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Osmanlı�Maddesinin�Altında�
Yatan�Ruha�Dair:�
Hikmet�Kıvılcımlı’daki�
SosyoͲTarihsel�Tahlillere��
Genel�Bir�BakıƔ1�

�

Ahmet�Özcan�ve�Güney�ÇeŒin�

ȱ
ȱ Koçiȱ Bey,ȱ Türkiye’yiȱ yıkımaȱ götürenleriȱ 30�40ȱ kióiȱ sayıyor.ȱ

Önündeȱsonunda,ȱsoygununȱ“reaya”yıȱ(köylüyüȱveȱhalkı)ȱezdiȬ
Âiniȱrakamlaȱgösteriyor.ȱYarımȱyüzyıldaȱvergilerinȱ80�90ȱakçaȬ
danȱ700�800ȱakçayaȱçıktıÂını,ȱdemekȱ10ȱmisli,ȱheleȱAnadolu’daȱ
koyunȱbaóınaȱ40�50ȱmisliȱyükseldiÂiniȱgösteriyor.ȱDevletȱvergiȬ
denȱ1ȱalırken,ȱaracılarınȱ20�30ȱakçaȱ soyduklarınıȱanlatıyor.ȱ (50ȱ
yıldaȱ10ȱmisliȱvergiȱolmuó.ȱKoçiȱBey,ȱpadióahınȱyakasınaȱyapıóȬ
mıó,ȱ kıyametiȱ koparıyor.ȱTürkiye’deȱCumhuriyetinȱ kurulduÂuȱ
yıl,ȱ vergiȱ “tahsilâtı”ȱ 111ȱmilyondu;ȱ 1959ȱ yılındaȱ 6ȱmilyarȱ 385ȱ
milyon,ȱ 1963’teȱ 10ȱmilyarıȱ aókın.ȱDemekȱ 40ȱ yıldaȱ vatandaólarȱ
100ȱmisliȱvergiȱödüyorlar.ȱSaltanatȱzamanıȱ5ȱyıldaȱ1ȱmisliȱvergiȱ
artıóıȱ“yıkım”ȱ (harabi)ȱveȱzulümȱ sayılmıó;ȱCumhuriyetinȱherȱ4ȱ
yılındaȱ10ȱmisliȱvergiȱarttırılıyor.ȱ (1959ȱ GstatistikȱYıllıÂı,ȱs.ȱ381).ȱ
Herkesȱövünüyor.ȱOtokrasiȱ (müstebitȱpadióahlık)ȱ ileȱPaóakrasiȱ
(demokratikȱcumhuriyet)ȱarasındakiȱfarkȱbuȱolsaȱgerek.ȱȱ

H.ȱKıvılcımlı,ȱOsmanlıȱTarihiȱMaddesiȱ

1�

JönȱTürklerinȱSiyasiȱFikirleriȱ(1895–1908)ȱadlıȱbaóyapıtındaȱkerifȱ
Mardin,ȱ JönȱTürklerinȱ temelȱniteliÂininȱ“fikrîȱzaaf”,ȱyaniȱdüȬ

������������������������������������������������������������
1ȱ YazımızaȱverdikleriȱkatkıdanȱötürüȱdeÂerliȱdostlarȱAhmetȱKaleȱveȱSerhatȱ

