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Takdim
Kıymetli okurlarımız,

Ülkü Ocakları Dergisi’nin Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos özel sayısını 
sizler için hazırlamış bulunmaktayız.

Dergimizin yeni yayın politikası ile sizlerin karşısına çıkmanın heyecan ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Ülkü Ocakları Dergisi her şeyden önce Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 
Beyefendi’nin “Hem yazanın hem okuyanın öğrenci olduğu bir okuldur.” sözleri ile be-
lirttiği kutlu bir gençlik hareketinin dergisidir.

Amacımız; Yüce Türk milletinin şanlı tarihinden ve yarım asrı aşan kutlu mücade-
lemizden ilham alarak, Ülkücü Türk Gençliğine sosyal ve siyasi hayatta rehber olabilecek 
bir fikir dergisi ortaya koyabilmektir.

Bu sebeple; Yüce Türk milletinin değerlerine bağlı, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün izinde, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yolunda ve Liderimiz Sayın Devlet 
Bahçeli Beyefendi’nin emrinde Ülkücü Türk Gençliğine yakışır bir duruş ve olgunlukla 
milletimizin her bir gencine ulaşmayı planlıyoruz. 

Değerli takipçilerimiz,

Dergimizin özel sayısında dosya konusunu “Türk fikir Adamları” olarak belirle-
dik. Ülkü Ocakları olarak yeni yönetimimizle ve yeni yayın politikamızla, siz kıymetli 
okuyucularımızın karşısına, Türk milletinin bağrından yetişen ve milletimize fikri önder-
lik yapan şahsiyetlerle yola çıkmayı uygun gördük. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Hüseyin 
Nihal Atsız, Erol Güngör, Mümtaz Turhan, İbrahim Kafesoğlu, Seyyid Ahmet Arvasi, 
Dündar Taşer, Galip Erdem, Osman Turan, Nejdet Sancar, Mehmet Emin Resulzade, Zeki 
Veledi Togan gibi Türk Milliyetçiliği’nin abide isimleri, Yüce milletimizin hak ettiği sevi-
yeye gelmesi için yoğun bir gayret göstermişlerdir. Her bir fikir adamımız “Devlet-i ebed 
müddet”, “Millet-i ebed müddet” şiarıyla bizlere rehber olmuştur. Bu sebeple; Türk Fikir 
Adamlarımızın ışığında geçmişi anlamak, bugünü yorumlamak ve geleceği tasarlamak 
için bir saniye bile rehavet belirtisi göstermeden, her alanda mücadelemizi yürütmeliyiz.

Bu özel sayımız vesilesiyle, tarihe iz bırakan bütün fikir öncülerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle...

Ahmet Yiğit YILDIRIM
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Genel Başkanı
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Ülke ve ulusların bugünü için ve yarını için umut kaynağı olan gençlik, 
aynı zamanda, bir devletin devamlılık konusundaki güvenidir. Önemi büyük-
tür, yücedir.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, bugüne kadar ülkemizde gençlik konusu 
bir millî dava olarak ele alınmamış, gençliğe hizmet yolunda bir metot tespit 
edilmemiştir.

Türk Gençliği, Türk milletinin geleceğinin biricik ümidi ve kurtuluş 
kaynağıdır. Bu görüşle gençleri teşkilatlandırmak, memleket kalkınmasında 
başarılı hizmetler yapmaları için hazırlamak ve yetiştirmek gerekir.

Bugüne kadar yöneticiler tarafından gençliğin hamle gücü değerlendi-
rilmiş ve gençlik gelişi güzel bir atmosfer içinde sosyal, ekonomik, siyasal, 
teknik imkansızlıklar karşısında yapayalnız ve yardımsız bırakılmıştır.

Gençliğin ruh ve beden sağlığı büyük ölçüde ihmale uğramıştır. İyilik, 
doğruluk, güzellik gerçek ülküsü ve ilmin meydana getirdiği sonuçlar sis-
temli bir şekilde gençliğe verilmiş ve gençliğin temel eğitimi görüntüler ve 
tesadüflere dayandırılmıştır.

Devletin gençliğe ait yükümlülükleri yerine getirilmemiştir. Gençlik 
zümrecilik ve kaba particilik anlayışı içinde lider kadroların ülke yararında 
çizilmeyen dar fikirler hücresinde kapatılmak istenmiştir. Partiler gençliği bir 
bütün olarak görmek ve ana programlar düzeni içinde bu millî davayı çö-

zümlemek yolunu seçmemiş, yabancı fikir ve politika 
akımlarının tesirinde doğacak zararlı sonuç-

ları düşünmemiş, gereken tedbirler alın-
mamıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, 

gençlik yetişimi Türkiye’de nicelik 
yönünden olduğu kadar, nitelik 

bakımından da yetersiz bırakıl-
mıştır.



Ayasofya Cami’si Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstan-
bul’un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir.

Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve 
inanç onuru olan Ayasofya’nın 24 Kasım 1934’de müzeye dönüştürülmesini 
müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir.

Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara imza atarak Aya-
sofya Camisi’ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etmiş-
tir.

Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Ayasofya 
Cami’si Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiş, böylelikle ibadete açılma-
sının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay 10.Dairesi’nin kararından ziyade-
siyle memnun, mesut ve mutmaindir.

Çünkü Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır 
tavizsiz arzumuzdur.

Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, 
Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların 
secdeyle buluşması sağlanmıştır.

Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

İnanç haklarımızı, 
egemenlik kazanım-
larımızı tahrip ve 
taciz etmek maksa-
dıyla kuyruğa giren 
ülkeler, odaklar ve 
husumetle beslenen 
çevreler kaybetmiştir.
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ZİYA GÖKALP'İN PERSPEKTİFİNDEN 
TOPLUM MÜLAHAZALARI

Türk Milliyetçiliği fikrinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
fikri bânisi olarak nitelendirebileceğimiz Ziya Gökalp’in içtimai fikir-
lerini ve etkilendiği akımları analiz etmeden önce, onun yetiştiği sosyal 
ve kültürel ortama değinmemizde fayda vardır. Nitekim; Vilayet Res-
mi Gazetesi’nin müdürü Tevfik Efendi’nin oğlu olarak Diyarbakır’da 
dünyaya gelen Gökalp, ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamam-
lamış olmasıyla birlikte, Mekteb-i İdadi Mülkiye’de öğrenim gördü-
ğü yıllarda “Padişahım çok yaşa” diye bağırması gerekirken “Milletim 
çok yaşa” diye haykırdığı için hakkında soruşturma başlatılıp eğitimine 
devam etmesine fırsat tanınmayan bir şahsiyet olarak henüz ortaokul 
yıllarında dahi içerisinde yetiştiği geleneksel toplum yapısından farklı 
bir perspektiften dünyaya baktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İttihat ve Terakki Yılları

İdadi hocası Yorgi Efendi’den aldığı felsefe dersleri sonrasında 
İstanbul’a giderek Baytar Mektebi’ne kayıt olan Gökalp, burada İttihat 
ve Terakki Cemiyeti saflarına katılıp faaliyet göstermeye başlaması ile 
birlikte ortaokul yıllarında maruz kaldığı gibi okuldan uzaklaştırılmak-
la kalmayıp bir süre sonra tutuklandı. Hapis hayatı sonrasında İttihat ve 
Terakki Cemiyeti saflarında ilmi ve siyasi hayatına devam eden Ziya 

Furkan AKSU
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Gökalp’in; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde merkez-i umumi üyeliğine 
seçilip Selanik’e gönderilmesinin hayatında bir dönüm noktası oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Gökalp'in içtimai fikirlerinin oluşumunda 
Selanik İttihat ve Terakki İdadisi’nde Sosyoloji eğitimi verdiği yıllarda 
tanıştığı Emile Durkheim ve Henri Bergson gibi Fransız düşünürlerinin 
eserleri önemli bir yer teşkil edecekti. Ziya Gökalp’in içtimai fikirleri-
nin oluşmasında başta Emile Durkheim’in sosyolojik analizlerinin ve 
teorilerinin akabinde pozitivist ekolün fazlasıyla rolü olduğunu söyle-
yebiliriz. Bu durumda pozitivizm akımına temel hatlarıyla değinme-
mizde yarar vardır.

Pozitivizmden Ne Ölçüde Etkilendi?

Batılı bilim paradigmasında ilk sosyolog olarak nitelendirilen 
Auguste Comte’un ileri sürdüğü akım, kendisinin de “Pozitif Felsefe 
Dersleri” eserinde açıkladığı yeni bir politik paradigma olarak duyu-
larımız ile dış dünyadaki olayları algılamamız gerektiğini ve bilginin 
menşeinin yalnız bu ampirik kaynaklarda olduğunu savunan bir akım-
dır. Auguste Comte’un pozitif politika sistemi içerisinde değindiği hu-
kuk ve ahlak anlayışı Ziya Gökalp’in fikri dünyasını incelerken karşı-
mıza benzerlikleriyle çıkan bir alan olacaktır.

Fransız pozitivist sosyolog Auguste Comte, hukuk ve hak kav-
ramlarına kamusal anlamlar yükleyerek pozitif bir hayat içerisinde in-
sanların haklarından ziyade vazifelerinin varlığına dem vurmuştur. 

Ferd, Cemiyet, Hak, Vazife Meseleleri

Öyle ki hak kavramının cemiyet hayatına zarar verip bireyciliği 
beraberinde getireceğini savunan düşünüre, göre kimsenin vazifesini 
yapmaktan başka bir hakkı yoktur.

Ziya Gökalp’in ise zaten Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 
içerisinde bulunduğu konjonktürü iyi muhayyile ediyor olmasının ver-
miş olduğu fikri altyapı ile birlikte kamu ve cemiyet yararını bireysel 
haklardan üstün tutan bir düşünceye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ni-
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tekim, Ziya Gökalp’in politik ve sosyolojik anlamdaki temel münaka-
şalarının sebebi de, genellikle cemiyet-ferd önceliğinden kaynaklı idi.

Ferdi teşebbüsleri ve bireysel hakları savunarak Osmanlı’ya ilk 
defa adem-i merkeziyetçilik fikrini getiren Prens Sabahattin’e karşı ce-
miyetin ve kamu hayatının önceliğini savunan Ziya Gökalp için Os-
manlı Devleti’nin dağılışının sebeplerinden biri de ferdi teşebbüs ve 
bireysel haklar nidalarının çokça atılmasıdır.

Öyle ki pozitivist ekol ile birey-kamu ayrımında aynı düşünceler 
içerisinde olan Ziya Gökalp’in ahlak anlayışının da mevcut ekolden yo-
ğun bir şekilde etkilenerek oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Ahlak ve Eğitim Tahayyülü

Pozitivizmin kurucusu Auguste Comte’un “kimsenin vazifesini 
yapmaktan başka hakkı yoktur” şeklindeki görüşünün bir tezahürünü 
Gökalp’in “Ahlak” adlı şiirinin şu dizelerinde görebilmekteyiz:

“Ahlak yolu pek dardır;

Tetik bas, önü yardır.

Sakın hakkım var deme,

Hak yok, vazife vardır.”

Ziya Gökalp’in içtimai mirası üzerinde yeşeren Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin de politikalarına yön veren böylesi bir ahlak anlayışı 
olduğunu da söylemek mümkündür. Öyle ki Ziya Gökalp’i bu ekolden 
en çok etkileyen ve sonrasında ilk Sosyoloji Kürsüsü’nün (1914) ku-
ruluşunda baş ekol olarak benimsenen Fransız sosyolog Emil Durkhe-
im’in ahlak anlayışı Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte Türk Millî 
Eğitim Sistemi içerisinde böylelikle yerini almıştır. “Okullarımızda ço-
cuklarımıza tam olarak bir laik eğitim vermeye karar verdik.” Diyerek 
millî bir seküler ahlak anlayışının yeni nesillere aktarımından söz eden 
E.Durkheim’in yurttaşlık bilinci kavramının yeni ulus devletin resmi 
ideolojisiyle uzun yıllar eklemlenmiş bir ideoloji olduğunu rahatlıkla 
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söyleyebiliriz. Öyle ki “10 yılda 15 milyon genç yaratma” arzusuyla 
çıkılan yolda Ziya Gökalp’in pozitivist ekolden etkilendiği “yurttaş 
yaratmak” vurgusuna sık sık rastlamaktayız. Burada “yaratılacak yurt-
taş”ın vatanı ve milletinin bekası ve refahı için vazife üstlenecek birey-
ler olması istenmekte ve bu yolda millî bir eğitime tabi tutulmaktadır-
lar. Yine Ziya Gökalp “Vazife” adlı şiirinde:

“Benim hakkım, menfaatim arzum yok,

Vazifem var; başka şeye lüzum yok,

Aklım, gönlüm düşünmezler duyarlar;

Ondan sonra gelen emirlere uyarlar…

Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım!” 

dizeleriyle bireyi temel alan bir ahlak anlayışına yine karşı çıka-
rak cemiyetin manevi değerleri uğruna vazife üstlenilmesinin gereklili-
ği üzerinde durmaktadır.

Ahlakın gayesi meselesi Ziya Gökalp’in Emil Durkheim’den et-
kilendiği bir başka konu olarak karşımıza çıkar. Durkheim’e göre ahla-
kın gayesi cemiyettir. Toplumsal yaşamın sürekliliği için ahlaki yaşam 
ve dinin gerekliliğini savunan Emile Durkheim, ahlak normlarının top-
lumda bir kolektif şuur yaratacağına değinmekteyken Ziya Gökalp’in 
içtimai fikirlerinde de benzer vurgulara rastlayabiliriz. 

“Tevhid” adlı şiirindeki şu dizeleriyle:

“Gövdelerde kesret var

Gönüllerde vahdet var

Ferdler yok, cemiyet var

La İlahe İllallah!”

Döneminin adem-i merkeziyetçi fikirlerinin karşısında cemiyet 
hayatının önemine vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda toplu-
mu bir arada tutan bir duygusal motivasyon olarak  tevhid düşüncesine 
de bu dizelerde yer verilmesi pozitivist ekoldeki isimlerin, dinin moti-
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vasyon işlevinin gerekliliği konusundaki görüşleriyle benzeşmektedir. 
Nitekim Auguste Comte’a göre “din, tıpkı bağımsızlık gibi bir toplu-
mun zaruri şartıdır. Bütün ahlaki disiplin, bütün kurallar, bütün adalet 
onun kaybolması ile silinir. Din toplumsal otoritenin biricik temelidir.”

İslam ve Temel Dinamiği: Tevhid

Burada Auguste Comte’un kendi yaratımı olan insanlık dini için 
bu argümanı kullanırken, Ziya Gökalp’in Türk toplumunun değerler 
sistemi içerisinde bu çıkarımı İslam dini ve Tevhid İnancı için yapmış 
olduğunu unutmamamız gerekir.

Ahlak anlayışı noktasında Gökalp, “ahlak menşei itibariyle fer-
di değil içtimaidir.” Derken, ahlakın mecburiyet, cazibiyet ve kaideler 
olarak üç temel doktirinini ortaya koymaktadır. E.Durkheim’in “Ahlaki 
kaideler zorunlu oldukları için kendilerini saydırmaları gereği özel bir 
yetki ile kuşatılmış olarak görülür. O halde mecburiyet, ahlaki kaidenin 
ilk özelliklerini oluşturur” sözlerindeki ahlakın toplumsal yaşam için 
vazgeçilmez kaideler ortaya koyduğu ve bu normlar sayesinde toplum-
sal devamlılığın sağlanabildiği görüşü ile gayet tabi etkileşim içerisinde 
olduğunu görebilmekteyiz. 

Hayatı Anlamlandırmak: Mefkure Kavramı

Ziya Gökalp’in pozitivist ahlak anlayışının ötesinde Türk değer-
ler sistemi içinde ayriyeten yer edinen kavramları da ahlak anlayışını 
içerisinde rastlayabiliriz. Örneğin mefkure kavramını ahlaki davranış 
ile özdeştiren Gökalp, yine ahlaklı bir insanın edindiği görev ve vazi-
fesi gereği millî bir mefkure uğruna bir hayat geçirmesi gerektiğinden 
dem vurmaktadır. Ziya Gökalp: “Mefkure, hayatımızı uğruna feda ede-
ceğimiz bir mevcut demektir ki ahlaki gaye de aynı manaya müfittir. 
O halde, mefkure dediğimiz şey de cemiyetten yani içtimai hayatın şe-
did bir surette yaşanmasından ibarettir.” derken de mefkurenin ahlaki 
boyutuna değinmektedir. Millî bir mefkure olarak Turan’dan ve vata-
nın bütünlüğünden bahseden Gökalp, insanların uğruna yaşayacak bir 
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çok mefkuresi olması gerektiği ve bu yolda ancak ahlaklı bir yaşam 
sürebileceğini savunmaktadır. Burada mefkure toplumu bir arada tutan 
kolektif bilinç, bir aidiyet bağı olarak motivasyon kaynağı olduğu ka-
dar işlevseldir de. Gökalp sosyoloji paradigmasından ahlak anlayışına, 
devlet programı önerilerinden edebiyatına her alanda işlevselliği odağa 
almaya çalışmıştır.

Millî Sosyoloji/ Millî Olan İçin Sosyoloji

Ziya Gökalp sosyoloji disiplininin “medeniyetler bilimi” olduğu-
nu vurgulamış ve Türk milletini tarihsel köklerini sosyolojik anlamda 
inceleyerek bir hars-medeniyet ayrımı teorisi ortaya koymuştur. Hars 
milletin kendi iç müesseselerinin ve an’anelerinin toplamı iken mede-
niyet farklı kültür daireleri ile o harsın ortak noktalarını yansıtan bir 
kavramdır. Sosyoloji, Gökalp’e göre hem medeniyet daireleri arasın-
da karşılaştırmalar yapmalı hem de Türk harsının medeniyet dairesiyle 
olan ortak yönlerini açığa çıkarmalıdır. Bu durumda Gökalp millî sos-
yologlar için iki görev tanımı çizmiştir.

“Türk içtimaiyatçıları, bir taraftan Türklüğün, içtima î tekâmülün 
hangi seviyesinde bulunduğunu, hangi medeniyet dairelerine mensup 
olduğunu, bu medeniyetlerle Türk harsı arasında ne gibi farklar bulun-
duğunu aramalıdır. Diğer taraftan da milletlerin intizam ve terakkisi, 
ne gibi içtimaî kanunlara tâbi olduğunu tetkik ederek millî hayatımıza 
sekte veren marazî amillerin bu kanunlar dairesinde tedavisine çalış-
malı, millî tekamülümüz e selim bir istikamet vermeye uğraşmalıdır.” 
(Tuna, 2011).

Klasik-modern sosyolojik yaklaşımın Türkiye’deki özgün temsil-
cisi olarak Ziya Gökalp, Dünya’daki ikinci sosyoloji kürsüsünü Tür-
kiye’ye kazandırmış (Darülfünun İçtimaiyat Kürsüsü-1914) ve Türk 
sosyologlar için bir asır öncesinde bir görev tanımı çizmişken bazı se-
beplerle Türkiye’de Gökalp’in sosyoloji geleneği aynı çizgide devam 
etmemiştir. 
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Gökalp’te Kadın ve Aile

Ziya Gökalp; kadını, kadının toplum içindeki konumunu ve bir-
gün toplumun iktisadi ve sosyal hayatına katılarak devletin ve milletin 
esasını oluşturacak olan kız çocuklarının eğitimini mühim ve kritik gör-
müştür. Kadının iktisadi hayattaki önemini anlattığı “Meslek Kadını” 
adlı şiirinde, “Kadın yükselmezse alçalır vatan / Samimi olamaz onsuz 
bir irfan.” derken kadın, eğitim ve toplumun geleceği arasındaki ilişki-
yi vurgulamıştır. “Aile” adlı şiirinde ise “Ailedir bu devletin, bu mille-
tin esası / Kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat.” diyerek kadını 
devletin ve milletin odağında tutmuştur.

İstanbul’un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvet-
lerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta’ya sürülen Ziya 
Gökalp’ in bu dönemde eşi Vecihe Hanım’a, kızları Seniha, Hürriyet 
ve Türkan’ a yazdığı mektuplar onun aile mefhumuna bakışını yan-
sıtmaktadır. Bu yazılarında “İnsan beraberlik zevkini, birlik lezzetini 
aile zümresinde tadar. İnsan aile hayatının lezzetini tattıktan sonradır 
ki milletini ve mesleki zümresini aileye benzeterek daha çok sever.”, 
“Yurdum mesut olsun yuvam bahtiyar.” sözleriyle kurduğu vatan-aile 
analojisi derinlikli bir felsefi tutumu yansıtmaktadır.

Gökalp’ten Uygar Bir Ses: Kadın-Erkek Eşitliği 

Ziya Gökalp burada Türk toplumlarının kadim düşünüş özlerinde 
kadın ve erkek eşitliğinin varlığına dikkat çekerek modern demokratik 
Türk toplumunun dinamiklerinin yine kendi özünde saklı olduğunu ha-
tırlatır.

Yine “Kadınla Erkeğin Müsavaviliği” adlı makalesinde kadınla-
rın cemiyetten dışlanması üzerinde düşünür. Bunun sebebinin içtimai 
geri kalmışlık olduğunu söyler. Yani toplumun yozlaşarak kadının ko-
numunu erkeğin bir adım gerisinde tayin etmesinin Türk toplumunun 
kültürel kodlarına ait olmadığını dile getirerek medeni hukuki düzenle-
meler önerir ve ekler:
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“Ailedir bu milletin, bu devletin esası,

Kadın tamam olmadıkça eksik kalır bu hayat.

Ailenin adle uygun olmak için binası,

Nikah, talak, miras: Bu üç işte gerek müsavat

Bir kız, irste yarım erkek, izdivaçta dörtte bir

Bulundukça ne aile, ne memleket yükselir!”

Medeniyet tahayyülünde temel motivasyonunu kadının eşit konu-
munda gören Gökalp, kızların iyi yetiştirilmesi gerektiğini ve erkekler-
le eşit kamusal haklara sahip olmaları gerektiğini ısrarla vurgulamakta-
dır. Hatta ıslahatların “her şeyden evvel kız mekteplerinden” başlaması 
gerektiğini söyler.

Sonuç Yerine: Gökalp’in Türk dili yaklaşımı bize neler söy-
ler?

Gökalp “Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir” dizelerinde Türk 
millî hüviyetinin müstakil bir varlığının olabileceğini ortaya koymaya 
çalışmıştır.

Ancak Gökalp şunu da iyi biliyordu ki yaşayan Türkçe ile kendi 
ifadesiyle “payitaht dili” arasındaki ciddi uçurumun varlığı patolojik 
bir durumdu ve kendisi Türkçülüğün Esasları eserinde bu soruna bir-
takım öneriler geliştirmeye çalışmıştır. Gökalp’e göre çözüm yaşayan 
Türkçe’ye kulak vermekten geçiyordu. Bu gayet pragmatist bir yakla-
şım olarak “abdest, namaz, Kur’an, cami, ezan gibi Türkçe karşılığı 
olmayan” kavram ve kelimelerin “bizlerin canlı tasarruflarında mü-
rekkep canlı uzviyetler” olduğu müddetçe Türkçeliğini vurguluyordu. 
Dolayısıyla Türk dilinin Türk ulusu ile nefes alan karakteristiğine atıfta 
bulunarak Gökalp “Türkçülere göre Türk halkının bildiği ve tanıdığı 
her kelime millîdir” diyerek Türk milliyetçiliğine yeni bir ufuk kazan-
dırma yollarını arıyordu.
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Son örnekten de hareketle Gökalp’in Türk toplumunun inşası ve 
devamlılığı için çağının tüm düşünsel araçlarıyla rasyonel öneriler or-
taya koyduğunu söylemek mümkün. Gökalp için yöntemin”yerli” ol-
masından ziyade millî olana hizmet eder bir mahiyette işlevsel olması 
yeğlenmektedir. Ve sanıyorum ki Gökalp kendisinden bir asır sonra 
yaşayan bizlere sadece Türk milletini ileriye taşıyacak yöntemler ile 
seslenmektedir ki bu her daim güncelliğini koruyacak güçlü bir sestir.
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YUSUF AKÇURA’DA
ÜÇ TARZ-I SİYASET

Akçura’nın Hayatı

Yusuf Akçura 2 Aralık 1876’da doğdu. Türkçülük akımının önde 
gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi’nde okudu. 1897’de 
darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan ı Harbi ka-
rarı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Padi-
şah fermanı ile Trablusgarp’a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
1899’da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbest do-
laşma izni aldı. Kısa bir süre sonra da Fransa’ya giderek, Paris’teki Jön 
Türkler’e katıldı; burada Siyasal Bilgiler yüksekokuluna devam etti. 
1903’te “Osmanlı Devleti Kurumlarının tarihi Üstüne Bir Deneme” adlı 
teziyle okulu bitirerek Rusya’ya döndü. Kazan’da öğretmenlik yaptı. 
Bu dönemde Mısır’da çıkan Şüra yı Ümmet ve Türk gazetelerinde çok 
sayıda imzasız makalesi yayımlandı. Bunlar içinde, 1904’te Türk Ga-
zetesinde çıkan “Üç Tarz  ı Siyaset” başlıklı dizi makale özel önem taşır. 
Bu makalede imparatorluğun önündeki seçeneklerin “Osmanlıcılık”, 
“Panislamizm” ve “ırk esasına müstenit Türk Milliyetçiliği” olduğu, 
bunlardan en uygununun da sonuncusu olduğunu belirtiliyordu. Akçura, 
II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’a geldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik 
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Tek çıkar yol Milliyetçiliktir!

YUSUF AKÇURA - 1904
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yaptı. Darülfünun’da ve Mülkiye Mektebinde siyasal tarih dersleri ver-
di. Türkçülük akımına daha çok düşünce düzeyinde katıldı. Türk Der-
neği ve Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu’nun 
başyazarı ve editörü oldu. Akçura, Osmanlı Türkleri ile Osmanlı Dev-
leti dışındaki Türklerin yalnız dil ve tarih alanındaki ortak geçmişleri-
ne dayanarak bir birlik yaratamayacaklarını savundu. Önemli eserleri 
arasında; “Üç Tarz ı Siyaset”, “Ali Kemal” ve “Ahmed Ferid” beyleri 
cevaplarıyla birlikte (1907; yb 1976), “Şark Meselesine Dair tarih i Si-
yasi Notları”(1920), “Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler Cere-
yanlar”(1923), “Siyaset ve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Makale” 
(1924), “Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri” sayılabilir. Ayrıca 
Türk Yılı (1928) adlı derlemesi Türkçülük hareketinin kaynaklarını ve 
gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. Mevkufiyet hatıraları ise 
(1914) Rusya’daki etkinlikleri ve tutukluluğu üzerine bilgi verir. Hak-
kında en önemli yapıt, François Georgeon’un Aux Origines du Natio-
nalisme Turc; Yusuf Akçura (1980) adlı kitabıdır. Yusuf Akçura 12 Mart 
1935›de İstanbul›da öldü. Yusuf Akçura’nın kendi kaleminden çıkan 
hâl tercümeleri şunlardır: 1- 1905 de Osmanlı türkçesi ile “’Mevkufi-
yet Hatıraları” (I. Duma’ya (Parlamentoya) seçilmesini önlemek için 
bahane ile tevkifi). 2- 1911 de “Başımdan geçenler” O renburg’da Mat-
baai Hüseyiniye’de basılmıştır. 3- “Defter i A’malim” Harbiyede I. defa 
tutuklu iken yazılmıştır. Birinci defter çocukluk hatıralarını kapsar. II. 
defter kaybolmuştur. Rahmetli yazar ve millet hadimi Muharrem Feyzi 
Tugay, Akçura’nın rahmetli eşi Selma Hanımefendiden I. defteri alarak 
“Yusuf Akçura’nın Hayatı ve Eserleri” adlı kitabını yayınlamıştır (1937 
de hazırlanan eser, Akçura’nın vefatından on yıl sonra 1944 de Zaman 
Kitabevi tarafından yayınlanmış olup 141 sahifedir). 4- Türk Yılı’nda 
kısa bir hâl tercümesi. M. F. Togay zikri geçen eserinde Akçura’yı şu 
cümlelerle tanıtır: “Yusuf Akçurayalnız Türkiye›nin değil, bütün Türk 
dünyasının malı olmuş bir varlıktır. Dahilde ve hariçte Türklüğü haya-
tım her zaman tehlikeye koyarak zindan ve mahbeslerin her türlü izdir 
ap ve işkencelerini göz’önüne alarak son nefesine kadar çalışmış fe-
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dakâr bir Türk müverrihi idi”. Y. Akçura, “Şeyhuhet = ihtiyarlık” sayıl-
mayacak, topu altmış yıllık ömründe yalnız Osmanlı  İmparatorluğu-
nu değil bütün dünyayı sarsan vak’aların tanığı olmuştur. 1877 (1293) 
Osmanlı   Rus Harbi, 1897 Yunan Harbi, 1904 Rus  Japon Harbi, 1911 
Trablus Harbi, 1912 Balkan Harbi, 1914   18 I. Cihan Harbi, 1919   21 
İstiklâl Harbi, arada isyanlar ve inkılaplar. Y. Akçura, kendisini Akçura 
yapan gerçek benliğini bu mücadeleli devirde bulur. O, Türkiye’nin son 
kale olduğunu ve Türklüğün bir bütün teşkil ettiğine çoktan inanmıştır. 
Bu yalnız duygusal bir düşünce olmayıp, ilmî kanaat düzeyine ulaşmış-
tır. O, son nefesine kadar milletinin savunucusu olmuştur.

Yusuf Akçura ve Üç Tarz-ı Siyaset

Üç Tarz-ı Siyaset, 1904 yılında, Ali Kemâl’in Kahire’de çıkardığı 
Türk isimli gazetede, üç bölüm hâlinde yayımlandı ve Yusuf Akçura 
böylece günümüze kadar devam eden bir tartışmanın ilk fitilini yakmış 
oldu. Akçura’nın bizzat kendisinin de belirtmiş olduğu üzere, Osmanlı 
Devleti’ndeki siyaset tarzlarını isimlendirip; tasnif, tayin ve tahlil etme-
si bakımından eser bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Eser ile sahibi-
nin, Volga kıyısındaki Simbir şehrinde başlayıp Osmanlı İstanbul’unda 
devam eden, daha sonra Trablusgarb, Fransa, Kırım ve Kazan’a kadar 
uzanan hayat hikâyesi arasında mutlak surette bir bağ olmalıdır. Farklı 
dünyalara ait tecrübeler, Akçura’ya Osmanlı-Türk aydınlarında olma-
yan bir bakış açışı kazandırmıştı. Nitekim bir Osmanlı aydını olan Ali 
Kemâl’in, Üç Tarz-ı Siyaset’i tarihî hakikâtlere muvafık bulmaması ve 
eseri zihnî bir eksersizden ibaret görmesi bu bağlamda manidardır.

