirir. Bu ayr›mla, ayn› zamanda, toplumlar›n geliflmiflliklerinin ya da geri kalm›fll›klar›n›n da aç›klamas› yap›lmak istenmifltir. Baflka bir
deyiflle, muhafazakar düflüncenin toplumun temeli olarak gördü¤ü aile biriminin tipinden bafllanarak toplumlar›n geliflmifllik seviyesi bilimsel olarak aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu durumda, toplumlar›n mevcut geliflmifllik düzeylerine de baflvurulmak suretiyle bilimsel bir kanun olarak ortaya konuldu¤u üzere, dünyan›n geliflmifl toplumlar› bireyci aile (do¤al sonucu olarak da ‘bireyci
toplum’) tipine, geri kalm›fl toplumlar› da genifl aile (dolay›s›yla da ‘cemaatçi
toplum’) tipine sahip toplumlard›r.
Sabahattin Bey, Demolins’in ayr›m›ndan yola ç›karak, yönetim flekli ne
olursa olsun cemaatçi yap›lar›n her yerde ayn› sonucu verdi¤ini ve yönetim hayat›n›n bireye üstün tutuldu¤u bu toplumlar›n siyasal zorbal›k ve sosyal yoksulluklara mahkum olduklar› sonucuna var›r. Türkiye de Do¤ulu bir toplum
olarak cemaatçi yap›dad›r ve bu nedenle de yönetim biçimimizde herhangi bir
de¤ifliklik sorunlar› çözmeyecektir. Çözüm, Do¤ulu toplum özelliklerimizden
41 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 35.
42 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 36.
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s›yr›larak Bat›l› toplumlar›n bireyci yap›s›n› Meslek-i ‹çtimai (Sosyal Ö¤reti)
arac›l›¤›yla uygulayarak yeni bir toplum yaratmakt›r. “Science Sociale, Sosyal
Ö¤reti’ye temel oldu¤u gibi, Ö¤reti de Türkiye’nin en vicdanl› çocuklar›n›n dayanak noktas›”43 olmaktad›r.
Kendisini, Le Play’ci olmaktan çok Science Socialci olarak tan›mlayan Sabahattin Bey44 pratik sorunlara e¤ilen Le Play’nin monografik araflt›rmalar›ndan hiç söz etmez. Toplumlar aras›ndaki farkl›l›klar ve bu farkl›l›klar›n nedeni
olarak belirlenen toplumsal yap› analizleri Sabahattin Bey’in siyasetine bilimsel bir dayanak –ve hatta bilimsel bir meflruiyet- noktas› oluflturmak aç›s›ndan
daha önemlidir.
Fransa’n›n sorunlar›na e¤ilen Science Sociale ekolü yazarlar›n›n ‹ngiltere’ye öykünmeleri “bu devletin Frans›z devrimiyle ortaya ç›kan modern ve
merkezi klasik devlet modelinin d›fl›nda yer almas›ndan ve “eski düzeni tamam›yla ortadan kald›rmadan modernleflmeyi baflarabilmifl olmas›ndan”45
kaynaklanmaktad›r.
Demolins’e göre Fransa’n›n ‹ngiltere’nin gerisinde kalmas›n›n sebebi
Fransa’n›n sömürgelerini yönetecek idareciler yetifltirecek anlay›fla sahip olmamas›yd›. Aristokratlar sömürgelere yerleflmeye özendirilmiyordu. Devrim
sonras› Fransa’da e¤itim politikas› bu duruma engel oluflturuyor, insanlar
devlete hizmete yöneliyor ve merkezi devleti güçlendiren bireyler olmalar›na
sebep oluyordu.
Demolins, XIX. yüzy›l sonunda aristokratlar›n kendilerine yeni yaflam alanlar› yaratarak sömürgelere yerleflmelerini ve Fransa’ya hizmet etmelerini öneriyordu. ‹nsanlar e¤itim arac›l›¤›yla merkezi devlete hizmet etme arzusundan;
‘cemaatçi’ tarzdan ‘bireyci’ yaflant› tarz›na geçebilirler ve ‘bireyci’ olarak yetifltirilecek yüksek s›n›f mensuplar› olarak toplumu devrim öncesi koflullara tafl›yabilirlerdi. Demolins, amac›na yönelik olarak, Paris’in bat›s›nda ‘Ecoles des
Roches’ad›yla özel bir okul da kurmufltu.46
Sabahattin Bey ve Önerileri
Toplumsal yap›m›zla ba¤lant›land›rarak sorunlar›m›z› çözümlemeyi amaçlayan Sabahattin Bey’e göre düflünce yap›m›z, okullar›m›z, e¤itim sorunlar›m›z, mülkiyet biçimimiz, yönetim yap›m›z k›saca sosyal örgütlenme biçimi43 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 46.
44 Sezer, a.g.m., s. 45.
45 Aykut Kansu, “Prens Sabahaddin’in Düflünsel Kaynaklar› ve Afl›r›-Muhafazakâr Düflüncenin ‹thali”, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, c. I, Tanzimat ve Meflrutiyet’in Birikimi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2002, s.158.
46 Kansu, a.g.m. s. 160-161. Bu noktada Sabahattin Bey’in devamc›lar›ndan Nezahet Nurettin Ege’nin ‹stanbul Erenköy’de Günefl Koleji’ni kurmufl oldu¤unu hat›rlatal›m.
