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I. Bir Doğu-Batı Sentezi olarak Halide Edip’in Yaşamı 
1882’de İstanbul’da doğan Halide Edip okuyucuya, yazarın eserleriyle 

kurabileceği bağlantıların verimli bir sahası olarak anıların biriktiği, fakat en çok da 
ideallerin biçimlendirdiği kurguların, rollerin ve ülkülerin, başarı ve başarı-
sızlıklarının bu anılarla durmadan devşirildiği bir yaşam öyküsü sunmaktadır. Özel-
likle romanlarda, analiz edenlere her zaman için yazarın otobiyografik salınımlarına 
uzanmayı olanaklı kılan “epistemoloji” ve imgelem zenginliğinin, Halide Edip’in 
siyasi fikirlerini savunduğu metinlerinde de ayrıca yol gösterici olduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir. 

Halide Edip’in yaşamında belirleyici etki Osmanlı’nın modernleşmesinin 
gündelik hayatta etkilerinin yaşanılabilir olduğu bir dönemde büyümesi ve doğu-batı 
tartışmasının yoğun olduğu bir dönemde düşünsel üretimine başlamış olmasıdır. 
Erken ölmüş bir annenin ve poligami yaşayan “batılı” bir babanın etkisinde 
“aile”sizliğin verdiği muhafazakârlık şiddetinin, anneannenin huzurlu-doğulu evinde 
yumuşak bir geçişle modernliğe açılmış olması muhtemel görünmektedir. Mevlevi 
tarikatına bağlı anneannesi Nakiye Hanım’ın evinde yaşadığı “din” deneyiminin, 
İslamiyet’i doğuda bulunan insan için bir çeşit huzur aracı ve öz olarak yorumlayan 
Halide Edip için önemli olduğu görülür: 
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Din sadece ibadet ve mabetlerden iba-
ret değildir. Yiyecekleri, iftar sofraları, 
çocuk oyunları, hediyeler, giyim ve 
kuşam, eğlence şekilleriyle örfün en 
küçük noktalarına kadar sinmiştir. 
Toplumdan bu birleştirici unsur çıka-
rıldığı an, her şey değerini kaybetmek-
te, bir mihraka bağlanamayan ve bir-
birleriyle münasebeti olmayan, mana-
sız şekiller haline girmektedir. (En-
ginün,1978: 23) 

Halide Edip, tarikata bağlı Nakiye 
Hanım’dan din dersleri alırken aynı 
zamanda Batılı babanın “terbiyesine 
hayran” olduğu İngilizleri örnek alarak 
gerçekleştirdiği çocuk eğitiminin sıkın-

tılarını yaşamaktadır. Bu batılı baba “Yıldız Sarayı’nda görevli bir Abdülhamit 
dönemi bürokratı”dır (Çetinsaya, 2002: 88). Daha sonra Üsküdar Amerikan Kız 
Koleji’ne devam etmiş, bu sırada da dönemin entelektüellerinden -ve daha sonra 
evleneceği Salih Zeki’nin vereceği- pozitivizmden matematiğe, Rıza Tevfik’ten aldığı 
mistik felsefe, şiir ve sanata kadar farklı alanlarda ders alma olanağına sahip olmuş-
tur. Bu eğitimin doğu-batı sentezini öngören düşüncelerinin oluşumunda etkili 
olduğu görülebilir. 

Halide Edip’in siyasi düşüncelerinin kaynaklarından çok onun bu düşüncelerini 
hangi karakterlerle cisimleştirdiği meselesinde en önemli unsur onun kadın 
olmasıdır. Doğu-batı çatışmasının egemenlik alanı olarak cisimleşen kadının 
modernleşmeye özgü bütün antagonistik ikiliklerini (cinsiyetsiz-fettan / anne-seksa-
pel / kamusal-özel vs.) kendisinde taşıması nedeniyle “problem” bir alan olarak 
tanımlanması, Halide Edip’in biyografisinin ve eserlerinin araştırılması gerekli 
zengin bir deneyimler bütünü olarak okunabilmesine yol açar. Gerçekten de Halide 
Edip’in yaşamını ve eserlerini siyasal kimliği olan, evli ve aldatılmış, anne, meslek 
sahibi bir kadın olması gibi deneyimlerle yoğrulmuş; bu deneyimlerin modernliğin 
içerisinden ördüğü hatla milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa açılmış bir “kadın öyküsü” 
olarak okumak mümkün görünür. Bütün eserleri, kadınlık hallerinin, medeniyeti 
temsil eden ideal karakter kurgusallığıyla canlandırıldığı bir tür -yeniden- hayat 
hikâyesi yaratma arenaları olarak tasavvur edilebilir. Dolayısıyla Halide Edip’in kadın 
kimliğinin sonuçlarını vülger bir şekilde “kadın” meselesine ilişkin yazdıklarına 
sığdırmak yerine; modernliği, muhafazakârlığı ve liberalliği savunan görüşlerinden 
analitik bir okuma yoluyla çıkarabilmek yukarda bahsedilen otobiyografik etkilerin 
izlerini hangi “ideallerle” buluşturduğunu ortaya koymaya yarar: Başka bir ifade ile 
modernliğin Halide Edip’deki yaratıcı-taşıyıcı karakterlerinin modellerini, modern-
liğin Halide Edip’teki idealini ortaya çıkarır. 

Halide Edip’in biyografisinde belirleyici olan kadınlık hallerinin ilk patterni, Salih 
Zeki ile yapılan fakat Salih Zeki’nin ikinci evliliğini yapması sonucu boşanmayla 
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bitirilmiş evlilik ilişkisinin üzerinden belirir. Bu hal; poligami, evlilik, aşk, arkadaşlık, 
erkeklik tartışmalarının (tartışmadan kasıt romanlarda yer alan karakterler ve ilişkile-
ridir) üzerinden modernlik içerisindeki kadını betimlemede oldukça belirgin bir role 
sahiptir:  

Halide Edip kadınların artık dörde ayrıldıklarını söyler (Enginün, 1978: 409): 
1) Kendi hayatını kazanan kadınlar.  
2) Aile kadını 
3) Zevk için dernek vs. çalışmalara katılanlar 
4) Moda kadınları 

Bu kategorik bölünmenin kadını kamusal alana iten modernliğin meydana 
getirdiği yeni bir sınıflandırma olduğu açıktır. Fakat Halide Edip’in biyografik 
ayrıntılarının siyasal görüşlerini oluşturmasındaki etkisi, aslında bu sınıfların kesişim 
noktalarında ortaya çıkabilecektir. Başka bir deyişle iki çocuk sahibi, cephede bile 
güzel giyinen, cazibeli, akıllı ve siyasal fikirleri olan bir kadın olarak bu sınıfları kesen 
Halide Edip’in siyasal düşünceleri, kendisini kurguladığı ‘cinsiyetsizleştirilmiş kadın 
ideali’nin dışına atan içkin gerilimde yakalanabilecektir. Belki de bu nedenle Adak’ın 
Halide Edip’in egosuna ideal kadın ile erkek anlatıcı arasındaki parçalanmada, çoğu 
zaman da androjen bir özne olarak rastlaması anlamlıdır (Adak, 2004: 177). Halide 
Edip kamusal alanda dönemin bütün kadın hapsedilmişliğini sergilercesine, kadın 
kimliğinin dışına çıkma uğraşısı vermektedir. Bu dört sınıfın bir kesişim noktası 
olarak kadının varlığı ise kamusal alandaki yeni kurulmak istenen düzenin yıkılması 
anlamında, kaotik bir buluşma noktası olarak kalacaktır. Durakbaşa’nın Halide Edip 
Biyografisi’nde izini sürdüğü özel hikâyeler (Halide Edip’in Mustafa Kemal’e 
duyduğu muhtemel duygusal çekim gibi) bu açıdan -modernliğin gerilimlerini 
deşifre edebilecek potansiyele sahip- biyografik öğe olmanın ötesine geçen 
ayrıntılardır (Durakbaşa, 2002: 236). Yalnızca ideal formların değil, gerçekliğin 
çelişkilerinin ideal formlardaki yaratıcı etkilerinin incelenmesi ile modernliğin Halide 
Edip’teki kurucu potansiyeli belirlenebilir. Böylelikle kadın olmanın bilincine 
rağmen kamusalda bu bilincin cinsiyetsizlendirilmesi, Halide Edip’in “kamusal 
kişiliği”nde belirleyici bir özellik olarak ortaya çıkar. Kamusal kişiliğin bu tanımlan-
masına uyan en belirgin söylem aslında Halide Edip’in feminizmi reddetmesidir: 

