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Nurettin Topçu’nun
Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine
Köksal ALVER*

Girifl
NURETT‹N TOPÇU, bir fikir adam› olarak insan ve topluma dönük yak›c› sorular sormufl ve bu sorulara cevaplar vermeye çal›flm›flt›r. ‹nsan ve toplum sorunlar›yla yüzleflmifltir. Türk toplumunun temel sorunlar›yla ilgili toplumsal/sosyolojik analizlerini sergileyen bir külliyat oluflturacak onlarca yaz› kaleme alm›flt›r. Temel toplum kurumlar›yla ilgili görüfl ve önerilerini bir sosyolog bak›fl›yla dile getirmifltir. Hem sosyoloji ile bizzat ilgili olmas›, hem de sosyolojik bir
bak›flla toplum sorunlar›n› tart›flm›fl edilmesini meslekten sosyolog olmamas›na karfl›n onun Türk sosyolojisine dâhil olmas›n› gerektirmektedir. Çünkü o
öncelikle sosyoloji içinden konuflmay› önemsemifltir. Sosyoloji üzerine düflünmüfl, bizzat sosyolojinin kendisini sorunsallaflt›rm›flt›r. Sosyolojik kavramlar›
tart›flm›fl, bu kavramlara yeni aç›l›mlar getirmeyi denemifltir.
Bu makale, Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yerinin belirlenmesine dair
bir girizgâh olma niyetini tafl›maktad›r. Onun Türk sosyolojisi özelinde nereye
oturdu¤una ve nas›l bir aç›l›m ortaya koydu¤una iliflkin kimi yarg›lar›/gözlemleri ihtiva eden bu makale, bir hakemlik rolüne soyunmamaktad›r. Topçu’nun
Türk sosyolojisindeki yeri, kaleme ald›¤› eserlerle zaten belirginlik kazanm›flt›r.
Dolay›s›yla bu makale onun konumunu belirleme iddias›ndan uzakt›r. Yap›lan
fley, kendi bak›fl aç›m›zdan Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yerine iliflkin kimi
tespitlerde bulunmakt›r. Bu tespitlerin ortaya ç›kmas›na yön veren ise hem
Topçu’nun yazd›klar› ve biyografisindeki ayr›nt›lar, hem de onun üzerine yaz›lan yaz›lar›n oluflturdu¤u zengin literatürdür.1
* Yard. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
1 Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yerine iliflkin kimi gözlemler etraf›nda oluflan bu makalede
Topçu hakk›nda bir literatür/bibliyografya sunmay› düflünmedik. Ancak daha önce yap›lm›fl
çal›flmalar› burada zikretmek yerinde olacakt›r. Topçu’nun bizzat kendisinin kaleme ald›¤›
yaz›lar›n ayr›nt›l› bir dökümü, kitaplar›n›n yay›n tarihi ve içerikleri için bkz. ‹smail Kara,
“Nurettin Topçu Bibliyografyas› I”, Hece, Ocak 2006, sy. 109. Topçu hakk›ndaki literatür için
bkz. Yusuf Turan Günayd›n, “Nurettin Topçu Bibliyografyas› II”, Hece, Ocak 2006, sy. 109.
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Sosyoloji Karfl›s›nda Nurettin Topçu
Sosyoloji karfl›s›nda Topçu’yu birkaç aç›dan de¤erlendirmek mümkün. ‘D›flardan’ doçentli¤i kazanmas›na karfl›n üniversitede ders verme imkân› bulamad›¤›ndan uzun y›llar liselerde sosyoloji ve felsefe hocal›¤› yapm›fl olan Topçu, belki ‘meslekten sosyolog’ de¤ildir ancak bir meslek olarak sosyoloji hocal›¤›n› ciddiyetle sürdürmüfltür. E¤er herhangi bir üniversitede yer bulmufl olsayd›, kuflkusuz sosyolojiye katk›s› çok daha farkl› boyutlarda olabilirdi. Sosyoloji hocal›¤›n›n yan› s›ra sosyoloji ders kitab› kaleme alm›fl olmas› da ayr›ca
vurgulanmal›d›r. Çünkü söz konusu ders kitab›nda Topçu, enine boyuna sosyolojiyi ve sosyolojinin çeflitli meselelerini kendi bak›fl aç›s›ndan irdelemektedir. Kitap yazm›fl bir hoca olarak, sosyoloji karfl›s›ndaki tutumunu aç›kça ortaya koymufltur. Sosyoloji hocal›¤›n›n ve ders kitab›n›n yan› s›ra sosyoloji üzerine düflünmüfl olmas› da ayr›ca dikkate de¤er bir husustur.2 Bütün bu önemli
hususlar onun do¤rudan sosyoloji içinde görülmesini gerekli k›lmaktad›r. Ayr›ca sosyolojiye yaklafl›m› ve toplumsal olaylar›/olgular› de¤erlendirme bak›m›ndan sosyolojinin ve özelde Türk sosyolojisinin nas›l bir seyir takip etmesi
gerekti¤ine iliflkin kimi ipuçlar› tafl›maktad›r.
Sosyoloji karfl›s›nda Topçu’nun tutumu elbette en net çizgileriyle Sosyoloji3
bafll›kl› çal›flmas›nda belirginlik kazanmaktad›r. Kitab›n içeri¤ine geçmeden
önce genel bir izlenimle eser hakk›nda baz› tespitlerde bulunmak yerinde olacakt›r. Kitap, yaz›ld›¤› dönemin sosyolojiye bak›fl›n› göstermesi ve dönemin
sosyolojik ilgilerini sergilemesi aç›s›ndan önemlidir. Ancak aradan uzun bir zaman›n geçmesinden ötürü, bugünden bak›ld›¤›nda bir sosyolojiye girifl kitab›
için kimi yönleriyle eskimifl bir içeri¤e sahiptir. En az›ndan art›k sosyolojiye girifl kitaplar›n›n içeri¤ine dâhil olmayan baz› konular› enine boyuna tart›flt›¤›
görülmektedir. Bugünün sosyolojik düflüncesinde bir anlamda afl›lm›fl olan yahut art›k konuflulmayan hususlar›n derinlemesine tart›fl›ld›¤› gözlenmektedir.
