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i | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

“Türkler cesareti ve güçlülüğü temel bir üstünlük ve şeref meselesi ola-

rak kabul eder. Başkasına bağlanıp, ona hizmet etmek ise aşağılıktır! Türkler, 

at üzerinde savaşarak devleti derlemiş ve kurmuşlardır. Türkler, Çin’in dışında 

kalan yüzlerce kavim arasında, ünlerini böyle yaparak kazanmışlardır. Savaş-

mak ve ölmek, cesur yiğitlere göre bir iş ve bir vazifedir! Şimdi nasıl böyle 

yapabiliriz? Ölünceye kadar savaşmaya hazır yiğitler, bizde her zaman bulu-

nur. 

Boyun eğmeyeceğiz, 

Atalarımızdan toprakla birlikte devraldığımız devletimizi / istiklâlimizi 

feda edemeyiz. Mücadele edecek savaşçılarımız hâlâ mevcut iken devletimizi / 

istiklâlimizi korumalıyız. Boyun eğmeyeceğiz, çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış 

olan ecdadımıza karşı yapılması mümkün hıyanetlerin en büyüğüdür. Ataları-

mız bize geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâl emanet ettiler. Savaşçı ve 

süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla mü-

kellef olduğumuz bütün bu emanetleri adi bir ömür uğruna feda edemeyiz. He-

pinizin de bildiği gibi savaşta yiğitlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahra-

manlığımızın şanı yaşayacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin 

efendisi olacaklardır.” 

 

ÇİÇİ YABGU 
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Bu çalışmayı,  

Eşim Esra’ya ve Kızım Gökçe’ye ithaf ediyorum.
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EDİTÖRDEN 

On dokuzuncu yüzyıl, onun ile birlikte yükselişe geçen Milliyetçilik akı-

mını sistematikleştiren Türkçü Aydınların, sosyal, siyasal ve kültürel sahadaki 

yapmış dolduğu çalışmaların, yankı uyandırdığı dönemlerde hangi aşamalardan 

geçtiği hususunda yoğunlaşmaktadır.   

Nitekim on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar başta Rusya olmak üzere 

Dünya Türklüğü’nün en önemli paydası François Georgeon’unda belirttiğine 

göre “Din”olgusuydu. Çünkü Türkler İslamiyet’e geçtikten sonra dinleri gereği 

ırki ya da milli hisse dayalı değil de manevi olarak dinsel öğretiler paralelinde 

bir birliktelik bağı kurmaya çalışmışlardır. Çünkü İslamiyet ırkçılığı, daha 

doğru bir tabirle kavmiyetçiliği kabul etmiyor ve ümmetçiliği ön plana çıkarı-

yordu. Böylece bir süre sonra Türklerde milli his yerini dini his olan ümmetçi-

liğe bırakmıştı. Fakat Fransız ihtilali neticesinde Türklüğün ve İslamiyet’in ka-

lesi olarak görülen Osmanlı Devleti parçalamaya doğru sürüklenmeye başladı-

ğında ileri sürülen başta İslamcılık olmak üzere diğer düşünce ve politikalardan 

netice alınamamıştı. Ümmet içerinde bulunan Arapların da Osmanlı Dev-

leti’nin aleyhine hareket etmesiyle birlikte bu politika tamamen çökme duru-

muna gelmesine rağmen Türklerin büyük bir bölümü hala Müslüman’dı. İşte 

bu sebeple Türkçülük görüşü ileriye sürüldüğü ilk dönemlerde bile temelini İs-

lam’dan ayrı tutulmayarak birbirinin destekçisi olduğu görüşü ileri sürülse de 

merkezine Milliyetçi görüşe paralel olarak Türklük ve Türkçülük alındığı gö-

rülmektedir. 

Bilindiği üzere on sekizinci yüzyılın sonunda bilhassa Fransız İhtilaliyle 

birlikte ulus esaslı bir anlayışın kabul edilmeye başlandığı bir dönemdir. Yir-

minci yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte gerek İhtilal’in etkisi gerekse de yaşanan 

siyasal, ekonomik ve kültürel gelişimlerin neticesinde ulus devlet sistemlerinin 

gerek hissi manada gerekse de ideolojik manada ön plana çıkmaya başladığı 

dönemlerde Türk toplumunda meydana gelen gelişmelere paralel olarak hız ka-

zanan milliyetçilik anlayışının Osmanlı Devleti sınırları dışından Osmanlı Dev-

leti’ne gelerek çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun olarak başlatmış olduk-

ları milliyetçilik hissiyatı ön plana çıkmaya başlamıştır. 

İşte bu aşamada toplumsal tabanlı yaşanılan gelişim ve dönüşümün neti-

cesinde ihtiyaç duyulan sosyal, politik veya ekonomik alanlardaki ihtiyaçlara 

ve sorunlara çözüm yolu bulmaya çalışması neticesinde denenmiş olan çözüm 

önerileri içerisinde bir ihtiyaç olarak hissedilen kenetlenme düşüncesi karşı-

mıza çıkmaktadır. Bu dönemde Osmanlı Devleti büyük toprak kayıpları yaşa-

mış, sınırları dışarından büyük miktarda Türk nüfusu göçü almaya başlamıştır. 

Ayrıca başta Rusya olmak üzere Türklerin meskûn bulunduğu coğrafyalarda 

uğramış oldukları siyasal, ekonomik ve kültürel olarak sindirilme ve ötekileş-

tirme politikaları neticesinde Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspı-

ralı, Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Emin Resulzade’nin bu politikalara karşı 
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Türkleri aynı paydada bir araya getirebilmek için bir düşünce sistemi olarak 

Türkçülüğü savunmaya başlamışlar ve bu yönde çalışmışlardır. Bunu da önce-

likli olarak basın-yayın sahasında gerçekleştirerek ortak dil ve kültür oluştur-

maya çalışmışlardır. 

Bu çalışma, danışmanlığım ve gözetimim altında, değerli öğrencim Meh-

met Alpaslan EŞKİ tarafından “Türk Milliyetçiliği’nin Oluşum Sürecinde Os-

manlı Dışı Unsurların Etkisi (Rusya Örneği)” başlığı ile Gaziantep Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2016 yılında yayınlanan Yüksek Lisans 

tezinin kitaba dönüştürülmüş halidir. Çalışma kapsamında Türkçülüğün öncüsü 

ve ekolü olan Türk aydınlarının siyasi, sosyal ve ideolojik yapıları milliyetçilik 

ekseninde değerlendirilerek önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca Türk Milli-

yetçiliğinin de sistematik bir şekil almasındaçalışmanın konusu olan 

Rusya’daki Türkçü aydınların Türk Milliyetçiliği düşüncesinin oluşumunda ne 

gibi katkı ve etki yaptığı anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ 
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ÖN SÖZ 

Toplumların milletleşme süreçleri, o toplumun aynı ülkü çevresinde top-

lanabilme yetenekleriyle doğru orantılıdır. Kadim milletler içerisinde yeralan 

Türk Milleti de tarihsel süreç içerisinde birlik ve beraberliğin gereği olan ortak 

payda çevresinde toplanabilme yeteneğine sahip bir millet olduğu herkes tara-

fından bilenen bir olgudur. Fakat millet ve milliyetçilik düşüncesinin sistematik 

bir hale gelebilmesi için toplumun ideologlara ihtiyacı vardır. Bu ideologlar da 

o toplumların ihtiyaçlarını bilme ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilme ye-

tenekleri nispetinde toplumları yönlendirebilmektedirler. 

Millet ve milliyetçilik kavramlarının gelişimi üzerinde ise Fransız İhti-

lali’nin yanı sıra dünya çapında yaşanan savaşlar ve bunalımların etkisinin bü-

yük ölçüde bulunduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ni-

tekim on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren ulus kavramıyla birlikte ulus 

devlet düşüncesinin zirve yaptığı buna paralel olarak da çok uluslu imparator-

lukların yeşeren bu düşüncedendolayı varlıklarını koruyamayıp parçalanma sü-

recine girdikleri görülmektedir. İşte bu manada hem etnik hem de dini bakım-

dan farklı unsurları içinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu da değişen ve kü-

resel çapta yankı uyandıran konjonktürle karşı karşıya kalarak yıkılmayı engel-

leyici çözümler üretmeye çalışmış fakat yaşanan gelişmeler sonucu bu çözüm 

yollarının netice vermediği görülmüştür. Osmanlıcılık ve İslamcılık olarak ni-

telendirilen bu çözüm yolları daha sonra Rusya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na 

göç ederek mevcut siyasi, sosyal ve ideolojik havayı değiştirecek olan aydınlar 

sayesinde yerini Türk milliyetçiliğine bırakmıştır. Fakat bu durum Osmanlıcılık 

ve İslamcılık düşüncelerinin işlerliğini tamamen yitirmemiş olduğunumevcut 

siyasi ve kültürel ortamdaki varlığını Türkçülük içerisinde devam ettirmiş ol-

duğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, Türk Milliyetçiliği ideolojisinin tarihsel süreç içerisinde 

geçirmiş olduğu aşamaları ve bu aşamaların oluşumunda etkilisi olan Yusuf 

Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin 

Resulzade gibi Türkçü aydınların Rusya’dan Osmanlı topraklarına gelerek baş-

latmış oldukları Türk Milliyetçiliği akımının oluşumu süreci içerisinde bu ay-

dınların ne gibi katkıda bulundukları ve nasıl etki ettikleri incelenmiştir.  Farklı 

dönemlerde ve farklı zamanlarda Türkçülük, Turancılık, Pantürkizm gibi dü-

şüncelerin ortaya atıldığı fakat ismini zikretmiş olduğumuz aydınların siyasi ve 

coğrafi bir birliktelikten ziyade kültürel ve dil alanında bir Türkçülük akımı 

başlattıkları görülmüştür. 

Dört bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde giriş kısmı ve bu kıs-

mın içerisinde millet, milliyetçilik kavramları ile Türk Milliyetçiliğinin oluşu-

muna etki eden Fransız İhtilali ve Rus unsurları ele alınmış, ikinci bölümde 

Osmanlı Devleti’ndeki siyasi ve ideolojik akımlar incelenmiş, üçüncü bölümde 
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basın ve yayın alanında Türk Milliyetçiliğinin oluşumu süreci anlatılmış, dör-

düncü bölümde ise Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Ahmet 

Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade, Mirza Bala Mehmetzade’nin Türk Milli-

yetçiliğinin oluşumuna yapmış oldukları katkıları ve etkileri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın editörlüğünü ve danışmanlığını üstlenen sayın Doç. Dr. 

Mehmet BİÇİCİ’ye ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bütün EŞKİ ai-

lesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mehmet Alpaslan EŞKİ 
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KISALTMALAR 
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s.              : Sayfa 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

1.1. Giriş 

Milliyetçiliğin, toplumların içerisinden yetişmiş aydınlar ve fikir adam-

larının öne sürmüş olduğu yol haritaları ve ortaya koymuş oldukları düşünsel 

izler sayesinde olgunlaşıp toplumun değişik kesimleri tarafından irdelenen ve 

belli bir süre sonra ya kabullenilip uygulanan veya kabullenilmeyip dışlanan 

bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Türk Milleti’nin milliyetçiliğe 

bakış açısı on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda farklılık göstermeye başladığı 

bilhassa Fransız İhtilali’nden sonra daha sistematik bir şekilde ele alındığı gö-

rülmektedir. Çalışmamızın konusu gereği Türk Milliyetçiliğini oluşturan un-

surlar içerisinde hem dönemin şartlarını hem geliştirilen fikir akımlarını ele al-

maya çalıştık. Rusya örneği üzerinden yola çıktığımızda Türkler ile meskûn 

olan coğrafyaların yönetimi on sekizinci yüzyıldan itibaren Rusların eline geç-

mesine paralel olarak bölgedeki Türk Milliyetçiliğinin temelleri atılmaya baş-

lanmışsa da teşkilatlı bir yapıdan uzak olunması neticesinde girişimlerin başa-

rısız olduğu görülmektedir.  

Diğer yandan on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru hem Fransız İhti-

lali’nin etkisi hemde Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Ah-

met Ağaoğolu ve Mehmet Emin Resulzade gibi Türk aydınlarının fikri ve siyasi 

sahadaki çalışmaları neticesinde sistematik bir hale gelen Türk Milliyetçiliği bu 

dönemde önemli bir ivme kazanmış olup etkileri günümüzde de devam etmek-

tedir. Şimdi bu konuların açıklamasını yapmaya ve konumuz gereği Türk Mil-

liyetçiliğinin oluşumu sürecinde ne gibi faktörlerin etkili olduğunu ortaya koy-

maya çalışacağız. 

 

1.1.1. Milliyetçilik ve Millet Kavramları 

Milliyetçiliği ve milliyetçilik kavramını anlamlandırabilmemiz için ön-

celikle millet nedir millet kavramı nasıl oluşmuştur sorularına cevap bulmamız 

gerekmektedir. Çünkü milliyetçiliğin oluşabilmesi için Millet ve Milletleşme 

mefhumunun tezahürünü iyi bilmemiz gerekir. Dünya literatüründe nasıl ki 

milliyetçiliğin çeşitli tanımları ve ideologları bulunuyor ise Millet deyiminin de 

farklı tanımları bulunmaktadır. Şöyle ki; Millet kelimesi, Avrupa siyasi tarihin-

deki önemine Fransız İhtilali ile kavuşmuştur. Fransız İhtilali şunu ifade etmek-

tedir; Eğer bir devletin vatandaşları kendi toplumunun siyasi düzenini artık tas-

vip etmiyor ise onu daha tatmin edici diğer bir düzenle değiştirme hak ve gü-

cüne sahip olmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de dile getirildiği 

üzere; “hâkimiyet aslında millete aittir.” Hiçbir fert ya da teşekkül sarih olarak 
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bu kaynağa (millete) dayanmayan bir yetkiyi kullanamaz. “Bütün hâkimiyet as-

lında millete aittir”1. İhtilalcilerin hâkimiyet aslında millete ait derken millet 

tabirinden kastettikleri çok açıktır ki aristokratlar ve hükümdarlardançok daha 

fazlasıdır. Millet (Natio) kelimesinin kökeni, bir aileden büyük fakat kabile 

veya kavimden küçük bir topluluğu ifade etmektedir. Ancak Fransız İhtilali’nin 

ortaya çıkardığı yeni üslup ve yayılan yeni fikirler ışığında millet yeniden ta-

nımlanmış ve milliyetçilik ideolojisi gelişmiştir. Fransız İhtilalcilerine göre 

millet kendi kaderini hür iradeleriyle belirleyen fertler topluluğu2 olarak tanım-

lanmaktadır. 

Millet üzerine yapılan tanımlamalar farklı ifadeler içerdiği için bu konu 

hakkında karşımıza değişik görüşler çıkmaktadır. Ziya Gökalp; “millet, dilce, 

dince, ahlakça ve güzellik anlayışı bakımından müşterek olan, yani aynı terbi-

yeyi almış fertlerden meydana gelen bir topluluktur”3demektedir. Yusuf Ak-

çura’ya göre ise“Millet, ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı içtimai vicda-

nında birlik hâsıl olmuş bir cemiyeti beşeriyedir”olarak tanımlarken4Smith ise-

milleti; “tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak mitleri, efsaneleri, kültürü ve tarihi bel-

leği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görev-

leri paylaşan bir insan topluluğunun adı”olarak tanımlamıştır.5 

Benedict Andersonise; “Ulus, hayal edilmiş bir cemaattir” diye ifade 

kullanmaktadır6. Çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımaya-

cak, onlarla tanışmayacak, haklarında hiçbir şey işitmeyecek ama milleti oluş-

turan fertlerin her birinin zihninde, toplamlarının hayali yaşamaya devam ede-

cektir. Anderson’a göre ulus sınırlı olarak hayal edilir7.Çünkü en Mesihçimilli-

yetçiler bile kendi uluslarını insanlığın tümüyle örtüşecek biçimde hayal etmez, 

esnek de olsa sonlu sınırları vardır. Ulus egemen olarak hayal edilir çünkü ulu-

sun mihenk taşı egemen devlettir. Ulus bir cemaat olarak hayal edilir çünkü 

 
1TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-Evrensel-Beyan-

namesi.pdf, erişim tarihi, 18.04.2016. ss.203-208 
2 HEYD, Uriel; Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, çev. Âdem Yalçın, İstanbul, Pınar Ya-

yınları, 2001. S.43 
3 GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, 2. Baskı, Elips Yayıncılık, 2009. 

s.22. 
4 AKÇURA, Yusuf, Türk Yılı 1928, Yay. Haz. Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgören, An-

kara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2009.s.291. 
5 SMITH, Anthony Dougles; Milli Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, 5. Baskı, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2009.s.32. 
6DURSUN, Habip, Jîn Dergisi’nde Kürt Milliyetçiliği, (yayımlanmamış yüksek Lisans 

Tezi) Ankara, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2013,s.4 
7 DURSUN, Jin Dergisi’nde.., s.5 
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ötekinin varlığına karşı kendi varlığını koruma isteği derin bir yoldaşlık ve kar-

deşlik bağını doğurur8. 

Hilmi Ziya Ülken tarafından hazırlanan Sosyoloji Sözlüğü’nde millet ta-

nımı şöyledir: Kendi birliğinden haberi olan ve kendisine ait bir toprağı ege-

menlikle kontrol altında tutan siyasi toplumdur. Milletin çeşitli tanımlarının ol-

masını Ülken, milletin yapısının çok karmaşık ve unsurlarının yer yer değişen 

şartlara göre farklılıklar göstermesiyle açıklar. YineÜlken’e göre ırkçı, ikti-

satçı, coğrafyacı, dilci millet tanımları tek yönlü, eksik ve yanlıştır. Milleti kül-

tür ve gelenek birliği olarak tanımlamak daha doğrudur9. 

Üstünde mutabık kalınan bir millet tanımı olmamakla birlikte bütün bu 

farklı tanımlamaların dayandığı, millete ait birtakım nesnel unsurları şöyle sı-

ralayabiliriz: 

1-Dil. (iletişimi sağlayan ortak bir araç) 

2-Ortak bir soy. ( ortak kök ve köken) 

3-Ortak bir toplumsal miras / tarihi bellek ve buna bağlı olarak  

gelecekteki Yazgılarının ortak olduğu duygusu. 

4-Sınırları belli ortak bir toprak / ülke. 

5-Ortak bir kültür ve birikim.( ortak bir sosyal miras birikimi) 

6-Ortak bir ekonomi. 

7-Bütün fertler için geçerli yasal hak ve görevler. ( ortak bir hukuk)10 

Yukarıda saydığımız, millete ait bu ortak unsurlar aynı zamanda milli 

kimliğin temel özellikleridir. Görüldüğü gibi milli kimlik çok boyutludur. Milli 

kimlik ve millet birbirleriyle ilişkili kültürel, teritoryal (ülkesel), ekonomik, ya-

sal, siyasi pek çok unsurdan oluşan karmaşık yapılardır11. Kendi devletlerinde 

ifadesini bulsun ya da bulmasın müşterek paylaşılan anılar, mitler ve gelenek-

lerin bir araya getirdiği topluluk fertleri arasındaki dayanışma bağlarını göste-

ren bu kavramlar devletin yasal ve bürokratik nitelikli bağlarından tümüyle 

farklıdır12. Milli kimlik ve millet kavramlarını yaşam ve siyasette böylesine es-

nek ve daimi bir güç haline getiren ve kendi özelliğini yitirmeksizin diğer güçlü 

 
8 ANDERSON, Hayali Cemaatler.., s.20-22. 
9 ÜLKEN, Hilmi Ziya, Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul, Milli Eğitim Yayınları, 1969,  s.205 
10SMITH, Milli Kimlik.., s.32. 
11GÖLAP, Emre, Türkiye’de Spor Basını ve Milliyetçilik Söylemi,(Yayımlanmamış 

Yüksek lisans Tezi) Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazete-

cilik Anabilim dalı, 2004, s.26. 
12 GÖKALP, Türkiye’de Spor.., s.27 



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA| 14 

ideoloji ve hareketlerle etkili birleşimlere girmesini sağlayanda bu çok boyutlu 

özelliğinden kaynaklandığı düşünülebilir13. 

Etnisite ya da etnik kelimesinin kökeni “etnos”tur ve anlamı “halk”tır. 

Ancak politik tartışmalara konu olan kavramlar, sözlük anlamlarından öte çağ-

rışımları ve politik duruşlarıyla birlikte var olurlar. Etnisite de aynı kaderi izle-

yerek günümüze ulaşmış14, “halk” kelimesinin masumane ifadesinin ötesine 

geçmiş ve çatısı altında toplama iddiasında olduğu kesimin ortak ve özgün çı-

karlarını dile getiren gelecek projesini de bağrında taşımaya başlamıştır15. 

Milliyetçilik kavramının izahındaki güçlüklere rağmen yine de bir milli-

yetçilik tanımlaması yapmaya çalışacak olursak, milliyetçilik hem bir duyguyu 

hem bir toplumsal hareketi hem de bir ideolojiyi anlatmak için kullanılan bir 

kelimedir16. Duygu, emel, bilinç bunların hepsi milliyetçiliği oluşturan veya 

ulus devlete değer biçen görüşlere uyarlanan terimlerdir. Milliyetçilik kendi ka-

derini tayin hakkı, egemen devletin üstünlüğü, ulusal bağlılığın merkezililiği 

eksenindeki bazı varsayımların gerçekliğini gerektirmektedir17. Milliyetçiliğin 

izahında karşılaşılan zorlukları şu şekilde tasnif etmemiz mümkündür. Birin-

cisi, milliyetçiliğin her sosyo-ekonomik bünyede farklı hatta birbirine karşıt si-

yasal işlevlere sahip18 biçimde ortaya çıkması. İkincisi, milliyetçiliğin tanım, 

sınıflandırma ve yaklaşımlarının eksik ya da yetersiz kalması. Yani milliyetçi-

liğin belli bir işleve göre (örneğin ulusal birlik kurmak), belli bir öğesine göre 

(örneğin ulusal dil), kullandığı belli bir simgeye göre (örneğin ulusal bayrak 

veya toprak) tanımlandığı zaman bu tanımlamaların içine aldığından daha fazla 

şeyi dışarıda bırakabilmesi ve milliyetçiliğin belli bir tarih ve coğrafya daki ni-

telikleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmaların eksik kalması milliyet-

çiliğin tanımlanmasını19 güçleştirebilmektedir. 

Milliyetçilik ile ilgili tanımlara ve bu konuda son dönemlerde ortaya 

konmuş çalışmalardan bahsetmeden önce, milliyetçiliğin tarihi seyrini20incele-

mekte fayda bulunmaktadır. İlgili çalışmaları üç dönem itibariyle incelemek 

 
13 SMITH, Milli Kimlik.., 34-35. 
14 ŞÖHRET, Mesut, Ulus Devletsiz Devlet Sistemi: Lübnan Modeli, Hitit Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5, Sayı 1, Haziran 2012 (85-107), s.6. 
15 BOSTANCI, M. Naci, Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, Doğan Kitap, İstan-

bul,1999, s.16-17. 
16 ŞİMŞEK, Fatma, Popüler Milliyetçilik, (Yayımlanmamış Yüksek Lisanas Tezi) 

Ankara, Gazi Üniversites, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilimdalı, 

2006, s.21 
17 MARSHALL, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınay, Derya Kömürcü, An-

kara, Bilim ve Sanat Yayınevi,1999, 504 
18ORAN, Baskın, Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Bilgi Yayınevi, Ankara,1977, s.2-7. 
19 ORAN, Az Gelişmiş.., s.6. 
20HAŞLAK, İrfan ‘’Milliyetçilik ve Modernleşme:  XIX. yüzyıl Osmanlı İmparator-

luğu Örneği’’ Bilgi (3), 2000/2: 49-61, s.49 
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mümkündür21. 1914’e kadar olan birinci dönemde milliyetçilikle ilgili sistema-

tik bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Söz konusu tarihe kadar olan küçük 

çaptaki çalışmalar daha ziyade felsefi nitelikteydi ve büyük oranda Mill, Renan 

ve Acton’u eleştirme noktasında22 yoğunlaşıyordu. İkinci dönem olarak ifade 

edebileceğimiz, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan milliyetçilik çalışma-

ları daha çok tarafsız bir tarzda minnet duygularından sıyrılmış23 olarak kaleme 

alınmıştır. Hans Kohn (1967), Carlton Hayes (1931) ve Louis Snyder (1954) 

gibi tarihçiler milliyetçilikle ilgili çalışmalarda özellikle aktif bir rol oynadılar 

ve söz konusu tarihçilerin konuya ilişkin yaklaşımları sosyolojik çözümleme-

nin24 öğelerine sahipti. Olay- olguları kronolojik bir boyut ve çizgisel bir tarzda 

ele alan tarih anlayışından söz ettiren milliyetçilik hem Batı sosyal bilim litera-

türünde hem de Türk sosyal bilim literatüründe kendisine oldukça geniş yer 

bulmuş birkonudur25.Bahsi geçen bu tanımlama ve yaklaşımların birbirlerinden 

farklılık arz ettiği göze çapmaktadır 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında artarakönemli bir ivme kaza-

nan milliyetçilikle ilgili çalışmalar, Avrupa’da totaliter rejimlerin ortaya çık-

masıyla (Almanya’da Nazizim, İtalya’da Faşizm vb.) daha da hızlanmış, psiko-

lojik boyutu dikkate alan araştırmalarla daha çok zenginleşmiştir 26 . 