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mizden kaynaklanan hastal›klar›m›z›n tedavisi ‘cemaatçi yap›m›z›n’ getirdi¤i
‘merkezi’likten ‘adem-i merkeziyet’e do¤ru uzanan bir süreçte gerçekleflecektir. Madem e¤itim arac›l›¤›yla yap› de¤iflikli¤i mümkündür, bizde de kurulacak
yeni okullar arac›l›¤›yla yap› de¤iflikli¤i için gerekli ad›mlar at›labilir. Yeter ki
“Science Sociale’in bireyci e¤itim üzerindeki araflt›rmalar›ndan ve ‹ngilizler’in
‘Public School’undan ve yeni okullar›n e¤itimsel koflullar›ndan esinlenerek, ülkenin uygun yerlerinde k›z ve erkekler için ayr› ayr› kurulacak e¤itim kurumlar›na, o okullardan iflinin eri e¤itmen ailelerin getirilmesi; gençlerimizde bireyci kiflili¤i yaratmak için Anglo-Saxon e¤itim çevresinden, özel hayatlar›n›n aile
ve çiftlik [gibi] kurumlar›ndan yararlan›lmas›; bu yollarla yetiflecek gençlere,
topra¤a güçlüce yerleflecek, ba¤›ms›zl›klar›n› kendi çal›flmalar› ile yaratmay›
haz›rlayacak gerekli kolayl›klar›n gösterilmesi”47 gerçekleflsin.
Sabahattin Bey yukar›da teklif etti¤i yöntemin ‘müteflebbis müstahsiller’,
‘hakikî mürebbîler’ yetifltirilece¤i ve “münevver ve pratik bilgilere sahip gençlerle namuslu köylülerimiz aras›nda ifl münasebetleri kurarak Türkiye’de koskoca bir refah ve medeniyet cihan› yarataca[¤›]”48 düflünülmektedir. Türkiye’nin sömürgeleri olmad›¤›na göre ülke içinde uygulanacak e¤itim sistemi arac›l›¤›yla ‘tar›m patronlar›’n›n ‹ngilizler’in sömürgelerinde gerçeklefltirdi¤i tarzda bir yönetici s›n›f olarak kullan›lmalar› uygun olacakt›r. Ege’nin de belirtti¤i
gibi “Prensin müdafaa etti¤i terbiye sistemi köy çocuklar›n› ücretsiz yat›l› okutmak suretiyle onlar› mecburî hizmetle çal›flt›rmak de¤il, malî vaziyetleri müsâit olan aile çocuklar›n›, aziz Vatan’›m›z›n tabiî servetlerini muvaffakiyetle iflletecek müteflebbis, faal gençler olarak yetifltirmek gayesini hedef almakta idi.49
Merkezîlikten adem-i merkeziyet’e geçifl, merkezî yönetimin s›n›rland›r›larak yerel yönetimlere her türlü yetkinin verilmesini de içermektedir. Kolluk
kuvvetleri, adlî ifller, e¤itim, mülkiyet, ulusal zenginliklerin iflletilmesi ve malî
ifllerde de merkezd›flç› anlay›fl geçerli olmal›d›r. Yerel yönetimlerin düzenlenebilmesi için meydana getirilecek kurullar›n baflkanl›klar›na, “Hindistan ve M›s›r gibi yerlerin yönetimlerinde edimsel yararl›l›k göstermifl olan ‹ngilizler’den
devlet görevine al›nacak birtak›m kifliler”50 yetenek ve deneyimlerinden yararlanmak üzere getirilmelidir.
Sabahattin Bey, cemaatçi ve merkeziyetçi olarak s›n›fland›rd›¤› Osmanl›
Devleti’nin memurlar toplumu oldu¤unu ve devleti bu durumdan kurtarman›n kiflisel giriflimcili¤in e¤itim arac›l›¤›yla gelifltirilmesiyle gerçekleflece¤ini savunur. E¤itimin Meslek-i ‹çtimai kurallar› çerçevesinde yeniden düzenlenmesiyle bireyci ve merkezd›flç› Bat›l› bir toplum olunaca¤› düflüncesindedir. “Sabahattin Bey toplum yap›s›na önem verir gözükmektedir. Ancak yine kendisi47 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 63-64.
48 Ege, a.g.e., s. 231.
49 Ege, a.g.e., s. 238.
50 Prens Sabahattin, a.g.e., s. 63.
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ne göre ana kay›tlay›c› ö¤e toplum yap›s› de¤il, özel giriflimdir. Özel giriflimin
yaratt›¤› giriflken, yetkin ve yetenekli kiflilerdir.”51 Teflebbüs-i fiahsi ve Adem-i
Merkeziyet do¤rultusunda ‘varl›¤›m›z›n devam› sorunu’nun çözülebilece¤i iddia edilmektedir.
