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  Öz 

Cemil Meriç (1916-1987), yakın tarihimizde Türk düşünce hayatına yön veren, kendisinden sonraki 
birçok akademisyen ve araştırmacının çalışmalarına kaynaklık etmiş, Türk modernleşmesi üzerine engin bir 
dikkat ve derinlikli bir bakış açısı geliştirmeye çalışmış, kendi sözleriyle “mütecessis bir fikir işçisi” olarak Türk 
sosyal bilimlerine damgasını vurmuştur. Mağaradakiler (1978) adlı eserinde yazar, ağırlıklı olarak “münevver-
aydın-entelektüel” kavramlarından söz eder. Bu bildirinin amacı, söz konusu eserde Cemil Meriç’in bu 
kavramlara ilişkin yaklaşımını ortaya çıkarmaktır. Bu noktada, Mağaradakiler; Cemil Meriç’in Türk aydınının 
özgül açmazlarını, çelişkilerini, gelişim basamaklarını, cahillikten bilgeliğe giden yolda geçirebileceği olumsuz 
koşulları ve aydınlanma biçimlerini heyecanlı, meraklı, bazen öfkeli ama en çok da samimi bir anlatım tarzıyla 
ortaya koyduğu şeffaf bir çalışmasıdır. Cemil Meriç’in Mağaradakiler’de aydın problematiği olarak ortaya 
koyduğu temel ileti, kendine ait olanı görmezden gelerek hatta kendine ait olanın ne olduğunun bazen farkına 
bile varmayarak, ithal düşünce ve medeniyet anlayışlarına yönelmek algısı ve olgusuyla doğru orantılı 
tespitlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Düşünce, münevver, aydın, entelektüel, mağaradakiler. 
 

       Abstract 

Cemil Meriç (1916-1987), “a worker of thought” in his own words, is a central figure in Turkish social 
sciences who gave significant direction to the Turkish system of thought and acted both as a source and 
inspiration to his successors, especially through the profound and attentive perspective he tried to develop on 
Turkish modernization. “Münevver-aydın-entelektüel” are three concept upon which he particularly urges in his 
work “Mağaradakiler”. The concern of this paper is to reveal how Cemil Meriç approaches to and 
operationalizes these concepts. Mağaradakiler is a transparent work in which Cemil Meriç sincerely discusses 
the various aspects of the Turkish intellectual, including but not limited to the unique impasses he bears, his 
contradictions, dilemmas, the stages of his development, the hardships he encounters in his transition from 
ignorance to wisdom and the forms of his enlightenment. The narrative put forth by Cemil Meriç in this work 
posits the tendency to turn a blind eye to one’s own values, to even be unaware of them and to orient oneself 
towards imported understandings of thought and civilization as the problems of the Turkish intellectual; and in 
that, it is of central significance. 
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Cemil Meriç’in Okuma Evrenine Dair 

 “Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok…” 

Cemil Meriç 

Cemil Meriç (1916-1987)1  Fransızca ve Arapçaya dair dikkatinin yanında, çocukluğunu ve 
ilkokul dönemlerini geçirdiği manda altındaki Hatay-İskenderun’da yaşadığı zamanların siyasal 
hassasiyetine tanık olur. Büchner’in materyalist felsefeden söz eden Madde ve Kuvvet’i, onu en çok 
etkileyen kitaptır (Alkan, 1993: 21). Düşünce evreninin kapılarını aralarken ilk basamakta 
materyalizmden beslenir. Engels ve Marx okumaları yapar; Anti Duhring ile Das Kapital’den Bu 
Ülke’de söz ederken bu iki eserle birlikte kafasındaki sorulara cevaplar bulacağı ümidine dair 
yorumları vardır (Meriç, 1985: 32). Merakının peşinden giderken gerçeği arama yolundaki umudu 
üslubundaki heyecandan anlaşılır. 

Fransız edebiyatını sevdiğini kabul eder ve Balzac’tan çeviriler yapar. Victor Hugo’nun 
Hernani’si üzerine dikkat kesilir, çeviri denemeleri yapar, aydınlanma felsefecilerinden Voltaire’i 
inceler; Rus edebiyatından ise kendi deyimiyle en çok “Dosto” onu etkiler. Batılı kaynakların düşünce 
dünyasında yarattığı etkiyi anlatmak için isimleri sıralamaya başlar: Paul Bourget, Taine, Rousseau, 
Nietzsche, Hegel, Quinet, Michelet, Schure…(Meriç, 1985: 42).  

Batı düşünce hayatı içinde bu isimlerle yarenlik ederken, Doğu’nun büyük üstadı İbn 
Haldun’unu da kaynakları arasında göstermekten geri kalmaz. Cemil Meriç’in kendini geliştirmeye ve 
ufkunu genişletmeye başladığı anda çıkış noktasının çoğunluğunu oluşturan kaynaklar, Batılı 
yazarlardır. 