Örne¤in, toplumlar›n evrimi, ilkel cemiyet-medeni cemiyet gibi ayr›mlar, topra¤a yerleflme, korporasyonlar, faflizm, komünizm, milliyetçilik, liberalizm gibi
2 Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yeri, sosyolojik görüflleri ve sosyolojiye yaklafl›m›na iliflkin birkaç yaz› an›labilir. Bu yaz›larda onun sosyolojik görüflleri ve sosyolojik bak›fl› ayr›nt›l› bir flekilde tahlil edildi¤i gibi ayn› zamanda Türk sosyolojisinde ‘elefltirel sosyoloji’ yaklafl›m›na örnek teflkil etmesi de vurgulanmaktad›r. Bu hususlar hakk›nda bkz. H. Bayram
Kaçmazo¤lu, “Nurettin Topçu’nun Sosyolojik Görüflleri”, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine
Araflt›rmalar, ‹stanbul: Birey Yay., 1999; Ergün Y›ld›r›m, “Türkiye’de Sosyoloji Tasavvurunun Elefltirisi”, Dergah, Aral›k 1998, sy. 106; Ali Osman Gündo¤an, “Nurettin Topçu ve Sosyoloji”, Sorgulanan Sosyoloji, M. Ça¤atay Özdemir (der.), Ankara: Eylül Yay.; Ergün Y›ld›r›m, “Nurettin Topçu’da Sosyolojik Tahayyül: Yerli Elefltirel Sosyal Teori”, Hece, Ocak
2006, sy. 109. Ayr›ca Topçu’nun bilgi ve bilime iliflkin düflünceleri için bkz. ‹hsan Fazl›o¤lu, “Nurettin Topçu’da Bilgi ve Bilim Sorunu”, Dergah, A¤ustos 1999, sy. 114.
3 Nurettin Topçu, Sosyoloji, ‹stanbul: Dergah Yay., 2001. Bu eser Toplumbilim ad›yla ilk defa 1940’l› y›llarda, Sosyoloji ad›yla ise 1950’li y›llarda yay›nlanm›fl ve birkaç bask›s› yap›lm›flt›r.
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siyasal görüfller/tav›rlar bir anlamda dönemin tart›flma ortam›n›n esere yans›mas›d›r. Günümüzün herhangi bir sosyolojiye girifl kitab›nda atlanmamas› gereken -kent ve kentleflme, tabakalaflma gibi- kimi merkezî konular›n ise bu kitapta yer almad›¤› görülmektedir. Buna karfl›n belki bir sosyolojiye girifl kitab›nda de¤il de baflka tür kitaplarda yer almas› beklenen daha dar kapsaml›, daha özel konulara (milliyetçilik, faflizm, komünizm ve Türk milliyetçili¤i gibi) ise
kitapta yer verilmifltir. Kitaba yaz›ld›¤› dönemin penceresinden bakmak hem
kitab› hakkaniyetli bir flekilde okumaya, hem de metni dönemin tart›flma ikliminde de¤erlendirmeye götürecektir. Ayn› flekilde sosyolojiye girifl kitaplar›n›n
asl›nda bir tür sosyolojik düflünce iklimini yans›tt›¤›, siyasal ve toplumsal olaylara verilen cevaplar paralelinde okunabilece¤ini göstermektedir. Farkl› dönemlerde farkl› kiflilerce yaz›lm›fl sosyolojiye girifl kitaplar›n›n karfl›laflt›rmal›
bir tahlili, sosyolojik düflünce iklimi aç›s›ndan ilginç veriler sunacakt›r.
Topçu, kitab›nda mümkün oldu¤u kadar objektif olmaya ve ele ald›¤› konuyu tan›tmaya özen göstermektedir. Ancak bir fikir adam› olmas›ndan dolay›
öznel yarg›lar›n› da belirtmekten geri durmamaktad›r. Özellikle milliyetçilik,
demokrasi, laiklik, sanat gibi konularda alabildi¤ine rahat ve öznel davrand›¤›
gözlenmektedir. Bu yönüyle bir fikir adam›n›n sosyolojiye bak›fl› olarak görülecek kitab›n, Türk sosyolojisinde ve sosyoloji kitaplar› aras›nda özel bir yere
oturdu¤u söylenebilir. Bir anlamda sosyolojinin kat› didaktizm ve çerçeveden
daha flümullü, daha kuflat›c› ve daha da insana dokunan bir dili bulmas›n›n gere¤ini hat›rlatmaktad›r. Sosyoloji kitaplar›nda görülen üstten bak›fl, belirleme,
tan›mlama tavr›n›n bu kitapta en asgari düzeyde oldu¤u görülmektedir. Bu da,
bir deneme tad›nda okunan kitab›n, sadece kürsüye s›k›fl›p kalm›fl zihinlerin
çok ötesinde bir zihne sahip bir kiflinin kaleminden ç›kt›¤›n› belgelemektedir.
Neden sosyoloji kitaplar›n›n sadece ders kitab› olarak üniversite ö¤rencileri taraf›ndan okundu¤u, y›l sonunda ikinci el kitap piyasas›na devredildi¤i ve genel
entelektüel ortamda bir yank› oluflturmad›¤›na iliflkin de temel sorular›n ortaya at›lmas›na yol açmaktad›r ayn› zamanda.