Sabahattin Bey’in ‘Türkiye Nas›l Kurtar›labilir?’ sorusu Osmanl›’n›n son
dönem ayd›nlar›n›n temel problemidir. Özellikle Fransa’da yaflayan muhalifler
devletin nas›l kurtar›laca¤› kayg›s›yla çözüm aray›fl›ndad›rlar. Türkiye’de bu temel devlet sorununu çözme misyonuyla ortaya ç›kan sosyoloji kurtar›c› bir
prensip olarak düflünülmüfltür. Herkes bir filozofun veya sosyologun ete¤ine
sar›larak Türkiye’yi kurtarmak çabas›ndad›r.52 Bu soruya verilen cevap ayn›d›r,
ama amaca ulaflmakta kullan›lacak yöntemlerde farkl›lar vard›r. Sabahattin
Bey arac›l›¤›yla Türkiye’de tan›nan Le Play sosyolojisi de söz konusu sorunu
çözme iddias›n› tafl›yan çözüm önerilerinden biridir. Tanyol’un belirtti¤i gibi
devlet sorunu olarak ortaya ç›kan sosyoloji politikan›n yede¤inde kalm›flt›r.53
Sabahattin Bey ve Sosyoloji/Siyaset Ard›llar›
Türkiye’de sosyoloji ve siyasetin iç içe geçmiflli¤inin temeli olan bu gelene¤in bir uzant›s› olarak Sabahattin Bey ve Science Sociale ekolü Cumhuriyet’in
ilk y›llar›nda sosyolojinin ilgi alan›nda de¤ildir. Sabahattin Bey’in çevresinden
isimler Cumhuriyet kadrolar›yla iliflkide olsalar bile Science Sociale’in etkinli¤i
Muallimler Birli¤i çevresiyle s›n›rl› kalacakt›r. Türkiye’de de “Science Sociale’i
benimseyenlerin hemen hepsi ya aslen maarifçidir, hocad›r veya sonradan pedagojiyi, hocal›¤›, terbiyecili¤i tercih etmifllerdir. Sabahattin Bey de (...) bir
maarifçi ve manevi mürflit olarak irfan hayat›m›za mal olmufltur. (...) Muallimler Birli¤i’nin onu tutmas› da bundand›r.”54
Meflrutiyet ilan›n›n ard›ndan yurda dönen Sabahattin Bey, aralar›nda Satvet Lütfi, Ahmet Bedevi Kuran ve Mehmet Ali fievki Bey’in de bulundu¤u gençlerle görüfllerini paylafl›r. Demiray, Sabahattin Bey’in görüfllerinin farkl›l›¤› ile
yurda dönen ayd›nlar aras›nda ön plana ç›kt›¤›n› düflünür. O’nun bir Science
Sociale’ci olarak “politikan›n kaypak sahas› d›fl›nda duran selim ak›ll› münevver gençlerle iflbirli¤i yapt›”¤›n›n alt›n› çizer.55
Demiray’›n tan›mlamas›na uyan gençlerden biri de Mehmet Ali fievki
Bey’dir. “Science Socialciler Mehmet Ali fievki Bey’nin ç›kard›¤› ‘Meslek-i ‹çti51 Sezer, a.g.m., s.81
52 Cahit Tanyol, “Türk Sosyolojisinin Baz› Sorunlar›”, Cumhuriyetin 50. Y›l›na Arma¤an, ‹stanbul: ‹ÜEF Yay., 1973, s. 429.
53 Tanyol, a.g.m. s.432.
54 Tahsin Demiray, “Science Sociale’in Türkiye’ye Gelifli ve Bizdeki Tesirleri”, Le Play Sosyolojisinin 100. Y›l›, ‹stanbul: Türkiye Yay›nevi, 1957.
55 Demiray, a.g.m., s. 28.

490

TAL‹D, 6(11), 2008, O. Okan

mai’ mecmuas› etraf›nda birleflirler ve ‘Meslek-i ‹çtimai Cemiyet-i ‹lmiye’sini
(Haziran 1919) kurarlar. Dergi ancak alt› say› ç›kar. Bu arada ‹stanbul’a gelip
tekrar neflriyata bafllayan Prens Sabahattin’e fahri ‘içtimaiyat’ profesörü ünvan› verilmesi mevzuubahs oluyordu.”56 Türkiye Nas›l Kurtar›labilir?’in 1918 y›l›nda Mehmet Ali fievki Bey taraf›ndan bas›ld›¤›n› yeniden hat›rlatal›m. Sabahattin Bey’in yurt d›fl›na ç›k›fl›n›n ard›ndan Mehmet Ali fievki Bey, Tahsin Demiray, Selahattin Demirkan57 gibi isimler ayn› çevre içinde etkinliklerini sürdüreceklerdir.
1931’de kurulan Muallimler Birli¤i’nin kapat›lmas›na kadar geçen süre
içinde Ethem Menemencio¤lu, Mehmet Ali fievki Bey, Hilmi Ziya ve Tahsin
Demiray çal›flmalar›n› sürdürmüfllerdir. Mehmet Ali fievki Bey’in 1930’larda
yapt›¤› monografik çal›flmalar ekolün s›n›rl› çal›flmalar› aras›nda yer alacakt›r.
Köye Do¤ru dergisi sahibi Selahattin Demirkan, Sabahattin Bey’in bir takipçisi
olarak köy bürolar›nda çal›flm›flt›r. Muallimler Birli¤i 1930’lu y›llarda flehircilik
alan›nda da faaliyetlerde bulunmufl, Science Sociale Derne¤i genel sekreteri,
‘ilm-i içtiman›n tan›nm›fl bir üstad› ve ürbanist’ Alfred Agache ‹stanbul’un yeniden imar› ile ilgili bir proje çerçevesinde Mehmet Ali fievki Bey’in ve Tahsin
Demiray’›n daveti üzerine Türkiye’ye gelerek çeflitli konferanslar vermifltir.58
S›n›rl› bir çevrede etkinli¤ini sürdüren Science Sociale ekolü, 1930’lu y›llar›n
sonunda Gökalp’in kürsüsünde, Mehmet Ali fievki Bey’in flahs›nda, ‹stanbul
Üniversitesi’nde kendine yer bulmufltur.