Akçura, “Memâlik-i Osmâniyye’de, Garb’dan istifâza ile iktisâb-ı 
kuvvet ve terakkî arzuları uyanalı, Hükûmet-i Osmâniyye’ye tâbi’ mi-
lel-i muhtelifeyi temsîl ve tevhîd ile bir Millet-i Osmâniye vücûda 
getirmek, hakk-ı Hilâfet’in devlet-i Osmâniyye hükümdârında olma-
sından istifâde ederek, bütün İslâmları hükûmet-i mezkûre idaresinde 
siyaseten birleştirmek (Frenklerin Panislamisme dedikleri), ırk üzerine 
müstenid bir Türk milliyet-i siyâsiyyesi teşkîl etmek” şeklinde üç siyasî 
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mesleğin tasavvur ve takib edildiğini belirterek, bu üç siyaseti Osmanlı 
Devleti’nin menfaati nokta-i nazarından tahlil etmektedir.

“Millet-i Osmâniye vücûda getirmek” siyaseti Akçura’ya göre 
“nesebî ve ırkî olmaktan ziyâde, taleb-i vicdânîye müstenid” Fransız 
tipi milliyetçiliğe göre kurgulanmıştı. II. Mahmud zamanında başlayıp, 
Ali ve Fuad Paşalar zamanında zirve noktasına ulaşan bu siyasetin esas-
ları, Osmanlı memleketindeki Müslim ile Gayrimüslim ahâliyi aynı hak 
ve vazifelerle mücehhez kılarak aralarında tam manâsıyla eşitlik tesis 
etmek ve din ve nesep ihtilâflarına bakmaksızın ayrı milletleri birbirine 
karıştırarak Amerikan milleti gibi yeni bir Osmanlı milleti inşâ etmekti. 
Akçura, Osmanlı sınırlarını mevcut hâliyle muhafaza edebilmek için 
yegâne çarenin bu siyaset olduğunu teslim etmekle birlikte, iki kışkırtı-
cı soruyu tartışmaya açmaktadır:

1. “Osmanlı Devleti’nin hakikî kuvveti, şekl-i hâzır-ı coğrafîsini 
muhâfaza etmekte midir?”

2. “Muhtelif cins ve dine mensûb olup şimdiye kadar birbirleriyle 
nizâ ve cidâlden hiç hâli kalmayan anâsırın, şimdiden sonra, terkîb ve 
meczi mümkün müdür?”

Osmanlılık siyasetinin başarıya ulaşması hâlinde, meydana gele-
cek karma Osmanlı milleti dâhilinde Türkler eriyeceği ve devlet üze-
rindeki bütün hâkimiyet ve nüfûzunu kaybedeceği için, bu başarının 
Osmanlı Devleti’ne katacağı kısmî kuvveti, Akçura’nın pek anlamlı 
bulmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki böyle bir birleşmeyi ne Türkler, 
ne Müslümanlar, ne gayrimüslimler, ne Rusya, ne Balkan hükûmetleri, 
ne de Avrupalılar istiyordu. Dolayısıyla “Osmanlı milleti vücûda ge-
tirmekle uğraşmak beyhûde bir yorgunluktu…” Akçura, daha eserinin 
başında, “Millet-i Osmâniyye vücûda getirmek arzusu pek âlî bir gâye-i 
hayâlîye, pek yüksek bir ümîde doğru teâlî etmiyordu” diyerek Osman-
lıcılık siyasetiyle kendi idealizmi arasına bir mesafe koymuştu. Hariç-
teki Müslümanlara ve Türklere taalluk etmemesi sebebiyle mahallî ve 
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dâhili bir mesele olarak kalan Osmanlıcılık siyaseti, Akçura’ya yete-
rince çekici gelmiyordu. Millet tanımında ırkı (soyu) esas alan Alman 
milliyetçilik tipolojisini daha doğru bulduğu için Fransız tipi iradî mil-
liyetçilik anlayışı üzerine kurulu ve Türklüğü bir referans olarak kabul 
etmeyen Osmanlıcılık siyasetini reddediyordu.

Akçura, Osmanlılık siyasetinin başarısızlığı üzerine Avrupalıların 
“Panislâmizm” adını verdikleri “İslâmiyyet politikası” ortaya çıktığı-
nı yazar. Yeni siyasetin esası, yeryüzündeki bütün Müslüman unsur-
ları, aralarındaki soy farklarına bakmaksızın müşterek dinden istifade 
ederek, Müslümanlar arasında cari olan “din ve millet birdir” kaidesi 
çerçevesinde birleştirip modern mânâsıyla yeni bir millet inşa etmekti. 
“İslâmiyyet politikası” Genç Osmanlılar’ın Avrupa’da bulundukları sı-
rada, memlekete dair dışarıdan ve daha derin bir bakış kazanmaları ne-
ticesinde doğmuş ve II. Abdülhamid’le birlikte devletin resmî siyaseti 
mevkiine yükselmişti. Akçura’ya göre İslâmiyet, İslâm dünyasının pek 
çok yerinde hâlâ Müslümanlar için en temel ve güçlü kimlik tayin edici 
unsurdu. İslâmiyet’in bu vasfından faydalanarak Osmanlı Devleti’nin 
idaresindeki Müslümanlar, “Osmanlı milletine” kıyasla daha sıkı bir 
bağla birleştirilebileceği gibi Osmanlı Padişahı’nın İslâm dünyasının 
büyük kısmı tarafından Halife olarak tanınması, bütün Müslümanla-
rın birleşmesinden doğacak büyük bir topluluğun vücuda getirilmesini 
mümkün kılabilirdi. Lâkin Osmanlıcılığa göre daha geniş bir proje olan 
İslâmcılık, kısmî dâhilî engellerin yanında ciddi haricî engellerle karşı 
karşıyaydı. İslâm devletlerinin hepsi Hristiyan devletlerin nüfuzu altın-
daydı ve hemen hemen bütün Hristiyan devletler, Müslüman tebaaya 
sahipti. “İslâmiyet politikasını” takip etmek demek, bütün Hristiyan 
dünyasına meydan okumak demekti ve en güçlü İslâm devleti olan Os-
manlı’nın bile böyle bir teşebbüste bulunması zordu. Diğer yandan bu 
politika, Osmanlı tebaası arasındaki Müslim-gayrimüslim ayrışmasını 
körükleyerek ciddi toprak kayıplarına sebebiyet verecekti.

Akçura, son olarak “ırk üzerine müstenid bir Türk milliyet-i siyâ-



22  Ülkü Ocakları • Nisan - Ağustos 2020

Yusuf Akçura’da Üç Tarz-ı Siyaset

siyyesi husule getirmek” fikrinden bahseder ki eser şöhretini büyük öl-
çüde bu bahse borçludur. İlmî ve kültürel plânda oluşmaya başlayan 
Türk milliyetçiliğini, siyasî bir proje hâline getirmesi sebebiyle “Üç 
Tarz-ı Siyaset”i “Komünist Manifesto”ya benzeterek Türk milliyetçi-
liğinin manifestosu olarak kabul eden araştırmacılar dahi olmuştur. Ta-
rihte hiçbir Türk devletinin bu fikrin takipçisi olmadığını belirttikten 
sonra yakın dönemde de mevcudiyetine işaret olabilecek herhangi bir 
ipucuna rastlamadığını ifade eden Akçura, Osmanlı Türklerinin Alman-
larla münasebetlerinin artması neticesinde Alman tarih ve dilbilim araş-
tırmalarının etkisiyle İstanbul’da Türk milliyetçiliğine taraftar bir mah-
filin oluştuğunu yazar. Grup siyasî olmaktan ziyade ilmî bir hüviyet 
taşımaktadır. İslâmcılık gibi umumî bir siyaset olan Türkçülük, Türk 
dünyasının muhtelif yerlerinde de doğum emareleri göstermektedir, fa-
kat Akçura bu siyasetin henüz çok yeni olduğunu itiraf eder.

Üç Tarz-ı Siyaset’in belki de en önemli özelliği, tahlil edilen üç 
siyasî fikri mukayese ederek birbirleri arasındaki çelişkileri ortaya koy-
masıdır. Bu bağlamda Akçura’nın Osmanlıcılık ve İslâmcılık karşısında 
Türkçülüğe kazandırdığı pozisyon ilgi çekicidir. Osmanlı Devleti’nin 
Türkçülük siyaseti takip etmesi, coğrafyasının ve altı asırlık tarihî ya-
pısının büyük ölçüde değişmesine sebebiyet vererek bir Balkan devleti 
olmaktan çıkıp bir Asya devleti olmasıyla neticelenecekti. Osmanlı sı-
nırları içindeki gayrimüslim ve Türk olmayan Müslüman unsurlar ay-
rışacaktı, fakat Osmanlı sınırları içindeki Türkler hem ırkî hem de dinî 
rabıtalarla sımsıkı birleşecekler ve Türk olmadığı hâlde bir dereceye 
kadar Türkleşmiş Müslüman unsurlar tamamen Türkleşeceklerdi. Bun-
dan daha önemlisi “dilleri, ırkları, âdetleri ve hattâ ekseriyetinin dinleri 
bile bir olan ve Asya kıt’asının büyük kısmıyla Avrupa’nın cihet-i şar-
kıyyesine yayılmış bulunan Türklerin birleşmesiyle” büyük bir siyasî 
Türk milliyeti vücuda gelecekti.

Yusuf Akçura’nın Türkçülük ve İslâm arasında kurduğu ilişki, 
Türk milliyetçiliğinin fikrî sistematiğinin oluşumu açısından bir baş-
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langıç noktası kabul edilebilir. Türkçülüğün önündeki haricî engeller 
İslâmcılığa göre daha azdı, ne var ki Türkçülük ciddi dâhilî engellerle 
karşı karşıyaydı. Din-i İslâm,  bu engellerin aşılmasında ve Türk mil-
liyetinin teşekkülünde mühim bir unsur olabilirdi. Bir kısım milliyet 
tariflerinde din bir amil olarak sayılmaktaydı ve Türklerin büyük ço-
ğunluğu Müslüman’dı. Bu suretle dini, milletin objektif unsurları içine 
alan Türk milliyetçiliğinin klasik millet telâkkisi oluşmaya başlıyordu.

Akçura, bahsi geçen üç siyasetten hangisine taraftar olduğunu 
doğrudan ifade etmeyerek objektif kalmaya dikkat etmiştir, fakat bil-
hassa eserin son kısımlarında Türkçülüğe eğilimini gizlememiştir. Os-
manlıcılığı faydalı fakat imkânsız bulmaktadır. İslâmcılık ve Türkçülük 
siyasetlerindeki menfaat, mahzur ve zorlukların hemen hemen eşit sevi-
yede olduğunu söyleyerek tatbikine çalışılması lâzım gelen siyasetleri 
ikiye indirmiştir. “Türk cerîdesinin ismini işittiğim zaman, nihayet beni 
dâima iz’âc eden şu suale cevap bulacağımı ümîd ve ismine nazaran o 
cevabın da Türklük siyaseti olacağını zanneylemiştim.” cümlesiyle as-
lında “tek tarz-ı siyasette” karar kıldığını üstü kapalı bir şekilde beyan 
etmiştir.
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HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’DA 
TÜRKÇÜLÜK

Hüseyin Erol ŞİMŞEK

“Türk'üz, Türkçüyüz, Turan'ın sevda ve hedefindeyiz.”

LİDER DEVLET BAHÇELİ

“Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlam-
laşır, Türklük güçlenir.”

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ
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Hüseyin Nihal Atsız’a göre Türkçülük Türk milliyetçiliğinin 
adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraf-
tarlık gösteren bir ektir.  Başka milletlerin Türk taraftarlığı ve Türk sev-
gisi bu kelime ile ifade olunamayacağını belirten Atsız, Türkçülük ke-
limesindeki ekin “aidiyet” özelliğini ön plana çıkardığı görülmektedir. 
Zaten Hüseyin Nihal Atsız’a göre Türk’ü yabancı milletlerin sevmesi 
belirli bir çıkara ve siyasi zaruretlere işarettir.

Atsız Türkçülüğü aynı zamanda bir Ülkü olarak tanımlamaktadır. 
Ülküleri milletlerin manevi gıdası olarak gören ve ülküsüz milletlerin 
silinip yok olacağını ifade eden Atsız, ülküyü, milletlere hız veren ve 
uğrunda ölünen büyük dilekler olarak kabul etmektedir.

Atsız, Türkçülüğü daha geniş kapsamlı olarak şu şekilde tanımla-
maktadır: “Türkçülük, büyük Türkeli’nde Türk uruğunun kayıtsız şart-
sız hâkimiyeti ve istiklâli ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden 
ileri ve üstün olması ülküsüdür.” Bu tanımın içine “büyük Türkeli” de-
yimiyle Turancılık, “Türk uruğu” deyimiyle de soy kavramı girmek-
tedir. Bu ülkünün Türk Tarihinde birkaç defa gerçekleştiğini belirten 
Atsız, Türkçülüğün kaynağını 4 başlıkta sıralamıştır:

1. Kökü çok eski olan ve Türk uruğunun şuuraltında yüzyıllardan 
beri yaşayan milliyetçilik;

2. Tanzimat’tan sonra, Avrupa’daki milliyetçiliklere benzeyen 
halkçı bir hareketin bizde de tatbik olunmasını isteyen milliyetçilik ha-
reketi;

3. Devletimizin içindeki yabancı unsurların ihaneti dolayısıyle 
doğan tepki;

4. Türklerin 200 yıldan beri çektikleri büyük sıkıntılar.

Bu dört kaynaktan beslenerek günümüze kadar gelen Türkçülük 
Atsızın ifadesiyle Türk milletini güçlendirecek, ilerletecek ve yüksel-
tecektir.
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Atsız’a göre; bir millet yükselme iradesini taşımazsa, kendine gü-
veni olmazsa, başkalarını taklitten başka bir şey yapamazsa, geçmişiy-
le övünmezse, başkalarından üstün olmak istemezse, ülkü için ölümü 
göze alamazsa, savaştan korkarsa, o millet içinden çürümüş demektir.

Ülküler ve kahramanlar çağında olduğumuzun altını çizen Atsız, 
Millî Ülkü’nün gerekliliğini şu cümleleriyle ifade etmiştir: “Geçmiş 
haklara dayanılarak davaların öne atıldığı, hesapların görüldüğü günler-
deyiz. Kan çağlayanları, kılıç şakırtıları ve gülle sesleri içinde yarının 
neler hazırladığını bilemiyoruz. Bu kasırga arasında, milletlerin yalnız 
geçmişlerini hatırlayarak millî ülkülerine yapıştıklarını görebiliyoruz. 
Geçmişi olmayan, yahut olup da unutan, millî ülküsü bulunmayanlar 
devriliyor.”

Atsız, Millî Ülküyü ise şu şekilde ele almıştır: “Millî ülküler, 
toplulukların yaratıcı kuvvetidir. Bütün yaratıcı kuvvetler gibi de ay-
kırıları yok etmek hassasına maliktir… Bir ülkünün çevresinde top-
lanmak ve onun için ölümü göze alarak savaşmak ne güzel şeydir. 
İnsanlar ancak ülkü ile hayvanlardan ayrılabiliyorlar. Millî bir ülkü 
olmadıktan, yalnız yiyip içmeyi ve rahat etmeyi düşündükten sonra 
insanın hayvandan ne farkı kalır? Hayvan, ölümden ve ızdıraptan ka-
çar, kuvvetliden korkar. Ölümden korkmayan, ızdıraptan kaçmayan, 
kuvvetliyle savaşı göze alan yaratık ancak ülkücü insandır.”

İnsanlık tarihinde günümüze kadar milletlerarası mücadelenin 
gitgide sıklaştığını belirten Atsız, ayakta kalabilmek için eskisi kadar 
sağlam olmanın yetmeyeceğini; daha da güçlü, daha da sağlam, daha 
da sert, daha da yürekli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu sebeple 
Türk Milleti için birinci şartı, “Türkçülük ülküsüne sıkı sıkıya yapış-
mak” olduğunu her defasında yazılarında vurguluyor.

Atsız’a göre; Türkçülük, bir fikir olduğu kadar da bir inançtır. O 
sebeple münakaşasız, tenkitsiz kabul olunur. Onun münakaşa ve tenkit 
edilecek tarafları temeli, esası değil, teferruatıdır. 
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Türkçü Kimdir?

Hüseyin Nihal Atsız 20 Ekim 1950 tarihli Orkun Dergisi’ne yaz-
mış olduğu makalede Türkçü şahsiyeti şu sözlerle açıklıyor: “Türkçü, 
millî menfaatleri şahısların üstünde tutan, millî mukaddesata ve ma-
ziye saygı gösteren, vazife ahlakı yüksek olan, haksızlığa karşı savaş-
ta pervasız (korkusuz) bir insandır. Türkçü, eyyamperest ve dalkavuk 
olamaz. Sert yaşamaktan hoşlanır ve en büyük sertliği de nefsine kar-
şı gösterir.”

Yine aynı makalesinde “Türkçü mütevazı olmaya mecburdur. 
Çünkü kendini ileri sürmek, yaptığının karşılığını beklemek veya tak-
dir olunmak içindir. Halbuki takdir beklemek bir hodbinliktir. Türkçü, 
milletine bir hizmet yaparken bunu beğenilmek için değil, vazife bildiği 
için yapar ve yapacağı en büyük hizmetin bile, adı sanı bilinmeden ölüp 
mezarsızyatan şehitlerin hizmeti yanında pek küçük kalacağını bilir.”

Atsız, “En büyük kahramanlığı yapsanız bile en küçük karşılığı-
nı beklemeyiniz” diyerek Türkçülük ülküsünün yükselmek için değil, 
yükseltmek için olduğunu her seferinde vurgulamıştır. Toplulukların 
fedakar fertlerin çokluğu nisbetinde yükseleceğini ifade eden Atsız, 
Türkçü bir şahsiyetin önemli özelliğinden birinin de alçak gönüllülük 
olduğunu belirtmiştir.

Bir başka makalesinde ise Türkçülük ülküsünün bir Türkçü’den 
beklentisini şöyle açıklamıştır: “Türkçülük ülküsü bizden amansız bir 
görev ahlakı istiyor. Subay hiç yorulmadan altı saatlik talimini yaptı-
rırsa, öğretmen bıkmadan öğreticilik işini yaparsa, memur sinirlenme-
den halka kolaylık göstermeye devam ederse, doktor her şeyden önce 
yurttaşlarının sağlığı ile ilgili olursa, öğrenci her şeyden önce dersini 
bellemeye çalışırsa ve bütün görevlerle rütbeler arasında ne caka, ne 
gösteriş, ne dalkavukluk, ne de ilgisizlik olmadan bir ahenk kurulur-
sa, aşağıdakiler yukarının buyruğunu ukalalık saymaz, yukarıdakiler 
de aşağının doğru ihtarlarına kızmazlarsa, bütün karşılıklı işlerde, gö-
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rüşme ve konuşmalarda ne ikiyüzlülüğe kaçan nezaket, ne de kabalığa 
kaçan sertlik bulunmazsa, görevin bizden istediği şey yapılmış olur.”

Türkçü kişinin, büyük bir sorumluluk ve vazife şuuru taşıması 
gerektiğini belirten Atsız, sadece, “Ben Türkçüyüm” diyerek Türkçü 
olamayacağını, gerçek Türkçülerin ilk işinin, üstlenmiş oldukları va-
zifelerini arınmış bir gönül ve inanmış bir yürekle yapmak olduğunu 
ifade etmiştir.

Türkçülük ülküsünün sağlamlaşmasını Türkçülerin bulundukla-
rı yerin vazifesini inançla yapmalarına bağlı olduğunu söyleyen Atsız, 
buna paralel olarak Türklüğün de güçleneceğini vurgulamıştır. 

Hüseyin Nihal Atsız, 18 Ocak 1952 tarihli Orkun Dergisi’nde 
“Veda” başlıklı makalesinde Türkçü bir kişinin sorumluluğu hakkın-
da şunları söylemiştir: “Her Türkçü kendi çevresini ikaz ve irşad 
etmeğe çalışmalıdır. Bulunduğu şartlar içinde nasıl bir Türkçülük 
yapacağını kestirmek o Türkçünün zekasına ve kabiliyetine aittir.” 

Aynı makalesinde Türkçülere bazı tavsiyelerde bulunarak şunları 
söylemiştir: “Bugünkü şartlar içinde Türkçülerin yapacağı hareketlerin 
başında hepsinin, kendi meslek alanında çalışarak yükselmesi gelir. Her 
Türkçü kendi mesleğinin en yüksek derecesine veya rütbesine erişebil-
mek için ciddi ve sistemli şekilde çalışmalıdır. Başarı gösteremeyen-
ler bezginliğe kapılmamalı, gerekirse meslek değişmeli, kendilerinden 
ümit kesenler arkadaşının yükselmesine yardım etmelidir. Yükselmeğe 
çalışmakta takip olunacak yol, Masonların başvurduğu gibi birbirlerini 
haklı haksız destekleyerek layık olmadığı yere yükselmek gibi şerefsiz-
ce bir yol değildir. Ehliyet göstererek yürümenin şerefli yoludur. 

Her mesleğin faydası ve ehemmiyeti olmakla beraber Türkçüler 
bilhassa Harp Okuluna, Mülkiyeye ve öğretmen okullarına girmelidir. 
Öğretmenlerin öğrencilere yapacakları milliyetçilik telkini ile memle-
ketin geleceğine nasıl hakim olduklarını söylemeğe lüzum yoktur. Su-
baylar da kısmen öğretmendir. Bundan başka bizim yurdumuzda millî 
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mukadderate hakim olan en mühim zümre subay sınıfıdır. Mülkiyeden 
çıkarak kazaların, vilayetlerin başına geçmek Türkçüler için mühim bir 
hizmet fırsatıdır.

Türkçülerin düşüneceği ikinci bir mesele bir aile kurarak memle-
kete gürbüz ve Türkçü çocuklar yetiştirmek olmalıdır. Bunu anlıyarak 
genç yaşında evlenen ve çok çocuk yetiştiren Türkçülerin epey fazla 
oluşu ümit verecek, iç açacak bir vakadır. Daima çok çocuk ve gürbüz 
çocuk yetiştirmek prensibinin ehemmiyeti üzerinde uzun uzun konuş-
maya lüzum yoktur. Türkçüler evlenecekleri kızın sağlık ve ırk duru-
muna ve bu hususta aşka esir olmamaya dikkat etmelidir. Bu türlü ih-
mallerin kısa ömürlü evlenmelere yol açtığı örnekleriyle sabittir.”

Hüseyin Nihal Atsız Türkçülüğün ana unsurlarından birinin de 
Turancılık olduğunu belirtir. Turancılık bütün Türklerin birleşmesi 
düşüncesidir. 11 Şubat 1975 tarihinde Ötüken Dergisi’ne yazmış oldu-
ğu makalede Türkçülük ve Turancılığı şu şekilde açıklamıştır: “Türkçü-
lük, Türk ülküsü, yani Türklerin her alanda her milletten üstün olması 
düşüncesi; Turancılık ise Türkçülüğün siyasi amacı, yani yeryüzündeki 
bütün Türklerin, geçmişte olduğu gibi, tek devlet halinde birleşmesi-
dir.”

Atsız Türkçü ve Turancı olduğunu her yazısında çekinmeden be-
yan eden bir fikir adamıydı. 25 Haziran 1966 tarihinde Ötüken Der-
gisi’ne yazmış olduğu “Turancıyız Ne Olacak?” makalesi manifesto 
niteliğindedir. Makalede, Türkçü ve Turancı olduğu için sanki büyük 
bir günah işliyormuş tarzda bakan cahil ve Türk düşmanı gruplara şu 
şekilde karşılık vermiştir: “İkide bir yüzümüze çarpılan büyük günah-
larımızdan biri de Turancılıktır. Turancıyız, ne olacak? Tarihî vata-
nımız olan bütün tutsak ülkeleri elbette kurtaracağız. Görevimiz bu 
değil mi? Böyle büyük bir ülküye bağlanmayıp da hayvanî bir reha-
vetle zevk içinde mi yaşayacağız? Cahil yazar istiyorsa öyle yapsın. 
Biz iki Türkistan’ı da, Azerbaycanları da, Kafkasya’yı da, İdil-Ural 
boylarını da, Kırım’ı da kurtarmak için şuurumuz işledikçe, ayakta 
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durabilecek gücümüz kaldıkça çalışacağız. O kadar da değil… Batı 
Trakya’yı Kıbrıs’ı ve Adaları da alacağız… Kerkük ve Bayır-Bucak 
da bizim olacak.” 

Bu yazı vesilesiyle tarihçi, Türkolog, şair ve roman yazarı; büyük 
Türkçü ve Turancı Hüseyin Nihal Atsız Ata’yı rahmet, minnet ve say-
gıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
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1. Hayatı ve Genel Kişilik Özelliklerinden Kesitler

Tam adı Osman Ferit olan Osman Turan Şahzane Hanım ile Ha-
san Efendi’nin oğlu olarak Haziran 1914 tarihinde Bayburt’un Çatık-
su köyünde dünyaya geldi. Ailesi kışı Trabzon’un Çaykara ilçesindeki 
köylerinde, yazı ise Bayburt’un Çatıksu köyünde geçirmekteydi. Sıra-
sıyla ablası Nokta, ağabeyi Mehmet Nazım ve küçük kardeşi Hediye 
olmak üzere dört kardeş idiler (Birinci, 2003: 27, 28). 

Turan’ın ailesi Trabzon’un fethinden sonra Van civarından ge-
lip bölgeye yerleştirilen Kurdoğulları aşiretine mensuptur. Aşiret halk 
arasında Koronoğulları, Kuranoğulları olarak bilinmektedir. Babası 
Birinci Cihan Harbi’nde şehit düşen Turan, ailesiyle birlikte Çaykara 
ilçesinin Soğanlı köyüne yerleşmiş ve ilkokulu bu ilçede okumuştur 
(Koca, 2012: 410). Lise hayatına Trabzon Lisesi’nde başlamış ve iki 
yıl bu tarihi okulda okumuştur. Lise 3. sınıfta ise ağabeyinin Ankara’ya 
gitmesi üzerine O da Trabzon Lisesi’nden ayrılarak Ankara Erkek Li-
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sesi’ne kaydolmuştur. Daha sonra Atatürk’ün talimatıyla Ankara’da ku-
rulan Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin yatılı imtihanını kazanarak Or-
taçağ Kürsüsü’ne kayıt olmuş ve Fuat Köprülü’nün öğrencisi olmuştur. 
Çalışkanlığı ve gayreti ile hocasının dikkatini çekmeyi başaran Turan 
hocasının oldukça kıt olan takdirlerini kazanmayı başarmıştır (Demirci, 
1993: 9, 10). 

Fakülteden mezun olduktan hemen sonra Turan Fuat Köprü-
lü’nün yanında Orta Çağ kürsüsüne devrin tabiriyle “ilmi yardımcı” 
olarak girmiş yani burslu doktora öğrenci olmuştur. Söz konusu yıl-
da ilmi yardımcı olarak fakültenin muhtelif kürsülerine alınan kişiler 
arasında daha sonra Türk düşün tarihinde önemli yerler edinecek olan 
Halil İnalcık, Cahit Kınay, Şerif Baştav gibi isimler de bulunmaktadır 
(Yılmaz ve Nalçacı, 2014: 161).

Köprülü’nün danışmanlığında iki yılda tamamladığı “On iki hay-
vanlı Türk takvimi” adlı çalışmasıyla 1941 yılında doktor ünvanını 
almıştır. Burada Köprülü’nün ilim hayatı boyunca verdiği dört dokto-
ra payesi olduğunu ve birinin de Turan tarafından alınmış olduğunu 
belirtmekte yarar vardır. Ayrıca bu çalışma Türkiye’de yapılmış tarih 
alanındaki ilk doktora tezi ünvanını da taşımaktadır (Birinci, 2003: 34). 
Turan, yalnızca iki yıl sonra yani 1943 yılına gelindiğinde ise “Orta 
Zaman Türk Devletleri’nde Türkçe Unvanlar” adlı çalışmasıyla doçent 
unvanını almıştır. (DTCF Dergisi, 1944: 359, 360). 

1953 tarihinde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Hungaroloji bö-
lüm başkanlığı görevine getirilen Turan (Topal, 2004: 34) için 1954 yılı 
hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl siyasete atılarak bir daha 
fakültedeki görevine aktif bir şekilde dönememiştir (Koca, 2012: 411).

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olan Turan 17 
Ocak 1978 tarihinde beyin kanaması geçirmiş ve kaldırıldığı Çapa Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yummuştur (Topal, 2004: 30).
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2) Türk Siyasal Hayatında Osman Turan

Biyografisinde de kısaca değinildiği üzere Osman Turan, Tür-
kiye’nin sosyal, kültürel ve siyasal meseleleri üzerine hayatı boyunca 
kafa yormuş bir bilim ve fikir insanıdır. Zira onun hayat görüşü, henüz 
aktif siyaset yaşamına başlamadan önce fakülte yıllarında da bilinmek-
te ve hatta bu yüzden zaman zaman sorunlar da yaşamakta idi. Bu duru-
mun en net örneklerinden biri 1944 yılında yaşanmıştır. Irkçılık-Turan-
cılık davasının duruşması için Ankara’ya gelen Nihal Atsız’ı Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi’ndeki odasında ağırlayan Turan bu olaya mukabil 
Millî Eğitim Bakanlığı emrine – o dönemde fakülte Millî Eğitim Ba-
kanlığı’na bağlı idi- yani açığa alınmıştır. Açıkta geçen yaklaşık yedi 
aylık sürenin ardından dönemin CHP Genel Sekreteri Mahmut Şevket 
Esendal ve nüfuzlu partililerden Tahsin Banguoğlu’nun girişimleri ile 
fakülteye tekrar dönebilmiştir (Yılmaz ve Nalçacı, 2014: 164). Aynı 
olay Niyazi Berkes tarafından da ifade edilmiş; Berkes, denildiğine 
göre fakülteye omuzlarda getirilen Nihal Atsız Karadenizli asistan Os-
man Turan’ın odasında hazırlanan bir koltuğa oturtulmuş ve ardından 
fakültedeki hayranları birer birer elini öpmüşler şeklinde aktarmıştır 
(Berkes, 1997: 283). Genel itibariyle Turan’ın siyasete girmeye çok 
meyilli olmadığı, siyasetçilerin kendisine yoğun ilgisi ve kendisinin de 
memlekete hizmet edecek alanlar açmak isteğinin bu açıdan etkili ol-
duğu savunulabilir. Turan, 1954 seçimlerinde DP listesinden Trabzon 
mebus adayı olmuş ve seçilmiştir.