Bir kadın evvela Osmanlı, bir vatanperverdir… Vatanın hukuku kadınlık huku-
kundan bin kat mühim ve muhteremdir, onun için kadınlar bugün hukukumuz 
diye haykırırken bunu kendileri için değil, vatana yetiştirecekleri evlada lazım 
olan terbiyeyi verebilmek için olduğuna der-hatır etmelidirler... Kadınlar vatan 
için deruhte edeceğiniz en müşkil, en uzun teşebbüslerinizde size yardım 
edecek tabii ve hakiki arkadaşlarınızdır. Onları yalnız şiirleri tezyin ettiklerine 
inandıracak çarpık fikirler vermektense, kendi mesai fikrinize, hayatınıza 
muvazi bir terbiye vermeye çalışınız. (Durakbaşa, 1988: 39) 

Halide Edip’in biyografik olaylarıyla siyasal görüşleri arasındaki ilişkinin izleği 
bundan sonra cinsiyetsizlendirilmiş kamusal bir figür olarak liberalliği, modernliği ve 
milliyetçiliği savunan görüşlerinden ilerletilebilir. Öncelikle Halide Edip’in libera-
lizmle milliyetçiliğin kendine özgü ilişkisinin bir sonucu olarak okunduğunu 



 kebikeç / 32 • 2011 

60 
 

belirtmek gerekir (Akyol, 2002: 733). Bu konuda temel belirleyiciler İngiliz terbiyesi 
ve eğitimi, ayrıca Amerikan Koleji kültürü ve düşünceleridir. Diğer yandan milli 
mücadele günlerini Mustafa Kemal’le birlikte cephede yaşamış bir kişilik olarak, 
ulus-devletin kuruluş kaygısıyla yoğun bir milliyetçilik fikriyle yoğrulmuştur. 
Milliyetçilik ile düşünsel bağlarının Gökalp aracılığı ile sağlanmasına karşın ferdiyetçi 
fikirlerin yine Gökalp üzerinden eleştiriyle oluşturması, milliyetçiliğin liberalizm 
lehine zayıflamasıyla sonuçlanır. Akyol, bir yöntem olarak milliyetçi akım içerisinde 
konumlandırdığı Halide Edip’te liberal çizgiyi keşfederken; Çetinsaya, Adıvar’ı 
muhafazakâr modernleşmenin içerisinden milliyetçi-liberal konumu ile ayırt etmeye 
çalışmaktadır. Bu metinde de verilerin muhafazakâr modernleşmeci bir analiz 
dahilinde yorumlanmasının Halide Edip’in liberal, milliyetçi yönlerinin çok daha 
berrak ortaya konulması açısından verimli olacağı kabulü dolayısıyla Çetinsaya’ya 
yakın bir yol izlenecektir. Bu tür bir yöntem Halide Edip tarafından yeni medeniyet 
tekabülü olarak savunulan doğu-batı sentezinin bireysel ve toplumsal kurgusallıkları 
olarak din, toplum, millet ve kadın tartışmalarını yaparken muhafazakâr modernliğin 
gerilimli/üretken çizgisinden faydalanabilmeyi de sağlayabilir. 

 

II. Doğu ve Batının Mutlu Evliliği olarak Halide Edip’te Medeniyet 
Projesi 
Batılılaşma tartışmaları açısından Halide Edip’in özgünlüğü doğu ve batının 

birbirini tamamlayıcı şekilde karakterize edilmesiyle ikisi arasındaki “evliliği”, yalnız 
olanaklı değil aynı zamanda gerekli de görmesidir. Batı maddenin, doğu ruhun, özün 
ifadesi olarak hayatın iki yönünü ifade eden yüzler gibi bir araya gelmeye müsait, 
varlığını bundan böyle birbirinden alacak iki kuvvet olarak tasavvur edilmektedir. 
Bu birleşme potansiyelinin gerekliliğine vurgu aynı zamanda bu güçlerin kendi 
başlarına yaratabilecekleri hayat ülküsüne dair inançsızlığının bir ifadesi olarak da 
okunabilir. Halide Edip, batı ve doğu medeniyetlerini ayrıntılı olarak tarif ederek bu 
medeniyetlerin zayıf ve güçlü yönleri üzerinden birleşme olasılıklarını hesap etmeye 
çalışır: Batı  “kudretli fertlerinin sayesinde skolastik zihniyetten daha çabuk 
kurtulmuş” olmasına ve “madde üzerinde toplanan garp zihniyetinin aynı zamanda 
ilmi mucizeler de yaratmasına” rağmen,  maddiyata düşkünlüğünün olumsuz 
özelliklerini kendinde barındırmaktadır. Birkaç asır içinde, doğrudan doğruya veya 
bilvasıta garp, hemen hemen dünyanın her tarafına el atmıştır (Adıvar, 1955: 19).  

Adıvar’ın batıya bakışındaki eleştirel güç,   batının sömürgecilik planlarından 
nasibini almış bir imparatorluktan arta kalanlarla kurulmuş bir ulus-devletin düşün 
kadını olmasının deneyimleriyle yoğrulmuştur.Özelikle Balkan savaşlarının ve 
Yunan işgalinin yarattığı teröre karşılık batının aymazlığının halkta, batının olumlu 
etkisini sildiğine ilişkin varsayımlar aslında Halide Edip’in kendisi için de geçerlidir. 
Adıvar’ın batı değerlerinin ölçütü “insanlık üniversitalitesi”ne bağlılıktan geçer 
(Betin, 1951: 73). İnsan haklarının din, dil veya ırk bağlantılarına bakılmaksızın 
korunması Adıvar’ın medeniyet tasarısının temel unsuru olduğu gibi bu hümanizm 
Adıvar’ın düşüncesini liberalizme bağlayan ana temalardan biri haline gelmektedir. 
Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Müslüman nüfusa yönelik 
ihlallere bütün dünyanın sessiz kalması, buna karşın Hıristiyan nüfusa karşı 
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hassasiyet Adıvar’ın “gayrı medeni ayırt 
etme” olarak tanımlandığı, o güne 
değin Avrupa’nın temsil ettiği batı 
medeniyetinin çöküşünün bir ifade-
sidir. Ancak aynı konjektür Wilson 
ilkelerinin açıklanmasıyla birlikte “şarka 
karşı üstünlük duygusunu kaldıran, in-
san haklarını tanıyan insani ve medeni 
bir siyaset zihniyetini getireceği kana-
atiyle” Amerika’nın batı değerlerini 
kendinde sembolleştirmesine tanıklık 
etmektedir.   

Amerika’nın batı medeniyetinin bir 
temsili olarak Adıvar’ın romanlarında 
da sıkça vurgulanması (Amerika’da üni-
versite eğitimi almış genç -çoğunlukla- 
erkeklerin aydın karakteri temsil etmesi), medeniyetin salt eğitim, zenginlik, teknik 
transferi olarak algılanmasının ötesine geçen bir “terbiye”, bir zihniyet değişikliği 
durumuna dikkat çekebilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Adıvar’ın beklediği “fikir bakımından müşterek, fakat hayat, kültür ve idare 
bakımından başkalık gösteren”, bir zamanlar Avrupa’da ifadesini bulmuş “milli olan 
tarafları sırf kültürlerinin, hususi hayatlarının bazı cephelerinden ileri olan; buna 
mukabil ilim ve fikir bakımından garp medeniyeti camiasının bir parçası” haline 
gelebilecek medeniyet beklentisinin ‘U.S.A.’ de kendisini bulması, Adıvar’ın millîlikle 
evrenselcilik arasındaki “ölçülü birliktelik” arzusunun bir sonucu olarak anlamlı, 
karşılığını bulan bir seçimdir. Bu seçim, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar 
ifade ettiği ırk, din, dil birliğini sağlamaya dönük olmaktan çok sosyal adalet prensibi 
çerçevesinde farklı kültürlerin özerkliği ile örgütlenen devlet yapısı ile arasında 
kurulmaya çalışılan analoji ile sağlamlaştırılmaya çalışılır. Osmanlı tıpkı Amerika gibi 
farklı ırkların ve kültürlerin birlikteliğine rağmen yönetebilmeyi başaran, böylelikle 
“devleti ezel-i müddet” sağlamış bir medeniyetin ifadesidir.  

“Balkanlar’da nizam tesisi için birbirleriyle zıt ve muhtelif toplulukların dinlerine 
hürmet edebilecek kadar liberal, mahalli idarelerin hususiyetlerini anlayacak kadar 
siyasi, herhangi iç mücadelelerini teskin edebilecek kadar kudretli bir mekanizmayı 
yaratacak kabiliyet” Osmanlı Devleti’ni anlatmaktadır (Adıvar, 1955: 30). Bütün bu 
özellikler Adıvar’ın Osmanlı’yı demokrat olarak tanımlamasına neden olmaktadır 
(Adıvar, 1955: 42).  