Sosyoloji kitab›n›n elimizdeki nüshas› 12 bölümden olufluyor. Her bölüm
bir üst bafll›kla belirlenmifl ve onun içinde alt bafll›klar s›ralanm›fl, ayr›ca de¤iflik konular alt bafll›klar içinde de¤erlendirilmifltir. Bölüm bafll›klar› ile konular›n k›saca zikredilmesi, flüphesiz kitab›n içeri¤ine iliflkin kimi ipuçlar› verebilecektir. Bölüm bafll›klar› ile bu bafll›klar alt›nda alt›nda ifllenen konular; sosyal
gerçeklik (ferd ve cemiyet, cemiyet nedir, sosyoloji okuman›n insana kazand›rd›¤› bilgiler, sosyolojide metod); Sosyolojinin bölümleri (ilkel cemiyetler, klan);
Topra¤a yerleflme olay› (boy, animizm, mülkiyet fikri); Topra¤a yerleflmifl cemiyetlerin evrimi (babaerkil aile, tar›m ve sanatlar, impratorluk, derebeylik);
‹lerlemifl cemiyetler (millet, milliyetçilik, Bat› milliyetçili¤i, Türkiye’de milliyetçilik); Devlet (eski devlet ve bugünkü devlet anlay›fl›, liberalizm, sosyalizm, fa-
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flizm, komünizm, laiklik, demokrasi); Din hayat› (din, dinin sosyal fonksiyonu);
Ailenin yap›s› (babal›k ocak, modern aile, evlenme-boflanma); Sosyoloji bak›m›ndan ahlâk (hukuk ve ceza, milletleraras› hukuk, harbin fayda ve zararlar›);
Teknik ve iktisadi faaliyetlerin kazand›¤› önem (üretim, iflbölümü, iktisadi ifltirak kurumlar›, de¤iflim, de¤er, fiyat, para, mülkiyet), Medeniyet ve kültür (ilmin sosyal kayna¤›, sosyoloji bak›m›ndan güzel sanatlar, sanat›n sosyal fonksiyonu); Gerçek hakikat ve de¤er (de¤er hükmü, gerçek, hakikat, de¤erlerin s›n›fland›r›lmas›) gibi alanlardan müteflekkildir. Bütün bu bafll›k ve kavramlar›n
izi takip edildi¤inde baflta toplumun kendisi olmak üzere toplumla ilgili pek
çok önemli konunun aç›klanmaya çal›fl›ld›¤› görülmektedir. Bunun yan›nda
do¤rudan sosyolojinin kendisine, alan›na ve yöntemine iliflkin belirlemelerin
yer almas› da dikkat çekmektedir. Sosyoloji kitab›n›n alan› anlatma, tan›tma,
aç›klama ve de¤erlendirmeye dönük oldu¤u gözlenmektedir.
Sociologie kelimesinin ilk defa Auguste Comte taraf›ndan kullan›ld›¤›n› belirten Topçu, bir cemiyet ilmi olan sosyolojinin konusunun bütünüyle cemiyet
olaylar› oldu¤unu ifade etmektedir. Bu olaylar›n gerçek yönlerinin bilinmesi
için sosyoloji okuman›n gerekli oldu¤una inanmaktad›r. ‘Sosyoloji okuman›n
insana kazand›rd›¤› bilgiler’ bafll›¤› alt›nda Topçu, flu hususlar› dile getirmektedir: 1) Sosyoloji hayat hakk›ndaki bilgileri tamamlayarak daha baflar›l› flekilde yaflamay› sa¤lar. ‘Sosyoloji kültürü’ sadece uzmanlara de¤il herkese gereklidir. Çevreyi ve cemiyeti tan›man›n yolu bu kültüre sahip olmaktan geçer. 2)
Sosyoloji, insanl›¤›n geçirdi¤i evrim hakk›nda fikirler verir ve böylelikle insan›
genifl görüfllü yapar. Toplumda ebedi ve de¤iflmez kaideler olmad›¤›ndan toplum sürekli de¤iflir. ‘Sosyoloji bilgisi’ ve ‘sosyoloji kültürü’ toplumsal de¤iflmenin anlafl›lmas›na yard›mc› olur. 3) Cemiyet olaylar› ayn› zamanda tarihin konusu olan olaylard›r. Sosyoloji bu olaylar› tarih ilminden daha farkl› anlatmaktad›r. Bu olaylar›n sebeplerini izah etmektedir. 4) Sosyoloji, vatandafl olarak
daha mükemmel yetiflmeyi sa¤lar. ‹nsan yaflad›¤› cemiyetin realitesini iyi tan›d›¤› nisbette ona hizmetlerde bulunabilir, onu sevebilir ve fluurla ba¤lanabilir.4
Bir yönüyle sosyolojiyle ilk kez tan›flan ö¤renciye bir sosyoloji rehberi fleklinde
okunabilecek bu cümleler, bir baflka yönüyle sosyoloji üzerine düflünme olarak
da okunabilir. Sadece sosyolojiyi tan›mlamakla yetinmeyen Topçu, gerek bu
kitab›nda gerekse di¤er kitaplar›nda sosyoloji üzerine düflünmeyi ve sosyolojiye bir yol belirlemeyi de ihmal etmemifltir.
