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Başımı her okşayışında vatana, millete ve devlete hizmet
etmemi öğütleyen anneannem rahmetli Nazire
KOÇOĞLU’nun anısına…

ii | Dr. Kenan ÖZKAN

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | iii

İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN ...................................................................................... 5
ÖNSÖZ .............................................................................................. 12
GİRİŞ ................................................................................................ 15
BİRİNCİ BÖLÜM: DOĞUŞ ........................................................... 21
İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK FİKİRLERİNİN DOĞUŞU
A. İslamcılık Siyaseti ......................................................................... 21
B. Türkçülük Siyaseti ........................................................................ 35
1. Türkçülüğün Siyasallaşması: Yusuf Akçura ve Sonrası ........... 51
a. Türk Derneği ........................................................................ 70
b. Genç Kalemler ...................................................................... 78
c. Türk Yurdu ......................................................................... 104
C. Milliyet Kavramı Açısından İslamcılar ve Türkçülük Arasındaki
Benzerlik .......................................................................................... 114
1. Sait Halim Paşa ....................................................................... 120
2. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ...................................... 128
3. Said Nursi ................................................................................ 134
İKİNCİ BÖLÜM: ÇATIŞMA ...................................................... 146
MİLLİYET KAVRAMI AÇISINDAN İSLAMCILAR VE
TÜRKÇÜLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA
A. Süleyman Nazif-Ahmet Ağaoğlu Tartışması .............................. 147
B. Babanzâde Ahmet Naim-Ahmet Ağaoğlu Tartışması ................ 171
C. Mehmet Akif’in İtirazları ............................................................ 192
D. Tahirül Mevlevî’nin İtirazları ..................................................... 196
E. Mehmet Fahreddin’in İtirazları ................................................... 198

iv | Dr. Kenan ÖZKAN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: UZLAŞI ....................................................... 204
İSLAMCILAR VE TÜRKÇÜLER ARASINDA ORTA YOLU
BULMA ÇABASI
A. Musa Kazım ................................................................................ 212
B. Mehmet Şemseddin ..................................................................... 214
C. Ahmet Ağaoğlu ........................................................................... 218
D. Ziya Gökalp ................................................................................ 225
E. Ömer Seyfettin ............................................................................ 241
F. Mehmet Fuat Köprülü ................................................................. 245
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SENTEZ ................................................ 255
MİLLİ MÜCADELE VE KESİŞEN YOLLAR
A. Milli Mücadeleye Giden Süreci Gökalp ve Akçura Üzerinden
Okumak ............................................................................................ 260
B. Milli Mücadele ve Anadolu’da Türk-Müslüman Birlikteliği
Söylemi ............................................................................................ 279
1. Milli Mücadele Dönemi Belgelerinde Teritoryal-Çoğulcu
Söylemi Aramak ......................................................................... 302
2. Misak-ı Millî Belgesinde Teritoryal-Çoğulcu Söylem ........... 311
3. Basında Türkçülüğün ve İslamcılığın Sentezi ........................ 323
SONUÇ ........................................................................................... 345
KAYNAKÇA .................................................................................. 366

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 5

EDİTÖRDEN
Çağdaşlaşmanın ancak gelişmiş ve müreffeh bir toplum
yaşantısı ile olabileceği konusunda kimsenin şüphesi yoktur.
Günümüzde Türkiye, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi kiralayan bir
ülke mi, yoksa bilgi kiralamaya devam eden bir ülke mi olacak
sorusu tartışılmaktadır. Dikkat edilirse “bilgi kiralama” terimi
kullanılmıştır. Çünkü artık sanayi toplumu çağının, teknoloji
satın alma dönemi geçmiştir. Halihazırda dünyada iki tür toplum
vardır: bilgi üretenler ve bilgi kiralayanlar. Kiralanan her bilgi,
gelişmekte olan topluma ulaştıktan birkaç ay sonra eskimekte ve
yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi kiralama, pahalı ve zor
iştir. Çok büyük bedeller ödenerek transfer edilen bilgi, çok kısa
ömürlü kullanılmaktadır. Bu durum, özellikle tam gelişememiş
olan toplumlarda devlete ağır bir yük getirmektedir.
Osmanlı Devleti, kurulduğu günden beri Batı’yı sadece savaş
yapılacak veya ticarî ilişkide bulunulacak bir yer olarak görme
alışkanlığındadır. Fethettiği yerler dışında Batı’yı hiç merak
etmemiştir. Halbuki yüzyıllardır Batı’lı seyyahlar Doğu’yu
tanımak için karış karış gezmekte ve bu izlenimlerini
yayınlamaktadırlar. Türklerde Batılılaşma ne zaman başlamıştır,
sorusuna cevap bulmak zordur. Küçümsenen ve merak
edilmeyen Batının önem kazanması için uzun bir sürenin
geçmesi gerekmektedir. Batıda meydana gelen gelişmelerden
Rönesans, Reform, Coğrafî Keşifler ve Aydınlanma, sadece
Osmanlı Devleti’nin siyasetini ve ticaretini etkilediği ölçüde
etkilenmiştir. Sözgelişi Portekizlilerin Hindistan’a ulaşması ve
buradan ticareti engellemesi, Coğrafî Keşiflere dikkati
çekmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu tutumunu, günümüz koşullarında
yaşadıkları için ilim anlayışından uzak bazı çevreler gibi
eleştirmek, o çağın koşullarını bilmemekten ve dönemleri
şartları ile birlikte değerlendirememekten kaynaklanan bir
meseledir. Osmanlı Devleti, Müslüman bir devlet olarak Roma
İmparatorluğu’nun ardından, bilinen dünyanın önemli bir
kısmına sahip olmuş bir devlettir. Batılılar sürekli yenilmekte
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olan ve Hıristiyan oldukları için “Hidayet”e erememiş ve yaşantı
olarak da İslâmî bir hayat sürmediklerinden dolayı aşağı görülen
insanlardır. Dolayısıyla Osmanlıların Batılılaşma için bir
zorunlulukları yoktur. Hangi toplum, hayat tarzı kendisinden
aşağı olan bir toplumu örnek alır? Ancak bu, Doğu ile Batı
arasında etkileşim olmadığı anlamına da gelmemektedir. Her iki
toplum arasında kadim zamanlardan beri yoğun bir etkileşim
bulunmaktadır. Doğu ve Batı’da üretilen mallar ve bu malların
kültürleri, kullandığı toplumlarda bir etki teşkil etmektedirler.
Ancak bu durum, söz konusu malların kullanımı ile sınırlıdır.
Osmanlı Devleti, Batılılaşmaya ne zaman başladı sorusuna
cevap ararken, kastedilen Batıcılığın kurumsal bir halde
kabulüdür. Bundan önce XVII. yüzyılda Osmanlılar, Batılılar
karşısında ağır yenilgiler aldıklarında Osmanlı uleması bu
durumu bir bozulmanın sonucu olarak görmüşlerdir. Koçi Bey
ve Katip Çelebi gibi figürler, “Altın Çağ” olarak karakterize
edilen büyük fetihler çağının, yani Fatih Sultan Mehmet, Yavuz
Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine geri
dönüşü arzulamışlardı. Onlara göre, devlet işleyişindeki
aksaklıklar giderilir ve bozukluklar onarılırsa, “Altın Çağ” geri
dönecektir. Bu eskiye özlem duygusu, XVII. yüzyıla damgasını
vurmuştur. Fakat beklenilen sonucu vermemiştir. Zira
bozukluklar artarak devam ettiği gibi, yenilikler de daha da
yoğunlaşarak devam etmiştir. Bu dönemde Osmanlı devlet
adamları Batı’nın hiç değilse askerî alanda Osmanlılardan daha
ileri gittiği gerçeğini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Hiç
kuşkusuz kendini Hıristiyanlardan üstün gören bir anlayışa sahip
olan Müslüman bir devletin yöneticileri için, söz konusu
durumun kabulü çok güç olmuştur. Zira böylece İslâm’ın
üstünlüğünün de zarar gördüğü şeklindeki kanaati
yaygınlaşmıştır. Bu sebeple Batı ile “aynileşme” ve Batıyı
yenme amacıyla, Batı’da askerî alandaki yeniliklerin transferi
amaçlanmıştır.
Ordudaki yenileşme ve değişim çabaları, Batı’nın üstünlüğüne
karşı etkili olmadığı gibi, askerî alanda başlayan etkileşim,
Batı’nın başarısının sadece askerî alanda olmadığını da ortaya
koymuştur. Özellikle Lale Devri’nde başlayan ve daha sonra da
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sıklaşan ilişkiler, Osmanlıların başka alanda Batı’dan yenilik
transferine ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.
XIX. yüzyılda ise, Sultan III. Selim dönemi ile başlayan bir
süreçte devletin ve toplumun her alanında Batılılaşma
başlamıştır. Bu Batılılaşma çabaları, Batı’da olduğu gibi
tabandan tavana doğru olmamıştır. Tam tersine tepeden tabana
doğru olduğundan birçok tartışma konusu ortaya çıkmıştır.
Toplumun, temel ihtiyaçlarının temini dışında bir beklentisi
yoktur. Batılılaşma, daha ziyade yönetici elit aydın tabakanın,
devletin bekasını sağlamak için istediği bir konudur. Zira son
dönem Osmanlı yönetici elitinin en büyük meselesi, devleti
yıkılmadan korumak, toprak kaybını en aza indirmek, sosyal
çöküntüyü engellemek ve devletin bekasını sağlamak olmuştur.
Sultan II. Mahmut, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin esas
amaçlan bunlar olarak özetlenebilir. Bu üç dönem, kendinden
önceki yapılan Batılılaşma çabalarının devletin bekası açısından
beklenen neticeleri vermemesinin sonucu olarak oluşmuştur.
Sultan II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerin sonuç
vermemesi Tanzimat’ı doğurmuştur.
Tanzimat’ın bekleneni vermemesi ise Meşrutiyeti getirmiştir.
Hatta Tanzimatçıları yeterince hızlı yenilik yapmamakla,
başarılı olmamakla suçlayan genç Osmanlı aydınları, “Yeni
Osmanlılar” (Jön Türkler) adı altında teşkilatlanmış ve mevcut
Tanzimat idaresine karşı mücadeleye girişmişlerdir. Bunların
amacı anayasal parlamenter bir demokrasidir. Yeni Osmanlılar,
başarıya ulaşmış ve Meşrutiyet ilan edilmiştir. Ancak anayasal
meşrutî idare de uzun sürmemiştir. Sultan II. Abdülhamid,
meşrutî idareyi askıya almış ve bir ara dönem başlatmıştır. Bu
ara dönemde, Hamidî Rejime muhalefet amacıyla “İttihad ve
Terakki Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyet XIX. yüzyılda
Avrupa’yı etkileyen ve “Bilim Dini” olarak da nitelendirilen
Pozitivizm din “birleşme” ve “ilerleme” prensipleri başta olmak
üzere ilkelerinden etkilenmiştir. Bu cemiyet, bir yandan Sultan
II. Abdülhamid yönetimine yön verip meşrutî bir monarşi
teşkiline çalışmakta ve bir yandan da Batıcılığı savunmaktadır.
Bu amaçla yapılan muhalefet, İttihad ve Terakki Cemiyeti
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üyelerinin cezalandırılmasına yol açmış ve bazıları sürgün
edilirken bazıları ise yurt dışına kaçıp muhalefeti oradan
sürdürmüşlerdir. Bu muhalefet esnasında, en çok gazete ve dergi
çıkarmak yoluyla halkı bilinçlendirmeyi ve Hamidî Rejimi
yıkmayı istemişlerdir. Bu muhalefetin en önemli unsurlarından
biri de, İttihad ve Terakki Cemiyetinin beş kurucusundan biri
olan Dr. Abdullah Cevdet’in 1904 yılında Cenevre’de kurduğu
“İctihad” dergisidir.
İttihad ve Terakki Cemiyeti içinde, Hamidî Rejim’e muhalif
değişik görüşte birçok kişi toplanmıştır. Bunlar arasında Dr.
Abdullah Cevdet gibi, Batıcılığı Türkiye için tek kurtuluş çaresi
olarak görenler olduğu gibi, ılımlı bir Batıcılığı savunanlar da
vardır. Beşir Fuad, Dr. Abdullah Cevdet, Baha Tevfık, Ahmed
Rıza, Ahmed Şuayb, Batıcılık konusunda Batı ile aynılaşmayı,
Doğu yerine Batı tipi sosyal hayatı amaçlamaktadırlar. Bunlara
Osmanlı Pozitivistleri veya Osmanlı Materyalistleri adı da
verilmektedir. Osmanlı materyalizminin kurucusu, Beşir
Fuad’dır. Beşir Fuad, insan gerçeği üzerinde incelemelerde
bulunmuştur.
Tanzimat’ın “insan” tanımına karşı çıkması, insanın nesnel
gerçekliğini tespit etmesi ve insandan kaynaklanan meselelerde
varoluş problemini incelemesi, Osmanlı materyalizminin ilk
evresini oluşturmuştur. Beşir Fuad’ı Ahmed Şuayb takip
etmiştir. Ahmed Şuayb, sanatın bilimin gelişimini
açıklayamadığı noktasında bilimsel determinizme açık bir
eleştiride bulunmaktadır. Beşir Fuad ve Ahmed Şuayb, Osmanlı
Materyalizminin ilk temsilcileri olarak, Dr. Abdullah Cevdet’ten
biyolojik materyalizme yönelme konusunda ayrılmaktadır. Dr.
Abdullah Cevdet, biyolojik materyalizme uzanan kesin
Batıcılığı noktasında, Doğu medeniyetinden de istifade
edilmesini savunurken, Baha Tevfık ise Doğuya ve dolayısıyla
İslâm’a ait olan her şeye karşı bir anlayışı savunmaktadır.
Baha Tevfık, bireysel ahlak bozukluğunun Osmanlı
ilerlemesinin engeli olduğunu ifade etmektedir. Ahmed Rıza,
Osmanlı pozitivizminin ilk temsilcisi olarak, siyasî ve etik bir
Pozitivizm’i savunmaktadır. Onun için önemli olan, “düzen”
içinde, “îlerleme” dir. Ahmed Rıza, Auguste Comte’un
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Pozitivizm’inden en çok etkilenen kişidir. Ahmed Rıza,
“birey”i, “bireyin içinde olduğu düzen”i ve “adaleti ve düzeni
sağlayıcı bir unsur olarak ahlâk”ı tanımlamak suretiyle Batıcılığı
bir soyut anlayış olmaktan kurtarmış ve halk için somut bir olgu
haline getirmiştir.
Çağdaşlaşma sürecinde geliştirilen seçeneklerden biride
İslamcılık olmuştur. İslamcılık, “İttihad-ı İslam” adı altında
1870 yılından itibaren bir fikir hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce İslam dünyasını hurafelerden arındırarak ve
medenileştirerek, İslam’ı bir bütün olarak yeniden hayata hakim
kılıp, Batı sömürüsünden uzak tutup, İslam dünyasını
birleştirmeyi temel alır. İslamcılık, XIX. yüzyıldan itibaren
Osmanlı Devleti’nin merkezinde iki eksenli güçlü bir hareket
haline gelmiştir. Mısır Müftüsü Muhammed Abduh’un temsil
ettiği birinci eksen İslam’ı hayat rehberi ve dünya görüşü olarak
sunan aydınların düşüncelerinden oluşmuştur. İkinci eksen İslam
kültürünün hakim olduğu tüm bölgelerde İslami düzen
anlayışında kendini gösteren İslamcılıktır. İslamcılık
düşüncesinde birleşen düşünürlerin ortak düşüncesi Osmanlı
Devleti’nin Tanzimat Fermanı ile kültür benliğini kaybetmeye
başladığı ve bu duruma engel olmak için İslam’ın değerlerini
tekrar Osmanlı toplumuna getirilmesi gerektiği olmuştur.
İslamcıların temel düşüncesi Kur’an’ın tüm zamanlar için
geçerli değişmez bir anayasa olduğu, batıl inanç ve hurafelerden
arındırılması gerektiğidir. En önemli amacı ise İslam’ı Batı
ideolojileri gibi akla uygun bir sisteme oturtmak olmuştur. Bu
akımın en önemli temsilcisi Cemaleddin Afgâni’dir. Afgâni,
İslam devletleri arasında dayanışmanın sağlanması ve
Müslüman birliğin sağlanması için büyük çaba sarfetmiştir.
Namık Kemal’in “meşveret” yani danışarak siyaset yapma
anlayışı ile İslami demokrasi dergi ve yayınlarda yerini almıştır.
İslamcılık hareketinin en önemli isimlerinden biride Mehmet
Akif Ersoy’dur. Sırat- Müstakim ve Sebilü-r Reşad dergisinin
kurulması ile İslamcılar fikirlerini tartışma ve yayma olanağı
bulmuşlardır. Mehmet Akif Ersoy saltanat ve hilafete eleştirel
gözle bakmış, Meşrutiyeti ve anayasal meclisi desteklemiştir.
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Bunun yanında kendi manevi değerlerimize sahip çıkarak, din
kimliğimizi koruyarak, bilim ve sanat konusunda Batı’nın model
alınmasını önermiştir.
Milliyetçilik hareketleri sonucu XIX. yüzyılda kendini
göstermeye başlayan ulus-devlet kavramına dayalı “Türkçülük”,
II. Meşrutiyet döneminde en önemli fikir akımlarından biri
haline gelmiştir. Kırım, Kazan ve Kafkas Türklerinin Rus
hükümetine karşı milli benliklerini koruma mücadeleleri,
Türkoloji çalışmaları ve Balkan Savaşı sonrası gelişmeler
Osmanlı aydınlarının Türkçülük fikrini benimsemesinde
Türkçülük akımının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Türkçülük, ilk defa Hüseyinzade Ali tarafından “Turancılık”
kavramı ile ifade edilmiştir. Hüseyinzade Ali bazı dergilerde
Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık ideolojisinin nasıl
uzlaşabileceği konusunda yazılar yazmıştır. 1908 yılında Ahmet
Mithat Efendi, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul,
Gaspıralı İsmail gibi isimleri bulunduğu Türk Derneği
kurulmuştur. Dernek aynı zamanda “Türk Yurdu” dergisini
çıkarmıştır.
1914 yılında Türk Ocakları kurulmaya başlamıştır. Türk
Ocaklarının kurulmasında İttihad ve Terakki önemli bir rol
üstlenmiştir. Bu ocaklarda Hüseyinzade Ali ve Ziya Gökalp
aktif faaliyetlerde bulunmuştur. Ziya Gökalp İslamcılık,
Türkçülük ve Osmanlıcılık akımını birbiri ile uzlaştırmaya
çalıştırmıştır. Yusuf Akçura bu konuda uzlaştırma düşüncesinde
bulunmamış, “Üç Tarz-ı Siyaset” başlıklı eserinde Osmanlıcılık
ve İslamcılık ile karşılaştırma yaparak Türkçülüğü hakim ve
baskın kılmaya çalışmıştır. Kırım Türklerinden İsmail Gaspıralı
da Türkçülük hareketine büyük emeği geçenlerdendir. Türkçe
yayın yapan Tercüman gazetesini Rusya’da 1883 yılında
kurmuştur. İsmail Gaspıralı edebiyat, dil, siyasal, sosyal alanda
milli bilincin oluşumuna “dilde, işte, fikirde birlik” sloganı ile
öncülük etmiştir.
Osmanlı Aydınlarının İslamcılık ve Türkçülük Siyasetleri
Üzerine Tartışmaları Çatışma, Uzlaşı, Sentez başlıklı bu kitabın,
farklı bakış açısı ile yeni çalışmalara zemin hazırlayacağı
düşüncesindeyiz. Bu çalışma ile yakın dönem Türk düşünce
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tarihi alanında sağladığı emek ve katkılarından dolayı kitabın
yazarı Dr. Kenan Özkan’ı tebrik ediyorum.
Kitabın yayınlanma aşamasında bizden emek ve desteklerini
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ÖNSÖZ
Kendilerine has bir siyaset ve toplum tasavvuruna sahip olan
Türkçülük ve İslamcılık fikirleri, çok uluslu bir imparatorluğun
dağılmasına engel olacak aslî unsuru inşa etme çabasının ürünü
olarak 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve son
dönem Osmanlı siyasetine damga vurmuşlardır. Her iki fikir
akımı da doğuşu ve gelişim süreçleri başta olmak üzere çeşitli
yönleriyle ele alınmış ve bu doğrultuda çok sayıda bilimsel
çalışmanın konusu olmuşlardır. Araştırmacıların ve tarihçilerin
bu ilgisini, şüphesiz her iki fikir akımının Osmanlı son dönem
siyaseti üzerindeki tartışılmaz etkisinde aramak gerekir.
Doğuş nedenleri temelde aynı olan iki akımın, siyasal zeminde
eş zamanlı olarak varlık göstermeleri ve bu çalışmanın konuları
arasında yer alan “milliyet” kavramını ele alış biçimlerindeki
farklılık, bu iki fikir akımını bir çatışma ortamına sürüklemiştir.
Doğuş ve gelişim süreçleri detaylı bir şekilde incelenmekle
birlikte, maalesef iki fikir akımı arasındaki benzerliklere ve
çatışma konularına ilişkin çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bununla
birlikte son dönemde Türkçülük ve İslamcılık fikirleri arasında
artı ve eksi yönlü ilişkiye dair çalışmaların görülmesi
sevindiricidir. Bu kapsamda Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN’in
“Osmanlıcılık ve İslamcılık Karşısında Türkçülük” adlı
çalışması söz konusu boşluğu doldurmak için atılmış ilk adım
olarak değerlendirilmelidir. Biz, bu çalışmayla alandaki boşluğu
doldurma çabasına katkı sağlamaya çalışacağız.
Sağlamak istediğimiz ikinci katkı ise İslamcıların önemli
isimlerinden Cemaleddin Afgani’nin Türkçülerin fikirlerinin
şekillenmesinde oynamış olduğu role dikkat çekmektir.
Cemaleddin Afgani hakkında yerli ve yabancı araştırmacılar
tarafından kaleme alınmış ve bizim bu çalışmayı yaparken
istifade ettiğimiz akademik çalışmalar mevcut olmakla birlikte,
söz konusu çalışmalarda Cemaleddin Afgani’nin İslamcılar
dışında Türkçü aydınlar üzerinde de derin izler bırakmış olduğu
gerçeği genellikle atlanmıştır. Cemaleddin Afgani etkisi, İslamcı
ve Türkçü Osmanlı aydınları üzerinde ortak bir payda olmakla
birlikte Milli Mücadele yıllarında ulaşılacak fikirsel senteze
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zemin oluşturması açısından önemlidir. Türkçülük ve İslamcılık
üzerine yapılan ortak çalışmalarda gözden kaçırılmış
hususlardan biri olarak Cemaleddin Afgani etkisi bu çalışma ile
araştırmacıların ve akademisyenlerin dikkatine sunulmak
istenmiştir.
“İmparatorluktan Ulus Devlete Geçişte Göçlerin Rolü (19181923)” başlıklı doktora tezinin birinci bölümünün
geliştirilmesinden üretilmiş olan bu çalışmada, doğuşlarından
Milli Mücadele yıllarına kadar geçen süreçte Türkçülük ve
İslamcılık fikirlerine mensup aydınlar arasındaki ortak noktaları
ve çatışma konuları incelenmekle birlikte, asıl olarak her iki
fikir akımının Milli Mücadele yıllarında hangi faktörlerin etkisi
ile bir senteze ulaştığı sorusuna yanıt aranmıştır. Dört ana bölüm
üzerine kurgulanmış olan çalışmanın ilk bölümünde İslamcılık
ve Türkçülük fikirlerinin doğuş süreçleri ve sahip oldukları
ortak paydalar incelenmiştir. İkinci bölüm altında ise
Türkçülerin ve İslamcıların birbirlerine itirazları ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde ise Türkçü aydınların İslamcılarla uzlaşı
zeminini arama çabaları incelenmiş ve son olarak dördüncü
bölümde bu uzlaşı çabalarının hangi faktörlerin etkisiyle Milli
Mücadele yıllarında sonuç vermiş olduğu sorusuna yanıt
aranmıştır.
Çalışma, asıl olarak birinci el kaynaklar üzerinde yapılan
karşılaştırmalı okumalar etrafında şekillendirilmiştir. Bu
doğrultuda karşılaştırmalı olarak Türkçü ve İslamcı aydınların
çeşitli gazete ve dergilerde kaleme aldıkları yazılar üzerinde
kapsamlı okumalar gerçekleştirilmiştir. “Sıratımüstakim /
Sebilürreşad”, “Türk Yurdu” ve İslam Mecmuası” söz konusu
kaynak grubunun bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunun dışında
konu üzerine yapılmış olan ikinci el eserler gözden geçirilmiştir.
Tabi ki, sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi tarih
alanındaki herhangi bir çalışma için “bitmiştir” demek doğru
olmaz. Ucu bucağı olmayan bu alanda yapılan her çalışmada
olduğu gibi şüphesiz bu çalışmanın da eksikleri mevcuttur.
Bunun için okuyucudan ve akademisyenlerden şimdiden
affımızı isteriz. Ancak yukarıda ifade edilen boşluğu doldurma
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konusunda tabiri caizse “duvarda küçük bir tuğla” sahibi olmak
mutluluk verici. Bu çalışmanın, yeni çalışmalara ve alanda yeni
yeni tartışma konularına zemin hazırlaması en büyük
amacımızdır.
Dr. Kenan ÖZKAN
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GİRİŞ
Osmanlı

İmparatorluğu’nun

“en

uzun

yüzyılı”

olarak

adlandırılan 19’uncu yüzyıl, geniş kapsamlı reform çabalarına
rağmen siyasal, sosyal ve iktisadi sorunlar içerisinde boğuşan bir
imparatorluğun çöküşüne tanıklık etmiştir.1 Din esaslı “millet
sistemine” sahip çok uluslu imparatorluk bir taraftan Avrupalı
devletlerin müdahalesi sonucunda azınlık sorunu ile karşı
karşıya kalmış, diğer taraftan da “Doğu Sorunu” çerçevesinde
yaşanan askeri ve diplomatik süreçlerin sonucunda çok büyük
toprak kayıpları yaşamıştır.2 Toprak kayıpları neticesinde
Günümüz Avrupası’nın temellerini oluşturan iki önemli gelişme olarak
Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin getirileri ile başa çıkamayan Osmanlı
İmparatorluğu 19’uncu yüzyılda siyasal ve iktisadi çöküşü son derece sancılı
ve uzun bir süreçte yaşamıştır. Bu sürecin ayrıntılı bir analizi için bkz. İlber
Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 26. Baskı, Timaş Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 13 vd.
1

Osmanlı millet sistemi hakkında genel değerlendirme için bkz. Cevdet
Küçük, “Osmanlı’da Millet Sistemi ve Tanzimat”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985,
s. 1007 vd. İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985,
s. 996 vd. Kemal Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet,
Milliyet ve Milliyetçilik, Çev: Recep Boztemur, 2. Baskı, Timaş Yayınları,
İstanbul, 2013, s. 8-10. Kemal Karpat, Osmanlı’da Milliyetçiliğin Toplumsal
Temelleri, 1. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017, s. 45-56. Stanford
Shaw, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Azınlıklar Sorunu”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985,
1002 vd. “Doğu Sorunu” çerçevesinde Avrupalı güçlerin Osmanlı
İmparatorluğu üzerinde takip ettiği diplomasi hakkında ayrıca bkz. Matthew
Smith Anderson, Doğu Sorunu, 1774-1923, Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir
İnceleme, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000. Haluk Ülman,
“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Dış Politika ve Doğu Sorunu”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985,
s. 272 vd.
2
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imparatorluk sınırları fiziksel bir değişim yaşarken, bu kayıplar
nüfusun etnik yapısında da önemli değişimleri beraberinde
getirmiştir. Devleti yıkılışa götüren bu değişim süreci karşısında
Osmanlı devlet adamları ve aydınları, bir taraftan devleti
kurtarmak için geniş çaplı reform paketlerini uygulamaya
sokarken, diğer taraftan devletin üzerine inşa edileceği aslî
unsurun arayışı içerisine girmişlerdir. Bu arayış kapsamında
Tanzimat ve Islahat Fermanlarının uygulamaya sokulması
Müslüman ve gayrimüslim tebaanın tepkisine neden olmuştur.3
Neticede Tanzimat zihniyetine bir tepki olarak doğan ve
“ittihad-ı ânâsır” yani unsurların birliği esasını benimseyen
Osmanlıcılık fikri, “Osmanlı” adı altında bir üst kimlik
yaratmayı hedeflemiş yapay bir milliyetçilik çabası olarak
ortaya çıkmıştır.4 Tanzimat’a tepki gösteren gayrimüslim tebaa,
Küçük, a.g.e, s. 1015 vd. Tanzimat ve Islahat Fermanları ve dönemin
değerlendirmesi için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedid
ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), C. 5, 7. Baskı, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1999, s. 169 vd. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi,
Islahat Fermanı Devri (1861-1876), C. 7, 5. Baskı, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1995. Ed. Engelhardt, Tanzimat, 1. Baskı, Türkçesi: Ayda
Düz, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk
Anayasal Gelişmeleri, (1789-1980), 8. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
2002, s. 117-120.
3

Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, 2. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 1998. Cemil Koçak, “Yeni Osmanlılar ve Birinci
Meşrutiyet”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet’e Devreden
Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, C. 1, 2. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2001, 72 vd. Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Reform
Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi, 1839-1913”, Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve
Meşrutiyet’in Birikimi, C. 1, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 88
vd. Nevzat Kösoğlu, “Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Doğuşu ve
Özellikleri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, C. 4, İletişim
4
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bu defa “Osmanlıcılık” fikrini azınlıkların asimilasyonunu hedef
alan ya da kendi bağımsızlıklarının önüne taş koyan ideolojik bir
tuzak olarak değerlendirmiş, “ittihad-ı ânâsır” ve “eşitlik”
kavramlarını içeren bu fikri hiçbir zaman samimi bulmamıştır. 5
Osmanlıcılık siyasetinin başarısızlığı, Osmanlı devlet adamları
ve aydınlarının toprak ve nüfus kaybeden devleti ayakta tutma
çabalarının devamını sağlamış ve “ölüm döşeğindeki hasta
adama can verecek suyun arayışı” 20’nci yüzyılın başına kadar
sürmüştür.6 Toprak kayıpları bir taraftan devleti yok etmiş, diğer
taraftan da gayrimüslim nüfusun azalmasıyla birlikte nüfusun
homojenleşmesi

sonucunu

doğurmuştur.

İmparatorluk

kaybedilen topraklardan gelen büyük göç dalgaları neticesinde,
nüfusunun çok büyük kısmını Müslümanların oluşturduğu bir
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 217-218. Şükrü Hanioğlu, “Osmanlıcılık”
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1985, s. 1390.
Kemal Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, 1.
Baskı, Çev. Bahar Tırnakçı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s.
121.Hanioğlu, a.g.e, s. 1390.

5

Bu açıdan ele alındığında Tanzimat’la başlayan Batılılaşma sürecinde,
Osmanlı aydınının fikri bunalım ve çatışmalarının imparatorluğun yıkılışına
kadar sürdüğünü ve bir arayış içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.
Nitekim Şevket Süreyya Aydemir’in kaleme aldığı “Suyu Arayan Adam”
adlı eseri bu gözle okumak gerekir. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan
Adam, 17. Basım, Remzi Kitabevi, 2005. Osmanlı aydınını söz konusu
açılardan ele alan birkaç önemli çalışma arasında şunlar söylenebilir: Şerif
Mardin, “Tanzimat ve Aydınlar”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 46 vd. Mehmet Ali
Kılıçbay, “Osmanlı Aydını”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 57 vd. İsmet Özel,
“Tanzimat’ın Getirdiği Aydın”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 63 vd.
6
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devlet görüntüsüne sahip olmuştur.7 Şimdi yapılması gereken ise
bu Müslüman nüfusu, aslî unsur haline getirerek devleti
çöküşten kurtarmaktır. Bu noktada Osmanlı devlet adamları ve
aydınlarını 19’uncu yüzyılda bekleyen en büyük zorluk, bir
taraftan devleti kurtarmak sorununa çözüm ararken diğer
taraftan da devletin aslî unsurunu yaratmak olmuştur. Yani bir
taraftan “devlet milletini ararken”, diğer taraftan da “millet
devletini aramaktadır.” Alman milliyetçiliğinin doğuşunda,
Hegel ve Herder’in fikirlerinde mevcut olan bu ikilem, son
dönem Osmanlı aydınları için de geçerli olmuştur.8 Milliyetçilik
Kemal Karpat’ın çalışmasına göre Kırım Harbi’nden itibaren 1916’ya kadar
kaybedilen topraklardan 7 milyon mülteci Osmanlı topraklarına gelmiştir. Bu
göç hareketi asıl olarak 1878 sonrasında hızlanmıştır. Karpat’a göre 1875’te
Osmanlı nüfusu 19.8 milyondan 1885’te 24 milyona ve 1898’de ise 27.2
milyona yükselmiştir.1874’te Arabistan Yarımadası hariç imparatorluğun
Asya vilayetlerinde 10.3 milyon Müslümandan ve 2.8 milyon
gayrimüslimden oluşan toplam nüfus 13 milyonken, 1885’e gelindiğinde
sadece Anadolu’daki Müslüman nüfus göçlerin sonucunda 15 milyonu
geçmiştir. Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), 1. Baskı, Çev: Bahar
Tırnakçı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 158-160. Karpat, 1856’da
başlayıp 1878’le hızlanan süreçte yaşanan bu kitlesel göçlerin Osmanlı
İmparatorluğu’nu Müslümanların çoğunlukta olduğu bir devlet haline
getirdiğini, bu dönüşüme paralel olarak kapitalist Avrupa ile yaşanan iktisadi
ve siyasi eklemlenme sürecinin beraberinde getirdiği siyasal değişikliklerin
de ilave edilmesiyle Osmanlı Devleti’nin farklı bir sosyo-politik oluşuma
sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu iktisadî, sosyal ve siyasal değişikler
sonucunda Osmanlı, Müslüman nitelikleri ağır basan teritoryal bir devlet
haline gelmiştir. Karpat, Ortadoğu’da Millet, Milliyet ve Milliyetçilik, s. 106.
Farklı araştırmacılar da bu sürecin doğruluğunu kabul etmiştir. Kösoğlu,
a.g.e, s. 216. Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk
Kimliği”, Cumhuriyet, Demokrasi, Kimlik, Haz. Nuri Bilgin, Bağlam
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 71-72.
7

Hegelyen paradigma asıl olarak devlet kurmak üzerinde yoğunlaşırken;
Herderyen paradigma ise devlete temel teşkil edecek milleti, yani asli unsuru
yaratmak üzerinde yoğunlaşmıştır. Mehmet Karakaş, “Türkçülük ve Türk
Milliyetçiliği”, Doğu Batı, Yıl 9, S. 38, 2006, s. 63.
8
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fikrinin Avrupa’daki mutlak monarşik imparatorluklar üzerinde
yaratmış olduğu tahribat Osmanlı İmparatorluğu için de
geçerlidir. Bu noktada önemli bir değerlendirmenin altına imza
atan Nevzat Kösoğlu, İngiltere ve Fransa’da önce milli
devletlerin

ortaya

çıktığını

ve

sonrasında

milleti

biçimlendirdiğini; Almanya ve diğer Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde

ise

ilk

aşamada

milli

devletlerini

kurmayı

hedefleyen milliyetçiliklerin ortaya çıktığına dikkat çekmiştir.9
Bu tespitten hareketle devleti yıkılmaktan kurtarmaya çalışan
Osmanlı devlet adamları ve aydınlarının cevaplaması gereken
soru şu olmuştur: Devleti yıkılmaktan kurtarmak için, bu yapıya
temel oluşturacak aslî unsur kimdir? Hıristiyan unsurlar kendi
bağımsızlıklarının peşine düştüğüne göre bu devlet yalnızca

Kösoğlu, a.g.e, s. 209. Kösoğlu’nun bu değerlendirmesine uygun düşecek
tarzda Ayşe Kadıoğlu da Alman milliyetçiliğinin “devletini arayan millet
olarak bahsetmiştir. Kadıoğlu, 19’uncu yüzyılın başlarında Alman milletinin
ortaya çıktığını ve 1870 sonrasında da Alman devletinin kurulduğuna dikkat
çeker. Kadıoğlu, Türkiye için tam tersi bir sürecin söz konusu olduğunu ifade
eder. “Osmanlıcılık” siyasetinin başarısızlığı üzerine önce İslam kimliği
etrafında sonrasında ise Türk kimliği etrafında yeni bir millet arayışı içerisine
girildiğine dikkat çekmektedir. Alman ve Fransız modelleri üzerinden
milliyetçilik fikrini değerlendiren Kadıoğlu, ilkinin “kötü” ikincisinin ise
“ehven-i şer” olarak algılandığını ifade etmektedir. Fransız milliyetçiliği daha
çok Aydınlanma felsefesine ve evrensel değerlere dayanırken, Alman
milliyetçiliği romantizmin etkisi altında gelişmiştir. Almanya’da önce Alman
milleti sonrasında Alman devleti ortaya çıkarken Fransa’da ulus-devlet ile
milletin eş zamanlı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Kadıoğlu’na göre Türk
milliyetçiliği her iki modelden de izler taşımaktadır. Hem Aydınlanma hem
de Romantizmin etkisi söz konusudur. Hem medeniyetçi hem de kültürcüdür.
Ayşe Kadıoğlu, “Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk Milliyetçiliğinin
Çelişkisi ve Seçkinlerin Tavrı”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Yay. Haz.
Nuri Bilgin, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 277-278
9
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Türk, Arap, Çerkez, Laz, Kürt, Boşnak, Arnavut vs. unsurların
toplamından oluşan Müslüman bir millete mi dayanmalıdır? Bu
Müslüman unsurlar arasında hâkim unsur olarak Türklerin yeri
ne olacaktır? Bu sorulara cevap arayan Osmanlı aydını kimi
zaman uzlaşı kimi zaman da çatışma halinde birtakım arayışlar
içerisine girmiş, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini ortaya
atmıştır.
Bu çalışmada, yukarıda sıralanan sorulara yanıt arayan Osmanlı
aydınının geliştirdiği iki farklı siyaseti, İslamcılık ve Türkçülük
siyasetini incelemekle birlikte, esas olarak bu iki siyaseti
benimseyen aydınların yazıları karşılaştırmalı bir yöntemle ele
alınarak analiz edilecektir. Böylece, bu iki siyasetin ortak
noktaları, birbiriyle çatışan yönleri açığa çıkarılacağı gibi
döneme göre değişiklik arz eden siyasal ve toplumsal koşulların
iki taraf temsilcilerinin birbirlerine olan yaklaşımları üzerinde ne
tür etkileri olduğu sorusuna yanıt aranacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM: DOĞUŞ
İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK FİKİRLERİNİN
DOĞUŞU
A. İslamcılık Siyaseti
Özellikle II. Abdülhamit iktidarı ile özdeşleştirilen İslamcılık
siyaseti üzerine bugüne kadar çok sayıda akademik çalışma
yapılmıştır.10 Bu çalışmalarda İslamcılık fikrinin doğuşu
“Batı’nın gerisinde kalmış İslam toplumunu yeniden ayağa
kaldırmak”

şeklinde

ortak

bir

değerlendirme

üzerinden

açıklanmıştır. Nitekim İsmail Kara buradan hareketle, İslamcılık
fikrinin “yeniden doğuş” yönünü ön plana çıkaran bir tanımlama
yapar. Ona göre İslamcılık fikri 19’uncu ve 20’nci yüzyılda
Tarık Zafer Tunaya, “Amme Hukukumuz Bakımından İkini Meşrutiyet’in
Siyasi Tefekküründe İslamcılık Cereyanı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, C. 19, S. 3-4, 1954. Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık
Cereyanı, Baha Matbaası, İstanbul, 1962. Şerif Mardin, “İslamcılık”,
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1985. İsmail Kara, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık
Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. 5,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1985. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 1-2, Risale Yayınları, İstanbul, 1986. Mümtazer Türköne,
Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, 1. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1991. Azmi Özcan, Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan
Müslümanları ve İngiltere (1877-1924), İlaveli 2. Baskı, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, Ankara, 1997. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri,
1895-1908, 9. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. Ali Bulaç, “İslam’ın
Üç Siyaset Tarzı Veya İslamcıların Üç Nesli” Modern Türkiye’de Siyasi
Düşünce, İslamcılık, C. 6, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. Gökhan
Çetinsaya, “İslami Vatanseverlikten İslam Siyasetine” Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve
Meşrutiyet’in Birikimi, C. 1, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.
Cezmi Eraslan, II. Abdülhamit ve İslam Birliği, Osmanlı Devleti’nin İslam
Siyaseti 1586-1908, 3. Basım, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018.
10
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inanç, ibadet, eğitim, ahlak, felsefe, siyaset alanlarında bir bütün
olarak İslam’ı yeniden “hayata hâkim kılmak” için doğmuştur.
Bunun için “akılcı bir metotla” İslam âlemini öncelikle
emperyalist Batı’nın sömürüsünden, sonrasında zalim ve kötü
yöneticilerden,

taklitten

kurtarmak

ve

dini

hurafelerden

arındırarak Müslümanları medenileştirmek amaçlanmıştır.11
Bunun için İslam’ın aslına dönmesi, yani iki temel kaynağı
Kur’an ve sünnete bağlı kalarak içten içe bir “yenilenme” yani
“tecdid” yaşaması gerektiği savunulmuştur.12 Ancak 18’inci ve
19’uncu yüzyılda Batı karşısında gerilemiş İslam âleminin,
“içten içe yenilenme” konusunda başarısızlığı ortaya çıkınca, bu

Kara, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık Tartışmaları, s. 1405. Kara,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.1, s. XIII. Müslümanları, Batı karşısında
medenileştirmek ve geri kalmışlıktan kurtarmak için yönetim, eğitim, felsefe,
ahlak, inanç ve ibadette İslam’ı “yeniden hakîm kılmak” anlayışı, Osmanlı
“modernleşmesinin” özünde yer alan bir olgudur. Nitekim Tanzimat
Fermanı’nın giriş kısmına baktığımızda bu düşüncenin hâkim olduğu görülür.
Devletin kuruluşundan itibaren Kur’an’ın hükümlerine ve şeriatın
kanunlarına saygı gösterilip riayet edildiği ve bu sayede devletin güçlü olup,
halkın da refah içerisinde bir hayat sürdüğü ancak “yüz elli yıldan beri türlü
gaileler ve türlü sebeplerle ne şeriata ne de faydalı kanunlara saygı
gösterildiği” ifade edilmiştir. “Şeriat kurallarına uymayan devlet payidar
olamayacağından” Allah’ın kuralları olan şeriata sarılmalı yani İslam
yenilenmelidir. Karal, a.g.e, C. 5, s. 170. Tanör, a.g.e, s. 85-86. Tanzimat
Fermanı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun tam metini için bkz.
Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Sened-i İttifak’tan
Günümüze, 2. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2000, s.
21-23. Karal, a.g.e, C. 5, s. 255-258.
11

Kara, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık Tartışmaları, s. 1406. İsmail
Kara, bu yaklaşımı savunan Gazzali ve Rabbani’nin İslam âleminde
“müceddid” olarak isimlendirildiklerine işaret etmiştir. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C.1, s. XVI. Mustafa Çağırıcı, “Gazzâlî”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. 13, Ankara, 1996, s. 530-537. Hamid Algar, “İmam-ı
Rabbanî”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 22, Ankara, 2000, s. 194-199.

12
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defa yeni bir yöntem olarak “terakki” yani ilerleme yöntemi
benimsenmiştir.13
İslamcılık fikrinin tanımına dair bu genel bilgilerin ardından, bu
fikrin doğuşuna etken eden faktörlere bakabiliriz. İslamcılık
fikrinin doğuşunu hazırlayan faktörleri iç ve dış olmak üzere
ikiye ayırmak mümkündür. İç etken Tanzimat ve Islahat
Fermanı ile Müslümanların, gayrimüslim unsurlar karşısındaki
üstünlüğünü kaybetmesi, dış etken ise yukarıda temas ettiğimiz
üzere Batı’nın İslâm âlemine yönelik saldırgan, emperyalist
tavrıdır.14

Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Genişletilmiş 5. Baskı, İmge Kitabevi,
Ankara, 2010, s. 85 vd. Namık Kemal, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, Mehmet
Akif gibi İslamcılar değişime direnmenin tabiat kanunlarına ve İslam’ın
ruhuna aykırı olduğu tezini işlemişlerdir. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C.1, s. XVII.
13

Emre Yıldırım, “Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı: Osmanlı’da
Modernlik ve Milliyetçilik”, History Studies, Vol. 6, Issue 6, Aralık 2014, s.
243. Çetinsaya, a.g.e, s. 266. Türköne, a.g.e, s. 47 vd. Bulaç, a.g.e, s. 52.
Tunaya, Amme Hukukumuz Bakımından …, s. 633 vd. Mardin, Jön Türklerin
Siyasi Fikirleri, s. 73. İsmail Kara ise söz konusu iç ve dış faktörleri birbirine
ilişkilendirerek değerlendirmiştir. Batıda eğitim gören aydınlar ya da batı
dünyası ile temas etmiş devlet görevlileri vasıtasıyla oluşan “Batı hayranlığı”
karşısında Müslümanlar, etkisi her geçen gün artan bir “ezilmişlik
psikolojisi” altında kalmışlardır. Buna ilaveten Şarkiyatçılık ve misyonerlik
faaliyetleri Batı dünyasının İslam âlemi üzerindeki tazyikini artırmakla
kalmamış ezilmişlik duygusunu da körüklemiştir. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C.1, s. XX. Mümtazer Türköne Batı’nın saldırganlığı karşısında
İslam âleminin Osmanlı Devleti’nden yardım istemesinin ve gazete sayesinde
Batı karşıtı bir söylemin ve duyarlılığın gelişiminin de İslamcılık fikrinin
doğuşu üzerindeki etkilerine işaret etmiştir. Türköne, a.g.e, s. 54 vd. Gökhan
Çetinsaya da gazetenin etkili bir şekilde kullanımının İslam âleminde “Batı
karşıtı bir kamuoyu” oluşumuna etki ettiği fikrindedir. Çetinsaya, a.g.e, s.
267.
14
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Sömürgecilik sonucunda 19’uncu yüzyıl itibariyle Müslüman
âleminin büyük bir kesimi Batı’nın siyasî ve iktisadî esareti
altında kalmış ve kötü yönetim İslam ülkelerine hâkim olmuştur.
Neticede aydınların ve devlet adamlarının İslam âlemini içine
düştüğü kötü durumdan kurtarmak için birtakım sorulara yanıt
arama çabası İslamcılık fikrinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Yanıt aranan sorular şunlardır: “İslam dünyası niçin bu hallere
düştü? Müslümanlar özellikle maddeten nasıl kalkınabilir?
Müslümanları birleştirmek için hangi çalışmalar yapılmalıdır?
Bugün Batı’nın sahip olduğu ve onların kalkınmasını sağlayan
değerlere İslam sahip midir, yoksa bunlar yeniden mi
kazanılacaktır? İlimle/akılla İslamiyet arasında çatışma var
mıdır? Devlet-din ilişkileri nasıl düzenlenecektir? Batı’dan neler
alınabilir/alınmalıdır? Bu yol nasıl açılabilir?” Bu sorulara yanıt
arayan ve Batıya karşı üstünlük kurmayı amaçlayan İslamcı
aydınlar, Batı karşısında üstünlüğü sağlayacak şeyin yine
Batı’nın teknik üstünlüğü olduğunu düşünürler. Bu nedenle
İslamcıların “Batılılaşmak” anlayışları maddî/medenî unsurları
ağır basan bir çerçeveye sahiptir. Hal böyle olunca başlangıçta
“düşman/kötü” olan Batı, zamanla “vazgeçilmez iyi” haline
dönüşmüştür. “Seçmeci ve telifçi” bir yaklaşımla Batı’nın
teknik, sanayi ve bilimsel gelişmelerini alıp bunu İslam ahlâkı
ile birleştirmeye çalışmışlar ve bu amaçla Kur’an ve diğer İslamî
kaynakları referans alarak Batı’nın sahip olduğu değerlerin zaten
İslamiyet’in özünde var olduğu, fakat unutulduğu tezini
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savunmuşlardır. İslamcı aydınların “İslamiyet mani-i terakki
değildir”,

“Kabahat

İslam’da

değil,

Müslümanlardadır”,

“İslamiyet medeniyetin hamisidir” söylemlerine yazılarında
sıklıkla yer verdikleri dikkat çekmiştir. Gerilemenin nedeni
İslamiyet’te değil, Müslümanların atalet ve gafletlerindedir.
İslamcılara göre Müslümanlar, İslam prensiplerinden zamanla
uzaklaştıkları için şimdiki durum hâsıl olmuştur. Onlara göre
sorunun asıl kaynağı İslam âlemine hâkim olan “yenilik
düşmanlığıdır.”15
İslamcılık fikrinin ilk kıvılcımları aslında kapalı olan içtihat
yolunun açılmasını savunan İmam Rabbani (1564-1624) ve
Muhammed Abdülvehhab (1703-1792) tarafından 17’nci ve
18’inci

yüzyıllarda

yakılmış,

Rabbani

Hindistan’da

ve

Abdülvehhab da Arabistan’da “İslam’ın yenileşme” konusunu
tartışmaya açmıştır.16 Bu iki ismi 19’uncu yüzyılda takip edenler
ise Cemaleddin Afganî (1838-1897), onun öğrencisi Muhammed
Abduh (1849-1905), Seyyid Ahmed Han (1817-1898) ve Seyyid
Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.1, s. XXII. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C.1, s. XXVI. Tunaya, Amme Hukukumuz Açısından…
s. 640.
15

Mardin, İslamcılık, s. 1401. Rabbani ve Abdülvehhab için bkz. Algar,
a.g.m, s. 194-199. Michael Cook, “Muhammed b. Abdülvehhab”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. 30, Ankara, 2005, s. 491-492. Abdülvehhab’ın ilmi
şahsiyeti hakkında bkz. Mustafa Öz, “Muhammed b. Abdülvehhab”, TDV
İslam Ansiklopedisi, C. 30, Ankara, 2005, s. 492-494. Arabistan ve
Hindistan’daki modernist hareketler için bkz. Fazlur Rahman, İslam, Çev.
Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, 3. Baskı, Selçuk Yayınları, Ankara, 1993, s.
272-287.
16
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Emir Ali (1849-1928) olmuştur.17 Bu isimler arasında en
önemlisi, sadece İslamcılar değil aynı zamanda Türkçü aydınlar
üzerinde de derin izler bırakmış olan Cemaleddin Afganî’dir.18
Afgani’nin Türkçüler üzerindeki etkisine aşağıda değineceğimiz
için burada sadece İslamiyet’in reforma tabi tutulması ve İslam
birliğine ilişkin fikirlerine kısaca bakmak faydalı olacaktır.
Afganî ve Abduh, “İslamiyet’in mani-i terakki olmadığı” çünkü
özünde pozitif ve felsefi bilimleri barındırdığı ve haliyle
Müslümanların bunlara gereken önemi vermeleri gerektiği
düşüncesini savunmuştur. Bunun aksini iddia eden Ernest Renan
ile bir tartışmaya dahi girişmiştir.19 Afganî ve Abduh’un
savunduğu, İslam toplulukları Batı’ya karşı koyabilmek ve
Kara, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık Tartışmaları, s. 1405.
Muhammed Abduh, çağdaş bir İslam düşüncesi kurabilmek için modern Batı
medeniyetiyle ilişkilerin önemli olduğunu düşünmüş, ancak Batı’nın bilim ve
teknolojisinin alınmasını teşvik ederken dine uymayan taraflarından uzak
durulmasını istemiştir. M. Sait Özervarlı, “Muhammed Abduh”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. 30, Ankara, 2005, s. 482-487. Seyyid Ahmed Han da Batı
akılcılığına dayanarak İslam’ı kendi şahsî yorum ve fikirleriyle uzlaştırma
çabasına girmiştir. Mustafa Öz, “Ahmed Han, Seyyid”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. 2, Ankara, 1989, s. 73-75. Seyyid Emir Ali de modern
Batı’nın Müslümanların entelektüel mirasına dayandığını, rasyonel düşünceyi
İslam’dan öğrendiğini savunmuştur. Abullah Ahsan, “Emir Ali, Seyyid”,
TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, Ankara, 1995, s. 123-124.

17

Cemaleddin Afganî, Büyük Adamlar Serisi, C. 1, Forma. 23, Sebat
Matbaası, İstanbul, 1927. Hayreddin Karaman, “Cemaleddin Efgânî” TDV
İslam Ansiklopedisi, C. 10, Ankara, 1994, s. 456-466.
18

Alaeddin Yalçınkaya, Cemâleddin Efganî ve Türk Siyasi Hayatı Üzerindeki
Etkileri, Osmanlı Yayınevi, İstanbul, 1991, s. 54-59. Nikki Keddie,
Cemâleddin Efgânî, Siyasî Hayatı, Çev. Alaeddin Yalçınkaya, Bedir
Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 202 vd. Afgani’nin fikirleri üzerinde çeşitli İslam
bilgilerinin değerlendirmeleri için bkz. Ali Şeleş, Cemaleddin Efgânî,
Görüşler, Tartışmalar, Değerlendirmeler, Tercüme: Mehmet Çelen, İz
Yayıncılık, İstanbul, 2003.
19
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Batı’nın

sömürüsünden

kurtulmak

istiyorlarsa

öncelikle

kendilerini geliştirmelidir fikri, Osmanlı aydınları üzerinde
oldukça etkili olmuştur. Özetle Batı’ya karşı yine Batı’nın
silahları ile mücadele etmek, pozitif bilim ve rasyonel
düşünceye gereken önemi vermek düşüncesi Cemaleddin
Afgani’nin açtığı önemli bir yol olmuştur.20
Ali Bulaç, İslamcı aydınları üç kuşak halinde incelemiş ve
çalışmamız
kapsayan

açısından
ilk

kuşak

önemli

olan 1856-1924

İslamcılara

“kurtarıcı

dönemini
misyonu”

yüklemiştir.21 “İttihad-ı İslam” yani İslam birliği fikrinin
kurtarıcı olacağını düşünen, Batı sömürgeciliğine karşı yeni bir
cihat ruhunu alevlendirmeye çalışan ve geleneksel kurum ve
fikirlerin Kur’an, hadis, sünnet gibi İslam’ın ilk kaynaklarından
referans ile düzeltilmesini isteyen bu aydınlar arasında
Mardin, İslamcılık, s. 1401. Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh’la
birlikte 1882’de İngiltere’nin Mısır’ı işgali üzerine toplamda on sekiz sayısı
yayınlanan “El-Urvetü’l Vüska” isimli dergiyi 1884’te Paris’te
çıkarmışlardır. Sekiz aylık yayın hayatında İngiliz işgaline karşı durmak,
Müslümanların birliğini sağlamak, İslam âleminin geri kalmasının
nedenlerini aydınlatmak ve İslam’ın hurafelerden arındırılması konuları
üzerinde yoğunlaşan dergide İslam âleminin Osmanlı’dan beklentilerine de
yer verilmiştir. Bütün Müslümanların Osmanlı’yı kendi devletleri olarak
bildikleri ve kendilerine yardım edeceği ümidini taşıdıkları derginin
söylemleri arasındadır. Derginin gönderildiği 900 civarında ismin yazılı
olduğu bir listede Sultan II. Abdülhamit’in de ismi yer almaktadır. 16 Ekim
1884 tarihli son sayıda, II. Abdülhamit için “zat-ı şahane bütün
Müslümanların en büyük babası, şeriatın kefili” ifadesi kullanılmıştır. Hilal
Görgün, “El-Urvetü’l Vüska”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 42, Ankara,
2012, s. 186-188. Özervarlı, a.g.e, s. 482-487. Keddie, a.g.e, s. 225.
20

Bunu takip eden ikinci nesil İslamcılar 1950-2000, üçüncü nesil İslamcılar
ise 2000’lerden itibaren devam eden gelenektir. Bulaç, a.g.e, s. 51.
21
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Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Namık
Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mehmet Akif, Said Nursi,
Muhammed İkbal, Fethi Ali Ahundzade, Mirza Malkum Han,
Mirza Ağa Han Kirmani gibi isimler yer almıştır. Özellikle
Osmanlı aydınları özelinde Namık Kemal, Ali Suavi ve Ziya
Paşa, Tanzimat sonucu oluşan Batı taklitçiliğini reddederek
İslamiyet’i hurafe ve cehaletten arındırmaya çalışmıştır.22
İslamcı aydınlar, Batı’dan gelen reform programının sadece
sosyo-kültürel yönüne itiraz etmişler ancak Batı’nın, İslam’ın
yeniden uyanışını, silkelenmesini sağlayacak ilmine ve fennine
sırt çevirmemişlerdir. Onlara göre İslam toplumları Batı
karşısındaki

mahkûm

kaybettikleri

dinamizm

pozisyonlarından
ve

ilerleme

kurtulmak
isteğini

için

yeniden

yakalamalıdır. Bunun için yapılması gereken üç şey vardır:
Birincisi İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve sünnete
dönüş, ikinci olarak kapalı olan içtihat kapısının açılması ve son
olarak da cihat ruhunun yeniden doğması için emperyalizme
karşı birleşmek yani “ittihad-ı İslam”dır.23 Osmanlıcılık siyaseti,
devleti çöküşten kurtarma konusunda başarısız olduğuna ve
“ittihad-ı ânâsır” kavramının işlevsizliği ortada olduğuna göre, o
halde “ittihad”ın sınırlarını yeniden belirlemek gereklidir diyen
Bulaç, a.g.e, s. 55. Tunaya da İslamcıların Osmanlı Devleti’nin gerileme
nedenlerini taklitçilik, cehalet, atalet ve iktisadî esarete bağladıklarını,
bunlardan taklit meselesinin Tanzimat’ın yarattığı Batı hayranlığına ve
taklitçiliğine yöneltilmiş bir eleştiri olduğunu belirtmiştir. Tunaya, Amme
Hukukumuz Bakımından … s. 635.
22

23

Bulaç, a.g.e, s. 58-59. Tunaya, Amme Hukukumuz Bakımından … s. 632.
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İslamcılar, bu sınırları Türk olsun ya da olmasın Müslüman
unsur etrafında çizmeye çalışmışlardır.24
“İttihad-ı İslam” fikrinin ilk olarak ortaya çıkışı 1863-1873 arası
dönem olarak kabul edilse de bunun devlet politikası haline
gelişi II. Abdülhamit devridir.25 “İttihad-ı İslam” fikrînin asıl
olarak

hararetle

savunulduğu

dönem,

önce

“Sıratımüstakim/Sebilürreşad” sonrasında da “Beyanülhak” ve
“Volkan” gibi gazetelerin yayınlandığı II. Meşrutiyet dönemi
olmuş, yayın hareketleri İslamcılığın fikirsel çerçevesinin
oluşturulmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirmiştir.
26

Bu bakış açısını savunan İsmail Kara’ya göre İslamcılık hareketi, birliği
sağlama açısından başarısız olan Osmanlıcık siyasetinin yeni bir versiyonu,
Türkçülük siyasetinin de öncüsü olmuştur. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 1, s. XXVII-XXVIII. Kara, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
İslamcılık Tartışmaları, s. 1408. Karal, a.g.e, C. 7, s. 315.
24

Çetinsaya, a.g.e, s. 268. İsmail Kara, Osmanlı siyasi literatüründe “ittihad-ı
İslam”ın Sultan Abdülaziz’in son dönemlerinde ilk olarak 1872’de
kullanıldığını belirtmiş ve bunun Cemaleddin Afganî’nin İstanbul’a geldiği
1870 senesinden iki yıl sonraya tesadüf etmesine dikkat çekmiştir. Kara,
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık Tartışmaları, 1409. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXVIII. Cemaleddin Afganî Hicri 1287, Miladi
1870’de İstanbul’a gelmiştir. Dönemin Sadrazamı Alî Paşa kendisi ile
görüşerek onu Meclis-i Maarif azalığına tayin ettirmiştir. Afganî, kısa süre
zarfında hem bürokrasi hem de edebiyat ve ilim çevresi içinde büyük bir
saygınlık kazanmıştır. Sultan Ahmet ve Ayasofya gibi camilerde vaazlar
vermiş, 1870 Ramazan ayı içinde Darülfünun Müdür-ü Umumisi Tahsin
Efendi’nin daveti üzerine Darülfünun konferans salonunda büyük bir
konuşma gerçekleştirmiştir. Bkz. Cemaleddin Afganî, s. 5-6. Karaman, a.g.e,
C. 10, s. 457. Yalçınkaya, a.g.e, s. 62. Keddie, a.g.e, s. 77 vd.
25

26
Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXIX. Kara, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e
İslamcılık
Tartışmaları,
s.
1409.
Özellikle
“Sıratımüstakim/Sebilürreşad” gazetesi etrafında toplanan Manastırlı İsmail
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1878 sonrası dönemde büyük çaplı toprak kayıpları ve göçlerle
birlikte artan Müslüman nüfus, II. Abdülhamit’e İslamcılık
siyasetinin

uygulanması

konusunda

uygun

bir

zemin

hazırlamıştır. Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Orta Asya, Afrika
ve Uzak Doğu’daki sömürgeci siyasetleri, bu coğrafyada
yaşayan

Müslümanların

yardım

için

gözlerini

Osmanlı

Devleti’ne çevirmelerine neden olmuş ve bu ortamda Halifelik
makamının önemi artmıştır. Bu ortamda II. Abdülhamit,
“Halifelik” unvanını ön plana çıkarmış ve İslamcılık siyasetini
destekleyici bazı önemli adımlar atmıştır.27

Hakkı, Şeyhülislam Musa Kazım, Mehmet Akif, Bereketzâde İsmail Hakkı,
İzmirli İsmail Hakkı, Ahmet Naim, Ebul Ûla Mardin, Ferit Kam, Şeyhülislam
Mustafa Sabri, Elmalılı Mehmet Hamdi, Şeyhülislam Haydarizâde İbrahim,
Mehmet Ali Aynî, Halim Sabit, Bursalı Mehmet Tahir, Kemalzâde Ali
Ekrem, Tahir’ül Mevlevi, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Ispartalı Hakkı
gibi isimler “ittihad-ı İslam” fikrini desteklemişlerdir. Bu isimler arasında
Akçura ve Ağaoğlu başta olmak üzere Türkçülerin yer alması da dikkat
çekicidir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Yakın Tarihimizin Belgesi
Sıratımüstakim Mecmuası, 1908-1925, Proje Yürütücüsü M. Ertuğrul
Düzdağ, 2. Baskı, Bağcılar Belediyesi, İstanbul, 2013, s. X-XI.
Türköne, a.g.e, s. 179 vd. Bulaç, a.g.e, s. 53-54. İslam dünyasının önemli
bilginleri İstanbul’a davet edilmiş, tarikat şeyhleri propaganda amaçlı olarak
çeşitli İslam ülkelerine gönderilmiş, hac işlerine ve hacılara özel ilgi
gösterilmiş ve Hicaz demiryolunun inşası başlanmıştır. Türköne, tarikat
liderlerinin propaganda amacıyla İslam ülkelerine gönderilmesi işinin
Abdülhamit’ten de önce Sultan Abdülaziz devrinde başladığının altını çizer.
“Lügat-ı Çağatayi ve Türkî Osmanî” adlı eserin yazarı ve Özbekler Tekkesi
Şeyhi Süleyman Efendi, 1868 senesinde Orta Asya’ya gönderilmiştir. David
Kushner ise Şeyhin, II. Abdülhamit tarafından Orta Asya’daki Müslümanları
Halife etrafında birleştirmek maksadıyla gönderildiğini iddia etse de Türköne
buna karşı çıkmıştır. Türköne, Şeyh Süleyman Efendi’nin seyahatinin
1868’de başladığını, 26 Şubat 1871 tarihli “Ruzname-i Ceride-i Havadis”
gazetesinin haberine dayandırır. Bu haberde dile getirildiği haliyle Şeyh,
Buhara’ya üç sene evvel geldiğine göre seyahat 1868’de başlamıştır.
Türköne, a.g.e, s. 153-154. David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu
27
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“İttihad-ı İslam” fikrinin Osmanlı devlet ricali arasında
sahiplenilmesini sağlayan asıl kişinin Cemaleddin Afganî
olduğu söylenebilir. Onun sistematize ettiği “ittihad-ı İslam”
siyasetinin özünde, her Müslüman ülkenin emperyalizme karşı
siyasal ve kültürel anlamda kendi kurtuluş mücadelesini vermesi
esası yer almıştır. “İslam ittihadı”, bir zincire benzetilecek
olursa bu zincirin güçlü olması, kırılmaması için zinciri
oluşturan halkaların ayrı ayrı milli kimliğini bulması, milli
uyanışı gerçekleştirerek güçlenmesi gerektiğini savunmuştur.28
Bu açıdan Afganî, aşağıda da temas edeceğimiz üzere Türkçü
aydınlara da düşünsel anlamda büyük bir katkı verecektir.
“İttihad-ı İslam” düşüncesine yüklenen anlamlar dönemsel
olarak farklılıklar arz etmiştir. Kavramın ilk olarak ortaya çıktığı
1868-1873 arası dönemde yani Sultan Abdülaziz devrinde
“ittihad-ı

İslam”,

Halifelik

makamı

etrafında

dünya

Müslümanlarının siyasî ve fikrî birliğini ifade etmiştir. Siyasî ve
(1874-1908), Tercüme Zeki Doğan, Fener Yayınları, İstanbul, 1998, s. 159.
II. Abdülhamit, İslamcılık siyasetinin başarısını temin için Arap aşiret
liderlerinin çocuklarının eğitim göreceği Aşiret Mekteplerini 1892’de
İstanbul’da açmıştır. Bu mektepte okuyacak Müslüman aşiret reislerinin
çocuklarının, Hilafet makamına ve Türklere ısındırılması ve böylece
Avrupalıların Araplar üzerinde takip ettikleri milliyetçilik fikri başta olmak
üzere Oryantalist faaliyetlerin engellenmesi amaçlanmıştır. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXIX. Mardin, İslamcılık, s. 1402. Bayram
Kodaman, “Aşiret Mekteb-i Humayunu”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 4,
Ankara, 1991, s. 10. Martin Danso ve Mekki Uludağ, “Aşiret Mektebi ve
Özellikleri”, Batman University, Journal of Life Sciences, Vol. 1, Nu. 1,
2012, s. 777-780.
Kara, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İslamcılık Tartışmaları, s. 1413.
Karaman, a.g.e, C. 10, s. 462.

28
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fikrî birlik algısı ise “ittihad-ı İslam”ın dar ve geniş/küçük ve
büyük yorumlarını beraberinde getirmiştir. Büyük ittihad-ı İslam
İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi sömürgeci ülkelerin Afrika ve
Asya’da kurdukları hakimiyeti sonlandırmak; küçük ittihad-ı
İslam ise Çarlık Rusya’nın yayılmacılığına engel olmak için
tasarlanmış anti-emperyalist yorumlardır.29
Anti-emperyalist karakteriyle dış politika argümanı olmasının
yanı sıra İttihad-ı İslam’a, asıl olarak işlev yüklendiği alan iç
siyaset olmuştur. “İttihad-ı Osmanî” yerine sadece Osmanlı
Devleti sınırları içerisinde yaşayan Müslümanları içine alan bir
“ittihad-ı İslam” fikri, aslî unsuru yaratma çabasındaki Osmanlı
devlet adamı ve aydınları için çok daha önemlidir.30 Özellikle
29
Çetinsaya da her iki yorumun anti-emperyalist karakterine dikkat çekmekle
birlikte Namık Kemal ve Ahmet Mithat gibi aydınların zamanla ittihad-ı
İslam’ı, siyasî olmaktan çıkarıp kültürel alanla sınırlandırdıklarını hatırlatır.
Onlara göre İttihad-ı İslam’ın Hindistan’daki ya da Ümit Burnu’ndaki
Müslümanları Osmanlı hâkimiyetine almak gibi bir gayesi yoktur. İttihad-ı
İslam’dan maksat “efkâr-ı İslam’ın efkâr-ı medeniyetle ittihadıdır.”
Çetinsaya, a.g.e, s. 268-269. Selim Deringil’e göre kendisini Osmanlı tebaası
Ortodoksların koruyucusu ilan eden Çarlık Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti;
Orta Asya ve Kafkasya’daki İslam nüfusun koruyucusu rolünü
benimsemiştir. Selim Deringil, “Osmanlı İmparatorluğu ve 19’uncu Yüzyıl
Rus İmparatorluğu’nda Pan-İslamizm”, Simgeden Millete, II. Abdülhamit’ten
Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul,
2009, s. 252.

Türköne, “Basiret” gazetesi üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemelerden
hareketle Osmanlıcılık fikrinin başarısızlığı üzerine “ittihad-ı ânâsır”
düşüncesinin “ittihad-ı İslam”a dönüşüm sürecini gözler önüne sermiştir.
Türköne, a.g.e, s. 208 vd. Kemal Karpat da “ittihad-ı İslam” siyasetinin
pragmatik yönünün ağır bastığına dikkat çekmiştir.
Dış politikada
“Panislamizm” olarak adlandırılan bu siyasetin amacı iddia edildiği gibi
bütün Müslümanları Osmanlı sancağı altında toplamak değildir. Asıl amaç
İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı içişlerine müdahalesine karşılık o
ülkelerdeki Müslüman nüfusa yönelik olarak kullanılmak istenilen bir tehdit
30
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1878 Berlin Antlaşması sonrası dönemde kaybedilen topraklarla
birlikte %20’lere gerileyen gayrimüslim oranına karşılık
%80’lere yükselen Müslüman unsurun etrafında yeni bir kimlik
yaratmayı hedefleyen bir siyaset ön plana çıkmıştır. Batı
emperyalizminin

gittikçe

saldırganlaştığı

bir

dakikada

“Müslüman kimliği” etrafında toplanacak Türk, Arap, Arnavut,
Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak gibi farklı etnik grupların kaynaşarak
homojen bir nüfus oluşturması ve devletin aslî unsurunu
meydana getirmesi meselesi, II. Abdülhamit’in iç politikadaki
önceliği olmuştur. Kemal Karpat, “Müslüman millet yaratma”yı
hedefleyen içe yönelik bu siyasetin farklı aşiret ve etnik
gruplardan oluşan toplulukları birleştirici ideolojinin İslam ve
resmi dilin Türkçe olduğu bir toplumsal yapı etrafında
toplamaya çalıştığını ifade etmiştir. Bu sürecin İslam’ın
siyasallaşmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden Karpat,
unsurudur. Karpat, ittihad-ı İslam’ın iç siyasetteki amacını ise iki ayaklı
olarak vermiştir. Birincisi yurda gelen göçmenlerin Müslüman kimliği
üzerinden yeni sosyal çevreye uyumlarını sağlamak ve bu sayede devletin
asli unsurunu Müslüman kimliği etrafında inşa etmektir. İkincisi ise Araplar
arasında baş gösteren milliyetçi fikirler karşısında hala Osmanlı’nın bir
parçası olan Arap coğrafyasının merkeze olan bağını kuvvetlendirmektir.
Karpat, Etnik Yapılanma ve Göçler, s. 109. Kemal Karpat, Osmanlı’da
Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Yayınları, Ankara, 2006, s. 434.
Karpat, Pan-İslamcılık ve İslamizm arasındaki sınırı belirlerken C. H.
Becker, Arminius Vambery, Dwight E. Lee ve Anthony Reid gibi Avrupalı
araştırmacıların eserlerine atıfta bulunmuştur. Kemal Karpat, İslam’ın
Siyasallaşması, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve
Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Çev. Şiar Yalçın, 6. Baskı, Timaş
Yayınları, İstanbul, 2017, s. 19-26. Azmi Özcan da İslam birliği siyasetinin
II. Abdülhamit için Avrupalı büyük güçler karşısında bir koz teşkil ettiği
görüşündedir. Özcan, a.g.e, s. 61.
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II. Abdülhamit’in İslamcılık siyasetini ortaya çıkmakta olan
Müslüman milletin kimliğini belirlemek için etkili bir araç
olarak kullandığına işaret etmektedir.31
İslamcılık siyaseti üzerinde buraya kadar temas ettiğimiz
hususları özetleyecek olursak bu siyasetin temellerinin ilk önce
Osmanlı sınırları dışında atıldığını ancak 1870’lerden itibaren
Osmanlı’da kullanılmaya başlandığını söylemek mümkündür.
19’uncu yüzyılda “ittihad-ı İslam” şeklini alan bu siyaset,
imparatorluğun bu yüzyılda geçirdiği siyasi, toplumsal ve
kültürel dönüşümler, Batı emperyalizminin Osmanlı üzerinde
her geçen gün artan baskısı, İslam âleminin yardım alabilmek
amacıyla yüzünü Halifeye çevirmesi ve işgal altındaki
sahalardan gelen kitlesel göç hareketleri karşısında yeni bir
içeriğe sahip olmuştur. “İttihad- İslam”ın Sultan II. Abdülhamit
zamanında hem iç hem de dış siyaset aracı haline geldiği açıktır.
“İttihad-ı İslam” dış siyasette genelde Batı emperyalizmi özelde
ise Rusya’nın Panislavizm siyasetine karşı savunma aracı
işlevine sahipken; iç siyasette aslî unsur yaratma hedefine
yönelmiştir. İttihad-ı İslam’ın iç siyaset argümanı olarak
Karpat, Osmanlı Nüfusu, s. 152-153. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze
Ortadoğu’da Millet, Milliyet, Milliyetçilik, s. 107 vd. 1887’de Şeyhülislam
Uryanizade Esad Efendi’nin II. Abdülhamit’e verdiği bir layihada yabancı
idaresi altındaki Müslümanların artık dayanılmaz bir hale gelen acılarının
dindirilmesi ve Osmanlı mülküne göç etmek isteyen Müslümanlara izin
verilmesi gereği dile getirilmiştir. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti’nin
göç politikasında Müslümanlara öncelik verildiğine temas eden Kemal
Karpat, göç işleri ile ilgilenen dairenin “Muhacirin-i İslamiye Komisyon-u
Âlîsi” olarak adlandırıldığına dikkat çekmektedir. Karpat, Etnik Yapılanma
ve Göçler, s. 337.
31
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kullanılması “din-vatan-millet” üçgeni çerçevesine oturtularak
gerçekleşmiştir. Bu yaklaşım yeni bir millet algısını ve yeni bir
siyasal kültürü de beraberinde getirmiş, millet kavramı yeni bir
içerik

kazanmaya

başlamıştır.

Nitekim

yaptığı

ıslahat

çalışmalarının amacını açıklayan II. Abdülhamit’in kullandığı
ifadeler bu açıdan önemlidir: “Memalik-i Osmaniye’nin saadet
ve selameti ile millet-i İslamiye’yi ibka ve hıfz eder,
mülkümüzü zengin eyler ve ecnebiye müdafaa etmeye kesb-i
iktidar

ettirir

surette

yapılması

lazım

gelen

ıslahat

yapılmalıdır.”32
B. Türkçülük Siyaseti
Devleti dağılmaktan kurtarmak için ona temel teşkil edecek aslî
unsur yaratma çabalarından bir diğeri ise Türkçülük siyaseti
olmuştur. Türkçülük siyasetine geçmeden önce, “milliyetçilik”
kavramına ilişkin birkaç hususa temas etmek faydalı olacaktır.
Milliyetçilik öncelikle bir ideoloji olmaktan çok, aynı siyasî
düzen içinde yaşayan bireylerin ortak geçmişe ve kültüre sahip
oldukları esasını benimseyen psikolojik bir kavramdır. Geçmiş
ve gelecek olarak çift yönlü psikolojik bir süreci tanımlayan
milliyetçilik, bireyler arasında dayanışmanın tesisi, ötekinin
dışlanması için geçmişe bakarken; iyi bir gelecek inşa etmek
maksadıyla da ileriye dönük bir kavramdır. Geçmişten referans
alarak geleceği inşa etme özelliği milliyetçilik kavramını,
32

Çetinsaya, a.g.e, s. 272.
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psikolojik bir kavram olmaktan çıkarıp ideolojik bir kavram
haline getirir. Geleceği inşa etme sürecinde milliyetçilik
kavramı, devletin organik yapısı içerisinde “egemenlik”,
“yurttaşlık” ve “devlet” kavramlarıyla beraber ele alındığında
ancak ideoloji haline dönüşüp bir işlevsellik kazanmaktadır.
Başlangıçta ortak kültür, din ve dil gibi manevî değerler bütünü
olarak

psikolojik

bir

yönü

bulunan

ancak

sonrasında

“egemenlik”, “yurttaşlık”, “vatan” gibi kavramların ilavesiyle
siyasal bir argüman olarak ideolojiye dönüşen milliyetçiliğin
ulaşmak istediği üç amaç mevcuttur: Ulusal birliğin tesisi, ulusal
bağımsızlığın elde edilmesi ve ulusal bir devletin çatısı altında
yaşamak.33 Bu üç amaç dikkate alındığında milliyetçilik
ideolojisinin, devletin üzerine oturacağı aslî unsuru yaratma
hedefini temin etmek için kullanıldığını söylemek mümkündür
ki, İslamcılık siyaseti gibi Türkçülük siyasetinin de aslî unsuru
yaratma çabasının bir ürünü olduğu açıktır.
İkinci olarak milliyetçilik, “içinde bulunduğu kabın şeklini alan”
bir özelliğe sahiptir. Yani toplumdan topluma ve dönemden
döneme

farklılıklar

arz

edip

başka

ideolojilerle

Recep Boztemur, “Tarihsel Açıdan Millet ve Milliyetçilik, Ulus-Devletin
Kapitalist Üretim Tarzıyla Birlikte Gelişimi”, Doğu-Batı, Yıl 9, S. 38, Ekim
2006, s. 166-168. Giddens, milliyetçiliğin ideoloji olarak algılanmak yerine
tarihin ilgi alanına terk edilmesini savunur. Anthony Giddens, The Nation
State and Violence, Volume Two of A Contemporary Critique of Historical
Materialism, Politiy Press, Cambridge, 1985, s. 211-213. Giddens’ın
Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkışı ile kapitalizmin gelişimi arasındaki
ilişkiye dikkat çekişi için bkz. Anthony Giddens, A Contemporary Critique of
Historical Materialism, Vol. 1 Power, Property and the State, University of
California Press, Los Angeles, 1981, s. 182-203.
33
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eklemlenebilmektedir.

Kimi

topluluklar

milleti

din

ile

tanımlarken, kimileri dil çerçevesinde tanımlamıştır. Aynı
şekilde 19’uncu yüzyıl milliyetçiliği Batı’da mutlak monarşilere
karşı özgürlük mücadelesi veren “liberal” bir karaktere
sahipken, 20’nci yüzyılda Alman ve İtalyan milliyetçilikleri
otoriter ve anti demokratik bir karaktere sahip olmuştur.
Milliyetçilik emperyalizme karşı kullanıldığı gibi tam tersi
irredentist bir hedef için de kullanılabilir. Milliyetçilik
liberalizm,

sosyalizm

veya

faşizm

gibi

farklı

fikirlere

eklemlenebilir, iktidar tarafından kullanılabildiği gibi muhalif
bir azınlık tarafından da kullanılabilir. Bir taraftan siyasî
elitlerce kendilerini meşrulaştırma aracı olarak kullanılabilirken
diğer taraftan azınlık bir kitleyi bir dava etrafında toplamak için
kurgulanabilir. Hem kapsayıcı birleştirici hem de ötekileştirici
ayrıştırıcı bir işlevi yerine getirebilir. Milliyetçilik aynı zamanda
hem emperyalizme hizmet edip hem de anti-emperyalist bir
yaklaşım sergileyebilir.34 Milliyetçiliğin bu çok yönlülüğü
birazdan aşağıda temas edeceğimiz üzere Türkçülüğün Osmanlı
ve Çarlık Rusya yorumlarında karşımıza çıkacaktır.
Yerli ve yabancı araştırmacılar Türkçülük siyasetinin doğuşuna
etki eden faktörlerin tıpkı İslamcılık siyasetinde olduğu gibi
Karakaş, a.g.e. s. 58-59. Milliyetçiliğin emperyalist ve anti-emperyalist
söylemler üretebilen bu çok yönlülüğüne dikkat çeken Ahmet Yıldız, onu
“modern Janus”a benzetmiştir. Ahmet Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyebilene,
Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919-1938), 5. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2013, s. 30.
34
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Osmanlı İmparatorluğu’nun 19’uncu yüzyılda içinde bulunduğu
şartlarda aramak gerektiği düşüncesindedir. Batı’nın her geçen
gün artan müdahalesi ve yayılmacılığı karşısında girişilen
reform hareketleri ve bunun beraberinde getirdiği yeni bir aydın
sınıf ile bu sınıfın fikirlerini halka ulaştırmak için “sade bir
dille” yaptıkları yayınların yanı sıra, bu dönemde kurulan
cemiyetler

etrafında

Türkçülük

siyasetinin

geliştiği

görülmektedir.35 Ayrıca Avrupa’da başlayan Şarkiyatçılık ve
Avrupalı Türkologların yaptığı çalışmalar Osmanlı aydınları
tarafından da merakla takip edilmiş, Türk diline, Türk tarihi ve
kültürüne yoğun bir ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Joseph de
Guignes, Arthur Lumley Davids, Arminius Vambery, Leon
Cahun, Vilhelm Thomson gibi Avrupalı Türkologlar kaleme
aldıkları eserlerinde “Barbar Türk” bakış açısını devam
ettirmekle birlikte Türklerin kültürel miraslarının zenginliğine
dikkat çekmişlerdir. Wilhelm Thomson’un Orhun Abidelerini
okuması Osmanlı aydınlarının Türk dili ve tarihine yönelik
ilgilerini artırarak kimlik uyanışı sürecini başlatmıştır. Joseph de
Fatma Müge Göçek, “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin
Oluşumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,
Milliyetçilik, C. 4, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 63. François
Georgeon da Türkçülük siyasetinin doğuşunu 19’uncu yüzyılın sonu ve
20’nci yüzyılın başındaki gelişmelerde aramak gerektiğini ifade etmiştir.
Şevket Süreyya Aydemir’in “Suyu Arayan Adam” adlı eserinden hareketle
Osmanlı aydınlarının 19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başındaki fikir
akımlarına yaklaşımlarını, fikri bunalımlarını ve bu fikirlerin Türkçülüğe
nasıl evrildiğini açıklamaktadır. François Georgeon, “Türk Milliyetçiliği
Üzerine Düşünceler, Suyu Arayan Adam’ı Yeniden Okurken”, Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, C. 4, 3. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 24 vd.
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Guignes’in 1756’da kaleme aldığı “Hunlar, Türkler, Moğollar
ve Diğer Batı Tatarlarının Genel Tarihi” adlı çalışması, Arthur
Lumley Davids’in “Türk Dili Grameri”, Arminius Vambery’nin
dil ve tarih çalışmalarını topladığı “Macar ve Türk Dillerinin
Lügatçeleri”, “Macarların Menşei”, “Bir Sahte Dervişin Orta
Asya Seyahati” ile Leon Cahun’un 1896 tarihli “Asya Tarihine
Giriş” adlı eserleri bu açıdan önemlidir. 36 Özetle Türkçülük
fikri, dil ve tarih alanındaki kültürel çalışmalara ilgi neticesinde
doğmuştur.
Türkçülük siyasetinin doğuşunda bir diğer önemli kaynak ise
Çarlık Rusya hâkimiyeti altında yaşayan Türk aydınlarının
fikirleri olmuştur. Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Ahmet
Ağaoğlu ve Hüseyinzâde Ali Bey gibi aydınlar Türkçülük
siyasetinin doğuşunda önemli bir rol oynadıkları gibi Osmanlı
aydınları üzerinde şu iki etkiyi uyandırmış olmaları açısından da
önemlidirler: Birincisi Türkçü siyaset içerisinde İslamcı çizgiyi
tespit edebilmek, ikincisi ise Cemaleddin Afganî’nin önemini
değerlendirebilmek.

Cahun, Avrupa’ya medeniyeti getiren kavimlerin Turanî olduklarını ileri
sürmüştür. Kushner, a.g.e, s. 17-19. Uriel Heyd, Türk Ulusçuluğunun
Temelleri, Çev. Kadir Günay, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,
2002, s. 104-105. Jacob M. Landau, Pantürkizm, Çev. Mesut Akın, 1. Baskı,
Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 48-50. Yusuf Sarınay, “İmparatorluktan
Cumhuriyete Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi”, Türkler
Ansiklopedisi, C. 14, Ed. Hasan Celal Güzel, Yeni Türkiye Yayınları,
İstanbul, 2002, s. 1474. Göçek, a.g.e, s. 72-73.
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19’uncu yüzyılın sonunda Çarlık Rusya hâkimiyeti altında
yaşayan 13,6 milyon Türk, Çarlık rejiminin takip ettiği
asimilasyonundan

kurtulma

çabasındadır.

Ruslaştırma

ve

Hıristiyanlaştırma şeklinde tecelli eden bu asimilasyona karşılık
Çarlık Rusya hâkimiyeti altında yaşayan Türkler, Türk kimliği
ve İslam kardeşliği altında savunmacı bir refleks geliştirmiştir.37
“Pantürkizm” olarak adlandırılan bu refleksif tavrın konumuz
açısından önemi ise din ve milliyetin yani İslam ve Türklüğün,
asimilasyona karşı önemli bir kalkan olmakla kalmayıp aynı
zamanda Orta Asya ve Osmanlı coğrafyasını yakınlaştırması
olmuştur.

Bu

yakınlaşmanın

altında

yatan

temel

olgu

antiemperyalist tavırdır. İster İngiliz ve Fransız isterse Çarlık
Rusya olsun, her iki taraf Türkleri için de emperyalist yayılma
ciddi bir tehdit oluşturmuştur ki, bu tehdit karşısında din ve
milliyet her iki tarafın sarıldığı bir “can yeleği” olmuştur.
Haliyle Panislamizm ve Pantürkizm’in doğasındaki antiemperyalist tavır, bu iki siyasetin ilk andan itibaren kol kola
girmesine imkân tanımıştır.38

Kushner, a.g.e, s. 20. Çarlık Rusya hâkimiyeti altında yaşayan Türklerin
iktisadî anlamda bir sıkıntısı olmayıp asıl endişeleri Ruslaştırma ve
Hıristiyanlaştırma siyaseti idi. Jacob M. Landau, Rusya Türkleri arasında
milli uyanışın daha 17’inci yüzyılda Tatar burjuvazisi arasında görülmeye
başladığına dikkat çeker. Tatar burjuvazisinin, Rus burjuvazisi ile rekabeti
için milliyetçilik uygun bir ortam hazırlamıştır. Landau, a.g.e, s. 18.
37

Başlangıçta sadece Osmanlı Türklerinin milliyetçiliğini ifade eden
“Türkçülük” kavramı Rusya’da gelişen “Pantürkist” hareketten farklı olarak
kullanılmıştır. Ancak Rusya kökenli Türk aydınları ile Osmanlı aydınlarının
teması neticesinde bu iki akım içiçe geçmiş ve birbirine karıştırılmıştır.
Landau, Avrupalı Türkologların çalışmalarının iki tarafın temasında son
38
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Batı’daki Türkoloji çalışmalarının her iki taraf aydınları
üzerinde çıkış noktası oluşturması ve antiemperyalist yönün
belirginliği gibi ortak paydaların yanı sıra Türkçülük siyasetinin
Osmanlı ve Rusya Türkleri için farklılıkları da mevcuttur.
Osmanlı aydınlarının amacı çok uluslu bir imparatorluğu ayakta
tutmaya

çabalamakken, Rusya

imparatorluğun

asimilasyon

Türkleri

siyasetine

çok uluslu bir
karşı

koymaya

çabalamışlardır. Osmanlı aydınları birleştirme ve inşayı; Rusya
Türkleri ise yıkmayı ve çözmeyi hedeflemiştir. Osmanlı
aydınlarının

kimlik arayışı

daha

ağır

basarken;

Rusya

Türklerinin asimilasyona karşı toplumsal birliğin sağlanması
çabası daha ön plandadır. Kimlik arayışı noktasında her iki taraf
da hem fikirdir. Ancak toplumsal birliğin sağlanması konusunda
Pantürkistler, Osmanlı aydınlarına göre çok daha radikal ve
ısrarcıdır.39
Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Çarlık Rusya Türkleri,
mekânsal farklılığın üstesinden gelerek bütünlüğü sağlamının
yolunu dil birliğinde bulmuşlardır. İsmail Gaspıralı’nın Rusça,
Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri ayıklamayı ve böylece
derece önemli olduğunu, Türk tarihi ve kültürüne yönelik artan ilginin
Osmanlı aydınlarının dikkatini Orta Asya’ya yönlendirdiğini ifade etmiştir.
Ona göre Tarih ve dil alanında yaşanan bu karşılıklı etkileşim neticesinde
“kültürel Türkçülük” zamanla “siyasal Pantürkizm’e” dönüşmüştür. Landau,
a.g.e, s. 49.
Bu farklılıkların ayrıntılı bir değerlendirmesi için bkz. Masami Arai, Jön
Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, 4. Baskı, Çev. Tansel Demirel, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 20 vd. Sarınay, a.g.e, s. 1476 vd.
39
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Osmanlı/İstanbul Türkçesine ulaşmayı hedefleyen yeni dili,
“lisan-u umumi” olarak isimlendirilmiştir.40 Gaspıralı, 1883’te
çıkarmaya başladığı “Tercüman” gazetesinde dilde sadelik
akımını savunmuş ve gazetenin sloganını “dilde, fikirde ve işte
birlik” olarak belirlemiştir. “Tercüman”daki yazıların, Rusya
Türklerinin Müslüman ve Türk kimliğini ön plana çıkaran tarzda
ve sade bir dille kaleme alınmış olması önemlidir.41
İslamî vurgu, Pantürkistler tarafından pragmatist amaçlarla
kullanılmaya

devam

etmiştir.

Gaspıralı’nın

girişimleri

neticesinde 1905’te Novogrod’ta toplanan kongre, Rusya’nın
Rusya hâkimiyeti altındaki Türk toplulukları arasında kültürel birliğin
sağlanabilmesi için okuma-yazma oranının arttırılması gerekiyordu. Bu da
ancak sade bir dille mümkün idi. Gaspıralı yeni bir eğitim sistemi olarak
“usul-ü cedid” adını verdiği yöntemi 1884’te Bahçesaray’da uygulamaya
başlamış, Arapça ve Kur’an derslerinin yanında Türkçe eğitimi bu yeni
yöntemle verilmiştir. Landau, a.g.e, s. 22. Nadir Devlet, “usul-ü cedid”
hareketinin 1890-1900 yılları arasında Tatar burjuvazisinin de desteği ile hız
kazandığına dikkat çekmiştir. İktisadî anlamda Avrupalılaşan ve güçlenen
Tatar burjuvazisi bu hareketi destekleyerek kendilerine iktisadî ve sosyal
fayda sağlayacaklarını düşünmüştür. Nadir Devlet, İsmail Bey Gaspıralı,
(1851-1914), Birinci Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1988, s. 12-14.
40

41
Gazete amacını “Rusya ülkesinde sakin ehl-i İslam’ın fevaid-i manevîyye
ve maddîyesine hizmet etmek” olarak açıklamıştır. Yavuz Akpınar,
“Tercüman”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 40, Ankara, 2011, s. 492. Rus
siyasî polisi Okrana, “Tercüman” hakkında hazırlamış olduğu bir raporda
gazetenin İslamî propagandayı Pantürkçü fikirlerini örtmek amacıyla
kullandığının altını çizmiştir. Landau bu durumu, din faktörünün Türk
milliyetçiliği için pragmatik bir şekilde kullanılmasına kanıt olarak
değerlendirir. Landau, a.g.e, s. 22. Rusya Türkleri arasında İslamî
propagandanın pragmatist amaçlarla kullanımı ilerleyen dönemlerde de
devam etmiştir. Örneğin Resulzâde Mehmet Emin Bey, asimilasyon
hareketine karşı mücadele etmek için 1902’de kurduğu örgüte “Müslüman
Gençlik Teşkilatı” adını vermiş, teşkilatın adı daha sonra “Müslüman
Demokratik Müsavat Cemiyeti” olmuştur. Yavuz Akpınar, “Resulzâde
Mehmet Emin”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 35, Ankara, 2008, s. 2.
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engelleme girişimlerine karşı tedbir maksadıyla “Müslümanlar”
toplantısı olarak ilan edilmiştir. İkinci kongre ise Ocak 1906’da
St.