Özbey’eȱmüteóekkiriz.ȱ
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óünmeȱveyaȱfelsefeȱyapmaȱkabiliyetsizliÂiȱveȱisteksizliÂiȱolduȬ
Âunuȱortayaȱkoydu.ȱTürkçeyeȱhalenȱhiçbirȱkitabıȱçevrilmemióȱ
GngilizȱtarihçiȱLewisȱBernsteinȱNamier’inȱprosopographyȱ(kolekȬ
tifȱbiyografi)ȱyönteminiȱüstüȱkapalıȱbirȱóekilde2ȱȱtakipȱedenȱMarȬ
din,ȱJönȱTürklerinȱsiyasiȱfikirlerininȱveȱkuramsalȱprogramlarıȬ
nınȱkióiselȱçıkarlarȱveȱbaÂlantılar,ȱhiziplerȱveȱentrikalarȱüzerineȱ
atılmıóȱbirerȱkamuflaj,ȱparavana,ȱmaskedenȱbaókaȱbirȱ óeyȱolȬ
madıÂıȱsonucunaȱvardı(2008:ȱ14).JönȱTürklerinȱ“felsefe”siȱDevȬ
letȬiȱAliyye’yiȱ kurtarmaȱ kutsalȱ amacıylaȱ baólayıpȱ bittiÂinden,ȱ
siyasettenȱ sanataȱ kadarȱ Türkiyeȱ toplumununȱ “milliȱ hastalıȬ
Âı”naȱ dönüóecekȱ fikrȬiȱ zaaf,ȱ yalnızcaȱ ulemanınȱ baskısındanȱ
deÂil,ȱ aynıȱ zamandaȱ erkenȱ askeriȱ veȱ sivilȱ bürokratikȱ seçkinȱ
sınıfınȱ“kısaȱvadeli,ȱpratik,ȱ‘devletȱiçinȱgeçerli’ȱçözümȱyolları”ȱ
arayan,ȱherȱmeseleyiȱ“devletinȱbekası”ȱsorunuȱüzerindenȱokuȬ
yanȱpragmatizmȱgeleneÂindenȱdoÂmuótu.ȱBelkiȱdeȱtamȱdaȱbuȱ
fikrȬiȱ zaafȱ nedeniyleȱ Aydınlanmaȱ ÇaÂı,ȱ Türkiyeȱ baÂlamınaȱ
büyükȱdüóünürlerȱveȱdüóüncelerȱyoluylaȱdeÂilȱkurumlarȱyoȬ
luylaȱgirmió.ȱ ȱTürkiye’ninȱmodernleómeȱsüreciȱbuȱdenliȱotoriȬ
ter,ȱeÂreti,ȱbiçimci,ȱboÂucuȱbirȱtarihselȱsüreceȱdönüómüóȱolmaȬ
lıydıȱ (Mardin,ȱ2008:ȱ16�18).Mardin,ȱbuȱ fikrȬiȱzaafın,ȱbuȱdüóüȬ
nememe,ȱkendineȱgüvenememe,ȱüretememeȱhastalıÂınınȱTürȬ
kiyeȱMarksistleriȱiçinȱdeȱgeçerliȱolduÂunuȱiddiaȱediyordu:ȱ
ȱ
ȱ Marksistlerimizȱ deȱ farklıȱ deÂildir.ȱ Onlarȱ daȱ Türkiyeȱ tarihiniȱ

incelerken…ȱMarksistȱkalıplarıȱOsmanlıȱtarihineȱancakȱmekanikȱ
birȱ óekildeȱ uygulamıólardır.ȱ Osmanlıȱ tarihininȱ kendineȱ özgüȱ
özelȱöÂelerleȱóekillenen—belkiȱdeȱMarksistȱkalıplaraȱuygun—birȱ
açıklamasıȱolabileceÂiniȱdüóünmemiólerdirȱ(Mardin,ȱ2008:ȱ21).ȱ

������������������������������������������������������������
2ȱȱ Tıpkıȱzanaatınınȱincelikleriniȱçıraklarıȱdıóındaȱkimseyleȱpaylaómayanȱtümȱ