Osman Turan’ın Trabzon’dan Demokrat Parti’nin adayı olarak 
seçimlere girmesi bir açıdan daha önemlidir. Zira, 1946 seçimlerin-
de Trabzon’da 12 vekilliğin tamamını, 1950 seçimlerinde ise yine 12 
vekilliğin 9’unu CHP kazanmıştır. Üstelik 1950 seçimlerinin DP’nin 
iktidara geldiği seçimler olduğu unutulmamalıdır. Buna rağmen 1954 
seçimlerinde Turan Trabzon’dan DP’nin adayı olmuş ve söz konusu 
1954 seçimlerinde Trabzon’da 12 vekilliğin tamamını DP kazanmıştır 
(Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, TÜİK: 8-11).
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Turan 1954’ün ardından 1958 seçimlerinde de yine Demokrat 
Parti’den Trabzon milletvekili seçilmiştir. Lakin mebuslukları döne-
minde, Hasan Ali Yücel ve yanındaki diğer isimlerle olan fikri ve siyasi 
mücadelesinde istediği sonucu elde edememiştir. 27 Mayıs 1960 tari-
hinde gerçekleştirilen askeri darbe sonucu diğer tüm Demokrat Parti 
vekilleri ile birlikte tevkif edilerek Yassıada’ya götürülmüştür (Demir-
ci, 2004: 17).

Osman Turan’ın mebusluğu dışında dönemin önemli sivil toplum 
ve ilim kuruluşlarından olan Türk Ocakları bünyesinde de önemli faa-
liyetleri olmuştur. Türk Ocakları’nın 1955 yılındaki kurultayında Ge-
nel Merkez Hars Heyeti üyeliğine seçilen Turan aynı yıl Türk Ocakları 
Ankara Şubesi başkanlığına seçilmiştir. Mebus olmasının da etkisiyle 
önemli faaliyetlerde bulunur, hatta 1959 yılında Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar Turan’ın başkanı olduğu Ankara Şubesini ziyaret etmiştir. Aynı 
yıl gerçekleştirilen kurultayda Ocak genel başkanı seçilen Turan bu gö-
revini tutuklanana kadar sürdürebilmiş ve tutuklandıktan sonra 17 ay 
cezaevinde kalmıştır. Bu dönemde ve ardından bir süre daha Ocaktan 
uzak kalan Turan, 1966 senesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver’in vefatı 
üzerine gerçekleştirilen kurultayda ikinci kez genel başkanlığa seçilmiş 
ve bu görevini 1973 yılına kadar ifa etmiştir. (Sarınay, 2008: 60, 61).  

Türk Ocakları’nda görev yaptığı yıllarda aynı zamanda –Yassıa-
da döneminin ardından- Adalet Partisi’nde siyaset yapmaya başlamıştır. 
Yukarıda da kısaca bahsedilen bu dönemde 1965 seçimlerinde Adalet 
Partisi’nden Trabzon milletvekili seçilmiş, kabinede görev almamakla 
birlikte tek başına iktidara gelen Adalet Partisi’nde genel başkan yar-
dımcılığı görevini sürdürmüştür. Fakat ilerleyen süreçte parti içi muha-
lefeti ve özellikle Yeni İstanbul gazetesinde kendi partisinin bazı poli-
tikalarını eleştiren yazılar nedeniyle 30 Ekim 1967 tarihinde partiden 
ihraç edilmiştir (Uzman, 2018: 353, 415).  

Osman Turan bir fikir insanı olarak daima Türk’e ve İslam’a dair 
değer yargılarının savunucusu olmuştur. Bunu aktif siyaset yaşamında 
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da ön plana almaktan asla çekinmeyen Turan, Adalet Partisi’nden yine 
kendi parti yönetimine yönelttiği eleştiriler sonrasında 1969’da düzen-
lediği büyük kurultay ile Milliyetçi Hareket Partisi adını alan Cumhuri-
yetçi Köylü Millet Partisi’ne katılmıştır (Strohmeier, 1984: 154). Daha 
sonra MHP tarafından Trabzon’dan vekil adayı gösterilmiş fakat seçile-
memiştir. Söz konusu seçimde MHP zaten Türkiye genelinde, partinin 
genel başkanı olan Alparslan Türkeş dışında vekil çıkaramamıştır. (Uz-
man, 2018: 429, 430).

Osman Turan MHP’de siyaset yapmasından da görüldüğü üzere 
Ülkücü gençlere önem atfetmekte ve onları Türkiye’nin geleceğinde 
önemli bir paya sahip olarak görüyordu. İslamoğlu, Hergün Gazetesin-
de kaleme aldığı bir yazısında Turan’a Ülkücü gençlerle ilgili düşünce-
lerini sorduğunu ve şu cevabı aldığını aktarmaktadır (İslamoğlu, 2003: 
121) :

“Millî birlik ve manevi değerlere bağlı bu gençler, müstakbel 
Türkiye’nin kurucularıdır.”

3. Türk Düşün Tarihindeki Yeri ve Önemi

MHP’ye katılmadan önce de eserleri Türk Milliyetçileri tarafın-
dan teveccüh gören Turan’ın bilhassa Türk Cihan Hakimiyeti Mefku-
resi Tarihi adlı eseri Türk Milliyetçilerinin başucu kitaplarından biri 
halini almıştır. Zira Osman Turan’ın söz konusu eserinin “Türk Dünya 
Nizamının Milli, İslami ve İnsani Esasları” notuyla neşredilmesinden 
sonra bilhassa Ülkücüler arasında Nizam-ı Alem kavramı oldukça sık 
biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki bu kavram etrafında Türk 
gençliği için yeni bir misyon oluşmaya başlamıştır. Bu eseri okuyan 
nesil için hem Türk tarihi uçsuz bucaksız bir derya halini almakta, hem 
de gelecek tasavvurları genişlemekte ve daha iddialı hale gelmekte idi. 
Üstelik bu milliyetçilik anlayışı ırkçı olmaktan çok uzak, milli, dini ve 
insani değer yargılarının bir meczine dayandırılmaya çalışılan bir anla-
yıştı (Ayvazoğlu, 1998: 139).
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Eserin, modern Türk Milliyetçiliği fikrine sirayeti bir vakıa ol-
makla birlikte Türk siyasal hayatında da karşılığı olmuştur. Zira yal-
nızca Ülkücüler üzerinde değil, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak 
üzere milliyetçi-muhafazakar düşünce eksenindeki siyasal parti ve ku-
ruluşların ideolojik çizgilerinin şekillenmesi ve aktüel politikteki geliş-
meleri daha geniş perspektifle yorumlayacakları yeni bir çizgi inkişaf 
etmesi açısından söz konusu eser etkili olmuştur. 

1944 yılında doçentlik unvanını aldıktan sonra “hareket serbes-
tisine kavuşan” Turan ilmi çalışmalarının yönünü değiştirmiştir. Türk-
lerin Orta Asya’dan göçüp Anadolu’ya yerleşmesi gibi Turan da Orta 
Asya Türk Tarihi çalışmalarından Türklerin yeni vatanlarındaki ta-
rihlerini incelemeye yönelik çalışmalara geçmiştir. İşe el yazmalarını 
neşretmekle başlayan Turan verdiği açıklayıcı bilgilerle de Selçuklu 
tarihinin açığa kavuşturulmasında önemli işlere imza atmıştır. 1951 yı-
lında profesörlüğe yükselen Osman Turan Anadolu Selçukluları tarihi 
alanındaki yetkinliğini 1952 yılında İslam Ansiklopedisi’nde yazdığı 
Selçuklu Sultanları kısımlarıyla yerli ve yabancı ilim dünyasının pek 
çok kesimine ispat etmiştir. Bu çalışmalarının ardından orijnal metin 
neşretmeye devam etmiş ve tüm tarihçiler için önemli bir kaynak çeşidi 
olacak olan “Münşat Mecmuaları” adında ferman suretini ele almış-
tır. Vesikaların farsça asıllarını neşretmekle kalmamış tercümelerini de 
yapmış ve eserler hakkında geniş açıklamalarda da bulunmuştur. Daha 
sonra Selçuklularla ilgili pek çok makalesi yerli ve yabancı pek çok 
kaynakta yayımlanmıştır (Köymen, 2003: 62, 63).

Osman Turan’ın mühim “telif” eserleri ise daha çok hayatının son 
on beş yılında kaleme alınmış eserleridir denilebilir. Tüm Selçuklu ta-
rihini konu edinen “Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti” adlı 
eseri bunlardan biridir. Türk tarih yazımı açısından oldukça önemli bir 
yere sahip olan bu eser, daha özel anlamda da Selçuklu tarihi çalışacak 
öğrenci ve akademisyenler için bir başucu kaynağı olarak değerlendi-
rilebilir. Yazarın bir diğer önemli eseri de Türk tarihinin bütünlüğünü 
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vurguladığı ve aynı zamanda Türklerin kadimliğini ve “haşmetli devir-
lerini” vurgulayarak bilhassa “hiçbir kutsiyet tanımak istemeyen” ay-
dınlara mensup oldukları millete dair bir özgüven duygusu aşılayacak 
“Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi tarihi adlı eseridir (Köymen, 2003: 
64, 80, 81).  

Osman Turan’ın yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da önem-
li akademik çalışmaları olmuştur. 1977 yılında Cambridge tarafından 
hazırlanan İslam Tarihi ansiklopedisinde “Selçuklular ve Beylikler 
Döneminde Anadolu” bölümü Osman Turan’a yazdırılmıştır (Turan, 
1977: 231-262). Yine Turan, 1948 yılında Paris’te toplanan “Milletle-
rarası Şarkiyatçılar Kongresi”nde, “Selçuklular Türkiye’sinde Toprak 
Hukuku” adlı bir bildiri sunmuş ve Osmanlı’da tatbik edilen genel dü-
zenin Selçuklu Türkiye’sinde mevcut olduğunu ve onun da köklerinin 
İslamiyet öncesi Türk tarihine dayandığını savunmuştur. Ardından yurt 
dışında araştırmalar yapmak üzere 1 Ağustos 1948 tarihinde İngilte-
re’ye gitmiş ve orada bir yıl kaldıktan sonra iznini bir yıl daha uzata-
rak yine İngiltere ve Fransa’da çalışmalarını sürdürmüştür. “UNESCO 
Kitaplarının Islahı” seminerine katılmış ve ardından yurda dönmüştür 
(Demirci, 1993: 13). Söz konusu toplantı kırk gün sürmüş ve Turan da 
burada “Milliyet ve İnsanlık Mefkurelerinin Tarih Tedrisatında Ahenk-
leştirilmesi” başlıklı bir tebliğ sunmuştur. Belçika’da düzenlenen top-
lantının amacı okullardaki tarih eğitimi ve kaynaklarının Birleşmiş Mil-
letler fikrine uygun olarak ıslah edilip edilemeyeceğinin tartışılmasıdır. 
Turan’ın yurt dışındaki çalışmaları yalnızca Batı ülkeleri ile de sınırlı 
kalmamıştır. 1968 yılında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Milletler 
arası İslami Konferans’a katılmış ve orada “The Need of İslamic Re-
naissance” başlıklı bir tebliğ sunarak İslam’da rönesansın gerekliliğini 
belirterek neler yapılabileceğini tartışmıştır (Topal, 2004: 39).

Gerek Türk tarihi alanında yazdığı eserler, gerekse de Türkiye’de-
ki sosyal meseleler ile ilgili kaleme aldığı yazılarla hem yurt içinde hem 
de yurt dışında karşılık bulan Osman Turan; hem değer yargıları ile 
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gerçeklikleri bir arada ele alması hem de Türklük ve İslama ait değer 
yargısı ve gerçeklikleri kendi içerisinde meczetmesi açısından oldukça 
önemli bir tarihçi ve fikir insanıdır. 

En nihayetinde Osman Turan Türk siyasal hayatında bir bilim 
insanı olarak içerisinde bulunduğu partinin uygulamalarını dahi eleşti-
rebilmiş, Türk-İslam tabirini bir fikir sistemi içerisinde tatbik edilecek 
bir unsur olarak ortaya koymuş ve fikirleri nesillere sirayet etmiş bir 
şahsiyettir. Siyasi hayatının son dönemlerinde, fikirlerini önemli ölçüde 
Türk siyasal hayatına yansıtan Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset 
yapmış ve Türk devleti ve milletinin sorunlarına çözümler üretmek için 
kafa yormuştur.
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İBRAHİM KAFESOĞLU’NDA TÜRK 
MİLLİYETÇİLİĞİ MESELELERİ

Toprağın bereketi yalnızca üzerinde yetiştirilebilen bitkilerle, en-
vaiçeşit sebze meyve ile ölçülmez; o toprağın bereketi aynı zamanda 
beslediği, yetiştirdiği insan kalitesiyle de ölçülmektedir. Bizim coğ-
rafyamızın Türk İslam senteziyle yetişen, ömrünü bu yola vakfetmiş 
fikir adamları ile oldukça bereketli olduğunu belirtmek yerinde bir tes-
pit olacaktır.  Ziya Gökalplerden Osman Turanlara, Atsız Beğden Erol 
Güngörlere kadar sayısız abide şahsiyetin içinde İbrahim Kafesoğlu da 
altın harflerle tarihe adını yazdıran tarihçilerimizdendir. Cumhuriyet 
döneminde yetişen İbrahim Kafesoğlu, bütün mesaisini Türk kültür ta-
rihi araştırmalarına harcamıştır. Meydana getirdiği eserler günümüzde 
temel kaynak özelliğini korumaktadır. 

1914 yılının ocak ayının ikinci yarısında Burdur’un Tefenni ilçe-
sinde dünyaya gelen Halil İbrahim, babasının I. Dünya Savaşı’na katı-
larak Erzurum Cephesi’nde şehit düşmesinden sonra dedesi tarafından 
büyütülmüştür. İzmir Öğretmen Okulu’nu 1932 tarihinde bitirmesinin 
akabinde Afyon’a öğretmen olarak tayin edilmiştir. Soyadı kanunun 
çıkması üzerine aldığı Tanju soyadını sonraki yıllarda aile lakabı ile de-
ğiştirmiştir.1 İlkokul öğretmenliği ile yetinmeyerek üst öğrenime devam 

1 Abdülkadir Donuk, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri, Tarih 
Enstitüsü Dergisi, sayı 13,1983-1987, İbrahim Kafesoğlu Hatıra sayısı, s.1

Rümeysa ATASEVEN
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etmeyi arzu etmiş ve 1936 yılında Ankara’da açılan Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’ne yazılmıştır. Burada Hungaroloji Bölümü’nde eğiti-
mine devam eden Kafesoğlu, Macar dili ve edebiyatı yanında yardımcı 
olarak seçtiği dallardan Ortaçağ Tarihini Fuat Köprülü’den, Türk Dili 
dersini Abdülkadir İnan’dan okumuştur. Okulu bitirdikten sonra ‘ilmi 
yardımcı’ olarak mezun olduğu fakültede akademik hayatın ilk basa-
maklarına adım atmıştır. 2

Doktorasını, üniversite tarafından Budapeşte’ye gönderilmesi 
üzerine Orta Asya Türk Tarihi ve Kültürü üzerine yapmıştır. 1945’te 
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Kürsüsü’ne asis-
tan olarak tayin edilmesi ile ihtisas alanını değiştirmiştir. 1949 yılında 
Melikşah hakkında hazırladığı monografi ile doktorasını tamamlamış-
tır. Selçuklu Dönemi Türk Tarihi ile ilgili çalışmalarını devam ettirmiş, 
1953’te Harzemşahlar Devleti Tarihi isimli tezi ile doçent olmuştur. 
1954-1955 yılları arasında Tarih Bölümü başkanlığı yapmıştır.3 Ekim 
1959 tarihinde, Umumî Türk Tarihi profesörlüğüne tayin edilmiştir. 
Ekim 1962 tarihinde, Tarih Bölümü’nün Umumî Türk Tarihi Kürsü-
sü’ne profesör olarak tayin edilmiştir. Bu kürsünün başkanı olan Prof. 
Dr. A. Zeki Velidi Togan’ın vefatına kadar birlikte görev yapmışlardır. 
Onun 1970 yılındaki vefatından sonra emekliye ayrıldığı Ocak 1983 
tarihine kadar kürsünün başkanlığını yürütmüştür. 18 Ağustos 1984 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.4 Dönemin gazetelerinde “Fazileti, 
vatanperverliği, tevazuu ve ilmi nefsinde toplamış ender bulunur bir 
vatan evladını kaybetmenin hüznünü milletçe yaşıyoruz.”  ibareleriy-
le vefatı yer almıştır. 

İbrahim Kafesoğlu akademik hayata atıldığı andan itibaren Türk 
Tarihine sayısız katkıda bulunmuş, yalnızca akademik çalışmalarla ye-
tinmeyip Türk İslam sentezinin harmanlandığı birçok kuruluşun açıl-

2 https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1365, Erişim Tarihi:22.07.2020
3 Osman Turan, Selçuklular Hakkında Yeni Bir Neşir Münasebetiyle, Belleten, sayı 
116, Ekim 1965, s.643.
4 Tercüman,19.8.1984.
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masına öncülük etmiş ve bazılarının başkanlık görevini üstlenmiştir. Bu 
husustaki katkılarını birkaç madde ile özetleyecek olursak;

- Macar bilim adamı L. Rasonyi’nin Türkçe neşrettiği Dünya Ta-
rihinde Türklük isimli eserinin tercümesine katkıda bulunmuştur.

-1958, 1968, 1972 yıllarında Fransa ve İngiltere’de ilmi incele-
melerde bulunarak 1965 yılında Danimarka’da yapılan Avrupa Konseyi 
üyesi devletlerin ‘Orta Dereceli Okullarda Tarih Kitapları’ konulu se-
minerinde Türkiye’yi temsil etmiştir.

-1961 yılında kurulan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün 
ilmi çalışmalarına katılmış, kurumun yayın organı Türk Kültürü Dergi-
si’nin uzun süre başyazarlığını yapmıştır. 

-Türk Kültürü El Kitabı’nın hazırlık döneminde fiilen görev yap-
mıştır.

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1000 Temel Eser projesini yürütmek 
üzere teşkil edilen heyette görev almış ve alanı ile ilgili bazı eserleri bu 
yayın programı çerçevesinde basılmıştır.   

-Millî Eğitim Bakanlığı 1941 yılında, Hollanda’nın Leyden şeh-
rinde yabancı müsteşrikler tarafından neşredilen İslam Ansiklopedi-
si’nin Türkçe versiyonunu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde çıkarmayı düşünmüştür. Adnan Adıvar’ın sorumluluğunda 
cüzler halinde neşredilen ansiklopedinin ilerleyen zaman içinde neşri-
yatıyla ilgilenen tahrir heyetinde vefat, istifa gibi sebeplerle değişiklik-
ler meydana gelmiştir. Kafesoğlu, 1962-1967, 1977-1981 yılları arasın-
da bu heyette görev almıştır. 

-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Tarih Araştırmaları, İs-
lam Tetkikleri Enstitüsü, Şarkiyat Enstitüsü üyeliklerinde bulunmuştur. 
1983 yılından itibaren yeniden tesis edilen Türk Tarih Kurumu’na üye 
seçilmiştir. 

-10/12 Şubat 1967 tarihlerinde İstanbul’da I. Milliyetçiler Büyük 
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Kurultayı toplanmıştır. Kurultayda yaptığı konuşmanın bir bölümünde 
sarf ettiği ifadeler onun Türk Milliyetçiliğine bakış açısının en net özeti 
şeklindedir:

 ‘Türk milliyetçiliği gibi büyük davalar, dış görünüşü bakımın-
dan muhterem heyetiniz gibi topluluklar eliyle şahlanmış ve zaman 
zaman tarihin akışları üzerine tesir etmiştir. Türk milliyetçiliğinin 
zaferi, Türk milliyetçiliği fikrinin ilmin ışığı altında tam bir vuzuhla 
tarif edilmesine ve anlaşılmasına bağlıdır. Türk milliyetçisi dindardır. 
Fakat ümmetçilik yapamaz. Dini, siyasete alet edemez. Asla Marksist 
olamaz. Türk milliyetçilik fikri her türlü siyasi tesirlerin dışında ve 
partilerin üstündedir. Bu toplantı tamamen bir kültür toplantısıdır. 
Hiçbir partinin organizesi düşünülemez ve iltibasa meydan verile-
mez.’5 

-Kafesoğlu, bu tür toplantıların kurumlaşarak devamının sağlan-
ması için harekete geçmiş, önderliğinde kurulan Kültür Ocağı isimli 
dernekte aktif görevlerde bulunmuştur.6

-Kültür Ocağı’nın üstlendiği görevleri yapmak üzere daha geniş 
bir tabana yayılan yeni bir kuruluşun, Aydınlar Ocağı’nın kurucu üye-
liği ve 1970-1974 arasında ilk genel başkanlığını yapmıştır. Türk kül-
türüne yaptığı hizmetler ve neşrettiği eserlerinden dolayı, Türk Millî 
Kültürü isimli eseriyle 1978 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın bü-
yük armağanı, 1984 yılında Boğaziçi Yayınevi’nin büyük kültür ödülü, 
1984’de Millî Kültür Vakfı’nın Türk millî kültürüne hizmet armağanı 
ile ödüllendirilmiştir.    

-1975 yılında Kafesoğlu, öğrencisi Altan Deliorman ile birlikte lise 
I. ve II. sınıfların Tarih dersi kitabını hazırlamıştır. Bu durumun belirli 
kesimlerce şiddetle eleştirilmesinin nedeni ders kitaplarının Türk-İslam 
sentezine göre kaleme alınmasıdır. Öğrencisi Mehmet Saray, ölümün-
den sonra neşrettiği bir makalede bu durumu, ‘Bir fikir adamı olarak o, 

5 Yeni İstanbul, 11.2.1967
6 Altan Deliorman, Sessiz Bir Ses, İstanbul 1997,s.59.
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Türk-İslam sentezinin bu memlekette hakiki çehresiyle ortaya çıkma-
sında en büyük katkıyı yapan insandı. Ona göre sentezin teşkilinde ve 
Türk insanının yetişmesinde temel unsurlar cami (yanında medrese), 
aile ve kışla idi. Bu üç müessese asırlar içinde Türk insanını yetiştiren 
ana eğitim merkezleri idi. Bu hususları ‘Türk-İslam Sentezi’ adlı son 
eserinde ustaca anlatmıştı: Türk’ü İslam’a, İslam’ı Türk’e bağlaya-
rak.’ şeklinde izah etmiştir. 

70 yıllık yaşamında Türk İslam sentezini harmanlayarak nefes alıp 
vermiş, eserlerini bu doğrultuda ortaya koymuştur. Onun yaşamına ve 
ortaya koyduğu eserlere baktığımızda tarih kadar tarihçinin de ne denli 
önemli olduğunu görmekteyiz. Öyle ki bir milletin tarihi kadar tarihi 
olayları süzgeçten geçirerek doğru şekilde yorumlayan ve belli bir bağ-
lama kavuşturan tarihçiler, tarihin seyri açısından son derede mühimdir. 
Bu minvalde; Türk İslam şuurunda olan, hadiseleri Türk’çe kavrayıp 
anlamlandıran ve millî hassasiyetlere sahip, maziyle atiyi bu şuurla inşa 
eden geniş bir perspektife sahip tarihçiler her millete nasip olmayacak 
değerdedirler. Şükür ki milletimiz bu şuurda yetişen ve nesiller yetişti-
ren pek çok tarih dehasına sahiptir. Bu dehalardan İbrahim Kafesoğlu, 
toplumun muhtelif tabakalarından birçok öğrenci yetiştirmiş, onlarda 
tarih ve millî kültür şuurunun kökleşmesine vesile olmuştur. Bazıları 
yayınlanmamış onlarca kitap, makale, deneme ve ansiklopedi maddesi 
kaleme alarak Türk ilim, kültür ve düşünce hayatına çok önemli hiz-
metlerde bulunmuştur. Millî tarih ve kültürümüz üzerine yaptığı ilmî 
çalışmalar esnasında vardığı tespitler ışığında Türk milliyetçiliğine 
yeni zaviyeler kazandırmış, “Bizim milliyetçiliğimiz; hakka, adalete 
dayalı, elinden geldiğince dünya medeniyetinin gelişmesine uğraşan 
bir milliyetçiliktir” diyerek, fikriyatımızın hak ve adalet gibi temel kıy-
metler üzerinde evrensel boyutlara uzanan karakterini vurgulamıştır.7 

Onu ve milliyetçilik algısını meydana getirdiği eserlerden tahlil 

7 https://www.ulkucudunya.com/index.php?page=haber-detay&kod=4816, Erişim 
tarihi: 24.07.2020.
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edebiliriz. Öyle ki “Türk İslam Sentezi” isimli eserinin bir bölümünde 
Türklük tasavvuru ile ilgili şu ifadelere yer vermektedir:

“Devlet kuruculuk ve teşkilatçılıkta kabiliyetli, bu itibarla da 
toleranslı, nizamperver, fütuhata yatkın fakat sömürücü değil, haki-
katlere açık, gerçekçi bir millet olarak tanınan Türklerin bu özellik-
leri düşünce sistemlerinde temellenmektedir. Türk ne her şeyi insana 
sağladığı fayda derecesinde değerlendiren maddeci eski Grek gibi, ne 
de kâinatı meçhuller âlemi sayıp çözemediği hadiseleri hemen “muci-
ze”ye bağlayan Sâmî-İranlı-Hintli gibi düşünmektedir. Türk’ün mev-
cut düşünce tarzları arasındaki yeri, mutedil ölçüde akılcı-maneviyat-
çı olmaktır. Bu hususiyet İslâm felsefî tefekküründe mühim rol oyna-
mış, dolayısıyla Türk kültür çevresine mensup şahsiyetler müspet dü-
şünce ve ilim sahasında büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Bu ortamda, 
iradeyi ön safa alan, ilahî emirleri akıl ve deliller ışığında kavrayan 
İslâmî düşünce tarzının gelişmesi, zaman ve mekân şartlarını göze-
ten bir hukuk nizamı, eski Bozkır Türk siyasî teşekküllerinde görülen 
devlet anlayışı, vicdan hürriyeti ve askerî geleneklerin İslâm’la terki-
bi, siyasetten ilme, sanata kadar hayatın her safhasında Türk üsluplu 
bir İslâm anlayışını ve uygulamasını meydana getirmiştir.”

Türk Milliyetçiliği’nin Meseleleri başlıklı bir başka eserinde 
Türk Milliyetçiliğinin olmazsa olmazlarını şu dört sac ayağı üstüne 
konumlandırmaktadır: “Türkçe”, “Din”, “Tarih Şuuru”, Seciye ve Ah-
lak”. Türk milliyetçiliğinde millî dilin ehemmiyetini belirttikten sonra 
asırlardır varlığını sürdüren zengin tarihimizin İslâm dışı ve İslâmî saf-
halarından şekil ve muhteva kazanan Türk dilinin millî kültürümüzün 
başlıca temsilcisi olarak korunması ve çağdaş medeniyetin ilmini, fikri-
ni, felsefesini ifadeye muktedir bir kıvama getirilmesi Türk milliyetçili-
ğinin ana gayelerinden biri olarak açıklamaktadır. Burada korunması ve 
geliştirilmesi istenen Türkçe tabiatıyla mazinin eski, tarihe mal olmuş 
Osmanlıcası olmadığı gibi, kavimlik devrinin kelimelerinden kurulu 
Türkçesi de değildir. Korunması ve geliştirilmesi gerekli Türkçe, di-
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lin kendi kanunları içinde, son yarım asırlık fikri yenileşmemizle pa-
ralel olarak sadeleşen, zenginleşen, her vatandaşın konuştuğu, okuyup 
yazdığı Türkçe’dir. Bu minvalde Türk milliyetçisinin yapması gereken 
asırlardır var olan şanlı kültürümüzün maddî-manevî tüm değerlerini 
içinde barındıran millet dilini muhafaza ve müdafaada ilmin gösterdiği 
yoldan ayrılmayarak, Türkçe’yi soysuzlaştırarak millî kültürü tahribe 
yönelen her teşebbüse karşı durmaktır. Din konusunda ise; insanla-
rı kardeşlik halesi içinde kader birliğine sevk eden dinin Türk Mille-
ti’nin tarihinde İslâmiyet olarak tecelli ettiği kanaatindedir. Bu itibar-
la Türk milliyetçisi İslamiyeti daima muhterem tutmak mevkiindedir. 
 