Smith,“Milletlerin Etnik Kökenleri” adlı eserinde milliyetçilik kavramının dört 

farklı kullanımı olabileceğini belirtmiştir. Birinci olarak milliyetçilik, “millet 

yapma olarak adlandırılan, genel bir millet oluşturma süreci” olarak adlandırıl-

mıştır. Milliyetçilik kavramına yüklenilen ikinci anlam;“Bir millete ait olma 

bilinci”. Üçüncü olarak, milliyetçilik “belirli amaçları gerçekleştirmeyi amaç-

layan bir hareket” olarak tanımlanmıştır. Ve sonuç olarak “milleti ilgi odağı 

yapan bir doktrin, ideoloji” şeklinde27 anlaşılmaktadır. 

Milliyetçilik, milli bir hisse dayalı duygu, düşünce, davranış tarzı ve tu-

tumlar manasında çok eskilere götürülebilse de fikri bir ideoloji veya siyasi bir 

hareket olarak modern dönemlere ait bir olgu olduğu söylenebilir28. Mevcut 

olan bu yönüyle milliyetçiliğin, son iki asır zarfında dünyanın ulus esaslı olarak 

düzen kazanmasında, bir siyasi örgütlenme biçimi olarak ulus-devlet modelinin 

 
21HAŞLAK, “Milliyetçilik ve Modernleşme..,” s.50. 
22HAŞLAK, “Milliyetçilik ve Modernleşme..,”s.50. 
23 HAŞLAK, “ Milliyetçilik ve Modernleşme...” s.51. 
24 HAŞLAK, “Milliyetçilik ve Modernleşme…” s.51 
25 BERKES, Niyazi, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, 3. Baskı, İstanbul, 

Kaynak Yayınları, 2007. s.78 
26HERTZ, 1944, aktaran, HAŞLAK, “Milliyetçilik ve Modernleşme…” s.50 
27 SMİTH, Milli Kimlik.., 15-16 
28 ŞAHİN, Bir İdeoloji olarak.., s.20 
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ortaya çıkıp evrenselleşmesinde ve yaşanan uluslaşma süreçlerinde29 en önemli 

rolü oynadığı söylenebilir. Milliyetçilik bir ideoloji olarak Sanayi Dev-

rimi’nden sonra Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimini gerçekleş-

tiren ülkelerde, XV. yüzyıldan beri yaşanmakta olan toplumsal değişme süreci 

(modernleşme) ivme kazanmış, oluşan yeni toplumsal ihtiyaçlar neticesinde 

sosyal ve siyasi alanda ön plana çıkan başlıca fikir veideoloji milliyetçilik30ol-

muştur. Milliyetçilik her şeyden önce bilincimize şekil veren, dünyayı anlam-

landırmamızı sağlayan bir söylem; bir başka deyişle toplu kimliklerimizi belir-

leyen, günlük31 konuşmamızı davranış ve tutumlarımızı yönlendiren bir görme 

ve yorumlama, bir algılama32biçimidir. Bunları göz önüne alınca bu tanımların 

milliyetçiliği yeterince açıklamadığı, değişik milliyetçilik türleri arasındaki 

farkları gözden33 kaçırması nedeniyle eleştirel bir bakış açısıyla irdelenebilir. 

Fakat bu tanımlamalar tek ve mutlak bir tanımlama sunmadığı gibi alt tanım-

larla desteklenmesi de gerekmektedir. Çünkü her toplumun ve millettin milli-

yetçilik ve milli kimlik algısı farklılık arz etmektedir. Durum böyle olunca alt 

tanımlamalarla da desteklendiği sürece bugüne kadar üretilen milliyetçilik ça-

lışmalarının çoğuna damgasını vuran “iyi milliyetçilik – kötü milliyetçilik”, 

“milliyetçilik – vatanseverlik” ayrımına dayalı tanımlamalardan çok daha ya-

rarlıdır. Çünkü bu ayrımlar Connor’ın değimiyle “terminolojik bir kaosa” yol 

açmasının yanı sıra aynı olgunun farklı biçimlerini, bize farklı34 bir olgu olarak 

sunmaktadır. Bu görüşe göre milliyetçilik ayrı vatanseverlik ayrıdır35. 

 

 

 

 
29ŞAHİN, Köksal, Bir İdeoloji Olarak “Milliyetçilik”, Uluslararası Hakemli Sosyal Bi-

limler E-Dergisi, Sayı: 12   Mayıs – 2007 İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk 

Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü   Celalabat – Kırgızistan s.1 
30SMITH, Anthony Dougles Ulusların Etnik Kökeni, çev. Sonay Bayramoğlu vd., An-

kara, Dost Kitabevi Yayınları, 2002. s.46, 47 
31 ÇELEN, Ahmet Kaan, Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir 

Ömer Seyfettin Okuması, Türk Dünyası Araştırmaları, 2015, s.7. 
32 Söylemin tanımı için bkz. Glenn Jordan ve Chris Weedon, Cultural Politics: Class, 

Gender, Race and the Postmodern World (Oxford: Blackwell, 1995) s. 14. Aktaran: 

Umut Özkırımlı, “Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış’’ s. 15. 
33 IŞIK, Cansu, Milliyetçilik ve Ulusal Sol Tartışmaları Işığında türkiye’de Cumhuri-

yet Mitingleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Sosyal bilimler enstitüsü Kamu yönetimi anabilim dalı, 2012, 35. 
34DURUR, Elif Küçük, Milliyetçilik Söylemi ve Medya, Atatürk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2): 35-50, 2011,s.12. 
35ÖZKIRIMLI, Umut, Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış,  Ankara, Doğu-Batı 

Yayınları,2008, s. 15. 
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1.1.2. Fransız İhtilali’ninTürk Milliyetçiliğinin Oluşumuna 

Etkisi 

Milliyetçilik, Avrupa’da XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Napolyon Savaş-

ları’nın ardından ulusal devletini kuramamış Almanya ve İtalya gibi ülkelerle, 

mutlak monarşiyi ne İngiltere gibi çok önceden ortaya çıkan parlamentosuyla 

ne de 1789’da Fransa’da ortaya çıkan devrim benzeri bir süreçle siyaseten et-

kisiz hale getirememiş ve halen bir imparatorluk olarak siyasal varlıklarınıde-

vam ettirmeye çalışan Rus Carlığı, Habsburg İmparatorluğu ve Osmanlığı İm-

paratorluğu topraklarındaki halklarda ayrılıkçı bir siyasal ideoloji olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu acıdan milliyetçilik, 1789 sonrasında ortaya çıkmış ve bütün XIX. 

yüzyıl boyunca siyasal gelişmelerde etkisini hissettirmiş bir siyasal ideoloji-

dir36. Bu gelişmeler ışığında Avrupa ve dünyanın çeşitli bölgelerinde genellikle 

çok uluslu imparatorlukların daha çok etkilenmesine sebep olacak ve her mil-

letin kendini idare etme içgüdüsünün dışa vurmasıylasonuçlanacak bir değişim 

süreci yaşanacağının sinyalleri ortaya çıkmış olduğu görülmektedir. Bunlara 

paralel olarakta değişik milliyetçilik kuramları ortaya atılmıştır. 

Benedict Anderson, Ernest Gellner ve Anthony Dougles Smith gibi mil-

liyetçilik kuramı üzerine çalışan münevverler, yirminci yüzyılın ikinci yarısıyla 

birlikte çeşitli kuramlar geliştirerek milliyetçilik tanımını açıklığa kavuştur-

maya çalışmışlardır. Özkırımlı, bu kuramları genel olarak üç başlık altında top-

lamıştır: İlk yaklaşım (primordialist), ikinci yaklaşım (modernist) ve üçüncü 

yaklaşım (etno-sembolcü)37. Primordialistyaklaşıma göre milletler doğal var-

lıklardır ve tarihin eski çağlarından beri varlıklarını devam ettirmektedirler38. 

Modernist yaklaşıma göre ise “…milletler ve milliyetçilik kapitalizm, sanayi-

leşme, merkezi devletlerin kurulması, kentleşme, laikleşme gibi modern süreç-

lerle birlikte ya da onların ürünü olarak ortaya çıkar”39. Modernist yaklaşımın 

temsilcilerinden olan Benedict Anderson milleti hayal edilmiş bir topluluk ola-

rak görür. Anderson’a göre millet: “…hayal edilmiş bir siyasal topluluktur-

kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde 

hayal edilmiş bir cemaattir”40.Yine Anderson’a göre Milliyetçiliğin ortaya çı-

kışı ise Kapitalizm ile açıklanabilir41. Milliyetçilik kavramının izahındaki güç-

lüklere rağmen yine de bir milliyetçilik tanımlaması yapmaya çalışacak olursak 

 
36 ATAKAN,Özgür, Tarih ve Milliyetçilik,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) An-

kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siya-

set Bilimi) Anabilim Dalı,. Ankara, 2006, s.1 
37 ÖZKIRIMLI, Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, s.27-28. 
38 ÖZKIRIMLI, Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, s.81-82. 
39 ÖZKIRIMLI, Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, s.105. 
40 ANDERSON Benedict, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, 

çev. İskender 

Savaşır, 4. B, İstanbul, Metis Yayınları, 2007, s.20. 
41 ANDERSON, Hayali Cemaatler, s.52. 
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eğer, milliyetçilik hem bir duyguyu hem bir toplumsal hareketi hem de bir ide-

olojiyi anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Duygu, emel, bilinç bunların 

hepsi milliyetçiliği oluşturan veya ulus devlete değer biçen görüşlere uyarlanan 

terimlerdir. Milliyetçilik kendi kaderini tayin hakkı, egemen devletin üstün-

lüğü, ulusal bağlılığın merkezililiği eksenindeki bazı varsayımların gerçekliğini 

gerektirmektedir42. 

Milliyetçilik kavramı üzerinde sosyal bilimler alanında pek çok çalışma 

yapılmıştır. Ancak bu çalışmalara rağmen milliyetçilik kavramı ne Türkiye’de 

ne de Batı âleminde bilimsel açıdan üzerinde fikir birliğine varılabilmiş bir kav-

ram değildir43. Milliyetçilik üzerine çalışmalar yapan bilim adamlarının üze-

rinde mutabakata vardıkları tek nokta milliyetçiliğin doğasının karmaşıklığı ve 

milliyetçiliği net bir şekilde tanımlamanın çok güç bir durum olduğudur, dersek 

abartmış olmayız. Milliyetçiliğin izahında karşılaşılan zorlukları şu şekilde tas-

nif etmemiz mümkündür: Birincisi, milliyetçiliğin her sosyo-ekonomik bün-

yede farklı hatta birbirine karşıt siyasal işlevlere sahip biçimde ortaya çıkması. 

İkincisi, milliyetçiliğin tanım, sınıflandırma ve yaklaşımlarının eksik ya da ye-

tersiz kalması. Yani milliyetçiliğin belli bir işleve göre (örneğin ulusal birlik 

kurmak), bellibir öğesine göre (örneğin ulusal dil), kullandığı belli bir simgeye 

göre (örneğin ulusal dil) tanımlandığı zaman bu tanımlamaların içine aldığın-

dan daha fazla şeyi dışarıda bırakabilmesi. Milliyetçiliğin belli bir tarih ve coğ-

rafya daki nitelikleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmaların eksik kal-

ması milliyetçiliğin tanımlanmasını güçleştirmektedir44. Milliyetçilik hem Batı 

sosyal bilim literatüründe hem de Türk sosyal bilim literatüründe kendisine ol-

dukça geniş yer bulmuş bir konudur. 

Milletleşmenin ve ulus oluşumunun sadece belirli bir dönemle sınırlı ol-

madığı, ulus-devletin sürekli bir “yeniden yapılanma” ve yeniden inşa içinde 

olduğu göz önüne alındığında45milliyetçiliğin ve milli kimliğin sürekli olarak 

yeniden üretilen, yeniden inşa edilen veya edilmesi gereken birer kategori ola-

rak kavramsallaştırılması gerekir. Bu bağlamda, milliyetçiliğin nasıl yeniden 

üretildiği sorusu merkezi bir önem arz eder. İşte milliyetçilik (ve milli kimlik) 

doğal, verili, sabit ve aynı zamanda öncesiz ve sonrasız bir “kendilik” olarak 

değil, aksine bir “temsil sistemi” ve böylece hayatı, toplumu ve dünyayı anlam-

landıran bir “söylem” olarak görüldüğünde46, toplumsal ve kültürel oluşumların 

arkasındaki pratikler bütünü olarak kavramsallaştırılmalıdır. Milliyetçilik insan 

bilincini şekillendiren bir konuşma biçimi, yani bir söylemsel oluşumdur ve 

 
42 MARSHALL, Sosyoloji Sözlüğü..,s. 504. 
43ÖZKIRIMLI, Milliyetçilik Kuramları Eleştirel Bir Bakış, s.106. 
44ORAN, Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği.., s. 2-7. 
45 SOMERSAN, S.,Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversi-

tesi Yayınları. 2004. 13 
46 BOSTANCI, Naci, Etnisite, “Modernizm ve Milliyetçilik”, Türkiye Günlüğü, S. 50, 

Haziran 1998, s. 38-55. 
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milliyetçilik söyleminin çok boyutlu görülmesi gerekmektedir47. Diğer yandan 

Milliyetçilik, sadece bir toplumsal hareket türü ve bir siyasal ideoloji değil, aynı 

zamanda da bir “kültür” biçimidir ve “birkültür/kimlik biçimi olarak” incelen-

mesi gerekir48. 

Milliyetçiliğin oluşumunun kökenlerine inecek olursak Avrupa’da mut-

lakiyetçi rejimlerin, dolayısıyla sarayın, etkisinin en açık örneği XVII. yüzyılF-

ransa’sındagörülmektedir. Öyle ki bu dönemin önemli hükümdarı XIV. Louis’e 

atfedilen “l etat, c’est moi”(devlet benim) sözü mutlakiyetçi rejimleri açıklayan 

bir klişedir49. Mutlakiyetçi rejimlerin tipik örneği olan Fransa’da 14 Temmuz 

1789’da Bastille hapishanesinin basılması ve feodalizmden kaynaklanan ayrı-

calıkların kaldırılmasının en önemli siyasal belgesi olan “İnsan ve Yurttaş Hak-

ları Bildirgesi”nin yayınlanmasınınardından 1792 yılında Tuileres Sarayı’nın 

ele geçirilmesi ve 1793’de Kral XVI. Louis’in tahttan indirilip öldürülmesi, o 

döneme kadar siyasietkisi görülmeyen halkın siyasal gücünü göstermesi açısın-

dan çok önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla 1789 egemenlik kuramı acısından mutlakiyetçiliğin sona 

erip halk egemenliğinin ortaya çıkmasındaki en önemli siyasal dönemeç olduğu 

görülmektedir50. Dolayısıyla milliyetçilik, XIX. yüzyılda bir taraftan modern 

merkezi devletin kurulmasını diğer taraftan da ona en temel meşruiyetini ka-

zandıran ulus ya da milletin siyasal egemenliğini isteyen hareketlerin ideoloji-

sidir. Farklı bir şekilde ifade edilirse, milliyetçilik kriz anlarında ya da çatışma-

larda belirginleşen ve sadece dar anlamıyla siyasete ilişkin bir olgu olmayıp, 

aksine kolektif kimliğe temel teşkil etmekte olan bir bireysel kimlik ve kül-

tür51meselesidir. 

1.1.3. Milliyetçilik Fikrinin Osmanlı Devleti’ndeki Yansı-

maları 

Osmanlı Devleti’nde 1865 yılında, Genç Osmanlılar Cemiyeti kuruldu. 

Aydınlanma döneminin fikirleri, benimsendi. Cemiyet üyeleri, Fransa ve İngil-

tere’ye gittiler ve Batının fikirlerinden ve değerlerinden etkilendiler. Reform-

ların laik yapısını eleştirdiler. Namık Kemal bu grubun en önemli düşünü-

rüydü52. Anayasacılık, Osmanlıcılık ve Meşveret, Genç Osmanlıların savun-

 
47 BOSTANCI, Etnisite..,s.40 
48SMITH, Milli Kimlik,.s.118 
49 ASLAN, Cahit, Birey Toplum Devlet Kavramlaştırma ve Ara Değişken Olarak Etni-

site, Adana,  Karahan Kitapevi, Araştırma/İnceleme Dizisi, 2004. s.88 
50 ATAKAN, Tarih ve Milliyetçilik, s.4. 
51SÖZEN Edibe, Modernite ve Kültürel Kimlik, Dergi Park, Sosyoloji Konferansları 

Arşiv, Cilt 0, Sayı 25, s.154 
52 YESEVİ, Çağla Gül, Türk Milliyetçiliğinin Evrimi, İstanbul, Sosyal ve Beşeri Bi-

limler Dergisi, Cilt 4, No 2, 2012, s.78. 
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dukları kavramlardı. Şeriatın uygulanmasından yanaydılar. Tanzimat bürokrat-

larının, aydınlarının ve Genç Osmanlıların bugünkü anlamda milliyetçi olduk-

ları savunulamaz53. Bu dönemde gelişmiş bir Türk burjuvazisi yoktur. Türk et-

nik kimliğine dayalı bir milliyetçilik anlayışından söz edilemez54. Jön Türk der-

nekleri, II. Abdülhamit tarafından, Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek kaldı-

rılan Meşrutiyet rejiminin yeniden kurulmasını, 1908 yılında sağladılar. 1913 

yılında, İttihat ve Terakki’nin resmi olarak iktidara gelişiyle, Türk milliyetçiliği 

resmi ideoloji olarak kabul gördü. Balkan Savaşlarıyla, kaybedilen topraklar-

dan atılan Türk ve Müslüman halk, milli kimlik bilinci kazandı55. Özellikle, 

1915 ve 1916’da tebaanın, farklı coğrafi bölgelere yerleştirilmesinde etnik özel-

likler belirleyici oldu. Buna göre: Gürcüler ve Lazlar, Kuzeybatı Anadolu’ya, 

Kürtler56, İç Anadolu’ya yerleştirildiler. Sonuçta, Birinci Dünya Savaşı’na ge-

lirken, Anadolu’da Türk Müslüman nüfus yoğunlaştı. Müslüman olmayanların 

asimile edilebilmeleri amaçlandı57. Öyle ki kimlik siyaseti üzerine geliştirilen 

yaklaşımlar, genellikle kimlik ya da tanınma taleplerini dile getiren değişik 

grupların mağduriyeti58 üzerine kurulmuştur. Mağduriyet psikolojisinin baskın 

olduğu söylemler hem kimlik talebinde bulunanlar hem de bu talepleri haklar 

temelinde meşrulaştırmaya çalışan aydınlar59 tarafından sıklıkla kullanılmakta-

dır. Ancak gerçekte mağdur olan, kimlik siyasetinin kıskacına girmiş toplumsal 

düzendir60. 

1876'da tahta geçen II. Abdülhamit, Hristiyan unsurların ayrılmasına yol 

açan milliyetçilik hareketlerinin, Müslüman unsurları etkilemesini önlemek ve 

Osmanlı'nın İslâm topraklarını elinde tutmasını sağlamak üzere, İslâmcılık si-

yaseti gütmüştür61. Gayrimüslim unsurların milliyetçilik ve ayrılıkçılık hare-

ketlerine karşı geliştirmiş olduğu politikaları sonucu Osmanlı-Türk aydınları 

hemen Türk milliyetçiliğine yönelmemişlerdir. Buna karşılık, 1839 tarihli Gül-

 
53 YESEVİ, “Türk Milliyetçiliği’nin…” s.79. 
54KARPAT, H. Kemal; Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal Kültürel Ekonomik Temeller, 

Ankara, 3.B. İmge Kitabevi, 2008. s.12-13 
55 YESEVİ, “Türk Milliyetçiliği’nin…”, s.80. 
56 YESEVİ,“Türk Milliyetçiliği’nin…”. s.81 
57 ÇAĞAPTAY, Soner, Türkiye’de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik; Türk Kimdir?,İstan-

bul,İstanbul Bigi Üniversitesi Yayınları, , 2009, s.9-10 
58 KARAKAŞ, Mehmet, Türkiye’nin Kimlikler Siyaseti ve Sosyolojisi, Akademik İn-

celemeler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Yıl: 2013, s.5 
59 KARAKAŞ, Türkiye’nin.., s.6. 
60GUİBERNAU, M., Milliyetçilikler. 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, 

Çev.: N. N. Domaniç, İstanbul, Sarmal Yayınları, 1997, s.43. 
61SAKLI, Ali Rıza, Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği, Akademik Bakış Dergisi 

Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012,Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat 

ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Celalabat – Kırgızistan s.4. 
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hane Hattı Hümayunu ile başlayan Tanzimat döneminde, devletin birliğini mu-

hafaza etmek için bütün62 Osmanlı vatandaşlarını kapsayan “Osmanlılık” siya-

setini ortaya atmışlardır63.  Türkiye’de milliyetçiliğin ortaya çıkış koşulları ve 

gelişimi üzerine odaklanan çalışmalara dair literatüre hâkim olan genel kabul, 

milliyetçiliğin, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan toplum-

sal dönüşümle, özellikle de on dokuzuncu yüzyıldan itibaren giderek artan bir 

yoğunlukta girişilmiş olan modernleşme çabalarıyla paralel bir gelişme göster-

diğini gözler önüne64sermiştir. 

Türk milliyetçiliğinin analizinin ve tespitinin doğru bir şekilde irdelene-

bilmesi de Osmanlı modernleşme sürecine odaklanmayı zorunlu kılmaktadır. 

Bu dönem, Tanzimat devlet adamlarının kendilerini Avrupa’dan farklı bir me-

deniyetin ve ilim geleneğinin mirasçıları olarak görmemeleri, medeniyet ve bi-

limi tek olarak nitelemeleri sonucunu ortaya65çıkartacaktır. 

Milliyetçiliği bir bakıma modernleşme ve modernleşme süreci olarak de-

ğerlendirirsek bu süreci doğru takip edebilmek için çağdaşlaşmanın yaşandığı 

dönemlere, kendi açısından bakmak gerekliliği gözükmektedir. Bununla bir-

likte, her dönemi kendi çerçevesinin dışına da çıkartacak şekilde, öncesi ve son-

rası ile birlikte değerlendirmenin sağlıklı bir analiz için gerekli olduğu da söy-

lenebilir. Bu açıdan milliyetçiliğin ve kimlik değişiminin Türkiye’de ve Türk 

milliyetçiliği özelinde seyrinin doğru anlaşılması için öncelikle Osmanlı geç-

mişine ve modernleşme sürecine odaklanılması gerekmektedir. Modernleşme 

sürecinin Osmanlı İmparatorluğu’na getirileri ise, ilerleyen sayfalarda ele alı-

nacağı biçimiyle, öncelikle imparatorluk dâhilindeki azınlıklar özelinde ve ay-

rılıkçı bir milliyetçi düşünce ve hareket biçiminde ilk olarak görülen; daha 

sonra ise azınlıklarla başlayan sürece bir tepki şeklinde doğan Osmanlıcılık ve 

İslamcılık ideolojileri ile66sürdürülecektir. 