Düşünce evrenini etkileyen isimlerden ve kaynaklardan en çok, Bu Ülke’de söz eder. Yerli 
kaynaklardan da beslenen bir yöne sahiptir. Divan şiirlerini okuduğunu, Ahmet Mithat Efendi’nin 
yayınlarını takip ettiğini kaydetmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin ufuk açıcı mahiyetteki çalışmaları 
sayesinde kendisini geliştirdiğini şu sözlerle dile getirir: “Ahmet Midhat fakülte değil, üniversite… Ben 
onun çocuğuyum…” (Meriç, 1985: 32).  Bir Dünyanın Eşiğinde adını verdiği eserindeyse, Cemil 
Meriç, Hint edebiyatını keşfini ve önemini anlatmıştır. Kültürün sadece Batı’dan öğrenileceği 
önyargısına, ön kabulüne karşı okurunu oldukça yetkin ve ikna edici malzemelerle karşılar.  

Cemil Meriç’in düşünce dünyasında onun düşünce yazılarından da anlaşıldığı üzere, 
çoğunluğunu Batılı kaynakların oluşturduğu bir eğilim söz konusudur. Klasik şiir ve Ahmet Mithat 
Efendi okumaları Cemil Meriç’in yerli, İbn Haldun ve Hint edebiyatını tanıması ise onun Doğulu 
kaynaklarını oluşturur. Bu düşünce serüveninin getirisi olarak Cemil Meriç’in zihninde oryantalizme 
dair önemli farkındalıklar ve kanıtlar yer alacaktır. 

                                                           
1 1916’da Reyhanlı’da doğar. Çocukluğu, Hatay-İskenderun hattında Osmanlı’nın Balkan Savaşı ardından gücünün sarsıldığı 
karmaşık siyasi ortama tanıklık eder. Öyle ki Reyhanlı, Fransızların mandası altında olduğundan oldukça hareketlidir. Lise 
yılları Pertevniyal’de, İstanbul’da geçer. Liseden mezun olamadan İskenderun’a döner ve ilkokul öğretmenliği, reis 
muavinliği, sekreterlik, kâtiplik gibi görevlerde bulunur. Bir dönem, “Hatay’ın bütünlüğü”ne yönelik şüpheli bulunur;  bu 
yüzden iki ay kadar süreyle yargılanarak en sonunda beraat eder. İstanbul’a öğrenci olarak tekrar döndüğü zaman, Yabancı 
Diller Okulu’na kaydolur. Fransa’ya burslu öğrenci olarak gönderileceği sırada, Birinci Dünya Savaşı çıkar ve bu planından 
vazgeçmek zorunda kalır. Elazığ’da mecburi öğretmenlik görevini üstlenmek üzere yola koyulur. Burada evlenen Cemil 
Meriç, gözlerindeki ileri miyobun etkisiyle askerlikten muaf tutulacaktır. Yurt, Dünya, Yücel, Gün ve Amaç gibi dergilerde 
yazıları yayımlanır; Balzac’tan da roman çevirilerine başlamıştır. Artık iki çocuklu bir baba olan Cemil Meriç, 1945 yılının 
sonlarına doğru İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı olur. Yirminci Asır dergisine yazmaya başlar. Victor Hugo’nun 
Hernani metnini Türkçeye Cemil Meriç kazandırmıştır. Fransızca öğretmenliği ile okutmanlığı bir arada yürütür. Birinci 
Dünya Savaşı yüzünden; gören gözlerle gidemediği Paris’e, bu kez görmekte zorlanan gözlerinin tedavisi için gider. Ancak 
tedavi olumsuz şekilde sonuçlanır. Uzun yıllar görme yetisi olmaksızın bıkmadan okur, araştırır ve yazar. 1987 yılının 
Haziran ayında, beyin kanamasından ötürü geçirdiği felcin etkisindeyken yaşama veda eder. Eserleri; Bir Dünyanın Eşiğinde 
(1964), Bir Facianın Hikayesi (1981), Bu Ülke (1974), Işık Doğudan Gelir (1984), Kırk Ambar (1998), Kültürden İrfana 
(1985), Mağaradakiler (1997), Saint-Simon (1967), Umrandan Uygarlığa (1974). 