Milletin varlığını devam ettiren, fertler arasındaki, mukadderatta işti-
rak duygusu ortak tarih şuuru ile beslenmektedir. Mazinin kederli ve 
sevinçli bin bir hâdisesi içinde beraberce yoğrulmuş olmak inancı, mil-
let birliğini perçinleyen ve milletin topluca, ahenkli şekilde geleceğe 
yönelmesini sağlayan başlıca teminattır. Bu sebeple Türk milliyetçiliği 
millî tarih şuurunu prensiplerinden biri saymıştır. Türk milliyetçisi de 
insanlık mücadelesi ve kahramanlık destanları ile dolu Türk tarihinin 
zengin hatıralarını zihinlerde daima uyanık tutacak ve bu şuuru geliştir-
meye çalışacaktır. Türklerin tarihten gelen ve asli hüviyetini kaybetme-
yen bir seciyesi ve bu seciyenin fiili hayattaki belirtilerinden ibaret bir 
ahlaki davranışı vardır ki, Türk Milleti’ni başka topluluklardan ayıran 
bir karakter çizgisi olmuştur. Henüz çocuk yaşta ailede belletilen en 
temel öğreti küçükleri sevmek, büyükleri saymak üzerine kuruludur. 
Sevgi ve saygıyı kaynak alan Türk ahlakının ata ocağına bağlılık, aile 
namusu üzerinde hassasiyet, kadına hürmet, çalışkanlık gibi vasıflarını 
daha da yükseltmek ve sağlamlaştırmak Türk milliyetçisinin ehemmi-
yetle dikkate alacağı hususlar olmalıdır.

Şehit çocuğu Kafesoğlu, hayatını Türk İslam şuuruyla idame et-
tirmiş, milliyetçilik mücadelesini sağlam temellere dayandırarak hakka 
kavuşmuştur. Onun Türk Milliyetçiliği meselesine bakışını yine onun 
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sözleriyle noktalandıralım; “Millî duyguyu inkâr, insanlığı inkâr ma-
nasına gelir. Kendini besleyip büyüten ve yetiştiren yakınlarına, mil-
letine, üzerinde doğduğu ve türlü nimetlerinden istifade ettiği vatanı-
na düşman kesilen bir kimsenin, insan sureti altında, fakat hayvan 
tabiatı taşıyan bir yaratık olması icap eder.”
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MÜMTAZ TURHAN VE BATILILAŞMA

Aydın olabilmek, topluma kılavuz erdemliğine ulaşan bir düşünür 
yahut devletlerin yöntemlerinde etki oluşturacak kadar mütefekkir mer-
tebesinde kabul görülmek doğuştan gelen bir özellik değildir hiç şüp-
hesiz. Bu fevkalade etiketler ile anılmak ancak zengin bilgi birikimine 
ve aynı ölçütte donanıma erişerek ve alanında uzman ve müessir bir 
kişilik olunarak hâsıl olunacak bir durumdur.  Bunun yanı sıra bireyin 
içinde bulunduğu toplumun kültürü, tarihi, etkileşimleri ve davranışları 
gibi birçok faktörler de vardır ki; Rasyonel gözlem yeteneği ve aidiyet 
duygusu ile bu kavramları gelişme sürecine dâhil eder ve dolayısıyla 
kaliteli eserlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Nitekim yakın tarihimizin en önemli ve değerli akademisyenle-
rinden olan sosyal psikolog Mümtaz Turhan belirttiğimiz bu tarifin en 
bariz ve nadide örneklerindendir. 1908 yılında Erzurum’da yoksul bir 
ortamda dünyaya gelen Turhan, çocukluk döneminde patlak veren 1. 
Dünya Savaşı sırasında Rusların Erzurum dolaylarına kadar gelmesiyle 
ailesiyle birlikte binlerce aile gibi memleketinden göç etmek zorunda 
kalmış ve geçici olarak Kayseri’ye yerleştirilmiştir. Çocukluk dönemini 
farklı farklı şehirlerde Osmanlı’nın yıkılışı, Millî Mücadele yılları ve 
Cumhuriyet’in ilk zamanlarıyla geçiren Mümtaz Turhan, şahit olduğu 
bu çeşitli içtimai geçişleri çok iyi şekilde tahlil etmiş ve bu durum iler-

Hüseyin Kürşat GEZE
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leyen yıllarda onun ülkemizde sosyal psikolojinin öncüsü olmasında 
fayda sağlamıştır. 1948 yılında yazdığı ve dikkatleri çeken ‘Kültür De-
ğişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik’  kitabında da bu 
etkiyi görmek mümkündür.  Turhan’ın “Birinci Dünya Harbi’nin ıstırap 
ve sefaleti, millî mücadele ruhunun büyüklüğü içinde yetişen, böyle-
ce hem memleketin can çekişen nefesini göğüslerinde, hem kurtuluşun 
hamlelerini nabızlarında duyan bu nesil, vatanın kaderinin ta kendisi 
olmuş, ondan artık bir türlü ayrılamamıştır.” ifadesi yaşadığı dönemin 
bıraktığı izi belirtmesinden ziyade düşünce dünyasının da tezahürünü 
izah edici niteliktedir. Öyle ki; Eserlerinin muhteviyatında değindiği 
konuları gerçekçi ve objektif bir bakış açısıyla Türk Milleti’nin menfa-
ati ile ilişkilendirmeye çalışmakta, inanç ve millî değerleri yok sayan ya 
da aykırı gelen fikir ve uygulamaları mukayese etmekte ve tartışmakta-
dır. Bu hususta en önemli ve bizim de değineceğimiz konu Batılılaşma 
konusudur.

Batılılaşma, dünya toplumlarının sanayi, teknoloji, hukuk, siya-
set, ekonomi, yaşam tarzı, beslenme, giyim, dil, alfabe, din, felsefe ve 
değerler gibi alanlarda Batı kültürünü benimsemesini sağlayan bir sü-
reçtir. Fakat Mümtaz Turhan Batılılaşmayı bu geniş ve asimile edici 
tanımıyla kabul etmiyor ve Batı’nın sadece bilim ve teknolojide ulaş-
tığı medeniyeti örnek alınması gerektiğini belirterek kültür değişimine 
karşı çıkıyor. “Garplılaşmanın Neresindeyiz?” kitabında konuyu her 
yönüyle analiz ediyor Mümtaz Turhan. Başarılı geçen lise hayatından 
sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans yapıp devlet bur-
sunu kazanarak Almanya’da Berlin ve Frankfurt’ta yükseköğrenimini 
tamamlayarak yine Almanya’da Frankfurt Üniversitesi Felsefe Bölü-
münde doktora yapması ve sonra ki yıllarda İngiltere’de Cambridge 
Üniversitesinde Sosyal Psikoloji alanında ikinci kez doktora yapması 
onun hem Frederic Barlett, Max Wertheime gibi önemli bilim insan-
larıyla tanışmasına sebep oldu hem de Batı’yı daha iyi tanıma fırsatı 
buldu. Fransız ihtilali ve sonrasında yaşanan Sanayi İnkilabı ile Avrupa 
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modernleşmede ve teknolojide altın çağını yaşarken yaklaşık son 150 
yılını içine düştüğü vaziyetten kurtulmanın yollarını arayan Osmanlı 
Devleti’ne de kurtuluş ve yükseliş adına ilham olmuştur. Ama ne acıdır 
ki Avrupa’da başlayan bu aydınlanma süreci Osmanlı Devleti’ni mil-
liyetçilik akımı ile etkileyecek ve isyanlara sebebiyet verecek. Oluşan 
sosyal buhran ve garabet neticesinde azınlıklara tanınan haklar imtiyazı 
ve bu hakların tanzim olması için oluşturulan baskılar sürecinde de Av-
rupa medeniyetine olan ilgi ve talep bazı münevver zümreler tarafından 
hayranlığa dönüşmüş ve sadece ilmine ve teknolojisine değil kültürüne 
de intisap ve intikal ihtiyacı duymuştur.  Durumun vahametini İsmail 
Hami şu sözlerle açıklar: “Avrupa’da görülen her şeyin taklid edilebi-
leceği kanaati bizim için bir an’anei siyasiye haline gelmişti ve daima 
bu hata işlenmiştir. Mesela; Rus kıyafetini, Belçika tüfenklerini, Türk 
sarıklarını, Macar eğerlerini, İngiliz kılıçlarını ve Fransız terbiyei aske-
riyesini bir araya getirerek Avrupavari alelacaip bir ordu teşkil ettik.” 
İşte bu ortam ve düşünceyle batılılaşmayı farklılaşma olarak görenler-
ce tahakküm edilen bu anlayışa karşı Mümtaz Turhan ‘Muhafazakâr 
bir kimlikle modernleşmeyi benimseyen biri’ olarak objektif ve millî 
bir olguyla ortaya çıkmış ve “Hakikatte, Türk halkıyla diğer medeni 
milletlerin halk tabakaları arasında bilgi bakımından büyük bir farkın 
bulunmamasına mukabil, Türk münevverleriyle (Bazı istisnalara rağ-
men) Garp münevverleri arasında uçurumlar kadar derin farklar vardır. 
Binanaleyh, Türkiye’nin geri kalışının sebebi, halkının cehaleti değil, 
münevverlerinin gerek keyfiyet, gerek kemiyet bakımından kifayetsiz 
oluşudur.” ifadesiyle tenkit ve tepkisini dile getirmiştir. Ziya Gökalp’in 
“Türkçüler, tamamıyla Türk ve Müslüman kalmak şartıyla, Batı me-
deniyetine tam ve kat’i surette girmek isteyenlerdir. Fakat, Batı me-
deniyetine girmeden önce millî kültürürümüzü arayıp bulmak, millî 
kültürümüzü ortaya çıkarmamız gerekir” ifadesini daha da geliştirip 
Batı’nın neden sadece ilim medeniyetini almalı, neden sosyokültürel 
yönünü uzak tutmalı gerektiğini karşılaştırmalı ve açıklayıcı şekilde or-
taya koymuştur. Esasında, Mümtaz Turhan’ın bilimsel hiçbir konuya 



51 Ülkü Ocakları • Nisan - Ağustos 2020

Hüseyin Kürşat GEZE

muhalefeti olmadığı gibi aksine bu tutumu her defasında savunmuş hat-
ta Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinde ki izle-
necek yolu Garp’ta var olan bilim ve teknolojide temellendirmiş ve bu 
alanda da sınırlı kalınmasını savunmuştur. Özellikle Deneysel Psikoloji 
Enstitü Başkanlığı döneminde (1960) Türkiye’nin Batılılaşma sürecini 
sosyolojik bir gözle tahlil etmiş, millî kültürü ve bireyi dikkate alan 
yöntemi sunmuştur. Bu minvalde özellikle eğitim alanına çok büyük 
önem vermiş ve bu alanda o zamana kadar ki en ciddi çalışmayı yapa-
rak Amerika ve Avrupa’ya öğrenci gönderip bilim ve tekniğini ülkemize 
getirterek kalkınmayı sağlamak istemiştir. “Binaenaleyh kalkınma veya 
garplılaşma ile ifade edeceğimiz bu umumi, bütün cemiyete şamil içti-
mai vetirenin gerçekleşmesinin tek çaresi garptan, ilimle, ona dayanan 
tekniği almaktır. Bunun için de bol sayıda birinci sınıf ilim ve teknik 
adamları yetiştirmek, hakiki ilim müesseseleriyle araştırma enstitüleri 
kurmak mecburiyetindeyiz. Hakikatte Japonya, Rusya gibi sonradan 
garp medeniyetine intisap eden memleketlerin muvaffak olmalarının 
sırrı da budur” derken de kalkınmanın anahtarını göstermiştir. 

“Bugün, ilim ve teknik , tarihin hiçbir devrinde görülmeyen bir 
sür’atle inkişaf edip ilerlerken, bizim buna hala seyirci kalmamız, ha-
lihazırı idame kaygusuyla gözlerimizi kapayıp faaliyetlerimizi başka 
tarafa çevirerek , kendimizi oyalamamız bir felaket doğurabilir. İki asra 
yakın bir zamandan beri, göremediğimiz bu hakikati hiç olmazsa şimdi 
kabul edip, bir an evvel çok sayıda ilim adamı yetştirmeye, ilim mü-
esseselerini kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Çünkü, bizim için biricik 
kurtuluş yolu budur.” sözüyle kararlılığını belirtmesi ve netice olarak 
eğitim bütçesinin okuma-yazmaya değil ilim mütehassısları yetişmesi-
ne ve teknik alanlara harcanmasını istemesi onun Millî Eğitim Bakanı 
olmasına teklif edilmesine rağmen engel teşkil edecekti. Çünkü Müm-
taz Turhan’a göre bu durum ‘Cahil bir topluma okuma-yazma öğretir-
seniz, okuma-yazma bilen cahil bir toplum elde ederseniz’ sözü gereği 
bir çelişki doğuracaktır.
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“Aksine hareket edildiği takdirde, elde edilecek netice bazı tavır 
ve hareketlerle,  kılık kıyafetin veya fikirlerin taklidinden ibaret olacak-
tır. Böylece, değişen bazı parlak dış görünüşün arkasında, asıl değişme-
si icap edenşeyler eskisi gibi devam edip gidecektir.”

Batılılaşma hareketlerinin başladığı tarihten bugüne, Türk Mil-
leti’nin içinde bulunduğu durum; ne tam doğulu, ne de tam batılı ola-
mayışının sebepleri, yaklaşık iki asırdır, onca yapılana rağmen hala 
batıyla aramızdaki mesafenin bırakın kapanmasını açılarak devam et-
mesi, yukarıdaki tespitle alakalıdır. Batılılaşma fikri altında, Batının 
sefahatinin, Batının milletlerin kalkınmasında bir faydası söz konusu 
olmayan değerlerinin alınması; adam yetiştirip, bunları atıl hale getir-
memiz, istihdam edemeyişimizden dolayı başka ülkelere kaçırmamı-
zın tek sebebi bu yanlış ve eksik anlamanın Batılılaşmanın merkezi-
ne oturtulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gerçeklik sadece 
modernleşmeyi yanlış saptanmasına sebebiyet vermemiş aynı şekil-
de halk ile aydın arasında da bir uçurum oluşmasına vesile olmuştur. 
Araştırmayı benimseme gafletine düşen aydın toplumunu tahkim ede-
memiş, kültürünü bağlı yaşayan toplum da aydınına yabancılaşmıştır. 
Dahası, bir milletin kalkınması defalarca ertelenmiştir. Öğrenciliği ve 
asistanlığını yapan değerli ilim adamı Erol Güngör;” Batı Avrupa’nın 
sanayileşmesi ve millet bünyesine geçmesinden sonra, o modele göre 
modernleşmeye çalışan bütün memleketlerde münevver tabakanın ya-
bancı kıymetleri benimseyerek halktan gitgide ayrıldığı görülmektedir. 
Münevverin medeni kıymetlerden önce ve onlardan ziyade sosyal ha-
yata ait Batılı kıymetleri olması, sadece Türkiye’de görülen bir durum 
değildir” diyerek durumu özetlemektedir. Mümtaz Turhan gelişmeleri 
ve politikaları dikkatle takip etmiş ve incelemiş, Batılılaşmanın anla-
mını ve istikametini belirtmiştir. Önerilerini, tahlillerini, teşhis ve ten-
kitlerini eserlerinde tek tek açıklayan Turhan, kayda değer bir yol ha-
ritasını ve bakış açısını bizlere miras bırakarak şu sözleri söylemiştir: 
“Türk münevverlerinin artık memleket gerçeklerini kabul edip, ona 
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göre tedbir almakla mükellef olduklarını duyabilmeleridir. Bu olma-
dıkça, Türk gerçeklerini inkar edip, onun dışında tedbirler aradıkça, bu 
memleketin hiçbir meselesinin halledilemeyeceğini bilmelidirler.”

Hulasa; çağdaş medeniyetin ilim ve tekniğini akılcı yollarla de-
ğerlendirilmesi gerektiğini savunan Mümtaz Turhan, bunlar dışında ki 
değer unsurların alınmasında medeniyetler arasında ki oluşacak çatış-
maya yol açmaması için gerekli önlemleri belirtmiştir. Ziya Gökalp ve 
arkadaşlarının ‘Muasırlaşmak’ mefhumunu geliştirerek eğitim hususu-
na öncelik vermiştir. Atatürk ilkelerine ve kalkınma konusunda da de-
ğerlendirmeler yapan Turhan, yaşamı boyunca 4’ü çeviri olmak üzere 
11 eser bırakmıştır.

Yazımızı, ilmin şahsiyetin gerekliliği olduğunu Mümtaz Tur-
han’dan öğrenen ve kendi fikirlerinin onun fikirlerinin devamı oldu-
ğunu söyleyen asistanı Erol Güngör’ün hocasını şu sözlerle tarif eden 
sözleriyle bitiriyoruz: “Kendisini tanıyan herkese derin ilhamlar vere-
cek kadar kuvvetli olan ahlaki şahsiyeti bile onun ilmi şahsiyetinden 
ayrılamazdı. Ben hayatımda onun kadar şahsiyetinin bütün boyutlarını 
bu derece ahenkli hale getirmiş ve hepsini ilimci düşünce esası etrafın-
da birleştirmiş ve bütünleştirmiş başka bir insan görmedim.”
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EROL GÜNGÖR’DE
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Hayatı

Erol Güngör Kırşehir’de 1938 yılında dünyaya geldi. Babası 
Hacıhafızoğullarından Abdullah Sabri Bey, annesi Zeliha Gülsen Ha-
nım’dır. Güngör, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. Ortao-
kul sıralarında eski yazıyı öğrendi, lise yıllarında Arapça dersleri aldı. 
Bu dönemde İslam-Türk kültür tarihinin ana eserlerini okumaya başla-
dı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir süre okuduktan sonra 
Mümtaz Tarhan’ın teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’ne geçti ve burada Felsefe Bölümü’nü bitirdi.

Erol Güngör 1957’de öğrenciliği sırasında kendi fakültesinde 
memurluğa başladı. Bu yıllarda Fransızca yanında İngilizce de öğrendi. 
Misafir profesör Hains’in laboratuvar asistanlığını yaptı ve derslerini 
Türkçe’ye tercüme etti. 1961’de Edebiyat Fakültesi’nden mezun olun-
ca Tecrübî Psikoloji Kürsüsü’ne asistan tayin edildi. Asistanlığı sırasın-
da Türkiye’de yeni bir ilim dalı olan sosyal psikolojiye yöneldi. Bu di-
siplinin önemli temsilcilerinden Krech ve Grutchfield’in eserini Sosyal 
Psikoloji adıyla Türkçe’ye çevirdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra 
dergi ve gazetelerde yazı yazmayı sürdürdü.

1965 senesinde Mümtaz Turhan’ın yönetiminde hazırladığı 

Betül Kübra GÜNGÖRDÜ
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Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon isimli teziyle doktor 
unvanını aldı. 1966 yılında Colorado Üniversitesi’nden sosyal psikolog 
Kenneth Hammond’un daveti üzerine Amerika’ya gitti. Bu üniversite-
nin Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde milletlerarası bir ekibin araştır-
malarına katıldı. 1968 senesinde Türkiye’ye dönerek Tecrübî Psikoloji 
Kürsüsü’nde sosyal psikoloji derslerini yürütmeye başladı. Askerliğini 
yaptığı senelerde hazırladığı Şahıslararası İhtilâfların Çözümünde Lisa-
nın Rolü ismini taşıyan teziyle 1970’de doçent oldu.

Üniversitede verdiği dersler ve ilmi yayınlarıyla Türkiye'de sos-
yal psikoloji dalını önemli bir alan haline getiren Güngör Başbakanlık 
Planlama Teşkilâtı’nda, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın 
çeşitli komisyonlarında görev aldı. 1978 senesinde, genel değerler 
sistemiyle ahlaki değerler arasındaki ilişkileri sosyopsikolojik açıdan 
incelediği Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar başlıklı takdim 
teziyle sosyal psikoloji profesörü oldu. 1982 senesinde Selçuk Üniver-
sitesi'ne rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 24 Nisan 1983 tarihinde 
İstanbul'da hayatını kaybetti.

Erol Güngör Ve Türk Milliyetçiliğinin Boyutları

Erol Güngör’ün bütün çalışmalarına yön veren esas özellik mil-
liyetçilik olmuştur. Türk Kültürü ve Milliyetçilik eserinde belirleyici 
öneme sahip iki soru yöneltiyor: “Millî kültürlerin varlığı ve zenginliği 
dünya medeniyeti için bir kayıp mı yoksa kazanç mıdır? Milliyetçiler 
bu hareketleriyle medeniyet dışında kalma gayreti mi gösteriyorlar.”

Güngör bu sorularını kültür değişmeleri mevzusu çerçevesin-
de cevaplandırıyor. Batı’yı örnek alan ülkelerdeki taklitçilik salgını-
nın netice vermemesinin ana sebebini bir kültürün kendi kaynağından 
uzaklaştıkça orijinalliğini kaybedeceği fikrine bağlıyor. Güngör burada 
uzaklaşma sözcüğünü coğrafi mesafe kadar da sosyal mesafe anlamında 
kullanıyor ve örneklendiriyor: “Amerika ile Türkiye hem coğrafi hem 
de sosyal mesafe bakımından birbirinden uzaktır.” Fakat bunun yanında 
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Amerika ile Meksika’nın coğrafi mesafesine rağmen sosyal mesafele-
rinin en az Türkiye kadar uzak olduğunu belirtiyor. Batı medeniyetinin 
yayılmasını da aynı minval üzere değerlendiren Güngör, medeniyete 
karşı yapılacak en büyük kötülüğün, manasını ve fonksiyonunu büyük 
ölçüde kaybetmiş şeylerin medeniyet adına empoze edilmesi olacağını 
söylüyor.

Erol Güngör millî kültürlerin, varlık ve zenginliğinin dünya me-
deniyetini soysuzlaşmaktan kurtaracağı gibi onun gelişmesi için de en 
büyük dayanağı teşkil edeceğini savunuyor. Bununla birlikte eski mede-
niyetlerin hepsinin çeşitli kültür farklılaşmaları sonucunda oluştuğunu 
çok iyi bilen Güngör, dışarıya kapalı bir yapıyı da savunmuyor. Bunu 
şöyle örneklendiriyor: “Kapalı ekonomiler bizim bütün ihtiyaçlarımızı 
karşılayamadığı gibi kapalı kültürlerde daima kısır ve cılız kalıyorlar, 
bütün icatların ana vatanı sayılan Çin medeniyeti binlerce yıl kirpi gibi 
kendi içine kıvrılmış ve minyatür medeniyet halinde kalmıştır.”

Erol Güngör bu anlamda, İslam medeniyetinin gerileyişini bü-
tün yükün Osmanlı Türklerinde kalması ve Türk kültüründen başka, 
bu medeniyeti destekleyecek kaynağın bulunmamasıyla izah edenlerin 
varlığından bahsederek, bu görüşe hak vermektedir.  Gerçekten Voltaire 
de çeşitliliğin bir zenginlik olduğuna inançla Doğu’da despot yöneti-
min varlığını ve özgür sanatın bulunmamasını İslam’a değil, Müslü-
manların eski Yunan kültürüne uzak kalarak, semitik kültür çevresinin 
kalıplarını benimsemesiyle izah eder. Burada Güngör eski Yunan kül-
türünü yücelten bir anlayışa inanmamakla beraber, kültür etkileşiminin 
zenginliğin ve ilerlemenin kaynağı olarak görmesiyle Voltaire’nin gö-
rüşleriyle uyum içerisindedir.

Neticede İslam’ı omuzlayan Osmanlı Türk’ü gerilemeye başla-
yınca tüm İslam Dünyası da gerilemiş olacaktır. Nitekim XVI. yüzyıl-
da Osmanlı’nın kültürel referans çevresini değiştirmesinden sonra bu 
geri kalma daha çok ortaya çıkmıştır. Çünkü Sultan Selim’in Mısır’ı 
fethedince bin kadar Eşari alimini İstanbul’a getirtmesiyle medreseler-
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de görevlendirmesi Eşari zihniyetini hakim kılmış ve müspet bilimler 
medreseyi terk etmeye başlamıştır.

Görüldüğü gibi kapalı yapılar ve kendi millî kültürüne; din veya 
başka bir sebeple sırt dönmek, geri kalmaya neden olmaktadır. O halde 
ilerlemenin hazır formülü olmasa da bunun yolunun millî kültürün saf 
bir şekilde içinde bulunduğu halk kitlelerinden geçeceği kesindir. Erol 
Güngör, milliyetçiliğin asıl hedefinin geniş kitlelerin iradesine dayanan 
bağımsız bir siyasi irade ve bu birlik içinde millî bir kültür meydana ge-
tirmek olduğunu belirtir. Milliyetçiliğin millî kültürle ilgili hedeflerinin 
ona halka dayanan bir modernleşme karakteri verdiğinden milliyetçi-
liğin, halkçılıktan ayrılamayacağı gerçeği üzerinde de durur : “Bütün 
milliyetçilik hareketleri zorunlu olarak halkçı olmakla beraber, prog-
ramında halkçılık bulunan bütün siyasi cereyanlar milliyetçi değildir” 
der.

O yıllarda ki Marksist sosyalist hareketin milliyetçiliği reddet-
mek mecburiyetinde olduğu halde halkçılık temasını nasıl menfi olarak 
kullandığının tespitini de yapan Erol Güngör, bir siyasi tutum meselesi 
olarak halkçılığın hakiki bir sosyal değişme programı mı yoksa siyasi 
bir taktik olarak mı kullanıldığı konusunda şüpheye düştüğünü söyler. 
Güngör bu şüphesinde son derece halklı görünmektedir. Adı halkçı olan 
bir takım partilerin isimlerinin tersine mevcut statükoyu korumaktaki 
radikal tutumları ve daha çok yoksul değil varsıl kesimlerden destek 
alması da halkçılık isminin aslında vesayetçiliğin taktik bir ifadesi ol-
duğunu göstermektedir.

Tarih içinde gelişen Türk millî kültürünü daha çok halk kitleleri-
nin muhafaza ettiğini söyleyen Güngör, millî kültürün modern imkan-
larla geliştirilmesi demek olan milliyetçiliğin, ister istemez, halk içinde 
yaşamakta olan temel kültür unsurlarına dayanmak zorunda olduğunu 
ifade eder. Ayrıca Güngör’e göre milliyetçilik, sosyal tabakalaşmanın 
çeşitli katlarına kıymet hükümleri yakıştırarak, bu tabakalardan biri ya-
nında taraf tutmayı reddeder. Ona göre, halk Marksistlerin proleterya 
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kavramı gibi bir sosyal sınıf olmadığı gibi, sınıf mücadelesinin tarafla-
rından biri de değildir. Güngör’ün bu fikirleri de güncelliğini korumaya 
devam etmektedir.

Günümüz sosyologlarından İmmanuel Wallerstein’de mevcut 
sistemin burjuva-proleterya gibi iki homojen sınıf değil; karmakarı-
şık bir ayrıcalık ve sömürü yumağı yarattığını söyler. Erol Güngör’e 
göre; “Milliyetçilik kitabı ve peygamberi bulunan bir doktrin olmadığı 
için, ona karşı genel itirazlarda bulunmak doğru değildir. Millî kudretin 
geliştirilmesi bir memlekette istilacı bir politikaya imkan verebilir, bir 
başka memlekette bağımsızlık hareketi halinde inkişaf edebilir, bir baş-
ka yerde bir kültür ve medeniyet hareketi halini alabilir. Yunan milli-
yetçiliğinde kilise büyük bir rol oynamıştır, bugünkü Arap milliyetçiliği 
dini ikinci plana atarak Arap dili ve sosyalizme dayanan bir birliği ger-
çekleştirmeye çalışıyor. Sömürgelikten yeni kurtulmuş ülkelerde eski 
sömürgecilere karşı düşmanlık millî hareketin esas itici gücünü teşkil 
ediyor, eski kudretine kavuşmak isteyen küçük devletlerde ise millî kül-
tür ve tarih şuuru bu gücü veriyor. Bütün bu milliyetçilik hareketlerini 
bir tek örneğe bakarak toptan red veya kabul etmek elbette yanlış olur.”

Türkiye’de milliyetçiliğin ortaya çıkışıyla ve gelişmesiyle ilgi-
li analizlerinden Erol Güngör’ün milliyetçilik anlayışı kolayca kavra-
nılabilir. Milliyetçilik hareketlerinin tarihinin çok eskilere gitmesine 
rağmen Güngör, milliyetçiliğin modern bir millet olma yolunda rehber 
teşkil edecek bir fikir ve inanç sistemi olarak ortaya çıkışını Ziya Gö-
kalp’le başlatır. Gökalp hayatta iken onun otoritesi milliyetçileri bir ara-
da tutuyordu. Fakat zamanla Gökalp’ın ortaya koyduğu perspektif aynı 
kalmakla beraber bu geniş perspektif içinde hususi meselelerin çözümü 
fikir ayrılıklarına yol açmıştı. Cumhuriyet devrinin başlarında iktidar-
da bulunanlarla, onlara muhalefet eden milliyetçi aydınlar arasındaki 
anlaşmazlık, her iki grubun milliyetçiliği değişik şekillerde yorumla-
maları ve uygulamalarından kaynaklanıyordu. Erol Güngör’e göre bu 
yorum farkı inkılapçıları şöven bir milliyetçilikten otarşi ve despotizme 
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kadar götürmüş, bu kadro dışındaki milliyetçileri ise başlıca iki görüş 
etrafında toplamıştır: 

Anadoluculuk ve Türkçülük. Her iki cereyan da kaynağını Gö-
kalp’ten alıyordu. Ancak her iki taraf farklı fikir ve aksiyonlara sahip-
ti. Türkçüler de Anadolucular da CHP inkılapçılarının Türk tarihini ve 
Türk milletini hem tarih öncesi çağlara kadar götürüp hem de Cum-
huriyetle birlikte ortaya çıkmış gibi göstermelerine karşı çıkıyorlardı. 
İnkılapçılar Türk milletini İslam medeniyeti dairesinden çıkarmak ve 
Batı’ya bağlamak maksadıyla tezatlarla dolu bir tarih tezi ortaya atmış-
lar, Türklerin İslam’a girmelerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar 
olan devreyi karanlık bir fetret devri olarak göstermişlerdi. Türkçüler-
le Anadolucular İnkılapçı tarih tezine farklı noktalardan hücum ettiler. 
Türkçülerin başı olan Dr. Rıza Nur Türklerin İslamiyet devresini Batı 
medeniyeti adına değil, Arap ve Acemlerin Türkleri millî şuurdan ve 
birlikten uzaklaştırdıkları iddiasıyla reddediyordu. 