Aslına bakacak olursak Osmanlı Devleti'nin yönettiği topraklarda ilk 

milliyetçilik hareketleri, Balkanlar'ın Hristiyan unsurlarında görülmüştür. Va-

tan, millet, hürriyet ve eşitlik gibi kavramlar, klasik Osmanlı sistemini sarsmış, 

 
62 SAKLI, “Osmanlı Döneminde...”, s.5. 
63SAKLI, “Osmanlı Döneminde...”, s.3 
64  Literatüre hâkim olan bu görüşün işlendiği, burada yer verilemeyecek çok sayıda 

eserlerin arasında öne çıkan bazıları için bkz. Ezel Kural SHAW- Stanford J. SHAW, 

Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 2, Çev. HARMANCI, Mehmet, E Yayın-

ları, İstanbul 1994; AYDIN, Suavi, Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan Yayın-

ları, İstanbul 2000; Süleyman Seyfi Öğün, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, 

Bağlam Yayınları, İstanbul 2000.   
65  ÇOLAK, Yılmaz, ‘‘Türkiye’de Medeniyet ve Modernleşme’’, Muhafazakâr Dü-

şünce, Y.6, S.21-22, Yaz-Güz, 2009, s. 145-167.   
66 YILDIRIM, Emre ‘’Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı: Osmanlı’da Modernlik ve 

Milliyetçilik’’, History Studiess.232 Volume 6 Issue 6 December, p. 231-252 Rize, 

2014 
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Batılı ülkelerin de yönlendirmeleri ile Hristiyan unsurlar arasında milliyetçi ve 

ayrılıkçı hareketler görülmüş, çözülme ilk olarak bu unsurlardan başlamıştır. 

Osmanlı'nın Romanya'yı, Karadağ'ı, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Sisam'ı, Girit 

adalarını ve son olarak da Rumeli'yi kaybetmesine yol açan, bu topraklarda ge-

lişen milliyetçilik hareketleri olmuştur67. Ziya Gökalp’e göre milliyetçiliğin gü-

cünün Osmanlı aydınları tarafından zamanında fark edilemediğini, boş yere 

önünün alınmaya çalışıldığını, bu gücün biraz da İslâmlığın ve Osmanlılığın 

çıkarı için kullanılmasının düşünülemediğini ifade etmektedir68. Bunun başlıca 

nedeni ise Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasıyla açıklaya-

biliriz. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal yapısına bakacak olur-

sak ister Müslüman ister Hristiyan olsun nüfusun çok önemli bir kısmı kırsal 

topluluklarda yaşamakta69 ve genellikle tarımla uğraşmaktadır. 

İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde yaşayan Müslüman halk ise, ge-

nellikle askerlik ve devlet memurluğu ile geçimlerini sağlamakta, Rum, Yahudi 

ve Ermeni azınlıklar ise, ticari faaliyetin hemen tümünü ellerinde70bulundur-

maktadır. Gayrimüslim tebaaya, devlet organizasyonu içinde otonom haklara 

sahip bir "millet" statüsü verilmesi Fatih zamanında gerçekleştirilmiş, İstan-

bul’un fethinden sonraki süreçte, İstanbul'da yaşayan başta Ortodoks Hristiyan 

halk olmak üzere, gayrimüslimlere verilen idari ve dinsel özgürlükler alanı, 

daha sonra olgunlaşacak millet sisteminin özünü71oluşturmuştur. Osmanlı’da 

devlet karşısında yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, görece bağımsız, 

parçalı ve içe dönük cemaatler bütünü, toplumsal yapının temelini oluşturmuş-

tur. Geleneksel toplum yapısı tanımına uygun olarak, Osmanlı toplumsal yapı-

sının, standart olmayan, yerel ilişkiler ağının önemli roller üstlendiği ve alt kül-

türlerin egemen olduğu bir karmaşık yapı olduğu söylenebilir. Devletin bu alt 

kültür ve cemaatler üzerinde nüfuz edici etkisinin zayıf olması, devlete değil 

de, aşirete, köye ve cemaate bağlılığın güçlenmesini sağlamıştır. Osmanlı mil-

let sisteminin yapısı, özellikle gayrimüslimlerin kendi cemaatlerine bağlılığını 

pekiştirmiş ve cemaat içi ilişkilerin, cemaat-devlet, cemaat-cemaat ilişkilerin-

den daha yoğun ve sağlam olduğu bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 

 
67  GÖKALP, Ziya (1976: 89), akt.;SAKLI, “Türk Milliyetçiliğinin Filizlenme Dö-

nemi’’s.3 
68SAKLI, Milliyetçiliğinin Filizlenme Dönemi.., s.3 
69HALAÇOĞLU, Yusuf, “Osmanlı Döneminde Türkiye'nin Nüfus Yapısı ve Aşiretler, 

Tarih Boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı,(Milliyetçilik ve Milliyetçilik 

Tarihi Araştırmaları V. İlmi Kongresine Sunulan Tebliğler),Ankara,  Türk Yurdu Ya-

yınları, 1995 s.40-53 
70 SAKALLI, Bayram, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, İstanbul, İz Yayınları, 1997., 

s.18 
71UZUN, Turgay, “Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Kaynakları”, 

Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, S. 28, Aralık 2010, ss.253-268 – 2010, s.255 
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Osmanlı millet sistemi, cemaatlere ve alt kültürel yapılara geniş oranda serbest 

bir hareket alanı72oluşturmuştur. 

Tanzimat Fermanı vearkasından ilan edilen Islahat Fermanı ile Osmanlı 

İmparatorluğu toprakları üzerinde yaşayan tüm herkes tek vatandaşlık sıfatı al-

tında, ancak imparatorluğun İslâmi geleneklerine zarar vermeksizin eşit hak ve 

görevler tanıma yönünde bir sistem değişikliği süreci başlamıştır. Bu düşünce, 

azınlıkları İmparatorluğa bağlamak ve onların bağımsızlık ideallerini yatıştır-

mak amacının gerçekleştirilmesine yöneliktir73. Ancak bunun mantıksal sonucu 

elbette Osmanlı Devleti'nin doğuşundan beri yürütülen millet sisteminin sona 

ermesi demek olacaktır. Osmanlılık, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaa-

sını eşit vatandaş sayma fikri, sonunda 1876 Anayasası ile kabul olunmuş ve 

teorik olarak 1918 yılına kadar da yürürlükte kalmıştır. Gerçekte ise, azınlıklar 

arasında baş gösteren milliyetçilik düşünceleri daha sonra Türkler tarafından da 

benimsenmesinden sonra“Osmanlı vatandaşlığı” fikri anlamını74kaybetmiştir. 

Diğer yandan milletin kurucu unsuru ve "millet-i hâkime" olan Türk unsur sa-

vaşlarda kırılırken, gayrimüslim halk özellikle Kırım Savaşı sonrası dönemde 

savaş ortamının sağladığı imkânlardan da yararlanarak iktisadi açıdan zengin-

leşmiş, Osmanlı Devletinin hoşgörüsüyle75 son dönemde idari-bürokratik kade-

melerin en üst basamaklarına kadar yükselebilmişlerdir. Osmanlı resmi düşün-

cesinin tamamen milliyetçiliğe yabancı hatta düşman olduğunu söylemek ye-

rine milliyetçilik konusunda çok uluslu bir devlete sahip olmanın getirdiği zo-

runluluktan kaynaklanan ve anlaşılabilir bir politika oluşturduğunu söylemek 

daha doğru76olacaktır. 

Tüm bu gelişmeler ve aksaklıklar ışığında aslında asli unsurun uyanma-

sına Türk milliyetçiliğinin temellerinin atılmasına sebep olacaktır. Osmanlı 

Devleti’nde Türkçülük XX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış olsa da, 

hızlı bir gelişme göstermiş ve imparatorluğun yıkılmasıyla birlikte de doruk 

noktasına ulaşmıştır. Cumhuriyetle beraber milliyetçilik devletin temel felse-

fesi olmuş ve farklıvaryasyonları ile her zaman varlığını hissettirmiştir77. Os-

manlı Devleti'nde Türkçülüğün ortaya çıkmasında, devletin içinde bulunduğu 

olumsuz durum ile ülke içinde ve dışındaki aydınların etkileri iki ana nedeni 

 
72UZUN, Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği.., s.256 
73UZUN, Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği.., s.257 
74 KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi..,s.124 
75 Osmanlı Devleti’nde belirli bir vergi karşılığında askere gitmekten muaf olan Gayr-

ı Müslim tebaaya büyük ölçüde hoşgörü gösterilmiş buda Gayr-ı Müslimlerin ticaret 

ve zanaatla uğraşarak büyük zenginlikler elde ederek varlık bakımından devletin Ku-

rucu ve Asli Unsuru olan Müslüman Türkleri geçecek konuma gelmişlerdir. 
76UZUN, “Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği...”, s.256 
77 UZUN, “Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği...”, s.257 
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oluşturmuştur78. Fakat Türk Milliyetçiliği veya daha genel bir ifadeyle Türk 

ulusal kimliğinin tarih sahnesine geç çıkmış olduğu ancak modern anlamda ol-

masa da Türklerde tarihin başlangıcından beri bir tür milliyet bilincinin geliş-

miş olduğu söylenebilir79. Örneğin Türk tarihinin ilk yazılı belgelerinden olan 

Orhun yazıtlarında, devlet yapısının ve ulusa bağlılık düşüncesinin gelişmiş ol-

duğu görülmektedir80. Türklerin ilk siyasal (Türk adıyla ilk kurulan) organizas-

yonu olan Göktürklerde, hâkim etnik unsura dayalı bir devlet yapılanmasının 

varlığı ve bunun korunmasına yönelik çabanın, Türklerin devlet ve ulus kav-

ramlarına verdiği önemi yansıttığı81söylenebilir. 

Türklerin İslâmiyet’i kabul edişi ile birliktemevcut olan eski Türk ina-

nışları ve gelenekleri bir değişim sürecine girmiştir. İslâm inanışında mevcut 

olan “ümmet” prensibi ve İslâm’ın kavmiyetçiliği reddedip, bunu bir “Asa-

biyye” olarak nitelendirerek kötülemesi, Türklerde ulusal bilincin gelişmesini 

geciktirmiştir. Düşünce alanında da ulus düşüncesinin ortaya çıkışı ve buna 

bağlı olarak gelişen milliyetçilik, Türkçülük akımına dayalı olarak oluşmuştur. 

Ulus denildiğinde Türk ulusunun anlaşılması daha ziyade Batılıların etkisiyle 

ortaya82çıkmaktadır. Çünkü bu dönemde Avrupa merkezli ulus anlayışı aynı 

coğrafya da yaşayan ve aynı kültürel öğelere sahip olunuşu işaret etmektedir. 

Ama en önemli noktası toprak merkezli oluşudur yani kişinin vatanseverliğinin 

milletini, içinden yetişmiş olduğu ulusu, sevmesi manasında Avrupa’nın jeopo-

litik ve jeostratejik yapısının değişmesiyle birlikte ulus devlete değişim ve dö-

nüşüm aslında milliyetçilik düşüncesine paralel olarak ortaya çıkan bir oluşum-

lar silsilesidir. Bu durum başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Çarlık 

Rusya, Avusturya-Macaristan gibi çok uluslu İmparatorlukların parçalanarak 

yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. 

Modern manada milliyetçiliğin oluşumu içerisinde tüm bu gelişimler 

Türk Milliyetçiliğini meydana getiren etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yani bu fikir akımını tetikleyen başlıca nedenler arasında sayabileceğimiz başta 

Fransız İhtilâli olmak üzere Türkistan coğrafyasını işgale başlayan ve iki yüz 

 
78  LANDAU, Jacop M.,Pantürkizm, çev. Mesut Akın, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 

1999,.s.28. 
79 Türk tarihinin başlangıç dönemi hakkında geniş bilgi için bkz.HATİBOĞLU, Ve-

cihe,“Dıe Quelle Der Turkıschen Geschıchte”, Türkoloji Dergisi, AÜDTCF Türk Dili 

ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Cilt:8, Ankara, 1979, s.29-52. 
80 Orhun Yazıtları, Sibirya'da Yukarı Orhun Vadisi'nde bulunmuştur. MS 732'de yazıl-

mış olup, Göktürk Hanı'nın kardeşi Türk Şad’ı (Prensi) Kül Tigin' in anılarını içerir. 

Orhun Yazıtlarının tam metni için bkz. Talat Tekin, Orhun Yazıtları, Türk Tarih Ku-

rumu Basımevi, Ankara,1988. 
81 Göktürk Devleti’nin yapısı ve dayandığı unsurlar için bkz. GÖMEÇ, Saadettin, Kök-

Türk Tarihi, Türksoy Yayınları, Ankara, 1997; TANERİ, Aydın, Türk Devlet Gele-

neği, Töre-Devlet Yayınları, Ankara, 1981. 
82TÜRKÖNE, Mümtaz'er, “Tanzimatta Millet Fikrinin Doğuşu”, Türkiye Günlüğü Der-

gisi, Sayı:8, Ankara, Kasım-1989.s.35 
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yıl gibi bir süre zarfında Türk bölgelerini istila eden Rusya’nın etkisi ile yine 

Rusya merkezli olarak Türk aydınlarının yirminci yüzyılın başından itibaren 

Milliyetçilik fikrine paralel olarak kendi görüş ve düşüncelerini ulusal manada 

Türk Milliyetçiliğini oluşturmaya başlamış oldukları görülmektedir. Böylelikle 

Türklerde ideolojik anlamda milliyetçilik akımı on dokuzuncu yüzyılda oluş-

maya başlamış ve yirminci yüzyılın ilk yirmi yılında gelişmesini büyük oranda 

tamamlayarak, hem kültürel alanda hem siyasi alandaetkisini göstermiştir83. 

Rusya’nın bölgedeki yürütmüş olduğu siyasi politikalarda Türk Milliyetçiliği-

nin siyasal nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.1.4. Rusya ve Türk Milliyetçiliğine Etkisi 

Türklerin Anayurdu ve yayılış noktası olan Türkistan84 Türklüğü, on al-

tıncı yüzyıldan itibaren bağımsızlığını yitirmeye başlamış ve Türkistan, böl-

geye sınırları olan Rus Çarlığı ve Çin İmparatorluğu’nun yayılma sahası olarak 

görülmüştür. Daha sonra yirminci yüzyıla gelindiğinde Batı Türkistan85; Rus-

lar, Doğu Türkistan ise Çinliler tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca Avrupa’da 

da Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başlamış ve yirminci yüzyılın sonlarına 

gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu birçok bölge İngiltere, 

Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Rusya tarafından işgal edilmiştir. Bu 

gerileyiş karşısında on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Türk dünyasında Avrupa 

 
83  İdeoloji kavramının birçok tanımı olmakla birlikte bu çalışmada Andrew 

Heywood’un yapmış olduğu tanım esas alınarak ideoloji kavramı bu anlamda kulla-

nılacaktır: “İdeoloji, mevcut iktidar sistemini muhafaza etmeye biraz değiştirmeye 

veya ortadan kaldırmaya yönelmiş örgütlü siyasal eylem için zemin oluşturan, az çok 

tutarlı fikir kümeleridir. Bundan dolayı tüm ideolojiler, (a) genellikle ‘dünya görüşü’ 

biçiminde mevcut düzene ait bir açıklama sunarlar, (b) arzulanan geleceğe ilişkin bir 

model, bir ‘iyi toplum’ görüşü geliştirirler ve (c) siyasal gelişmenin nasıl yapılacağı 

ve nasıl yapılması gerektiğini, a’dan b’ye geçişin nasıl olacağını açıklarlar.” 

HEYWOOD, Andrew, Siyasi İdeolojiler: BirGiriş, çev. Ahmet Kemal Bayram, An-

kara, Adres Yayınları, 2007, s.15. aktaran: Murat DURAN, ‘’Türk Milliyetçiliğinin 

Üç İdeoloğu: İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’’, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), GaziÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı Ankara, 2011, s.12 
84 Farsça –istan ekinin eklenmesi ile birlikte Türklerin oturduğu yer anlamına gelen 

Türkistan, batıda Hazar Denizi ve Aşağı Volga’dan başlamak üzere doğuda Moğolis-

tan’daki Altay Dağları’na güneyde Kopet – Hindikuş- Kuenlun dağlarına, kuzeyde 

Aral ve Balkaş göllerinin ilerisindeki Kırgız Bozkırı’na uzanan ve yüz ölçümü altı 

milyon kilometre kareden fazla olan bölgedir. GÜLSOY, R. Cevat, Türkistan, Türk 

Ansiklopedisi, C.32, Milli eğitim Bakanlığı Basımevi, Ankara, 1983, s.309. 
85 Batı Türkistan: Bugün ki Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi dev-

letlerin meydana getirdiği coğrafyaya verilen genel bir isimdir. 
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ve Rus sömürgeciliğine karşı tepki oluşturmuştur86. Artan Avrupa ve Rus kar-

şıtlığı Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk milliyetçiliği ideolojisinin oluşma ne-

denlerinden birisidir87. Türk milliyetçiliği ideolojisinin ortaya çıkış sürecinde, 

Rus Çarlığının gerek Orta Asya’da yürüttüğü emperyalist politikalar ve gerekse 

de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü Panslavist88 politikalar etkili ol-

muştur89. Rus Çarlığının Osmanlı İmparatorluğu aleyhine genişleme politikası 

ilk olarak Rus Çar’ı I. Petro döneminde başlamış ve Çariçe II.90 Katerina döne-

minde hız kazanmıştır. 

Rus Çarlığı, Osmanlı İmparatorluğu aleyhine genişleme siyasetine de hız 

verecek ve Balkanlar’da milliyetçi hareketleri destekleyerek Panslavist politi-

kalar takip edecektir. İlk olarak on sekizinci yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan 

Panslavizm, Avusturya, Osmanlı ve Prusya İmparatorlukları içinde yaşayan 

Slavların birleşik bir kültür ve edebiyat oluşturmaları amacını taşımaktadır91. 

Panslavizm’in en önemli hedefi Osmanlı İmparatorluğu’nun ortadan kaldırıl-

ması ve Türklerin Avrupa sahnesinden silinerek büyük bir Slav imparatorluğu-

nun kurulması olmuştur92. Panslavizm’in en önemli kilit noktası ise kurulacak 

olan Slav İmparatorluğu’nun başkenti de İstanbul olarak düşünülmüştür93. 

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde Sibirya, Kafkasya ve Orta 

Asya’da Türklerin yaşadığı topraklar, büyük oranda Rus Çarlığı’nın hâkimiyeti 

altına girmiştir. İşgal ettikleri Türk topraklarında Hristiyanlaştırma ve Ruslaş-

tırma politikası izleyen Ruslara karşı Türk aydınlarının bir kısmı arasında İs-

lam, Türk benliği ve düşüncesi çerçevesinde tepki doğmuştur. Jacob Landau, 

din ve milliyet bilincinin, Rusya Türklüğü ’nün birleşme ve ortak hareket et-

mesinde önemli faktörler olduğu düşüncesindedir94. 

 
86KÖSEOĞLU,  Nevzat, “Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Doğuşu ve Özellikler”,Mo-

dern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Ed. Tanıl Bora, 2. baskı, İstanbul, İle-

tişim Yayınları, 2003, s.221. 
87DURAN, Türk Milliyetçiliğinin Üç İdeoloğu.., s.13. 
88 Panslavizm; Rusya’nın özellikle 19. Yüzyıl başlarında uygulamaya koyduğu ve Çar-

lık dönemine damgasını vuran, varsayımsal Slav Irklarından olanları kendi hâkimi-

yeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir. KURAT, Akdes Nimet, Pansla-

vizm, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, c.11, S.2-4, Ankara, 1953, s.241-242. 
89 KOHN, Han, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, Çev. Agâh Oktay Güner, 3. baskı, 

Ankara, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1991, s.140. 
90 MCCARTHY, Justin, Osmanlı’ya Veda: İmparatorluk Çökerken Osmanlı Halkları, 

Çev. Mehmet Tuncel, İstanbul, Etkileşim Yayınları, 2006, s.27. 
91 OBA, Ali Engin, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ankara, İmge Kitapevi, 1995, s.50. 
92 LANDAU, Pantürkizm..,s.19. 
93 KOHN, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği..,s.140. 
94 LANDAU,Pantürkizm.., s.18. 
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Rus Çarlığı, on sekizinci yüzyıldan itibaren de Osmanlı İmparator-

luğu’nun topraklarını işgale başlamış ve sıcak denizlere açılma politikası güt-

müştür. Bu nedenle Kırım, Kafkasya ve Azerbaycan gibi Osmanlı topraklarını 

işgal ederken, Balkanlar’da da Pan-Slavist bir politika takip ederek milliyetçi 

hareketleri körüklemiştir. Rus Çarlığı’nın işgal ettiği bölgelerden Anadolu’ya 

yoğun Türk göçleri yaşanmış ve bu göç edenler arasından Ahmet Ağaoğlu, Yu-

suf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan gibi Türk milliyetçiliğinin 

oluşmasında önemli katkılar sağlayacak olan bazı düşünürler çıkmıştır. Bu dü-

şünürlerin Türk milliyetçiliği anlayışı bir nebze “Rusya Düşmanlığı” olarak 

karşımıza çıkmakta ve esaret altında kalan Türklerin kurtarılması amacı da 

Türk milliyetçiliği ideolojisinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır95. Bu tep-

kilerin başlıca sebepleri arasında aslında Rusya’nın yürütmüş oldu yıkıcı poli-

tikalar ve asimilasyon faaliyetleridir, öyle ki bütün camiler ve okullar yıktırıl-

mıştır96. Bu politikalar ve faaliyetler sonucunda ise bir etki tepki niteliğini alan 

isyanlar baş göstermiştir. İsyanlar karşısında ise uyguladıkları politikaları göz-

den geçirmek zorunda kalan Rus Çarlığı, neticede Ruslaştırma politikasından 

vazgeçmek zorunda kalmış ve II. Katerina (1762-1796) döneminde Türklere 

bazı kültürel ve ekonomik haklarını iade etmiştir97. 1788 yılında çıkarılan bir 

kararname ile “İslam Din Şurası” kurularak din işlerinin düzenlenmesi bu ku-

rula bırakılmıştır.  

Ayrıca bu dönemde birçok şehre yeni camiler ve medreseler yapılmıştır. 

Bu medreseler sayesinde eğitim düzeyi artmış ve birçok bilgin, fen adamı, din 

âlimi ve reformcu yetişmiştir98. Bu reformculardan bazıları; Şahabeddin Mer-

cani (1818-1899), Abdül Kayyum Nasıri (1825-1902) ve Musa Carullah 

Bigi’dir (1875-1952). İslam dünyasında geri kalmışlığı ele alan bu kişiler, dini 

dogmatizmi sorgulamaya başlamışlardır99. Bunların sonucunda ise Türk Milli-

yetçiliğinin aktörleri olan düşünürleri ve siyaset adamları ortaya çıkacaktır. 

Çarlık Rusya’sı nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu devlet ve 

hanlıklar olan Kazan Hanlığı’nı 1552’de, Astrahan Hanlığı’nı 1556 yılında ele 

geçirerek sınırlarını Hazar Denizi’ne kadar genişletmiştir100.Rus Çarlığı’nın bu 

 
95 ÖZDAĞ, Ümit “Türk Milliyetçiliği ve Jeopolitik” Modern Türkiye’de Siyasi Dü-

şünce: Milliyetçilik, Ed. Tanıl Bora, 2. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s. 