Petersburg’ta

toplanmış

ve

bu

kongrede

“Rusya

Müslümanları Birliği”nin kurulması kararlaştırılmıştır. Ağustos
1906’da Novogrod’ta toplanan üçüncü kongrede ise “Rusya
Müslümanları Birliği”nin adı “İttifak-ı Müslimin Partisi” olarak
değiştirilmiştir.42 Pantürkist hareketin, “İslam” dayanışması
söylemi altındaki kültürel bir görünümden çıkarak gittikçe
siyasallaşması, Çarlık rejiminin baskısını beraberinde getirmiş
ve 1874’te İsmail Gaspıralı, 1908’de Yusuf Akçura, 1909’da
Ahmet Ağaoğlu ile 1899 ve 1908’de iki defa olmak üzere
Hüseyinzade

Ali

Bey

gibi

önemli

isimler

İstanbul’a

gelmişlerdir. Rusya kökenli bu Türk aydınlarının gelişi iki grup
arasındaki bütünlüğü sağladığı gibi aşağıda da göreceğimiz
üzere, zaten Avrupalı Türkologların çalışmaları neticesinde Türk
dili ve tarihine ilgisi artan Osmanlı aydınlarının Türkçü
fikirlerinin uyanmasında önemli etkiler yaratmıştır.
Bu kongreler sürecinde Pantürkistler, gazete çıkarma işine ağırlık vermiş,
Orenburg’ta “Vakit”, Bakü’de “Sada” gazetelerini çıkarmışlardır. Her üç
kongrenin toplanmasında ve gazetelerin çıkarılmasında Tatar ve Azeri
burjuvazisi ve aydınlarının desteği önemlidir. Landau 1905 ve 1917 yılları
arasında bunların finanse ettiği gazete miktarının 250 civarında olduğuna
dikkat çekmiştir. Landau, a.g.e, s. 24. Gaspıralı’nın Kazan’da başlattığı
hareket Mirza Fethali Ahunzade’nin Azerbaycan’da 1875’ten itibaren Türkçe
çıkarmış olduğu “Ekinci” gazetesi ile devam ettirilmiştir. Buradan hareketle
Kushner, dil/edebiyat alanındaki faaliyetlerin Türkçülüğün gelişimindeki
rolünün daha sonra Osmanlı aydınları tarafından da örnek alındığını ifade
etmiş ve buna örnek olarak da “Türk Yurdu”, “Genç Kalemler” ve “Türk
Derneği” gibi dergilerin çıkışını göstermiştir. Kushner, a.g.e, s. 21.
42
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Gerek Osmanlı aydınları gerekse Rusya kökenli aydınlar birlikte
ele

alındığında

Yusuf

Akçura

ve

Ziya

Gökalp,

bir

dönemselleştirme çabası içerisine girmişlerdir. Akçura 18651870, 1876-1880 ve 1897-1900 olmak üzere üç dönem tespit
ederken; Gökalp “Sultan Abdülaziz’in son devri ile Sultan
Abdülhamit’in ilk devri” ve “Sultan Abdülhamit’in son devri”
olmak üzere iki dönem tespit etmiştir.43
Türkçülüğün 1865-1870 arasındaki ilk dönemi içerisine Şinasi,
Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa ve Mustafa Celaleddin Paşa’yı
alan

Akçura,

bu

isimlerin

Avrupa’daki

Türkoloji

çalışmalarından hareketle dil ve tarih alanında meydana
getirdikleri

eserlerde

Türk

kimliğinden

söz

etmeye

başladıklarını ifade etmiştir.44 Akçura, bu noktada önemli bir
soruya da yanıt aramıştır: “Garp Türklerinden evvel Türkçülük
Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi, Haz. Erol Kılınç, 3. Basım, Ötüken
Neşriyat, İstanbul, 2016, s. 22 vd. Akçuraoğlu Yusuf, Türk Yılı 1928, Haz.
Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,
2009, s. 310 vd. Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, 3. Baskı, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 8. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 1.
Baskı, Alter Yayınları, Ankara, 2011, s. 20 vd. Akçura ve Gökalp’in
yaptıkları dönemselleştirmeler üzerine ayrıntılı bir değerlendirme için bkz.
Mehmet Kaan Çalen, Osmanlıcılık ve İslamcılık Karşısında Türkçülük,
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 25 vd.
43

Akçura, için Şinasi dil ve edebiyat alanında Türkçülüğü ilk olarak öngören
Osmanlı aydınıdır. Ancak Ziya Paşa’nın Şinasi’yi geride bıraktığından ve
“Şiir ve İnşa” adlı eserinde halk ağzını kullandığından övgüyle bahsetmiştir.
Ahmet Vefik Paşa’nın “Lehçe-i Osmanî” eseri ile dil birliği etrafında geniş
bir Türk birliğini sağlamak istediğini düşünür. Akçura’ya göre “Les Turcs
Anciens et Modernes” adlı eseriyle Türklerin tarihte oynadığı role ilk defa
temas etmiş olan Mustafa Celaleddin Paşa, tarihte Türkçülüğün ilk örneğini
de vermiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 31-40. Türk Yılı 1928, s. 315320. Çalen, a.g.e, s. 30-32.
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fikriyle, yani Türk milliyetçiliği fikriyle lisan, tarih ve siyaset
sahalarında meşgul olmuş diğer Türkler var mıdır?” diyerek
Osmanlı Türklerinden önce Türkçülüğün ayak izlerini aramıştır.
Akçura’ya göre Mirza Feth Ali Ahundzade bu işin öncüsüdür.
Onu Türkçe ile tiyatro yazan ilk kişi olarak kabul etmiştir.45
Akçura, 1876-1890 arasını Türkçülerin ikinci dönemi olarak
adlandırmış ve bu dönem içerisinde Süleyman Paşa, Özbekler
Tekkesi Şeyhi Buharalı Süleyman Efendi, Ahmet Mithat Efendi,
Ahmet Cevdet Paşa’ya yer vermiştir.46
Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahunzade’nin 1850 ile 1855 yılları arasında
ilk oyunlarını yazdığını ifade etmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 55-60.
Türk Yılı 1928, s. 331-333. Hamid Algar, Ahundzade’nin İslam dünyasında
geçmişten gelen yanlış inançların köreltilmesini gaye edindiğini ve bu
yöndeki ilk ve en önemli teşebbüsünün 1850-1855 arasında hiciv yönü ön
planda olan, altı komedi yazmak olduğunu ifade etmiştir. Algar’a göre
Ahundzade, İslam âleminin ilk tiyatro yazarı kabul edilmelidir. Hamid Algar,
“Mirza Feth Ali Ahundzade”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2, Ankara, 1989,
s. 187.
45

Mekatib-i Askeriye Nazırı olan Süleyman Paşa’nın eserleri arasında yer
alan “Tarih-i Âlem” adlı eseri askerî okullarda okutulmak maksadıyla kaleme
alınmıştır. Avrupa’daki hâkim düşüncenin aksine eserin ilkçağ tarihine ait
kısmı Türkler açısından oldukça geniş tutulmuştur. Süleyman Paşa, yabancı
dillerden aynen Türkçeye çevrilen tarih kitaplarının İslam inancına ve milli
ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle gençlere okutulmasına karşıdır ve bu açığı
gidermek için “Tarih-i Âlem”i yazmıştır. Özbekler Şeyhi Buharalı Süleyman
Efendi ise “Lugat-ı Çağatayî ve Türkî Osmanî” adlı eserinde Osmanlı
Türkçesinin Çağatay kökenli olduğunu ve Osmanlı hanedanının
Maveraünnehir civarından geldiğini yazmıştır. Akçura’ya göre Ahmet Cevdet
Paşa’nın doğrudan Türkçü olduğunu söylemek zor olsa da kayıtsız kaldığını
söylemek de mümkün değildir. Ona göre Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısas-ı
Enbiya” adlı eseri dilde Türkçülüğe hizmet etmekte, “Tarih-i Cevdet” ise her
ne kadar Osmanlıcılık fikriyle kaleme alınmış olsa da Türklüğe değer
vermektedir. Aynı şekilde Yusuf Akçura, Ahmet Mithat Efendi’nin “Üss-i
İnkılap” adlı eserindeki Osmanlıcı tutumuna rağmen, onu Türkçülüğe
yaklaştıran özelliği olarak halkçılığını ve kaleminin sadeliğini
46
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Akçura, 1897-1900 yılları arasındaki üçüncü dönem Türkçülere
geçmeden önce özellikle bu dönem üzerinde derin izler
bırakacak olan Cemaleddin Afganî’ye ayrı bir yer vermiştir.47
Üçüncü dönem içerisinde Akçura’nın yer verdiği isimler
Şemseddin Sami, Necip Asım, Veled Çelebi, Bursalı Mehmet
Tahir, İkdamcı Ahmet Cevdet, Raif Fuat, Ahmet Hikmet ve
Mehmet Emin Bey olmuştur.48 Akçura, Türkçülüğe dil ve tarih
göstermektedir. II. Meşrutiyet döneminde Fevziye Kıraathanesi’nde verdiği
ve “Sıratımüstakim” dergisinde yayınlanan “Türklüğe Dair” başlıklı
konferansı Osmanlıcılıktan Türkçülüğe geçişine gösterilecek en güçlü
kanıttır. Ahmet Midhat Efendi, “Türklüğe Dair”, Sıratımüstakim, 29
Kanunievvel 1324, Sene 1, Aded 20, s. 318-319, Ahmet Midhat Efendi,
“Türklüğe Dair”, Sıratımüstakim, 1 Kanunisani 1324, Sene 1, Aded 21, s.
333-335, Ahmet Midhat Efendi, “Türklüğe Dair”, Sıratımüstakim, 8
Kanunisani 1324, Sene 1, Aded 22, s. 348-349. Yine Ahmet Midhat
Efendi’nin kaleme aldığı “Ahmet Metin ve Şirzat” romanında “Osmanlılık”
kavramı övülürken iki unsurun ön plana çıkarıldığı görülmektedir ki, böylece
“Türklük” ruhu yavaş yavaş Ahmet Midhat Efendi’de filizlenmeye
başlamıştır. “… Bunların birisi Müslümanlık, diğeri Türklüktür. Her ikisinin
de tarihleri cihanda hiçbir milletin, hiçbir halkın tarihine kıyas kabul
edilmeyecek derecelerde kahramanane ve şairanedir…” Salim Çonoğlu, Bir
Hayat Hikayesinin Kağıttan Tanıkları, Hikaye ve Romanlarında Ahmet
Mithat Efendi, Ötüken Neşriyat, Ankara, 2015, s. 138. David Kushner de
Avrupalı Türkologların Türk tarihine olan ilgileri sonucunda kaleme aldıkları
eserlerin içeriğinde çok fazla hatalı bilgi olduğunu ifade etmiş ve buna itiraz
edenlerin başında Süleyman Paşa ve Ahmet Midhat Efendi gibi isimlerin
geldiğine dikkat çekmiştir. Kushner, a.g.e, s. 54. Akçura, Türkçülüğün
Tarihi, s. 61-75. Türk Yılı 1928, s. 338-343. Çalen, a.g.e, s. 74.
Cemaleddin Afganî, İslam âleminin emperyalist Batı’nın saldırılarına karşı
koyabilmesi için İslam topluluklarının tek tek milli uyanışı yaşamaları
gerektiğine ve buradan hareketle milli şuura ulaşmaları lüzumuna inanmıştır.
Bu düşüncesi nedeniyle de hem İslamcılar hem de Türkçüler üzerinde derin
izler bırakan Afganî, her iki tarafın ortak paydasını teşkil eder. Türkçülüğün
Tarihi, s. 81- 86. Türk Yılı 1928, s. 346. Afganî’nin fikirlerine ileride daha
ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.
47

Akçura’ya göre Şemseddin Sami Bey aslen Arnavut olsa da Türkçülüğe
büyük hizmetleri olmuştur. Kaleme aldığı “Kamus-u Fransevî”, “Kamus-u
Türkî” ve “Kamusu’l-Âlem” adlı eserlerinden sadece “Kamus-u Türkî”ye
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alanında hizmet eden isimlerin yoğunlukta olduğu bu dönem
içerisinde özellikle Ahmet Hikmet ve Mehmet Emin (Yurdakul)
bakmanın bile onun Türkçülüğünü ispat için yeterli olacağını ifade etmiştir.
Yusuf Akçura, Şemseddin Sami’nin “Kamus-u Türkî”nin giriş kısmında
kullandığı “Lisanımız, lisan-ı Türkîdir” ifadesinden hareketle, Şemseddin
Sami’ye kadar, “Osmanlıca” denilen lisanın “Türk lisanı” olduğunu bu kadar
açık ve kesin ifade eden kimsenin bulunmadığını yazmıştır. Şemseddin
Sami’ye göre “Şark Türkçesi ile Garp Türkçesi bir tek lisandır, ikisi de
Türkçedir… Binaenaleyh Şark Türkleri ile Garp Türkleri bir tek millettir,
ikisi de Türk’tür.” Akçura bu ifadeleri onun “bütün Türkçülüğüne” kanıt
olarak gösterir. Necip Asım Bey ise Ahmet Midhat Efendi’nin “Tercüman-ı
Hakikat” gazetesinde ilmi makaleler yazmış ve onun etkisinde kalmıştır.
“Etrak-ı bî-idrak” (idraksiz Türkler) ifadesi ile Türk’ün aşağılanmasına engel
olmak için o güne kadar “t.r.k” şeklinde yazılan Türk kelimesini ilk kez “”و
(vav) harfi kullanarak yazmaya başlayan kişi olmuştur. Bu nedenle “Vavlı
Türk” olarak bilinmiştir. Akçura’ya göre onun Türkçülüğe hizmetleri dil ve
tarih alanındadır. Ali Şir Nevai’nin “Muhakemetü’l-Lügateyn” adlı eserini
Veled Çelebi ile çevirerek yayınlamıştır. Leon Cahun’un “Asya Tarihine
Medhal” adlı eserini doğulu kaynaklardan aldığı bilgilerle genişleterek
tercüme etmesi Akçura’ya göre büyük hizmettir. Ziya Gökalp de Necip
Asım’ın bu çalışması hakkında “her yerde Türkçülükle ilgili büyük eğilimler
uyandırdı” yorumunu yapmıştır. Yusuf Akçura, Ahmet Cevdet Bey’in
“İkdam” gazetesini “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde Türkçülüğe hizmet eden
yayın organı olarak nitelendirmiştir. Bursalı Mehmet Tahir, özellikle Osmanlı
devrinde yetişen ve eser yazan Türk bilim adamı, yazar ve önemli isimler
hakkında çalışmalar
yapmıştır. “Türklerin Ulum
ve Fünûna
Hizmetleri/Osmanlı Müellifleri” adlı eserini “İkdam”da yayınlatmıştır.
Akçura’ya göre Mehmet Tahir, Türklerin Orta Çağ’da ve Osmanlı
döneminde İslamiyet’e yaptıkları katkıyı ilmi deliller ile ispatlama
çabasındadır. İslamiyet öncesi Türklüğün kültürel tarihine sırf medeniyet
bakış açısından bakarak Türklerin geçmişleriyle iftihar edebilmelerini
sağlamıştır. Akçura, Raif Fuat Bey’in amacının imkân dâhilinde Türkçeyi
sade bir dil haline getirmek, yabancı tabir ve tamlamalardan kurtarmak
olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Türkçe’nin sadeleşmesini bu kadar açık bir
şekilde savunan ilk kişi Raif Fuat’tır. Ancak Gökalp, Raif Fuat’ın Türkçeyi
sadeleştirme konusunda izlediği yanlış yolun Türkçülük akımının gözden
düşmesi ile sonuçlandığını iddia etmektedir. Ona göre halk diline geçmiş
olan Arapça, Farsça kelimeleri Türkçe’den çıkarmak “bu dili en canlı
sözcüklerden, dinsel, ahlaksal, felsefi terimlerinden yoksun bırakmaktır.”
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 24. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 114-147.
Türk Yılı 1928, s. 370-376. Gökalp, a.g.e, s. 24-25. Çalen, a.g.e, s. 35.
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Bey’i ön plana çıkarmıştır. Akçura’ya göre Mehmet Emin Bey,
“edebî Türkçülüğün” şüphesiz en bariz ismidir. Mehmet Emin
Bey’in Türkçülük fikri açısından asıl önemi Cemaleddin Afganî
ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır ki, aşağıda bu noktaya
temas edeceğiz.49
Üçüncü dönem içerisinde “Siyasî Türkçülük” başlığı altında
yeni bir dönemin varlığına yer veren Akçura, Türkçülüğün
kültürel alandan siyaset sahasına geçişinde kendisiyle birlikte
Tunalı

Hilmi

ve

Hüseyinzade

Ali

Bey’in

öneminden

bahsetmiştir.50 Başlangıçta Osmanlıcı fikirleri ile bilinen Tunalı
Hilmi Bey tıpkı Mehmet Emin Bey gibi halka yönelik yazıları
ve halkın anlayabileceği sade bir dili kullanması sayesinde
öncelikle lisanda Türkçülük oradan da siyasi Türkçülüğe doğru
bir geçiş yaşamıştır. Başlangıçta sade bir dille kaleme aldığı
yazılarını

Türkçe

dışında

Rumca,

Ermenice,

Sırpça

Akçura için Ahmet Hikmet’in “Yakarış” şiiri “Müslüman Türk’ün
Tanrısına öz dili ile ilk hitabıdır.” Mehmet Emin Bey’in “Cenke Doğru”
şiirinde kullandığı “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur” ifadesi ise
Akçura’ya göre sade Türkçe’nin kuvvetine işarettir. Mehmet Emin Bey’i,
ileride “Genç Kalemler” dergisinin bayraktarlığını yapacağı “Yeni Lisan”
hareketinin habercisi, tetikleyicisi olarak kabul etmiştir. Sıradan bir
balıkçının oğlu olan Mehmet Emin Bey’in geldiği sosyal çevre dilinin
sadeliğine yansımıştır. Akçura, Mehmet Emin Bey’in başlangıçta Namık
Kemal’in etkisinde kaldığını, Namık Kemal’in her ne kadar dilinin ağır olsa
da oyunlarının, hikâyelerinin ve şiirlerinin asıl itibariyle halkın ruhunu
yansıttığını ifade etmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 144-164. Türk Yılı
1928, s. 389 vd. Çalen, a.g.e, s. 37. Gökalp, Askeri Tıbbiye’de ders veren
Hüseyinzâde Ali Bey’in “Turan” ve Mehmet Emin Bey’in “Cenke Doğru”
şiirlerini Türk hayatında yeni bir devrin başlangıcı olarak değerlendirdiğini
ifade etmiştir. Gökalp, a.g.e, s. 24.
49

50

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 175-204.
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yayınlatmışsa da kendisini takip edenlerin sadece Türkler
olduğunu görmüş ve sonuçta “ittihad-ı ânâsır” fikrinden
vazgeçerek aslî unsur olan Türk’e ve Türk köylüsüne
yönelmiştir. Akçura, olayların yönlendirmesi sonucunda Tunalı
Hilmi’nin siyasi Türkçülüğe doğru evrildiğini ancak bunun için
aslen II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki süreci beklemek
gerektiğini ifade etmiştir.51
Akçura, Hüseyinzâde Ali Bey’i hem Panislamizm hem de
Pantürkizm taraftarı olarak değerlendirmiştir. Buna kanıt olarak
da onun “A. Turani” takma adıyla “Türk” gazetesinde kaleme
aldığı “Özel Mektup” başlıklı yazısını göstermiştir. Ali Bey bu
yazısında Türklük ve İslam söylemini birlikte harmanlamış, din
ve milliyeti içiçe sokmuştur. Ayrıca İslamcıların üzerinde sıkça
durduğu İslam’ın ana kaynağı Kur’an’a dönerek yenilenme
fikrine de yer verdiği bu yazısında Ali Bey, Cemaleddin
Afganî’nin

fikirlerini

savunmuştur.

O

da

Afganî

gibi

“milliyetçilik” fikri sayesinde Müslüman toplulukların ayrı ayrı
kendi kuvvetlerini bulmasını, güçlü bir İslam âlemi için ön koşul
saymıştır:

51
Çalen, a.g.e, s. 38. Akçura, Tunalı Hilmi’nin köylüye çok önem verdiğini,
yazılarını bu kitleyi göz önüne alarak yazdığını ifade etmiştir. Ona göre
Hilmi Bey, Rusya’daki “narodniyak” akımının Osmanlıdaki temsilcisidir.
Hilmi Bey’in siyasî halkçılığı, lisanda halkçılığını doğurmuş ve Türkçe
yazdığı için nihayetinde onun Türkçülüğe ulaştığını ifade etmiştir. Türk Yılı
1928, s. 413. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 177.
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“Müslümanlar ve bilhassa Türkler her nerede olurlarsa olsun,
ister Osmanlı’da ister Türkistan’da ister Baykal Gölü’nün
etrafında ya da Karakurum civarında olsun yekdiğerlerini
tanıyacak, sevecek, sünnîlik, şiîlik ve daha bilmem nelik
namlarıyla taassub-u mezhebîyi azaltıp Kur’an-ı Kerim’i
anlamaya gayret edecek, esas-ı din Kur’an olduğunu bilecek
olurlarsa elvermez mi?”52
Akçura’nın, Tunalı Hilmi, Hüseyinzâde Ali Bey ve kendisinin
ismini vererek başlattığı Türkçülüğün siyasallaşması süreci, asıl
olarak II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Akçura, siyasî
Türkçülüğün asıl olarak şekillendiği bu dönemi “Türkçülüğün
Taazzi Devresi” olarak isimlendirmiş, “Türk Derneği” Türk
Cemaleddin Afganî’den esinlenen bu fikirleri nedeniyle hem Akçura hem
Gökalp, Hüseyinzâde Ali Bey’i “ilk Turancı Türk” olarak kabul etmiştir.
Hüseyinzâde Ali Bey’in ayrıca kaleme almış olduğu “Turan” şiiri Gökalp’e
göre “Panturanizm” idealinin ilk adımıdır. Gökalp, a.g.e, s. 24. Akçura,
Hüseyinzâde Ali Bey’den bizzat duyduğuna göre “Açık Mektup” başlıklı
yazının sonunda, ünlü Türkolog Vambery’e hitaben yazılmış bir şiirin
bulunduğunu aktarmaktadır. Yazının sonunda böyle bir şiir yer almamakla
birlikte Akçura, daha sonra bizzat Ali Bey’in kendisinden şu mısraları
dinlediğini ifade etmiştir:
52

“Sizlersiniz ey kavm-ı Macar bizlere ihvan!
Ecdadımızın müştereken menşei Turan.
Bir dindeyiz biz, hepimiz hâkperestân.
Mümkün mü ayırsın bizi İncil ile Kur’an?”
Akçura, bu mısraları esas alarak Hüseyinzâde Ali Bey’in Pantürkist olduğuna
hükmetmiştir. O, aynı zamanda Müslüman Türkler arasında ilk
“Panturanist”tir. Kullandığı “A. Turani” takma adı da bunun bir başka
kanıtıdır. Bununla birlikte Akçura’ya göre Hüseyinzâde’nin Turancılığı
radikal değil ılımlıdır. Onun asıl etkisi, 1908 sonrasında İstanbul’da
hissedilecektir ki, özellikle de Ziya Gökalp’in ondan etkilendiğini iddia
etmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 207. Türk Yılı 1928, s. 434.
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Yurdu” ve “Türk Ocağı”nın faaliyetleri ile Türkçülüğün
kurumsallaştığını belirtmiştir.53 Türkçülüğün kültürel faaliyet
sahasını terk ederek siyasallaşması ve bu süreçte İslamcılık
siyasetiyle olan ilişkisinin analizi çalışmamız açısından son
derece önemlidir. Türkçülüğün siyasallaşması şüphesiz ki “Üç
Tarz-ı Siyaset” adlı eserle başlamış, II. Meşrutiyet dönemi
içerisindeki tartışmalar neticesinde olgunlaşmıştır.
Akçura ve “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı esere geçmeden önce
Türkçülük fikri adına buraya kadar anlattıklarımızı toparlayacak
olursak, bu fikrin tıpkı İslamcılık siyaseti gibi aslî unsur yaratma
çabasıyla ortaya çıktığı görülecektir. Yine tıpkı İslamcılık
siyasetinde olduğu gibi antiemperyalist karakterin son derece
baskın olduğu Türkçülük fikrinin, Osmanlı aydınları arasında
özellikle Avrupalı Türkologların başlattıkları çalışmaların
etkisiyle her geçen gün yayıldığı dikkat çekmektedir. Bu haliyle
Osmanlı aydınları arasında başta kültürel sahada etkili olan
Türkçülük, Çarlık Rusya’nın asimilasyon siyasetine karşı
koymaya çalışan Kafkas ve Kırım kökenli aydınlarla kurulan
temas neticesinde her geçen gün siyaset sahasına kaymıştır.
1. Türkçülüğün Siyasallaşması: Yusuf Akçura ve Sonrası
Yusuf

Akçura’nın

Türkçülük

fikrinin

siyasallaşması

konusundaki katkıları hakkında Masami Arai, David Kushner,
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Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 241 vd. Çalen, a.g.e, s. 26.
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Jacob M. Landau ve Füsun Üstel54 gibi yerli ve yabancı
araştırmacılar önemli çalışmalar yapmış olsa da onun üzerinde
en

detaylı

incelemeyi

gerçekleştiren

kişi

François

Georgeon’dur.55 François Georgeon’a göre Akçura üzerinde
derin izler bırakan üç isim mevcuttur: Bunlar Şehabeddin
Mercanî, eniştesi İsmail Gaspıralı ve Cemaleddin Afganî’dir.
“Tatar reformculuğunun” önemli ismi Şehabeddin Mercanî,
tıpkı Afganî gibi kaynağına yani Kur’an’a dönmek şartıyla
İslamiyet’te reform yapılmasını savunmuş ve bu açıdan
Akçura’yı etkilemiştir. Akçura için de dinamizmini yitirmiş olan
İslamiyet’in ciddi bir reforma ihtiyacı vardır.56 Gaspıralı ise
Füsun Üstel, Türk Ocakları, 1912-1931, 3. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2010.
54

François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yusuf Akçura 18761935, Çev. Alev Er, Yurt Yayınları, Ankara, 1986. Bu çalışmanın özet
mahiyetinde bir derlemesi için bkz. François Georgeon, “Yusuf Akçura”,
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, C. 4, 3. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 504 vd. Yerli araştırmacılar arasında Muharrem
Feyzi Togay’ın çalışması da önemlidir. Yerli araştırmacılar arasında
Muharrem Feyzi Togay’ın çalışması da önemlidir. Muharrem Feyzi Togay,
Yusuf Akçura’nın Hayatı, Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul, 1944.

55

Kushner, a.g.e, s. 22. Türk Yılı 1928, s. 415. Akçura’nın özellikle “Türk
Yurdu” dergisindeki yazıları Mercanî’nin Tatar modelini savunduğu fikirlerle
doludur. Georgeon’a göre “Türk Yurdu” tamamen Tatar ve Azeri modelini
Osmanlı aydınlarına tanıtma üzerine çıkarılan bir yayın organıdır. Akçura’ya
göre Tatarlar, Osmanlılara göre pek çok açıdan çok daha iyi durumdaydılar.
Her şeyden önce “Türk birliğini” sağlamak kaygısıyla hareket ediyorlardı.
Daha dindar olup, geleneklere daha bağlıydılar. İktisadî açıdan Rusya
Türkleri çok daha iyi durumdaydı. Zaten onların Çarlık rejimine itirazları
iktisadî sorunlar nedeniyle değil; asimilasyon politikasına karşı tepki olarak
ortaya çıkan siyasî meselelerdi. Tatarlar eğitim ve tıp alanında daha iyi
durumdaydılar. Üstelik Tatar kadınları, toplumsal hayatta Osmanlı kadınına
oranla daha serbestti. Bu nedenle Akçura yazılarında, Osmanlıların
Rusya’daki kardeşlerini, yani Tatar modelini örnek almaları gerektiğini sık
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Çarlık Rusya’nın Tatarlar üzerindeki asimilasyon çabalarına
karşı imparatorluktaki diğer Türk ve Müslüman topluluklarla
birliğin sağlanması ve bu maksatla kültürel alanda mücadele
yerine siyasal alanda mücadele verme fikirleriyle Akçura
üzerinde etkili olmuştur. Akçura, Gaspıralı’nın kendi üzerindeki
bir diğer etkisini 1911’de yayınlamaya başladığı “Türk
Yurdu”nun, İsmail Gaspıralı’nın Bahçesaray’da yayınladığı
Tercüman’ın “küçük kardeşi” olarak kabul etmesiyle de
göstermiştir. Georgeon bu etkileşimlerin yanında Gaspıralı ve
Akçura arasındaki farklılığa da temas etmiştir. Türklük ve
İslam’a verdikleri öncelik ikisi arasında temel ayrım noktası
olmuştur. İsmail Gaspıralı’ya göre İslamiyet birinci sıradadır.
İslamiyet, Rusya Müslümanları arasında çok daha geniş tabanlı
ve kapsayıcı bir birliktelik oluşturması açısından Gaspıralı için
öncelikli olmuştur. Siyasal muhalefeti gizleyip Rus baskısından
kurtulmak için de yine pragmatik açıdan İslamiyet’i etkili bir
şekilde kullanmıştır. Akçura ise her şeyden önce Türklüğün
kaderini göz önünde bulundurmuş ve Üç Tarz-ı Siyaset’te
Türkçülüğü İslamcılık siyasetinin önüne geçirmiştir.57
Akçura, başlangıçta kültürel Türkçü’dür. Türk dili ve tarihine
olan ilgisini amcası İbrahim Akçurin’in çok geniş olan
sık tekrarlamıştır. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 84-85.
Georgeon, Yusuf Akçura, s. 505.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 26-27. Georgeon, Yusuf
Akçura, s. 506. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 180.
57
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kütüphanesinden istifade ederek besleyen Yusuf Akçura, ondan
Uygurca

ve

Çağatayca

öğrenmiş,

daha

sonra

Harbiye

Mektebi’ndeki öğrenciliği sırasında Necip Asım, Veled Çelebi,
Bursalı Mehmet Tahir gibi önemli isimlerin tarih ve dil
alanındaki çalışmalarını yakından takip etmiştir.58 Bütün
bunların neticesinde Yusuf Akçura kendi ifadesiyle “biraz
şuurlu Türkçülüğü” hissetmeye ve milliyetçiliği kültürel
sahadan çok, siyaset sahasında görmeye başlamıştır.59
Akçura’nın siyasal Türkçülüğe doğru kaymasında, Şerafettin
Mağmumi’nin de etkisi büyüktür. Mağmumi, Osmanlılık
fikrinin çürüklüğü ve Türk milliyetçiliği dışında bir çarenin
bulunmadığı konusunda Akçura’ya telkinde bulunmuştur.60
Akçura, 1899’da Paris’te başladığı “Serbest Ulum-u Siyasiye Mektebi”nde
dil ve tarih alanındaki bilgilerini geliştirme imkânı bulmuştur. Emile Boutmy,
Albert Sorel, Leroy Bealiueu, Bernard Renovveir, Levy Bruhl gibi isimlerden
dersler almıştır. Okulda mezun olurken hazırlamış olduğu “Osmanlı Saltanatı
Müesseseleri Tarihine Dair Bir Deneme” başlıklı bitirme tezinde, toplumsal
kurumların gelişiminde millet ve milletlerin psikolojisine verdikleri önem
üzerinde durmuştur. Tarihsel bir yaklaşımla Osmanlı kurumlarının Türk ve
İslam çifte mirasının ürünü olduğunu savunmuş, Türklerin Arap, Çin, Pers,
Bizans gibi çok sayıda kültürün etkisinde kalıp çok sayıda dini
benimsemelerine rağmen millî kimliklerini, âdet ve kanunlarını büyük oranda
muhafaza ettiklerini ileri sürmüştür. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 183-189.
Türk Yılı 1928, s. 416-418. Paris’te aldığı tarih eğitiminin bir diğer getirisi ise
tarihî ve siyasî sorunların arkasında maddî etkenleri aramak, yani materyalist
bir eğilim olmuştur. Ancak Georgeon’a göre Akçura için materyalizm bir
ideoloji olmaktan çok, bir yöntemdir. Buna kanıt olarak da 1902’de “Şura-yı
Ümmet”de kaleme aldığı “Şark Meselesine Dair” başlıklı yazıyı göstermiştir.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 30. Georgeon, Yusuf Akçura, s.
507.
58

59

Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 28. Türk Yılı 1928, s. 418.

Şerafettin Mağmumi, Paris’teki eğitimi sırasında Akçura’nın temas ettiği
ilk kişiler arasındadır. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 182.
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Özetle Yusuf Akçura’nın “siyasal Türkçülüğü” üç ortamda
gelişmiştir. Bu gelişimin ayak izlerini Rusya, İstanbul ve
Fransa’da

sürmek

mümkündür.

Paris

dönüşünde,

önce

Mısır’daki “Türk” gazetesinde kaleme aldığı “Üç Tarz-ı
Siyaset” adlı makalesi ve sonrasında İstanbul’da çıkarmaya
başladığı “Türk Derneği” ve “Türk Yurdu” gibi dergilerdeki
fikirleri

onun

siyasal

Türkçülüğünün

ulaştığı

noktayı

göstermektedir.
Türkçülük fikrinin, siyasal zeminde açık bir şekilde tartışmaya
açılması ilk olarak Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı
makalesi ile gerçekleşmiştir.61 Georgeon, “Üç Tarz-ı Siyaset”i,
Pantürkistlerin manifestosu olarak her zaman başuçlarında
kalacak bir eser olarak değerlendirmiştir. Georgeon’a göre
Pantürkizm, 20’nci yüzyılın ilk yarısı için yeni bir düşünce
niteliğindedir. Öncelikle Çarlık Rusya’nın giriştiği asimilasyon
hareketine tepki olarak Tatar burjuvazisi tarafından ortaya
atılmıştır. Daha sonra İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye öğrencileri
arasında etkili olmaya başlamıştır ki, Hüseyinzâde Ali Bey’in
bunda rolü oldukça fazladır. Bu noktaların altını çizen
Georgeon, “Üç Tarz-ı Siyaset”e önemli bir rol yükleyerek
Pantürkizm’in sistematik olarak ilk kez bu eserle ortaya
konulduğunu ifade etmiştir. Ona göre Pantürkizm’in özgünlüğü,
merkezine Osmanlı Devleti’nin oturtulması olmuştur. Böylece
61

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 191. Türk Yılı 1928, s. 422.
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tek bir ideoloji ile hem Osmanlı aydınlarının hem de Tatar
burjuvazisinin isteklerine yanıt verilmiştir. Rusya Türklerinin,
asimilasyondan kurtulmak için birleşmek ve güçlenmek isteği
yanında, Osmanlı aydınlarının devleti koruma ve aslî unsur
yaratma çabaları ortak paydada buluşmuştur. Özetle Pantürkist
ideal, yerli bir burjuvazi sınıfına sahip olmayan bir devletle
(Osmanlı), devletten yoksun bir burjuvazinin (Tatarların)
çıkarlarının dengelenmesi olarak değerlendirilmelidir.62
Yusuf Akçura, 1903’te Paris dönüşünde II. Abdülhamit’in
istibdat rejimi nedeniyle İstanbul’a gelemeyerek, Rusya’ya
ailesinin yanına gitmiş ve “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesini bu
sırada kaleme almıştır. İlk olarak 1904’te yayınlanan makalede
Osmanlıcılık,

Panislamizm

ve

Pantürkizm

fikirleri

uygulanabilirlik açısından tek tek ele alınmıştır.63
“Üç Tarz-ı Siyaset”te Akçura, şimdiye kadar hiç sorulmamış bir
soruya yanıt aramıştır: “Osmanlı Devleti’nin hakiki kuvveti,
şekl-i hazır-ı coğrafîsini muhafaza etmek midir?” Akçura, bu
soruyu sormakla aslında yeni bir toprak dengesini ve yeni bir
Georgeon, Yusuf Akçura, s. 510. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin
Kökenleri, s. 37

62

Makale ilk olarak, II. Abdülhamit’e muhalif yayın yapan Mısır’daki
“Türk” gazetesinin Mayıs-Haziran 1904 tarihli 23-24’üncü sayılarında
yayınlanmıştır. Eser daha sonra iki defa daha yayınlanmıştır. 1912 tarihli
İstanbul baskısına Ali Kemal’in “Cevabımız” başlıklı karşıt; Ahmet Ferit
Bey’in de Akçura’yı destekleyen “Bir Mektup” isimli yazıları ilave
edilmiştir. Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 6. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s.
189. Türk Yılı 1928, s. 422. Georgeon, Yusuf Akçura, s. 509. Georgeon, Türk
Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 35
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dayanışma ilkesini tartışmaya açmış, bu soruya yanıt ararken de
üç siyasetin artı ve eksilerini masaya yatırmıştır.64
Osmanlıcılık siyasetini analizle işe başlayan Akçura’ya göre bu
fikir, Fransa’nın liberal millet anlayışından esinlenmiştir. Ona
göre “Osmanlı milleti” oluşturma fikri devlet için en faydalı
fikir olmakla birlikte uygulama imkânına sahip değildir. Azınlık
isyanları bunu göstermektedir ve bu siyaset uzun vadede asıl
kurucu unsur olan Türkleri eriteceği için onların aleyhinedir.
Ayrıca bu siyaset neticesinde Osmanlı’nın kuvvet kazanacağını
bilen başta Çarlık Rusya ve Avrupa ülkeleri de etnik ve dinsel
nedenlerle (Slav milliyetçiliği ve Ortodoksluk) bu siyasetin
uygulanmasına

izin

vermeyeceklerdir.

Tüm

bu

değerlendirmelerin neticesinde Akçura’ya göre “Osmanlı milleti
meydana getirmekle uğraşmak, beyhude bir yorgunluktur.”65
Akçura, Abdülaziz devrinde başlayan İslamcılık siyasetinin
Avrupalılar tarafından “Panislamizm” olarak isimlendirildiğini
söylemiş, Panislamizm’i fikir sahasından uygulama sahasına
sokan kişinin II. Abdülhamit olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu
Georgeon’a göre “Üç Tarz-ı Siyaset” Jön Türk aydınlarına yönelik siyasal
bir yergidir. Çünkü bugüne kadar sadece Meşrutiyet peşinde koşan Jön
Türklerin bu amaç için tespit ettikleri bir programları yoktur. Oysaki Akçura
için meşrutiyet ve özgürlük ikinci derecede kalan konulardır. Onun için
öncelikli konu imparatorluğun kuvveti ve içeride birliğin sağlanması
meselesidir. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 37. Georgeon,
Yusuf Akçura, s. 509.
64

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 27-31. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 192.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 38.
65
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siyasetin önündeki ilk engel, Tanzimat’tan beri hedeflenen
Osmanlı vatandaşlarının kanun önündeki eşitliği ilkesinin
ortadan kaldıracak olmasıdır. Ayrıca Hıristiyan unsurlar,
imparatorluktan ayrılmak için yeni bir bahane bulmuş
olacaklardır.

Osmanlıcılık

siyaseti

gibi

bunun

da

dış

müdahalelerle karşılaşacağını, İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya
gibi idareleri altında büyük Müslüman topluluklar yaşayan
ülkelerin, bu siyasete engel olacaklarını ifade etmiştir. Akçura
için İslamcılık siyaseti önündeki en büyük engel de budur.
İslamcılık siyasetinin sağlayacağı faydalara da değinen Akçura,
“din ve millet birdir” ilkesinden hareketle Halifelik makamının
dünyadaki Müslümanların birliğini sağlamada güçlü bir zemin
olabileceğinin altını çizmiştir. Arapça ibadet dili olduğu kadar,
ilim dilidir ve birliğin sağlanmasında kolaylaştırıcı bir rol
oynayacaktır. İslamcılık için olumlu ve olumsuz faktörleri
sıralayan Akçura, bu siyaset için kesin sonuca ulaşamamış ve
zamana ihtiyaç olduğunu vurgulamakla yetinmiştir.66
“Tevhid-i etrak” ya da “Türk millet-i siyasîyesi” olarak
isimlendirdiği Türkçülük siyasetinin çok yeni olduğunu ifade
eden Akçura, “Türk Derneği”ni kastederek İstanbul’da “Türk
milliyeti arzu eden” ve siyasî olmaktan ziyade ilmî bir oluşumun
varlığına dikkat çekmiştir. “Üç Tarz-ı Siyaset”te Akçura’yı
Türkçülük fikri üzerinde durmaya iten faktörlerin ilki, büyük
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 31-33. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 193.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 38.
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milletler arasında Türklerin varlıklarını korumuş olmasıdır.
İkinci olarak büyük milletler 19’uncu yüzyılın ürünüdür ve milli
birliklere can vermişlerdir. Son olarak da “Osmanlılık” ve
“Müslümanlık”, güçlü siyasal kimliklere dönüştürülemez.67 O
halde yeni bir siyasal kimliğe ihtiyaç vardır ki, o da Türklüktür.
Türkçülük siyasetinin artı ve eksilerine temas eden Akçura’ya
göre, dinî bağların yanında ırkî bağlar Osmanlı coğrafyasında
yaşayan Türkleri daha sıkı bir şekilde birleştirecek ve bu sayede
aslen Türk olmayan Müslüman unsurlar da zamanla Türklüğü
benimseyecektir. Akçura Türkçülük siyasetinin asıl faydasını
dilleri, ırkları, kültürleri ve dinleri aynı olan Osmanlı Türkleri ile
Asya Türklerinin birleşmesinde görmüştür. Bu birleşmenin
önündeki dış engelin İslamcılık siyasetine oranla daha az
olduğuna işaret etmiş, hatta bazı Avrupalı devletlerin Rusya’nın
Panislavizm siyasetine karşı denge oluşturacağı için buna
taraftar

bile

olabileceğini

savunmuştur.

Akçura’ya

göre

Türkçülük siyasetinin önündeki asıl engel içeridedir. Siyasî
Türkçülüğün Arap, Arnavut, Kürt gibi Müslüman ancak Türk
Akçura, Müslümanlığın siyasal bir kimliğe dönüştürülemez olduğunu tespit
etmekle, dini siyasal alandan yavaş yavaş çıkarma ve sadece özel alanla
sınırlandırma eğilimindedir. Onun için Müslüman kimliğin, Türk kimliğinin
yanında yer almasının nedeni daha çok pragmatist bir yaklaşımın sonucudur.
“Üç Tarz-ı Siyaset”te bu eğilimini şu şekilde ifade etmiştir: “Zamanımız
tarihinde görülen genel akım ırklardadır. Dinler, din olmak nedeniyle gittikçe
siyasal önemlerini, kuvvetlerini yitiriyorlar, toplumsal olmaktan çok
kişileşiyorlar, cemiyetlerde vicdan özgürlüğü, din birliğinin yerini alıyor.
Dinler cemiyetlerin işlerini düzenleyici olmaktan vazgeçerek kalplerin
kılavuzluğunu üzerine alıyorlar. Ancak Tanrı ile kul arasında bir vicdan bağı
durumuna geliyorlar.” Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 15.
67
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olmayan unsurların milliyetçiliğini tetikleyip, imparatorluktan
ayrılmasına neden olabileceği endişesini taşımaktadır. Siyasî
Türkçülüğün önündeki en büyük engel olarak bu tehlikeyi işaret
eden Akçura, “yeni doğmuş bir çocuk” olarak gördüğü
Türkçülük fikrinin İslamiyet’te görülen köklü gelenekten ve
sağlam bir birlik oluşturacak maddî kuvvetten henüz mahrum
olmasından

dolayı

da

endişelidir.

Bu

nedenle

siyasal

Türkçülüğün zamana ihtiyacı olduğuna hükmetmiştir.68
Henüz taze olan Türkçülük fikrinin, içeride sağlam bir birliktelik
oluşturma

potansiyelinden

endişeli

olan

Yusuf

Akçura

pragmatist bir tavır takınmış, Osmanlı İmparatorluğu içinde
yaşayan Türklerin neredeyse tamamının Müslüman olmasından
hareketle İslam dinine birleştirici bir misyon yüklemiştir. Ona
göre İslamiyet, Türk milletinin oluşmasında büyük bir rol
oynayabilir. Çünkü Akçura, 20’nci yüzyılda ırkların ön plana
çıkıp,

dinlerin

siyasî

önemlerini

kaybetmiş

olduğunun

farkındadır. Belirleyiciliğini ve siyasal alandaki hâkimiyetini
kaybeden dinler, ancak ırklara

yardımcı bir pozisyona

gerilemiştir. O halde Akçura’ya göre “dinler ancak ırklarla
birleşerek, ırklara yardımcı ve hatta hizmet edici olarak, siyasî
ve içtimaî ehemmiyetlerini muhafaza edebilirler.” 69 Görüldüğü
üzere Yusuf Akçura dine, ancak ırkı destekleyecek derecede bir
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 34. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 193. Türk
Yılı 1928, s. 425.
68

69

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 35. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 195.
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rol yüklemiştir. Buradan hareketle de “Üç Tarz-ı Siyaset”in
Türkçülük fikrini kültürel alandan siyasal alana kaydırmakla
kalmayıp, onu İslamcılık siyasetiyle de ilişkilendirdiğini
söylemek

mümkündür.

Nitekim

Georgeon,

bu

durumu

Akçura’nın düşünce dünyasında Türkçülük ve İslamcılık
fikirlerinin içiçe geçmesinin işareti olarak değerlendirmiştir.
Georgeon’a göre “Üç Tarz-ı Siyaset”in eğildiği sorunlardan biri
de Türk milliyetçiliği ile İslamcılık arasındaki ilişkidir. Çünkü
milliyetçilik, İslamcılar tarafından reddedilmektedir.70 Ancak
Akçura’ya göre İslamiyet milliyetçiliği kabul etmek zorunda
olduğundan, “Üç Tarz-ı Siyaset” üzerinden konuyu tartışmaya
açmıştır. Türkler asırlarca Haçlı akınlarına karşı göğüs germiş
ve İslamiyet’i korumuştur. Artık hizmet sırası İslamiyet’te
gelmiştir.

Panislamizm’i

değerlendiren

Akçura,

İslam’ın

birleştirici gücünün farkına varmış ve bunu Osmanlı merkezli
Pantürkizm’e hizmet için kullanmaya çalışmıştır. Böylece dinin
(İslamiyet’in), ırkın (Türklüğün) hizmetine girmesini istemiştir.
Dikkat edilirse Akçura’nın, İslam ülkelerinde milliyetçiliğin
gelişmesi ile İslam âleminin de güçleneceği tezi Cemaleddin
Afgani’nin fikirleri ile örtüşmektedir. Ancak bunu yaparken
İslamiyet, ümmet ideali ile bağdaşmadığı için milliyetçiliğe karşı çıkmıştır.
Özellikle ırk ve aşiret temelindeki ayrımları kabul etmeyen İslamiyet, “İslam
kardeşliği” ruhunu hedeflemiş olsa da bunu tam olarak başaramamıştır.
Georgeon’a göre buna en güzel örnek İslam âleminin iki büyük topluluğu
olan Türkler ve İranlılardır. Her ikisi de kendi dillerini korumayı başarmıştır.
Ancak her Müslümanın eğitiminde ve ibadetinde ümmet ideali varlığını
sürdürmeye de devam etmiştir. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s.
42. Georgeon, Yusuf Akçura, s. 510.
70
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Akçura ne Cemaleddin Afgani’yi ve öğrencisi Muhammed
Abduh’u ne de Ceditçileri zikretmiştir.
“Üç Tarz-ı Siyaset”in sonunda Akçura, İslamcılık mı Türkçülük
mü

seçimini

yapamamış

ve

bu

nedenle

makalesini

“Müslümanlık, Türklük siyasetlerinden hangisi Osmanlı Devleti
için daha yararlı ve kabil-i tatbiktir?” sorusuyla yazısını
noktalamıştır.71
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserin
yayınlanması, Türkçülüğü kültürel faaliyet sahasından siyaset
sahasına kaydırmış ve beraberinde yeni bir tartışma kapısı
aralamıştır. Tartışmanın taraflarından biri aynı gazetenin 26
Mayıs 1904 tarihli nüshasında “Cevabımız” başlıklı yazısı ile
Akçura’yı eleştiren Ali Kemal olmuştur. Ali Kemal zaman
zaman alaya kaçan sert bir üslupla Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı
Siyaset” makalesini eleştirmiş ve bunu “edebî bir egzersiz”
olarak görmüştür. “Türk gibi bir gazete, iyi emelini esasen bu
yola hasredemez” diyen Ali Kemal’e göre “Türk’ü İslam’dan,
İslam’ı Türk’ten, Türk ve İslam’ı Osmanlılıktan, Osmanlılığı

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 36. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 194.
Bununla birlikte Georgeon, Akçura’nın Pantürkizm ve Panislamizm
konusunda tercih yapmamakla birlikte, aslında hangisine eğilimi olduğuna
dair fikir yürütülebileceği düşüncesindedir. Akçura’ya göre Panislamizm için
en büyük engel dış engeldi. Ancak tam tersi Pantürkizm’de en büyük engel
içerideydi. Çünkü Türklerin ulusal bilinci oldukça yavaş bir gelişim çizgisi
takip etmekteydi. Bu da Panislamizm için söz konusu olan hareket
sahasındaki darlığın Pantürkizm için geçerli olmadığı anlamına gelmekteydi.
Panislamizm için harcanacak çaba ve zaman Pantürkizm için sarf
edilmeliydi. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 37.

71
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Türk’ten, İslam’dan ayırmak, tekliği üçe bölmek olamaz.
Hayalimize gelse bile fikrimize yerleşemez…”72
Ali Kemal, Osmanlı’nın hiçbir döneminde, hiçbir padişah ve
devlet adamı tarafından bu üç siyaset için emek harcanmadığını
iddia etmiştir. II. Mahmut’tan Mithat Paşa’ya kadar kimse
Ermeni’yi, Bulgar’ı, Sırp’ı, Rum’u Osmanlılık fikrine getirmeye
çalışmamıştır. Ancak bununla birlikte bu siyasetin en çok Ali ve
Fuat Paşalar tarafından savunulduğunu ve Fransa’daki III.
Napolyon’un da bu paşaları desteklediğini ifade etmiştir. Hal
böyleyken Osmanlılık fikrinin tarihî şahsiyetler ve olaylarla
desteklenmesi

çabası,

Ali

Kemal

için

tarih

bilimine

saygısızlıktır.
İslamcılık konusunda da aynı yaklaşımı sürdüren Ali Kemal, bu
fikri “garip bir tasavvur” ve girişime bile değer görülmeyen bir
siyaset

olarak

Müslümanları
Hindistan’daki

değerlendirmiştir.
elde

tutmayı

Müslümanları

Daha

Rumeli’deki

başaramamış

Osmanlı’nın,

muhafazaya

çalışması

gerçeklikten yoksun bir siyasettir ve Rusya, İngiltere, Fransa
gibi devletlerin hepsine kafa tutmayı gerektirmektedir. Ali
Kemal için “Asya’nın, Afrika’nın, Avrupa’nın Müslümanlarını
tevhid ile bir İslam Devleti meydana getirmek tantanalı, lakin
kuru bir vehimdir.”73
72

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 37.

73

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 39.
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Ali Kemal’in Türkçülük siyasetine getirdiği eleştiri İslamcılık
siyasetine getirdiği eleştiri ile aynı bakış açısına sahiptir.
Dağınık Türkleri birleştirmek demek, dünyayı alt üst etmek
demektir ve bu imkânsızdır. “İlahî… Tatarlar ile bir nevî
Türkler ile meskûn iken Kırım’ı muhafaza edemedik de şimdi,
bütün Asya’nın Türklerini tevhide mi çalışacağız?”74 Bu
sorunun ardından Ali Kemal, alaycı bir dille kültürel Türklüğün
önemli isimlerini hedef almıştır. “…Bu acayip fikri yaratanlar
kimlerdir? Lehçe’de (geldim)i (geldüm) yazmak gibi bir
şivesizlik göstermiş olan Vefik Paşa merhuma mı bu hafiflik
isnat ediliyor? Necip Asım Efendi ise Leon Kahon’un o muğlak
fakat gevşek “Moğol Tarihi”ni Türkçe’ye naklettiğinden dolayı
mı, yoksa “kaide-i Türkiye” diye sırf kuru bir inat saikasıyla o
(vav) harfini ilave ederek Türkçe’de bir kaidesizlik gösterdiği
için mi böyle bir ucubenin yayıcısı oluyor?..” diyerek de
Şemseddin Sami Bey’i eleştirmiştir.
Ali Kemal’in eleştirilerinin sonunda vardığı nokta, liberal
çizgideki siyasî fikirlerine de uygun düşecek bir surette
ferdiyetçiliktir. Ona göre “Bir içtimaî heyetin cemiyet olarak
ıslahı, o heyeti terkip eden fertlerin şahıs olarak iyileşmesine,
feyzine bağlıdır. Ne zaman Türkler içerde ve dışarda şahsen
yükselirler, kuvvetlenirler, maddeten ve manen, fikren ve ilmen
kudret ve servet sahibi olurlarsa, gitgide bu Türk devleti de o

74

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 40.
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feyzlerin meyvelerini

görmeğe, toplamaya

başlar… Biz

Türklerin fertler itibariyle yükselmesine çalışanlardanız.”75
“Türk” gazetesinde bu defa kalemi eline alan Ahmet Ferit olmuş
ve “Bir Mektup” başlığını taşıyan iki kısma ayırdığı yazısının ilk
kısmında Ali Kemal’e cevap vermiş, ikinci kısmında ise
Akçura’nın fikirlerine eleştiriler getirmiştir. Ahmet Ferit, Ali
Kemal’in

Osmanlıcılık

ve

İslamcılık

üzerine

yaptığı

değerlendirmelerini reddetmiş ve onun makalesini “biraz karışık
ve biraz düzenden yoksun” olarak nitelendirmiştir.76 Ali
Kemal’in iddia ettiğinin aksine İslamcılık ve Osmanlıcılık
fikirleri tarihsel gelenekten mahrum değildirler. “… İslamlık
siyaseti, bilhassa Osmanlılık siyaseti böyle değildir. Birincisi
bugünkü padişahın emellerinin en seçkini görünüyor. İkincisi
bütün siyasî ricalimizin son asırda hareketlerinin hedefi oldu…”
diyerek bu fikirlerin bir temeli olduğuna işaret etmiştir.77
Ahmet Ferit, İslam ve Türk birliği siyasetlerinin akla hayale
sığmaz düşünceler olduğu şeklindeki Ali Kemal’in eleştirisini
reddetmiş ve ferdî ilerlemenin ancak ve ancak İslamcılık ve
Türkçülük siyasetlerinin takibi ile mümkün olabileceğini
savunmuştur.

75

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 42-43.

76

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 45.

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 47. “Bugünkü padişah” dediği makalenin
yazıldığı Haziran 1904 itibariyle Sultan II. Abdülhamit’tir.

77
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“Ey üstad! Gerek İslam ittihadı, gerek Türklerin tevhidi
siyasetleri bugün bir gaye, siyasî bir gaye, bir hedef, aslî bir
hedeftir. Her ikisinin kabul ve takibi halinde de o tasavvur
ettiğimiz harplerin hiçbirine teşebbüs olunmayacaktır ve bu
sebepledir ki, bu tasavvurlar güç olmakla beraber karışık rüyalar
değildir. Siz bir terakki ve şahsî tekâmül tasavvur ediyorsunuz.
İşte bugün İslam ve Türk siyasetini takip demek, bu hakiki
hedefi terakki ve tekemmül etmek üzere bulunan o şahısların
dimağlarına yerleştirmeye çalışmak demektir…”78
Ahmet Ferit, Ali Kemal’in “Üç Tarz- Siyaset”le yeteri kadar
ilgilenmeden alay edercesine reddetmesine karşılık bu üç yoldan
birisinin seçilmesi tavsiyesinde bulunur ve Akçura’nın yönelttiği
soruyu yineler “Osmanlı Devleti’nin saadeti için İslam ittihadı,
Türk ittihadı ve Osmanlılık siyasetlerinden hangilerini takip
etmek yararlıdır?”
Ahmet Ferit ikinci aşamada Yusuf Akçura’nın fikirleri üzerinde
eleştirilerde

bulunmuştur.

yaratmanın

olanaksız

Akçura’nın

olduğuna

dair

Osmanlı

milleti

değerlendirmesine

katılmadığını ifade etmiştir. Panislamizm ve Pantürkizm
siyasetlerinin güçlük ve kolaylık açısından eşit görülmesi
yorumuna da katılmamış ve son olarak Panislamizm’in
gerçekleşmesini ne bugün ne de sonrası için mümkün
görmüştür. Pantürkizm’in ise ancak gelecek için mümkün

78

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 48.
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olabileceğini söylemiştir. Ahmet Ferit, içinde bulunulan
şartlarda Osmanlı Devleti için takibi en uygun ve en kolay
siyasetin “Osmanlılık” olduğu tespitinde bulunarak Akçura’dan
ayrışmaktadır. Burada ilginç olan nokta, Ahmet Ferit’in Akçura
ile aynı mantıksal kurguyu yapmasının ardından ondan farklı bir
sonuca ulaşmasıdır.
“…Binaenaleyh bugün Müslümanlar arası dinî siyaset, her türlü
siyasetten daha kuvvetli olmak mazhariyetindedir. Günümüzde
birçok münevver İslamlara rastlanıyor ki, İslam ittihadı fikir ve
emelini

pek

büyük

bir lezzetle

tahayyül

ve

tasavvur

etmektedirler. Bu sebepten İslam siyasetinin oldukça kuvvetli
bir tekemmül zeminine malik olduğunu iddia etmek hata olmaz.
Dikkat

buyurulsun:

İslam

ittihadının icrası

mümkündür

demiyoruz. Belki hiç de kabil olmayacağına kaniyiz. Zaten,
hayalî gayeye ulaşmak kabil midir? Makale muharririnin
etraflıca anlattığı mâniler bu siyaseti bugün gerçekleşemez
yaptığı gibi, siyasî işlerde milliyet fikrinin dinî inançlara
üstünlüğü belki gelecekte dinî siyasetin büsbütün unutulmasını
icap ettirecektir. Fakat bu böyle olmakla Osmanlı hükümetinin,
siyasî varlığına destek olmak üzere İslamiyet’in kuvvetinden
istifade etmemesi gerekmez. Hatta İslam’ın manevî rabıtalarını
muhtelif vasıtalar ile çoğaltmaktan pek büyük faydalar umulur.
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İşte bu sebepledir ki, Osmanlı Devleti İslam birliği siyasetine
ehemmiyet vermelidir.”79
Ahmet Ferit de Akçura gibi günün birinde dinin siyaset sahasını
terk edeceğini ifade etmiştir. Din, sadece milli kimliği
destekleyen bir pozisyona gerileyecektir. Ancak Akçura’dan
farklı olarak Ahmet Ferit, İslam kimliğine Türk kimliğini değil;
Osmanlı kimliğini destekleme görevini vermiştir. Akçura’dan
ayrıştığı bir diğer nokta ise İslamcılığı mümkün görmemesi
olmuştur. Türkçülük ise Ahmet Ferit için İslam siyasetine göre
daha olasıdır. Osmanlılık ise mevcut koşullarda onun için en
realist tercihtir. Nihayetinde Ahmet Ferit, İslamcılık ve
Türkçülük siyasetlerini Osmanlıcılık siyasetinin destekleyicisi
bir pozisyona yerleştirmiştir.80
Son tahlilde “Üç Tarz-ı Siyaset” için şunları söylemek
mümkündür: Her şeyden önemlisi Akçura’nın bu çalışması
Türkçülüğü

kültürel

faaliyet

sahasından,

siyasal

sahaya

sokmuştur. İkinci olarak Osmanlıcılık siyasetini eleyen Akçura,
İslamcılık ve Türkçülük arasında kesin bir karara varamamış ve
sadece İslamcılığı Türkçülüğün hizmetine sokmakla yeni bir
pragmatist yaklaşım geliştirmiştir. Cemaleddin Afganî’nin adını
anmayan Akçura, temelde onun İslam ülkelerinde milliyetçiliğin
gelişmesi ile İslam âleminin de güçleneceği tezini savunmuştur.
Bu yaklaşımıyla da Türkçülük ve İslamcılık siyasetlerini aynı
79

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 53-54.

80

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 54.
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kulvara sokmuş ancak, ilkini ön plana çıkarırken, aslî unsuru
yaratma çabasında ikincisine yardımcı kuvvet rolünü biçmiştir.81
II. Meşrutiyet döneminin hemen arifesinde kaleme alınan “Üç
Tarz-ı Siyaset” siyasal Türkçülüğün manifestosu olmuştur. II.
Meşrutiyet döneminde çıkarılan “Türk Derneği”, “Genç
Kalemler”, “Türk Yurdu”, “Halka Doğru”, “Türk Sözü”, “Millî
Tetebbular”, “İslam Mecmuası”, “İçtimaiyat Mecmuası”, “Türk
Bilgi Derneği” ve “Yeni Mecmua” gibi yayın organları etrafında
toplanan isimlerin yürüttükleri mücadele, Türkçülük fikrinin
gerçek manası ile teşkilatlanması ve bir ivme kazanmasını
sağlamış, aynı zamanda Türkçülüğün siyasallaşma sürecini de
sonuçlandırmıştır. Özellikle “Türk Derneği”, “Genç Kalemler”,
“Türk Yurdu” dergileri ele alındığında kültürel Türkçülüğün
bilhassa Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu gibi Çarlık Rusya
kökenli aydınların etkisi ile gittikçe siyasal Türkçülüğe doğru
bir eksen kayması yaşadığı dikkat çekmektedir.82 Türkçülüğün
Mehmet Kaan Çalen, Türkçülük içerisindeki İslamcılığın rolünü açılarken,
Osmanlı camiası içerisindeki Müslümanların aralarındaki etnik farklılıklara
rağmen, ortak dinin birleştiriciliği ve “din ve millet birdir” düsturundan
hareket edildiğini ifade etmiştir. Çalen, a.g.e, s. 147-148.

81

82
Çalen, a.g.e, s. 40. Tunaya bu ortamı “dernekleşme enflasyonu” olarak
nitelendirmiştir. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İkinci
Meşrutiyet Dönemi, C. 1, 2. Baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988,
s. 414. Landau, 1908 sonrası oluşan özgürlük ortamı içerisinde
Pantürkistlerin örgütlenmeye daha da önem vermeye başladıklarının altını
çizmiş ve Rusya kökenli aydınların bu grubun liderliğini yaptığını ifade
etmiştir. Bu sayede ivme kazanan Türkçülüğün, çok açık bir şekilde siyasal
Türkçülük söylemini ilk etapta kullanmayarak başlangıçta olarak yine
kültürel boyutta kaldığının ve bu örgütlenmelerin genellikle siyasal
Türkçülerin bir araya gelebilmek için işlevsel bir merkez rolünü yerine
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faaliyet sahasını kültürel alandan siyaset sahasına kaydırması, II.
Meşrutiyet döneminin çeşitlilik arz eden fikir atmosferi
içerisinde Türkçüleri, İslamcılarla temas haline getirmiştir.
Aralarında bazı ortak noktalar bulunan iki akımın temsilcilerinin
bu teması aşağıda ele alacağımız gibi kimi zaman bir uzlaşı kimi
zaman da bir çatışma halini beraberinde getirmiştir.
a. Türk Derneği
II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra, Kasım 1908’de
İstanbul’a yerleşen Yusuf Akçura kendi ifadesi ile “Türk
milliyetçiliği esasına müsteniden teşekkül eden ilk cemiyet”
olarak “Türk Derneği”nin, Necip Asım, Veled Çelebi ve
Mekteb-i Mülkiye Müdürü Celal Bey ile yapılan görüşmelerin
neticesi olarak 1908 Aralık ayı içerisinde kurulduğunu ifade
etmiştir.83 Masami Arai, bu derneğin Jön Türk döneminin ilk
milliyetçi örgütü olmakla kalmadığını, Osmanlı sınırları içindeki
ve dışındaki Türkleri de bir araya getirmesi nedeniyle ayrıca bir

getirdiğinin altını çizmiştir. Landau, a.g.e, s. 60. Sarınay, a.g.e, s. 1477.
Şükrü Hanioğlu, “Türkçülük”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 1397. Konu
hakkındaki en detaylı çalışmalardan birisi de Masami Arai’ye aittir. Arai,
a.g.e, s. 23 vd. “Türk Derneği” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akçura,
Türkçülüğün Tarihi, s. 242. Türk Yılı 1928, s. 458. Georgeon, Yusuf Akçura,
s. 57. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 1, s. 414. Üstel, a.g.e, s. 15 vd.
Akçura, derneğin kuruluşuna ilişkin olarak nizamnamesinin basıldığı 12
Kanunievvel 1324/25 Aralık 1908 tarihini vermektedir. Akçura, Türkçülüğün
Tarihi, s. 242. Türk Yılı 1928, s. 458. Georgeon, Yusuf Akçura, s. 57. Tunaya,
ise 5 Kaunievvel 1324 /18 Aralık 1908 tarihini verir. Tunaya, Türkiye’de
Siyasal Partiler, C. 1, s. 414. Derneğin kuruluş tarihi üzerine farklı görüşlerin
toplu bir değerlendirmesi için bkz. Üstel, a.g.e, s. 15-16.
83
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önem taşıdığını ifade etmiştir. Derneğin kurucu üyelerine
bakıldığında bu durum daha bariz bir şekilde görülmektedir.
Dernek Başkanı Fuat Raif’tir. İkinci Başkan Necip Asım, Ahmet
Midhat Efendi, Veled Çelebi, Ahmet Hikmet, Yusuf Akçura,
İsmail Gaspıralı, Celal, Arif, Bursalı Mehmet Tahir, Agop
Boyacıyan, Emrullah Efendi, Musa Akyiğitzade, Rıza Tevfik,
Ispartalı Hakkı, Mahmut Nedim, Akif, Nurettin, Vladimir
Gordlevski, Milaslı İsmail, Rahip Karaçun, İsmail Hakkı, Rıza
Paşa, Ahmet Refik, Mehmet Emin Bey, Hüseyin Cahit, İzzet,
Mehmet Ayaz, Antvan Tıngır, Çanakkaleli Atıf, Vasili
Vodovozov, Ömer Fevzi, Ahmet Hilmi, Mehmet Şahtahtinski,
Nasip Yusufbekov.84
Derneğin 25 Aralık 1908 tarihli 21 maddelik nizamnamesinden
de anlaşılacağı üzere “Türk Derneği” siyasî bir örgütlenme
değil, bir aydın grubunun oluşturduğu ve kültürel Pantürkizm’in
hâkim olduğu bir yapılanmadır.85 Bu durum birinci ve ikinci
Dernek Başkanı olarak Köse Raif Paşa’nın oğlu Fuat Raif’in seçilmesi
Arai’ye göre tesadüfi değildir. Akçura, Türk milliyetçiliğinin henüz yaygın
olmadığı bir sırada tedbirli davranarak bir paşa çocuğunu başkanlığa getirmiş
ve bu sayede bir dokunulmazlık örtüsü sağlamak istemiştir. Yine aynı
kaygıyla fahri başkan olarak da Şehzade Yusuf İzzettin Efendi’yi uygun
görmüştür. Arai, a.g.e, s. 26-28.
84

Landau, a.g.e, s. 67. Masami Arai de aynı yaklaşımla dernek üyelerinin
büyük bir bölümünün akademisyen olması nedeniyle derneğin bilimsel ve
kültürel yönünün ağırlığına işaret etmiştir. Arai, a.g.e, s. 26. Üstel, üye
sayısının azlığı ve üyelerin sivil ve askerî bürokrasiden gelmesi nedeniyle
derneğin seçkinci bir yapıya sahip olduğunu ifade etmiştir. 1912’ye
gelindiğinde üye sayısı 63’tür. Üstel, a.g.e, s. 21. Kushner de Türk
Derneği’nin bütün Türklerin tarihini ve kültürünü araştırmak üzere
kurulduğunu ifade etmiştir. Kushner, a.g.e, s. 312.
85
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maddelerle bariz bir şekilde ortaya konulmuştur. Birinci
maddede Türk Derneği’nin “sırf ilimle uğraşır bir cemiyet”
olduğu ifadesine yer verilmiş; ikinci maddede ise derneğin
amacının “Türk diye anılan bütün kavimlerin” geçmiş ve
şimdiki eserlerini araştırmak, sonuçlarını duyurup tanıtmak
olduğu belirtilmiş ve “dilimizin açık, sade, güzel, ilim lisanı
olabilecek surette geniş ve medeniyete elverişli bir dereceye
gelmesine” çalışarak Türk dilinde bir reform gerçekleştirmek
istendiği ifade edilmiştir.86 Üçüncü maddede, cemiyetin
toplanarak tartışmalar ve kongreler düzenlemek, dersler tertip
etmek, gazete, risale ve kitaplar yayınlamak suretiyle faaliyette
bulunacağı ve dördüncü maddede de cemiyetin maksadına
hizmet etmek isteyen şahısların din, ırk ayrımı olmadan cemiyet
merkezlerine müracaat edebilecekleri, iki üyenin referansı ile
üye kabul edilecekleri belirtilmiştir.87
Türk Derneği’nin şüphesiz en önemli faaliyeti, aynı isimle
anılan bir dergi çıkarmak olmuştur. İlk sayısı 1911’de
yayınlanan “Türk Derneği” dergisinin ancak yedi sayısı

“Türk Derneği Nizamnamesi”, Sıratımüstakim, 1 Kanunisani 1324, Aded:
21, s. 331-332. Füsun Üstel, nizamnamenin Aralık 1908’de Ahmet Mithat,
Emrullah Efendi, Celal, Rıza Tevfik ve Ahmet Hikmet tarafından
hazırlandığı bilgisini Vlademir Gordlevskiy’den aktarmaktadır. Vlademir
Gordlevskiy, İstanbul’daki Türk Derneğine İlişkin Notlar, Moskova, 1912, s.
3-4’ten aktaran Üstel, a.g.e, s. 17.

86

87

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 245. Türk Yılı 1928, s. 459.
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çıkabilmiştir.88 Dergi üzerinde ayrıntılı bir analiz çalışması
yapan Masami Arai, Osmanlı aydınları ile Rusya kökenli
aydınların düşüncelerini birbirinden ayırabilmek için yazı ve
şiirleri konularına göre sınıflandırmıştır. Bunun sonucunda
Osmanlı İmparatorluğu’nun o günkü durumu, imparatorluğun
geçmişine dair olaylar, Orta Asya’nın mevcut durumu ve Orta
Asya’nın geçmişine ait olaylar olmak üzere dört farklı konu
grubu meydana getirmiştir.89 Yedi sayılık dergide Osmanlı
İmparatorluğu’na ilişkin yazıların miktarı 33, Orta Asya’ya
ilişkin yazıların miktarı ise 15’tir. Bu durumu Rusya kökenli
aydınların arka planda kaldıkları şeklinde değerlendirmek
mümkündür.
Arai, yazıların incelenmesi durumunda derneğin önemli
amaçlarından biri olarak Türkoloji araştırmalarının ilerletilmesi
sonucuna ulaşmıştır. Ancak Türkoloji incelemelerinde ortak bir
hedeften yoksunluk noktasına da dikkat çekmektedir. Yazıların
büyük kısmı çeşitli etnik gruplardan oluşan Osmanlı milletinin
birliğini sağlamak için dilin sadeleşmesi konusu üzerinde

Derginin alt başlığında “Türklüğe dair tetebbuatı havi” ifadesi yer almıştır.
Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 245. Türk Yılı 1928, s. 460. Çalen, a.g.e, s.
42.
88

89
Türk Derneği Dergisinde yayınlanan yazı ve şiirlerin sınıflandırılması
hakkındaki Tablo 2 için bkz. Arai, a.g.e, s. 29. Yazıların analizi için bkz.
Arai, a.g.e, s. 30-47. Landau ise dergide işlenen konuları Türk ve Türkî
diller, Kazan Türkleri atasözleri, Türkmen el sanatları, Tatar yazın tarihi ve
Türk eski eserlerinin ortaya çıkarılması şeklinde tasnif etmiştir. Landau,
a.g.e, s. 61.
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durmaktadır. Osmanlı Türkçesi, farklı unsurları birleştirecek ve
“Osmanlı

milleti”ni

yaratacak

en

güçlü

araç

olarak

görülmüştür.90 Osmanlı vatanseverliğinin etkisi ile kaleme
alınan bu yazılar dışında, Osmanlı aydınlarının imparatorluk
dışındaki Türklerle ilgilenmedikleri görülür.91
Dergideki Çarlık Rusya kökenli Türk aydınların yazılarını
dikkate aldığımız zaman, onların Osmanlı aydınlarından farklı
olarak imparatorluk dışındaki Türk dünyasıyla ilgilendikleri
gerçeği dikkat çeker. Özellikle Musa Akyiğitzade, Mişeroğlu
Zarif Beşrî ve Mustafa Zühdü’nün yanı sıra Akçura’nın
yazılarında bu durum görülmektedir. Akyiğitzade “Kazan Tatar
Şivesinde Darb-ı Meseller” başlıklı yazısında, Kazan şivesinin
Türk dilinin eski şeklini koruduğu noktasından hareketle,
Osmanlı Türkleri ile Kazan Tatarlarının birliğini kanıtlama
çabasına girmiştir. Mustafa Zühdü, “Ahenk Kanunu” ismini
taşıyan yazısında Türkçe, Macarca, Fince ve Moğolcanın aynı
kökten geldiğine kanıt olan ünlü uyumu kuralını ele almıştır.
Mişeroğlu ise “Çavuşlar” başlıklı yazısında Çavuşların Türk
olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Akçura tarafından yazıldığı
kabul edilen “Türklüğü Bilmeli ve Bilişmeliyiz” başlıklı yazıda
ise

Osmanlıların

ulusal

kimliklerini

unuttukları

konusu

Derginin dilde sadeleşme konusunda hassasiyetle durduğu dikkat
çekmektedir. Arai bunun derneğin nizamnamesinde belirtilen amaçlarla da
uyuştuğuna işaret etmiştir. Siyasal olarak “Osmanlı milleti” fikrinin
savunulduğu dergide bunun gerçekleşmesi için dilde sadeleşme araç olarak
görülmüştür. Arai, a.g.e, s. 30-33.
90

91

Arai, a.g.e, s. 35-36.
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işlenmiştir. Bu unutulmuşluk hali devam edecek olursa Türkler
Avrupa hâkimiyeti altına girecektir. Akçura’ya göre yok oluşun
önüne geçmek için Türkler, Türklüğü öğrenmelidir. Türklüğün
öğrenilmesi için Türkoloji çalışmalarının değerini bilen ancak
bu çalışmaları yeterli görmeyen Akçura için asıl önemli olan şey
Türklerin birbirileri ile bağlantı kurmasıdır. Zaten Türk
Derneği’nin de kuruluş amacı Akçura’ya göre bu olmuştur. Batı
emperyalizminin saldırısına karşı savunmacı bir yaklaşımla
Akçura’nın

geliştirdiği

çözüm

geniş

Türk

âleminin

birleşmesidir.92
Türk Derneği, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, her ne kadar
kültür ve bilim sahasında faaliyet göstermek için kurulmuş olsa
da Masami Arai ve Füsun Üstel’e göre dernek, dolaylı da olsa
Pantürkizm, yani siyasal Türkçülük için çalışmaktadır. Buna
kanıt olarak da yukarıda sözünü ettiğimiz Rusya kökenli
aydınların yazılarının yanı sıra dergide yayınlanan 14 maddelik
“Türk Derneği Beyannamesi”nin93 beşinci ve altıncı maddelerini
göstermişlerdir. Türk Derneği’nin Osmanlı Türkçesini yabancı

Arai bu yazıların açıkça Pantürkist olduğuna hükmetmiştir. Ona göre
yazarların Rusya’dan gelen ya da Rusya’ya ilgi duyan Türkler oluşu
yazılarının karakterine de yansımıştır. Akyiğitzade Kazan kökenli, Mişeroğlu
ise Volga dolaylarındandır. Mustafa Zühdü ise Filibe doğumlu olmakla
birlikte Rusya’ya gitmiş ve orada Akçura ile temas kurup etkisinde kalmıştır.
Rusya’nın asimilasyon siyasetine karşı mücadele veren bu aydınlar için en
önemli şey Türklerin birleşmesidir. Arai, a.g.e, s. 38-39.
92

Beyannamenin tam metni için bkz. Üstel, a.g.e, s. 37-40. Arai, a.g.e, s. 4244.

93
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ülkelerde mümkün olduğu kadar yayılması için çalışacağı, ancak
bir dilin yayılmasının, onun eğitiminin kolay bir şekilde
verilmesine bağlı olduğu beşinci maddede ifade edilmiştir. Bu
nedenle Balkanlarda, Avusturya ve Rusya’da, İran ve Orta
Asya’da, Çin’de bulunan Türkler, Osmanlı Türkçesi’ne alıştırılır
ise onların temasları sayesinde diğer milletler de Türkçe ile
tanışmış olacaklardır. Altıncı maddede ise kurulacak ticari
ilişkilerde dilin oynayacağı birleştirici fonksiyona işaret
edilmiştir. Osmanlıları ticaret açısından geliştirmek için iş
yapacakları Azerbaycan, Afganistan, Buhara ve Hive gibi
sahalarda Osmanlı Türkçesinin Türk Derneği aracılığıyla
yayılması

tabi

ki

Osmanlı

tüccarlarının

işlerini

kolaylaştıracaktır.94
Türk Derneği Dergisi’nde Osmanlıcılık ideolojisine sadık
kalınmakla birlikte, kültürel alanda ve özellikle de dil
konusunda Türkçü bir yaklaşımın bariz bir şekilde ön plana
çıktığı görülür. Dergideki yazılarda Osmanlı Türkçesinin
sadeleştirilmesi ve bu şekliyle ortak bir iletişim aracının elde
Beyannamenin beşinci ve altıncı maddelerinin hedefi Türk kimliğinin
hatırlatılması ve Türk birliğinin tesis edilmesidir. Arai, a.g.e, s. 43-44. Üstel,
derneğin en başından itibaren kendisini siyaset dışı ve sadece ilmî
Türkçülükle uğraşan bir oluşum şeklinde tanımlama çabasının subjektif
olduğunu ifade etmiştir. Ancak Türk Derneği dolaylı da olsa Pantürkistlerin
fikirlerini kısık bir şekilde ifade edebilecekleri ortam olmuştur.
Beyannamedeki beş ve altıncı maddelerin en azından uzun vadede siyasî
Türkçülüğe zemin hazırladığı düşüncesindedir. Üstel, a.g.e, s. 22-25. Nitekim
Yusuf Akçura’nın ifadeleri de Üstel’i haklı çıkarmaktadır. Akçura, Türk
Derneği’nin hayatının kısa sürmekle birlikte “attığı tohumların çorak toprağa
denk gelmediğini” belirtmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 245-246. Türk
Yılı 1928, s. 460.
94
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edilmesi düşüncesi etrafında, “Türk birliği” fikrinin örülmeye
çalışıldığı

dikkat

çekmektedir.

Fikrimizce,

bu

açıdan

bakıldığında Akçura’nın liderliğinde başlayan örgütlenmenin
onun etkisinde kaldığı İsmail Gaspıralı’nın fikirlerinden derin
izler taşıdığını söylemek mümkündür. Rusça, Arapça ve Farsça
kökenli kelimeleri ayıklamayı ve böylece Osmanlı/İstanbul
Türkçesine ulaşmayı hedefleyen Gaspıralı’nın “dilde, fikirde ve
işte birlik” düşüncesini, Türk Derneği’nin yazılarında görmek
mümkündür.

Ancak

Pantürkistler,

Türk

Meşrutiyet

Derneği
idaresinin

etrafında
henüz

birleşen
başlarında

Osmanlıcılık fikri karşısında bulunamayacakları için siyasî
Türklük söylemini açıkça ilan edememişler, dilin sadeleşmesi ve
“dil birliği” söylemi altında Pantürkist fikirlerini gizlemek
mecburiyetinde kalmışlardır. Nitekim Masami Arai, Akçura ve
diğer Rusya kökenli Türk aydınlarının Türk Derneği’nde
fikirlerini rahatça ifade edemediklerini ve gölgede kaldıklarını
vurgulamıştır. Akçura ve Ağaoğlu gibi isimlerin ön plana
çıkarak siyasal Türkçülüğü daha belirgin bir şekilde savunmaları
“Türk Yurdu” dergisinin yayın hayatına başlaması ile mümkün
olacaktır.95
Bazı önemli isimlerinin memuriyete tayinleri ve 1911’de Türk
Yurdu’nun, 1912’de de Türk Ocağı’nın kurulması neticesinde

95

Arai, a.g.e, s. 48.
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Türk Derneği’nin faaliyetleri azalmış ve üyeleri söz konusu bu
yeni oluşumlar içerisinde yer almıştır.96
b. Genç Kalemler
Meşrutiyet yıllarında siyasal Türkçülüğün kurumsallaşmasında
rol oynayan bir diğer önemli oluşum Selanik’te çıkarılan “Genç
Kalemler” dergisi olmuştur. İlk altı sayısı tarihsiz olması
nedeniyle kuruluş tarihi tam olarak bilinemeyen derginin
kökeni, 1908’de Manastır’da çıkmaya başlayan “Hüsn-ü Şiir”
dergisidir. Derginin en önemli ismi Ali Canip’tir.97
“Hüsn-ü Şiir” dergisi 1910 senesinin son aylarında isim
değişikliğine gitmiş ve “Genç Kalemler” adı altında Selanik’te
yayın

hayatına

devam

etmiştir.

Derginin

Yazı

İşleri

Derneğin faaliyetlerinin sona ermesi hakkında farklı görüşler için bkz.
Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 246. Türk Yılı 1928, s. 460. Landau, a.g.e, s.
61. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 1, s. 415. Üstel, a.g.e, s. 34.
Çalen, a.g.e, s. 42. “Türklük Şuunu: Bilgi Mecmuası, Türk Bilgi Derneği”,
Türk Yurdu, 21 Ağustos 1913, Y. 2, S. 22, s. 783-784.
96

Arai, “Genç Kalemler” dergisinin ardılı olduğu bir derginin dokuzuncu
sayısı olarak çıkmaya başladığı tespitinde bulunmuştur. Ona göre bu dergi
İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi üyelerinden Doktor Nazım’ın iki yeğeni
H. Hüsnü ve İsmail Suphi tarafından Manastır’da Haziran 1909’da
çıkarılmaya başlayan “Hüsn-ü Şiir” dergisidir. “Hüsn-ü Şiir”in 9’uncu sayısı,
Akil Koyuncu’nun önerisiyle adı “Genç Kalemler” şeklinde değiştirilerek
1910’un sonlarında çıkmıştır. Genç Kalemler’in sayfa sayısı “Hüsn-ü Şiir”in
kaldığı yerden devam etmektedir. Arai, a.g.e, s. 49-51. Hanioğlu, a.g.e, s.
1397. Akçura, “Bir hayli aradığım halde Genç Kalemlerin tam koleksiyonunu
bulmak kabil olmadı” demiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 256. Türk Yılı
1928, s. 469. Derginin tam koleksiyonunun (1910-12 arasında toplam 33
sayı) transkripsiyonu için bkz. Genç Kalemler Dergisi, Hazırlayanlar: İsmail
Parlatır ve Nurullah Çetin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, s.
XXI- XXI. Ayrıca bkz. Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç
Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, 3. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara, 2014.
97
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Müdürlüğünü, İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi Kâtibi
Nesimi Sarım üstlenmiştir. İlk sayıda “Müdüriyet” başlıklı
yazıda Genç Kalemler’in, “Hüsn-ü Şiir”in devamı olduğu açıkça
ilan edilmekte ve önceki adın fikrî yazılar için uygun olmadığı
ifade edilerek isim değişikliğinin nedeni açıklanmıştır. 98
Genç Kalemler’de Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in etkisi çok
büyüktür. Osmanlıcanın sadeleştirilmesi tezi, derginin en
belirgin özelliğidir ve “yeni lisan” olarak adlandırılacak bir
hareketi savunmuşlardır. Bu harekete daha sonra İttihatçılarla
olan etkileşim nedeniyle Ziya Gökalp de dâhil olmuş ve “yeni
lisan” hareketini “yeni hayat” söylemiyle takviye etmiştir.
Ali Canip, edebiyatta önemli bir değişimi kovalamış ve özellikle
de Tanzimat edebiyatının modern edebiyatı yerleştirirken
karakter düzeyinde Batı taklitçiliğinin ötesine geçemediği
eleştirisinde bulunmuştur. Tanzimat edebiyatı çok uluslu,
kozmopolit Osmanlı ruhuna uygundur, ancak Ali Canip, ayırt
edici bir bilinç ve şahsi bir karakter oluşturma amacındadır.
Genç Kalemler’in 1’inci cildinin 3’üncü sayısında kaleme aldığı
“Âti-i Edebîmiz” başlıklı yazıda bunun ipuçlarını vermiş ve
gençliğin, yeni bir ayırt edici bilinç inşa etme arzusunda olduğu
temasını işlemiştir. Arai’ye göre bu ayırt edici bilinç “Türklük”
bilincidir.99 Ali Canip, batıya yönelme eğiliminin Tanzimat
98

Arai, a.g.e, s. 51.

99

Arai, a.g.e, s. 51.
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Fermanı’nın yayınlanması ile doruğa ulaştığını ve o dakikadan
sonra “Frenkçe düşünmeye ve hissetmeye” başlandığımızı ifade
etmiş ve Batı taklitçiliğini eleştirmiştir. Ancak sonrasında
Osmanlıların “gayrı muntazar bir saadet-i hayata mazhar
olduklarını”, bunun da II. Meşrutiyet’in ilanı ile mümkün
olduğunu ve bu suretle “Osmanlılık” hissinin meydana geldiğini
ilave etmiştir. Ali Canip, artık gençlerin ruhunda ve vicdanında
yeni bir arzunun doğduğuna işaret eder ve bunun “edebiyat-ı
millî” olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Osmanlı gençleri
“edebiyat-ı millîye” istemektedirler ve “bu onların en mukaddes
arzusudur.”100 Ancak “Genç Kalemler” için Türklük bilincinin
siyasî karakterde ya da diğer bir söylemle Pantürkist eğilimde
olduğunu söylemek mümkün değildir. Derginin ilk üç sayısında
yer alan “Siyasî Notlar” başlıklı yazıda Osmanlı İmparatorluğu
dışındaki

Türklere

ve

Türk

milliyetçiliğine

hiç

temas

edilmemiştir. Bu nedenle derginin tıpkı Türk Derneği’nde
olduğu gibi ilk aşamada Osmanlıcı bir çizgiye sahip olduğunu
söylemek mümkündür.101
Masami Arai, “Genç Kalemler”deki dönüşümün dördüncü
sayıdan itibaren başladığı düşüncesindedir. Dördüncü sayıda yer
alan Kazım Nami’nin “Türkçe Mi, Osmanlıca Mı?” başlıklı
100

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 26-27.

“Siyasi Notlar” başlıklı yazılar için bkz. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 1, 13,
25. Dergideki diğer yazılarda da imparatorluk merkezli Türklük anlayışı ön
plana çıkmaktadır. Genç Kalemler’in ilk cildinde yayınlanan yazıların tasnifi
için bkz. Arai, a.g.e, s. 52, Tablo 3.
101
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yazısı ile ilk kez Osmanlıcanın sadeleşmesinden ve dilde
milliyetçilikten bahsedilmiştir.102 Bu açıdan “Türk Derneği”
dergisi ile paralellik görmek mümkündür. Kazım Nami’ye göre
Osmanlıca, “Türkçe”dir. Ancak bununla birlikte Osmanlıca;
Arapça ve Farsça’dan çok etkilenmiş, Türkler Anadolu’ya
yerleştikten sonra bu iki dilin çok sayıda kelime ve kuralını
almıştır. Yine de Osmanlıca temeldeki Türkçe özelliğini
korumuş, Arapça ve Farsça ile olan etkileşimine rağmen
fiillerine ve çekim biçimlerine sahip çıkmıştır. Bu nedenle
Arapça ve Farsça unsurları atmak dilin sadeleşmesi için çok da
gerekli değildir, çünkü Osmanlıca hala Türkçe’dir.103
Kazım Nami’nin yazdıklarından Osmanlı Türklerinin, Türk
milliyetçiliğine bakış açısının ipuçlarını yakalamak mümkündür.
Kazım Nami’ye göre Osmanlılık aslında Türkler tarafından
oluşturulmuş toplumsal ve politik bir gerçekliktir. Artık kendi
dilleri ve edebiyatları oluşan gayrimüslimler hariç, Türk
olmayan Müslümanları içerisine alan ortak bir kimliktir. Bu
nedenle Türk ve Türk olmayan Müslüman Osmanlıların diline
“Türkçe” denilmelidir ve bunda tereddüt etmek komik bir
durumdur.
“Şimdi bu Türkçeye Osmanlıca mı denmelidir? Osmanlılık her
ne kadar Türkler tarafından tesis edilmiş bir keyfiyet-i içtimaîye
102

Arai, a.g.e, s. 56. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 39-40.

103

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 39.

82 | Dr. Kenan ÖZKAN

ve siyasîye ise de bu vatanda yaşayan her unsura ait bir sıfattır.
Hâlbuki yalnız gayrimüslim değil; hatta Müslimler arasında
bulunan ânâsır-ı muhtelifenin kendilerine mahsus bir lisanı,
hatta eski yeni bir edebiyatı vardır. Osmanlıların yaşadığı bu
vatan-ı muazzeze hemen her lisanda Türkiye deniliyor. Buraya
Türkiye ve Osmanlı memleketi demekte hiçbir fark yoktur.
Herkesin kabul etmiş olduğu birinci tabiri bizim fart-ı tahassüsle
kabulde mütereddit olmamız ne kadar gülünç ise lisanımıza da
Türkçe demeyi muvafık bulmayarak Osmanlıca dememiz o
kadar tuhaf olur…”104
Kazım Nami, Türklüğün her zaman için Osmanlılığa feda
edildiğinin de altını çizmekten geri durmamıştır. Özetle
vurguladığı şey şudur: “Osmanlı İmparatorluğundaki politik ve
sosyal olarak Osmanlı olması gereken Müslüman tebanın
kullandığı dil Türkçe’dir.”105 Bu nedenle bizce Kazım Nami,
Osmanlıcanın sadeleştirilirken Arapça ve Farsça kelimelerin
atılmasını

zorunluluk

olarak

görmemiştir.

Onun

için

sadeleşmenin öncelikli nedeni “30 milyon Osmanlı’nın kısa
sürede bu dili öğrenmesi zorunluluğudur.” Türklük dünyasının
varlığını kabul eden Kazım Nami, Osmanlı Türkçesini Uygur
Türkçesi ile aynı sınıflandırmaya tabî tutmuş, Osmanlıcayı
Türkî dillerden biri olarak kabul etmiştir. Bu noktada da Kazım
Nami’nin

dilin

sadeleşmesinden

104

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 40.

105

Arai, a.g.e, s. 57

beklediği

ikinci

fayda
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karşımıza çıkmaktadır. “Lisanı böyle sadeleştirebilirsek öyle
zannediyoruz ki, Türkçeliği daha aşikâr bir surette meydana
çıkar. Onu üç lisandan mürekkep bir acibe, bir ‘Osmanlıca’
diyenlerin de cesareti kırılır.” Osmanlı Türkleri “Akdeniz’den
Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan, yani Avrupa, Afrika, Kuzey
ve Orta Asya’da yaşayan Turan ailesinin” parçasıdırlar.
“Dilimiz Türkçedir. Bütün Türk lehçeleri ile mukayese ederken
buna Osmanlı Türkçesi deriz. Uygurların konuştuğu Türkçeye
Uygur Türkçesi; Azerbaycanlıların konuştuğuna… Çağatay
Türkçesi diyoruz.” Bu nedenle Türk dillerinden biri saydığı
Osmanlıcanın sadeleşmesiyle, onun aslen Türkçe oluşunun daha
da belirgin bir hale geleceğini savunmuştur. 106
Görüldüğü gibi Kazım Nami, siyasal olarak Osmanlı kimliğine
sadıktır, ancak onun Osmanlılık anlayışının çerçevesi Türk ve
Türk olmayan Müslümanlarla sınırlıdır. Dil olarak Osmanlıcayı
“Turani” sayarak, kültürel Türkçülüğün işaretlerini vermekle
birlikte siyasal olarak Pantürkist eğilimlerden söz etmek henüz
mümkün değildir. Arai’nin sözünü ettiği değişim ise daha önce
Türk dünyasından ve Orta Asya’dan hiç söz edilmediği halde
Kazım

Nami’nin bu yazısı ile

Osmanlıcanın, Osmanlı

Türklerinin dili yani, “Türkçe” olması nedeniyle Turanî kabul
edilip ilk kez Orta Asya ile bağlantı kurulması olmuştur.

