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Kültürel Okumanın Gölgede Bıraktıkları: 1960’lar ve 1970’ler 
Öğrenci Hareketi Örneği 

Cangül ÖrneK*

Öz

1960’lardan itibaren sosyal ve beşeri bilimlerde kültürel-partikülarist analiz, evrenselci paradigma 
yerine ağırlık kazanmaya başladı. Toplumların sorunları ve bu sorunlara gösterilen tepki geniş anlamda 
kültüre referansla açıklandı. Bu yıllarda ortaya çıkan toplumsal hareketlerin, geleneksel değer sisteminin 
ve kültürel yapıların aşınmasına yol açan hızlı değişimin bir sonucu olduğu varsayıldı. Bu çalışmada 
Türkiye’de 1960’lar ve 1970’ler boyunca sistemi sarsan öğrenci hareketine odaklanılarak bu yeni 
yaklaşımın kuramsal ve yöntemsel sonuçları tartışılmaktadır. Bu yeni yaklaşımı benimseyen araştırma 
ve analizlerde Türkiye’deki sorunların esas kaynağı olarak, Kemalist merkezin muhafazakar/otantik 
çevreye yaptığı müdahaleler gösterildi. Bu müdahalelerin geleneksel değerleri ve yapıyı aşındırdığı 
ancak yerine yenilerini koyamadığı savunuldu. Öğrenci gençlik arasında gözlemlenen politikleşme 
ortaya çıkan sosyal bozulmanın ve değer krizinin bir sonucu olarak yorumlandı. Özellikle 1970’lerde 
solcu ve sağcı gençler arasında yoğunlaşan politik şiddete odaklanılarak, gençlerin “babalarıyla 
ilişkileri” ya da ergenlik gibi dönemlerde yaşadıkları travmaların onları şiddete yönelten psikolojik 
altyapıyı oluşturduğu savunuldu. Böylece, Türkiye’de modern merkez ile muhafazakar çevre arasındaki 
gerilim “temel çelişki” olarak gösterilirken, öğrenci gençliğin içine girdiği politik hareketlilik bu 
“temel çelişki”nin bir sonucu olarak yorumlandı. Yaşanan gelişmelerde devletin tutumu ve politikaları 
görmezden gelindiği gibi, gençlik hareketi sosyolojik ve psikolojik anomaliler çerçevesinde ele alındı.
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Under the Shades of Cultural Analysis: The Case of Youth Movement of 
the 1960s and 1970s in Turkey

Abstract

In the 1960s cultural-particularistic analysis started to gain currency in social sciences and humanities 
weakening the popularity of the once-dominant universalist paradigm. The problems of societies and 
reactions to those problems were explained with reference to culture in the wide sense of the concept. 
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In this sense, it was assumed that the radical social movements of the era erupted because of rapid 
change, which led to the erosion of traditional value system and, thus, long-standing cultural structures 
of societies. This article through focusing on the political youth movement of the 1960s and 1970s 
in Turkey, aims at discussing the impact of this approach with its theoretical and methodological 
implications. The research and analyses adopting this new approach tended to indicate the interventions 
of the Kemalist centre to the conservative-authentic periphery as the main source of the social conflicts 
in Turkish society. According to this viewpoint, these interventions eroded the traditional values and 
structures but failed to replace them with the new ones. The radical youth movement was interpreted 
in the same vein and presented as the outcome of this social deterioration and value crisis. The analyses 
adopting this outlook through solely focusing on the political violence between the leftists and 
rightist student groups offered the argument that their relations with their fathers or their adolescence 
problems were the psychological backgrounds of the violence among the young people. In this type 
of interpretation the conflict between the modern centre and conservative periphery emerges as the 
‘primary conflict’ while the political activism of the youth as secondary, dependent on the former. Here, 
it is argued that this reading of the radical movements neglected the role of the attitudes and policies of 
the state and labelled radicalization as a social and psychological abnormality.
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1970’li yıllara gelindiğinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkede sistem, işçi 
ve öğrenci hareketleriyle sarsılmaktaydı. Birçok ülkede istikrarı yeniden sağlamak için askeri 
müdahale de dahil olmak üzere çeşitli baskı tedbirlerine başvurulmaktaydı. II. Dünya Savaşı 
sonrası iyimserliği ile beslenen ve savaş sonrası ekonomik büyüme ile maddi bir temele oturduğu 
düşünülen istikrarlı bir kapitalizm beklentisinin gerçekçi olmadığı böylece anlaşıldıkça artan 
eşitsizlikler, sosyal adaletsizlik ve bağımlılık gibi meseleler daha fazla gündeme gelmeye başladı. 
Bu tartışmalar sosyal ve beşeri bilimleri de etkiledi. 

ABD’de Ortadoğu araştırmalarının sistematikleşmesi için kurulan Yakın ve Ortadoğu Ortak Komitesi 
(Joint Committee on the Near and Middle East)1 üyelerinin, aynı dönemde “Batı-dışı toplumların 
gerçeklerini Batı kaynaklı kuramlarla açıklama”ya karşı artan bir hassasiyet geliştirdikleri görülür. Söz 
konusu “gerçekler” artan sosyal eşitsizlikler gibi her toplumu ilgilendiren maddi sorunlar olduğunda 
dahi komite üyeleri, Batı-dışı toplumların farklı bir kuramsal yaklaşımla incelenmesi gerektiğini öne 
sürmekteydi. Bu tartışmanın aktif katılımcılarından komitede bir süre üyelik görevinde bulunan Şerif 
Mardin, Batı-dışı toplumların farklı siyasi kültürünü ve otantik sosyal entegrasyonunu vurgulayarak 
kuramsal evrenselliğe itiraz etmekteydi. Mardin, Marvin Zonis tarafından komiteye iletilen 
“Ortadoğu’da Hiyerarşi, Eşitsizlik ve Devlet” başlıklı araştırma önerisine2 ilişkin değerlendirmesini 
paylaşırken tutanaklara geçen şu sözleri söyledi: 

1 The American Council of Learned Societies ve Social Science Research Council (Amerikan Öğrenilen Toplumlar 
Konseyi-Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi)  bünyesinde 1959 yılında kurulan ortak komite, ABD’de Ortadoğu 
çalışmalarını yönlendirmek ve yeniden yapılandırmak amacıyla yola çıktı.

2 Zonis’in “Ortadoğu’da Psikososyal Çalışmalar” başlıklı önerisi komite tarafından reddedilmiş olsa da, dönemin 
akademisinde yorumların ve dilin ne kadar özcü olabildiğini örneklemesi açısından tartışma önemlidir. ACLS and 
SSRC Joint Committee on the Near and Middle East, “Minutes,” Box 242, Folder 1459, (4-5 October 1974), 4.