büyükȱüstatlarȱgibiȱMardin,ȱbuȱeserindeȱNamier’eȱhiçbirȱatıfȱyapmaz.ȱOyȬ
sa,ȱMardin’inȱbuȱ çalıómasındaȱuyguladıÂıȱyöntemȱveȱulaótıÂıȱ sonuçȱ tamȱ
birȱ türȱNamierizm’dir.ȱ 18.ȱ Yüzyılȱ Gngiltere’sindekiȱWhig�Toryȱ ayrımınınȱ
geçersizliÂiniȱdöneminȱ siyasalȱ seçkinleriȱ arasındakiȱ çıkarȱmücadeleleriniȱ
ifóaȱederekȱortayaȱkoyanȱNamierȱgibi,ȱMardinȱdeȱfikirlerdenȱziyade,ȱfikirȬ
leriȱ temsilȱ edenȱ siyasalȱ seçkinlereȱ veȱ bunlarȱ arasındakiȱ çıkarȱ iliókilerineȱ
yoÂunlaóır(Namier,ȱ1927).ȱ
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Mardin’inȱTürkiyeȱmodernleómesiȱüzerineȱgeliótirdiÂiȱbuȱ
tarihselȬfelsefiȱeleótiriyiȱkavrayarakȱTürkiyeȱ toplumununȱ tümȱ
katmanlarınıȱ saranȱ buȱ hastalıktanȱ kurtulmayı,ȱ yavaóȱ yavaóȱ
amaȱkararlıȱbirȱóekildeȱ iyileómeyiȱhalenȱTürkiyeȱentelektüelleȬ
rininȱönündeȱduranȱyakıcıȱbirȱmeydanȱokumaȱolarakȱgörüyoȬ
ruz.ȱ Yineȱ deȱMardin’inȱ TürkiyeȱMarksistleriȱ ileȱ ilgiliȱ ortayaȱ
koyduÂuȱtezeȱyönelikȱesaslıȱbirȱihtirazıȱkaydımızȱvar:ȱBuȱkayıtȱ
HikmetȱKıvılcımlı’nınȱ“tarihȱtezi”dir.ȱÖzellikleȱOsmanlıȱTarihiȬ
ninȱMaddesiȱadlıȱçalıómasındaȱKıvılcımlı,ȱgeliótirdiÂiȱtarihȱteziȬ
niȱ Osmanlıȱ tarihineȱ uygulamıó,ȱ Mardin’inȱ önerdiÂiȱ óekildeȱ
“Osmanlıȱ tarihininȱ kendineȱ özgüȱ özelȱ öÂelerleȱ óekillenen”ȱ
tarihselȱmateryalistȱbirȱtahlilineȱgiriómió,ȱancakȱbunuȱyaparkenȱ
“Marksistȱ kalıplar”ınȱdıóınaȱ çıkmaktanȱdaȱ çekinmemióti.ȱYaȬ
yımlandıÂıȱ tarihteȱKıvılcımlı’nınȱ tarihȱ teziȱ ileȱbirlikteȱOsmanlıȱ
TarihininȱMaddesiȱ adlıȱ eseriȱ hemȱMarksistȱ hemȱ deȱ akademikȱ
tarihȱ yazınındaȱ benzeriȱ görülmemióȱ derecedeȱ kapsamlıȱ birȱ
tarihyazımıȱ girióimiydi.ȱOysa,ȱKıvılcımlı’nınȱ kendiȱ ifadesiyleȱ
“tezȱ birȱ zindanȱ kuyusununȱ yaóȱ veȱ taóȱ duvarınaȱ vurulmuóȱ
yumrukȱgibiȱyankısız”ȱkalmıótır(ErdoÂan,ȱ2020:ȱ33).ȱKıvılcımȬ
lı’nınȱyazınsalȱüretimiȱüzerindeȱhalenȱasılıȱduranȱbuȱsaÂırȱediciȱ
sessizlik,ȱ buȱ hiçleótirenȱ kitleselȱ susuó,ȱ yazarınȱ ifadesiyleȱ buȱ
“susuóȱkumkuması”(Kıvılcımlı,ȱ2020:ȱ71)ȱyazdıÂıȱgibiȱyaóamıóȱ
birȱçileciȱ(ascetic)ȱeylemȱveȱdüóünceȱ insanıȱolanȱKıvılcımlı’nınȱ
trajedisidir.ȱAncak,ȱ tümȱbüyükȱeylemlerinȱkaderiȱbuȱsessizlikȱ
trajedisiȱ deÂilȱmidir?ȱ Birȱ óimóekȱ neȱ kadarȱ uzaktaȱ çakarsaȱ oȱ
kadarȱ geçȱ duyulmazȱ mı?ȱ Sonuçta,ȱ Friedrichȱ Nietzsche’ninȱ
savunduÂuȱgibiȱ“kahramanınȱetrafındakiȱherȱóeyȱtrajedi”ȱhaliȬ
neȱgelmezȱmiȱ(2008:ȱ69)?ȱ