175-176. 
96 HOSTLER, W. Charles, Türkler ve Sovyetler: Türklerin, Bugünün Dünyasında Ta-

rihsel Durumu ve Politik Önemi, çev. Mithat San, Ankara, Şanal Matbaası, 1976, s.83. 
97 KARA, Füsun. Rusya’nın Orta Asya’ya (Türkistan) Yönelik Politikalarının Dö-

nemlere Göre Değişimi, Elazığ, İKSAD yay., 2021, s.197 
98 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler: Türklerin..,s.84 
99HOSTLER, Alexandre Bennigsen, SSCB’deki Müslümanlar, çev. Selim Taygan, An-

kara, Mavi Yayınları, 1984, s.20. 
100 ANDİCAN, A. Ahat, Cedidizm'den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, İs-

tanbul, Emre Yayınları, 2005, s.183. 
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bölgeyi işgaliyle Rusya Türklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki toprak 

bağlantısı kesilmiştir. 1593-1604 yılları arasında Sibirya’yı işgal eden Rus Çar-

lığı, 1604’te Nogay topluluğunu, 1628’de Kırgız Türklerini hâkimiyeti altına 

almıştır101.On sekizinci yüzyılda da Rus ilerlemesi Orta Asya’da devam etmiş 

ve Rus Çarlığı Başkurt Türklerinin yaşadığı bölgeleri işgal etmiştir. Başkurt 

bölgesinin işgalinden sonra sıranın kendilerine geldiğini anlayan Kazak Türk-

leri, Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talep etmiş ancak Osmanlı İmpara-

torluğu, Prut Savaşı’ndan (1711) sonra Rus Çarlığıyla yapmış olduğu barış ant-

laşmasını göz önünde bulundurarak, Kazak Türkleri’ne net bir cevap verme-

miştir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan gerekli desteği alamayan Kazak Türkleri, 

1730 yılında Rus Çariçe’si Anna’ya gönderdikleri elçilik heyetiyle Rus Çar-

lığı’na bağlanmak istediklerini bildirmişlerdir. Bu talepleri, zaten bölgeyi işgal 

etmek isteyen Rus Çarlığı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır102. Fakat Ka-

zak liderlerinin bu kararına rağmen Kazak Türkleri Rus Çarlığı işgalini kabul-

lenememiş, zaman zaman isyan etmiş ve bağımsızlık mücadelesini sürekli canlı 

tutmaya çalışmışlardır103.Bu isyanlardan en önemlisi Kenasarı İsyanı olarak bi-

linen isyandır.  

İsyanı kanlı bir şekilde bastıran Rus Çarlığı, 1847’de isyanın önderi olan 

Kenasarı’yı öldürmüş ve isyan sona ermiştir104. Bu isyanı katliama varacak bir 

şekilde bastıran Rusya bölgedeki hâkimiyetini pekiştirerek daha güneylere ve 

Türklerin meskûn bulunduğu coğrafyalara inme fırsatını da bulacaktır. 

1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı’nı Osmanlı ordusunun kay-

betmesi sonucu imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) gereği Müslü-

man Türk toprağı olan Kırım, Rus Çarlığının dayatmaları sonucu bağımsız hale 

gelmiştir105. Daha sonra bununla yetinmeyen Rusya tarihi emelleri (sıcak de-

nizlere inme politikası) gereği Rus Orduları 1783’te Kırım’ı işgal ederek, bura-

nın Rus Çarlığına bağlandığını ilan etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu da bu du-

rumu kabullenmek zorunda kalmıştır106. Diğer taraftan Kırım’ın yöneticisi ve 

hanedanlığına mensup bulunan Şahin Giray’ında Rusya’nın bölgeye inmesin-

deki etkisi göz ardı edilemediği gibi Rus Çarlığının Kırım’ı işgal etmesinde de 

Kırım Han’ı Şahin Giray’ın etkisi büyüktür. Rus Çarlığının desteğiyle Kırım 

 
101ŞİMŞİR, Sebahattin , Dünden Bugüne Türkistan’da Türkler, İstanbul, IQ Yayıncılık, 

2009., s.167. 
102ANDİCAN, Cedidizm'den Bağımsızlığa..,s.192. 
103SARAY, Mehmet, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları 

Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875),Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

1994, s.55. 
104 ANDİCAN, Cedidizm'den Bağımsızlığa..,s.227. 
105 YÜCEL, Yaşar, SEVİM, Ali, Türkiye Tarihi IV. Osmanlı Dönemi (1730-1861), An-

kara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992, s.64. 
106 ANDİCAN, A. Ahat, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, İstanbul, Do-

ğan Kitap, 2009. s.194 
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tahtına oturan Şahin Giray, halkın desteğini alamamış ve birçok kez Kırım halkı 

hana karşı isyan etmiştir. Şahin Giray, her defasında Rus desteğiyle tahtına geri 

dönebilmiştir. Son isyan sonrasında ise Rus Çarlığı, bu isyanı bahane ederek 

Kırım’ı işgal etmiş ve işgal sırasında acımasız davranarak yaklaşık otuz bin Kı-

rımlıyı asi oldukları gerekçesiyle öldürmüştür107. 

Tüm bu gelişmeler neticesinde Ruslar Kırım’ı işgal ettikten sonra diğer 

Türk coğrafyalarında olduğu gibi burada da baskı ve Ruslaştırma siyasetini ta-

kip eden Rus Çarlığı karşısında Kırım Türkleri vatanlarını terk etmek zorunda 

kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu’na iltica etmişlerdir108. Türklerden boşalan 

topraklara ise Ruslar yerleştirilmiştir109. Bilhassa Kırım Savaşı’nda (1853-56) 

büyük bir yenilgi alan Rus Çarlığı, bu yenilgilerinde Kırım Türklerinin ihaneti 

olduğu gerekçesiyle baskılarını artırmış ve bu baskılar karşısında halkın Os-

manlı İmparatorluğu’na göç etmesini hızlandırmıştır. Şöyle ki, işgal öncesi dö-

nemde yaklaşık iki milyon olan Kırım Türk’ü sayısı, 1897’de 186.000’e kadar 

gerilemiştir ve bu sayı toplam nüfusun %34’üne tekabül etmektedir110. Bu ge-

lişmeler sonucunda, Rus baskısı altında yaşamak zorunda kalan Kırım Türkleri 

arasında milliyetçi duygular kısa zamanda ortaya çıkmış ve on dokuzuncu yüz-

yılın sonlarında güçlü bir akım şekillenmiştir111.  

Büyük oranda İsmail Gaspıralı öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim re-

formları sayesinde bilinçlenen Kırım Türkleri, örgütlenmeye başlamışlar ve 

1909 “Vatan” adlı siyasi bir yer altı örgütü kurmuşlardır112. Kısa zamanda örgüt 

ağını genişletmiş ve bütün Kırım’da faal hale gelmiştir. Nihai amacını bağım-

sızlık olarak belirleyen örgüt, bu amacına 1917 Rus İhtilali ile ulaşacak ve 26 

Aralık 1917’de bağımsızlığını ilan edecektir. Kırım’ın bağımsızlığını ilan et-

mesi İstanbul’da büyük yankı uyandırmış ve basın bu konuyu gündemde tut-

maya çalışmıştır113. Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya’nın çabaları sonucu 

Ukrayna’nın işgalinden kurtulan Kırım Türkleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Al-

manya ve Osmanlı aleyhine bitmesi sonucu Rus işgalinden kurtulamayarak 

1918’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hâkimiyetine girmiş-

tir114. 

 
107 ŞİMŞİR, Dünden Bugüne Türkistan’da Türkler, 185. 
108 FİSHER, Alan, Kırım Tatarları, çev. Eşref Özbilen, İstanbul, Selenge Yayınları, 

2009. s.114-115. 
109 FİSHER, Kırım Tatarları.., s.115-117. 
110 KIRIMOĞLU, Mustafa Abdülcemil, Kırım Tatar Milli Kurtuluş Hareketinin Kısa 

Tarihi, çev. Hakan Kırımlı, Ankara, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

Yayınları, 2004, s.5. 
111DURAN, Türk Milliyetçiliğinin Üç İdeoloğu:.., s.20. 
112HOSTLER, Türkler ve Sovyetler: s.105. 
113 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler, s.106. 
114 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler, s.110. 
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Osmanlı İmparatorluğu ile Türkistan Hanlıkları arasında fiili bir bağlılık 

söz konusu olmasa da, Türk Hanlıkları Osmanlı İmparatorluğu’nu İslam Dün-

yasının lideri ve koruyucusu olarak görmüşlerdir. Sürekli Osmanlı İmparator-

luğu ile irtibat halinde olmuşlar, bağlılıklarını bildirmişler ve hatta bazı durum-

larda meşruiyet sağlamak için Osmanlı İmparatorluğu’ndan icazet alma gere-

ğini hissetmiş oldukları görülmektedir.115 Bu nedenle Rusya’nın bu bölgeye il-

gisini arttırmış ve Türk Dünyası’nın bütünlüğünü bozmayı amaçlamıştır. Fakat 

Türkistan coğrafyasını işgalindeki en büyük etmen zengin yer altı kaynakları-

dır116. Diğer yandan Ruslar bunlara paralel olarak Türkistan ticaretini tama-

mıyla kontrol etmek istiyorlardı117. Nisan 1873 tarihinde başlayan işgal hare-

keti, 9 Haziran 1873’te Hanlığın başkenti olan Hîve şehrinin düşmesiyle sona 

ermiş ve bir Türk hanlığı olan Hîve Hanlığı da tarihe karışmıştır118. Rus Ordusu, 

bölgeyi tamamen kontrol altına alabilmek için sert uygulamalara gitmiş, yaş 

farkı gözetmeksizin birçok Türkmen’i öldürmekten çekinmemiştir. Rus Ordu-

larını kumanda eden General Kaufman, ordularına şu emri vermiştir: “Çıktığı-

nız bu seferde kadın-erkek ve yaş farkı gözetmeden onları ezecek ve öldürecek-

siniz, ta ki bir daha bize başkaldırmasınlar.” Bu emir sonucunda soykırım ve 

katliama varacak derecede Türk kanı dökülmüştür. 

Gerek coğrafi konumu gerek iklim ve bitki örtüsü nedeniyle kısa sürede 

Rusya’nın ilgisini çeken Türkmenistan bölgesi 1859’dan itibaren Türkmenlere 

karşı seferlere girişen Rus Çarlığı, 1869 sonlarında büyük bir hücuma geçmiş 

ve Hazar’ın bütün doğu kıyılarını zapt etmiştir119. İlerleyerek Eylül 1879’da 

saldırıya geçen Rus Orduları, Göktepe’de Türkmenler karşısında ağır bir ye-

nilgi alıp geri çekilmek zorunda kalmıştır120. Fakat bu yenilginin ardından Rus 

Çarlığı yeni bir işgal planı yaparak bölgeye yeni komutanlar atamış ve 1880 yılı 

sonları ve 1881 yılı başlarında Rus saldırısı yeniden başlamıştır. 25 Ocak 

1881’de Göktepe’de Türkmenlerin ağır bir yenilgi almaları sonucu Türkmen 

direnişi kırılmış ve Rus işgali hız kazanmıştır121. Sonuç olarak güçsüz duruma 

düşen Türkmen kuvvetleri nihayetinde Rus Çarlığıyla mücadelelerinde destek 

 
115 SARAY, Mehmet, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin Temelini Atan Türk Yurdu 

Dergisi İle Türk Ocakları Derneği Nasıl Kuruldu?,Türk Yurdu Dergisi, Şubat 2011 - 

Yıl 100 - Sayı 282s.49 
116 Hokand Hanı Hudayar Han’ın 1846 Kasımında Osmanlı Padişahı’na gönderdiği el-

çinin aktardığına göre, bölgedeki zengin yer altı kaynakları şöyle sıralanmaktadır: 

Altın, gümüş, yakut, firuze, bakır ve kalay. SARAY, Rus İşgali Devrinde..,s.53. 
117 SARAY, “Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin…”,s.97. 
118GÖMEÇ, Saadettin; Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara,3. Baskı, 

Akçağ Yayınları, 2006.s.182. 
119 GÖMEÇ, Türk Cumhuriyetleri ve..,s.215 
120 SARAY, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin.., s.124. 
121 GÖMEÇ, Türk Cumhuriyetleri ve..,s.217 
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bulamayan ve yetersiz kuvvetleriyle galip gelemeyeceklerini anlayan Türk-

menler, Ocak 1884 tarihinde Rus hâkimiyetini kabul etmişler ve Rus işgali tüm 

ülkenin Rus Çarlığının eline geçmesiyle son bulmuştur122. 

Rus Çarlığının işgal ettiği bir diğer Türk coğrafyası Azerbaycan’dır. 

Uzun yıllar Osmanlı-İran mücadelesine sahne olan Azerbaycan, on sekizinci 

yüzyıla kadar bazen Osmanlı hâkimiyetine bazen de İran hâkimiyetine girmiş-

tir. 1747’de İran Şah’ı Nadir Şah’ın ölmesi üzerine İran etkisinden kurtulan 

Azerbaycan’da birçok hanlık ortaya çıkmıştır: Şirvan, Şeki, Taliş, Karabağ, 

Kuba, Gence, Revan ve Bakü Hanlıkları123 bölgenin böyle irili ufaklı ve bütün-

lükten ayrı durumu ve bölgedeki Ermeni ve Gürcülerin sürekli olarak Rus 

Çar’ından yardım istemeleri, işgal hareketini tetikleyen bir diğer unsurdur124. 

Böylelikle 1799-1800 tarihleri arasında Gürcistan’ı işgal eden Rus Çarlığı, 

1804 yılında Azerbaycan’ı işgale başlamış, ilk önce Gence’yi, 1806’da ise Der-

bend ve Kuba Hanlıklarını işgal etmiştir125. İşgal hareketine hız kesmeden de-

vam eden Rusya birlikten yoksun Türk hanlıklarını arka arkaya işgale başlamış 

ve Eylül 1807’de Bakü Hanlığı Rus egemenliğine girmiş, 31 Aralık 1812’de 

ise bir başka Türk Hanlığı olan Taliş (Lenkeran) Hanlığı Rus Çarlığı tarafından 

işgal edilmiştir. Daha sonra Rus Çarlığı sırasıyla 1815’te Şeki Hanlığını; 

1820’de Şirvan Hanlığını; 1822’de Karabağ Hanlığını; İlisu Hanlığını, 1825’te 

NahcivanHanlığını ve son olarak da 1826’da Revan Hanlığını işgal ederek 

Azerbaycan işgalini tamamlamıştır126. 

Ancak bu gelişmeler üzerine Rus Çarlığı işgali altında ezilen Azerbaycan 

Türkleri arasında milli bir uyanış başlamış ve ilk olarak Azerbaycan Türkleri 

1890’da “Kaçak Hareketi” adı ile bilinen isyanı çıkarmışlardır. Her ne kadar bu 

isyan Rus Çarlığının sert tedbirleriyle bastırılsa da, uyandırmış olduğu etki bü-

yük öneme haizdir127. Bu ayaklanma hareketi, Azeri Türklerinde millet olma 

bilincinin ve antiemperyalist bir görüşün oluştuğunun göstergesidir. Bir diğer 

önemli nokta ise, Rus Çarlığının Kuzey AzerbaycanTürklerinin kendi dillerini 

kullanmalarına izin vermesi sonucunda Azerbaycan Türkleri arasında milli bi-

lincin uyanmasına sebep olmasıdır. Rus dilininbölgede kullanılmasını başara-

mayan Rus Çarlığı, Azerbaycan’ın Kuzey’indeki Türklerin Güney Azerbaycan 

Türkleriyle olan irtibatlarını da kesmek içinFarsçayı yasaklamıştır. Halk Türk-

çeyi kullanmak durumunda kalmış ve busayede milli kimlikleri diğer Türk ül-

kelerine göre erken sayılabilecek bir zaman diliminde gelişmiş ve kültürel 

 
122 SARAY, “Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin…”, s.130. 
123 SARAY, “Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin…”, s.134. 
124 SARAY, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin..,s.134-35. 
125UMUDOĞLU, Viladi, “Kuzey Azerbaycan’ın Çar Rusyası Tarafından İşgali ve Sö-

mürgeciliğe Karşı Mücadele (1801-1826)”Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 

124, Şubat, 2000, s.63. 
126 SARAY, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin..,s.138-3 
127 GÖMEÇ, Türk Cumhuriyetleri ve..,s.36 
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alanda ilerleme göstermişlerdir128. 1905 yılına gelindiğinde ise “Hayat” ve “İr-

şat” gazeteleri Türkçe yayın hayatına başlamıştır129. Bu dönemde 1913 yılında 

yayımlanmaya başlanan “Açık Söz” gazetesi, “Türk” kavramını ilk olarak bu 

dönemde kullanmaya başlamıştır130. Bu dönemde bölgede İsmail Gaspıralı’nın 

etkisi de büyük olmuş, politik sahada da Türklerin faal olmaları Gaspıralı’nın 

tesiri ile mümkün olmuştur131. 1911 yılında kurulan “Musavat” Partisi, Rus 

Çarlığında yaşayan bütün milletler için eşit haklar isterken, 1917 yılındaki 

kongresinde bağımsız bir Azerbaycan için mücadele kararı almıştır132. 1917 

Rus Devrimi’nden sonra 28 Mayıs 1918’de bağımsızlını ilan eden Azerbay-

can’ın ömrü uzun olmamış, Kızıl Ordu Nisan 1920’de Azerbaycan’ı işgal ede-

rek yeniden SSCB’ye bağlamıştır133. Ruslar, Azerbaycan, Gürcistan ve Erme-

nistan’ın birleşmesinden oluşan “Federatif Trans-Kafkasya Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’ni Mart 1922’de kurarak bu bölgede hâkimiyetlerini sağlamlaştır-

mışlar134. 

Türkistan bölgesinde, XVI. yüzyılda başlayıp yirminci yüzyıla kadar de-

vam eden Rus yayılması135 ve Rusların hâkimiyeti altına aldıkları bölgelerde 

yaşayan Türklere kötü muamelede bulunmaları Türklerde Ruslara karşı büyük 

tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplumsal yapı ve zihniyetteki de-

ğişme doğal olarak siyasi alanda da etkisini göstermiş, modern toplumun ihti-

yaçları doğrultusunda yeni siyasi kurumlar ve ideolojik yaklaşımlar geliş-

meye136başlamıştır. Modernleşme ile ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçlara genel 

itibariyle milliyetçi prensipler doğrultusunda çözüm üretildiği söylenebilir Bu 

arada yaşanan hızlı değişim karşısında, mevcut siyasi ve idari yapılanma da 

yetersiz kalmaya başlamış, yeni oluşan toplumsal yapı, iyi organize olmuş, oto-

ritesi tartışılmayan merkezi bir hükümetide137gerektirmiştir. Uzun bir süre Tür-

ker’in Ruslaştırılmaya çalışılması ve din değiştirmeleri için zorlanmaları, Türk-

lerin milli kimliklerine daha fazla sahip çıkmalarına neden olmuş, tüm baskılara 

rağmen Türk varlığı bu bölgelerde devam etmiştir. Toplumsal ve siyasi yapı-

lanma ulus esaslı olarak oluşurken bütünleşmenin sağlanması noktasında mil-

liyetçiliğin, siyasal örgüt ve usullerin kurumsallaşmasında da milliyetçilik ve 

 
128 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler..,s.56. 
129 BAYAT, Ali Haydar, Ali Bey Hüseyinzade ve Türkiye’de Yayınladığı Eserleri, İs-

tanbul, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1992, s.10-11. 
130 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler..,s.58. 
131 SARAY, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin.., s.141. 
132 GÖMEÇ, Türk Cumhuriyetleri ve… .s.39. 
133 HOSTLER, Türkler ve Sovyetler... s.59-64. 
134 GÖMEÇ, Türk Cumhuriyetleri ve..,s.44. 
135 KARA, Füsun. Rusya’nın Orta Asya’ya (Türkistan) Yönelik… s.122 
136 ÖĞÜN, 2000; Şahin, 2007, aktaran:ŞAHİN, Osmanlı Döneminde..,s.3. 
137 HEKİMOĞLU, 1989: 133,137, aktaran:ŞAHİN, Osmanlı Döneminde.., s.3 
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demokrasinin devreye girmesiyle nihai sistem olarak ulus-devlet modeli or-

taya138çıkmıştır. Nitekim 1991’de SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan 

Türk Cumhuriyetleri, Türklerin kimliklerini koruduklarının en büyük örneği 

olarak karşımıza çıkmaktadır139. 

Osmanlı devletine bakacak olursak Türk Milliyetçiliğini alevlendiren 

yegâne olayların başında, Özellikle Balkan topraklarının elden çıkması yer al-

maktadır. Bu gelişme sonrasında ise Türk milliyetçiliğinin siyasi alanda yükse-

lişi hızlanmıştır140.Balkan Savaşları sonrasında Hristiyan tebaanın Osmanlı İm-

paratorluğu’ndan kopması, İmparatorluğu büyük oranda Müslümanların yaşa-

dığı bir ülke haline getirmiş ve Osmanlıcılık siyasetini gözden düşürmüştür141. 

Hristiyanların Osmanlı’dan kopması ve Balkan toplumlarında milliyetçiliğin 

siyasi alanda etkin olması Rus Çarlığının büyük desteği sayesinde olmuştur. 

Rus Çarlığı Panslavizm’i yaymak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

Ortodoks muhalefeti teşvik etmiştir142.  

Ayrıca Balkan toplumlarından olan Müslüman Arnavutların da bağım-

sızlık elde etmesi, İslamcılık siyasetinin de çok başarılı olamayacağını göster-

miş ve neticede Türkçülük Balkan Savaşlarından sonra tek çıkar yol olarak ka-

bul edilmiştir143. Nitekim 1913’ten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de 

resmi politikası Türkçülük olmuştur144. Çünkü Hans Kohn’a göre; “Türk milli-

yetçiliği Panslavizm’e bir tepki olarak doğmuştur”145. Fakat bu yaklaşım pek 

de kabul edilebilir bir yaklaşım olmamakla birlikte ortada olan bir etki tepki 

unsurunun bulunuşu da göz ardı edilemez. Bir bakıma Türkçülük-Türk Milli-

yetçiği alevini yakan bir yaklaşımdır demek yanlış gözükmemektedir. Diğer 

yandan Rusya’nın yürütmüş olduğu ayrılıkçı faaliyetler neticesinde Osmanlı 

tebaası olan Hristiyan azınlıklar teker teker bağımsızlıklarını kazanmaya başla-

mıştır. Özellikle yoğun olarak Müslüman-Türk nüfusun yaşadığı Bulgaristan’ın 

bağımsızlığını ilan etmesi ve sonrasında Bulgaristan’dan İstanbul ve Ana-

 
138 COŞKUN, 1997: 175; GİDDENS ve PİERSON, 2001: 83, akt. Köksal ŞAHİN, Bir 

İdeoloji Olarak “Milliyetçilik”.., s.4 
139 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu, , s.27. 
140  MACFİE, A.L. The End of The Ottoman Empire:1908-1923, London, LONG-

MAN,1998, s.85-87. Aktaran; DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu.., s.28 
141 KARAKAŞ Mehmet, Türk Ulusçuluğunun İnşası, İstanbul, Vadi Yayınları, 2000, s. 