 



Aydın-Entelektüel-Münevver Kavramları: Dalgalanan Sular İçinde Münzevi Bir Fikir 
İşçisinin Arayışları 

Mağaradakiler, aydın-entelektüel-münevver kavramlarından çoğunlukla söz ettiği 1997’de 
basılan eserinin adıdır. Cemil Meriç, eserine başlamadan önce, giriş bölümüne eserin önemini ortaya 
koyan iki sayfalık bir metin koyar; bu metin, Platon’un Devlet’inde yer alan mağara metaforunu 
anlattığı metindir. Batı’daki adıyla Platon demez mağara metaforunun yazarına… Doğu’da tanınan 
haliyle “Eflatun” diye not düşer (Meriç, 2011: 11-12). Söz konusu metin Meriç tarafından, kendi 
çalışmasına tesadüfen yer almamıştır. Platon’un yazısında söz ettiği mağara, bir hapistir. İçinde zihin 
mahkûmlarını bulunduran bir hapis… Bu mahkûmlar, Cemil Meriç’e göre, başlangıçtan beri düşünce 
özgürlüğüne ulaşması engellenen ya da ulaşmayı başaramamış; farkındalığa varamamış aydınlardır: 
“Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi; ne yerlerinden kıpırdamaları, ne başlarını çevirmeleri 
kabil, yalnız karşılarını görüyorlar” (Meriç, 2011: 11). Verili bilginin ışığında sadece önüne gelenle, 
onlara sunulanla oyalanan bu bir takım “gölgeler”; düşünce felcine uğramış, özgür düşünme nedir 
bilmeyen, kurulmuş bir saat gibi işleyen ve makineleşen aydının tarifidir. Metnin ilerleyen 
kısımlarında mağaradaki akıl tutulmasına uğramış aydın, yavaş yavaş karanlıklardan kurtulup da 
aydınlığa ulaşmaya başladığı zaman, gerçekten düşünmeye de başlar. Gölgelerden akislere, akislerden 
de güneşe doğru evrilen bir aydınlanma sürecinde, bulunduğu konumun vahametini anlar. Mağaradaki 
gölgelerin yaratıcısının Güneş olduğunu fark eden, bilen aydın için artık gerçek bambaşka bir hal alır. 
Öz eleştiri yapar, yanlışlığını ve cehaletini fark eder. Bununla yüzleşmesi lazım gelir ve yüzleşir… 
Ardında kalan arkadaşlarına üzülür. Aydınlanmasının ne kadar kıymetli olduğunu anlar. Bu, onun için 
gerçek zenginliktir. Kendi aydınlanmasını mağaradaki arkadaşlarına açıklayacak olsa, arkadaşlarının 
onu dinlemeyecek, anlayamayacak olmasına yönelik bir önyargısı da vardır: “Dostlarına hakikatı 
söylese dinlerler mi onu? Ağzını açar açmaz alay ederler: Sen dışarıda gözlerini kaybetmişsin, 
arkadaş. Saçmalıyorsun. Biz yerimizden çok memnunuz. Bizi dışarı çıkmağa zorlayacakların vay 
haline…” (Meriç, 2011: 12). Mağaradakiler’de anlatmak istediklerinin alt metnini Cemil Meriç, 
Devlet’ten aldığı bu kısımlar ile kendi metnine girişmeden önce okuyucuya duyumsatmaya çalışır. 

Ona göre aydın, entelektüel ve münevver sözcüklerinin ifade ettiği anlam evrenine dair yapılan 
yorumlar çeşitlilik gösterir. Söz konusu kavramlar çok kısaca,“ait olduğu sosyal çevreye söyleyeceği 
ve aktaracağı bir şeyleri olan biri”, “kentsoylu”, “toplumun merkezinde yer alan” (Vergin, 2006: 11-
12) olarak düşünülebilir.  

Eser, iki ana bölümden oluşur: “Mağaranın Dışı” ve “Mağaradakiler”. Cemil Meriç’in aydın, 
entelektüel ve münevver kavramlarını enine boyuna tartıştığı bölüm bu iki ana bölümdür. “Mağaranın 
Dışı” adını verdiği bölümde, entelektüel kime denir ve tarifi nasıldır gibi sorular üzerinden kavramın 
tanımına yorum getirir. Entelektüel sözcüğünün anlamının kültürel farklılıklara göre şekillendiğinden 
söz eder. Entelektüel üzerine getirilmeye çalışılan bütün tariflerin aşağı yukarı belirli önyargılar 
etrafında şekillenerek vücut bulduğunu kaydeder. Kavramın köken bilgisi ve tarihi gelişim 
süreçlerinden söz eder. İdeolojik bir yaklaşım biçimi geliştirerek; sağ entelektüel ve sol entelektüel 
olmak üzere iki farklı entelektüel tipini ele alır.  

Sol entelektüel eleştirisini yaparken Cemil Meriç’in göstermek istediği aydın tipi Kadro aydın 
tipidir. Onun karşı olduğu özellik, “devlet tarafından kapılan aydınların kurumsallaşmaları yahut da 
kurumsallaşarak devlet tarafından kendilerini kaptırılmaya bırakmaları ve Kemalizm’den 
evrenselleşen bir ideoloji ortaya atmaları”dır (Akay, 2006: 38). 