Yanlıóȱ anlaóılmasın:ȱBizȱKıvılcımlı’nınȱ tarihȱ tezineȱgenelȱ
olarakȱmodernȱöncesiȱ tarihe,ȱözelȱolarakȱdaȱOsmanlıȱ tarihineȱ
içkinȱ dahaȱ önceȱ keófedilmemióȱ “bilimselȱ hakikatler”iȱ ortayaȱ
koyduÂuȱ iddiasıylaȱ kıymetȱ vermiyoruz.ȱ Biliyoruzȱ kiȱ herȱ birȱ
tarihyazımıȱ girióimi,ȱ zorunluȱ olarak,ȱ geçmióiȱ belliȱ birȱ açıdanȱ
görme,ȱonuȱbugünȱveȱgelecekȱiçinȱyenidenȱyorumlama,ȱböyleȬ
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ceȱonuȱbozma,ȱbükme,ȱçarpıtmaȱgirióimidir.ȱTarihyazımıȱyalȬ
nızcaȱseçiciȱbirȱanımsamaȱdeÂil,ȱaynıȱzamandaȱseçiciȱbirȱunuȬ
tuóturȱda.ȱTariheȱbütünüyleȱsafȱbirȱ“hakikatȱistenci”ȱileȱyaklaóȬ
tıÂını,ȱgeçmióiȱbirȱaynaȱgöreviȱgörerekȱolduÂuȱgibi,ȱtarafsızca,ȱ
tümȱyönleriyleȱortayaȱkoyduÂunuȱiddiaȱeden,ȱtarihinȱkalıntılaȬ
rıȱ arasındaȱ müzedeȱ dolananȱ birȱ aylakȱ gibiȱ dertsiz,ȱ gayesizȱ
dolaóanȱ tarihçiȱ türününȱ kendisiȱ artıkȱ tarihselȱ birȱ kalıntıȬ
dır.“Bizlerȱyalnızcaȱ tarihȱyaóamaȱhizmetȱettiÂiȱölçüdeȱhizmetȱ
etmekȱistiyoruzȱtarihe”ȱdiyeȱyazanȱNietzsche,19.ȱYüzyılȱAvruȬ
pa’sınınȱ“fazlaȬtarihcilik”tenȱçektiÂiȱıstırabıȱanlamıó,ȱböylesineȱ
tarihȱdıóı,ȱ tarihȱüstüȱbirȱbakıóınȱyaóamaȱolanȱdüómanlıÂınıȱ ifóaȱ
etmióti(2007:ȱ 59).Paulȱ Ricoeur’ünȱ deȱ belirttiÂiȱ gibi,ȱ “geçmióiȱ
ölülerinȱkrallıÂıȱolarakȱtemsilȱetme,ȱtarihiȱbirȱgölgelerȱtiyatroȬ
su”ȱ olmayaȱmahkûmȱ etmekȱdemektir3(2004:ȱ 365).Tarihȱ yaóaȬ
yanlara,ȱyaóamınȱkendisineȱ aittir;ȱözellikleȱdeȱbirȱgelecekȱ taȬ
hayyülüȱ ileȱ geçmióiȱ yenidenȱ yorumlayarakȱ óimdikiȱ zamanaȱ
müdahaleȱedenȱeylemȱinsanlarına,ȱdavaȱinsanlarına,ȱsavaóçılaȬ
raȱaittir.ȱTarih,ȱkendiȱeylemlerininȱlehineȱtarihselȱolarakȱkörȱveȱ
adaletsizȱolanȱeyleyenlerȱ tarafındanȱyapılırȱveȱyazılır;ȱ çünkü,ȱ
geçmióȱ ancakȱ geleceÂiȱ inóaȱ edenlerȱ tarafındanȱ anlaóılabilir.ȱ
Nietzsche’ninȱ ifadesiyleȱ “geçmióȱ konuótuÂundaȱ yalnızcaȱ birȱ
kehanetȱolarakȱkonuóur”ȱ(2007:ȱ94).ȱGóte,ȱóimdikiȱzamanaȱkaróıȱ
savaóȱaçanȱKıvılcımlı’nınȱtarihȱteziȱdeȱböylesiȱbirȱsilahtır.ȱZiraȱ
Kıvılcımlı,ȱOsmanlıȱTarihininȱMaddesiȱ içinȱyazdıÂıȱkullanılmaȬ
mıóȱsunuóȱyazısındaȱamacınıȱaçıkȱbirȱóekildeȱortayaȱkoyuyorȬ
du:ȱ “Bizimȱ içinȱ [amaç],ȱ ‘Bilginlerinȱ kulaklarınaȱ üfürülecek’ȱ
soyutȱbilimdenȱçok,ȱsavaóınȱanlamınaȱveȱbiçimineȱyönȱverecekȱ
sonuçlardı”ȱ(1974b:ȱ228).ȱ

Oȱ halde,ȱKıvılcımlı’nınȱ eylemȱ hayatıȱ ileȱ tarihȱ teziȱ birbiȬ
rindenȱayrıȱ tahlilȱedilemez.ȱTürkiye’deȱhemȱkomünistlikȱhemȱ
deȱ irticacılıktanȱ (yaniȱ Türkȱ Cezaȱ Kanununȱ hemȱ 141’nciȱ veȱ

������������������������������������������������������������
3ȱ BenzerȱbirȱóekildeȱWalterȱBenjaminȱtarihi,“alanıȱhomojen,ȱboóȱzamanȱolanȱ