Sosyolojinin temel konular›ndan biri kuflkusuz toplum meselesidir. Topçu
kitab›nda toplumun oluflumu, dönüflümü, toplum-insan iliflkisi, bir sosyal gerçeklik olarak toplum ve farkl› toplum tipleri üzerinde durmaktad›r.5 Ona göre
toplum (cemiyet), kifliyi her taraftan çeviren çevredir; teflkilatlanm›fl bir insan
4 Nurettin Topçu, Sosyoloji, s. 24-26.
5 Nurettin Topçu, Sosyoloji, s. 11-23.
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toplulu¤udur. Ancak bu yap› insanlar›n bütününden ibaret de¤il, ferdî yaflay›fl›n üstünde ve ondan ayr› bir realitedir. Sosyal realite böylece kiflilerin hayat›ndan ayr›fl›r, farkl›lafl›r. Sosyal realite hem fizik, hem de biyolojik realiteden büsbütün ayr›, tamam›yla ruhî bir yaflay›flt›r ve birtak›m tasavvurlar›n, duygular›n,
fluur hallerinin bütünüdür. Bu realiteyi ise sosyal olaylar oluflturmaktad›r. Sosyal olaylar› Durkheim’›n flu flekilde tan›mlad›¤›n› dile getirir Topçu: “Ferde nazaran d›flta bulunan ve ferdi d›fl›ndan zorlayan bütün tasavvur ve hareketlerimiz sosyal olaylard›r.” D›flta olufl, zorlay›c›l›k ve toplumsal tasavvura ba¤l›l›k
gibi üç önemli karaktere sahip olan sosyal olaylar›n nas›l aç›klanaca¤› hususu
da gene Durkheim’a dayanarak belirlenir. Buna göre bir sosyal olay bir baflka
sosyal olay ile aç›klanabilir ancak.
Toplumsal bir varl›k olan insan›n toplum d›fl› kalmas›n› mümkün görmeyen Topçu, toplum-insan iliflkisinin dengeli bir flekilde kurulmas›n› teklif etmektedir. Pek çok konuda paralel düflündü¤ü Durkheim’›n toplum ekseninde
düflünmesine, yani topluma a¤›rl›k vermesine ise elefltirel yaklaflmaktad›r.
Durkheim’›n ‘sosyoloji mektebi’, toplumun kifli üzerine son derece etkin ve
bask›c› oldu¤unu aksi durumun ise mümkün olmad›¤›n› ifade etmektedir. Buna göre kifli mutlak anlamda toplum taraf›ndan belirlenmektedir, kendi tasarrufu bulunmamaktad›r. Toplum karfl›s›nda kiflinin tüm özgürlü¤ü ve özgünlü¤ü yok say›lmaktad›r. Buna fliddetle karfl› ç›kan Topçu, böylesi bir tutumun içtimaî determinizm veya kadercilik sistemi oldu¤unu ifade etmektedir. Ona göre “cemiyet, flahsiyetsiz, kaderci ve taklitçidir, örflerle yaflar, uysall›ktan hofllan›r, maddeci ve efsanecidir, kuvvetle korkunun esiridir. Buna karfl›n kendini
bulan ferdi ruh, flahsiyet sahibidir, yarat›c›d›r, isyan edicidir ve ahlak de¤erleriyle yaflar, hakikatler peflinde idealisttir, merhametle aflk›n kahramand›r.”6
Topçu’nun toplum olaylar›na yaklafl›m› ve dünya görüflü itibariyle hemen
hemen karfl› tarafta yer ald›¤› Durkheim’e pek çok konuda referans vermesi ilginç bir durumdur. Di¤er yaz›lar›nda alabildi¤ine cepheden sald›rd›¤› Durkheim’dan Sosyoloji kitab›nda fazlas›yla faydalanmakta ve onun yaklafl›mlar›na
dayanarak tan›mlamalar yapmaktad›r. Bu bir yönüyle çeliflkidir. Örne¤in ‘Sosyolojide Metod’ bölümü bütünüyle Durkheimc› bir bak›flla yaz›lm›flt›r. Durkheim’in sosyolojik yöntemin ilkelerinden biri olarak gördü¤ü ‘bir sosyal olay
ancak baflka bir sosyal olay ile aç›klanabilir’ fleklindeki belirleme, Topçu taraf›ndan aynen kabul edilir. Topçu, baflka sosyolojik yöntemlerden söz etmeden
bölümü tamamlamaktad›r. Yani, bu bölümde de Topçu taraf›ndan sürekli bir
‘Yahudi mütefekkiri’ oldu¤u ifade edilen Durkheim, büyük bir otorite olarak
öne ç›kmaktad›r. Ayn› durum kitab›n din hayat› bölümünde de görülür. Dinin
sosyal bir kurum olma yönü ve özellikle sosyal fonksiyonlar› bire bir Durkheim
takip edilerek tekraren vurgulan›r. Bütün bunlar Durkheim’›n Topçu’nun sos6 Nurettin Topçu, “Cemiyetin Ruhu”, Yar›nki Türkiye, ‹stanbul: Dergah yay., 1999, s. 34.
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yoloji anlay›fl›nda ilginç bir yerde durdu¤unu göstermektedir. Kimi zaman destek ald›¤› bu isim, ço¤u zaman onun elefltirilerinin oda¤›ndad›r. Topçu’nun
sosyoloji karfl›s›ndaki tutumunu ele veren pozitivizm, sosyolojizm, sosyoloji
mektebi gibi anlay›fllar ile Ziya Gökalp gibi isimler büyük oranda Durkheim’la
ba¤lant›l›d›r. Sözü edilen anlay›fllar ve isimle k›yas›ya mücadeleye giriflen Topçu, gerçekte Durkheim ve onun sosyolojik perspektifiyle hesaplaflmaktad›r. Bu
yönüyle Durkheim, Topçu’nun sosyolojik yaklafl›m›n›n anlafl›lmas›nda merkezi bir yerde durmaktad›r.