106

Arai, a.g.e, s. 58.
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Kazım Nami’nin yazısının Genç Kalemler’de yayınlandığı bir
sırada Ömer Seyfettin, Ali Canip’e gönderdiği 28 Ocak 1911
tarihli

bir

mektupta,

“mahvolmuş,

karışık,

Osmanlıcanın
ilme

ve

mevcut

mantığa

durumunu

aykırı”

olarak

nitelendirmiştir.107

Ömer Seyfettin radikal bir tavırla Kazım

Nami’den

olarak,

farklı

Arapça

ve

Farsça

kelimeleri

Osmanlıcadan atmak için “yeni” bir hareket başlatma önerisinde
bulunur. Kazım Nami’nin yazısıyla başlayan dilde sadeleşme
arzusu, ondan farklı bir yaklaşımla ama aynı doğrultuda devam
etmektedir. Bu teklif “Yeni Lisan” hareketinin ilk kıvılcımıdır.
Ömer Seyfettin’in bu teklifi karşılıksız kalmamış, Ali Canip
“Sanat ve Mahiyeti” başlıklı bir yazı ile teklife yanıt vermiştir.
Üstelik Ali Canip bu yazıyı Ömer Seyfettin’e bir jest olarak
neredeyse tamamen sadeleşmiş bir dille kaleme almıştır.108
Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in Osmanlıcanın sadeleşmesi için
“Yeni Lisan” hareketini başlatmaya hazırlandıkları sırada
yaşanan ve derginin geleceğini etkileyen bir diğer önemli olay
ise Selanik’teki İttihat ve Terakki’nin Merkez-i Umumi üyesi
Ziya Gökalp’in “Genç Kalemler” dergisi ile temasa geçmesi
olmuştur. Gökalp, derginin Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda
İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi Kâtibi Nesimi Sarım
vasıtasıyla “Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan. Vatan,
107

Arai, a.g.e, s. 58. Çalen, a.g.e, s. 46.

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 47. Arai bu dakikadan sonra Genç Kalemler’in
niteliğinin yavaş yavaş değişmeye başladığına dikkat çekmiştir. Arai, a.g.e, s.
59.
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büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!” dizeleriyle biten ünlü
“Turan” şiirini Ali Canip’e göndermiştir. Ali Canip de “Turan”
şiirini, derginin altıncı sayısında yayınlamıştır.109 Bu tanışıklığın
ardından Ali Canip, Ömer Seyfettin’in dilde sadeleşmeyi
savunduğu mektubunu Ziya Gökalp’e göstermiş ve Gökalp de
bu fikri hemen benimsemiştir. 25 Mart 1911’de İttihat ve
Terakki Merkez-i Umumisi’nden gönderilen mektupla Ali
Canip, “Genç Kalemler” dergisinin başyazarlığına atandığı ve
cemiyet tarafından dergiye 10 lira para yardımında bulunulacağı
haberini almıştır. Böylece dergi resmen ve fiilen İttihat ve
Terakki’nin maddî ve manevî desteğini kazanmıştır.110
İttihat ve Terakki’nin desteği sayesinde, 11 Nisan 1911’den
itibaren derginin ikinci cildi çıkmaya başlamıştır. İkinci cildin
yayınlanmasındaki amaç Arai’ye göre “Yeni Lisan” hareketinin
teori ve uygulamasını göstermektir.111 Dergideki yazılardan ve
Ali Canip’in hatıralarından yola çıkıldığında “Yeni Lisan”
hareketinin içeriği, Osmanlıcaya girmiş Arapça ve Farsça
tamlamaların, edatların ve çoğul kelimelerin atılması, sadece
“Turan” şiiri “Tevfik Sedad” takma adıyla yayınlanmıştır. “Tevfik Sedad”
ise Ziya Gökalp’tir. Şiir “Talat ve Canip’e” ithafıyla dergide yayınlanmıştır
ki, Canip, Ali Canip; Talat da İttihat ve Terakki liderlerinden Talat Paşa’dır.
Turan şiirinin hemen ardından Ali Canip’in “Asker” isimli şiirine yer
verilmiştir ve Ali Canip bu şiiri “Tevfik Sedad ve Talat’a” ithaf etmiştir.
Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 68. Arai, a.g.e, s. 59. Çalen, a.g.e, s 46.
109

Ali Canip, Merkez-i Umuminin ve özellikle de Doktor Nazım’ın derginin
içeriğine karışmayacağı sözünü aldıktan sonra başyazarlık teklifini kabul
etmiştir. Arai, a.g.e, s. 60.
110

111

Arai, a.g.e, s. 60.
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teknik terimler ile tekil isimlerin istisna tutularak korunmasıdır.
Yine aynı şekilde konuşma diline girmiş edatların korunması,
yazı dilinde millî ve basit bir gramer kullanılması, konuşma
dilinde pek çok Türk topluluğu tarafından anlaşılan İstanbul
Türkçesi’nin esas alınması bunlara ilave edilmelidir.112 İstanbul
Türkçesi’nin esas alınması ilk etapta İsmail Gaspıralı etkisini
akıllara getirse de Genç Kalemler’in asıl hedefi Türk dünyası ve
onun geçmişi değil; o günkü halktır.113 Fikrimizce halkın diline
yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimelere dokunulmamasını
istemelerinin nedeni de bu şekilde açıklanabilir. Nitekim yazarı
büyük ihtimalle Ömer Seyfettin olduğu tahmin edilen ve ikinci
cildin ilk sayısında yer alan “Yeni Lisan” başlıklı yazıda, “Şimdi
yeni bir hayata, bir intibah devresine giren Türklere yeni, tabiî
bir lisan, kendi lisanları lazımdır.” denilerek “Yeni Lisan”dan
beklenen fayda ifade edilmeye çalışılmıştır. 114 Ömer Seyfettin
“Eski Lisan”ın ne olduğu sorusunu yanıtlayarak yazısına
başlamıştır ve ona göre eski lisan konuşulmayan, sadece
kendisiyle meşgul olanların anlayabildiği bir dildir. Türklerin
Asya’dan batıya göç etmeleriyle Arapça ve Farsçanın etkisinde
kaldıklarını, pek çok kelimenin Türkçeye girdiğini ve sonuçta
112

Sarınay, a.g.e, s. 1478.

Sarınay bu açıdan Genç Kalemler’in Türkçeyi sadeleştirerek “halk diline”
yakınlaştırmak amacını taşıdığının altını çizmiştir. “Yeni Lisan” hareketi ile
halk ve aydınlar arasında bağlantı kurulacak ve milli kültürün temeli sayılan
Türkçe yeni bir anlayışla baştan işlenecektir. Sarınay, a.g.e, s. 1478.
113

Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” başlıklı yazsının tamamı için bkz. Parlatır
ve Çetin, a.g.e, s. 75-81.
114
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Türkçenin dengesini kaybederek yapay bir hal aldığını
vurgulamıştır. Fakat Ömer Seyfettin, tıpkı Kazım Nami gibi
bunun kesinlikle zararının olmadığını, Türkçe’nin bağımsız bir
şekilde fiillerini ve tamlamalarını koruyabildiğini ifade etmiştir.
“İşte bu istiklaldir ki, bugün bize Türkçeyi tekrar eski safîyet ve
suhuletine, tabiiliğine irca etmek ümitlerini veriyor” diyen Ömer
Seyfettin “Yeni Lisan” hareketini savunmuştur. 115
Ömer Seyfettin dilden sonra edebiyat konusuna geçerek Türk
edebiyatının “Şarka doğru İran; garba doğru Fransa” şeklinde iki
döneme

ayrılabileceğini,

ancak

“milli

edebiyatın”

hala

bulunmadığını iddia etmiştir. Bu iki etki nedeniyle doğal olan ve
halkın kullandığı konuşma dili ile sunî olan yazı dili birbirinden
tamamen

ayrılmıştır.

Ömer

Seyfettin,

“Bugünküler”

alt

başlığında edebiyatın mevcut durumuna göz gezdirerek “Fecr-i
Atî” akımına değinmiş, bunların da taklitçi olduklarını ifade
etmekle birlikte milli edebiyat adına bütün ümitlerin onlara
bağlandığının altını çizmiştir.116 Bu gençler sayesinde milli bir
edebiyat inşa etmenin mümkün olduğuna inanan Ömer Seyfettin
hedefi şu şekilde belirlemiştir:
“… Şimdi yeni bir hayata, bir intibah devresine giren Türklere
yeni, tabiî bir lisan, kendi lisanları lazımdır. Milli bir edebiyat
115

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 75.

“Tabiî okuyacaklar, çalışacaklar, tekâmül edecekler, hele hiç şüphesiz
asırlardan beri bizi milli bir edebiyattan mahrum bırakan eski ve sunî lisanı
terk edeceklerdir. Evet, ümidimiz onlardadır…” Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 77.
116

88 | Dr. Kenan ÖZKAN

vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Eski lisan
hastadır. Hastalıkları, içindeki lüzumsuz ve ecnebi kaideleridir.
Evet, şimdiki lisanımızda Arabî ve Farsî kaideleriyle yapılan
cem’ler, terkibler yaşadıkça saf ve milli addolunamaz. Bu lisanı
kimse anlamaz. Ekseriyet bîgâne kalır…”117
Milli edebiyat yaratmanın yolu “beş asırdan beri konuştuğumuz
kelimeleri, menus denilen Arabî ve Farsî kelimeleri terk etmek”
değildir. Konuştuğumuz dil, İstanbul Türkçesi, en doğal dil
olduğundan yazı dili ile konuşma dilini birleştirmekle ve sırf
göze, kulağa hoş geliyor diye süs için Arapça ve Farsça kelime
kullanarak tamlama yapma hastalığından biraz fedakârlıkta
bulunup vazgeçmekle yeni bir dil ve milli bir edebiyat inşa
etmek mümkündür.
“Eserlerimiz yaldızlı mukavvadan bir heykel olmasın; fikre,
hisse ehemmiyet verelim. Yazılarımız sade, beyaz, muhteşem,
kavî, ölümsüzlüğe aday mermerden abideler olsun!.. Lisanımızı
böyle dağınık, meçhul, istidatsız bırakan nedir? Arabî ve Farsî
kelimeler mi? Asla. Bir ihtiyaç neticesi olarak girenler bizim
olmuş,

imlalarını

muhafaza

etmekle

beraber

‘Türk’

olmuşlardır… Dünyanın en mükemmel, en basit, en sade ve
tabiî bir sarfı olduğu bütün lisan âlimlerince iddia ve beyan
edilen Türkçe sarfımızı tanımalı, onun üzerine ifsat edici bir
leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Arabî ve Farsî
Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 77. Arai’ye göre “intibah” yani uyanışla
kastedilen 1908 devrimidir. Arai, a.g.e, s. 63.
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edatları asla kullanmamalıyız. Hele terkipleri mutlaka ve
mutlaka Türkçe kaidesiyle yapmalıyız…”118
Yazının sonuç kısmında “Uyanınız!” şeklinde hitap eden Ömer
Seyfettin, artık bu devirde zaferlerin ordularla değil; Pozitivist
bir bakışla “intizam ve terakki” ile kazanıldığını duyurmuştur.
Terakkinin ise fennin, bilimin ve edebiyatın toplum içinde
gelişmesine bağlı olduğuna ve bunun için de öncelikle lazım
olanın herkesçe anlaşılan bir dil olduğuna işaret etmiştir.
Konumuz açısından bu noktada dikkat edilmesi gereken iki
husus vardır. Birincisi Ömer Seyfettin, milleti bir araya getiren
ve ilerlemesini sağlayan unsurlardan biri olarak dili esas almıştır
ki, dilin bu fonksiyonuna daha önce yukarıda temas etmiştik.
Ömer Seyfettin ikinci olarak, Osmanlı İmparatorluğunu
kurtarmanın yolu, Osmanlı’nın kendi kendisini kurtarmasıdır
fikrine temas etmiştir. “İşkodra’dan Bağdat’a kadar Osmanlı
memleketini işgal eden Turan ailesi” ifadesinde açıkça
görüldüğü üzere, onun Orta Asya’ya karşı ilgisi yoktur. Ömer
Seyfettin’e göre önemli olan Osmanlı’nın geleceğidir ve bu
nedenle imparatorluk dışındaki Türklere temas etmemiştir.119

118

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 78.

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 81. Ömer Seyfettin’in imparatorluk dışındaki
Türklere temas etmemesi Arai için önemlidir. Ona göre bu yazı vatansever
bir nitelik taşısa da milliyetçi duyguları pek açık bir şekilde ifade
etmemektedir. Arai, a.g.e, s. 64.
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Ömer Seyfettin bu yazısında Orta Asya Türklerinden söz
etmezken, yazarları Ali Canip ve Ziya Gökalp olduğu düşünülen
“Yeni Lisan” başlıklı bir başka yazıda, dilin sadeleşmesi Ömer
Seyfettin’den farklı olarak sadece edebî bir konu şeklinde değil;
Türklerin hayatlarıyla ilgili genel bir konu olarak ele
alınmıştır.120
Ali Canip yazının başında “Yeni Lisan”ın bir “inkılap” olduğu,
yenileşmek ve ilerlemek adına eski ile kopuşun doğal
zorunluluk olduğu fikrini savunmuş ve Cenap Şehabeddin’in
“Eski şeylerle ancak güzel bir harabe yapılır. Ba-husus
edebiyatta eski bir şey yıkılmaksızın, yeni bir şey yapılamaz.”
ifadesine atıfta bulunarak bu düşüncesini pekiştirmek istemiştir.
Canip’e göre “asıl ile şekil; fikir ile üslûp birbirinden kesinlikle
ayrılamaz. Biz düne asıl itibariyle benzememek istiyorsak,
mutlaka şekil itibariyle de benzememeliyiz.” diyen Ali Canip’e
göre bunun tek yolu “Yeni Lisan”ın kabulüdür.121 Her şeyden
evvel dil ve hayat meselesi olarak gördüğü “Yeni Lisan”
hareketini Türklerin varlığı ya da yokluğu çerçevesinde ele
almıştır. Meşrutiyetin ilanı ona göre “kılıçla yapılan bir
inkılaptır” ancak bu inkılap, “kalemle yapılan inkılapla”
Parlatır ve Çetin, bu yazının Ali Canip ve Ziya Gökalp tarafından
ortaklaşa kaleme alındığı bilgisini paylaşmışlardır. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s.
105-109. Arai, bu yazının yazarının Gökalp olabileceğini düşünmüş ve
Canip’in ismini anmamıştır. Arai’ye göre Gökalp için “Yeni Lisan” yalnızca
edebî bir konu değil; aynı zamanda Türklerin hayatlarıyla ilgili genel bir
konudur. Arai, a.g.e, s. 64.
120

121

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 105.
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tamamlanmadığı sürece bir değer taşımayacaktır. Devrimle
birlikte istibdat parçalanmış yeni bir devreye girilmiştir. Bu
devrede bilim ve kültürün ilerlemesi için çalışılmalıdır ki,
edebiyat hem ilerlenmesi düşünülen sanat dallarından biri
olması hem de bütün bu yeniliklerin halka anlatılacağı dil
sahasını

içinde

barındırıyor

olması

nedeniyle

toplumun

ilerlemesinde, medenileşmesinde büyük bir role sahiptir.122
Canip için bir Türklük hazinesi olan Anadolu’nun harap hali,
siyasî devrimin kültür devrimi ile tamamlanmak zorunda
oluşunun

kanıtıdır.

Anadolu’nun

“…dünkü

lisanı

onu

kurtaramaz. Çünkü ona yabancıdır ve yabancı kalacaktır…”123
Anadolu’daki Türklük hazinesinin keşfedilmesi amacı Arai’ye
göre açıkça milliyetçi duygulara işarettir ve Gökalp’in “kalemle
yapılan devrimden” kastettiği şey toplumsal bir devrimdir.124
Ali Canip, “milli kütüphanelerin” boş olduğuna dikkat
çekmiştir. “İki köhne telifle üç tercüme, otuz milyon halkı
tatmin etmeye yetmez” diyen Ali Canip, “millilik” ile Osmanlı
kimliğini ve siyasetini kastetmiştir. Bu gerçeği gören “Selanik
gençlerinin” hemen birleştiklerini, bu eksikliği gidermek ve yeni
“Genç Kalemler” dergisinde siyasi devrimin kültürel devrimle
tamamlanması fikrini savunan tek yazı bununla sınırlı değildir. Henüz 2’nci
cilt yayınlanmaya başlamadan 1’inci cildin 5’inci sayısında “Edhem Hidayet”
imzalı ve “Cereyan-ı Umumi” başlıklı yazıda kültür devriminin ilk alanı
olarak edebiyat gösterilmektedir. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 57.
122

123

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 106.

124

Arai, a.g.e, s. 64.
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bir

lisan

oluşturmak

adına

çalışmaya

başladıklarını

vurguladıktan sonra, onlara imparatorluğun diğer aksamındaki
gençlerin de dahil olacağını ve “yeni lisandan ayrılmış genç
görülmeyeceğini” ifade etmiştir. Canip, Osmanlılık ve vatan
kavramlarına atıfta bulunarak “Yeni Lisan” adına gençliğe hitap
etmiştir:
“Koşunuz gençler, bana koşunuz; her şey bendedir. Ümit, hayat,
güzellik her şey… Benimle yazı yazmaya başladığınız
dakikada… bu inkılabın karşısında hiçbir muteriz duramayacak
ve dünkülüğün tamamıyla öldüğünü teslim edecektir!.. Ve siz bu
vatanın, bu temiz, bu necip annenin öz evlatları değil misiniz?
Onu kurtarmak için her şeyden önce temiz bir lisan lazımdır…
Yeni bir lisan ki, her anlamak isteyene elini uzatsın… İstemez
misiniz ki bugün sizi tanıyanlar beş on kişi iken binleri,
milyonları bulsun… Öyle ise birleşiniz, sizi ve vatanınızı
kurtaracak yeni lisanı kabul ediniz. Çünkü yaşamak isteyen bir
millet için maziye merbut kalmak kadar büyük bir cürüm, büyük
bir cinayet olamaz.”
Görüldüğü gibi “Yeni Lisan” sadece bir edebiyat meselesi değil;
Osmanlılığın kurtarılması, vatanın saadeti meselesidir. “Yeni
Lisan”

imparatorluktaki

unsurları

birbirine

bağlayacak,

birleştirici bir unsur olarak görülürken, “İstemez misiniz ki
bugün sizi tanıyanlar beş on kişi iken binleri, milyonları
bulsun…”

ifadesinden

anlaşılacağı

üzere

aynı

zamanda

imparatorluk dışındaki Türklerle iletişim kuracak bir araçtır da.
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Böylece Ali Canip, Ömer Seyfettin’inden farklı olarak
imparatorluk sınırları dışına taşmış ve kültürel anlamda da olsa
Orta Asya ile ilgilenmiştir. Bu ilginin yazının devamını getiren
Ziya Gökalp tarafından sürdürüldüğü görülmektedir.
Yazının devamında Gökalp, Bekir Fahri Bey’in “Genç
Kalemler”e gönderdiği mektubundaki “milli yahut kavmî bir
edebiyat

olamayacağı,

edebiyatın

ancak

beynelmilel”

olabileceği şeklindeki eleştirisine itiraz etmiştir. Sonrasında da
“Beynelmileliyet, milliyet, kavmiyet” alt başlığı içinde bir
taraftan Osmanlıcılık siyasetini tanımlarken diğer taraftan da
imparatorluk sınırları dışındaki Türk topluluklarıyla olan ilişkiye
değinmiştir.125
“…Çünkü bizim nazarımızda ‘ilim’ beynelmilel bir mahiyeti
haiz, ‘siyaset’ milli bir kıymete malik olduğu gibi, ‘lisan ve
edebiyat’ da kavmî bir hususiyete sahiptir.” diyen Gökalp, bu üç
kavram arasında net bir ayrıma gitmiştir. İlim evrensel yasalar
içerir ve insanîdir. Milletlere ve kavimlere göre değişiklik
göstermez. Ancak siyaset tam tersi şekilde millîdir ve millî
olmalıdır. “…Biz de bir Osmanlı milletine ve Osmanlı vatanına
mensubuz…” diyen Gökalp, “millet” kavramını “siyasî bir
nüfuza, yani bir devlet kuvvetine malik bir cemaat” olarak
tanımlamıştır. “Binaenaleyh Osmanlılık mutlaka bir millettir.
Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 108. Arai, Göaklp’in Osmanlılık siyasetini
tanımlarken bu noktada kendini bir ikilemin içerisine soktuğu
düşüncesindedir. Arai, a.g.e, s. 65-66. Sarınay, a.g.e, s. 1478.
125
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Fakat Türk, Rum, Kürt, Arnavut, Bulgar, Ermeni unsurlar gibi
Osmanlı milletinin içtimaî bünyesine dâhil olan heyetler birer
millet değil birer kavimdir…” diyen Gökalp, “Osmanlılık”
kavramını üst bir siyasî kimlik olarak ele almış ve onu oluşturan
etnik unsurları ise tek tek kavim olarak değerlendirmiştir.
Osmanlı bir milletse “Osmanlı siyaseti de millî bir siyasettir;
kavmiyet esasına müstenid bir siyaset takibi bir cürum, bir
cinayettir.” Ziya Gökalp’e göre imparatorluğu oluşturan her bir
unsur etnik (kavmî) bir varlıktır, ancak bunların toplamı
“Osmanlı

milleti”dir.

Bu

milleti

birbirinden

ayrı

düşünebileceğimiz tek alan dilleri ve edebiyatlarıdır. O halde
“Osmanlı lisanı Türk lisanıdır. Osmanlı edebiyatı Türk
edebiyatıdır. Fakat Osmanlı milleti Türk milleti değildir.
Osmanlı milleti, Türkler de dâhil olduğu halde birçok kavimleri
müştemildir…”
Bu demek ki Ziya Gökalp, kültür alanında Türklük bilincine
sahipti, ancak siyasal olarak Osmanlılık fikrini savunmaktaydı.
Kavmiyet yani “siyasi Türkçülük” şu an itibariyle Gökalp için
mümkün değildi. Fakat Gökalp, kültürel de olsa imparatorluk
dışındaki Türklerle temas kurma fikrinden de geri durmuyordu
ki, bu durum Arai’nin işaret ettiği ikilemdi. Gökalp’e göre
Türkçe, Osmanlı anayasasında devletin resmî dili, yani bir
imparatorluk dili olsa bile bu durum onun Türklerin kavmî dili
olma gerçeğini değiştiremezdi. Bu nedenle Türk dili, kendi
sadeleşmiş yapısına kavuşturulmalıydı. Sadeleşmiş bir İstanbul
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Türkçesi vasıtasıyla imparatorluk dışındaki Türklerle temas
kurmak böylelikle mümkün olacaktı. Gökalp, tüm dünyada Türk
dilini konuşan 100 milyon Türk’ün varlığına temasla “Bu yüz
milyon kan kardeşinin yegâne rabıtası olan lisanına kendi ismini
vermek” yani Türkçe demek “günah mıdır?” sorusunu yöneltmiş
ve böylece imparatorluk dışındaki Türklerle temas kurmak için
dili araç olarak görmüştür.126
Arai ‘ye göre Genç Kalemler’in “Yeni Lisan”ı savunmasındaki
amacı Çağatay lehçesinin ya da Anadolu lehçesinin kullanımını
özendirmek değil, İstanbul Türkçesini bütün Türklere yaymaktı.
Bu nedenle Arai, Gökalp’e atfettiği “Yeni Lisan” başlıklı yazıyı,
ne Osmanlı Devleti’ne ne de sınırları dışındaki Türklere ilgi
duymaktan geri duramayan Osmanlı Türk milliyetçilerinin ayırt
edici özelliklerinin kanıtı olarak değerlendirmiştir. Bununla
birlikte

“Türk

Yurdu”nun

aksine

“Genç

Kalemler”in

imparatorluk dışındaki Türklere karşı ilgisizliğinin ön plana
çıktığı düşüncesindedir. Bu ilgi sadece yüz milyon Türkün kendi
dilini, kendi adıyla kullanabilmesi düzeyinde, yani “kültürel”
Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 108. Masami Arai, Genç Kalemler’de “Türklük”
ile “Osmanlılık” kavramlarının birbirinin yerine kullanılmasını Yusuf
Akçura’nın şahsında belirginleşen ve “Üç Tarz-ı Siyaset”in temsil ettiği
Rusya kökenli aydınların siyasal milliyetçiliği ile Gökalp’in ön plana çıktığı
ve kültürel anlamda sınırlı kalan Osmanlı Türk milliyetçilerinin fikirleri
arasındaki temel ayrımlardan biri olduğuna işaret etmiştir. Arai, a.g.e, s. 74.
Arai’ye göre Genç Kalemler, dilin sadeleşmesi tartışmalarında “Osmanlıca”
yerine “İstanbul Türkçesi”ni koymak istemektedir. Onların bu tavrı fikrî
düzeyde “Osmanlılık” yerine “Türklük” kavramını koymalarıyla başka bir
surette de karşımıza çakacaktır. Bu durum aşağıda değineceğimiz üzere Fuat
Köprülü’nün Genç Kalemler’le girişeceği tartışmada açıkça görülmektedir.
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mahiyette var olmuştur.127 Gökalp, bu yaklaşımını ilerleyen
dönemde de sürdürmüş, “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde
“Dilde Türkçülük” başlığı altında “Türkiye’nin ulusal dili,
İstanbul

Türkçesidir;

buna

kuşku

yok!”

yorumunda

bulunmuştur. Konuşma dilinin, yazı dili haline getirilmesini,
bunu yaparken halk diline girmiş Arapça ve Farsça kelimelerin
atılmasını ancak yerleşmiş ve yaygın kullanımı olanlara
dokunulmamasını istemiş, bunların ulusal bir servet olduğunu
ifade etmiştir. Ona göre halk diline geçmiş olan Arapça ve
Farsça sözcükleri Türkçeden çıkarmak bu dili en canlı
sözcüklerden dinsel, ahlakî ve felsefî terimlerden mahrum
bırakacaktır. Nitekim böyle sert bir sadeleşme anlayışı ile
hareket eden Fuat Raif ve “İkdam” gazetesini eleştirmiştir.128
Uriel Heyd de Gökalp’in dilin sadeleşmesi konusundaki
fikirlerinin ana hatları itibariyle üç noktada toplandığını ifade
etmiştir:

Dilin

kavramlar

bakımından

çağdaşlaşması

ve

Batılılaşması, bilimsel deyimler yönünden İslamlaşması ve
bütün sözcükler, gramer, sözdizimi ve yazım yönünden
Türkçeleşmesi.129

Bizce

konusundaki

düşüncelerinin

bu

Gökalp’in
onun

dilin
siyasî

sadeleşmesi
fikirlerinin

formülasyonunda da ön plana çıktığını söylemek mümkündür.
Ziya Gökalp’in farklı zamanlarda ve farklı yayın organlarında
127

Arai, a.g.e, s.70.

128

Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 111-132.

129

Heyd, a.g.e, s. 120.
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kaleme aldığı 11 makalesini toplayarak 1918’de yayınladığı
çalışmasına

“Türkleşmek,

İslamlaşmak,

Muasırlaşmak” 130

ismini vermesi, dilin kavramlar olarak “Batılılaşması”, bilimsel
deyimler yönünden “İslamlaşması” ve gramer açsından da
“Türkçeleşmesi” isteği ile paralellik göstermektedir.
Genç Kalemler dergisinde “Türk” kimliğinin, “Osmanlı” kimliği
yerine nasıl kullanıldığını anlamak adına Fuat Köprülü’nün
“Yeni Lisan” hareketine yönelttiği eleştirileri incelemek
önemlidir. Fuat Köprülü’nün “Servet-i Fünûn” dergisindeki
“Edebiyat-ı Milliye” başlıklı yazısı tartışmayı başlatmış ve Genç
Kalemler’den anında karşılık bulmuştur.131 Köprülü “…Bizim
bir edebiyat-ı milliyeye malik olmadığımızı iddia edenler,
edebiyatımızın

Türklük

ile

hiçbir

münasebeti

mevcut

bulunmadığını Türk fikirlerinden, Türk hislerinden mahrum
kaldığını söylüyorlar…” diyerek Genç Kalemler’i eleştirmiştir.
“Edebiyatımızın Babil kulesini andıran” sisli ve karanlık bir
dedikodu sahası üzerinde yeni bir fikir olarak gördüğü
“edebiyat-ı milliye” fikri, ona göre “izalesini” yani yok
edilmesini gerekli gördüğü bir “tarz-ı telakkidir.” Bu fikrin
taraftarları “edebiyat-ı millî” ile ne kastettiklerini kendileri dahi
Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Haz. Mustafa
Özsarı, 4. Basım, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017.

130

Köprülüzade Mehmet Fuat, “Edebiyat-i Millîye”, Servet-i Fünûn, 5 Mayıs
1327, C. 41, Nu. 1041, s. 3-7. Arai, “Genç Kalemler”in üçüncü cildinin
çıkışında Köprülüzade’ye yanıt verme isteğinin çok önemli bir rol oynadığı
düşüncesindedir. Arai, a.g.e, s. 70.

131
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bilmemektedirler. Köprülü, millî bir edebiyatın oluşturulması
hedefini 20’inci yüzyıl itibariyle gereksiz ve boş bir uğraşı
olarak görmüştür. Her şeyden önce milli kimliğin birleşeni olan
ırk/milliyet gibi kavramların coğrafyaya ve topluma göre
farklılık gösteren değişken kavramlar olduğunu, böylesine
değişken

kavramlar

temellendirmenin

ve

üzerine
inşa

bir

edebiyat

anlayışı

etmenin

imkânsız

olduğunu

vurgulamıştır. İnsanlık tarihinin ilk devirlerinde milli bir
edebiyattan söz etmek mümkündür. Ancak “beynelmileliyet”
asrı olan 20’inci yüzyılda “milli edebiyat” çabası anlamsızdır.
Masami Arai, Fuat Köprülü’nün ırkın coğrafyaya ve topluma
göre değişkenlik arz eden bir kavram olduğu tezi ile Osmanlı
Türklerini, imparatorluk dışındaki Türklerden ve eski Türk
tarihinden ayırmayı amaçladığı düşüncesindedir. Bu, daha sonra
“Türk Yurdu” kadrosunda yer alacak Köprülü’nün 1912
öncesindeki Osmanlıcı tavrı ile örtüşen bir yaklaşım ve
milliyetçi fikirlerin henüz tam anlamıyla yer etmediği dönemin
diğer aydınlarında da görülen genel bir tavrıdır.132

İlginç bir şekilde 1912 sonlarına doğru Genç Kalemler’in en önemli
isimlerinden Ömer Seyfettin ile artık Türkçü çizgiye doğru kayan
Köprülü’nün yazıları Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlanmaya başlayacaktır.
Arai, Ömer Seyfettin’in Türk Yurdu’ndaki ilk yazısının 11 Temmuz 1912’de,
Köprülü’nün ise 6 Şubat 1913’te yayınlanmaya başladığı bilgisini
aktarmaktadır. Arai, a.g.e, s. 71.
132
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Köprülü’nün bu yazısına yanıt “Yekta Bahir” takma adıyla Ali
Canip’ten gelmiştir.133 Derginin ikinci cildinin dördüncü
sayısında yer alan “Gençlik Kavgası” sütununda “Köprülüzade
Mehmet Fuat Bey’e” hitabıyla başlayan “Millî, Daha Doğrusu
Kavmî Edebiyat Ne Demektir?” başlıklı yazısında Ali Canip,
Köprülüzade’yi Servet-i Fünûn’daki yazısı nedeniyle “biraz
budalalık, biraz şımarıklık, daha sarih bir tabirle halis Don
Kişotlukla” suçlamıştır.134 Ona göre “Yeni Lisan”, bir taraftan
dil bilimin diğer taraftan da Meşrutiyetin açtığı yenilik sahasının
doğal bir zorunluluğudur. Osmanlıcanın üç dilin bir araya
gelmesinden oluşan bir karışım olduğunu iddia edenler, Arapça
ve Farsça tamlamaların terk edilemeyeceğini ileri sürmüş olsalar
da Ali Canip’e göre “Türk lisanı, ancak Türkçe olabilir” ve
“birkaç lisandan mürekkep bir lisan yaşayamaz.”
Küprülüzade’nin edebiyatın “milli” değil ancak “beynelmilel”
olabileceği şeklindeki yorumuna karşı çıkan Ali Canip, güzel
konuşma ve hitabet sanatının “beynelmilel” olabileceğini kabul
etmekle birlikte, edebiyatın diğer sanatlar gibi kavmiyetten
bağımsız düşünülemeyeceğini “çünkü ancak kavmî bir mahiyeti
haiz bulunan bir lisan vasıtasıyla tecelli edebileceğini”

Arai, “Yekta Bahir” isminin genellikle Ali Canip tarafından takma ad
olarak kullanıldığını belirtmekle birlikte yazının içerik ve biçimine
bakıldığında Ziya Gökalp’e de ait olabileceği düşüncesindedir. Arai, a.g.e, s.
71
133

134

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 163.
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savunmuştur.135 Ali Canip ikinci olarak “ırk” ve “kavim”
kavramlarının kullanımı konusunda Köprülüzade’ye itiraz etmiş
ve Gökalp gibi “kavmi”, aynı dili konuşan topluluk olarak
tanımlamıştır.
“…Biz ırktan bahsetmedik. Kavmi nazara aldık. Kavim bizce
‘lisanî bir cemaatten’ başka bir şey değildir. Bir lisanla tekellüm
edenlerin mecmuu bir kavimdir. Bir kavim teşkil edebilmek
için, bu fertlerin bir ırktan neşet etmesi icap etmez. Kavimden
maksadımız Gustave Le Bon’un tavsif ettiği tarihî ırklar
değildir… Memleketimizde ne tabiî ne de tarihî ırklar
mevcuttur.

‘Osmanlı

unsurları’

namını

verdiği

kitleler

mezhepsel cemaatlerle lisanî cemaatlerden ibarettir. Lisanî
cemaatlere kavim namını veriyoruz, mezhepsel cemaatlere de
ümmet… Bunların hepsini hukukî bir devlet yapısı altında tutan
bir de ‘Osmanlılık’ vardır ki, buna da ‘millet’ ismini veriyoruz.
Türk kavmi, Türk ırkı demek değildir…”136
Ali Canip kavim ve millet kavramlarını birbirinden ayırmış
kavimleri dilsel topluluklar olarak tanımlarken, bunların
siyaseten birleşmesinden de milletlerin meydana geldiğini iddia
etmiştir. Bu sınıflandırmaya göre Ali Canip için Türklük bir
milliyet olmaktan çok bir kavmiyettir. Milliyet derecesinde
Ali Canip, 1887’de Dr. Zeamenhof’un bütün milletlerin kullanması için
geliştirdiği yapay bir dil olan “Esperento”nun uluslararası dil olarak kabul
edilip, milli dillere ihtiyaç kalmadığında ancak o zaman edebiyatın
“beynelmilel” olabileceğini ifade etmiştir. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 163.
135

136

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 164.
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konumlandırdığı ancak ve ancak “Osmanlılıktır”. Zaten bu
nedenle sadeleşmiş bir Türk dili üzerine inşa edilecek Türk
edebiyatını, “milli edebiyat” olarak tanımlamaktan vazgeçerek
“kavmî edebiyat” olarak tanımlamıştır.137 Yazıya seçtiği “Milli,
Daha Doğrusu Kavmî Edebiyat Ne Demektir?” başlığından da
bu durumu anlamak mümkündür.
Ali Canip’e göre mesele bir ırk/soy meselesi değildir. Daha çok
Türk kavminin gelişimini temin edecek bir kültür hareketidir.
Meşrutiyetin açtığı bu yeni “inkılap devresinde” “Türk’ün
ruhunu”, “Türk’ün hayatını” yansıtacağı bir edebiyat anlayışının
hedeflendiği görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Ziya
Gökalp’le kaleme aldıkları “Yeni Hayat” başlıklı yazıda ortaya
atılan görüşlerin tekrarı söz konusudur.
“… Eski kıymetleri yıkan, yeni kıymetler ibda eden bir inkılap
devresinde, edebiyat bu tahavvüllere yabancı kalabilir mi? Ve
bu yeni kıymetlerin idrak ve tervicinden ibaret olan yeni hayatı,
mevzuları sahasından nasıl dışarı atabilir? Biz yeni neslin yeni
iştiyaklarına ‘Türk ruhu’ diyoruz. Bu müphem iştiyakların
Ali Canip “kavmî edebiyat”ın dört temel özelliği olduğunu tespit etmiştir.
Edebiyat lisandan bağımsız düşünülemez. Edebiyat üst tabaka ise dil bunun
alt tabakasını teşkil etmektedir. İkinci olarak edebiyat; dilin ahenginden,
ruhundan, karakteristik özelliklerinden bağımsız olamaz. Üçüncü olarak
kavmî edebiyat, edebiyatta taklit aşamasını geçmiş bir kavmin ulaştığı
aşamayı ifade etmektedir ki, yaratıcılık devresini teşkil eder. Tanzimat’la
birlikte edebiyatımızda görülen Batı taklitçiliğinden sonraki aşama
“yaratıcılık” kavramı ile tanımlanan “kavmî edebiyat”tır. Son olarak da
kavmî edebiyat konularını uzaklarda arayabileceği gibi kendi kavminin
hayatında da arayabilir. Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 164-165.
137
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gayelerine verilen kıymetler bize bir ‘yeni hayat’ yaşatacaktır.
Bu yeni hayata ‘Türk hayatı’ namını veriyoruz. Bu hayatı bize
hikâye edecek eserlere, ‘Türk edebiyatı’ diyeceğiz…
…
…Her unsurun kendi kavmini ilâya çalıştığı, necabeti, gururu
kavminde aradığı bir sırada Türk gençleri onu yıkmamalıdır. Bu
asırda kavmiyet, lisanla birlikte vicdanda yaşayan bir mahiyettir.
Türk olmak için ‘Ben Türk’üm!’ demek kâfidir. Nasıl ki,
Osmanlı olmak için de ‘Ben Osmanlıyım’ demek kifayet ederse.
İnsanlık da böyledir. Kavim, millet, ümmet gibi cemiyetler
fertlerin vicdanlarında yaşar birer kuvvet-i fikirden başka bir şey
değildir… Türkler mazinin en kahraman kavmidir, istikbalin de
en mütekâmil milleti olacaktır. Türk olmak için mutlaka Moğol
kanına sahip olmak lazım değildir. Birçok Çerkezler, Kürtler,
Arnavutlar, melezler vardır ki, Türklüğü ıslaha çalışıyorlar.
Çünkü biliyorlar ki, şark kavimlerini garbın istibdat ve
ihtikârından kurtaracak ancak Türklüktür. Asya’nın yüz milyon
Türk’ü içtimaî adaletle birlikte beynelmilel adaletin fatih ve
müessisi ve naşiri olacaktır…”138
Ali Canip ırk ya da soya önem vermez ve bu açıdan siyasî
anlamda Türkçülük eğilimleri yoktur. Kürt, Çerkez, Arnavut
vesairenin Türklüğün yükselmesi için çalıştığını ifade etmesi
bunun kanıtıdır. O, kültürel Türkçülük peşindedir. Bunun
138

Parlatır ve Çetin, a.g.e, s. 165-167.
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yanında doğu toplumlarını batının işgalinden ve sömürüsünden
koruyacak tek güç olarak Türkleri göstermesi Gaspıralı ve
Akçura’yı

anımsatmaktadır.

Ayrıca

bu

durum,

Türk

milliyetçiliğinin doğasında var olan antiemperyalist boyutu da
gözler önüne sermektedir. Üçüncü olarak Ali Canip, Osmanlı
Türklüğü dışında Orta Asya’daki “yüz milyon Türk”ten de
bahsetmektedir. Yazının sonunda Köprülü’nün şahsında onun
gibi kavmî edebiyata karşı olan gençlere hitap ederken
kullandığı “‘Muhiti’ni anlasın, sonra elini kalbinin üzerine
koyarak birçok düşünsün. Görecektir ki, ‘kozmopolitlik’ bu
zavallı vatan için müthiş uçurumlar hazırlıyor.” ifadesinde tırnak
içinde kullandığı “muhit” kavramı bizce bu noktada anlam
kazanmaktadır. Ali Canip, siyasî olarak olmasa da kültürel
açıdan

imparatorluk

sınırları

dışındaki

Türklere

ilgi

duymaktadır. Dördüncü olarak Ali Canip, kültürel anlamda
Türklük bilincine sahip olsa da siyasî anlamda hala Osmanlılık
fikrinden yana tavrını korumaktadır.139
Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra 1910 gibi erken bir
dönemde, İttihat ve Terakki’nin desteğini kazanarak Selanik gibi
çok kültürlü, kozmopolit bir liman kentinde yayınlanan Genç

Nitekim Arai, metinde geçen “Türk” kavramları yerine “Osmanlılık”
kavramının konulduğunda bu gerçeğin daha da belirgin hale geldiğini ifade
etmektedir. Ali Canip’in bir taraftan Osmanlı milletinin varlığından söz
ederken diğer taraftan Türklük bilincinden söz etmesi Arai’ye göre OsmanlıTürk milliyetçiliğinin çapraşık niteliğini gözler önüne sermektedir. Arai,
a.g.e, s. 72
139
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Kalemler dergisinde siyasal olarak Osmanlıcılık fikrini reddeden
hiçbir yazıya tesadüf edilmez.140 Genç Kalemler’in yazarları,
dilde milliyetçiliği savunup kültürel boyutta Türklük peşinde
koşarken, aynı zamanda Osmanlı Devleti ve milletinin birliğini
korumaya büyük önem vermişler, siyasal olarak Osmanlılık
fikrinin takipçisi olmuşlardır.
c. Türk Yurdu
Türkçülüğün kültürel boyuttan siyaset boyutuna geçişi sürecinde
diğer bir örgütlenme “Türk Yurdu Cemiyeti” ve onun
bünyesinde çıkarılan “Türk Yurdu” dergisi olmuştur. 18
Ağustos 1327 (31 Ağustos 1911) tarihinde kurulan cemiyete
Mehmet Emin (Yurdakul) Bey’in öncülük ederken, kurucular
arasında Ahmet Hikmet, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzâde Ali,
Yusuf Akçura ve Dr. Akil Muhtar (Özden) yer almıştır.141
Arai ve Landau, Türk Derneği Dergisi’nin yayınlandığı sırada
“Türk Yurdu Cemiyeti” gibi başka bir milliyetçi örgütün
doğuşuna dikkat çekmiştir. Özellikle kurucu üyeler arasında
Arai, bu değerlendirmeyi milliyetçi hareketin ilk aşaması için
genelleyerek Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”i hariç Osmanlı milleti
veya Osmanlılık fikrini o sıralarda reddeden hiçbir milliyetçi Osmanlı
bulunmadığına dikkat çekmiştir. Arai, a.g.e, s. 81.
140

Yusuf Akçura, Türk Yurdu fikrini şair Mehmet Emin Bey’in ortaya
attığını belirtmiş ve hükümetin Türk Yurdu Cemiyeti’nin kuruluşundan 18
Ağustos 1327 tarihli bildiri ile haberdar olduğunu aktarmıştır. Akçura,
Türkçülüğün Tarihi, s. 246. Türk Yılı 1928, s. 460. Cemiyetin kuruluş tarihi
ve kurucu üyeleri hakkında kaynaklarda görüş birliği bulunmaktadır. Arai,
a.g.e, s. 82. Üstel, a.g.e, s. 42. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 1, s.
415. Kushner, a.g.e, s. 161. Sarınay, a.g.e, s. 1479. Landau, a.g.e. s. 62.
Çalen, a.g.e, s. 43.
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Yusuf Akçura’nın varlığı önemlidir. Türk Derneği’nin var
olduğu bir sırada Akçura’nın bir başka milliyetçi örgütlenmenin
oluşumu

için

çalışması

onun

Türk

Derneği

dergisinin

içeriğinden ya da derneğin kendisinden hoşnut olmadığı
şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle derneğin altı kurucu
üyesinden üçü Pantürkist eğilimleri su götürmez bir gerçek olan
Akçura, Hüseyinzade Ali ve Ahmet Ağaoğlu gibi Rusya kökenli
aydınlardır. Tatar burjuvazisinin önemli isimlerinden olan
Orenburglu Mahmut Hüseyinov’un Osmanlı İmparatorluğu’nda
hayır işleri için bağışladığı paranın cemiyetin kuruluşu için
kullanılması da bu açıdan önemlidir. Türk Yurdu, daha önce
Türk

Derneği’nin

başaramadığı

Osmanlı

Türkçüleri

ile

Pantürkist aydınların güçlerini bir araya getirmek rolünü
üstlenmiştir.142
Akçura’nın verdiği bilgilerden cemiyetin kuruluş amaçları
arasında Türk öğrenciler için bir talebe yurdu inşa etmek ve
“Türklerin zekâ ve irfanca seviyelerinin yükselmesine ve iradat
ve teşebbüs sahibi olmalarına hizmet etmek üzere bir gazete
çıkarmak” hedefinin yer aldığı anlaşılmaktadır.143
Türk Yurdu Cemiyeti uzun ömürlü olmamış, özellikle Türk
Ocağı’nın

kurulması

girişimlerinin

başlamasıyla

birlikte

faaliyetini sonlandırmıştır. Nitekim Türk Ocağı’nın Mart
Arai, a.g.e, s. 82. Landau, Türk Yurdu’nun belirgin bir şekilde Pantürkist
olduğu fikrindedir. Landau, a.g.e, s. 62.
142

143

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 247. Türk Yılı 1928, s. 461.
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1912’de kurulması üzerine Türk Yurdu üyeleri buraya dâhil
olmuştur.144

Türk

Yurdu

Cemiyeti

çok

fazla

varlık

gösterememekle birlikte cemiyetin asıl önemli faaliyeti “Türk
Yurdu” dergisini çıkarmak olmuştur. Dergi, Türk Ocakları
kurulduktan sonraki süreçte bu defa onun yayın organı olarak
varlığını sürdürmüştür.145
Türk Yurdu dergisinin ilk sayısı 17 Teşrinisani 1327 (30 Kasım
1911) tarihinde yayınlanmıştır.146 Akçura’nın verdiği bilgilere
göre derginin imtiyazı Mehmet Emin Bey adına alınmış olsa da
Mehmet Emin Bey’in Ağustos 1911’de Erzurum Valisi olarak
görevlendirilmesiyle bu defa imtiyaz ve mesul müdürlük görevi
Yusuf Akçura’ya verilmiş ve ilk sayıdan itibaren dergi Akçura
tarafından çıkarılmıştır.147 Nitekim Türk Yurdu’nun 30 Kasım
Üstel, a.g.e, s. 42. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 1, s. 416.
Sarınay, a.g.e, s. 1479.

144

Çalen, a.g.e, s. 44. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 1, s. 416.
Landau, a.g.e, s. 63. Kasım 1911’de yayınlanmaya başlayan dergi, (6
Ağustos – 10 Aralık 1914 tarihleri dışında) düzenli olarak 1918’e kadar iki
haftada bir yayınlanmıştır. Ağustos 1918’de maddi sıkıntılar nedeniyle
çıkarılamayan dergi, 1924’te Türk Ocakları’nın resmî yayın organı olarak
tekrar yayın hayatına başlamıştır. Landau, a.g.e, s. 59. Derginin ilk 6 cildinde
yer alan yazıların fihristi Masami Arai tarafından hazırlanmıştır. Arai, a.g.e,
s. 159-190 Tablo 3. “Türk Yurdu” dergisinin 6 cildi için bkz.
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list2.html#t (27.10.2020)

145

146

Üstel, a.g.e, s. 43.

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 247. Türk Yılı 1928, s. 461. Kushner, a.g.e,
s. 162. Muharrem Feyzi Togay’ın, “Türk Yurdu’ndan söz etmek Yusuf
Akçura’dan söz etmektir” değerlendirmesi Akçura’nın Türk Yurdu için
taşıdığı önemi ifade etmesi açısından önemlidir. Landau, a.g.e, s. 59, 67. Paul
Dumont, Yusuf Akçura’nın direktörlüğündeki “Türk Yurdu” dergisi
hakkında, “Türk entelligansiyasının en parlak unsurlarını bir araya getirmeyi
başardı” yorumunda bulunmuştur. Paul Dumont, “La Revue Türk Yurdu, Et

147
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1911 tarihli ilk sayısında “Naşiri: Türk Yurdu; Müdürü:
Akçuraoğlu Yusuf” ifadesi yer almaktadır. Mehmet Emin
Yurdakul,

Celal

Sahir,

Halide

Edip,

Ispartalı

Hakkı,

Köprülüzade Mehmet Fuat, Bursalı Mehmet Tahir, Ahmet
Ağaoğlu, Abdullah Cevdet, Aka Gündüz, Rıza Tevfik,
Hamdullah Suphi, İsmail Gaspıralı gibi önemli isimlerin yanı
sıra 1912’den sonra Selanik’ten gelen Ziya Gökalp, Ömer
Seyfettin ve Ali Canip’in de katılımıyla yazı kadrosu iyice
zenginleşmiştir.
Georgeon, “Türk Yurdu” dergisinin açık bir şekilde Pantürkist
ve ilerlemeci bir çizgide olduğunu ve bu açıdan büyük oranda
İsmail Gaspıralı’nın “Tercüman”ını anımsattığını ifade etmiştir.
“Türk Yurdu”, Türklerin birliği, sade bir dilin kullanılması,
modern eğitim, Türk kadınının durumu gibi işlediği konular
açısından “Tercüman”la büyük oranda örtüşmektedir. Bunun
yanında dergi halkçı bir çizgiye de sahip olmuş, özellikle Türk
köylüsünün durumunu ele almıştır. Dergide milli iktisat
politikası savunulmuş ve milli bir burjuvazinin yaratılmasının
önemini işleyen yazılara yer verilmiştir.148
Türk Yurdu’nun ilk sayısında okuyuculara hitaben kaleme
alınan “Maksat ve Meslek” başlıklı yazıda derginin amacı şu
les Musulmans de L’empire Russe, 1911-1914”, Cahiers du monde russe et
soviétique, Vol. 15. N. 3-4. Julliet-Decembre 1974, s. 317 vd.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 60-61. Sarınay, a.g.e, s.
1479.

148
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sözlerle ifade edilmiştir: “Türklüğe hizmet etmek, Türklere
fayda dokundurmak istiyoruz. Maksadımız işte budur. Maksada
erişmek için hangi yollardan yürüyeceğimizi mecmuamızın
münderecatı göstereceğinden mesleğimizin teşrihini de fazla
buluyoruz. Tanrı yardımcımız olsun.”149 Nitekim derginin her
sayısında “Türk Yurdu” başlığının altında “Türklerin faydasına
çalışır” ifadesi yer almıştır. Fikrimizce buradaki “Türkler”
ifadesi ile sadece Osmanlı Türkleri kastedilmemektedir.
“Türklük” kavramı Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan
geniş bir coğrafyayı içine alan kapsayıcı ve kuşatıcı bir içeriğe
sahiptir. Dergideki yazıların incelenmesi ile bu durum rahatlıkla
anlaşılmaktadır. Nitekim François Georgeon da yalnızca
Türklük konusuna hasredilmiş yapısıyla Türk Yurdu’nun,
kendine has bir çizgiye sahip olduğunu ifade etmiş, derginin
Sibirya Türklerinden Balkanlardaki Türklere kadar geniş bir
alana ilgi gösterdiğini vurgulamıştır.150
Akçura, derginin yayın maksadını 1911’de kendi kaleme almış
olduğu bir programla birkaç maddede özetlemiş ve bu program,
yayın

kurulunun

küçük

düzeltmelerinin

ardından

kabul

edilmiştir. Söz konusu bu programda Pantürkist çizgiler son
derece belirgindir. Buna göre:
149

“Maksat ve Meslek”, Türk Yurdu, 17 Teşrinisani 1327, C. 1, S. 1, s. 1.

Özellikle Akçura ve Ağaoğlu’nun kaleme aldığı ve “Türk Âleminden”
başlığını taşıyan yazılarda söz konusu sahalardaki Türklerin siyasal, kültürel
ve toplumsal sorunlarına temas edilmiştir. Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin
Kökenleri, s. 61
150
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“1-Risale, Türk ırkının mümkün olduğu kadar okunup anlanarak
istifade olunacak bir tarzda yazılacaktır. Binaenaleyh, dili sade
olacaktır.

Kavmin

ekseriyetine

faydalı

konular

intihap

olunacaktır. Çetin mevzular bile kolay ifade olunmaya
çalışılacaktır…
2-Risale umum Türklerce makbul olabilecek bir ideal ibdaına
çalışacaktır.
3-Risalede

Türklerin

tanışmalarına,

iktisat

ve

ahlakça

yükselmelerine ve malumât-ı fennîyece zenginleşmelerine
hizmet eden mevzular en ziyade yer alacak, siyaset bunlardan
sonra gelecektir.
4-Türklerin birbirleriyle tanışmaları için Türk dünyasının her
tarafında olup geçen ve hassaten kardeşler arasında sevinç ve
kaderi mucip olacak olan vakıalar ile Türk dünyasının ötesinde
berisinde tekevvün eden fikir cereyanları kaydolunacak ve Türk
ırkının muhtelif kavimlerinde doğan edebiyatı, ırkın bütün
efradına bildirmek için çalışacaktır.
5-Risale,

Osmanlı

Devleti’nin

siyaset-i

dâhiliyesinden

bahsederken hiçbir fırka-i siyasîye taraftarlık etmeyecek, ancak
Türklüğün, Türk unsurunun menafi-i siyasîye ve iktisadîyesini
müdafaa edecektir. Türk unsurunun menafini müdafaa ederken
ânâsır-ı muhtelife beyninde ihtilaflar tevlidinden içtinaba
çalışacaktır.
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6-Risale, Osmanlı Türkleri arasında Türk millî ruhunun inkişaf
ve takviyesine, idealsizlikten münbais tembellik ve bedbinliğin
izalesine çok çalışacak ve ekseriya hiçbir şeye müstenit
olmaksızın ortaya çıkan mübalağalı Garp korkusundan da bu
milleti tahlise elinden geldiği kadar uğraşacaktır.
7-Risalenin siyaset-i beyne’d-düvelde fikr-i esasîsi, Türk
âleminin menafini müdafaa etmektir.”151
Programda dilde sadeleşme vurgusu ilk dikkat çeken şey
olmuştur. Masami Arai, Türk Yurdu’nun bu açıdan “Türk
Derneği”nden farklı olarak estetik kaygılardan ziyade Türk
dünyası ile temas kurma hedefine yöneldiği ve Akçura’nın “Üç
Tarz-ı Siyaset”te savunduğu “tevhid-i Etrak” fikri için, dergiyi
araç olarak kullanma çabasında olduğu değerlendirmesinde
bulunmuştur. Ayrıca dergide Osmanlı Türkleri adına sadece iki
yazının çıkmış olmasını da derginin Osmanlıcı olmayan
Pantürkist yönüne kanıt olarak göstermiştir.152 Bununla birlikte

Türk Yılı 1928, s. 461-463. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 247-248.
Dumont, a.g.e, s. 319-320. Arai, a.g.e, s. 83-85. Üstel, a.g.e, s. 44-45.
Landau, a.g.e, s. 68.
151

152
Arai, a.g.e, s. 85. Bilhassa Akçura ve Ağaoğlu gibi yazarlar başta olmak
üzere derginin “Türklük Şuunu” ve “Türk Âlemi” başlıklı yazı dizileri, Halim
Sabit’in “Altaylara Doğru” yazı dizisi Pantürkist fikirlerin işlendiği önemli
yazılardır. Ağaoğlu, “Türk Âlemi”nde, Türk dünyasının bölünmüşlüğünden
duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir ve yazının daha en başında “Hayal
kadar vasî ve hayal kadar müphem olan Türk âleminin hudud-u hakikisini
çizmekten müşkil bir şey yoktur” diyerek Türklüğün sınırlarını çizme
çabasına girmiştir. Yazının bütünü ele alındığında Ağaoğlu, İsmail
Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” temasını işlemekte ve açıkça
Pantürkist ideali savunmaktadır. Ahmet Agayef, “Türk Alemi -1”, Türk
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5’inci maddedeki “ânâsır-ı muhtelife beyninde ihtilaflar
tevlidinden içtinaba çalışacaktır” ifadesiyle de açıkça belirtildiği
gibi “makul bir düzeyde” Osmanlılık siyasetini görmek
mümkündür. İzzet Ulvi, Mehmet Fuat Köprülü153 ve Ziya
Gökalp154 örneklerinden yola çıkıldığında Türk Yurdu’nda
Osmanlıcı tezlerin de işlendiği görülür. Aşağıda Türkçü ve
İslamcıların birbirilerine yaklaşımı bahsinde daha ayrıntılı
işleyeceğimiz için burada ele almayı gereksiz gördüğümüz bu
aydınların Türk milliyetçiliğini Osmanlılığı sürdürmek için bir
araç haline getirmelerine karşılık Yusuf Akçura, Osmanlılığı
Türklerin çıkarlarını korumak için araçsallaştırmıştır.155
2’nci maddede kastedilen “ideal” ve 4’üncü maddede yer alan
“Türk dünyasının ötesinde, berisinde” ve “Türk ırkının bütün
efradı” ifadeleri de bizim için Pantürkizm’in savunusuna dair
başka kanıtlardır. “Sevinçte ve kaderde” ortaklık, birliğin önemli
bağlarını teşkil etmektedir. 3’üncü maddede birliğin mahiyeti ilk
Yurdu, C. 1, S. 1, s. 12-15. Halim Sabit, “Altaylara Doğru”, Türk Yurdu, C.1,
S. 12, s. 365-369.
Köprülüzade Mehmet Fuat, “Türklük, İslamlık, Osmanlılık”, Türk Yurdu,
25 Temmuz 1329, C. 4, S. 21, s. 692-702.
153

Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”, Türk Yurdu,
Mart 1329, C. 3, S. 11, s. 331

154

İzzet Ulvi, Türklüğü desteklemenin, Osmanlılığı desteklemek anlamına
geleceği fikrini savunmuştur. Osmanlılık ve Türklük siyasetlerini
harmanlama çabası açısından bkz. İzzet Ulvi, “Türklük Duygusu Osmanlılık
Fikrine Mani Mi?”, Türk Yurdu, C. 2, S. 15, s. 491-493. Arai, Bu yazının
Balkan Savaşları öncesinde kaleme alındığına dikkat çeker. Arai, a.g.e, s.
102.
155

112 | Dr. Kenan ÖZKAN

aşamada iktisadî ve ahlakî olarak gösterilse de ikinci aşamada
siyasî yükselme ve birlik fikri es geçilmemiştir. Türk Derneği ve
Genç Kalemler’de bu yaklaşımı açıkça görmek mümkün
değildir. Yukarıda incelediğimiz gibi Türk Derneği dergisinde
sadece kültürel düzeyde Türkçülük savunulmuş, siyasetle iştigal
edilmemişti. Ancak Türk Yurdu dergisinde kültürel ağırlıklı
yazılara öncelik verilmekle birlikte Türk Derneği’nden farklı
olarak

siyasetten

bahsedileceğinin

vurgulanmış

olması

önemlidir. 6’ıncı maddede yer alan “Garp korkusundan” milleti
kurtarmak ifadesiyle de Türk milliyetçiliğinin antiemperyalist
özelliği net bir şekilde görülmektedir. Bu kapsamda Parvus
Efendi’nin dergide yer alan yazıları antiemperyalist yaklaşımı
sergilemesi açısından önemlidir.156
“Türk Yurdu” yayın hayatına başladığı tarihten itibaren büyük
bir ilgi uyandırmıştır. İlgi nedeniyle okuyuculara hitaben kaleme
1911 ve 1914 arasında derginin iktisat sütununda yer alan yazıları
sosyalist Parvus Efendi (Alexander Helphand) hazırlamıştır. Parvus, iktisadî
görüşleri açısından milliyetçi Osmanlı aydınları üzerinde derin izler
bırakmıştır. Onun yazılarında dikkat çeken nokta Avrupa’nın siyasî ve
ekonomik anlamda Osmanlı’yı esaret altına almış olmasıdır. Siyasî ve
iktisadî esaretin birbirini tamamladığı vurgusu yazılarına hâkim olan ana
düşüncedir. Parvus, “1327 Senesinin Ahval-i Maliyesine Bir Nazar”, Türk
Yurdu, 3 Mayıs 1328, C. 2, S. 13, s. 394. Parvus, “Türkiye Avrupa’nın Mali
Tutsaklığı Altındadır-1”, Türk Yurdu, 14 Haziran 1328,C. 2, S. 16, s. 476.
Parvus, “Türkiye Avrupa’nın Mali Tutsaklığı Altındadır-2”, Türk Yurdu, 28
Haziran 1328, C. 2, S. 17, s. 523. Parvus, “Esaret-i Maliyeden Kurtulmanın
Yolu”, Türk Yurdu, 26 Temmuz 1328, C. 2, S. 19, s. 587. Parvus, “İş İşten
Geçmeden Gözünüzü Açınız”, Türk Yurdu, Mart 1329, C. 3, S. 12, s. 360.
Parvus Efendi’nin Türk Yurdu’ndaki yazılarının derlemesi için bkz.
Muammer Sencer, Türkiye’nin Malî Tutsaklığı, Parvus Efendi, 1. Basım,
May Yayınları, İstanbul, 1977, s. 221-268.
156
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alınan teşekkür yazısında, bu ilgi “münevver gençlerde millî
hissin

sağlam

ve

ateşli”

olmasının

kanıtı

olarak

değerlendirilmiştir.157
Mart 1912’de Türk Ocağı’nın kurulması ve özellikle Enver
Bey’in yönlendirmesi sonucunda, “Türk Yurdu” ile İttihat ve
Terakki arasında da bir bağ ortaya çıkmıştır.158 Bu bağın
oluşmasında Balkan Savaşlarının kaybedilmesi ile Selanik’ten
İstanbul’a gelen Genç Kalemler’in önemli ismi ve İttihat ve
Terakki Merkez-i Umumi üyesi Ziya Gökalp’in de etkisi
büyüktür.159 Akçura’ya göre Ziya Gökalp ve Genç Kalemler
kadrosunun İstanbul’a gelişi bütün Türkçülük kuvvetlerinin bir
araya toplanmasıdır.160 Bununla birlikte Akçura’nın Türk
Yurdu’nun kontrolünü İttihatçılara kaptırmayarak bağımsızlığını
sağladığı da görülmektedir. Nitekim Akçura, İttihatçıların Türk
Yurdu üzerinde kontrol sağlama çabalarına ilişkin olarak
“Türkçülük müessisleri, cemiyetin muhtelif vasıtalarla yaptığı
“Muhterem Okuyucularımıza”, Türk Yurdu, 1 Kanunievvel 1327, C. 1, S.
2, s. 25.
157

Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 59. Şevket Süreyya
Aydemir de Enver Paşa’nın hem Türk Yurdu’na hem de Türkçülere para
yardımlarında bulunduğunu ifade etmiştir. Şevket Süreyya Aydemir,
Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, 1908-1914, C. 2, 4. Baskı, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 478.
158

Türk Ocağı ve İttihat ve Terakki arasındaki bağ için bkz. Üstel, a.g.e, s.
69-73.
159

Yusuf Akçura, Türkçülük akımının “en canlı devresinin” Balkan Savaşları
ile Birinci Dünya Savaşı arasında geçen iki, üç senelik süreçte yaşandığını
ifade etmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 264. Türk Yılı 1928, s. 473.
160
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tesirâta mukabele edebilmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
inhilaline kadar hususiyet, aslîyet ve muhtariyetini muhafaza
eylemiştir” diyerek bu hususa temas etmiştir.161
Türk Ocağı’nın kurulmasından sonra Yusuf Akçura’nın da
ağırlığıyla Türk Yurdu dergisinin siyasal Türkçü, Pantürkist
karakteri artarak devam etmiş, 1913 Balkan yenilgisi sonrasında
siyasal ortam Pantürkist söylem için daha elverişli bir hale
gelmiştir.
C. Milliyet Kavramı Açısından İslamcılar ve Türkçülük
Arasındaki Benzerlik
İslamcı ve Türkçü aydınlar arasındaki benzerlik ve çatışma
konularının tespiti açısından öncelikle yapılması gereken
İslamcıların “milliyetçilik” kavramını ele alış biçimlerini
incelemek olacaktır.
İslamcıların milliyetçilik konusundaki tartışmaları Cemaleddin
Afgani ile başlamış olmakla beraber, tartışmanın en yoğun bir
şekilde yaşandığı dönem II. Meşrutiyet dönemidir. Dönem
üzerinde ayrıntılı bir araştırma gerçekleştirmiş olan Gökhan
Çetinsaya, yaygın görüşün aksine İslamcılık ve milliyetçiliğin
hiçbir zaman birbirinin can düşmanı olmadıkları, özellikle de
1912’deki

Balkan

Savaşlarına

kadar

işbirliği

içerisinde

kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu değerlendirmeyi yapan
Çetinsaya, İslamcılar ve Türkçüler arasındaki ilişkiyi üç
161

Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 257. Türk Yılı 1928, s. 470.
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dönemde incelemiştir: 1908-1911/12 arası dönem, iki siyaset
arasındaki işbirliğinin geçerli olduğu dönemdir. 1912/13-1918
arası dönem ise kırılma anıdır. Trablusgarp ve Balkan Savaşları
sonrasında işbirliği bozulmuş ve İslamcılar, özellikle Arnavut
milliyetçiliğine

işaret

ederek,

Türkçülüğün

farklı

milliyetçilikleri tetiklediğini ve bu nedenle imparatorluğun
çözülme sürecini hızlandırdığını iddia ederek yoğun eleştiriye
başlamışlardır. Çetinsaya bu eleştirilerin fikri bir derinlikten
yoksunluğuna dikkat çekmiştir. Ona göre İslamcıların eleştirileri
milliyetçilikten çok “ayrılıkçılığa” yöneltilmiştir. Ancak her
şeye rağmen iktidardaki İttihat ve Terakki’nin politikaları
Türkçülük siyaseti üzerinde yoğunlaştığından İslamcılık geri
plana itilmiştir. Son dönem ise 1918 ile başlayan dönemdir ki,
Gökhan Çetinsaya, Birinci Dünya Savaşı içerisinde yaşanan
1916 Arap İsyanı ile uygulanabilirlik şansını yitiren İslamcılık
fikrinin Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkçülük ile
yeni bir temas dönemine girdiğine dikkat çekmiştir.162
Yukarıda da temas ettiğimiz üzere her iki siyasetin de ortaya
çıkışlarında Batı müdahalesi ve emperyalizmi karşısında
dağılmakta olan imparatorluğu ayakta tutmak ve bununla alakalı
Gökhan Çetinsaya, “İslamcılıktaki Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce, C. 6, İslamcılık, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005,
s. 420. İsmail Kara da Çetinsaya ile aynı bakış açısını benimsemiştir. Kara,
İslamcılık fikrinin gerçek manasıyla bir siyaset olarak ortaya çıkışının II.
Meşrutiyet döneminde “Sıratımüstakim”in yayın hayatına girişiyle
başladığına ve Türkçülük siyaseti ile rekabet içerisinde girdiğine işaret
etmektedir. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXIX.
162
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olarak da “asli” unsuru yaratmak çabası mevcuttur. “İttihadı”
sağlama çabası her iki siyaset için de söz konusudur. İkinci
olarak antiemperyalist söylem ve Rusya hâkimiyetindeki
Müslüman Türklerin asimilasyona karşı İslam’la harmanlanmış
bir kimlik oluşturma çabası İslamcı ve Türkçü kesimin bir diğer
ortak noktası olmuştur. Bu ortak noktalar, 1912’ye kadar gelinen
süreçte iki akım temsilcilerini bir araya getirmiş, gayrı resmî bir
ittifakın oluşmasına imkân tanımıştır. Nitekim bu ittifak
neticesinde Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu gibi Türkçüler,
İslamcıların yayın organı olan Sıratımüstakim/Sebilürreşad
kadrosu içerisinde yer almış ve buna karşılık dergi, Rusya
Müslümanları başta olmak üzere Türk dünyasının sorunlarıyla
ilgilenen yazılara yer vermiştir.163
“Sıratımüstakim”de bir araya gelen iki tarafın ortak paydası tabi
ki,

Cemaleddin

Afganî’dir.

Her

iki

tarafın

yazıları

incelendiğinde ortak atıf yaptıkları kişinin Afganî olduğu

Georgeon; Rusya hâkimiyetindeki Müslüman Türklerin asimilasyona karşı
İslam’la harmanlanmış bir kimlik oluşturmasını savunarak İslamcılık fikrini
pragmatist bir yaklaşımla ele alan Akçura ve Ağaoğlu’nun Sıratımüstakim /
Sebilürreşad’ta yazılar kaleme almasını doğal karşılamıştır. Derginin, İslam
reformistlerinin en önemli ismi Cemaleddin Afganî ve öğrencisi Muhammed
Abduh’tan büyük oranda etkilenmiş olduğuna dikkat çeken Georgeon,
Sıratımüstakim’in Mercanî etkisindeki Tatar reformcuları ile Arap
reformistlerin buluşma noktası olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 58. Sıratımüstakim II.
Meşrutiyet’in ilanından bir ay sonra 14 Ağustos 1324/27 Ağustos 1908
tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İlk 182 sayı Sıratımüstakim adıyla çıkan
derginin, 8 Mart 1912’den itibaren “Sebilürreşad” ismini aldığı görülür.
Sıratımüstakim’in yazar kadrosu için bkz. 1908-1925 Sıratımüstakim
Mecmuası, s. XI.
163
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görülmektedir. Güçlü bir İslam birliğinin ön koşulunu, İslam
topluluklarının ayrı ayrı milli uyanışlarında gören Afganî, Batı
sömürüsü karşısında asrın gerçeği olarak gördüğü “milliyetçilik”
fikrini bir silah olarak kullanma sırasının İslam âlemine
geldiğini savunmuştur.164 Afganî’ye göre bu bir tercih değil,
zorunluluktur. İslam âlemini meydana getiren toplulukların her
biri yaşayabilmek için mutlaka ve mutlaka milli şuura sahip
olmalıdır.165 Bu yönleriyle Afganî, Fazlur Rahman’ın da işaret
ettiği gibi Batı’nın istila çabalarına engel olmak amacıyla İslam
toplumlarına

çağrıda

bulunan

“ilk

hakiki

Müslüman

modernistidir.” Afganî, eğitim ve felsefî disiplinlere ağırlık
vererek, kültürel ve milli bir uyanışı sağlamak ve neticede Batı
karşısında İslam âlemini güçlü kılmak istemiştir.166

Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XL. Kösoğlu, a.g.e, s. 219.
Keddie, a.g.e, s. 145 vd. Yalçınkaya, a.g.e, s. 45-47.
164

Akçura, bu fikrin sadece Rusya Türkleri arasında değil Osmanlı Türkleri
arasında da “bereketli tohumlar saçarak” Türklüğün gelişimine hizmet
ettiğini belirtmiştir. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 81-82.
165

İslam âleminin kültürel uyanışını hedefleyen ve “İnsanla, insan olduğu
için ilgilenmelidir” diyen Afganî, Fazlur Rahman’a göre bu yaklaşımıyla
Ernest Renan’ın, İslamiyet’in akıl düşmanı bir din olduğu şeklindeki
görüşlerine de yanıt vermiştir. Cemaleddin Afganî, delillere başvurarak
Renan’ın tezini çürütmekle kalmamış, Müslümanların Batı dünyasındaki
sözcüsü de olmuştur. Rahman, a.g.e, s. 300-302. Keddie, a.g.e, s. 202.
Yalçınkaya, a.g.e, s. 54. Şerif Mardin de Afganî ve öğrencisi Abduh’un bu
çabasına dikkat çekmiştir. Mardin, İslamcılık, s. 1401. Ayrıca bkz. Şerif
Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı, Modern Türkiye’de Din ve
Toplumsal Değişim, Çev. Metin Çulhaoğlu, 1. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1992, s. 222
166
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Afganî, İslam âleminin Batı karşısında geri kalmasının nedenini
Müslümanların milli

şuura

sahip olmamasında, milliyet

prensibine ve millî birliğe önem vermemesinde aramıştır. Bu
nedenle atomistik bir yaklaşımla milli benliğini bulan İslam
unsurlarının tek tek bir araya gelmesiyle kuvvetli bir İslam âlemi
ve medeniyetinin ortaya çıkacağını savunmuştur. Afganî’ye göre
“ittihad-ı

İslam”ın

Milliyetçilik

gerçekleşmesinin

fikrinin

kesinlikle

ön

ümmet

koşulu

budur.

anlayışına

zarar

vermeyeceğini, tam tersine birlik ve beraberlik hissini
kuvvetlendireceğini ifade eder. Bu nedenle ister Fars, ister
Hintli, ister Türk olsun bütün Müslüman kavimlerine ırka,
milliyete, cinsiyete önem vermeleri çağrısında bulunmuştur.
Milletin oluşumunda en önemli iki unsur olarak dil ve dini gören
Afganî, dinden daha kalıcı ve bağlayıcı olduğu için dile öncelik
vermiştir. “Vahdet-i Cinsiye Felsefesi ve İttihad-ı Lisanın
Mahiyet-i Hakikiyesi” adlı makalesinde de bu önceliği görmek
mümkündür. Ona göre dil birliği öylesine hayret verici bir
bağdır ki, amaçları farklı ve çeşitli olan aşiret ve kabileleri
milliyet

bayrağı

altında

toplayarak

birleştiren

yegâne

kuvvettir.167
“Vahdet-i lisan hayretengiz bir vesile-i rabıtadır. Vahdet-i lisan garazları
muhtelif aşiretleri, maksatları mütenevvi kabileleri cinsiyet (milliyet) sancağı
altında toplayarak maksada sevk eden yegâne vahdettir.” Afganî, “Vahdet-i
Cinsiye Felsefesi ve İttihad-ı Lisanın Mahiyet-i Hakikiyesi” başlıklı
makalesini 1870’te kaleme almıştır. Bu makale daha sonra Resulzâde
Mehmet Emin Bey tarafından çevrilerek “Türk Yurdu” dergisinde yayınlanır.
“Vahdet-i Cinsiye Felsefesi ve İttihad-ı Lisanın Mahiyet-i Hakikiyesi”, Türk
Yurdu, 1 Teşrinisani 1328, Yıl. 2, S. 2, s. 45-55.
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Afganî’nin İslam âlemini oluşturan unsurların kendi millî
uyanışlarını yaşaması ve milliyetçilik fikrinin İslam unsurları
arasında güçlenmesi düşüncesi Türkçüler tarafından da kabul
görmüştür. Özellikle Rusya kökenli Türk aydınları ile temas
neticesinde Osmanlı aydınları arasında etkili olmaya başlayan
Afganî’nin bu fikirleri, Türkçülüğün iki çok önemli ismi
Mehmet Emin Yurdakul ve sonrasında da Ziya Gökalp üzerinde
derin izler bırakmıştır. Cemaleddin Afgani ilki 1869 ve ikincisi
1892 olmak üzere iki defa İstanbul’a gelmiş ve ikinci gelişinde
II. Abdülhamit tarafından kendisine Nişantaşı’nda bir konak
tahsis edilmiştir. Mehmet Emin Bey, konağa sık sık ziyarette
bulunmuş ve ziyaretleri esnasında onun milliyetçi fikirlerinin
tesiri altında kalmıştır. Mehmet Emin Bey’in, “Beni o
yoğurmuştur… Cemaleddin’in ruhu bende yaşıyor” şeklindeki
kendi ifadesi bunun kanıtıdır. Nitekim Mehmet Emin Bey’in
ünlü

“Cenke

Giderken”

şiirini

bu

sıralarda

yazdığı

bilinmektedir. Şiirin Türkçü ve İslamcı motiflerle dolu olduğu
dikkat çekicidir. Şiirde din ve ırk eş değerde görülmektedir.
Emin Bey’e göre her ikisi de kutsaldır. Vatan, Tanrı kucağına
benzetilmiştir. Kitap, bayrak ve vatanın düşman tarafından
lekelenemeyeceğini, kutsallığını, temizliğini ifade etmiştir.
Mehmet Emin Bey, şiiri Cemaleddin Afganî’ye okuduğunda
Şeyh, “İşte sizin asıl edebiyatınız budur” yorumunu yapmıştır.168
Yalçınkaya, a.g.e, s. 69. Akçura, Türkçülüğün Tarihi, s. 86 ve 150-151.
Türk Yılı 1928, s. 389 vd. Çalen, a.g.e, s. 37. Ziya Gökalp de Afganî’nin
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Aynı şekilde Afganî’nin fikirleri İslamcı kanat üzerinde de derin
izler bırakmıştır ki, bu isimlerin başında Sait Halim Paşa
gelmektedir.169 Sait Halim Paşa dışında Şehbenderzade Filibeli
Ahmet Hilmi ve Said Nursî gibi önde gelen İslamcılar da
milliyetçilik fikri üzerinde düşünmüş, bu fikrin zararlarına işaret
etmekle birlikte Afganî’nin yaklaşımını benimseyerek içinde
bulunulan asırda bu fikre sırt çevirmenin yaratacağı tehlikelere
de dikkat çekmişlerdir.
1. Sait Halim Paşa
Sait Halim Paşa, “İslamlaşmak” adlı eserinde “kavmiyet” olarak
isimlendirdiği milliyetçilik fikrinin İslam âleminde kusurlu bir
inceleme ve hatalı bir muhakeme ile ele alındığına işaret etmiş
ve kendi bakış açısına göre milliyetçiliğin olumlu ve olumsuz
Mehmet Emin Yurdakul üzerindeki etkisine işaret etmektedir. Emin Bey’in
kendi ifadesine göre ona Türkçülüğü aşılayan Cemaleddin Afganî olmuştur.
Gökalp’e göre Mısır’da Şeyh Muhammed Abduh’u, Kuzey Türkleri arasında
Ziyaeddin bin Fahreddin’i yetiştiren bu büyük İslam reformisti, Türk
vatanında Mehmet Emin Bey’i bularak, halk lisanında halk vezninde
milliyetperverane şiirler yazmaya teşvik etmiştir. Gökalp, a.g.e, s. 26.
Sait Halim Paşa, “İslamlaşmak”, “Buhran-ı İçtimaîmiz” ve “İnhitat-ı İslam
Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye” adlı eserlerinde İslam birliği ve milliyet
konularına temas etmiştir. Ferhat Ağırman, “İslamcı Bir Düşünür Olarak Sait
Halim Paşa’da Milliyetçi Yaklaşımlar”, Türkiye Yazarlar Birliği Dil,
Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sait Halim Paşa, Yıl 1, S. 3, 2011, s. 27
vd. M. Cengiz Yıldız, “Said Halim Paşa’da Üç Tarz-ı Siyaset: Batılılaşma,
İslamcılık ve Milliyetçilik”, Türkiye Yazarlar Birliği Dil, Edebiyat ve Sosyal
Bilimler Dergisi, Sait Halim Paşa, Yıl 1, S. 3, 2011, s. 45 vd. M. Hanefi
Bostan, “Said Halim Paşa’da İslamlaşmak Düşüncesi”, Türkiye Yazarlar
Birliği Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sait Halim Paşa, Yıl 1, S. 3,
2011, s. 81 vd. Ömer Faruk Altıparmak ve Cüneyd Altıparmak, “Said Halim
Paşa Düşüncesi Üzerine Bir Derkenar” Türkiye Yazarlar Birliği Dil, Edebiyat
ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sait Halim Paşa, Yıl 1, S. 3, 2011, s. 195 vd.
169
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yanlarını açıklamıştır.170 Ona göre “kavmiyet” fikri, Dünya
Savaşı’nı doğuran sebeplerin ilkidir. “Millî hodkâmlık” yani
milli bencillik olarak isimlendirilebilecek olan milliyetçilik en
büyük vahşeti insanlığa yaşatmış ve bu bencilliğe ile Batı, kendi
yarattığı medeniyeti kendi elleriyle yıkmakla asıl yüzünü
göstermiştir.171 Batı’nın bencil ve başkasına yaşama hakkı
tanımayan bu yüzünün, Sait Halim Paşa dışında diğer İslamcılar
tarafından da yoğun bir şekilde eleştirildiğini hatırlamakta fayda
var. Mehmet Akif’in “Çanakkale” şiirinde geçen “Maske
yırtılmasa hala bize afetti o yüz… Medeniyet denilen kahpe,
hakikat yüzsüz…” mısraları ile İstiklal Marşı’nda yer verdiği
“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” mısrası bu bakış
açısının uzantılarıdır.
Sait Halim Paşa’ya göre Tanzimat’tan beri süre gelen Batı’yı
körü körüne taklit etmenin sonuçlarından biri de “kavmiyet”
fikridir. Ona göre Osmanlı aydınları da bunu öylesine bir
saplantı haline getirmişlerdir ki, gözlerinin önünde çok büyük
felaketler yaşandığı halde bu fikri “yüksek bir gaye-i insanîye”
olarak kabul etme çabasındadırlar.172 Aynı şekilde “Buhran-ı
Prens Mehmed Said Halim Paşa, İslamlaşmak, Darülhalife Hukuk
Matbaası, 1337, s. 21. İsmail Kara, “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” adlı
çalışmasında Sait Halim Paşa’nın söz konusu eserini günümüz Türkçesi ile
vermiş ve burada “kavmiyet” kelimesi yerine “ırkçılık” kelimesini
kullanmıştır. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 125.
170

Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 22. Yıldız, Said Halim Paşa’da Üç
Tarz-ı Siyaset, s. 59.

171

172

Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 23.
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İçtimaîmiz” adlı eserinde de Batı taklitçiliğini eleştiren Sait
Halim Paşa, Osmanlı aydınlarının kendi millî, fikrî ve ahlakî
varlıklarını meydana getiren değerleri küçümseyip tahkir
ettiklerine dikkat çekmiştir. Ona göre bugünkü durumun nedeni
taklitçilik neticesinde kurulan sahte bir dünya içerisinde
“varmak istediğimiz hedefin ne olduğunu bilemeyişimizdir.”173
Sait Halim Paşa, “bencil” bir içeriğe sahip olduğu için insanlığı
büyük bir felakete

sürüklemiş olan “kavmiyet”

fikrini

eleştirmekle

bu

devrin

birlikte

fikri

içinde

bulunulan

vazgeçilmez bir gerçeği olarak da kabul etmiştir. Özellikle
uluslararası ilişkilerde milliyet prensibinin hiçbir zaman yok
olmayacağını, her milletin kendine has özellikleri bulunduğunu
ve bu sayede Alman’ın Fransız olmakta, Fransız’ın da İngiliz’e
dönüşmekten korunacağını ifade etmiştir. Buradan da anlaşıldığı
gibi Sait Halim Paşa’nın düşüncesinde “milliyet” kavramı,
kültürel bir zemine oturmaktadır. Ona göre insanlık milletler
arasında dayanışmayı geliştirmek istiyorsa, öncelikle her millet
kendi içinde dayanışmayı temin etmelidir. Dikkat edilecek
olursa Sait Halim Paşa’nın bu yaklaşımı Cemaleddin Afganî’nin
yaklaşımı ile birebir örtüşmektedir. Cemaleddin Afganî’nin aynı
yaklaşımı İslam milletleri ölçeğinde, “ittihad-ı İslam” özelinde
savunduğuna ve İslam birliğinin oluşması için öncelikle o birliği
oluşturacak İslam unsurlarının tek tek kuvvet kazanmaları
Mehmed Said Halim, Buhran-ı İçtimaîmiz, Ahmet İhsan ve Şürekâsı
Matbaacılık, İstanbul, 1332, s. 4-7. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.
1, s. 151-153.
173
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gerektiği düşüncesini savunduğuna yukarıda değinmiştik. Sait
Halim Paşa, İslam unsurlarını bir arada toplamaya çalışarak
“İslam beynelmileliyeti”nin peşine düşmüştür. Ancak bunun ön
koşulu olarak tıpkı Afganî gibi İslam milletlerinin kendi
kültürlerinin takipçisi olmalarını, Batı’yı körü körüne taklitten
vazgeçmelerini ve millî benliklerini muhafaza etmelerini
istemiştir. Bu nokta, Sait Halim Paşa’nın fikirsel olarak
Türkçülere en fazla yaklaştığı noktadır.174
Sait Halim Paşa, Türk millî kültürünün İslam’ın ahlakî ve
içtimaî yapısından doğduğunu, onun içinde ve ona özgü bir
yapıda gelişmek suretiyle varlığını devam ettirdiğini ifade
ederek “milliyeti” dinin içerisinde ve ondan beslenen bir
konuma oturtmuş, onun bir parçası olarak ele almıştır.
Arkasından da bize yine Cemaleddin Afganî’yi hatırlatacak şu
ifadelere yer vermiştir:

Sait Halim Paşa “İslamlaşmak” adlı eserinde konuyu şu ifadelerle
açıklamıştır: “…Bütün ilmî gerçekler gibi hakayık-ı İslamîye’nin de vatanı
yoktur. Bir İngiliz riyaziyatı, bir Alman hey’eti (astronomisi) bir Fransız
kimyası olamazsa ayrı ayrı Türk, Arap, Acem yahut Hint Müslümanlığı da
olamaz. Fakat sadece fen ve deneye dayanan gerçekler bütün insanların ortak
irfanını temsil etmelerine rağmen bir takım kültürlerin doğmasına sebep
oluyorlarsa, İslamî gerçekler de ahlâk ve sosyal yapısı bakımından İslamî
fakat millî olan bir takım kültürlerin meydana gelmesine imkan tanırlar…”
Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 25. Ferhat Ağırman da Sait Halim Paşa’nın
Batı taklitçiliğinin reddi, milliyet kavramına kültürel bir anlam yükleme ve
bununla alakalı olarak her milletin kültürel değerlerine sahip çıkması, milli
benliğini muhafaza etmesi konularında Türkçülerle aynı bakış açısına sahip
olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Ağırman, a.g.e, s. 31.
174
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“Şimdi teşkilat-ı içtimaîye-i cihanın en mükemmel tarzı,
cemiyet-i beşerîyeyi millet itibariyle tasnif etmekten ibarettir.
Bunu kabul edince İslamî hakikatlerin en parlak bir surette
tezahür etmesine ve en iyi bir yolda tatbik olunmasına müsait
yegâne muhitin de milletlere ayrılmış cemiyet-i beşeriyeden
başkası olamaması tabiîdir. Kezalik millet esası üzerine
müteşekkil bir cemiyetin tekamülü, kendisini vücuda getiren
ferdin tekâmülüne vabeste bulunmak ne kadar bedihi ise
İslam’ın tekamül-ü ferdîyi araması da ayniyle öyledir…”175
Sait Halim Paşa, İslam öğretisine de uygun olarak, insanlığın en
mükemmel biçimde yaşayabilmesi için milletlere ayrılması
gerektiği düşüncesindedir.176 Buradan hareketle de İslâm
âleminin

milletlere

ayrıldığını

ve

her

milletin

kendini

geliştirmek ve kendi milli birliğine önem verip, onu korumakla
aslında İslam birliğini korumuş olduğunu savunmuştur. Ona
göre İslam unsurlarının uluslararası alanda güçlü bir birliktelik
oluşturmasının, yani “İslam beynelmileliyetinin” ön koşulu,
güçlü İslam milletlerinin varlığında yatmaktadır. Bu noktada
Sait Halim Paşa, Cemaleddin Afganî’den hareketle Türkçülere
doğru bir adım daha atarak İslamiyet’in kavmiyeti/milliyeti
reddettiği şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etmiştir.
Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 25. Çetinsaya, İslamcılıktaki
Milliyetçilik, s. 434.
175

Hucurat Suresi’nde (49/13) “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek
ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi kabilelere ve
kavimlere ayırdık…” ayeti yer almaktadır.
176
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Ona göre İslamiyet’in reddettiği şey kavmiyet/milliyet değil;
“asabiyet” yani ırk ve soy fikridir.
“… İslamiyet ebnâ-yı beşer arasında mevcut ırk ve menşe’
farklılıklarını kabul etmemekle insanı ırka bağlı bir unsur değil;
içtimaî, siyasî bir unsur telakki ettiğini ispat eylemiş olur.
Binaenaleyh ferdi, bir amil-i içtimaî ve siyasî telakki etmek,
kavmiyeti istemek ve onu kabul ettiğini gösterir. Zira kavmiyet
yekdiğerine kaynaşabilen bir takım ânâsır-ı içtimaîye ve
siyasîyenin birleşmesidir. Yani uzun müddet bir arada yaşamış,
aynı lisan ile konuşur, müşterek hissiyat ve efkâra sahip,
kendilerine mahsus bir sanat, bir edebiyat vücuda getirmiş
velhasıl diğer beşer kümelerinden temayüzlerine medar olacak
ahlakî ve ruhanî bir hars ibda’ etmiş fertlerin ittihadından başka
bir şey değildir. O halde İslam, “milliyeti” inkâr ediyor, hatta
kuvvetten düşürüyor tarzında tefsire hiçbir surette imkân yoktur.
İslam’ın hücum ettiği bugünkü kavmiyetin zilletleri, hurafeleri,
hodkâmlığıdır…”177
Sait Halim Paşa, her milletin sorunlarının kendi bünyesinden
doğduğunu ve bu nedenle çözümünün de o bünyeye uygunluk
göstermesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etmiştir. Eğer bir
millet sorunlarının çözümünde başka milletlerin çözüm yollarını
kullanıyorsa, onarılması mümkün olmayan zararların açılmasına
Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 26. Çetinsaya, İslamcılıktaki
Milliyetçilik, s. 435.
177
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neden olacaktır. Nitekim Sait Halim Paşa “Batılılaşma”
noktasındaki başarısızlığın nedenini de bu etkende aramıştır. O
halde Sait Halim Paşa’ya göre yapılması gereken millî benliğe,
millî kültüre ve içtimaîyata uygun çözümler bulmaktır. Yani
İslam’a ve millî kültüre uygun bir ilerleme yolunu takip
etmektir. Türk milleti bu yolu ancak ve ancak İslam’da bulabilir,
çünkü İslam onun “manevî vatanıdır.” Sait Halim Paşa’ya göre
millî olan ile dinî olan karışmış, kaynaşmıştır. Bu adeta millî bir
kanun, bir ananedir ve insanın üzerinde yaşadığı vatandan çok
daha kıymetlidir.178
Sait Halim Paşa’nın İslamiyet’in milliyet fikrine karşı olmadığı
tezini savunduğu bir başka eseri de “İnhitat-ı İslam Hakkında
Bir Tecrübe-i Kalemîye”dir. Ana konu olarak İslamiyet’in
gerileme nedenlerini işlediği bu eserde “Müslüman milletler”
kavramına ve onların millî benliklerine yer vermiştir. Sait Halim
Paşa, Türkleri kurtaracak tek şeyin İslam olduğunu, İslamiyet ile
Türk millî

kimliğinin birbirinden ayrılmasının mümkün

olmadığını, İslam medeniyeti içerisinde harmanlanmış “millî
değerler” bütününün, medeniyet yolunda ilerleme noktasında
topluma rehber olacağına işaret etmiştir.179

Said Halim Paşa, Buhran-ı İçtimaîmiz, s. 12-14. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 154-156. Yıldız, Said Halim Paşa’da Üç Tarz-ı
Siyaset, s. 57. Ağırman, a.g.e, s. 33.
178

Mehmed, İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemîye, Matbaa-yı
Amire, İstanbul, 1334, s. 13.
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Sait Halim Paşa millî benlik ile dini içiçe sokmuş ve aynı
zamanda bunları korumak zorunluluğuna işaret etmiştir. Bu
sayede millî benliği koruyarak İslam’a da hizmet edilmiş olunur.
Bütün

İslam

milletlerini

kendi

benliklerini

koruyarak,

İslamiyet’i korumuş olma görevine davet etmektedir.180 İslam
âlemini meydana getiren her bir milletin önce kendi toplumuna
karşı görevleri olduğunu ifade eden Sait Halim Paşa bu görevleri
özel ve genel olarak ikiye ayırmıştır. Özel görevleri her ferdin
ahlâkî ve fikrî seviyesini yükseltmek ve toplumsal ve siyasal
hayata İslam ahlâkını yansıtmaktır. Genel görevler ise diğer
İslam milletleri ile bir dayanışma sağlamak, ilerleme ve
gelişimlerine yardımcı olmaktır.181
Sait Halim Paşa, bu düşünceleriyle aşağıda daha ayrıntılı ele
alacağımız üzere Ziya Gökalp özelinden Türkçülere oldukça
yakınlaşmıştır.

Her

ikisi

kavramlarına

yer

vermiştir.

Biri

öncelik

tanımıştır.

beynelmileliyete

de

hars/kültür

ve

medeniyet

milliyete,

diğeri
Milletleri

“beynelmileliyetten” ayıran şey sahip oldukları ahlakî, ruhî bir
kültürdür ve din bunun bir parçasıdır. Her ikisi de İslamiyet’in
kavmiyeti reddetmediği düşüncesini savunmuşlardır.

