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Bir muhafazakârlık incelemesi, mu-

hafazakârlığı nasıl kavramsallaştıra-

caktır? Belirli bir tarihsel olgunun

(Fransız Devrimi) ürünü olarak orta-

ya çıkan bir ideoloji, bu sürece yöne-

lik tepkilerin oluşturduğu bir dünya

görüşü, mevcudu muhafaza etmeyi

amaçlayan bir siyaset anlayışı ve pra-

tiği, esas olarak modernlik karşısın-

daki kaygıları temalaştıran bir sosyal

teori biçiminde.. veya “değişimi”

olumsuzlamaya yönelik ve bütün

toplumlara genelleştirilebilecek bir

tavır, verili bir durumdan ötekine ge-

çişte konumları sarsılan birey, grup ve

tabakaların tepkisel tutumları olarak.

Muhafazakârlık evrensel bir fenomen

midir, dolayısıyla bireysel psikolojile-

re ya da kolektif tasarımlara indirge-

nebilir mi, yoksa tarihsel ve toplum-

sal göreliliklere bağımlı mıdır? Muha-

fazakârlık gelenekselcilik ya da reak-

siyonerlikle özdeş midir yoksa farklı

bir eşiğe mi işaret eder? Seçenekleri

daha da çoğaltabiliriz ve her seçeneği

doğrulamayı sağlayacak özel tarihsel-

toplumsal veriler bulabilmek müm-

kün olacaktır. Modern Türkiye’de Si-

yasî Düşünce, muhafazakârlığın bu

farklı kavramlarını “siyasal olan” esa-

sında yeniden bir bireşime tâbi tut-

mayı hedeflemenin yanı sıra, kavra-

mın ampirik çeşitliliğe açık muhteva-

sını da gözeten ansiklopedik bir giri-

şimi tecrübe temsil etmektedir. 

II

Türkiye’de siyasî düşünceler tarihi-

nin yazımı ve yorumlanmasıyla ilgili

bir belirsizlik ve ikilemden söz etmek

durumundayız. Belirsizlik, siyasal ve

düşünsel olanın özgül alanlarıyla, bu

alanların Türk toplumundaki inşaı ve

tarihsel birikimiyle ilgilidir; ikilemse,

taşıdıkları adların nesnel karşılığına

sahip oldukları tartışmalı siyasal ve

düşünsel olandan hangisine ağırlık

verileceğiyle. Bu ikilemin, siyasal ve

düşünsel olan arasındaki ilişkinin an-

laşılmasında metodolojik ve teorik

sorunlar yarattığını söylemek yanıltı-

Sunuş



cı olmayacak: Burada herhangi bir
düşünce akımının, kendi kavramsal
bütünlüğünden gerçekliğe, dış dün-
yaya ve dolayısıyla siyasal olana geçi-
şi arasındaki mesafe, “düşünce” ve
“siyasetin” modernliğin farklı bilinç
uğrakları olarak ayrışmasını sağlaya-
cak düzeyde açılmadığından, “dü-
şünsel” ve “siyasal” ilişkisinin dolay-
sız bir biçimde kurulmasına ve de
herhangi bir fikrî oluşumu kendi içe-
rik ve özgüllüğünde okumamıza yar-
dımcı olacak bir düzeyler hiyerarşisi-
nin normatifliğinden yoksun bir tarz-
da da ele alınmasına yol açmaktadır.1

Elbette fikir hareketleriyle, toplumsal
(siyasal) hareketler arasında herhangi
bir düzeyde örtüşebilen göreli ya da
mutlak bir özdeşlik aramak yanlış bir
tutum olur ve her durumda birini di-
ğerine indirgeme ya da birini diğeri
adına yoksayma tehlikesi ortaya çıka-
bilir. Ayrıca bu alanlara ilişkin kav-
ram ve sorunların etrafında formüle