Topçu, ‘hakikat düflman› üç felsefe’den söz etti¤i yaz›s›nda7 özellikle pozitivizme ve sosyolojizme elefltiriler yöneltir. Pozitivizmin önde gelen elefltiricilerinden biri olan Topçu’ya göre pozitivizm, hakikati sadece duyu, bilim ve deneyde aramaktad›r. Deneye dayal› bilim hakikatin tek ölçüsü olma iddias›yla
temayüz etmektedir. Bunun d›fl›ndaki kategoriler, bir vehim ve hayal olarak
de¤erlendirilmektedir. Yani inanç, iman ve metafizik bütünüyle insana iliflkin
hakikatin belirlenmesinde devre d›fl› b›rak›lmaktad›r. Topçu, böylesi bir yaklafl›m›n çok dar ve s›¤ oldu¤una inan›r ve bunu k›yas›ya elefltirir. Pozitivizme ve
dolay›s›yla modern sosyolojinin kurucu felsefesine do¤rudan karfl› ç›kmaktad›r. Sosyolojinin bak›fl aç›s›n› oluflturan pozitivizm, ona ‘olgu merkezli düflünme’yi hedef göstermifltir. ‹nsana ve topluma iliflkin gerçekler ancak olgusal düzeyde aç›klanabilir ve anlafl›labilir. Bunun ötesi metafiziktir ve sosyolojinin s›n›rlar›n›n d›fl›ndad›r. Pozitivizm ortaya koydu¤u yaklafl›m›n tek hakim paradigma olmas›n› istemifl ve böylece ço¤u zaman bir sosyolojik yaklafl›mdan öte
bir dünya görüflü olarak da kabul görmüfltür. Sosyolojinin ilgisini tek bafl›na
belirleme iddias›nda olmufltur. Bu yönüyle de süreç içinde yo¤un elefltirilere
muhatap olmufltur. Türk sosyolojisinde Topçu, pozitivizm elefltirisi gerçeklefltiren ender sosyologlardan birisidir.
Topçu ayr›ca cemiyetin bask›nl›¤› tezini iflleyen sosyolojizm tart›flmalar› etraf›nda da sosyoloji karfl›s›ndaki tutumunu belirginlefltirmektedir. Sosyolojizm,
hakikati cemiyette aramaktad›r, bir anlamda cemiyeti kutsallaflt›rmaktad›r. Bireyin özgürlü¤ünü ve özgünlü¤ünü cemiyette eritmektedir. Cemiyet ise sürekli
de¤iflti¤inden hakikat de de¤iflen bir mahiyete sahip olmakta, dolay›s›yla mutlak hakikat›n olmad›¤› tezi ifllenmektedir. Nas›l ki pozitivizm hakikati deneye
mahkûm ediyorsa, sosyolojizm de cemiyete mahkûm etmektedir. fiahsiyet sahibi, kiflili¤i olgunlaflm›fl birey düflüncesine inanan Topçu, sosyolojizmin bireysel iradeyi ortadan kald›rd›¤›n› dolay›s›yla kabul edilemez oldu¤unu dile getirmektedir. Toplum ile birey aras›nda dengeli bir iletiflim ortam› önermektedir.
Topçu’nun sosyoloji karfl›s›ndaki tutumunu Ziya Gökalp etraf›ndaki tart›flmalarda izlemek mümkündür. S›k› bir Gökalp muhalifi ve elefltiricisi olan Top7 Nurettin Topçu, “Hakikat Düflman› Üç Felsefe: Pozitivizm-Pragmatizm-Sosyolojizm”, Yar›nki Türkiye, s. 67-72.
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çu, onun “derme çatma parçalar halinde Dürkheym gibi bir Yahudi mütefekkirinden adapte etti¤i fikirlerle”8 ifl gördü¤ünü düflünmektedir. Gökalp elefltirisinde ise sosyolojik yaklafl›m› ile milliyetçilik anlay›fl› öne ç›kmaktad›r. Gökalp’in pozitivist sosyolojiyi Türkiye’ye uygulamas› ve hayali bir milliyetçilik
tasarlamas› Topçu taraf›ndan a¤›r bir flekilde elefltirilir.
Toplum Sorunlar› Karfl›s›nda Nurettin Topçu
Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yerinin tespiti, ayn› zamanda onun toplum sorunlar› karfl›s›ndaki tutumuyla do¤rudan ilgilidir. En baflta flu söylenmelidir ki, Topçu’nun insan ve toplum sorunlar› karfl›s›ndaki tutumu, modern bilim adam› rolünün çok ötesinde, tümüyle toplum sorunlar›yla hemhal olmufl
bir hoca, bir ö¤retmen, bir fikir adam› rolünü and›rmaktad›r. Hissiyat›n›, öfkesini, elefltirel tutumunu saklamadan, toplumla aras›na kapanmaz mesafeler
koymadan insan ve toplum sorunlar›n› de¤erlendiren Topçu, bu yönüyle bir
muzdaripi and›r›r; kendi toplumunun gidiflat›na bak›p bak›p o gidiflata nas›l
dur diyece¤ini, o gidiflat› nas›l çevirebilece¤ini düflünen bir muzdarip. Toplumun ve asr›n ‘›zd›rab›’n› yüklenen bu zihin ve kalem, belki de bulundu¤u yerin, bakt›¤› pencerenin hususiyetinden ötürü sürekli bir ç›¤l›¤› and›r›r.