Cemil Meriç eserinin başlarında, Dreyfus davasına değinir ve bu davada Zola’nın takındığı 
tavrın, entelektüelin o güne kadar gelen anlamını kökten değiştirdiğinden söz eder. Entelektüel, Zola 
ile birlikte artık “yazı veya söz aracılığıyla toplumun şuurlanmasına yardım eden kişi” (Meriç, 2011: 
16) dir. Dreyfus’un davasının entelektüel sözcüğüne yüklediği anlam bu kadarla da kalmaz. “Kelime 
sol’un bayrağıdır artık” (Meriç, 2011: 16). 

Dreyfus davasında Zola’nın da sol entelektüellerin de mahkemenin aslında orduyla işbirliği 
içinde olan yargının düzeneği olduğu fikri hâkimdir. Bu sebeple, sağ entelektüeller Meriç’e göre ordu-
yargı ikilisine karşı gelme küstahlığını gösteren entelektüellere her zaman şüphe ile bakacaktır. Sağa 



göre entelektüel düşünmeli, doğrunun peşinde olmalı, nesnel bilgiden ödün vermemelidir. Kurumlara 
karşı mesafeli olmalı ve tutkularının esiri halinde karar vermemelidir. Bağımsız bir zihin, berrak bir 
düşünce yapısı gerekir. Burada, Cemil Meriç’in sağa göre entelektüel tanımlamasına girişirken 
dikkatinden kaçırmadığı önemli bir ayrıntı vardır: “(…) gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, 
entelektüel” (Meriç, 2011: 16) ifadesi onun entelektüelin tarifini ararken ulaşmaya çalıştığı nesnelliği 
temsil eder. Schumpeter ve Shills gibi düşünürlerin entelektüel tanımlamalarına çokça yer verir.  

Cemil Meriç, sol entelektüel tanımlamalarına doğru yol alırken çıkış noktası olarak kendisine 
Gramsci’yi seçer (Meriç, 2011: 19). Ona göre entelektüelin yetiştiği çevrenin bir parçası olduğunu ve 
kapitalizmin kendi entelektüelini yarattığını ifade eder. Burada sağ entelektüelin bakış açısıyla 
arasındaki farkı sol entelektüelin üretime doğrudan katılamayacağına dair çizdiği dikkatle dile getirir. 
Fikir işçisi ve gerçek entelektüel ayrımı vardır. Paul Baran’ın “entelektüel doğruyu söyler; entelektüel 
cesurdur, yani bir araştırmayı sonuna kadar götürür” sözlerinden yola çıkarak solun entelektüele 
bakış açısının topluma yön verici ve rasyonel düzenin bekçisi olduğu yönünde bir tanımlama getirir.  

Cemil Meriç sola göre entelektüel tanımlamalarını verirken varoluşçuların ortaya koyduğu 
anlayışı belirsiz ve tutarsız bulmuştur. Çalışan sınıf varoluşçulara göre entelektüel ile işbirliği içinde 
olması gereken sınıftır. Cemil Meriç’in burada eleştirdiği, entelektüelin hangi sınıfın yanında ne 
amaçla yer alırsa alsın bir entelektüelin sadece devinim içindeki gerçeğin peşinde olması gerektiği 
konusudur (Meriç, 2011: 20). 

Sağ ve sol entelektüel tanımlamalarından sonra kendisinin de içinde bulunduğu Türk 
aydınlarının getirdiği tanımlamalara göz atar. Ziya Gökalp, Mustafa Şekip, Kazım İsmail, Mümtaz 
Turhan, Toker Dereli gibi isimlerin çalışmalarından aydın tanımlamaları örnekleri verir. Ziya 
Gökalp’in aydın tanımlamasına göre yüksek tahsil görmek ve halktan kopmak bir dezavantajdır ve 
Gökalp bu bağlamda, aydının halka doğru gitmesini savunur. Cemil Meriç’e göre bu tanım, Batı’da 
geçerliliği olmayan bir tanımdır (Meriç, 2011: 20-21).  

Mustafa Şekip’i aydına mütefekkir manasına gelen bir anlam yüklediği için eleştirir. Çünkü 
Cemil Meriç’e göre mütefekkir bir entelektüeldir ama entelektüel mütefekkir olmayabilir. Ona göre 
nesnel gerçeklerle uğraşanlar mütefekkir olabilirler (Meriç, 2011: 21). 