134. 
142 KARPAT, Kemal H.,Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, çev. Recep Boz-

temur, Ankara, İmge Kitapevi, 2004, s.28. 
143 AKIN, Rıdvan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri ve Türkçülük Hareketi 

1908-1918, İstanbul, Dergah Yayınları, 2002, s.13. 
144 DAVİSON Roderic H.,Turkey: A Short History,Walkington, The Eother Press, 

1981, s.112. Aktaran; DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu, s.28 
145 OBA, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, s.49, içinde, Hans Kohn, Le Panslavisme, Son 

Historie et son Ideologie, Paris,1963, s.204. 
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dolu’ya göçlerin yaşanması Türklerde Balkan milletlerine karşı bir tepki doğur-

muştur. Yunan, Sırp ve Bulgar ayaklanmaları sırasında Türklerin kötü muame-

lelere maruz kalmaları bu tepkilerin nedenlerinden bir diğeri olmuştur146. Rus 

Çarlığının ve Avrupalı büyük devletlerin çabaları sonucu Balkanlarda güçlenen 

milliyetçi akım, Osmanlı yani Müslüman-Türk karşıtlığı/düşmanlığı üzerine 

kurulmuştur147. Rusya bu tip yıkıcı faaliyetlerde bulunurken Türk milliyetçiliği 

yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Diğer yandan Avrupa da Osmanlı Devleti 

üzerinde Rusya’nın yürütmüş olduğu politikadan farklı bir politika üretmi-

yordu. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun, on sekizinci yüzyıldan itibaren eski gücünü 

yitirmesiyle birlikte Avrupalı büyük devletler Osmanlı İmparatorluğu’nun ge-

leceği ve toprakları hakkında çeşitli politikalar üretmeye başlamışlardır. Uzun 

bir müddet İmparatorluğun toprak bütünlüğü esas alan Avrupa (Rus Çarlığı ha-

riç) ancak on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde bu politikadan vazgeçilerek 

İmparatorluk topraklarının Avrupa’nın büyük güçleri tarafından (Fransa, İngil-

tere, Avusturya ve sonrasında İtalya) doğrudan işgal edilme düşüncesi canlan-

maya başlamış ve bu durum işgallerle sonuçlanmıştır148. Doğrudan işgallerin 

yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nda baş gösteren ayrılıkçı hareketler de Avru-

palılar tarafından desteklenmiştir149. On sekizinci yüzyılda Avrupa devletleri-

nin Balkanlar’a doğru saldırılarının başlaması, Balkanlar’da ortaya çıkan mil-

liyetçi hareketlerin gelişmesine neden olmuştur150. On dokuzuncu yüzyıla ge-

lindiğinde ise bağımsızlık amacı taşıyan isyan hareketleri Balkanlar’da yayıl-

mış ve bu isyan hareketleri yukarıda isimlerini zikrettiğimiz Avrupa’nın büyük 

güçleri tarafından desteklenmiştir. 

 
146KARPAT H. Kemal, Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, çev. Recep Bozte-

mur, Ankara, İmge Kitapevi, 2004., s.55 
147 “1878’den sonra Balkanlar’da, tümü bölgenin tarihini yeni bir radikal yoruma tabi 

kılan büyük bir ulusçu yazın akımı gelişti. Yeni ulus-devletlerin hepsinin iddiası, as-

lında çok eski çağlardan beri var oldukları, fakat bu durumlarına yaraşır haklarının 

ancak şimdi verildiği; daha önce tanınmamış olmalarının nedeninin, Balkan anlayı-

şında “Müslümanlar’’ ile aynı anlama gelen Türklerin yüzyıllar boyu uyguladıkları 

baskı ve zulüm olduğu; Osmanlı öncesi geçmişlerinin şan, şeref ve şöhretle dolu ol-

duğu ve aslında kendilerinin Berlin Anlaşmasıyla verilen topraklardan daha fazlası 

üzerinde tarihsel hak sahibi oldukları iddialarıydı.”KARPAT, Osmanlı Mirası..,s.12. 
148 QUATAERT, Donald, The Ottoman Empire: 1700-1922, New York, Cambridge 

University Press, 2000, s.57. 
149ORTAYLI İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s.57., İstanbul, Timaş Yayınları, 

27. Baskı,2008. s.35 
150 KARPAT, Osmanlı Mirası..,s.26. 
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Türk milliyetçiliği ideolojisinin gelişmesinde diğer bir boyut ise Osmanlı 

toplumunda Batı düşmanlığında dönüm noktası olan Fransa’nın 1830’da Ceza-

yir’i işgal etmesidir151. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nı fırsat bilen Fransız-

lar, Cezayir Dayısı’nın Fransa’ya karşı tutumunu da bahane ederek bir Osmanlı 

toprağı olan Cezayir’i işgal etmiş, Osmanlı İmparatorluğu ise içinde bulunduğu 

sıkıntılı koşullar nedeniyle bu duruma tepki göstermemiş ve bir karşılık vere-

memiştir152. Cezayir 1962’de bağımsızlığını kazanana kadar Fransız sömürgesi 

olarak kalmıştır. Diğer yandan ise en büyük sömürgeci güçlerden biri olan İn-

giltere 4 Haziran 1878’de imzalanan Kıbrıs Antlaşması ile Kıbrıs’ı153 ve 1 Eylül 

1882’de Mısır’da yaşanan iç karışıklıkları bahane ederek Mısır’ı işgal etmesi154 

Türk Milletinin hem Milliyetçi duygularının alevlenmesinde hemde bir Avrupa 

antipatisi oluşmasına sebebiyet vermiştir. 5 Ekim 1908’de de Avusturya’nın 

Bosna Hersek’i ilhak155etmesi aynı şekilde ve 1912 Şubat’ında Osmanlı İmpa-

ratorluğu ile İtalya arasında imzalanan Uşi Antlaşması sonucu İtalyanların 

1911’de işgal ettikleri Trablusgarp ve 12 Adalar’ın İtalya’ya bırakılması156 da 

Türklerde Avrupa’ya karşı büyük bir tepki doğurmuş ve milliyetçi duyguları 

yükselmiştir157. 

Avrupalı güçlerin Osmanlı İmparatorluğu aleyhine yürüttüğü politikalar 

sadece ayrılıkçı faaliyetleri körüklemekle kalmamış İmparatorluğu parçalamak 

için ekonomik yollardan da devleti muhasara altına almışlardır. Öyle ki Balta 

Limanı Antlaşması ve sonrasında Düyun-ı Umumiye’nin faaliyete geçmesiyle 

birlikte gayrimüslimlerin ekonomik hayatta üstünlük elde etmeleri Müslüman-

ların tepkisine neden olmuştur. Müslüman tebaa genellikle tarım ve küçük el 

sanatları işlerinde yoğunlaşırken, gayrimüslimler Batılı iş çevreleriyle kurduk-

ları yoğun bağlantılar sayesinde önemli kazanımlar elde etmişler ve sermaye 

birikimi sağlamışlardır158. Bu durumu, Şerif Mardin, gayrimüslimlerin Batılı 

girişimcilerle olan bu bağlarını değerlendirirken onlardan “emperyalizmin yar-

dakçıları” olarak bahsetmektedir159. “Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasın-

 
151 ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s.60. 
152  KARAL, Osmanlı Tarihi, s.123-124. ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Ta-

rihi..,s.191. 
153 ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914),İstanbul, Alkım Yayı-

nevi, 2007.s.535. 
154 ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi..,s.411 
155 ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi..,s.617. 
156 ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi..,s.643. 
157KAZGAN, Gülten, Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul, İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, s.39. 
158KÖSEOĞLU, Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin..,s.218. 
159 MARDİN, Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi: Makaleler 4, Der. Mümtaz’er Tür-

köne, Tuncay Önder, 18.baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008, s.87. 
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daki ticarette Avrupa devletlerinin Osmanlı azınlıkları ile iş yapmayı tercih et-

meye başlamaları160, Türk milliyetçiliğinin gelişimini hızlandıran önemli ne-

denlerden biri olmuştur. Osmanlı Türklerinin bu değişen ticaretten azınlıklar 

kadar fayda sağlayamamaları, azınlıkların ticari başarısına karşı düşmanlık bes-

lemelerine yol açmış ve bu da Türk milliyetçiliğini pekiştirmiştir.”161 Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Müslüman unsur tarafından giderek daha fazla hissedilen 

ekonomik çöküntü, Türk milli burjuvazisi yaratma çabasıyla birleşip Türk mil-

liyetçiliğinin ortaya çıkışını hızlandırmıştır162. Her ne kadar İmparatorlukta ti-

caret vasıtasıyla ekonomik zenginlik elde eden bir grup gayrimüslim ve az sa-

yıda Müslüman olsa da, bu grup Avrupa örneğinde olduğu gibi bir burjuva sı-

nıfı teşkil etmemiş hiçbir zaman devlet yönetiminde etkin olabilecek siyasal 

güç ve yetkiye sahip olamamıştır163. Akçura, Avrupa’da on dokuzuncu yüzyılda 

yaşanan sanayileşmenin Osmanlı İmparatorluğu’na olumsuz etkileri olduğunu 

belirtir. Avrupa’nın fabrikasyon ürünleri Osmanlı pazarlarına girmiş, Avrupa 

sermayedarları karlarını artırırken, Osmanlı’da küçük üretici yok olmuştur. Bu 

nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nda eşraf, memur ve köylü olmak üzere üç sı-

nıf meydana gelirken, Avrupa’da olduğu gibi bir burjuva sınıfı doğmamıştır. 

Bu nedenle Türk milliyetçiliğinin hedeflerinden birisi de burjuva sınıfını ya-

ratma olmalıdır: “Milliyetçiliğimiz halka ve bilhassa köylüye birinci mevkii 

verdirmekle beraber orta sınıfın (Türk burjuvazisinin) teşekkülüne de bizi ta-

raftar etmiştir”164. 

Yaşanılan bu güç değişikliği ve dengenin (Müslim-gayr-ı Müslim) yeni-

den oluşabilmesi için başta Zeki Velidi Togan, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı 

gibi Türk Aydınları Rus baskısından kaçarak Osmanlı Devleti’ne gelerek ga-

zete ve dergiler ile Osmanlı Devleti’ni ve toplumunu aydınlatma faaliyetlerine 

başlamışlardır. XX. yüzyılın başlarında Rusya’da Türkler arasında İsmail Gas-

pıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” şiarının yayılmasına yardım edebilen 25 

gazete ve dergi vardı. Diğer taraftan, Türkler 5 dini, 48 hayır ve 34 tahsil der-

neğine de sahip idiler. Kazanlılar ve Azerbaycanlılar başta olmak üzere Rusya 

Türkleri arasında İktisadî inkişaf neticesinde zenginler meydana gelmekteydi 

ve burjuvazi sınıf olarak şekillenmekteydi. İsmail Gaspıralı’nın yolunda tüm 

varlığı ile çalıştığı Usul-i Cedid hareketi de Türk ve İslâm âleminde geniş bir 

alana yayılmıştı. Dinde ıslahatın gerekliliğini müdafaa eden Cemaleddin Ef-

 
160 GÖÇEK, Fatma Müge “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu: Sos-

yolojik Bir Yaklaşım” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Ed. Tanıl 

Bora, 2. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s.67. 
161 GÖÇEK, “Osmanlı Devleti’nde.., s.66. 
162 GÖÇEK, “Osmanlı Devleti’nde..,s.68. 
163 AHMAT, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 7. baskı, Kaynak Yayın-

ları, 2008, s.32. 
164 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s.169, içinde, Yusuf Akçura, “İkti-

sadi Siyaset Hakkında”, Türk Yurdu, cilt 12, sayı 12, 1917, s.179-181. 
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gani, Şehabeddin Mercanı, Muhammed Abduh, Şeyh Ahmet Setyani ve diğer-

lerinin görüşleri müterakki bir dini zümre de şekillenmişti. Rusya Türkleri ara-

sındamühim nüfuz sahibi olan bu müterakki ulema sınıfı İslam’ın hurafedenha-

las edilmesi ve modernleşmesi yolunda mücadeleye girişmişler idi. “Balkan 

milliyetçilğiinin ve diğer milliyetçi hareketlerin doğuşunu hazırlayan en önemli 

unsurun Rusya Türkleri arasında doğmuştur.”165 

Bu bilgiler ışında anlaşılacağı gibi aşağı yukarı ortak ilmi kanaate göre 

şuurlu Türkçülük ilk defa Rusya esaretinde yaşayan Türkler, özellikle Kazan 

ve Azerbaycan Türkleri arasında yayılmış sonra XIX. Yüzyılın sonu ve XX. 

Yüzyılın başlarında ÇarlıkRusya’sından Osmanlı İmparatorluğu’na gelmeye 

başlayan Türkçü liderlerin tesiri altında Türkiye’de de teşekkül etmiştir. 

Rusya’daki Türkçülük hareketi aslında Rusçuluk ve Farsçılığa, özelliklede 

Panslavizm’e karşı kendini müdafaa hareketi olarak oluşmuştur. Rusya esiri 

Türkler arasından çıkan Türkçü liderler yüksek tahsil almış, hatta Avrupa’da 

yüksek tahsil görmüş, Rus ve dünya Türkoloji ilminin başlarına derinden aşina 

olan, Çar Rusya’sındaki inkılabi demokratikleşme süreçlerine rağbet besleyen 

Avrupa’yı ve Şark’ı aynı seviyede tanıyan şahsiyetlerdi. İsmail Gaspıralı, Yu-

suf Akçura, Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu, sadece Rusya esiri Türkler 

arasında değil Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçülüğün, milliyetçilik düşün-

cesinin teşekkülünde de ciddi rol oynamışlardı166. Bu aydınlar milliyetçiliği 

ekonomik, kültürel ve bilhassa dil alanında savundukları görülmektedir.  Os-

manlılaşmaya eğilim, Rusya destekli Panslavizm’in karşısında Kırımlı bir Tatar 

yazar olan İsmail Gaspıralı'nın Pantürkizm diye adlandırılan Türk halklarının 

birliği fikriyle desteklendi. Balkanlardan Çin'e kadar bütün Türklerin anladığı 

ortak bir dil, bu amaca ulaşmanın ilk şartıydı ve İsmail Bey gazetesi Tercü-

man'da bu tip bir ortak şive geliştirdi. Her nekadar sade bir söz dizimi kullanı-

larak ve fazla yabancı kelimelerden arındırılarak yazılsa da, Osmanlıca yani 

İstanbul Türkçesi temel olarak alınmıştı. Tercüman dışında ortak lehçe, Rus-

ya'daki çağdaş veya Cedidci Müslüman okullarının müfredat1arında da destek-

lenmiştir167. 

Dil üzerindeki tartışmalar 1905 İhtilaliyle beraber artmışve yeni yeni 

önem kazanmıştır. Devlet kontrolünün zayıflaması, Azerbaycanlı aydınların 

uzun süredir baskı altında tutulan enerjilerini açığa çıkardı. Bunu tiyatro oyun-

ları, basılan kitaplar ve kurulan okulların sayısındaki kayda değer artış izledi ve 

sansürün gevşetilmesi Azerbaycan basınının altın çağını başlattı. 1905 ve 1917 

 
165 KENGERLİ, Aybeniz Aliyeva, Azerbaycan’da Romantik Türkçülük, Çev. Doç. Dr. 

Metin Özarslan İstanbul, Tarih inceleme Doğu Kütüphanesi, 2008, s.70. 
166 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik Türkçülük, s.76. 
167SWİETOCHOWSKİ, Tadeusz, “1920 Öncesinde Rus Azerbaycan'ında Milli Kimli-

ğin Yükselişi ve Edebi Dil Politikası”, Bu makale Ethnic and Radal Studies, 14/1, 

London 1991 'de yayınlanmıştır. s.178, çev. Saadettin Gömeç 
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yılları arasında168 Azerbaycan'da okuma-yazma bilmeme oranının hala yaygın 

olduğunu göz önüne alan etkileyici bir sayı olarak 63'ten az olmamak üzere 

gazete ve periyodik olarak yayınlar farklı veya aynı zamanlarda yayın169haya-

tındaydı. Dilde bağımsızlık hareketi Rusya sınırları içerisinde bulunan Türkler 

tarafından desteklenen bir olgu olmuştur. Öyle ki Dilde bağımsızlık olayı Azer-

baycan'la sınırlı değildi. Gerçekten bu, Osmanlıcılığa karşı Azericiliğin benzeri 

Tatarcılık ve Kazakçılık'ta bulduğu diğer Rusya Türk halklarında yürütülen 

kampanyanın daha geniş bir süreçteki 170 belirtisiydi. Diğer yandan Osmanlı 

Devleti’ndeki 1908 Jön Türkler Hareketinden sonra başka bir boyut kazandı. 

Türkçülük ruhunun yükselişiyle İstanbul'daki bazı aydınlar Osmanlıcanın 

Arapça ve Farsça unsurlardan temizlenmesi için kampanyalarını başlattılar. 

Bunlar Osmanlıcaya, Türkler tarafından pek anlaşılmayan yapay bir lehçe de-

diler. Yeni Lisan adını alan bu milliyetçi yenilik hareketinin etkileri RusTürkis-

tan’ı bölgesinde derhal tepkilere yol açtı. OsmanlıcanınTürk dili denmeyecek 

kadar yabancı kelimelerle bozulduğunu ileri sürerek Türk dili olmaya layık ol-

madığını171savundular. 

İsmail Gaspıralı siyasi birlikteliğin oluşması için öncelikli olarak Türkler 

arasında ortak bir milliyet anlayışının gelişmesi gerektiğini düşünen ve zaman-

sız olarak bu tür söylemlere girişmenin yapacakları çalışmaların da önüne ge-

çeceğinin farkındadır. Nitekim kapalı oturumlarda bu konuya değinerek, 

“…erişilmesi güç birlikleri bayrak edinmek, mümkün olan birliklerin altyapı-

sını gerçekleştirebilmenin de altyapısını tehlikeye atardı. Kaldı ki, o altyapı ol-

maksızın daha ilerisi zaten olmazdı”172.Görüşünü savunmuş ve gelecek nesiller 

için altyapı hazırlamanın gayreti içerisine girmiştir. Gaspıralı’da, dil birlikteli-

ğinin Türkler arasında sağlanması sonrasında siyasi birliktelik için toplumsal 

ve kültürel zeminin oluşacağı inancı vardır173.İsmail Gaspıralı yaşadığı döne-

min şartları itibariyle gerçekçi adımlar atmak gerektiğine inanarak Türkçülük 

anlayışını bu eksende sürdürmüştür174. Çünkü Rus Çarlığı’nın engellemelerine 

 
168SWİETOCHOWSKİ, 1920 Öncesinde Rus Azerbaycan'ında..,  s.179. 
169SWİETOCHOWSKİ, 1920 Öncesinde Rus Azerbaycan'ında..,s.179 
170DEVLET, Nadir, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Türk Kül-

türünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985,8.163- 71; 216-18. 
171Molla Nasreddin, No 32, Tiflis 1909. Akt. Swietochowski, “1920 Öncesinde Rus 

Azerbaycan'ında...”, s.181 
172KIRIMLI,  Hakan, İsmail Bey Gaspıralı ve Birlik Kavramı Üzerine, İsmail Bey Gas-

pıralı ve Ziya Gökalp, Sempozyumları-Bildiriler,(Yay. Haz. Dündar Karaca), Ankara, 

Türksoy Yayınları, 2003, s. 22. 
173YAMAN, Ertuğrul, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe, Ankara, Alternatif Yayınları, 

2002.s.38. 
174SEYDAHMET, Kırımlı Cafer, Gaspıralı İsmail Bey: Dilde, Fikirde, İşte Birlik, İs-

tanbul, Avrasya Bir Vakfı Yayınları, 1997. s.47. 
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maruz kalıp, hiçbir şey yapamadan yok olmaktansa, mümkün mertebe Rus Çar-

lığı’nda yaşayan Türklerin milli uyanışlarını sağlayacak, milli kimliklerini ko-

rumalarını sağlayacak adımlar atmayı daha uygun görmüştür175. 

Yusuf Akçura’ya göre ise “bütün Türklük” fikri Türkler arasındaki ileti-

şimin artması sayesinde olmuştur. Rus Çarlığı, yaptığı altyapı çalışmaları saye-

sinde Rusya Türkleri arasındaki iletişim artmıştır. Kazan, Kırım, Orenburg, 

Kaşgar, Taşkent ve İstanbul gibi merkezler arasında iletişim kolaylaşmış ve 

Türkler arasındaki ticari münasebetler artmıştır. Kazan Türkleri Türk 

Âlemi’nin dört bir tarafında ticari münasebetler kurmuş ve buralara okullar aç-

mışlardır. Bu sayededir ki tüm Türkler arasında birlik fikri ortaya çıkmıştır176. 

Türk milliyetçiliğinin doğuşu konusunda, ilk olarak Türk milliyetçiliği bilinci-

nin Osmanlı sınırlar dışında bulunan Rusya Türklerinde meydana geldiğini öne 

süren Akçura, bu iddiasını temellendirmek içinse, milliyet fikrinin ilk olarak 

Batı’da ortaya çıkmasını ve doğal olarak Batı’yla temas halinde olan Türklerin, 

ilk olarak milliyetçilik bilincine, millet bilincine kavuştuklarını ifade eder.  

Milliyet fikrinin Türkler arasında yayılması ise Akçura’ya göre Avrupa 

ile en çok temas halinde olan Türklerde medyana gelmiştir. Bu nedenle Batı 

Türkleri ile Kırım Türkleri ve Kuzey Türklerinin İdil havzasında yaşayan kı-

sımları ile Kafkasya’da oturan Azarbaycan Türkleri arasında milliyet fikrinin 

öncelikle vukuu bulduğunu ifade eder177. Diğer biryandan da Osmanlı Türkleri 

dışında Türkçülüğe katkısı bulunanları; Macar Vambery, Ahunzade Mirza 

Fethi Ali, Şeyh Cemaleddin Afgani, Hasan Bey Zerdabi, İsmail Bey Gaspıralı, 

Şahabeddin-i Mercani olarak sıralayan Akçura, Macar Vambery’nin, İngiliz 

hükümetinden aldığı destekle Asya’da Türkler hakkında yapmış olduğu çalış-

maların Türkçülüğe katkısına değinir. İsmail Gaspıralı’nın yeri ise Akçura için 

çok önemlidir: “Bütün Türkçülük hareketinin merkezi siması” olarak değerlen-

dirdiği Gaspıralı, yapmış olduğu çalışmalarla, büyük bir Türkçü olarak değer-

lendirebilir178. Çağdaş bir devlet, milli olmalıdır ve bu devletin en önemli birimi 

de millettir: “Çağdaş bir devletin en önemli unsuru olan millet, türdeştir: Ço-

ğunlukla aynı dili konuşur; fertlerin bilimsel ve düşünsel düzeyi, hukuku, ah-

lakı, estetik hatta siyasi fikir ve hisleri çok farklı değildir179. Çağdaş birdevlette 

 
175HABLEMİTOĞLU, Necip, Gaspıralı İsmail, İstanbul, Bir Harf Yayınları, 2004. 

s.27. 
176GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri..,s.163, içinde, Akçura, “İktisadi Si-

yaset Hakkında”s.189-196. 
177AKÇURA, Yusuf, Yeni Türk Devleti’nin Öncüleri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayın-

ları, 1981. S.s.4. 
178AKÇURA, Yusuf, Türkçülük: Türkçülüğün Tarihi Gelişimi, İstanbul, İlgi Kültür Sa-

nat Yayınları, 2007.s.93. 
179 AKÇURA, Yeni Türk Devleti’nin.., s.5 
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millet, aynı harsın ürünüdür; bundan dolayı, hiç çoğunluğu, aynı mefkûreye 

tutkundur. Dolayısıyla çağdaş devlet,  milli bir devlettir.”180 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde hayatını geçiren bu ay-

dınlar, Osmanlı İmparatorluğu için çıkış yolunun Türk milliyetçiliğinden geç-

tiği inancındadırlar. Türk milletinin varlığını sürdürüp ayakta kalabilmesi için 

izlenmesi gereken yol milliyetçiliktir. Aksi halde Türk milleti tarihten silinip 

gitmek zorunda kalacaktır. Türk milliyetçiliğinin ideoloğu olarak kabul edilen 

düşünürlerin, ayrıca yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne de görüşleriyle il-

ham vermiş, hatta Türk kelimesinin ön plana çıkmasında öncü roloynamışlar-

dır181. 