deÂil,ȱ óimdininȱmevcudiyetiyleȱdolmuóȱzamanȱolanȱbirȱyapınınȱkonusu”ȱ
olarakȱtanımlamıótırȱ(1992:ȱ253).ȱ
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142’nciȱhemȱdeȱ163’ncüȱmaddelerinden)ȱsuçlanmıóȱ tekȱMarkȬ
sistȱ olanȱ Kıvılcımlı’nınȱ eylemȱ hayatıȱ gibiȱ (Bilgiç,ȱ 2008:ȱ 585Ȭ
596),ȱdüóünselȱüretimiȱdeȱMarksistȱparadigmanınȱdıóınaȱ taóȬ
mıótı.ȱ Kıvılcımlı’nınȱ yazılarındaȱ okuyucuyuȱ rahatsızȱ edecekȱ
derecedeȱkendineȱözgüȱbirȱdilȱveȱterminolojiȱüzerindenȱMarkȬ
sistȱ kalıplaraȱ sıÂmayanȱ veȱMarksistȱ okulunȱdıóındaȱ yerȱ alanȱ
düóünürlerinȱ yazılarındanȱ beslenmektenȱ çekinmeyenȱ bütüȬ
nüyleȱ yeniȱ kavramsallaótırmalar,ȱ yeniȱ önermelerȱ öneȱ sürülȬ
müótür.ȱ Tarihȱ tezindeȱ doruÂunaȱ ulaóacakȱ buȱ ayrıksılıkȱ (idiȬ
osyncrasy)ȱ Kıvılcımlı’nınȱ tümȱ yazınsalȱ üretimineȱ damgasınıȱ
vurmuótur.ȱÖrneÂin,ȱKarlȱMarxȱveȱFriedrichȱEngels’inȱyazılaȬ
rında“lümpenȱproletarya”ȱkavramıȱ içindeȱbirȱ“karóıȬdevrimciȱ
güç”ȱ olarakȱ kodlananȱ eókıyalık 4 ,ȱ Kıvılcımlı’nın1930’lardaȱ
ElâzıÂȱ cezaevindeȱ kalemeȱ aldıÂıȱYolȱadlıȱ eserinde“köylülüÂeȱ
aitȱbirȱtürȱanaróizm”ȱolarakȱyorumlanmıótır.5ȱDiÂerȱbirȱdeyióle,ȱ
Marx’tanȱ ziyadeȱMikhailȱ Bakunin’inȱ anaróistȱ düóüncelerine6ȱ
paralelȱbirȱóekildeȱKıvılcımlı,ȱOsmanlıȱDevleti’ndenȱCumhuriȬ

������������������������������������������������������������
4ȱȱ KarlȱMarxȱ veȱ Friedrichȱ Engels,ȱ KomünistȱManifesto’daȱ eókıyalarȱ veȱ soyȬ

guncularȱgibiȱsanayiȱemeÂindenȱkaçarakȱtoplumunȱhudutlarındaȱyerȱalanȬ
larıȱ“lümpenȱproletarya”ȱkavramıȱiçindeȱolumsuzȱdeÂerlendirir:ȱ“TehlikeȬ
liȱsınıf,ȱtoplumsalȱtortu,ȱeskiȱtoplumunȱenȱaltȱkatmanlarınınȱbuȱedilginȱçüȬ
rüyenȱyıÂını,ȱóuradaȱburada,ȱbirȱproleterȱdevrimȱileȱhareketinȱiçineȱsürükȬ
lenebilir;ȱneȱvarȱki,ȱkendiȱyaóamȱkoóullarıȱonuȱdahaȱçokȱgericiȱentrikalarınȱ
paralıȱaletiȱolmayaȱhazırlar”(1998:ȱ128).ȱ

5ȱ Kıvılcımlı’yaȱ göre,ȱ köylülüÂünȱ zulmeȱ karóıȱ isyanınınȱ dünyeviȱ (profane)ȱ
biçimiȱ eókıyalıkȱ iseȱ aókınȱ (divine)ȱ biçimiȱ deȱ diniȱ mezhepçiliktiȱ (1992:ȱ
289).TanılȱBora’nınȱifadeȱettiÂiȱgibi,ȱKıvılcımlı’nınȱköylüȱisyankârlıÂıȱiçinȬ
deȱ“Mehdiȱinancı”ȱvurgulaması,ȱ“diniȱütopyacılıÂıȱmüstesnaȱbirȱdevrimciȱ
gelenekȱ sayanȱErnstȱBloch”uȱanımsatmaktadırȱ (2015:ȱ208).HemȱhakkaniȬ
yetliȱhemȱdeȱgüçlüȱveȱkapsamlıȱbirȱ eleótirelȱ tahlilȱ sunmasıylaȱöneȱ çıkanȱ
Bora’nınȱbuȱçalıómasıȱdıóındaTarihȱTeziȱ ileȱOsmanlıȱTarihininȱMaddesiȱüzeȬ
rineȱyazılmıóȱikiȱçalıómaȱiçinȱsırasıylaȱbknz:(Ünsal,ȱ1995),ȱ(Çakmak,ȱ2013)ȱ

6ȱ Bakunin’eȱgöreȱeókıyalıkȱesaslıȱveȱhakikiȱdevrimcilikti:ȱ“Rusya’daȱeókıya,ȱ
gerçekȱveȱyegâneȱdevrimcidir;ȱhoóȱcümlelereȱveȱöÂrenilmióȱbelâgateȱsahipȱ
olmaksızınȱ uzlaómaz,ȱ usanmaz,ȱ yılmaz,ȱ pratikȱ birȱ devrimci;ȱ apolitikȱ veȱ
herȱ tabakadanȱ baÂımsız,ȱ halkınȱ içindenȱ fıókıranȱ sosyalȱ birȱ devrimȬ
ci…”(1979:ȱ66)ȱ
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yet’eȱ eókıyalıkȱhareketleriniȱTürkȱveȱKürtȱköylülüÂününȱ“biȬ
reyselȱ isyan”ȱbiçimiȱolarakȱ tahlilȱederekȱEricȱHobsbawm’danȱ
neredeyseȱotuzȱyılȱönceȱ“sosyalȱeókıyalık”ȱteziniȱortayaȱatmıóȬ
tı.7OsmanlıȱTarihininȱMaddesi’ndeȱ deȱ eókıyalıkȱ hareketleriȱ birȱ
isyanȱgeleneÂiȱolarakȱyorumlanacak,ȱCelaliȱGsyanlarıȱderebeyȬ
leóenȱ Osmanlıȱ ekonomisininȱ iktisadiȱ buhranınınȱ sosyalȱ veȱ
siyasalȱbirȱbuhranaȱdönüómesiȱolarakȱokunacaktır.8ȱ