Milli Mecmua’nın 1927 tarihli birinci sayısında yer alan bir münevver tanımına göre 
münevverin kendi milletinin büyük klasiklerinin asıl metinlerinden okunması gerekmektedir. Cemil 
Meriç bu tanımlamayı da eleştirir. Kendi milletinin klasiklerini bir münevverin bir başka dilden 
okuyabilmesi ihtimalinin saçmalığını vurgular (Meriç, 2011: 21). Kazım İsmail’in dünya meselelerine 
eğilen ve gözünü kulağını olup bitenlere açık bulundurması gereken aydın tarifini de eleştiren Cemil 
Meriç, ülkesine eğilen aydının konumunun ne olacağını sorar ve olup bitenlere dikkat kesildikten 
sonra kazanılanları topluma nasıl aktaracağı konusunda tanımı yetersiz bulur (Meriç, 2011: 22). 
Mümtaz Turhan’ın tarifinin ise sadece uzman anlamına geldiğini ve olaylar karşısında aydın kişisinin 
nasıl bir tavır takınacağını bilmediğini dile getirir (Meriç, 2011: 22). Bütün bu tarifleri tek taraflı ve 
kısıtlı bulur. Cemil Meriç’e göre aydın tarifini bütünlüklü açıdan en iyi açıklayanlardan birisi Toker 
Dereli’nin tarifidir: Entelektüeller, somut olayların üstüne yükselebilip soyut kademede düşünebilen, 
toplumun temel yapısı, meseleleri ve değerleriyle meşgul olup başlıca sosyal, ekonomik ve politik 
gelişmeleri eleştirebilen, genellikle kabul edilmiş görüşleri, izah tarzlarını, var sayımları tahlil ve 
tenkit edebilme, bunlara bir şeyler katabilme veya hiç olmazsa bu görüşleri, izah tarzlarını veya 
faraziyeleri yorumlayabilme gücüne sahip kimselerdir. Entelektüel sayılabilmek için formel bir 
öğrenim görmüş olmak şart değildir. Edebi üslup, mesleki sıfat ve roller, siyasi ya da idari 
sorumluluklar, entelektüel sıfatından ayrı tutulmalıdır (Meriç, 2011: 23). 

Cemil Meriç, Türk aydınını tanımlama girişiminde iki özelliğe değinir. Birincisi tekrar yani 
hâlihazırdaki bilgilerin fethi, ikincisi de bu bilgilere eklemlenebilecek yeni ve özgün bilgilerin 
yaratılmasıdır. Ona göre geleneğin ve yaratıcılığın bir arada gitmesi gerekir: “Osmanlı’da sınıf-ı ulema 
tekrarlayıcıdır. Kur’an’ın, hadislerin ve daha önceki imam veya müçtehitlerin tekrarlayıcısı. 
Tanzimattan sonraki aydınlar da tekrarlayıcıdır, Avrupalı yazarların tekrarlayıcısı” (Meriç, 2011: 
23). 



Entelektüel, aydın ya da münevver… Cemil Meriç’in bütün tanımlama araştırmalarında ulaştığı 
sonuç, bu kavramların oluşturduğu dünyanın sınırlarını tek bir tarif üzerinden vermenin oldukça güç 
olduğudur. Bu kavramlara tanım getirmek demek, ülkeden ülkeye, dönemden döneme, sınıftan sınıfa, 
ideolojilerin özelliklerine göre derin okumalar yapmayı ve uzmanlaşmayı gerektirir. Ulaştığı sonuçlar, 
bugünkü ideolojik kutupların birbirlerini anlamadan yaftalama yolunu seçmelerini ortaya koyar. Sağ 
ideolojisinin entelektüeli “ukala bir deklase”, sol ideolojinin ise entelektüeli “bazen dost, bazen 
düşman” gördüğünden söz eder. Solun bireyin sağ ideolojiye mensup olup da entelektüel 
olamayacağına dair önyargılarına ulaşır. Zamanının irfanına sahip olmak, gelenekten beslenip 
evrensele ulaşabilmek, peşin hükümlerden kaçınmak, yorumları özgün olmak, dürüst, uyanık ve cesur 
olmak, gerçeğin peşinde durmaksızın mücadele edebilmek (Meriç, 2011: 24) bütün bu karmaşa 
karşısında entelektüel olmak konusunda önerdikleridir.   

Gölgeler Dünyasında Muhafazakârlaşmak 

“Ümitsizlikten doğan bir isyandı bu.”  

Cemil Meriç 

Bir kültür ya da medeniyetteki kırılmaları, dağılmaları ve sarsılmaları kısacası değişimi ifade 
eden, devrime ön ayak olan bütün mefhumları Mağaradakiler’de tek tek inceleyen Cemil Meriç; tarihi 
ve sosyokültürel pencerelerin her birine; Sofistlerden Rus entelijansiyasına, Fransız aydınlanmasından 
Alman farkındalığına kadar bütün kültür duraklarına uğrar.  