Sabahattin Bey’in sosyolojimizdeki iki öncüden biri olma s›fat›n›, düflünce
yaflam›m›zda izleyiciler bulmas›yla kazanm›flt›r. Kendisinin sürekli siyasetin
d›fl›nda görülmesi yönündeki ›srarl› iddialar›na karfl›n, toplum sorunlar›na
karfl› çözüm önerilerinin gündemde olmas›n› siyasetle olan iliflkisi sa¤layacakt›r. Sabahattin Bey’in sosyoloji alan›ndaki izleyicileri ekolün yöntemleri do¤rultusunda çal›flmalar yaparak devaml›l›¤› sa¤lamaya çal›fl›rken, siyaset alan›ndaki yandafllar› da dönemin koflullar›na göre faaliyetlerine devam etmifllerdir. Sabahattin Bey’in sosyoloji ve siyaset ajandas›na yeniden girifli ölümünün
ard›ndan gerçekleflecektir.
Türkiye Nas›l Kurtar›labilir?’in bas›m tarihleri Sabahattin Bey’in yeniden
gündeme getirildi¤i dönemlere iflaret etmesi bak›m›ndan da dikkat çekicidir.
1918 y›l›nda M. Ali fievki Bey’in ard›ndan Muallimler Birli¤i 1950 y›l›nda yeni56 Lütfi Eriflçi, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyas› (1)”, Sosyoloji Dergisi,
1941-1942, c. I, sy. 1, s. 161.
57 Demirkan’la ilgili ayr›nt›l› bir çal›flma için bkz. Müge Civan, “Selahattin Demirkan’›n Eserleri ve Sosyoloji Anlay›fl›”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: ‹Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
Dan›flman: Recep Ertürk.
58 Demiray, a.g.m., s. 31-33.
59 1950’li y›llar›n getirdiklerine iliflkin genifl bir de¤erlendirme için bkz. Sosyoloji Dergisi,
2006, 3. dizi 12. say›.
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den çal›flman›n yay›n›n› gerçeklefltirir. 1950’li y›llar59 “topyekün iki s›cak dünya savafl›n›n ard›ndan, yine topyekün ‘so¤uk savafl’›n bafllad›¤› y›llard›r da.”60
‹ki kutuplu dünyada Türkiye, taraf›n› belirlemifl ve “so¤uk savafl öncesindeki
çeyrek yüzy›ldan farkl› olarak yeniden Bat› içi çekiflmenin taraf› olmufltur.”61
Çal›flmalar›nda ortaya koydu¤u görüflleriyle ‹ngilizlere, dolay›s›yla da ‹ngiliz siyasetine özel bir önem veren Sabahattin Bey Bat› içi çekiflmede tavr›n› aç›kça
belirten düflünürlerimizdendir. II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ABD, ‹ngiltere’nin uluslar aras› iliflkilerdeki konumunu devrald›¤›nda Sabahattin Bey’in
görüflleri de¤iflmeyecektir ama “‹ngiltere yerine ABD konularak metinleri yeniden”62 okundu¤unda anlam kaymas› olmayacakt›r.
Sabahattin Bey’in ölümünün ard›ndan sosyoloji çevrelerinde canlanan ilgi,
onun sosyalbilimcili¤ini ön plana ç›karan ve özellikle siyaset d›fl› kalma arzusunun alt›n›n çizildi¤i yaz›larla bafllar. Tanyol ve Tütengil’in63 çal›flmalar›n›n yan›s›ra Türk Sosyoloji Cemiyeti’nin kuruluflu ve Cemiyet üyeleri aras›nda Ege çifti
gibi isimlerin yer almas› Sabahattin Bey’in etkisinin kan›t›d›r.64 Türk Sosyoloji
Cemiyeti üyeleri ve Sabahattin Bey’in izleyicileri 1957 y›l›nda düzenledikleri anma toplant›s›nda Le Play ve Sabahattin Bey’in çal›flmalar› ve kiflilikleri aras›nda
kurduklar› ba¤lant›larla, onun bilim insan› özelli¤ine vurgu yaparlar.
Sosyoloji dünyas›ndaki ilginin yan›nda ölümüyle birlikte Sabahattin Bey
gazete sayfalar›nda da haber olarak yer al›r. Yeni nesillerin, büyük Türk düflünürü ve e¤itimcisi olan Sabahattin Bey’in fikirleriyle tan›flmas› gerekti¤i konusunda uzlaflma vard›r. Özellikle Ahmet Emin Yalman,65 ülkenin yeni Sabahattin Beyler’in yetiflmesine ihtiyac› oldu¤u konusunda ›srarc›d›r.66
Sabahattin Bey’in uzun süren sessizli¤i, “‹sviçre’de ömrünü tamamlad›¤›
y›llarda dünya tarihindeki yeni geliflmelere ba¤l› olarak ülkemiz gündemine
yeniden girerek sona ermifltir. Ölümü haberlerinin ard›ndan cenazesinin getirilifl haberleri, cenazenin getiriliflinin ‹stanbul’da toplanan Uluslararas› Sosyoloji Kongresi ile ayn› günlere tesadüf etmesi, ancak iki olay aras›nda hiçbir ba¤lant› kurulmam›fl olmas› da ilgi çekicidir. Bu gündeme gelifli Prens Sabahat60 Recep Ertürk, “50’li Y›llar Türkiyesinin Sosyoloji Dünyas›ndan Günümüze”, Sosyoloji Dergisi, 2006, 3. dizi 12. say›, s. 180.
61 Ertürk, a.g.m. s. 181.
62 Okan, “Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li y›llarda Yeniden Gündeme Gelifli”, s. 165.
63 Cahit Tanyol, “‹çtimai Monografi Haz›rl›klar›: Prens Sabahattin”, Sosyoloji Dergisi, 1949,
sy. 4-5, s. 148-157; Cavit Orhan Tütengil, “Prens Sabahattin (1877-1948)”, Sosyoloji Dergisi, 1949, s. 4-5, s. 158-220.