Mehmed, İnhitat-ı İslam Hakkında, s. 30. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 1, s. 174.
180

181

Mehmed, İnhitat-ı İslam Hakkında, s. 31.
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2. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi
İslamcılık akımı içerisinde Cemaleddin Afgani’den izler taşıyan
isimlerden bir diğeri de Şehbenderzade Filibeli Ahmet
Hilmi’dir.182 “İttihad-ı İslam” fikrini savunan Ahmed Hilmi, ilk
sayısını 17 Aralık 1908’de İstanbul’da çıkardığı “İttihad-ı
İslam” dergisinde bu fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Başlığının
altında “Menâfi-i İslamîyeye ve Osmanîyeye hadimdir”
ifadesinin

bulunduğu

derginin

ilk

sayısında

yer

alan

“Ceridemizin Neşrindeki Âmâl-i Muazzez” başlıklı yazıda,
derginin İslam birliğinin temini için çıkarıldığı ifade edildikten
sonra “İttihad-ı İslam ne demektir?” sorusuna yanıt aranmıştır.
İslam birliğinden maksat, yeryüzünün çeşitli yerlerindeki
Müslüman milletlerini tek bir hükümetin hâkimiyeti altında
toplamak değildir. Böyle bir fikir bütün “kavanin-i tarihîye,
tabiat ve ihtiyacât-ı beşerîyeye mugayyir” olduğu gibi bu fikre
şimdi ve her zaman “mecnûnâni bir nazarla” bakılacaktır. İslam
âleminin siyasal anlamda birliğini bir hayal olarak değerlendiren
Filibeli Ahmet Hilmi, Müslümanların asıl birliğini “tarz-ı
tefekkür, sevk-i ihtisasat, âmâl-i maddîye ve manevîyede
müşareket, ahvâl-i ruhîye ve içtimaîde lisan, kavmiyet ve ekalim
ihtilaflarına rağmen müşabehet ve müttehitliğinde” görmüştür.
Şehbenderzade, “ittihad-ı İslam” ile maksadın ne “dinî ittihad-ı
İslam” ne de “siyasî ittihad-ı İslam” olduğunu belirtir. “Demek
Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Abdullah Uçman, “Şehbenderzade
Ahmed Hilmi (1865-1914)”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, Ankara, 2010,
s. 424-425.
182
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ki maksat olan ittihad-ı içtimaî-i İslam’dır.”183 Filibeli Ahmet
Hilmi, “ittihad-ı içtimaî-i İslam” kavramını ise birbirini
destekleyen farklı İslam milletlerinin ve hükümetlerinin sosyal,
kültürel ve ahlakî olarak dayanışması olarak izah etmiştir.
Buradan hareketle de Şehbenderzade’nin, milliyet/kavmiyet
kavramını Cemaleddin Afganî’nin bakış açısıyla ele aldığını
görmek mümkündür. O da din ve milliyet/kavmiyeti içi içe
sokmuş ve birbirine eş değer görmüştür.184 Söz konusu
yaklaşımla, din ve milliyet/kavmiyeti içinde barındıran milli
kültürün korunmasını savunmuştur ki, bu da onu Batı
taklitçiliğinin reddedilmesi sonucuna götürür. 185 Şehbenderzade
de Sait Halim Paşa gibi temelde Türk millî benliğini ve İslam
medeniyetini yok ettiği düşüncesiyle Batı taklitçiliğine karşı
çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Şehbenderzade Ahmet

Filibeli Hilmi, “Ceridemizin Neşrindeki Âmâl-i Muazzez” İttihad-ı İslam,
4 Kanunievvel 1324, No. 1, s. 1-2.

183

Bunun yanı sıra Filibeli’nin kavmiyet ve din kavramlarını birbirine
ilintilediğine ve bu suretle tıpkı Sait Halim Paşa gibi Türkçülere yakın
durduğuna bir başka kanıt da Türkçülerin önemli isimlerinden Ahmet
Ağaoğlu’nun, Filibeli’nin 1910 yılından itibaren haftalık olarak çıkarmaya
başladığı “Hikmet” dergisi yazı heyetinde yer almasıdır. Ağaoğlu’nun burada
Kafkasya ve Orta Asya Müslümanları hakkında yazılar kaleme aldığı
görülmektedir. Ahmet Agayef, “Kafkasya Müslümanları”, Hikmet, 8 Nisan
1326, Nu. 1, s. 3-4. Ahmet Agayef, “Kafkasya Müslümanları”, Hikmet, 15
Nisan 1326, Nu. 2, s. 7. Ahmet Agayef, “Kafkasya Müslümanları”, Hikmet,
29 Nisan 1326, Nu. 4, s. 6-7.
184

M. Sait Özervarlı, “Şehbenzderzade Ahmed Hilmi, Fikirleri”, TDV, İslam
Ansiklopedisi, C. 38, Ankara, 2010, s. 426-427.

185
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Hilmi dini, milli kültürün bir parçası saymakla din ve milliyet
kavramlarını aynı potada eritmektedir.186
“… Biz onların ticaret, iktisat ve ziraat usullerine, yardımlaşma
ve şefkat, fazileti himaye vs. gibi alınması feyiz ve
yükselmemize sebep olacak içtimaî teşkilatlarına rağbet
etmiyoruz. Piyano çalmak, alafranga şarkı söylemek, modaya
göre on türlü kıyafete girmek… yürüme ve gezme tarzında bin
çeşit tuhaflıklar göstermek, çocuklarımızı milliyet haricinde
terbiye etmek, kendisini ve vatanını yabancısı yapacak fikirlerle
doyurmak, türlü renkte alkollü içkiler yutmak, din ve fazilet
hislerinden soyutlamak… İşte Avrupa medeniyetinden bây ü
gedâlarımızın almaya ve taklit etmeye kalkıştığı şeyler.
Bunlar mütekâmil, zengin ve zinde bir milleti zayıf düşürmeye,
mahvetmeye ve inkıraza düşürmeye kâfi iken, uyanışla
yükselmeye niyet etmiş ve gerilemeden kurtulmaya azmetmiş
milletleri, biz Müslümanları, o düştüğümüz gerileme ve esaretin
çıkmaz sokağında ebediyen bırakacağı şüphesizdir…”187
Şehbenderzade Ahmet Hilmi “Hikmet” mecmuasında gerek kendi ismi
gerekse “Şeyh Mihridin Arusi” takma adıyla kaleme aldığı yazılarında Batı
medeniyetini körü körüne taklitçiliğinin millî bünyede açacağı zararlara ve
Avrupa emperyalizminin İslam âlemi üzerindeki emellerine ağırlık vermiştir.
Ahmed Hilmi, “Âlem-i İslam’da İngiliz-Cermani Rekabeti, İran’da Rekabet1”, Hikmet, 8 Nisan 1326, Nu. 1, s. 1-2. Mihridin Arusi, “İçtimai İcabat: Ne
Haldeyiz Ne Yapmalıyız?”, Hikmet, 8 Nisan 1326, Nu. 1, s. 2-3. Mihridin
Arusi, “Avrupa Medeniyeti Nereden Geldi, Bu Medeniyetin Doğru İsmi
Nedir?”, Hikmet, 22 Nisan 1326, Nu. 3, s. 3-4.
186

Şeyh Mihridin Arusi (Şehbenderzade), Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve
Avrupa – Müslümanlara Rehber-i Siyaset, Dersaadet, 1327, s. 2-11’den
aktaran Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 23-24.
187
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Filibeli Ahmet Hilmi, 1913’te Darülfünun gençlerine verdiği
“Hangi

Meslek-i

Felsefîyi

Kabul

Etmeliyiz?”

başlıklı

konferansta “Vatan ve milletimizi yükseltmek için mevcut
felsefi doktrinlerden hangisini seçmenin uygun olacağı” sorusu
ile üniversite gençlerinin dikkatini bu noktaya toplamaya
çalışmıştır.188 Ahmet Hilmi, Batı taklitçiliğini eleştirmekle
birlikte Müslümanların Batılı bir değer olan milliyet kavramına
sırt çevirmelerine de karşı çıkmaktadır. Dünyada bütün milletler,
kendi refah ve saadetleri için çalışırken ve bunun öncelikli şartı
olan milliyet fikrine sarılırken, İslam milletlerinin buna sırtını
dönmesine

karşı

çıkmış,

bu

tavrı

aptallık

olarak

değerlendirmiştir.
“Bir İngiliz kendi milletinin, İngilizliğin saadetine dünyaya yok
etmeye hazır; bir Alman, Almanlık için her şeye amade. Bir
Fransız ve İtalyan da öyle… Bütün bu milletlerin saikı hatta
kuvvet ve saadetlerinin sebebi fertlerinin milliyetçi ve hatta
milliyetperest (milletine tapar) oluşlarıdır. Biz bu hakikati
görmüyoruz

ve

milliyetçilik

düşmanlığını

zavallı

memleketimize faydalı olur zannediyoruz. Bilemeyiz göz
önündeki günlük zararlarımıza karşılık, üstelik akıl ve

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Üniversiteli Gençlerle Bir
Konuşma, Milletimizi ve Vatanımızı Yükseltmek İçin Hangi Yolu Seçelim?
Bedir Yayınevi, İstanbul, 1963, s. 11.
188
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anlayışlılık taslamamıza rağmen bu derece safdillik ve aptallığı
nasıl tecviz ediyoruz?..”189
Görüldüğü üzere Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, tıpkı Sait
Halim Paşa gibi Batı taklitçiliğine karşı olmakla birlikte Batılı
bir değer olan “milliyet/kavmiyet” kavramını reddetmemiş ve bu
açıdan Afganî ile aynı yaklaşımı benimsemiştir. Filibeli Ahmet
Hilmi, kavmiyet konusunda millî benliğimize, kültürümüze, bizi
biz yapan değerlere, din, kavmiyet ve dil meselelerine dikkat
etmek

gerektiğine

vurgu

yapmaktadır.

Bununla

birlikte

Şehbenderzade için din ve kavmiyet, yerine göre birleştirici,
yerine göre de ayrıştırıcı bir içeriğe sahip olabilmektedir. İslam
milletleri söz konusu olduğunda din ve kavmiyet kavramlarını
birleştirici bir içerikle kullanmakta, gayrimüslim unsurlar söz
konusu olduğunda Batı emperyalizmi nedeniyle özellikle
“kavmiyet”in ayrıştırıcı, bölücü bir içeriğe sahip olduğuna
dikkat çekmektedir. Bu noktada Şehbenderzade’nin, Batı’yı
körü körüne reddeden ya da onu her yönüyle taklit eden bir
yaklaşıma karşı çıktığını, bunun yerine “Ne taassup, ne taklit”
sloganını benimsediğini söylemek mümkündür. 190

Şehbenderzade, Üniversiteli Gençlerle Bir Konuşma, s. 24. Bununla
birlikte Şehbenderzade, kavmiyet fikrinin milli ve dini bir taassup haline
gelmesine karşı çıkmış ve bunu yaparak bize yine Sait Halim Paşa’yı
hatırlatmıştır. Said Halim Paşa, İslamlaşmak, s. 22. Yıldız, Said Halim
Paşa’da Üç Tarz-ı Siyaset, s. 59.

189

190

Özervarlı, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, s. 425.
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“Öncelikle her kavim gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim
olsun kavmiyet ve hususiyetlerin devamının zaruri şartları olan
din ve adetlerin, dil ve temayüllerin muhafazasını talep ediyor…
Lakin bugün bütün Osmanlı unsurlarının istekleri meşru sınırlar
içinde kalmıyor… Bazı unsurların isteklerinin Osmanlılıkla telif
edilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Maatteessüf bazı
Osmanlı vatandaşlarımızın milliyet merkezi İstanbul değil,
Atina’dır. Nasıl ki bazı Bulgar vatandaşlarımıza göre merkez
Sofya’dır…”191
Bu ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Şehbenderzade, milli
varlığın devamlılığı için dine önem vermiş, böylece milli benlik
ve dini içiçe sokmuştur. İkinci dikkat çeken nokta, “millet”
kavramını geleneksel Osmanlı millet sistemine bağlı kalarak din
merkezli bir şekilde (Müslüman ve gayrimüslim) tarif etmesi
olmuştur. Müslüman unsurların imparatorluktan ayrılmayı asla
düşünmediği bir ortamda, gayrimüslim unsurlar imparatorluktan
ayrılmış olsalar bile geride kalacak Müslümanların önündeki tek
tercih “ittihad” olacaktır. Meseleyi bu çerçevede ele alan Ahmet
Hilmi, yayınladığı “Hikmet” dergisinin başlığı altında, Âlî
İmran Suresi’nin 103’üncü ayetinde yer alan “Va’tesimu… ve lâ
teferruku - İttihat hayattır, tefrika memattır” ifadesine daima yer
vermiştir. Eğer Osmanlı İmparatorluğu parçalanacak olursa, bu
yalnızca Türklerin değil, bütün İslam âleminin felaketi olacaktır.
191

Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 29.

134 | Dr. Kenan ÖZKAN

“Ya biz, ya biz Müslümanlar? Acaba ortadan Osmanlılık kalksa
Arnavutların,

Arapların,

Kürtlerin

istiklallerini

muhafaza

etmeleri tasavvur edilebilir mi?” Bu soruya “Hiçbir zaman…”
yanıtını veren Şehbenderzade için Müslümanların tek ümidi
Osmanlı’dır. İslam unsurunu merkeze alan ve etrafına
gayrimüslim unsurları yani geneli itibariyle “Osmanlı” milletini
konumlandıran bir yaklaşıma sahiptir. Ahalinin ekseriyetini
Müslümanlar oluşturduğuna göre devletin merkezinde de onlar
olmalıdır. Ahmet Hilmi böylece ileride inceleyeceğimiz üzere
Köprülü’nün “Türklük, İslamlık, Osmanlılık” makalesindeki
çizgisine oldukça yakınlaşmıştır.
3. Said Nursi
Tıpkı Sait Halim Paşa ve Şehbenderzade Ahmed Hilmi gibi Said
Nursi’nin görüşlere de İslamcılık fikrini milliyet kavramına
yakınlaştırmaktadır.192 Said Nursi, “Mektubat” adlı eserinde
“Sana ‘Said-i Kürdî’ diyorlar belki sende milliyetçilik fikri
var?” sorusunu kendisine yöneltmiş, bu soruya “İslamiyet
cahiliye ırkçılığının kökünü kazımıştır” hadisi ile yanıt
vermiştir:

Said Nursi’nin hayatı ve fikirleri için bkz. Bediüzzaman Said Nursi,
Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yayınları, İstanbul, 2011. Mardin, Bediüzzaman
Said Nursi Olayı, s. 71 vd. M. Hakan Yavuz, “Bediüzzaman Said Nursi ve
Nurculuk”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İslamcılık, C. 6, 2. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 264 vd. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 2, s. 313 vd.
192
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“Hey Efendiler! Eski Said’in ve yeni Said’in yazdıkları
meydanda… Onları şahit gösteriyorum ki, ben ‘İslamiyet
cahiliye asabiyetini kesip atmıştır’ katî fermanıyla eskiden beri
menfî milliyetçiliğe ve ırkçılığa, Avrupa’nın bir nevî illeti
olduğundan, öldürücü bir zehir gözüyle bakmışımdır. Ve
Avrupa, Batı’nın o hastalığını İslam toplumunun içine atmış ki,
bölsün parçalasın, yutmaya hazır hale getirsin. Eskiden beri o
Frenk illetini tedaviye çalıştığımı talebelerim ve benimle
görüşenler biliyor…”193
Said Nursi, Sait Halim Paşa gibi Batı’dan geldiğini düşündüğü
milliyetçiliğin “menfi” yani olumsuz yönüne dikkat çekmiş ve
bunu İslamiyet öncesi Cahiliye döneminin “asabiyet” fikri ile bir
tutmuştur. Batının İslam âlemini bölmek için kullandığı “menfi
milliyetçilik” fikrine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamakla
birlikte bunun faydalı tarafları da olabileceğine işaret etmiş ve
aşağıda inceleyeceğimiz üzere “müspet milliyetçilik” kavramına
değinmiştir.
Said Nursi’nin din ile milliyeti birbirinden ayırmadığı oldukça
açıktır. Sultan V. Mehmet Reşad’ın Rumeli’ye yaptığı seyahat
heyeti arasında yer alan Said Nursi’nin, bu seyahat sırasında
trende karşılaştığı iki gençle yaptığı sohbetten bunu anlamak

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Haz. Adnan Kayıhan, İlhan Atılgan,
Ufuk Yayınları, İstanbul, 2014, s. 59-60.
193
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mümkündür.194 Gençlerin “Hamiyet-i dinîye mi, yoksa hamiyeti millîye mi daha kuvvetli, daha lazım?” sorusuna şu yanıtı
vermiştir:
“Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet
bizzat müttehittir; itibarî, zahirî, arızî bir ayrılık var. Belki din,
milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine ayrı ayrı bakıldığı zaman;
hamiyet-i dinîye avam ve havassa şamil oluyor. Hamiyet-i
millîye yüzden birisine, yani menfaat-i şahsîyesini millete feda
edene münhasır kalır. Öyle ise; hukuk-u umumîye içinde
hamiyet-i dinîye esas olmalı, hamiyet-i millîye ona hadim ve
kuvvet ve kalesi olmalı…”195
Din ile milliyeti birbirinden ayırmayan Said Nursî, din ve
milliyetin sadece görünüş itibariyle ve sunî bir ayrıma tabi
tutulabileceğini, bunların birbirlerine hizmet eden ve birbirlerini
tamamlayan kavramlar olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte
iki kavram arasında önceliği dine vermiştir. Milliyet ona yardım
eden ve tamamlayan bir kavramdır. Doğu dünyası için bu durum
tarihi bir gerçekliktir. “Hususen biz Şarklılar, Garplılar gibi
Sultan V. Mehmet Reşad’ın Rumeli gezisi 5-26 Haziran 1911 tarihleri
arasında gerçeklemiş ve Said Nursi geziye katılan Trabzon ve Erzurum heyeti
içerisinde yer almıştır. Kemalettin Kuzucu, “Balkanlarda Son Osmanlı
Padişahı: Sultan V. Mehmed Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahati”,
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, 2017,
s. 7-8. Nesimi Yazıcı, “İsmail (Tuncu) Bey’in Hatıra-i Seyahatinde Sultan
Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Kosova”, Belleten, C. LXXVIII, S. 283, Aralık
2014, s. 1103 vd.
194

Bediüzzaman Said Nursi, Hutbe-i Şamîye, Envar Neşriyat, İstanbul, 1990,
s. 64-65. Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, s. 81. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 2, s. 339.
195
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değiliz. İçimizde kalplere hâkim olan hiss-i dindir” diyerek Batı
dünyasıyla olan farklılığa temas etmektedir. Said Nursî,
bunlardan hangisine daha fazla önem vermek gerektiğini ise şu
şekilde açıklamıştır:
“Hamiyet-i millîye ve İslamiyet milleti, Türk ve Arap içinde
tamamıyla mezc olmuş ve kabil-i tefrik olmaz bir hale gelmiş.
Hamiyet-i İslamiye en kuvvetli ve metin, arştan gelmiş bir
zincir-i nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvet-ül-vuskadır,
tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaledir…”196
Said Nursî için din, ilahî hiç kopmayacak sağlam bir bağdır. Bu
nedenle din, milliyete göre daha kuvvetli bir birleştiricidir,
haliyle ona daha çok önem verilmelidir. Ancak milliyeti de göz
ardı etmez ve bu bağı kuvvetlendirdiğinin altını çizmiştir.
“Mektubat” adlı eserinin “26’ncı Mektup 3’üncü Mesele”sini bu
konuya ayırmış ve Hucurat Suresi (49/13)’ni örnek göstererek
yedi noktada milliyet kavramına temas etmiştir.197 Said Nursi bu
ayeti, İslamiyet’in “tearüf” ve “teavün” yani Müslümanların
birbirileri

ile

yardımlaşması

tanışması,
prensiplerine

kaynaşması
temas

ve

ettiğine

birbirleriyle
kanıt

olarak

göstermiştir. İslamiyet’i büyük bir orduya benzetir. Ordu nasıl ki
Said Nursi, Hutbe-i Şamîye, s. 65. Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, s. 82.
Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2, s. 339.
196

Said Nursi, Mektubat, s. 292. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2,
s. 340. Hucurat (49/13): “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir
kadından yarattık ve birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve
kabilelere ayırdık…”
197
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alaylara, taburlara, bölüklere, takımlara ayrılmıştır ve bu
ayrılmanın sebebi yardımlaşma, dayanışma ve iş bölümüdür,
İslamiyet de böyle farklı milletlere topluluklara bölünerek
Müslümanlar

arasında

yardımlaşma

hedeflemiştir.

Ordunun

kısımlara

ve

dayanışmayı

ayrılmasının

nedeni

tümenlerin tümenlerle, alayların alaylarla, takımların da bir
başka takımla mücadeleye girerek birbirlerini yok etmeleri
değildir. Allah da insanları milletlere ve topluluklara bu amaçla
ayırmamış, ayetin de işaret ettiği gibi birbirlerini tanımaları ve
yardımlaşmaları için ayırmıştır. Müslümanlar milletlere ve
kabilelere ayrılsa da yaratıcıları, peygamberleri, kitapları,
kıbleleri, vatanları birdir.
“İslam âlemi milletlere ve topluluklara bölünmüş büyük bir
ordudur. Fakat o milletlerin bin bir tane ortak yönü var:
Halikleri bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir,
kitapları bir, vatanları bir, bir, bir, bir… Binlerce bir. İşte bu
kadar bir; kardeşliği, muhabbeti ve birliği gerektiriyor. Demek
milletlere, topluluklara ayrılma ayetin ilan ettiği gibi karşılıklı
yardımlaşmak ve tanışmak içindir; bir diğerini inkâr etmek ve
düşmanlık için değil.”198
Sait Halim Paşa gibi Said Nursî de “milliyetçilik fikri şu sıra çok
ileri gitmiş” diyerek, içinde bulunulan çağ açısından bu fikrin
önemine temas etmiştir. Ancak milliyetçilik fikrinin menfi

198

Said Nursi, Mektubat, s. 292.
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yönüne dikkat çekmiştir. “Bilhassa aldatıcı Avrupa zalimleri
bunu Müslümanların içinde menfi bir şekilde uyandırıyor ki,
onları parçalayıp yutsunlar.” Said Nursi, Avrupa’nın elinde
İslam âlemine karşı güçlü bir silah pozisyonunda olan milliyet
fikrine işte bu nedenle kayıtsız kalınamayacağına işaret etmiştir.
Ona göre “Milliyetçilik fikrini bırakınız denmez.” 199 İnkâr
edilmesine karşı çıktığı milliyetçilik fikrini “menfi” ve “müspet”
olarak ikiye ayırmıştır.
“Fikr-i milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir, şeametlidir,
zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adavetle
devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise muhasamat ve
keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş
‘İslamiyet cahiliye asabiyetinin kökünü kazımıştır’ ve Kur’an da
ferman etmiş ‘Küfredenler gönüllerindeki taassubu, cahiliye
taassubunu

canlandırdıklarında

Allah

peygamberine

ve

müminlerine huzur indirdi, onların takva sözünü tutmalarını
sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi
bilendir. (Fetih 48/26) İşte bu hadis-i şerif ve ayet-i kerime kesin

Said Nursi, Mektubat, s. 292. Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s.
436. Bu yaklaşımı ile Said Nursî ile Gökalp arasında büyük benzerlik söz
konusudur. İleride inceleyeceğimiz üzere Ziya Gökalp de milliyetçilik
fikrinin Avrupa’nın elinde İslam âlemine karşı güçlü bir silah olduğuna ve bu
silahı kullanma sırasının Müslümanlara geldiğine temas etmiştir.
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bir surette menfi bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul
etmiyorlar…”200
“Menfi

milliyet”

fikrinin

geçmişte

pek

çok

zararları

görüldüğüne İslam tarihinden örnekler veren Said Nursî,
Emevilerin “bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları
için âlem-i İslam’ı küstürdüklerine” dikkat çekmiştir. Sait Halim
Paşa gibi Dünya Savaşı’nın da yine “menfi” yani ırkçı ve bencil
milliyet fikrinden kaynaklandığına işaret eden Said Nursi, bunun
insanlığa ne büyük zararı dokunduğunun göz önünde olduğunu
ifade etmiştir. Aynı şekilde bu anlayışın Osmanlı’ya da çok
zarar verdiğine dikkat çeker. Meşrutiyet idaresinin başında Rum
ve Ermeni pek çok ayrılıkçı hareketin baş gösterdiğini ifade
eden Said Nursî, Balkan Savaşları sırasındaki Arnavutluk
hadisesini hatırlatarak “menfi milliyet” anlayışının Osmanlılara
ve İslam âlemine de çok zarar verdiğini ispatlama çabasına
girmiştir. Bu durum İslam âlemini Batı karşısında zayıflatan
temel faktörlerden biridir.
“Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve
birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen ânâsır ve
kabail-i İslamiye içinde fikr-i milliyetle birbirine yabani bakmak

Said Nursi, Mektubat, s. 293. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2,
s. 341.
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ve birbirini düşman telakki etmek öyle bir felakettir ki tarif
edilemez…”201
Said Nursî İslam âleminin bu kötü zamanında “menfi milliyet”
fikri ile şimdi de Türklerin bu medeniyetten kendilerini
soyutlamalarının

büyük

zararlara

neden

olacağı

düşüncesindedir.
“Adeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanlara arka çevirip,
sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir dilaverlikle
büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa’nın doymak bilmez
hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet
vermeyip, menfi

unsuriyet

fikriyle şark vilayetlerindeki

vatandaşlara ve cenup tarafındaki dindaşlara adâvet besleyip
onlara karşı cephe almak, çok zararları ve mehâliki ile beraber o
cenup efradları içinde düşman olarak yoktur ki, onlara karşı
cephe alınsın…”
Said Nursi’nin “şark vilayetlerindeki vatandaşlar” ifadesiyle
Kürtleri ve Arapları kastettiği açıktır. Menfi milliyet fikrinin
Osmanlı camiası içerisindeki Müslümanları da ayrılığa sevk
edeceği düşüncesindedir.
Said Nursi, “menfi milliyet” fikrinin karşısına “müspet milliyet”
fikrini koymuştur. Onun düşüncesinde “milliyet” fikri ancak ve
ancak İslam’a hizmetkâr olduğu sürece “menfi” kimliğinden
Said Nursi, Mektubat, s. 293. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2,
s. 342.
201
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sıyrılıp “müspet” bir hale gelebilir. Bu haliyle Said Nursî,
milliyeti İslam’a hizmet eden bir noktaya konumlandırarak
fikirlerini

yukarıda

incelediğimiz

Sait

Halim

Paşa

ve

Şehbenderzade ile aynı çizgiye ulaşmıştır.
“Müspet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilisinden ileri
geliyor. Teavüne, tesanüte sebeptir, menfaatli bir kuvvet temin
eder. Uhuvvet-i İslamiye’yi daha ziyade teyit edecek bir vasıta
olur. Şu müspet fikr-i milliyet, İslamiyet’e hâdim olmalı, yerine
geçmemeli. Çünkü İslamiyet’in verdiği uhuvvet içinde bin
uhuvvet var… Onun için uhuvvet-i millîye ne kadar da kavî
olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu, onun
yerine koymak aynı kalenin taşlarını, kalenin içindeki elmas
hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev’inden
ahmakça bir cinayettir…”202
Bediüzzaman Said Nursi, çok açık bir ifade ile İslamiyet’i
merkezde tutup, onun etrafını milliyetle sarmakta ve bu açıdan
milliyet fikrine İslam’ı koruyan, onu bütünleyen ona hizmet
eden bir görev yüklemektedir. “Müspet milliyet” fikrinin
İslamiyet’e hizmet etmesi ve Türklerin, “millet-i İslamiye’yi”
koruması

gerekliliğine

tarihten

örnekler

verir.

Osmanlı

hâkimiyetini kastederek sadece “altı yüz sene değil”, Abbasiler
zamanından

beri

Türklerin

İslamiyet’in

himayesini

üstlendiklerine, milliyetlerini “Kur’an’a ve İslamiyet’e kale”
Said Nursi, Mektubat, s. 294. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2,
s. 342.
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yaptıklarına temas eder. “Müthiş tehaccümatı defettiniz” diyerek
Türklerin Haçlı Seferleri karşısında İslam’ı savunduğunu ve
böylece Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi’nde (5/54) yer alan
“Allah, onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere
karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah
yolunda cihat ederler…” ayetinin şerefine mazhar olduklarını
ifade etmiştir. Türklük ve Müslümanlığın ayrışamayacağına,
içiçe geçmiş ve kaynaşmış olduğuna dikkat çeker ve bu
birlikteliği korumanın Türk milletinin vazifesi olduğunu söyler.
Eğer bu birliktelik korunamazsa Türklüğün mahvına sebep
olacaktır:
“Dünyanın her tarafında olan Türkler, Müslümandır. Sair
unsurlar gibi Müslim ve gayrimüslim olarak iki kısma inkısam
etmemiştir. Nerede Türk varsa, Müslümandır… Ey Türk kardeş!
Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetin İslamiyet’le imtizaç
etmiş, ondan kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen mahvsın. Senin
mazideki mefahirin, İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir
zemin üzerinde

hiçbir

kuvvetle

silinmediği

halde,

sen

şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden
silme…”203
Said Nursi bu yaklaşımıyla daha önce gördüğümüz Yusuf
Akçura ve fikirlerini ileride inceleyeceğimiz Fuat Köprülü gibi
Said Nursi, Mektubat, s. 294. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 2,
s. 343. Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 436.
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Türkçülerden ayrılmaktadır. Hatırlanacağı üzere Akçura, “Üç
Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde Osmanlılık, Türkçülük ve
İslamcılık

cereyanlarını

fayda

ve

zararları

açısından

değerlendirirken İslamiyet’i Türklüğe yardımcı bir konuma
yerleştirmişti. Akçura, birleşmesi muhtemel olan Türklerin
büyük kısmının Müslüman olduğuna dikkat çekerek “İslam dini,
büyük Türk milliyetinin teşekkülünde mühim bir unsur olabilir”
düşüncesindeydi.
inceleyeceğimiz

Mehmet
üzere

Fuat

“Türklük,

Köprülü
İslamlık,

ise

aşağıda

Osmanlılık”

makalesinde merkezde Türkleri, merkeze yakın yerlere İslam
unsurunu ve en dışta da gayrimüslim unsurları yerleştirmiş ve
böylece

İslamiyet’i,

Türklüğü

koruyan

bir

noktaya

konumlandırmıştır.204 Ancak Said Nursi, bunun tam tersine
merkeze İslamiyet’i alan ve Türklüğü onu koruyan bir
pozisyona konumlandıran bir yaklaşımı benimsemiştir.
Genel itibariyle ele alındığında İslamcılık fikrinin temsilcileri
din ve milliyet kavramlarını içiçe sokmuşlar, bu iki kavramın
Türkler için birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı
düşüncesini savunmuşlardır. Onlara göre “milliyet/kavmiyet”
kavramını 19’uncu yüzyılın bir gerçeği olarak kabul etmek
gerekir. Ancak bu noktada bir ikilem içerisine düşen İslamcılar
“milliyet/kavmiyet” kavramını basit bir kavramsal ayrıma tabi
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 34. Köprülüzade Mehmet Fuat, “Türklük,
İslamlık, Osmanlılık”, Türk Yurdu, C. 4, S. 9, s. 692. Ayrıca bkz. Ernur Genç,
“Fuat Köprülünün Milliyetçilik Anlayışı ve Onun Türkçülük’e İlişkin
Yaklaşımı”, Folklor/Edebiyat, C. 18, S. 71, 2012/2, s. 68.
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tutarak bu ikilemi aşmaya çalışmışlardır. Bir taraftan Batı
taklitçiliğini sert bir şekilde eleştirirken, diğer taraftan da
Batı’nın

bencil

ve

emperyalist

hırslarına

alet

ettikleri

“milliyet/kavmiyet” kavramını faydalı ve zararlı olarak ikiye
ayırmışlardır. Faydalı ya da Said Nursi’nin de ifadesiyle
“müspet milliyet fikri” İslam’a hizmet ettiği sürece İslamcılar
için varlığı asla reddedilemez, görmezden gelinemez bir fikir
konumundadır. Aksi takdirde Batı emperyalizmi karşısında
İslam milletlerinin herhangi bir şansının olmadığı gerçeğini
kabul etmek gerekir. Cemaleddin Afgani ile başlayan bu
yaklaşım Sait Halim Paşa’dan Said Nursî’ye kadar İslamcı
Osmanlı aydınları üzerinde derin izler bırakmıştır. İslamcı
aydınları Türkçülerden bu anlamda ayıran temel nokta ise hangi
fikrin ön plana çıkarılıp hangisine yardımcı bir rol biçilmesi
durumu olmuştur. İslamcılar Müslüman kimliğini ve dini ön
plana

çıkarıp,

milliyeti

onu

destekleyen

bir

konuma

yerleştirirken; tam tersi bir şekilde Türkçüler dini milli kimliğin
içerisinde konumlandırıp, milliyete hizmet eden ve onu koruyan
bir dış kabuk mahiyetinde ele almışlardır.
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İKİNCİ BÖLÜM: ÇATIŞMA
MİLLİYET KAVRAMI AÇISINDAN İSLAMCILAR VE
TÜRKÇÜLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA
İslamcılar arasında “milliyet/kavmiyet” fikrini reddeden, hatta
bu fikri savundukları için Türkçüleri dinsizlikle suçlayıp büyük
bir

tartışmanın

Tartışmanın

fitilini

Balkan

ateşleyen
Savaşları

isimler

de

sonrasında

mevcuttur.
yaşandığını

hatırlatmak konumuz açısından önemlidir. Çünkü yukarıda da
değindiğimiz üzere İslamcılar ve Türkçüler arasında bu
dakikaya kadar devam eden ittifak Balkan Savaşları sonrasında
bozulmuştur. Özellikle imparatorluğun Müslüman unsuru olan
Arnavutların milliyetçilik fikri neticesinde bağımsızlıklarını ilan
etmesi, İslamcıların “milliyet/kavmiyet” fikrine ve Türkçülere
hücumuna neden olmuştur. İslamcılara göre milliyet fikri,
imparatorluğun

sonunu

getirmekten

başka

bir

şeye

yaramayacaktır.205
Bu açıdan ele alındığında İslamcılar ve Türkçüler arasındaki
tartışmada Eylül 1912 tarihi bir milat niteliği taşımaktadır.
Sebilürreşad’ın Eylül 1912 tarihli 212’nci sayısında Babanzâde
Ahmet Naim, Mehmet Fahreddin ve Mehmet Akif tarafından
Türkçülere karşı bir “mücâhede-i dindarâne” başlatılmıştır.
212’nci sayıda “Tefsir-i Şerif” başlıklı bölüm altında kaleme
alınan yazıda hadisler üzerinden “dava-yı kavmiyet” ve “dava-yı
Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 420. Kara, Türkiye’de İslamcılık
Düşüncesi, C. 1, s. XXIX.
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asabiyetin” İslamiyet’te yasaklandığı fikri savunulmuş, bu
doğrultuda Âlî İmran Suresi’nin 103’üncü ayetinin tefsiri
yapılmıştır.

Bu yazılardan açık bir şekilde anlaşıldığı gibi,

aşağıda Süleyman Nazif-Ahmet Ağaoğlu tartışmasında da
değineceğimiz üzere, İslamcılar “asabiyet” ve “kavmiyet”
kavramlarını

birbirine

karıştırmışlardır.206

Bu

yazının

yayımlanmasıyla birlikte İslamcı ve Türkçü aydınlar arasında,
ağır ithamlarla dolu şiddetli bir kalem savaşı başlamıştır.
Türkçülere karşı hücuma geçen İslamcıların başında “İçtihad”
dergisinden Süleyman Nazif ve “Sebilürreşad”tan Babanzâde
Ahmet Naim gelmektedir. Türkçüler adına bu hücumlara yanıt
veren isim ise “Türk Yurdu”ndan Ahmet Ağaoğlu olmuştur.
Özellikle bu üç ismin incelenmesinin nedeni, İslamcıların
Türkçülere saldırırken kullandıkları silahları toplu bir şekilde
görmemize imkân tanımasıdır.
A. Süleyman Nazif-Ahmet Ağaoğlu Tartışması
Süleyman Nazif’in genel olarak konuyu ele alış biçimi, İslam
karakteri ağar basan Osmanlıcı bir yaklaşım olmuştur. “… Her
Müslüman Osmanlı gibi benim iki ana’nem, iki akide-i
içtimâiyem var” diyen Süleyman Nazif, bu akidelerin birini dinî

Mehmet Fahreddin, “Tefsir-i Şerif”, Sebilürreşad, 13 Eylül 1328, C. 9,
Adet 212, s. 61-65.
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ve diğerini de millî olarak sınıflandırmıştır.207 Süleyman Nazif
için sahip olduğu dini kimlik Hz. Muhammed’e peygamberliğin
gelişi, milli kimliği ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile
başlamıştır. Bunların dışında kalan her türlü kimliği reddeden
Süleyman Nazif, özellikle Osmanlı öncesi Türk tarihini ve Türk
kimliğini tümüyle görmezden gelmektedir. Onun için İslam
sonrası Arap tarihi çok daha kutsal ve şereflidir. Öyle ki, Arap
komutanlarından Abdurrahman El-Gafikî’nin Puvatya’daki
mücadelesini, “mezbaha-yı melûnâne” yani nefret uyandıran bir
katliama benzettiği Hülagü’nün Bağdat seferinden üstün
görmektedir.

Ne

Büyük

İskender’in

ne

de

Cengiz’in

fetihlerinden zevk aldığını, buna karşılık Kuteybe bin Müslim’in
Türkistan ya da Sultan Selim’in Mısır seferinin kendisine daha
büyük bir haz verdiğini ifade etmiştir.208
Süleyman Nazif’in, İslam-Osmanlı kimliğini benimseyen ve
Türk kimliğini reddeden yaklaşımı o kadar katıdır ki,
Diyarbakırlı olan kendi atalarını bile Uzun Hasan’ın ordusunda
Fatih’e; Şah İsmail’in ordusunda Yavuz’a karşı savaştığı için
reddetmiştir. Süleyman Nazif, kendisinin sahip olduğu “ekânimi selaseyi” yani üç kimlik özelliğini Müslümanlık, Osmanlılık ve
Türklük olarak sıralamıştır:

Süleyman Nazif, “Darülfünûn-u Osmanî Türk Tarih-i Medeniyeti
Muallimi Ahmed Agayef Beyefendi’ye”, İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71,
s. 1549.
207

208

İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71, s. 1550.
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“… Size ekânim-i selase hüviyetimi izah edeyim: Müslümanlık,
Osmanlılık ve Türklük… Bugün bir kerimem olsa putperest
kalmış bir Türk’e hatta bir Şiî’ye tezvic edemem. Fakat bir
Arap, bir Kürt, bir Çerkes, bir Laz, bir Tatar, bir Hintli, bir
Javalı benim makbul damadım olabilir…”209
Türk kimliğine en son sırada yer veren Süleyman Nazif, bu
ifadeleriyle Türkçülük siyaseti karşısında en uç noktaya
ulaşmıştır. Bununla da yetinmeyen Süleyman Nazif, “Cengiz
Hastalığı” olarak nitelendirdiği yazısında Hülagü ve Cengiz’in
İslam medeniyetine verdiği zararları hatırlatarak onların
şahsında Türkçüleri İslam düşmanı olarak suçlamış ve
kamuoyunun önünde hedef tahtası haline getirmiştir.210 Bu
yazının bir diğer önemi ise Süleyman Nazif’in milliyet fikrini
Batı medeniyetinin Doğu için kurduğu bir tuzak olarak gören
klasik İslamcı görüşü tekrar etmesi olmuştur. Osmanlı gençleri
bu fikre ümit bağladığı, bir kutsiyet atfettiği ve tuzağı görmediği
sürece

memleketin

ve

milletin

uğradığı

felaketler

kesilmeyecektir. Balkan Savaşları sırasında Hıristiyan orduları
Hilafet merkezine, “İslam payitahtına” saldırırken, gençlerin
“Yetiş ey Ulu Hakanım Cengiz!” diye haykırıp milliyetçilik
propagandasının peşine düştüklerini ifade eden Süleyman
Nazif’e göre eğer Doğu, kendisini hangi ellerin bu dertlere
209

İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71, s. 1550.

Süleyman Nazif, “Cengiz Hastalığı”, İçtihad, 18 Temmuz 1329, Nu. 72, s.
1573.
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ittiğini bilmez ve o ellere ümit bağlayıp, kurtuluşu o ellerde
aramaya kalkarsa kaçınılmaz bir şekilde hüsrana uğrayacaktır.211
Süleyman Nazif, Cengiz üzerinden Türkçüleri imansızlıkla,
dinsizlikle suçlamıştır. “Cengiz”in asıl adının “Timur” olduğunu
ancak kendisine “Cengiz” denildiğini ve Cengiz kelimesinin
imansız anlamına geldiğini ifade etmiştir. 212 Türk’ün önünde
Balkan Savaşları acı bir örnek olarak dururken, “milletin” değil
“ümmetin” geleceği olan gençlerden bu fikre meyletmemelerini
istemiştir. “…Gençlere ilan etmek isterim ki, bizim hakanımız
Cengiz değil, Timur değil; Ömer’ül-Faruk’tur, Selahaddin
Eyyubi’dir, Hüdavendigar ile Yavuz’dur…” Süleyman Nazif,
Türklerin medeniyet açısından Araplara oranla geri olduğunu,
pek çok konuda Araplardan şimdiye kadar nasıl istifade
edilmişse bundan sonra da Arap-İslam medeniyetinden istifade
edilmesini; Osmanlı öncesi Türk tarihi ve kültüründen
alınabilecek hiçbir medeniyet kırıntısının mevcut olmadığını
ifade etmiştir.213
“…Şark hala içinde kıvranmakta olduğu hafre-i mesaibe hangi ellerle
atılmış olduğunu bilmez ve o ellere isnat-ı kutsiyet eylerse ümid-i necat ve
selamet de âfâk-ı Şarktan utanarak ve ağlayarak firar eder…” İçtihad, 18
Temmuz 1329, Nu. 72, s. 1573.
211

Süleyman Nazif, Cengiz’in kişiliği ve Türklüğe verdiği zararlar
hakkındaki düşüncelerini desteklemek için Namık Kemal’in, “Cengiz”
hakkındaki düşüncelerine yer vermiştir. Namık Kemal’in Cengiz’i insanlık
tarihinde Tufan’dan sonraki en büyük zararı veren kişi olarak kabul ettiğini
ve Cengiz için “kaplandan yırtıcı, yılandan hain ve Şeytan’dan müddesis”
tanımlamalarını kullandığını hatırlatır. İçtihad, 18 Temmuz 1329, Nu. 72, s.
1574.
212

213

İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71, s. 1550.
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“Azizim Agayef Bey!” diyerek Ağaoğlu’na seslenen Süleyman
Nazif, batıl bir hareket olarak gördüğü Türkçülük siyasetinden
vazgeçerek, Osmanlıcılık siyasetine dönmeyi tavsiye etmiştir. 214
Süleyman Nazif’e göre Türkçülük siyasetinde ısrar edilmesi
Balkan Savaşları sonrasında Arnavutların küstürülüp kopuşuna
neden olduğu gibi şimdi de Arapların imparatorluktan
ayrılmasına neden olabilir. Buna engel olmak için Araplarla iyi
geçinmek, Türklerden daha ileri olan medeniyetinden istifade
etmek

gerekir.

Dağılmanın

önüne

geçmek

adına

bu

yapılabilecek son hamledir. Aksi takdirde İslamiyet öncesi Türk
kültürüne özenmek bizi felakete sürükleyecektir.
Süleyman Nazif’e göre Türkleri medenileştirmek, terbiye etmek
için dışarıdan bir yol gösterici aranıyorsa bunun için Semerkant
ya da Buhara’ya bakmak yerine Arap medeniyetini kendimize
rehber almak gerekir. “…Arap bizim mürşidimiz, üstadımız,
mürettibimiz, her şeyimizdir. Arap’ınkini Arap’a, Acem’inkini
Acem’e iade edersek elimizde uzun kollu bir hırkadan başka bir
şey kalmaz…” diyen Süleyman Nazif, Arnavutların kopuşundan
sonra başta Araplar olmak üzere diğer İslam unsurlarının da
imparatorluktan ayrılmasıyla birlikte oluşacak manzarayı “uzun
kollu bir hırkaya” benzetmiştir.215 Süleyman Nazif’in gösterişten
Süleyman Nazif’e göre “Millet-i Osmanîyeyi altı buçuk asırlık
mukadderatından tecrid ile aslına irca’ etmeye çalışmak mahkumât-ı akâmet
bir say’-ı batıldır.” İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71, s. 1551.
214

215

İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71, s. 1551.
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uzak, sade ve sıradanlığıyla bilinen hırka ile temsil ettiği şey
Türklerdir. Eğer Osmanlı camiası sadece Türk unsuru ve onun
“ilkel”, “bayağı” ve “sıradan” kültüründen meydana gelecek
olursa Süleyman Nazif’e göre Osmanlı için asıl felaket
gerçeklemiş olacaktır.216
Süleyman Nazif’in Türk ve Türk kültürünü Arap milleti ve
kültürü karşısında değersiz ve aşağılık olarak gören bu
değerlendirmelerine Türkçüler adına cevap veren isim “Türk
Yurdu” dergisinden Ahmet Ağaoğlu olmuştur. Ağaoğlu’na göre
Süleyman

Nazif’in

eleştirileri

tutarsızlıklarla

doludur.

Hatırlanacağı gibi Süleyman Nazif ,“iki ana’nem” var diyerek
İslam ve Osmanlı kimliğine işaret etmiş ancak bunların
öncesindeki tarih ve kültür mirasını reddetmiştir. Oysaki
Ağaoğlu’na göre gerçek manası ile İslamcı olmak, İslamiyet’i
tanımakla; İslamiyet’i tanımak ise İslamiyet öncesi Arabistan’ın
içinde bulunduğu şartları anlamakla mümkündür. Aksi takdirde
İslamiyet’in getirdiği yenilikleri ve değişimi anlamak, İslam
medeniyetinin farkına varmak mümkün değildir. Bu yaklaşımın
Çalen, Süleyman Nazif’in “uzun kollu hırka” benzetmesini iki farklı
anlamda değerlendirmiştir. Çalen’e göre Süleyman Nazif, İslamcılıkla
melezlenmiş bir Osmanlıcılık siyaseti takip etmenin Balkan hezimeti
sonrasında yapılacak en doğru şey olduğu düşüncesindedir. Çalen ikinci
olarak konuyu gelişmişlik, medeniyet perspektifinden ele almıştır. Arap ve
Acem gibi Müslüman unsurlar da Osmanlı camiasından ayrılıp gittikten
sonra büyük bir birliktelik ve birikim arz eden İslam medeniyetinin
parçalanacağını ve bu medeniyet içerisinde geride sadece Türk kültürünün
kalacağını, ancak onun da oldukça ilkel bir vaziyette bulunduğunu ve
buradan hareketle Türkçülük siyasetinin Osmanlı Türklerini, İslam
medeniyetinin dışına iterek Türkistan’daki geri kalmış Türk kültürüne
mahkûm edeceği yorumunda bulunmuştur. Çalen, a.g.e, s. 153-154.
216

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 153

Osmanlı kimliğini analiz için de geçerli olduğunu söyleyen
Ağaoğlu’na göre Osmanlı kimliğine sahip olmak için, o devletin
temelini teşkil eden Türk unsurun Anadolu’ya gelmeden önceki
tarihine, kültürüne vakıf olmak gerekir. Osman Gazi’den önceki
Türk tarihini ve kültürünü bilmeden, toplumsal hayatına,
gelenek ve göreneklerine vakıf olmadan Osmanlı Devleti’nin ve
“Osmanlı ananesinin nasıl ve ne suretle teşkil etmiş olduğunu
anlamak…” imkânsız olacaktır.217 Böylece Ağaoğlu, Süleyman
Nazif’in yönteminin yanlışlığını ve çelişkisini ortaya koymuştur.
Ağaoğlu’na göre Süleyman Nazif, Osmanlı öncesi Türk tarih ve
kimliğini reddetmekle aslında Osmanlı’yı asılsız ve köksüz bir
konuma düşürmekte, onu itibarsızlaştırmaktadır.
Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in “ekanim-i selase” adını
verip Müslümanlık, Osmanlılık ve Türklükten oluşturduğu
üçlemesini de eleştirmiştir. Ağaoğlu’na göre Süleyman Nazif’in
kızını putperest bir Türk’e, hatta Şiî’ye vermek yerine Arap ya
da başka millete mensup bir adama vermesi İslam’ın ruhuna ve
kaidelerine aykırıdır. Çünkü bunu yapmakla Süleyman Nazif,
“La ilahe illallah Muhammeden resullullah” diyen bir Şiî’yi, bir
putperestle aynı kefeye koymuştur. Kimliğini Müslümanlık
üzerinden tarif eden bir zatın, aynı zamanda Yemen, Hicaz,
Şam, Irak, Kürdistan, Kafkasya ve İran’da bulunan milyonlarca
Şiî’yi putperestle aynı kefeye koyması Ağaoğlu’na göre
Ahmed Agayef, “Sabık Trabzon Mebusu Süleyman Nazif Beyefendiye”,
Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 705.
217
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Süleyman Nazif’in “ekanim-i selase” olarak adlandırdığı
kimliğinin ne kadar temelsiz ve yüzeysel olduğuna kanıttır. Bu,
Süleyman Nazif’in bir başka tutarsızlığıdır.218
Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in “Osmanlılık” kimliği açısından da
tutarsızlığını kanıtlamıştır. “Osmanlılık” kapsamında çok sayıda
unsur yer aldığına göre, Süleyman Nazif’in Türk’ü, Şiî’yi,
İslam’ı veya diğerini birbirinden ayırması kendisinde gerçek,
samimi bir Osmanlı siyaseti anlayışının var olmadığına kanıttır.
Ağaoğlu’na göre Süleyman Nazif’in Türk kimliği anlayışında da
büyük kusurlar mevcuttur. Türk kimliğini “Osmanlılık tarihi ile
başlayan Türklük” ve “Osmanlı tarihinden evvel yaşamış
veyahut Osmanlılığın haricinde Türkler” şeklinde ikiye ayırdığı
için Süleyman Nazif’i anlamsız bir iş yapmakla eleştirmiştir.
Ona göre Süleyman Nazif dışında “kavmiyet” ve “milliyeti”
birbirinden ayıran kimse bulunamaz. Ne Batı’da ne de Doğu’da
hiçbir âlim milliyetini bu şekilde ayırmamıştır. Çünkü böyle bir
ayrım ne fenne ne akla ne de mantığa uygun düşer. 219 Milliyeti
parçalamak, onu oluşturan karakter özelliklerini de parçalamak
ve yok etmek demektir. Oysaki Ağaoğlu için milli vicdanı

218

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 706.

219
Ağaoğlu, kan bağı nedeniyle Latinleri kardeş kabul eden Fransızların dahi
hiçbir zaman kendi kavmiyetlerini unutmayarak, tarihin her devresinde daima
kendilerini bulmaya, milli vicdanlarını, benliklerini keşfetmeye çalıştıkları
örneğini vermiştir. Fransızlar ancak bu suretle “vicdan-ı milliyi” yani
kendilerine has milli karakterlerini bulduktan sonra ilerlemişler ve gelişim
göstermişlerdir. Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 707.
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oluşturan özellikler birbirinden ayrılamaz. Ayrılması ise milletin
felaketine, yok olmasına sebeptir.220
Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in, “Arap’ınkini Arap’a,
Acem’inkini Acem’e iade edersek elimizde uzun kollu bir
hırkadan başka bir şey kalmaz…” ifadesini de reddetmiştir. Elde
uzun kollu bir hırkadan başka “vicdan-ı milliyi” sonsuza kadar
dolduracak, iftihar edilecek şeylerin kalacağını söylemiş, her
şeyden evvel elde İslamiyet’in bin seneden fazla muhafaza ve
müdafaa etme şerefinin bulunacağını ifade etmiştir. Türklerin
“ilahi bir sevkle” Batı’ya doğru ilerlediği bir sırada, Haçlı
saldırıları altında kalmış İslamiyet’in içler acısı haline dikkat
çekerek, Türklerin bu akınlara karşı İslam’a kalkan olduğunu
hatırlatır. “İşte size Endülüs bir numune!” diyen Ağaoğlu, Türk
hâkimiyetinin

uzanamadığı

İspanya’da

mahrum

kalan

Müslümanların durumunu örnek göstererek bu muhafazanın
değerini ve önemini anlatmaya çalışmıştır. Hırkanın kolu oraya
uzanmadığı için bugün İslamiyet adına İspanya’da kalan birkaç
mimari yapıdan başka bir şey değildir.221 İslamiyet’in buhranlı
bir anında Allah, Türklerin elinden tutarak onları Batı’ya doğru
sürüklemiş,

nasıl

Sultan

Gazneli

Mahmut

Hindistan’da

İslamiyet’i yaydıysa Selçuklu Türkleri de Haçlı ordularına karşı
İslamiyet’i savunmuş ve bu şekilde Türkler farklı kıtalarda

220

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 710.

221

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 710-711.
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İslamiyet’e büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ağaoğlu’nun bu
ifadelerinde, bundan sonraki süreçte “Türkler ve İslamiyet”
tartışması söz konusu olduğunda, Türkçülerin kullanacağı
“Türkler İslam dünyasının koruyucusudur” temel tezinin ilk
örneğini görmek mümkündür.222
“Uzun kollu hırkadan” başka elimizde kalacak olan şeyleri
sıralarken Ağaoğlu, Türklerin İslam medeniyetine ilim ve sanat
alanında yaptığı katkıları da saymıştır. Türkler olmasaydı
insanlık İbn-i Sina’yı, Celaleddin Rumî’yi, Şemsî Tebrizî’yi,
Farabi’yi ve daha birçoklarını tanımayacaktı. Bilim, sanat ve
edebiyatın öyle her ortamda gelişemeyeceğine dikkat çeken
Ahmet Ağaoğlu, Türkler fethettikleri yerlerde adaleti sağlayıp,
huzur ve refah ortamını temin etmemiş olsalardı İslam
medeniyetinin

gelişiminden

söz

etmenin

mümkün

olamayacağını söylemiştir.223
Ahmet

Ağaoğlu,

Süleyman

Nazif’in,

kendisinin

Darülfünûn’daki tarih derslerinde Türk gençlerini İslamiyet ve
Araplara karşı kışkırttığı ve bu nedenle İslam kardeşliğini
zedelediği şeklindeki iddialarına da cevap vermiştir. İster
Fransızca ister Türkçe olsun şimdiye kadar kaleme aldığı
yazılarında bunu ispatlayacak bir ifadeye rastlanırsa bir daha
kalemi eline almama sözünü veren Ağaoğlu, aksine sadece
yazdıklarıyla değil fiilen de İslam kardeşliğinin tesisi için
222

Çalen, a.g.e, s. 157.

223

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 712.
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mücadele etmiş olduğunu belirtmiştir. İslamiyet ve Araplara
karşı herhangi bir tavrının, düşmanlığının olamayacağını ifade
eden Ağaoğlu’na göre Türkçülük, Araplığın ve İslamiyet’in
refahını ve kuvvetlenmesini isteyen bir cereyandır. Bu konuda
da Mehmet Fuat Köprülü’yü referans olarak göstermiştir.
Köprülüzade’nin de ifade ettiği gibi Türkçülüğün, Araplığın ve
İslamiyet’in takviyesine ve kuvvetlendirilmesine yönelik bir
cereyan olduğunu hatırlatır.

Ağaoğlu, Türkçülerin ortak

refleksini tekrarlayarak milliyet/kavmiyet fikrinin din ile
İslamiyet’le çelişmediğini, bunun aksini ispat etmenin mümkün
olmadığını ifade etmiştir. Türkçülere göre milliyet/kavmiyet
kavramını oluşturan unsurlardan biri din olduğu için, onların
dini reddetmelerinin de mümkün olmadığını savunan Ağaoğlu
şu ifadeleri kullanmıştır:
“Türkçüler kavmiyet esasını kabul ettiklerinden kavmiyeti terkip
eden avâmilin takviye ve teyidi ile mükelleftirler. Türk
kavmiyetinin birinci amili İslamiyet’tir. Binaenaleyh Türkçüler
İslamiyet taraftarıdırlar. Zira İslamiyet haricinde Türklüğü
tasavvur bile edemiyorlar… Araplığa gelince Türkçülerin
mezheb-i siyasî ve içtimaîyelerince Arap-Türk uhuvvet-i
İslamiye

ve

Osmaniye’sini

tesis

vazifeleridir.”224

224

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, S. 21, s. 714.

eylemek

birinci
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Böylece Ağaoğlu, Türkçülerin İslamcılar karşısındaki en temel
savunma mekanizması olarak, din ve kavmiyetin yani İslamiyet
ve Türk kimliğinin asla birbirinden ayrılamayacağı şeklindeki
tezini formüle etmiştir. Türkçülerin II. Meşrutiyet döneminde de
kullanacakları bu tez, ilerleyen aşamada Mütareke Dönemi
milliyet kavramının tanımlanması, “Türk kimliğinin” içinin
doldurulması açısından da son derece önemli bir söylem haline
gelecektir.
Süleyman Nazif-Ahmet Ağaoğlu tartışmasında, Ağaoğlu’nun
Türkçüler adına sağlamış olduğu ikinci katkı ise İslamcıların
hassasiyetlerinin Türkçüler tarafından paylaşıldığı mesajını karşı
tarafa aktarmak olmuştur. Yukarıda da değinildiği gibi Balkan
Savaşları sonrasında Arnavutların bağımsızlığını ilan etmesi
İslamcılar üzerinde etkili olmuş ve Arapların da ayrılacağı
endişesini beraberinde getirmişti. Süleyman Nazif’le giriştiği
polemik esnasında Ağaoğlu, Türkçülerin de durumun farkında
olduğunu

ve

İslamcıların

bu

konudaki

hassasiyetlerini

paylaştığını hissettirecek bir üslupla, kelimelerini seçerek
kullanmıştır. Her şeyden önce Ağaoğlu’na göre “Arap Türksüz,
Türk Arapsız yaşayamaz!” Zaten Türkçülük de Türkleri
Araplardan ayırmak için değil, iki unsuru yükseltip ilerleterek
birbirine

yakınlaştırmayı

kendisine

hedef

edinmiştir.

Ağaoğlu’nun bu bakış açısı Afgani’nin güçlü bir İslam
medeniyetinin

oluşması

ve

Batı

emperyalizmine

karşı

konulmasının ön koşulu olarak “İslam zincirini oluşturan
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halkaların tek tek kuvvetli olmaları” şeklindeki yaklaşımını
hatırlatmaktadır.
Süleyman Nazif, Ahmet Ağaoğlu’nun cevabına, “Ahmed
Agayef Bey’e” başlıklı üç parçadan oluşan bir yazı dizisi ile
karşılık vermiş ve tartışmayı uzatmıştır.225 İslamiyet’in her türlü
kavmî bağları kaldırıp, yerine dinî bağları koymuş olduğunu ve
bu konuda da ısrar ettiğini ifade eden Süleyman Nazif,
İslamcıların “milliyet/kavmiyet” kavramını ele alış biçimini bir
kez daha gözler önüne sermiştir. İslam’da dinî bağların, kavmî
bağlardan daha güçlü olduğu iddiasını kanıtlamak için Salman-ı
Farîsi’ye karşı Hz. Muhammed’in gösterdiği ilgi ve duyduğu
saygıyı örnek göstermiştir. Süleyman Nazif’e göre İslamiyet’in
doğuşundan sonra kavmî bağlar, dinî bağlara dönüşmüştür.226
Süleyman Nazif, Ahmet Ağaoğlu’nun “Osmanlı Devleti’nin asıl
kurucusu Türklerdir” iddiasına itiraz etmiştir. Ona göre
Osmanlı’yı kuran Türkler değildir. Cengiz’in önünden kaçan
birkaç yüz çadırlık Türkmen halkı devletin temelini teşkil
etmekle birlikte, asıl kurucu unsuru o sırada Anadolu’da
bulunan yerli halk olarak göstermiştir. Kaldı ki, Süleyman
Nazif’e göre Anadolu Türkleri yeni bir devletin kurulması
Süleyman Nazif, “Ahmed Agayef Bey’e”, İçtihad, 1 Ağustos 1329, Nu.
74, s. 1621-1623. Süleyman Nazif, “Ahmed Agayef Bey’e”, İçtihad, 15
Ağustos 1329, Nu. 76, s. 1669-1672. Süleyman Nazif, “Ahmed Agayef
Bey’e”, İçtihad, 5 Eylül 1329, Nu. 79, s. 1732-1734.
225

226

İçtihad, 1 Ağustos 1329, Nu. 74, s. 1622.
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sırasında Osmanlılara destek vermek şöyle dursun, Selçuklu
mirasına sahip çıkmak için Osmanlıları uğraştırmıştır. Bu
unsurlardan en güçlüsü olan Karamanoğulları ile mücadelenin
Fatih’e kadar sürdüğünü hatırlatan Süleyman Nazif, asıl kurucu
unsur olarak kastettiği “ahali-i mahalliye” içerisinde Rumları
saymıştır. Örnek olarak da Evrenosoğlu ve Mihail Gazi’yi
vermiştir.227 Evrenosoğlu ve Mihail Gazi gibi isimleri devletin
kuruluşunu temin eden, dilimize yabancı ancak bize yakın ve
samimi isimler olarak kabul eden Süleyman Nazif, bu kişilerin
Müslümanlığı sonradan kabul eden Bizans beyleri olduğunu
hatırlatarak, İslamiyet sonrasında milliyet bağının yerini din
bağının almış olduğunu ispatlayama çalışmıştır. Bunun aksine
“Fatih’i en çok düşündüren Uzun Hasan Türk; Yavuz’u
karşısına en fazla dikilmek isteyen Şah İsmail yine Türk”
diyerek Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu unsurunun Türkler
olmadığını iddia etmiştir.
Orta Asya’dan getirdiğimiz saf kanı bulmanın artık mümkün
olmadığını ifade eden Süleyman Nazif, böylece fikirlerini en uç
noktaya, ırkçılık seviyesine taşımış, kavmiyet/milliyet kavramını
sadece kan bağı noktasından ele almıştır. Ona göre saf kanı
bulmak mümkün olmadığı için Türkçülük, milliyetçilik peşinde
koşmak “abesle iştigaldir.” Artık “Balıkesir’de, Konya’da,
Sivas’ta, Diyarbakır’da yerli bir Türk bulunamaz ki, şeklen
Semerkant veya Buhara halkına benzesin…”
227

İçtihad, 1 Ağustos 1329, Nu. 74, s. 1623
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Süleyman Nazif; Celal Sahir, Mehmet Fuat Köprülü ve
Hamdullah Suphi’nin şahsında tüm Türkçülere seslenerek,
milliyet fikrine körü körüne bağlanmaktan, bunu bir mezhep
saplantısı

haline

getirmekten

vazgeçmeleri

tavsiyesinde

bulunmuştur.228 Irk gibi daima karışıma ve değişime uğrayan bir
temel üzerinde milli vicdanın devamlılığını iddia etmenin tarihi
gerçekleri çarpıtmak olduğunu söyleyen Süleyman Nazif, eğer
ırk milli bağların oluşumunda ana birleştirici unsur olarak kabul
edilecekse, o halde Ahmet Ağaoğlu’ndan “vicdan-ı millinin”
hangi unsurlardan meydana geleceğini, hangi kaynaklardan
besleneceğini açıklamasını istemiştir. Süleyman Nazif’e göre
ırkın sürekli değişen ve karışıma açık bir özelliğe sahip olması
aslında bir bakıma Türkler için faydalı olmuştur. Orta Asya’dan
getirdiğimiz kana “bereket versin ki birçok dima’-i ecnebiye”
yani yabancı kan karıştı, yoksa bu bedevi bu kadar da “haiz-i
kudret-i temeddün edemezdi” diyen Süleyman Nazif, bu sayede
ilkel, göçebe Türklerin medenileştiğini söylemiştir.229
Süleyman Nazif, ilk yazısında kullanmış olduğu “uzun kollu
hırka”

benzetmesine

tekrar

dönerek,

hırkaya

benzettiği

Türklüğün/Türk kimliğinin zaman içinde başka kültürlerle,
Doğu ve Batıyla karıştığını ve bu nedenle “mevcudiyet-i
milliyeden” bahsetmenin, Buharalıyım ya da Semerkantlıyım

228

İçtihad, 1 Ağustos 1329, Nu. 74, s. 1623.

229

İçtihad, 15 Ağustos 1329, Nu. 76, s. 1669.

162 | Dr. Kenan ÖZKAN

demenin mümkün olmadığını iddia etmiştir. Ona göre milli
vicdanı oluşturacak, ona zemin teşkil edecek şey ne kavmî ne de
ırkî özelliklerdir. Sadece din bağıdır.230
Ahmet Ağaoğlu’nun Türklerin Haçlılara karşı İslamiyet’i
koruduğu ve İslam medeniyetine büyük katkıları olduğu
iddiasını da reddeden Süleyman Nazif’e göre İslamiyet’i
koruyup kurtaran “uzun kollu hırka” değil, İslam medeniyetinin
sahip olduğu gelişmişlik ve o medeniyeti oluşturan milletlerin
dayanışmasıdır. Süleyman Nazif, Ağaoğlu’nun İslamiyet’i
koruyan Türk devletlerine Selçukluları örnek göstermesine değil
üniversite

talebelerinin,

inanmayacağı

eleştirisinde

ortaokul

öğrencilerinin

bulunmuştur.

Bir

dahi

ortaokul

öğrencisinin dahi İslam’ı koruyan o büyük kahramanın kim
olduğu sorusuna cevap olarak, Selahaddin Eyyubi diyeceğini ve
Selahaddin’in kanında ve dilinde Türklükten en ufak bir
damlanın bile bulunmadığını iddia eden Süleyman Nazif, bu
büyük komutanın İslam kültürüyle yetişen bir Kürt olduğunun
altını çizmiştir. Kürt olarak Selahaddin Eyyubi bu hizmetleri
yaparken Cengiz’in ve hanedanın İslam ülkelerine verdiği zararı
hatırlatmış ve milliyet bağının bir anlam ifade etmediğini, din
bağının kavmiyetin önüne geçtiğini ispatlamaya çalışmıştır.231
Türklerin, İspanya’ya ulaşamadığı için Endülüs kültürünün
Hıristiyanlar tarafından tahrip edildiğini hatırlatan Ağaoğlu’na
230
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yanıt olarak Süleyman Nazif, Türk kültüründe ve Türklerde
kurtarıcı bir güç varsa öncelikle Buharalı ve Semerkantlı
Türklerin,

Rus

baskısından

kurtarılması

konusunda

işe

yaramasının beklenmesi gerektiğini söylemiştir. Hâlbuki ona
göre Türkler, Rus işgali altında koyun sürüsünden farksızdırlar:
“…O otuz milyon Türk bu dakikada bir koyun sürüsünden fazla
kuvvete ve hicap ve esefle söylüyorum, hissiyata malik
değildir.”232
Orta Asya’dan batıya göç eden Türkler, “Osmanlı” adı altında
diğer unsurla kaynaşarak yeni bir millet ve yeni bir dil meydana
getirirlerken, Orta Asya’da kalanlar ise medeniyetten uzak,
cehaletleriyle baş başa bir halde kalmışlar, basit bir dille ancak
varlıklarını muhafazaya çalışmaktadırlar. Bu sebepledir ki,
Türkler için tek kurtuluş milliyet/kavmiyet fikrinde değil;
İslam’la harmanlanmış güçlü bir “Osmanlı milliyeti” fikrindedir.
Hal böyle iken Süleyman Nazif, Türkçüleri Orta Asya Türklerini
de Osmanlı-İslam medeniyetine dâhil olmaya teşvik edecekleri
yerde, Osmanlıları o cehalete sürükleme çabasında olmakla
suçlamıştır. Türkçüleri “zararlı, acı veren, tahripkâr” olarak
nitelendirmiş, onları geleceğe doğru çabalamak yerine Orta Çağ
karanlığına ve Orta Asya’ya dönmeye çalışan kişiler olarak
tanıtmıştır.233 Osmanlıların mevcut tarihi ile övünmek varken,
232

İçtihad, 15 Ağustos 1329, Nu. 76, s. 1671.

Süleyman Nazif, “Ahmed Agayef Bey’e Cevap”, İçtihad, 5 Eylül 1329,
Nu. 79, s. 1732-1734.
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Orta Asya’nın karanlık devirlerine duyulan özlem ve hayranlığın
Osmanlılık hissine gölge düşürdüğünü ifade eden Süleyman
Nazif,

Ahmet

Ağaoğlu’nun

kullandığı

“vicdan-ı

milli”

kavramının karşısına “vicdan-ı Osmanî” kavramı ile çıkmıştır.
Ona göre “vicdan-ı Osmanî” bize özel ve bize hasken, “vicdan-ı
milli” yabancı şeylere özenmektir.234
Süleyman Nazif, Osmanlı Türklerinin Orta Asya’ya özenmesi
ve o kültürü diriltme çabaları bir kenara, “Osmanlılık” fikrinde
küçük bir tereddüt göstermelerinin dahi felaketleri için yeterli
olacağı düşüncesindedir. Son zamanlarda Türkçülerin ortaya
attığı “Turan” kavramına da bu merkezde yaklaşmak gerektiğine
dikkat çekmiştir. Ne zamanki aydınlar arasında “Turan”
kelimesinin dillendirildiğini, o dakikadan itibaren felaketlerin
ardı

arkasının

kesilmediğini,

Balkan

ve

Trablusgarp

felaketlerinin baş gösterdiğini ifade etmiş ve Türkçüleri bir kez
daha hedef tahtasına oturtmuştur.235 O halde Süleyman Nazif’e
göre yapılması gereken “Turan” gibi bir “hortlağın” peşinde
koşmak yerine, eldeki mevcudu korumak ve “Osmanlılık”
idealine sahip çıkmaktır. Esaslarını geçmişten değil “hâl ve
istikbalden” alan bir kavmiyet anlayışı derhal kabul edilmezse,
bu durum toplumsal yapının yerle bir olmasına sebebiyet
verecektir.236 Oysaki Süleyman Nazif’e göre bunun tam tersini
234

İçtihad, 5 Eylül 1329, Nu. 79, s. 1732.
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İçtihad, 5 Eylül 1329, Nu. 79, s. 1733.
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savunan “Türk Yurdu”nun son iki senede Osmanlı camiasına
vermiş olduğu zararlar müthiştir. “Türk Yurdu” milleti geçmişin
çöllerine

sürüklemekten

derhal

vazgeçmeli,

geleceğini

kurtarmaya davet etmelidir.
Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in hücumlarına, “Türk
Yurdu”nda kaleme aldığı dokuz sayfalık “Cevaba Cevap”
başlıklı uzun bir yazı ile yanıt vermiştir. 237 Ağaoğlu’na göre
Süleyman Nazif’in “İslamiyet her türlü kavmî bağları kırarak
yerine dinî bağları koymuştur” ifadesi İslamiyet öncesi tarih ve
kültürün reddi anlamına gelmektedir. İslamiyet’in doğuşu
öncesindeki koşulları bilmeyen Süleyman Nazif, bir kıyaslama
yapamamakta ve haliyle İslamiyet’in getirilerini, yeniliklerini
kavrayamamaktadır. Süleyman Nazif’e karşı eleştirilerini bu
temel üzerine oturtan Ağaoğlu, İslamiyet’in toplumsal anlamda
getirdiği yeniliklerin başında “asabiyet” kavramını yıkmış
olmasının altını çizmiştir. “Asabiyet”, yani ırkçılık ve soy fikrini
sonlandıran İslamiyet, hiçbir zaman “kavmiyet”i reddetmemiş
ona karşı çıkmamış, ne sözde ne de uygulamada buna teşebbüs
etmiştir. Ne Kur’an’da ne de hadislerde “falan kavim İslamiyet’i
kabul edince şahsiyetten, kavmiyetten vazgeçecek diye bir
hüküm, bir işaret bulunmamaktadır.” Bunun fiiliyatta da böyle
olduğunu ifade eden Ağaoğlu, tarihte İslamiyet’i kabul etmiş
kavimlerin kendi kimliklerini, şahsiyetlerini kaybettiklerine dair
Ahmed Agayef, “Cevaba Cevap”, Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S.
23, s. 825-844.
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bir örneğe tesadüf edilemeyeceğini hatırlatmıştır. İslamiyet de
bütün semavi dinler gibi milletler arasında bir İslam kardeşliği
fikrinin tesisini amaçlamıştır. “Bütün beşeriyetin bilâ-tefrik-i
cins ve renk, hidayeti için nazil olduğunu iddia eden bir din,
elbette ki kendisini hususî olarak hiçbir kavimle, hiçbir ırkla
alâkadar edemez…”238
Ahmet

Ağaoğlu,

İslamiyet’in

bütün

ırkları

kucaklayan,

reddetmeyen ve bu sayede İslam kardeşliğini temine çalışan bir
din olduğuna temas etmiş, bu dinin hiçbir zaman kavmiyeti
reddetmediğinin; İslam kardeşliği hedefinin önünde daima en
büyük engel olarak gördüğü “”asabiyet” fikrini reddettiğinin
altını çizmiştir. Ağaoğlu’nun burada yaptığı kavramsal bir
ayrışmadır. “Kavmiyet” ve “asabiyet” kavramlarının birbirinden
ayrı şeyler olduğu tezini işlemiştir. Ona göre “Asabiyet,
kavmiyet değildir. Belki kavmiyetin zıddı, aksidir…” İslam
kardeşliğinin ön koşulu olarak “kavmiyet” ve “asabiyet”
kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekliliğine işaret eden
Ağaoğlu’nun bu açıdan Cemaleddin Afgani’den derin izler
taşıdığı ortadadır.
Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Nazif üzerinden kavmiyet-asabiyet
ayrımını tüm İslamcılara izah etmeye çalışmıştır. Çünkü
yukarıda Said Nursi örneğinde de incelediğimiz üzere pek çok
İslamcı için milliyet fikri, Cahiliye Dönemi’nin asabiyet fikri ile

238
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eşdeğerdedir. Ağaoğlu, İslamiyet öncesi dönemi reddeden
Süleyman Nazif’e asabiyetin bir Cahiliye Dönemi geleneği
olduğunu izah ederek adeta tarih dersi vermiştir. İslamiyet
öncesi bütün Araplar, aynı milliyete mensuptular. Ancak
kabileler arasında mevcut olan asabiyet yani her ailenin, her
sülalenin kendini bir diğerinden üstün görmesi anlayışı asırlar
boyu devam eden kan davalarına neden olmakla birlikte bu
anlayış Arapların birleşmesine, kültürlerini geliştirmesine ve
siyasi birlik kurmalarına engel olmuştur. Ahmet Ağaoğlu bu
noktada

İslamiyet

öncesi

“haram

ayları”

uygulamasını

hatırlatarak, bu aylar dışında kabilelerin sürekli olarak savaş
halinde olduklarının altını çizmiştir. Ancak İslamiyet’in gelişiyle
birlikte asabiyet fikri yasaklanmış, bu sayede Araplar toplumsal
ve siyasal birliktelik oluşturma konusunda büyük bir yol kat
etmişlerdir. Bununla birlikte İslamiyet, Araplar arasında
asabiyet fikrini tamamen yok edebilmeyi de başaramamıştır.239
Haşimî ve Benî Ümeyye kavgasının İslam tarihinin Cemel,
Ağaoğlu, bu konuda İbn-i Haldun’un “Mukaddime” adlı eserini kaynak
göstermiş ve asabiyet fikrinin İslamiyet’e verdiği zararların, yasaklanmasının
sağladığı faydaların ve Peygamberin vefatından sonra Araplar arasında
yeniden nasıl ortaya çıktığının anlaşılması açısından önemli bir eser
olduğunu ifade etmiştir. Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 827.
İbn-i Haldun, Mukaddime, C. 1, Çev. Halil Kendir, Yeni Şafak Kültür
Yayınları, İstanbul, 2004, s. 167 vd. İslamiyet öncesi Cahiliye Dönemi’nde
kamerî esasa göre tespit edilen yılın on iki ayından dördü, yani Zilkade,
Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı, “Haram Aylar” olarak adlandırılmıştır.
Arap kabileler arasında süren kan davalarından kaynaklı çatışmalar, bu
aylarda kesilmiş ve geçici bir barış sağlanmıştır. Hüseyin Algül, “Haram
Aylar”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, s. 105-106.
239
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Sıffin, Nehrevan ve Kerbela gibi en acıklı olayların yaşanmasına
ve

ayrışmaya

sebebiyet

vermesine

neden

olduğunu

hatırlatmıştır.240
Süleyman Nazif’in, İslamiyet’in kavmiyet ve cinsiyeti reddettiği
iddiasına kanıt olarak Selman-ı Farisî’nin Hz. Muhammed
tarafından gördüğü ilgi ve alakayı örnek göstermesi, Ağaoğlu’na
göre son derece anlamsızdır. Zira Ağaoğlu’na göre Selman-ı
Farisî, Peygamberin ashabı içinde milliyet özelliklerine sahip
çıkan belki de yegâne insandır. Bu nedenle Süleyman Nazif’e,
Farisî’nin hayatını okuma tavsiyesinde bulunmuştur. Çünkü
İslamiyet’i kabul eden “…Selman-ı Farisî aynı zamanda da bir
an bile Farsî olduğunu unutmamıştır… Selman-ı Farisî kendi
rengini,

kavmiyetini

lakabı

ile

üzerinde

taşıyan

ender

zevattandır…” Onun isminden dahi milletini, kimliğini,
İslamiyet öncesindeki kültürünü reddetmemiş olduğunu anlamak
mümkündür. Çünkü Ahmet Ağaoğlu’na göre “Hakiki, sadık
Müslüman olmak” İranlı kalmaya engel teşkil etmez, kimliğini
reddetmeyi gerektirmez.241 Bu yaklaşımıyla Ahmet Ağaoğlu,
din ve milliyetin birbirlerini yok saymasını gerektirmediğini,
aksine bir potada eriyerek aynı kimliğin oluşumunda yer
alabileceklerini ifade etmiş ve İslamcılar ile Türkçüler arasında
orta yolu bulmaya çalışmıştır.

240

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 828.

241

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 829.
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Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in Osmanlı Devleti’nin
kurucusu olarak Anadolu’nun “ahâlî-i mahallîyesini”, yani yerli
Rumlarını göstermesini mantığa ve tarihe aykırı bir durum
olarak değerlendirmiş, bu iddiaların hangi tarihi bilgi ve belgeye
dayandırıldığını sormuştur.242
Ağaoğlu, Süleyman Nazif’in “Osmanlılık” fikrinde ısrarını ve
milliyetçilik fikrini reddetmesini de eleştirmiştir. Ağaoğlu’na
göre göz önünde apaçık duran gerçekler söz konusudur. Her
şeyden önce milliyetçilik artık inkâr edilemeyecek bir gerçektir
ve bunu anlamanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. İkinci
olarak, altı yüz yıldır beraber yaşamış farklı unsurların hiçbir
zaman gerçek manası ile karışıp kaynaşamadıkları, “Osmanlı”
adı altında bir millet oluşturmayı başaramadıkları gerçeği
ortadayken Süleyman Nazif’in bu ısrarını anlamsız bulmuştur.
Bu ısrar, tarihî ve içtimaî gerçeklere tamamen aykırı olmakla
birlikte Türklük ve İslamiyet için de büyük bir felakettir.243
Ahmet Ağaoğlu’na göre altı yüz yıllık süreçte bir “Osmanlı
Devleti siyaseten teşkil etmiş ise de bir Osmanlı milleti,
Osmanlı vicdanı teşkil etmemiştir.” Bu nedenle kendisinin
kullandığı “vicdan-ı milli” kavramının karşısında Süleyman
Nazif’in “vicdan-ı Osmanî” kavramını koymuş olmasına itiraz
etmiştir.

Bu

itirazı

“vicdan-ı

milli”

242

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 833.

243

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 839.

kavramının

hangi
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unsurlardan meydana geldiğini açıklaması ve Türkçülerin
“milliyet/kavmiyet” kavramlarına yaklaşımlarını göstermesi
açısından son derece önemlidir. Ağaoğlu’na göre “millî vicdan”
aslında tarif edilemeyen, sadece “hissedilir, duyulur ve görünür”
olan bir şeydir. Bunu açıklamak adına Fransız vicdanını örnek
vermiştir. Mesela Fransız vicdanı, “Fransız şahsiyetinden
ibarettir. Fransız lisanından, dininden, tarz-ı tefekküründen, rûşu hayatından, edebiyatından, sanaî-i bedîasından, medeniyetine
has olan cihetlerden; hülasa Fransa milliyet ve kavmiyetini
akvâm ve milel-i saireden temeyyüz ve teşhis ettiren bütün
tecelliden ve hususattan ibarettir…”244
Dikkat edilecek olursa Ağaoğlu, milliyeti oluşturan ve ona
karakterini veren unsurlar arasında dil, din, düşünce tarzı,
edebiyat, yaşam biçimi, güzel sanatlar vesaireyi sıralamış ve
bunların başında dille birlikte “din” olgusunu saymıştır. Bu
durum Türkçülerin “milliyet/kavmiyet” kavramlarının içini nasıl
doldurduklarını görmemiz açısından son derece önemli olmakla
birlikte

Cemaleddin

Afganî

ve

Mercanî’den

başlayarak

Mütareke dönemini de içine alacak şekilde Cumhuriyet’in ilk
yıllarına kadar gelen bir süreçte milliyet kavramının tanımlanış
biçimini göstermesi açısından da önemlidir. Ahmet Ağaoğlu,
Süleyman Nazif üzerinden son dönem Osmanlı-Türk aydınına
seslenmiş ve pek çok aydının milliyet gerçeğini görmezden

244

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 840.
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gelerek Türklüğü, kavmiyet/milliyet kavramını “hor ve hakir
görme” hatasına düştüğünü ifade etmiştir.245
Ağaoğlu ve Süleyman Nazif’in, “İçtihad” ve “Türk Yurdu”
sayfalarında ortaya koydukları bu tartışma sadece şahısların
değil, temsil ettikleri tarafların genel görüşlerini yansıtması
açısından da önemlidir. Ağaoğlu kavmiyet/milliyet kavramı
içerisinde dine yer vererek, dinin milli kimliğin oluşumundaki
önemini ön plana çıkarmış ve Türkçülüğün ayrışmaya neden
olmayıp, tam

tersi

imparatorluktaki Müslüman unsurlar

arasındaki birlikteliği kuvvetlendireceği tezini savunmuştur.
Süleyman

Nazif

ise

İslamcıların

genelinde

görülen

kavmiyet/milliyet kavramı ile asabiyet kavramını bir tutma
durumunu sürdürmüş ve Türkçülüğün, Arnavutlardan sonra
Arapları da imparatorluktan ayıracağı düşüncesini savunmuştur.
B. Babanzâde Ahmet Naim-Ahmet Ağaoğlu Tartışması
İslamcılar ve Türkçüler arasında Balkan Savaşları sonrasında
başlayan tartışmada tansiyonun asıl yükseldiği dakika İslamcılar
adına bu defa “Sebilürreşad”tan Babanzâde Ahmet Naim’in yine
Ahmet Ağaoğlu özelinden Türkçüleri hedef alan “İslam’da
Dava-yı Kavmiyet” başlıklı yazısını yayınlaması olmuştur.
Ahmet Naim’in, Süleyman Nazif’le birlikte İslamcıların
milliyetçilik

245

konusuna

bakışında

temel

Türk Yurdu, 22 Ağustos 1329, C. 4, S. 23, s. 841.

referanslarını
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oluşturması

bu

yazının

içeriğini

önemli

kılmaktadır.246

Babanzâde Ahmet Naim ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki
tartışmanın fitilini ateşleyen ise eski Şeyhülislam Musa
Kazım’ın, aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız üzere
İslam Mecmuası’nda yer alan “İslam ve Terakki” başlıklı yazısı
olmuştur.247 Musa Kazım Efendi, İslam’ın “mani-i terakki”
olmadığını ispatlamaya çalıştığı bu yazı dizisinin son sayısında
İslam kardeşliğinin önemine temas eden ifadelere yer vermiş, bir
millet düşmanlıktan, dedikodudan, yalandan ve “iddia-yı
cinsiyet ve kavmiyetten şiddetle men’ edilmezse” o millet
Konuyla ilgili literatüre bakıldığında Babanzâde-Ağaoğlu tartışmasının,
İslamcılar Türkçüler arasındaki en meşhur tartışma olarak kabul edildiği
görülür. Çalen, a.g.e, s. 159. İsmail Kara da İslamcıların milliyet konusuna
asıl olarak eğilmelerinin Ahmet Naim’in “İslam’da Dava-yı Kavmiyet”
yazısıyla başladığını ifade etmiştir. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.
1, s. XLV. Gökhan Çetinsaya, Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu
arasındaki tartışmanın ideolojik veya teorik temelde olmaktan ziyade
İslamiyet’in son sığınağı ve hâmîsi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bekası
üzerine yoğunlaşmış bir tartışma olduğu düşüncesindedir. Çetinsaya,
İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 426. Babanzâde Ahmed Naim, “İslamda Davayı Kavmiyet, Ta’kib ve Tenfiz Mecmuası Sahibi Nüzhet Sabit
Beyefendi’ye”, Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 114-128.
Ahmet Naim daha sonra bu yazısını 1916’da 55 sayfadan oluşan bir kitapçık
olarak da yayınlamıştır. Ahmed Naim, İslamda Dava-yı Kavmiyet, Tevsî-i
Tabaat Matbaası, Darülhalife, 1332. Eserin iç kapağında “Sebilürreşad
ceridesinde neşrolunduktan sonra ayrıca beş bin adet tab’ olunarak hasılat-ı
safîyesi Darüşşafakat-ül İslamiye’ye terk olunmuştur” ifadesi yer almaktadır.
Makalenin günümüz Türkçesi ile tam metni için bkz. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 283-293.
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Musa Kazım, “İslam ve Terakki – I”, İslam Mecmuası, 30 Kanunisani
1329, C. 1, S. 1, s. 1-6. Musa Kazım, “İslam ve Terakki – II”, İslam
Mecmuası, 13 Şubat 1329 1329, C. 1, S. 2, s. 34-36. Musa Kazım, “İslam ve
Terakki –III”, İslam Mecmuası, 27 Şubat 1329, C. 1, S. 3, s. 75-77. Musa
Kazım Efendi hakkında bkz. Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislamları,
Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1972, s. 233-237.
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arasında kardeşliğin olamayacağını ifade etmiştir.248 Musa
Kazım Efendi’nin bu yazısına karşılık olarak Nüzhet Sabit Bey,
“Takip ve Tenkit” dergisindeki yazısında başta milliyetin
yasaklanmasının nedenleri olmak üzere bir dizi soru yöneltmiş
ve Musa Kazım’dan bunlara yanıt vermesini istemiştir:
“1. İddia-yı kavmiyet ne derecede memnu’dur ve hangi sureti
memnu’dur?
2. Ben Arap’ım ve benden daha Arap’ı yoktur diye bir hadis-i
şerif vardır deniliyor. Bu hadis-i şeriften (eğer mevzu değilse)
maksat nedir?
3. Türkçe yahut Çince konuşan bir Müslüman, Türküm,
Çinliyim demekle dava-yı kavmiyet etmiş olacak mı?
4. Yoksa maksad-ı aslî diğer kavmiyet ve milliyetleri zelil
görmek midir?” 249
Nüzhet Sabit’in bu sorularına “İslam Mecmuası” sayfalarından
Musa

Kazım’ın herhangi

Babanzâde

Ahmet

Naim,

bir yanıt vermemesi
“Sebilürreşad”

üzerine

sütunlarından

Türkçülere hücum etmiştir. Ahmet Naim’e göre “İslam
Mecmuası”, milliyet fikri taraftarı ve “Türk Yurdu” dergisinin
248

İslam Mecmuası, 27 Şubat 1329, C. 1, S. 3, s. 76.

Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XLV. Çalen, a.g.e, s. 159.
Nüzhet Sabit’in bu yazısını kaleme aldığı “Takip ve Tenkit” dergisinin ilgili
sayısına Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu, Milli Kütüphane
Süreli Yayınlar kataloğu ve TBMM Süreli Yayınlar Arşivi’nde yaptığımız
incelemeler neticesinde maalesef ulaşamadık.
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samimi bir “yoldaşı” olduğu için onu gücendirmek istememiş ve
sorulara yanıt vermemiştir. Hemen ardından da “İslam
Mecmuası” ve “Türk Yurdu” etrafında toplanan Türkçülere
karşı “Sebilürreşad”ın 212’nci sayısından itibaren ilan edilen
“mücâhede-i din-dârâneye” katılma kararı alarak bu yazıyı
kaleme aldığını ifade etmiştir.250
Ahmet Naim, Türkçüleri “halis Türkçü” ve “Türkçü-İslamcı”
olarak ikiye ayırır. Türkçü-İslamcılara diyecek bir şeyinin
olmadığını ifade eden Ahmet Naim, asıl olarak “Halis
Türkçüler” şeklinde adlandırdığı Ziya Gökalp ve Yusuf
Akçura’yı hedef almıştır. “Halis Türkçüler”in yeni bir düşünce
şekli oluşturmak, eski gelenek ve inançlarla bağı kopartarak
“yeni ananeler vücuda getirmek, yeni bir iman ile yeni bir
kavim, yeni bir millet” meydana getirmek niyetinde olduklarını
iddia eden Ahmet Naim, tıpkı Süleyman Nazif gibi Türkçüleri
dinsizlikle suçlamıştır.251 Dinsizlikle suçladığı halis Türkçülerle
konuşacak bir şeyinin olmadığını ifade etmiş, yalnız “Türkçüİslamcılarla dertleşebileceğini” söylemiştir. Çünkü onlar dinî
imanın yanında milli imanı var etme çabasındadırlar. İslam
âlemini kırmak ya da gücendirmek gibi bir niyetleri yoktur. 252
250

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 114.

Türkçülerin bu ikiye bölünmüş hali bile Ahmet Naim için Türkçülük
fikrinin temelsizliğine, tutarsızlığına bir delildir. Türkçülerin ortaya çıktığını
iddia ettiği beş senelik bir zaman diliminde “hala kendilerine sağlam bir
gaye” oluşturamadıklarını, fikir ve amaç birliği kuramadıklarını iddia
etmiştir. Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 115.
251

252

Çalen, a.g.e, s. 160.
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Türkçü-İslamcılarla ilgili olarak bu ifadeleri kullanmakla
birlikte Ahmet Naim, onların kim olduğunu belirtmemiş, isim
vermemiştir.
Milliyet/kavmiyet fikrini açıkça reddeden Ahmet Naim’e göre
Arnavut, Arap, Türk vesaire Müslüman toplulukların her birine
neden milliyetçilik fikrini takip ettikleri sorulsa hepsinin
kendince geçerli sebepler iler süreceğini, ancak önemli olanın bu
davadan vazgeçmek olduğunu ifade etmiştir. Ahmet Naim,
Müslüman toplulukların milliyetçilik fikrinden vazgeçirilmesi
konusunda İslamcı aydınlara adeta ilahî bir hâle içerisinde
“kutsal bir rol” biçmektedir. Türkler ve Arapları kastederek, her
iki taraftan kim kime zulmetmiş bunu araştırmanın manasız bir
iş olacağını, her ikisinin de İslam ruhu ile bağdaşmayacak
davranışlar içerisine girdiğini ifade eden Ahmet Naim bu
noktada, “Kardeşine zalim olsun, mazlum olsun yardım et”
hadisini hatırlatmıştır.253 Böylece İslamcıların kendilerini,
Müslümanları milliyetçilik fikrinden uzak tutmak ve Allah
yoluna

davet

etmek

gibi

kutsal

bir

vazife

ile

görevlendirdiklerinin altını çizer.
Ahmet Naim yazısının devamında “Türkçü-İslamcı” aydınlar
karşısında İslamcılar adına “ağabey” misyonunu yüklenerek
onlara “Kardeşlerimiz” diye hitap etmiş ve bir takım
nasihatlerde bulunmuştur. Türkçü-İslamcılar, Türk’ün dilini ve
253

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 116.
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kültürünü

yükseltmek

için

çalışmalı,

kütüphanelerini

zenginleştirmelidir. Ancak bu çabayı sadece Türklük adına
değil, İslamiyet adına göstermelerini istemiştir. Diğer taraftan
Türkçü-İslamcıların, Türk ve İslam kültürünü yükseltirken
gösterecekleri çaba, milliyet ve soy ile övünmelerinin, Cahiliye
adetlerini diriltmelerinin meşrulaştırıcısı da olamaz. Bu noktada
Ahmet Naim’in Türkçü-İslamcılara tavsiyesi “Türk’e daima
Müslümanlığından bahsediniz, Türklüğünden bahsetmeyiniz”
olmuştur. Böylece Süleyman Nazif’le aynı çizgide durmuş
kavmiyet/milliyetin, dinin yerine geçirilmemesi uyarısında
bulunmuştur. Bunun aksi ise herkes için felaket olacaktır. Çünkü
Türklükten bahsetmek imparatorluğun dağılmaya yüz tuttuğu bir
dakikada tehlikelidir. Ahmet Naim bu hakkı ne Türklere ne de
bir başka unsura vermiştir. “Dava-yı cinsiyet”i Müslümanların
refahına karşı vurulmuş en büyük darbe olarak tanımlayan
Ahmet Naim için, “Müslümanın ben Türk’üm, ben Arap’ım, ben
Kürt’üm, ben Laz’ım, ben Çerkez’im” diyerek ortaya çıkması,
kardeşlik bağlarını gevşetmesi bir “cinnet”tir.254 Dikkat edilecek
olursa tüm İslamcılar gibi Babanzâde Ahmet Naim için de
kavmiyet/milliyet söz konusu olduğunda asıl mesele “tefrika”
yani, imparatorluğun parçalanması endişesidir.
Milliyet/kavmiyeti, İslam kardeşliğini yok eden, nifak sokan bir
fikir olarak gören ve bu fikri savundukları için “Halis
Türkçüleri”
254

dinsizlikle

suçlayan

Ahmet

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 114.