edilebileceği, kritik ve büyük bir sos-
yolojik dönüşümün mevcut olmayışı
da bu tehlikeyi artırmaktadır. Cum-
huriyet, belki böylesi bir dönüşüm
olarak telâkki edilebilir. Ancak bu
halde “Cumhuriyet”in ilanıyla birlik-
te başlayan sürecin, Osmanlı mo-
dernleşmesinden anlamlı bir kopuşu
ifade etmediği ya da aslında Osmanlı
modernleşmesinin tamamlanması
anlamına geldiği, Cumhuriyet eliti-
nin Osmanlı bakiyesinin bir parçası
olarak değerlendirilmesi gerektiği,
bu durumun bir sonucu olarak dü-
şünce tarihinin aslî öznesi entelektü-
ellerin misyonunun kolaylıkla, Ni-
zam-ı Alem’in sürdürülmesinden,
kolaylıkla, Cumhuriyet rejiminin ku-
rulması ve korunmasına aktarıldığı
düşüncesini de dikkate almak mec-
buriyeti ortaya çıkacaktır. Kaldı ki
Osmanlı birikimine ait, “siyasal”,
“düşünsel” ve “idarî” olan arasındaki
“kutsal bireşimin” Cumhuriyet tara-
fından da devam ettirildiğini; önce
devletten entelijansiyaya ve bürokra-
tik-politik seçkinlere, daha sonra da
topluma yönelen bir talep olarak var-
lığını muhafaza ettiğini söylemek de
mümkündür. Bu bakımdan siyasî ve
düşünsel akımlar ve bunların öznele-
ri için, “Devlet Aklı”yla düşünmek,
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin
belki de en anlamlı ve sonuçta işlev-
sel sürekliliğini oluşturur. Bu fikri ta-
kip ederek, Türkiye’de herhangi bir
düşüncenin sadece düşünce olarak
değil, aynı zamanda bir “iktidar aygı-
tı” olarak inşa edildiği gerçeğine va-
racağız.
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1 Bu konuda bu cildin konusu olarak ve aşa-
ğıda daha ayrıntılı bir biçimde tartışılacağı
üzere, muhafazakârlığın bir istisna teşkil
ettiğini belirtmek gerekir. Şu anlamda: Tür-
kiye’deki diğer düşünce örüntüleri, esas
olarak milliyetçilik, sosyalizm ve İslâmcılık,
fikrî karakteristiklerini ortaya koyan akım-
lar olarak, siyasal olandan göreli olarak ba-
ğımsız davranabilmektedir. Buna karşılık
muhafazakârlık, paradoksal biçimde, bütü-
nüyle siyasal olana bağımlı ve duyarlı bir
söylemsel pratik izlemektedir. Paradoksal
olan, Türk muhafazakârlığının kendisini
kurma “mekânı” olarak siyasal alan dışını
tercih etmeye zorlanmış olmasına rağmen,
bu bağımlılığı taşımasıdır. Toplumsal bir tu-
tum, reaksiyonerlik ve gelenekselcilikle ek-
lemlenmiş bir zihniyet dünyası olarak mu-
hafazakârlığın siyasetle ilişkisindeki bu du-
rum, kendisini dolaysız bir biçimde siyasal
olarak temsil ve ifade etmesi anlamına gel-
memektedir. 



III

Modern Türkiye’deki siyasî düşünce
akım ve hareketlerini değerlendirme-
ye yönelik çabaların bilgi sosyolojisi
ve düşünce tarihi disiplinlerinin veri-
lerine2 uygun bir biçimde ve pratikte
birbirini dışlamayan iki farklı yol ta-
kip ettiği görülmektedir. Birincisi,
sosyalizm, nasyonalizm, liberalizm ve
konservatizm gibi farklı ancak Türki-
ye’deki jenerik tarihleri itibariyle ya-
şıt oluşumları, Avrupa’daki özgün ta-
rihleri ve bu tarihin içerdiği muhte-
vayla; ikincisi de, bu oluşumların, yi-
ne Avrupa’daki “taşıyıcı” ve “temsilci-
leriyle”3 Türkiye’deki taşıyıcıları ve
temsilcilerini karşılaştırmak. İlk du-
rumda karşılaştırma daha çok “kültü-
rel”, ikinci durumda ise “yapısal”
öğeler ve süreçler üzerinde yoğunla-
şır ancak her ikisinde de asimetrik bir
karşılaştırmanın esas alındığı söyle-
nebilir. “Yapısal karşılaştırma”nın
esas amacı, bir “işlevler özdeşliğini”
ya da “farklılığını” ortaya koyabil-