Batı’daki değişimin ayak seslerinin Osmanlı’ya da uğradığı dönemlerde etkisinden söz eder. 
Kavram karmaşasının farkındadır; buna dikkat çekmek için kavramları dönemlerinde ve dönemin 
şartları içerisinde düşünür. Osmanlı’da değişimin o zamanki adıyla ihtilalin ne anlama geldiğini şu 
cümlelerle duyurur: 

“Şahadetleri çoğaltmaya lüzum yok. Osmanlı için ihtilal, madde dünyasında bir yozlaşma, bir 
soysuzlaşma… Sosyal alemde ise bir fitne, fesat belirtmektedir. Çağdaş bir deyimle: anarşi” (Meriç, 
2011: 124). İhtilal sözcüğünün Osmanlı’da olumsuzlandığını bu ifadelerle ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Osmanlı’ya göre ihtilalin taşıdığı yozlaşma, soysuzlaşma ve fitne, fesat tabirleri, 
Osmanlı’ya ait o dönemin Batı mefhumunu temsil etmektedir. İfadelerine ünlü Osmanlı paşalarının 
ihtilale karşı ne denli şüphe içinde olduğunu ekleyerek kavramın dönemindeki algısını netleştirmeye 
devam eder.  

Mustafa Kemal’in inkılâpları üzerinden ihtilal fikrini masaya tekrar yatırır. Bu konu hakkında 
ortaya koyduğu düşünceler, Cemil Meriç’in Batılı, ithal bir kavram olarak düşündüğü ihtilalin Mustafa 
Kemal nazarında muhafazakâr bakışa ne kadar ters bir şekilde geliştiğinin işaretlerini verir.  Mustafa 
Kemal’in gerçekleştirdiği inkılâpları ihtilal olarak tanımlarken aslında “kanlı bir devrim” olarak 
anladığını ortaya koyar ve inkılâpları Mustafa Kemal’in yüzünden dökülen kanlarla ilişkilendirmekten 
kendisini alamaz: “Gerçi Mustafa Kemal inkılâp kelimesini kullanır ama tarif ettiği inkılâp, ihtilalden 
başka bir şey değildir.(…) Kan ile yapılan inkılâplar daha muhkem olur Paşa’ya göre…” (Meriç, 
2011: 127). Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılâpları eleştirmeye devam eder ve bu inkılâpların 
Batı’daki seyrinden farklı bir yerde olduğunu anlatır. Avrupa’daki ihtilallerle Türkiye’deki ihtilalleri 
kıyaslar ve Türkiye’de yapılan ihtilallerin Batı’dan hareketle yapılmaya çalışılmasının sonucu olarak 
tuhaf bir gelişmeye yol açtığını, bazı yazarlardan yaptığı alıntılarla kaydeder. Bu cümleler, Türk 
inkılâbına karşı muhafazakâr bir aydının bakışını ifadelendiren cümlelerdir. Kaldı ki, muhafazakâr 
bakış açısına sahip bir aydının bu cümleleri yani,  “Türkiye’de inkılâbın tersten başladığını” söylemesi 
kendi çıkarımı değildir. İhtilalin ithal bir kavram olduğunu söylemekle birlikte, Batılı kaynaklardan 
öğrenir. Bu durum, Cemil Meriç’in kendi kültüründeki kırılmaları nesnel bir bakış açısıyla 
yorumlamaya çalışırken eleştirdiği fikir ithalatının kendisi tarafından da yapıldığını göstermesi 
bakımından oldukça şaşırtıcı ve çelişiktir. Nitekim, Mustafa Kemal’in daha sonra köklü bir şekilde 
devlet politikası olacak olan yenilikleri, “modernleşmenin toplumdan gelmesini mümkün kılacak 
dinamiklerin bitmesi” (Keyder, 1995: 153) sonucunda gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal’i eleştirme 
noktasında; dolayısıyla “neredeyse 50 yıllık bir süreçte modernleşmeye karşı çıkmanın devlete karşı 



çıkmak olarak görüldüğü” (Keyder, 1995: 153) bir ortamın medeniyet değişimi gibi köklü bir geçişin 
sonucu olabileceği üzerine Cemil Meriç’in çok da düşünmediği ve nesnel bir bakış açısı ortaya 
koyamadığı anlaşılmaktadır.  

İhtilalin devrimleştiği dönemleri de incelemiştir: “1960’lara kadar revolution mefhumunu 
belirten iki kelimemiz vardır: İhtilal, inkılâp, 60’lardan sonra bu ikizlere yeni bir sözcük eklenir: 
Devrim” (Meriç, 2011: 135). Devrimin literatürdeki karşılıklarını ihtilal sözcüğü üzerine kafa yorarken 
de gerçekleştiren Cemil Meriç’in ulaştığı sonuçlar öncekilerden farklı değildir. Kavram yine karmaşa 
ile birlikte verilmiştir. Her kaynakta farklı bir tanım ve yafta vardır. İçi boş, kafa karışıklığını fark 
eder. Ve devrim sözcüğünün gelişimiyle ilgili olarak “İhtilal devrimdir, devrim inkılâptır, inkılâp 
ıslahattır. Şair ne güzel söylemiş: Hem kadeh, hem bade, hem bir şuh sakidir gönül” (Meriç, 2011: 
136) diye not düşer. Cemil Meriç için toplumum kendisini anlayabilmesi yolunda bunlar önemli 
kavramlardır ve yanlış anlaşılası “düşüncenin felce uğramasına” neden olmaktadır.  