Nitekim Rıza Nur, Türk Tarihi kitabında Orta Asya’da Müslü-
manlığın yayılışını “Arap emperyalizminin yayılışı” olarak gösterir. 
Türkçüler İslam medeniyetinin Türkleri millî hasletlerinden uzaklaş-
tırdığı noktasında inkılapçılarla aynı fikirde idi. Fakat Türkçüler İnkı-
lapçılar gibi Avrupacı olmadıkları için yeni Türkiye’nin kültür temel-
leri atılırken Batı’nın değil eski Türk kültürünün esas alınmasını tercih 
ediyorlardı. Erol Güngör Anadolucuların tezini daha realist ve Gökalp 
çizgisine daha yakın bulmaktadır. Anadoluculara göre Oğuz Türkleri 
Anadolu’ya yerleştikten sonra orayı kendi vatanları yapmışlar ve bir 
Müslüman Türk milleti ve devleti meydana getirmişlerdir. Anadolucular 
Türkiye dışındaki Türkleri akraba kabul ediyorlardı ama Anadolu’daki 
Türkler buradaki bin yıllık hayatı içinde kendisine mahsus bir “millî 
hafıza” tesis etmişti. Şu halde Türk milleti denince esas itibariyle Ana-
dolu’da yaşayan insanlar akla gelmeliydi. Anadolucuların ırk esasına 
dayanan bir millet anlayışını tamamen reddettiklerini belirten Güngör, 
onların Turancılığı da bir hedef olarak düşünmediklerini ifade etmek-
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tedir. Güngör Anadolucuların realistliğini beğendiğini onların Türk de-
mokrasisine olan katkılarını belirterek göstermektedir : “Türkçüler tek 
parti iktidarına karşı radikal bir muhalefet yaptıkları halde Anadolucu-
lardan bir kısmı başka bir siyasi parti bulunmadığı için iktidar partisine 
gitmişler ve orada milliyetçiliğin en önemli hedeflerinden biri olan de-
mokrasiyi yerleştirmek istikametinde büyük gayretler göstermişlerdir. 
Denebilir ki tek parti idaresinin demokrasiye geçiş hareketine kolaylık 
göstermesinde en önemli iç amillerden biri de parti içindeki Anadolucu 
milliyetçiler olmuştur. ”

Erol Güngör millî kültürü esas alan ve bu esas içerisinde İslam 
faktörüne ağırlık veren bir milliyetçilik ortaya koymaya çalışmıştır. 
Bununla birlikte Türkleri başka Müslüman cemiyetlerden ayıran pek 
çok hususiyetleri vardı ki bunlar Türklerin ayrı bir millet halinde teşek-
kül edişinden yani Türk olmasından ileri geliyordu. Şu halde Güngör’e 
göre Türklük ve Müslümanlık birbirinden ayrı şeyler olarak düşünüle-
mezdi. Yapılacak iş, bu unsurlardan birine bilhassa önem vererek diğe-
rini ihmal eden milliyetçi liderleri bu noktada birleşmeye davet etmekti. 
1950’lerde gençlerin teşebbüsü ile yapılan müzakere ve münakaşalar 
hiçbir fayda getirmese de liderlerin dışında realist, birleştirici bir milli-
yetçilik hareketi yeni kurulan Türk Gençlik Teşkilatı, Türk Kültür Oca-
ğı, Türk Milliyetçiler Derneği ve Milliyetçiler Derneği gibi kuruluşlarla 
devam ediyordu.

Erol Güngör’e göre aslında milliyetçilik düşüncesinin fikir pla-
nında yekpare bir bütün olması gerekmiyordu. Çünkü milliyetçilik bir 
doktrin veya dogmatik bir sistem değildir. Milliyetçilerin fikir planın-
da bir bütün teşkil etmesi onu yeni yeni problemler karşısında sahip 
bulunması gereken esneklikten mahrum edebilir. Güngör’e göre işin 
daha fena tarafı dogmatik bir sistem içinde ortaya çıkan ayrılıklar esnek 
ve hürriyetçi bir sistemde görülen ihtilaflardan çok daha şiddetli çatış-
malara ve böylece birleşme uğrunda kesin bölünmelere yol açacaktır. 
Gerçekten de yeni durumlara uyum sağlayabilecek bir genişliğe ve es-
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nekliğe sahip bulunan sistemlerde görüş ve menfaat ayrılıklarının temel 
çözüm yolu uzlaşma, monolitik doktriner sistemlerde ise ihtilaflardan 
kurtulmanın tipik şekli bir tarafın öbürünü hem şahıs hem de fikir ola-
rak mahkum etmesi veya kökten ortadan kaldırmasıdır.

Güngör bu hakikati şöyle ifade eder : “Bir sistemin unsurlarını 
ne kadar sıkı sıkıya, birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde birleştirir-
seniz, parçalardan birinin aksaması sistemin bütününü o kadar büyük 
bir ölçüde sarsacaktır. Bu yüzden tek partili ve tek sistemli rejimler 
hiçbir zaman ‘surda bir gedik’ açılmasına göz yummaz ve bir tarafta-
ki değişmenin, sistemi bütün olarak değiştirmesinden korktukları için 
hiçbir muhalefete, hiçbir fikir ayrılığına imkan vermezler. Şu halde mil-
liyetçiliği bütün teferruatiyle nizamlara bağlanmış yekpare bir sistem 
haline getirmek onun temel prensiplerine aykırı olacaktır. Milliyetçilik 
halka dayanan bir hareket olduğu için millî iradeye azami serbestlik 
tanımak, yani demokratik olmak zorundadır. Fikir hürriyetine imkan 
vermeyen bir milliyetçilik düşünülemez. Milliyetçi görüşün nüanslarını 
temsil eden grupların veya şahısların bulunması hareketin zaafını değil, 
gücünü gösterir.”

Erol Güngör’e göre Türk milliyetçilik hareketi, Türkiye’ye dış 
kuvvetlerin direkt tesir sahası dışında yeni bir hüviyet kazandırmak 
üzere doğmuş olup, içinde bulunulan hal ve şartların zaruri bir neticesi 
halinde gelişmiştir.

Bu görüş, milliyetçiliğin Batı medeniyetinin bir ürünü olduğunu, 
ilk defa orada ortaya çıktığını, diğer ülkelere girişinin de Batı taklitçili-
ğinin bir uzantısı olduğunu söyleyenlerin tam tersi bir görüştür. Aslın-
da tarihte milliyetçiliği devlet siyasetinde temel yapan ilk devlet: Asya 
Hun Devleti, ilk devlet adamı da Çin’in egemenliğini kabul edenlere 
Hun Kurultayındaki ünlü nutkuyla şiddetle karşı çıkan Çi-çi Şad’dır. 
O halde Türklerde milliyet şuurunun başlangıcını tesbit etmek zordur. 
Bununla birlikte Erol Güngör XIX. yüzyıl başından itibaren milliyet 
fikri ve millî devlet idealinin eski dini ve emperyal birlikleri sarstığını 
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da belirtir. Ona göre millî hüviyetlerin varlığı ve devamı sosyolojik ger-
çeklere uygun düştüğü gibi, İslam ile herhangi bir uzlaşmazlık halinde 
de değildir. Bu durum Türk milliyetçiliği için çok daha fazla geçerlidir. 
Çünkü Türklerin hepsi de Müslüman oldukları için Türk milliyetçiliği 
aynı zamanda bir İslami hareket halinde gelişmiş, İslamcılar - impa-
ratorluğun dağılma yılları hariç- bu harekete hiçbir zaman doğrudan 
cephe almamışlardır. Çünkü hakikaten yüzyıllarca Türk millî özellik-
leri İslam potası içinde eridiğinden Türk ve Müslüman aynı manaya 
gelmekteydi. İslamlığı kabul eden milletler arasında hiçbiri, kendi millî 
kimliğini eriterek İslam ümmeti içinde Türklerden daha ileri gitmemiş-
tir. Bunu 1914’lerde Türkçülüğün ileri gelenlerinden Ahmet Ağaoğlu 
şöyle dile getiriyor: “İslamiyet Türk’ün dinidir, din-i millisidir, kav-
misidir. Türk İslamiyeti cebren, mahkum, mağlup olarak değil, hakim, 
galip olarak kabul etmiştir. Bin seneden beridir ki İslamiyet’in en ağır 
yüklerini, omzuna alarak taşımaktadır. İslamiyet yolunda Türk her şeyi-
ni kaybetmiştir. Lisanını, edebiyatını, iktisadiyatını ve hatta bazen mev-
cudiyet-i kavmiyesini bile…”

Buna karşılık Arap milliyetçiliği ortak Arap dili etrafında doğan 
kültürü esas aldığı için, bu birlik içinde Müslüman Araplar kadar, Müs-
lüman olmayanlar da vardır. Aslında Arap milliyetçiliği Hrıstiyan Arap 
aydınlar tarafından başlatılmış, mecburen laik Arap kültürünü esas al-
mıştır. Bu nedenle Arap milliyetçileri ile İslam birliği militanları daima 
birbirlerine düşman olmuşlar, ve bu düşmanlık Mısır’ın Arap milliyet-
çisi lideri Cemal Abdül Nasır’ın Müslüman Kardeşler örgütünün lider-
lerinden çoğunu idam ettirmesine kadar varmıştır.

Arap dünyasındaki İslamcı-Milliyetçi çatışması Türk fikir hayatı-
nı da maalesef etkisi altına almış aynen Batıcıların Avrupa fikirlerini it-
halinde yaptığı gibi güya onlara karşı çıkar görünen İslamcılar da Arap 
dünyasının kendi şartları içinde oluşmuş ithal fikirleriyle Türkiye’yi 
değerlendirme yanlışına düşmüşlerdir. Arap milliyetçiliği bir anlamda 
İslam’ı arka plana atan bir süreçte geliştiği için Arap İslamcı aydınlar 
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tarafından çok sert karşılanmış ve bu fikir etrafında bir yazın kültürü 
oluşturulmuştur. Bunların Türkçe çevirilerini okuyan Türk İslamcıları 
Türk milliyetçiliğini de Arap milliyetçiliği ile aynı kefeye koyarak ona 
dışlayıcı bir tavırla yaklaşmayı İslam’ın gereği sanma hatasını yapmış-
lardır.

Milliyetçilik her zaman bir azınlık hareketi olarak başladığı için 
Osmanlı İmparatorluğu’nda dahi ilk milliyetçiler Türk asıllı olmayan 
Müslümanlar olmuştu. Erol Güngör’ün hususiyetle vurguladığı gibi 
bunların ardından devletin kurucu ve hakim unsuru olan Türkler ara-
sında da milliyetçilik kuvvetlenmeye başlayınca İslam birliğinin Avru-
pa karşısında çözülüp dağılmasından korkanlar, milliyetçiliğin İslam’a 
aykırı olduğunu iddia ettiler. Fakat öbür Müslüman unsurlarda “kavmi-
yet davası ” görürlerken onların bu davalarını İslam’a aykırı sayan bir 
gayretleri yoktu. Güngör üstelik bunların İslam birliği için en büyük 
gayretleri sarf eden ve Panİslamist ideolojinin şampiyonu olarak tari-
he geçmiş bulunan II. Abdülhamit’i İslam’ın hiç tasvip etmeyeceği bir 
despot saydıklarını söylemektedir. Neticede Erol Güngör’e göre İslam 
birliğini korumak ve geliştirmek isteyenler kendi devletleri dahil ol-
mak üzere bütün millî devletlere yabancı gözüyle baktılar. Reddettikleri 
millî devlet davası karşısında başka bir millî devleti tutamayacaklarına 
göre o zamana kadar hiç mevcut olmamış hayali İslam devleti modelle-
ri aramaya koyuldular. 

Güngör’e göre milliyet farklarını hesaba almayan bir İslam dü-
şüncesi kaynağını İslam dininden ziyade bazı siyasi durumlardan al-
maktadır. Ona göre İslamcılık şimdiye kadar hep hakim milliyete karşı 
hoşnutsuzluğunu doğrudan doğruya belirtemeyen etnik azınlıkların ide-
olojisi olmuştur. Bunların maksadı İslam ülkeleri arasında birlik sağla-
maktan ziyade kendi yaşadıkları ülkedeki milliyetçi politikayı nötralize 
etmektir. Bu azınlıklar ayrılıkçı bir politika takip edecek kadar kalaba-
lık ve güçlü olduklarını hissettikleri an kendi istikametlerinde bir mil-
liyetçilik hareketi açmaktan hiç geri kalmayacaklardır. Böyle bir güce 
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erişmedikleri müddetçe İslam davasının şampiyonu olarak görünmeye 
devam edeceklerdir.

Güngör çok isabetli bir tespitle Yunan, Sırp, Karadağ ve Arap 
milliyetçiliklerinin “Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir kurtuluş hareketi 
” olarak nitelenebileceğini velakin İnkılapçıların yaptığı gibi Türk mil-
liyetçiliğinin de böyle bir değerlendirmeye tabi tutulmasının akıl almaz 
bir iş ve yanlış olduğuna işaret ediyor. Bunun doğru olması halinde 
Millî Mücadeleyi, İmparatorluğu ayakta tutmak isteyenler ile, onu yı-
kıp Anadolu yarımadasına çekilmek isteyenler arasındaki bir savaştan 
ibaret sayma gibi “mantık dışı düşünce ” ve çıkarsamalara varmamız 
gerektiğini düşünür. Erol Güngör Türkçülerin ve İnkılapçıların, Os-
manlı-Türk kültürünü Arap ve Fars kültürlerine tabi olmakla suçlama-
larını kabul etmez. Güngör “En büyük temsilcisinin biz olduğumuz bir 
medeniyetin millî karakterimizi bozduğunu” iddia etmenin pek gülünç 
düştüğünü belirtir. Güngör, tarihinin büyük bir kısmını Türk hanedan-
ların egemenliğinde geçiren İran’ın ve yüzlerce yıl Türk egemenliğinde 
kalan Arapların bu tür iddialarının mazur görülebileceğini fakat Türk 
aydınlarının kendi kültürlerine böylesine sırt çevirişlerinin kabul edile-
meyeceğini belirterek, bu durumu hayretle karşılayan Yugoslav bir ta-
rihçinin bu görüş sahiplerine söylediği şu sözleriyle kendi fikirlerini de 
özetliyor: “Öyle görünüyor ki Türklerden en son kurtulan siz oldunuz.”

Osmanlı geçmişine sahip çıkan Erol Güngör yaşadığı dönemin 
karmaşası ve kutuplaşmaları içerisinde Türk milletinin yaşama irade-
sinin hem ürünü hem de sigortası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ihmal 
etmemektedir. Bilindiği gibi 1970’li yıllar ideolojik hegemonya müca-
delesinin Türkiye’nin varlığını ve bütünlüğünü tehdit edecek noktaya 
kadar ulaştığı yıllardı.

Sovyetler Birliği’nin ağır baskısı altındaki Türkiye’nin solcu bir 
yönlenmeye maruz kalmasının “ölüm denemesi” manası geldiğine işa-
ret eden Güngör, sağcılığın bu tehlikeyi bertaraf etmesine karşın Cum-
huriyet rejiminin veya modernleşmenin akibeti konusunda endişelere 
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yol açtığını da belirtiyor. Sağcılık ve solculuk terimlerinin bizde henüz 
bir endüstri ülkesindeki gibi kesin manalar içermediğine işaretle Ata-
türkçülük adı verilen yeni bir ideoloji denemesine dikkat çeken Güngör, 
herkesin bu ad altında kendilerine göre iyi ve doğru bildiği şeyleri ileri 
sürdüklerini, bu suretle hakikatin objektif kriterleri yerine bir insanın 
şahsını ikame etme yanlışlığına düştüklerini belirtiyor. Bununla beraber 
Güngör, Atatürkçülüğün “50 yıllık genç cumhuriyetin yaşama çabasını 
temsil ettiğine” inanmaktadır.

Erol Güngör, solun bir ölüm denemesi; sağın da bazı endişeler 
serdetmesinin devleti tek çıkar yol olarak Atatürkçülüğe sevk ettiği tes-
pitini yapmaktadır. Sonuç olarak Güngör Atatürkçülüğü 1970’li yılların 
ideolojik aşırılıklarına engel olmak ve plüralist demokrasinin yaşama-
sı için icat edilmiş “bir siyasi tedbir” olarak yorumlamaktadır. Aslında 
Erol Güngör düşüncesinin ortaya koyduğu milliyetçilik her iki kaygıyı 
da sona erdirecek mahiyettedir. Çünkü Erol Güngör’e göre her şeyden 
önce milliyetçilerin temel prensibi: Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Bu prensip her türlü mezhep ve 
bölge ayrılıklarını da reddettiği için bu türlü ayrılıkları ve farklılıkları 
siyasi menfaat için basamak yapmak isteyenlerin karşısında birleştirici 
olacaktır. Milliyetçiliğin İslam dini dışında düşünülemeyeceği fikrinin 
de milliyetçileri birleştiren bir prensip olduğunu kaydeden Güngör, İs-
lamiyet’in Türk millî kültürü içinde mütalaa edildiği için zaten laiklik 
prensibine aykırılığının bahis konusu olamayacağını belirtmektedir.

Milliyetçilerin Türk devleti, Türk milleti ve vatanı gibi Türk tari-
hini de bir bütün kabul ettiklerinden hareketle Türklerin büyük bir im-
paratorluğun ve büyük bir medeniyetin çocukları olduğunu vurgulayan 
Güngör, Türk milliyetçiliğinin sömürgecilerin işgalinden kurtulmak ve 
devlet kurmak için yapılan siyasi istiklal mücadelelerine, yahut sıfırdan 
başlayan millî kültür yaratma hareketlerine benzemediğine dikkat çe-
kerek Türk siyasi hayatının farklı tecrübesine ve dolayısıyla Türk milli-
yetçiliğinin ve onun dayandığı Türk millî kültürünün orijinalitesine ve 
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kendine özgülüğüne değinmektedir. Erol Güngör’de Türkiye’nin millî 
kültür davası sadece bir akademik spekülasyon konusu değil, aynı za-
manda bir millî politika meselesidir. Dolayısıyla milliyetçilik “birlik” 
prensibine dayanan milliyetçilerin bir memleketi ayakta tutma ve bir-
lik içinde yaşatma çabasıdır. Bunun için millî birliğin fikir temellerini 
işlemek ve birlik şuurunu kuvvetlendirmek her milliyetçinin en büyük 
vazifesidir.
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GALİP ERDEM’DE
ÜLKÜCÜ’NÜN ÇİLESİ

İster devir değişsin ister yeniçağlara geçilsin ne derdi değişir ül-
kücünün ne de çilesi biter. Ülkücülük sadece sözle temin edilmez, bir 
yaşayış biçimidir. Ülkücülüğün özünü, derdini, gayesini ve çilesini en 
güzel öğrendiğimiz büyüklerimizden biri de Galip Erdem’dir. O yaşadı-
ğı ülküyü tanımlamış, tanımladığı ölçüde de yaşamış en güzel örnektir. 
Yazdığı köşe yazılarıyla adeta hem kendi dönemi hem de bugünün ül-
kücüleri için gidilecek yol haritasını çizmiştir. Çünkü onun söyledikleri 
belli bir zamanı değil ülkücünün fıtratını kapsar. Ülkücünün dününü, 
bugününü ve yarınını...

O kendini şöyle anlatır: “ İnsan vardır, kendini dünyanın mihve-
ri sanır; insan vardır, kendini aşan bir büyük gayenin vasıtası olduğu-
na inanır. Ben inananlardanım.”  İşte ülkücü inanandır, hangi zulmün 
zindanında olursa olsun hangi kuyuya atılırsa atılsın inanç ve imanıyla 
gayesi uğrunda yaşayandır. 

Galip Erdem’e göre beşeri plandaki vazifelerimizin en başta ge-
leni ve en ziyade saygıya değer olanı da, bütün gücümüz ve kabiliye-
timizle, milletimizin emrinde yaşamaktır. Bu inançla başlayan millete 
hizmet anlayışı ülkücünün sırtladığı ülküsü olmuştur. 

Yolların dikenli olduğunu bilir bütün çileyi göze alarak arkasına 
dönmez hep ileri yürür. Çünkü o zahmetsiz yolu seçmez zahmette rah-

Fadime AYYILDIZ
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met olduğunu bilir. Hayatını adadığı vatanı, milleti ve bayrağı için işte 
bu çile ona nimettir. 

“Gün olur, ülküsüz insanlara gıpta ile bakasınız gelir. Rahat ya-
şarlar. Tıpkı Şairin söylediği gibi: “Akl u Şuur”ları vardır, güzel se-
verler. “Bade” içerler ve nihayet göçüp giderler. Ülkücülerin hayatı 
bambaşkadır. Sözlüklerinde rahatlık kelimesinin yeri yoktur. Daimi bir 
mücadele içinde ömür tüketirler.”

O kendini zirveye çıkartanlardan değildir. Düne ve bugüne bakar-
sanız bunu çok iyi görürsünüz. Çünkü Ülkücü alan olmamıştır aksine 
ömrünü, son kurşunu ve bütün emeğini davası, inandıkları için harca-
yan olmuştur. İşte bu ülkü erleri için önemli olan karınca misali taşıdık-
ları bir damla sudur. 

“Hemen herkesle, her şeyle zaman zaman çatıştıkları görülür. Ar-
kadaşları ile aileleri ile hatta sevdikleri ile... Belli bir ülkünün esasla-
rından ziyade, politikanın değişen icaplarına uymayı tercih eden kudret 
sahipleri ile de sık sık ihtilâfa düşerler. Çok defa, başları belâya girer; 
gene de sinmezler. Bu hâlleri “kalabalık”a göre, uslanmamaktır; kendi-
lerine göre de, yılmamak.”

Ülkücüyü herkesten ayıran inancıdır. Kimi paraya kimi şana şöh-
rete inanır ve bunun için herkesi, her şeyi harcamaktan sakınmaz. Ül-
kücü ise ne insan harcar ne de değerlerini harcatır. Her devirde önüne 
engeller konsa da o ülküsünü yaşamaktan vazgeçmez. Ülküsüzler tara-
fından ülküsüyle suçlanır. Hâlbuki insan inandıkları kadardır ve ülkü-
cünün inandıkları her zaman kendisinden önce gelir.

“Ülkücü dünya nimetlerinden yana nasipsizdir. Gözü yoktur ki, 
nasibi olsun. Bir lokma, bir hırka ona yeter. Paraya karşı o kadar müs-
tağnidir ki, halkın hayretine sebep olur. Herkesin istediğini istemez, ne 
istediğini de herkes anlayamaz. Kendi zevkleri dışında zevk tanımayan-
lara göre “zevksiz” bir adamdır. O böyle davranışlara hiç önem vermez. 
Elverir ki, inandığına dokunulmasın!”
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Onun için önemli olan inandıklarıdır, inandıklarına dokunulması-
nı istemez. İşte O, kalabalıklara göre dertsiz başına dert almış, boyun-
dan büyük işlere kalkışmış, boşa küre çekmektedir. Ama gün gelir gemi 
su almaya başlayınca gemiyi ilk terk eden o kuru kalabalık olur. Gemiyi 
kurtaran da bu hor görülen insanlar olur. Asıl vatanseverler…

“Kalabalığın nazarında o, zavallı bir hayalperesttir. Olmayacak 
fikirlerin rüyasına dalmış öylece uyumakta, başkalarını da uyumaya 
teşvik etmekte... Bir gün fikirlerinin gerçekleştiği görülse bile, O’na 
hiç kimse “aferin” demez. Üstelik “böyle olacağı zaten belli idi” buyu-
rulur.”

Aslında derin uykudakiler o kalabalıktır ve ülkücü, bütün bu zor-
luklara rağmen fikirlerini yaşar, yaşatmaya çalışır. O desinler için ko-
nuşuyor, desinler için yaşıyoruz diyen bu kalabalıklara asla karışmaz. 
Aksine o ülküsü için hiçliğe erken kavuşandır. Düşünen ve fikri müca-
dele verendir.

Erdem, Ülkücünün ülküsü ile münasebetini, hakiki bir aşkta 
sevenle sevgilinin münasebetine benzetir. Hep verir, hiç alan olmaz. 
Sevgili nazlıdır, sitemi eksik etmez, incinmeye de hiç gelemez. Di-
ğer sahaların aksine sevgili bahis konusu oldu mu Ülkücü, baştanbaşa 
hassasiyet kesilir. Şahsına fenalık yapanlara pek aldırmaz ama ülküsüne 
yan gözle bakanlara tahammülü yoktur. Sadakati için karşılık bekle-
mez, mükâfat istemez, bir garip kişidir… Ülküsüne hizmet edenlere 
son derece hürmetkârdır. Gerçek âşıklar gibidir; kıskanmaz. Sevgilinin 
sevildikçe güzelleşeceğini bilir. Sevmenin gururu yegâne süsüdür.

Ülküsüne olan bu bağ, onu her zorluk karşısında diri ve ayakta tu-
tar.  Vazgeçmez, yılmaz yoluna devam eder karanlıkta ise o yolu aydın-
latan ışık olur Galip ağabey gibi. Ondaki millet sevgisi, ölümüne kadar 
sürecek emsalsiz bir aşktır. Maddi zevklerini hayatın gayesi olmaktan 
çıkarmış, şahsi dertlerini daima ihmal etmiştir. Ruhu ile tarihinin artık 
hayal olmuş sahifelerini içinde yaşar.
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“Ülkücünün en çok dinlediği “nasihat”tır. “Yapma!” derler, “Ha-
yatını heba etme!” derler, “Gününü gün et!” derler. O kadar çok şey 
söylerler ki, hiç bitmez. O hepsini dinler, ama hiçbirini tutmaz, gene 
bildiği gibi yaşar. Ülkücülerin en amansız düşmanları “eyyamperest” 
lerdir. Menfaatlerine tapan bu adamlar, daha çok kazanmalarına, daha 
rahat yaşamalarına mani olacak sanırlar da, ülkücüleri ezmeğe çalışır-
lar! Ne garip tecellidir ki, ülkücünün gayretlerinden en çok faydalanan-
lar da “eyyamperest” lerdir.”

Ülkücü vatanını dört bir yandan sarmış ayrık otlarıyla mücadele 
eder. Derdi çok olanın çilesi biter mi? Bitmez tabi ki…

Galip Erdem ülkücü olmak kadar ülkücü kalmanın da güçlük-
lerine işaret eder. O ülkücü adayı olunduğundan bahsederek, gerçek 
ülkücülüğe ne kadar yaklaşabildiğimizin hesabının son nefeslerimizi 
verdikten sonra çıkarılacağını söyler. Nefsin, ülkücü kalabilme ülkü-
sünde önemi vurgular ve nefsini yenebilen bir yiğidin, bütün dünyayı 
yenmiş saydığını söyler. 1960’lardan günümüze hitap eden yazıları, 
kaleminin kalıcılığının ve unutulmayacağının göstergesi olsa gerek. O 
kendi zamanında olduğu gibi bugünde yol göstericidir. Köşe yazılarına 
sığdırmaya çalıştığı fikirleri bize dünü olduğu kadar bugünü de kolayca 
anlatabiliyor.

“Gün gelir, ecel hükmünü icra eder, ülkücü dünyasını değiştirir. 
“Kalabalık” O’na acır, daha iyi yaşamış olmasını temenni eder. Hâlbuki 
o, inançları uğrunda yaşamanın hazzını tadamadıkları için ömrü boyun-
ca “kalabalık”a acımıştır.”

Bu yazı vesilesiyle Galip Erdem ağabeyi rahmetle anıyorum.
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SEYYİD AHMET ARVASİ’DE
TÜRK - İSLAM ÜLKÜSÜ

Türk milleti, “muvahhid” bir millet olarak tarihin her döneminde 
tevhid itikadının tarafı olmakla şereflenmiş ve hakkı batıla üstün eyle-
mek için maddi-manevi bütün varlığını tevhid mücadelesinin yolunda 
seferber etmiştir. Hz. Muhammed’in tevhid dini İslamiyet’in risâleti ile 
vazifelendirilmesinin hemen sonrasında Türklerin bu “nebevi” çağrıya 
iştiyakı gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed’in (sav) Türkler hakkındaki 
methedici birçok hadis-i şerifleri Türk milleti için başka milletlere nasip 
olmayan bir onur vesilesi olmuştur. Asr-ı saadette, Sahabe dönemin-
de ve Tabiin döneminde Türklerin, İslam dünyasındaki bilhassa askeri 
varlığı sürekli olarak artmıştır. İslam dünyası içerisinde sürekli olarak 
artan Türk askeri varlığı için Abbasilerin “Hükümet-i İslam” oldukları 
dönemde “Samarra” adında ordu-şehir kurulmuş ve bu şehirde sayıları 
250 bini bulan Türk askeri varlığı teşekkül etmiştir. Türklerin şecaat-
kâr askeri karakteri ve keskin sevk ve idare yeteneği zaman içerisinde 
İslam Devletinin bürokrasisini ele geçirmelerine vesile olmuştur. 1058 
tarihinde Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Abbasi Halifesi Kaim-Biem-
rillah tarafından “Sultanü’l Müslimin” ilan edilmesi ile birlikte Türkler 
İslamiyet’in hamisi, yöneticisi, gözeticisi olmuşlar ezcümle “Hükü-
met-i İslam” olmuşlardır. 

Ziya BÖLÜK
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Türk milleti yüklenmiş olduğu bu idari ve askeri misyon ile İs-
lam’ın çağları aydınlatan nurunun parıldattığı kılıcını büyük Türk Bil-
gesi Şey Edebalı’nın dediği gibi “yaşatmak için kaldırıp indirtmiş” ve 
İslamiyet’in dalga dalga Anadolu coğrafyasına yayılmasını sağlamıştır. 
Böylelikle ikinci bin yılın ilk üç asrına müteakip Anadolu toprakları 
“Darü’l-Harp” olmaktan çıkmış “Darü’s-Selam” olmuştur. Anadolu 
coğrafyasının İslamlaşması ve Türkleşmesi kimi düşünür ve yazarlara 
göre dünyanın ikinci bin yılda yaşadığı en büyük inkılap olmuştur. 11. 
yüzyılda Türkler tarafından Anadolu coğrafyasında başlatılan fütuhat 
siyaseti 1453 yılında İstanbul’un fethi ve dolayısıyla Doğu Roma İmpa-
ratorluğunun yıkılmasıyla birlikte nebevi bir müjdeye masadak olacak 
şekilde sonuçlanmıştır. İ’la-yi kelimetullah gayesi ile hareket eden Türk 
milleti 15. yüzyılın ortalarından itibaren kıta ve deniz sahanlığında Av-
rupa içlerine kadar sokulmuş ve kesin askeri zaferler elde etmiştir. İsla-
miyet’in müdafaasında ve yayılmasında Türk Milletinin bu tavizsiz şe-
caatkâr kararlılığı haçlı dünyasında öyle derin izler bırakmıştır ki Haçlı 
dünyasının zihninde Türklük mefhumu İslam ile özdeşleştirilmiş ve 
bir bütün olarak karşılık bulmuştur. Batı’nın Müslüman olan bir kişiye 
“Türk oldu” şeklinde yakıştırma yapması yine İslam’ın temel şartlarını 
Türklüğünde şartları olarak idrak ve ikrar etmeleri bu hususun en etkili 
örneklerini teşkil etmektedir.  