Görüldüğü üzere Türk Milliyetçiliğinin oluşumunda etki gösteren unsur-

lar ve dinamikler genellikle Osmanlı dışı unsurlar olarak adlandırabileceğimiz 

oluşumlardır. Başta bu ideolojinin çıkış noktası niteliğinde olan Fransız İhtilali 

olmakla birlikte merkez dayanak noktası Rusya ve Rusya Türkistan’ından Os-

manlı Devletine irtica eden aydınlar olmuşlardır. Bu incelediğimiz aydınlar 

hem sosyal hem siyasi hem ekonomik sahada Türk Milliyetçiğini savunurken 

diğer yandan da Turancılık ya da Pantürkizm diye kendisine hayat sahası bulan 

Türkçülük İdeolojisini de geliştirmişlerdir. Bir bakıma etki tepki olayı olsa da 

zaten Türklerin düşünsel yapısından çok uzak olmayan bu fikirler Rusya’nın 

Slavlaştırma veya Ruslaştırma politikasına paralel olarak bir tepki niteliği ola-

rak gelişmeye ve yayılmaya başlayarak Türklerin siyasi sahada da özgürlükle-

rini kazanmalarına olanak sağlamıştır. Nitekim başta Türkiye Cumhuriyeti ol-

mak üzere yeni Türk Cumhuriyetlerinin kurulmasındaki en büyük etmende yine 

Türk Milliyetçiliği düşüncesidir. Türkçülük Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

yıllarında Osmanlıcılık ve İslamcılık akımları karşısında bütün Türklerin tek 

vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan bir akım olarak ta-

nımlansa da182 Türkçülük aynı zamanda Milliyetçilik yani Türk Milliyetçiliği 

 
180 ŞENOĞLU, Kemal; Yusuf Akçura: Kemalizmin İdeoloğu, İstanbul, Kaynak Yayın-

ları, 2009.s.54, içinde Yusuf Akçura, “Asri Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Va-

zife”, Türk Yurdu, c.3, sayı 13, Ekim 1925, s.1-16. 
181 BAYKARA, Tuncer, “Gelecekte Yaşayan İnsan: Türk Kavramının Öne Çıkmasında 

ZiyaGökalp’in Yeri”, İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları-Bildiri-

ler,(Yay. Haz. Dündar KARACA), Ankara, Türksoy Yayınları, 2003, s.207. 
182 UCA, Alaattin, “Osmanlı’da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık’’ Türk Yurdu, 

Mart-2012, Cilt 32, sayı 295.  S.67 
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demektir. Her millette olduğu gibi Türk Milletinde de Türkçülük mefhumumil-

letimizin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren başlamıştır183.Çünkü millet ol-

duğunu hissedemeyen topluluklar devlet kuramaz184. 

Milliyetçilik şuurunun oluşması ulusal ölçekli bir anlayış geliştirmeye 

paralel olarak ilerlediği herkes tarafından bilinen bir durumdur. Bu kapsam içe-

risinde ise ‘ulus’, ‘ulus-devlet’ ve ‘ulusçuluk’ olgularının tanımlanmasının ve 

içeriğinin hangi kaynaklardan beslendiği hususunda çalışma yapmıştır. Genç, 

Ernur, bu konu üzerine “Türk milliyetçiliği ve Fuat Köprülü” isimli çalışma-

sında ulus ve ulusçuluk bağlamında çözümlemelerde bulunarak Türk Milliyet-

çiliği fikrinin kökeni doğuşu ve dönüşümünü Fuat Köprülü’yü merkeze alarak 

ifade etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Genç, bu çalışmasında ulusçuluk eksenine 

yerleştirmiş olduğu milliyetçilik fikrini modernleşme süreciyle anlamlandır-

maya giderken ulus devletlerin oluşmasında tarihselleştirmeyi de ilişkilendir-

mektedir. Batı ve dış toplumlardaki ulusçuluk anlayışına da çalışmasında yer 

vererek milliyetçiliği ‘yurttaşlık’ anlayışı içerisinde siyasal bağlılık olarak ifade 

ederken devletlerin ideolojisini meşrutiyet kuramı içerisine yerleştirmektedir. 

Bunlarla birlikte Genç’in aktardığına göre; 

“Bu bağlamda 'kültürel ulusçuluklar', bir 'etno-tarih' temelinde ' ulus-

laşma' nın gerektirdiği 'bilinçlendirmeyi yaratmak işlevi görmektedir. 

'Siyasal ulusçuluklar' ise, 'anti-emperyalist', 'kalkınmacı' ve siyasal ba-

ğımsızlığın elde edilmesi/pekiştirilmesine dönük hedeflerin başarıya 

ulaştırılması amacında belirginleşmişlerdir. Bu çerçevede, Osmanlı İm-

paratorluğu' nun son dönemlerinde ortaya çıkan vs süreç içerisinde Türk 

milliyetçiliğine dönüşen akım, 'devletçi', 'korumacı','dayanışmacı' ve 

'korporatist' niteliklere sahiptir.”185 

Şeklinde ifade derken Fuat Köprülü’nün de konuya bakış açısına ve yap-

mış olduğu çözümlemelere de yer vermektedir. 

Milliyetçiliği on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren Batı Avrupa’da 

meydana gelen ve on dokuzuncu yüzyıl sonu itibarı ile de dünyanın farklı böl-

gelerinde değişik ölçekli etkiler uyandıran bir akım olarak tanımlamaktadır. Os-

manlı Devleti’nde ise on dokuzuncu yüzyılda etnik ve milli temelli milliyetçi-

liğin etkilerinin arttığını bunu da Osmanlılık kavramıyla tüm etnik unsurları 

 
183 UCA Alaattin, “Türk Toplumunda Milliyet ve Milliyetçilik Fikrinin Tarihi Geli-

şimi”,Erzurum, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, , 

1996, Sayı.6, s.125, 126.  
184 BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı, Türk’e Doğru, Ankara, Cantekin Yayıncılık, , 

1994, s.199. 
185 GENÇ, Ernur, TürkmilliyetçiliğiveFuatKöprülü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 

1998, ss. 60-79 
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aynı çatı altında birleştirmeye çalışan Osmanlı Devleti’ni ele alarak merkezi-

yetçi siyaset, yenilikçi hareketler ve modernite ekseninde fikirlerin uygulama-

sını konu edinmiştir. Diğer yandan dinsel farklılıklar üzerinde de duran Taştan, 

milli kimlik tasarımında siyasi, edebi ve kültürel rollerin gerekliliğini yorumla-

yarak Osmanlı bürokrasisinin yeni semboller üreterek kimlikleşmeyi sağaldı-

ğını anlatmaktadır. İslam ülkeleri ile girilen ilişkiler neticesinde Tük milliyet-

çiliğinin doğuşunu etkileyen bu unsurlar Taştan’a göre modern Türk kimliğinin 

belirleyicisi olarak görülmektedir186. 

Türk milliyetçiliğinin önemli ideologlarından olan Yusuf Akçura ve Ziya 

Gökalp’in Türklük ve Türkçülük düşüncelerin karşılaştırılmasının yapıldığı 

Meral Yüner’in, “Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın Türkçülük düşüncelerinin 

karşılaştırılması” çalışmasında bu iki Türkçü aydının Türkçülük hakkındaki 

fikirleri ve önerilerinin sorgulandığı ve çözümlemeler yapılarak Milliyetçiliğin 

gelişimi hakkında bilgi verildiği bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ge-

nellikle Fransız Devrimi’nin etkileriyle birlikte Osmanlı Devleti’nde meydana 

gelenulusçuluk akımlarının sonuçlarının incelenerek Sırplar, Yunanlılar ve 

Bulgarlar gibi Türk dışı etnik unsurların bağımsızlıklarını kazanmış oldukları 

dönemler olan on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğindeki gelişmeler merkeze alı-

narak bu hareketler sonucu oraya çıkan Genç Osmanlılar (Jön Türkler) gibi olu-

şumların milliyetçiliğe yaptığı katkıya değinmektedir. Yüner’e göre Milliyetçi-

liği yükselten Genç Osmanlılar bu dönemdeki azınlık hareketlerinin yanı sıra 

Türkoloji çalışmalarından da etkilenerek Türk Kültürüyle daha yakından ilgi-

lenmeye çalışmışlardır. Daha sonra Rusya’dan gelen aydınlar içerisinde bulun 

Yusuf Akçura gibi entelektüellerin milliyetçiliği sistematikleştirerek siyasi bir 

hareket haline getirdiklerini ifade etmektedir. Ziya Gökalp ve Yusuf Ak-

çura’nın yeni Türk Devletine geçiş sürecinde ulus devlet anlayışını Türk toplu-

muna yerleştirmeyi amaçlayan aydın kişiler olarak göstermektedir. Bununla 

birlikte bu aydınları Türk Milliyetçiliğinin fikri kaynakları olarak tanımlamak-

tadır187. 

 
186TAŞTAN, Yahya Kemal, Türk milliyetçiliğinin sembolik kaynakları, (Yayımlanma-

mış Doktora Tezi),Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Tarih 

Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi, Bilim Dalı, Ankara, 2010, ss.823. 
187 YÜNER, Meral, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın Türkçülük düşüncelerinin karşı-

laştırılması,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sosyoloji Bilim 

Dalı, Ankara, 2009, ss.108. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ’NİN SİYASAL, SOSYAL ve 

EKONOMİ ALANLARINDA ORTAYA ÇIKIŞI 

2.1.Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Siyasi Fikirler ve İdeolojik 

Akımlar 

2.1.1. Batıcılık-Garpçılık 

19. Yüzyıl, günümüz dünyasının siyasî, iktisadî ve toplumsal temelleri-

nin atıldığı değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir çağ olmuştur. Temelinde 

Rönesans ve Reform hareketleri, coğrafî keşifler, ilmî ve teknik buluşların yat-

tığı bu gelişmeler188, 19. Yüzyıl dünyasında köklü değişiklikler yapacak olan 

milliyetçilik ve sanayi devriminin doğuşuna yol açmıştır. Bu iki büyük olay, 

XIX. Yüzyılda geleneğe bağlı toplumları esaslı bir değişmeye zorlarken, tesir-

leri XX. Yüzyılda da devam etmiş, günümüz dünyasını da189şekillendirmiştir. 

Osmanlı modernleşme süreci içerisinde batıcılık, (Batılılaşma, Garpçılık 

diye de adlandırılmıştır) en önemli fikir akımlarından biridir. Bu dönemde ba-

tılılaşma ve modernleşme adeta birbiriyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 

‘Batı’, ‘Batıcılık’, ‘batılılaşma’, ‘Batılaşma’, ‘Batılı’, ‘Batıcı’,‘Batıcı-

laşma’,‘Avrupalılaştırma’, ‘Garplılaşma’, ‘Muasırlaşma’, ‘Çağdaşlaşma’, 

‘Asrilik’, ‘Modernizasyon ve Modernleşme’gibi kavramlar Osmanlı Devleti’nin 

Avrupa karsısında gerilemeye başladığı yıllardan itibaren kullanılmaya başlan-

mıştır. Bu kavramlar arasında anlam bakımından ufak farklılıklar vardır. Hep-

sinin ortak ve hususi tarafları vardır. Burada önemli olan bu kavramların hep-

sinin ‘daha mutlu bir hayat’ özlemi çeken toplumun buna ulaşmak uğruna gi-

riştiği arayış serüveninin ürünü olmasıdır. Kavramların kesişme noktaları her 

bakımdan daha rahat bir hayat ideali ve stratejisidir. Kavramlardan herhangi 

biri diğerini paydasında toplayabilmektedir. II. Meşrutiyette Avrupalılaşma ve 

Garplılaşma ( batılılaşma) modernleşme anlamında

 
188SARINAY, Yusuf, Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi ve Türk Ocakları 1912-

1931, Ötüken Neşriyat A.Ş. İstanbul, 2005,  s.3. 
189SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin.., s.4 
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bir medeniyet merkezi, olarak düşünülmüş ve buanlamda kullanılmıştır190. Fa-

kat Osmanlı İmparatorluğunda batılılaşma çabaları çok daha eskiye gider. Os-

manlı imparatorluğu Avrupalı devletlere karşı savaş meydanında yenilgiler al-

maya başlayınca bunun sebeplerini araştırmaya başlayacaktır. Burada Batının 

silah teknolojisi ve askeri alanda üstünlüğü görülmüştür. Buna bağlı olarakOs-

manlı imparatorluğu da askeri alanda yenilik yapmaya başlamıştır. Oysaki Av-

rupa’nın üstünlük sebebi ordu değil bilim ve düşüncede ulaştığı dereceydi. Sa-

vaş meydanlarında kazanılan zaferler bilim ve düşüncenin bir meyvesiydi. Os-

manlı devlet adamlarının gözden kaçırdıkları önemli nokta da buydu. Osmanlı 

devlet adamları ihtiyaç olarak gördükleri askeri yenilikleri Avrupa’dan tered-

dütsüz alırken bilim ve düşünce konusunda aynı şeyi yapamamışlardır191. 

Osmanlı Devleti’nde modern manada karşımıza çıkan ilk fikir akımının 

Batıcılık (Garpçılık) olduğu görülmektedir. Öyle ki Osmanlı Devleti’nin 

1699’da Avusturya ve müttefiki olan devletlerle imzaladığı ve ilk defa toprak 

kaybına neden olan Karlofça Antlaşmasıyla Osmanlı yöneticileri Devlet-i 

Aliye’nin Batı karsısında gerilediğinin farkına vardılar. Bunu fark edenlerin ba-

şında Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve ilk Müslüman matbaasını 

kuran Müteferrika İbrahim Efendi’dir. Bu kişiler devletin bekasını korumak 

için batılılaşmanın gerekliliğine inanmışlardı. Bu nedenle 1718’de askeri ku-

rumların düzeltilmesi kararı alındı. Ama yaptıkları ıslahatlar girişimleri yetersiz 

kaldı. Savaşlarda Osmanlı ordusu yenilmeye devam etti. 1768’de Rusya’ya açı-

lan savaş 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması’nın yapılmasıyla sona erdi. Bu 

antlaşmayla bir Müslüman memleketi olan Kırım Ruslara bırakıldı. Böylece 

Osmanlı Devlet yöneticileri askerlik alanında ıslahatın yanı sıra diğer kurum-

larında da Batı tarzında modernleşme kararı almışlardır192. Batılılaşmanın Os-

manlı’daki ilk adımının, Avrupa’da elçilikler açılması olduğunu söyleyebiliriz. 

Batı ülkelerinden sonra ilk defa daimi elçilik kuran ülke Osmanlı Devletidir. 

Osmanlı’nın batıya gönderdiği ilk elçi 1720 yılında Paris’e gönderilen Yirmi-

sekiz Mehmet Çelebi olmuştur. Onun oğlu Mehmet Said Paşa da Paris’e gitmiş, 

Müteferrika İbrahim Efendi ile beraber ilk matbaayı kurmuşlardır193. Buradaki 

temel amaç Avrupa’da yaşanan gelişmeleri yakından takip edilme düşüncesi-

dir. Bu elçiler görevlerini yaptıktan sonra Osmanlı Devleti’ne döndüklerinde 

batının fikirleriyle de gelmişlerdir. Bu doğrultuda III. Selim ve II. Mahmut’ta 

Osmanlı devlet idaresinin batılılaşmasında kuvvetli destek olmuşlardır194 

 
190 GÜNDÜZ, Mustafa, II. Mesrutiyet’in Klasik Paradigmaları, Ankara, Lotus Yayın-

ları, 2007, s. 35. 
191 TOK, Abdullah, Hasta Adamı Kurtarma Arayışları, Gelecek Geçmişi Tartışıyor, Is-

parta, Ulusal Tarih Öğrenci Sempozyumu Bildirileri 2-4 Mayıs 2013, s.6 
192KURAN, Ercüment, Türkiye’nin Batılılasması ve Milli Meseleler, Der. Mümtaz’er 

Türköne, T.D.V. Matbaası, Ankara 1994, s. 11. 
193KUTAY, Cemal, Tarih Sohbetleri, İstanbul,  SontelgrafMatbaası, 1968, S.9, s. 54. 
194 KURAN, Türkiye’nin Batılılaşması..,s. 35. 
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Bununla birlikte Osmanlı Devlet adamları XIX. Yüzyıldan itibaren, git-

tikçe daha iyi kavradıkları Avrupa devletlerinin artan üstünlüğüne Batılılaşma 

siyaseti ile karsı koymaya çalışmışlardır. Bunun neticesinde Osmanlı impara-

torluğunun eski gücünü yeniden kazanması amacına yönelik iki yol ortaya çık-

mıştır. Batılı devletlerin yöntemlerini ve kurumlarını alarak Osmanlı İmpara-

torluğu’nun idaresini verimli hale getirmek, Avrupa çizgisinde ıslahatlar ger-

çekleştirerek Avrupa devletlerini memnun etmek ve böylece onların imparator-

luk üstündeki sürekli uyguladıkları baskıları azaltma isteğidir. Bu ikinci dü-

şünce nedeniyle ve belli başlı ıslahatların büyük ölçüde diplomatik kaygılarla 

yapılmış olması istenilen sonuca ulaşılmasını engellemiştir. Bundan ötürü za-

manın fikir adamları, ıslahatların yalnızca diplomatik destek almak için yapıl-

mış olması, bu yenilikleri Batılı devlet temsilcilerini memnun etmek amacıyla 

göstermelik hareketler olarak görmüş pek bir ehemmiyet vermemişlerdir195. 

Buda bize gösteriyor ki Osmanlı Devletinde görülen batılılaşma hareket-

leri bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Osmanlının içine girdiği bunalım 

onu kurtuluş çareleri aramaya sevk etmiştir. Bu dönemde batının özellikle tek-

nik olarak çok üstün hale gelmesi Osmanlıyı Batıya yöneltti. II. Meşrutiyetle 

beraber batılılaşma sistematik bir hale getirilip toplumun temel sorunu olarak 

ortaya konmuştur196. Diğer yandan Garpçılık düşüncesi yenileşme teşebbüsle-

riyle başlayan bir hareket olmakla birlikte, adı özel olarak II. Meşrutiyet sonra-

sında meydana çıkan düşünce hareketiyle şekillenmeye başlamıştır. Zira daha 

önceki hareketin oluşturucu ve savunucularına özel bir ad verilmediği halde, II. 

Meşrutiyet Dönemi’ndeki Garplılaşma hareketinin temsilcilerine Garpçıla-

radı197 verilmiştir. 

Osmanlı yenileşme tarihinde fikir akımlarının, Tanzimat Dönemi’nden 

başlayarak, Birinci Meşrutiyet Dönemi’ne kadar uzanan tarihî düzlemde gide-

rek netleştiği görülür. Yenileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan düşünce akım-

ları içerisinde198, şüphesiz en önemli mevkiye haiz olanı Garpçılık akımıdır. Bu 

akım, diğer akımlar gibi “bu ülke nasıl kurtulur” sorusundan doğmuş ve kurtu-

luşun reçetesini garpta görmüş bir düşünce akımıdır. Özellikle Tanzimat’la be-

raber aşırı Garplılaşmayla199Garpçılaşma halini alan bu düşünce toplumsal dö-

nüştürme mekanizması şeklini almıştır. Böylece halkın önüne sunulan bu dü-

 
195 ZÜRCHER, Erik Jan, Milli Mücadelede İttihat ve Terakki, Çev: Nüzhet Salihoğlu, 

İstanbul, İletişim Yayınları, , 2013, s.11. 
196 SÜRGEVİL, Sabri,‘’Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri’’, İzmir, Ege Üniversitesi 

Yayınları, s.234. 
197 HANİOĞLU, Şükrü, "Batıcılık", TCTA, c.5, İletişim Yay., İstanbul 1985, s.1382. 
198 ASLAN, Taner, Garpçılar Ve Garpçılar Arasındaki Fikir Ayrılıkları, Kastamonu 

Eğitim Dergisi, Cilt:14 No:2, Ekim 2006, ss.629-139, s.629. 
199 ASLAN, Garpçılar ve.., s.30. 
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şünce ve hareketler neticesi olarak onun kendi hayat tarzına ve anlayışına ya-

bancılaşmasına yol açmıştır200.Garpçılar, ikinci meşrutiyet dönemi Garplılaşma 

problemini toplumun en temel sorunu olarak görmüş ve bu hareketin düşünce 

çerçevesini çok daha belirgin şekilde ortaya201 koymuşlardır. 

Batıcılık fikrinin toplum nezdinde inşası Osmanlı’da, Osmanlıca yerel 

basın, 1860’lardan itibaren güçlenmeye başladı. Bâb-ı Âli’nin ileri gelenlerin-

den Agâh Efendi ile yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin kurucularından yazar ve şair 

Şinasi’nin 21 Ekim1860’ta yayımlamaya başladığı Tercümân-ı Ahvâl, özel te-

şebbüse ait ilk Türk gazetesi olma özelliği gösteriyordu202. 1864 matbuat ni-

zamnamesi ile ön sansür kaldırılıp basın suçlarının yargılanması görevi, Mec-

lis-iVâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’yeverilince, Fransızca basın, ilk dönemlerdeki gü-

cünü kaybetmeye başladı. Yeni yasa, yeni bir gazetenin kurulmasını ve içeri-

ğini, merkezi otoritenin istemlerine tâbi kıldı. 1867 Mart’ında Sadrazam Âli 

Paşa’nın yayımlaması nedeniyle “Âli Kararnâme” olarak bilinen kararname, 

devlete, ülke çıkarlarının gerektirdiği durumlarda, yürürlükteki basın yasasın-

dan bağımsız olarak, kovuşturma hakkı tanıdı. Bu kararnamenin ardından Pa-

ris’e kaçmak zorunda kalan Ali Suavi, Namık Kemal ve Ziya Beyler, Av-

rupa’nın değişik kentlerinde yayımladıkları gazetelerle, ilk sürgün Türkçe ba-

sınını oluşturdular203.Bu hareketin temsilcileri, o güne kadar öne sürülmüş olan 

tezleri daha da ilerletmiş ve medeniyet seviyesine ulaşmanın sadece teknik ve 

ilmî gelişimi misal alarak olamayacağını, kişisel bazda da birçok değişime ge-

reksinim olduğunu savunup204, "yamalı" bir reform kavramından hareket etme-

yerek tam bir Garplılaşmadan söz etmektedirler205.Bu nedenle “Asyaî Kafala-

rın Garplılaştırılması”206 gerekiyordu. Garpçıların,“Asyaî Kafaların Garplı-

laştırılması” ifadesiyle varılmak istenilen amacı üç grupta toplanabilir. Birin-

cisi Garpçıların, Osmanlı Toplumu’nun Garplılaşmasıönünde en büyük engel 

olarak gördükleri geleneksel değerlerin bırakılmasını, ikincisi ise toplumsal ge-

lişmenin önündeki başlıca engel olarak kabul ettikleri dinin ikincil konuma in-

dirgenmesi gerekliydi. Garpçıların bir diğer tezi de Prens Sabahattin’in ısrarla 

 
200TATAR, Hüsniye Canbay,“ Batı Medeniyeti ve Cumhuriyet Dönemi Türk Aydını”, 

Türk Yurdu, c.18, sayı 127-128, Mart 1998, s.149.  
201HANİOĞLU, Şükrü, "Batıcılık", TCTA, 1985, c.5, s.1384. 
202 Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, “Osmanlı Dünyasında Yerel ve Ya-

bancı Basın…”, <http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/gazetevedergiler/ye-

rel_yabanci_basin.html>, Erişim tarihi:27.1.2016 
203 Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, a.g.k., aynı yer. 
204 HANİOĞLU, Şükrü, “Garplılaşma”, TDVİA, c.5, s.152. 
205TUNAYA, Tarık Zafer, "Amme Hukukumuz Bakımından II. Meşrutiyetin Siyasî Te-

fekküründe 'Garpçılık' Cereyanı", İstanbul, İÜHF Mecmuası, c.16, 1948, s.587-623. 
206HANİOĞLU,  Şükrü “Garplılaşma”, c.5, s.150. 
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üzerinde durduğu geleneksel değerlerden kaynaklandığını iddia ettikleri özel 

girişim olarak ifade edilen Âdem-i Merkeziyet anlayışının207 eksikliğiydi. 