Topçu’nun biyografisindeki baz› ayr›nt›lar onun toplum ve insan sorunlar›na ne denli yak›n durdu¤unu, neden fildifli kuleden seslenmeyen bir ayd›n
durufluna sahip oldu¤unu gösterir. Bu cümleden olmak üzere, onun doktoras›n› ‘isyan ahlak›’ üzerine vermifl olmas› kayda de¤erdir. ‹syan eden bir ruhla,
sürekli kendini gerçeklefltirmeyi, infla etmeyi ve topluma dönük bir inflan›n izlerini sürmeyi hedeflemifl bir zihinle donanm›fl olan Topçu, toplumsal olana
iliflkin konuflmaktan ve tavr›n› belli etmekten geri duramam›flt›r. ‹syan ahlak›
adeta onun hayat çemberini/çizgisini belirlemifl ve onu insanla, toplumla yüzleflmeye zorlam›flt›r. Buna ilave olarak Topçu’nun ‘hareket felsefesi’nden beslenmifl olmas› vurgulanmas› gereken baflka bir noktad›r. Hareket felsefesine
göre insan›n hareketi amaçl›d›r ve temelde ruhsal ve bilinçli bir eylemdir. S›radan reflekslerden yahut içgüdüsel davran›fllardan apayr›d›r. ‹nsan›n bilerek, isteyerek, kavrayarak ortaya koydu¤u amaçl› eylemlerdir. ‹nsan›n kendini oluflturma tarz›d›r. Böylesine temel bir görüflten yola ç›kan Topçu da ilgi oda¤›na
insan ve toplumun hareketini, serüvenini, süreçlerini alm›flt›r. Benimsedi¤i felsefi görüfl, onu do¤rudan insan ve topluma yönlendirmifltir. Türkiye’nin uzun
soluklu ve etkili dergilerinden biri olan Hareket’in bizzat Topçu taraf›ndan yay›nlanm›fl olmas› da ayr›ca dikkate de¤er bir husustur. Dergi ortam› içerisinde
belli bir düflünce ve duruflun ortaya konuldu¤u görülmektedir. Dergi bir mekân olarak bir camiaya ve kümelenmeye iflaret etmektedir. Dergi ile birlikte
8 Nurettin Topçu, “Felsefe ve Cemiyet”, Yar›nki Türkiye, s. 55.
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Topçu, ülkenin düflünsel gündeminin içinde yer alm›fl, belli bir siyasal dil ile
konuflmufl ve kimi dernekler ortam›nda faaliyetlere kat›lm›flt›r. Dar bir entelektüel muhit ortam›nda s›k› iliflkiler kurmufltur. Türk siyasal hayat›n›n bir dönemi için aç›klay›c› bir hareket olan Anadoluculuk9 ak›m›na dâhil olmufltur. Bütün bu ayr›nt›lar Topçu’nun toplum sorunlar›yla ilgili olmas›n›n arka plan›nda
yer alan dikkate de¤er hususlard›r.10
Türk sosyolojisinde farkl› bir dil olan Topçu, üniversite kürsüsüne ve akademik kariyere sahip olmaman›n özgürlü¤ünü ‘özgür bir tay’ misali sürekli kuflanabilmifltir. Düflünce dünyas›n›n enginli¤i ve geniflli¤i belki k›smen buna ba¤lanabilir. Akademik kariyer sahibi bir sosyolog olsa idi acaba bu külliyat ç›kabilir miydi? Yahut böylesine rahat ve coflkun üslupta kimi insanî ve toplumsal
9 Türk düflünce ve siyasal hayat›n›n özgün ve bir o kadar da tart›flmal› ak›mlar›ndan/kavramlar›ndan biri olan Anadoluculuk, Osmanl› sonras› Türkiye’nin oluflumda önemli ifllevler gören bir yaklafl›md›r. Ancak san›ld›¤› gibi Anadoluculuk, yekpare/bütüncül bir yaklafl›m de¤ildir. Kendi içinde farkl› yaklafl›m ve tezlere sahiptir. Anadoluculuk üzerine ço¤u
makale ve tez düzeyinde birkaç çal›flma burada zikredilebilir. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de
Ça¤dafl Düflünce Tarihi, ‹stanbul: Ülken Yay., 1992; Köksal Alver, “Sosyolojik Aç›dan Anadoluculuk”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: ‹Ü SBE, 1996; Füsun Üstel, “Türk Milliyetçili¤inde Anadolu Metaforu”, Tarih ve Toplum, Ocak 1993, sy. 109; Kürflat Demirci, “Türkiye
Kimli¤ine Alternatif Yaklafl›mlar: Anadoluculuk”, Yeni fiafak, 7-8 Eylül 1995; Mithat Atabay, “Anadoluculuk”, Modern Türkiye’de Siyasi Düflünce, c. IV, Milliyetçilik, Tan›l Bora
(der.), ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2002. Anadoluculuk içinde kendine özgü bir dil ve terminoloji kuran Topçu ise bir zirve olarak görülmektedir. Bu hususta bkz. Köksal Alver, “Anadoluculuk ve Nurettin Topçu”, Hece, Ocak 2006, sy. 109.
10 Topçu’nun gerek biyografisinde öne ç›kan hususlar, gerekse ortaya koydu¤u çok yönlü çal›flmalar de¤iflik yay›nlarca de¤erlendirilmifltir. Tan›kl›klar, hat›ralar, an›lar kadar onun çal›flmalar›yla ilgili kimi bilimsel ve edebi yay›nlar da Topçu portresinin daha net ortaya konulmas› aç›s›ndan büyük bir görev görmüfltür. Bu cümleden olmak üzere Topçu ile ilgili
birkaç yay›n burada zikredilmeyi hak etmektedir. Söz konusu yay›nlar Topçu’nun hemen
hemen tüm yönlerini görme imkân› sunmaktad›r. Hareket dergisinin Ocak-fiubat-Mart
1976 tarihli 112. say›s›, Hece dergisinin Ocak 2006 tarihli 109. say›s› (Nurettin Topçu Özel
Say›s›) süreli yay›nlar aç›s›ndan ilk de¤erlendirilmesi gereken yay›nlard›r. Ayr›ca Dergâh
Yay›nlar›’nca yay›nlanan Nurettin Topçu’ya Arma¤an da Topçu portresi aç›s›ndan hayli
önemli bilgileri ihtiva etmektedir.