64 Okan, “Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li y›llarda Yeniden Gündeme Gelifli”, s.167.
65 Yalman, XX. yüzy›l bafl›nda Amerika’da e¤itim görmüfltür. Wilson Prensipleri Cemiyeti’nde yer alm›fl, Anglo-Amerikan modeli hayran› ve komünizm muhalifidir. Ayr›nt›l› bilgi
için bkz. Aliyar Demirci, “Ahmet Emin Yalman”, Modern Türkiye’de Siyasî Düflünce, c. VII, Liberalizm, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2005, s. 473-479.
66 Ahmet Emin Yalman, “Sabahaddin Bey”, Vatan, 10 Eylül 1952.
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tin’in görüflleri temelinde kurulan siyasi partiler izleyecektir. 50’li y›llarda, Türkiye Köylü Partisi, Hürriyet Partisi, Prens Sabahattin’in görüflleri temelinde
topluma yön verme giriflimleri olarak hat›rlanmas› gereken olaylard›r. Ancak
50’li y›llarda Prens Sabahattin’in veya görüfllerinin çeflitli biçimlerde öne ç›kar›lmas› giriflimleri toplum deste¤i görmeyecektir.”67
Türkiye Köylü Partisi’nin kurucular›ndan Tahsin Demiray,68 1950’li y›llardaki geliflmeler do¤rultusunda faaliyetlerde bulunmufl isimlerden biridir. Sabahattin Bey’in görüfllerinden yararlanmalar› konusunda Demokrat Parti’ye
önerilerde bulunan Demiray, bekledi¤i ilgiyi bulamay›nca kendi yolunu çizmeye karar verecektir. ‘Le Play Sosyolojisi’nin Yüzüncü Y›l›’ bafll›kl› toplant›n›n
düzenleyici isimlerinden biri olan ve sunumlar›n bas›m›n› yay›nevinde gerçeklefltiren Demiray, Ertürk’ün ifadesiyle, muhtemelen “bugün yaflasayd› en gözde sosyolog ve kuramc› olacakt›.”69
Toplum deste¤i görmeyen bir di¤er parti de, 1954 y›l›nda kurulan Hürriyet
Partisi’dir. Partinin kuruluflunda yer alan Mardin70 de, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Sabahattin Bey’e yönelik bir ilginin olufltu¤u konusunun alt›n› çizer.
Ancak bu ilginin tarihsel nedenleri üzerinde durmaz. Mardin’e göre, Sabahattin Bey’in görüflleri “baz›lar›nca, toplum ‘tabu’lar›m›za dokundu¤u için be¤enilmemifltir.”71 “Sabahattin Bey’in trajedisi sosyoloji tekniklerini bir siyasi
program olarak göstermek zorunda b›rak›lm›fl olmas›d›r.”72 Mardin, Sabahattin Bey’in düflüncelerinde samimi oldu¤unu ve sosyal kökenine ra¤men halka
güvendi¤ini, ama “bireyci yanlar› kuvvetli bir elit yetifltirmek” istedi¤ini vurgular.73 Sabahattin Bey’in güvendi¤i halk ise, bireyci yanlar› kuvvetli elitlerin kurduklar› partilere itibar etmeyecektir.
Sabahattin Bey’in ölümünün ard›ndan yeniden gündeme gelifli siyasi koflullar›n de¤iflimiyle paralellik göstermifltir ve önemlidir. Türkiye’de sosyoloji ve siyaset iliflkisinin gösterdi¤i özelli¤i Sabahattin Bey’in yeniden hat›rland›¤›, hat›rlat›ld›¤› dönemlere bakarak izleyebilmek mümkündür. Sabahattin Bey ekolünün sosyoloji çevresindeki devaml›l›¤› konusundaki baflar›s›zl›¤›na ve istikrar67 Okan, “Prens Sabahattin’in Ölümü ve 50’li y›llarda Yeniden Gündeme Gelifli”, s. 172.
68 Tahsin Demiray’›n yaflam› ve Sabahattin Bey’le iliflkileri konusunda ayr›nt›l› bir de¤erlendirme için bkz. Recep Ertürk, “Cumhuriyet Döneminde Bir Le Playci: Tahsin Demiray,”
‹.Ü.E.F. Sosyoloji Dergisi, 1988-1989, 3. Dizi-1.Say›, s. 107-146.
69 Ertürk, “Cumhuriyet Döneminde Bir Le Playci: Tahsin Demiray”, s. 129.
70 fierif Mardin, 15 May›s 2007 tarihinde Ruflen Çak›r’la Vatan gazetesinde yapt›¤› röportajda
Hürriyet Partisi ile olan iliflkilerini hata olarak gördü¤ünü belirtmektedir. Ancak Mardin,
1994 y›l›nda yine benzer bir giriflimde bulunmufl ve Yeni Demokrasi Hareketi’nin kuruluflunda yer alm›flt›r.
71 Mardin, a.g.e., s. 210
72 Mardin, a.g.e., s. 217
73 Mardin, a.g.e., s. 220.

“Prens Sabahattin”* Literatürü Üzerine

493

s›zl›¤›na karfl›n önerdikleri siyasetin geçen zaman zarf›nda hükümet etme baflar›s›na ulaflt›¤› söylenebilir. Baflar›s›z geçen ilk denemelerin ard›ndan 1980’lerde
Özal iktidar› dönemlerinde Anavatan Partisi bakanlar›n›n Prens Sabahattin’in
devamc›lar› olduklar›na dair beyanlar›n›n yan› s›ra, günümüzde de AKP hükümeti bakanlar› yine Sabahattin Bey’e at›fla e¤itim programlar› aç›klamaktad›rlar.