mektir. “Kültürel karşılaştırma”nın
amacı, çoğunlukla, müracaat edilen
karşılaştırma biriminden kalkarak,
tartışılan nesneye ilişkin bir özgüllük
iddiasının meşrulaştırılmasıdır. Koc-
ka’nın belirttiği gibi, asimetrik karşı-
laştırmalar, karşılaştırma birimlerinin
özel şartlarında değil, araçsal bir ze-
minde değerlendirilmelerine; referans
noktasının aşırı kurgusal, zorlanarak
seçilmiş, stilize bir biçim idealizasyo-
nuna yol açabilir (1999: 49). 

IV

Mannheim, gelenekselcilik ve reaksi-
yonerlikten farklı tutulması gereken
“muhafazâkarlığın doğuşunun zorun-
lu tarihsel ve sosyolojik şartlarını yara-
tacak bazı faktörlerin birlikte ortaya
çıkması” gerekliliğine işaret eder
(1969: 100). Buna göre, muhafazakâr-
lıktan söz edebilmek için verili durum-
daki tarihsel-toplumsal güçlerin konu-
mu, dinamik, değişmeye yönelimli ve
her tikel toplumsal öğenin, toplumsal
bütünün gelişmesine katkıda buluna-
bilecek düzeyde örgütlenmesi; bu sü-
recin, gelişmeye ayrı tepkiler gösteren
farklı sınıfların ortaya çıkmasına yol
açacak bir toplumsal farklılaşmanın di-
namizmini taşıması; bunun neticesin-
de, farklı sınıflara karşılık gelen bir fi-
kirler ayrışımının yaşanması (antago-
nistik “dünya görüşlerinin” doğması)
ve nihayet bu sürecin doğrudan “poli-
tik” bir karakter kazanması gerekir.
“Siyasal olan”, etrafında yeni ittifakla-
rın doğabileceği bir çekirdek işlevini
görmelidir. Kısaca, Mannheim’a göre,
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2 Bilgi sosyolojisinin bağlamla ürün arasındaki
ilişkiyi, bağlamı ve ürünü nesneleştiren bir
kayıtsızlığa teslim olması, düşünce tarihinin,
tematik nesnesini betimsel bir anlatıyla res-
metmesi gibi önemli metodolojik sorunlar,
yine de bu veriler konusunda şüpheci olma-
yı sağlamalıdır. 

3 “Taşıyıcı “ ve “temsilci” kavramları arasında,
asimetrik karşılaştırmanın bir yüklemi ve
“zayıf” tarihselliğin bir gereği olarak bir ay-
rım yapmak gerekiyor. Herhangi bir ideoloji,
dünya görüşü ya da siyasî akım için “taşıyı-
cı”, kendinde, daha şekilsiz ve yüklenmiş,
buna karşılık “temsilci” sistematik, iradi ve
kendisi için bir adanmayı işaret eder. Türk
muhafazakârlığı için bu ayrımın işlevsel bir
yanı da vardır. Çünkü siyasal olarak “taşıyıcı-
larla”, buna karşılık kültürel olarak, “temsil-
cilerle” yürütülmektedir. 