Türklüğün ve İslam’ın tarihsel bağında görüldüğü üzere Türk 
Milleti asırlar boyunca İslam’ın sancaktarlığını yapmakla birlikte bü-
tün varlığını İ’la-yi kelimetullah ve Nizam-ı âlem mefkûrelerini vakfet-
miştir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki Türk milletinin sahip olduğu 
“cihan hâkimiyeti mefkûresi” Yavuz Sultan Selim’in dediği üzere kuru 
bir cihangirlik davası değildir, asla olmamıştır.  Bütün bu fetihler Al-
lah’ın temiz ve en üstün biricik nizamı olan İslam’ın egemenliğini ve 
insanlığın temiz fıtratına ve onuruna yakışır bir şekilde yaşamını tayin 
ve temin etmek içindir. Bütün bu fetihleri gerçekleştiren Türk ordusu, 
merhum Necip Fazıl Kısakürek’in ifade ettiği şekilde bütün fetih coğ-
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rafyalarında “ardına çil çil kubbeler serpmiş” ve o kubbelerin altında 
insanlığın bedeni sıhhatti için; hamamlar, şifahaneler, temiz aşhane-
ler… Zihni sıhhati için; Kütüphaneler, medreseler, mektepler… Ruhi 
sıhhati için camiiler inşa etmiş ve her haliyle baştan aşağı mamur şehir-
ler imar etmiştir. 

İşte Müslüman-Türk milletinin İslamiyet namına bütün bu say-
dığımız sosyal, kültürel, siyasi ve askeri hizmetleri Türk-İslam Ülkü-
sünü teşekkül ettirmiştir. Bizzat tarihi inşa eden bu “rahmani” mefkûre 
bütün değerleri ile Türk tarihinin derinliklerinden kopmuş ve asırlar 
boyunca tekâmül ederek günümüze ulaşmıştır. Çağları aşıp günümüze 
intikal eden Türk-İslam Ülküsünün 20. yüzyılda en önemli temsilcile-
rinin başında Seyyid Ahmet Arvasi gelmektedir. Türk-İslam Ülküsü-
nün sistemleştirilmesinde ve yeni nesillere aktarımında büyük gayret 
ve hizmetleri bulunan Seyyid Ahmet Arvasi 15 Şubat 1932 tarihinde 
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. “Dünyada tek Türk 
kalsa o ben olurum” diyen büyük âlim Abdülhâkim Arvasi ile aynı ai-
leye mensupturlar. Bu aile Peygamber efendimizin soyundan gelmekte 
olup “Seyyid”dirler. Bu mümtaz ailenin Türk milletine muhabbetleri 
coşkun ve Türk milliyetçiliğine istidatları aşkındır. 

Seyyid Ahmet Arvasi’ye göre Türk-İslam Ülküsünü yoğuran 
ve günümüze intikal ettiren üç zümre vardır ki bunlar; Peygamberler 
silsilesi, Sahabe kadrosu ve Veliler cemaatidir Seyyid Ahmet Arvasi, 
Türk-İslam Ülküsünü tevhid itikadının ve mücadelesinin merkezine 
oturtmaktadır. Ayrıca Arvasi, Türk milletini tarihin en eski devirlerin-
den itibaren tek bir Allah’a inanan muvahhid bir millet olarak kabul 
etmektedir ki Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin “yeryüzünde putu 
olmayan tek milletinin Türk milleti” olduğuna dair kanaati ile benzeşlik 
göstermektedir. 

Seyyid Ahmet Arvasi’nin Türk-İslam Ülküsü anlayışı inceldiğin-
de görülmektedir ki Türk’e ve Türk milliyetçiliğine olan muhabbetinin 
Türk milletinin “Allah’ın ordusu” hüviyeti ile İslam’ın sancaktarlığını 
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yapması, her milletten daha çok İslam’a olan hizmetleri ve İslam uğ-
runa gösterdikleri kahramanlıklar yatmaktadır.  Öyle ki Seyyid Ahmet 
Arvasi “Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah mü-
minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu kendisinin 
onları seveceği onlarında O’ nu seveceği bir kavim getirir ki Onlar Al-
lah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezler. 
Bu Allah’ın bir lütfu ve inayetidir ki onu kim dilerse ona verir. Allah 
ihsanı bol olan, en çok bilendir.” (Kuran-ı Kerim, Maide suresi 54.)  
ayetinin tefsir âlimi Van-i Mehmet Efendi tarafından yapılan tefsirinde 
Arap kavminin tehdit edildiğini ve onların yerine gelecek kavmin Türk 
milleti olduğunun belirtildiğini ifade etmektedir ki kendisinin de bu gö-
rüşte olduğunu ve Ashab-ı kiramdan sonra İslam’a en büyük hizmeti 
Türk milletinin yaptığını dile getirmektedir.  . 

Seyyid Ahmet Arvasi’nin, milliyetçilik düşüncesi “laboratuvar 
ırkçılığını” reddetmektedir.  Daha kuşatıcı ve kapsayıcı kültürel bir 
milliyetçilik düşüncesine sahip olan Arvasi, Türk milliyetçiliğinin po-
litikasını belirlerken “içtimai ırk” kavramını kabul etmesi gerektiğini 
savunmuştur. İçtimai ırkın hususiyetlerini ise “soy birliği şuuru” ve 
“mensubiyet duygusu” olarak izah etmektedir. Ortak kültürün, ortak 
coğrafyanın, ortak hayat tarzı ve ortak mücadelelerin insanları bütün-
leştirdiğine dikkat çekerken sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bü-
tünleşmelerin sosyolojik bir zaruret olarak içtimai ırkı meydana getir-
diğini belirtmekte ve milliyetçilik görüşünü şu şekilde izah etmektedir. 
“Bizim milliyetçiliğimizde Batı’da olduğu gibi ırkçılık yoktur. Bizler 
Kur’an ve Sünneti rehber edinen bir milliyetçilik anlayışına sahibiz. 
Fakat İslam ve Türklük düşmanları bu iki mukaddes varlığımızı birbiri-
ne düşmanmış gibi göstermekten vazgeçmiyorlar. Türk devletini yıkmak 
ve Türk devletini parçalamak isteyen bölücüler sadece Türklüğe değil, 
İslam’a da ihanet etmektedirler...”

Seyyid Ahmet Arvasi, Türk milletini ve devletini İslam dünya-
sının birliği, beraberliği ve selameti için tek güç ve tek merkez olarak 
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görmekte, Türklüğün ve İslam’ın mukadderatının bir olduğunun vazge-
çilmez bir hakikat olduğunu şu sözleri ile savunmaktadır. “...Şunu kesin 
olarak biliyoruz ki Müslüman Türk milleti yeniden tarihine layık bir 
diriliş ve yükseliş hareketinde başarıya ulaşırsa İslam bütün ihtişamıyla 
tekrar bütün âlemi parlatacaktır. Tarih diyor ki Türk milleti yücelmiş-
se İslam’da yücelmiş Türk milleti çökmüşse İslam dünyası da perişan 
olmuştur. Bu sepetten bütün küfür Türk’e düşmandır…” Arvasi ayrıca 
Türk milliyetçiliği fikrini mazlum milletlerin kurtuluşu olarak görmek-
te ve şu sözler ile bunu ifade etmektedir. “Ben Afrika’nın ortasında 
bir zenci olarak doğsaydım yine Türk milliyetçisi olurdum çünkü Ben 
Amentü’ye iman ettiğim gibi iman ediyorum ki Türk milletinin de İslam 
âleminin de mazlum milletlerin de kurtuluşu Türk milliyetçilerindedir, 
Türk İslam Ülküsündedir.”

Seyyid Ahmet Arvasi’nin fikri hayatında ısrarla tepkili olduğu bir 
hususta Türklüğün ve İslamiyet’in birebirine zıtlık içerdiğine dair heze-
yanlardır. Bu hezeyanlara şiddetle karşı çıkan Arvasi “Hayretle gördüm 
ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, 
bu ülkede İslâm kelimesinden korkanlar var. Ve yine ürpererek gördüm 
ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete 
kapılan kişi ve çevreler var” sözleri ile bu duruma tepkisini göstermiş-
tir.  Seyid Ahmet Arvasi bu durumun “kapitalist” ve “komünist” emper-
yalizm tarafından İslam’ın yegâne umudu olan Türk Milletini yutmak 
için bu topraklarda suni bir şeklide ortaya çıkarıldığını savunmuş ve 
her iki emperyalizmin bu topraklarda Türklük ve İslam’ı çatıştırmak 
istediğini dile getirmiştir. Emperyalizmin bu oyununu bozmak için 
ise Müslüman-Türk milletine yaraşır bir şekilde karşılarına çıkılması-
nın gerektiğini savunan Seyyid Ahmet Arvasi bu oyunu bozmanın tek 
çaresini şu şeklide izah etmiştir. “Türk- İslam kültürüne, Türk- İslam 
medeniyetine, Türk- İslam ülküsüne bağlı,  Türklük şuur ve vakarına 
İslam iman, aşk, ahlak ve aksiyonuna sahip Türklüğü bedeni İslamiyet’i 
ruhu bilen milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti 
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yapmak özlemi ile çırpınan dünya Türklüğünün İslam dünyasının ve 
bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmek-
tir.” Seyyid Ahmet Arvasi’nin bu duruma bağlı olarak dikkat çektiği 
bir hususta “Türk-İslam Sentezi” kavramının yanlışlığı üzerinedir. Sen-
tez kavramının “tez” ile “anti-tez” arasında bir kavram olduğunu ancak 
Türklüğün ve İslam’ın zıt kavramlar olarak birbirinin tezi veya anti-tezi 
olmayacağını dile getiren Seyyid Ahmet Arvasi bundan dolayı Türk-İs-
lam sentezi yerine Türk-İslam Ülküsü kavramının kullanılmasın daha 
doğru olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç olarak bakıldığında Seyyid Ahmet Arvasi’nin Türk-İslam 
Ülküsü anlayışında Türklük ve İslamiyet bir bütünlük arz etmektedir. 
Türk milletinin asırlar boyunca İslamiyet’e yapmış olduğu ilmi, siyasi 
ve askeri hizmetler bu bütünlüğün en önemli göstergesi ve senedidir.  
Türklüğün güçlenmesini İslam’ın güçlenmesi olarak gören Seyyid Ah-
met Arvasi’nin düşüncesinde İslamiyet’in ve Türklüğün kaderi ve gele-
ceği birdir. Türklük ve İslamiyet sırtla-karın gibi birbirine geçmiştir ve 
tefriki mümkün değildir. İslamiyet mükemmel bir dindir; o dinin müda-
faası ve inkişafı Türk’ün mesuliyetindedir. Türk, İslamiyet’te ruhu bul-
muştur; İslamiyet, Türk’te gücü bulmuştur. Seyyid Ahmet Arvasi, dar 
bölge milliyetçiliğini ve ayrıştırıcı ırkçılığı reddetmekle birlikte daha 
geniş içtimai bir milliyetçilik anlayışını savunmaktadır. Bundan dolayı-
dır ki milliyetçilik anlayışı kapsayıcı ve bütünleştiricidir. 

KAYNAKÇA

Seyyid Ahmet Arvasi, Türk-İslam Ülküsü, 1. 2. 3. Ciltler. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (24. Cilt 210-211.)-
(41. Cilt 344-346.)
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DÜNDAR TAŞER’İN IŞIĞINDA:
VATAN VE NİZAM

Hayatı

Dündar Taşer 1925 yılında Gaziantep’te doğdu. Köklü ve gele-
nekli bir aileye mensup olan Taşer’in çocukluk ve okul yılları Gazian-
tep’te geçti. Lise bittikten sonra Kara Harp okuluna girdi. Okul yılların-
da 3 Mayıs 1944 Olaylarına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma 
açıldı. Mezun olduktan sonra ordunun değişik kademelerinde görev 
yaptı ve kurmay binbaşılığa kadar yükseldi.

27 Mayıs, Taşer’in hayatında önemli bir dönüm noktasını teşkil 
eder. İhtilalden sonra Başbuğ Alparslan Türkeş’le beraber hareket eden 
Taşer, 14’ler olayının içinde yer alır. 13 Kasım’da gerçekleyen bu olay-
la birlikte Taşer Fas’a diplomat olarak gönderilir. 1963 yılında Türki-
ye’ye dönen Taşer, siyasete atılır ve çok kısa süre içinde fark edilir.

1965 yılında Başbuğ Alparslan Türkeş, Ahmet Er, Numan Esin, 
Rıfat Baykal gibi kader birliği yaptığı arkadaşlarıyla, CKMP’de siyasi 
hayata girdi. CKMP’nin 30-31 Temmuz 1965 tarihlerinde yapılan ku-
rultayında, partinin GİK üyeliğine seçildi. 1967 Kurultayı’ndan sonra 
Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. CKMP’nin yeni döne-
minde fikri ve siyasi gelişiminde önemli katkılarda bulundu.

Hilal Nur ŞİMŞEK

“Milliyetçi Hareket’in temel vasfı: Türk’e zarar 
vermeyene müsamaha, Türk’e fayda vereni himayedir.”

Dündar Taşer
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Taşer 1965’de Gaziantep’den milletvekili adayı, 2 Haziran 1968 
seçimlerinde senatör adayı 1969 Genel Seçimleri’nde İstanbul’dan mil-
letvekili adayı oldu. İstanbul’daki adaylığında seçimi çok az bir farkla 
kaybetti. Mütevazi bir kişiliğe sahip olan Taşer siyaseti şöyle tanımlar: 
“siyaset hizmet aracıdır gaye değildir”

Milliyetçi Hareket’in öncülerinden olan Taşer, 13 Haziran 1972 
bir trafik kazası sonucunda rahmet-i rahmana kavuştu.

Dündar Taşer ve Vatan 

Dündar Taşer’e göre; dünyada Türk’ün bulunduğu her toprak par-
çası vatandır. Kerkük, Tebriz, Üsküp, Bahçesaray bu şehirlerin her biri 
Taşer için Gaziantep’ten farksızdı. O Türk’ün olduğu her yeri seviyor 
ve vatan olarak kabul ediyordu.

Eskiden vatan kelimesini, doğup büyüdüğümüz yer anlamında 
kullandığımızı hatta yabancıların bile böyle kullandıklarını belirtir. 
Mesela, İngilizcede ‘country’ köy, vatan, kır manasına gelir. Almanca-
da ‘vaterland’ baba memleketi demektir. Bize vatan kelimesi Arapça-
dan gelme bir kelimedir. Anlamı ‘oturulan yer’ demektir. Bizim fıkıhta 
geçen ‘vatan-ı sükna’, ‘vatan-ı asli’ kelimeleri ile idari teşkilatımızda 
geçen ‘ocak-ocaklık’, ‘yurt-yurtluk’ kelimeleri de aynı anlamda kulla-
nılmaktaydı. Bugün vatan deyince, hâkimiyetimiz altındaki toprak par-
çaları veya Türk bayrağının dalgalandığı yerler aklımıza gelmektedir. 
Gerçekte, ‘Türklerin vatanı’ veya ‘Türklerin vatanları’ derken bizim 
aklımıza hemen soydaşlarımızın oturduğu yerler gelmelidir.

Dündar Taşer asıl vatan toprağını bulmak için formül üretmiştir. 
Ona göre, nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Çünkü Yahya 
Kemal, Milli Mücadele döneminde Türk askerlerini anlatırken, bütün 
ecdat ruhları ile düşmana karşı birlikte çarpıştığını, hatta eskiden sade-
ce yeşil bayrakla saflar önünde görülen ecdadın bu defa ordu ile savaşa 
katıldığını söyler.
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İstanbul fethedilirken de ordunun önünde de bir ruh ordusu vardı. 
Eyüp Sultan, Hacı Bektaş, Hacı Bayram ve daha niceleri fethettiğimiz 
her yerde, müdafaa ettiğimiz her yerde daima ruhlar önümüzde olmuş-
lardır. Türk topraklarını, elimizden çıkmışlar dahil, gezin her kasaba-
nın fetih hikayesi vardır. Ya oradaki halkı Müslüman etmek için gitmiş 
bir veli kafirler tarafından şehit edilerek mezarı düşman elinde kaldığı 
için kurtarılmasını ister ve fetihte askerin önüne düşer, ya muhasara 
sırasında evliyadan biri askere gizli bir giriş yeri gösterir, ya bir veli 
düşmanın toplarını eliyle tutarak İslam askerini zarardan korur, ya da 
muharebenin en sıkıntılı anında beyaz atlı, yeşil sarıklı insanlar peyda 
olarak düşman saflarını darmadağın ederler. Bu ruhlardan hiçbiri gel-
mese bile fetih sırasında asker içinde bulunan bir veli şehit olarak yeni 
alınan yere defnedilir ve orası mukaddes bir toprak olur. İşte asıl vatan 
toprakları da buralardır. Bunun içindir ki türbelerin bizim için manevi 
değeri yüksektir.

Osmanlı’da Bağdat surlarına hücum ederken can veren Türk er-
lerinin gönlünde İmam-ı Azam’ın türbesi yatıyordu; Fahrettin Paşa’nın 
ordusu çekirge yiyip çarık kemirerek peygamber efendimizin mezarını 
savunmuştur. Bursa’yı işgalden kurtaran Türk askeri, Osman Gazi’nin 
türbesi önünde hora tepen Yunanlıyı kovalamıştır.

Dündar Taşer’e Devlet mi önemlidir? Vatan mı? Diye sorsalardı 
tereddütsüz ‘devlet’ derdi. Ona göre milli görüşümüzde vatan, asli ve 
en esaslı unsur değil; hâkimiyet sembolü olan bayraktır. Bayrak nereye 
gidiyorsa Türk de oraya gitmiştir.

Türk ancak bayrağın dalgalandığı yani devletin hakim olduğu 
yerlerde yaşayabilmiştir. Onun çekildiği yerde yaşayamamıştır. Taşer 
buna şu örneği vermektedir: 1774’de Kırım mirzalarının bir kısmının 
ihaneti yüzünden bu yarımada elimizden çıkıyor. Buraya Ruslar tara-
fından Rus taraftarı olan ve Şahin Giray ismini taşıyan bir Han getiri-
liyor. Kırım Türkleri, hıyanet sembolü olan bu Han’ı atıyorlar ve eski 
hanlardan Devlet Giray’ı başa geçiriyorlar. Devlet-i Aliyye’ye binlerce 
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imzalı ve mühürlü bir mazbata ile büyük bir heyet gönderiyorlar. Bu 
heyetin teklifi çok şaşırtıcı “Ya eskisi gibi size tabii oluruz, bizi yine 
siz idare edersiniz yahut da bize mülkünüzde yerleşecek bir yer gösteri-
niz; Kırım’ı toptan terk etmeye kararlıyız.” diyorlar. Bu teklif, Türk’ün 
devletsiz yaşayamadığının en açık örneğidir. Türk’e göre devlet, On-
suz yaşanmayan, yaşanamayacak olan yani vücuda zaruri bir varlıktır. 
Bunun en büyük sembolü de bayraktır. Sonuçta, yükseliş ve fütuhat 
devirlerinde daima ileriye giden ve Türkü de beraberinde götüren bay-
rak, gerileme devirlerinde aksine bir seyir izliyor. Yani bayrak nereye 
gidiyorsa Türk de oraya gidiyor. Türk bayrağının dalgalanmadığı yer-
de, yani devletin hakim olmadığı yerde yaşayamıyor. Demek ki, devlet 
ve onun hakimiyet yahut hükümdarlık sembolü olan bayrak, vatandan 
daha asli bir unsurdur.

Bizde ‘vatan’ kavramını, Namık Kemal’in çıkardığı söyleniyor. 
Şimdi Namık Kemal’in vatan dediği topraklarda yeller esiyor. Onun 
zamanında Tuna’ya, Yemen’e, Mısır’a, Trablusgarb’a uzanan vatan, 
şimdi avuç içi kadar bir yere sığdı. Kendi mutasarrıflık ettiği Sakız bile 
bugün bizde değil.

Taşer ayrıca vatan kavramının ve tarihimizin çarpıtılışını şöyle 
anlatır: “Benim neslimden olanlar imparatorluğumuzu haritada, yani 
kağıt üzerinde gördüler. Devletimiz bize göre bir coğrafya parçasından 
ibaretti, ama bu büyük coğrafya bile kitap sahifesine çizildiği zaman 
adeta avuç içi kadar ufak görünüyordu. Çocukluk çağı ile zaman idraki, 
mekan idrakini, içinde yaşadığı kasaba hudutları içinde kalmış olan 
genç bir insan elbette ki, dünyanın yarısını kucaklayan bir tarih vakıa-
sını kavrayamazdı. Biz dağılan devletimizden elde kalan toprakları da 
haritada gördük, ama bu harita aynı ebatta kâğıtlara çizildiği için en az 
imparatorluğumuz kadar yer kaplıyor, hatta teferruatlı olması yüzün-
den bize daha büyük gibi geliyordu. Yaşımız ve bilgimiz ilerledikçe önce 
coğrafyayı tanıdık. Cihan harbindeki bozgunda topraklarımızın elden 
gittiğini, bize sadece Anadolu yarımadasının kaldığını anlamadık. Ama 



81 Ülkü Ocakları • Nisan - Ağustos 2020

Hilal Nur ŞİMŞEK

öğretmenlerimiz bize hep yabancı milletlerin bizden ayrıldığını, bizim 
de kendi topraklarımıza çekildiğimizi söylüyorlardı. Biz bu tarih görü-
şü ile radyolarda her gün okunan Rumeli, Kırım, Yemen türküleri ara-
sında tezadı da fark edecek halde değildik. Ailemiz ve yakınlarımız ara-
sında Hicaz’da, Gazze’de, Balkanlar da hatta Azerbeycan’da savaşmış 
ihtiyarlar vardı; bunlar kaybettiğimiz topraklar için ağlar dururlardı. 
Öğretmenimize göre bunlar Arab’ın, Acem’in ülkesini korumak için boş 
yere kan dökmüşlerdi. Ama Kâbe’nin müdafaasında da bulunan dedem, 
Arap diye bir millet ve devlet tanımıyordu. O, İngilizlere karşı devleti-
mizin topraklarını korumak için savaştığına inanıyordu. Bilgisine saygı 
duyduğum öğretmenimizin ilkokul görmemiş dedemden cahil olduğunu 
anlamam için aradan uzun yıllar geçti. Bir gün İstanbul ve Edirne de 
elimizden çıksa, öğretmenimiz herhalde onların zaten Bizans toprağı 
olduğunu, bizim yine vatanımıza çekildiğimizi söyleyecekti. Bize va-
tanın iyi bir tarifini yapan olmadı, ama öyle anlaşılıyordu ki, vatan 
düşmanlarımızın bizden almadıkları yerdi. Wilson’un teklif ettiği plan 
gerçekleşseydi, Türk vatanı Konya vilayeti olacaktı. Acaba o zaman bi-
risi çıkıp da bizim buraya Orta Asya’dan geldiğimizi, başkalarının yur-
dunda haksız yere bulunduğumuzu söylese ne yapacaktık? Rumeli gibi, 
Suriye ve Irak gibi, Arabistan gibi, Mısır ve Kuzey Afrika gibi, Akdeniz 
adaları gibi, Balkanlar gibi, Budin ve Belgrat gibi Anadolu yarımada-
sını da sonradan almış değil miydik?”

Dündar Taşer’e Göre Nizam Kavramı

Türk milleti kendini dünyaya nizam vermek için yaratılmış bir 
kavim olarak kabul etmiştir. Bu inançla da cihan hâkimiyetleri kurmuş-
tur. Dünya’da nizamı sağlamak için de büyük mücadelelerden kaçın-
mamıştır. Fetihlerimiz, istilalarımız, bütün savaşlarımız bu gaye için 
yapılmıştır. Bu duygu bu inanç o kadar derin, o kadar köklüdür ki bu 
konuda “yol yordam bilmez”, “dirlik, düzen kalmadı” gibi yüzlerce ata-
sözlerimiz vardır. Sened-i İttifak’ta “Herkes büyüklüğünü küçüklüğünü 
bilecek” hükümleri de yer almaktadır.
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Türk tarihine baktığımız zaman, binlerce senelik geçmişi içinde 
birçok büyük zaferlere imza atmışız. Bir o kadar da sıkıntılı dönem-
lerden geçmişiz. Bütün bunlardan sıyrılarak yeniden cihan devletleri 
kurmuş isek bunun tek açıklaması cemiyet nizamındaki sert ve kararlı 
hayatiyet dolu cevherdir. Milletimizin asırlarca varlığını sürdürmesinin 
sebebi, “Nizam-ı Alem” anlayışı çerçevesi ile dünyayı ve olayları tan-
zim etmesinden kaynaklanmaktadır.

Osmanlı Hanedanı, “Nizam-ı Alem” için öz evlatlarının katline 
rıza göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet, bu husustaki meşhur kanununda 
“devletin ekber evlada intikal edeceğini”, şehzadelerin “Nizam-ı alem 
ve selamet-i din-ü devlet için” katledilebileceklerini müş’ir kanunu, o 
zamanki hukuk şinasların reyi ve içtihatları ile ortaya koymuş ve “bu 
atam ve ecdadım kanunudur, benim dahi kanunumdur, benden neslen 
ba’de neslin gelenler, mucibinde amel ideler.” diye istikbaldeki Osma-
noğullarına dahi emir vermiştir. Kardeş katline izin veren Fatih Sultan 
Mehmet, iki oğul sahibi bir hükümdardı. Sırf düzenin bozulmaması için 
oğullarından birinin feda edilmesine rıza gösterebilmiştir. Bu aslında 
çok takdir edilmesi gereken çok azametli bir karardır. Osmanoğlu, bu-
nunla milletin rahatı ve huzuru, alemin nizamı, devletin ve dinin sela-
meti için, kendi ailesinden kan fedakarlığı yapıyordu.

Taşer, nizam fikrinin sağlam temellere dayandığını Gaziantep’in 
İnkılâp Köyündeki Salah Ağa’nın; “Türk gene cihangir olacaktır. Bun-
dan şüphe eden kafir olur. Çünkü Allah bu milleti dünyaya nizam ver-
mek için yarattı.” Sözüyle olan inancı pekişmiştir. Taşer, nizamın bo-
zulmasını üç temel konuda işliyor: 1) Batılılaşma, 2) Yanlış demokrasi 
denemesi, 3) İdareden yoksun idareciler.

Batılılaşma, nizam desturunu bozmuştur. Çünkü batının üstünlü-
ğünü, onların kanunlarında, içtimai kıymet hükümlerinde sanmak ve 
onları olduğu gibi tercüme ve ithal etmekle aynı seviyeye geleceğimize 
inanmak hatası işlenmiştir. Onların hayatlarına uygun gelen unsurlar, 
bize ters geldi. İthal ettiğimiz nizam, bizim mazimize aykırı olduğu için 



83 Ülkü Ocakları • Nisan - Ağustos 2020

Hilal Nur ŞİMŞEK

bizimkilerle çatıştı. Bu çatışma sonucu nizam yıprandı.

Demokrasi denemesi nizamdaki bozulmayı artırdı. Hırslı ve basit 
politikacılar, siyasi usul tartışmalarını, saygısızlık, iftira, hakaret haline 
getirdiler, suratına tükürülecek kadar aşağılık davranışlar oldu. Suratına 
tükürülen kişi, bir süre sonra Cumhurbaşkanı seçildi ve sancakla selam-
landı. Ayrıca milleti idare etmeye soyunan erdemden uzak idareciler, 
saygısızlıklarıyla, terbiyesizlikleriyle, düzensizlikleriyle millete kötü 
örnek teşkil etmişlerdir.

Dündar Taşer, millet için yapılacak anayasanın, kanunun, nizamın 
oluşturulurken özellikle bir noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. 
Taşer’e göre, hiçbir kanun, hiçbir nizam ve hiçbir kişi milletten üstün 
olamaz ve üstün görülemez. Çünkü asıl olan millettir. Hizmet onadır ve 
her şey ona layık ve yararlı olduğu nispette muteberdir.
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NEJDET SANCAR VE
“KURTARICI BOZKURT”

Ömrünü Türk Milliyetçiliğine Adamış Bir Bozkurt: Nejdet 
Sancar

Hüseyin Nihâl Atsız’ın kardeşi Nejdet Sançar 1 Mayıs 1910′da 
İstanbul’da dünyaya geldi. Soyadlarının aynı olmamasının sebebi, 1934 
yılında soyadı kanunu çıktığı zaman Nejdet Sançar’ın askerlik göre-
vinde bulunmasından ötürü birbirleriyle haberleşemedikleri için farklı 
soyadlar tescil ettirmeleridir.

Nejdet Sançar’ın hayatı ağabeyi Hüseyin Nihâl Atsız ile birçok 
yönden benzerlik gösterir. O da bir edebiyat öğretmeniydi; 3 Mayıs 
1944 sonrasında tabutluklarda ve zindanlarda en ağır işkenceleri çekti, 
Türkçülük Davası’nda yargılandı. Sançar Beğ, Türkiye Komünizmle 
Mücadele Derneği ile Türk Ocakları’nda görev yaptıktan sonra (Atsız 
Ata’nın genel başkanlığında İstanbul’da kurulan fakat sonradan merke-
zi Ankara’ya nakledilerek adı Türkiye Milliyetçiler Birliği’ne çevrilen) 
Türkçüler Derneği’nin genel başkanlığını devraldı…

Halenur ANLAR

“Tarihimizi, şöyle bir gözden geçirirsek; sıkıntılı, tehlikeli ve genel 
olarak buhranlı her anda, ortaya çıkmış Bozkurtlar ile karşılaşırız.”