Adıvar, “Osmanlı devletinin kuruluşundan kanaatimce en dikkate değer nokta 
birbirine zıt, birbirleriyle mücadele halinde olan milletler, dinler ve cereyanlardan bir 
terkip yapabilmeleri ve bu terkipli planı tatbik edebilecek bir idare kurabilmeleri, 
bütün bunlar için elzem olan irade, fikir ve imanı nefislerinde toplamış olmalarıdır” 
diyor (1955: 46). Osmanlı kelimesinin kendisinin cinsten ve şahsiyetten ziyade 
devlet kurmadaki muayyen bir zihniyete dayandığını, Osmanlı dendiğinde aynı 
şekilde bir hayat görüşü, terbiye, mizaç ve karakter kastedildiğini (Adıvar, 1955: 24) 



 kebikeç / 32 • 2011 

62 
 

belirtmesi ise medeniyetin ifade ettiği halin bir “zihniyet durumu”na işaret etmesi 
kadar yönetilebilirliği arttırmaya, yeni bir yönetim felsefesi yaratmaya dönük modern 
bir arayışın da ifadesidir.  

Garbin insani ve kudret tarafları yanında çirkin ve haksız tarafları da 
olduğunu inkar etmek mümkün değildir. En çirkin ve netice itibariyle kendisi 
için dahi tehlikeli tarafı, Şarka karşı her sahada beslediği üstünlük- 
duygusudur. (Adıvar, 1955: 138) 

Batıda yükselen bu üstünlük duygusunun aslında Adıvar’da garp medeniyetine 
ilişkin hastalık tanısıyla da ilgisi kurulabilir.  

Garp medeniyetinin herhalde bir hastalık geçirmekte olduğu muhakkaktır ve 
bunun başta gelen sebebi maddi ile manevi varlık arasındaki muvazenenin 
bozuk olmasıdır. (Adıvar, 1955: 20)   

Batının maddeye verdiği önemden kaynaklanan ruh eksikliği, tıpkı insan 
doğasındaki madde-ruh birleşiminin ölçüsüzlüğünün yol açacağı bozukluklar gibi 
birtakım “kişilik” sorunları yaratabilecektir. Adıvar’da medeniyetin biyolojik gön-
dermelerle yapılan açılımı ölçülülüğü, dengeyi, istikrarı ve nihayet “muhafazayı” 
hedefleyen bütünlük arayışına yönelik kurulan muhafazakâr modernliğin, içtimai 
anlamda düzeni bozmayacak bir değişimin/hareketliliğin taraftarlığını da ifade eder: 
Farklılıkların kesinliği üzerine kurulmuş organizmacı bir tamamlama ilişkisi. 
Hedeflenen doğu-batı sentezinin yaratacağı medeniyete rağmen şarkın ruhuyla, 
garbın da maddeciliğiyle menkul kalacağı bir tür özcülükle malul, şarkın ve garbın 
işbölümüne dayalı ölçülü birlik ve değişimin kabulüdür. Bu tamamlayıcılık ilişkisi 
bütün önemini sadece ruha vermesi dolayısıyla “iktisadi kalkınmalara engel olmuş” 
şark anlayışı ile de onaylanmaktadır. Medeniyetinin despotik görünümüne karşın 
doğu, batı medeniyetinin ferdi hürriyetçiliğini âdeta somutlaştıran, ona özünü veren 
bambaşka bir kişilik geliştirebilmeyi de başarmıştır. Âdeta her iki taraftaki eksiklik 
bir tamamlayıcılığın parçası olma potansiyelleri ile değerlendirilip yorumlanmaktadır:  

Eğer bu devirleri tetkik eden bir kimse bunların zevahirini bir deler de arka-
larındaki ferde gözü ilişirse, hiç beklemediği bir hadise ile karşılaşır, Şarktaki 
ferdin çok bariz bir şahsiyete sahip olduğunu görür. Bu şahsiyet bilhassa 
Garpla mukayese edildiği zaman kendine mahsus bir manzara arz eder. 
Acaba şarktaki fert, perde arkasında ve daima büyüklerin ayaklarının altında 
yaşarken nasıl olmuş da nevi kendine mahsus bir şahsiyete sahip olabilmiştir? 
Cevap belki şu olabilir: Dimağını ve ruhunu maddi realitelerden 
uzaklaştırmak suretiyle. (Adıvar, 1955: 16)  

Doğunun bu salt “öz” halinin eleştirisinin Adıvar’ın geç dönem romanlarından 
biri olan Sonsuz Panayır’daki Ali Bey’de cisimleşmiş hali görülebilir. Ali Bey yardım-
sever, iyiniyetli, oldukça kültürlü (eğitimli), çevresi geniş, orta yaşlarının sonunda, evi 
romanın baş karakteri olan Ayşe’nin yakınında yoksul semtlerden birinde olan, 
roman boyunca adeta olaylara müdahil olmak yerine  “içses” olarak eşlik eden bir 
kişilik olarak saf doğuyu temsil etmektedir. Roman boyunca akıllı, çalışkan ve insan 
ilişkilerini uzak mesafe çıkarları uğruna kullanabilmeyi öğrenmiş modern kadın 
figürü olarak Ayşe’nin bir tür uzak gözcülüğünü yapan, onun girdiği çevrede özünü 
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kaybedebileceğine dair endişeler taşıyan Ali Bey bir ara sahip olması muhtemel 
zenginlik dolayısıyla kadınların -hem doğru modernleşmenin sembolü olarak kuru-
lan Ayşe’nin, hem de ötekisi olan Safinaz’ın- ilgisini çekebilir. Ali Bey’in sahip 
olduğu umulan maddi zenginlik, Amerika’da eğitim almış olan Burhan’ın fikirleriyle 
faydalı (kamusal) bir işlev kazanabilecek, bu şekilde sermaye olarak kendi özünü 
bulacaktır. Burhan’ın fikirleri sayesinde Ali Bey düşündüklerini, tefekkürünü hayata 
geçirme şansına sahip olur.  

Romanda tıpkı diğer romanlarında olduğu gibi mekân ve sokak, karakteri 
tanımlamada etkin olarak kullanılır. Ali Bey bulunduğu mahalleyi şöyle tanımlar: 
“...bu sokak, pisliği, sessizliği, mahalle halkının kadere baş eğen meskenet ve sonsuz 
tevekkülü ile tamamen şarkın bir parçasıydı” (Adıvar, 1954: 67). Ali Bey’in kültürlü 
bir insandan “toplumsal” bir aydına dönüşümünün simgesi olmasını sağlayabilecek 
(halvetteki haftalık küçük toplantılar dışında) birikimini aktarmakta olduğu kitabın 
yazımının, romanın sonuna kadar bitmemesi de doğunun içkin çabası ve birikiminin 
bir türlü hareketi gerçekleştiremeyecek durumunu ele verir gibidir: Ne de olsa 
“mücadele ve hareket garp zihniyetine göre hayatın özünü teşkil eder” (Adıvar, 
1955: 18). Kendi başına doğunun, bu mücadeleden ve hareketten mahrumiyeti 
yansıtan bir tür “ihtiyarlık” metaforuyla bağdaştırılması da Ali Bey’in kişiliğinde 
somutlaşır. 