Naim,

Türkçü-
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İslamcılara da ne kadar iyi niyetle çalışırlarsa çalışsınlar, Allah
tarafından

yasaklanmış

yollardan

yürümekle

amaca

ulaşılamayacağı uyarısında bulunmuş, onların kavmiyet/milliyet
fikrinden uzak durmalarını öğütlemiş, tek bir amaç etrafında,
İslamcılık davası etrafında toplanmalarını istemiştir. “Sizler
halis Türkçüler gibi insafsız da değilsiniz. O halde felaket
büsbütün sarpa sarmadan geçmişi telafi etmeyi İslamiyet
namına, insaniyet namına, hatta bu gidişle âtîsinden pek ziyade
korktuğum Türklük namına sizden niyaz ederim, istirham
ederim, halkı çifte mefkûre sahibi etmeyiniz” diye Türkçüİslamcılara seslenen Ahmet Naim, onları bir daha bozmamak
üzere tövbeye, “Türk ve Müslüman” yahut “Müslüman ve Türk”
tabirlerini” terk etmeye, ayrılığa neden olacak söylemlerden
kaçınmaya, Türkçülüğü bırakıp İslamcılıkla yola devam etmeye
çağırmıştır.255
“Türklerin yüzünü Kâbe’den Turan’a çevirmeyiniz” diyen
Ahmet Naim, Türkçü-İslamcıların bu ikilemden vazgeçmelerini
istemiştir. Hatta Gökalp ve Köprülü’nün “Türk, Osmanlı,
Müslüman” tezlerine de gönderme yapmış, “İçinizde üç vatan
sahibi olmak isteyenler” varmış diyerek bu tezin imkânsızlığını
“Çatal kazık yere girmez” atasözü ile açıklamaya çalışmıştır. Bu
üçlü fikrin kimsenin kalbinde yer bulmayacağını ifade eden
Ahmet Naim, Türkçü-İslamcılara, “Siz yine halis İslam
255

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 117-118.
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gayesinden

şaşmayınız”

diye

seslenir.

Çünkü

Türklüğü

kurtaracak ancak ve ancak İslam davasıdır. Türklük davası,
İslam dairesini kuşatıp, muhafaza etmeye yetmez.256 Babanzâde
Ahmet Naim bu söylemiyle, Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü’nün
tezlerini reddetmekle birlikte asıl olarak Yusuf Akçura’nın “Üç
Tarz-ı Siyaset” adlı eserindeki tezini reddetmiştir. Hatırlanacağı
üzere Akçura “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalesinde “İslam dini
büyük Türk milliyetinin teşekkülünde mühim bir unsur olabilir”
diyerek İslamiyet’i Türklüğe hizmet eden bir pozisyona
yerleştirmişti.257 Oysaki Ahmet Naim, Akçura’nın tam tersi bir
şekilde Türklük gayesinin İslam’a hizmet edemeyeceğini, çünkü
hiçbir vakit onu kapsayacak genişliğe ulaşamayacağını iddia
etmiştir. Bu nedenle milliyet fikrinde ısrar etmenin hiçbir anlamı
ve faydası yoktur. Çünkü “Kâbe” ve “Turan”ın zıt yönlerde
olduğunu vurgulayan Ahmet Naim’e göre aynı anda her ikisi

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 117. İsmail Kara, “üç
vatan” ifadesiyle Ziya Gökalp’in kastedildiği düşüncesindedir. Kara,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. 290. Ancak biz Ahmet Naim’in
sadece Ziya Gökalp’i değil; Köprülü’yü de kastettiği düşüncesindeyiz. Çünkü
Gökalp’in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” yazı dizisini Türk
Yurdu’nda yayınladığı sırada Mehmet Fuat Köprülü de “Türklük, İslamlık,
Osmanlılık” başlıklı makalesini aynı dergide yayınlamıştır. Köprülüzade
Mehmed Fuad, “Türklük, İslamlık Osmanlılık”, Türk Yurdu, 25 Temmuz
1329, C. 4, Yıl 2, S. 21, s. 692-702. Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak” başlığı ile Mart 1913-Ocak 1914 tarihleri arasında Türk
Yurdu’nda kaleme aldığı yazı dizisini 1918’de aynı isimli bir kitapta
toplamıştır. Gök Alp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak-I”, Türk
Yurdu, Mart 1329, C. 3, Yıl 2, S. 11, s. 331-337.
256

257

Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 34.
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birden görülemez. Bu ikilemde kalmak, “kavmiyet zehrini
yutmak” Türklüğün ve İslamiyet’in sonu olacaktır.258
Ahmet Naim’in tıpkı Süleyman Nazif gibi Türkçüleri dinsizlikle
itham ettiği ve milliyet fikrinin imparatorluğun felaketine neden
olacağını savunduğu bu yazısına cevap Ahmet Ağaoğlu’ndan
gelmiştir. Ağaoğlu, Babanzâde Ahmet Naim’in “İslam’da Davayı Kavmiyet” başlıklı yazısına Türk Yurdu’nun 10 ve 11’inci
sayılarında kaleme aldığı “İslam’da Dava-yı Milliyet” yazısı ile
karşılık vermiştir.259
Türkçülerin İslamcılara karşı kullandığı klasik savunma
silahlarından

biri

olan

asabiyet

ve

kavmiyet/milliyet

kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerekliliği Ağaoğlu’nun
bu yazısında da karşımıza çıkmaktadır. Türkçülerin İslamcılara
karşı savundukları “dinin, kavmiyetin en temel esas ve
258

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 117.

Ahmed Agayef, “İslam’da Dava-yı Milliyet-1”, Türk Yurdu, 10 Temmuz
1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2320-2329. Ahmed Agayef, “İslam’da Dava-yı
Milliyet-2”, Türk Yurdu, 24 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 11, s. 23812390. İsmail Kara, Ahmet Ağaoğlu’nun yazısının aslında üç kısımdan
meydana geldiğini ancak Birinci Dünya Savaşı’nın siyasî atmosferi içerisinde
tartışmanın devlet tarafından durdurulduğu bilgisini Yusuf Hikmet Bayur’u
referans göstererek paylaşmıştır. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1,
s. XLIX. Çalen, her iki yazarın seçtiği başlıklara Kara’ya atıfla dikkat
çekmektedir. Ahmet Naim’in “kavmiyet”, Ahmet Ağaoğlu’nun ise “milliyet”
kavramlarını kullanması önemlidir. Ağaoğlu millet kavramını kullanarak
Osmanlı geleneğinde mevcut haliyle klasik anlamda “millet” kavramına dinî
bir içerik katma ve böylece meşruiyet kazandırma çabasındadır. Başlıkta
“milliyet” kelimesini tercih etmekle birlikte metnin içinde “kavmiyet”
kavramını “milliyet” kavramı ile aynı anlama gelecek şekilde içiçe sokmuş
ve “kavmiyet” kelimesini kullanmıştır. Çalen, a.g.e, s. 166.
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erkânından olduğu” temel tezini ispatlamak Ahmet Ağaoğlu’nun
hedefidir. İkinci olarak Ağaoğlu, Ahmet Naim’in, İslamiyet’in
milliyet fikrini yasakladığına dair ayet, hadis ve rivayetlere
esaslı örnekler getirememiş olduğu noktasına yönelmiştir.
Üçüncü olarak, Ahmet Naim örneğinde de görüldüğü gibi
İslamcıların,
okumadan,

Türkçüleri
sadece

gerçek

manasıyla

dedikodulardan

yola

araştırmadan,

çıkarak

“böyle

işitiliyor”, “şöyle deniliyor” ifadeleriyle biten cümlelerle
mahkûm ettiklerine temas etmiştir. Ahmet Ağaoğlu’na göre on
beş sayfalık bu uzun yazısında “milliyet cereyanlarını ve
bilhassa Türkçülüğü tenkit etmek” isteyen Ahmet Naim, hiçbir
vesika ortaya koyamamıştır.260
Ağaoğlu, Ahmet Naim’in Türkçüleri “halis Türkçüler” ve
“Türkçü-İslamcılar” diye ayırmasına ve birincileri “dinsizlik”
fikrini yaymakla itham edip, ikincileri de “ne yardan ne serden
geçemeyenler” olarak nitelendirmesine itiraz etmiştir. Bu ayrımı
neye göre yaptığını, hangi belgeyi referans olarak kullandığını
sormuş ve Türkçülerin dinsizliği telkin ettiklerine bir örnek
göstermesini istemiştir.261 Ahmet Ağaoğlu için Ahmet Naim’in
yaptığı bu sınıflandırmanın bir değeri yoktur. Çünkü Türkçülük
siyaseti ayrılmaz, parçalanmaz bir bütündür. Yürüdüğü yol ve
takip ettiği gaye bir olduğu için ikiye ayrılarak sınıflandırılması
mümkün değildir. Ağaoğlu’na göre belki Türkçüler arasında
260

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2320.

261

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2321.
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dinsiz kişiler vardır, ancak bu bireysel bir tercih meselesi olduğu
için tüm Türkçülere genellemek mümkün değildir. Zaten bu tür
kişiler

de

Türkçülüğün

gerçek

manasını

anlamamış,

kavrayamamış insanlardır. Çünkü Ağaoğlu’na göre “din
kavmiyetin en mühim esas ve erkânından olduğu için” kavmiyet
fikrini anlayarak, bilerek takip edenlerin dinden uzaklaşması
mümkün değildir.262 Böylece Ahmet Ağaoğlu bir kez daha
Türkçülerin temel tezini ortaya koymuş din ve milliyetin
birbirinden ayrılamayacağını savunmuştur.
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Naim’in iddialarını üç başlıkta
toplamıştır: Birincisi İslam dini kavmiyet fikrini onaylamıyor.
Bu gibi fikirler onun ruhuna, öğretisine muhaliftir. İkincisi
milliyet fikri zararlıdır. Üçüncüsü milliyet fikri Müslümanlar
içinde Avrupa’yı taklit eseri ortaya çıktığı için samimi değildir.
Ağaoğlu, Ahmet Naim’in bu iddialarını sırasıyla yanıtlamıştır.
İlk olarak Ahmet Naim’in kavmiyetin/milliyetin İslamiyet’le
bağdaşmadığı iddiasını ispatlamak için gösterdiği hadis, ayet ve
rivayetlerin

hiçbirinde

bu

iddiaları

destekleyecek

ve

doğrulayacak delillere tesadüf edilmediğini ifade eden Ahmet
Ağaoğlu,

Ahmet

Naim’in

“asabiyet”

ve

“kavmiyet”

kavramlarını birbirine karıştırdığını vurgulamıştır. “…Îrâd
olunan hadis, ayet ve rivayetlerden tek birisinde bile ‘kavim’
kelimesinin isti’mâl edilmediğini gördük. Anlaşılıyor ki Naim
262

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2322.
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Beyefendi, ‘asabiyet’ kelimesini ‘milliyet’ kelimesi manâsına
alıyor…”263 Ağaoğlu, daha sonra Süleyman Nazif için kaleme
aldığı “Cevaba Cevap” makalesinde olduğu gibi Türkçüler için
kavmiyet/milliyet kavramının ne anlam ifade ettiğini bir kez
daha açıklamaya çalışmıştır. Türkçüler, kavmiyet/milliyet
kavramının merkezine dini konumlandırmışlar, Türk milli
karakterinin
oynadığını

şekillenmesinde
kabul

İslamiyet’in

etmişlerdir.

Ahmet

büyük
Ağaoğlu,

bir

rol

önceki

yazılarından farklı olarak bir adım daha ileri gitmiş ve
“kavmiyet/milliyet” kavramını batıdaki karşılığı olan “nation”
kelimesinden hareketle açıklamıştır. Ağaoğlu’nun bu hareketi
İslamcılar karşısında Türkçüler için taktiksel bir hamledir.
Çünkü İslamcıların, “milliyet” fikrini Hıristiyan icadı bir
kavram ve Batı’nın İslam âlemine karşı kurduğu bir tuzak olarak
değerlendirdiği durumu hatırlanacak olursa, kavmiyet/milliyet
kavramını “nation” kelimesiyle açıklayan Ağaoğlu, milliyetin
Batı kökenli olduğunu kabul etmiş, böylece İslamcıların
Türkçülere karşı kullandıkları kozlardan birini ellerinden
almıştır. Ancak Ağaoğlu’nun asıl başarısı, Batı’daki manasından
farklı olarak ve Osmanlı’nın klasik anlamda “milliyet”
kavramına yüklediği anlamla da uyumlu bir biçimde “nation”
yani milliyet kelimesinin içeriğinin din ile doldurulmuş
olduğunu muhaliflerine izah etmesi olmuştur. “… Milliyet,
‘nation’ fen-i içtimâiyyenin son ve muhtasar tarifine göre aynı
263

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2323.
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surette hisseden bir kitle-i efrada denilir.264 Müşterek hissiyatın
tevlit, intişar ve tamimi de iki âmilin tesiri ile olur: Lisan ve din.
Bunlardan sonra ırk, tarih, ana’ne, adet, edebiyat vesaire gelir.
Fakat biraz teemmül olunduğu halde bu âmillerin kısm-ı âzâmı
da o iki âmilin neticesi olduğu tezahür eder. Dünyada bir kavim,
bir milliyet yoktur ki, onun âdeti, edebiyatı, ana’ne ve tarihi
onun dininden müteessir olmasın!..” diyen Ağaoğlu buradan
hareketle toplumun yaşam biçiminin, düşünce tarzının, özetle
topluma dair her şeyin dinden bağımsız düşünülemeyeceğinin
altını çizmiştir.
Ahmet

Ağaoğlu

ikinci

olarak,

“asabiyet”

kavramı

ile

“kavmiyet/milliyet” kavramı arasındaki farklılığı açıklamaya
çalışmıştır.

Asabiyet,

bir

kişinin

ırkını,

soyunu

temsil

etmektedir. Bu açıdan insanı kan bağı ile sınırlı bir daire
içerisine hapsetmek demektir. Kavmiyet/milliyet ise bunun tam
tersidir. İnsanı çok geniş ve bölünmesi imkânsız bir daireye
bağlar. Asabiyet fikri, aşiret halinde yaşayan, milli birlik
hissinden
yürüdüğünü

yoksun,

kendi

bilmeyen

geleceğinden

toplumlar

için

habersiz,
söz

nereye

konusudur.

Kavmiyet/milliyet fikri ise tam tersi bir şekilde milli birlik ve

Ağaoğlu orijinal metinde bu cümlenin sonunda Jakov Aleksandrovich
Novicow’un 1896 tarihli “Les Luttes entre sociétés humanies et luers phases
successives” adlı eserinin 247’nci sayfasından “Milliyet, aynı hisseden
bireylerin oluşturduğu kitledir” anlamına gelen “La nation é est le groupe
d’individus semblables par la maniére de sentir.” ifadesine yer vermiştir.
Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2323.
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beraberlik hissini oluşturur. Bu açıdan Ağaoğlu’na göre asabiyet
ile kavmiyet/milliyet kavramları tamamen birbirinin zıttıdır. 265
Ağaoğlu, “asabiyet” fikrinin bir toplumun hayatı için ne denli
zararları

olduğuna,

Cahiliye

Devri’ni

örnek

göstererek

açıklamaya çalışmıştır. Arap kabileleri, aileleri arasında sudan
sebeplerle çıkan kan davalarının, İslamiyet’in başlangıcına kadar
Arapların siyasî birlikteliğini engellemiş olduğuna dikkat çeker.
Bu nedenle Hz. Muhammed’in mücadele ettiği Cahiliye
âdetlerinin en başında asabiyet fikri gelmiştir. İslam peygamberi
bu âdeti yok ederek “Arap kavminin vahdetini temin eylemek,
Araplıkta bir vicdan-ı umumî, bir gaye-i müşterek husule
getirmeye” çalışmıştır.266 Ahmet Ağaoğlu bu suretle İslamcılara
karşı akılcı bir şekilde hareket etmiş, İslamcıların asla itiraz
edemeyecekleri bir şahsiyete milli vicdanı savunma misyonunu
yükleyerek, Türkçülerin milliyet fikrini meşrulaştırmıştır.267
Ağaoğlu, ikinci bir meşruiyet zemini olarak da Kur’an-ı Kerim’i
kullanmıştır.

İslamiyet’in

ruhunda,

doğasında

kavmiyet/milliyetin yer aldığını, aksine asabiyete şiddetle karşı
çıkıldığını

ve

Kur’an-ı

Kerim’in

pek

çok

ayetinde

kavmiyet/milliyetin varlığına işaret edildiğini vurgulamıştır.
Kur’an’ın asabiyeti lanetlediğinin altını çizmiş, Kur’an-ı

265

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2324.

266

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2325.

Çalen’e göre Ağaoğlu bu ifadeleri ile Hz. Muhammed’i milliyetçi bir
karaktere dönüştürmüştür. Çalen, a.g.e, s. 168.
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Kerim’in sadece ayetlerinin manâsı ile değil, dili ile de
Arapların milli birlikteliğinde önemli bir rol oynadığını
savunmuştur.268 Ahmet Ağaoğlu’nun bu yaklaşımı kendi
içerisinde son derece tutarlıdır, çünkü az önce yukarıda da temas
ettiğimiz üzere Ağaoğlu “milliyet” kavramını Batı kökenli
“nation” kavramı ile açıklarken, bu kavramın içerisini öncelikle
dil ve din ile doldurmuştu. Ağaoğlu ustaca bir yöntem
kullanarak, İslamiyet sonrası Arap tarihini de aynı bakış açısıyla
ele almış, “dil”, “gaye”, “tarih” kavramlarını somutlaştırmıştır.
Son olarak Ahmet Ağaoğlu, milliyet fikrinin Müslümanlar
arasında ihtilaf ve düşmanlık soktuğu iddialarına yine “asabiyet”
fikri üzerinden, İslam tarihinden örnekler vererek, Kur’an’a
atıflar yaparak yanıt vermiş, Ahmet Naim’i adeta kendi silahları
ile vurmuştur. Ağaoğlu, Ahmet Naim’in kendi iddialarını ispat
için istifade ettiği ayet ve hadislerde “kavim” kelimesine
rastlanmadığına;

bunun

yerine

“asabiyet”

kelimesinin

zikredildiğine ısrarla temas etmiştir. Ayrıca İslamiyet’i kabul
edenlerin

milliyetlerinden,

dillerinden

vesairelerinden

vazgeçmeleri gerektiğine dair şer’iatta bir kaidenin olmadığını
hatırlatmıştır. “İslamiyet, Müslümanlardan dine sadık ve
uhuvvet-i İslamîye’ye merbut kalmalarını talep eder. Fakat
kavmiyetlerinden, kendi hususât-ı zatîyelerinden vazgeçmeyi
hiçbir zaman talep etmemiştir. Çünkü böyle bir talep tabiatın
268

Türk Yurdu, 10 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, Sayı 10, s. 2325-2326.
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hilafında olduğu için” imkânsızdır.269 Eğer bunun aksi bir durum
varsa Ahmet Naim’den göstermesini istemiştir. Ayrıca milliyet
fikrinin ayrıştırdığı ve böldüğünü iddia eden Ahmet Naim’in
haklılığını ispatlamak istiyorsa, milliyet fikri ortaya çıkana
kadar İslam âlemi içerisinde tam bir kardeşliğin varlığına dair
kanıtlar getirmesini talep etmiştir. Ancak bu mümkün değildir,
zira İslamiyet öncesinde de Araplar arasında kardeşlikten söz
edilemez. O halde milliyet fikrinin İslam kardeşliğini yıktığını
iddia etmek anlamsızdır. Kaldı ki, İslamiyet sonrasında dahi
Araplar arasında kardeşlik ve birlik tam olarak sağlanamamıştır.
Bunun için Cemel Vakası, Kerbela Olayı ve Hz. Ayşe’yi, Talha
ve Zübeyr’i örnek veren Ahmet Ağaoğlu’na göre “Hangi İslam
hükümeti ve kavmi vardır ki, diğer bir İslam hükümeti ve kavmi
ile muharebe etmemiş olsun?” O halde İslamiyet’in öncesinde
de sonrasın da tam bir kardeşlikten, birlik ve beraberlikten söz
etmek mümkün değildir. Bu durumda İslam âlemindeki
tahribatın, bölünmüşlük ve parçalanmışlığın sorumlusu da ne
kavmiyet/milliyet fikri ne de bu fikri savunan Türkçülerdir.
Ahmet

Ağaoğlu,

bölünmüşlük

ve

parçalanmışlığın

asıl

sorumlusu olarak Cahiliye âdeti olan asabiyet fikrine işaret
etmiştir. Neticede Ahmet Ağaoğlu’na göre İslam kardeşliğini,
milliyet cereyanları ihlal ediyor demek doğru olmaz.270

Ahmed Agayef, “İslam’da Dava-yı Milliyet-2”, Türk Yurdu, 24 Temmuz
1330, Yıl 3, C. 6, S. 11, s. 2384.

269

270

Türk Yurdu, 24 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, S. 11, s. 2386.
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Ahmet

Ağaoğlu

şu

sonuca

ulaşmıştır:

“Filhakika…

milliyet/nation aynı tarzda hisseden kitleye” verilen isimdir ve
milliyetin en önemli iki unsuru “lisan ve dindir.” Bu iki unsur,
toplumların çeşitlenmesinde, birbirinden ayırt edilmesinde
başrol oynamaktadır. Ağaoğlu için “İslamiyet Türk’ün dinidir,
din-i millisidir, kavmîsidir.” Her şeyden önce Türk, İslamiyet’i
zorla, mahkûm ve mağlup olarak değil; hâkim ve galip olarak
kabul etmiştir. Bin seneden daha fazla bir süre İslamiyet’in en
ağır yüklerini omuzuna almış ve taşımıştır. İslamiyet’e hizmet
yolunda Türk, her şeyini unutmuştur. Lisanını, edebiyatını,
iktisadiyatını ve belki de milli varlığını dahi unutmuştur.
Türkçülerin, İslamiyet öncesi Türk tarihinden bahsetmesinin
asla ve asla Şamanizm’e dönüş anlamına gelemeyeceğini,
bunların tamamen birer iftira olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu,
Türklüğün İslam sahasından ayrılmak gibi bir niyetinin
olmadığını yinelemiştir. Çünkü “…Türklük hissi, Türklük izleri
yalnız şu havza-i medeniyette sakin ve o medeniyetin sayesinde
bakî kalmıştır… Türkçüler İslamiyet’i bir din-i millî, bir din-i
kavmî addediyorlar…”271
Ahmet Ağaoğlu’na göre Türkçülerin vazifelerinden biri de
İslamiyet’e hizmet etmektir. Çünkü İslamiyet ne kadar yayılır ve
yükselirse, Türklük de o derece yayılıp yükselecektir. Milli bir
vicdan, bir hissiyat yaratmak isteyen Türkçüler için, bu milli
271

Türk Yurdu, 24 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, S. 11, s. 2388.
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vicdanın esaslarından birisi de İslamiyet’tir. Ağaoğlu milliyet
fikri “keşke birkaç kuşak önce bütün İslam akvamı arasında
başlamış olsaydı…”272 diyerek Cemaleddin Afgani’nin etkisinde
kaldığını, İslam dünyasının uyanışı ve yükselişi için öncelikle
İslam milletlerinin kültürlerini yükseltmeleri, milli kimliklerinin
farkına

varıp

onu

özümsemeleri

gerektiği

düşüncesini

sahiplendiğini bir kez daha göstermiştir.
Ağaoğlu, “Türkler İçinde Milli Hareket” başlıklı bir başka
yazısında da Cemaleddin Afgani’nin milliyetçilik anlayışına
yaklaşmış ve yine İslamcıların hassasiyetlerinin farkında olarak
onlara Türkçülüğün izahını yapmaya çalışmıştır.273 Ahmet
Ağaoğlu yazı boyunca iki temel noktaya odaklanmıştır. Birincisi
Türkçülük siyasetinin izah etmek, ikincisi ise bu siyasetin
imparatorluk içindeki diğer Müslüman unsurlarda ayrılıkçı
hisleri

körükleyeceği

şeklindeki

İslamcıların

eleştirilerini

yanıtlamaktır. Eğer Türkçüler, taassupkâr ve şoven bir
milliyetçilik fikrini benimsemiş olsalardı Ağaoğlu’na göre bu
tarz bir milliyetçilik diğer Müslüman unsurları küstürüp
imparatorluktan ayırabilir ve devletin varlığına son verebilirdi.
Peki “Türk milliyetperverliği böyle bir vasfa sahip midir?”
272

Türk Yurdu, 24 Temmuz 1330, Yıl 3, C. 6, S. 11, s. 2389.

Ağaoğlu’nun bu makalesi ilk olarak 25 Nisan 1330 tarihli “Jön Türk”
gazetesinde yayınlanmıştır. “Türk Yurdu” dergisi bu makaleyi Türkçülük
siyasetinin izahı ve İslamcıların, Türkçüler aleyhindeki iddialarının
yanıtlanması için önemli gördüğünden yeniden yayınlamak istemiştir. Ahmed
Agayef, Türkler İçinde Millî Hareket”, Türk Yurdu, Yıl 3, C. 6, S. 5, s. 21702173. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XLIX.
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sorusunu yönelten Ağaoğlu, bu sorunun yanıtını sağlıklı bir
şekilde verebilmek için Türkçülerin kaleminden çıkacak yazılara
bakmak gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Bu yazılara en son
örnek olarak da Halide Edip’in “Yeni Turan” adlı romanını
göstermiştir.274 Ağaoğlu, Halide Edip’in bu romanıyla Türk
milliyetçilerinin fikirlerini, emellerini izah ettiğini, eserin hiçbir
yerinde bir başka millete kötülükten, hakkına tecavüz etmekten
söz edilmediğini belirtmiş ve bu eser okunduktan sonra
Türkçülerin

samimiyetinden

şüphe

etmenin

mümkün

olmadığının altını çizmiştir. Ahmet Ağaoğlu, Türkçülüğün
siyaset üstü bir fikir akımı olduğunu, imha ya da yok etmek gibi
bir niyetinin bulunmadığını şu şekilde açıklamıştır:
“Türk milliyetperver hareketi siyasetle iştigal değildir. Bu
hareket hâkimiyete yeltenmez, kimsenin hukukunu eksiltmek,
kimseye hususî ve imtiyazlı bir mevki kazandırmak istemez. Bu
hareket Türklere olduğu kadar bütün milletlere de hürmet
olunmasını talep eder. Hareket ahlakî ve içtimaîdir. Bu cihetle
Türklere olduğu gibi diğer milletlere karşı da insâniyyetTürk Yurdu, Yıl 3, C. 6, S. 5, s. 2170. Eserin ilk baskısı için bkz. Halide
Edib, Yeni Turan, Birinci Tab’, İstanbul Tanin Matbaası, 1329. Halide Edip,
“Yeni Turan” romanında Türkçülük ve Âdemimerkeziyetçilik ve yeniden
yorumlanmış bir İslamiyet üçgeninde Türkiye’nin geleceğini kurgulamıştır.
Halide Edip’in Türkçülük taraftarı olarak toplumun inşasında İslamiyet’e de
yer vermiş olması Türkçülerin dine ve İslamiyet’e bakış açısının izahı
bakımından önemlidir. Kapsamlı bir değerlendirme için bkz. İnci Enginün,
Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 1839-1923, 6. Baskı,
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2012, s. 398. Cengiz Karataş, “Turancılık
Mefkûresi Bağlamında Halide Edib’in Yeni Turan’ına Dair”, Ankara
Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, C. 1, S. 20, 2013, 39-52.
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perverâne âmâl ile doludur. İster ki, Arap, Türk, Kürt, Ermeni ve
başkaları birbirlerine müvazi olarak, birbirlerini sıkmayarak
yekdiğerine fenalık etmeyerek ilerlesinler, inkişaf bulsunlar. Bir
Türk milliyetperveri indinde Arapların ve diğerlerinin lisanı,
milliyeti kendi lisan ve milliyetine yakın bir hürmete haizdir.
Türk milliyetperveri kendisine dinini veren ve Osmanlı
Devleti’nin en mühim unsurlarından biri olan Arap’a karşı
hususî bir hiss-i tebcil besler. Görülüyor ki, Türkler içinde
tekvin eden hareket-i millîyenin nifak ve husumet tohumları
ektiğini iddia katiyyen batıldır…”275
Görüldüğü

üzere

Ağaoğlu,

İslamcılarla

ortak

noktada

buluşabilmek ve onları Türkçülüğe karşı takındıkları olumsuz
tavır ve fikirlerden vazgeçirmek maksadıyla Türkçülüğün
ayrışma ve parçalanmaya neden olacak siyasî bir içerikte
olmadığını, Türklerin ve Türklerin olduğu kadar da İslam
unsurların yükselmesine zemin hazırlayacak “içtimaî ve ahlâkî”
bir hareket olduğunu izaha çalışmıştır.276 Böylece Ahmet
Ağaoğlu, İslamcıların hassasiyetine bir kez daha kulak vermiş
ve onları ikna çabasına girmiştir. Her şeyden önce Türkçülük
siyasetinin, Türk olmayan unsurları dışlayacağı iddiasının
asılsızlığına temas etmiştir. İkinci olarak da Türklerin Araplara
karşı “hiss-i tebcil” yani yüce hisler beslediğini açıkça ifade
275

Türk Yurdu, Yıl 3, C. 6, S. 5, s. 2170.

Sebilürreşad, 10 Nisan 1330, C. 12, Adet 293, s. 115. Çetinsaya,
İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 430. Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C.
1, s. 287.
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ederek, İslamcıların iddia ettiğinin aksine Türkçülerin Araplara
karşı olumsuz bir düşünceye sahip olmadıklarını belirtmiştir.
Bunu ispatlamak için de son zamanlarda Türk ve Arap gençleri
arasında ortaya çıkan fikir ve hissiyat birliğine değinmiştir. Türk
ve Arap gençlerinin kendi kavmî özelliklerinin farkına varıp,
millî

benliklerini

duyumsadıkça

uzaklaşmadıklarını, aksine

birbirlerinden

kardeşlik bağlarının daha

da

güçlendiğini ifade etmiştir. “… Türk ve Arapların düşünen
gençleri bundan iki, üç sene evvelkinden daha ziyade anlaşıp
teyid-i uhuvvet edebiliyorlar. Bunun izahı kolaydır: Türk ve
Arap gençlerinde marifet-i kavmîye tekâmül ettikçe, aynı
gayeye, aynı mefkûreye doğru yoruldukça, daha iyi itilaf
olunur…” Böylece Ağaoğlu bize, bir kez daha Cemaleddin
Afgani’yi hatırlatmaktadır. İslam unsurları arasında kardeşliğin,
birliğin tesisi için İslam unsurlarının ayrı ayrı kendi millî
kimliklerini keşfetmeleri ve kutsal olarak gördüğü milliyet fikri
peşinde yürümeleri zorunluluktur. Milliyet fikri onları aynı dava
ve gaye etrafında birleştirmektedir. Ağaoğlu’nun burada dava ve
gaye ile kastettiği şey açık bir şekilde İslam unsurlarının
topyekûn ilerlemesidir.
Ahmet Ağaoğlu’nun Türkçüler adına kendisine arabulucu
rolünü biçtiğini unutmamak gerekir. Nasıl ki İslamcılar adına
Ahmet

Naim,

“Halis

Türkçülere”

ve

onların

siyasal

Türkçülüğüne karşı çıkıp kültürel anlamda milliyetçiliğe bir
dereceye kadar sıcak baktıysa; Ahmet Ağaoğlu da Türkçüler
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adına milliyet fikri ile güçlenmiş İslam unsurlarının tek tek
birleşmesinden oluşacak kültürel ve içtimaî anlamda güçlü bir
İslam medeniyetine sıcak bakmıştır. Bu nedenle milliyet fikrini
savunan Türkçüler ayrılığı değil; birliği istemekte ve onun için
çaba sarf etmektedirler. Türkçülük siyaseti İslam âleminin ve
Osmanlı Devleti’nin menfaatinedir. Ağaoğlu’na göre “Bu
hareket bölmez, toplar; ayırmaz, birleştirir.” 277
C. Mehmet Akif’in Milliyet Fikrine İtirazları
Balkan Savaşları sonrasında İslamcı kanattan, Türkçülere karşı
hücuma geçen isimlerden biri de Mehmet Akif olmuştur.
Yukarıda da temas ettiğimiz üzere Sebilürreşad’ın 212’nci
sayısında Türkçülere karşı açılan “mücâhede-i dindâranede”,
Mehmet Fahreddin ve Babanzâde Ahmet Naim’le birlikte
Mehmet Akif de yer almış ve tıpkı diğer İslamcılar gibi aynı
kavramsal kargaşaya düşerek “kavmiyet/milliyet” kavramını
“asabiyet” kavramı ile karıştırmıştır.278 Mehmet Akif için de
“kavmiyet/milliyet” kavramı Müslümanlar arasında bölünmeye,
parçalanmaya sebebiyet veren bir fikirdir ve bu nedenle
Sebilürreşad’ta kaleme aldığı yazı ve şiirlerinde “tefrika”
konusunu işlemiştir. Diğer İslamcılarla aynı bakış açısına sahip
olan Mehmet Akif’e göre bu fikir, Batı’nın tuzağıdır ve
Müslümanlara şöyle seslenir:
277

Türk Yurdu, Yıl 3, C. 6, S. 5, s. 2171.

Mehmet Akif, “Tefsir-i Şerif”, Sebilürreşad, 13 Eylül 1328, C. 9, Aded
212, s. 62-63.
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“Ey cemaat-i Müslimin, aklınızı başınıza alınız; gayret-i
kavmiyeti bir tarafa bırakınız. Rabıta-i dini biraz daha ihmal
edecek olursanız, iyi biliniz ki, târumâr olur gidersiniz…”279
Mehmet Akif; Süleymaniye, Beyazıt ve Fatih Câmilerinin
kürsülerinde yaptığı konuşma ve okuduğu şiirlerinde bu bakış
açısını sürdürmüştür.
“Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlayamam,
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?
Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı,
Aynı milliyetin altında tutan İslam’ı
Temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir.
…
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez,
Son siyaset ise Türklük, o siyaset yürümez.”280
Arnavutluk’un bağımsızlığı, tıpkı diğer İslamcılarda olduğu gibi
Mehmet

Akif

üzerinde

de

derin

izler

bırakmış,

kavmiyet/milliyet fikrine ve Türkçülere saldırmasına neden
olmuştur. Bu kapsamda Mart 1913’te kaleme aldığı bir başka
yazısında Türkçüleri milliyeti, din yerine koymakla suçlamıştır.
279

Sebilürreşad, 13 Eylül 1328, C. 9, Adet 212, s. 65.

Mehmed Akif, “Süleymaniye Kürsüsünden Millet-i Merhûmeye Hitaben”,
Sebilürreşad, 25 Teşrinievvel 1328, C. 9, Aded 218, s. 185.
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“Hani milliyetin İslam idi… Kavmiyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri?
Küfür olur başka değil; sürmek kavmini ileri.
Arap’ın Türk’e; Laz’ın Çerkez’e, yahud Kürd’e;
Acem’in Çinliye ruchânı mı varmış? Nerde!
Müslümanlıkta ânâsır mu olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber.
…
Ne Araplık ne de Türklük kalacak aç gözünü!
Dinle, Peygamber-i zişânın ilahî sözünü
Türk, Arapsız yaşayamaz; kim ki yaşar der delidir.
Arap’ın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir.”281
Mehmet Akif, Beyazıt Câminde yaptığı konuşmasında İslam’ın
birlik dini olduğuna temas etmiştir. Kur’an-ı Kerim’den ayetler
ve Peygamberin hadislerinden örnekler vererek kavmiyetin
yasaklanmış olduğunu ispatlama çabasına girmiştir. Ancak tıpkı
Süleyman Nazif ve Ahmet Naim örneğinde olduğu gibi Mehmet
Akif de aynı hataya düşerek “kavmiyet/milliyet” kavramı ile
“asabiyet”

kavramını

birbirine

karıştırmıştır.282

Müslümanlar kadar ayrılık, “tefrika” içinde

Akif,

kalmış ve

Sebilürreşad, 21 Şubat 1328, C. 9, Aded 234, s. 438. Mehmet Akif’in bu
yazısı “Hadis-i Şerif” bölümünden sonra başlıksız olarak yayınlanmıştır.
İsmail Kara, eserinde bu yazıyı “Hakkın Sesleri” başlığı ile vermiştir. Kara,
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. L
281

Mehmed Akif, “Hutbe ve Mevâiz”, Sebilürreşad, 24 Kanunisani 1328, C.
9, Aded 230, s. 374.
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bölünmeler yüzünden yok olmanın eşiğine gelmiş bir milletin
yokluğuna işaret etmiştir.
“…Çünkü İslam, din-i tevhiddir. Çünkü İslam ekmel-i edyândır.
Din-i İslam kadar Allah’ın kullarını tevhid etmiş, birbirine
ısındırmış bir din yoktur… Filhakika ırkı, lisanı, muhiti, âdâtı,
velhasıl her şeyi yekdiğerine mübayin olan bu kadar akvâmı
Müslümanlık kardeş yapmıştı; kavmiyeti, cinsiyeti aradan
kaldırmıştı… Bırakalım memâlik-i ecnebiyedeki Müslümanları,
Osmanlı memleketinde bu kadar akvâm var. Öyle ya Arnavut,
Kürt, Çerkez, Boşnak, Arap, Türk, Laz… Velhasıl daha birçok
kavmiyetler mevcut. Pekâlâ! Hepsinin beynindeki rabıta nedir?
Rabıta-ı diyanet! Şimdiye kadar bu rabıta sayesinde kardeş gibi
yaşadık. Türk, Türklüğünün ne olduğunu bilmiyordu. Arnavut
kavmiyetten dem vurmuyordu. Zaten Müslümanlıkta kavmiyet
yoktur…”283
Mehmet Akif bu iddiasını doğrulamak üzere Hz. Muhammed’in
“Kavmiyet gayreti güdenler bizden değildir, yani Müslüman
değildir. Kavmiyet sebebiyle vuruşan da bizden değildir.
Kavmiyet güderek ölenler de bizden değildir.” hadisine
müracaat etmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta
hadisin

Arapçasında

“asabiyet”

kelimesinin

kullanılmış,

“kavmiyet” kelimesine kesinlikle yer verilmemiş olmasıdır.
Böylelikle Akif de diğer İslamcılarla aynı hataya düşmüş,
283

Sebilürreşad, 24 Kanunisani 1328, C. 9, Aded 230, s. 374.
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kavmiyet/milliyet kavramı ile asabiyeti bir tutmuştur. Mehmet
Akif

için

de

kavmiyet/milliyet

Avrupa

icadıdır

ve

Müslümanların imhası için kullanılan etkili bir silahtır.
Müslümanlar arasına nifak sokar, karışıklık çıkarır, milleti
birbirine kırdırır. Bu nedenle Akif’e göre “Din giderse bizim
için hayat yoktur…” Samim Müslümanlar iyi bilmelidirler ki,
kavmiyet/milliyet

davası

çıkmaz

yoldur.

“Dini

bununla

gidemez. Müslümanlık bununla yaşayamaz…”284
D. Tahirül Mevlevî’nin Milliyet Fikrine İtirazları
Sebilürreşad sütunlarından Türkçülere karşı itirazlar yükselten
ve “kavmiyet/milliyet” fikrini reddeden isimlerden biri de
Tahirül Mevlevî olmuştur. Kaleme almış olduğu iki sayılık
“Müslümanlık Mâni-i Tefrikadır” başlıklı yazı dizisi bu açıdan
önemlidir.285 Yazılarından ilkinde İslamiyet’in birlik dini
olduğuna ve ayrılığı, “tefrikayı” yasakladığına temas eden
Mevlevî, Medine’de Cahiliye Dönemi’nde Evs ve Hazrec
kabileleri

arasındaki

mücadeleyi

örnek

vererek,

kavmiyet/milliyet fikrinin ayrışmaya sebebiyet verdiğini iddia
etmiştir. İslamiyet’le birlikte iki kabile arasındaki kan davasının
sona erdiğini, hatta Hicret’le birlikte oluşan “muhacir” ve
“ensar” ilişkisi üzerinden sıkı kardeşlik bağlarının doğduğunu
284

Sebilürreşad, 24 Kanunisani 1328, C. 9, Aded 230, s. 375.

Tahirül Mevlevî, “Müslümanlık Manî-i Tefrikadır-1”, Sebilürreşad, 7
Şubat 1328, C. 9, Aded 232, s. 415-417. Tahirül Mevlevî, “Müslümanlık
Manî-i Tefrikadır-2”, Sebilürreşad, 14 Şubat 1328, C. 9, Aded 233, s. 428430.
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vurgulayan

Tahirül

“kavmiyet/milliyet”

Mevlevî,
ve

aslında

“asabiyet”

bu

örnekle

kavramlarını

birbirine

karıştıran İslamcılar kervanına katılmıştır.286
Tahirül Mevlevî’nin ikinci yazının sonunda ulaştığı netice,
gerek ihtiras ve menfaat sevkiyle, gerek asabiyet ve milliyet
gayretiyle Müslümanlar arasında bölünmeye neden olacak her
türlü düşünce ve hareketten sakınmalarının lazım geldiğidir.
Müslümanlar, İslamiyet öncesindeki olayları dikkate alıp
Peygamberin

uyarılarını

tefrikalarına

düşmekten”

hatırlayıp
uzak

“fırka

durmalıdır

ve
diyen

kavmiyet
Tahirül

Mevlevî, kendisinin siyasî hiçbir parti ve cemiyetle alakasının
olmadığı, kaleme aldığı bu satırların bir cemiyetin ya da bir
partinin

lehine

veya

aleyhine

yazılmış

olarak

değerlendirilmemesi gerektiği notunu da yazının sonuna
düşmüştür. Bizce Mevlevî’nin bu notu düşmesinin nedeni Bâb-ı
Âlî

Baskını

sonrası

oluşan

siyasî

atmosferin

tesiridir.

İttihatçıların bu dakikadan sonra Türkçülük siyasetine ağırlık
vermiş olmaları karşısında göze batmamak endişesiyle bu
hatırlatmayı yapmış olmalıdır. Mevlevî’ye göre bu yazıyı
kaleme almasının nedeni, Balkan Savaşları sonrasında oluşan

Sebilürreşad, 7 Şubat 1328, C. 9, Aded 232, s. 416-417. Cahiliye
Dönemi’nde Evs ve Hazrec kabileleri arasında çeşitli savaşlar yaşanmıştır.
Bunların en şiddetlisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden önce
başlayıp beş yıl devam eden Buâs Savaşı’dır. Hüseyin Algül, “Evs”, TDV
İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995, s. 541-542.
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“felaket üzerine kırılmış bir kalbin, yaralanmış bir ruhun”
çektiği ıstıraptır.287
E. Mehmet Fahreddin’in Milliyet Fikrine İtirazları
Sebilürreşad’ta milliyet fikrini eleştirip Türkçülere hücum eden
isimlerden biri de Mehmet Fahreddin olmuştur. O da 212’nci
sayıyla başlayan “mücâhede-i dindarâne”nin yürütücülerinden
birisidir.288
Mehmet Fahrettin, “kavmiyet/milliyet” fikrini cinnet olarak
değerlendirmiş, bu fikrin birleştirmeyeceğini, aksine bölüp,
parçalayacağını savunmuştur. Mehmet Fahrettin, “Hem dert ve
hem vicdanım” dediği Mehmet Akif’e hitaben yazdığı “Bizden
Olmayanlara Değil” başlıklı şiirinde, İslamcıların genelinde
gözlemlediğimiz “tefrika” temasını işlemiş ve Ahmet Naim gibi
Türkçüleri dinsizlikle suçlamıştır.
“Kimi dehrî tabiî! Bazımız meftun-u kavmiyyet;
Silinmiş müridin kalbinden diyanet, hubb-i milliyet.
Kimi cehl-ü taassubla kararmış gözleri: Cinnet!
Nasıl mümkün olur bunlar için teşkil-i cemiyet?”289

287

Sebilürreşad, 14 Şubat 1328, C. 9, Aded 233, s. 430.

Mehmet Fahreddin, “Tefsir-i Şerif”, Sebilürreşad, 13 Eylül 1328, C. 9,
Adet 212, s. 61 vd.
288

Mehmed Fahreddin, “Bizden Olmayanlara Değil”, Sebilürreşad, 20
Kanunievvel 1328, C. 9, Aded 225, s. 300
289
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Şiirin başlığı, Mehmet Fahrettin’in Türkçüleri ötekileştiren bakış
açısını net bir şekilde yansıtmış olması bakımından da ilginçtir.
Tıpkı diğer İslamcılarda olduğu gibi onun için de Balkan
Savaşlarının neden olduğu maddî ve manevî tahribat önemlidir.
Bu büyük felaket sonrasında Osmanlı ve İslam camiasının
büründüğü sessizliği sorgulamıştır. “Nerede milli matemler?
Nerede düşmandan intikam, intikam sesleri?” diye soran
Mehmet Fahrettin için bu ilgisizlik ve sessizliğin nedeni
milliyetçilik fikridir. Ona göre son Balkan felaketinin sebebi,
Meşrutiyet idaresinin henüz çok başında olduğumuzu unutarak
ve Avrupa’yı taklit sevdasıyla “milliyetler, kavmiyetler,
unsurîyetler icadına kalkışmamızdır.” Bu durum tamamen
“kendi

şımarıklığımızın

ve

azgınlığımızın”

sonucudur.290

Mehmet Fahrettin, Huneyn Savaşı’nın anlatıldığı Tevbe Suresi
25 ve 26’ncı ayetlerinin tefsirini yaptığı bir yazısında,
Müslümanların düşman karşısında birlik olmaları, saflarını
gevşetmemeleri gerektiğine işaret etmiş ve buradan hareketle
Rumeli’nin elden çıktığı bir sırada İslam âlemine seslenmiştir.
Bugün Rumeli’ye gelen sıra yarın Anadolu ve Arabistan’a
gelecektir. Bu nedenle birleşme zamanının geldiğini, tefrikaya
düşmekten uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir.291

Mehmed Fahreddin, “Son Darbe Karşısında Milliyet Kavgaları-1”,
Sebilürreşad, 28 Teşrinisani 1329, C. 11, Aded 274, s. 210-211.
290

Fahreddin, “Tefsir-i Şerif”, Sebilürreşad, 25 Teşrinievvel 1328, C. 9,
Aded 218, s. 182-185.
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İfadelerinden açıkça anlaşılacağı üzere Mehmet Fahrettin, din
ile milliyeti birbirinden ayırmayan klasik millet tanımını
benimsemiştir.

Ona

göre

“İslam’da

milliyet,

diyanetle

tev’emdir” yani birdir. Allah katında tek din ise İslamiyet’tir,
çünkü Hıristiyanlık ve Musevilik tahribata uğramıştır. Mehmet
Fahrettin, din ve milliyet aynı kavramlar olduğuna ve
yeryüzünde tek bir din mevcut olduğuna göre “millet de tek ve
bölünmez olmalıdır” sonucuna ulaşır. “…İnsanın kavmiyet ve
unsuriyeti ne olursa olsun, iman ettiği dinin milletindendir…
Vücud-u İslam’ın gövdesi Araplar ise ânâsır-ı diğeri de o
gövdenin âzâ-yı sairesi hükmündedir…”292 Bu ifadesiyle
Mehmet

Fahrettin

bize

Babanzâde

Ahmet

Naim’i

hatırlatmaktadır. O da diğer İslamcılar gibi milliyetçilik fikrinin,
Müslüman unsurların imparatorluktan ayrılmasına sebebiyet
vereceği düşüncesindedir. Bu nedenle Mehmet Fahrettin’in
Arapları İslam âleminin ana damarı, ana gövdesi olarak
göstermesi tesadüfî değildir. Yazının kaleme alınış tarihinin
1914, yani I. Dünya Savaşı öncesinde Arap milliyetçiliğine
engel olunmaya çalışıldığı bir dakika olması bu açıdan
önemlidir. Bu doğrultuda tıpkı diğer İslamcılar gibi Mehmet
Fahrettin de Araplara Osmanlı camiası ve İslam âlemi içerisinde
ayrıcalıklı bir pozisyon vermeye çalışmıştır.293
Mehmed Fahreddin, “Son Darbe Karşısında-2: İslam’da Kaç Milliyet
Var?” Sebilürreşad, 19 Kanunievvel 1329, C. 11, Aded 277, s. 263.
292

Mehmed Fahreddin, “Müslümanlıkta Bir Milliyet Var-3”, Sebilürreşad,
22 Kanunisani 1329, C. 11, Aded 282, s. 340.
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Mehmet Fahrettin de İslamcıların temel yanılgısı olan
“kavmiyet” ve “asabiyet” kavramlarını birbirine karıştırma
hatasına

düşmüştür.

Yazılarında

asabiyet

ve

kavmiyet

kelimelerini birlikte kullanmış, ikisi arasındaki ayrımın farkına
varamamıştır. Fahrettin’in yöntemi de diğer İslamcılarla aynıdır.
O da İslamiyet öncesi ve sonrası dönem arasında bir kıyaslama
yaparak, İslamiyet’in asabiyeti reddettiği sonucuna ulaşır.
Asabiyet fikrine kapılmış insanların hayvandan farksız olduğunu
iddia etmiştir.
“…İslamiyet’ten evvel bu millet nerede idi? Müthiş bir cehaletin
pençe-i kahharında inim inim inliyor, müthiş bir sevda-yı
kavmiyet çılgını bir mest-i asabiyetle bir vücudun tamamıyla
dağılmış, her biri bir tarafa atılmış azasına benziyordu…
İslamiyet… nüzul olduğu zaman vücud-u milleti işte böyle
dağınık, her uzvu bir çölde, bir vadide, bir berzahta çırpınır, can
çekişir feci bir halde buldu. Onları senelerce uğraşarak…
topladı, bir araya getirdi. Onlara insanlıklarını öğretti…
Yüzlerce akvam ve ânâsır-ı beşeri bulundukları aynı hâl-i
asabiyet ve hayvaniyetten, aynı humma-yı vahşet ve hunharîden,
aynı maraz-ı şirkten kurtarıp vücud-u İslam’a yeni yeni uzuvlar
katıyordu…”294 Mehmet Fahrettin, İslam bu suretle birleştirip,
toparlarken ve “İslam’da millet dinden ibaret iken” şimdi İslam
unsurları arasında milliyet davası gütmek bu unsurları “o dinden
Mehmed Fahreddin, “Müslümanlıkta Bir Millet Var”, Sebilürreşad, 2
Kanunisani 1329, C. 11, Aded 279, s. 297-298.
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ayırmak demek değil midir?” sorusunu yöneltmiştir.295 Böylece
o da Babanzâde gibi milliyet fikrini dinden çıkmak olarak
değerlendirmiştir. Arnavutluk örneği canlı bir şekilde gözler
önünde dururken “İslamiyet’in hiçbir şekilde ayrılık, gayrılık
götürmeyeceğini” ifade eden Mehmet Fahrettin, “şımarık bir
kavim” olarak nitelendirdiği Arnavutların “sine-i vahdetten
fırlatılıp atıldığına” şimdi de Türklerin, Arnavutların yolundan
devam ederek felakete doğru sürüklendiğine dikkat çekmiştir.
Birlik peşinde koşmak varken “Türk Ocağı”, “Tatar Bucağı”
gibi teşkilatlarla birliğin bozulduğu iddiasındadır.296 Böylece
Mehmet Fahrettin Türkçüleri, bölücülükle suçlamıştır. Türk
Ocağı vesaire örgütlenmeler de Türkçülerin bu konudaki
başarısının bir göstergesidir.
Buraya kadar Süleyman Nazif, Babanzâde Ahmet Naim,
Mehmet Akif, Tahirül Mevlevî ve Mehmet Fahrettin gibi isimler
üzerinden

İslamcıların

kavmiyet/milliyet

fikrini

ele

alış

biçimlerini ve Türkçülere bakış açılarını incelemeye çalıştık.
Özetle İslamcılar, 1912-13 sonrası süreçte Türkçülere karşı
eleştiri oklarını yöneltmiştir. İslamcılar, Türkçülük fikrine
Müslüman unsurların gücendirilerek imparatorluktan ayrılması
ve Osmanlı’nın felaketine sebebiyet vereceği endişesiyle karşı
çıkmışlardır.
Türkçüler”

Türkçüleri
olarak

“halis

kendilerince

Türkçüler”
bir

ve

“İslamcı-

sınıflandırmaya

295

Sebilürreşad, 2 Kanunisani 1329, C. 11, Aded 279, s. 299.

296

Sebilürreşad, 22 Kanunisani 1329, C. 11, Aded 282, s. 341.
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tutmuşlar, ilk grubu hedef alan söylemlerinde zaman zaman
aşırıya giderek onları dinsizlikle itham etmişlerdir. Bununla
birlikte İslamcıların yazılarında ağız birliği yapmışçasına
tekrarladıkları yanlış, “kavmiyet/milliyet” kavramını “asabiyet”
kavramı ile karıştırmaları olmuştur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: UZLAŞI
İSLAMCILAR VE TÜRKÇÜLER ARASINDA ORTA
YOLU BULMA ÇABASI
Çalışmanın bu aşamasında Balkan Savaşları neticesinde
İslamcılar ile Türkçülerin ayrışması ve İslamcıların Sebilürreşad
dergisi aracılığıyla Türkçülere saldırıya geçmesi sonrasında iki
grup arasındaki orta yolu bulma çabası incelenecektir. İki grup
arasındaki orta yolu bulma çabası aşağıda ayrıntılı bir biçimde
ele alınacağı üzere Ziya Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu gibi
isimlerin öncülüğünde 1914’te çıkarılmaya başlanan “İslam
Mecmuası” aracılığıyla yürütülmüştür. Gökalp ve Ağaoğlu,
“İslam Mecmuası” ve eş zamanlı olarak “Türk Yurdu”nda
kaleme aldıkları yazılarıyla din ve milliyetin birbirinden
ayrılamayacağını, Türkler için İslamiyet’in adeta kavmî bir din
haline geldiğini savunmuşlardır.
Bu başlık altında ele alacağımız diğer önemli hususlar ise
Türkçülerin “milliyet” kavramı içerisinde dine nasıl bir rol
biçtiklerini ve İslamcılık karşısında pozisyon alırken, parçası
oldukları toplumun din konusundaki hassasiyetlerine kulak
verip, “kırıp dökmemeden” bir meşruiyet zemini araba çabaları
olacaktır.

Unutulmamalıdır

ki,

Türkçülerin

bu

çabayı

sergiledikleri sırada geleneksel Osmanlı-Türk toplumunda
İslamiyet, hem hayatın her alanında temel belirleyici faktör hem
de kimliğin tanımlanmasında ana eleman olma özelliğini
korumaktaydı. Haliyle bu durum Türkçüler için aşılması
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gereken büyük bir zorluktu. İslam kültür ve medeniyetini yok
saymak, dine karşı yoğun bir mücadele içerisine girmek ve
İslamcılık siyasetini reddetmek, Türkçüler için toplumsal
dengeleri ve kurumları alt üst etmek demekti. Aynı zamanda da
İslamiyet ve İslamcılara karşı gösterilecek aşırı muhalefet,
toplumsal

meşruiyet

zemininin

de

yitirilmesi

anlamına

geleceğinden, Türkçüler cümlelerini iyi seçmek ve adımlarını
temkinli atmak mecburiyetindeydiler.297
Mehmet Kaan Çalen, Türkçülerin bu hassas durumdan çıkmak
için, üç aşamalı bir formül geliştirdiklerine işaret etmiştir.
Türkçüler öncelikle “din” ve “milliyet” arasındaki gerginliği,
dinî olanı da içine alacak şekilde bir millet tanımlaması yaparak
aşmaya çalışmışlardır. İkinci aşamada dinî olan bu milliyet
kavramının Kur’an-ı Kerim tarafından reddedilmediği, bu
nedenle şer’en caiz olduğu ispatlama çabasını girmişlerdir.
Zaten bu yöntem hatırlanacağı üzere Ahmet Ağaoğlu tarafından,
Süleyman Nazif ve Ahmet Naim’le giriştiği tartışmada da
kullanılmıştı.

Üçüncü

aşamada

Türkçüler,

millet

ve

Mehmet Kaan Çalen, Türkçüler için İslamcılık fikrine karşı mücadeleye
girişmenin Osmanlıcılık fikrine karşı mücadeleye girişmekten çok daha zor
olduğu noktasına temas etmiştir. Çalen bu zorluğun sebeplerinden birini
Bernard Lewis’in bu konudaki bir değerlendirmesine atıfta bulunarak izah
etmiştir. Lewis’e göre İslamiyet’i kabul eden milletler arasında hiçbiri kendi
kimliğini İslam ümmeti içinde eritmekte Türklerden daha ileri gitmemiştir.
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, 8. Baskı,
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000, s. 327. Bu nedenle Türkçüler, İslamcılara
ve İslam kimliğine karşı yönelttikleri eleştirileri aslında dolaylı ya da
doğrudan Türklüğe de yöneltmiş oluyorlardı. Çalen, a.g.e, s. 172.
297
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milliyetçiliğin tarihi ve sosyolojik açıdan inkâr edilemez,
yadsınamaz

bir

gerçeklik

olduğunu

kanıtlamaya

çalışmışlardır.298 Çalen’in bu değerlendirmelerine bir ilavede
bulunmak gerekirse, milliyetçiliğin tarihî ve sosyolojik bir
gerçeklik

olduğunu

ispatlama

çabasındaki

Türkçülerin

referansları yine Cemaleddin Afganî olmuştur. Üstelik bu çaba
içerisindeki Türkçülerin, mümkün olduğunca İslamcıların
fikirlerine yaklaşmaları dikkat çekicidir. Yukarıda da temas
edildiği üzere Afgani, tek tek İslam milletlerinin artık kendi
milli kimliklerini duyumsamaları ve keşfetmeleri gerektiğini,
Batı emperyalizminden kurtulmanın tek ve en gerçekçi yolunun
bu olduğunu savunmaktaydı. İslamcılarla orta yolu bulma
çabasına giren Türkçüler de başta Ziya Gökalp olmak üzere
Afgani’nin bu yaklaşımını benimsemiş, bu sayede milliyet
fikrini İslamcılar arasında meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Ziya
Gökalp bu noktada akılcı bir yöntemle, “milliyetçilik” fikrinin
İslam dünyasını yok etmek isteyen emperyalist Batı’nın icadı
olduğu şeklindeki İslamcı tezi kendisine çıkış noktası olarak
almış, böylece İslamcılara bir adım daha yaklaşmıştır. Ziya
Gökalp, “İslam âleminin son ümidi olan Osmanlı Devleti’ni yüz
seneden beri parçalayan manevî bir mikrop var. Bu mikrop
şimdiye kadar Osmanlılığın düşmanıydı ve İslamiyet’e büyük
zararlar verdi. Fakat bugün artık İslamların lehine dönerek
yaptığı mazarratları telafi etmeye çalışıyor. Bu mikrop milliyet
298

Çalen, a.g.e, s. 175-176.
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fikridir…” diyerek milliyetçilik fikrini emperyalist Batı’nın
Osmanlı’yı içten çökertmek olarak kullandığı bir “mikrop”
şeklinde tanımlamıştır.299 Gökalp’in söyleminin getirdiği yenilik
ve İslamcılardan ayrıldığı nokta ise şimdi “milliyetçilik silahını”
kullanma

sırasının

Türk-Müslümanlara

geldiği

fikridir.

Gökalp’e göre böylesine etkili bir silahı görmezden gelme
yanlışın artık bir son verilmeli ve bundan mümkün olduğunca
istifade etmelidir. Milliyetçilik fikrinin, mazlum Doğu’nun,
zalim Batı’ya karşı geliştireceği savunma refleksinin çıkış
noktası olması gerektiğini savunan Ziya Gökalp bu sayede,
doğalarında antiemperyalist bir öz bulunduran iki fikir akımını
bir potada eritmeye çalışmıştır.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkçülerin, İslamcılarla orta
yolu bulmak adına takip ettikleri üç aşamalı yöntemin izlerini
“İslam Mecmuası” ve “Türk Yurdu” dergilerinde açıkça görmek
mümkündür. Özellikle “İslam Mecmuası” bu açıdan önemli bir
misyona sahiptir.300 Derginin müdürlüğünü Halim Sabit Bey
Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 77. Kösoğlu, a.g.e, s.
220-221. Gökalp’in bu bakış açısı Ahmet Ağaoğlu için de geçerliydi.
Hatırlanacağı üzere Ağaoğlu, yukarıda temas ettiğimiz “Türkler İçinde Milli
Hareket” başlıklı yazısında Türkçülüğün ayrıştırıcı bir içeriğe sahip
olmadığını, Türklerin ve Müslümanların gelişimine hizmet eden ve
Avrupa’nın esiri olmaktan kurtarmak için mücadele veren “kültürel ve
içtimaî” bir hareket olduğunu savunmuştu. Türk Yurdu, Yıl 3, C. 6, S. 5, s.
2170-2173.
299

12 Şubat 1914-30 Ekim 1918 tarihleri arasında toplamda 4 cilt ve 63 sayı
olarak yayınlanan “İslam Mecmuası” hakkında en ayrıntılı çalışma Masami
Arai’ye aittir. Arai derginin tam dizinini de çıkarmıştır. Arai, a.g.e, s. 190204, Tablo 4. Dergi hakkında ayrıca bkz. Tuba Çavdar, “İslam Mecmuası”,
300
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üstlenmiştir. Yazar kadrosu içerisinde Şerafettin (Yaltkaya),
Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mehmet Fuat
Köprülü, Mehmet Emin (Yurdakul), Ömer Seyfettin, Aka
Gündüz, Kadı Rızaeddin bin Fahrettin, Mansurîzâde Sait,
Ahmet Besim, Ragıp Hulusi, Bursalı Mehmet Tahir, Mehmet
Şemseddin (Günaltay) ve Şeyhülislam Musa Kazım Efendi gibi
önemli isimler yer almıştır.301 Yazar kadrosunda Türkçülük
fikrinin önde gelen isimlerinin yer alması ve bununla birlikte
derginin adında “İslam” ifadesine yer verilmesi derginin hangi
maksatlarla kurulmuş olduğuna dair önemli bir ipucudur.
Derginin amacı, “Büyük Allah’ın yardımına dayanarak”
kalplerdeki din ve iman hislerini geliştirmek ve “milliyet
fikirlerine münevver bir cereyan verip, Müslümanlık âlemi için
mesut bir hayat hazırlamaya çalışmaktır.”302 Derginin şiarı
“Dinli bir hayat ve hayatlı bir din” olmuştur.303 Dergi
Sosyoloji Dergisi, C. 3, S. 10, Yıl 2005, s. 159 vd. Tuba Çavdar, “İslam
Mecmuası”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 23, 2001, s. 53-54. Mustafa
Bakırcı, “II. Meşrutiyet Dönemi Din Sosyolojisinin Önemli Bir Kaynağı:
İslam Mecmuası (1914-1918)”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, S. 17, Bahar 2004, s. 177-178. Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik,
s. 431. Mardin, İslamcılık, s. 1404. Derginin 1-41’inci sayılarına Hakkı Tarık
Us
Süreli
Yayınlar
Koleksiyonu’ndan
erişmek
mümkündür.
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html#%C4%AA (Erişim
15.10.2020)
Bunlar dışında Musa Carullah, Abdüllatif Nevzat, İmam Abdullah,
Zayesanlı Veliyüddin, Samaralı İmam Fatih Murtaza, Sibiryalı Şir İdris, Ali
Şeyh’ül Arab, İranî Şeyh Esadullah, Hindistanlı Mehmed Azad Han,
Semerkantlı Müftü Mahmut Hoca Behbudi gibi isimler de yazar kadrosunda
yer almıştır. Arai, a.g.e, s. 130.
301

302

İslam Mecmuası, 30 Kanunisani 1329, C. 1, S. 1, s. 32.

303

Çavdar, a.g.e, s. 160. Bakırcı, a.g.e, s. 179.

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 209

yazarlarından Abdüllatif Nevzat, “Dinli bir hayat ve hayatlı bir
din” anlayışı üzerine kaleme aldığı yazısında İslamiyet’in bir
ideal olarak ahiret hayatını hedeflemiş olmakla birlikte dünya
hayatını da ön planda tuttuğunu ancak Müslümanların bu ikisi
arasında bir denge kuramayıp bu dünyayı ihmal ettiklerini
vurgulamıştır. Hz. Muhammed’in bu dünya hayatına ne kadar
önem verdiğini hatırlatan Abdüllatif Nevzat, değişimi, güzeli ve
iyiyi yakalamak da Müslüman için gereklidir sonucuna ulaşır.
Bu yaklaşım “İslam Mecmuası”nın, kökleri Cemaleddin
Afganî’ye kadar uzanan İslam reformizmini savunduğunu
göstermesi açısından önemlidir. Bu durumun oluşmasında, dergi
yazar heyeti arasında Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi
reformistlerin bulunuyor olması elbette etkilidir.304
Ağaoğlu ve Akçura’ya ilaveten Ziya Gökalp, Mehmet Fuat
Köprülü, Bursalı Mehmet Tahir, Ömer Seyfettin ve Şeyhülislam
Musa Kazım’ın da içinde bulunduğu “Türk Yurdu” dergisi,
İslam Mecmuası’nın yayınlanışını “samimi bir yoldaşın yayın
hayatına başlangıcı” olarak kabul etmiştir. 305 İslam Mecmuası
304
Abdüllatif Nevzat, “İslam Mecmuasının Şiarı Huzurunda”, İslam
Mecmuası, 10 Nisan 1330, S. 6, s. 178-179. Arai, İslam Mecmuası yönetici
ve yazarlarının geleneksel öğrenimin yanı sıra modern öğrenim görmüş ve bu
nedenle İslam’ın içinde bulunduğu koşulların farkında olup, reformist bir
tavır sergileyen kişilerden oluştuğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca Arai,
Rusya’daki İslam reformculuğunun dergi üzerindeki etkisine temas ederek
Rızaeddin Fahrettin ve Musa Carullah’ın yazılarını da buna örnek
göstermiştir. Arai, a.g.e, s. 129-131.

Türk Yurdu, 21 Kanunisani 1329, C. 5, Yıl. 3, S. 10, arka kapakta
verilmiştir.
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ve Türk Yurdu işbirliği bu noktada önemlidir. İsmail Kara bu
işbirliğine temas ederek “İslam Mecmuası”nı, Sebilürreşad
dergisi ile Türk Yurdu dergisi arasında orta yolu bulmaya
çalışan yazarların toplandığı yer olarak tanımlamıştır.306 Masami
Arai de benzer bir yaklaşımla, Türkçülerin İslam’a ilişkin
tutumlarının “Türk Yurdu” dergisinde yeterince açıklığa
kavuşmadığından
hissettiklerini

ve

yeni
İslam

bir

derginin

varlığına

Mesmuası’nı

bu

ihtiyaç

doğrultuda

çıkardıklarını ifade etmiştir. Arai’ye göre İslam Mecmuası’nın
milliyetçi ve antiemperyalist yönü en az İslamcı yönü kadar
dikkat çekicidir.307 Bu etkinin izlerinin takip edilmesi adına
“İslam İçtimaîyatı” ve “İslam Cemaatlerinin Yaşayışı” başlıklı

306

Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXX.

Derginin başlığı altında bulunan “Müslümanların faydasına çalışır” ifadesi
Arai’ye göre Türk Yurdu dergisinin başlığı altında yer alan “Türklerin
faydasına çalışır” ifadesi ile aynıdır. Buradan hareketle de İslam
Mecmuası’nın milliyetçi bir dergi olduğu sonucuna ulaşmıştır. İkinci olarak
Türk Yurdu gibi İslam Mecmuası’nın da İttihat ve Terakki tarafından finanse
ve himaye edildiği iddiasını savunmuştur. Bu işin Ziya Gökalp aracılığıyla
gerçekleştirildiği düşüncesindedir. Ayrıca Masami Arai, Türk Yurdu’nun en
önemli ismi Yusuf Akçura’nın adına İslam Mecmuası’nın kadrosunda yer
verilmekle birlikte dergide tek bir yazısının dahi yayınlanmamış olmasına
dikkat çeker. Ona göre bu durumun nedeni Akçura ile Gökalp arasındaki
anlaşmazlıktır. Arai, a.g.e, s. 127-134. Zafer Toprak da İsmail Kara ve
Masami Arai’nin görüşlerini desteklemektedir. Toprak’a göre de dergi
modernist-İslamcı görüşlere önem vermekte ve Türkçülük ile İslamcılığı
bağdaştırmaya çalışmaktadır. Dergi ekibi içerisinde klasik ulemaya mensup
yazarların yanı sıra modern anlamda eğitim görmüş kişilerin varlığından ve
derginin İttihatçıların yarı resmî yayın organı gibi göründüğünden bahisle bu
işin organizatörü olarak Ziya Gökalp’i işaret etmiştir. Zafer Toprak, “II.
Meşrutiyet’te Fikir Dergileri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 127.
307
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yazı

dizilerine

bakmak

dahi

yeterli

olacaktır.308

Hem

İslamcılığın hem de Türkçülüğün antiemperyalist yönü ön plana
çıkarıldığı bu yazılarda Cemaleddin Afganî etkisi oldukça
yoğundur. Ziya Gökalp’in “Kızıl Elma” eserinin tanıtıldığı bir
yazıda bu etki son derece barizdir. “Dünyadaki bütün
Müslümanların kardeş” olduğu temasının işlendiği yazıda
Hıristiyanlığa karşı “İttihad-ı İslam” denilen büyük ve manevi
bağ, uluslararası alanda İslam toplulukları için daima geçerlidir.
Bununla birlikte “Müslüman milletler kendilerini idrak edip
kuvvetlendikçe, kuvvetlenip maddî ve manevî terakki ettikçe”
bu birlik önemini daha da artıracak ve hiçbir Müslüman fert,
Hıristiyanlığın esiri olmayacaktır. Daha da önemlisi, her İslam
milletinin kendi gelişimini temin etmesinin “dinî bir vazife”
olduğu ifade edildikten sonra İttihad-ı İslam adına “Türkçülük”,
en taze kuvvet olarak tanımlanmış ve “Kızıl Elma” adlı eserin
de Türklüğün Müslümanlıktan başka bir şey olmadığı gerçeğini
göstermek için kaleme alındığı belirtilmiştir. 309
Derginin yazar kadrosunda yer alan Ziya Gökalp, Ahmet
Ağaoğlu, Mehmet Şemseddin (Günaltay) ve Musa Kazım
yazılarında, İslam’ın ilerlemeye ve gelişme engel bir din
olmadığı,

İslamiyet’in

milliyeti

reddetmediği

gerçeğini

İslam Mecmuası’nda yayınlanan yazıların sınıflandırması için bkz. Arai,
a.g.e, s. 132, Tablo 11.
308

Yazının yazarı “A” harfiyle gösterilmiştir. A, “Tenkit ve Takriz: Kızıl
Elma Kitabına Dair”, İslam Mecmuası, 4 Kanunievvel 1330, S. 17, s. 471180. Ziya Gökalp, Kızıl Elma, Akkurum-Hayriye Matbaası, 1330.
309
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işlemişlerdir. “Türk Yurdu” dergisindeki çaba burada da devam
ettirilerek din ve milliyetin birbirleriyle çelişen kavramlar değil;
aksine birbirini pekiştirip, bütünleyen kavramları olduğu
noktasına ağırlık veren yazar kadrosu, İslamiyet’e Batı
karşısında güç kazandıracak bir faktör olarak milliyetçilik
fikrinin önemini anlatma çabasını sürdürmüştür.
A. Musa Kazım
Eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, dergide kaleme aldığı ve
yukarıda da temas ettiğimiz üzere Babanzâde Ahmet Naim ile
Ahmet Ağaoğlu arasındaki tartışmanın fitilini ateşleyen “İslam
ve Terakki” başlıklı üç sayılık yazı dizisinde, dinin toplumsal
bağları pekiştiren rolüne temas etmiştir.310
İslam’da “müsavat yani eşitlik kavramının akla, hayale
gelmeyecek kadar önemli olduğunu, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra
Peygamberin hadis ve sünnetinin de bunu doğruladığını ifade
eden Musa Kazım’ın bu yaklaşımıyla iki şeyi amaçladığı açıktır:
Birincisi, İslamiyet’teki eşitlik anlayışının “ittihad-ı İslam” için
kolaylaştırıcı bir rol oynayacağı fikrini işlemek, ikincisi ise daha
önceki tartışmalar esnasında örneklerini gördüğümüz üzere
İslamcıların, Türkçüleri diğer unsurlardan üstün gördüğü ve
bunun Müslüman unsurları küstüreceği iddialarının önüne
geçmektir. Musa Kazım İslam’da eşitlik ilkesi esas alındığına
Musa Kazım, “İslam ve Terakki – I”, İslam Mecmuası, 30 Kanunisani
1329, C. 1, S. 1, s. 1-6. Musa Kazım, “İslam ve Terakki – II”, İslam
Mecmuası, 13 Şubat 1329 1329, C. 1, S. 2, s. 34-36.

310
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göre, İslamiyet’i yüceltmek için yola çıkmış Türkçülerin haliyle
böyle bir maksadının olamayacağı algısını karşı tarafta
uyandırmak istemiştir.
Musa Kazım, yazı dizisinin son kısmında İslam’ın önem verdiği
kavramlardan biri olarak da “uhuvvet” yani kardeşlik kavramına
temas etmiştir.311 Bu suretle onun bir takım beklentiler içerisine
girdiğini söylemek mümkündür. Birincisi kardeşlik kavramı
yine “ittihad-ı İslam” için kolaylaştırıcı bir iç dinamiktir. İkincisi
ise, milliyetçilik fikri ile tek tek güçlenmiş İslam unsurları
arasında kardeşlik bağları da o derecede kuvvetli ve sağlam
olacaktır.
Üç kısımdan oluşan bu yazının sonunda Musa Kazım Efendi,
özünde bu kavramları barındıran İslamiyet’in gerçekten
ilerlemeye engel olup olmadığını sormuştur. “Millet-i İslamiye”
diye nitelendirdiği İslam topluluklarının kendi tembellikleri ve
cehaletleri

yüzünden

uğradıkları

felaketlerin

faturasını

İslamiyet’e kesmenin anlamsızlığına işaret etmiştir. Böylece
Musa Kazım, Müslümanları tembellik ve cehaletten kurtaracak
ilk adımın milliyet fikrine sarılmak ve milli kimliklerinin
bilincine varmak olduğunu anlatmıştır. Bu noktada Cemaleddin
Afganî etkisi bir kez daha görülmektedir.

Musa Kazım, “İslam ve Terakki –III”, İslam Mecmuası, 27 Şubat 1329, C.
1, S. 3, s. 75-77.
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B. Mehmet Şemseddin
Mehmet

Şemseddin

(Günaltay)

de

Musa

Kazım

gibi

İslamiyet’in uyanışa ihtiyaç duyduğu ve ilerlemeye mâni
olmayan özü itibariyle de bunu başarabileceği temasını işlemiş,
bu uyanış için milliyet fikrini bir zorunluluk olarak kabul
etmiştir. Özellikle “Müslümanlık Âleminde İntibah Emareleri”
başlıklı yazı dizisinde İslam’ın ve Türklüğün uyanışını, iç içe
geçmiş bir süreç olarak tanımlamıştır.312
Milletlerin büyük felaketlerin ardından yeni uyanışları yaşamak
için imkân bulduklarını, bir milletin kötü gidişatının farkına
vardığı andan itibaren bunu fırsata çevirebileceğini düşünen
Mehmet Şemseddin’in bu ifadeleriyle, Balkan Savaşları
sonrasında oluşan karamsar ortamdan çıkış için Türkçülüğü
işaret ettiği açıktır. İslamcılarla, tabi Cemaleddin Afganî’yle de
ayını

söylemi

kullanan

Mehmet

Şemseddin,

Batı

emperyalizminin son saldırısı olarak gördüğü Balkan Savaşları
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu üzerinden İslam âleminin
mevcut

durumunu

değerlendirmiş

ve

İslam’ın

varlığını

sürdürülebilmesi için uyanması, toparlanması ve daha da
önemlisi birleşmesi gerekliliğini savunmuştur. Ona göre İslam
unsurları içerisinde bunu sağlayacak olan da sadece Türk
unsurudur.

Mehmet

Şemseddin’in,

Ahmet

Ağaoğlu’nun

Türklüğe biçtiği İslamiyet’in “kurtarıcısı ve koruyucusu” rolünü
M. Şemseddin, “Müslümanlık Âleminde İntibah Emareleri-1”, İslam
Mecmuası, 30 Kanunisani 1329, Yıl 1, S. 1, s. 25-26.
312
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bir yöntem olarak kullandığı açıktır. Nitekim yazısında yer
verdiği “hâlâs yollarını gösterecek rehberler” ifadesi de bunu
kanıtlamaktadır.313
Yazının ikinci kısmında Mehmet Şemseddin’in vardığı sonuca
göre “katî ve hakikî bir inkılap yapılmadıkça Müslümanlar
yaşamayacaklardır.”

sonucuna

ulaşmıştır.

İslam

âleminin

kurtuluşu topyekûn bir uyanıştır. Bu kapsamda Müslümanları
birbirine yaklaştırmak, birleştirmek için din ve milliyet iki güçlü
bağ olarak kullanmak ve bunları birbirinden ayırmamak gerekir.
Yüzyıllardır bu iki temel rabıta ile yürümüş bir kitle, bunun
önemini inkâr etme hatasına düşerse, yok olmaya mahkûmdur
diyen Mehmet Şemseddin, “Zaten son felaketlerin bize telkin
ettiği acı derslerden biri bu değil midir?” sorusuyla yazısını
noktalamıştır.314
“Müslümanlık Âleminde İntibah Emareleri” yazısındaki bakış
açısını “İstikbali Kurtaracak Azim ve Ümittir” başlıklı yazısıyla
sürdüren Mehmet Şemseddin, dinin yanında milliyet fikrinin bir
milletin yükselişinde nasıl bir önemse sahip olduğunu bu defa
Almanya örneği üzerinden açıklamıştır.315 1806 tarihinde
313

İslam Mecmuası, 30 Kanunisani 1329, s. 25.

M. Şemseddin, “Müslümanlık Âleminde İntibah Emareleri-2”, İslam
Mecmuası, 13 Mart 1330, Yıl 1, S. 4, s. 113-114.
314

Yazının, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girerken kutsal
cihat ilan etmesinin hemen sonrasında yayınlamış olması da önemlidir. M.
Şemseddin, “İstikbali Kurtaracak Azim ve Ümittir”, İslam Mecmuası, 20
Teşrinisani 1330, Yıl 1, S. 16, s. 450-454.
315
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Napolyon ordularının istilasına uğrayan Almanlar bu felaketin
etkisi ile büyük bir uyanış yaşamışlarsa bunun iki temel nedeni
vardır: “Hiss-i intikam ve hiss-i milliyet.” İntikam ve milliyet
hisleri sayesinde her Alman geleceği ümitle bakabilmiş,
geleceğini kurtarmak için gerekli olan her türlü fedakârlık
örneğini göstermiştir.316 Almanlar, Fransızlardan nefret etse de
hiçbir zaman Fransız İhtilali’nin fikirlerini reddetmemişlerdir.
Bu fikirlere sahip çıkarak bunları Almanya’nın uyanışı, yeniden
ayağa kalkışı için kullanmışlardır. Eğitimden, edebiyat ve
felsefeye kadar her alanda bu fikirlere yer vermeleri sonucunda
Almanlar “millettaşlarını intibaha davet” etmişlerdir. Bu sayede
1870’te Almanlar Fransızları mağlup etmiş ve şimdi de dünyaya
kafa tutacak büyük bir devletin kurulmasını sağlamıştır. Mehmet
Şemseddin’in Almanya örneği oldukça önemli hususları
içerisinde barındırmaktadır. Öncelikle İslamcı yazarlar gibi o da
milliyetçilik fikrinin ortaya çıkışını Batı medeniyeti içerisinde
görmektedir. O Batı medeniyeti ki, İslam âleminin son
yüzyıllardaki en büyük düşmanıdır. Ancak nasıl ki Almanlar
“ötekinin” yani düşmanın fikrini, bir uyanış ve diriliş silahı
olarak kendilerine mâl edip kullandılarsa Mehmet Şemseddin de
İslam milletlerine ve onlardan biri olan Türklere aynı silahı
kullanma

tavsiyesinde

yaklaşımı, Ziya

bulunmuştur.

M.

Şemseddin

Gökalp’in zararlı bir “mikrop”

bu

olarak

nitelendirdiği milliyetçilik fikrinden istifade sırasının İslam
316

İslam Mecmuası, 20 Teşrinisani 1330, S. 16, s. 452.
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âlemine geldiği şeklindeki yukarıda temas ettiğimiz yaklaşımı
ile aynıdır.317
Yazının, okuyucuya vermeye çalıştığı ikinci mesaj ise ancak bir
“mefkûre”, bir “dava” etrafında kenetlenmiş toplulukların millet
olmayı başarabileceği gerçeğidir. Gelecekten emin olmak ve
geleceğe ümitle bakabilmek ancak bununla mümkündür. Bu
gerçeği başka bir yazısında da ele alan Mehmet Şemseddin,
bireysellikten kurtulup “cemaat” olabilme kabiliyetini gösteren
topluluklar karşısında hiçbir şeyin duramayacağını ifade
etmiştir. Şemseddin’in bir olabilmekten kastı ise cismen değil;
ruhen bir olmak, bir dava etrafında birleşebilmektir. Bireyler
ölümlü, ancak o bireylerden oluşan “cemaat” ve onun idealleri
kalıcı olduğuna göre birey toplumu ve idealleri için mücadele
etmelidir.
“… Cemaat halindeki insanlar mefkûrece ittihat ettikleri vakit,
ayrı ayrı bulundukları ahvalden büsbütün farklı seciyeler ihzar
ederler. Cemaat halinde bulunan insan, ferdî hâl ile kabil-i kıyas
olmayacak derecede bir cesaret gösterir. Alelâde hâlette insanı
tedhiş eden ölüm korkusu bile, cemaat halinde iken o kadar
korkunç bir tesir yapmaz… O dakikada fert şahsını değil;
cemaatin mefkûresini

düşünür

ve

cemaatin mefkûresini

yaşatmak için kendi nefsini ölüme atmaktan çekinmez…
Mademki cihana gelen her fert behemehâl bir gün ölecektir, o
317

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 77.
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halde mefkûre uğrunda şan ve şerefle terk-i hayat ederek
cemiyeti yaşatmak, hatıra-yı ahlâkta ebedî bir zindegî ihraz
etmek kadar bir şeref olur mu?”318
Mehmet

Şemseddin,

İslamiyet’i

ve

Müslümanları

emperyalizmin saldırıları neticesinde içine düştükleri bu kötü
durumdan kurtaracak tek yol olarak, bir ideal etrafında
birleşmeyi göstermiştir. Bu ideal ise milliyet fikridir. Milliyet
fikri, Müslümanın uğranda mücadele ederken hayatını feda
edebileceği bir ideal olacak derecede Mehmet Şemseddin için
önemlidir.
C. Ahmet Ağaoğlu
Hem İslam Mecmuası’nda hem de Türk Yurdu’nda kaleme
aldığı yazılarıyla İslamiyet’in ilerlemeye engel olmadığı fikrini
savunurken, milliyet fikrinin de “kurtarıcı” olduğunu iddia eden
Türkçüler arasında Ahmet Ağaoğlu da yer almıştır. Ağaoğlu,
İslamcıların,

milliyetçiliğin

dinen

yasak

olduğu

iddiası

karşısında, bu yasağın var olmadığını savunan Türkçülerin
başında gelmektedir.319 Gaspıralı ve Akçura örneğinde de
olduğu gibi Rusya kökenli aydınların Mercanî ve Cemaleddin
Afganî

etkisiyle

İslam’da reform

fikrini

savunduklarına

yukarıda temas etmiştik. Bu gruba mensup isimlerden biri olan
M. Şemseddin, “Ölmek, Yok Olmak Mıdır?”, İslam Mecmuası, 18
Kanunievvel 1330, Yıl 1, S. 18, s. 492-494.
318

Mehmet Kaan Çalen, “Ahmet Ağaoğlu’nda İslam ve Milliyetçilik
İlişkisi”, Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 2, Ekim 2020, s. 27 vd.
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Ahmet Ağaoğlu da bir taraftan kaynağına dönülerek İslam’da
reformu savunurken, diğer taraftan milliyet fikrini Türklüğün ve
İslamiyet’in istifadesine sunmaya çalışmıştır.320
Ağaoğlu’na göre İslam âlemindeki gerilemenin nedenlerini
Avrupalıların iddia ettikleri gibi İslamiyet’in doğasında aramak
yanlıştır. Geri kalmışlığın ve çöküşün başka sebepleri olduğunu
düşünen Ağaoğlu’na göre İslam topluluklarını kurtuluşa
götürecek şey “milliyet” fikridir. Milliyet fikrini aşılayacak olan
ise “ulema, ümera ve erbâb-ı kalemdir” diyerek bilim ve devlet
adamları ile aydınlara bir rol yüklemiştir. Çünkü Ağaoğlu’na
göre “her bir muhit ve millet, yalnız başlarında bulunan rehber
sınıfların himmet ve gayreti ile yaşar”, ilerler ve yükselir.321
Ahmet Ağaoğlu’nun Türk Yurdu’nda kaleme aldığı “Türk
Âlemi” başlıklı yazı dizisi, İslam Mecmuasındaki yazılarıyla
bütünlük arz etmektedir. O da Mehmet Şemseddin gibi, ideal ve
emel birlikteliğinden bahsetmektedir. Bundan yirmi, otuz yıl
öncesine kadar aralarında hiçbir temas ve amaç birlikteliği
bulunmayan Türkler arasında son zamanlarda bazı fikirlerin
Ahmet Ağaoğlu’nun bu yönlerini inceleyen son dönemde ele alınmış
ayrıntılı bir çalışma için bkz. Ada Holly Shissler, Between Two Empires,
Ahmet Ağaoğlu and the New Turkey, I. B. Tauris Publishers, London, New
York, 2002.
320

Ahmet Agayef, “İslam Âleminde Görülen İnhitatın Sebepleri-1”, İslam
Mecmuası, 13 Şubat 1329, Yıl 1, S. 2, s. 56. Ahmet Ağaoğlu her ne kadar
yazının sonuna “Bitmedi” notunu düşerek devamının geleceğini bildirmiş
olsa da dergi üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda yazının ikinci
bölümüne ulaşamadık.
321
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görüldüğünü ifade eden Ahmet Ağaoğlu, bununla birlikte söz
konusu fikirlerin henüz netlik kazanmadığına dikkat çekmiştir.
Bu fikirler şu an için belirsiz, ince bulut kümeleri gibi “Türk
seması üzerinde” dolaşmaktadır.322Ağaoğlu’nun Türkçülüğün
çerçevesini net bir şekilde çizip, İslamcıları dışlamamak gibi bir
hassasiyetinin olduğu açıktır. Türkçülüğün sınırlarını ucu açık
bırakarak daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir karakter çizmiştir.
Bununla birlikte birtakım belirsizlikleri ortadan kaldırmanın da
faydalı olacağını düşünerek bu yazıyı kaleme aldığını,
Türkçülerin nereye

varmak istediklerini

ve

neyi

amaç

edindiklerini anlatmaya çalışacağını ifade etmiştir.
Ahmet Ağaoğlu’na göre Türk âlemindeki fikir ve amaç birliğini
şu şekilde ifade etmek mümkündür: Birincisi İslamiyet kaygısı,
ikincisi ise Türklük kaygısıdır. Birincisinde bütün İslam âlemi
ortaktır. Ancak bu fikre belirli bir şekil veren ve ona bir amaç
tayin eden yine Türklerdir.323 Böylece Ağaoğlu, İslamcılık ve
Türkçülük fikirleri arasındaki ilk ortak noktayı işaret etmiştir.
Ağaoğlu için ikinci ortak nokta ise her iki akımın da Batı
karşısında gerileyen Doğu dünyasının muhafaza ve müdafaası
için çalışmasıdır. Böylece Ahmet Ağaoğlu, ortak noktalar
üzerinden Türkçülük ve İslamcılık fikirlerini içiçe sokmak ve bu
sayede iki akımın temsilcilerini aradaki anlaşmazlıkları bir
Ahmet Agayef, “Türk Âlemi-3”, Türk Yurdu, 15 Kanunievvel 1327, Yıl 1,
S. 3, s. 70.
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323

Türk Yurdu, 15 Kanunievvel 1327, s. 70.
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kenara bırakıp, Türklüğün ve İslamiyet’in savunulması davası
etrafında birleştirmek çabasındadır. Türkçülüğün ve İslamcılığın
sağlayacağı faydalar, aynı önemde ve aynı kutsiyettedir.
“… Türk âlemi içinde iki büyük cereyan mevcuttur. Birisi
İslamiyet, diğeri ise Türklük cereyanıdır. Şu iki cereyan bazen
birleşerek, bazen ayrılarak, bazen imtizaç ve bazen de
müsademe ederek aynı saha üzerinde yürümektedir. Bunların
bahşetmekte olduğu feyûzat aynı derecede mühim ve nafî, aynı
derecede mübeccel ve mukaddestir. Fakat netice ve gaye
itibariyle aynı noktaya doğru yürümekte olan şu iki cereyan
hâdimleri arasında bazen suî tefehhümler, ihtilaflar zuhuru nadir
değildir. Acaba bu ihtilaflar bertaraf edilemez mi? İki cereyan
arasında bir hatt-ı vasıl yahut bir takım nekât-ı ittisal bulunamaz
mı? Bunların tevhid-i mesaî etmeleri kâbil değil midir?..”324
Ahmet Ağaoğlu bu soruyla, İslamcılarla orta yolu bulma niyetini
açıkça belli etmiştir. İki fikir arasındaki uyum ve işbirliğinin
temini maksadıyla kaleme aldığı bir başka yazısında ise her
şeyden önce İslamcılık ve Türkçülüğün hiçbir zaman siyasî bir
içeriğe sahip olmadıklarına değinmiştir. Ahmet Ağaoğlu için
Türklük ve İslamlık kavramları kültür ve medeniyet noktasından
ele alınması gereken kavramlardır. Bu nedenle Türkçülük ve
İslamcılık siyasî bir “kitle-i vahide” meydana getirmek
Ahmed Agayef, “Türk Âlemi-4”, Türk Yurdu, 12 Kanunisani 1327, Y. 1,
S. 5, s. 138-139.
324
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anlamında kullanılamaz.325 Ağaoğlu’na göre her şeyden önce
Türkçüler dahi bu fikre siyasî bir anlam yüklememiştir.326
Türk ve İslam medeniyetini yükseltmek ve onu Batı’nın
saldırılarından korumak için çabalayan Türkçülük ve İslamcılık
arasında işbirliğini temin için ortak paydaları tespitten ziyade iki
fikrin temsilcileri

arasındaki çatışma konularını ortadan

kaldırmanın daha doğru olacağı sonucuna varan Ahmet
Ağaoğlu,

İslamcıların

reddettiği

“kavmiyet/milliyet”

meselesinin öncelikle açıklığa kavuşturulmasından yanadır.
“Kavmiyet/milliyet” fikrinin zararlı olmadığını İslamcılar
nezdinde kanıtlamak adına Ahmet Ağaoğlu’nun kullandığı
yöntem, İslamiyet’in elastikiyet özelliğini hatırlatmak olmuştur.
İslam, hiçbir zaman içinde bulunduğu çevrenin, toplumun milli
özelliklerini reddetmemiş, aksine ona uyum sağlama başarısını
göstermiştir diyen Ağaoğlu’na göre İslamiyet’in en dikkat çekici
yeteneklerinden biri de “kuvve-i elastikiyetidir.”327 Bu sayede
İslamiyet, Avrupa’dan Hindistan’a, Afrika’ya kadar çok farklı
coğrafyalarda kabul görmüş, yayılma imkânı bulmuştur.
Ağaoğlu’na göre bu durum, İslamcıların “kavmiyet/milliyet”

Ahmed Agayef, “Türk Âlemi-5”, Türk Yurdu, 9 Şubat 1327, Y. 1, C. 1, S.
7, s. 195.