Kıvılcımlı’nınȱTürkiyeȱMarksistleriȱ içindekiȱayrıksılıÂıȱ ileȱ
Marksistȱparadigmanınȱdıóınaȱ taóıóıȱTarihȱTezi’ndeȱenȱyüksekȱ
noktasınaȱulaóır.ȱÖylesineȱkiȱMuratȱBelge,ȱ1975ȱsenesinde,ȱyaniȱ
TarihȱTeziȱileȱOsmanlıȱTarihininȱMaddesi’ninȱbirinciȱcildiȱyayımȬ
landıktanȱ yalnızcaȱ birȱ yılȱ sonraȱ yazdıÂıȱ birȱ makaledeȱ fazlaȱ
“bireyci”ȱ bulduÂuȱ Kıvılcımlı’nınȱ “tarihselȱ materyalist”ȱ dahiȱ
olmayan,ȱ yaniȱ bilimȱ dıóıȱ veȱ ahlakçı/ikiciȱ (dualist)ȱ birȱ tarihȱ teziȱ
ortayaȱattıÂınıȱsavunmuótu.ȱBelge’yeȱgöre,ȱbuȱherȱikiȱçalıómaȬ
daȱ da“amaçȱ veȱ malzemeȱ materyalist,ȱ yöntemȱ iseȱ ideaȬ
list”ti(1975:ȱ 57).ȱ Tarihselȱmateryalistȱ bakıótaȱ ahlakiȱ deÂerlerȱ
bütünüyleȱmaddiȱkoóullarınȱ (yaniȱüretimȱ iliókilerinin)ȱbirȱ soȬ
nucuȱolduÂunaȱgöre,ȱKarlȱMarx’ınȱEkonomiȱPolitiÂinȱEleótirisineȱ
Katkı’nınȱÖnsözündeȱsöylediÂiȱgibi,ȱ“insanlarınȱvarlıÂınıȱbelirȬ

������������������������������������������������������������
7ȱ Hobsbawm,ȱ“sosyalȱeókıyalık”ȱteziniȱilkȱkezȱ1959ȱyılındaȱPrimitiȱveȱRebelsȱ

(GlkelȱAsiler)ȱadlıȱçalıómasındaȱileriȱsürmüótü(1971).ȱBuȱçalıómasındanȱonȱ
yılȱ sonraȱyayımlananȱBanditsȱ (Eókıyalar)ȱ adlıȱ eserindeȱHobsbawmȱ teziniȱ
tümȱyönleriyleȱortayaȱkoyacaktırȱ (2000).ȱKıvılcımlı’nınȱAnadoluȱveȱKürȬ
distanȱeókıyalıklarıȱarasındaȱbirȱayrımȱyaptıÂıȱeókıyalıkȱüzerineȱyazılarıȬ
nınȱbirȱ incelemesiniȱdeȱ içerenȱulusalȱveȱuluslararasıȱdüzeydekiȱeókıyalıkȱ
tartıómalarınınȱayrıntılıȱbirȱtahliliȱiçinȱbkz:ȱ(Özcan,ȱ2018:ȱ21�63)ȱ