 

III. Halide Edip’de Modern Muhafazakârlığın Yol İzleri 
Yukarda belirtildiği gibi Halide Edip’in okuyucuya sunduğu düşüncelerin Türk 

siyasi düşünce tarihi açısından bereketliliğini yakalayabilmek, muhafazakâr 
modernlik refleksini taşıyan bir liberalizm ve milliyetçilik analiziyle mümkün görün-
mektedir. Halide Edip’in muhafazakârlığının en belirgin işaretlerinden biri Türkiye’de 
Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri  adlı kitabın hemen başına koyduğu liberal muha-
fazakârlığın kurucu figürlerinden Edmund Burke’den alıntıdır: 

Cemiyet hakiki bir kontrattır. Fakat devlet, herhangi anlaşmaya bağlı bir 
şirket gibi telakki edilemez. Geçici bir alaka ile başlanıp, ortakların arzuları ile 
feshedilemez… Bu, bütün ilimlerde ortaklık, bütün sanatlarda ortaklık, bütün 
fazilet ve tekamülde ortaklıktır. Böyle bir ortaklık, nesiller boyunca elde 
edilemeyeceği için, sadece yaşayanlar arasında hüküm süren bir ortaklık 
olamaz. Bu, yaşayanlar ile ölmüşler, ve istikbalde doğacaklar arasında tesis 
edilebilen bir ortaklıktır.”(Adıvar, 1955) 

Burke’den yapılan bu alıntı, bir sözleşme olarak kurulan rasyonel ve tarihsiz 
toplum modelinin ifade ettiği liberalizme, en çok daha devletin kurucu-radikal 
modernitenin bir aracı olarak topluma dışsallaştırılmasına karşın bir mesafeyi 
belirtir. Adıvar’ın aldığı İngiliz eğitiminin dolaylı bir sonucu muhafazakârlık 
düşüncesine yakınlığı olabilir. Ancak muhafazakârlığın Burke’de aldığı görünüm 
“tedrici bir değişim”in onaylandığı evrimci bir modernlik tasarımıyla şekil-
lenmektedir. “Burke’u önemli kılan, Aydınlanma rasyonalizmi ve Fransız Devrimi 
karşısındaki duruşu ve yeni oluşan düzen karşısında sadece Fransa için değil bütün 
Avrupa devletleri için eski düzeni yani ‘Ancien Regime’i savunmasıdır… Burkeçu 
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muhafazakârlık, aydınlanma filozoflarının rasyonalist düşünceleri üzerinde yükselen 
Fransız devrimci radikal kopuşa karşı İngiliz Devrimi’nde simgelenen evrimci 
toplumsal dönüşümün savunucusudur” (Duman, 2004: 36). Burke muhafazakâr-
lığının Adıvar’a, modernleşmeyi savunurken kurucu rasyonalist bir iktidara 
(Kemalizm) karşı mesafe alabilmenin zeminini sağladığını görebilmek mümkündür. 
Bu belirgin duruş Fransız Devrimi’nin getirdiği sonuçlardan “insan hakları”nı kabul 
ederken milliyetçiliğe temkinli yaklaşması olarak kendini gösterir (Adıvar, 1955: 66): 
“Milliyetçilik hars, anane, müşterek menfaat gibi kudretlere dayanmak şartiyle, insan 
insan olduğu müddetçe baki kalacaktır. Fakat milliyetçilik, dine veyahut ırka 
dayandığı zaman hem tehlikeli hem de hakim olduğu cemiyeti altüst eder” (Adıvar, 
1955: 67). Çökmekte olan batı medeniyetinin failinin de aşırılaşmış milliyetçilik 
olarak çözümlendiği görülebilir.  

İlk göze çarpan nokta, bu medeniyetin tek millete mal edilmemiş olmasıdır. 
Gerçi İngiliz, Fransız, İtalyan vesaire deyince her birinin fikir, sanat ve ilim 
sahasında ortaya attığı, bugün insaniyete mal olmuş fikri ve ilmi bir ilerlemesi 
vardır. Fakat bunların milli olan tarafları sırf kültürlerinin, hususi hayatlarının bazı 
cephelerinden ibarettir. Buna mukabil ilim ve fikir bakımından bunların hepsi 
Garp medeniyeti camiasınının bir parçalarıdır, ve ancak bu parçaların terkibinden 
Garp medeniyetini bir bütün olarak idrak edebiliriz. (Adıvar, 1955: 11) 

Medeniyetin çözülmesi milliyet-
çiliklerin ortak medeni, insani fikir-
lerini kaybetmesi ile eşzamanlı gö-
rülür. 

Bora’nın aktardığı şekli ile 
muhafazakârlığın özü olarak somut-
luk-varolan “hem sebebin, neden-
selliğin hem de normatif açıklamanın, 
meşruiyetin bizzat kendisi”dir (Bora, 
2003: 57). Muhafazakârlığın bu 
kertede milliyetçilikle buluşması, mo-
dern kavramların ve kimliklerin liberal 
düzeydeki soyutlanmasına karşı coğ-
rafya ve tarihle bağ kuran yerelci bir 
içerikle modernliğin radikalliğini yu-
muşatır. “İnsani varoluşun kalıcı, eze-
li ve ebedi değerleri, ilksel, kurucu 
mahiyetteki güçleri, tözsel esas içeriği, 
aşkın referansları, bunların hepsi, 
süregelen-süregiden somutta mahfuz-
dur” (Bora, 2003: 57).  

Milliyetçi kimlik, Adıvar’da tam da 
bu noktada, modern kuruculuğun 
muhafazakâr refleksle ilişkilendirme-
sinde ferdi hürriyetçiliğin liberal uçta 

 
 

Yeni Turan’ın birinci baskısının künye sayfası 
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seyretmesinin önünü alabilecek somutlaştırmaya dönük bir işlev görmektedir. 
Liberalliğin insan haklarının, kişisel özgürlüklerinin yüzergezer mahiyetteki 
soyutlamaları, güçlü yerel gönderme olarak millî kimlik özüyle tarihe ‘tutunum’ 
kazanabilir. Bu açıdan bakıldığında Adıvar’da Türk milliyetçiliğinden çok millî 
değerlerin dile getirilmesiyle tamamlanan muhafazakârlıktan bahsetmek yerinde 
olur. Beklenen medeniyete rağmen kaybedilmemiş millî değerlerdir:  

Türkiye Türklerini diğer Müslüman birliklerinden ayıran mühim bir nokta 
daha vardır: Türkiyeliler, yüzlerini garba çevirmiştir. Esasen Akdeniz’de 
kurdukları medeniyetin temelinde garp medeniyetinin de menşei olan bir 
medeniyet kökleri vardır. Gerçi kökler aynı zamanda şarktan gelen esasları da 
almıştır ve Türkiye’de şark -inşallah en hayırlı tarafından- daima baki 
kalacaktır. (Adıvar, 1955: 81)  

Diğer yanda batı medeniyetinin de manevi kıymetleri iç nizamı düzenleyici, 
ideolojik içeriğinden arınmış bir şekilde kavrayabilmesiyle mümkün görünür. 
“Milletlerin kendi kültürlerini ve benliklerini muhafaza etmek şartıyla, manevi 
kıymetlere, maddi ve mekanik kudretler kadar yer vermek; herhangi ideoloji salgını 
ile insan münasebetlerinin, iç nizamlarının altüst olmasına mani olmak. İşte ancak 
bu yoldaki tekamül Garp medeniyeti adını taşımaya layıktır. (Adıvar, 1955: 13) 

Bir tür kültürel milliyetçiliğin yaratılmasının Adıvar’da güçlü bir saik olarak 
Osmanlı’nın yerine kurulacak, onun “ezeli ebedi müddet”i yerine demokratik cum-
huriyeti yaratabilecek yeni bir yönetim aygıtı olarak “devlet”in oluşturulmasında 
hizmet ettiği görülür. Muhafazakâr düşüncenin devletle toplum arasındaki bağın 
hukuki dışsallaştırılmasına karşı koyuşu, devletin toplumun organik bir uzantısı 
olarak kabul edilmesiyle söz konusudur. Bu aynı zamanda devletin toplumun varlığı 
dolayısıyla meşrulaştırılması anlamına gelen doğal bir kabullenişe işaret etmektedir. 
Adıvar’ın metinlerinde de devletin toplumda istikrar gözetici liberal kavranışı ile, 
“ezeli ebedi- müddet” halinde sürekliliğini sağlayabilmiş devlet otoritesine duyulan 
muhafazakâr inanç birbirine eklemlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Adıvar’a 
özgü medeniyet kavramsallığının işaret ettiği nokta ulus-devlet modelinden çok 
çoğul milliyetliliğe gönderme yapan imparatorluk-federatif siyasi yapısı olmaktadır.  