muhafazakârlık, modern dünyanın iş-
levsel farklılığına sahip sınıf toplu-
munda bir düşünce biçimi olarak orta-
ya çıkabilmektedir. Mannheim, bu dü-
şünce biçiminin incelenebilmesi için
bilgi sosyolojisi bağlamında 19. yüzyıl
Alman muhafazakârlığından kalkarak
daha somut bir perspektif sunmakta-
dır. Bu amaçla önce bir düşünce stili-
nin özgül morfolojisini belirlemek, da-
ha sonra tarihsel ve sosyolojik kökleri-
ni ortaya koymak gerekir. Taşıyıcı
grupların tarihsel kaderiyle ilişkili ola-
rak bu düşünce stilinin değişen form-
larını sergilemek ve bugüne kadar ge-
len etki ve nüfuzunu göstermek bir
sonraki aşamayı oluşturur (Mannhe-
im, 1986). Dolayısıyla Mannheim’ın
sunduğu çerçeveyi yerleştirebileceği-
miz bir tarihsel-toplumsal arkaplan ve
bu arkaplana ilişkin aktörlere ihtiyacı-
mız olacaktır. Soruyu, burada tüketici
bir cevap aramamak kaydıyla, Türkiye
için yeniden formüle etmeyi deneye-
lim: Türk muhafazakârlığı, bir düşün-
ce stili olarak biçimsel hangi özellikle-
re sahiptir, hangi vasatta ortaya çıkmış-
tır, taşıyıcı ve temsilci gruplar açısın-
dan hangi işlevleri yerine getirmekte-
dir, etkileri bakımından tarihsel sürek-
liliğe sahip midir, hayatiyetini koruya-
bilmekte midir? 

V

Eğer İngiltere’de Edmund Burke,
Fransa’da Joseph de Maistre, Louis
de Bonald, İtalya’da Vincenzo Cuoco
(“İtalyan Edmund Burke’ü”; Germi-
no, 1972) ve Almanya’da, Alman

Burke’ü olarak bilinen Friedrich

Gentz (Beiser, 1992) örneklerine ba-

kacak olursak, muhafazakâr moment

varlık nedenini, Fransız Devrimi’ne

borçludur ve siyasî bir düşünce ola-

rak modernliğin en önemli kırılma

noktalarından birisinin ürünü olmak

hasebiyle de, pre-modern bir tarihi

yoktur. Muhafazakârlık tarihinin ih-

tiyaç duyduğu bu moment için mo-

dern Türkiye tarihindeki okazyonun

Cumhuriyet İnkılâbı olduğunu tespit

etmek gerekecektir. Cumhuriyet’in

sadece bir siyasal rejim değişikliğine

işaret etmediğini, aynı zamanda Os-

manlı’dan toplumsal, siyasal, kültü-

rel ve ideolojik radikal bir kopuş is-

temini de yansıttığını biliyoruz. Do-

layısıyla Türk muhafazakârlığının

kendisini anlamlandıracağı, pozisyo-

nunu belirleyebileceği tarihsel an, bu

istemin boyutlarının genişliği ve de-

rinliği nedeniyle ancak Cumhuriyet

olabilecektir. Devrim ve Cumhuriyet

arasındaki ilişkiyi kurmamıza izin

veren bir karşıtlıklar paralelliği de

var: Kral ve aristokrasi için padişah

ve saray, kilise ve ruhban sınıfı için

şeyhülislam, hilafet ve ulema, ancien

régime için de Osmanlı nizamı. Buna

karşılık modern Türkiye tarihinde,

demokrasi ya da Cumhuriyet’e karşı

Meşrutiyet’i ve padişahı, seküler ku-

rumların dinsel olanlarla yer değiştir-

mesini ve Osmanlı nizamına geri dö-

nülmesini savunan ve bu geri dönü-

şü erdemli bulan siyasal bir hareket

ortaya çıkmamıştır. Toplumsal ve si-

yasal bölünmeler, bu eksende cere-

S U N U Ş



yan etmemiştir; en önemlisi de dü-
şünsel olarak, kuru bir Osmanlıcılık
dışında, “eski düzene” dönülmesini
savunan anlamlı bir eğilim olmamış-
tır. Geçmişi “ihya etmeyi” amaçla-
yanlar, geçmişin ihya “edilemeyecek”
kadar geçmişte kaldığını fark ettikle-
rinden, “bugünü kurmayı” daha cid-
di bir meşgale bellemişlerdir. Bu ne-
denle Cumhuriyet muhafazakârlığı,
hep “ihyacı” (ya da reformist) bir
muhafazakârlık olmuştur. 