İhtilal, inkılâp ve devrim sözcüklerinin yolculuğunda ulaştığı gerçek ise bu sözcüklerin hepsinin 
tek bir sözcüğün tercümesi olduğudur: révolution’un… 

Cemil Meriç, bu kez de Garraud’ın “çağdaş toplumları tehdit eden iki hastalık var: sosyalizm ile 
anarşizm” sözlerinden hareketle bu iki görüşü “çıban” metaforuyla açıklar. İki kavramın birbiriyle eş 
düşünülemeyeceğinin farkında olsa da tehlikeli kavramlar olmalarından dolayı birbirine kardeş olan” 
iki düşman” nitelemesini uygun görür. Düşünce özgürlüğünü savunan ve gerçeğin kimsenin 
güdümünde olmadığını savunan bazı aydınların ateizme, komünizme ve diğer tehlikeli “izmler”e 
yönelik ortadan kaldırma çabalarının boşuna olduğunu bildiren görüşlerine yer verir. Bu düşüncelere 
de “toplumu ateş ve kanla günahlarından kurtarmak isteyen bu aşırı hayalperestlere karşı toplumun 
kendini koruması meşru değil mi?” (Meriç, 2011: 163) sorusunu sorarak muhafazakârlığının ne kadar 
kapalı bir pencereden geliştiğini gözler önüne serer. Onları, “ne şiddetten çekinir, ne devrimden, ne iç 
savaştan” diyerek genelleme yoluna gider.  

“Hodkamlık sosyal uzviyetin tanımadığı bir hastalık” diyerek anarşizm ile hodkamlığı eşleştiren 
Meriç için bu ithal ve Batılı dış mihrak ürünü ideoloji, zaman zaman Türkiye’ye de uğramaktadır. 
Ziya Paşa ve Tevfik Fikret’ten anarşizme yaklaştıkları şiir örnekleri verir. Bizde anarşizmi anlatacak 
Batılı kaynaklar çevrilmediğinden bu konuda birikime dair bir kaynak yoktur.  Bu yüzden bu 
kavramın adı oan göre “anomie”dir (Meriç, 2011: 182) der. Öğrenci hareketleri, “müzmin bir 
hastalık”, anarşi ise devleti ortadan kaldırmaya çalışan bir çılgınlıktır ona göre ve nihayet bütün bu 
anarşizm ve anomieyi bir facia olarak gördüğü Batılılaşmanın son emareleridir. Kanunsuzluktur. 
Tehditvaridir (Meriç, 2011: 183). Cemil Meriç’in varlığını bu karşıtlıklardan yola çıkarak oluşturduğu 
muhafazakar bir ideoloji sunduğu açıktır. 

İslamiyet’i Osmanlı’yı birleştirici güç olarak olumlar. Batı’daki gibi sosyal bir sınıfa ya da bir 
zümreye ait değil de bir ümmete yönelik olduğunu kaydettiği İslamiyet’i aynı zamanda Osmanlı’nın 
kültürünü oluşturan emarelerden biri olarak da içselleştirir: “Mesnevi’deki pırıltılar aynı ezeli nurdan. 
İslamiyet Süleymaniye’de kubbe, Itri’de nağme, Baki’de şiir” (Meriç, 2011: 228) der.  

60’lardan sonraki Türk aydınının Batı’yı tanıma konusundaki yetersizlikleri üzerinde duran 
Cemil Meriç, Batı’nın önde gelen isimlerinin çevirilerinin yapılmamasından şikayet eder. Onların 
yerine ithal düşünceleri yani izmlerin ülkeye yayılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirir. İslam’ın 
cumhuriyet aydınlanmasını yanlış anlayanlar tarafından gericilik olarak gösterilmesine karşı çıkar 
(Meriç, 2011: 230).  

Gerçek anlamda, Batılılaşmaya dair inancını ülkenin kapitalizmin sömürüsüne dikkatini 
çekmesinden dolayı perçinleyenin Marx olduğunu düşünür ve onun için “şuurumuza takılan zincirleri 
kırdı ve Avrupa büyüsünü bozdu” der (Meriç, 2011: 232). 

Cemil Meriç, döneminde, kendi düşünce dünyasına dışarıdan bakabilmiş ve onu 
yorumlayabilmiş bir aydın olarak özeleştiri yapabilme cesaretine sahip olabilmiş bir isimdir. 
Marksizm ve sosyalizm gibi ideolojik durakları “put” metaforu üzerinden değerlendirir. Arayış 



döneminin uğraşları olarak tanımlar. Kendi tabiriyle bu uğraşlar onun için, “bir kaçıştı, bir yaşama 
gerekçesi” (Meriç, 2011: 280) olur.  