Hars ve fikir bakımından, iş-tenevvüü bakımından bir zenginlik ifade eder, 
idari ve siyasi bakımından da böyle milletler daima geniş görüşlü, tecrübeli 
idare ve devlet adamları yetiştirirler. Böyle bir milletin kendi içinde de fertler 
ve zümreler mütekabil müsamahaya, insan münasebetlerinde görgü ve 
tecrübeye sahip olurlar. Zıt unsurlar arasında işbirliği hatta dostluk teessüs 
edebilecek bir olgunluk hasıl olur. (Adıvar, 1955: 143)  

Hem Osmanlı’nın hem de Amerika’nın medeniyet yaratma potansiyeli farklı 
milliyetleri bir arada tutabilmeyi başarabilmiş, liberal fakat bir devlet terbiyesini de 
içeren yeni bir yönetimselliği yaratabilmiş olmasıyla ilgilidir. Devletin sürekliliğinin 
sağlanabilmesi medeniyetin yaratılabilmesi ile bir ilişkisellik içerisinde kavranır; çok-
milliyetli bir medeniyet kabulünün sonucu elbetteki siyasal biçimi federatif olan, 
yönetselliği yükseltilmiş federatif bir devletin meşruluğunu sağlayacaktır. 
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İşgaller ve sinyal veren millî kurtuluş savaşına rağmen Adıvar’ın milliyetçiliğinin, 
ulus-devlet modelini kabul ettiği medeniyet projesi dolayısıyla dışlayarak, biraz da 
yıkılmakta olan imparatorluğun bir vatandaşı olmanın verdiği meşruiyetle yeni bir 
Amerikan modelini yaratmak üzere harekete geçtiği görülebilir. Yeni Turan roma-
nında baş kahramanın arayışı da bu yöndedir: Oğuz, Turan’a yalnız Türkleri değil, 
“Türkiye’nin bütün çocuklarını, Kürtleri, Arapları, Ermenileri, Rumları, hepsini” 
çağırarak âdeta yeni Osmanlı, “yeni bir Amerikan binası” yaratmak istemektedir. 
“Artık bırakmalı, herkes kendi vilayetinin, herkes kendi ırkının, tarlasının ve şahsının 
medeniyet ve terakkisinden mesul olsun ve artık bırakmalı, herkes kendi ayrı küçük 
memleketini ve ırkını bir müşterek vatan fikri etrafında idareye alışsın”(Adıvar, 
1967: 42-43).  

Adıvar’ın 1918’de Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni kuranlardan biri olmasının 
altında yatan şey, yalnız yeni medeniyetin sembolü olarak Amerika’yı görmesi değil, 
aynı zamanda yeni devlet projesinde  ittihatçı fikirlerden, Kemalizm’den uzak bir 
noktada yer alması olabilir. Enginün, Halide Edip’in sahip olduğu medeniyet 
projesine rağmen ilk kez bu eserinde imparatorluğun bütünüyle işgali nedeniyle 
Türkler için bir tehlike sezmeye başladığını, bu eserde batının bir düşman olarak 
kodlandığını belirtir (Enginün, 1978: 140). Bu tehlikeye rağmen “ademi-merke-
ziyete, fakat federasyon bağları altında kuvvetli bir noktaya, bir hükümdara 
bağlayacak müşterek menfaat ve muhabbet” arayışının devamı eserde görülebiliyor. 
İşgal şartlarına rağmen Adıvar’ın kişisel hürriyet ve ademi merkeziyet arayışını 
devam ettirmesini Betin, onun sömürge bilincini oluşturamamasına, aldığı İngiliz 
terbiyesi etkisiyle meselelere İngiliz gibi bakmasına bağlamaktadır. “(İngilizler) bir 
felsefi doktrine, düşünceye hiçbir vakit dayanmamış, sömürgeleri yolunda Avrupa 
medeniyetini daha aşağı görmüş ve hizmetçi halinde kullanadurmuş olan ampirik ve 
geri İngiliz Siyaseti üniversel medeniyetti ve milli gelişmeleri kösteklerken kendisini 
kuvvetlendirdiği için uzun müddet dünyaya, hayranlıktan ve korkudan gelen, bir 
aşağılık duygusu vermiştir” (Betin, 1951: 83). Özellikle İngilizlerin uzun yüzyıllar 
boyunca sömürgeleştirme yoluyla oluşturduğu “ideolojisiz” bireyselciliğin asla, az 
gelişmiş ülkelerdeki kolektif özgürlükleri genişletmeye dönük devrimci eylemi anla-
ması beklenilemeyecektir. Buradaki eleştirilerin haklı olup olmaması bir tarafa 
Halide Edip’te medeniyetin, bireysel hürriyetin “ideolojik” içeriğinden soyutlanarak 
kavranılmasının İngiliz muhafazakâr-liberalizmine uyumluluğunun ortaya koyabilen 
vurgu önemlidir. Medeniyetin varlığı ampirik olarak, varlığı ile kendi meşruiyetini 
sağlamaya dönük totolojik bir referans mekanizması olarak çalışmaktadır. 

Din konusuna yaklaşımda ise muhafazakârlığın dini cemaati birbirine bağlayan 
geleneksel işlevselliğinin devamı arzusu görülür. Dinin bir siyasi egemenlik modeli 
olarak Adıvar’daki kavranışı,  onu bir tür şark patolojisi olarak görmeye meyillidir. 
İslamcılığın siyasi modeli aslında eni konu pan-islamist bir modelin gerçekleştirilmek 
istenmesidir: “Siyasi bakımından bugün olmadığı gibi kırk yıl önce de bir faydası 
yoktu. Eğer Müslümanlar, bilhassa bizler, dini siyasi bir zar gibi kullanılacak yerde, 
hariçte ve dahilde İslam dinini ahlaki ve ruhi kıymetlerini tebarüz ettirebilecek bir 
yol tutsaydık, hem İslamiyet’in, insani ve medeni cephesini dünyaya tanıtabilir, hem 
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de bu cephe etrafında hiç olmazsa manevi bir birlik yaratabilirdik” (Adıvar, 1955: 
99).  

Muhafazakârlığın kendisini bir proje olarak konumlandırabilmesinin din, devlet 
ve otorite üzerinden yaratılmak istenen cemaatin varlığı ile mümkün olabileceği, bu 
üç izlek üzerinden gelişmelerin muhafazakârlığı ele verebileceği belirtilen bir 
husustur (Bora, 2003: 58). Dinin muhafazakârlıktaki yerinin konumlandırılması 
onun dünyevileştirmesiyle gerçekleşir, bu Adıvar’ın dinde reform talebiyle uyum-
luluk içerisindedir. “Dini belki kendisi uğruna olmaktan ziyade, toplumun istikrarı 
ve otorite açısından kaçınılmaz sayar. Dindarlıktan çok dinin ritüellerine, din bağına 
önem verir” (Bora, 2003: 58). Dinde reform talebi, “Müslümanlıklarına rağmen” 
Türklerin tıpkı Osmanlı’da yaratabildikleri gibi cemaatçi bağların yeniden tesis 
edilebilmesine ilişkin kaygıları taşır. Bu açıdan bakıldığında otoritenin yeniden 
kurulmasında işlevsel rol dinsel bağlara, bu bağların yaratılması ise aşağıda tartı-
şılacağı üzere devlet müdahalesinden muaf özerk dinsel kurumlara bırakılacaktır. 

Dinin cemiyet bağlarını tesis edilebilmesindeki asal rol biraz da insanlık 
üniversitalitesiyle “Türk insanı” arasındaki taşıyıcı olabilecek “terbiye”nin yaratıl-
masına ilişkindir. Kesin bir ölçülülük taraftarı olan Halide Edip, eğitim müfettişliği 
yaparken de belirttiği gibi terbiyenin eğitimi aşan işlevselliğine dikkat çeker. Aynı 
zamanda yaratılacak medeniyet açısından terbiye meselesi, soyut-liberal bireyin, 
varolana/tarihe bir açılım olarak yerellikle buluşturulmasının en etkin aracıdır. Soyut 
bir medeniyet tasarısı, insan hakları vs. yerine terbiyeyle olgunlaştırılmış medeni 
kişilik, “terbiye”yi, medeniyet değerleri ile geleneksel Türk insanı arasındaki taşıyıcı 
rolü dolayısıyla, aynı zamanda medeniyet tasarısını gerçekleşebilir kılan bir yönet-
sellik aracı olarak meşru kılacaktır. 

 

IV. Muhafazakâr Bir Hatta Modernliğe Liberal Uzanımlar 
Halide Edip’in düşün dünyasında liberal uzantılar ararken ilk karşılaşılan kavram 

“ferdi hürriyetçilik” olmaktadır. Adıvar’da bu değerin medeniyetin “fikri özünü” 
temsil ettiği daha önce belirtilmişti. Bireysel özgürlük savunusunun hangi düşünceye 
karşı savlandırıldığı Adıvar’ın düşüncesindeki liberalizmin olanaklılığı kadar sınır-
lılıklarını da ortaya koyacaktır.  