Topçu’nun portresi kiflisel tan›kl›k aç›s›ndan flu yay›nlarda daha yakinen görülmektedir.
‹smail Kara, Sözü Dilde Hayali Gözde, ‹stanbul: Dergah Yay., 2005, s. 26-57; Orhan Okay,
“Bir ‹dealistin Ölümü: Nurettin Topçu”, Silik Foto¤raflar, ‹stanbul: Ötüken Yay., 2005;
Mustafa Kutlu, “Suya Hasret”, Nurettin Topçu’ya Arma¤an, ‹stanbul: Dergah Yay., 1992;
Hüseyin Su, “Bir ‹syan Ahlakç›s›”, Bir Ya¤mur Türküsü, Ankara: Hece Yay., 1999.
Topçu’nun düflünce dünyas›n› merkeze alan kimi çal›flmalar ise onun düflünsel aç›l›m› ve
çabas›n› ortaya koymaktad›r. Bu hususta bkz. Süleyman Seyfi Ö¤ün, Türkiye’de Cemaatçi
Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, ‹stanbul: Dergah Yay., 1992; Baran Dural, Baflkald›r› ve
Uyum -Türk Muhafazakarl›¤› ve Nurettin Topçu-, ‹stanbul: Birharf Yay., 2005; Mustafa
Kök, Nurettin Topçu’da Din Felsefesi, ‹stanbul: Dergah Yay., 1995; Muhammet Sar›tafl, Nurettin Topçu’da Sosyo-Pedegojik Yap›, Ankara: Mesaj Yay., 1986; Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlak Felsefesi, ‹stanbul: Dergah Yay., ‹stanbul, 2000; F›rat Mollaer, Anadolu
Sosyalizmine Bir Katk›, ‹stanbul: Dergah Yay., 2007; Ali Osman Gündo¤an, “Nurettin Topçu”, Do¤u Bat›, 2000, sy. 11.
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meseleleri tart›flabilir miydi? Bu bir soru olarak ortada durmaktad›r. Ne ki o,
doçent olmas›na karfl›n üniversiteye al›nmam›fl ve bir fikir ve dava adam› olarak düflünce dünyas›nda özgün yerini alm›flt›r. Toplum sorunlar› karfl›s›ndaki
duyarl›l›¤› ve tutumu bu yönüyle irtibatl› bir flekilde anlafl›lmak durumundad›r.
Topçu, baflta temel toplumsal kurumlar olmak üzere farkl› sosyal sorunlara
iliflkin görüfller ortaya koymufltur. Yaz›lar› ve külliyat›na h›zl› bir flekilde göz
at›ld›¤›nda pek çok toplumsal ve insanî sorunun tart›fl›ld›¤› görülür. Bu külliyatta din, e¤itim, siyaset, aile, iktisat, sanat, ahlak, kültür ve medeniyet, teknoloji, devlet, demokrasi, adalet, milliyetçilik, bat›l›laflma, vatan gibi temel alanlar›n yan› s›ra gündelik hayat›n nabz›n› tutan yahut gündelik siyasetin uygulamalar›na ait (seçim meselesi, din adam›n›n görevi, üniversite meselesi, üniversite olaylar›, toprak reformu, maafl meselesi, flehitlik, gazete, ifl hayat›, Yahudi,
lise dersleri, din dersleri, muallimin görevleri, siyasi partiler, ilerilik-gerilik, kalk›nma, harp vb.) de¤iflik konular da irdelenmektedir. Genel teorik sosyolojiden
çok, pratik toplumsal sorunlar a¤›nda ve bugün büyük oranda gazete köflelerinde tart›fl›lan pek çok konu, bir fikir adam›n›n, toplum karfl›s›nda kendini
ödevli gören bir sosyologun kaleminden ç›kmaktad›r. Burada çok ince bir çizginin, bir nüans›n varl›¤› dikkat çekmektedir. Bir anlamda sosyolojinin farkl›
bir ameliye gerçeklefltirebilmesine dönük bir aç›l›m olarak görülebilir bu durum. Topçu, genel sosyolojik meseleler, büyük toplumsal sorunlar yuma¤›n›
sorgularken ayn› zamanda bu sorunlardan etkilenerek gündelik hayata yön veren, gündelik hayat› oluflturan meseleleri de gündemine almaktad›r. Topluma
ve insana dair konuflman›n bir gere¤i olarak görülebilir bu durum. Yahut toplum ve insandan umudunu kesmeyen, onu sadece incelenecek bir birim olarak
görmeyen sosyolojinin bir eylemi fleklinde tan›mlanabilir böylesi bir giriflim.
Hem toplumsal yap›n›n gedikli meselelerine, hem de toplumsal de¤iflmenin
tüm yüzlerine dönük bir sosyoloji ortaya koyabilmenin bir yolu bulunabilir burada. Kendini sadece teorik sorunlara yahut saha araflt›rmalar›na kapatmayan,
s›¤laflmayan bir sosyoloji gelifltirebilmenin yolunu aralayabilir böylesi bir tutum. Topçu bizzat bunu baflarm›flt›r yahut büyük baflar›yla gerçeklefltirmifl demek durumunda de¤iliz. Ancak onun sosyoloji yaklafl›m›nda bu türlü bir aç›l›m›n izlerini bulmak mümkün. Topçu’nun Türk sosyolojisine mühim katk›lar›ndan, atlanmamas› gereken katk›lar›ndan biri bu olsa gerektir.