VI

Osmanlı İmparatorluğu’nda “gele-
nekselcilik” olarak adlandırılabilecek
bir tür muhafazakârlığın doğuşunu
kolaylaştıracak nesnel etmenlerin
varlığından söz edilebilirdi. Bir kere
İmparatorluğun tarihsel sürece karşı
dirençli bir idari ve siyasî bir meka-
nizması vardı ve bu mekanizma,
uzun süre, “şeyleri oldukları gibi”
muhafaza etme başarısını göstermiş-
ti. Buna rağmen bu başarıdaki muha-
faza güdüsü, bir süre sonra ortadan
kalkacaktı. Batılılaşma ve/veya mo-
dernizasyon, hem Osmanlı elitinin
iradi istikameti olarak hem de dışsal
şartların zorlamasıyla, Osmanlı top-
lumunun ve kurumlarının zeminini
ve bu zeminin dayandığı ideolojik
bütünü parçalamış, yerleşik toplum-
sal ve siyasal öznelerin konumlarını
ve güçlerini tartışmalı kılmıştı. Bura-
da, Batı’daki örneklerinde de ortaya
çıktığı üzere, dinselliğin kırılması
olarak Aydınlanma, ticarî kapitaliz-
min etkisi, geleneksel devlet nosyo-

nunun sönümlenişi4 gibi olguların,
farklı biçimlerde görünür hale geldi-
ğini görüyoruz. Buna karşılık, Os-
manlı modernleşmesi ne toplum ne
de entelijensiya katında sürecin “ge-
rilemesine” yol açacak ölçüde ciddi
bir muhalefetle yüz yüze gelmiş sa-
yılmaz. Osmanlı modernleşmesinin
karşıt tarafları, aynı şeyi (Batılılaş-
ma/modernizasyona bağlı bir varol-
ma) farklı adlar altında talep etmiş-
lerdir ve Osmanlı nizamının korun-
ması ve sürdürülmesi her zaman aslî
amaç olarak varlığını korumuştur.
Kısaca söylenirse, Osmanlı’nın patri-
monyal modernizasyonu, muhafaza-
kâr bir kalkışmayı, baştan meşruiyet
sınırlarının ötesine itmiştir. Patri-
monyal modernizasyona yönelik
muhafazakâr tepkinin meşruiyeti so-
runu Cumhuriyet devrinde de ortaya
çıkacaktır ve Cumhuriyet’in bu so-
runla ilgilenme biçimi, Osmanlı’yla
büyük oranda bir benzerlik taşımak-
tadır. Kemalizmin, korporatizm, po-
pülizm ve milliyetçilik olarak muha-
fazakâr tepkiyi daha baştan soğur-
mak istemi, bu çerçevede değerlen-
dirilebilir. Cumhuriyet’le birlikte, di-
nin reformasyonuna (“türkifikas-
yon”) ve devletin hegemonyasını pe-
kiştirmeye yönelik araçsallaştırılması
çabaları, Cumhuriyet’in kurmak iste-

S U N U Ş

4 Muhtemel bir yığın karşılaştırmadan birisi
olarak, mesela Klaus Epstein, Alman muha-
fazakârlığının doğuşuna sebep olan benzer
üç faktöre işaret eder: Aydınlanma olarak
bilinen entelektüel hareket, ticarî kapitaliz-
min birikimsel etkisi ve geleneksel devlet
(obrigkeitsstaat) ve hükümet formlarıyla
tatmin olmayan burjuvazi (1966: 3). 



diği denklemde dinin her zaman dü-
şünüldüğünü göstermekle birlikte,
dinsellikten kaynaklanacak herhangi
bir muhafazakâr direnci kırmak
amacı da taşımıştır. Kapitalizm, kor-
poratizm ve millî iktisat-millî burju-
vazinin oluşturulmasıyla “terbiye”
edilmek istenmiş, devletin aşınma-
sıyla oluşan güç yitimi de rasyonel
ve demokratik denetim mekanizma-
larının dışında tutulan güçlü bir as-
kerî-sivil bürokrasinin varlığıyla gi-
derilmeye çalışılmıştır. 