Ferdiyetçilik savunusu Gökalp’ın “fert yok cemiyet var, hak yok vazife var” 
cümlesinde somutlaşan radikal kolektif-milliyetçi ideolojinin varlığına karşın 
yapılmaktadır. Adıvar, bireyin liberal soyut kavrayışının yeni bir devlet kurma 
sürecinde yaratacağı zafiyetin milliyetçilikle değil muhafazakârlıkla üstesinden 
gelmek isteyen bir “modern” olarak bireyciliği nizamı bozmayan bir özgürlük içe-
risinde saklı tutar. Birey özgürlüğünün savunulması batıda ve doğuda ortaya çıkan 
diktatörlüklere (faşizm ve bolşevizme karşı) karşı seçilen medeniyet tasarısının 
kodlarını taşıması anlamında önem kazanır:  

Bugün Garp medeniyeti dediğimiz zaman bu mefhumun muhtelif tesirlere 
uğradığını, çeyrek asra yakın bir devirde iki başlı bir kudret olarak karşımıza 
çıktığını görürüz. Bu iki zıt başın birinin alnında “beraberlik” ötekinin alnında 
“bir örnekli yazılıdır… Bir örneklik yoluna bütün dünyayı zorla sürüklemeye 
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çalışan taraf, ferde hiçbir hürriyet bırakmayan totaliter rejimlerdir. Müfrit sağ 
ve sol diye birbirinin düşmanı olarak tanıdığımız bu rejimler, ideolojilerine 
adeta yeni bir din taassubu ile sarılmış, kendilerine uymayanları, memleket 
içinde veya dışında imha yolunu tutmak istemişlerdir. (Adıvar, 1955: 9) 

Bir muhafazakâr modern olarak Adıvar’ın komünizme muhalefeti faşizme 
olduğundan çok daha serttir. Adıvar’a göre Bolşevizmin zaferi “ferdi ruhu kaldırıp, 
dünyaya ruhsuz bir kalabalığın hakim olacağı bir şekil vermekle mümkün 
olabilecektir” (1955: 241). Ferdin “ruhunun” kalkmasına ilişkin korku aslında liberal 
manada özgürlüğün yok olma endişesinden çok; din, gelenek, otorite gibi ferdin 
özünü ruhla dolduran şark özeliklerinin kaybolmasına ilişkin bir endişeyi taşır. 
Adıvar’ın komünizme karşı gösterdiği liberal olmaktan çok muhafazakâr biçimde 
ortaya çıkan reaksiyon kendini açığa vurur. “İnsaniyeti kuracağına iman ettiği komü-
nizmin yerleşmesi... evvela aileyi ortadan kaldırmak, çocuğu ilk günlerinden itibaren 
bu nazariyeyi ifade ve telkin edebilecek bir teşkilat içine büyütmek” metoduyla 
gelişir. Oysaki “dinsiz, ailesiz, ananesiz bir cemiyet yaratmanın imkansızlığı” ortadır. 
Komünizmden kaçınmak “herhangi bir memlekette, umumi seviyeyi ölçülü bir 
şekilde tanzim etmek, fikir hürriyetine nizam dairesinde yer vermek, vatandaş 
haklarını hiçbir siyasi tesire kapılmadan muhafaza edebilecek bir iç-idare tesisi 
kurmak” ile mümkündür.  

Halide Edip’in düşünsel liberalizme sempatisine karşın iktisadi liberalizme 
oldukça ihtiyatlı yaklaştığı görülmektedir. Bu ihtiyatlılığın devletin istikrarı gözeten 
içkin rolünün kabulü kadar yeni bir toplumsal-siyasal sistemin yaratılması arefesinin 
rasyonalist zihniyet haliyle de ilgisi vardır: 

Şurasını unutmamak gerektir ki, siyasi nüfuzlardan imkan dairesinde uzak, 
esası ihtisasa dayanan devlet kontrolü, bugünkü ve yarınki medeni dünyanın 
çekinemeyeceği bir yoldur. Yeter ki, şahsi teşebbüsü bütün bütün 
durdurmasın,  çalışmak imkânlarını fertlerden almasın ve Hükümeti fertlere 
ekmek veren tek fırın haline sokacak bir mübalağaya kaçmasın! Yeter ki, en 
mütevazı vatandaşa dahi tek rızk membaı, parti hükümeti olduğu kanaatini 
verecek ifrattan kaçınılsın! (Adıvar, 1955: 102)  

Medeniyetin ifadesi maddi zenginlik değil, sahip olunan maddi kaynaklara 
rağmen fikri hürriyetin, manevi özlerin kaybedilmemesidir. Bu tür medeniyetin 
beklenen neticesi “halk”ın yaratılacak “sosyal adalet”ten pay alması dolayısıyla 
cemiyetin gönüllü bağlarının pekiştirilmesidir. Ferdi hürriyetin doğu medeni-
yetindeki eksikliğinin kabul edilmesi nedeniyle medeniyet projesinin gerçekleşmesi 
için değişime kapanmış halk ile medeniyet projesi arasındaki “aydınlanmış” kişilere 
ihtiyaç duyulur. Adıvar’ın romanlarında, saf liberal teorinin burjuva sınıfının 
öncülüğü ile kendiliğinden meydana gelecek toplumsal aydınlanma inancını boşa 
çıkarırcasına, öncü aydınlar burjuvalarla değil; eğitimli, genç ve maddi zenginlikle 
derdi olmayan kişiler tarafından temsil edilir. Romanlarda -bazen eğitimle buluştu-
ğunda zihni ve maddi bir refah ve huzuru temsil etse de- maddi zenginlik, burju-
vaları sınıfsal bir göndermeyle “halk” bütününden soyutlamaktadır. “Gerçi büyük 
savaştan sonra türemiş zenginlerin bazılarından söz edilirken kapital, sermaye, milli 
servet ve benzeri bir takım laflar ediliyor, herkesin anlayamadığı bir felsefe yapılı-
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yor”  diyerek Adıvar bu tür bir felsefenin sahte bir demokrasi ortamı yarattığını da 
ifade eder (Adıvar, 1981: 35).  

Adıvar’ın aydın tiplemelerinin yoğun cinsiyet ilişkilerinin içerisinden kişilik-
leştirilmesi söz konusudur. Çoğu zaman özellikle kadınlar (Sinekli Bakkal’ın Rabia’sı, 
Tatarcık’ın Lale’si, Yeni Turan’ın Kaya’sı, Sonsuz Panayır’ın Ayşe’si) tarafından temsil 
edilen aydın tiplemeleri, halkın içinden çıkan/halkla bağlantılı olan genç, eğitimli ve 
idealist kişilikleriyle özel hayatını önemsemeyecek kadar güçlü kimseler olarak 
kurulur. Aldıkları eğitim, yüksek öğretim düzeyinde olmasa bile bu eğitimi “medeni 
bir terbiye” sayesinde halkla kurdukları ilişkilerde kolaylıkla “aydınlatıcı” beceriye 
çevirebileceklerdir. Aydın bireylere verilen bu rolün ferdi hürriyetçilikle de 
bağlantıları vardır. Bir tek birey varlığıyla gelenekler içinde sürüp giden doğu 
huzurunu harekete çevirebilir, gelenekleri yıkabilir, refah yaratılması konusunda 
öncü olabilir.  

Bu tür bir medeni buluşmanın gündelik ritüeller üzerinden gerçekleşmesi önemli 
bir özellik olarak karşımıza çıkar. Madem medeniyet devlet gibi üst kurumları içeren 
bir tasarı değil, insan doğasının bütünlüğünü sağlayacak onu yeni bir zihniyete davet 
edecek bütünlüklü bir projedir; gündelik hayatın dönüşmemesi olanaksızdır. Aydın 
kişilikler çoğu zaman çevrenin geleneksel nizamını “yeni bir nizam” yaratma doğrul-
tusundaki eylemleriyle rahatsız edici, ancak bir taraftan da zeki becerikli kişilikleriyle 
içten içe takdir toplayan tiplerdir. Küçük bir kasabada yolun ortasından yürüyen 
yaşlı kasabalıların üstüne bisikletini süren Lale ile ihtiyar Balıkçı İsmail arasında şu 
konuşma geçer: 

Lale: Seni yaya kaldırımında yürümeye alıştıracağım İsmail Ağa. 
İsmail Ağa: Burasını divan yolu mu sandın? Burada yaya kaldırımı ne arar? 
Lale: Sokağın yanları kaldırım olsun olmasın yayalara mahsustur, ortası araba, 
bisiklet, otomobil içindir. 
İsmail Ağa: Amma yaptın ha hanım abla… Dört yol ağzına polis yazılsan ne 
olur? 
Lale: Orada yeterince polis var. Oradan geçen halk zaten nerden geçileceğini 
bilir. Burada yolun neresinden yürüyeceğini bilmeyen yayalara yol öğrete-
ceğim. Niçin okula, üniversiteye gittim zannediyorsun? 
İsmail Ağa: Ben de şimdi onu düşünüyordum 
Lale: Sizin gibi köhne kafaların gençleştirmek, sizi medenileştirmek için. (Adı-
var, 1981: 29) 