2000’li y›llar Sabahattin Bey’e ilginin yeniden gündeme geldi¤i ve hakk›nda
çok say›da çal›flman›n bas›ld›¤› dönem olarak ifade edilebilir. Sabahattin Bey’e
iliflkin literatürün yeniden oluflturuldu¤u günümüzde, görüfllerinin yeniden
tan›t›ld›¤› çal›flmalar›n yan› s›ra her kesimden gündelik gazetelerde ve internet
sitelerinde onlarca makalede Sabahattin Bey’in ad› an›lmaktad›r.
Alt›ndal, AKP’nin federatif yap›y› savunan Prens Sabahattin düflüncesinin
bir uzant›s› ve cumhuriyet döneminde mandac›l›¤› savunanlar›n partisi oldu¤unu iddia eder. Alt›ndal’a göre, bu çevrelerin yapmak istedikleri, Türkiye’yi
AB’ye, ABD’ye köle etmektir. Ona göre Yeni Osmanl›c›lar›n Hürriyet ve ‹tilaf
Partisi, daha sonra Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi olmufltur.
Son durak AKP’dir.74 Durukan ise; “(…) bir dönem, bir yana Prens Sabahattin,
Demokrat Parti ve ça¤dafl liberal oluflumlar›, di¤er tarafa ‹ttihat ve Terakki,
Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ikincinin türevlerini koyarak, iki karfl›t devaml›l›k çizgisinin tarifine çal›fl›lmas›(…)”ndan söz eder. “‹çinde teleoloji (ereksellik)
bar›nd›ran bu çaba, bir nevi ‘gelenek icad›’ gibi durmaktad›r.” Oysa ona göre,
“Sabahaddin’in ilm-i içtima’s›, 1950’lerde Demokrat Parti’nin izledi¤i politikalar veya yeni sa¤›n Türkiye versiyonu olan 80’li y›llar›n ‘Özalizm’i farkl› amaçlar›n, farkl› ihtiyaçlar›n, farkl› kökenlerin ifadesidir.”75
1990’lar›n sonunda bafllayarak günümüze gelen süreçte Sabahattin Bey’in
görüfllerini ele alarak tan›tan çal›flmalar yeni bir bak›fl aç›s› ve de¤erlendirmeden çok, yeni gündemin ürünü gibidirler. Toplumun farkl› kesimlerine hitap
eden araflt›rmac› ve akademisyenlerin çal›flmalar›na göre, Sabahattin Bey yeterince tan›nmamaktad›r ve bugün toplumda tart›fl›lan konular onun taraf›ndan
yüz y›l önce dile getirilmifltir.
Buruc Yay›nevi, Ahmet Zeki ‹zgöer’in çal›flmas›n›n giriflinde Sabahattin
Bey’in çok hukukluluk, çok dinlilik ve liberalli¤in o zamanki temsilcisi oldu¤unu belirtir. Ancak onun görüfllerini benimsemek ve yaymak gibi bir amaçlar›
olmad›¤›n› da vurgular.76 ‹zgöer, Sabahattin Bey’in “fikirlerini tenkid gayesiyle
de¤il, onu günümüz harflerine eksiksiz ve anlafl›labilir bir Türkçe ile çevirip insan›m›z›n istifadesine sunmak”77 amac›yla yola ç›kt›¤›n› ifade eder.
74 Aytunç Alt›ndal, “Prens Sabahattin Takti¤i/Derin Haber”, http://www.bozok.org, 13 May›s 2008.
75 Kaan Durukan, a.g.m., s.155
76 Ahmet Zeki ‹zgöer (haz.), Prens Sabahattin, Görüfllerim, ‹stanbul: Buruc Yay›nlar›, 1999.
77 ‹zgöer, a.g.e., s. 21.
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Benzer bir amaçla 2007 y›l›nda Alkan, Prens Sabahaddin: Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri bafll›¤› alt›nda Sabahattin Bey’in çal›flmalar›n› toplu halde ve bir önsözle yay›nlar. Alkan’a göre, Sabahattin Bey Osmanl› düflünce ve siyasi hayat›nda özel bir yere sahiptir ve çal›flmas›n›n amac› Prens Sabahattin’in eserlerini bir araya getirmektir. Ona göre Sabahattin
Bey’in yaflam› “gönüllü veya zorunlu sürgünlerle geçer.”78 Sürgünlerle geçen
bu yaflam içerisinde oluflan toplumsal ve siyasal görüflleri, yine kendisinin de
ifade etti¤i gibi Sabahattin Bey’in tilmizlerinden Nezahet Nurettin Ege’nin
eserinde de yer almaktad›r. Farkl›l›k, yay›nlar›n orijinal dilinde Alkan’›n kitab›nda yer alm›fl olmas›d›r.