Bu düşünceyi yerleştirmek içinde garp tarzı bir anlayışı hakimkılmak, 

Garpçıların temel felsefesidir. Bu cümleden anlaşılan Garpçıların temel hedef-

leri: Bütün şehzadelerin ve veliahtların eğitimlerine dikkat edilecek, kişilerin 

kontrolünden alınıp orduya alınacak, orada geliştirilecek, padişahın bir tek ha-

nımı olacak, cariye uygulaması kaldırılacak, fes kaldırılıp yerine yeni bir serpuş 

kabul olunacak, padişah ve saltanat hanedanı da olmak üzere, bütün memurlar, 

mebuslar ve halk, yerli malı kullanmaya mecbur edilecek, kadınlar istedikleri 

şekilde giyinecekler, yalnız israf etmeyecekler. Görücülük âdetine son verile-

cek, beğendiği kimseyle evlenecekler, kızlar için başka okullar açılacak... (tıb-

biye okulu gibi). Bütün tekke ve zaviyeler kapatılacak, evliya ziyaretleri yasak-

lanacak, buralara yapılan yardımlar kesilerek devlet hazinesineaktarılacak, sa-

rık kullanmak, cübbe giyinme hakkı sadece din adamlarına tanınacak, bütün 

medreseler kapatılarak Avrupai Tarzda eğitim veren okullar açılacak, lisancılar 

ve edebiyatçılardan teşkil edilen bir ilim heyeti tarafından büyük bir Osmanlıca 

Sözlük yazılacak.  Turanî lisana dönülmeyecek, arazi ve vakıf kanunlarından 

başlanarak bütün kanunlar düzeltilecek, şer'i mahkemeler kaldırılacak, nizamî 

mahkemeler kurulacak, mecelle ya kaldırılacak ya da çok iyi bir şekilde düzen-

lenecek, mevcut Arap Alfabesi kaldırılarak yerine Latin Harfleri, kabul edile-

cek, Avrupa Medenî Kanunu, kabul edilerek bugünkü evlenme boşanma şart-

ları tamamıyla208değiştirilecektir. İleri sürülen bu düşüncelerin ilerleyen yıl-

larda yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde uygulamaya kon-

duğunu görebilmekteyiz.  

Durum öyle bir hal almıştı ki Garpçılar, Garplılaşmayı devlet ve toplu-

mun kurtuluşunun kilometre taşı olarak addetmekteydiler. Öyle ki Abdullah 

Cevdet, Ahmet Muhtar’ın söylemiyle “Batılılaşamazsak Mahvoluruz” düşün-

cesine sahipti209. Abdullah Cevdet’in kurtuluşumuzun reçetesi olarak gördüğü 

ve kabul ettiği Garplılaşmayı içtihat mecmuasında “Yaşamak Korkusu”ismiy-

leyayımladığı yazısında şu şekilde ifade etmektedir. 

“…ey büyük musibet! Avrupa bir 'medeniyet-i hayvaniye" ile mütemed-

dir imiş avrupa hayvan imiş, müslümânlar insân imiş... Müslümânlar 

akıllarını başlarına toplamaz ve sırât-el-mustakîm muharriri efendinin 

 
207 ASLAN, Taner, ‘’Garpçılar Ve Garpçılar Arasındaki Fikir Ayrılıkları’’, Kastamonu 

Eğitim Dergisi 629-636 Ekim 2006 Cilt:14 No:2, s. 630 
208 HANİOĞLU, Şükrü, “Garplılaşma”, TDVİA, c.5, s.152-155 
209 CEVDET, Abdullah "İfâde-i Şebtâb", Şebtab, sayı 1 Rebiülevvel 1330, s.209-210.; 

Abdullah Cevdet, "Tesettür Meselesi" , Mehtab, sayı 4, 1 Ağustos 1327, akt. Celal 

PEKDOĞAN, Batıcı Bir Düşünür Olarak Kılıçzade Hakkı (1872-1960),(Yayınlan-

mamış Doktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta-

rihi Enstitüsü 1999. s. 29-31. 
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medeniyet-i hayvaniye diye tavsif ettiği medeniyet ile mütemeddîn olmaz-

larsa çıldırmaklar nâ-mütenâhi devam ve tevsi' edecek ve medeniyet-i 

hayvaniye dediğiniz medeniyetin tarsîni için kullanılan hayvanât oldu-

ğumuz heyhât iş işden geçtikten sonra anlaşılacaktır...”210.  

Bu düşüncelerinde daha da ileriye giderek hadsizlik sınırına ulaşan söy-

lemlerde bulunan Abdullah Cevdet, Cumhuriyet’in ilanından sonra da ilginç bir 

tez daha savunmuştur. Bu tez  “Türk kanına kan ilavesi” tezidir. Abdullah Cev-

det’e göre Türk kanına evlilik yoluyla Alman ve İtalyan kanı katılmalıydı211. 

Abdullah Cevdet’in bu akıl dışı görüşüne büyük tepkiler gösterilmiştir. Bu tip 

düşüncelere ve görüşlere karşı kanaatimizce asıl cevabı Mustafa Kemal Ata-

türk’ün Gençliğe Hitabe’deki “Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil 

Kanda Mevcuttur”212 sözü ile ifade etmesi çok anlamlıdır. Sonuç olarak Garp-

çılık fikri de Osmanlıyı kurtaramamıştır ama yeni kurulan Türkiye Cumhuri-

yeti’nin yüzü Mustafa Kemal Atatürk tarafından batı medeniyetine çevrilmiş 

ve batıya rağmen sağlam temeller üzerine oturtulan uygar bir devlet ortaya çı-

kartılmıştır. Atatürk, batılılaşmanın en ideal yolunu takip edip başarıya ulaş-

mıştır. 

Diğer yandan Garpçıların ileri gelen isimlerinden olan Celal Nuri, 1331 

(1912) yılında yazmış olduğu ve Garplılaşma düşüncesini bünyesinde barındı-

ran eseri Tarih-i Tedenniyât-ı Osmanîye ve Mukaddesât-ı Tarihiyye’de"gitgide 

millî ahlakımızı şiddetle muhafaza şartıyla Avrupa’nın amelî usullerini almak 

mecburiyetindeyiz"213 diyerek aslında Avrupalılaşmanın ya da Garplılaşmanın 

(batılılaşma) temelinde alınması gerekenlerin seçilerek bunların içinde Garbın 

kültürü ve ahlakının değil ilim ve tekniğinin alınması yönünde görüşlerini or-

taya koymuştur. Bu düşüncelerin paralelinde görüleceği üzere batıcılar kendi 

aralarında gruplaşmaya başlamışlardır. Yani Garplılaşmanın zaruretinde birle-

şenler onun keyfiyetinde farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Garplı olabilme-

miz için onların yalnızca bilim ve tekniğini almamızın kâfi geleceğini savunan-

lar olduğu gibi, bilim ve tekniğin yanında sanat, felsefe ve fikir sistemlerinin 

de alınması gerektiğini, hatta bunun yanında ahlak, örf ve adetlerinin de alın-

ması gerektiğini savunanlar olmuştur. İşte bu düşünce ayrılığı Garpçıları ikiye 

ayırmıştır. Tunaya’ nın tasnifine göre Garpçılar kısmi Garpçılar ve tam Garp-

çılar olarak ayrılmışlardır214. 

 
210CEVDET, Abdullah "Yaşamak Korkusu", İçtihat, sayı 35, 15 Tesrîn-i Sânî 1327, 

s.913. aktaran: ASLAN, … Garpçılar Arasındaki Fikir .., s.632 
211TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İs-

tanbul, Arba Yayınları, 1996, ss.78-81. 
212 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara, Elips Yayın-

cılık, 2007. s.580-581. 
213Celal Nuri, Tarihi-i Tedenniyât-ı Osmanîye ve Mukaddesât-ı Tarihiyye, İstanbul 

1331, s.472-473.  Akt. ASLAN, … Garpçılar Arasındaki..,s.637 
214 TUNAYA, Tarık Zafer Türkiye’nin Siyasî Hayatında.., s.60-86 
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Bu görüşlerin tamamı aslında devletin varlığını sürdürmesini ve bekasını 

korumasını amaçlamışsa da nasıl kurtulur mantığı ile hareket eden batıcılar ara-

sında da tam bir görüş birliği ve üzerinde uzlaşılan bir çizgi görülmemektedir. 

Batıcıların önde gelen temsilcileri arasında bulunan Kılıçzade Hakkı, Abdullah 

Cevdet, Celal Nuri gibi isimler yapılması gereken inkılâplara dair ortak bir dü-

şünce içerisinde değillerdir. Gerek içtihat, gerekse Hürriyet-i Fikriye’de yayım-

ladıkları makalelerde farklı düşünce içerisinde olduklarını görmekteyiz. Arala-

rındaki farklılık genellikle dinî, toplumsal ve fikrî sorunlarüzerinde yoğunlaş-

maktadır. 

2.1.2. Osmanlıcılık 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine damgasını vuran bir diğer fi-

kir akımı ise imparatorluk içerisinde yaşayan tüm unsurları birleştirmek ve da-

ğılmayı önlemek amaçlı ortaya atılan fikir akımı da Osmanlıcılıktır; bu fikrin 

temelinde imparatorlukta yaşayan tüm unsurları dini ve milli kimlikleri bakı-

mından ayırmaksızın vatandaşlık bağı ile Osmanlı’ya bağlamak amaçlanmıştır. 

Osmanlıcılık fikrinin temellerine baktığımızda bunun II. Mahmut dönemine ka-

dar gittiğini görebiliriz. Özellikle imparatorluğun bütünlüğünü korumak ve ay-

rılmaların önüne geçmek için Osmanlıcılık fikri ön plana çıkartılmıştır. Bunun 

somut örneklerini de II. Mahmut’un sözlerinde ve davranışlarında görebiliyo-

ruz. II. Mahmut’un kiliselerin tamirine para ayırması ve “tebaamın farkını sa-

dece camilerde, kiliselerde ve sinagoglarda görmek isterim” şeklindeki sözleri 

bunun bir göstergesidir. Yine Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve Kanunun-i 

Esasi’de de Osmanlıcılık fikri doğrultusunda adımlar atıldığını görebiliyo-

ruz215.Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan bu süreç, ıslahat fermanı ve son-

rasında I. Meşrutiyet’in ilanıyla devam etmiş, devletin temel politikası tebaası-

nın tamamını Osmanlı milleti olarak adlandırmak olmuştur. Yeni Osmanlılar 

tarafından savunulan bu siyaset, daha sonra bir dönem genç Türkler tarafından 

da savunulmuştur216. 

Fakat Osmanlıcılık fikrinin ortaya atılmasındaki en büyük etkenlerden 

biri de şüphesiz Gayr-i Müslim tebaanın ayrılıkçı faaliyetleridir. Öyle ki Os-

manlı Devleti’nin XVII. asrın sonuna doğru, çeşitli sebeplerden gerilemeye 

başlaması balkanlarda yasayan Gayr-i Müslim tebaa arasında isyanların çıkma-

sını tetiklemiştir. Avusturya ve Rusya da bu isyanları Hristiyanlık gayretiyle 

kışkırtıyorlardı. Ancak 1789’da patlak veren Fransız İhtilali’nin Avrupa’da 

yaptığı milliyetçilik propagandası Osmanlı tebaası arasındaki Hristiyan lar üze-

 
215 TOK, Hasta Adamı Kurtarma Arayışları..,, s.2 
216KARAKAŞ, Türk Ulusçuluğunun.., s. 124. 
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rinde daha tesirli olmuştur. İstiklal kazanmak maksadıyla 1821’de Mora yarı-

madasında ayaklanan yunanların 1829’da gayelerine erişmeleri Osmanlı teba-

ası diğer Hristiyanlara örnek teşkil etmiştir217. 

Osmanlıcılık fikrinin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biride yuka-

rıda zikretmiş olduğumuz gayr-ı Müslim tebaanın milliyetçilik hülyasına kapı-

larak yüzlerce yıldır mensubu bulunmuş olduğu Osmanlı İmparatorluğu’na 

karşı bölücü ve yıkıcı faaliyet izlemeleridir. Buradaki temel amacın ise önce bir 

muhtariyet ve şartların olgunlaşmasına mukabil bağımsızlıklarını kazanmayı 

amaçladıkları görülmektedir. Mustafa CelâlettinPaşa’ya göre; özellikle Balkan-

lar’da milliyetçi duygularla ve Avrupa’nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’ne 

isyan edenlerin Türklerle aynı soydan geldiklerini gösterip bu çıkan isyanları 

bertaraf etmek, böylelikle Osmanlıcılık fikrini tarihi emellere dayandırmakta-

dır218. Ayrıca Osmanlıcılık fikrindeki temel amacın ırk farklılığı iddiasıyla di-

ğer milletleri kendilerinden aşağı olarak gören Avrupa toplumu ırkçı ve ayrı-

lıkçı teorilerine karşı çıkarak Avrupa’nın Türkler’e(Osmanlı’ya) güsterdikleri 

düşmanca tavırları azaltma düşüncesidir219. 

Osmanlı devlet adamlarının bu dönemdeki temel düşünceleri paralellik 

göstermektedir. Öyle ki: Münif Paşa, özgürlüğü, ilerlemenin kaynağı olarak ta-

savvur etmekte ve özgürlüğün sınırlarının başkalarının hukuk sınırlarını aşama-

yacağını belirtmektedir220. Sadullah Paşa ise, milletlerin saadetinin hürriyetle 

mümkün olduğunu belirtmekte ve hürriyet olmayınca emniyetin de olmayaca-

ğını221 belirterek, Müslüman-Türk tebaanın haklarının gözetilmesinin yanında 

azınlık ve Gayr-ı Müslimlerin de Osmanlıcılık politikası çerçevesinde gereken 

ölçüde sağlanmasını amaçlamışlardır. Bunun en önemli sebebi ise dağılmakta 

olan imparatorluğu bir arada tutabilme düşüncesidir. Diğer yandan Osmanlıcı-

lık görüşünü savunanların düşüncesine göre Osmanlı millet sistemi, Osmanlı 

Devleti, millet sistemi ile imparatorluk toplumu için Türk Dili, Osmanlı hane-

danı, Osmanlılık bağı etrafında ortak yeni bir tarihsel kimlik meydanagetir-

meyi222 hedeflemekteydi. Bu sistem Gayri Müslimlere dinî ve kültürel muhta-

 
217 KURAN, Ercüment, Türkiye'nin Batılılaşması ve Milli Meseleler,(Haz. Mümtaz'er 

Türköne)Ankara TDV Yay. 1994. S.78 
218 Mustafa Celâlettin Paşa, Eski ve Modern Türkler, Fransızcadan Çeviri ve Açıklama-

lar: Güven Beker, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014, s. 27. 
219 Mustafa Celâlettin Paşa, Eski ve Modern Türkler, s.27. 
220GÜNER, Fethullah, Milliyetçilik Akımına Bir Alternatif Olarak “Osmanlıcılık” Ha-

reketi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu, Abant izzet baysal üniversitesi 

Sosyal bilimler enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, 2008, s.27 
221 GÜNER, Milliyetçilik Akımına.., s.28. 
222 KODAMAN, Bayram, “Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Çöküş Sebeplerine Ge-

nel Bakış’’,Isparta, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 

2007, Sayı:16, ss. 1-24. s.9. 
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riyet tanırken, aynı zamanda onlardan devletle idarî, siyasi, malî, ticarî alan-

larda işbirliği-yardımlaşma yapmalarını öngörmekteydi. Bu muhtariyete rağ-

men hiçbir gayri Müslim cemaate, şeriat hukukuna aykırı bir karar ve davranış 

içinde bulunma hakkı tanınmamıştır (yani bir bakıma özerk bir yapıdan bahse-

dilse de merkeziyetçi yapı vurgulanmaktadır). Aldıkları kararların, devletin 

onayından geçmesi gerekmekteydi223. Devlet gayri Müslimlere, millet sistemi 

çerçevesinde hukuki bir himaye sağlayarak, içişlerine müdahale etmemekteydi. 

Bu anlayış imparatorluk vasfının sürdürülebilmesi için en uygun yöntem olarak 

görülmekteydi224. 

Osmanlıcılığı savunan fikir adamlarının temel düşüncesi imparatorluğu 

bir arada tutmak iken, diğer yandan da bunun gerçekleşmesi için farklı düşünce 

ve görüşlere sahiptiler. Mesela; Ahmet Rıza’nın Osmanlıcılık anlayışı buna ör-

nek gösterilebilir. Ahmet Rıza’nın Osmanlıcılık anlayışı genel olarak Türklüğü 

(Türkçülüğü) ön plana çıkartırken İsmail Kemal bey ise Osmanlıcılığı azınlık 

milliyetçiliğine araç olarak algılamaktaydı. Abdullah Cevdet ise tüm milletlerin 

her sahada eşit olduğu ve Türkçe konuştuğu bir Osmanlı düşüncesi taşımak-

taydı225. Yani bütün herkesin Allah’ın kulu olduğu ve herkesin otorite karşı-

sında hak ve adalet konusunda eşit olduğu anlayışı ön plandadır. Tebaaya in-

dirgenemeyen bu düşünceler daha sonra meşrutiyetle beraber halkın yönetime 

katılma fikri ve bu düşünceye bakış açılarının da gelişme göstermesine vesile 

olmuştur. İlk etapta Osmanlı’nın homojen yapısına dikkat çekilip Türkçülüğün 

imkânsız olduğuna değinilmiştir. Osmanlıcılık, İslamcılık düşüncesini de bün-

yesinde barındırmaktaydı. Örneğin Namık Kemal Osmanlıcılığı savunurken 

aynı zamanda da İslamcılık fikrinin kaynağını da teşkil etmekteydi. Fakat bu 

fikirler kendisine halk nezdinde taban bulamayıp dağılmayı önleyememesi so-

nucunda bütün bunlara tepki olarak Türkçülük anlayışı ön plana çıkacaktır226. 

Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu bu düşünceler (hak, adalet, eşitlik ve 

hürriyet gibi) Osmanlı imparatorluğunun zaten bunalımda olduğu döneme denk 

gelmesi hasbiyle tehlikeli bir durum arz ediyordu. Hele ki milliyetçilik düşün-

cesi de iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde aslına bakıla-

cak olursa Osmanlıcılık fikri milliyetçilik düşüncesini değim yerindeyse törpü-

lemek için doğmuştu. Çünkü Suavi Aydın’a göre Genç Osmanlıların (Jön Türk-

ler) sürekli gündeme getirdiği vatan, hürriyet ve vatanperverlik gibi kavramlar, 

 
223KODAMAN, Osmanlı Devleti’nin Yükseliş.., s.10 
224KODAMAN, Osmanlı Devleti’nin Yükseliş..,s.11 
225 TOK, Hasta Adamı Kurtarma Arayışları..,s.3. 
226SOMEL, Selçuk Akşin “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-

1913),” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt I, (Ed: Tanıl Bora, Murat Gültekin-

gil) , İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 88-115. 
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bu oluşumun amacının milliyetçilik akımının devlete vermiş olduğu zararı gi-

dermek227 olduğunu göstermekte olup bütün tebaayı milliyetçilik düşüncesin-

den izole ederek merkeze vatan sevgisini koyup birlikte yaşama düşüncesini 

canlandırmak amaçlanmıştır. 

1839 Kasım’ında ilan ettikleri Gülhane Hattı Hümayun’u ile bütün Os-

manlılara kanun önünde eşitlik sağlayan Tanzimatçılar devletin birliğini koru-

mak için, çeşitli din ve soya mensup olan ve türlü dil konuşan tebaadan bir 

Osmanlı Milletioluşturmak siyaseti güttüler. 1880’lerde Tanzimatçıların muha-

lifi olarak ortaya çıkan yeni Osmanlılar da bu siyaseti güttüler. Namık Kemal, 

Ziya Paşa gibi belli baslı Osmanlı düşünürleri yurt içinde ve dışında yazdıkları 

yazılarda Osmanlılık ideolojisini geliştirdiler. Ayrıca onlar Fransız İhtilali’nin 

fikir babaları filozofların tesirinde kalarak, mutlakıyet idaresini reddedip meş-

rutiyeti benimsemişler ve Osmanlıların kendi kendini yönetmesini istemişler-

dir228. 1890’larda gelişen genç Türk hareketi, yeni Osmanlıların ileri sürdükleri 

fikirlerden beslenmekteydi. İmparatorluğu meydana getiren çeşitli unsurların 

Osmanlı milleti halinde birleşebileceğini onlarda kabul ediyorlar Kanun-i 

Esasi’nin yeniden yürürlüğe konduğu takdirde memlekette esecek hürriyet ha-

vasında barış ve ilerleme sağlanacağına inanıyorlardı. Genç Türkler 1908 Tem-

muz’unda sultan Abdülhamit’i meşrutiyeti ilana zorladılar. 1909 Nisan’ında 

onu tahttan indirdiler. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını ön-

leyemediler. Balkan Harbi sonunda 1913 yılında hemen hemen bütün Rumeli 

kaybedildiği gibi Osmanlı Devleti’nin 1914 KasımındaAlmanya ve müttefikler 

safında savaşa girmesini fırsat bilen Araplarda 1916 yılında isyan ettiler Dünya 

Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 de İngiltere ve mütte-

fikleriyle Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştır229. 

Böylelikle de Osmanlıcılık düşüncesi de beklenen etkiyi yaratmamış ve 

devletin parçalanmasını engelleyememiştir. Çünkü en başta zararsız gibi görü-

nen ve Fransız İhtilali ile kendine büyük bir yayılış sahası bulan milliyetçilik 

düşüncesi Osmanlı devlet adamları tarafından pek dikkate alınmayarak gerekli 

önlemler alınmamıştır. Bunun sonucu olarak da zayıflamış imparatorluğun çö-

küşü ayrılıkçı faaliyetlerle hızlanarak birçok milleti bir arada tutma özelliğini 

yitirmiş ve yaşamını sürdüremeyecek konuma gelmiştir. 

 
227AYDIN, Suavi, Modernleşme ve Milliyetçilik,  Ankara: Gündoğan Yay., 1993, s. 

130-133. 
228 KURAN, Türkiye'nin Batılılaşması..,s. 79. 
229 BAKTIR, Abdullah, İkinci Meşrutiyet Dönemi Batıcılık Düşüncesi, (Yayımlanma-

mış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı  Eylül, 2010, s.28 
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2.1.3. İslamcılık 

Osmanlı İmparatorluğu’nda İslamcılık fikri, Osmanlıcılık siyasetiyle bir-

likte kullanılsa da Gayr-i Müslim tebaanın tepkisini almamak adına çok dillen-

dirilmediği görülmüştür. Fakat başta Hristiyan tabanın meskûn bulunduğu top-

raklar Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılınca kalan toprakları elde tutabilmek 

adına ve en önemlisi de Birinci Dünya Savaşının patlak vermesiyle birlikte kut-

sal cihat ilan edilecek fakat Türk kökenli Müslümanlar hariç, Kutsal Cihat’a 

diğer milletten olan Müslüman tebaa iştirak etmeyecektir. Bunun sonucunda da 

İslamcılık fikri büyük bir darbe alacak ve çekecektir. 

İslamcılık, II. Abdülhamit döneminde güçlü bir şekilde savunulan bir dü-

şünce ve ideolojik akımı olup, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir İslam Devleti 

hüviyeti kazanmasıyla da daha da belirgin bir hal almaya başlamıştır. Halife 

Sultan unvanını kullanan II. Abdülhamit, tahta ilk çıktığı zaman Osmanlıcılık 

ilkesini egemen kılmak isteyerek “bila tefrik-i ırk ve din”bir millet kurma yo-

lunda Tanzimat adamlarının giriştikleri çabayı devam ettirmek230 istemesine ve 

‘hiçbir milleti gücendirmeme’ politikasına rağmen231toprak kayıplarının bu dö-

nemde artmasına paralel olarak Osmanlıcılık siyaseti sekteye uğramış ve Müs-

lüman tebaayı kontrol altında tutabilmek ve desteklerini kazanmak amacıyla 

İslamcılık düşüncesi güç kazanmaya başlamıştır232. 