325

Ahmed Agayef, “Türkler İçinde Millî Hareket”, Türk Yurdu, 1 Mayıs
1330, Y. 3, C. 6, S. 5, s. 2170-2173.
326

327

Türk Yurdu, 9 Şubat 1327, Y. 1, C. 1, S. 7, s. 198.
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fikrinden korkmamaları için yeterli bir kanıttır.328 İslamiyet,
farklı milletlerin ruhuna uygunluk gösterebilmekle kuvvet
bulmuş ve yayılmış, çok daha fazla insan tarafından kabul
görüşmüştür. Bu noktada Ahmet Ağaoğlu, bizim yukarıda temas
ettiğimiz

milliyetçilik

fikrinin

elastikiyet

arz

eden,

eklemlenmeci özelliği ile İslamiyet arasında bağ kurmuştur.329
Sonuçta Ağaoğlu, “Türk Âlemi-3” başlıklı yazısında altını
çizmeye çalıştığı Türkçülüğün elastiki özelliğini, bu defa
İslamcılığa verme çabasındadır. Bu sayede esnek yapıya sahip
her iki akım temsilcileri birbiri ile kaynaşıp, aynı amaç
doğrultusunda mesai harcayabilir.
Ağaoğlu, “kavmiyet/milliyet” fikrinden İslamcıların endişe
duymamaları için bir şey daha yapmış ve bu kavramı, Ernest
Renan’ın yaptığı gibi dil, din, tarih, eğitim, kültür, yerel değerler
ve muhit, yani vatan unsurlarını ön plana çıkararak açıklamaya
çalışmıştır. Renan’ı örnek alarak kavmiyet/milliyeti oluşturan
unsurları şu şekilde sıralamıştır: “Birincisi lisan, ikincisi din,
adet ve akideler, üçüncüsü müşterek tarih, müşterek vatan ve
müşterek mukadderattır.”330 Ağaoğlu için din, dilden sonra
“…Binaenaleyh İslamiyet cereyanı taraftarlarının nazariyesinde kavmiyet
ve cinsiyet efkâr ve hissiyatının İslamiyet’e muzır olacağı ve ruh-u
İslamiyet’le tevafuk etmeyeceği maddeleri muhalif-i hakikattir…” Türk
Yurdu, 9 Şubat 1327, Y. 1, C. 1, S. 7, s. 198.
328

Milliyetçiliğin, “içine girdiği kabın şeklini alabilen” çok biçimciliği ve
esnekliğine ilişkin bkz. Karakaş, a.g.e, s. 59 vd.
329

330
Ahmed Agayef, “Türk Âlemi-6”, Türk Yurdu, 22 Mart 1328, Yıl 2, C. 1,
S. 10, s. 292-293.
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toplumdaki bireyleri birbirine bağlayan en kuvvetli etmendir.
Ona göre günümüz dünyasında ilerlemiş ve medeniyette en üst
seviyeye ulaşmış milletlerin evvelce “din üzerine, dinin vahdeti
üzerine teşkil etmiş” milletler olması önemlidir. Din, milletlerin
oluşumu için adeta bir maya işlevini yerine getirmektedir.
Ağaoğlu’na göre böyle bir ilişkinin varlığı, İslamcılar ve
Türkçüler arasındaki işbirliği için önemlidir.
Ağaoğlu üçüncü bir noktaya daha temas etmiş, Türk ve İslam
kimliklerinin

iç

içe

girdiğini,

birbirinden

ayrı

düşünülemeyeceklerini kanıtlamak istemiştir. Bu maksatla da
Türklerin İslamiyet’in kaderine nasıl doğrudan etki ettiğine
değinir. Ona göre Türklerin kaderi, Asya’nın batısına geldikleri
andan itibaren İslamiyet’le birleşmiştir. İnsanlık tarihinin ve
özellikle de Avrupa’nın, Türkleri her şeyden önce Müslüman
olarak tanıdığına dikkat çeken Ağaoğlu, Türklerin İslamiyet’i
Hindistan’dan

Balkanlara

kadar

yaydığını,

bununla

da

yetinmeyerek muhafaza ettiklerini, özellikle Haçlı Seferlerini
örnek göstererek anlatmıştır. Bin üç yüz yıllık İslam tarihinin,
dokuz yüz senesinde İslamiyet’i koruma ve himaye vazifesini
üstlenmiş Türk milletinin, İslamiyet’i kendi namı altında
taşıması kadar haklı ve doğal bir şey olamaz.331 Çünkü
Ağaoğlu’na göre “…İslamiyet Türk için yalnız bir din değil;
aynı zamanda kavmî, cinsi bir dindir. Eğer bugün Almanlar
Luteryanizme, İngilizler Anglikanizme, Ruslar Ortodoksluğa
331

Türk Yurdu, 22 Mart 1328, Y. 2, C. 1, S. 10, s. 294.
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millî, kavmî din diyebiliyorlarsa, Türkler İslamiyet’i bin kat
haklı olarak kavmî din diye telakki edebilirler…”332
Ağaoğlu, İslamiyet’i Türklerin “kavmî dini” yani milli dini ilan
ederek akıllıca bir yöntem geliştirmiş, buradan hareketle eğer
Türkler arasında “kavmiyet cereyanına” kapılmış olanlar varsa
bunların ister istemez “İslamiyet cereyanına” da kapılmış olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Çünkü Türk’ün hayatına dair her şeyin
içerisinde İslamiyet’in dokunuşlarını görmek mümkündür.
İslamiyet, Türk’ün kimliğine ve kültürüne o denli nüfuz etmiştir
ki, Türklük ve Müslümanlığı birbirinden ayırmak mümkün
değildir. O kadar ki, bugün Türk adı olarak kullanılan sadece on,
on beş ad kalmıştır. Böylesine içiçe geçmiş, kaynaşmış iki
kültürü, iki unsuru birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Neticede Türkçülük ve İslamcılık fikirleri de birbirinden
bağımsız düşünülemez.
D. Ziya Gökalp
İslam Mecmuası ve Türk Yurdu’ndaki yazılarla, Türkçüler ve
İslamcılar arasında orta yolu bulma projesinin mimarı şüphesiz
ki, Ziya Gökalp’tir. Projenin mimarı olmakla kalmayıp, her iki
dergide kaleme aldığı yazılar ve ilave olarak “Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı yazı dizisiyle bu amaca
hizmet etmiştir. Gökalp de yazılarında diğer Türkçüler gibi
(aşağıda inceleyeceğimiz üzere sadece Akçura’dan farklı olarak)
332

Türk Yurdu, 22 Mart 1328, Y. 2, C. 1, S. 10, s. 296.
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temelde

aynı

yöntemleri

kullanmıştır.

Bu

yöntemleri

özetleyecek olursak Gökalp öncelikle, ayet ve hadislerden
hareketle

İslamiyet’in

kavmiyet/milliyet

kavramını

reddetmediğini savunmuştur. İkinci olarak Ziya Gökalp, tıpkı
Mehmet Şemseddin ve Ahmet Ağaoğlu’nda gördüğümüz gibi,
Türklüğün İslamiyet’in kurtarıcısı rolüne sahip olduğu tezini
işlemiştir.333 Üçüncü olarak Gökalp uzun vadede Müslümanların
siyasî anlamda birleşeceklerine inanmakla birlikte, kısa vadede
İslam birliğinin mümkün olamayacağını, ancak Müslümanların
bu dakikaya kadar geçecek zamanı iyi değerlendirmeleri
gerektiğini savunmuştur. Her Müslüman millet, kendi milli
benliğini duyumsamalı, kültürüne ve muhitine göre kendi
gelişim

çizgisini

yakalamalıdır.

Böylece

gelişmiş

İslam

milletleri, zamanı geldiğinde güçlü bir İslam birliği için hazır
olacaklardır. Bu nedenle milliyet fikri Müslümanlar arasında
ayrılık çıkarmaz, aksine İslam birliğinin temellerini atar diyen
Gökalp’in, Cemaleddin Afganî etkisinde kaldığı açıktır.

334

Afganî’den izler taşıyan Akçura’nın da “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserinde “kurtarıcı”
metaforunu kullanan Gökalp, bu fikrine Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle (Rad
Suresi 7. Ayet) meşruiyet kazandırmak istemiştir. Gökalp, “… Büyük bir
kurtuluş beklemek iyi! Lakin bir takım küçük, kolay, tedrici kurtuluş yolları
vardır ki, bunlara muvaffak olmadan ötekine nail olmak sünnettullaha
mugayyirdir. Evet! Umumî bir Mehdi’yi, kurtarıcıyı intizar edelim. Fakat
Kur’an-ı hâkimin ‘Lî külli kavmin hâd’ beyanı mucibince mahallî ve millî
yol göstericilere, lisanî, terbiyevî, iktisadî, ahlakî necatlara niçin ümitvar
olmayalım…” diyerek kurtarıcıdan söz etmiştir. Gökalp, Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 79
333

334

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 80-81.
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eserinde İslam birliğini mümkün görmekle birlikte bunun zaman
alacağı düşüncesinde olduğuna yukarıda değinmiştik. Gökalp’in
de aynı düşünce olduğu görülmektedir. Ancak ikisi arasındaki
temel fark şudur: Akçura İslamcılık fikrinin doğuşunu
Osmanlıcılık fikrinin zayıflaması üzerine Sultan Abdülaziz devri
olarak işaret etmiştir. Gökalp ise İslamcılık fikrinin doğuşunu
Türkçülüğün doğuşu ile eş zamanlı olarak II. Meşrutiyet
Dönemi içerisinde kabul etmiştir. Ona göre Osmanlıcılık
siyaseti İslamcılık siyasetini doğurmamıştı ancak, Türkçülük
ortaya çıkar çıkmaz beraberinde İslamcılık siyasetini de
doğurmuştur. Böylece Gökalp, bu iki akımı aynı ihtiyaçlardan
doğan, aynı amaçlara hizmet etmeye çalışan akımlar olarak ele
almış ve içiçe sokmaya çalışmıştır.335
Yukarıda

birkaç

madde

altında

özetlemeye

çalıştığımız

yöntemleri kullanarak İslam Mecmuası ve Türk Yurdu’nda
kaleme aldığı yazılarında Gökalp, İslamcılık ve Türkçülük
arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmak maksadıyla “ümmet” ve
“millet”

kavramlarının

çerçevesini

belirginleştirmeye

çalışmıştır. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı
eserinde Türkçülüğün, İslamcılığa muhalefet ettiği eleştirilerine
karşı çıkmış, “Türkçülerin muasır bir İslam Türklüğü” davası
“Türk mütefekkirleri Türklüğü inkâr ederek beyn-el-edyan bir Osmanlılık
tasavvur ettikleri zaman İslamlaşmak ihtiyacını duymuyorlardı. Halbuki
Türkleşmek mefkuresi doğar doğmaz İslamlaşmak ihtiyacı da hissedilmeye
başlamıştır.” Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 19. Çalen,
a.g.e, s. 180.
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güttüklerini ifade etmiştir. Metodolojik olarak “milli ülkü” ve
“ümmet ülküsü” şeklinde bir ayrıma giden Gökalp, Türklerin
milli ülküsünden başka, İslam âleminin bir parçası olarak ümmet
ülküsü için de çalıştıklarını, çünkü bu iki ülkünün birbirinin
menfaatine ters düşecek kavramlar olmadığını savunmuştur.
“Türkçülüğün ümmet programı” başlığıyla birkaç madde altında
topladığı hususları sıralayarak “Türkçülüğün aynı zamanda
İslamcılık demek olduğunu” ve İslamcılıkla aynı davaya hizmet
ettiğini ispatlamak istemiştir.
“Türklerde milliyet hissi uyanmaya başlayınca Türk ismi başka
türlü hücumlara maruz oldu… Bir taraftan da Türkçülük,
İslamcılığa muhalefetle itham edildi. Hâlbuki Türkçülerin gayesi
muasır bir İslam Türklüğüdür.
Türkçülerin millet mefkûresi Türklükse, ümmet mefkûresi de
İslamlıktır. Bence Türkçülerin ayrıca bir ümmet programları
olmalı ve başlıca esasları da şunlar bulunmalıdır:
1.Bütün İslam kavimleri arasında müşterek olan Arap hurufunu
lâ-yetegayyer muhafaza etmek.
2.Bütün İslam kavimlerinde ilim ıstılahlarının müşterek bir hale
getirilmesi için İslam ümmeti arasında ıstılah kongreleri inikat
ettirmek ve ıstılahları Türkçe’den, Arabîden ve kısmen de
Farsîden yapmak…
3.Bütün İslam kavimlerde müşterek bir terbiyenin teessüsü için
terbiye kongreleri inikat ettirmek.
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4.Bütün İslam kavimlerinin müftü teşkilatları arasında daimî bir
irtibat meydana getirmek.
5. İslam ümmetinin timsali olan hilalin kutsiyetini muhafaza
etmek.
Bu

umdelerden

anlaşılır

ki,

Türkçülük

aynı

zamanda

İslamcılıktır…”336
Gökalp, Türkçülüğün İslam toplumları arasında dil ve eğitim
birlikteliğinin yanı sıra, diyanet teşkilatları vasıtasıyla din
birlikteliğini pekiştirici bir çaba içerisinde olduğunun altını
çizmiştir.

Türkçüler

Türk

kimliğinin

ve

kültürünün

yükselmesine çalışacakları gibi bunu yaparken dindaş ve
vatandaşları

olan

hiçbir

kavme

“millî

kin

telkinine”

çalışmayacaklar, hiçbir zaman İslam ümmetçiliğine aykırı,
düşmanca bir his beslemeyeceklerdir.
Özetle Ziya Gökalp, sosyolojik bir yaklaşımla ümmet ve milleti
ayrıştırmış, toplumsal gerçeklikler üzerinde “İslam ümmeti” ve
“Türk milleti” ayrımını net bir şekilde yapmış ve İslamcıların
ümmet ile millet aynı şeydir yorumuna karşı çıkmıştır.337 Ona
göre bir dine inanan insanların toplamına “ümmet”; aynı dille
336

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 46-47.

Bu noktada Mehmet Fahreddin’in ümmet ile millet aynı şeydir fikrinde
olduğunu hatırlamak yeterli olacaktır. Mehmed Fahreddin, “Müslümanlıkta
Bir Millet Var-1”, Sebilürreşad, 2 Kanunisani 1329, C. 11, Aded 279, s. 297298. Mehmed Fahreddin, “Müslümanlıkta Bir Milliyet Var-3”, Sebilürreşad,
22 Kanunisani 1329, C. 11, Aded 282, s. 340.
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konuşan insanların toplamına da “millet” denilir. İslamcılık fikri
taraftarlarının da bu ayrımı kabul etmelerini istemiştir. Gökalp’e
göre kavramsal olarak “ümmet” ve “millet” ayrımını yapmak bu
kavramların birbirinden ayrı, birbirine rakip olduğu anlamına
gelmez, Türklük ve Türkçüler, parçası oldukları İslam
ümmetinin zararına çalışmaz. Gökalp’e göre İslamcılar bu
noktaları

idrak ve

kabul

etmelidir.338

Özellikle

“İslam

Mecmuası” ve “İçtihad”daki sütunlarını bu konuya ayırmıştır.
Örneğin “İslamiyet Karşısında Milliyetler, Türklük” başlıklı
yazısında İslamcıların “dinle millet birdir” bakış açısını
reddetmiştir. Bu yanlış anlaşılmaların nedeni ise İslamiyet,
Türklük ve Osmanlılık gibi üç “vakıâ-yı içtimaîyenin” yani
toplumsal gerçekliğin net bir şekilde tanımlanmamış olması,
karşılıklı

olarak

hak

ve

sorumluluklarının

çerçevesinin

çizilmemesidir. Gökalp hem Türkçüleri hem de İslamcıları
eleştirerek, “iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıran” bir
yaklaşım sergilemiştir. Ona göre bazı sığ düşünceli Türkçüler,
bu sınırların belirlenmesinin Türklüğün menfaatlerine zararlı
olacağı yanılgısına kapılmıştır. Aynı şekilde İslamcılar da sığ bir
anlayışla “din ve milliyet” aynıdır düşüncesinde olduklarından,
bu sınırların tespitinin mümkün olmadığını, hatta böyle bir

338

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 67.
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tespitin İslamiyet’e aykırı düşeceği gibi yanlış bir algı
içindedirler.339
Ziya Gökalp için din ve millet aynı olmamakla birlikte; bunları
uyuşmaz olarak kabul etmek de mümkün değildir. İslamcıların
din ile milliyetin uyuşamaz olduğu iddiasını çürütmek adına
tarihe göz gezdirmenin yeterli olacağı düşüncesindedir. Bu
maksatla 19’uncu yüzyılda Osmanlı azınlıkları arasındaki milli
uyanışa ve bu süreçte Kilise’nin oynadığı role dikkat çekmiştir.
Gayrimüslim unsurlar Kilise ile olan bağlarını koparmadıkları
gibi bir takım ortak menfaatlere sahip olduklarını kabul ederek
“Kiliseye karşı olan vezaif ile kendi milletlerine olan vezâifi pek
güzel tevhit etmişlerdir…” Gökalp, milliyet fikrini reddeden,
Türkçülüğü “dinsizlik” olarak kabul eden İslamcılara ve İslam
ulemasına,

Hıristiyan

din

adamlarının

“milliyet”

fikri

karşısındaki örnek tutumlarından söz etmiştir. Hıristiyan din
adamları geçmişte sadece dinî telkinlerde bulunurken, şimdi de
milliyet fikrinin en ateşli savunucularından biri olmuşlardır.
Çünkü “Zaman sana uymazsa, sen zamana uy” gerçeğini
kavrayan Hıristiyan din adamları, aksi halde hem kendi
nüfuzlarının sarsılacağını anlamış hem de mensubu oldukları
milletlerini, çağın gerçeği olan bir “savunma silahından”

Timurtaş, “İslamiyet Karşısında Milliyetler, Türklük”, İçtihad, 30 Mayıs
1329, Yıl 4, S. 68, s. 1488. “Timurtaş” isminin Ziya Gökalp tarafından
kullandığı hakkında bkz. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ziya Gökalp ve Aile
Adlarımız, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1942, s. 5.
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mahrum bırakmak istememişlerdir.340 Zaman sana uymazsa, sen
zamana uy” ifadesini kullanan Gökalp’in, sosyolog kimliğini ön
plana çıkararak Sosyal Darvinizm’in benimsediği “doğal
seçilim” yasasına gönderme yaptığı açıktır. Ziya Gökalp,
değişen koşullarda toplumsal yapıların ve ilişkilerin de değişimi
ve yeniden düzenlenmesinin zorunluluğundan bahsetmektedir.
Farklı milletlerden oluşan İslam âleminin üyelerinin dinen
kardeş olduklarını, ancak her ferdin maddî menfaatleri nasıl
birbirinden ayrı ise İslam ümmetine üye her bir milletin de
maddî menfaatlerinin ayrı olduğuna işaret etmiştir. Gökalp bu
farklı

menfaatlerin

İslam

âleminde

ayrılığa

sebebiyet

verebileceğini kabul etmekle birlikte akla, zaman ve koşullara
uygun bir surette yapılacak kanun ve düzenlemelerle bireysel ve
toplumsal

anlaşmazlıkların

önünün

alınabileceği

düşüncesindedir. Derinlemesine bakacak olursak Gökalp, ortak
menfaatler etrafında ve kanunlar çerçevesinde, eşit hukuk
prensibine dayalı toplumsal bir düzen idealini ortaya koymakta,
anayasal bir sistemin tarifini yapmaktadır. Gökalp, Türk ve
İslam unsurları bu ideal doğrultusunda, ortak menfaatler
etrafında birleşebilir, Türkçüler ve İslamcılar bu davaya hizmet
edebilir düşüncesini savunurken, İslamcılar bu meseleye “din ve

340

İçtihad, 30 Mayıs 1329, S. 68, s. 1489.
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millet birdir” gibi çok yüzeysel, ampirik bir üslupla yaklaşmıştır
ki, Ziya Gökalp bu yaklaşımı reddetmektedir. 341
Milliyet gerçeğini ve her milletin kendi menfaatlerini gözetmesi
gerekliliğini görmezden gelenlerin olaya son derece dar bir
çerçeveden

bakarak,

“din

ve

millet

birdir”

prensibini

benimsemelerinin yanlışlığına odaklanan Gökalp, din ve millet
kavramlarının sınırlarını çizmek, karşılıklı güven duygusu içinde
çalışmalarını sağlayarak hem İslam âleminin hem de bu âleme
mensup milletlerin yükselişini sağlamak mümkün müdür
sorusuna yanıt aramıştır. Bu arayış içerisinde Ziya Gökalp’in,
Cemaleddin

Afganî’nin

formülasyonundan

yola

çıktığı

görülmüştür.
“Mesela Türk, Arap’a ‘Seninle din kardeşiyiz. Kavimlerimiz
pek çok hususiyetlerle yekdiğerinden ayrı olmakla beraber
birçok hususlarda müşterek hissiyata, müşterek menfaatlere
malikiz. Şimdiye kadar dinimizin mukadderatını nâ-ehil ellerden
tahlis edemediğimiz için Avrupalıların ve bütün Hıristiyanların
‘İslamiyet mâni-i terakkidir’ ithamını fiilen tekzip edemeyecek
kadar sükût ettik. Mademki büyük İslam ailesine mensubuz onu
ıslah etmek, onun menfaatini gözetmek vazifemizdir. Diğer
taraftan senin de benim de kendi milletimize karşı bir takım
“…Din ve millet birdir esasını vaz’ ederek milliyet meselelerini
kaldıracaklarını, artık ebediyyen İslamiyet’in zir-i cenahında kardeş kardeş
yaşamanın mümkün olacağını ileri sürenler ya meseleyi pek sathi olarak
tetbi’ edib hissiyatına mağlup olanlardır veyahut temennilerini hakikat gibi
telakki edenlerdir…” İçtihad, 30 Mayıs 1329, S. 68, s. 1491.
341
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vazifelerimiz var. O vazifeleri hüsn-ü surette ifâ edersek
milliyetlerimiz kuvvet bulur ve bu muhtelif akvâm-ı İslamiye
kuvvetlerinin muhassalası da on üç asırdan beri müdafaasını
deruhte ettiğimiz hilâlin istinatgâhını teşkil eder…”342
Gökalp, Hıristiyan âlemi karşısında İslam milletlerini, ortak
menfaatler ve hisler etrafında birleşmeye davet etmiştir. Bunu
yapmak önemlidir, çünkü Batı emperyalizmi altında kalmış
İslam ümmetine mensup milletlerin yaşama şansı buna bağlıdır.
Ziya Gökalp için “bu noktadaki ittihadımız pek kuvvî olmalıdır.
Aksi takdirde ikimize de felah yoktur.”343
Gökalp, İslamcıların meseleyi yüzeysel olarak ele alışlarını bir
kez daha eleştirmiştir. Araplar ve Türkler arasında bazı özel
menfaatlerden kaynaklı sorunlar “asabiyet-i milliye” şeklinde
adlandırılıp “ırkçılık” olarak değerlendirildiği için çözüme
kavuşturulamamaktadır.

Önerdiği çözüm ise din ve milleti;

Türk ile Arap’ı bir arada tutacak, bağdaştıracak “ortak
menfaatlerdir.” Yoksa “din ve millet birdir” diyerek yüzeysel ve
gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşımla, din ve milletin; Türk
ve Arap’ın bir olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Gökalp,
ortak menfaatler arasına ekonomiyi de dâhil etmiş, böylece

342

İçtihad, 30 Mayıs 1329, S. 68, s. 1491.

343

İçtihad, 30 Mayıs 1329, S. 68, s. 1492..
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manevî dayanışma yanında maddî dayanışmayı da sağlamaya
çalışmıştır.344
Ziya Gökalp için İslam ümmetini oluşturan milliyetlerin siyasî,
iktisadî ve kültürel anlamda gelişimi “İslamiyet için bir tehlike
değil, ayrı ayrı birer istinatgâhtır.” Bu güçlü milliyetlerin
toplamından oluşacak bir İslam âlemi de Batı’nın siyasî,
ekonomik ve kültürel saldırılarına karşı kolaylıkla dur
diyebilecek bir kuvvete sahip olacaktır. Gökalp, Cemaleddin
Afganî’nin milliyet fikrine İslam âlemi içerisinde yüklediği
rolün aynısını yüklemiştir.
Gökalp, “Dinin İçtimaî Hizmetleri” başlıklı yazı dizisinde ise
“ümmet” ve “millet” kavramlarının sınırlarını netleştirme
çabasına devam etmiştir. Üç kısımdan oluşan yazının ilk
kısmında cemiyetleri “ibtidaî” ve “mutaazzıv” yani gelişmemiş
ve gelişmiş olarak ikiye ayırmıştır. Gelişmemiş cemiyetler için
sadece dinî bağlar söz konusudur. Siyasî ve “harsî” yani kültürel
bağlar henüz oluşmamıştır. Çünkü gelişmemiş cemiyetlerde
“efkâr-ı umumî” denilen kamuoyu, sadece ve sadece dinî
geleneklere göre şekillenir ve bağlar bu suretle tesis edilir.
Siyasal ve kültürel hayatı düzenleyecek fikirler henüz vücut
bulmamıştır. Gelişmiş cemiyetler ise oluşumunu tamamlamış,
ete kemiğe bürünmüş, toplumsal kurumları şekillenmiş olan
cemiyetlerdir. Bunlar “dinî efkâr-ı ammeden başka” önce siyasî
344

İçtihad, 30 Mayıs 1329, S. 68, s. 1492.
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ve kültürel bir efkâr-ı amme” oluşturmuşlardır. Dinî bağların
yanında, siyasî ve kültürel bağlar gelişmiş cemiyetleri meydana
getirmektedir.345 Gökalp bu iki grup cemiyetin ayrımını
yaptıktan sonra millet ve ümmet kavramları arasındaki ayrıma
değinmiştir:
“… Dinî bir efkâr-ı amme rabıtasıyla birleşerek dinî bir velayete
tabî olan heyete ümmet denilir. Siyasî bir efkâr-ı amme
rabıtasıyla birleşerek siyasî bir velayete tabî olan heyete devlet
denilir. Harsî efkâr-ı ammelerin rabıtasıyla birleşerek harsî
velayetlere tabî olan heyete millet namı verilir…”346
Bu tanımlamayla Gökalp, gelişmiş cemiyetlerde din, siyaset ve
kültürel kurumların birbirinden bağımsız, ancak birbirine
yardımcı ve birbirini tamamlayan bir ilişkiye sahip olduklarının
altını çizmiş, kültür ve din arasında bir bağlantı oluşturmuştur.
Milletin oluşumunda kültürün rolünü hatırlayacak olursak;
Gökalp’in, dini kültürün bir parçası olarak kabul etmesi anlam
kazanmaktadır. Millet ve dini, kültür paydasında eşitleyen
Gökalp, dinin gelişmiş ve gelişmemiş cemiyetlerde oynadığı
rolü izaha koyulmuştur. Gelişmemiş cemiyetlerde dinî bağlar
geçerli olup, siyasî ve kültürel bağlar gelişmediğinden bunların
işlevini de dinî bağlar yerine getirmektedir. Bu nedenle ümmet
aynı zamanda devletin ve milletin makamına geçmiştir.
Ziya Gökalp, “Dinin İçtimaî Hizmetleri-I”, İslam Mecmuası, 13 Ağustos
1331, Yıl 2, C. 3, S. 34, s. 740.

345

346

İslam Mecmuası, 13 Ağustos 1331, Yıl 2, C. 3, S. 34, s. 741.
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Gelişmemiş cemiyetlerde bütün toplumsal kurumlar, bütün
toplumsal ilişkiler dinî bir mahiyettedir ve dinî kurumlardan
doğmaktadır. Gelişmiş cemiyetlerde ise toplumsal kurumlar ve
buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler din yanında kültür ve
siyasetle ilişkilidir. Ancak bu noktada Gökalp önemli bir ayrıma
temas etmiştir. Dinin şekillendirdiği toplumsal kurumların ve
ilişkilerin daha çok toplumun ortak vicdanını ve manevî
değerlerini

temsil

ettiğini

ifade

ederken;

dinin

maddî

müesseselere tesir etmesinin, yani dinî ilişkilerin, dünyevî
ilişkileri şekillendirmesinin o derece yanlış olduğu ayrımını
yapmıştır. “… O halde, dinî efkâr-ı ammenin – ibtidaî
cemiyetlerde olduğu gibi – bütün müesseseleri zir-i nüfusuna
alması” gelişmiş cemiyetler için söz konusu olamaz.347 Böylece
dini yalnızca manevî değerler bütünü olarak ortak toplumsal
vicdan alanına konumlandıran Gökalp, onu dünyevî ilişkilerden
ve siyaset sahasından uzaklaştırmıştır.
Gelişmiş ve gelişmemiş cemiyetler ayrımına temas ettikten
sonra Gökalp, gelişmiş cemiyetlerde dinin nasıl bir konuma
sahip olması ve hangi işlevleri yerine getirmesi gerektiği
sorularına

yanıt

aramıştır.

Her

şeyden

önce

gelişmiş

cemiyetlerde de “dinî efkâr-ı amme” mevcuttur. Ancak bu tür
toplumlarda kamuoyunun din hakkındaki yaklaşımı, onun
sadece kutsal bir mahiyette kalması gerektiği şeklindedir. Din,
347

İslam Mecmuası, 13 Ağustos 1331, Yıl 2, C. 3, S. 34, s. 742.

238 | Dr. Kenan ÖZKAN

kesinlikle dünyevî bir içeriğe sahip olan kurumlara dokunmaz.
Çünkü bu kurumların içerikleri, siyaset ve kültür gibi gündelik
hayatın gerekliliklerine göre değişkenlik gösterebilirler ve
maddîdirler.348 Dinî müesseseler, ilahî oldukları ve şeriata bağlı
bulundukları için değişmezler. Hâlbuki kültürel ve siyasî
müesseseler, maddî hayatın bir parçası olduklarından sürekli
değişime maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle Gökalp dinî olanı;
maddî olanla karıştırmamış, siyasî müesseselerin içerisine dâhil
etmemiştir. Böylece Gökalp, dini kurumları, toplumsal hayatın
sadece manevî alanına konumlandırmak suretiyle onları ruhanî
bir kuvvet olarak kullanmak istemiştir. Din, sadece ruhanî ve
manevî olarak toplumsal ilişkilerin odağına yerleştiği için,
bireyler arasında güçlü bağların kurulmasını temin edecektir. Bu
noktada Ziya Gökalp, dinî ibadetlerin toplumsal işlevleri üzerine
odaklanmıştır. Ona göre dinî vazifelerin toplumsal işlevlerini
maddî faydalarda değil; manevî faydalarda aramak gerekir.349
Gökalp bu noktada zekât, fitre ve kurban gibi ibadetlerin
varlığına temas etmiştir. Bu ibadetler, bireyin içinde yaşadığı
toplumun parçası olabilmesi için bir ön koşul ve zorunluluk olan
bireysellikten
arındırma

sıyrılma,

nefsi

davranışlarını

terbiye

etme,

somutlaştıran

maddîyattan
ibadetlerdir.

Bireyselliğini unutan bir birey Ziya Gökalp’e göre özelde
milletin; genelde de İslam ümmetinin bir parçası haline
348

İslam Mecmuası, 13 Ağustos 1331, Yıl 2, C. 3, S. 34, s. 743.

Ziya Gökalp, “Dinin İçtimaî Hizmetleri-II”, İslam Mecmuası, 10 Eylül
1331, Yıl 2, C. 3, S. 36, s. 773.
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gelecektir. İnsan bencil bir yaradılışta olduğundan, toplumsal
hayatın sağlıklı bir şekilde inşası için fertlerin bu bencillikten
sıyrılması gerekmektedir.350
Gökalp, “millî harsın” ve milli ahlâkın” vazgeçilmez unsurları
olarak sıraladığı bu davranış kalıplarına atıfla, toplumsal
ilişkilerde dinin güçlü bir rabıta ve düzenleyici olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bireyin toplumla kaynaşması onun ayrılmaz bir
parçası olması için öncelikle toplum içinde yok olması, onunla
tek vücut olması gerekir. Bunu başaran insan kendi toplumuna
faydalı, gerçek bir “vatandaş” haline gelir. “Ben” duygusu yok
oldukça yerine “biz” duygusu hâkim olacak ve bu sayede
milliyet fikri kuvvet kazanacaktır. Benlik duygusunu öldüren
ibadetler “ben” duygusu yerine “biz” duygusunun oluşumunu
sağlayarak “içtimaî bir hizmeti” yerine getirmiş olacaktır. 351 Bu
noktada “milli ruh” olarak da adlandırdığı “içtimaî ruh”
kavramından bahseden Gökalp, bu ruhun doğuşunda “müspet
ibadetler” olarak adlandırdığı ve topluca icra edilen beş vakit
namaz, teravih, cuma ve bayram namazları ile hac ibadetinin
önemine değinmiştir. Bunlar belirli zamanlarda ve belirli
mekânlarda icra edilen ibadetler olduğu için toplumu bir araya
getirme, birleştirme işlevine sahiptir. Bu ibadetleri “milli
içtimalar” olarak da adlandırmıştır. Bu içtimalar toplumda

350

İslam Mecmuası, 10 Eylül 1331, Yıl 2, C. 3, S. 36, s. 775.
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İslam Mecmuası, 10 Eylül 1331, Yıl 2, C. 3, S. 36, s. 775.
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birliktelik hissiyatını doğuracaktır ki, buna “kuvve-i kudsîye”
yani kutsal güç adını vermiştir.352 “Milli içtimalara” ümitsiz
gidenler ümitli, kötümser olarak gidenler iyimser, şüpheci olarak
girenler inançlı olarak ayrılırlar. Bu içtimalardan doğan “kuvve-i
kudsîye” korkakları cesur, tembelleri çalışkan, hastaları sağlam,
bencilleri fedakâr, “mefkûresizleri” idealist yapar. Buradan
hareketle de Gökalp, milli ayinlerin toplumsal faydasını
bireyselliği yok ederek, milleti tesis etmek şeklinde özetlemiştir.
Çünkü din, bireyleri “mukaddes duygular ve itikatlarla
birleştirerek milli vicdanı vücuda getiren en mühim amildir.
Bunun içindir ki… hakikî milliyetperverler dinin lâ-yezâl” yani
sonsuz olduğuna inanırlar.353
Ziya Gökalp’in yazılarındaki mantıksal kurgusunun geneline
baktığımızda milliyet fikrinin oluşum sürecini namaz, zekât,
kurban, hac gibi İslamiyet’in en vazgeçilmez ibadetleri
içerisinde konumlandırdığı dikkati çekmiştir. Bu suretle Gökalp,
milliyet kavramını İslamcıların dahi itiraz edemeyeceği sağlam
temeller üzerine oturtmuş ve onu “kuvve-i kutsiye” olarak
tanımlamıştır. İslamiyet’in farz olan bu ibadetleri ve davranış
kalıpları nasıl kutsal bir ruh meydana getiriyorsa; o kutsal ruhu
duyan, onu hisseden ve yaşayan bireylerden oluşan “millet” de
kutsal olacaktır. Gökalp böylece Türkçülük fikrini dinsizlik
Ziya Gökalp, “Dinin İçtimaî Hizmetleri-III: Müspet Ayinler”, İslam
Mecmuası, 24 Eylül 1331, Yıl 2, C. 3, S. 37, s. 792-795.
352

353

İslam Mecmuası, 24 Eylül 1331, Yıl 2, C. 3, S. 37, s. 796.
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olarak gören İslamcılara karşı mantıksal kurgusu son derece
güçlü olan bir yanıt vermiştir. Nitekim yazının son cümlesinde
yer verdiği “lâ-yezâl” kelimesi Türkçülerin, dinin sonsuzluğuna
ve kutsallığına olan inançlarının ifadesidir.
E. Ömer Seyfettin
Şimdiye

kadar

fikirlerine

yer

verdiğimiz

Türkçülerin,

Cemaleddin Afganî etkisi ile milliyet fikrinin antiemperyalist
karakterini ön plana çıkardıklarını ve Müslümanları bu fikirden
mahrum bırakmanın Batı karşısındaki dezavantajlı pozisyonun
devamı anlamına geleceği düşüncesini savunduklarını gördük.
İslam ümmetini oluşturan milletlerin, ayrı ayrı kendi “milli
uyanışlarını” gerçekleştirmesi İslam âleminin topyekûn uyanışı
ile sonuçlanacaktı ki, bu durumda milliyet fikri Türkçüler için
Müslümanların tek kurtuluş çaresi idi.354 Bu düşünceyi
savunanlar arasında Ömer Seyfettin de yer almıştır.
Ömer Seyfettin,

1912 Balkan yenilgisi sonrasında “Tarhan”

takma adıyla kaleme alıp, 1914’te “Milli Tecrübelerden
Çıkarılmış Amelî Siyaset” adlı eserinde Türklüğün yükselişini,
İslamiyet’in yükselişi ve kurtuluşu adına ilk adım olarak ele
almıştır. Türklerin ve Arapların Müslüman oldukları için dinen
Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 77. Akçuraoğlu
Yusuf, “Şarkta Milliyet Fikri”, Nevsal-i Millî, Birinci Sene, Dersaadet, 1330,
s. 24. Akçura’nın bu yazısının altında 2 Kanunievvel 1329 tarihi
bulunmaktadır.
354
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ve “Osmanlı” oldukları için de kanun karşısında birbirlerinden
hiçbir farkı yoktur diyen Ömer Seyfettin, altını Ziya Gökalp
kadar sağlam doldurup, detaylandıramasa da “milli bir
mefkûrenin” varlığından bahsetmiştir. Bu milli mefkûre, Türkler
ve Araplar için aynıdır ve her ikisi de İslam’ın yükselişi için
çalışmalıdır.

“…Türklerin

millî

mefkûresi

terakkî

edip,

kuvvetlenip kan kardeşlerini kurtarmak ve nihayet ittihad-ı
İslam’ı, yani İslam beynelmileliyetini vücuda getirip Müslüman
milletleri,

Hıristiyan

milletlere

karşı

müdafaa

etmektir.

Arapların mefkûresi de bundan başka bir şey değildir. Türklerin
ve Arapların kuvvetlenmek için kendi milliyetlerini idrak ve
teâlî etmeleri ve muasırlaşmaları lazımdır. Türkler kendi
milliyetlerini

ihya,

kendi

tarihlerini

hatırlarken,

Arap

kardeşlerinin de millî ve içtimaî teâlîlerini unutmadılar. Arap
lisanını resmen kabul ettiler. Millî Arap maarifinin tamimi için
büyük mektepler açtılar. Türklerin teâlîsinin, Arapların teâlîsi
demek olduğunu bilen birçok Araplar vardır ki, bugün bir
Türk’ten ziyade Türkçüdürler. Türkler millî inkişafa mazhar
olurlarsa, eskisi gibi yine kuvvetlenecekler, bütün İslamların
başına geçebileceklerdir…”355 Ömer Seyfettin, İslam unsurları
arasında Türkler ve Araplarla birlikte Kürtleri de zikretmiş ve bu
unsurların “milli mefkûrelerinde” büyük farklar olmadığını ifade
Tarhan, Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, Matbaa-yı Hayrîye,
İstanbul, 1330, s. 16. Ömer Seyfettin’in, Arapların eğitimi için Türklerin
büyük çaba sarf ettikleri ifadesinden kastı, II. Abdülhamit zamanında Kürt ve
Arap aşiret liderlerinin çocukları için açılan Aşiret Mektepleri olmalıdır.
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etmiştir. Bu unsurlar arasında dilden sonra aralarındaki en
kuvvetli bağ olarak dinin varlığına işaret etmiştir. Ona göre “din
müessesesi bu üç unsuru ayrılmaz bir biçimde bağlar…”356
Ömer Seyfettin de Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Ziya
Gökalp gibi Hıristiyan saldırıları karşısında Türklük ve
İslamiyet’i savunmaya yönelik antiemperyalist refleksi ön plana
çıkarmıştır. İkinci olarak yine Gökalp gibi “millet” ve “ümmet”
ayrımını yapmış, buradan hareketle de “Türk milleti” ve “İslam
beynelmileliyeti” ayrımına ulaşmıştır. Üçüncü nokta ise tıpkı
diğer Türkçülerde olduğu gibi Ömer Seyfettin için de Afganî
etkisinin varlığıdır. Afganî, dil ve milliyet birliğinin dünyevî
işlerde dinden ve din birliğinden daha sağlam ve etkili olduğunu
savunmaktaydı. Ona göre bir millet, bin yıl içinde birkaç defa
din değiştirebilirdi, fakat dili ve milliyeti sabit kalmaktaydı. 357
Ömer Seyfettin de Afgani ile aynı bakış açısını benimsemiş,
dilden sonra en güçlü bağ olarak dine işaret etmiştir.
Ömer Seyfettin, bir başka yazısında Gökalp’in millet-ümmet
ayrımını yinelemiş ve aynı zamanda “Müessese nedir?”
sorusuna yanıt aramıştır. Ona göre “müessese” bireylerden önce
de mevcut olup, kendisini fertlere zorla ya da gönüllü olarak
kabul ettiren bir anlayış ya da eylem tarzıdır ve “müesseseler”
356

Tarhan, Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, s. 17.

Cemaleddin Afganî, “Vahdet-i Cinsiye Felsefesi ve İttihad-ı Lisanın
Mahiyet-i Hakikîyesi”, Türk Yurdu, 2 Teşrinisani 1328, Yıl 2, S. 2, s. 47.
Çalen, a.g.e, s. 189.
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tıpkı bir vücudun organları gibi birbirlerinden bağımsız
düşünülemezler.358 Müesseseler çeşitli biçimlerde birbirleriyle
birleşmektedirler ki, Ömer Seyfettin için bunlar “hars”,
“medeniyet”

ve

“temeddün”

yani

uygarlaşmadır.

Ömer

Seyfettin’e göre:
“1. Müesseselerin bir milletin muayyen hududu dâhilinde
geliştikleri zaman husule getirdikleri ahenk, hars namını alır.
2. Müesseseler bir dine mensup milletlerin bir araya
gelmesinden oluşan bir ümmet, yani bir beynelmileliyet
dairesinde birleştikleri zaman, buna medeniyet denilir.
3. Çeşitli ümmetlerin arasında yayılan müesseselerin toplamına
da temeddün denir.”359
Görüldüğü üzere Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi millet ile
ümmeti birbirinden ayırmış; “hars” yani kültür kavramını
milletle, “medeniyet” kavramını ise ümmet/beynelmileliyet ile
eşleştirmiştir.360 Bunlar arasındaki ayrımı yapılış şeklini ise şu
şekilde açıklamıştır: “O halde millet zümresini ayıran nedir?
Lisandır. Beynelmileliyet/ümmet

zümresini

ayıran nedir?

Ömer Seyfettin, “Hars, Medeniyet, Temeddün”, İslam Mecmuası, 30
Nisan 1331, Yıl 2, C. 3, S. 27, s. 633.
358

359

İslam Mecmuası, 30 Nisan 1331, Yıl 2, C. 3, S. 27, s. 633.

Hatırlanacağı üzere Gökalp, bir dini benimsemiş insanların toplamına
ümmet, bir dille konuşan insanların toplamına millet denilir açıklamasını
yapmıştı. Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 67. Yine bir
başka yazısında, “din ve milliyet birdir” şeklindeki İslamcıların klasik
yaklaşımını reddetmiş; millet ve ümmeti, lisan ve din temelli olarak
birbirinden ayırmıştı. İçtihad, 30 Mayıs 1329, Yıl 4, S. 68, s. 1491.
360
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Dindir… Müesseselerin lisanî bir şiraze ile birleşmesinden hars;
dinî bir şiraze ile birleşmesinden medeniyet; ilmî bir şiraze ile
birleşmesinden temeddün husule gelir.”361
F. Mehmet Fuat Köprülü
Türk Yurdu ve İslam Mecmuası etrafında toplanan Türkçüler
arasında Mehmet Fuat Köprülü de iki fikir akımı arasındaki orta
yolu bulma çabasında yer almıştır. “Türklük, İslamlık,
Osmanlılık” makalesinde Akçura, Afgani ve Gökalp etkileri çok
bariz bir şekilde görülmektedir.
Yöntemsel olarak Akçura’yı örnek alan Köprülü, üç fikir
akımını ayrı ayrı değerlendirmiştir.362 Yazısının başında Batı’nın
uyanışının altında yatan faktörlerden biri olarak, milliyetçilik
fikrinin varlığına işaret etmiş ve İslam âleminin bu fikre daha
fazla

alakasız

kalması

halinde

kaçınılmaz

bir

felakete

uğrayacağını belirtmiştir. Gökalp’in “İçtihad” dergisinde kaleme
aldığı “İslamiyet Karşısında Milliyetler, Türklük” başlıklı
makalesindeki yaklaşımını tekrar eden Köprülü, insanlık
tarihinde ve toplumsal hayatta en büyük gerçek olarak
tanımladığı “içtimaî ve tarihi zaruretlerin galebesi” yani
“değişim”

gerçeğini

ön

plana

çıkarmıştır.

Günümüz

toplumlarının geçirdiği en büyük değişim ve kaçınılmaz “tarihi
361

İslam Mecmuası, 30 Nisan 1331, Yıl 2, C. 3, S. 27, s. 635.

Köprülüzade Mehmed Fuad, “Türklük, İslamlık, Osmanlılık”, Türk Yurdu,
25 Temmuz 1329, Yıl 2, C. 4, S. 21 (45), s. 692.
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zaruret” milliyet esasıdır. Nihayet, İslam âlemi içerisinde de
milliyet esasının fark edildiğini hatırlatan Köprülü, Arnavutların
ve Arapların bir takım “milli cereyanlar” meydana getirdikleri
gerçeğinin altını çizmiş, bu sırada Türklerin bu tarihi
gerçeklikten uzak kalamayacaklarını ifade etmiştir. Mehmet
Fuat Köprülü’ye göre “milliyet” fikri Türkler için bir tercih
meselesi değil; Türk varlığının devamı için bir zorunluluktur. Bu
zorunluluğun farkına varılması neticesinde ortaya çıkan Türk
milliyetçi hareketi “sahte bir mahsul” olarak değerlendirilemez,
bir kişi ya da zümreye atfedilemez diyen Köprülü’ye göre
Türkçüler ne gerici ne hayalperest ne de ayrılıkçıdır. Türkçüler,
“Osmanlılığın, İslamlığın muhafaza-i mevcudiyetini, ancak
Türkçülüğün intibah ve terakkisi halinde mümkün gören”
kişilerdir.363 Köprülü, bu yazıyı kaleme aldığında Süleyman
Nazif

ve

hararetlenmiş

Ahmet
bir

Ağaoğlu
haldedir.

arasındaki
Bu

nedenle

tartışma
Fuat

gayet

Köprülü,

Türkçülerin hayalperest ve bölücü olmadıklarını ifade ederek,
Ahmet Ağaoğlu-Süleyman Nazif tartışmasında fikir arkadaşına
destek vermek istemiştir. İkinci önemli nokta ise Köprülü’nün
de Gökalp, Ağaoğlu ve Mehmet Şemseddin gibi Türklere
kurtarıcı rolünü biçmesi olmuştur. Türkçüler sadece Osmanlılığı
değil İslam’ı da kurtaracak güçtür.
Mehmet Fuat Köprülü, ilk olarak “Türklük” başlığı altında
“millet” kavramının tanımını yapmıştır. Ortak dile, ortak tarihe,
363

Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, Yıl 2, C. 4, S. 21 (45), s. 693.
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ortak his ve eğilimlere sahip kitleyi millet olarak tanımlamıştır.
Dikkat edilecek olursa Köprülü, millet tanımlamasında dine yer
vermeyerek Gökalp’ten ayrışmış ve Akçura ile aynı çizgiye
gelmiştir.364 Dinin, manevî gücü sayesinde “vicdan-ı millînin
olmadığı” geçmiş yüzyıllarda farklı dil ve kültürlere sahip
toplulukları, imparatorluklar idaresi altında tutmayı başaran
önemli bir bağ olsa da artık bu gücünü yitirmiş olduğunu
düşünen Köprülü, böylece Akçura ile aynı bakış açısına sahip
olduğunu kanıtlamıştır. Köprülü’ye göre bunu kabul etmek
tarihî bir zorunluluktur ve milliyet fikri herkesin hakkıdır.
İslamcıların bugün “hiç yoktan bir Türklük meselesi çıkardınız”
diyerek Türkçüleri itham etmesi tarihî gerçekleri görememiş,
kavrayamamış olmalarının bir işaretidir. Ona göre “İslam
kavimlerini en tabiî ve en meşru haklarından mahrum etmeye
çalışmak faydasız bir uğraşıdır.”365
Fuat Köprülü, din, dil ve gelenek itibariyle manevi birliktelik
oluşturan ve doğudan batıya doğru uzanan geniş bir coğrafyaya
yayılmış bir Türk mevcudiyetinden söz ederek bu mevcudiyetin
kendi başına bir Türklük meselesi meydana getirdiğine dikkat
çekmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Köprülü’nün
Hatırlanacağı üzere Akçura, “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde “Dinler, din
olmak nedeniyle gittikçe siyasal önemlerini, kuvvetlerini yitiriyorlar,
toplumsal olmaktan çok kişileşiyorlar, cemiyetlerde vicdan özgürlüğü, din
birliği yerini alıyor. Dinler cemiyetlerin işlerini düzenleyici olmaktan
vazgeçerek kalplerin kılavuzluğunu üzerlerine alıyorlar” demişti. Akçura, Üç
Tarz-ı Siyaset, s. 15.
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yukarıda millet kavramını tanımlarken dine yer vermemesine
karşılık, Türk milletinin coğrafi sınırlarını çizerken pragmatik
bir yaklaşımla dini birleştirici bir unsur olarak kabul etmesidir.
Bununla birlikte Köprülü için doğudan batıya uzanan bu geniş
coğrafyadaki Türk varlığı şu an için sadece maddeten ibarettir.
Henüz kendi varlığının bilincine varıp, fiilen ortaya çıkmış bir
Türk milletinden söz etmek mümkün değildir. Ona göre “Türk
milletinin” fiilen ortaya çıkması, ancak çağın gerekliliği olarak
gördüğü milliyet fikrini benimsediği andan itibaren mümkündür.
Köprülü bu noktada Slav milliyetçiliğini, Türk milliyetçiliği için
örnek göstermiştir. Çağın gerekliliğinin, yani milliyet fikrinin
farkına varan Slavların vicdanında bu ateş yanmış ve Balkan
coğrafyasında bu dakikaya kadar maddeten var olan Slav varlığı,
bu dakikadan sonra fiiliyata dönüşerek siyasî bir mahiyet
almıştır.366
Millet tanımlamasında Gökalp’ten ayrışan Köprülü, bu defa
millet-ümmet ayrımını yaparak onunla benzeşmiştir. Gökalp’in,
İslam milletlerini, İslam ümmetinin içerisinde ayrı ayrı fertler
şeklinde konumlandırıp, millet ve ümmet (beynelmileliyet)
ayrımına ulaştığı gibi Köprülü de her milleti beşeriyet içerisinde
konumlandırmaya çalışmıştır. Her millet, beşeriyete, yani
insanlık âlemine ayrı ayrı birer fert olarak katılır. Manevî bir
birliktelik oluşturamayan topluluklar Köprülü için henüz kendi
varlıklarından habersizdirler. Bunlar rabıtasız bir yığından
366
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farksızdırlar. Köprülü bu noktada yine Balkan topluluklarını
örnek

göstererek

Bulgarların,

Sırpların

ve

Yunanlıların

“Hıristiyan beynelmileliyeti”ne, yani Hıristiyan ümmetine ancak
kendilerini bulup, kendi milli varlıklarını keşfettikten sonra
girebildiler demiştir.367 Onun için ümmet olabilmenin yolu
millet olabilmekten geçmektedir. Buradan hareketle de Türk,
Arap, Arnavut, Çerkezlerin vs. şuurlu bir cemaat haline gelip
kendi milli benliklerinin farkına vardıktan sonra Müslümanlık
beynelmileliyeti içerisinde yer alabilecekleri sonucuna ulaşan
Köprülü, güçlü bir İslam âlemi için güçlü İslam milletlerinin
varlığını ön koşul kabul eden Afganî’nin bakış açısına sahiptir.
Köprülü için milliyet fikri özelde o millete, genelde ise İslam
âleminin, İslam ümmetinin menfaatlerine hizmet eden bir
cereyandır. Türkçülerin en büyük maksadı “Osmanlı bayrağı
altında şuursuz bir hayat süren Türklere milli bir vicdan
vermek” ve böylece İslam benyelmileliyetine, yani İslam
ümmetine kuvvetli bir unsur kazandırmaktır. Bununla birlikte
Osmanlı saltanatını güçlendirmek de yine Türkçülerin hedefidir.
Bu maksada ulaşılacak olursa Osmanlı sınırları dışında bize din
ve dil bağı ile bağlı olan milyonlarca kardeş topluluk, milli bir
vicdan kazanmış olacaktır.368 Köprülü’nün bu yaklaşımında
dikkat edilmesi gereken ilk husus, milleti tanımlarken dini ortak
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payda olarak kullanmadığı halde, Osmanlı camiasının sınırları
dışına çıktığı anda, dini devreye sokması olmuştur. İkinci olarak,
tıpkı Akçura gibi Köprülü de Türkçülük fikrinin hem Türklerin
hem de İslamların menfaatine çalıştığını ilan etmiştir.
Köprülü, Türkçülerin hem Türklerin hem de Müslümanların
menfaatine çalıştığı iddiasıyla birlikte, içinde bulunulan
durumda öncelikle Osmanlı Türklerinin içler acısı haline ilgi
duyduklarının altını çizmiştir. Halkla bağlantısını koparmış bir
aydın sınıfı ve perişan bir eğitim sistemi ile “milli mefkûrenin”
doğmasını imkânsız olarak gören Köprülü için yetersizlikler
bununla da sınırlı kalmamıştır. “Milliyeti teşkil eden en büyük
iki unsur: Milli lisan ve milli tarih” de henüz mevcut değildir.369
Köprülü’ye göre milliyet gerçeğine sırtını çeviren Osmanlı,
“milliyet çağında” yaşadığı kayıplardan sonra yeni bir görünüm
arz etmektedir. Osmanlı Devleti’ni büyük bir daireye benzetmiş
ve bu haliyle “muhtelif unsurlardan, muhtelif kuvvetlerden”
oluştuğunu ifade etmiştir. Ona göre “… Devletimizi büyük bir
daire-i içtimaîyeye benzetecek olursak kuvve-i merkeziyeyi
Türklük, onun etrafındaki birinci daireyi İslamlık, son daireyi de
Türk Yurdu, 25 Temmuz 1329, Yıl 2, C. 4, S. 21 (45), s. 695. Bu
eksikliklere temas eden Mehmet Fuat Köprülü, “Türk Yurdu” dergisinde
Türk dili ve edebiyatı üzerine incelemelerde bulunduğu yazılarına geniş yer
ayırmıştır. Köprülüzade Mehmed Fuad, “Edebiyatımızda Millîyet Hissi”,
Türk Yurdu, 10 Temmuz 1329, Yıl 2, C. 4, S. 20, s. 667-678. Ayrıca altı
sayıdan oluşan Çağatay şairlerini incelediği yazı dizisi de bu açıdan
önemlidir. Köprülüzade Mehmed Fuad, “Dokuzuncu ve Onuncu Asırlardaki
Çağatay Şairleri-1”, Türk Yurdu, 17 Nisan 1330, Yıl 2, C. 6, S. 64, s. 21282135.
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Türk ve İslam kuvve-i cazibesine tabiyetle mecbur-u inkıyad
olan Hıristiyan unsurlar teşkil eder…”370 Türklüğü hakim unsur
olarak kabul eden Köprülü, merkezin etrafını bir kabuk olarak
İslamiyet’le kaplamıştır. En dışarıda ise Hıristiyan unsurların
varlığına yer vermiştir. Ancak merkezdeki Türklerin zayıflıkları
bazı unsurların kaybedilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu kayıpların
gelişim çizgisi en dış çemberden başlayıp, merkeze doğru
ilerlemektedir. Merkezdeki Türklerin manevî birliktelik kurmayı
başaramamış olduklarını ve İslam unsurların da medeniyet
açısından büyük bir çöküş yaşadıkları gerçeğini hatırlatan Fuat
Köprülü, Türklerin ve Müslümanların bu haliyle devletin aslî
unsurunu, ana kuvvetini oluşturmaktan uzak olduklarının altını
çizmiştir. Neticede Cemaleddin Afganî’yi hatırlatacak şekilde şu
sonuca ulaşmıştır:
“…Osmanlılığı tecezzi ve inhilalden kurtarmak ancak Türklerin
de millî bir mefkûreye malikiyetleriyle mümkün olacaktı…
Türkler ne zaman millî bir vicdana malik olurlarsa, İslamiyet ve
Osmanlılık ancak o zaman muhtaç olduğu kuvve-i merkezîyeye
kavuşacaktır…”371
Mehmet Fuat Köprülü yazının ikinci bölümünde “İslamlık”
başlığı altında bu akımı ele almış ve diğer Türkçülerde de
görüldüğü gibi İslamcılık fikrini, sahip olduğu antiemperyalist,
370
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savunmacı refleks nedeniyle Türkçülükle aynı amaca hizmet
eden, ona yardımcı bir fikir akımı olarak değerlendirmiştir.
Köprülü’nün İslamcılık fikrine bu yaklaşımının, onun din
kavramına bakış açısıyla paralellik arz ettiği görülmektedir.
Milleti oluşturan unsurlar arasında dine; dil ve tarih kadar önem
atfetmemiş ve onu milletin oluşumunda yardımcı ve ona hizmet
eden bir etken olarak ele almıştır. Köprülü’ye göre insanlık
tarihi bunun örnekleri ile doludur. Hıristiyanlık âlemi içerisinde
ne Katoliklik ne Protestanlık ne de Ortodoksluk millî birliktelik
olma konusunda tek başına bir rol oynamamıştır. Onun için
dinin bu süreçte yerine getirdiği vazife “aynı dine mensup
muhtelif milletler arasında “beynelmileliyet” yani bir ümmet
meydana getirmekten ibarettir. Bugün nasıl az çok aynı hislere
sahip bir Katolik âlemi, bir Ortodoks dünyası varsa aynı suretle
bir

de

“Hıristiyan

Osmanlı’nın

ve

beynelmileliyeti”

İslam

âleminin

son

vardır…”372
asırlarda

Zaten
yaşadığı

felaketlerin nedeni bu Hıristiyan beynelmileliyetidir. O halde
buna karşı İslam milletleri arasında da aynı birlikteliğin, “dinî
kardeşliğin” oluşmasını isteyen Köprülü, bu din kardeşliğinin
bir anlam ifade etmesi için İslam âlemini oluşturan unsurların,
ayrı ayrı milli benliklerini, kuvvetlerini bulması gerektiği
düşüncesindedir.

Türk

gibi

Arap

gibi

Osmanlı

İmparatorluğu’nun Müslüman milletleri ahenk ve uyum içinde
olmalı; kendi dillerini, tarihlerini ve kültürlerini ortaya
372
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çıkarmalıdırlar. Ancak bu sayede İslam zinciri kuvvetli halkalar
sahibi olacaktır. Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Ziya
Gökalp’ten sonra Cemaleddin Afganî’nin Mehmet Fuat Köprülü
üzerinde de büyük etkisi olduğu açıktır.
“Türklük,

İslamlık,

Osmanlılık”

makalesinin

sonunda

Köprülü’nün vardığı nokta şudur: “… Bizim noktayı nazarımıza
göre Türklüğün, İslamlığın ve Osmanlılığın terakkisi Türklerle
beraber sair ânâsır-ı İslamiye’nin de millî bir intibaha
mazhariyetiyle kabildir. Bu itibarla Türk milliyetperverlerini
İslamlık düşmanı addetmek ya eser-i cehalet yahut bir vesile-i
iftiradır…”373

Böylece

Köprülü, din ve

milliyetin asla

uyuşamayacağını iddia eden İslamcıları karşı çıkmıştır. İkinci
olarak İslamcıların, Türkçülük fikrinin Araplar ve Arnavutlar
arasında da milliyet hislerini uyandırarak, imparatorluğun
çöküşüne sebebiyet vereceğini iddia etmeleri onun için
gerçeklikten uzak bir değerlendirmedir. Araplar ve Arnavutlar
arasında milliyet fikrinin Türklerden çok önce başladığını
hatırlatarak, bu endişenin boş bir kuruntu olduğunu ifade
etmiştir. Toplumsal ve siyasal gerçeklikleri dikkate alan
Köprülü için Türklerin milliyet fikrinin peşinden gitmeleri tarihi
bir zarurettir. Bu fikir namuslu, azimli, zeki ve milletin gerçek
menfaatlerini anlamış aydınların elinde parçalanmaya ve yok
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olmaya değil, tam tersi hem Türklüğün hem de İslamiyet’in
yükselişine hizmet eder.374

374
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SENTEZ
MİLLİ MÜCADELE VE KESİŞEN YOLLAR
İslamcılık ve

Türkçülük akımlarının doğuş ve

gelişim

süreçlerini, birbirleriyle olan benzerlik ve çatışma konularını
inceledikten sonra diyebiliriz ki, 19’uncu yüzyılın sarsıntıları
içerisinde devletin dayanacağı âsli unsur ya da başka bir ifadeyle
“hâkim millet” arayışının birer ürünü olan İslamcılık ve
Türkçülük akımları, temelde aynı dinamiklerin itici gücü ile
ortaya çıkmış fikirlerdir. İslamcılık ve Türkçülük akımlarını
ortaya çıkaran dinamikleri 19’uncu yüzyıldaki siyasî, iktisadî,
sosyal ve kültürel dönüşümlerde aramak bir zorunluluktur. Bu
dinamikleri birkaç maddede özetleyecek olursak:
1. Avrupa müdahalesinin ve onun doğal bir sonucu olarak ortaya
çıkan 19’uncu yüzyılın uzun soluklu savaşları,
2. Milliyetçilik fikrinin azınlıklar üzerinde yarattığı etki sonucu
meydana gelen çatışma ortamı ve çatışma ortamının yarattığı
göç dalgasının Anadolu’daki Türk-Müslüman nüfusu artırması.
3. Bu göçmen nüfusun taşrada yeni bir Müslüman orta sınıfı
doğurması.
4. 19’uncu yüzyılda özellikle II. Mahmut’la doruğa ulaşan ve
Tanzimat’la birlikte yoluna hızla devam eden devlet merkezli
reform anlayışı, eğitimde görülün Batılılaşma ve bunun yarattığı
sivil ve asker bürokrat, aydın sınıfın varlığı.
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5. Bu yeni aydın sınıfın dil, edebiyat ve tarih alanında
başlattıkları duyarlılık, kurdukları dernek ve siyasî cemiyetler,
çıkardıkları gazete ve dergilerin etkisi.
6. Osmanlı aydın sınıfına daha sonra ilave olan Rusya kökenli
Türk aydınların etkisi.375

Yukarıda saydığımız dinamiklerin ayrıntılı bir değerlendirmesi için bkz.
Göçek, a.g.e, s. 63-76. Kemal Karpat yukarıdaki dinamiklere temas ederken
özellikle göçler ile Balkanlar ve Kafkasya’dan gelen Türk-Müslümanların
oynadığı rolü alışılmışın dışında bir bakış açısı ile değerlendirmiş ve iktisadî
gelişmelerin itici gücü ile yeni bir Müslüman orta sınıfın doğuşuna temas
etmiştir. Topraklarını terk etmek zorunda kalmalarının asıl nedenini Avrupa
müdahalesi ile Hıristiyan azınlıkların artan milliyetçilik hareketinde arayan
Balkanlar ve Kafkasya’nın Türk-Müslüman göçmenleri, Osmanlı
topraklarına geldikleri zaman Hıristiyanların nispeten refah içinde
yaşadıklarını gördüklerinde refleksif bir milliyetçi tavır geliştirmişlerdir.
Özellikle Tuna Vilayeti’nden gelen göçmenler Mithat Paşa’nın valiliği
sırasında hızlı modernizasyon tecrübesine sahip olduklarından, geldikleri
yeni çevre içerisinde iyi bir gelir ve mevki elde etmek çabasıyla bu
tecrübelerden istifade etmişlerdir. Anadolu’da iskân edildikleri zaman
kendisine verilen tarım arazilerinde modern teknikler kullanarak yürüttükleri
tarım faaliyetleri neticesinde zenginleşen ve genişleyen bu göçmen TürkMüslüman nüfus, özellikle 1860’lardan sonra tarımsal üretime yönelik
sermayenin, Müslümanların elinde toplanmaya başlamasında önemli bir rol
oynamıştır. Karpat, bunun yeni bir orta sınıfın doğuşuna öncülük ettiğini ve
özellikle kasaba ve şehirlerde “eşraf” olarak adlandırılan bu sınıfların, gerçek
manada sınıfsal bir bilince sahip olmasalar da ilerleyen aşamada İslamcılık ve
Türkçülük siyasetinin uygulanabilirlik şansını artırdıklarını vurgulamıştır.
Özellikle II. Abdülhamit’in eğitim reformları kapsamında açılan rüştiye ve
idadilerde eğitim alarak kültürel anlamda da kendilerini geliştiren bu yeni
orta sınıfın çocukları, ilerleyen dönemde imparatorluğun geleceğini tayin
konusunda önemli bir rol oynayacaklardır. Kısaca göçlerin ortaya çıkardığı
Müslüman kimliği ön planda olan “millî” Osmanlı-Müslüman toplumu,
Rumeli ve ağırlıklı olarak Anadolu’da yaşayan yeni bir Müslüman-Türk
topluluğuna dönüşmüştür. Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, s. 141-156.
Karpat 1876 ve 1908 Meclis-i Mebusan’ının yanı sıra Birinci TBMM’deki
üyelerin birçoğunun bu yeni orta sınıftan geldikleri gerçeğine de dikkat
çekmektedir. Karpat’ın söz konusu değerlendirmesinin detayları için bkz.
Karpat, Etnik Yapılanma ve Göçler, s. 113-122. TBMM üzerine sosyo-politik
ve sosyo-ekonomik incelemeler için bkz. İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin
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İslamcılar ve Türkçüler arasındaki çatışmada orta yolu bulma
çabası yukarıda ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz gibi “Türk
Yurdu” ve buna ilaveten 1914’te çıkarılmaya başlanan “İslam
Mecmuası” aracılığıyla verilmişti. Uzlaşma çabalarına rağmen
Birinci Dünya Savaşı sonuçları açısından hem İslamcıları hem
de Türkçüleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Savaş içerisinde
yaşanan 1916 Arap isyanı İslamcıların umutlarını yıkarken;
1917 Bolşevik Devrimi ile Çarlık Rusya’nın ortadan kalkması
Pantürkistleri kısa süreliğine ümitlenmesine sebep olmuştu.
Ancak Mondros Ateşkesiyle onların da beklentileri suya düştü.
Mütareke koşulları içerisinde Türk milliyetçiliğinin sınırları
radikal bir biçimde değişime uğrayarak Orta Asya ile değil;
sadece Anadolu ile sınırlı bir milliyetçilik anlayışı ortaya çıktı.
Ancak Anadolu ile sınırlı bu yeni Türk milliyetçi anlayışı da
tıpkı Pantürkizm gibi İslamcılık cereyanından beslenmiş ve
onunla dirsek temasında bulunmuştur. Böylece iki fikir akımının
yolu,

Milli

kesişmiştir.

Mücadele
Türk

içerisinde

Anadolu

milliyetçiliğinin

ve

coğrafyasında
İslamcılığın

antiemperyalist yönü bir kez daha ön plana çıkarılmış, İslam
âleminden maddî ve manevî destek sağlanmış, Türk, Arnavut,
Laz, Çerkez, Kürt vb. Müslüman unsurların yaşadığı Anadolu
Düşünce Yapısı (1920-1923), Gnşl. 3. Baskı, İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 2009, s. 73-123. Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi,
Sosyo-Ekonomik Yönden Az Gelişmiş Ülkelerde Burjuva Toplumunun
Gelişmesi Sorunu Üzerine Bir Araştırma, Türkçesi: M. Akkaş, Sander
Yayınları, İstanbul, 1973, s. 82-87.
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coğrafyasında çoğulcu, kapsayıcı bir Türk-Müslüman söylemi
ile kurtuluş mücadelesi verilmiştir. Nitekim İsmail Kara ve
Gökhan Çetinsaya da benzer bir bakış açısına sahiptir. Kara,
1918’de Birinci Dünya Savaşı sonra erdiğinde İslamcılık
fikrinin tamamen sona erdiğini ancak geride “İslam’la takviye
edilmiş bir milliyetçilik” anlayışını miras bıraktığını ve
İslamcıların Hilafet makamının merkezi İstanbul Hükümeti
yerine Anadolu’yu destekleme sebebini bu noktada aramak
gerektiğini ifade etmiştir.376 Her iki fikir akımının doğuşunu
sağlayan söz konusu ortak dinamikler devleti dağılmaktan
kurtarmak, devletin dayanacağı aslî bir unsur yaratmak ve Batı
emperyalizmine karşı geliştirilen anti-emperyalist refleks gibi
ortak karakteristik özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu
ortak karakteristik özelliklerin, her iki fikir akımı adına
kristalize olabilmesi için en uygun zemin Anadolu’nun “antiemperyalist” güçlerce, “Hıristiyan orduları” tarafından işgal
edildiği Milli Mücadele Dönemi olmuştur.
19’uncu yüzyılda başlayan “aslî unsur” yaratma sürecinde Türk
kimliği tanımlanırken eski gelenek ve eski kimlik yani
İslamiyet, referans ve hareket noktası olarak kabul edilmiştir.377
Türk kimliğinin bu tanımlanış süreci Birinci Dünya Savaşı
Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 432-433. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. XXXI.
376

Andrew Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, Hermenötik Bir
Yeniden Değerlendirme, Çev. Tuncay Birkan, 2. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2006, s. 143.
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OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 259

sonrasında, Anadolu’nun işgali ile başlayan Milli Mücadele
döneminde de devam etmiştir. Ancak bu tanımlanma sürecinde
bizim için iki temel farklılık göze çarpmaktadır ki, Arai ve
Georgeon da bu noktaya temas etmişlerdir. Osmanlı aydınlarının
önceleri Batı Avrupa tipi liberal bir milliyetçi yaklaşımı, daha
sonra dinî karakteri ağır basan Doğu Avrupa (Balkan) tipi bir
milliyetçi anlayışı benimsemiş oldukları görülmektedir. 378
Arai’ye göre Osmanlı aydınları ilk olarak Osmanlı/Türk milli
kimliği ikinci olarak da bilinçlenen Türkler arasında toplumsal
birliğin kurulması için uğraşmaktaydılar. İlk hedef liberal
çizgideki Batı Avrupa milliyetçiliği ile uyumluydu ve çok uluslu
imparatorluğun çeşitli unsurlarından meydana gelen bir ulus
yaratma çabası olarak Osmanlı Türk aydınları tarafından
savunulmaktaydı. İkinci hedef ise daha katı bir milliyetçi
yoruma

sahip

olmakla

birlikte,

Çarlık

Rusya’nın

emperyalizminden kurtulmayı amaçlayan aydınlar tarafından
savunuluyordu. Nitekim Türk milliyetçiliğindeki bu ayrışma
Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura karşılaştırmasını bizim için bir
zorunluluk haline getirmektedir. Temelde biri kültürel diğeri
siyasî Türkçülüğün savunuculuğunu yapmış olsalar da her
ikisinin fikrî anlamda dönemsel değişiklikler gösterdikleri

Arai, a.g.e, s. 15-21. François Georgeon da Arai’nin bu değerlendirmesine
katılmaktadır. François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, 1900-1930,
Seçilmiş Makaleler, Çeviren: Ali Berktay, 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul, 2016, s. 101.
378
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dikkat çekmektedir.379 Milli Mücadele yıllarının sosyo-politik
koşulları, bu iki modelden Ziya Gökalp’in kültür eksenli ve
İslam’la harmanlanmış milliyetçi yorumu için daha uygun bir
zemin hazırlamıştır.
A. Milli Mücadeleye Giden Süreci Gökalp ve Akçura
Üzerinden Okumak
Her ikisi de Türkçülük fikri denildiğinde akla gelen ilk isimler
arasında yer alsa da Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura’nın
fikirlerinde

meydana

gelen

dönemsel

değişiklikler

ve

birbirleriyle olan farklılıklar, Milli Mücadele yılları içerisinde
Türkçülüğün İslamcılıkla sentezlenişini anlamamız açısından
önemli bir karşılaştırma alanıdır. Diğer taraftan Gökalp ve
Akçura

arasındaki

farklılıkları

ortaya

koymak

yukarıda

milliyetçilik fikrinin “içinde bulunduğu kabın şeklini alan su”

Örneğin Andrew Davison, Ziya Gökalp’in fikrî boyuttaki dönemsel
farklılaşmalarına ışık tutabilecek önemli değerlendirmeler yapmaktadır.
Davison, Gökalp’in düşünceleri konusunda birbirine zıt iki çalışmanın
önemine değinmiştir. Biri Uriel Heyd’in daha önce yukarıda başvurduğumuz
“Türk Ulusçuluğunun Temelleri” isimli çalışması diğeri ise Taha Parla’nın
“Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm” adlı çalışmasıdır.
Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik s. 151-152. Heyd’in Gökalp
milliyetçiliği üzerine değerlendirmeleri için bkz. Heyd, a.g.e, s. 190-194.
Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, 1. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1989’dan aktaran Davison, Türkiye’de
Sekülarizm ve Modernlik, s. 152-153. Masami Arai de Uriel Heyd gibi
Gökalp’in fikirlerinin Kemalist devrimin laiklik konusundaki pek çok
projesine ilham kaynağı olmakla birlikte Gökalp’in İslamiyet’le modernlik
arasında bağ kurma çabasında olduğunu vurgulamış ve böylece Gökalp
milliyetçiliğini Doğu Avrupa tipi bir milliyetçilik içerisinde kategorize
etmiştir. Arai, a.g.e, s. 141-142.
379
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misali esnek bir yapıya sahip olduğu değerlendirmesini de
doğrulamak anlamına gelmektedir.
Hem Osmanlı Türkleri hem de Çarlık Rusya hâkimiyetindeki
Türkler arasında 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan
milliyetçilik hareketi, refleks olarak doğmuş olsa da aslında
varlık nedenleri açısından birbirlerinden farklıdırlar. Osmanlı
Türkleri aslî unsuru yaratma çabası doğrultusunda Türkçülük
siyasetine kanalize olurken; Çarlık Rusya hâkimiyeti altında
bulunan Türkler ise asimilasyondan kurtulmak ve milli kimliği
muhafaza etmek amacıyla Türkçülük siyasetini savunmuşlardır.
Bu noktada Ziya Gökalp Osmanlı Türkçülüğünün temsilcisi;
Yusuf

Akçura

ise

Rusya

Türkçülüğünün

temsilcisi

pozisyonundadır. İkisi arasındaki temel farklardan biri, Akçura
Batılılaşma içerisinde tanımlarını ve önerilerini topluma bağlı
yaparken; Gökalp tanımlarını ve önerilerini devlete dayanarak
yapmış ve bu nedenle “Devlet nasıl kurtulur?” sorusuna cevap
arayan Tanzimat ve sonrası Osmanlı aydını geleneğini bir
anlamda devam ettirmiştir. Gökalp, dağılmakta olan bir
imparatorluğu ayakta tutacak aslî unsuru ararken, Akçura
asimilasyon takip eden bir imparatorluk içinde millî kimliği
koruma peşindedir. Haliyle biri devletin geleceği diğeri de
toplumun/milletin geleceği endişesiyle hareket etmiştir.380
Akçura ve Gökalp arasındaki bu farklılığı, Mehmet Karakaş’ın temas
ettiği Hegelyen ve Herderyen millet-devlet paradigmaları çerçevesinde ele
almak mümkündür. Hatırlanacağı gibi Hegelyen paradigma devlet kurmak
380

262 | Dr. Kenan ÖZKAN

Akçura’nın milliyetçiliği, rasyonalist ve realist bir çizgiye sahip
olmakla birlikte sınıfsal olarak Tatar burjuvazisinin desteğine
sahiptir. Asıl ayırt edici özelliği ise milliyetçiliği siyasî bir
boyutta ele almasıdır. Siyasî bir milliyetçilik anlayışı nedeniyle
de milliyet kavramının içeriğini “etnik akrabalık/ırk” ve “dil”
esasları ile doldurmuştur. “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı eserinde çok
bariz bir şekilde görüldüğü üzere dini, milli kimliğin bir unsuru
olmaktan çıkarıp, laik bir tutum sergilemiştir.381
Gökalp ise daha romantik ve popülist bir yaklaşıma sahiptir. O
da toplumsal dönüşüm için burjuvazi sınıfının gerekliliğine
inanmış ancak, Akçura’nın aksine böyle bir destekten mahrum
kalmıştır. François Georgeon’un da işaret ettiği üzere Gökalp
çok uluslu, azgelişmiş bir toplumda iktidarını güçlendirmeye
çalışan Batı taraftarı küçük bir seçkinler grubunun özlemlerini
dile getirmeye çalışan bir aydın profili çizerken; gelişmiş bir
Tatar/Müslüman toplumundan gelen ve sonra Osmanlı olan
Akçura, sahip olduğu tarih eğitimi ve kişisel tecrübeleri
üzerine temellendirilip “devletini arayan millet” şeklinde özetlenirken,
Herderyen paradigma milleti oluşturmak üzerine temellendirilip “milletini
arayan devlet” şeklinde formüle edilmişti. Karakaş, a.g.e, s. 63.
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 34-35. Georgeon, Osmanlı-Türk
Modernleşmesi, s. 98. Suavi Aydın da Akçura’nın ne Ziya Gökalp ne de
Ahmet Ağaoğlu gibi Türkçülük ve İslamcılık arasında bağ kurmaya
çalışmayan ve milliyetçiliği dinin düzenleyiciliğinden kurtaran yaklaşımını
ön plana çıkarmıştır. Akçura’nın, Türkiye’de laik düşüncenin öncülerinden
biri olduğu gerçeğine temas eden Suavi Aydın, onun uzun vadede laik
Cumhuriyet ideolojisinin biçimlenmesinde doğrudan katkı yaptığı hususuna
dikkat çekmiştir. Suavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, 2. Basım,
Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2000, s. 208.
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sayesinde Türk toplumunun nasıl bir geleceğe yürüdüğünü
gören daha ileri görüşlü bir aydın profili çizmiştir. Akçura
imparatorluk tarihi yaklaşımını reddetmiş, “Üç Tarz-ı Siyaset”te
Türklerin eski

dönemlerinin bilinmeyişinden yakınmıştır.

Oysaki Gökalp’in tarih yorumu klasik bakış açısına sahiptir ve
“milli” olmaktan ziyade Osmanlı imparatorluk zihniyetine
uygun

bir

şekilde

“Türk-İslam

tarihi”

çizgisi

üzerine

kuruludur.382
Gökalp milliyetçiliğinin Akçura’dan ayrılan asıl noktası, kültüre
daha çok vurgu yapması ve kültür içerisinde de dini, birleştirici
bir unsur olarak kullanmasıdır. Buradan hareketle de Gökalp,
Türklüğü ve Osmanlılığı İslamiyet potası içerisinde eritirken;
Akçura İslamiyet ve Osmanlılığı, Türklük potası içerisinde
eritmiştir. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı
eserinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonrasında Türklerin
acılarını paylaşanların aynı ırktan gelen ve aynı dili konuşan
Moğol ya da Macarların değil; Çin’in, Hindistan’ın Müslüman
kavimleri

olduğuna

dikkat

çekmiştir.

Böylece

Gökalp,

Akçura’nın sadece ırk ve dili esas alan milliyet anlayışını
Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, s. 101. Georgeon, Yusuf Akçura,
s. 62 vd. Yusuf Akçura, 1911’de Türk Derneği’nde verdiği “Cengiz Han”
isimli konferansında imparatorluk tarih anlayışını reddetmeyi sürdürmüş ve
Turanî kavimleri, Cengiz Han’ın birleştirdiğini iddia etmiştir. Akçura, Üç
Tarz-ı Siyaset, s. 23. Akçura’nın bu konferansı daha sonra “Türk Yurdu”
dergisinin ilk sayısından itibaren on sayılık yazı dizisi halinde yayınlanmıştır.
Akçuraoğlu Yusuf, “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Bartold’a Göre
Cengiz Han”, Türk Yurdu, 18 Ağustos 1237, Yıl 1, S. 1, s. 17-22.
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reddetmiştir. Gökalp’e göre “…Türkler lisanca Ural ve Altay
şubesine

mensup

olmakla

beraber,

kendilerini

İslam

milletlerinden addederler… Türk lisanı da Türk kavmi gibi
İslam medeniyetine girdikten sonra İslamî bir şekil almıştır.” 383
Akçura-Gökalp

karşılaştırmasını,

dönemin

hâkim

siyasal

otoritesi İttihat ve Terakki’nin takip ettiği siyaset içerisindeki
konumları açısından da ele almak önemlidir. Çünkü Balkan
Savaşları sonrasında Birinci Dünya Savaşı’na gidilen süreçte
Pantürkizm’i savunan Yusuf Akçura’nın fikirlerinin, kültürel
Türkçülüğü ön plana çıkan Gökalp’e oranla İttihatçılar için
öncelikli olduğu açıktır.
“İttihad-ı anâsır” yani unsurların birliği sloganıyla yola çıkan
İttihat ve Terakki’nin ideolojik formasyonunun, zamanla
“millet-i hâkime” düşüncesine doğru dönüştüğü ve bu kapsamda
Balkan Savaşları doğrultusunda Türkçülük siyasetinin ön plana
çıktığı söylemi, Türk tarih yazımında sık rastlanan bir
değerlendirmedir.384 Bu değişim çizgisine sahip olmakla
383

Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 19.

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İttihat ve Terakki, Bir
Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, C. 3, Genişletilmiş 3. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2007. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki, 1908-1914, 5.
Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999. Suavi Aydın, “İki İttihat Terakki:
İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 1,
Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi,
5. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. Fuat Dündar, İttihat ve
Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918), 5. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2011. Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi, İttihat ve
Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918), 5. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2013.
384
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birlikte, İttihat ve Terakki’nin ideolojik formasyonunun aslında
iç içe geçen karmaşık bir görünüm arz ettiği dikkati
çekmektedir. Tarık Zafer Tunaya’nın da ifadesiyle “bir çelişkiler
yumağı”ndan söz etmek mümkündür.385 Dönemin siyasî
koşulları, Balkanlar ve Arap coğrafyasındaki gelişmeler
İttihatçıları zorlamış ve ideolojik anlamda bir elastikiyet
durumunu doğurmuştur. 1908’deki liberal söylem, zamanla
otoriter bir tek partiye; Osmanlıcılık siyaseti ise Türkçülüğe
doğru bir değişim çizgisi takip etmiştir. Ancak her koşulda
Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık önemini korumuş, sadece
öncelik sıralamalarında bir değişiklik söz konusu olmuştur.
Ahmet Yıldız’ın da temas ettiği gibi “Diyaneten Müslüman,
heyet-i içtimaiyece Osmanlı, kavmiyetçe Türk olmak” anlayışı
1908-1918 arası İttihatçı politikalara yansımış; ancak 1913
sonrasında

oransal

olarak

hâkim

katkı

açısından

çizgiyi

Türkçülük

Feroz

Ahmad’ın

Balkan

Savaşları

oluşturmuştur.386
Bu

tespite

yaptığı

değerlendirmesi

önemlidir.

Ona

göre

sonrasında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetleri
eskiden olduğu gibi geçerliliklerini sürdürmüş, “Turancılık”
adıyla Türk milliyetçiliği biraz daha ön plana çıkarak hâkim
Tunaya, İttihatçıların “ittihad-ı İslam”, “ittihad-ı ânâsır” ya da
“Turancılık” gibi genelde çoğulcu/kapsayıcı ideolojileri tercih ettiğinin altını
çizmiştir. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 3, s. 371-372.
385

386

Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyebilene, s. 77-81.
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çizgiyi teşkil etmiştir. Zaten yaşanan göçlerle artan Türk nüfusu,
bu siyaset için uygun bir zemini de hazırlamıştır. Ayrıca
imparatorluğun

batısında

Makedonya

arazisinin

kaybedilmesinin vermiş olduğu psikolojik gerilim, doğuda
yayılmacı bir içeriğe sahip olan “Turancılık” fikri ile
rahatlatılmaya

çalışılmıştır.

Son

olarak

“Turancılık”,

antiemperyalist bir karaktere sahip olduğu için, ilk aşamada
(Orta Asya’da) Çarlık Rusya, sonrasında (Hindistan’da) İngiliz
ve (Kuzey Afrika’da) Fransız emperyalizmini tehdit eden
yönüyle İslamcılık ile uyum içerisindedir.387
Landau da Feroz Ahmad’ı destekleyecek şekilde İttihatçıları bu
açıdan

pragmatist

olarak

nitelendirmiştir.

Bu

görüşünü

kanıtlamak adına İngiliz Sir Harry Luke’un değerlendirmesine
atıfta bulunmuştur: “O (Enver Paşa) ve meslektaşlarının aynı
anda izlediği üç siyaset vardı. Zaman ve yeri geldiğinde
bunlardan uygun olanına vurgu yapıyorlardı. Başvuracakları en
uygun siyaset buydu. Osmanlıcılık iç politikanın ana unsuru
olmaya devam ederken, Türk milliyetçiliği ise sorunlu
zamanlarda Türkiye’deki kuzenlerine sempati duygularını
işletmeye

başlayan

bazı

Rus

Tatarlarıyla

ilişki

rolünü

görüyordu. Araplar ile hem imparatorluk içinde hem de Kuzey
Afrika ve başka yerlerdeki Türk olmayan Müslüman halklarla
ilişki gündeme geldiğinde ana siyaset Panislamizm oluyordu.” 388
387

Ahmad, a.g.e, 186-188.

388

Landau, a.g.e, s. 69-71.
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İttihatçıların bu iç içe geçmiş ideolojik formasyonunun
işlevselliği
Osmanlılık”

açısından
çalışması

Köprülü’nün
ile

Ziya

“Türklük,

İslamcılık,

Gökalp’in “Türkleşmek,

İslamlaşmak, Muasırlaşmak” başlıklı yazılarını hatırlamak
yeterli olacaktır. Her ikisi de Osmanlılık siyasetine adeta,
“maske görevini” yüklemişler, Osmanlılık kavramı ile “başka
nam altında Türk milleti”ni kastetmişlerdir. Bu bakış açısının
“millet-i hâkime” fikrini beraberinde getirdiğini söylemek
yerine, zaten var olan “millet-i hâkime” fikrini ön plana
çıkarmıştır demek daha doğru bir değerlendirme olacaktır. Zira
İttihatçıların önde gelen isimlerinden Hüseyin Cahit’in, Kasım
1908 gibi oldukça erken bir tarihte Tanin gazetesinde kaleme
aldığı “Millet-i Hakime” başlıklı yazısı Osmanlıcılık siyaseti,
yani “ittihad-ı ânâsır” söylemi ile yola çıkan İttihatçıların
zihinlerinin bir köşesinde “millet-i hakime” fikrinin zaten en
başından beri var olduğuna kanıttır.389
Suavi Aydın’ın yaptığı dönemselleştirme bu açıdan önemlidir.
Aydın, 1889-1896 ve 1908-1918 şeklinde İttihatçı hareketin
dönemselleştirmesini yapmış ve iki farklı örgüt karakterinin
Hüseyin Cahit, “Millet-i Hakime”, Tanin, 7 Teşrinisani 1324, No. 97, s. 1.
“Millet-i hakime” kavramının Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük
siyasetleri açısından karşılaştırmalı incelenmesi için bkz. Fahri Yetim, “II.
Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğe Geçişte Kapsayıcı Bir Formül: ‘Millet-i
Hakime’ Düşüncesi ve Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 18, Aralık 2008, s. 71-84.
Adem Palabıyık ve Yunus Koç, “Millet-i Hakime Kavramı Üzerine SosyoPolitik Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, C. 8, S.
37, 2005, s. 419-428.
389
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karşımıza

çıktığı

tespitinde

bulunmuştur.

İlki

İstanbul

merkezlidir ve bu nedenle daha kapsayıcı bir anlayışla
Osmanlıcı çizgide olan sivil aydınların hâkimiyetinde, Fransız
liberalizminin etkili olduğu bir cemiyet görüntüsündedir.
İkincisi ise Selanik merkezlidir. İmparatorluğun parçalanmaya
başladığı Balkan coğrafyasında, bu parçalanmaya karşı refleks
geliştirmiş milliyetçi subay ve küçük memurların hâkim olduğu,
Osmanlıcılık

yerine

İslamî

karakteri

ağır

basan

Türk

milliyetçiliğinin savunulduğu; Almanya’nın örnek alındığı bir
cemiyet görüntüsü çizmektedir. Birinci oluşumdan ikinciye
geçilirken, aslında yeni bir devlet anlayışına geçildiğinin de
altını çizen Aydın, ikinci dönemde Alman geleneğinden
hareketle

devletin

varlığının

“Türk”

öznesi

üzerinden

tanımlanmaya başladığına dikkat çekmiştir. 390
Balkan yenilgisinin neden olduğu travma, psikolojik açıdan
rahatlatıcı bir faktör olarak İttihatçıların Pantürkizm’e ağırlık
vermesiyle sonuçlanmıştır.391 Bu konuya özel bir hassasiyet
gösteren Landau, İttihatçıların hiçbir zaman Pantürkizm’i esaslı
bir devlet politikası haline getirmediklerini savunmuştur.
Aydın, İki İttihat Terakki, s. 120-128. Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi,
s. 56.

390

Landau, a.g.e, s. 69 vd. Ahmad, a.g.e, s. 185 vd. Tunaya, Türkiye’de
Siyasal Partiler, C. 3, s. 371 vd. Dündar, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları
İskân Poltikası, s. 30 vd. Yahya Kemal Taştan, Balkan Savaşları ve Türk
Milliyetçiliğinin Doğuşu, 1. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 177
vd.