Akkaya ise, siyasi yaflam›n› ve düflüncelerini konu edindi¤i çal›flmas›nda
Sabahattin Bey’in henüz yeterince tan›nmad›¤›n› ifade eder.79 Sabahattin
Bey’in Jön Türk hareketi içindeki etkinlikleri onun siyasi kiflili¤inin anlafl›lmas› bak›m›ndan önemlidir. Sabahattin Bey’in düflüncelerini de¤erlendirmek aç›s›ndan Akkaya II. Meflrutiyet ortam›ndaki tart›flmalar› önemser. Ona göre Osmanl›c›d›r Sabahattin Bey, liberal olarak an›lmas› ise yine Jön Türk hareketinin
Avrupa’da liberal bir ç›k›fl olarak görülmesinden kaynaklan›r. Sabahattin Bey
liberalizmin içeri¤ini kavrayamam›flt›r, dönemine göre öncüdür ancak s›¤ yaklafl›mlar› vard›r. 80
Özellikle son dönemlerde ad›n›n an›ld›¤› veya görüfllerinin tan›t›ld›¤› çal›flmalarda Sabahattin Bey ve liberalizm konusu gündeme gelmektedir. Sabahattin Bey’in liberal kimli¤i konusunda da literatürde farkl› de¤erlendirmeler yer
almaktad›r. Tevfik Çavdar, Türkiye’de Liberalizm81 bafll›kl› çal›flmas›nda Sabahattin Bey’in ad›n› anmazken; Cenk Reyhan, Sabahattin Bey’in düflüncelerinde liberalizmin klasik referanslar›na rastlanmad›¤›n› belirtir. Ona göre Sabahattin Bey’in savundu¤u liberalizm ile liberalizmin felsefî ve tarihî birikimi aras›nda bir örtüflme yoktur.82
Durukan, Sabahattin Bey’in de içinde yer ald›¤› baz› isimlerin Türk liberalizminin kökenleriyle ba¤lant›l› olarak de¤erlendirildi¤ini ama Sabahattin
Bey’in ‘kendini liberal görmemesi[ni]” ilginç bulmas›na karfl›n, “(…) biraz daha gevflek bir tan›mdan hareket edilmesi halinde, özel teflebbüse ve merkeziyetsizli¤e yapt›¤› vurguyla, Osmanl› burjuvazisine atfetti¤i önemle, özellikle de
Abdülhamit ve ‹ttihat ve Terakki bask› rejimlerine karfl› durufluyla Sabahattin
Bey’in bir tür liberal olarak alg›lanabil[ece¤ini]” belirtmektedir.83
78 Mehmet Ö. Alkan (haz.), Prens Sabahaddin, s. 9.
79 Rukiye Akkaya, Prens Sabahaddin, Ankara: Liberte Yay., 2005.
80 Akkaya, a.g.e., s. 109-113
81 Tevfik Çavdar, Türkiye’de Liberalizm (1860-1990), ‹mge Yay., Ankara, 1992
82 Cenk Reyhan, “Prens Sabahaddin”, s. 149.
83 Kaan Durukan, “Türk Liberalizminin Kökenleri”, s. 154-155.
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Ahmet ‹nsel de “Prens Sabahaddin’le Jöntürklerin bir k›sm› aras›nda, merkeziyetçilik-adem-i merkeziyetçilik konusunda ortaya ç›kan çat›flma, iktisat
alan›n› aflarak, hem toplumsal oluflum hem de siyasal yap›lanma konular›n›
kaps›yordu. O güne kadar iktisadî liberalizm konusunda yenilikçiler aras›nda
süregelen fikri çat›flma ikinci planda kal›p, siyasal liberalizm konusunda yaflanan ikinci ve çok daha fliddetli biçimde tezahür edecek olan bir çat›flma ç›kt›.”
84 fleklinde yazmakta ve bu ayr›flmalar›n, II. Meflrutiyet’i izleyen aylarda “o zamana kadar siyasal parti gelene¤i olmayan Osmanl› siyasal sahnesinde rakip
siyasal parti programlar›na dönüfltüler.” diye de eklemektedir.85 ‹nsel, ayr›ca,
Sabahattin Bey’cileri toplayan Teflebbüs-ü fiahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin ‘kendi içinde tutarl›’ program›nda belirtilen ‘ferdiyetçilik, liberalizm,
teflebbüs-ü flahsî ve adem-i merkeziyet’ ilkelerinin, yine bu çevrenin kurdu¤u
Ahrar F›rkas› taraf›ndan da benimsendi¤ini belirtmektedir. Kendilerini –adlar›ndan da anlafl›laca¤› üzere- liberal olarak tan›mlayan bu çevre, “Adem-i merkeziyet ilkesini, sadece iktisadî örgütlenme ilkesi olarak de¤il, ondan da daha
anlaml› biçimde, Osmanl› ülkesinde etnik bir eflitlik ve kozmopolitlik yaratmak
amac›yla benimsiyorlard›.”86
Günümüzde liberal kimli¤i ile liberalizmin ülkemizdeki serüveni üzerine
yap›lan çal›flmalarda yer almas›na ve liberal olarak an›lmas›na karfl›n, muhafazakâr olarak kabul edilen çevrelerde de Sabahattin Bey’e ve çal›flmalar›na at›flar yap›lmaktad›r. Sabahattin Bey’in Said Nursi’nin fikir ve siyaset alan›ndaki
hürriyetçi dostlar›ndan biri olarak tan›t›ld›¤› bir yaz›da, her ikisinin anlaflt›klar›
noktalar olarak hürriyet, meflrutiyet, teflebbüs-i flahsi ile Ahrar F›rkas›’n›n program› s›ralanmaktad›r: “Üstad Bediüzzaman’a göre adem-i merkeziyet ve teflebbüs-i flahsi fikri güzeldir. ‹kincisi, bu güzel fikrin tatbiki için çok zaman laz›md›r. fiimdi üzerinde as›l durulmas› ve müzakere edilmesi gereken nokta bu zaman meselesidir. Yani acaba yeterince bir zaman geçti mi geçmedi mi? Aradan
tam 100 senelik bir zaman dilimi geçti¤ine göre bunu hiç az›msamamal›.”87
Ahrar F›rkas›’n› Hürriyet ve ‹tilaf, Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›, DP,
AP, DYP olarak devam eden siyasî çizginin bafllang›c› olarak de¤erlendiren bir
di¤er yaz›da ise Sabahattin Bey, Ahrarlar (hürler)’dan bir isim olarak yer almaktad›r. Sabahattin Bey de Said Nursi de aktif siyasete kar›flmam›fllard›r.