VII

Özetle, Mannheim’ın sözünü ettiği
anlamda, muhafazakârlığı doğuracak
bir toplumsal bağlamın, ne içsel öğe-
lerin gelişimiyle ne de dışsal etmenle-
rin zorlamasıyla oluşamadığını, top-
lumun “sınıfsal” olarak bölünmesi ve
farklılaşmasının engellendiğini ve ne-
ticede bu bölünme ve farklılığın söy-
lemsel bir karşılığının bulunmadığı
söylenebilir. Sonuçta soy muhafaza-
kârlığın aksine, Türk muhafazakârlığı
özellikle Cumhuriyet döneminde
kendisini bir siyasî düşünce olarak
konumlamamış, bu biçimde ifade et-
memiş; muhafazakâr eleştiri, bir ku-
rulu düzen eleştirisine evrilmemiştir.
Bu nedenle Türkiye’de muhafazakâr-
lığın siyasî çerçevesini kalın çizgilerle
kurmak için yeterli veriye sahip deği-
liz. Hatta muhafazakârlığın en sert si-
yasî dilini bulduğu durumlarda bile
bu siyaset, iktidar ilişkileri ve rejim
konusunda suskunluğunu korumuş-
tur. Sağ-kanat popülist muhafazakâr-

lığın toplumsal kurumları ideolojik

bir hiyerarşiye tâbi tutarak kurmuş

olduğu sözde-eleştirel üslûp, başta

devlet olmak üzere, kendi sınırlarına

(“kutsallarına”) teslim olacaktır. Ge-

nel olarak, muhafazakârlığın sağın

ideolojik, solunsa politik pratiği ola-

rak varolabilmesi, bu türden sınırlara

riayet edilmesiyle somutluk kazanır.5

Sağ ve sol kavramlarının, Türkiye’ye

özgü ve geçerli bir esneklikte kulla-

nıldığını hatırlatarak belirtmek gere-

kir ki ilginç olan sağ iktidarların za-

man zaman, muhafazakârlığın top-

lumsal zeminini güçten düşüren uy-

gulamalara imza atması, buna karşılık

sol iktidarların daha muhafazakâr po-

zisyonları korumasıdır. 
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5 Özellikle sağ siyaset açısından bu durumun
daha net olarak ifade edilmesi gerekir. Önce
DP ve AP, daha sonra özellikle dinsel vurgu-
ları öne çıkaran iktidarlarla birlikte, sağ mu-
hafazakârlığın, Kemalizmin politik çerçeve-
siyle ve bu çerçevenin temsilcisi ve savunu-
cusu askerî-sivil bürokrasiyle uyumlanması,
hatta yer yer bir tür “gerçek” Kemalizm
kurgusuna bağlanarak savunuculuğunu üst-
lenmesi, buna karşılık Kemalizmin ideolojik
bağlamına ilişkin taşrasal-romantik reddiye-
yi de hoş tutarak “merkeze” oturması, en
son örneğini ’80’lerde ve ’90’ların ilk yarısın-
da dünyanın hemen her tarafında kabul gö-
ren bir liberalizmin (sadece pazara dayalı bir
liberalizm ve tüketiciye dayalı bir demokra-
sinin bireşimi olarak) Özal’da bulabileceği-
miz bir eklektizmle özdeş olması, hem sağ
muhafazakârlığın çıkmazını belgelemekte
hem muhafazakârlığın geçirgenliğine ve es-
nekliğine ilişkin yargıları doğrulamaktadır.
Bu sağ eklektizm, nitekim, Cumhuriyetçi/Ke-
malist Batılılaşma projesini, “kapitalizm”
olarak okumakta, buna karşılık “devletçilik”
ve “laiklik” bahislerinde görüldüğü üzere
bir revizyon da önermektedir. Öte yandan
Cumhuriyet’in kuruluşu ve sonrasında CHP,
iktidar partisi olarak, toplum, kültür ve ikti-
sat mevzularında muhafazakâr bir tutum
takınmış, Mannheim’ın çerçevesine geri dö-
nersek, toplumu “bölünmekten” müstağni
kılan bir politika izlemiştir.