391
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İttihatçılar için Pantürkizm, reel-politik gereği Osmanlıcılık ve
İslamcılık fikirlerine oranla daha uygun görülen bir “kılavuz”
rolünü oynamıştır. Osmanlıcılık gerçek anlamı ile Balkan
hezimeti sonrasında iflas etmiş ve Panislamizm de her şeyden
önce İttihatçıların en büyük rakibi II. Abdülhamit’in siyasal
söylemi olmuştur. Bununla birlikte İslam âlemi ile karşı karşıya
gelmek istemeyen ve İngiliz emperyalizmine karşı ellerindeki
tek dış politika kozunu kaybetmek istemeyen İttihatçılar için
Panislamizm bir seçenek haline gelmiştir. Balkan Savaşları
sonrasında Pantürkizm’e yönelen İttihatçılar için Osmanlıcılık
ve Panislamizm “raftan sadece ihtiyaç duyulduğu zaman
indirilecek” pragmatik araçlar haline dönüşmüştür. Balkan ve
Kuzey Afrika topraklarının kaybını telafi etmek maksadıyla Orta
Asya ile temas kurulması çabası İttihatçılar için Pantürkizm’i bir
seçenek olarak ön plana çıkarmıştır. Landau, bu bakış açını
desteklemek için İttihatçıların üst düzey isimlerinden Halil
(Menteş) Bey’in Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde Meclis’te
yapmış olduğu bir konuşmasını örnek göstermiştir. Halil Bey,
“…Muallimlerimizden,
bütün

erbab-ı

kurtarılacak

muharrirlerimizden,

tefekkürümüzden

kardeşler,

tahlis

hududun
edilecek

şairlerimizden
öte

tarafında

ecza-yı

vatan

bulunduğunu…” şimdiki ve gelecek kuşaklara dersleriyle,
yazılarıyla, şiirleriyle anlatmalarını istemiştir.392
Landau, a.g.e, s. 69-73. Halil (Menteş) Bey, 1909 ve 1912 arasında İttihat
ve Terakki Fırkası Başkanı olmakla birlikte, İttihat ve Terakki Genel Kurulu

392
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Pantürkizm’in 1913 sonrasında güç kazanmasında İstanbul’a
yerleşmiş Rus kökenli Türk aydınların Birinci Dünya Savaşı
yılları içerisinde bürokrasideki artan etkisi ve yurt dışındaki
görevleri de önemli bir faktördür. Örneğin Yusuf Akçura,
Hüseyinzade Ali, Abdürreşid İbrahimov, Ahmet Ağaoğlu,
Mükimeddin Beğcen ve Çelebizâde Mehmet gibi isimlerin yer
aldığı “Rusya’daki Türk-Tatar Müslümanlarının Haklarını
Koruma Komitesi’nin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerinin
İttihatçılar

tarafından

kuvvetlenmesinde

desteklenmesi,

önemli

rol

Pantürkist

oynamıştır.

fikirlerin
Akçura’nın

başkanlığındaki bu heyet, 1915 senesi sonlarında Budapeşte,
Viyana, Berlin ve Sofya’yı ziyaret etmiş ve Pantürkizm yolunda
önemli bir adım olarak Çarlık Rusya hâkimiyetindeki Türkler
için bağımsızlık talebinde bulunmuştur. Bu tür diplomatik
teşebbüslerin

örneklerini

çoğaltmak mümkündür.393

Yine

Bolşevik Devriminin hemen sonrasında karışıklık içindeki
Kafkasya’yı, Rusya hâkimiyetinden kurtarmak için gönderilen
Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri (Killigil) Paşa’nın
müşavirliğine Ahmet Ağaoğlu’nun atandığı görülür.394

üyesidir. Ekim 1915-Şubat 1917 tarihleri arasında da Hariciye Nezareti
görevinde bulunmuştur. Ahmad, a.g.e, s. 208. Halil Bey’in meclis konuşması
için bkz. MMZC, Devre 3, Sene 1, Cilt 1, İnikad 3, (İçtima-i Fevkalade), 6
Mayıs 1330, s. 23.
Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 99-101. Shissler, a.g.e, s.
162. Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, s. 211.

393

394

Shissler, a.g.e, s. 163-164.
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Balkan Savaşları sonrasında Türkçülüğün giderek siyasal bir
düzlemde savunulmasına paralel olarak Pantürkizm’in Türk
aydınlar üzerinde etkili olduğu dikkat çekmiştir. Bu etkinin daha
çok toprak kayıplarını telefi etmek üzerine kurulu olduğunu ve
psikolojik açıdan rahatlama sağladığını söylemek mümkündür.
Türk aydınları, Orta Asya’daki Türk topluluklarına duyduğu
ilgiyi kaleme aldıkları eserleriyle göstermişlerdir. Halide Edip’in
1912 tarihli “Yeni Turan” adlı eseri, Ömer Seyfettin’in 1914’te
kaleme aldığı “Yarınki Turan Devleti”, Mehmet Emin
(Yurdakul) Bey’in 1918’de yazdığı “Turan’a Doğru” ve “Ey
Türk Uyan” şiirleri bu kapsamda zikredilebilir.395 Ömer
Seyfettin, eserinde “Asya’da birbirine bitişik olarak yayılmış
olan Türk illerini Osmanlı bayrağının gölgesine toplayarak
büyük ve kuvvetli bir ilhanlık teşkil etmektir.” diyerek
“Türklerin Mefkuresi”ni dile getirmiştir. 396

Hatta dönemin

koşulları Gökalp üzerinde de etkili olmuş ve “Kızıl Elma” isimli
eseri kaleme alarak Akçura’nın Pantürkist fikirlerine destek
vermiştir.

Gökalp

böylece

kültürel

boyutta

savunduğu

Türkçülük fikrini siyasî boyutta da savunmaya başlamıştır.
Kitapta yer verdiği ünlü “Turan” şiirinde “Vatan ne Türkiye’dir
Türklere ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir:
Turan.” ifadeleri Pantürkizm’in irredentist idealini gözler önüne
Ömer Seyfettin, Turan Devleti, 3. Baskı, Su Yayınları, İstanbul, 1980, s.
19. Halide Edip, Yeni Turan, Birinci Tab’, Tanin Matbaası, İstanbul, 1329.
Mehmet Emin, Turan’a Doğru, Matbaa-yı Ahmet İhsan ve Şurekâsı, 1334.
395

396

Ömer Seyfettin, Turan Devleti, s. 19.
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sermektedir.397 Ziya Gökalp’in “Turan” idealini anlamak adına,
Nisan 1914’te Türk Yurdu’nda kaleme aldığı yazısına bakmak
yeterli olur. “Kazanlı” bir Türk gencinin “Türklük tek bir millet
halinde mi kalacak, yoksa birçok milletleri içine alıp onların
toplamından mı oluşacak?” sorusuna yanıt verdiği bu yazısında
Gökalp, Türkçülüğün iki farklı türünü tanımlamıştır. Birincisi
kültürel, ikincisi siyasal Türkçülüktür. Gökalp’e göre Türklerin
siyasal birlikteliği gerçekleşecektir ancak bunun ön koşulu ise
kültürel birlikteliktir. Kültürel birlikteliği sağlamak ise “İstanbul
Türkçesini” bütün Türklerin ortak dili haline getirmekle
mümkündür. Ortak dil, ortak kültürün inşası için yeterli
olacaktır. Gökalp’e göre Türkçülüğün öncelikli gayesi ortak
“Türk harsı” yaratmaksa, o halde Türklerin bir tek kültürü
olmalıdır. Garp (Osmanlı) Türkleri Fransızlaşmaktan ya da
Almanlaşmaktan; Şark (Rusya) Türkleri ise Ruslaşmaktan
korunmalıdır. Gökalp, kültürel Türkçülüğün uzun vadede siyasî
birlikteliği doğuracağını ifade ettiği bu yazının sonunda, siyasî
olarak birleşecek bu Türklerin vatanı neresidir sorusunu sormuş
ve şu yanıtı vermiştir: “Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne
Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”
Gökalp’e

göre

“Turan”, Türkleri

bir

araya

toplayacak

“mefkurevî” yani idealleştirilmiş bir vatandır. Somut olarak
Türklerin oturduğu ve Türkçe’nin konuşulduğu bütün ülkelerin

Gökalp, Kızıl Elma, s. 9. Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, s. 209,
Karakaş, a.g.e, s. 65.
397
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toplamıdır.398 Görüldüğü gibi Gökalp, Akçura ve Rus kökenli
Türk aydınlar kadar radikal olmasa da kültürel Türkçülüğün
yanında, fakat uzun vadede, siyasal Türkçülüğe de şans veren
bir bakış açısını benimsemiştir.
“Pantürkist” hedefler doğrultusunda Enver Paşa’nın başlattığı
Kafkas Harekâtındaki hezimet, Pantürkizm’i zayıflatmıştır.
1917’deki Bolşevik Devrimi, Kafkasya ve Orta Asya için
ümitleri yeniden canlandırsa da İngilizlerin, Sovyet Rusya’yı
Anadolu ve Boğazlardan uzak tutmak adına Kafkasya’ya
yerleşmesi,

yeşeren

ümitleri

bir

kez

daha

kırmıştır.399

Pantürkizm bu ağır darbeler karşısında önemini yetirmiş ve
Akçura’nın stratejisi de ciddi anlamda değişmiştir. Siyasal
Türkçülük yerine, kültürel anlamda Türkçülük Akçura için tek
seçenek haline gelmiştir. Başlangıçta Almanya’nın desteğini
kazanarak Çarlık Rusya Türkleri için siyasal bağımsızlığı
hedefleyen ve anti Rus strateji takip eden Akçura, 1917
sonrasında Bolşeviklerden destek arayan ve Rusya Türkleri için
kültürel özerklik isteyen antiemperyalist bir stratejiyi takibe
başlamıştır.400 Birinci Dünya Savaşı sonrasında Akçura’nın
yaşadığı fikirsel ve stratejik dönüşümü 16 Eylül 1919’da
Gök Alp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak-8: Türk Milleti ve
Turan”, Türk Yurdu, 20 Mart 1330, Yıl 3, C. 6, S. 62, s. 2053-2058. Gökalp,
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, s. 58-64.
398

399

Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, s. 211. Karakaş, a.g.e, s. 66.

400

Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 101 vd.
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İstanbul Türk Ocağı’nda verdiği “Cihan Harbine İştirakimiz ve
İstikbalimiz” başlıkla konferansında net bir şekilde görmek
mümkündür. Türklerin “kurtulmak ve kurtarmak” ideali ile
savaşa girdiklerini ve bu idealin Türklüğün en haklı davası
olduğunu, ancak bu ideale şimdilik ulaşılamasa da her türlü
zorluğa rağmen “büyük ideale” doğru ilerlendiğini ifade
etmiştir. Akçura, Türklüğü sadece Osmanlı camiası ile
sınırlandırmamış “Büyük milletimizin diğer kısımlarını da göz
önünde bulundurmalıyız” uyarısını yapmıştır. Osmanlı Türkleri
ile diğer Orta Asya Türklerinin de “Türklük mefhumuna” dâhil
olduğunu hatırlatan Akçura’nın konuşmasının buraya kadarki
kısmıyla onun 1915-1916’daki fikirleri arasında fark yoktur.
Asıl önemli değişiklik “kapsayıcı Türklük” idealine ulaşma
stratejisinde

gözlemlenmektedir.

Akçura

bu

noktada

Pantürkizm’i “emperyalist” ve “demokratik” olmak üzere ikiye
ayırmış, demokratik milliyetçiliği hakka dayalı ve savunmacı
karaktere sahip olarak tanımlamıştır. Demokratik milliyetçilik,
gasp edilen hakkı almaya, gasp edilmek istenileni de savunmaya
yöneliktir. Emperyalist milliyetçilik ise bunun tam tersidir.
Diğer milletlerinin hakkına tecavüz eden ve hakkı olmayana
saldıran bir karaktere sahiptir. Akçura’ya göre emperyalist
milliyetçilik er geç yok olmaya mahkûmdur. Bunun en güzel
örneği Rusların Slav; Almanların Germen milliyetçiliğidir.
Buradan hareketle de Kafkas Harekâtı’nı ve ulaşılmak istenen
Pantürkist

hedefleri

kastederek

“Türklerin

taarruz

ve

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 275

emperyalist milliyetçiliği hatadır” değerlendirmesini yapmıştır.
Kendisini “demokratik Türkçü” olarak tanımlayan Akçura,
siyasi Türkçülüğü bir hata olarak değerlendirip Pantürkizm’i
mahkûm etmiştir.401 Nitekim Akçura’nın 1920’den sonra kaleme
aldığı yazılarında Rusya Türklerinden söz etmemesi dikkat
çekicidir.402
Bu dönemde benzer bir değişiklik Gökalp için de söz
konusudur. O da 1914’ün siyasal atmosferinde savunduğu
“Turan” fikrini, Birinci Dünya Savaşı sonrasında “Oğuzcu” bir
şekle sokmuştur. Gökalp, öncelikle kısa vadede kültürel açıdan
birleşmesi kolay olan “Oğuz Türklerini” hedef almış ve Türkiye
Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve Harezm ülkelerinin Türklerini
“Türkçülükteki yakın mefkûremiz” olarak adlandırdığı “Oğuz
ittihadı” ya da “Türkmen ittihadı” altında birleştirmiştir.
Gökalp’in “Bu ittihattan maksat nedir?” sorusuna verdiği yanıt
ondaki asıl değişikliği gözler önüne sermesi açısından önemldir.
“…Siyasî bir ittihat mı? Şimdilik hayır. İstikbal hakkında
bugünden bir hüküm vermeyiz. Fakat bugünkü mefkûremiz,
Oğuzların yalnız harsça birleşmesidir…”403

401
Akçuraoğlu Yusuf, Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe ve Makale,
16 Eylül 1335-23 Nisan 1340, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1340, s. 10-19.

Suavi Aydın, Akçura’nın 1920’den sonra yazdığı yazılarında Rusya
Türklerinden bahsetmediğine dikkat çekmektedir. Aydın, Modernleşme ve
Milliyetçilik, s. 213. Karakaş, a.g.e, s. 67.
402

403

Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 40-41.
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Birinci Dünya Savaşı içerisindeki başarısızlıkların ve sonrasında
değişen uluslararası dengelerin Pantürkist hayalleri, “Turan”
idealini olanaksız kılması üzerine tıpkı Akçura gibi Gökalp de
bu fikrin gerçekleşmesini kısa vadede mümkün görmemiş ve
şimdilik Türklerin kültürel anlamda birleşmesiyle yetinmiştir.
“Türkçülüğün uzak mefkûresi ise Turan’dır” diyen Gökalp,
Turan idealini ancak uzun vadede mümkün görmüştür. Birinci
Dünya

Savaşı

sonrasında

oluşan

koşullarda

Gökalp

“Türkçülüğü” kısa, orta ve uzun vadede üç aşamaya bölerek
uygulama sahasına koymak istemiştir. Türklerin öncelikle
Anadolu’da milli bir devlet kurmalarını, sonrasında kültürel
olarak Azerbaycan, İran, Harzem gibi yakın coğrafyalardaki
Türklerle birleşmelerini ve nihayetinde de Turan adı altında
Oğuzların, Tatarların, Kırgızların, Özbeklerin, Yakutların
lisanda, edebiyatta ve harsta birleştirilmelerini istemiştir.
Böylece Gökalp, “Turan” hayalini siyasî birlik fikri yerine
kültürel düzeye indirgemiştir. “Kızıl Elma, şe’niyyet sahasında
değil, hayal sahasındadır” diyen Gökalp için Türklerin siyasî
birlikteliği gerçeklikten uzak bir hayaldir. Bu yaklaşımıyla o da
tıpkı Akçura gibi Pantürkizm’i mahkûm etmiş ve sadece
Anadolu sınırları içerisinde Türklerin kültürel birlikteliğinin
gerçekleşebileceği fikrini benimsemiştir.404
Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iç ve dış siyasal
atmosfer, Pantürkizm’in, Türk milliyetçiliğine dönüşmesine ve
404

Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 43-44.
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sınırlarının daralmasına yol açmıştır. Değişim sadece bununla
sınırlı

kalmamış,

Birinci

Dünya

Savaşı

öncesindeki

imparatorluğu koruma ve devam ettirme çabası yerini, teritoryal
temelde yani sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde
Türklerin milli varlığının korunması ve milli bir devletin
kurulması hedefine bırakmıştır ki, bu durum çalışmamızın
başında temas ettiğimiz Hegelyen paradigmayı, yani devletini
arayan millet olgusunu hatırlamaktadır. Ancak yeni bir devletin
kurulması, bu devletin aslî unsurunun kim olacağı sorusuna da
aciliyet kazandırmıştır. Dönemin koşulları içerisinde bu soru
“Anadolu Türk-Müslüman” nüfusu olarak yanıtlanmıştır ki, bu
da bizi Herdeyen paradigmaya, yani milletini arayan devlet
olgusuna götürmektedir. Milliyetçilik fikrinin elastikiyet özelliği
bu dakikada bir kez daha devreye girmiş ve Türkçülük fikri,
değişik bir formasyona sahip olmuştur. Pantürkizm’in sona
ermesinin ardından bu defa Milli Mücadele’nin kongreler
döneminde “kurtarıcı bir ideoloji” olarak ortaya çıkan
Türkçülük, kapsayıcı bir söyleme sahip olmuş, “Anadolu TürkMüslüman” nüfusunun sarıldığı tek silah haline gelmiştir.
Misak-ı Milli belgesi ile somut halini bulacak olan bu kapsayıcı
(Türk-Müslüman) ve teritoryal (Anadolu ile sınırlı) söylem
Mütareke Dönemi milliyetçiliğinin en belirleyici karakteristik
özelliğidir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere Kafkas Harekâtındaki
başarısızlık, Mondros Ateşkesinin imzalanması ve İngilizlerin
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Kafkasya’yı işgali Pantürkizm’in sonunu hazırlarken, 1916’daki
Arap isyanı da İslamcılar için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
Bu ortamda farklı fikirlerden insanlar, “Türkün yalnız
Türklüğüne ve kendi milletine dayanmasından başka bir
kurtuluş çaresi olmadığını” anlamıştır.405 Mütareke ortamında
sınırları Anadolu coğrafyası ile daraltılan ve İslamiyet
vurgusunun ağırlıklı olduğu Türk milliyetçiliğine ne teoride ne
de pratikte İslamcılardan hiçbir itiraz gelmediğinin altını çizen
Gökhan Çetinsaya, aksine Batı emperyalizminin zirveye ulaştığı
ve fiilî işgalin yaşandığı bir sırada İslamcıların ve Türkçülerin
kol kola girdiklerine işaret etmektedir.406 Aşağıda inceleneceği
üzere

“İslam

kardeşliği”

ve

“İslam

unsurların

birliği”

vurgusunun Milli Mücadele dönemi kongrelerinde ön plana
çıkması, Mustafa Kemal’in mecliste dinî kavram ve ifadelere
yer veren konuşmaları, “Halife-Sultan’ın kurtarılması” söylemi
ve din adamları ile kurulan ilişkiler Mütareke Dönemi
milliyetçilik

anlayışını

yansıtması

açısından

önemlidir.

Türkçülük siyasetinin ulaşmak istediği hedeflerin değişmesiyle
birlikte

“vatan”

kavramı

da

değişiklik

göstermiş,

imparatorluktan ulus-devlete gidilen süreçte millet kavramının
tanımı ve milletin yaşadığı toprağın sınırları önemli ölçüde

Mehmet Ali Ayni, Ulusçuluk (Milliyetçilik), Der. Nezih H. Neyzi, Peva
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 10-11.
405

Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 432. İsmail Kara da İslamcıların
bir tür “İslamcı-Türkçü” haline geldikleri düşüncesindedir. Kara, Türkiye’de
İslamcılık Düşüncesi, C. 1, s. LIII.
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değişmiştir. Bu defa vatanın sınırları Orta Asya’ya yani “Turan”
ülkesine kadar uzanmayacak, sadece Anadolu ile sınırlı
kalacaktır. Nitekim Halide Edip’in Türkçülüğün sınırlarını
Anadolu ile çizme çabasına yönelik “Evimize Bakalım” isimli
yazısı bu açıdan önemlidir.407
Yukarıda ifade edilmeye çalışılan değişim ve dönüşüm
kapsamında

Misak-ı

Millî

belgesi

ile

Pantürkizm

ve

Osmanlıcılığı yadsıyan Anadolu’daki Milli Hareket, fikir
kadrosunu oluştururken İttihatçı isimlerden uzak durmaya
çalışmıştır. Bu kapsamda uzak durulması gereken ilk isim olarak
Ziya Gökalp akla gelse de onun milliyet ve dini iç içe sokan
Türkçülük anlayışı Mütareke Döneminin çoğulcu söylemi ile
birebir örtüştüğünden Gökalp milliyetçiliğinin bu dönemde bir
model olarak ön plana çıktığı görülmektedir.408
B. Milli Mücadele ve Anadolu’da Türk-Müslüman
Birlikteliği Söylemi
Türk tarihinde 1918-1922 yılları arasındaki dönem, Mütareke
Dönemi

olarak

adlandırılmıştır.

Kendine

has

birtakım

karakteristik özelliklere sahip olan Mütareke Dönemi, siyasî,
iktisadî ve sosyo-kültürel açıdan bütünlükçü bir çalışmanın
konusu olmaya adaydır ve bu durum Türk tarih yazımında
Halide Edip, “Evimize Bakalım, Türkçülüğün Faaliyet Sahası”, Vakit, 30
Haziran 1334, No. 252, s. 1.
407

408

Karakaş, a.g.e, s. 67-68.
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maalesef ihmal edilmiştir. Bununla birlikte dönemin siyasal
koşullarına ait mevcut külliyat içerisinde belki de en önemli
çalışmalardan birisi Tarık Zafer Tunaya’ya aittir. Tunaya,
Mütareke Dönemi’nin, sıklıkla tekrarlanan devamlılık ve kopuş
teması üzerinden, biten bir imparatorlukla yerine doğan yeni bir
devletin hikâyesi olarak ele alındığına dikkat çekmiştir. “İki
dünyanın” ve “iki tarafın” varlığına dikkat çeken Tunaya, bir
taraftan doğuda yükselen Sovyet Rusya ile Batı’daki emperyalist
güçlerin arasında sıkışmış Türkiye’nin varlığına işaret etmiş,
diğer taraftan İstanbul Hükümeti ile Anadolu’daki milli
hareketin rekabetine değinmiştir. Tunaya’ya göre her anlamda
birbirine zıt iki dünya ve iki taraf mevcuttur. 409
İşgallere karşı tepki olarak başlayan Anadolu’daki milli
hareketin, itici gücü “milliyetçi” ruhtu ve bu ruh bilinen adıyla
“Kuva-yı Milliye” olarak ortaya çıkmıştı. Anadolu hareketinin
itici gücünü oluşturan “milliyetçilik”, Mütareke Döneminin en
karakteristik olgularından biri olan Wilson Prensipleriyle de
örtüşmekteydi. Wilson Prensiplerinin ilan edildiği, “milliyet” ve
“self-determinasyon” ilkelerinin ön plana çıkarıldığı bir sırada,
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Mütareke Dönemi, 19181922, C. 2, Genişletilmiş 2. Baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1986,
s. 3-4. Mütareke Dönemi’nin siyasal gelişmelerine dair bkz. Sina Akşin,
İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, C. 1, 2. Basım, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul, 2004. Bülent Tanör, Kurtuluş, Kuruluş, 6. Baskı,
Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2004. Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal
Gelişmeleri, s. 226-228. Taylan Sorgun, Bekirağa Bölüğü ve Mütareke
Dönemi, 3. Basım, Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2003. Bilge Orhonlu,
Mütareke Dönemi, 1. Bsk, Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2009.
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sadece Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Türk-Müslümanlar
değil,

gayrimüslim

unsurlar

da

“milliyet”

prensibine

tutunmuşlardı.410 “Milli programlarını” belirleyen Müslüman ya
da gayrimüslim her etnik grup siyasî cemiyet ya da farklı
örgütlenmeler altında bu amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır.
Anadolu’da yaşayan farklı unsurların kendi milli programlarının
peşine düşmesi, haliyle kutuplaşma ve siyasal çatışma ortamını
doğurmuştur. Bu kutuplaşmanın en güzel takip edileceği yer hiç
kuşkusuz Mütareke Dönemi basınıdır. Mütareke Dönemi basını
incelenecek olursa ânâsır ve milliyet kavramlarının çok sert
tartışmaları beraberinde getirdiği görülür.411
Mütareke basınındaki söz konusu tartışmalar iki başlık altında
toplanmıştır. Birincisi ortak menfaatler doğrultusunda Anadolu
toprakları içerisinde kalan Türk-Müslüman birlikteliğini öne
çıkaran teritoryal bir Türk birliği düşüncesidir. İkincisi ise aynı
topraklar

üzerinde

yine

ortak

menfaatler

doğrultusunda

Wilson Prensiplerinin hazırlanış ve ilanı süreci ile Türk kamuoyunda
uyandırdığı tepkiler hakkında ayrıntılı bir inceleme için bkz. Kenan Özkan,
Milli Mücadele Dönemi Türkiye-ABD İlişkileri, 1918-1923, Mondros
Mütarekesi’nden Lozan Barış Konferansı’na, 1. Baskı, Ötüken Neşriyat,
2016, s. 190 vd.
410

Bu konuda yapılmış detaylı bir çalışma için bkz. Kenan Özkan, “Mütareke
Döneminde ‘Milliyet’ ve ‘Ânâsır’ Kavramı Üzerine Tartışmalar”, Belgi, S.
15, Yaz 2018/1, s. 694 vd. Alper Ersaydı, Türklüğün Anadolu’dan Tasfiyesi,
Alemdar Gazetesine Göre Mütareke Döneminde İttihatçılık, 1. Baskı, AKY
Yayınları, İstanbul, 2011. Nesim Şeker, “Türklük ve Osmanlılık Arasında:
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de ‘Milliyet’ Arayışları ya da ‘Ânâsır
Meselesi”, İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, Der.
Erik Jan Zürcher, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 157 vd.
411
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Müslüman ve gayrimüslim unsurların “Osmanlı” siyasî kimliği
altında vatandaşlık bağı ile birbirine bağlanmasını amaçlayan
“Osmanlıcılık” düşüncesidir. Bu tartışmaların ikili ittifaklar
etrafında şekillendiğini görmek de mümkündür. Bir tarafta
Rumların ve Ermenilerin birlikteliği şeklinde ortaya çıkan
gayrimüslim ittifakı; diğer tarafta Türk, Kürt, Laz, Çerkez vs.
dayanışması şeklinde ortaya çıkan Müslüman ittifakı.412 Rum ve
Ermeni dayanışması şeklinde tezahür eden “gayrimüslim
ittifakın”, içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı “MüslümanTürk birliği” arayışını da teşvik ettiği görülür. Basında
“Yenigün” ve “Tasvir-i Efkâr” gazetelerinin bu konuda yoğun
bir çaba harcadıkları ve başlangıçta “ittihadı-ı ânâsır” yani
Osmanlıcılık çizgisinde olan “Vakit”in de zamanla bu çabaya
destek verdiğini görmek mümkündür.413 Konuyu Tarık Zafer
Tunaya’nın yaklaşımıyla ele alacak olursak, Türk-Müslüman
birlikteliği yaklaşımı Anadolu’daki milli hareket tarafından; tüm
unsurları içine alan Osmanlıcı yaklaşım ise İstanbul Hükümeti
tarafından savunulmuştur.414

412

Özkan, Milliyet ve Ânâsır Kavramı Üzerine, s. 696.

413

Şeker, a.g.e, s. 159-160.

Mütareke Döneminde kurulan İstanbul Hükümetlerinin programlarını
incelemek, Osmanlıcılık siyasetinin tespiti açısından yeterli olacaktır. İhsan
Güneş, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Hükümetler, Programları ve
Meclisteki Yankıları (1908-1923), 1. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 219 ve 231.
414
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Çalışmamız açısından önemli olan ilk yaklaşım, yani TürkMüslüman birliği düşüncesi ve bu birliğin sınırlarının neresi
olacağı sorusudur.
Mütareke basınının önemli gazetelerinden “Vakit” başyazarı
Ahmet Emin (Yalman), ortak menfaatler üzerine kurulu “vatan”
ve “vatandaşlık” kavramlarına temas etmiş, Osmanlıcılık
siyasetini, ortak menfaatler üzerinde temellendirmeye çalıştığı
vatandaşlık hissi ile hayata geçirmek istemiştir.415 “İttihad-ı
ânâsırı”

hayata

geçirmek,

yani

unsurların

birlikteliğini

başarabilmek için ortak bir çalışma gerekir. Ancak bu ortak
çalışma

sayesinde

vatandaşlık

bağlarını

oluşturmak

mümkündür.416 Vatandaşlık bağlarını özel ve genel menfaatler
üzerinden sınıflandıran Ahmet Emin’e göre din ve kültür özel,
yani ferdî; ekonomi, hukuk ve eğitim genel, yani kamusal
menfaatlerdir. Güçlü vatandaşlık bağlarının temini için, özel ve
kamusal menfaatlerin devlet tarafından kanunlarla güvence
altına alınmasını isteyen Ahmet Emin, kanun hükümetini teşkil
etmenin gerekliliğini savunmuştur. Herkes kendi dininin
gerekliliklerini kamu menfaatini ihlal etmemek kaydıyla yerine
getirebilmeli, ana dilinde eğitim görebilmelidir. Bununla birlikte
ortak bir resmî dilin kullanımına da özen gösterilmeli ve Türkçe
415

Ahmet Emin, “Yeni Vatandaşlık”, Vakit, 19 Nisan 1334, No. 180, s. 1.

Ahmet Emin, “Vatandaşlık Rabıtaları”, Vakit, 18 Ağustos 1334, No. 298,
s. 1. Bu yazısını tamamlayan bir başka yazı için bkz. Ahmet Emin
“Vatandaşlık Gayesi”, Vakit, 30 Ağustos 1334, No. 308, s. 1.

416
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yalnızca kamusal alanda var olmalıdır. Ahmet Emin’in hukuk
devletini idealize ettiği ve bütün unsurların özel ve kamusal
haklarını gözetmek suretiyle “ittihad-ı ânâsır” siyasetini temine
çalıştığı açıktır.417 Bu kapsamda “İslam” dergisinden Babanzâde
Ahmet Naim ile giriştiği tartışmada, Osmanlı Devleti’nin
teokratik yapısının bir an önce sonlandırılmasını istemiştir.
Vatandaşlarının kamusal ve bireysel haklarını güvence altına
alan hukuk devleti artık tesis edilmelidir. Aksi takdirde
gayrimüslim vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkinin üvey evlatüvey baba şeklinde kalacağına işaret etmiştir. Ahmet Emin’e
göre bu adım, Avrupa’ya hoş görünmek için Tanzimat
zihniyetiyle atılacak bir adım olmayıp, yaşamak azminde olan
bir milletin atması gereken zorunlu bir adımdır.418 Buna karşılık
gayrimüslim

vatandaşların

da

siyasî

açıdan

“Osmanlı

vatandaşlığı” vazifelerini kabul ve yerine getirmeleri gerektiği
düşüncesindedir. Aksi takdirde Osmanlılık hissine sahip
olmayanlar ve birlikte yaşama arzusunda bulunmayanlar
Hükümet tarafından sınır dışı edilmelidir.419
Ancak Ahmet Emin’in “ittihad-ı ânâsır” siyasetini idealize eden
bu Osmanlıcı yaklaşımı, Mütareke Dönemi’nin gerçeklikleri ile
Ahmet Emin “Vatandaşlık Gayesi”, Vakit, 30 Ağustos 1334, No. 308, s. 1.
Ahmet Emin, “Sulhe Doğru”, Vakit, 17 Ağustos 1334, No. 297, s. 1. Ahmet
Emin, “Demokrasi Nedir?”, Vakit, 28 Teşrinievvel 1334, No. 364, s. 1.
417

Ahmet Emin, “Din ile Devlet”, Vakit, 26 Teşrinisani 1334, No. 393, s. 1.
Babanzâde Ahmet Naim, “Bizde Din ile Devlet”, İslam, 28 Teşrinisani 1334,
No. 11, s. 1.
418

419

Ahmet Emin, “Sulh Hazırlığı”, Vakit, 13 Teşrinievvel 1334, No. 349, s. 1.
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örtüşmemektedir. Rumların ve Ermenilerin kendi bağımsız
devletlerini

kurmak

için

Wilson

Prensiplerinin

self-

determinasyon ilkesinden destek alarak yoğun bir mesai
içerisinde oldukları ve İtilaf Devletlerinin baskısı ile tehcir
sorumlularının Divan-ı Harbî Örfi mahkemelerinde yargılanıp
idama mahkûm edildiği bir sırada bundan cesaret alan
gayrimüslim unsurların “ittihad-ı ânâsır” siyasetinin peşinde
koşmadıkları kısa sürede anlaşılmıştır.420
Mütareke günlerinin gelişen siyasî olayları Ahmet Emin’in kısa
sürede bu gerçeği anlamasına yardımcı olmuştur.

Özellikle

Paris Barış Konferansı’nın açılmasından sonraki süreçte
Anadolu’daki Rum ve Ermeni iddialarının İtilaf Devletleri
nazarında destek bulması mevcut tehlikeyi daha net bir şekilde
gözler önüne sermiştir. Bu ortamda Ahmet Emin “ittihad-ı
ânâsır” siyasetini terk ederek “Vakit” gazetesinde Anadolu
merkezli “Türk-Müslüman” birliği fikrini savunan yazılar
kaleme almaya başlamıştır. Gayrimüslim vatandaşların büyük
kısmının memleketin geleceğine ve birliğine taraftar değil
düşman olduğunu, vatanın ve ülkenin geleceğini düşünmek
vazifesinin bu dakikada sadece Türk-Müslüman unsurlara
düştüğünü belirterek hayallere kapılmama ikazında bulunur.
Ona göre şu dakikada Anadolu’nun Müslüman ve gayrimüslim
unsurları arasında ortak bir zemin bulmak mümkün değildir.
420

Özkan, Milliyet ve Ânâsır Kavramı Üzerine, s. 696-700.
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Avrupa’nın siyasî haritasının “milliyet” prensibine göre yeniden
çizildiği bir sırada “Türk milletine düşen vazife, kendinden
başka hiçbir istinatgâhı olmadığını hatırlamak ve istikbal
karşısında son saniyede olsun birliktelik zemini bulmaktır…” 421
İstanbul ve Anadolu’nun işgal altında olduğu, Rum ve
Ermenilerin “milli programlarını” ilan ettikleri, yani “iç ve dış
düşmanların ortak vatanı tehdit ettikleri” bir dakikada,
Anadolu’nun Türk ve Türk olmayan Müslüman unsurlarının
birlikteliği şeklinde ifade edilen çoğulcu ve teritoryal söylem,
“Yenigün” ve “Tasvir-i Efkâr” sütunlarına da yansımıştır.
Örneğin Yunus Nadi, şu dakikada Osmanlı hâkimiyeti altında
yaşayan unsurlar arasında “bu devletin bekâ ve itilâsını olanca
samimiyeti ile isteyen, onun etrafında olanca aşkı ile toplanan
bir tek unsur” kaldığından bahisle, Anadolu’nun Müslüman
unsurlarına işaret etmiştir. İster içeriden ister dışarıdan olsun,
ortak varlığı tehdit eden tehlikeler karşısında tek yol
birleşmektedir. Yunus Nadi’ye göre bu tehditlere karşı
birleşilmezse, doğacak sonuçlar mutlaka Türk-Müslümanların
aleyhine olacaktır.422
Din kardeşliği ve kader ortaklığı üzerinden Anadolu’nun
Müslüman

unsurlarının

birlikteliği

çağrısı,

Türk-Kürt

“Milliyetperverlik Siyasî Bir Moda Mıdır?”, Vakit, 10 Şubat 1335, No.
468, s. 1. Özkan, Milliyet ve Ânâsır Kavramı Üzerine, s. 705.

421

Yunus Nadi, “Birleşme Meselesi”, Yenigün, 26 Kanunisani 1335, No. 144,
s. 1. Yunus Nadi, “Varlığımızın Müdafaası”, Yenigün, 27 Kanunisani 1335,
No. 146, s. 1.
422
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dayanışmasının gerekliliği fikrini kuvvetlendirmiş olsa da
Mütareke Döneminde Kürt Teali Cemiyeti’nin faaliyetleri, Şerif
Paşa

önderliğindeki

Kürt

delegasyonunun

Paris

Barış

Konferansı’ndaki bağımsız Kürdistan kurulmasına yönelik
girişimleri ve Doğu Anadolu’daki Ermeni iddialarını tanıyarak
Ermeni temsilcisi Bogos Nubar’la yaptığı anlaşma tepkilere
neden olmuştur.423 Ancak bu konunun önemini kavramış olan
Ahmet Emin, Kürt unsurunu, Anadolu’nun diğer unsurlarından
farklı bir noktaya koymak gerektiğine dikkat çekmiştir.
İttihatçıların takip ettiği yanlış siyasetin, Türkçülük fikrinin
yanlış ve “tecavüzkâr” bir karakterde anlaşılmasına yol açtığına
dikkat çekmiştir. Bu siyaset nedeniyle Arnavut, Arap ve Kürt
gibi

Müslüman

unsurlarda

milliyetçilik

fikri

uyanmış,

gayrimüslimlerin zaten farklı amaçlar peşinde koştuğu bir
sırada, İttihatçıların yanlış siyaseti yüzünden Müslüman unsurlar
da bu kervana katılmıştır. Birbiri için gerekli olan bu iki kardeş

Şeker, Türklük ve Osmanlılık Arasında, s. 157-162. Özkan, Türkiye-ABD
İlişkileri, s. 170 vd. “Şerif Paşa ve Ermenilerle Türkler”, Akşam, 27
Kanunievvel 1335, No. 456, s. 1. Kürt Teali Cemiyeti’nin kuruluş ve
faaliyetleri için bkz. Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, C. 2, s. 186.
Mütareke Döneminde Kürtlerin siyasal pozisyonları hakkında bkz. Sinan
Hakan, Türkiye Kurulurken Kürtler, 1916-1920, 2. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2013, s. 90. Hamit Bozarslan, “Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği,
Zımnî
Sözleşmeden
Ayaklanmaya,
1919-1925”,
İmparatorluktan
Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, Der. Erik Jan Zürcher, 6. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 95.
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milletin, menfaatleri daima birdir ve ortak vatana sahiptirler. Bu
ortaklıklar, geleceği kurtaracak yegâne ümittir. 424
Sadece Milli Mücadele yanlısı İstanbul basınında değil, Anadolu
basınında

da

teritoryal-çoğulcu yaklaşım

benimsenmiştir.

Örneğin Erzurum’da yayınlanan “Albayrak” gazetesi Doğu
Anadolu’nun Ermeni emellerine kurban gitmesinin önündeki tek
güç olarak Türk-Kürt ittifakına işaret etmiştir. “Albayrak” için
bu iki unsurun birbirinden ayrılması aslında kutsal değerlere
tecavüz etmektir. Kürtler’in “Makam-ı Hilafetten ayrılması”,
onlar için Ermeni isteklerine boyun eğmek anlamına geldiği gibi
hem kendilerinin hem de Türklerin mahvı anlamına da
gelmektedir.425 Görüldüğü üzere “Albayrak” gazetesi, öncelikle
Hilafet makamına bağlılık üzerinden yani ortak din üzerinden
birliktelik kurmuş, ikinci olarak ortak vatanın kaybedilmesi,
yani ortak menfaatler üzerinden iki unsuru birleşmeye davet
etmiştir.
Mütareke Döneminin hâkim söylemi olan teritoryal-çoğulcu
söylem, Türkçülük siyasetine ilişkin tartışmaların merkezinde
yer almıştır. Bu noktada cevap bekleyen iki soru mevcuttur.
Birincisi Türkçülük kültürel mi, yoksa siyasal boyutuyla mı ele
alınmalıdır? İkinci olarak coğrafî açıdan vatanının sınırları
424

Ahmet Emin, “Kürtler ve Kürdistan”, Vakit, 14 Ağustos 1335, No. 642, s.

1.
“Albayrak” gazetesinin yazısı “Vakit” tarafından aynen yayınlanmıştır.
“Kürdistan Meselesi Var Mıdır?”, Vakit, 16 Teşrinisani 1335, No. 733, s. 3.
425
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neresidir? Biraz daha açmak gerekirse, “Türk” ile kastedilen
kimlerdir ve Türklerin vatanı neresidir? Bu sorulara yanıt
arayanlardan birisi Türkçülerin önemli isimlerinden Mehmet
Fuat Köprülü olmuştur.
Köprülü, “Bugünkü Hadisat Karşısında Türkçülük” başlıklı yazı
dizisinde Türkçülük fikri ile diğer Müslüman unsurlar arasındaki
ilişkiye

temas

etmiştir.426

Milliyetçilik

fikrinin

sadece

gayrimüslim unsurlar arasında değil Arap, Arnavut, Çerkez vs.
Müslüman unsurlar arasında da yayıldığını, İttihatçıların yanlış
Türkçülük siyasetinin de bunda payı olduğunu hatırlatan
Köprülü, önemli saptamalarda bulunmaktadır. İttihatçıların
gereksiz

yere

Arnavutluk

ve

Arabistan’da

Türk

kanı

döktüklerini söylemek suretiyle “Türk” kelimesinin anlamını ve
kapsamını gözler önüne sermektedir. Türklük ile kastettiği şey
Müslümanlık ortak paydasında çoğulcu bir yaklaşımdır.
Türklüğü ırksal olarak değil; kültürel boyutuyla ele almaktadır.
“…Arnavutlar ve Araplar gibi bize birçok nokta-yı nazardan
merbut olan İslam unsurları” ifadesi buna delildir.
Türklüğün çoğulcu bir yaklaşımla Müslüman unsurları da içine
alacak bir şekilde tanımlanması konusunda Köprülü ile aynı
yaklaşıma sahip bir başka kişi, yukarıda da incelediğimiz üzere
başlangıçta “ittihad-ı ânâsır” söylemine sahip olan, ancak
Köprülüzade Mehmed Fuat, “Bugünkü Hadisat Karşısında Türkçülük-2,
Tanzimat’tan Beri Osmanlılık Telakkisi”, Akşam, 27 Teşrinievvel 1334, No.
38, s. 3.
426
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zamanla

teritoryal-çoğulcu

söylemi

benimseyen

Ahmet

Emin’dir. O da Türklüğün sadece ırksal ve siyasal boyutuyla ele
alınmasına karşıdır. Bunda ısrar etmek Anadolu’nun Türk
olmayan Müslüman unsurlarını dışlamak anlamına gelmektedir
ki, şu nazik durumda yapılacak ön büyük hatadır. “… Osmanlı
Türkleri için Türklük kan meselesi değil; bir hars, bir lisan ve
amelî nokta-yı nazardan din meselesidir…” ifadesi ile Türklüğe
yaklaşımını özetlemiştir. Eğer Türklüğe siyasî bir anlam
yüklenecek olursa kendilerini Osmanlı Türkü olarak gören
Araplar, Kürtler, Çerkezler bu dakikada bizden ayrılıp
gidecektir.427
Ahmet Emin ve Fuat Köprülü için “Türklük” dendiği zaman
kastedilen, Türk ve Müslüman unsurların birlikteliğidir. Siyasal
Türkçülük, Türk olmayan Müslüman unsurların dışlanması
anlamına gelmektedir. Ahmet Emin’e göre bir memlekette
yaşayan

insanların

menfaatlerini
Anadolu’da

göz

özel
ardı

yaşayan

menfaatlerini
etmesi

Türklerin

gözetmesi,

anlamına

gelmez.

Türklüğünü

genel
Yani

hissetmesi;

Müslümanlığını reddedip, Müslüman kardeşinden kopmasını
gerektirmez. Ahmet Emin bir başka yazısında ise bir adım daha
ileriye giderek mekân yani “vatan” ile onun üzerinde yaşayan
unsurlar arasında bağlantı kurmuştur. Anadolu’ya Fransızca
kökenli bir isim olan “Türkiye” isminin verildiğini hatırlatmış,
buradan hareketle, milleti kastederken “Türkler” tabirinin
427

Ahmet Emin, “Milliyetperverliğin Hududu”, Vakit, 17 Eylül 1335, s. 1.
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kullanıldığına dikkat çekmiştir. Bu tabirin içeriği ise “Türk ve
Müslüman”dır. Böylece Ahmet Emin, “Türk ve Müslüman”
kavramının

iç

içe

geçip

sadece

“Türkler”

olarak

isimlendirildiğine dikkat çekmiştir.428
Mütareke basının önemli gazetelerinden “Tasvir-i Efkâr”
başyazarı Velit Ebuziyazâde de İttihatçıların takip ettiği Türklük
siyasetinin memleketin en büyük kuvvetini oluşturan dinî
birlikteliğin

zaafa

uğramasına

sebebiyet

verdiği

düşüncesindedir. Ona göre din ve diyanet milletimizin tek
kuvveti

ve

dayanak

noktasıdır.

Türkler

tarih

boyunca

gösterdikleri başarıyı sadece askeri yeteneklerine değil; İslam’ın
verdiği maneviyata ve birliktelik hissine de borçludurlar.
Ebuziyazade’ye göre Türkler İslamiyet’le tesis etmiş, onunla
büyümüştür. Bugün de kurtulmak için ona dört elle sarılmak
gerekir.429
Mütareke Döneminde “Türklük” kavramı ile Türk, Arap,
Arnavut, Kürt, Çerkez vs. Müslüman unsurları içine alan
çoğulcu bir kimlik tanımının yapıldığı ve bunun siyasî değil;
kültürel bir mahiyete sahip olduğu açıkça görülmektedir.
Kültürel birlikteliğe dayalı bu anlayışın temelinde ortak
menfaatler ve üzerinde yaşanan mekân olarak “ortak vatan”
Ahmet Emin, “Türkçülük ve Memleketçilik”, Vakit, 20 Teşrinievvel 1335,
No. 1.
428

Ebuziyazade, “Uhuvvet-i İslamîyenin Nüfuz ve Kuvveti”, Tasvir-i Efkâr,
14 Şubat 1335, No. 2652, s. 1.
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kavramları yer almaktadır. Şimdi yapılması gereken ise bu
“vatanın”

nerede

başlayıp

nerede

biteceği

meselesini

çözmektir.430
Mütareke Döneminde “Vatan neresidir?” ya da “Vatanın
sınırları nerede başlayıp nerede bitmektedir?” sorularına yanıt
aramak,

aslında

Türkçülük

siyasetinin

faaliyet

sahası

neresidir/neresi olmalıdır?” sorusuna yanıt aramakla aynı şeydir.
Bu açıdan ele alındığında meselenin ortaya çıkışında Bolşevik
Devrimi sonrasında Rusya Türklerinin durumunun ne olacağı
konusu önemlidir. 14 Haziran 1918’de başlayan Türk Ocağı
Genel Kongresi sırasında gündemi en fazla meşgul eden konu,
yeni

Sovyet

Hükümeti

hâkimiyetindeki

Türklere

siyasî

bağımsızlıkları için yardım eli uzatılıp uzatılmayacağı meselesi
olmuştur.431 Başka bir değişle siyasal Türkçülük mü, kültürel
Türkçülük mü noktasında başlayan tartışmanın; “vatan” kavramı
tanımlanırken Anadolu coğrafyasının mı, yoksa geneli itibariyle
Türklerin yaşadıkları sahaların mı esas alınacağı tartışmasına
dönüştüğü görülmüştür.432

430

Özkan, Milliyet ve Ânâsır Kavramı Üzerine, s. 720.

Türk Ocağı 1918 kongresi için bkz. Üstel, a.g.e, s. 80 vd. “Türk Ocağı
Kongresi”, Türk Yurdu, 30 Haziran 1334, C. 14, S. 159, s. 4269. Kongreye
dair Türk Ocağı İdare Heyeti’ni raporu hakkında bkz. “Türk Ocağı İdare
Raporu”, Türk Yurdu, 30 Haziran 1334, C. 14, S. 159, s. 4241- 4265.
431

Sezgi Durgun, Memalik-i Şahane’den Vatan’a, 1. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 111.
432
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Türkçülüğün bir “tekamül” yani olgunlaşma aşaması geçirdiği
için zaten kongre öncesinde tartışılmakta olan 1912 tarihli Türk
Ocağı Nizamnamesinin değiştirilmesi konusu kongrede ele
alınmış, aralarında Halide Edip ve Ziya Gökalp gibi önemli
isimlerin bulunduğu encümen tarafından bu konuda hazırlanan
teklif okunmuştur.433 Söz konusu teklifte yer alan “Ocağın
maksadı, Türklerin kültürel birliğine ve medenî kemaline
çalışmaktır. Ocağın faaliyet sahası bilhassa Türkiye’dir”
ifadesine Doktor Şükrü Eflatun, Hüseyin Abbas ve Hamdullah
Suphi Beyler şiddetle karşı çıkmışlardır.434 Nizamnamede
yapılacak bu değişikliğin, bizden sadece manevî yardım isteyen
uzaktaki Türk kardeşlerimizin gücendirilmesiyle sonuçlanacağını iddia eden bu isimler, “bilhassa Türkiye” ifadesine yer
verilmemesini istemişlerdir. Tartışmalarda söz alan Nüzhet Sabit
Bey, bu noktanın encümende enine boyuna düşünülüp
tartışıldığını ve “Anadolu Türklerinin bütün Türk âlemine
nazaran daha bedbaht” ve daha yardıma muhtaç bir halde
olduğunu, ayrıca Anadolu için çalışırken aynı zamanda dış
Türkler için de çalışmaya Türk Ocağı’nın kuvvet ve
imkânlarının yeterli olmadığını ifade etmiştir. “Büyük Turan
hayalini ümitlerle karşılamakla beraber” çalışmalarımızın
öncelikle Türkiye’ye yönelik olmasının daha uygun olacağını
Türk Yurdu, 30 Haziran 1334, C. 14, S. 159, s. 4269. Durgun, a.g.e, s.
112.

433

“Türk Ocağı Kongresi”, Türk Yurdu, 15 Temmuz 1334, C. 14, S. 159, s.
4297-4300.
434
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düşünen Encümenin, özellikle bu ifadeyi oraya koyduğuna
dikkat çeken Nüzhet Sabit Bey, değişen siyasal koşullar
içerisinde Türkçülerin, Türkçülük fikrini ve bununla ilişkili
olarak “vatan” kavramını nasıl ele aldıklarını göstermiştir.435
Kongrede yaşanan uzun tartışmalardan sonra “bilhassa Türkiye”
ifadesinin kaldırılması kararı çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu
karar üzerine söz alan Halide Edip Hanım, “umumî Turan’ın bir
ideal olduğunu, faal hayatın ancak Anadolu’da olabileceğini,
diğer fikirlerin nazariyat sahasında kalmaktan kurtulamayacağını” ifade ederek siyasal Türkçülüğü reddetmiştir. Ona göre
macera ve büyük hayaller peşinde koşanlar için Türkistan’a
gitmek kuvvetli bir arzu olsa da gerçeği görenler için bu hedefin
hayalden başka bir kıymeti yoktur. Bu sözlerinin ardından da
nizamnameden çıkarılan ifadenin son bir kez daha oylamaya
konulmasını teklif etmiştir. Hamdullah Suphi, Şükrü Eflatun ve
Mahmut Beyler bu ikinci oylama teklifini reddetse de kongre
başkanlığının kararı ile ikinci bir oylamaya gidilmiştir. Sonuçta
“bilhassa Türkiye” ifadesine nizamnamede yer verilmesi teklifi
ikinci defa reddedilir.436
Üyelerden Ethem Cafer Bey, kongredeki tansiyonu düşürüp orta
yolu bulacak bir teklifte bulunmuştur. “Ocağın faaliyet sahası
435

Türk Yurdu, 15 Temmuz 1334, C. 14, S. 159, s. 4299. Üstel, a.g.e, s. 95.

Türk Yurdu, 15 Temmuz 1334, C. 14, S. 159, s. 4300. Füsun Üstel, “Türk
Ocakları”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, C. 4, Milliyetçilik, 3. Baskı,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 264.
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bilhassa Türkiye’dir” ifadesinin yerine “Ocağın faaliyet sahası
merkezden itibaren en geride kalmış Türk ilidir.” ifadesinin
nizamnameye eklenmesini teklif etmiştir. Bu teklif muhalif
isimlerden Hamdullah Suphi Bey tarafından da desteklenmiştir.
Böylece öncelikle ilgi “merkeze”, yani Anadolu’ya verilmiş,
ikinci aşamada ilginin dışarıdaki Türklere kanalize edilmesi
kararlaştırılmıştır.

Ayrıca

“bilhassa

Türkiye”

ifadesine

nizamnamede yer verilmemekle birlikte, ifadenin Kongre İdare
Heyeti tutanaklarına geçmesi de teklif edilmiş ve oylama
sonucunda teklif kabul edilmiştir.437
Kongrede Nüzhet Sabit ve Halide Edip’in siyasî Türkçülüğün
reddedilip, kültürel Türkçülüğün savunulması için mücadele
ettikleri, dönemin siyasî gerçeklerini göz önünde bulundurarak
Anadolu merkezli bir Türklük anlayışını benimsedikleri
görülmektedir. Türklükle kastedilen ise Anadolu coğrafyası
üzerinde yaşamakta olan Müslüman unsurları kucaklayan bir
yaklaşımdır. Türklüğün faaliyet sahası teritoryal bir yaklaşımla
sadece Anadolu coğrafyasıyla sınırlandırılmış ve çoğulcu bir
söylem benimsenerek Türk ve Müslüman birdir anlayışıyla tüm
Müslüman

unsurları

kapsayan

bir

kimlik

tanımlaması

yapılmıştır.
Türk Ocağı Kongresi’nde Ethem Cafer Bey’in hamlesi orta
yolun bulunmasında önemli bir rol oynasa da tartışmanın
437

Türk Yurdu, 15 Temmuz 1334, C. 14, S. 159, s. 4300.
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basında, Halide Edip ve Mehmet Fuat Köprülü arasında devam
ettiği görülmektedir. Bu tartışma kapsamında özetle Halide
Edip, Anadolu coğrafyası üzerinde Türk ve Müslüman unsurlara
dayalı çoğulcu ve teritoryal bir yaklaşımla “vatan” kavramını ön
plana çıkarırken, Köprülü sınırları Anadolu’yu da aşan daha
geniş

bir

coğrafyada

çıkarmıştır.438

Halide

“anavatan”

kavramını

Edip, “Evimize

ön

Bakalım”

plana
başlıklı

yazısında Birinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu yeni siyasî
atmosferde, Türkçülük fikrinin yeni bir şekil aldığının altını
çizmiştir. Türklüğün iki faaliyet alanının var olduğuna dikkat
çeken Halide Edip, bunlardan birinin “Müslüman Türklerden
ibaret olan” coğrafya, diğerinin ise “Müslüman, gayrimüslim;
Fin, Macar ve umum Turan’ı birleştiren” geniş bir coğrafya
olduğunu ifade etmiştir. Ona göre “… asıl kendi memleketimiz
ve kendi Osmanlı Türkiye’miz için bir hayat meselesi şeklini
alan faaliyet sahasına” yani Anadolu’ya odaklanmak gerekir.439
Halide Edip, şu kritik süreçte “küçük münevver Genç Türk
zümresinin” bir seçimle karşı karşıya olduğuna işaret etmiş ve
önceliğin Anadolu’ya verilmesinin gerekliliğini savunmuştur.
“Kendi evimiz” olan Anadolu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında
maddî ve manevî çöküşü yaşamaktadır. Memleketin doktor,
mühendis, öğretmen ve idareciye olan ihtiyacı hat safhaya
438

Durgun, a.g.e, s. 112. Özkan, Milliyet ve Ânâsır Kavramı Üzerine, s. 721.

Halide Edip, “Evimize Bakalım, Türkçülüğün Faaliyet Sahası”, Vakit, 30
Haziran 1334, No. 252, s. 1.
439
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ulaşmıştır. Böyle bir ortamda, Türk aydınının sınırlı gücü kendi
yaralarını

bile

sarmakta

yetersiz

kalacağından,

bütün

kaynakların Anadolu’ya sarf edilmesi gerekir. Bu nedenle Türk;
Kafkasya’ya, Kırım’a, Türkistan’a medeniyet götürüp, yardım
eli uzatma kuvvet ve kudretinde değildir. “Irkların bir nazariye
fakat milletlerin birer hakikat olduğu” bir sırada “meydana
çıkmak isteyen her millet faaliyet sahasını evvela kendi
memleketi hududu etrafında çizmelidir… Genç Türkiye bugün
bütün evlatlarının hizmet ve himmetine muhtaçtır. Genç Türkiye
haricine kudretini, himmetini götüren Genç Türk, kendi
anasının, evinin hakkından almış götürmüş demektir…” Halide
Edip, bu ifadeleriyle “anavatan” değil; vatan kavramını ön plana
çıkarmaktadır. Sıklıkla kullandığı “Genç Türkiye” kavramı ile
teritoryal, yani toprak eksenli bir yaklaşımla Anadolu’yu
kastettiği açıktır. “Irkı” reddetmek suretiyle “milleti” tercih
etmektedir ki, milletle kastettiği “Türk-Müslüman” unsurdur. Bu
açıdan Halide Edip’in ortak din, ortak kültür ve ortak menfaatler
ekseninde çoğulcu bir yaklaşımı benimsediği görülür.
Tartışmanın diğer tarafında yer alan Mehmet Fuat Köprülü de
Halide Edip gibi Türkçülüğü siyasal değil; kültürel anlamda
yorumlamaktadır. Köprülü için Türkçülüğün esası aynı dini
benimsemiş, aynı dili konuşan, aynı hislere sahip milyonlarca
Türk’ün kültürel olarak gelişimine çalışmaktır.440 Ancak
Mehmed Fuad, “Son Hadiseler Karşısında Türkçülük ve Türk
Aleyhtarlığı-1”, Akşam, 24 Teşrinievvel 1334, No 35, s. 3.
440
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Köprülü’nün

Halide

Edip’ten

ayrıldığı

nokta,

kültürel

Türkçülüğün faaliyet sahasının neresi olacağı meselesidir. Bütün
Türk âleminin siyaseten değil; kültürel ve manevî bir surette
birbirine yakınlaşıp birleşmesini isteyen Fuat Köprülü’ye göre
Halide Edip’in Türkçülüğü Anadolu ile sınırlandırması, onu
kültürel düzeyden çıkarıp siyasallaştırması demektir. Halide
Edip’in “Yeni Turan”ın peşinde düşmüş olduğunu iddia eden
Fuat Köprülü, bunu reddetmek adına “Türkçülüğün Gayeleri”
başlıklı yazıyı kaleme almıştır. Ona göre “Yeni Turan” ideali
Türkçülerin geneline mâl edilemez.441
Köprülü,

“Türkçülüğün

Gayeleri”

başlıklı

yazısında

Türkçülüğün kültürel boyutta algılanması gerektiğinin altını
defalarca çizmekle birlikte, kültürel Türkçülüğün faaliyet
sahasını Halide Edip’ten çok farklı bir şekilde tespit etmiştir.
Türkçülük dini ve dili bir olan bütün Türkleri bir millet kabul
ederek, dağınık kitleler arasında kültürel bir birliktelik teminine
çalışan bir cereyandır. Köprülü için Türkler, Tuna’dan Kaşgar’a
kadar geniş bir coğrafyada yayılmış bir halde, kültürel olarak
aynı

özellikleri

gösterdiklerine

göre

Türklüğün

faaliyet

sahasının sadece Anadolu ile sınırlandırılmasına imkân yoktur.
Bunun aksini iddia etmek, Köprülü için Türkçülüğü kültürel
olmaktan çıkarıp siyasal bir kimliğe sokmaktır. Fuat Köprülü,
Anadolu insanının bakış açısının da bu yönde olduğunu “Dili
Mehmed Fuad, “Türkçülüğün Gayeleri”, Vakit, 16 Temmuz 1334, No.
266, s. 1.
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dilime, dini dinime uyan” deyimi kanıtlamak istemiş ve bu
deyimin aynı zamanda Türkçülüğün de gayesi olduğunu iddia
etmiştir. Dilleri bir, dinleri bir ve neticede duyguları bir olan
Türkleri, İsmail Gaspıralı’nın savunduğu “Dilde, fikirde, işte
birlik” ilkesi etrafında birleştirmek isteyen Köprülü, Halide
Edip’in Anadolu için uyguladığı kültür temelli çoğulcu
yaklaşımı, Türk dünyası için uygulama çabasına girmiştir.
Köprülü’ye göre dil, edebiyat, tarih ve etnografik olarak
Akdeniz’den Çin’e kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk
milletini, siyasî sınırlar hiçbir şekilde ayıramaz. Onlar
kendilerini “falan saha dâhilindeki bir cüzün değil, bütün Türk
milletinin bir ferdi olarak görürler.”442
Fuat Köprülü’nün, Halide Edip’in aksine sadece Anadolu
coğrafyası ile sınırlı olmayan ve altını ısrarla çizdiği siyasal
değil, kültürel bağların kucakladığı çok geniş bir sahada
Türkçülüğü savunduğu açıktır. Köprülü’ye göre “bölgesel
menfaatlerden”,

yani

Anadolu’nun

menfaatlerinden

çok

Türklüğün “genel ve ortak menfaatleri” söz konusudur.
Mütareke Döneminin koşulları içerisinde Türkçü aydınlar
arasında yaşanan tartışmalardan sonra varılan nokta şu şekilde
özetlenebilir:

Akçura’nın

1904’te

Üç

Tarz-ı

Siyaset’i

yayınlamasından sonra Türkçüler arasında başlayan siyasal mı,
yoksa kültürel Türkçülük mü tartışması nihayet ikincisi lehinde
442

Vakit, 16 Temmuz 1334, No. 266, s. 1.
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sonuçlanmıştır. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan
siyasal atmosferde yeni bir tartışma kapısı aralanmış ve bu defa
Türkçülüğün faaliyet sahasının Anadolu mu, yoksa Türk
dünyasının tamamı mı olacağı sorusu gündeme gelmiştir.
Sonuçta pragmatist bir yaklaşımla Müslüman kimliği etrafında,
ortak kültür, ortak menfaatler ve ortak vatan paydasında birleşen
Türk ve Türk olmayan Müslüman unsurları içine alan çoğulcuteritoryal söylem, Milli Mücadele’nin şafağında şekillenmiştir.
Nitekim Ahmet Yıldız da bu değerlendirmemizi destekleyecek
tarzda, 1918-1922 arası dönemde siyasî kimliğin tanımlanması
açısından

önemli

düşüncesindedir.

bir
Siyasal

kırılma

anının

kimlik

yaşanmış

olduğu

Halife-Sultan’a

sadakat

eksininden ulusal egemenlik anlayışına kayarken; İslam ümmeti
anlayışı da sınırları Misak-ı Milli ile tayin edilmiş teritoryal bir
yaklaşımla “ulusa” doğru kaymıştır.443 Misak-ı Milli, Mustafa
Kemal Paşa’nın liderliğinde örgütlenen Milli Mücadele’nin
“Anadolu birliği” söylemi etrafında kurgulanışının resmî belgesi
niteliğindedir. Bu dönemin millet ve vatan algısı, Misak-ı Millî
ile çizilmiş toprakları “vatan” olarak kabul ederek, toprağa
dayalı teritoryal yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım, Anadolu
coğrafyası üzerine yaşayan unsurları din (Müslüman) ve kültür
birliği ekseninde etnik çoğulculuğa dayalı (Türk, Kürt, Laz,
Çerkez, Arnavut vs.) “Türk-Müslüman milleti” olarak tanıyan
bir karaktere sahiptir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük
443

Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyebilene, s. 87.
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Millet Meclisi’nin 24 Nisan 1920 tarihli gizli toplantısında
yaptığı konuşma “Turan” coğrafyası yerine milli sınırlar
içerisindeki

Anadolu’nun

esas

alınması

zorunluluğunu

göstermesi açısından son derece önemlidir. “… Hakikatte bütün
gayemiz hudut-u milli dâhilindeki milletimizin istirahatini,
refahını ve bu hudut-u milli ile muayyen vatanımızın
tamamiyetini

masun

bulundurmaktan

ibarettir.

Turanizm

politikasını kendi arzumuzla takip etmek istemedik. Çünkü
maddî, manevî bütün kuvvet ve kudretimizi muayyen olan
vatanımız dâhilinde tecelli ettirmek arzu ettik. Hududun
haricinde dağınık bir surette zaafa duçar etmekten içtinap
ettik…”444 diyen Mustafa Kemal Paşa, ısrarla “hudut-u milli”
olarak ifade ettiği milli sınırların varlığından yani Anadolu
coğrafyası ve bu coğrafya dahilindeki Müslüman unsurların
birlikteliğinden söz etmiştir.
Milli Mücadele döneminde kullanılan bu çoğulcu söyleminin
kökenlerini

rahatlıkla

Cemaleddin

Afganî’ye

götürmek

mümkündür. Gerek Ankara basınında gerekse Milli Mücadele
hareketini

destekleyen

İstanbul

basınında,

Afganî’nin

milliyetçilik anlayışını referans alan yazıların kaleme alınmış
olduğu

görülmektedir.

Örneğin

Tevhid-i

Efkar’da

“Abdülmümin” imzasını taşıyan ve İslamiyet’tin milliyetçiliğe
bakışını açıklayan bir yazıda “din ve millet” kavramları içiçe
TBMMGCZ, Devre 1, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 2, Celse 4, 24 Nisan
1336, s. 2.
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geçmiş olarak verilmiştir. Gaye olarak ortak bir millet vardır ki,
o da “millet-i İslamiyedir.” Türklük, Araplık, Çerkezlik, Tatarlık
vesaire nam altında toplanan bireyler hep bir ailenin, “İslam
ailesinin” üyesidir. İslam âlemine asırlardan beri hizmet eden
Türkler, milletlerini sevmektedir ve bu sevgileri nedeniyle
kuvvetlenmeyi ve gelişmeyi isterler. Türkler kuvvetli oldukça
“ailemizin”

yani

İslamiyet’in

namusunu

daha

iyi

koruyacaklardır. Bu açıdan bakıldığında Abdülmümin’e göre bir
Türk, “Ben Türk’üm” demekle sadece kendi milliyetini
kastetmiş olmaz. “Ben Müslüman milletine mensup, Türk
unsurundanım” demiş olur. O halde İslamiyet’te milliyet gaye
değildir, araçtır. Bu nokta Abdülmümin’in Afganî’ye en fazla
yaklaştığı yerdir. Çünkü İslam âleminin güçlü olması için o
aileyi oluşturan bireylerin tek tek güçlü olması gerekir. Milliyet
fikri öne sürülerek parçalanmak istenen bir topluluğun, aynı
silahtan istifadeye elbette ihtiyacı vardır. Bu fikri benimseyen
Türkler, güçlendikçe kendi ailesine karşı sorumluluklarını daha
da layıkıyla yerine getirir.445
1. Milli Mücadele Dönemi Belgelerinde Teritoryal-Çoğulcu
Söylemi Aramak
Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasında toplanan ulusal ve yerel
kongrelerin zabıtları ve beyannameleri ile Mustafa Kemal
Paşa’nın kongrelerdeki ve çeşitli zamanlarda TBMM’de yaptığı
Abdülmümin, “Milliyetçilik”, Tevhid-i Efkâr, 19 Kanunievvel 1337, No.
3218, s. 3.
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konuşmaları incelendiğinde, teritoryal-çoğulcu söylemin ön
plana çıkarıldığı açıkça görülmektedir. Bunlara çeşitli basınyayın organlarındaki beyanatları da eklemek mümkündür.446
Yukarıda sayılan belge ve beyannamelerde kullanılan dil
“İslamî” bir söylemdir. Türk ve İslam unsurların ortak düşmanı
olarak gördükleri “Hıristiyan” ve “emperyalist” Avrupa tehdidi
altında bulundukları söylemi güçlü bir propaganda silahı olarak
ön plana çıkarılmıştır. Bu noktada İslamiyet’ten faydalanma
yoluna gidilmesinin nedeni dinin Türk milliyetçiliğinin kurucu
ana öğelerinden biri olması ve pragmatist bir yaklaşımla
antiemperyalist tavırdan dönemsel bir taktik aracı olarak istifade
etme çabasıdır.447 Kurtarılacak “vatan” toprağının parçalanmış
olması ve “Türk-Müslüman”ların elinden tamamen alınması
tehlikesinin mevcudiyeti, “Türk-Müslüman” unsurun, İtilaf
Devletleri yanı sıra Anadolu’nun Rum ve Ermeni gibi
gayrimüslim azınlıklarına karşı düşmanlığını da körüklemiştir.
Anadolu’nun Türk-Müslüman köylüsü, “Kuva-yı Milliye”
hareketi adı altında verilen mücadeleyi, Orta Çağ’dan beri
devam eden “Hilal ve Salip” arasındaki kavganın uzantısı olarak
değerlendirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, ortak vatanın işgali ve

Ergun Özbudun, “Millî Mücadele ve Cumhuriyetin Resmî Belgelerinde
Yurttaşlık ve Kimlik Sorunu”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Yay. Haz.
Nuri Bilgin, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997, 63-70.
446

Eren Deniz Göktürk, “1919-1923 Dönemi Türk Milliyetçilikleri”, Modern
Türkiye’de Siyasî Düşünce, C. 4, Milliyetçilik, 3. Baskı, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 103-105.
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ortak düşman tehdidi karşısında Anadolu’daki Türk-Müslüman
unsurların işgallere yönelik algısını canlı tutmaya ve onları
birleştirmeye çalışmış ve Hıristiyan-Müslüman çatışmasından
istifade etmiştir. Örneğin 23 Temmuz 1919’daki Erzurum
Kongresi’ni

açış

konuşmasında

“Vilayât-ı

Şarkîyemizde

Ermenistan; Adana ve Kozan havalisinde Kilikya namlarında
Ermenistan; Garbî Anadolu’nun İzmir ve Aydın havalisinde
Yunanistan; Trakya’da Payitahtımızın kapısına kadar kezalik
Yunanistan, Karadeniz’de Pontus…” kurmak tehlikesinin
Hıristiyan dünyasının İslam âlemine bir saldırısı olduğuna
dikkat çekmiştir. Yine aynı şekilde Sivas Kongresi’ni açarken
yaptığı konuşmada da İtilaf Devletlerinden cesaret alan Rum ve
Ermeni gibi Hıristiyan azınlıkların faaliyetlerine dikkat çekmiş
“Garbî Anadolu’da İslam’ın harem-i ismetine dahil olan Yunan
zalimlerinden” bahsetmiştir.448 Bu ortamda Millî Mücadele’nin
öznesi, “ortak vatan” olarak Anadolu coğrafyası üzerinde
yaşayan, aynı tarihî ve kültürel mirası paylaşan Türk-Müslüman
unsurlar olmuştur. Bu unsurların temsilcilerinin yer aldığı Millî
Mücadele’nin yerel ve ulusal kongrelerinde, sadece dört yıl
öncesinin “Turan” hayali yerine sadece “Anadolu merkezli”,
daha mikro bir vatan anlayışının benimsenmiş olduğu dikkat
çekmektedir.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, 5. Baskı, Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yayınları, 1997, s. 2 ve 6.
448

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 305

Milli Mücadele’nin daha en başında var olan Türk-Müslüman
unsurların birlikteliği ve işgaller karşısında ortaya çıkan
Hıristiyan karşıtı antiemperyalist söylemi, Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetlerinin birbirleriyle olan temas ve yazışmalarında da
görmek mümkündür. Örneğin Erzurum Kongresi öncesinde
Erzurum Müdafaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti tarafından, milli
birliğin sağlanması gerekliliğine dair Trabzon Muhafaza-yı
Hukuk-u Millîye Cemiyeti’ne gönderilen 26 Mayıs 1919 tarihli
telgrafta, “Irkî, dinî, tarihî vahdet ile beraber mukadderatı
müşterek olan Trabzon ve Vilayât-ı Şarkîye’nin” ortak düşman
karşısında birlikte çalışmalarını gerekli kılan tarihi anın geldiği
ifade edilmiştir.449 30 Mayıs 1919’da çekilen ikinci telgrafta
Türk-Müslüman kardeşliği üzerinden çoğulcu bir söylemle ortak
vatan savunması fikri ön plana çıkarılmıştır:
“… Artık mukadderatımız gibi amal ve mesaimiz de birdir.
Vilayât-ı Şarkîye’deki hukuk-u mukaddese-i İslamîye’nin
müdafaa ve muhafazası vazife-i tarihiye ve millîyesi kan, tarih
ve din iştirakiyle yekvücut olan Türk ve Kürt’e teveccüh etmiş
olduğundan…”450

Mahmut Goloğlu, Millî Mücadele Tarihi – I, Erzurum Kongresi, 2. Baskı,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011, s. 57 ve Belge 1, s. 230.

449

Mahmut Goloğlu, bu ifadelerin Mütareke Dönemi milliyetçilik anlayışını
yansıtması açısından önemli olduğunun altını çizmiştir. Goloğlu, a.g.e, C. 1,
s. 58 ve Belge 3, s. 232.
450
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Görüldüğü gibi Erzurum’dan Trabzon’a çekilen her iki telgrafta
Anadolu’daki Müslümanların tarih, din ve soy bakımından
birbirlerine bağlı oldukları vurgusu yapılmış, bu topraklar
üzerinde kutsal kabul ettikleri haklarını korumak için her
bakımdan tek vücut olan Türk ve Kürtlerin birleşmesi çağrısı
yapılmıştır. Trabzonluların, Erzurum’a verdikleri yanıtta “türlü
sebeplerle birbirilerine her zaman bağlı olan Anadolulular”
ifadesi dikkat çekicidir. Buradaki “Anadolulular” ifadesi toprağa
dayalı mülki/teritoryal bir milliyetçilik anlayışının varlığı
açısından önemlidir. Ortak vatan üzerinde yaşayan farklı
unsurlar, vatanın tehlikede olması üzerine dayanışma içerisine
girmişlerdir. Türk-Kürt unsurların birlikteliğine gönderme
yapılarak, başlangıçtan itibaren Türk milliyetçiliğinin içinde var
olan din faktörü bir kez daha ortak, birleştirici bir unsur olarak
devreye girmiştir. Wilson Prensiplerinin ilan edilişi sebebiyle
milliyet prensibinin ön planda olduğu bir ortamda, etnik
bölünmeye son derece müsait Anadolu coğrafyası üzerinde
farklı etnik kökenlere mensup unsurları birleştirecek en etkili
paydalar olarak ortak din ve ortak vatan kavramları ön plana
çıkarılmıştır. Bu yaklaşım Erzurum Kongresi sonrasında 7
Ağustos 1919’da yayımlanan beyannamenin 1’inci maddesinde
de hâkim olmuştur. Farklı unsurları Müslüman kimliği altında
tek bir millet olarak tanımlamak ve bu kitleyi ortak vatanın
tehlike altında olması halinde, aynı dava için mücadele verecek
bir “kül”, bir “camia” olarak kabul etmek durumu söz
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konusudur: “… Saadet ve felakette iştirak-ı tammı kabul ve
mukadderatı hakkında aynı maksadı hedef ittihaz eyler. Bu
sahada yaşayan bilcümle ânâsır-ı İslamîye yekdiğerine karşı
mütekabil bir hiss-i fedakârî ile meşhun ve vaziyet-i ırkîye ve
içtimaîyelerine riayetkâr öz kardeştirler.”451 Aynı toprak parçası
üzerinde yaşayan, aynı dine mensup, aynı ortak kaderi paylaşan
ancak farklı etnik kökenlere mensup unsurların “öz kardeş”
olduğu vurgusu ön plana çıkarılmıştır. Kongre beyannamesinin
6’ncı maddesinde de bu unsurlardan oluşan vatan topraklarının
sınırları çizilirken şu ifadelere yer verilmiştir:
“6. … 30 Teşrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dâhilinde
kalan ve her mıntıkasında olduğu gibi Şarkî Anadolu
vilayetlerinde ekseriyet-i kahireyi İslamlar teşkil eden ve harsî,
iktisadî tefevvuku Müslümanlara ait bulunan ve yekdiğerinden
gayri kabil-i infikak öz kardeş olan din ve ırkdaşlarımızla
meskûn memâlikimizin mukasaması nazariyesinden bilkülliye
sarfı nazar ile…”452
Ortak vatan toprağı üzerinde yaşayan kederde ve sevinçte ortak
olup, ortak dinî ve kültürel değerlere sahip olan Türk-Müslüman
unsurların “öz kardeş” olduğu söylemi, Mustafa Kemal Paşa’nın
17 Haziran’da Erzurum’daki 15’inci Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşa’ya gönderdiği telgrafta da ifade edilmiştir:
451

Goloğlu, a.g.e, C. 1, s. 227, Ek-17.

452

Goloğlu, a.g.e, C. 1, s. 228.
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“Hayatımızın ancak millî birlik ile kurtulacağını” düşünen
Mustafa Kemal Paşa “Kürtleri ve hatta bir öz kardeş olarak
tekmil milleti tek bir nokta etrafında birleştirmek…” niyetinde
olduğunu Kazım Karabekir Paşa’ya ifade etmiştir.453
Teritoryal-çoğulcu söylem temelli “öz kardeş” yaklaşımı Sivas
Kongresi

Beyannamesi’nde

de

görülmektedir.

Erzurum

Kongresi Beyannamesi’nin yukarıda temas ettiğimiz 1 ve 6’ncı
maddeleri

harmanlanmış

haliyle

Sivas

Kongresi

Beyannamesi’nin 1’inci maddesinde yer almıştır:
“… 30 Teşrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde
kalan ve her noktası İslam ekseriyet-i kahiresiyle meskûn olan
Memalik-i

Osmanîye aksamı, yekdiğerinden ve camia-ı

Osmanîye’den gayri kabil-i tecezzi ve hiçbir suretle iftirak
etmez bir kül teşkil eder. Memalik-i mezkurede yaşayan
bilcümle

ânâsır-ı

İslamîye,

yekdiğerine

karşı

hürmet-i

mütekabile ve fedakârlık hissiyatıyla meşhun ve hukuk-u ırkîye
ve içtimaîyeleriyle şerait-i muhitiyelerine tamamıyla riayetkâr
öz kardeştirler.”454
Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa’nın 15
Eylül 1919’da Sivas’tan Malatya’daki Kürt ileri gelenlerine
Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 1991, s. 37
453

Mahmut Goloğlu, Millî Mücadele Tarihi – II, Sivas Kongresi, 1. Baskı,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 90, Ek 4, s. 259. Uluğ
İğdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1999, s. 113.
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çektiği telgrafta “öz kardeş” vurgusu yinelenmiş, “…Sizler gibi
din ve namus sahibi büyükler oldukça, Türk ve Kürt’ün
yekdiğerinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam
eyleyeceği ve Makam-ı Hilafet etrafında sarsılmaz bir vücut
halinde kalacağı şüphesizdir…” ifadelerine yer verilmiştir.455
Mustafa Kemal Paşa, 28 Eylül’de Erzurum’a çektiği telgrafta da
“30 Teşrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dâhilinde kalan
aksâm-ı vatanı yekpare ve bu vatanda yaşayan İslam
vatandaşların yekvücut olduğu”nu tekrarlamıştır.456
Sivas Kongresi Beyannamesi’nin 9’uncu maddesinde ise
işgallere karşı kurulan cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i

Hukuk

Cemiyeti”

adı

altında

birleştirildiği

belirtilmekle birlikte “Bilcümle Müslüman vatandaşlar bu
cemiyetin aza-yı tabiyesindendir” ifadesine yer verildiği
görülür.457

Cemiyetin

Sivas

Kongresi’nde

kabul

edilen

tüzüğünün “Mevâd-ı Esasîye” kısmındaki 2’inci maddesinde
Hıristiyan karşıtı tavır tekrar edilmiş, Ermeni ve Rumların
tehlikeli faaliyetlerine karşı birlikte mücadele edileceği ifade
edildikten

sonra,

azınlıkların

“Osmanlı

hâkimiyetine”,

“Müslümanların hukukuna” ve “milli varlığa” karşı bir vaziyet
almalarına kesinlikle izin verilmeyeceği dile getirilmiştir.
Burada dikkat çeken nokta “Osmanlı”, “İslam” ve “millî”
455

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, s. 71.

456

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, s. 98.

457

Goloğlu, a.g.e, C. 2, s. 261.
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kavramlarının sırasıyla kullanılmasıdır. Osmanlılığın siyasî bir
kimlik olduğu ve bu kimliğin içeriğinin, Rum ve Ermeni
unsurların aleyhte faaliyetler yürüttüğü sırada İslamî bir
muhteviyatla doldurulduğu ve bu İslam unsurların yeni bir
“millet” teşkil ettiği açıkça görülmektedir.
Ortak vatanın tehlikede oluşu karşısında Türk-Müslüman
unsurların tek bir millet olduğu şeklindeki teritoryal-çoğulcu
söylem, Batı Anadolu’da gerçekleştirilen kongrelerde de
mevcuttur. 26-30 Temmuz 1919’da toplanan II. Balıkesir
Kongresi’nde Padişaha çekilen telgrafta, vatan uğrunda “zafer
için dökülen Türk ve İslam kanlarından” bahsedilmektedir. Aynı
kongrenin Sadrazamlık makamına gönderdiği telgrafta ise
“Anadolu’muza taarruz eden Yunanlıların” sergilediği vahşi
cinayetlerin “bütün Türklük ve Müslümanlık âleminde” hakiki
bir endişe ve bir “harekât-ı millîye” meydana getirdiği ifadeleri
kullanılmıştır. Ayrıca kongreye ait kararların da bildirildiği
maddeler arasında “Wilson İlkelerinde de kabul edildiği veçhile
Anadolu Türk ve İslam’dır.” vurgusu yapılmıştır.458 Burada
kullanılan “Anadolu’muza” ifadesi aynı topraklar üzerinde
yaşayan Türk ve Müslüman unsurların bu coğrafyayı “ortak
vatan” olarak kabul ettiklerinin ifadesidir. Ayrıca Hıristiyan
işgaline karşı oluşan “harekât-ı milliyenin” bileşenleri olarak
Türk-Müslüman unsurların varlığına dikkat çekilmiştir.
Anadolu ve Rumeli’de Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve
Kongre Kentleri Bibliyografyası, Yerel Kongreler İzmir ve Balıkesir, C. 3,
TBMM Yayınları, Ankara, 1993, s. 36.
458
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22 Mart 1920 tarihli V. Balıkesir Kongresinde alınan
kararlarının 2’ncisinde Erzurum ve Sivas Kongresi’ndeki “öz
kardeşlik” sıfatını ön plana çıkaran çoğulcu söyleme aynen yer
verildiği görülmektedir: “… Müslümanlar, vatanlarının istihlası
için her bir harekâta mâlik olmak hakkını kazanmışlardır.
Memleketimizde yaşayan bütün İslam unsurları yekdiğerine
karşılıklı hürmet ve vefa duygusu ile dolu, ırk vaziyetlerine ve
muhitlerinin şartlarına riayet edici öz kardeştir.”459
Bir başka Batı Anadolu kongresi olan 8 Ağustos 1919 tarihli
Birinci Nazilli Kongresi’nde klasik Osmanlı ülkesi anlamında
kullanılan “Memâlik-i Şahane” ifadesi yerine Anadolu’dan
“Memâlik-i İslamiye” olarak bahsedilmiş ve bu coğrafya
üzerinde yaşayan unsurlar da “ahali-i İslamiye” olarak
adlandırılmıştır.460
2. Misak-ı Millî Belgesinde Teritoryal-Çoğulcu Söylem
Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının yeniden kabul ve ilanı
anlamına gelen Misak-ı Millî belgesi, Anadolu coğrafyası
üzerinde yaşayan Müslümanları ortak sevinç ve kederi paylaşan,
ortak kültüre ve maziye sahip tek milletin unsuru olarak kabul
eden çoğulcu ve teritoryal yaklaşımın resmiyet kazandığı
459

Yerel Kongreler İzmir ve Balıkesir, C. 3, s. 44.

Anadolu ve Rumeli’de Gerçekleştirilen Ulusal ve Yerel Kongreler ve
Kongre Kentleri Bibliyografyası, Yerel Kongreler Alaşehir, Nazilli, Muğla,
Afyon, C. 4, TBMM Yayınları, Ankara, 1993, s. 27. Göktürk, a.g.e, s. 105106.
460
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belgedir. Çünkü Misak-ı Millî belgesi, Anadolu’nun Türk ve
Müslüman nüfusunun özgür oyları ile seçilip İstanbul’da
toplanan ve bu haliyle milli iradeyi temsil eden son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin kabul ve ilan ettiği bir belgedir.461 Milli
Mücadelenin hazırlık aşamasında benimsenen ve yukarıda
özetlemeye çalıştığımız üzere yerel ve ulusal kongrelerin
maddeleri içerisinde genişçe yer verilen teritoryal-çoğulcu
söylem, milli iradenin temsilcileri tarafından onaylanan Misak-ı
Millî belgesinde yer almakla resmiyet kazanmış, aynı zamanda
Türk-Müslüman nüfusun bu konudaki kararlılığını göstermiştir.
Özetle Misak-ı Millî belgesi Kurtuluş Savaşı’nın programını
çizmekle

kalmamış,

aynı

zamanda

düşman

işgalinden

kurtarılacak “vatan” sınırlarının tespitinde ve Mütareke Dönemi
ulusal kimlik algısının oluşumunda belirleyici olmuştur.462
Misak-ı Millî’nin maddeleri üzerinde yapılacak analiz bu
durumu açığa çıkarmak açısından önemlidir.
Misak-ı Millî’nin birinci maddesinde “…30 Teşrinievvel 1918
tarihli mütarekenin hin-i akdinde muhasım orduların işgali
461
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması ve Misak-ı Milli’nin kabulü
süreci hakkında bkz. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ulusal Direnişten
Türkiye Cumhuriyeti’ne, 2. Kitap, 2. Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, s.
72-86. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Son Meşrutiyet
1919-1920, C. 2, İkinci Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,
2004, s. 379-394. Mustafa Budak, Misâk-ı Milli’den Lozan’a, İdealden
Gerçeğe Türk Dış Politikası, 5. Baskı, Küre Yayınları, İstanbul, 2014, s. 141159.

Ferhat Tekin, Sosyolojik Açıdan Sınır: Hakkâri Örneği, (Yayınlanmış
Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012, s.
99.
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altında kalan aksâmının mukadderatı, ahalisinin serbestçe beyan
edecekleri ârâya tevfikan tayin edilmek lazım geleceğinden,
mezkur hatt-ı mütareke dahil ve haricinde dinen, örfen, emelen
müttehit ve yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ve fedakârlık
hissiyatıyla meşhun ve hukuk-u ırkîye ve içtimaîyeleriyle şerâiti

muhitiyelerine

tamamıyla

riayetkâr

Osmanlı-İslam

ekseriyetiyle meskun bulunan aksamın…” birbirinden ayrılamaz
bir bütün olduğu belirtilmiştir.463 Dikkat edilecek olursa gerek
Erzurum ve Sivas Kongreleri beyannameleri gerekse Misak-ı
Millî belgesinin birinci maddesinde “Türklük” ve “Türk milleti”
tarzında ifadelere bir kere bile olsa yer verilmemiştir. Siyasî
olarak “Osmanlılık”; dinî olarak da “Müslümanlık” üzerinden
yapılan

bir

kimlik

tanımlaması

söz

konusudur.

Dinen

Müslüman, siyasî açıdan Osmanlı olan ve bununla birlikte
beraber yaşama arzusuna sahip Anadolu’nun Türk, Kürt, Laz,
Çerkez vs. unsurlarının varlığından bahsedilmiştir. Nitekim
Ergun Özbudun’un da ifadesiyle Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut
vs. Müslüman unsurlar “monolitik (yekpare) bir kütle olarak”
MMZC, Devre 4, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 11, 17 Şubat 1336, s. 144.
Mete Tunçay birinci maddenin çeşitli kaynaklarda farklı şekilde yer aldığına
temas etmektedir. Mete Tunçay, “Misak-ı Millî’nin 1. Maddesi Üzerine”,
Birikim, C. 3, S. 18-19, 1976, s. 12-16. Karşılaştırma için bkz. Selahattin
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. 3, MEB Yayınları, Ankara,
1991, s. 19. Faik Reşit Unat, “Misak-ı Millî (Ahd-ı Millî Beyannamesi)”,
Aylık Ansiklopedi, No. 3, 1944, s. 92-93. Nejat Kaymaz, “Misak-ı Millî
Üzerine Yapılan Tartışmalar Hakkında”, VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15
Ekim 1976, TTK Basımevi, Ankara, 1977, s. 14. Türk Dış Politikası,
Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, 1919-1980, C. 1,
Ed. Baskın Oran, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 107 ve 221.
463
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görülmüş, bu karışım için “Türk” adı yerine “ânâsır-ı İslamiye”
ya da “camia-yı Osmanîye” adlandırmaları kullanılmıştır.464
Ayrıca Sezgi Durgun ve Bernard Lewis de Misak-ı Millî
belgesinde Türklerden değil, “Osmanlı İslamlarından” söz
edilmiş olduğuna dikkat çekmişlerdir. Özellikle Sevr’in yaratmış
olduğu parçalanma ve buna karşı oluşan savunmacı refleks
“yekpare/mono blok” bir Türk-Müslüman milli kimliğinin
doğmasıyla sonuçlanmıştır.465 Her şeyden önemlisi Misak-ı
Millî belgesine imza atan meclisteki mebusların kullandıkları
ifadeler dahi teritoryal-çoğulcu söylemi gözler önüne sermek
için yeterlidir. Örneğin Karesi (Balıkesir) Mebusu Abdülaziz
Mecdî Efendi için “Anadolu” dendiği zaman sadece kitaplardaki
sınırların anlaşılmaması, bu toprak üzerinde yaşayan bütün
halkları içine alan bir anlamın akla gelmesi gerekmektedir.
Abdülaziz Mecdî Efendi’nin, bazı mebusların “Anadolu” ve
“Türk” denildiği zaman “Erzurum ve Diyarbakır’dakiler ne
olacak?” sorusuna verdiği yanıt ise Türklüğün kapsamını izah
etmesi açısından önemlidir: “Ben anlıyorum ki, bu kürsüde ne
zaman Türk tarihi söylenirse bundan maksat Türk, Kürt, Laz,
Çerkez gibi ânâsır-ı muhtelife-i İslamîye’dir...” Bu sözlerin
ardından “Bu böyle midir?” sorusunu yönelten Mecdî Efendi’ye

464

Özbudun, a.g.e, s. 64.

465

Durgun, a.g.e, s. 133-136. Lewis, a.g.e, s. 350.
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mebusların “Hay hay böyledir” yanıtını verip alkışlamaları genel
kanıyı göstermesi açısından önemlidir.466
Edirne Mebusu Şeref Bey de meclis kürsüsünden yaptığı
konuşmasında

Türk-Müslüman

birlikteliğine

dair

şunları

söylemiştir: “… Efendiler biz Türkler ve Müslümanlar esasen
‘demokrat’ bir milletiz. Hiçbir vakit yükselip aşağıda kalmış bir
tabakayı çiğnemek katiyen bir Türk’ün aklından geçmez…
Bütün âlem-i İslam’da, bütün Müslümanlarda ve bütün
Türklerde carî olan bu aynı müsavattır…” Bu ifadeler Türk
denildiği zaman Anadolu coğrafyası üzerindeki Müslümanların
tamamının kastedildiğinin ve bunların birbiriyle kaynaşmış
yekpare bir kitle olarak görüldüğünün bir başka kanıtıdır.467
Ulaşılan tablo açık bir şekilde göstermektedir ki, Anadolu’da
ulusal

bir

devletin

temelleri

atılırken

“eski

düzenin

meşruiyetinden” azamî ölçüde istifade edilmiştir. Burada sözü
edilen

meşruiyet,

Türklük

ve

Müslümanlık

kavramlarının/kimliklerinin iç içe geçmiş olmasıdır. Bu durumu
dönemin siyasal ve sosyal koşullarının yarattığı zorlukları aşmak
adına devreye sokulan pragmatist bir tavır olarak adlandırmak,
bizce en doğru değerlendirme olacaktır. Başta Mustafa Kemal
Paşa olmak üzere Milli Mücadele’nin lider kadrolarına sirayet

MMZC, Devre 4, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 12, 19 Şubat 1336, s. 170171.
466

467

MMZC, Devre 4, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 11, 17 Şubat 1336, s. 144.
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etmiş olan söz konusu pragmatist tavrın nedenlerini ele almak
bir başka önemli hususu teşkil etmektedir.
Bülent

Tanör,

Ömür

Sezgin

ve

Nejat

Kaymaz

gibi

araştırmacılar, pragmatist tavrı dönemin koşullarında aramak
gerektiği düşüncesindedirler. Tanör’e göre bu dönemde Türk
milliyetçiliğinin çerçevesi henüz net bir şekilde çizilmiş
değildir. Bu belirsizliğin var olduğu bir dakikada İtilaf
Devletlerinin desteğini almış Rum ve Ermeni bölücü tezleri,
Anadolu’daki Türk olmayan Müslüman azınlık unsurlar
tarafından da örnek alınabilirdi. Bu nedenle “Camia-yı
Osmanîye” ve “Osmanlı-İslam ekseriyeti” ifadeleri Türklük
yerine tercih edilerek, İslamiyet bir amaç değil; araç
pozisyonunda kullanılmıştır. Neticede Anadolu’nun Türk ve
gayri Türk unsurları doğasında güçlü bir antiemperyalist
söylemi

barındıran

İslam

kimliği

altında

birleştirilmek

istenmiştir. İslamcılık siyasetini incelerken temas ettiğimiz
antiemperyalist karakter, Hıristiyan ordularının Anadolu’yu
işgal ettiği bir sırada pragmatist bir yaklaşımla bir kez daha
devreye sokulmuştur. İtilaf Devletlerinin Anadolu’da takip
ettikleri işgal siyasetinin ardında asıl güç olarak İngiltere’nin
varlığı dikkate alınacak olursa, İslam kimliğinin Milli Mücadele
boyunca dış politikada İngiltere’ye karşı önemli bir koz teşkil
edeceği düşüncesi de ön plandadır.468 Bu pragmatist yaklaşım,

Tanör, Kurtuluş, Kuruluş, s. 165. Bülent Tanör, Türkiye’de Kongre
İktidarları, 1918-1920, 1. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 332.
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dünya Müslümanlarının Anadolu’daki kurtuluş mücadelesine
maddî ve manevî desteğini çekmek açısından da önemlidir.
Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Şer’iye Vekâleti
Encümeni tarafından kabul edilen 9 Mayıs 1920 tarihli İslam
âlemine yönelik beyannamede Milli Mücadelenin amacının,
öncelikle İslam Halifesini esaretten ve “İslamiyet’in can
düşmanı ve bütün İslam âleminin celladı olan İngilizlerden”
kurtarmak olduğu ifade edilmiştir.469 Benzer yaklaşımı Milli
Mücadele’nin kritik dakikalarında, örneğin 16 Mart 1920’de
İstanbul’un resmen işgali sırasında da görmek mümkündür.
Mustafa Kemal Paşa, 17 Mart tarihinde “Âlem-i İslam’a”
hitaben

yayınladığı

“Ortaçağ’ın

şövalye

beyannamesinde
akınlarına”

İstanbul’un

benzeyen

bir

işgalini
tarzda

gerçekleştiğinin altını çizmiş ve saldırının Osmanlı saltanatından
ziyade, İslam âleminin dayanağı olan Hilafet makamına yönelik
olduğunu
Anadolu’da

ifade

etmiştir.

başlamış

olan

Beyannamenin
milli

hareket,

son

kısmında

“mücahedât-ı

mukaddese” yani kutsal mücadele olarak tanımlanmış ve tüm
Müslümanlar adına verilen bu mücadelenin “ruhaniyet-i
peygamberiye dayandığı” belirtilmiştir.470 Yine Mustafa Kemal
Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, Makaleler 3, 16. Baskı, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 61.
“Büyük Millet Meclisinin İslam Âlemine Hitabı”, Hâkimiyet-i Milliye, 13
Mayıs 1336, No. 29, s. 1. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV,
s. 334-335.