1950’de kurulan Demokrat Parti, yazara göre, Ahrarlar›n yeniden dirilmesidir:
“Bediüzzaman’›n hürriyetçi demokrat misyona sahip f›rka yaklafl›m› esas al›nd›¤›nda ANAP ve AKP Ahrarlar›n ve Demokratlar›n devam› de¤ildir.”88
84 Ahmet ‹nsel, “Türkiye’de Liberalizm Kavram›n›n Soy Çizgisi”, s. 55.
85 Ayn› yerde.
86 Ahmet ‹nsel, a.g.m., s. 56.
87 M. Latif Saliho¤lu, Yeni Asya, 8 Mart 2006.
88 M. Ali Kaya, Yeni Asya, 06.08.2007.
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2007 y›l›nda kurulan ‘Toplumsal Olaylar› Araflt›rma ve Yüzleflme Derne¤i’nin bünyesinde oluflan “‘Yeniden Tarih Çal›flma Grubu’, ilk olarak itibarlar›
haks›zca elinden al›nm›fl kifli, kurum, yer ve olaylara itibarlar›n› iade edecektir.”89 Söz konusu kifliler aras›nda Sabahattin Bey de yer almaktad›r.
Sabahattin Bey günümüzde merkezciler-çevreciler ayr›m› temelinde devletin el de¤ifltirmesi, çevrenin merkeze yürümesi, tepeden inmeci reform anlay›fllar›n›n de¤ifltirilmesi gibi kavramlarla ortaya konan de¤iflim ve dönüflüm
sürecinin aç›klanma çabalar›yla da gündeme getirilmektedir. Meflrutiyetten
günümüze kadar gelen süreç içersinde devletin sahibi olmak konusunda ‹ttihatç›lar-‹tilafç›lar kavramlar› temelinde tart›flmalar devam etti¤i sürece Sabahattin Bey’in ad›n›n, sosyolog-siyasetçi ikilemi içinde an›lmas› flafl›rt›c› olmayacakt›r.
Sonuç
Sabahattin Bey, ülkemizin karfl›laflt›¤› farkl› dönüm noktalar› veya efliklerde
gündeme gelmifl bir isimdir. Görüfllerinin yan› s›ra ad›n›n an›lmas› önce II.
Meflrutiyet ard›ndan Mondros Mütarekesi sonras› ortamda gerçekleflmifltir. II.
Dünya Savafl› sonras›nda ölümünün iki y›l ard›ndan isminin gündeme gelifli,
dünyan›n yeniden biçimlenmesinde Türkiye’nin konumunu belirleme sürecine karfl›l›k gelmektedir. Süreklilik tafl›mamakla beraber Sabahattin Bey’in isminin ön plana ç›kar›lmas›yla sonraki dönemlerde de karfl›lafl›lacakt›r. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla Türkiye’nin bir kez daha konumunu de¤erlendirmek durumunda kald›¤› süreçle birlikte, Sabahattin Bey’in ad› belirgin flekilde yeniden gündeme gelmifl ve birden çok yay›nevi onun metinlerini yay›nlam›flt›r. Bu gündeme gelifllerin, akademik anlamda sosyoloji çal›flmalar› ile
iliflkili olmaktan ziyade siyasi tart›flmalar temelinde gerçekleflmesi ise dikkat
çekmektedir.
Sonuçta belli kesintilerle olsa bile Sabahattin Bey’in ad›n›n an›lmas›, onun sosyoloji anlay›fl›n›n yan›nda siyasî bir programa referans olmas› süreklilik arz
eden bir görüntü oluflturmaktad›r. Bu görüntü günümüzde hem daha fazla
yayg›nlaflm›fl, hem de farkl› çevrelerin Sabahattin Bey’e olumlu bir tutumla
yaklaflmalar› fleklini alm›flt›r. Günümüzün iktisadî uygulamalar›n›n da referans›n› oluflturmaya bafllayan Sabahattin Bey’in ad› Türkiye’deki çeflitli toplum
kesitlerini tan›mlamaya yönelik nitelemelerde de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

89 www.yuzlesme.org., 14.02.2008.
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On “Prens Sabahattin” Literature
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Abstract
This article aims to introduce the literature regarding Sabahattin Bey who is one of
the main founders of sociology in Turkey. Although he was the main figure of the
Young Turk period, he has been in the content of political and sociological arguments till today. Nowadays Sabahattin Bey is still coming up to the political and sociological agenda in Turkey that hardly changes since XIXth century.
Keyw ords: Sabahattin Bey, Turkish Sociology, Young Turks, Le Play, Science Sociale,
Decentralization, Private Initiative.
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Özet
Bu yaz›da Türkiye’de sosyolojinin kurucular›ndan olan Sabahattin Bey’in ve onun
hakk›nda yap›lm›fl çal›flmalar tan›t›lmaktad›r. Jön Türk döneminin önemli isimlerinden biri olmas›na karfl›n Sabahattin Bey günümüz politik ve sosyolojik tart›flmalar›n›n
içeri¤inde de yer almaktad›r. XIX. Yüzy›ldan beri de¤iflime direnen sosyolojik ve politik gündem 2000’lerde halen Sabahattin Bey’i konu edinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sabahattin Bey, Türk Sosyolojisi, Jön Türkler, Le Play, Science Sociale, Adem-i Merkeziyet, Teflebbüs-i fiahsi.
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