8ȱ Kıvılcımlı’yaȱgöreȱCelaliȱ Gsyanları,ȱmuazzamȱboyutunaȱraÂmenȱköylüȱveȱ
ortaçaÂȱkarakterleriȱnedeniyleȱbozgunaȱuÂramıótıȱ (2020:ȱ810�823).ȱCelaliȱ
GsyanlarıȱdönemindeȱOsmanlıȱbürokratlarınınȱeókıyalıkȱhareketleriniȱdevȬ
letȱmerkezileómesininȱbirincilȱaraçlarınaȱdönüótürdüÂünüȱsavunanȱKarenȱ
Barkey,ȱOsmanlıȱDevletiȱtarihindeȱgenióȱçaplıȱköylüȱ isyanlarıȱbulamayanȱ
TürkiyeȱMarksistlerininȱeókıyalıÂıȱbirȱisyanȱgeleneÂiȱolarakȱyorumlamalaȬ
rınıȱ eleótirirkenȱ birbirlerineȱ neredeyseȱ bütünüyleȱ zıtȱ eókıyalıkȱ anlatılarıȱ
oluóturanȱYaóarȱKemalȱveȱKemalȱTahir’inȱromanlarınıȱörnekȱgöstermiótir.ȱ
OysaȱBarkey’inȱtezininȱhedefinde,ȱkendisiȱfarkȱetmemióȱolsaȱdaȱKıvılcımȬ
lı’nınȱtarihȱteziȱvardırȱ(1994:ȱ180).ȱ
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leyenȱóeyȱbilinçleriȱdeÂildir;ȱtamȱtersine,ȱonlarınȱbilinciniȱbelirȬ
leyenȱtoplumsalȱvarlıklarıdır”ȱ(Marx,ȱ1976:ȱ25).ȱAhlakȱsıklıklaȱ
onlarıȱüretenȱkoóullarınȱüstünüȱörtmeye,ȱvarȱolanıȱmeórulaóȬ
tırmayaȱyarayanȱ“yanlıóȱbilinç”ȱolabilirdi.ȱTarihselȱmateryalistȱ
tarihinȱ eóitliÂeȱdoÂruȱ olanȱ akıóıȱ ahlakiȱdeÂilȱmaddi,ȱ gönüllüȱ
deÂilȱzaruriȱbirȱakıóȱolduÂundanȱBelge,ȱKıvılcımlı’nınȱdeÂerleȬ
riȱ iyiȱ veȱ kötüȱ óeklindeȱ ikiliklereȱ ayıranȱ ahlakçıȱ birȱ bakıóȱ beȬ
nimsediÂiniȱ örneklerleȱ gösteriyordu.ȱMarksizm’inȱ gerçektenȱ
deȱ ahlakdıóı/tekçiȱ birȱ bakıóaȱ sahipȱ olupȱ olmadıÂıȱ sorusuȱ buȱ
çalıómanınȱ kapsamıȱdıóındadır;ȱ ancak,ȱ efendi�köleȱdiyalektiȬ
ÂineȱkesinȱolarakȱsonȱverecekȱnihaiȱbirȱköleȱisyanıȱtahayyülüȬ
nün,ȱtakındıÂıȱtümȱnesnellik/bilimsellikȱtavrınaȱraÂmen,ȱbizzatȱ
merhamet,ȱkıskançlıkȱveȱ intikamȱ gibiȱduygulardanȱ beslendiȬ
Âiniȱ savunanȱ düóünürlerȱ vardırȱ (Nietzsche,ȱ 1999:65�68).Herȱ
neȱolursaȱolsun,tarihȱteziniȱMarksistȱparadigmanınȱiçindenȱveȱ
onaȱuyumsuzluÂuȱüzerindenȱdeÂersizȱbulanȱBelge,ȱKıvılcımȬ
lı’nınȱ hemȱ eylemȱ hemȱ deȱ düóünceȱ yolculuÂundaȱ “bilimselȱ
sosyalizm”denȱbuȱsavruluóunun,ȱTürkiye’deȱsosyalistȱhareketȬ
lerinȱ kendiȱ zayıflıklarındanȱ ötürüȱ “proletaryaȱ devrimi”ni,ȱ
partiȱöncülüÂündeȱdahiȱolsa,ȱ“birȱbaókasından”ȱ(Kıvılcımlı’nınȱ
durumundaȱ ordudan)ȱ beklemelerindenȱ kaynakladıÂınıȱ iddiaȱ
ediyordu(1975:ȱ 58).Belge’ninȱ Marksistȱ paradigmaȱ ileȱ TürkiȬ
ye’dekiȱ sosyalistȱ hareketlerȱ üzerindenȱ yaptıÂıȱ buȱ “içeriden”ȱ
eleótiri,ȱ Kıvılcımlı’nınȱMarksistȱ tarihyazımınınȱ AvrupaȱmerȬ
kezliȱ niteliÂindenȱ doÂanȱ boóluÂuȱ doldurmaȱ veȱ Türkiye’deȱ
sosyalistȱhareketlerinȱzayıflıÂınınȱ temelȱnedeniȱolarakȱgördüȬ
Âüȱ “köksüzlükȱ sorunu”naȱ birȱ çözümȱ üretmeȱ amaçlarındanȱ
bahsetmiyordu.ȱȱ