NEJDET SANCAR
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Nejdet Sançar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezu-
nudur. Askerlikten sonra Sivas Öğretmen okuluna edebiyat öğretmeni 
olarak tâyin edilmiş fakat zamanın Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yü-
cel’i karşılama törenine katılmadığı gerekçesi ile bu görevden alınmış 
ve Balıkesir Lisesi’ne atanmıştır.

Balıkesir Lisesi’nde görevine devam ederken Türkçülük – Turan-
cılık adı altında Mayıs 1944′de başlayan ve Hüseyin Nihal Atsız, Al-
parslan Türkeş, Ankara Konservatuarı Direktörü Orhan Şaik Gökyay, 
Hikmet Tanyu, Türk Tarihi Profesörü Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz 
Türkkan gibi Türkçülerin de bulunduğu davada tutuklanmış ve Sıkıyö-
netim Mahkemesi’nde yapılan duruşmalar neticesinde 14 aya mahkûm 
olmuştur. Bu arada Askeri Yargıtay, Türkçüler hakkındaki kararı esas-
tan bozmuş, yani Nejdet Sançar o zamanlar “Tabutluk” tabir edilen hüc-
rede 14 ay boşuna yatmıştı.

Nejdet Sançar, 1960 yılında 16 yaşındaki oğlu Afşın’ı kaybetmesi 
üzerine felç geçirmiş, Afşin için 1962 yılında Yeni İstanbul gazetesinde 
“Türk Gençliği Nasıl Olmalıdır?” konulu ödüllü bir yarışma düzenle-
miş, bu yarışma daha sonra ki yıllarda da devam etmiştir. Afşın’ın ölü-
mü üzerine amcası Hüseyin Nihal Atsız, Afşın’a Ağıt başlıklı duygusal 
bir şiir yazmıştır.

1960 yılında tek evladı, 16 yaşındaki oğlu Afşın’ı kaybedince 
üzüntüden felç geçirdi ve uzun tedavilerden sonra ancak kısmen iyi-
leşebildi. Türkçü dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı, ayrıca 
“Türklük Sevgisi”, “Irkımızın Kahramanları”, “Tarihte – Türk İtalyan 
Savaşları”, “Afşın’a Mektuplar” ve “İsmet İnönü İle Hesaplaşma” adla-
rını taşıyan beş tane kitabı vardır. Sançar Beğ’in de ömrü aynen ağabeyi 
Atsız Ata gibi tabutluklara, zındanlara, işkencelere, mahkemelere, sür-
günlere, baskılara ve mahrumiyetlere göğüs gererek Türkçülük yolunda 
uğraş vermekle geçti…
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Hayatını Türklüğe adamış bu büyük Türkçü, 1975 yılının 22 Şu-
bat günü, Atalarının önünde yağız yere diz vurmak için Uçmağa vardı.

Nejdet Sançar’ın öldüğü gün daktilosunda, daha geniş basımını 
için hazırlamakta olduğu “Tarihte Türk-İtalyan Savaşları” isimli eseri-
nin ikinci basımı için hazırladığı bir sayfa takılı bulunmaktaydı.

Kurtarıcı Bozkurt

Büyük Türkçü Nejdet Sancar’ın 24 Eylül 1965 tarihinde Ötüken 
Dergisi’nin 21. Sayısında kaleme almış olduğu “Kurtarıcı Bozkurtlar” 
adlı makalesini siz kıymetli okuyucularımızla paylaşıyoruz:

"Bazı hayvanlar bazı milletlere sembol olmuş; kimi kartalı, kimi 
aslanı, kimi horozu benimsemiştir. Türk’ün tarihî sembolü de bozkurt-
tur. Bu çeşitli semboller arasında birbirine en uygun düşen, muhakkak 
ki, kurt ile Türk’tür. Çünkü kurt, hayvanların en sert pençelisi; Türk de 
milletlerin en yiğitidir.

Bozkurt, Türk’ün sadece sembolü değil, aynı zamanda yol göste-
ricisidir. Türk edebiyatının en eski eserleri olan millî destan parçaları-
mızda bozkurt, bu özelliğiyle görülür.

Oğuz Kağan destanında bozkurt, kağanın ve Türk soyunun kı-
lavuzudur. Türk orduları savaşa giderken, boz yeleli kurt, her zaman 
önlerindedir.

Ergenekon destanında da kurt, yol göstericidir. Türk’ü Ergene-
kon’dan çıkarır, kurtarır.

Tarihimizde büyük başbuğların, bozkurt diye adlandırılmasının 
sebebi budur. Çünkü onlar da Türk’ün yol göstericileri, Türk’ü mutlu-
luğa götüren varlıklardır. Yabancıların dahi bu deyimi benimsemeleri-
nin sebebi de bundan başka bir şey değildir. Atatürk hakkında İngilizce 
olarak yazılmış ünlü bir eserin adının Bozkurt olması, eser sahibi ya-
bancının, İstiklal Savaşı başbuğu Mustafa Kemal’i, kılavuzluk eden bir 
baş olarak kabul etmesindendir.
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Buna göre Türk milletini, bir bozkurtlar soyu olarak kabul etmek 
mümkündür. Onun içindir ki, Türk, ne zaman bir sıkıntıya düştü, ne 
vakit bir tehlike ile karşılaştı ise, bu kurtlar soyu içinden çıkan boz ye-
lelilerden biri, topluma öncülük ve kılavuzluk etmiş; böylece milletimiz 
dertten, devletimiz tehlikeden kurtulmuştur.

Tarihimizi, şöyle bir gözden geçirirsek; sıkıntılı, tehlikeli ve genel 
olarak buhranlı her anda, ortaya çıkmış bozkurtlar ile karşılaşırız:

Milattan önce 3. yüzyıla kadar olan en eski çağlarda, Türkler da-
ğınık yaşayan bir kavim halinde idiler.

Bu dağınık halde yaşayan Türkleri, büyük bir devletin manevi ça-
tısı altında toplayacak, onları bir millet haline getirecek bir bozkurt 
lazımdı. Bu bozkurt, Milattan önceki üçüncü yüzyılın sonlarında ortaya 
çıktı. Bu bozkurt, tarihimizin ilk büyük başbuğu Mete’dir. Mete, dağı-
nık Türk’ü millet yapan adamdır. Tarihimize ilk büyük kurtarıcı bozkurt 
olarak geçmesi bundandır.

Göktürkler çağına bakalım: Çin’i de sindirip Asya’ya hakim olan 
Göktürklerin, bu şanlı çağlardan sonra, 630-680 yılları arasında elli 
yıl süren bir tutsaklık devirleri vardır. Bu karanlık devirde, Türklüğü fe-
laketten kurtarmak için harekete geçen bozkurtlar görüyoruz. Bunların 
en namlısı Kür Şad’dır. Tutsak bulunduğu Çin sarayında 40 arkadaşı 
ile birlikte giriştiği kanlı ihtilalin gayesi, soyunu kurtarmaktı. Kür Şad, 
bu emelinde başarıya ulaşamadı. Fakat onun ileriye atılışından kırk 
yıl kadar sonra, 680’de, bir başka bozkurt Türk’ün önüne düştü. Bu 
kurtarıcı bozkurt 17 erle dağa çıkan ve istiklal bayrağını açan İlteriş 
Kutluk’tur. İlteriş, bir yıl süren savaştan sonra Türk bağımsızlığını kur-
tarmak suretiyle, kurtarıcı bozkurtluk şerefini kazandı.

Daha sonraki yüzyıllara inelim; 10. yüzyıl, Türk soyundan bir bö-
lüğün, batıya doğru kayıp Horasan’da Türkiye’nin temellerini attıkları 
çağdır. Oğuzlar, bu devleti kurarlarken, başlarında güçlü başbuğlar az 
değildi. Fakat kılavuzluk Tuğrul Beğ ile Çağrı Beğ’e düştü.
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Anadolu’nun, Türk soyuna ikinci bir anayurt, ikinci bir ebedi va-
tan olması için, o toprakları ellerinde bulunduranların bellerinin tama-
men kırılması gerekiyordu. Alp Arslan, Malazgirt’te engeli yıkan Türk 
ordusunun başında bu görevi yaptı.

Sonra, birinci haçlı seferleri yıllarındaki o büyük tehlike… Batı-
nın Hıristiyan dünyası, tam bir dinî taassupla ve İslam dininin kökünü 
kazımak gayesi ile birbiri ardına gelen seller gibi Anadolu toprakla-
rından geçip emellerine ulaşmaya çalışırken, Türkiye’yi korumak vazi-
fesini yapan küçük kuvvetin başında, Selçuklu çağının yiğit oğlu Kılıç 
Arslan bulunmuştu. Yüz binlerce haçlının yok edilmesi ve Anadolu’nun 
yine Türk’ün elinde kalması ile sonuçlanan bu savaşlarda, Türklük, 
kurtarıcı bozkurtunu bu yiğit oğlunun şahsında bulmuştu.

13. yüzyılın karışık yıllarında, Türk soyuna kılavuzluk eden yeni 
bir bozkurtla karşılaşıyoruz. Bu bozkurt Çengiz Kağan’dır. Çengiz, 
Türk soyunu bir bayrak altında toplayıp dünyanın en güçlü imparator-
luğunu kurarken parolası şu olmuştu: “Nerede bir Türk varsa, oraya..”

Türkiye’nin, Osmanlı hanedanı çağının büyük askerî dehaları ve 
devlet adamları Fatih, Yavuz ve Kanunî de, 15 ve 16. yüzyıllarda aynı 
görevleri yaptılar. Türkiye büyümek ve düşman bir dünyaya karşı, sınır-
larını gerekli yerlere kadar uzatmak zorunda idi. Bu büyük sultanlar, bu 
vazifenin yapılmasında kılavuzluk, başbuğluk, bozkurtluk ettiler.

Ve nihayet, Birinci Dünya Savaşından yenik çıktıktan sonra Ana-
dolu’da yaptığımız İstiklal Savaşı… Bu savaş, bozkurtlar soyunun 
ölüm-kalım kavgasıydı. Bütün milletin, bir iman ordusu halinde birle-
şip düşmanı yere serdiği o büyük mücadelenin başbuğu, kılavuzu, yani 
bozkurtu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Tarihin bu olaylarından 
şu gerçek ortaya çıkmaktadır: Türk soyu; buhranlı, sıkıntılı ve tehli-
keli anlarında, içinden, kendisine kılavuzluk edecek, öncülük yapacak 
kişileri mutlaka çıkarmaktadır. Tarih boyunca, gerektiği her an, Türk 
soyunun böyle bir kılavuza sahip olmasının sebebi budur.
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Bir milletin, lüzumlu her anda içinden bir öncü çıkarabilmesi, 
bu özellikteki kişilerin, arasında her zaman var olmasıyla mümkündür. 
Yani Türkler, bütün yüzyıllar boyunca, kendilerine kılavuzluk edebile-
cek başbuğlara sahip olmuşlardır. Ancak bunlar, gerektiği zaman orta-
ya çıkmışlardır ve çok kere de tek kişi olmuşlardır. Bu da, büyük olayla-
rın tek başbuğ ile yürütülmesi gereğindendir.

Mete zamanında, Türk soyu içinde, o güçte belki başka kılavuz-
lar da yaşamıştır. Kür Şad’ın arkadaşları içinde, onun kadar gözü pek 
yiğitlerin bulunması imkânsız değildi. Türkiye kurulurken ve yeni va-
tanda yerleşilirken, Oğuzlar arasında daha ne yiğitler, ne büyük yara-
tılışlar vardı. İstiklal Savaşında da kudretli askerlerin sayısı az değildi. 
Fakat kılavuzlar çok kere tek oldu.

İşte bu, Türk soyuna mahsus bir hayat gerçeğidir. Türk milleti, 
böyle bir talihe ve dolayısıyla böyle bir yaşama gücüne sahip oldu-
ğu içindir ki zamanı gelince kahramanını ortaya çıkarabilmektedir. Bu 
kahraman kurtarıcı bozkurt olmaktadır.

Türk milleti bugün de, büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu 
tehlikenin ne olduğunu ve korkunçluğunu, kör olmayanlar görüyor, bi-
liyor. O halde, kılavuzun ortaya çıkması zamanı gelmiş bulunuyor.

Bugüne kadar Türk’e öncülük yapanlar büyük kahramanlar, bü-
yük devlet adamları, büyük askerlerdi. Fakat bugünün kılavuzunun, 
bunlardan gayrı bir başka manevi güçle pusatlanmış olması gerekiyor. 
Bu manevi güç, milliyetçiliktir.

Evet, artık, kurtarıcı bozkurtlar, muhakkak milliyetçi, Türk milli-
yetçisi olacaktır. Türk milliyetçisi olmayanlar, başka hangi meziyetlere 
sahip bulunurlarsa bulunsunlar, kurtarıcı bozkurt olamayacaklardır.

Bozkurt, millî destanlarımızda nasıl efsanevi bir yol gösterici ise, 
kurtarıcı bozkurt da tarihimizde öyle bir gerçek kılavuzdur.
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Kurtarıcı bozkurt, Türk’ün tarihi dolduran hayat gücünün sem-
bolik bir ifadesidir.

Türklük bugün böyle bir güçlü kılavuza muhtaçtır. Bu öncü, tarih 
boyunca olduğu gibi, bugün de çıkacaktır. Muhakkak çıkacak ve vazi-
fesini yapacaktır. Bundan şüphe etmek Türklükten şüphe etmek gibi bir 
şeydir." (Nejdet Sançar 24 Eylül 1965)
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ZEKİ VELİDİ TOGAN’DA
TARİH ANLAYIŞI

Her millette olduğu gibi Türklerde de tarihçilik evrelerden geç-
miştir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde resmi tarih yazıcılığı pek 
görülmese de; tarih yazıcılığı belli başlı olayların kronolojik olarak sı-
ralanması, hükümdar ve soyunun kaydının tutulması şeklinde vardır. 
İslamiyet öncesi Türk tarihine sözlü metinler dışında ışık tutabilecek en 
çok rastlanılan ürünler nasihatlerdir. Türkler için önemli olduğu kadar 
insanlık için de büyük önem arz eden Orhun Kitabeleri nasihat türünün 
en büyük örneklerinden olduğu gibi o dönemin tarihine ve kültürüne 
dair önemli bulgular barındıran en önemli yazılı kaynaktır. 

İslamiyet sonrası Türklerde resmi tarih yazıcılığı olsa da tarih ya-
zıcılarının Fars, Arap ve Tacik kökenli olmaları millî tarih anlayışının 
bulunmadığını göstermektedir. Anadolu Beylikleri ve Selçuklular dö-
nemleri ilmi ve kültürel olarak zengin olunan bir dönemdir. Bu dönem-
de önemli ilim insanları yetişmiştir. Sultanların ilme ve ilim adamları-
na önem vermişler, medreseler önemli ilim merkezleri olmuştur. Fakat 
coğrafya, astronomi, tıp ve matematik gibi bilimlere verilen önem tarih 
bilimine verilmemiştir. Bu da tarihçilerin yetişmemesine sebep olduğu 
gibi millî bilinç oluşmamasına da sebep olmuştur. O dönemlerde var 
olan tarih kitaplarının çoğu Farsça yazılmıştır, Türkçe yazılmış tarih 
kitapları da mevcuttur ama sayı olarak azdır. 

Ganime TOPAL
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Osmanlı’da tarih yazımının Ahmedî’yle başladığı iddia edilmek-
tedir. Başka bir deyişle ilk Osmanlı tarihçisi Ahmedî’dir (1334-1413). 
Mesnevi olarak hazırladığı İskendernâme isimli eserine 334 beyitlik 
Osmanlı tarihini eklemiştir. Osmanlıda Ahmedî’yle başlayan tarih yazı-
mı, farklı safhalardan geçmiştir. Enver Ziya Karal’a göre Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Türk toplumunda tarih yazımı, aşağıdaki üç aşamadan 
geçmiştir.Bunlar; 

1-Dinsel (Ümmet) Tarih Anlayışına Dayalı Tarih Yazımı: 

Osmanlı Devleti’nde devletin kuruluşundan Tanzimat dönemine 
kadar ağırlıklı olarak dinsel ve ümmetçi bir anlayışa dayalı tarih yazıl-
mıştır. Bu yazım şekli İslam tarih yazım anlayışının özelliklerini yan-
sıtmaktaydı. Bu anlayışta geçmiş hikâyeleştirici ve rivayetçi bir tarzda 
yazılmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi tarih yazımında 
‘‘Şehnameci’’ ve ‘’Vakanüvis’’ gibi iki temel tarih yazıcısı mevcuttur. 
Şehnamecilik Fatih Sultan Mehmet tarafından oluşturulmuştur. Emrin-
de katibler, tezhibciler ve minyatürcüler bulunan Şehnamecilerin göre-
vi, padişahın şan ve zaferlerini kaydetmekti. 18. yüzyıla gelindiğinde 
Şehnameciliğe ilaveten Osmanlı tarih yazımında Vakanüvislik denen 
yeni bir makam oluşturulmuştur. Vakanüvislerin görevi devletçe ken-
dilerine verilen belgeleri kaydetmekti. Bu makamın oluşturulmasından 
itibaren tarih yazımına katkı sağlayan vakanüvisler belgelere ilaveten 
diğer kaynakları da kullanarak tarih yazmaya başlamışlardır. Vakanü-
visliğin resmi bir devlet görevi olması münasebetiyle, bu tarih yazıcıla-
rının hazırlamış oldukları çalışmalar ağırlıklı olarak devletin bakış açı-
sını yansıtmaktadır. Vakanüvisliğin bir ekmek kapısı olması sebebiyle 
bu tarih yazıcılığı zaman zaman yozlaşmış ve bir övgü mekanizması 
haline gelmiştir.

2-Hanedan Tarih Anlayışına Dayalı Tarih Yazımı: 19. yüz-
yılın başına gelindiğinde Osmanlı Devleti önemli problemlerle karşı 
karşıyaydı. Askerî yenilgiler ve sosyoekonomik alandaki problemler 
nedeniyle devlet zayıf düşmüştü. Devletin zayıf düşmesine paralel ola-
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rak Osmanlı kontrolündeki bir kısım gayrimüslim gruplar da bağımsız-
lıklarını elde etmek için mücadeleye başlamışlardır. Ülke içindeki bu 
grupları din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin Osmanlı Hanedanı etra-
fında toparlamak için Osmanlıcılık fikri ortaya atıldı. İşte bu dönemde 
Osmanlı tarih yazımında Hanedan tarih anlayışına dayalı tarih yazımı 
ön plana çıktı. Hanedan tarih anlayışının yaygınlaşmasındaki önemli 
etkenlerden bir diğeri de batılılaşma çabalarıydı. Bu yaklaşımla beraber 
vakanüvislik devam etse de vakanüvislik ve dinsel tarih anlayışının dı-
şına çıkılmıştır. 

3- Ulusal (Milliyetçi) Tarih Anlayışına Dayalı Tarih Yazımı: 
19. ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde askeri alanda alınan yenilgiler neti-
cesinde Osmanlı Devleti aleyhine antlaşmalar imzalanmış ve Türk in-
sanı unutamayacağı sıkıntılar çekmiştir. Bu gelişmeler toplumu sarsmış 
ve millî duyguları tetiklemiştir. Bunun neticesinde, milliyetçi tarih an-
layışına dayalı tarih yazımı ortaya çıkmıştır. Milliyetçi tarih yazımının 
gelişiminde bir diğer husus İttihad ve Terakkinin 1913 yılında iktidarı 
ele geçirmesidir. Bu olayla beraber siyasi Türkçülük iktidara gelmiş ve 
bunun neticesinde millî görüşlerin aktarımının en önemli vasıtaların-
dan birisi olan tarih ve onun öğretimi önem kazanmıştır. Buna ilaveten, 
özellikle Osmanlı öncesi Türk tarihi ilgi çekmeye başlamış ve bu alanın 
yazımı ve araştırılmasıyla ilgili olarak çalışmaların sayısı artmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışı

II. Meşrutiyet Döneminde filizlenen ve gelişen millî anlayış, 
Cumhuriyet dönemi tarih yazım ve öğretim anlayışını doğrudan etki-
lemiştir. Kurtuluş Savaşı’yla beraber, uzun bir süredir savaşlarda mağ-
lup edilmiş ve aleyhine imzalanan antlaşmalarla hakları gasp edilmiş 
olan Türkler, büyük bir başarı elde etmişti. Bu başarıya ilaveten, Türk 
insanına sağlam bir geçmiş ışığı altında yeni bir kimlik verilmesi gere-
kiyordu. Atatürk’e göre bu kimliği cumhuriyet insanına kazandıracak 
olan tarih öğretimiydi.
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Atatürk tarihin; insan, toplum ve devlet açısından önemli oldu-
ğunu düşünmekteydi. Onun yönlendirmeleri sayesinde Türk bilim in-
sanları Türk tarihini Dünya tarihinin önemli bir parçası olarak görmek-
teydi. 

 “Bizim milletimiz derin bir maziye mâliktir.” diyen Atatürk, Ana-
dolu’daki Türk tarihinin dışına çıkamayan bu tarih anlayışıyla, kurduğu 
devlete kimlik kazandırmasının mümkün olmadığının farkına varmıştır. 
“Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de 
sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildir-
mek bizler için bir borçtur.”  diyerek Türk tarihinin bir bütün olarak ele 
alınıp incelenmesini istemiştir. 

Atatürk, tarihimizi tam anlamıyla ortaya koymak ve tarihimizle 
ilgili yanlış iddiaların asılsızlıkları ortaya çıkarmak amacıyla tarih ça-
lışmalarını başlatmıştır. 1930 yılından sonra tarih ile ilgili kurumlaşma 
çalışmaları başlamış, “Türk Tarih Heyeti” (1930) daha sonra “Türk Ta-
rihi Tetkik Cemiyeti” (1931) kurulmuştur. Tarih Kongreleri düzenlen-
miştir. 1. Türk Tarih Kurultayında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti aracılı-
ğıyla “Türk Tarih Tezi” ortaya atılmıştır. Fuat Köprülü ve Zeki Velidi 
Togan Türk Tarih Tezine tamamiyle karşı çıkmasalar da birkaç konuda 
eleştiri getirmişlerdir. Zeki Velidi Togan tezin araştırılması ve metodları 
konusunda eleştirilerde bulunmuştur. Ona göre Türk Tarih tezi araştırı-
lırken nesnellik geri plana atılmıştır. Tezde Türklerin anavatandan göç 
sebepleri kıtlık ve kuraklık olarak gösterilmiştir. Togan’a göre Türkle-
rin anavatandan göç sebepleri nüfusun artması ve savaşlardır. 

Zeki Velidi Togan önemli bir tarihçi olmasına rağmen Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti ve Türk Tarih Kurumu gibi kurumlarda resmen görev 
almasa da birçok konuda danışılan, tarih araştırmalarına ve tarih araştır-
ma metotlarına önemli katkılarda bulunmuş önemli bir tarih bilimcisi, 
eğitmen ve aydındır. 



95 Ülkü Ocakları • Nisan - Ağustos 2020

Ganime TOPAL

Zeki Velidi Togan ve Tarih Anlayışı

Zeki Velidi, 10 Aralık 1890 tarihinde şuanki Rusya Federasyo-
nu’ndaki Başkurt Özerk Cumhuriyeti’nin İşimbay (İsterlitamak) ka-
zasının Küzen köyünde doğmuştur. Zeki Velidi kendi aile üyelerinin 
çoğunluğunun molla ve müderris olduğundan bahseder. Anne ve babası 
tarafından kültürlü bir aileden gelen Zeki Velidi müderris ve imam olan 
babasından Arapça ve köyde kız çocuklarına dersler okutan annesinden 
Farsça öğrenmiştir. İlk eğitimini ailesi yanında alan Zeki Velidi daha 
sonra babasının medresesinde İslam İlimlerini okudu. Buradaki eğiti-
mini tamamlayınca dayısı Habib Neccar’ın medresesine gidip burada 
Arap Edebiyatı Tarihi derslerini okumuş, bir yandan da Rusça öğren-
mekle meşgul olmuştu. Bir gün babasının kendisini köyden bir kızla 
evlendirmek istediğini ve kendisini köye imam yapmak niyetinde ol-
duğunu öğrenince buradan gizlice Kazan’a kaçtı ve kısa bir süre sonra 
da Kâsımiye Medresesine kaydoldu. Kasımiye Medresesi’nde İslam 
ilimleri ve Arap edebiyatı tarihi dersleri alıyor bir yandan da hususi 
olarak Türk ve Tatar tarihi ile Türk destanları üzerine çalışıyordu. Bu 
dönemde sık sık Kazan Üniversitesi’ne gidip geliyordu. Kazan Üni-
versitesi Şark Dilleri bölümünde eğitime başlamış ve 1911 senesinde 
eğitimini tamamlamıştır. 1911 yılında Kasımiye Medresesi’nde Türk 
Tarihi ve Arap Edebiyatı Tarihi muallimi olarak görev yapmıştır. 1912 
yılında Türk ve Tatar Tarihi adlı eseri kaleme almıştır. Bu eser sayesin-
de Petersburg’daki Rus şarkiyatlarının dikkatini çekmiştir. Bu eserin 
uyandırmış olduğu yankı sebebiyle aynı yıl Kazan Üniversitesi Tarih ve 
Arkeoloji Cemiyetine aza seçilmiştir. Prof. Dr. V. Bogorodotsky’nin ya-
nına asistan olarak girmiştir. Kazan’daki hocalarının desteğiyle iki defa 
Türkistan’a ilmi geziler yaptı. Bu geziler sırasında Fergana’da Yusuf 
Has Hacip’e ait olan Kutadgu Bilig adlı eserin yeni bir nüshasını buldu. 
Viyana ve Kahire yazmalarından sonra bu bulunan üçüncü yazmaydı. 
Bu yüzden bu keşif çok büyük yankı uyandırmış ve Zeki Velidi’nin 
yıldızı parlamıştır. Bu buluş ile W. Barthold gibi isimlerle tanışmıştır. 
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1913 yılında Ufa da bulunan Osmaniye Medresesi’nde müderrislik gö-
revine başladı. 1914’de I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile seferberlik 
ilan edilmişti. Zeki Velidi de askere alınmış ancak Rus şarkiyatçıların 
özellikle’de Barthold’un girişimleriyle askerlikten kurtulmuştur. Bu 
müderrislik görevindeyken bir yandan dersler okutuyor, bir yandan 
ilmi makaleler yazıyor ve bir yanda da Türklük meselelerine kafa yo-
ruyordu. Bu sırada Rus Duma Meclisi’ndeki Kazanlı mebuslara yardım 
etmesi ve halkla münasebetlerle ilgilenmesi için Ufa’da temsilci seçildi 
ve 1915’te Petersburg’a gitti. Böylelikle siyasi yaşamı başlamış oldu.

Sovyetlerle ilişkilerinin zayıflamaya başlamasıyla 1920’de Tür-
kistan’a çekildi ve mücadelesini orada sürdürmeye başladı. 1921’de 
kurulan Türkistan Millî Birliği’nin yönetimine geçti. Türkistan’da bu-
lunduğu bu iki buçuk yıllık zamanda Basmacılarla birlikte Bolşeviklere 
karşı mücadele verdi.

Zeki Velidi Türkistan’a geçince öncelikle Cedidler Fırkası, ERK 
Fırkası ve Kazak Alaş Orda kuvvetini birleştirerek Türkistan Millî Bir-
liği’ni teşkil etti ve hareketin önderi oldu. Basmacı Hareketine ise 1921 
yılında dahil olmuştu. Bu harekete katılmak konusunda kararsızdı. An-
cak Enver Paşa ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda bu harekete ka-
tıldı. Enver Paşa’nın Türkistan’a gelmesi ile mücadele uluslararası bir 
boyut kazanmıştı.

İşler beklendiği gibi başarıyla gitmiyordu. Basmacı kuvvetleri 
ağır yenilgiler alıyordu. 4 Ağustos 1922’de bir Rus baskını sonucu En-
ver Paşa şehit olmuştu. Silahlı mücadeleye bir süre devam eden Zeki 
Velidi, artık mücadelenin Avrupa’da yayın ve basın yoluyla da başlama-
sı gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Sovyet Ordusuyla başa çıkabilmek 
mümkün değildi. Basmacı Hareketi’nden arkadaşı Abdülkadir İnan ile 
birlikte yolculuğa çıktı. Önce İran’ın Meşhed kentine geldiler. Burada 
Ravza Kütüphanesini tetkik eden Zeki Velidi İbn Fadlan’ın Seyahatna-
mesini keşfetmişti ki ileride bu konu üzerine doktora yapacaktır.
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Meşhed’de 5 hafta kaldıktan sonra önce Herat’a oradan oradan 
Kabil’e ve sonra da Hindistan’a geçtiler. 1Kasım’da Bombay limanı-
na ulaşan Zeki Velidi ve Abdülkadir, vapurla Kızıldeniz üzerinden İz-
mir’e ve sonra İstanbul’a ulaştılar. Vizeleri olmadığı için inememişler 
ve aynı vapurla Fransa’nın Marsilya şehrine gitmişlerdir. Avrupa’da 18 
ay geçiren Zeki Velidi bu dönemde P. Pelliot, Aurel Stein ve F. W. K. 
Müller gibi önemli ilim adamlarıyla tanışma fırsatı buldu. Zeki Velidi 
bu dönemde gelecekteki hayatı için plan yapıp uygun bir ülke seçmek 
istiyordu. 1925 yılında Dr. Rıza Nur Zeki Velidi ile görüşmek için Ber-
lin’e gelmiştir. Rıza Nur’un ısrar ve isteği üzerine Türkiye’ye gelme-
ye karar vermiştir. Zeki Velidi ve arkadaşı Abdülkadir İnan, 20 Mayıs 
1925’te İstanbul’a gelirler. İstanbul’a gelince yaptığı ilk şey hep Tür-
kistan’da kitaplarda okuduğu ve duyduğu İstanbul kütüphanelerine git-
mek olmuştur. Fatih, Süleymaniye ve Köprülü kütüphanelerini ziyaret 
etmiştir. Zeki Velidi bir süre sonra Ankara’ya gitmiş ve orada Telif ve 
Tercüme Heyeti’nde görevlendirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Enstitüsü’nde açılan Umumi Türk Tarihi kürsüsüne Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa’nın tavsiyesi ile muallim olarak tayin edilmiştir. 