469

470

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, s. 271-272.
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Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin kazanılması üzerine
1 Eylül 1922’de Yemen Valisi İmam Yahya tarafından çekilen
telgrafa verdiği yanıtta “Âlem-i İslam’ı daima hâkimiyeti altında
bulundurmak isteyen Salip’e” yani Hıristiyanlara karşı Allah’ın
yardımıyla ve Peygamberin ruhanî desteğiyle zaferin kazanılmış
olduğu ifadelerini kullanmıştır.471
Ömür Sezgin, Millî Mücadele stratejisini Halife-Sultan’ın temsil
ettiği devlet iktidarına karşı “toplumsal hegemonyayı” tesis
etmek ve bunu sağlamak için dinsel ideolojiyi ön plana
çıkarmak şeklinde formüle etmiştir. Bu yaklaşımıyla Sezgin de
pragmatik tavrı ön plana çıkarmış ancak bu tavrın sadece
“taktiksel, basit bir aldatmaca” değil “nesnel koşulların zorladığı
bir uzlaşma” olduğunun altını çizmiştir.472
Nejat Kaymaz da teritoryal-çoğulcu söylemin varlık nedenini,
Mütareke Dönemi’nin sosyo-politik koşulları gereği pragmatist
bir yaklaşımla izah etmektedir. İşgalden kurtulmak için
emperyalist güçlere karşı birleşmek, ortak vatanın geleceği ve
ortak menfaatlerin söz konusu olması Kaymaz’ın ön plana
çıkardığı hususlardır.473
Mustafa Budak, Misak-ı Millî üzerine yaptığı kapsamlı
çalışmada insan unsuru açısından meseleyi ele almış ve birinci
471

BOA. HR. İM. 13/1-2.

Ömür Sezgin, Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu, 1. Baskı,
Birey ve Toplum Yayıncılık, Ankara, 1984, s. 14.
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Kaymaz, a.g.e, s. 12.
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maddede yer alan “hatt-ı Mütareke dâhil ve haricinde”
ifadesinden

hareketle

bölünmez

sınırlar

içinde

yaşayan

insanların en belirleyici kimlik özelliği olarak Osmanlı-İslam
çoğunluğu noktasına odaklanmıştır.474 Mustafa Budak da Ergün
Özbudun ve Nejat Kaymaz gibi Mustafa Kemal Paşa’nın 24
Nisan ve 1 Mayıs 1920 tarihli meclis konuşmalarına atıfta
bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa, 24 Nisan 1920 tarihli
konuşmasında Erzurum Kongresi’nin bir “hudud-u milli” yani
milli bir sınır çizdiğinden bahsetmiş, ancak bu sınırın sadece
askerî bir bakış açısıyla tespit edilmediğini vurgulamıştır. Asıl
önemli nokta ise söz konusu sınırlar içerisinde bulunan insan
unsurunun profilini veren şu ifadelerdir:
“… Fakat bu hudut dâhilinde tasavvur edilmesin ki, ânâsır-ı
İslamîye’den yalnız bir cins millet vardır. Bu hudut dâhilinde
Türk vardır, Çerkez vardır ve ânâsır-ı saire-i İslamîye vardır.
İşte bu hudut memzuc bir halde yaşayan, bütün maksatlarını
bütün manasıyla tevhit etmiş olan kardeş milletlerin hudut-u
millîsidir…

Vatan

hududu

dâhilinde

yaşayan

ânâsır-ı

İslamîye’nin her birinin kendine mahsus olan muhitine, adâtına,
ırkına mahsus olan imtiyazâtı bütün samimiyetle ve mukabilen
kabul ve tasdik edilmiştir…”475

474

Budak, a.g.e, s. 180-181.

TBMMZC. Devre 1, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 2, 24 Nisan 1336, s. 16.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 30.
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Mustafa Kemal Paşa’nın milli sınırlar içerisinde birbirine
“memzuc” yani birbiriyle karışmış, kaynaşmış kardeş İslam
unsurlarının varlığından söz ettiği ve bu unsurların maksatlarının
bir olduğu şeklinde özetlenebilecek çoğulcu-teritoryal yaklaşımı
benimsediği açıktır. Ergun Özbudun’un “geleneksel kriterler”
olarak adlandırdığı ve hem Türkçüler hem de İslamcılar için
meşru olan din ve vatan birlikteliği, Mustafa Kemal Paşa
tarafından Milli Mücadele’nin kırılgan ve kaygan siyasal
ortamında daha stabil bir zemin oluşturmak adına kullanılmıştır.
Onun, 1 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin
oluşturulması tartışmaları sırasında mecliste yaptığı konuşmada
da aynı yaklaşımı devam ettirdiği görülür. Mecliste sağlık işleri
ile ilgili meselelerden bahsedilirken Yusuf Kemal Bey’in
ülkenin bekasının “Türkün bekası” ve sağlığı ile mümkün
olacağını ifade etmesi, mebuslar arasında yeni bir tartışmayı
başlatmıştır. Söz alan Sivas mebusu Emir Paşa meclisin sadece
Türklüğü kurtarmak için toplanmamış olduğunu ifade ederek
“Türklük” adının tek başına kullanılmamasını rica etmiştir. Emir
Paşa’nın “Yalnız Türkler değil; Müslümanlar demek, hatta
Osmanlı demek kâfidir. Bu vatanda Çerkez, Kürt, Laz ve daha
birtakım kabâil-i İslamiye vardır…” sözleri bazı itirazlara sebep
olunca tartışmaya son vermek isteyen Mustafa Kemal Paşa,
Anadolu’daki İslam unsurlarının kardeşliği şeklinde tezahür
eden teritoryal-çoğulcu söylemi bir kez daha kullanmıştır.
“Meclis-i Âlînizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız
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Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat
hepsinden

mürekkep

ânâsır-ı

İslamîyedir,

samimî

bir

mecmuadır” cümlesiyle başlayan uzun konuşmasında Misak-ı
Millî sınırları içinde kalan unsurların çeşitliliğine temas etmiş ve
bu unsurların “millî sınırlar” içerisindeki tek bir ortak vatanda
yaşadığını hatırlatmıştır:
“…Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan
hudut meselesi tayin ve tespit edilirken… İşte hudud-u millîmiz
budur dedik. Hâlbuki Kerkük kuzeyinde Türk olduğu gibi Kürt
de vardır. Biz onları ayırmadık. Bununla birlikte muhafaza ve
müdafaasıyla iştigal ettiğimiz millet sadece bir unsurdan ibaret
değildir. Muhtelif İslam unsurlarından oluşmaktadır. Bu
topluluğu teşkil eden her İslam unsuru, bizim kardeşimiz ve
menfaatleri tamamıyla ortak olan vatandaşımızdır ve yine kabul
ettiğimiz esasın ilk satırlarında bu çeşitli İslam unsurları ki,
vatandaştırlar, birbirlerinin varlıklarına saygı duyduklarını ve
birbirlerinin her türlü hukukuna ırkî, içtimaî, coğrafî hukukuna
daima riayetkâr olduklarını tekrar ve teyid ettik. Binaenaleyh
menfaatlerimiz ortaktır. Kurtuluşu için çalıştığımız bu topluluk
yalnız Türk değil, yalnız Çerkez değil, hepsinin birleşiminden
oluşan bir unsur-u İslam’dır…”476

TBMMZC. Devre 1, İçtima Senesi 1, C. 1, İnikad 8, 1 Mayıs 1336, s. 16.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 74-75.
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Teritoryal-çoğulcu söylemin kullanılarak sınırları Misak-ı Millî
ile tespit edilmiş Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan İslam
unsurların birlikteliği yaklaşımının Milli Mücadele boyunca
hâkim bakış açısı olduğu görüşü yabancı araştırmacılar
tarafından da teyit edilmiştir. Örneğin Harold Temperley de
Misak-ı Millî’nin özelliklerini incelerken Mütareke hattının
kuzeyinde kalan ve Arap olmayan Osmanlı-Müslüman nüfusun
çoğunlukta olduğunu, topraklarının bölünmez bir siyasî bütün
oluşturduğunu ifade etmiştir. Temperley’e göre Arap olmayan
Osmanlı-Müslümanlardan kastedilen Mustafa Kemal Paşa’nın
da

meclis

konuşmasında

vurguladığı

Türk,

Kürt

vs.

unsurlardır.477 Bernard Lewis de Mustafa Kemal’in ister ırken,
ister dinen belirlenmiş olsun ulusal sınırlar ötesindeki belirsiz ve
daha geniş herhangi bir varlık için değil; Anadolu coğrafyası
üzerindeki İslam unsurları için, Türkiye halkı için savaştığı
düşüncesindedir. Lewis, bu değerlendirmesi ile Mustafa
Kemal’in ortak menfaatler kavramına öncelik verdiğini, işgal
altında yaşayan tüm Anadolu halklarının kurtuluşu için
mücadele ettiğini ifade etmek istemiştir.478
Mustafa Kemal’in bu pragmatist yaklaşımının Milli Mücadele
boyunca devam ettiği görülür. Misak-ı Millî sınırlarını
kastederek yaptığı Meclis’in 16 Ekim 1921 tarihli gizli celse
477

Harold V. W. Temperley, A History of The Peace Conference of Paris,
Vol. VI, London, 1924, s. 54.
478

Lewis, a.g.e, s. 350.
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konuşmasında yer verdiği

“Hattı mütareke nedir, var mıdır

böyle bir hat? Yoktur… Yalnız biz Erzurum Kongresi’ni
yaparken anavatanı düşünerek bir hudut olmak lazım gelir, o
zaman

dedik

ki,

hâkim

bulunduğumuz

hat

bizim

hududumuzdur…” ifadeleri bu durumun göstergesidir.479
Görüldüğü üzere kongreler döneminde başlayıp, Misak-ı
Millî’nin ilanıyla birlikte resmiyete dökülen teritoryal-çoğulcu
söylem, kederde ve sevinçte bir, menfaatte bir olan ve ortak
vatan toprağı üzerinde yaşayan İslam unsurlarının kardeşliği
şeklinde tezahür etmiş Milli Mücadele boyunca kullanılmıştır.
Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, gerek Mebusan Meclisi
gerekse Büyük Millet Meclisi çatısı altında yer alan ve milli
mücadeleyi destekleyen isimlerin etrafında toplandığı ortak
söylem, İslam unsurların birlikteliği söylemi olmuştur. Dikkat
edilecek olursa kongrelerde ve Misak-ı Millî belgesinde
“Türklük” ifadesine yer verilmemiş, Emir Paşa’nın Büyük
Millet Meclisi’nde de dile getirdiği gibi “Türklük” dendiği
zaman çoğulcu bir yaklaşımla Anadolu’daki Müslümanlar
kastedilmiştir.
3. Basında Türkçülüğün ve İslamcılığın Sentezi
Dönemin reel koşullarının şekillendirdiği pragmatist yaklaşım
sadece Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin lider kadrosunda
TBMMGCZ, Devre 1, İçtima Senesi 2, C. 2, İnikad 94, Celse 1-2, 16 Ekim
1921, s. 354.
479
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görülmekle kalmamış, teritoryal-çoğulcu söylem o dakikaya
kadar İslamiyet’le milliyetçiliğin bağdaşamayacağını ve bu
nedenle milliyetçiliğin reddini savunan isimlerin de bu
pragmatizmi benimsemesiyle sonuçlanmıştır. Bu pragmatist
yaklaşım Milli Mücadele koşullarında İslamcılık ve Türkçülük
fikirlerinin sentezlenmesini beraberinde getirmiştir ki, bu
sentezin en izlerini en iyi şekilde görebileceğimiz yer elbette
Anadolu ve Milli Mücadele yanlısı İstanbul basını olmuştur.
Milli Mücadele hareketini destekleyen İstanbul gazetelerinden
“Tevhid-i Efkâr”da yer alan ve Sakarya Savaşı günlerinde
tesadüf eden bir yazıda Türklerin asırlarca İslamiyet’e hizmet
ettiği, bunun için kanını ve canını esirgemediği, “bugün bile
Sakarya’nın Türk kanıyla kızıl aktığı” belirtilmiştir. Türk,
sadece kendisi için değil bütün İslamiyet için hayatını ortaya
koyduğu bu “mücâhede-i millîyede” sahip olduğu silahları
çoktur. “Cenâb-ı Hakk’ın inayeti, Peygamberimizin imdadı ve
milletimizin azim ve imanı.” Yazı, Türk milletinin kendisine
verilmiş olan ve asırlardan beri ifa ettiği “İslam’ın nigahbânı ve
müstâhlisi” yani koruyucu ve kurtarıcısı vazifesini şan ve şerefle
devam ettireceği ifadeleriyle son bulmuştur.480
Türkçülerin, İslamcılarla orta yolu bulma çabaları içerisinde
sıklıkla temas ettiğimiz, Türklerin İslamiyet’in koruyucusu vasfı
Milli Mücadele günlerinde bir kez daha ortaya çıkmış,

480

“Sene-i Cedîde-i İslamîye”, Tevhid-i Efkâr, 5 Eylül 1337, No. 3114, s. 1.

OSMANLI AYDINLARININ İSLAMCILIK VE TÜRKÇÜLÜK SİYASETLERİ
ÜZERİNE TARTIŞMALARI ÇATIŞMA, UZLAŞI, SENTEZ | 325

Anadolu’da elde edilecek başarı ya da başarısızlığın yalnız
Türklerin değil; tüm İslam âleminin geleceğini etkileyecek bir
sonucu doğuracağı fikri işlenmiştir. Aynı bakış açısı Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin yarı resmi yayın organı niteliğindeki
“Hâkimiyet-i

Milliye”

gazetesine

de

hâkim

olmuştur.

İslamcılıkla harmanlanmış milliyetçi yaklaşım ve Türkçülük ile
İslamcılığın doğalarında var olan antiemperyalist söylem, başta
İngilizler olmak üzere emperyalist işgalci güçlere karşı
bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir sırada “Hâkimiyet-i
Milliye” gazetesinin sıklıkla kullandığı iki önemli silah
olmuştur. Ayrıca Milli Mücadelenin işgal altındaki İstanbul’u ve
esir pozisyonundaki Halife-Sultanı kurtarmayı amaç edinen bir
hareket olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bunun için
toplandığı söylemi de sıklıkla kullanılmıştır.481 Daha çok dinî
kavram ve motiflerle süslenmiş bu metinlerde vatanın kutsallığı,
kutsal olan şeylerin mahremiyeti ve bunlar için mücadele
etmenin

önemi

vurgulanmıştır.482

İslamcılık

siyasetini

incelerken, bu siyasetin içeride imparatorluğa temel teşkil
481
“Büyük Millet Meclisi’nin Millete Beyannamesi”, Hâkimiyet-i Millîye, 28
Nisan 1336, No. 25, s. 1. “Zişân-ı Halifemiz Efendimize Milletimizin
Sadakati”, Hâkimiyet-i Millîye, 1 Mayıs 1336, No. 26, s. 1.

“Euzu billahi mineş-şeytanır racim. Bismillahirrahmanırrahim” şeklinde
dikkat çekici başlığın kullanıldığı yazılardan birinde, işgal güçlerinin Fatih
Camii’ni, Ayasofya Camii’ni kilise yapmak ve Müslümanları İstanbul’dan
kovmak istedikleri, ancak halkın silaha sarılıp birleştiği, Meclisin açılmasıyla
da fenalıkların ortadan kalktığı ve milletin camilere doluştuğu ifade
edildikten sonra, “İngiltere’nin Müslümanların ölmediğini sonunda anladığı”
ifadelerine yer verilmiştir. “Euzu billahi mineş-şeytanır racim.
Bismillahirrahmanırrahim”, Hâkimiyet-i Millîye, 13 Mayıs 1336, No. 29, s. 3.
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edecek aslî unsur yaratma işlevini yerine getirirken dış siyasette,
başta İngiltere olmak üzere Batı emperyalizmine karşı bir kalkan
işlevi göreceğine temas etmiştik. İslamcılık siyasetinin bu
pragmatist yönü Milli Mücadele yıllarında da hem iç hem dış
siyasette kullanılmak istenmiştir. Bu doğrultuda dağılan
imparatorluk topraklarından geriye kalan Anadolu coğrafyası
üzerinde verilen kurtuluş mücadelesinin aslî unsuru yalnız Türk
değil; Anadolu’daki İslam unsurların tamamı olacaktır. İslamî
söylem dış politikada kullanılmış, Ankara Hükümeti’nin
Müslüman âlemine seslenip, kendisine uluslararası arenada
destek bulmaya çalıştığı yazılarda ön plana çıkarılmıştır.483
Mahmut

Esat

Bey,

“Hâkimiyet-i

Milliye”

gazetesinde

yayınladığı “Yeni Türkiye’nin Mânâsı” başlıklı yazı dizisinde,
Birinci Dünya Savaşı’nın galibi kapitalist ve emperyalist Avrupa
devletleri karşısında büyük bir mücadele başlatan “Yeni
Türkiye’nin”, içeride ve dışarıda yeni bir siyasî tavır sergilemek
zorunda

olduğunun altını

çizmiştir.

İç

siyasette

“Yeni

Türkiye’nin” takip edeceği yol “Halk devleti” olmaktır. Bu
noktada “Biz Türkiyeliler” ifadesini kullanan Mahmut Esat Bey,
Anadolu coğrafyası üzerinde yaşamakta olan halkın bir takım
ortak paydalar etrafında birleşmekte olduğuna işaret etmiştir:

“Büyük Millet Meclisi’nin İslam Âlemine Hitabı”, Hâkimiyet-i Millîye, 13
Mayıs 1336, No. 29, s. 1. “Âlem-i İslam’a Hitap”, Hâkimiyet-i Millîye, 17
Mayıs 1336, No. 30, s. 1-2.
483
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“… Biz Türkiyeliler ve biz Türkler, vatanımızı müdafaaya karar
verdiğimiz günden beri memleketimizin siyasî, içtimaî, iktisadî
vaziyetinde bir yenilik vücuda getirmek davasında bulunuyoruz.
Bir yenilik ki, varlığını mukaddes kitapların, yeni hukukun
bütün insanlığa, bütün milletlere tanıdığı aziz esaslardan alsın.
Ölüm tehdidi karşısında yeni baştan ayaklanan ‘Yeni Türkiye’,
her varlığının dâhilde Saray ve tabilerince, hariçte dünya
harbinden galip çıkan kapitalist ve emperyalistlerin siyasetince
esir edilmek istendiğini gördü. Böylelikle sebeplerini Osmanlı
tarihinden ve dünya tarihinden almış siyasî hadiseler, Türkiye
halkını ve en başta Türkiyeli müstahsilleri yeni baştan silaha
sarılmak mecburiyetinde bıraktı…”484
Milli

Mücadele’nin

içinde

şekillendiği

dönemin

adeta

fotoğrafını çeken bu ifadelerde Mahmut Esat Bey, öncelikle
“Türkiyelilerin” ve “Türkiye halkının” siyasal, sosyal ve
ekonomik açıdan yeni bir düzen, yeni ortak bir gelecek
kurgulama niyetinde oldukları gerçeğine işaret etmektedir.
Ancak dikkat edilmelidir ki, Mahmut Esat Bey ortak geleceği
kurgularken buna temel olarak kullandığı argümanlar arasında
modern hukukun yanında “ilahî hukuka” da yer vermiş,
“mukaddes kitapların” getirdiği hukukî düzeni, yani “şeriatı”
reddetmemiştir. “İlahî hukuk” kavramının pragmatist bir
yaklaşımla Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan Müslüman
Mahmut Esat, “Yeni Türkiye’nin Mânâsı-1”, Hâkimiyet-i Milliye, 9
Teşrinisani 1337, No. 348, s. 1.
484
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halkların ortak paydası olarak kullanılması konumuz açısından
önemlidir. Bu yaklaşım üzerinden hareket edildiğinde Mahmut
Esat Bey’in “Türkiyeliler” ifadesinin içini Anadolu coğrafyası
üzerinde yaşamakta olan Türk, Kürt, Çerkez, Laz vesaire
Müslüman unsurlarla doldurduğu açıktır. Milli Mücadele
karşısında azınlıkların olumsuz tavır takındığı ve bundan daha
önemlisi

TBMM

içerisinde

gayrimüslim

unsurlara

yer

verilmediği bir ortamda zaten bunun aksini düşünmek pek
mümkün

değildir.

İkinci

olarak

Mahmut

Esat

Bey,

“Türkiyeliler” için içeride ve dışarıda ortak iki düşmanın
varlığına dikkat çekmektedir ki, bunlar Saray ve emperyalist
işgalci güçlerdir. Bu iki düşman karşısında “Türkiye halkı”
silaha sarılmak zorunda kalmıştır.
Yine “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde yer alan ve Büyük
Taarruzun başarı ile devam edip, Yunan Ordusunun büyük bir
bozgun halinde Uşak’a doğru çekildiği günlerde yayınlanmış
“İslam’ın İhyası” başlıklı makalede, bundan sonra İslam tarihini
inceleyecek her araştırmacının mutlaka değinmek zorunda
olduğu üç önemli kırılma noktasından, “üç büyük hadisenin”
varlığından söz edilmiştir. Bunlar sırasıyla Uhud Savaşı, Hz.
Muhammed’in vefatı ve üçüncüsü ise Milli Mücadeledir.485
Yeryüzünde

yaşayan

yüz

milyonlarca

Müslümandan,

“ecnebilerin esareti” altına girmemiş olan sadece birkaç on
milyondur. Esir milyonlarca Müslümanın ümidi, “Türkiye
485

“İslam’ın İhyası”, Hâkimiyet-i Milliye, 31 Ağustos 1338, No. 594, s. 1.
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Türkleridir” ve hepsinin gözü, kulağı Anadolu’ya çevrilmiştir.
Çünkü burası “İslamiyet’in son siperidir.” Ancak bu dakikada
tarih adeta canlanmaktadır. Uhud Savaşındaki yenilgiden sonra
Müslümanların imanı nasıl sınandıysa, nasıl ki Peygamberin
vefatından sonra Arabistan’da kargaşa hâkim olmuşsa, bugün de
ölüm kalım mücadelesinin verildiği şu dakikada Anadolu’nun
gerçek “iman sahibi” “Türk-Müslüman ahalisi” de bir tarafta
vatanın kalbine kadar sokulmuş İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal
kuvvetleri ile diğer taraftan da Padişah, Bâb-ı Âlî, Ferit Paşa,
Hoca Sabri, Yunan Ordusu, Lloyd George ile sınanmaktadır.
Gerçek iman sahibi “hak ve hukuka inanan o hakiki müminler”,
mücadelelerine

devam

ederek

İslamiyet’in

son

siperini

savunmuştur. Bu mücadelenin kazanılması ile “bütün Türk
milletinin, bütün İslamiyet’in, bütün Şarkın” kalbi mutlulukla
doludur. Bu yazı bütünüyle değerlendirildiğinde Türk tarihinin
son derece önemli bir olayının, büyük bir kırılma anının İslam
Tarihi içerisinde zikredildiği dikkat çekmektedir. Bu yaklaşım
II. Meşrutiyet Dönemi tartışmalarında Türkçülerin temel
tezlerinden biri olan Türk ve İslam tarihinin birbirinden
ayrılamayacağı, dolayısıyla Türk ve Müslüman kimliklerinin
birlikteliğini savunan yaklaşımın uzantısıdır. geçmiş olduğu
İkinci olarak Anadolu ve Türk milletinin başarı ya da
başarısızlığı aynı zamanda İslamiyet’in ve İslam milletlerinin
felaketi ile eş değer tutulmaktadır ki, bunun İslamcı ve Türkçü
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aydınlar tarafından ortak bir yaklaşım olarak ele alındığı
yukarıda ifade edilmişti.
Türkçülüğün önde gelen isimlerinden Hamdullah Suphi Bey,
“Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde yayınlanan konferanslarında
genel itibariyle “Türk kimdir ve Türk’te ne arıyoruz?” sorusuna
yanıt aramıştır.486 Hamdullah Suphi Bey’e göre din, bir rabıta
olması nedeniyle milletlerin doğuşunda önemli bir yere sahiptir.
Buradan hareketle de birbirine düşmanmış gibi algılanan din ve
milletin aslında birbirine yardımcı olduğu fikrini işlemiştir.
Bunu yaparken de “dil” ve “din” unsurlarının milletin
oluşumunda nasıl yardımlaştıklarını açıklar. Her şeyden önce
“bir dil ve bir din ruhlarda tam bir vahdet için en esaslı iki
şarttır.” Ona göre “aynı din ve aynı dil bir halkın fertlerini
kucakladıktan sonra, milliyet en kuvvetli temellere istinat etmiş
olur.” “Yalnız biz, dinin mağlup unsurları harekete geçirmek
için hâsıl edeceği tesirleri” vatanımız işgal edilinceye kadar
anlamadık diyen Hamdullah Suphi, dinin bu gücünü Türklerin
geç kavramış olduğuna dair bir eleştiri getirir ve ardından da şu
soruları sıralamıştır: “Türk kimdir? Biz Türklük çerçevesinin
içine kimleri alacağız, kimleri almayacağız, kim bizdendir ve
kim bizden ayrıdır?” Bu sorulara yanıt vermeden önce de şu
ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini belirtir:

Hamdullah Suphi, “Dil Birliği, Din Birliği”, Hâkimiyet-i Milliye, 26
Kanunievvel 1338, No. 696, s. 2.
486
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“… Bütün milletler muhitten merkeze bir hareket yaparlar,
etrafında toplanıp kendilerine çekerler; biz merkezden muhite
bir hareket yaparız, kendimizden alır, dağıtır, uzaklaştırırız. Biri
Karadeniz sahillerinden geldi mi, o Laz’dır… Biri cenup
havalisinden geldi mi, Arap’tır. Lisan hudutlarında yaşadıkları
için Türklük hissini en hakiki bir ateşle duyan Maraş, Birecik,
Antep ve bütün Antakya Türkleri, zorla, Türk kalmaktaki bütün
ısrarlarına, milliyetlerindeki bütün aşk ve kuvvete rağmen
Arap’tırlar. Biz onları Araplığa doğru iteriz. Şark vilayetlerinden
gelen Kürt’tür. Hele Rumeli’nden geldiniz mi Arnavut olmaktan
kurtulamazsınız…”
Bu

ayrıştırmacı

yaklaşımı

gülünç

olarak

değerlendiren

Hamdullah Suphi Bey için tek bir cümleyle ve adeta bir
kuralmışçasına Türk’ü tarif etmek mümkündür. Ona göre
“Dilleri ve dinleri bizden olduğu halde, kalpleri yabancı olanlar,
bizden değildir. Ayrı ayrı maksatların cazibesine kapılmış
olanlar, bizim sevdiğimiz, bizim hürmet ettiğimiz şeylere karşı
kayıtsız kalanlar bizden değildir. Topraklarımız içinde eğreti bir
adam vaziyetinde oturarak, ilk felakette nesi varsa toplayacak,
Türk vatanının haricinde hususî bir vatan arayacak olanlar
bizden değildir…”
Bu haliyle Hamdullah Suphi Bey, milleti oluşturan iki kuvvetli
unsur olan dil ve dinin arasına başka unsurları da ilave etmiştir.
“… Diliyle, diniyle bizden olduğu gibi emeliyle de bizden
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olduğunu bütün mazisiyle gösteren bir kimseye biz nasıl ‘Seni
reddediyoruz’ diyebiliriz. Biz, aramıza yerleşerek evinde Türkçe
konuşan, çocuğunu Türk mekteplerinde okutan, kızını oğlunu
Türklerle evlendiren ve en halis Türk’ten bile dikensiz
memleket sadakatini kendini hayatında gösteren bir adama soy
sop mülahazasıyla biz nasıl yabancılık isnat ederiz?” diyen
Hamdullah Suphi Bey Türk’ü şu şekilde tanımlar:
“Türkçe konuşan, Müslüman olan ve Türkçülük sevgisini
taşıyan Türk’tür. Biz onda dil birliği, din birliği ve dilek birliği
arıyoruz.”
Dikkat edilecek olursa Hamdullah Suphi Bey, milleti oluşturan
etkenler arasında dil ve dini ön plana çıkarmakla birlikte Milli
Mücadelenin kendine has koşulları gereğince emel birlikteliği,
beraber yaşama arzusu, ortak vatan gibi unsurları da eklemiştir.
Onun yaptığı bu “Türklük” tanımı, İslamcılık ve Türkçülük
fikirleri arasında gidip gelen son dönem Osmanlı aydınının
düşünsel serüvenini özetlemesi ve ulaştığı sentezi göstermesi
açısından da önemlidir. Ayrıca Hamdullah Suphi Bey, “Türk
vatanı haricinde hususî vatan arayanlar bizden değildir” diyerek
1918’de Türk Ocağı Kongresindeki Pantürkist tavrından
tamamen uzaklaşmış olduğunu da gözler önüne sermiştir. Artık
Türkçüler için anavatan olarak yalnızca “Anadolu” ve onun
üzerindeki Müslüman unsurların geleceği söz konusudur.
Hamdullah Suphi’nin, “biz, dinin mağlup unsurları harekete
geçirmek için hâsıl edeceği tesirleri vatanımız işgal edilinceye
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kadar anlamadık” değerlendirmesini Anadolu’nun Müslüman
unsurları adına bir öz eleştiri olarak kabul etmek yanlış olmaz.
Zaten en başından beri Türkçülerin, Ahmet Ağaoğlu ve Ziya
Gökalp başta olmak üzere, İslamiyet’i reddetmedikleri ve
kimliği oluşturan unsurlar arasında dine yer verdikleri gerçeğine
yukarıda değinmiştik. Bu anlamda Milli Mücadele yılları
içerisinde asıl değişim rüzgârı İslamcılar arasında esmiştir. Milli
Mücadele yıllarının kendine has şartları o dakikaya kadar
İslamiyet’le milliyetçiliğin bağdaşamayacağını ve bu nedenle
milliyetçiliğin reddini savunan isimleri de bu pragmatizmi
benimsemeye,

teritoryal-çoğulcu

söylemi

savunmaya

zorlamıştır. Bu değişimi “Sebilürreşad” kadrosu üzerinden
okumak mümkündür.
Aslında

Sebilürreşad’ın

Milli

Mücadelenin başlangıcında

Türkçülük karşıtı tavrında net bir değişiklik yoktur. Milliyetçilik
onlar için hala zararlı, bölücü bir fikirdir ve Cahiliye Devrinin
“asabiyet” fikriyle aynıdır. Örneğin derginin 1 Ocak 1920 tarihli
sayısında yer alan “Kavmiyetçilik Hastalığı” başlıklı yazıda
Türkçülük namıyla türeyen “komitacılığın” İslam unsurlarının
bağlarını gevşetmeye devam ettiği iddia edilmiştir.487 Daha da
ilginci

İslamcıların

gözünde

Türkçüler,

yukarıda

İkinci

Meşrutiyet dönemi tartışmalarında gördüğümüz üzere, “dinsiz
ve ahlâksız kimseler” olma vasıflarını da sürdürmektedirler.
“Kavmiyetçilik Hastalığı”, Sebilürreşad, 1 Kanunisani 1336, C. 18, Aded:
453, s. 131.
487
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Örneğin 12 Aralık 1919 Cuma günü, Beyazıt Türk Ocağı
Konferans Salonu’nda kadın ve erkek müzisyenlerden oluşan
karma bir orkestranın verdiği konser, Sebilürreşad sayfalarına
taşınmış ve bu durum İslam adabına ve ahlâkına aykırı olarak
nitelendirilmiş,

Türkçülerin

Türk

kızlarını

sahnelerde

oyunculuğa, ocaklarda şarkıcılığa teşvike devam etmeleri
halinde memlekette edep ve faziletten bahsedilemeyeceği
belirtilmiştir.488
Türkçülere

karşı

bu

tavır

devam

etmekle

birlikte,

“Sebilürreşad”ın Anadolu coğrafyasını “ortak vatan” ve bu
vatan üzerindeki Müslüman unsurların tek bir millet olduğu
şeklinde teritoryal-çoğulcu söyleme sahip yazılara yavaş yavaş
yer vermeye başladığı da dikkat çekmektedir. Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin toplanması için 1919 seçimlerinin devam
ettiği sırada kaleme alınmış bir makalede, “kutsal vatan
topraklarının” işgal edildiği, doğu illerinin ve İzmir’in düşman
eline geçtiği bir sırada Anadolu’nun Müslüman ahalisinin gür
bir şekilde sesini işittirmek için “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk

Cemiyeti”ni

devamında

kurduğu

ifade

edilmiştir.

“Milletin sinesinden kopan bir ses”

Yazının
olarak

nitelendirilen bu örgütlenmenin Müslüman milletinin varlığına
kanıt teşkil ettiği hatırlatıldıktan sonra, vatanın tehlikede olduğu
şu sırada her türlü siyasî ayrılığın bir kenara bırakılarak, “din ve
“Türk Ocağındaki Münasebetsizlikler Hakkında”, Sebilürreşad, 18
Kanunievvel 1335, C. 18, Aded: 452, s. 120.
488
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millet,

vatan

ve

istiklal”

davası

etrafında

birleşilmesi

istenmiştir.489 Yine seçim münasebetiyle kaleme alınan bir
yazının ilk cümlesi “Osmanlı Müslüman kardeşler!” hitabıyla
başlamış ve ortak vatanın tehlikede olması karşısında birleşmek
çağrısı yapılmıştır.490
Sebilürreşad’ın tavrındaki değişiklik asıl olarak İstanbul’un 16
Mart 1920’de emperyalistler tarafından resmen ve kanlı bir
şekilde

işgalinden

sonra

gözlemlenmektedir.

Hıristiyan

ordularının İslam Halifesinin ve Türk imparatorluğunun
başkentini işgali, dini ve milliyetçi duyguların kabarmasına yol
açmıştır. Bu ortamda “Müslümanların hukukunu müdafaa
hususunda

hiçbir

tesir

altında

kalmama”

iddiasındaki

Sebilürreşad, Kasım 1920’de Kastamonu’ya taşınmış ve burada
ulusal hareketle daha sıkı bir temasa geçme imkânı bulmuştur.491
Bu temas, İslam unsurların birlikteliği, kardeşliği söylemine
sahip Milli Mücadele hareketi ile teritoryal çoğulcu söyleme
sempati ile yaklaşan Sebilürreşad kadrolarının buluşması
açısından

önemlidir.

Sebilürreşad’ın

212’nci

sayısında

Türkçülere karşı açılan “mücâhede-i dindâranede” aktif rol
“Hukuk-ı Millîyenin Müdafaa ve Muhafazası İçin Milletin Kelime-i
Vahide Etrafında Toplanması”, Sebilürreşad, 16 Teşrinievvel 1335, C. 18,
Aded: 444, s. 21-22.

489

“İntihabat Münasebetiyle Müslümanlara Vesâyâ”, Sebilürreşad, 16
Teşrinievvel 1335, C. 18, Aded: 444, s. 23-24.
490

“Anadolu’da Sebilürreşad”, Sebilürreşad, 25 Teşrinisani 1336, C. 18,
Aded: 464, s. 265.

491
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alarak Türkçülük ve milliyetçilik karşıtı yazılarını yukarıda
incelediğimiz Mehmet Akif, bu dakikaya kadar milliyetçiliği
“tefrika” olarak görüp imparatorluğun dağılmasına sebep
olacağı endişesini yaşarken, bundan sonraki süreçte Milli
Mücadele’nin en önemli isimlerinden biri olarak karşımıza
çıkmış, şimdiye kadar reddettiği “millet” ve “milliyetçiliği”
kaleme aldığı İstiklal Marşı’nda etkili bir silah olarak
kullanmıştır. Akif’in, İstiklal Marşı’nda daha önce reddetmiş
olduğu “milletim” kelimesine dört, “ırkım” kelimesine iki defa
yer verip; teritoryal bir yaklaşımla “yurdum” ve “vatan”
kelimelerini de üç defa kullanması dikkat çekicidir.492 Bununla
birlikte Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nda, hem Türkçülüğün
hem

de

İslamcılığın

doğasında

bulunan

antiemperyalist

savunmacı refleksi ön plana çıkararak Batı medeniyetini tek dişi
kalmış bir canavara benzettiği de görülmektedir.
Dönemin koşullarından kaynaklı pragmatist yaklaşımı ve bunun
sonucunda tavır değişikliğini II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet
dönemi İslamcılarının önemli isimlerinden ve aynı zamanda
Mehmet

Akif’in

damadı,

Ömer

Rıza

(Doğrul)

Bey’in

yazılarında da görmek mümkündür.493 Ömer Rıza, Misak-ı Millî
kararlarının Mebusan Meclisi’nde kabul edildiği güne tesadüf
“İstiklal Marşı”, Sebilürreşad, 17 Şubat 1337, C. 18, Aded: 468, s. 306.
Çetinsaya, İslamcılıktaki Milliyetçilik, s. 425.
492

Ömer Rıza Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bkz. Ali Akpınar, “Çok
Yönlü Bir Kişilik Olarak Ömer Rıza Doğrul (1893-1952)”, I. Burdur
Sempozyumu, Burdur, 2007, s. 439.
493
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eden 28 Ocak 1920 tarihli “Tasvir-i Efkâr” gazetesinde kaleme
aldığı ve daha sonra “Sebilürreşad”ta da yayımladığı “Uhuvvet-i
İslamîyenin İnkişâfı” başlıklı yazısında, milliyetçilik fikrini
“taassup” olarak değerlendirmiş ve bu fikrin İslam âlemini
parçalamak isteyen emperyalist Batı tarafından Müslümanlar
arasında yayılma çalışıldığını savunmuştur.494 Ancak çok
geçmeden

İtilaf

Devletlerinin

İstanbul’u

resmen

işgali

sonrasında İslamcı isimler arasında görülen “milliyet” fikrine
karşı sempati eğilimi ve “ortak vatan” Anadolu coğrafyası
üzerinde yaşamakta olan İslam unsurların birlikteliği söylemi
Ömer Rıza tarafından da benimsenmiştir. Milli Mücadele’nin en
kanlı yılı olarak tarihe geçen 1921’de Yunan ordusunun
Anadolu’da yarattığı tahribat ve özellikle Sakarya Zaferi’nin
kazanılması “ortak vatan” ve “ortak menfaatler” etrafında
şekillenen

“İslam

kardeşliği”

söylemini

daha

da

kuvvetlendirmiştir. Bu kapsamda Mayıs 1922’ye gelindiğinde
Ömer Rıza’nın “Tevhid-i Efkâr” gazetesinde kaleme aldığı
“Misak-ı Millîmiz, Bir Misak-ı İslamî’dir” başlıklı yazısı son
derece önemlidir.495 Ömer Rıza, İslamiyet’in daha başında
müşriklerin baskı ve zorlamasıyla karşılaşan ve ilerleyen
aşamada da canlarından ve yurtlarından edilen Müslümanların
Ömer Rıza, “Uhuvvet-i İslamiyenin İnkişâfı”, Tasvir-i Efkâr, 28
Kanunisani 1336, No. 2972, s. 3. Ömer Rıza, “Uhuvvet-i İslamiyenin
İnkişâfı”, Sebilürreşad, 5 Şubat 1336, C. 18, Aded: 457, s. 175-176.

494

Ömer Rıza, “Misak-ı Millîmiz, Bir Misak-ı İslamî’dir”, Tevhid-i Efkâr, 17
Mayıs 1338, No. 3366, s. 2.

495
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mücadelesi ile Milli Mücadeleyi aynı dava olarak görmüştür.
Allah’ın Kur’an’da Müslümanlara savaşmayı emretmesinin
amacı öncelikle Müslümanlara kılıç çekip onları evlerinden ve
yurtlarından

kovanlara

karşı

“müdafaa-i

nefs”

ederek

vatanlarının kurtarılmasını sağlamaktır. İkincisi ise hiçbir baskı
altında

kalmadan

Müslümanların

dinini

serbestçe

yaşayabilmelerini temin yani “hürriyet-i dinîyeyi tesis etmektir.”
Bu iki hususa dikkat çeken Ömer Rıza, bu gayelerle “bugünkü
mücahedemizin” gayeleri arasında paralellik kurmuştur. Kur’anı Kerim Müslümanlara, sizi evinizden ve yurdunuzdan
çıkaranlara karşı nefsinizi müdafaa edin ve sizden gasp ettikleri
topraklarınızı

geri

alın

diye

emrediyorsa,

“Mücahede-i

Milliyemizin” birinci gayesi de Yunanlıların işgal ve yağma
edip, “ahali-i İslamiyeyi en feci igtisafa” uğrattıkları işgal
sahalarımızı kurtarmak, “İzmir’imizi, Bursa’mızı, Edirne’mizi
agûş-u İslam’dan” yani İslam’ın bağrından zorla koparılan vatan
parçalarını geri almaktır. Ömer Rıza’ya göre Milli Mücadele,
ortak vatanın işgalden kurtarılmasıyla birlikte memleketimizin
adlî, malî, iktisadî gelişimine engel olan düzenlemelerin
kaldırılması, “Müslümanların tamamıyla hür ve müstakil olarak
yaşamalarını” hedeflemiştir.
Dikkat edilecek olura Ömer Rıza, İslamiyet’in ilk yıllarındaki
mücadele ile “Mücahade-i Milliye” olarak adlandırdığı Milli
Mücadeleyi amaç açısından bir tutmuş, bunu bir nefs-i müdafaa
ve İslamiyet’in bir şartı olarak değerlendirmiştir. Onun için Milli
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Mücadele, Kur’an-ı Kerim’in, yani Allah’ın, buyruğunu yerine
getirmek için başlatılmış bir davadır. Dikkat edilmesi gereken
ikinci nokta, tıpkı Mehmet Akif gibi Ömer Rıza da
antiemperyalist yaklaşımı benimsemiş ve Milli Mücadele’nin
Türk-Yunan çatışması

üzerinden aslında

İslam-Hıristiyan

mücadelesi olduğunu savunmuştur. Yine Akif gibi o da “yurt”
ve “vatan” kavramları ile “İslam milleti” kavramını sıklıkla
kullanmış, Anadolu’nun İslam unsurlarını ortak vatanın
savunulması

ve

ortak

menfaatler

etrafında

birleştirerek

teritoryal-çoğulcu söylemi kabul etmiştir. Bununla birlikte Ömer
Rıza’nın “ortak vatan” toprağı üzerinde sadece Müslüman
unsurları kabul etmeyip, Anadolu’nun gayrimüslim unsurlarını
da kucaklayan bir yaklaşıma sahip olduğu görülür. Bu açıdan
Milli Mücadelenin ikinci bir hedefi de “memleketimiz dâhilinde
yaşayan ânâsır-ı gayrimüslimeye” düşmanın oyununa alet
olmamak şartıyla her hürriyeti bahşetmektir. Onların kiliselerini,
havralarını bir “siyasetgâh, birer müessese-i fesat olmaktan”
kurtarmaktır.
Ömer Rıza yazısının son bölümünde yukarıda sıralamış olduğu
Milli Mücadele hedeflerinin Misak-ı Millî belgesinde yer
aldığını ve bu hedeflerle İslamiyet’in hedeflerinin benzerliği
düşünülecek olursa “Misak-ı Millî”nin aslında, “Misak-ı İslamî”
anlamına geldiğini ifade etmiş, bu amaçlara ulaşılması için
Anadolu’nun İslam unsurlarının canıyla, malıyla, fikriyle ve
sahip olduğu her vasıtayla çalışmasını bir “emr-i ilahî” olarak
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görmüştür. Özet olarak Ömer Rıza Bey’in bu yazısıyla ulaştığı
sonuç, “Milli Mücadele-İslamî Mücadele” ve “Misak-ı MilliMisak-ı İslamî” temaları üzerinden Türklük ve İslamlığın aynı
şey olduğu ve bu çerçevede gayeleri, maneviyatı, ruhaniyeti ve
hisleri

aynı

olan

bu

unsurların

birbirinden

Türkçülüğü

bölücülük

ayrı

düşünülemeyeceği fikridir.
Milliyet

fikrini

değerlendiren

reddedip,

ancak

Milli

Mücadele

yıllarının

olarak
yarattığı

koşullarda pragmatist bir yaklaşımla teritoryal ve çoğulcu
söylemi benimseyen İslamcılara son bir örnek teşkil etmesi
açısından Süleyman Nazif’e değinmek istiyoruz.
Süleyman Nazif’in, Osmanlı öncesi Türk tarihini tümüyle
görmezden gelen, İslam-Osmanlı kimliğini benimseyip Türk
kimliğini

reddeden

yaklaşımını

yukarıda

incelemiştik.

Hatırlanacağı gibi Süleyman Nazif, Türkçüleri imansızlıkla
suçlayıp Ahmet Ağaoğlu ile uzun bir tartışmaya da girmişti.
Ancak Anadolu’nun emperyalist “Hıristiyan” orduları tarafından
işgali ve özellikle de İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki varlığı, o
dakikaya kadar Osmanlı ve İslam kimliğini ön planda tutup,
Türk kimliğini reddeden Süleyman Nazif’in düşüncelerinde de
önemli değişikliklere neden olmuştur. 8 Şubat 1919 tarihinde
İtilaf İşgal Kuvvetleri adına Fransız Generali Franchet
D’esperey’in Fatih Sultan Mehmet’i taklit edercesine beyaz bir
at sırtında, İstanbul sokaklarında muzaffer bir ordu komutanı
olarak dolaşması Süleyman Nazif’in milli ve dinî duygularını
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kabartmış ve ona Türklüğünü hatırlatmıştır. 9 Şubat tarihli
“Hadisat” gazetesinde kaleme aldığı “Kara Bir Gün” başlıklı
makalesinde bu olayı, “Türk’ün ve İslam’ın kalbinde ve
tarihinde”

sonsuza

kadar

kanayacak

bir

yara

olarak

değerlendirmiştir.496 Ona göre “her kavmin hayat kitabında
birçok düşkünlük ve ikbal sayfaları” mevcut olduğuna göre
Anadolu’nun Türk-Müslüman unsurları için de 8 Şubat tarihi bu
sayfalardan biri olmuştur. Dikkat edilecek olursa Süleyman
Nazif, süreç içerisinde Osmanlı-İslam kimliği noktasından Türkİslam kimliği noktasına gelmiş ve Anadolu’nun Türk-Müslüman
unsurlarını ortak vatan tehlikesi karşısında, ortak keder ve ortak
menfaatler etrafında birleştiren teritoryal-çoğulcu söylemi
benimsemiştir.
Bu yazısı ve sonrasında 23 Ocak 1920’de Pierre Loti için
düzenlenen anma toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle
tutuklanıp Malta’ya sürgün edilen Süleyman Nazif için Milli
Mücadele

yıllarının

reel

koşulları,

tıpkı

diğer

İslamcı

düşünürlerde olduğu gibi önemli bir kırılma anını teşkil etmiştir.
Bu dakikaya kadar Türkçülüğe karşı olan Süleyman Nazif,
Malta esaretinden Ekim 1921’de kurtulmuş ve bu süreç
içerisinde düşünsel olarak bir değişim yaşamıştır.497 1922
tarihinde kaleme aldığı ve Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerinin
Enginün, a.g.e, s. 116. Muhammet Gür, “Süleyman Nazif”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul, 2010, s. 93.

496

497

Enginün, a.g.e, s. 117.
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yanlışlığını itiraf ettiği “Türk’e Dair” başlıklı yazısında bu
değişimi net bir şekilde görmek mümkündür.498 Nazif bir
zamanlar

çok

geniş

bir

coğrafyaya

yayılan

Osmanlı

İmparatorluğu’ndaki Türklerin, bu vatan dâhilinde yaşayan
çeşitli ırk ve mezhebe mensup unsurların hislerini incitmemek
için yalnızca “Osmanlı” sıfatını kullanmayı tercih ettiklerini
belirtmiştir. Türk, her türlü zorluğa göğüs gerip türlü
fedakârlıklar yaptığı halde şan ve şerefini bayrağı altındaki her
milletten, her dinden ve her dilden insanla paylaşmıştır.
Kendisinin de bu terbiye ile yetişip bu anlayışa sadık kaldığını
ifade eden Süleyman Nazif’e göre bugün gelinen noktada bu
anlayışın büyük bir hata olduğunu itiraf etmek gerekir. Yıllarca
savunduğu “Osmanlıcılık” siyaseti, ona göre kendi milletine
ihanettir. “… Şimdi anlıyorum ki ben bu cömertlikle zavallı
ırkıma ihanet etmişim. Lisan ve kalemimle kırmış olduğum
kalpler karşısında ben şimdi pişman ve mahcup, ırkımdan affımı
diliyorum” diyen Süleyman Nazif, daha önce milliyet fikri ve
Türkçülük aleyhinde yazdığı yazılar nedeniyle Türkçülerden,
belki de öncelikle Ahmet Ağaoğlu’ndan, özür dilemektedir.
Süleyman Nazif, Osmanlı camiasını oluşturan gayrimüslim ya
da Müslüman unsurlar birer birer ayrılıp gittikten sonra şimdi
“Türk’ün ortada birkaç harap vilayeti ve bir avuç yorgun evladı
kalmış olduğu” gerçeğiyle yüzyüzedir. Bu ortamda kalan

498

Enginün, a.g.e, s. 116.
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“Türk’ümü ben daha mehib ve daha büyük görüyorum” diyerek
Türk’ün büyüklüğünü ve azametini kabul ve ilan etmiştir.499
Avrupa, Afrika ve Asya’daki topraklarımız elimizden gittikten
sonra Süleyman Nazif için sevilecek, geçmiş ve geleceği ile
uğraşılacak yalnız Türk kavmi kalmıştır. Ahmet Ağaoğlu’yla
giriştiği tartışma kapsamında “İçtihat”taki yazısında Diyarbakırlı
olan kendi atalarını bile Uzun Hasan’ın ordusunda Fatih’e; Şah
İsmail’in ordusunda Yavuz’a karşı savaştığı için reddedecek
kadar Osmanlı kimliğini yüceltip, Türklüğünü inkâr eden
Süleyman Nazif, şimdi Türklüğünü hissedip bu his ile
övünmektedir.500 Daha da önemlisi artık Süleyman Nazif de
kabul etmektedir ki, yıkılan imparatorluktan geriye kalan
Anadolu ve onun üzerinde yaşamakta olan Türk-Müslüman
nüfustur. Artık bu memleketin geleceği ve bu memleket
üzerinde yaşayan Türk-Müslüman unsurların mutluluğu için
çalışmak ve mücadele vermek gereklidir. Gelinen noktada
Süleyman Nazif de teritoryal-çoğulcu söylemi kabul etmiştir.
Gerek

Sebilürreşad

dergisinin

Milli

Mücadelenin

reel

koşullarında takındığı tavır değişikliği, gerekse İslamcıların
önemli isimlerinin Anadolu merkezli ve Türk-Müslüman kimliği
Süleyman Nazif’in yazısı 22 Mart 1922 tarihini taşımaktadır. Süleyman
Nazif, “Türk’e Dair”, Yarın, 27 Nisan 1338, C. 2, S. 28, s. 49.
499

Süleyman Nazif, “Darülfünûn-u Osmanî Türk Tarih-i Medeniyeti
Muallimi Ahmed Agayef Beyefendi’ye”, İçtihad, 11 Temmuz 1329, Nu. 71,
s. 1549.
500
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etrafında savundukları dayanışma ruhu, onların yıllarca itiraz
ettikleri, dinsizlikle ve bölücülükle suçladıkları Türkçülerle aynı
çizgiye gelmeleriyle sonuçlanmıştır.
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SONUÇ
Osmanlı İmparatorluğunun 19’uncu yüzyıl boyunca yaşadığı
toprak kayıpları ve buna bağlı olarak nüfus yapısındaki sarsıcı
değişiklikler, bir taraftan devleti dağılmaktan kurtarmak diğer
taraftan da devlete temel teşkil edecek aslî unsurun arayışı
çabalarını

beraberinde

getirmiştir.

Bu

açıdan

Osmanlı

aydınlarının aslında Hegelyen ve Herderyen paradigma olarak
tanımlanan bir ikilem içerisine düştükleri görülmektedir.
Hegelyen paradigma asıl olarak devlet kurmak üzerinde
yoğunlaşırken, Herderyen paradigma ise devlete temel teşkil
edecek

milleti,

yani

aslî

unsuru

yaratmak

üzerinde

yoğunlaşmıştır. Osmanlı devlet adamları ve aydınlarının
19’uncu yüzyılın ikinci yarısı ve 20’inci yüzyılın ilk yirmi
senesinde yaptıkları şey her iki sorunla boğuşmak olmuştur.
Devleti parçalanmaktan kurtarmak ve bu kapsamda aslî unsurun
inşası çabası, kimliğin hangi kriterler üzerinden tanımlanacağı
sorusunu beraberinde getirmiştir. “İttihad” yani “birlik” söylemi
etrafında geliştirilen siyasetlerin ilki Osmanlıcılık olmuş,
“ittihad-ı ânâsır” kavramı etrafında dil, din, ırk ve mezhep
ayrımı yapmaksızın bütün unsurlar Osmanlı kimliği olarak
adlandırılan “sunî” bir kimlik altında toplanmak istenmiştir.
Ancak bu siyasetin başarısızlığı, “ittihadın” çerçevesinin
yeniden belirlenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bu noktada
toprak kayıpları neticesinde gayrimüslim unsurun azalışı
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karşısında Müslüman nüfustaki gözle görülür artış Müslüman
kimliğinin; devletin kurucu unsuru olarak da Türk kimliğinin
kristalize olmasıyla sonuçlanmıştır. Devletin çok uluslu bir
imparatorluktan, nüfusunun homojenleşmesi sonucunda, TürkMüslüman imparatorluğuna doğru bir dönüşüm yaşadığı bu
süreç, İslamcılık ve sonrasında da Türkçülük fikirlerinin
doğuşuna uygun bir zemin hazırlaması açısından önemlidir.
Kaynağını “içtihat yolunun açılması” ve “tecdid” yani yenileşme
çabaları

kapsamında

İmam

Rabbani

ve

Muhammed

Abdülvehhab’ın çalışmalarına kadar geri götürebileceğimiz
İslamcılık fikrine Osmanlı İmparatorluğu özelinde bakacak
olursak, doğuşu açısından iki temel etkenin varlığı dikkat
çekmektedir. Birincisi, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının
getirdiği eşitsizlik ve Müslümanların hâkim pozisyonunu
kaybetmiş olmasının yarattığı huzursuzluktur. Bu, İslamcılık
siyasetinin doğuşunda iç etken olarak karşımıza çıkmıştır. İkinci
etken ise Batı emperyalizmine karşı ortaya çıkan antiemperyalist
karakterdeki savunma refleksidir ve dış etken olarak belirmiştir.
Özellikle bu dış faktör, zamanla “ittihad-ı İslam” düşüncesini,
yani Panislamizm’i doğurmuştur. Sultan Abdülaziz’le başlayan
fakat asıl olarak Sultan II. Abdülhamit döneminde devletin
resmî söylemi haline gelen Panislamizm siyaseti, Batı
sömürgeciliğine karşı cihat ruhunu alevlendiren bir yaklaşıma
sahip olmuştur. Özellikle 1878 sonrası süreçte Panislamizm;
İngiltere, Çarlık Rusya ve Fransa’nın emperyalist saldırıları
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karşısında

dış

politikada

bir

koz

olarak

kullanılmaya

çalışılmıştır. “İttihad-ı İslam” kavramına Osmanlı aydınları ve
devlet adamları açısından önem kazandıran yönü, İslamcılığın
bir iç siyaset malzemesi haline getirilmesi olmuştur. Çünkü
“ittihad-ı ânâsır”

fikrinin başarısızlığı

karşısında

sadece

Müslüman unsuru içine alan “ittihad-ı İslam” fikri, aslî unsuru
yaratma çabasındaki Osmanlı aydını ve devlet adamları
açısından son derece etkili bir iç siyaset malzemesi haline
gelmiştir. Özetle “ittihad-ı İslam”ın, Sultan II. Abdülhamit
zamanında hem iç hem de dış siyaset aracı haline geldiği açıktır.
Panislamizm dış siyasette Çarlık Rusya’nın Panislavizm,
İngiltere’nin Hindistan ve Fransa’nın Afrika hâkimiyetine karşı
savunma aracı işlevine sahipken, asıl olarak iç siyasette aslî
unsur yaratma hedefine yönelmiştir.
Genel olarak İslamcılık fikrinin ortaya çıkışı 1863-1873 arası
dönem olarak kabul edilmekle birlikte, yukarıda da ifade
ettiğimiz üzere II. Abdülhamit zamanında iç ve dış politikada
etkili olarak kullanılmaya başlayan bu fikrin tam manasıyla bir
siyaset haline dönüşmesi II. Meşrutiyet dönemine tesadüf
etmiştir.

Özellikle

Sıratımüstakim/Sebilürreşad

etrafından

toplanan İslamcıların, bu dönemde ön plana çıkan Türkçülerle,
imparatorluğun geleceği ve kimliğin tanımlanmasında hangi
unsurların ön plana çıkması gerektiği konularında son derece
sert bir tartışma içerisine girdikleri görülmüştür.
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Tıpkı

İslamcılık

gibi

Türkçülük

fikri

de

Osmanlı

İmparatorluğu’nun 19’uncu yüzyılda içinde bulunduğu şartların
bir ürünü olmuştur. Artan Batı müdahalesi ve bu müdahale
karşısında toplumu uyarmak ve halka ulaşmak isteyen yeni bir
aydın sınıfın sade bir dil kullanması, Avrupa’da başlayan
Şarkiyatçılık ve bu kapsamda Avrupalı Türkologların yayınları
başlangıçta kültürel düzeyde, dil ve tarih alanlarında, Türklüğe
olan ilgiyi artırmıştır. Türkçülüğün doğuşundaki bu iç ve dış
dinamiklere bir yenisini eklemek gerekirse o da Çarlık Rusya
hâkimiyeti altında bulunan ve özellikle de Tatar burjuvazisine
mensup Türk aydınların asimilasyona karşı geliştirmiş oldukları
savunmacı ve antiemperyalist tavırdır. Mercanî ile başlayıp
İsmail

Gaspıralı,

Yusuf

Akçura,

Ahmet

Ağaoğlu

ve

Hüseyinzâde Ali Bey gibi isimlerle devam eden Rus kökenli
Türk aydınların İslam’da reform talebi Türkçülük fikri açısından
önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Çarlık Rusya’nın,
Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma şeklinde tezahür eden
asimilasyon siyasetine karşı Türk kimliğini, dinî kimlikle
güçlendirmek isteyen bu aydınlar, Mercanî ve Cemaleddin
Afgani’den

esinlenerek

Türk

ve

İslam

kimliklerinin

harmanlanmasından oluşan yeni bir kimlik tanımlamasının
yolunu açmışlardır. Çarlık Rusya kökenli Türk aydınlarının,
Osmanlı aydınları üzerindeki etkisi bununla sınırlı kalmamıştır.
Osmanlı aydınları arasında dil ve tarih alanlarındaki ilgiyle
kültürel düzeyde başlayan ve 1860’lardan 1900’lerin başına
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kadar bu şekilde devam eden Türkçülük, Rus kökenli Türk
aydınların etkisi ile yavaş yavaş siyasal bir karaktere sahip
olmuştur. Özellikle Sultan II. Abdülhamit saltanatının son
yıllarında Türkçülüğün siyasallaşmasına tanıklık edilmiştir.
1904’te Yusuf Akçura’nın kaleme aldığı “Üç Tarz-ı Siyaset”
adlı eser Türkçülüğün kültür sahasından, siyaset sahasına
kaymasına neden olmuştur. II. Meşrutiyet’in başında Yusuf
Akçura ve Ahmet Ağaoğlu’nun İstanbul’a gelişi ve kısa süre
sonra başlattıkları “Türk Derneği”, “Türk Yurdu” ve “Türk
Ocağı” faaliyetleri ile asıl olarak Türkçülüğün siyasallaşması
süreci tamamlanmıştır. Siyasallaşan Türkçülük, Çarlık Rusya
hâkimiyeti altında bulunan Müslüman Orta Asya toplulukları ile
temas kurulması fikrini güçlendirmiş, neticede Pantürkist
eğilimler gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.
Her iki siyasetin de merkezinde Batı’nın sömürüsü karşısında
antiemperyalist refleksin varlığı önemli bir karakteristik özellik
olmuştur. Bununla birlikte her iki fikir akımı da dağılmakta olan
bir imparatorluğu ayakta tutacak aslî unsuru yaratma çabasıyla
ortaya çıkmıştır. Bu noktada her iki fikir akımı da “ittihad”
meselesi ile meşgul olmuş ve ittihadın sınırlarını belirleme
çabası içerisine girmiştir. Çalışmamız açısından son derece en
önemli bir diğer ortak nokta ise Türkçülük fikri içerisindeki
İslamcı

çizginin

oluşmasına

imkân

veren

Cemaleddin

Afganî’nin fikirleri olmuştur. Osmanlı aydınları üzerindeki
etkisini daha çok Rusya kökenli Türk aydınların vasıtasıyla
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gördüğümüz Afgani’ye göre İslam âleminin ilerlemesi, özellikle
esiri olduğu Batı emperyalizminin sömürüsünden kurtulması
için ve Müslümanlar arasında kardeşliğin, birliğin tesisi için
İslam unsurlarının ayrı ayrı kendi millî kimliklerini keşfetmeleri
ve kutsal olarak gördüğü milliyet fikri peşinde yürümeleri
zorunluluktur. İslam âlemini büyük bir zincire ve İslam
milletlerini de bu zincirin halkalarına benzeten Cemaleddin
Afgani,

bu

zincirin

kopup

dağılmaması

için,

zincirin

halkalarının tek tek kuvvet bulmasını, güçlenmesini istemiştir.
Bu da ancak milliyet fikri ile mümkündür. Batı’nın İslam
âlemini yutmak için kullandığı bu fikri şimdi Doğu dünyası,
Batı karşısında esir olmamak ve hâkim olmak için ona karşı
kullanmalıdır. Milliyet fikri onları aynı dava ve gaye etrafında
birleştirmektedir. İslamcı bir modernist olarak Cemaleddin
Afgani, milliyet fikrine o kadar önem vermektedir ki, ona göre
milliyeti teşkil eden dil bağı, dini bağlardan daha kuvvetlidir.
Çünkü insan, dinini birkaç defa değiştirebileceği halde, dili ve
milliyeti sabit kalmaktaydı. Bütün bunların ötesinde Cemaleddin
Afgani’yi Türk milliyetçiliği açısından önemli bir konuma
yerleştiren özelliği, fikirlerinin Türkçülük içerisinde en başından
beri İslamî bir damarın varlığına temel teşkil etmesi olmuştur.
Ortak paydalarını ve ayrıştıkları hususları yukarıda sıraladığımız
iki fikir akımının temsilcilerinin 1908’den 1912’ye kadar geçen
süreçte gayri resmî bir ittifak halinde olduğu görülmüştür.
İşbirliğinin temelinde dağılmakta olan bir devleti ayakta tutmak
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ve “ittihad” kavramı etrafında aslî unsuru oluşturmak çabası
yatarken, bu çabanın fikri alt yapısında Cemaleddin Afgani’nin,
İslam âlemini çöküşten ve Batı’nın emperyalist saldırılarından
korumak için İslam unsurlarının ayrı ayrı milli kimliklerini inşa
edip, kuvvet bulmaları şeklinde özetleyebileceğimiz düşünceleri
yer almıştır. Bu gayri resmî ittifak neticesinde, Sait Halim Paşa,
Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi ve Said Nursî gibi
İslamcıların önde gelen isimleri yazılarında milliyet fikrinin
zararlarını sıralamakla birlikte, içinde bulunulan çağda bir
gerçeklik haline gelmiş bu fikri reddetmenin ve ona sırt
çevirmenin doğuracağı tehlikelere dikkat çekmişlerdir. Milliyet
fikrini “menfi” ve “müspet” olarak sınıflandıran İslamcılar için,
İslam’a hizmet ettiği sürece varlığı kabul edilecek ve asla
yadsınamayacak olan “müspet milliyet” fikridir. İslamcılar
“müspet milliyet” fikrini görmezden gelmenin İslam âleminin
Batı karşısında mahkûmiyetini kabullenmek anlamına geleceğini
anlamıştır.

Bu

noktada

tıpkı

İslamcılar

gibi

Batı’nın

emperyalizmine karşı doğasında savunmacı bir refleks ve
devletin dağılmasına engel olacak aslî unsuru yaratma hedefi
olan Türkçüler ve İslamcılar arasında ortak bir zemin
yaratılmıştır. “Müspet milliyet” fikrine taraftar olan İslamcıların
Türkçülerden ayrıştıkları nokta ise hangi kimliğin merkezde yer
alacağı hususu olmuştur. İslamcılar, İslam kimliğine merkezde
yer verip, Türklüğü onun etrafında bir dış kabuk olarak
konumlandırmış ve böylece milliyeti dine hizmet eden bir
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pozisyona getirmişlerdir. Türkçüler ise bunun tam tersi, Türk
kimliğini merkezde konumlandırıp, İslamiyet’i bir dış kabuk
olarak onun etrafına sarmalamışlar ve kimliğin oluşumunda dini
reddetmeyen, ancak milliyete hizmet eden bir rol biçmişlerdir.
Çünkü Türkçülere göre Türklük yani milliyet, asırlarca
İslamiyet’e yani dine hizmet ettikten sonra içinde bulunulan
koşullarda ve asrın milliyet gerçeği karşısında hizmet sırası
şimdi dine gelmiştir. Türk kimliğinin oluşumunda İslam kimliği
ona yardım etmeli, onu tamamlamalıdır.
Türkçüler ve İslamcılara arasında 1912’ye kadar devam eden bu
gayrı resmî ittifak neticesinde tarafların aynı yazı kadrolarında
yer aldığı bile görülmüştür. Örneğin Ahmet Ağaoğlu’nun,
İslamcı Filibeli Ahmet Hilmi’nin çıkardığı “Hikmet” dergisinin
yazı heyetinde yer alması ve yine Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf
Akçura’nın İslamcıların toplandığı Sıratımüstakim dergisinin
yazı heyeti içerisinde yer alması gibi. Bu doğrultuda İslamcı
Sebilürreşad’ın, Orta Asya ve Türk dünyasının sorunları üzerine
çok sayıda yazıya yer verdiği dikkati çekmiştir.
1908’de başlayan bu gayri resmî işbirliği, 1912 Balkan Savaşları
sonrasında bozulmuş ve İslamcılar, Türkçüleri “dinsiz” ilan
edecek kadar sert eleştiriler yönelterek saldırıya geçmiştir.
İslamcıların Türkçülere karşı tavrındaki bu radikal değişikliğin
nedeni, Türkçülerin savunduğu milliyetçilik fikrinin, gelinen
noktada imparatorluktaki Müslümanlara da sirayet ettiği iddiası
olmuştur. Trablusgarp yenilgisi ve Kuzey Afrika topraklarının
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elden çıkması ve daha da önemlisi, Balkan Savaşları sonrasında
Müslüman unsurlardan Arnavutların bağımsızlığını ilan etmesi
İslamcılara

göre

Türkçülerin

etmesinin sonucudur.

milliyetçilik

fikrinde

ısrar

İslamcılara göre Türkçüler, yanlış bir

siyaset takip ederek, imparatorluğun çöküşünü hızlandırmıştır.
Bu düşünceyi savunan İslamcıların önde gelen isimlerinden
Babanzâde Ahmet Naim, Mehmet Fahreddin ve Mehmet Akif,
Sebilürreşad’ın Eylül 1912 tarihli 212’nci sayısından itibaren
Türkçülere karşı bir “mücâhede-i dindarâne” ilan etmiş ve bu
kalem savaşına İçtihad dergisinden Süleyman Nazif de
katılmıştır. Bu dakikadan itibaren İslamcı aydınlarla Türkçü
aydınlar arasında devleti çöküşten kurtarmak konusundaki
işbirliği

noktalanmıştır.

Tanzimat’tan

beri

devam

İslamcılara

göre

eden

taklitçiliğinin

Batı

Türkçüler,
son

örneğidirler ve İslam âlemini bölmek için Batı’nın kurduğu
milliyet tuzağına körü körüne saplanmışlardır. Türkçülerin
milliyet fikrinde ısrar etmeleri, İslamiyet’in son kalesi olan
Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayıp yok etmek isteyen
emperyalist Batı’nın ekmeğine yağ sürmüştür. Türkçülüğü bir
“cinnet” olarak adlandıran İslamcılar; milliyetin kesinlikle dinin
yerine geçirilmemesini savunmuştur. İslamcıların, entelektüel
derinlikten yoksun bir şekilde sürdürdükleri tartışmaların
temelinde, “milliyetçilik” fikrine yönelttikleri eleştiriden ziyade,
devletin yıkılışı korkusunun getirdiği “ayrılıkçılık” fikrinin yer
aldığı

dikkat

çekmektedir.

İslamcılara

göre

Türkçüler,
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milliyetçilik siyasetini takiple şimdi de Müslüman unsurların
imparatorluktan ayrılması konusunda onları kışkırtmaktadır.
Türkçüler adına İslamcılara yanıt veren isim Ahmet Ağaoğlu
olmuş ve Türkçülerinin maksadının bölmek değil, birleştirmek
olduğunu ifade etmiştir. Ağaoğlu’nun Türk Yurdu sayfalarından
gerek

“İçtihad”

dergisinden

Süleyman

Nazif’e

gerekse

Sebilürreşad’tan Babanzâde Ahmet Naim’e verdiği yanıtlar
Türkçülerin aslî unsurun yaratılması sürecinde kimliği nasıl
tanımladıklarını görmemiz açısından önemlidir.
Türkçüler her şeyden önce Türkçülüğün bölmeyen, toparlayan;
ayırmayan, birleştiren bir hareket olduğunu İslamcılara izaha
çalışmış

ve

Türk

ayrılamayacağını

ve

İslam

savunmuşlardır.

kimliklerinin
Türk

milli

birbirinden
kimliğinin

şekillenmesinde İslamiyet’in büyük bir rol oynadığını savunup,
milli kimliği oluşturan unsurların başında dille birlikte dine yer
vermişlerdir. Onların bu yaklaşımını, “milliyet” ve “kavmiyet”
kelimelerine yükledikleri anlam üzerinden de analiz etmek
mümkündür. Öyle ki Türkçüler kaleme aldıkları ilk dönem
yazılarında, aslında eş anlamlı olan “kavmiyet” ve “milliyet”
kelimeleri arasında “kavmiyet” kelimesini tercih etmişlerdir.
İslamcıların hücumlarının sıklaşması üzerine Türkçülerin, bir
taktik olarak “kavmiyet” yerine sıklıkla “milliyet” kelimesini
kullanmaya başladıkları görülür. Bu durumu, klasik Osmanlı
millet sisteminin din esaslı bir yapıya sahip olmasıyla açıklamak
mümkündür. Zamanla “milliyet” ifadesini tercih eden Türkçüler,
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dini ve milli kimliği birbirinden ayırmadıklarını, İslamcılara
ispat etmek çabasına girmişlerdir. “Milli bir vicdan” ve “milli
bir his” yaratmak isteyen Türkçüler için, milli vicdanın
unsurlarından biri de dindir, İslamiyet’tir. Türk ve İslam
kimliğinin birbirinden ayrılamayacağı tespiti, Türkçüler için
toplumsal ve kültürel bir gerçeklik olduğu kadar tarihi ve siyasi
bir gerçekliktir. Türkçüler, kavmiyet/milliyeti savunmakla
aslında İslamiyet’e hizmet etmektedirler ve bu hizmet onlara
göre tarihin sayfaları içerisine altın harflerle yazılmıştır. 1300
yıllık İslam tarihinin, 900 senesinde Türkler vardır ve başta
Haçlı Seferleri olmak üzere İslam âlemini Hıristiyan saldırıları
karşısında koruyup, himaye etmişlerdir. Türklerin İslamiyet’e
hizmetleri bununla da sınırlı kalmamış, hâkimiyeti altına
aldıkları sahalarda adalet ve asayişi sağladıkları için bilimsel
gelişmelere zemin hazırlamış ve hatta pek çok bilim adamını
yetiştirmişlerdir. O halde asırlardan beri İslamiyet’e hizmet
etmiş Türk’ü, Türk kimliğini ihya etmek, Türklüğü parlatmak,
İslamcıların iddialarının aksine İslam’a zarar değil, fayda
sağlayacaktır. İslam dininin milliyet/kavmiyet kavramına bakışı
noktasında Cemaleddin Afgani’nin düşüncelerini temel alan
Türkçüler, bu tarihi gerçeklerin ışığında millî ve dinî kimliğin,
yani Türk ve İslam kimliklerinin birbirinden ayrılamayacağı
tezini geliştirip, İslamcıların bölücülük iddialarına bu tezle yanıt
vermişlerdir. Millî ve dinî kimliği aynı potada eriten bu tez,
Türkçüler tarafından sadece II. Meşrutiyet dönemi tartışmaları
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içerisinde savunulmakla kalmayıp, ilerleyen aşamada Mütareke
Döneminde kimliğin tanımlanması tartışmalarına da bir temel
teşkil etmiştir.
Balkan Savaşları sonrasında başlayan tartışmalarda Türkçülerin
İslamcılara yanıt verirken kullandıkları bir diğer önemli
argüman,

İslamcıların

“kavmiyet/milliyet”

ile

“asabiyet”

kavramları arasındaki ayrımı yapamamış oldukları gerçeğini her
fırsatta dile getirmek olmuştur. İslamcıların, İslamiyet her türlü
kavmî bağları kırarak yerine dini bağları koymuştur iddiasına
karşılık Türkçüler, İslam dininin kavmiyeti değil, her ailenin,
her sülalenin birbirinden üstün olduğunu savunan ve bu nedenle
kan

davalarını

tetikleyerek

bölünmeye

sebebiyet

veren

“asabiyet” fikrine karşı olduğu gerçeğini savunmuşlardır. Buna
rağmen İslamcılar, İslamiyet’in Müslümanlar arasına nifak
soktuğunu düşündükleri, milliyet fikrini reddettiği ve bu fikirde
ısrar edilmesi durumunda Arnavutlardan sonra diğer Müslüman
unsurların, Araplar ve belki de Kürtlerin, imparatorluktan
ayrılacakları iddialarını sürdürmüştür.
Balkan Savaşları sonrasında Türkçüler, sert bir şekilde
İslamcıların hücumuna uğrasa da İttihatçıların iktidarı ele
geçirmeleri, Türkçülük karşısında İslamcıların siyaseten arka
planda kalmasıyla sonuçlanmış ve bu dakikadan itibaren
İslamcılık fikri güç kaybetmiştir. Bununla birlikte Balkan
Savaşları sonrasında Balkanlardan Anadolu’ya yönelik kitlesel
göç neticesinde artan Türk ve Müslüman nüfus, Türkçülük
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siyasetinin uygulanabilirliği açısından İttihatçı kadrolara daha
uygun bir zemin hazırlamıştır. Devletin sınırlarının sadece
Anadolu ve Arap topraklarında ibaret hale geldiği bu ortamda
Türkçülerin en başından beri savundukları Türk ve Müslüman
kimliklerini bir potada eritme yaklaşımı devreye girmiş, bu
durum Türkçülerin İslamcılarla orta yolu bulma çabasını
beraberinde getirmiştir. Türkçüleri İslamcılarla orta yolu bulma
çabasına sevk eden bir diğer önemli faktör ise din faktörünün
geleneksel Osmanlı-Türk toplumunda kimliğin tanımlanmasında
belirleyici özelliğini hala sürdürüyor olmasıdır. Fikirlerini
savunurken dine karşı sert bir söylem geliştirmeleri, İslamcılık
siyasetini ve İslamcıları kökten reddetmeleri Türkçüler için
toplumsal kurumları alt üst etmek ve neticede toplumsal bir
tepkiyle karşı karşıya kalmak demekti. Bu nedenle Türkçüler,
toplumsal meşruiyet zeminini kaybetmemek için yazılarında
ölçülü bir dil kullanarak kavmiyet/milliyet ile dinin ayrı
düşünülemeyeceği fikrini işlemişler ve İslamcılarla bir uzlaşı
zeminini aramışlardır. Bu arayış kapsamında, içlerinde İttihat ve
Terakki’nin Merkez-i Umumi üyelerinden Ziya Gökalp’in yanı
sıra Ahmet Ağaoğlu, Ömer Seyfettin ve Fuat Köprülü gibi
önemli isimlerin yer aldığı bir kadro tarafından 1914’ten itibaren
“İslam Mecmuası” isimli bir derginin çıkarılması önemli bir
gelişme olmuştur. “İslam Mecmuası” ve eş zamanlı olarak
“Türk Yurdu”nda kaleme aldıkları yazılarda Türkçülerin iki ana
temayı işlediği görülmüştür. İlki din ve milliyetin birbirinden
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ayrılamayacağı, ikincisi ise Türkler için İslamiyet’in adeta milli
bir din haline gelmiş olması nedeniyle Türk’ün İslamiyet’ten,
İslamiyet’tin de Türk milli kimliğinden ayrı düşünülemeyeceği
tezidir. Derginin başlangıcının Birinci Dünya Savaşı’na tesadüf
etmesi de altı çizilmesi gereken bir husustur. İmparatorluk
topraklarının Anadolu ve Arap coğrafyası ile sınırlı kaldığı bir
sırada Arap ayrılıkçı hareketine engel olmak için İttihatçı
kadroların, devletin aslî unsurunu Türk ve İslam kimliği
etrafında harmanlayan bir derginin çıkarılmasına verdikleri
destek dikkat çekicidir.
Türkçüler, İslamcılarla aralarındaki gerginliği aşmak için “dini
ve milli” olanı içine alan bir kimlik tanımlaması yaptıkları ve
bunu yaparken yine iki grup arasındaki ortak payda olan
Cemaleddin Afgani’yi referans aldıkları görülmüştür. Bu
maksatla “İslam Mecmuası” etrafında toplanan Ziya Gökalp,
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mehmet Fuat Köprülü, Mehmet
Emin, Ömer Seyfettin ve diğer pek çok önde gelen Türkçüler,
Afgani’nin İslam milletlerinin artık kendi milli kimliklerinin
farkına varıp, İslam âleminin Batı karşısında bir uyanış yaşaması
gerektiği fikrini işlemişleridir. Türkçülerin, İslamcılarla uzlaşı
zeminini yakalamak adına onların bazı söylemlerini kabul ettiği
dikkati çekmiştir. Örneğin Ziya Gökalp, İslamcıların sıkça
tekrarladıkları “milliyet” fikrinin emperyalist Batı’nın icadı bir
silah olduğu söylemini kabul etmiş ve İslamcılara bir adım
atmıştır. Milliyet fikrini İslamiyet’e büyük zararlar vermiş
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tehlikeli bir mikrop olarak tanımlayan Gökalp bununla birlikte,
yine Afgani’yi referans alarak, artık o silahı kullanma sırasının
Türk-Müslümanlara gelmiş olduğu tezini işlemiştir. Bu tezin
dergideki diğer yazarlar tarafından da savunulduğu görülmüştür.
Batı karşısında güç kazandıracak faktör olarak milliyetçilik
fikrinin önemine vurgu yapılan İslam Mecmuası aracılığıyla,
doğasında antiemperyalist tavır bulunan Türkçülük ve İslamcılık
siyaseti

ortak

bir

zeminde

buluşturulmaya

çalışılmıştır.

Türkçülerin bu tavrı Birinci Dünya Savaşı sırasında ve
sonrasında, asıl olarak Mütareke Dönemi içerisinde devam
etmiştir. Türkçülerin İslamcılarla uzlaşı zemini aramalarındaki
samimiyeti, derginin isminden de anlamak mümkündür.
Türkçülerin, İslamcılarla uzlaşı zemini arayışı içerisinde asıl
rolü

elbette

Ziya

Gökalp

üstlenmiştir.

“Türkleşmek,

İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı makalesiyle millet ve ümmet
kavramları üzerinde durmuş, Türklerin “milli ülküsü” ve
“ümmet ülküsü”nden söz etmiştir. Türkçüler milli ülküleri için
çalıştığı kadar, ümmetin ülküsü yani Müslümanları gelişmesi ve
ilerlemesi için de çalışmaktadır şeklinde formüle edilecek bu
yaklaşım neticesinde Gökalp, “Türkçülüğün aynı zamanda
İslamcılık” demek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ona göre
Türkçülerin gayesi “muasır bir İslam Türklüğüdür.” Gökalp’in
mimarı olduğu Türkçü ve İslamcıları uzlaştırma projesi
kapsamında geliştirdiği bu yöntem ve tezlerin Ömer Seyfettin ve
Mehmet Fuat Köprülü tarafından da aynen benimsenip,
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savunulduğu

dikkati

çekmiştir.

Gökalp’in

“Türkleşmek,

İslamlaşmak, Muasırlaşmak” formülü, Köprülü için “Türklük,
İslamlık, Osmanlılık” şeklinde tezahür etse de her ikisinin Türk
kimliğini, İslam kimliği ile sarıp sarmaladığı görülmüştür.
Birinci Dünya Savaşı, uzlaşması için çaba sarf edilen her iki
siyaset için hayal kırıklıkları ve buna bağlı olarak radikal
değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce
Arapların, savaş içindeki tutumları ve 1916 Arap İsyanı
İslamcılar için büyük bir hayal kırıklığı olmuş ve İslamcılık
siyaseti

bu

dakikadan

itibaren

son

bulmuştur.

Ancak

İslamcılığın doğasında var olan antiemperyalist ateş, Birinci
Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da başlayan işgallerle yanmak
için yeni bir ortam bulmuştur.
Birinci Dünya Savaşı Türkçülük siyaseti için de önemli
değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Daha önce de ifade
ettiğimiz gibi Balkan Savaşları sonrasında imparatorluğun
Avrupa’daki son parçası olan Makedonya’nın topraklarının
kaybedilmesi

ve

yaşanan

göç

ile

Türkçülük

siyaseti

uygulanabilirlik açısından daha uygun bir zemin bulmakla
birlikte, içerik değişikliğini de yaşamıştır. Büyük çaplı toprak
kaybı neticesinde siyasal Türkçülük, yani Pantürkizm, Birinci
Dünya Savaşı içerisinde Türkçülüğün “geniş bir yorumu” olarak
önem kazanmıştır. Özellikle Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu
gibi isimlerin İttihat ve Terakki ile kurdukları resmî ilişkilerin
Pantürkizm’in ön plana çıkmasında payı olduğu gibi Osmanlı
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aydınları ve devlet adamları açısından bakıldığında Orta Asya
Türk dünyası ile birleşme düşüncesi, son dönemde yaşanan
toprak kayıpları karşısında psikolojik anlamda bir rahatlama ve
telafi hissini de okşadığından siyasal Türkçülük bu ortamda
önem kazanmıştır. Kafkas Harekâtındaki başarısızlık “Turan”
hayallerine darbe indirmiş olsa da 1917 Bolşevik İhtilali kısa
süreliğine yeni bir canlanmayı beraberinde getirmiştir. Ancak
1918’de Anadolu’nun ve Kafkasya’nın işgali yeşeren umutları
bir kez daha söndürmüştür. Mütareke ve hemen sonrasında
başlayan Milli Mücadele’nin doğurduğu yeni koşullar Yusuf
Akçura’nın siyasal Türkçülüğü ve dini, milli kimliğin bir unsuru
olmaktan çıkaran yaklaşımı yerine, Ziya Gökalp’in kültür
temelli ve “din ve milliyeti” aynı potada eriten yaklaşımı için
daha uygun düşmüştür.
Gökalp’in “din ve milliyeti” aynı potada eriten yaklaşımı, Milli
Mücadele’nin lider kadrosu tarafından sahiplenilmiş ve Kurtuluş
Savaşı’nın sosyo-politik söylemi haline getirilmiştir. “Ortak
vatan” Anadolu’nun tehlikede oluşu, ortak menfaatler, ortak
kültür, ortak din etrafında bir çoğulcu söylemi ve kimlik
tanımını beraberinde getirmiş ve bu tanım, ortak düşman
karşısında Anadolu’nun tüm Müslüman unsularını birleştirmek
maksadıyla işlevsel olarak kullanılmıştır. Gerek kongrelerde ilan
edilen beyannamelerde gerekse Misak-ı Milli belgesinde açıkça
görülen

bu

yaklaşım

teritoryal-çoğulcu

söylem

olarak

adlandırılabilir. Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalan Anadolu
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coğrafyası üzerindeki Türk-Müslüman unsurların birlikteliği ve
kardeşliği söylemi Milli Mücadele’nin yürütücüsü Büyük Millet
Meclisi tarafından kullanılmıştır. Gerek Mustafa Kemal
Paşa’nın gerekse meclisteki diğer mebusların konuşmasında
Anadolu merkezli “İslam kardeşliği” söylemi, kapsayıcı ve
birleştirici bir söylem olarak kullanılmıştır.
Görüldüğü üzere 1912’ye kadar devleti yıkılmaktan kurtarmak
ve aslî unsuru yaratmak konusundaki işbirliği 1912-1918
arasında kesintiye uğramış olsa da 1918’den sonra fiili şartlar iki
siyaseti yeniden işbirliğine yönlendirmiştir. Bu defa işbirliğinin
hedefi devleti yıkılmaktan kurtarmak değil; yıkılan Osmanlı
İmparatorluğunun yerine yeni bir devlet kurmak ve bu devlete
temel teşkil edecek aslî unsuru yaratmaktır. Her iki tarafın
pragmatist bir yaklaşımı benimseyerek bir senteze ulaştığı
görülür. Milli Mücadele yıllarının reel politiği İslamcıları
bugüne kadar reddettikleri milliyet, kavmiyet ve ırk gibi
kavramları kabule sevk etmiştir. Bugüne kadar yazılarında
Türkçülüğü sert bir dille eleştiren İslamcıların, Anadolu’nun
Hıristiyan orduları tarafından işgal edilmesi ve bununla da
kalmayıp Saltanat ve Hilafet merkezi olarak İstanbul’un İtilaf
Devletleri tarafından Mart 1920’de resmen işgali sonrasında
tavırlarında keskin bir dönüş yaşadıkları dikkati çekmiştir. Daha
önce reddetmiş oldukları “milliyet”, “kavmiyet”, “Türk”,
“Türklük” gibi kavramları yeni oluşan şartlarda dillerinden
düşürmedikleri görülmüştür. Süleyman Nazif ve Mehmet Akif
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üzerinden Milli Mücadele yıllarında İslamcılardaki bu tavır
değişikliğini okumak mümkündür. Mehmet Akif’in İstiklal
Marşı’ndaki tavrı ve Süleyman Nazif’in 1922’ye gelindiğinde
adeta “günah çıkartan” bir üslupla kaleme aldığı yazıları bu
açıdan önemlidir. Türkçülerin de aynı dönemde radikal bir
değişiklik yaşadıkları görülmektedir. Onlar da Pantürkizm’i
bırakıp yalnızca Anadolu coğrafyası ile ilgilenmek gerektiği
gerçeğini kabullenmiştir. Türklüğün son kalesi ve ortak vatanı
olan Anadolu’nun işgali Türkçülerin “önce kendi evimize
bakalım” yaklaşımını benimsemeleriyle sonuçlanmış ve bu
kapsamda

“Turan”

hayalinden

vazgeçilerek

Türkçülüğün

sınırları revize edilmiştir. Sınırlar revize edilmekle kalmamış,
kullanılan kapsayıcı ve kucaklayıcı söylem sadece Anadolu
üzerindeki Türkleri değil, tüm Müslüman unsurları da içine alan
bir vatan yorumunu berberinde getirmiştir. Türkçüler için ikinci
önemli değişiklik ise İslamcıların yaptığına benzer bir itiraf ve
kabullenme olmuştur. İslamcıların savunduğu, milliyetçilik
imparatorluktaki

Müslüman

unsurların

da

uyanışını

tetikleyecektir düşüncesinin Milli Mücadele yıllarında Türkçüler
tarafından kabul edilmiştir. İttihatçıların Pantürkizm olarak
adlandırılan Türkçülüğün siyasal yorumunun bu duruma neden
olduğunu itiraf eden Türkçüler, gelinen noktada Anadolu’nun
Müslüman unsurlarını “ortak kültür” ve bu kültürün en önemli
unsuru “ortak din” etrafında birleştirmek istemişlerdir. Her iki
taraf için artık söz konusu olan aynı coğrafya üzerinde yaşayan
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Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut vs. Müslüman unsurların ortak
vatan etrafında Anadolu potası içerisinde eritilip, TürkMüslüman kimliği adı altında yeni kurulmakta olan devletin aslî
unsurunu yaratmaktır.
Türkçüleri ve İslamcıları teritoryal-çoğulcu söylem etrafında bir
ittifaka, bir senteze götüren etkeni sadece Milli Mücadele
yıllarının neden olduğu bu pragmatist yaklaşımla izah etmek
yeterli değildir. Elbetteki, en başından itibaren her iki akımın
doğasında var olan antiemperyalist söylem ve vatan kavramına
verdikleri değeri göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca Türkçülüğün
sahip olduğu elastikiyet ve bu elastikiyet sayesinde dönemsel
olarak kültürel ya da siyasal türevlerini üretebilme esnekliği, ona
farklı fikirlerle kaynaşabilme yeteneğini sağlamıştır. Aynı
şekilde, Türkçülük kadar olmasa da, İslamcılığın da bu özelliği
taşıyor olması, bu iki akımın sentezlenmesini kolaylaştırmıştır.
Bu kapsamda Cemaleddin Afgani vasıtasıyla Türk milliyetçiliği
içerisindeki İslamî söylemin varlığı da asla unutulmamalıdır.
Türkçüleri ve İslamcıları Milli Mücadele yılları içerisinde
teritoryal-çoğulcu söylem şeklinde isimlendirdiğimiz bir senteze
götüren bir diğer etken ise Mondros sonrasında Anadolu’daki
gayrimüslim
Anadolu

unsurların

toprakları

takındıkları

üzerinde

tavırdır.

kendi

“milli

Azınlıkların
hedefleri”

doğrultusunda birtakım siyasal faaliyetler içerisinde girmesi
Anadolu’nun Türk-Müslüman unsurlarının “ortak vatan”, “ortak
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menfaatler”

ve

din

merkezli

“ortak

kültür”

etrafında

toplanmalarını sağlamıştır.
Bu değerlendirmelerimizin neticesinde Türkçülük ve İslamcılık
arasındaki ilişkiyi dalgalanma arz eden üç döneme ayırmak
mümkündür: 1908-1912 devleti yıkılmaktan kurtarmak ve aslî
unsuru oluşturmak konusunda gayri resmî işbirliği dönemi.
İkinci olarak 1912-1918 arası dönem yani, ayrışma ve çatışma
dönemi ve ancak buna karşılık Türkçülerin orta yolu bulma
çabası. Son olarak da 1918 sonrasında başlayıp, özellikle 1920
sonrasında devam eden sentez dönemi. Bu yeni dönemde
işbirliğinin amacı, devletin devamı değil, yeni bir devletin
kurulması ve aslî unsurun inşası olmuştur. Antiemperyalist
paydada, “kurtarıcı bir ideoloji” olarak sentezlenen Türkçülük
ve İslamcılık fikirleri, kapsayıcı bir kimlik tanımlamasını
yaratarak yeni devletin aslî unsurunu birlikte yoğurmuşlardır
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