VIII

Türk muhafazakârlığının, esas olarak
kültürel bir muhafazakârlık olduğu-
nu ve bu nedenle toplumsal ve siya-
sal kategorileri, kültürel kategorilere
dönüştürdüğünü ve kendisini böyle-
ce kültürel olanda temellendirdiğini
söyleyebiliriz. Tabiatıyla “kültürel”
ve “siyasal” olan ayrımının muhafa-
zakâr ideoloji tarafından içselleştiril-
diği, hatta normal kılındığı; Haber-
mas’ın yeni-muhafazakârlık için yap-
tığı tespitle, modernliğin siyasal, eko-
nomik ve toplumsal sonuçlarının ka-
bul, buna karşılık düşünsel ve kültü-
rel sonuçlarının reddedildiği bir ze-
minde “Kültürel olana” geri çekilme,
muhafazakârlığın Kemalizme mey-
dan okuyabileceği bir siyasal direnci
gösterememesine bağlanabilir belki,
ancak aynı geri çekilmenin sadece
muhafazakârlıkla sınırlı olmadığını
da teslim etmek ve muhafazakârlığın
temelde Cumhuriyet/Kemalizm ikili-
siyle ilişkisinin çelişkili mahiyetini
öne çıkarmak durumundayız. Bu iliş-
ki, Cumhuriyet’in sunduğu siyasal
imkânların, Cumhuriyet’in siyasî
imalarına mesafeli kalarak, kültürel
muhafazakârlığın sürdürülebilmesine
izin veren bir özellik taşımasıyla pe-
kiştirilir. Muhafazakârlığın siyasal
yorumu, bu yorumu taşıyacak top-
lumsal bir sınıfa ihtiyaç duyar, oysa
kültürel muhafazakârlık seçkinler
düzeyinde yürütülebilecek bir proje-
dir. Buna bağlı olarak muhafazakârlık
modern Türkiye tarihinde, siyasal

olarak çekinik, kültürel olarak atak
bir gelişim çizgisi yaşamıştır. 

Modern Türkiye’de Siyasî Düşün-
ce’nin 5. cildi Muhafazakârlık, yuka-
rıdaki çerçeve içerisinde ve alanların
geçişliliğine uygun bir biçimde, hem
“düşünce tarihi” hem de “siyasî dü-
şünceler tarihi” bağlamında muhafa-
zakârlığı açıklamaya, anlamaya ve
anlatmaya çalışıyor. Görüleceği üze-
re, bu çaba, bütüncül bir niyetle des-
tekleniyor. Muhafazakârlığın, kültü-
rel, edebî, siyasî ve ideolojik boyutla-
rı ya da görünümleri, bu alanlardaki
başat eğilimler ve figürlerle inceleni-
yor. Muhafazakârlığın Türkiye’deki
diğer hâkim ideolojik unsurlarla ke-
siştiği noktalar, muhafazakârlığın
kendisi dışındaki siyasî düşüncelere
nüfuz edebilmesi ve bu düşüncelerin
“muhafazakâr” bir boyuta da sahip
olduğunu gösterebilmek amacıyla
dikkatle vurgulanıyor. Düşünce tari-
hiyle sosyal tarihin sunduğu veriler
ışığı altında muhafazakârlığın Cum-
huriyet dönemi içerisindeki evrimi
sergilenmek isteniyor. Genel olarak
muhafazakârlığın muhtevasına iliş-
kin bir belirsizliğin olduğu, bu dü-
şüncenin kavramsal ve teorik yapısı-
nın daha sağındaki ya da solundaki
ideolojilerden daha müphem bir ni-
telik taşıdığı söylenilir. Bizler, eliniz-
deki cildin en azından “Türk muha-
fazakârlığı”nın “ne’liğine” ilişkin bir
güzergâh oluşturabileceği ümidini ta-
şımaktayız. 
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