Aydın kişiliklerin temsili olarak neden kadınların seçildiğine ilişkin bir analizden 
önce, bu aydın kişiliklerin hayat öyküleriyle ferdi hürriyetçilik arasındaki bağlan-
tıların yakalanması önemlidir. Bir kere Adıvar’ın eğitim konusundaki görüşlerinin 
ferdi hürriyeti esas almış Amerikan tarzına yaklaştığını söylemek mümkündür: 

                                                 
 Sonsuz Panayır’da biraz farklı olarak Ayşe’nin; belki de 1940’lardan itibaren modernliğin değerlerinin 
bireysel teşebbüs, zenginlik ve tüketime kayması nedeniyle toplumsal aydınlatmacı rolünden sıyrılması 
sağlanır: Ayşe biraz da hesapçı planlarla kendisine ve ailesine müreffeh bir hayat kurar. Ancak Adıvar 
yine de Ayşe’nin olumlu baş karakter halini onu romanın sonunda mutlu ederek onaylar. 
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Özellikle dinin cemaat kurucu potansiyeli din eğitimi veren okulların vakıflar 
şeklinde örgütlenerek devlet müdahalesinden özerk kılınması yoluyla gerçekle-
şebilecektir. Cemaatte özerk eğitim kurumlarının varlığı (bu Yeni Turan’da ideal bir 
projedir) medeni terbiyenin ve ferdi hürriyetçiliğin gelişmesi açısından önemli 
görülmektedir. Baş kadın karakterler aldıkları kısa dönemli olabilecek bir eğitimi bile 
aileden ve toplumsal ilişkilerden aldıkları ‘öğretici’ terbiyenin etkisiyle girişken 
davranabilmek için kullanabilirler. Burada ilgi çekici yön özellikle geç dönem 
romanlardaki erkek karakterlerin Amerika’da yapılmış üniversite öğrenimlerinin ardı 
sıra Türkiye’ye gelerek “halk için çalışmak” düşüncesinde çoğu zaman atıl durumda 
beklemeleri, kadın karakterlerin girişken-mücadeleci kimliği sayesinde kendi özlerini 
bularak harekete geçebilmeleridir. Yine gençlik Adıvar’ın romanlarındaki aydın 
karakterlerin bir başka özelliği olarak görülür.  

Modern kişiliklerin güçlü bireysellikleri, çevrelerini dönüştürebilme kabili-
yetlerine bağlı olarak toplumsal ilişkiler içerisinden oluşturulur. Bu tiplerin kişilikleri 
yalnız düşüncelerle değil, yaşadıkları duygusal salınımlarla, bazen yapılan yanlış 
tercihlerle oluşturulan bütünlüklü bir görüntü çizer: Doğunun hissiyatı ve batının 
rasyonelliğinin ölçülü bileşiminin hayat içinde gerçekleştireceği olanaklar bu kişi-
likler üzerinden tartışılmaya açılır gibidir. Diğer yandan bu tür bir epistemoloji 
Adıvar’ı gelenekselci-muhafazakârlardan ayırt etmeyi sağlayan bir açılım sağlar.  
İrem, gelenekçi-muhafazakâr düşüncenin akıl-his, başka bir deyişle akıl ve hayat 

alanlarının birbirine karıştırılması konusundaki olumsuz tutumunu ortaya koyarken 
aynı zamanda bu düşüncenin ‘büyük adamı’nın, “maddenin ve itiyadın esaretinden 
en fazla kurtulan, yalnız insiyaklarında ve hadsindeki tarihi zarurete her bir surette 
tabi olan” insan olduğunu belirtmektedir (1997: 67-68). Oysaki salt doğuyu temsil 
eden bu “irade adamı” Adıvar’da batının fikri mücadele özelliğiyle kaynaştırılması 
gerekli bir ihtiyardır çoğu zaman: Bu nedenle de medeniyeti temsil eden kişi, “büyük 
adam”dan çok yeni bir sentezin ifadesi olan teknik bilgisi güçlendirilmiş, hesaplılığı 
arttırılmış, maddenin (zenginliğin) dönüştürücü gücünü fark etmiş genç kadın 
olmaktadır. 

Adıvar’da ferdi hürriyetin dönüştürücü potansiyelinin kadında cisimleşmesi 
önemlidir. Ferdi hürriyetçilik ile kadın meselesinin buluşmasındaki Adıvar’a özgü 
sorunsallar biyolojik bir özcülükle ve muhafazakâr kabullerle medeniyet projesine 
sindirilmeye çalışılmaktadır. “İnsanın cemiyetin ilk tohumu olan aileyi yaratan”, 
“erkeği beyabandan alıp bir yuvaya sokan, aile denen mefhuma, ve etrafında inkişaf 
eden cemiyete bağlayan da hiç şüphesiz kadındır” (Adıvar, 1954:169). Kadınların 
barışçıl, yuva kuran karakterine karşın erkek “ferdiyetçi ve mücerred” kafalıdır.  

“Tabiat bütün insanlara fakat bilhassa kadınlara iki karakteristik vermiştir. 
Birincisi müfrit bir muhafazakarlık; ikincisi aynı zamanda muhafazakarlıkla beraber 
nasıl imtizaç ettiğine hayret edilecek inkılapçı hatta müfrit bir ihtilalci insiyaktır” 
(Adıvar, 1954: 170). Bu düşünceler romanlardaki aydın kadınların “muhafazakâr 
modern” kimlik taşıdığı ve Adıvar’ın bu kimlikle otobiyografik özdeşleşme yaşadığı 
iddiasını ortaya atabilmemizi sağlar: Kadınlar muhafazakâr modernliğin simgesi 
olarak Adıvar’ın doğu-batı sentezini ifade eden kendine özgü medeniyet projesinin 
idealini oluşturmaktadır. Bu iddia erkek karakterler üzerinden de sağlamaya 
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uğratılabilir. Erkek, evli ya da bekar olmayı önemsemeksizin hızla duygusal seçimler 
yapabilmesi (ruhu yüzergezer), tensel zevklere düşkün, manevi değerlerden uzakta 
ve ferdiyetçiliğinin radikalizmine karşın özünün eksikliğini işaret eden bir zayıflığa 
sahip olması nedeniyle neredeyse “batı”yı çağrıştırmaktadır. Kadın karakter bulun-
duğu coğrafya ve cemiyetle güçlü bağları olan kişiliğiyle -bu bağlar yıkıcı dahi olsa 
karakter belirli bir cemaat ve aile ilişkileri içinden tanımlanacaktır-  ferdi hürriyetinin 
soyut boşluğunu alafrangalaşmadan, taklit bir batıcılığa düşmeden doldurmayı bilir. 
Bütün diğer alafranga kadın karakterler sahip oldukları maddi zenginliklere (servet, 
eğitim) rağmen, bir tür terbiye eksikliği nedeniyle kendi yaşamlarında bile ölçülülüğü 
yakalayamadıklarından öncü hale gelemezler, gölgeleşirler. Bir başka nokta öncü 
kadının cinsiyetsizleştirilmesinin özelikle alafranga kadınların kamusal alandaki 
gösterişli, “rahat” hallerinin olumsuzlanmasıyla sağlanabilmesidir. Kadınlar Adı-
var’da yalnız sınıflandırılmaz, antagonistik özellikleri öne çıkarılarak farklı katego-
rideki kadın kimliklerinin buluşması neredeyse imkânsız hale getirilir: Akıllı kadın 
(kendi hayatını kazanan kadın) süslenmeye gerek duymaz (moda kadını) gibi.  

Kategoriler arasındaki geçişsizliğin Adıvar tarafından hassasiyetle belirtilmesi,  
modernliğin yarattığı ikiliklere (kamusal-özel ayrımına bağlı olarak anne/çalışan 
kadın gibi) muhafazakâr bir katkı olarak okunmalıdır. Kadınların kamusal alanla 
tanışmasının ihtiyaç duyduğu yeni modeller Adıvar’ın romanlarında biçimlenir. 
Betin, bu faaliyeti “kadın hürriyeti ahlakının kurulması” olarak tanımlar (1951: 65). 