Atatürk 1930 yılında İstanbul Üniversitesini ziyaretinde Fuat 
Köprülü ve Zeki Velidi ile görüşmüş ve onlara “eski Türk Tarihi” hak-
kında sorular sormuştu. Bu görüşme sırasında Zeki Velidi, Orta Asya 
Tarihi’nin araştırılması için Avrupa’ya yetiştirmek üzere öğrenciler 
gönderilmesini ve bunlara burs verilmesini talep etmişti. Atatürk bu is-
teği olumlu karşılamış ve konuyla ilgilenmişti. Maarif Vekaleti’ne inti-
kal eden talebe vekillikçe yanıt gelmiş ve şu an böyle bir şeyin mümkün 
olmadığı söylenmiştir. 1932 yılında Ankara’da Türk Tarih Tezi’nin gö-
rüşülüp tartışılmasını üzerine Atatürk Birinci Türk Tarih Kongresi’nin 
toplanılmasını istedi. Kongrede Zeki Velidi ile Sadri Maksudi, Dr. Reşit 
Galip ve Şemsettin beyler arasında münakaşalar ve şiddetli tartışmalar 
yaşandı. Bu tartışmalar sonunda Zeki Velidi, İstanbul Üniversitesi’nde-
ki görevinden istifa etti ve doktora eğitimi için Viyana’ya gitti.
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Zeki Velidi Togan’ın aktif olarak siyasetle uğraştığı dönem 1917-
1922 yıları arasından ibarettir. Bundan sonra da birtakım faaliyetleri 
olmakla birlikte büyük oranda politikanın dışında kalmıştır. Dolayısıyla 
Togan’ın tarihçiliğinin, siyasal kimliğine göre daha baskın olduğunu ve 
bir süreklilik arz ettiğini söylemek gerekir.

Togan’ın tarihçiliğini etkileyen en önemli kaynak, 19. yüzyıl 
sonu-20. yüzyıl başında Rusya’da ortaya çıkan ve en önemli temsilci-
lerinin W. Barthold ve V. Minorsky olduğu tarihçiler ekolüdür. Ayrıca 
Togan Kazan’da bulunduğu sırada tanışma fırsatı elde ettiği Nikolay 
Aşmarin ve N.F. Katanov gibi Rus şarkiyatçılarından da oldukça etki-
lenmiştir. Togan’ın tarihçiliğini kavrayabilmek açısından belki de en 
önemli eseri ‘’Umumi Türk Tarihine Giriş’’tir. Başlangıçta iki cilt ola-
rak planlanan ama yalnızca birinci cildi yayınlanabilen kitap, Özbek’e 
göre Togan’ın Türk Tarih Tezi’ne eleştirel yaklaşımının bir ürünüdür.

Zeki Velidi Togan’a göre tarih araştırılırken öncelikle belgelere 
bakılmalı ve nesnel olunmalı. Konu ile ilgi sadece belgeler yetersiz 
kaldığında nesnelliğin dışına çıkılmadan yorumların yapılabileceğini 
de ekleyen Togan Türk Tarihi araştırılırken yalnızca Anadoludaki Türk 
tarihinin araştırılmasını da eleştirmiştir. Zeki Velidi Togan Türk tarihi-
nin araştırılırken Rusça ve Çince dışında Hintçe, Arapça ve Farsça da 
bilmek gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Togan tarihi bir konu araştırı-
lırken sadece bir taraftan sebep ve sonuçlarına bakmak yerine siyasi, 
sosyal, kültürel, edebi, felsefi vb birçok alandan sebep ve sonuçlarına 
bakılması gerektiğini savunmuştur. Tarihçiler yetiştiren, tarih ile ilgili 
önemli eserler ortaya koyan Zeki Velidi Togan’ın tarih anlayışını tarih-
çilerin örnek aldığı görülmüştür.  
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BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ:
RESULZÂDE

Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda 28 Mayıs Sokağı vardır. 
Ocak ayının 31’inde, Mart’ın 6’sında ve 28 Mayıs’ta bu sokakta An-
kara’da bulunan, misafir olan, eğitim alan onun manevi evlatları ve to-
runları ziyaretine gelmektedir. Sadece vefat gününde değil, doğum gü-
nünde de anılan bu değerli insan aynı zamanda kurduğu cumhuriyetin 
yıldönümlerinde de anılıyor.

Resulzade, 1918’in 28 Mayıs’ında dava arkadaşlarıyla beraber 
Doğu’nun ilk demokratik Cumhuriyetinin temelini atıyor. Yattığı yerin 
28 Mayıs Sokağı olması da bundan kaynaklanıyor. İstisnasız, en az yıl-
da üç kez anılan bu insan - Mehmet Emin Resulzade’dir.

O Resulzade ki, 19 yaşında Azerbaycan Genç İnkılapçılar Der-
neği’ni kurarak Türkçenin eğitim dili olması için Çar Rusya’sına karşı 
gizli faaliyetlerde bulundu.

O Resulzade ki, genç yaşlarından milletinin istiklal ve hürriyet 
fikrini yaymak için dönemin gazeteleri ve dergilerinde yazılar yazdı. 
Yeni gazete ve dergilerin basılmasında öncüllük ve editörlük yaptı.

O Resulzade ki, henüz 19-20 yaşında iken ‘Şark-ı Rus’ gazetesin-
de çalışmaya başladı ve yazılar yazdı.

Elnur PAŞA
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O Resulzade ki, 1906 yılında 22 yaşındayken ‘İrşad’ gazetesinde 
Çin’de yaşayan Müslüman toplumunun geleneklerinden bahsetti.

O Resulzade ki, Üzeyir Hacıbeyli’nin tertip ettiği ‘basında is-
tifade edilen siyasi, sosyal, hukuki değişimlerin Rusçadan Türkçeye, 
Türkçeden Rusçaya’ sözlüğünün editörü oldu ve birkaç kitabı Türkçeye 
çevirdi.

O Resulzade ki, Tebriz’de Meşrutiyet Harekatının öncülüğünü 
yapan Settar Han’la görüşme yaparak gazetede yayımladı. Tarih yine 
28 Mayıs’ı gösteriyordu (1909).

O Resulzade ki, sadece Azerbaycan Türklerinin değil, Kafkas 
Müslümanlarının da sesi oldu. Bakü’de toplanan Kafkas Müslümanları 
Kurultayında konuşarak Müslümanlara yeteri kadar arazi verilmemesi-
ni gündeme getirdi.

Daha sonra Türkiye’de kurulan Türk Ocakları’nın siyasi versiyo-
nu niteliğindeki Müsavat Partisi’ni tesis ederek, başkanlığına getirildi. 
Müsavat Partisinin bildirgesinde ise şu cümleler yazmaktaydı. Türk ve 
diğer Müslüman halkların millî medeni taleplerinin korunması partinin 
demokratik kimliği olarak belirlenir.

Ve o Resulzade ki, 34 yaşında arkadaşlarıyla beraber Azerbay-
can’ın bağımsızlığını ilan etti ve Millî Şura’nın Başkanı oldu. İstiklal 
Beyannamesi’ni ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti 4 Haziran 1918’de 
Osmanlı Devleti ile Batum’da siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda 
ilişkilerin kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşmayı Azerbaycan adı-
na imzalayanlar Mehmet Emin Resulzade ve Mehmet Hasan Hacınski 
idi.

O yıllarda Bakü’de ve birkaç Azerbaycan şehrinde Ermeni çete-
leri terör estirmekteydi. Ermeni ve Bolşevik çetelerinin gün geçtikçe 
artan soykırım, katliam ve mezalimini durdurmak için Enver Paşa, 28 
yaşındaki kardeşi Nuri Paşa ve onun komutanlığındaki Kafkas İslam 
Ordusu’nu Azerbaycan’a yolladı. Bu ordu, Bakü ve diğer illeri erme-
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ni ve Bolşevik çetelerinden kurtarmak için görevlendirildi. 15 Eylül 
1918’de Harbiye Nazırı Enver Paşa Resulzade’yi arayarak, Bakü’nün 
düşmandan kurtuluş haberini söyledi. Ahmet Cevat ve Üzeyir Hacıbey-
li’nin diller ezberi “Çırpınırdın Karadeniz!” marşı da aynı günlerde 
yazıldı. Geçtiğimiz sene 101. yaşını kutladığımız 15 Eylül, Azerbay-
can’da Bakü’nün Kurtuluş Günü olarak hâlâ kutlanmaktadır.

1920’nin Nisan ayında Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’na yardım 
bahanesiyle Güney Kafkasya’ya inen Bolşeviklerin Azerbaycan’ı işgal 
sonucu 23 ay ömür yaşayan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti susturuldu.

O Resulzade ki, işgal zamanı Bolşevikler tarafından tutuklanması 
için arandığı zaman bir dağ köyünde saklanarak sembolik ‘Asrımızın 
Siyavuşu’ eserini yazdı.

O Resulzade ki, takipler sadece kendisiyle sınırlandırılmadı. Kız 
kardeşi Şehrebanu, uzun takip ve tacizler sonunda genç yaşta hayatını 
kaybetti. Eşi Ümbülbanu Hanım Kazakistan’a sürüldü ve orada hayata 
veda etti. Kızı Latife Hanım hapsedildi, daha sonra çocukları ve kardeşi 
İşve Hanımla birlikte Kazakistan’a sürüldü. Diğer kızı Halide Hanım 
annesinin vefatından sonra Kazakistan’dan Bakü’ye döndü. Takip edil-
diğini anlar anlamaz Şamahı şehrine gittikten sonra izi kayboldu. Oğlu 
Resul tutuklanarak kurşuna dizildi. Diğer oğlu Azer ise Kazakistan’a 
sürüldü ve 1993 yılında hastalanarak hayata gözlerini yumdu.

O Resulzade ki, Sovyetlerin işgalinden sonra ülke ülke gezdi. 
Gittiği her yerde boş durmayarak Vatanı ve milleti için çalıştı. O, hiçbir 
zaman Azerbaycan’ın istiklal mücadelesinden vazgeçmedi. Ankara’ya 
yerleştikten sonra da faaliyetini durdurmadı ve her anı Azerbaycan 
oldu, Azerbaycan’ı yaşadı ve Azerbaycan için yüreğinin nakşettiğini 
kalemiyle eserlere işledi. 1949 yılında Azerbaycan Kültür Derneği’ni 
kurdu. O Resulzade ki, vefat ederken bile “Azerbaycan! Azerbaycan! 
Azerbaycan!” diyerek dünyadan göç etti. Vefat haberini Ankara radyo-
su dünyaya duyurdu.
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O Resulzade ki 70 sene boyunca Sovyetlerin Azerbaycan halkına 
yasakladığı, ismi anılmadığı bir önder oldu.

Ve o Resulzade ki hâlâ kıskanılan ve hâlâ değeri yeterince veril-
meyen, hakkı teslim edilmeyen bir lider.

Kim söylerse söylesin şairin bu dizelerini, her zaman sanki yine 
sen söylüyorsun gibi, hep senin sesinden duyuyorum bu dizeleri:

Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can,

Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
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COVID-19’A GENEL BİR BAKIŞ

Dünya, tarihte her zaman bir mücadele sahası olmuştur. Savaş-
lar, kıtlıklar, salgınlar… Fransız düşünür Volteire saydığım bu üç mü-
cadele türünü “Aşağılık dünyanın üç yaman bileşeni” diye tarif eder.  
Bu üç yaman bileşen Türk tarihinde kendini artarda göstermiştir. Özel-
likle kavimlerin göçü ile artan salgınlardan Türkler, Kostantinapol’ün 
fethi ile birlikte etkilenmiştir. Öyle ki fetihten on üç yıl sonra ilk büyük 
veba salgını meydana gelmiştir. Bir yıl boyunca etkisini gösteren sal-
gını Arnavutluk seferi dönüşü haber alan Fatih Sultan Mehmet, salgın 
bitene kadar şehre girmemiştir. 1491-1504, 1511-1514, 1778(150.000-
200.000 ölüm), 1803-1804, 1811-1812(130.000 ölüm), 1836-1838(son 
büyük salgın, 25.000-30.000 ölüm) tarihinde gerçekleşen salgınlar da 
Osmanlı döneminde İstanbul’da ortaya çıkan büyük salgınlara örnek 
olarak verilebilir. 1845’den sonra veba salgınları önlenmiştir. Bu du-
rumlara göre veba, 17. yüzyıldan 19. yüzyılın başına kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başına musallat olabilecek en öldürücü ve en sık 
rastlanan afetti.Ve Osmanlı topraklarında salgınlar düzenli bir şekilde 
yenilenmemektedir. Bu durum ise salgınla mücadele konusunda ön ha-
zırlık için yeterli birikimi sağlamakta güçlük yaratmaktadır. Aşağıda 
tüm Osmanlı topraklarında meydana gelen çok şiddetli salgınlar arasın-
daki zaman aralıkları görülmektedir:

A. Serdar AYDIN
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- İstanbul: 21 yıl, 25 yıl, 19 yıl, 8 yıl, 36 yıl

- Selanik: 49 yıl, 19 yıl, 33 yıl

- İzmir: 20 yıl, 4 yıl, 19 yıl, 28 yıl, 28 yıl, 25 yıl

- Halep: 14 yıl, 29 yıl, 25 yıl, 26 yıl, 14 yıl

- Kahire: 18 yıl, 23 yıl, 26 yıl, 6 yıl, 44 yıl

- İskenderiye: 23 yıl, 54 yıl, 22 yıl²

Covıd-19

2019 Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı bü-
yük ölçüde etkilemiş durumdadır. Dünyanın düzeni tamamıyla tersi-
ne dönüyor. Ortaya çıkan virüs insanları evlerine kapanmaya mecbur 
bırakıyor. Çin’in, Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki “Hua-
nan” isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünül-
mektedir. Çin’de hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs dünyayı da etkisi 
altına almayı başarmış vaziyettedir. Virüsün ilacının bulunmamasının 
yanı sıra, virüsten korunmak da hiç kolay değil. Uzmanlara göre ya-
yılma hızı diğer virüslere kıyasla daha hızlı olan korona, yine diğer 
virüslere kıyasla öldürme oranı düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
ilk olarak 12 Ocak 2020’de bu şikayetlerin sebebinin yeni tip bir ko-
ronavirüs olduğunu açıklamış ve 11 Şubat 2020 tarihinde bu salgını 
“Covid-19 pandemisi” olarak adlandırmıştır. DSÖ Başkanı Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, 31 Aralık 2019 Tarihinde covid-19 kodlamasının 
açılımını; “korona” için “CO”, “virüs” için “VI”, “hastalık” için “D” 
şeklinde tanımlamıştır.³

Koronavirüs bulaştığı kişide hemen belirtisini göstermemektedir. 
Hastalığa yakalanan kişilerde 2-14 gün arasında belirtiler başlamakta-
dır. Bu nedenle kimin taşıyıcı olup olmadığı anlaşılamamakta ve virüs 
yayılma hızını git gide artırmaktadır. İlk yayılma alanları olarak karşı-
mıza Çin, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Fransa, ABD, Japonya, 
Almanya, Suudi Arabistan çıkmaktadır. Dünyada 25 Mayıs 2020 tari-
hi itibarıyla, 184 ülkede 5.586.306 kişi koronavirüs hastası olup ölen 
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kişi sayısı 347.606 kişidir. Ölüm Oranı %6,2’dir. Hasta sayısı açısın-
dan ABD, 1.706.226 hasta ile birinci, Brezilya 376.669 hasta ile ikinci, 
Rusya 353.427 hasta ile üçüncü sıradadır.⁴

Nasıl Bulaşıyor?

Hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen koronavirüsün tam 
anlamıyla hangi hayvandan yayıldığı bilinmemektedir. Nasıl yayıldığı 
konusunda genel kanı ise bulaştığı insanların öksürme, hapşırma sıra-
sında çıkarttığı damlacıkların başka insanlara, direk veya hava yolu ile 
teması sonucu olduğu düşünülmektedir. Ellerimizle temasımız sonucu 
ellerimize de bulaşması muhtemel olan virüsün ağzımıza, burnumuza 
ellerimizle direk temas sonucu yayılması da muhtemeldir. 

Korunmak…

TC. Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde koronavirüsten ko-
runmak ve yayılmasını önlemek için yapılması gerekenleri genel olarak 
beş temelde açıklamıştır: Ellerinizi sık sık yıkayın. Dirsek içine doğru 
öksürün. Yüzünüze dokunmaktan kaçının. Sosyal mesafeyi koruyun. 
Mümkünse evde kalın. Tüm bunların yanı sıra maske takmak hayati 
derecede önem arz etmektedir. Her şey bir yana virüse özel maske, eldi-
ven vs. takmaların yanında, hastalıkla mücadelede Peygamber efendi-
mizin “Temizlik imandandır” sözünü kendimize rehber etmek de şarttır.

Ülkemiz ve Covıd-19 

Koronavirüs tüm Asya’yı sararken Avrupa’da da büyük bir hızla 
yayıldı. Ülkemizde ise yerinde önlemler sayesinde kendini geç gösterdi. 
Sağlık Bakanlığı ve değerli sağlık personellerimizin azimli çalışmaları 
ile salgın, çoğu Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla daha yerinde ve doğ-
ru şekilde mücadele edildi ve edilmekte. Sağlık Bakanlığı hiçbir bil-
giyi medyadan ve halktan saklamadığı gerçeği de sağlık kurumlarının 
güvenilirliğini artırmaktadır. Koronavirüs tedavisi ücretsizdir. Ayrıca 
birçok ülkeye koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme yardımında da bu-
lunmuştur. Türkiye, sağlık altyapısının köklü ve güçlü olması sebebiyle 
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salgınla tıbbî mücadelede başarılı olmuştur. Zira Türkiye tıp alanında 
hem güçlü bir eğitim altyapısına sahiptir hem de Sağlık sistemi tecrü-
besi ile özellikle yoğun bakımlardaki kalabalık hasta ile baş edebilme 
Kapasitesine alışkındır. Bu sayede enfekte olan vaka sayısında dünya-
da ilk 10’da yer almasına rağmen yoğun bakım ve entübe durumunda-
ki hasta sayısı bakımından İtalya veya İspanya gibi dünya gündemine 
oturmamıştır. Yani sağlık kurumları açısından Türkiye başarılı bir sınav 
vermiştir denebilir.⁵

Bu konuda her kurum üzerine düşeni yapmakta olmasının yanı 
sıra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’da yerinde önlemler alarak 
salgınla mücadele etmektedir. Özellikle Bilge Lider Devlet Bahçeli 
Beyefendi’in “Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayana-
rak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs 
karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, 
birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de 
göreceğiz.” sözü koronavirüs ile mücadelede nelere dikkat etmemiz 
gerektiğine vurgu yaparken, gelecekte normal hayatlarımıza dönmeye 
başlayacağımızın da sinyallerini bilgeliği ile vermektedir.

Dünya’da Covıd-19

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm Çin’i paniğe sürükledikten 
bir süre sonra, halka baskı dolu hareketleri ile beraber kontrol altına 
alınmıştır. ABD Çin’den sonra ilk vakaların görüldüğü devletlerdendir. 
Sözde Dünya’nın en gelişmiş sağlık sektörüne sahiptir. Ancak Ameri-
ka’da koronavirüs tedavisi sigortasız hastalar için ortalama 30 bin do-
lar, sigortalı hastalar için ise 2bin dolardır. Almanya’da koronavirüs ile 
mücadele edip başarıya ulaşamamış olan gelişmiş ülkeler arasındadır. 
Sanayisi ve sağlık sektörü gelişmiş olan Almanya’da koronavirüs teda-
visi çoğu özel sağlık merkezlerinde ücretlidir. İspanya, İtalya, Fransa 
vs. Gelişmiş ülkeler de tamamıyla koronavirüse teslim olmuş durum-
dadır.
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Covid-19 salgını karşısında alınan önlemler kapsamında tüm 
dünyada insanların toplandığı ve hastalığın bulaşmasına zemin oluştu-
rabilecek kafeler, restoranlar, AVM’ler, berber, Kuaför, spor salonu ve 
benzeri toplu olarak bir araya gelmeyi gerektiren her yer kapatılmıştır. 
Bu önlemler haricinde hastalığın başka şehirlere yayılmasını da önle-
mek amacıyla Şehirler ve ülkeler arası trafik kapatılmış, hava ve kara 
yolu taşımacılık şirketlerinin faaliyetleri durdurulmuştur. Bazı işyerleri 
de bu süreçteki talep yetersizliği nedeniyle kendilerini kapatmışlardır. 
Bu önlem her ne kadar hastalığı durdurmak için gerekli olsa da tüm 
Dünyada milyonlarca insanı işsiz duruma düşürmüştür.⁶

Dünya ekonomisi koronavirüs nedeniyle epeyce gerilemiştir. 
Özellikle Amerika, daha önceleri Çin’e olan tutumunu da üstüne ek-
leyerek Çin’e ve Çin hükümetine tehditler savurmuş, yaptırım uygu-
lamalarına girişmiştir. Avrupa ülkelerinde çoğu sınırlar kapalı olduğu 
için göçmenler ortalıkta kalmış, göçmenleri almak istemeyen Avrupa 
ülkeleri insan hakları beyannamesinin çoğu maddesini çiğneyerek göç-
menlere şiddetli tutumlar sergilemiştir. 

Yegâne Çare ve Çözüm

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin belirttiği üzere: 
“Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, en-
gel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka 
kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapıl-
mamak, birbirimize güvenip inanmak yegâne çare ve çözümdür.”
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AYASOFYA CAMİİ’NİN TARİHİ VE 
TÜRK MİLLETİ İÇİN ÖNEMİ

Ayasofya tarihi açıdan pek çok medeniyeti görmüş ve her mede-
niyet için ayrı bir öneme sahip olmuştur. Tarih boyunca pek çok kez 
hasar gören hatta yeniden inşa edilen Ayasofya, yaklaşık 1700 yıllık bir 
serüvene sahiptir. Belirli dönemlerde kilise olarak vasıf taşıyan Aya-
sofya, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u topraklarına katmasının ardından 
ise cami vasfını kazanmıştır.

Konstantin tarafından ilk inşa edildiğinde “Megale Ekklesia” is-
mini taşıyan ve “Ayasofya” manasına gelen Hagiya Soptda adını son-
radan alan ibadethane, Hristiyanlara göre Hazreti İsa’nın bir vasfı olan 
ebedî hikmetten gelmektedir. İlk inşa edildiğinde taştan duvar ve ahşap 
tavana sahip olan Ayasofya, tarih boyunca pek çok kez yıkım görmüş 
ve yeniden inşa aşamasına girişilmiştir. 

1453 yılında İstanbul’un fethi ile, kılıç hakkı olarak Osmanlı 
Devleti’ne geçen Ayasofya, 567 yıldır yüce Türk milletinin emane-
tinde olan bir fetih sembolü, zafer simgesi, iman ve inanç ziynetidir.

İsmail Burak TATLI

“Şayet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ten ezanlar yükselip 
tevhid inancımızın sancağı dalgalanıyorsa, bunun şeref payesi 

hem FATİH SULTAN MEHMET HAN, hem de  
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tedir.”

LİDER DEVLET BAHÇELİ
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Ayasofya İsminin Anlamı ve Tarihi

Ayasofya'nın inşasına ilk önce Büyük Konstantin niyet etmiş, 
hattâ bazı tarihî kaynaklara göre ilk temelleri de kendisi atmıştır. Fakat 
Ayasofya’nın inşasının bitirilip açılması oğlu Konstantin’e kalmış ve 
bu büyük kilise 15 Şubat 360 yılında büyük bir merasimle Hristiyanlar 
için ibadete açılmıştır. Kilise, İstanbul’daki kiliselerden daha büyük ol-
duğu için “Megale Ekklesia” adını taşıyordu. “İlâhi hikmet” anlamına 
gelen bugünkü Hagiya Soptda adını sonradan aldı. İlâhî hikmet, Hristi-
yanlara göre Hazreti İsa’nın bir vasfı olan ebedî hikmetten gelmektedir.

İlk Ayasofya binası bazilika şeklindeydi. Duvarları taştan, tavan 
ise ahşaptı. O haliyle Roma’daki Sainte Marie Mojjore ve İstanbul’daki 
İmrahor Camii’ni andırırdı. 9 Haziran 404 yılında ihtilâlciler tarafın-
dan yakılıp tahrip edilmesi üzerine 10 Ekim 415 yılında İmparator H. 
Teodosius tarafından yeniden yaptırılıp Hristiyanlar için ibadete açıldı.

1935 yılında yapılan kazılar sayesinde, ikinci Ayasofya’nın esas 
cephesi hakkında az çok bir fikir edinilebilmiştir. Hâlen mevcut olan 
kalıntılardan anlaşılıyor ki, Ayasofya’nın esas cephesi, büyüklük bakı-
mından bugünkü kadardı.

13 - 14 Ocak 532 gecesi çıkan bir yangında Ayasofya, bulunduğu 
mahalleyle beraber yeniden tamamen yanmış, bunun üzerine İmparator 
Justinianus tarafından, yeni bir şekle sokularak tamir edilmiştir.

Aydınlı Tralles

İmparatorluk topraklarının dört bir yanından getirtilen kıymetli 
taşlar ve sütunlarla inşa edilen yeni yapı, 27 Ocak 537 tarihinde mera-
sim ve şenlikle takdis (kutsama) edilmiştir. Zamanın en büyük matema-
tik âlimi Aydınlı Tralles ve büyük mimar Mület tarafından yapılan ve 
bugünkü para ile 1 milyar liraya mal olan Ayasofya 553 ve 557 yılların-
daki depremlerden oldukça zarar görmüş ve 553 tarihinde de kubbesi 
çökmüştür.
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Bunun üzerine İsidoros’un adaşı ve yeğeni tarafından tamir edile-
rek bugünkü şeklini almıştır. 24 Aralık 562 tarihinde yapılan açılış töre-
ninde, İmparator Justinianus 4 atlı bir zafer arabasıyla kiliseye gelmiş, 
içeri girince, mabedin haşmeti karşısında heyecanlanarak “Ey Süley-
man, seni geçtim” diye söylenmiştir. Justinian ve H. Justin zamanların-
da yapılan mozaik resimler, Sekizinci Yüzyılda harap olduğundan bir 
asır sonra bunların yerine yeni resimler konulmuştur.

Fetihten Sonra Ayasofya

1 Haziran 1453 tarihinde, yani İstanbul’un fethinden sonraki ilk 
Cuma günü, Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasof-
ya’da muhteşem bir hutbe okutmuştur.

O günden sonrada, Ayasofya en büyük ve güzel mabet sayılmış, 
Türk padişahları Ayasofya Camii’ni korumaya özen göstermişlerdir. 
Fatih Sultan Mehmet, her şeyden önce Güney ve Doğu köşesinde bir 
tahta minareyle, Doğuda bir duvar dayağı, aynı zamanda mabeyin Batı 
tarafında imamlar için odalar yaptırmıştır.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Ayasofya Camii’nin bilhas-
sa dış görünüşüne itina edilmiş, Mimar Sinan, duvar dayağını yeni-
den yaptırmış, tahta minare yerine tuğladan bir minare inşa ettirmiş-
tir. Mihrabın önündeki âvizeler 1526 yılında, bizzat Sultan Süleyman 
tarafından, Budapeşte’de ele geçirilen harp ganimetlerinden alınarak, 
camiye hediye edilmiştir. İkinci Sultan Selim, Kuzey-Doğu minaresi-
ni, Üçüncü Murat ise Batı tarafındaki minareleri yaptırmıştır. Üçüncü 
Murat, aynı zamanda Ayasofya Camii’nin Kuzeyinde bulunan imareti 
de Vakfetmiştir.

Ayasofya Camii’ndeki kürsü ve minber Dördüncü Murat’ın em-
riyle yaptırılmıştır. İkinci Selim, Üçüncü Murat, Üçüncü Mehmet, Bi-
rinci Mustafa ve Sultan İbrahim’in türbeleri Ayasofya Camii’nin Güney 
tarafında bulunmaktadır. 1739 yılında inşa edilen güzel şadırvan ise Bi-
rinci Mahmut’un vakfıdır.
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Son büyük tamirat, Abdülmecid’in emriyle 1847-1849 yıllarında 
yapılmıştır. Ayasofya tam 4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kaldı. İtilaf 
Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine de-
mirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 
tarihinde resmi işgale dönüştü.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 
23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya 
başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı 
önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk 
etti.

İstanbul’u ve Fethin sembolü olan Ayasofya’yı düşman işgalin-
den kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet 
ve minnet ile anıyoruz. Ayasofya 1935 yılının 1 Şubat’ında Bakanlar 
Kurulu kararıyla müzeye geçirilmiş ve Ayasofya’dan İlmî araştırmalar 
için istifade edinilmiştir.

1936 yılında Ayasofya’nın tapusunu Cami olarak hazırlatıldı ve 
bir bölümünde vakit namazlarının günümüze kadar kesilmediğini bildi-
ğimiz büyük kesiminin müze olarak kullanıldı. 

Ayasofya geçtiğimiz ay, Danıştay 10. Dairesi’nin 10 Temmuz 
2020 tarihli kararı ile yeniden camii olarak ibadete açılmıştır. Adaletin 
kararı, milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Ayasofya minarelerinden 86 
yıl sonra 24 Temmuz Cuma günü dört müezzin tarafından Ezan okundu.

Türk Milliyetçileri olarak; Yüce Türk milleti için büyük bir öneme 
sahip olan Ayasofya Camii’nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır 
tavizsiz arzumuzdu. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin 
belirttiği gibi; “Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklenti-
si karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar 
açılarak, tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.”
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Ayasofya Cami’nin ibadete açılması ile inanç haklarımızı, ege-
menlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa gi-
ren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir.

Ayasofya Camisi’nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek ol-
masını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namaz-
ların kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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“

”

Ayasofya Cami’si Türk milletinin mukaddes 
bir emaneti, mazisi İstanbul’un fethine 

kadar dayanan kutlu bir mabedidir.

LİDER DEVLET BAHÇELİ
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