Mağaradakiler, Cemil Meriç’in Türk aydının kaderini adeta lime lime inceleyerek sorguladığı 
çalışmasıdır. Türk düşünce tarihinin temeldeki sorunlarının büyüyerek nasıl başka sorunlara sebep 
olduğunu düşündürmesi bakımından önemlidir: “Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. Biz sadece birer 
oyuncuyduk. Nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuştu” (Meriç, 2011: 282). Teslimiyetten kurtulmak ve 
çözüm yolu sunmak için önerdikleri muhafazakar bakış açısının açık bir tezahürü gibidir. O, kurtuluşu 
ve gerçekliği mukaddesatların yani “muhteşem mazi”nin köklerinde arar (Meriç, 2011: 284). 

Ortaya koyduğu bütün bu bakış açılarından hareketle Cemil Meriç’in hayalini kurduğu Türk 
aydınının birinci görevi “insanından kopan, tarihini unutan ve yolunu şaşıran aydınları irşada 
çalışmak: Kızmadan, usanmadan irşat” (Meriç, 2011: 285) olmalıdır. “Muhteşem mazi”yi katledenin 
onu darmadağın edenin aydınların eseri olduğunu vurgular. Buradan yola çıkarak, Türk aydınlarının 
zihniyetlerini kökten değiştirmeleri gerektiğini düşünür ve kendi değerlerinden yükselerek gelişebilen 
bir medeniyetin hayalini kurar. 

Kültürünü dönüştürerek yenileştirmeyi bilmediklerinden Batı’yı taklit eden aydın eleştirisini 
yaparken Cemil Meriç’in görüşlerini “Batı’dan büyük bir başarıyla öğrendiği kavramlarla ve edindiği 
düşünce sistematiğiyle kaleme alınmış reddiyeler” (Vergin, 2006: 18) olarak tanımlayan yorumlar da 
bulunmaktadır. 

Sonuç 

Cemil Meriç’in, Mağaradakiler adlı eseri Türk aydınının kendi açmazlarını, çelişkilerini, 
gelişim basamaklarını, cahillikten bilgeliğe giden yolda uğrayabileceği olumsuz koşulları ve 
aydınlanmaları samimi bir anlatım tarzıyla ortaya koyan, şeffaf bir çalışmadır.  

Yazarın dünya görüşü, bu çalışmasında belirgindir. Muhafazakâr pencereden Doğu-Batı 
sorunsalı, çeviri yoluyla aydınlanma, bir kültürde meydana gelen ya da getirilen kırılmalar ve 
dalgalanmalar, oryantalizm girdabına düşen zihinlerin nesnel düşünceye nasıl yönlendirileceği gibi 
konularda yorumlar getirmiştir. Türk aydınının temel sorununu kendine ait olanı görmezden gelerek 
bazen farkına bile varmayarak ithal düşünce ve medeniyet alımına yönelmesi olarak saptamıştır. Aynı 
hataları kendisinin de yaptığını açık ve samimi bir üslupla dile getiren Cemil Meriç, kültür dışında var 
olan “izm”leri, cahillikten bilgeliğe evrilen yolda arayış halindeyken uğradığı duraklar olarak 
tanımlamış ve onların birer put olduğunu düşünmüştür. Ülke aydınının idrakinin bağımsız olması 
gerektiğine inanan Cemil Meriç, ancak bu sayede mağaradaki karanlıklardan dışarı çıkıp aydınlığa 
ulaşılabileceğini savunur. Türk aydınının herhangi bir düşünce yüzünden ayrışması gerektiğine onay 
vermez. Aksine Türk aydını, kafasını ve yüreğini koyduğu bu yolda,  gerçeğin peşindeyken birleştirici 
olmalıdır. İthal düşünceleri eksiksiz öğrenmek demek onları kültüre tatbik etmek demek değildir. 
Aydının bunları öğrendiği gibi aynı zamanda kendi değerlerine ait mukaddesatları da eksiksiz 
öğrenmesi gerekir. Türk aydınının “kompleksli ruh”unu bu bağlamda eleştirir ve kendi kültürünü 
Batı’dan öğrendiği yarım yamalak felsefi sistemlerle ötekileştirmesini hazin bulur. Yabancılaşmanın 
her türlüsüne karşıdır; fakat kültürel anlamdaki yabancılaşmayı iki kez reddeder.  

Bir aydın olarak Cemil Meriç, bir yandan kendi kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayan 
oryantalist Türk aydının eleştirisini yaparken diğer yandan da Batı kültürüne ve ideolojilerine dair 
oksidental yorumlar yapmaktan kendisini alıkoyamaz. Bu, onun aydın eleştirisini yaparken 
nesnellikten koptuğu romantik bakış açısını ortaya koyar. 
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