 

V. Muhafazakâr Modernlik ve Kemalizm: 
Adıvar’ın Kemalizm’le kurduğu gerilimli 
ilişkinin asıl belirleyeni olarak yine 
muhafazakâr modern fikirlerin öne 
çıktığı görülmektedir. Adıvar’ın Burkeçu 
muhafazakârlığı açıktan Fransız Devri-
mi’nin radikalizmine tercih etmesi, Ke-
malizm’i nasıl gördüğüne ilişkin ipuç-
larını sağlayabilecektir. Adıvar, çok açık 
bir şekilde muhafazakâr bir değişimden 
yanadır, bu seçim doğu ve batının ölçülü 
birlikteliğinden beklenen medeniyet 
projesi içerisinden oldukça tutarlı bir tu-
tum olarak gözükmektedir. Bu tür bir 
sentezin kendi muvazenesini yakala-
yabilmesi zaman içerisinde, tarihi ve ye-
relliği gözeten, yukardan değil toplumsal 
alandan başlaması beklenen bir zihniyet 
değişimini yakalayabilmesine bağlı kal-
maktadır.   
Adıvar ani ve siyasi iktidarın eliyle baş-
latılacak büyük değişimlerin bir örnekliği 
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yaratacak, ferdi hürriyetçiliği yok edecek totaliter yönetimlere dönüşmesi olasılığını 
Fransız devrimi eleştirisiyle değerlendirmektedir. Adıvar’a göre Türkiye batılı-
laşmasının Tanzimat’a uzanan tarihi Kemalist reformların başarısı kadar başarı-
sızlıklarını da açıklamaktadır. Kökenini toplumsal alandaki evrimci gelişmede bulan 
yenilik girişimleri başarıya ulaşırken Şapka ve Harf devrimi gibi hem sathi hem de 
ani değişimler medeniyet projesinin şark tarafını, özünü kaybettiren ölçüsüzlükler 
olarak totaliterliğe yol açmaktadır. 

Tarih ve kültürün (dil) muhafazakârlığın duyarlı olduğu zeminler olduğu 
düşünülürse Adıvar’ın özelikle ani gerçekleştirilen dil devrimini tarihin yok edilmesi 
olarak görüp eleştirmesi anlamlı bulunabilir: “Gelecek yirmi yıl içinde yetişecek yeni 
kuşak, ülkede ve ülkenin geçmişine yabancı gibi olacaktır. Türk kültürünün 
sürekliliği birdenbire kırılmış bulunuyor… Türk kültürünün temellerini Latin harf-
leriyle yayına hazırlayacak yeterli fonlarla, beş ay yerine on beş yılda yapılsaydı, bu 
sakıncalar son derece azaltılmış olacaktı” (Adıvar, 1995: 125). Şapka kanunu ise en 
sathi ve “en abes” kanun olarak tanımlandığı gibi uygulanma metodu ile de ferdi 
hürriyetleri ortadan kaldırdığı için ayrıca “anti-batılı” bulunmaktadır (Adıvar, 1995: 
119).  

Adıvar medeniyet projesinin muhafazakâr bir modernleşmeyle başarılacağı 
inancını ve Kemalist diktatörlük eleştirisini, yeni bir Osmanlı tarihi okuması yaparak 
temellendirmek ister: “Tanzimat’ın en dikkate değer tarafı, harsımıza ve ananemize 
bağlı sağlam tarafları koparmadan, oldukça esaslı bir şekilde, garp müessesatını 
tatbik edebilecek ve fikirlerini kavrayabilecek bir zihniyet hazırlamış olmasıydı” 
(Adıvar, 1955: 85). Tanzimat aynı zamanda ferdi hürriyetlerin ilk kez tanınmaya 
başlanması olarak başarılı bir medeniyet projesi olarak sunulmaktadır. “Tanzimat-
çılar, Fransız İnkılabı’ndan sonraki liberal ve oldukça idealist cereyanların mahsulü 
idiler” (Adıvar, 1955: 87). Meşrutiyet’in başarısızlığı batının sömürgeci zihniyeti ile 
karşı karşıya olmasından kaynaklanır. Fakat Halide Edip’in Tanzimat’ı olumlamasına 
yol açan fark daha çok Tanzimatçıların “ideallerine kavuşmak için seri neticeler 
almaktan ziyade istikrarlı bir vaziyet içinde” değişmek istemeleri olabilir. Jön Türk-
lerin devrimci tutumu ile Kemalizm arasında diktatörlük tarihi açısından bir sürek-
lilik kurulmaktadır. Özelikle Sinekli Bakkal romanında Jön Türk devrimciliğinin 
Doğunun reddi üzerinde kurduğu radikal devrimciliği eleştiri konusu yapılır. 

1925-1929 arasında Takrir-i Sükun kanununun yürürlüğe girmesiyle Adıvar bu 
dönemi diktatörlük olarak adlandırmakta, reformların medeniyet projesine hizmet 
etmesinden çok Kemalist iktidarı süreklendirmeye yaradığını belirtmektedir. 1925-
1937 yıllarında üyesi olduğu Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası’nın da Takrir-i 
Sükun’a dayanarak kapatılması dolayısıyla “gönüllü sürgünlük”e çıkan Adıvar’ın 
Kemalizm’e yönelttiği eleştirilerin dozunun Nutuk’ta adının “Amerikan Mandacısı” 
olarak geçmesinden sonra arttığı ifade edilmektedir (Koloğlu, 1998: 13). Bu açıdan 
Adıvar’a getirilen eleştiri kendisinin kolektif hürriyetler var edilmeden bireysel 
hürriyetlerinin yaratılmasının mümkün olmadığını anlamaması yönünde şekillenir 
(Betin, 1951: 81-2).  
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VI. Adıvar’a Dair… 
Halide Edip, İkinci Meşrutiyet’ten çok partili döneme uzanan batılılaşma 

projelerinin batının imgesinin durmadan değişmesine bağlı olarak yeniden-kurul-
duğu bir döneme ait, bireyselliği ve istikrarı bağdaştırmaya dönük çabalarıyla öne 
çıkan kendine özgü bir kişilik olarak değerlendirilmelidir. Bütün ferdi hürriyetçiliğe 
ilişkin taleplerine rağmen İdris Küçükömer’in tezlerini anımsatırcasına Osmanlı’nın 
“ezeli ebedi müddet”inin sürekliliğini sağlayacak bir devletin oluşturulması kaygısı, 
Adıvar’da cemaatin içkin otoritesi ve istikrarına yapılan vurgulara rağmen ağır 
basmaktadır. Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması’nda bütün batılılaşma tarihini 
devletin sürekliliğini sağlamak yönünde okuması, Adıvar’ın siyasi liberalizmine 
rağmen, doğu-batı sentezinden menkul medeniyet projesini de kapsayabilecek bir 
tarih yorumu olarak görünür. Fakat Halide Edip’teki batılılaşma projesinde doğuyla 
batının tespit edilen eksikliklerle sağlanan birliği, içten içe bireysel ve toplumsal 
anlamda yaşanan felaketlere karşı hümanist bir evrensellik arzusunun samimiyetini 
de taşımaktadır. Bu tür bir liberal hümanizmin sınırlılığını ise Adıvar’ın cemaat 
ilişkilerinin sağlayıcısı olarak millî-manevi değerlere verdiği önemle öne çıkardığı 
“Türk insanı” söylemi belirler. Doğunun ve batının özcü bir şekilde tanımlanan 
özellikleri, manevi değerlerin milliyetçi-muhafazakârlığı olumlayan yerel-tarihsel 
göndermelerini meşru kılacaktır: Doğu ve batının özellikleri değişmez bir şekilde 
nevi şahsına özgüdür! Medeniyet projesinin sentezine rağmen muhafaza edilmesi 
beklenen “maneviyat”a ısrarlı vurgu ise Adıvar’ın muhafazakârlığının beslendiği ana 
damarını oluşturmaktadır. 
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Özet:  Halide Edip, Osmanlı modernleşmesinin gündelik hayatta etkilerinin yaşanılabilir olduğu 
bir dönemde doğup büyüyerek doğu-batı tartışmasının yoğun olduğu bir dönemde düşünsel 
üretimine başlamış Türk düşünce dünyasının ender yazar-çizer kadınlarındandır. Doğu ve Batının 
ölçülü birlikteliği olan medeniyet projesi, Adıvar’ın siyasal yazınlarında muhafazakâr modernlik 
çizgisinde ilerlerken bu proje cumhuriyet sonrası eserlerinde eğitimi aşan bir “terbiye” vurgusu ile 
kadın karakterler üzerinden cisimleşecektir. 
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The Female Architect of a Modern-Conservative Project: 

Halide Edip Adıvar 

Abstract: Halide Edip, a remarkable Turkish intellectual woman, was born in an important 
historical period in which the impact of Ottoman modernisation was experienced intensively.  
She began to develop her thoughts within an intellectual atmosphere dominated by East-West 
debate. Civilisation project as a balanced synthesis of East and West emerges in Halide Edip’s 
political writings along the lines of conservative modernisation. The author maintains that such a 
modernisation project appears in her works during the Republican period with a heavy emphasis 
on “moral education or manner” (terbiye) via women characters.  

Key words:  Conservatism, Discipline, Modernity, Gender, West, East 

 