Oysa,ȱtıpkıȱMardin’inȱJönȱTürklerinȱsiyasiȱfikirleriniȱtahlilȱ
ederkenȱyaptıÂıȱgibi,ȱ“Kıvılcımlıȱnedir?”ȱsorusunuȱyanıtlamak,ȱ
düóünürünȱ üstȱ üsteȱ düóenȱ buȱ ikiȱ amaçȱ doÂrultusundaȱ hemȱ
kuramȱ hemȱ deȱ eylemȱ alanındaȱ çaÂdaóıȱ TürkiyeȱMarksistleriȱ
içindekiȱayrıksılıÂınıȱanlamakȱveȱaçıklamakȱiçinȱsaltȱbiyografikȱ
deÂilȱamaȱprosopografikȱbirȱokumaȱyapmakȱelzemdir.ȱBuȱbaÂȬ
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lamda,ȱKıvılcımlı’nınȱçileciliÂiȱileȱçaÂdaóıȱTürkiyeȱsolȱseçkinleȬ
rininȱbohemliÂiȱarasındakiȱsınıfsalȱçeliókiyiȱvurgulayanȱNecmiȱ
ErdoÂan,ȱ Kıvılcımlı’nınȱ temelȱ kaygısınınȱ “Türkiyeȱ solunuȱ
tarihselȱbirȱkökeneȱdayandırmakȱveȱpopülerȱkültürelȱgeleneÂeȱ
baÂlamak”ȱ olduÂunuȱ yazarȱ (2020:ȱ 21�32,ȱ 45).Gerçektenȱ deȱ
gerekȱ Tarihȱ Tezi’ninȱ gerekseȱ Osmanlıȱ Tarihininȱ Maddesi’ninȱ
temelȱ amaçlarındanȱ biri,ȱ kökleriniȱ yalnızcaȱ Batıcılıkȱ cereyaȬ
nındaȱbulanȱTürkiyeȱMarksistȱdüóüncesininȱköksüzlükȱ soruȬ
nunaȱ birȱ çözümȱ bulmak,ȱ bununȱ içinȱ deȱ Avrupaȱ merkezliȱ
Marksistȱ tarihyazımınınȱdıóınaȱ çıkmaktır.ȱOȱ halde,ȱKıvılcımȬ
lı’nınȱ tarihȱ tezininȱ hakkaniyetliȱ birȱ okumasıȱ ancakȱMarksistȱ
paradigmanınȱdıóındanȱyapılacakȱyeniȱbirȱ ‘KıvılcımlıȱokumaȬ
sı’ȱileȱmümkündür.ȱ
ȱ

2�

Gnsanȱ tarihselȱ birȱ hayvandır,ȱ amaȱ yalnızcaȱ tarihiȱ yapanȱ birȱ
hayvanȱolarakȱdeÂil,ȱaynıȱzamandaȱtarihiȱomuzlarındaȱtaóıyanȱ
birȱhayvanȱolarakȱda.ȱBuȱçeliókiyiȱKarlȱMarx,ȱLouisȱBonaparte’ınȱ
18.ȱBrumaire’iȱadlıȱeserindeȱparlakȱbirȱóekildeȱformüleȱetmióti:ȱȱ
ȱ
ȱ Gnsanlarȱtarihleriniȱkendileriȱyaparlar,ȱamaȱonuȱserbestçeȱkendiȱ

seçtikleriȱparçalarıȱbirȱarayaȱgetirerekȱdeÂil,ȱdolaysızcaȱönlerinȬ
deȱ buldukları,ȱ geçmiótenȱ devredenȱ veriliȱ koóullardaȱ yaparlar.ȱ
TümȱgöçüpȱgitmióȱkuóaklarınȱoluóturduÂuȱgelenek,ȱyaóayanlaȬ
rınȱbeyinlerineȱbirȱkâbusȱgibiȱçökerȱ(Marx,ȱ2013:ȱ30).ȱ

ȱ
Oȱ halde,ȱNietzsche’ninȱ “plastikȱ güç”ȱ olarakȱ tanımladıÂıȱ

tarihyazımı,ȱ“geçmióiȱveȱyabancıȱolanıȱyenidenȱbiçimlendirmeȱ
veȱkendineȱkatma,ȱyaralarıȱiyileótirme,ȱyitirilmióȱolanınȱyerineȱ
yenisiniȱ koyma”ȱveȱunutmaȱ yoluylaȱMarx’ınȱ bahsettiÂiȱ tarihȱ
yükününȱtadilȱedilmesidir.ȱ(Nietzsche,ȱ2019:ȱ8).ȱ GóteȱKıvılcımȬ
lı’nınȱ önüneȱ koyduÂuȱ meydanȱ okuma,ȱ “geliómió,ȱ bunalmıóȱ
kapitalistȱ toplumunȱ iliókiȱ veȱ çeliókileriȱ ortamındaȱ yaóamıó”ȱ
Marx’ınȱeleȱalmadıÂıȱ(Kıvılcımlı,ȱ2020:ȱ65)ȱOsmanlı’nınȱölmüóȱ
nesillerininȱ yaóayanlarȱ üzerineȱ çökenȱ tarihselȱ yükünün,ȱOsȬ