Sonuç
Nurettin Topçu’nun Türk sosyolojisindeki yerini tespit etmeyi amaçlayan
bu makale, onun toplumsal sorunlara ve sosyolojinin kendisine iliflkin görüfllerini uzun uzad›ya aktarman›n yerine (ki onun görüflleri gerek kendi külliyat›nda, gerekse hakk›ndaki kitap, yaz› ve tezlerde tüm ayr›nt›lar›yla görülebilir),
düflünsel çabas›n›n nereye oturaca¤›na ve Türk sosyolojisinde nas›l bir karfl›l›k
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oluflturaca¤›na dair bir fleyler söylemeye çal›flm›flt›r. Bir kanaat olarak Topçu’nun Türk sosyolojisinde özgün bir yerinin oldu¤u hükmü belirginlik kazanm›flt›r. Onun ayn› zamanda Türkiye’de sosyolojik düflüncenin seyri aç›s›ndan
da önemli bir gösterge oldu¤u görülmüfltür. Türk sosyolojisinin hali haz›rdaki
durumu ve gidiflat›na dair gelifltirilecek bir gözlemde Topçu, atlanmamas› gereken bir figür olarak ortadad›r. Nas›l bir sosyoloji sorusuna cevap aramada
önemli bir durakt›r.
Topçu’nun Türk sosyolojisine getirdi¤i önemli aç›l›mlardan birisi kuflkusuz
evrensel olay ve olgular›n yan›nda daha önde Türk toplumunun sorunlar›n›n
mevzu bahis edilmesi olmufltur. Bat› düflünce ve felsefesini yerinde etüd eden
ve kendi bak›fl aç›s›n› olufltururken Bat›l› figürlerden etkilenen Topçu, daha
Bat›’da e¤itimini sürdürürken kendi toplumunun sorunlar›yla ilgili olmay› öncelemifltir. Ana çabas› hep Türk toplumunun tarihsel ve güncel sorunlar›n›
kavray›p aç›klamak ve mutlak surette yerli çözümler önermek olmufltur. Sürekli ait oldu¤u toplumun nabz›n› tutmufl, içinde yer ald›¤› faaliyetlerde de hep
bunu öne alm›flt›r. Gerek mesleki hayat›nda gerekse düflünür olarak ortaya
koydu¤u çal›flmalarda ödevli bir kifli olarak ortada durdu¤u görülmüfltür.
Sosyolojinin kendi teorik çat›s›n› sürekli gözden geçirirken ayn› zamanda
somut toplumsal durumlarla da ba¤›n› koparmamas› gerekti¤ine iflaret etmifltir. Salt kuramsal çerçeveye yahut üniversite kürsülerine s›k›fl›p kalm›fl bir sosyolojinin topluma ne kadar yararl› olaca¤›n› sorgulam›flt›r. Bir bilim adam›ndan ziyade bir fikir adam› olarak konuflan/yazan Topçu; böylece sosyolojinin,
afl›lmaz ve bo¤ucu tart›flmalardan k›smen uzak durup toplumla ve toplumsal
sorunlarla daha fazla yüz yüze kalmas› gerekti¤ini hat›rlatm›flt›r. Sosyolojiye
bir anlamda bir düflünsel/fikri çaba olarak yaklaflmaktad›r. Fikirden yoksun
saymacaya dönük sosyolojinin toplumsal sorunlar›n gerçek mahiyetini kavramaktan uzak olaca¤›n› ima etmifltir. Özellikle fikir yönü git gide kaybolan ama
buna karfl›n rakamlar, projeler ve araflt›rmalar evrenine kendini iyice kapt›ran
günümüz sosyolojisinin önündeki tehlikelerin neler olabilece¤ine iliflkin kimi
ipuçlar› ortaya atm›flt›r. Dolay›s›yla gerek kuram, gerekse günün somut meseleleri aç›s›ndan yaklafl›ld›¤›nda Topçu’nun Türk sosyolojisine önemli katk›larda bulundu¤u/bulunaca¤› söylenebilir.
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About the Place of Nurettin Topçu in Turkish Sociology
Köksal ALVER
Abstract
This article aims to analyze the sociological outlook of Nurettin Topcu, who is one of
the most unique figures of the Turkish intellectual world, and his place in Turkish
sociology. Referring to some observations about his sociological approaches, the
author identifies Topçu as an integral part of Turkish sociology. Although Topçu had
majored in philosophy, he produced a significant literature on sociology and social
problems. His contributions to the field enable his name to be considered within the
frames of Turkish sociology.
Key words: Nurettin Topcu, Sociology, Hareket Journal, Ethics of Rebellion,
Positivism.

Nurettin Topçu’nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine
Köksal ALVER
Özet
Bu makalede, Türk düflünce dünyas›n›n özgün isimlerinden Nurettin Topçu’nun sosyolojik bak›fl› ve Türk sosyolojisindeki konumu de¤erlendirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Topçu’nun sosyolojik yaklafl›mlar›na iliflkin kimi tespit ve gözlemlerde bulunan makale, onun Türk sosyolojisinde atlanmamas› gereken bir isim oldu¤unu dile getirmektedir. Topçu, felsefe e¤itimi alm›fl olmas›na karfl›n sosyoloji özelinde ve toplum sorunlar› çerçevesinde önemli bir literatür ortaya koymufltur. Sosyolojik bir bak›fl aç›s›na
sahip oluflu, sosyoloji üzerine düflünmüfl olmas› onun Türk sosyolojisi içinde de¤erlendirilmesini gerekli k›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Sosyoloji, Hareket Dergisi, ‹syan Ahlak›, Pozitivizm.
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