Çünkü İslamcılar, Batı'nın Osmanlı'ya göre çok ileride olduğunu kabul 

ediyorlardı. İmparatorluğun çöküş durumu söz konusu olduğundan kurtuluş ça-

resi olarak İslam görülüyordu. Bununla birlikte Avrupa’dan geride kalmış bir 

Osmanlı İmparatorluğu olduğunu ancak bunun sebebi İslam dini olmadığını 

ileri sürmektedirler. Onlara göre İslamiyet, bilime ve yeniliklere açık bir dindir. 

Batı'nın bilim ve teknolojisi alınmalıdır; bunda bir sakınca yoktur. Ancak Ba-

tı'nın ahlakı bizden daha ileri değildir. Onların ahlakının ve yaşantısının taklit 

edilmesi yanlıştır. Batının tekniği alınmalı, ama taklitçilik olmamalıdır. Batı'nın 

Osmanlı İmparatorluğu’na ve öteki Müslüman ülkelere uyguladığı politikaları 

engellemenin tek yolu “İttihad-ı İslam” (İslam Birliği)dır233. 

İslamcılık fikrinin önde gelen isimleri; Said Halim Paşa, Şemsettin Gü-

naltay, M. Akif Ersoy, Eşref Edip, Şeyhül-İslam Musa Kâzım Efendi, Abdul-

hak Bağdadî ve Ahmed Naim'dir. Yayınları ise; Sırat-ı Müstakim (daha sonra 

ismi Sebilürreşad olmuştur), olup İslamcılık düşüncesinin önemli isimleridir. 

 
230 GURULKAN, Kemal,  İslâm'ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i Müderrisin'den 

Teâli-i İslâm'a, http://kgurulkan.blogspot.com.tr/, erişim tarihi: 18.03.2016. 
231ZÜRCHER, ’Milli Mücadelede İttihat..,s.188 
232 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç..., s.61. 
233 http://edebiyatforum.com/lise-3-edebiyat-konu-anlatimi/osmanlicilik-islamcilik-

baticilik-turkculuk.html erişim; 09.02.2016 
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Bu düşünceyi savunanlar; Beyanü’l Hak, Mahfel, Livai İslam, Mekatip ve Me-

daris, Ceride-i İlmiye, İslam, Sada-yı Hak, Volkandergileridir234.  

İslamcıların başlıca gayeleri İslamcılığı; İslamî inanç, ibadet, ahlak, fel-

sefe, siyaset ve eğitim görüşü ile yeniden bir bütün olarak hayata hâkim kılma 

emeli ile İslam toplumlarını her türlü sömürüden kurtarmak ve birleşmelerini 

sağlamak amacına yönelik bir ideoloji oluşturup; fenni, siyasi ve içtimai çalış-

malarla Osmanlı ve İslam toplumunu hak ettiği konuma getirmektir235. 19. Yüz-

yıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılmış olan kanunlarda ve kurulan 

müesseselerde temel olarak İslam esasları alınmaktaydı236. Avrupa üstün ko-

numa geçip Osmanlı imparatorluğu gerilemeye başlayınca, yeni kanunlar ya-

pılması ve yeni kurumlar oluşturulması hususunda farklı görüşler ortaya kon-

muştur. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik 

fikri sayesinde ayaklanmaya başlayıp bağımsızlıkları hususunda devlete isyana 

girişmeye başlamışlardır237. Milliyetçilik düşüncesinden etkilenen tüm bu azın-

lıkları bir çatı altında toplamanın yolları araştırılmış ve Osmanlıcılık düşüncesi 

ortaya atılmıştır. Osmanlıcılık siyaseti Osmanlı'daki bütün insanları ırk, dil, din 

ayrımı yapmadan birleştirmeyi amaçlayan bir düşüncedir. Ama bu düşünce 

azınlıklar arasında gereken ilgiyi görmemiş, batılı devletlerin teşviki ve destek 

vermeleri, bu azınlıkların ayaklanmalarına sebep olmuştur238.  

Bu durumda Osmanlı Devlet adamları ve aydınları en azından Müslüman 

olan unsurları bir arada tutmanın mümkün olacağını düşünmüşler ve İslamcılık 

fikri böylece bir ideoloji haline gelmiştir. Tüm Müslüman tebaanın kendilerini 

“İslam Milleti”nden saymaları devletin geleceği açısından önemli bir yer teşkil 

etmektedir. İslam kardeşliği düşüncesinin Müslümanların birleşmesinin getire-

ceği sağlıklı ortamı ve İslam’ın özünde bulunan birleştirme özelliği sayesinde, 

Müslüman olan hiçbir millet kendi ırkını üstün görme anlayışı içerisinde olma-

yacaktır, çünkü ırkçılığın İslam'a tamamen ters olduğu öne sürülmüştür. II. Ab-

dülhamit’in de izlemiş olduğu politikanın da bu anlayışla örtüştüğü ifade edile-

bilir239. Osmanlı imparatorluğu çok uluslu bir yapıya sahip olmakla birlikte mil-

let mefhumu ırka dayalı olmayıp dine göre şekillenmiştir. Fakat İslam Mil-

 
234SARITAŞ,  M.,Nurettin Topçu'da  Sosyo-Pedagojik Yapı, Ankara, Mesaj Yay., 1986, 

s. 37 
235 BOSTAN, M. Hanefi, Said Halim Paşa: Hayatı ve Fikirleri, (Yayımlanmamış Yük-

sek Lisans Tezi)İstanbul, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakın-

çağ Tarihi Anabilim Dalı, 1986 s.45. 
236 YILDIZ, M. Cengiz,“Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç Düşünce Akımının Sosyo-

lojik Analizi: Batılılaşma, İslamcılık Ve Milliyetçilik’’, Yeni Hafta, 28 Aralık 1992, 

s.5. 
237 YILDIZ, “Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç…”, s.5 
238 YILDIZ, “Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç…”, s.6 
239 YILDIZ, “Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç…”, s.6 
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leti’de Müslüman olmalarına rağmen Türk, Arnavut, Arap vb. gibi farklı mil-

letler barındırıyordur. Türköne’ye göre, geleneksel İslamî esasların sonradan 

bir ideoloji olarak ortaya çıkması; tıpkı milliyetçilik gibi, İslam toplumlarına 

farklı kültürel kalıplara sahip grupların birbirleri ile sürekli bir ilişkiye geçme-

leriyle ortaya çıkan, her birisinin orijinal kültürel kalıplarındaki temel değişme-

leri ifade etmektedir240. Buna paralel olarak da İslamcı aydınlar Avrupa mer-

kezli olan milliyetçilik düşüncesinden de etkilendikleri görülmektedir. Bu ay-

dınların temel felsefesi, İslamcılığı siyasî bir birlik yapısına dönüştürürken “İs-

lam Milleti” kavramından hareket ederek ve Avrupalıların “Panislamizm” diye 

adlandıkları durum ortaya çıkmıştır. İslam ideolojisini geleneksel ideolojiden 

farklı olarak bu dönemde ulema tarafından değil İslamcı aydınlar tarafından 

desteklenip modernize edilmesidir241. Böylelikle bir ideoloji vasfına bürünen 

İslamcılık düşüncesi devletin varlığını sürdürmesinde etkin bir rol oynamayı 

amaçlamıştır. 

Birlik ve beraberlik duygusu bu dönemin en önemli ihtiyaçları arasında 

yer almaktaydı. İslam tebaası arasında zayıflamış olan birlik-beraberlik ruhunu 

yeniden canlandırmak ve bu toplumları II. Abdülhamid’i işaret ederek bir lider 

etrafında birleştirmek olduğu görülmektedir. İslamcı aydınlardan hemen hepsi 

toplumun maddi yönden kalkınmasının gerekliliği üzerinde dururken, tabiat bi-

limlerinin gelişmesinin önemine değinmişlerdir242. Böylece geri kalmış İslam 

toplumunun hem birliğini hem de gelişmesini sağlamayı amaçlamışlardır243. İs-

lamcılar, İslam Dininin ve İslam kültürünün, hak, adalet, eşitlik, hürriyet, yar-

dımlaşma prensibine dayandığını244 Batı'dan alınmak istenen eşitlik, hürriyet 

gibi kavramların İslam'ın ahlak anlayışında zaten var olduğu görüşündedirler.  

İslamcı aydınlar “biat” kavramı üzerinde durmuşlar; bu kavramı, “de-

mokratik” içeriğinden dolayı yönetilenlerle yönetenler arasında mevcut olan 

ilişkilerde “tebaanın rızası” olarak algılamışlardır. İslam'ın ilk dönemlerdeki 

uygulamalarından245 ve İslamî esasların özünden elde etmiş oldukları düşünce 

neticesinde yönetim biçimi olarak meşrutiyete sıcak bakmışlardır246. II. Abdül-

hamit, İslamcılıksiyaseti gereğince,  iç idarede de özellikle Araplara ve Arap-

çaya daha büyük önem vermiş ve hatta bir dönem Arapçayı resmi dil olarak 

 
240TÜRKÖNE, Mümtaz'er, Cemalettin Afgani Meselesi, Bilgi ve Hikmet, sayı: 2, 1993, 

s. 91 
241TÜRKÖNE, Cemalettin Afgani Meselesi, s.92. 
242YILDIZ, Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç.., s.7 
243 BULAÇ, Ali, İslam Dünyasında Düşünce Sorunları, İstanbul, İşaret Yay. , 1988, s. 

87 
244 SAİD Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, İstanbul, İz Yayınları, 1991, s. 

191,akt.YILDIZ, Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç..,s.6. 
245 BULAÇ, İslam Dünyası’nda.., s.88. 
246 TÜRKÖNE, Cemalettin Afgani Meselesi, s. 122-123 
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kullanmak da istemiştir. Berlin Kongresi’nden sonra vilayetlerin salname tas-

niflerine Edirne yerine Hicaz vilayetlerinden başlanılmıştır. Tüm bunların ya-

nında büyük Arap aşiretlerinin desteğini almak için aşiret çocuklarına özel ol-

mak üzere İstanbul’da bir okul açmış ve bütün giderleri devlet tarafından kar-

şılanarak bu öğrencilere burs imkânı da sağlanmıştır247. Böyle bir tavırla İslam-

cılık çatısı altında Arapları imparatorluk bünyesinde tutmayı amaçlayan II. Ab-

dülhamit zaten zengin olan aşiret çocuklarına bu imkânları sağlaması faydadan 

çok zarara sebep olacaktır çünkü tebaa arasında ayrılıkçı fikirlerin yayılmasına 

neden olan bu düşünce kısa süre içerinde etkisini göstermeye başlamıştır. Diğer 

yandan II. Abdülhamit, milliyetçilik fikirlerine karşı bir tavır takınmış ve bun-

ların İngiltere’ninOsmanlı aleyhine tertip ettiği bir oyunu olduğunu düşünce-

sindedir248. Bu eksende İslam dünyasındaki mezhep ve tarikatları da birleştirip 

güçlü bir birlik kurmak istemiş ve halifeliğin gücüyle Müslümanlarınİngiliz, 

Fransız ve Ruslara karşı ayaklanmasını planlayarak güçlü bir İslam birliği 

kurma düşüncesindedir. Bu nedenle bölgelere ajanlar da gönderip büyük bir 

propaganda başlatmıştır 249 . Bütün bunların yanında II. Abdülhamit, Al-

manya’yı kendine yakın görmüş ve Almanya ile yakınlaşma siyasetine giriş-

miştir.  

Bunun nedeni ise yapısal ve karakteristik anlamda Almanya’yı kendisine 

yakın görmesidir. Bu nedenleII. Wilhelm ile sıkı ilişkiler kurmuştur. Bağdat ve 

hicaz demir yolları imtiyazını Almanlara vererek hem Almanlarla yakınlaşmayı 

hem de bu memleketlerle demiryolu ile de bağlantı kurup halifeliğin ve İslam-

cılıkdüşüncesinin imparatorluk topraklarında iyice pekiştirmek istiyordu 250 . 

Oysaki Almanların da gözü Osmanlı’nın petrol yatakları bulunan toprakların-

daydı. Almanlar bu bölgeye sarkarak hem zengin petrol yataklarına kavuşmayı 

hem de Ortadoğu’yu kontrol altında tutarak İngilizlerin sömürge yollarını kes-

meyi amaçlamışlardır. Teoride iyi olarak gözüken Abdülhamit’in İslamcılık 

politikası, halife tarafından cihat ilan etmesine rağmen Arapların, İngiliz ve 

Fransızlarla anlaşması sonucu İslamcılık fikri de yerle bir olup sadece bir dü-

şünce olarak kalmıştır 251. 

2.1.4. Milliyetçilik-Türkçülük 

Osmanlı Devleti’nde Türkçülük yirminci yüzyılın başlarında ortaya çık-

mış, hızlı bir gelişme göstermiş ve imparatorluğun yıkılmasına doğru zirve nok-

tasına ulaşmış olduğu görülmektedir252. “Vatan ve Millet”olgusu, Osmanlı’daki 

 
247 KARAL, Osmanlı Tarihi, Cilt VIII, TTK, Anakara 2011,ss.544-546 
248TOK, Hasta Adamı Kurtarma Arayışları, s.5. 
249 KARAL,Osmanlı Tarihi..,ss. 546-547 
250 TOK, “Hasta Adamı Kurtarma Arayışları”, s.5 
251YALÇIN, Durmuş, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, Atatürk Araştırma Mer-

kezi, 2008, s. 16 
252UZUN, Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği.., s.3 
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düşünce tarzının değişiminin izlerini sürebilmek babında ehemmiyetli bir yeri-

nin olduğu görülmektedir253. Ancak şöyle bir durumdan da bahsedilebilir, batı 

kendi içindeki rekabetin bu şekilde biçimlenmesi ve çok uluslu bir yapıya sahip 

olan Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya sahnesinde siyasi ve askeri bir güç ola-

rak bulunmasına izin vermemekle birlikte engel olamaya da çalışmaktadır254. 

Ama Avrupa’nın tüm bu bastırma ve tahakkümlerine karşın Osmanlı Devleti 

hala imparatorluk vasfını korumakla birlikte Doğu’da en büyük güç olma özel-

liğini de devam ettirmektedir255. Bunların yanı sıra devletin siyasi varlığını bu 

dönemde sürdürebilmesinin sebeplerinden biri de çeşitli siyasi örgütlenme ve 

kadroların oluşmasıdır. Mesela, Jön Türk hareketi buna iyi bir örnek olarak 

gösterilebilir öyle ki daha sonra Türk Milliyetçiliğini doruk noktasına ulaştıra-

cak olan İttihat- Terakki hareketinin de filizlenip serpilmesine sebep olacaktır. 

Osmanlı Devleti’ndeki Türkçü politikanın temelinde Osmanlı İmparator-

luğu’ndaki tüm milletleri ortak bir Osmanlı milleti etrafından bir araya getirme 

çabası olan Osmanlıcılık politikasının, Balkan Savaşları sonrasında Hristiyan 

milletlerin tamamen imparatorluktan ayrılmasına mukabil önemini yitirerek ya-

şananlara karşı tepki sonucu oluşmuş bir hareket niteliğindedir256. Yani Osman-

lılık, Osmanlı Milletini oluşturamamış ve imparatorluktan kopmalara mani ola-

mamıştır. Bununla birlikte İslamcılık Politikasınında balkan uluslarından olan 

Arnavutluk’un257ve Arnavutluk’un yanı sıra Araplarca başlatılan ayrılıkçı faa-

liyetler sonrasında önemini yitirmeye başlaması Türkçülük düşüncesini ön 

plana çıkarmaya başlamıştır258. İmparatorluktan bu kopma faaliyetleri hız kes-

meden devam etmiş, 1912’de yine halkı Müslüman olan son toprak parçası 

Trablusgarp da Osmanlı toprağı olmaktan çıkmıştır. Bunun sonucu olarak da 

Osmanlı İmparatorluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan bir Asya devleti haline 

gelmiştir. Bu toprakların kaybedilmesiyle birlikte genç Türklerin, Türkçülük 

 
253 YILDIRIM, Emre, Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı: Osmanlı’da Modernlik ve 

Milliyetçilik, History Studies Volume 6 Issue 6 December 2014, (Online) 1309 - 4688 

Volume 6 Issue 6, p. 231-252, December 2014, s.236 
254 ÖZCAN, Ufuk, Yıl Dönümünde Batıcı Bir Aydın Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, 

Sosyoloji Yıllığı, 9, Kitabevi, İstanbul, 2010, s.73 
255 ÖZCAN, …Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği.., s.73 
256 AKIN, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri..,s.13. 
257 1912 yılının Ekim ayında vukuu bulan  ‘’Balkan Savaşı’’ sırasında Valon’da topla-

nan Arnavut Ulusal Kongresi, bir ay sonra 1912 Kasım’ında Arnavutluk’un bağım-

sızlığını beyan ederek,  halkının büyük bir bölümünün Müslüman olan bir Osmanlı 

toprağı ilk defa olarak İmparatorluktan ayrılmıştı. Bu olay aynı zamanda Panislamizm 

politikasının da çöküşünü gösteriyordu. Arnavutluk’un bağımsızlığına kavuşması ve 

bundan kısa bir zaman sonra da Balkan faciasının patlak vermesi, Türkçülük akımını 

siyasi alana taşıyacak en önemli öncülleri meydana getirecektir.” Ali Engin OBA; 

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ankara, İmge Kitapevi, 1995. s.106-107. 
258 AKIN, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri..,s.13. 
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hareketlerine ilgileri giderek artmıştır259. Türk milliyetçiliği ideolojisin geç bir 

dönemde ortaya çıkma nedenlerinden birisi ise; “Türklüğün unutulmuş olma-

sından değil, imparatorluğu kuran Türk milletinin siyasi birliği bozma korku-

sunun” bulunmasından kaynaklanmaktadır260. 

Türkçülük, 1913’ten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin girişimleriyle 

birlikte Osmanlı Devleti’nin resmi politikası haline gelmiştir261. Türkçüğün uy-

gulamaya konmasındaki neden aslında Osmanlıcılık ve İslamcılığın hareketle-

rinin başarısız olmasından kaynaklanmaktadır262. Roderic H. Davidson’a göre 

gayrimüslim tebaa ve sonradan da Müslüman tebaanda milliyetçi duygularla 

meydana gelen ayrılıkçı hareketler, Türklere Türk milliyetçiliğinden başka bir 

çıkış şansı bırakmamıştır263. 

Ayrılıkçılık faaliyetlerinin Türk dışı unsurlar tarafından böyle bir heye-

can ve özveri ile vücuda geldiği bu döneme kadar ilginç bir şekilde Türkiye’de 

(Türkler içerisinde) henüz bir Türkçülük-Milliyetçilik hareketi diye bir şeyin 

olmamasıydı264 . Fakat diğer taraftan kaybedilen topraklardan imparatorluğa 

göç edenlerle birlikte, imparatorluğun geri kalan kısmında Türk nüfusunun yo-

ğunluk kazandığı görülmüştür. Rumeli ve Kafkaslardan Anadolu’ya milyon-

larca insan göç etmek zorunda kalmıştır265. “19. Yüzyılın ilk çeyreğinde Ana-

dolu’da 8-9 milyon insan yaşarken Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu rakam 

16-17 milyona yükselmiştir. Bu artışın önemli bir kısmını imparatorluğun kü-

çülmesi ile Kırım, Kafkaslar, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve Ege adala-

rından Müslüman Türk muhacir akını ile gerçekleşmişti. Rus Çarlığı’nın hege-

monyası altındaki halklara yönelik olarak asimilasyon politikasına başvurması 

1780’lerden başlayarak önce Kırım’dan Rumeli’ye, sonra da Kafkaslardan 

Anadolu’ya doğru bir göç dalgasına yol açmıştır. 1850-1860 arası Kafkas halk-

larının özellikle Çerkezlerin göçü başlayacaktır. Nihayet 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı ile başlayan 1912- 1913 Balkan Savaşı’nın sonuna dek süren 

üçüncü göç dalgası ile bu demografik kaynaşma süreci tamamlayacaktır. Göç-

lerle birlikte gelen aydınlar Türk Milliyetçiliğinin oluşumuna ve gelişmesine 

önemli katkılarda bulunmuşlardır266. Tüm bunlar yaşanırken Osmanlıdaki bazı 

 
259  GEORGEON, François, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-

1935), çev. Alev Er, 4. baskı, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2005.s.19. 
260 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu.., s.65. 
261 BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, I. Cilt, Kısım I ve II. Cilt, Kısım VI, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.s.398-410 
262 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu.., s.65 
263 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu..,s.65 
264 NALBANTYAN, Zare Vand, Ermeni Cephesinden Pan-Turanizm, çev. Katayun 

Sernesar, Tarih Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2011, 3. Fasıl s.24 
265 KÖSEOĞLU, Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin..,s.208-225. 
266 AKIN,Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri..,s.118-119. 
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aydınların milliyetçilik duygusu kabarmıştır. Örneğin, M.Emin Yurdakul 

“Türkçe Şiirler” adlı kitabında Türklüğü ile övünen şiirler yazmıştır267.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu unsuru olan Türklerde uzun süreden 

beri var olan ve saray tarafından baskı altına alınarak dışa vurumu engellenen 

Türklük bilincinin tekrar canlanmasında Türkçülük düşüncesinin etkisi söz ko-

nusudur. Türklük kavramı, Saray’da II. Abdülhamit döneminde kullanılmaya 

başlanmış ve artık resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu tarihe kadar kendini Os-

manlı milleti olarak tanımlayan hanedan üyeleri, böylece Türk olduklarını ifade 

etmeye başlamışlardır268. Klasik dönem Osmanlı düşüncesi ise, din işlerini dev-

let işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutar nitelikli sosyo-ekono-

mik kimliklerin hâkim bölünme eksenlerini oluşturduğu modern toplumlardan 

farklı olarak, örgütlenmenin Dini- Hanedani kimlikler tarafından belirlendi-

ğini269 söyler, bu da bize milli yani etnik kökencilikten ziyade dini bir nitelik 

olduğunu göstermektedir. Yakın döneme gelindiğinde ise Osmanlı siyasal ve 

toplumsal düzeni de bir değişim yaşamaya başlayacak; Osmanlı özelinde on 

dokuzuncu yüzyıl modernleşme süreci ile birlikte bir millileşme olarak kendi 

içinde netlik kazanacaktır270. Bu süreçte belli ihtiyaçlar doğrultusunda, toplum-

sal alana bir dizi değişiklikler getiren, her şeyden önce düşünsel alanda bir stan-

dartlaşma sürecidir271. Bu anlamda Tanzimat’ın devlet adamlarının tavrı ile 

yeni Osmanlıların kültürel, dini ve Türkçülük arasındaki fark, yeni Osmanlı-

larla (Jön Türkler) birlikte, gerçekte daha karmaşık entelektüel öncülleri mey-

dana getirdiği görülmektedir272. Görüleceği üzere, II. Abdülhamit dönemi irat-

lara da etkisi yadsınamayacak ölçüdedir. Öyle ki 1877 sonrası okutulan tarih 

kitaplarında da, Osmanlı’nın köken olarak Türk olduğu ve Orta Asya’dan gel-

dikleri tezi anlatılmaya başlanmıştır273. 

Diğer yandan bu ideolojinin bir plan ve program dâhilinde yürütüldü-

ğünü görmekteyiz; Türkçülerin programı şöyle sıralanabilir; 

 

 
267 LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK Yay., An-

kara, 1988, ss.341-346. 
268 KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi..,s.52. 
269İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Se-

zer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s. 71-72; ayrıca bkz. Murat BELGE, Os-

manlı’daKurumlar ve Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, 1. 

bölüm.   
270ALKAN,Mehmet Ö., ‘‘Resmi İdeolojinin Doğuşu ve Evrimi Üzerine Bir Deneme’’, 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce I: Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası, Tan-

zimat ve Meşrutiyetin Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul 

2009, s. 378-379.   
271 YILDIRIM, Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı..,s. 234. 
272 YILDIRIM, Türkiye’de Milliyetçiliğin Arka Planı..,s.236. 
273 KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi, s.52. 
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-“Bilinçsiz şekilde yaşayan Türkleri bilinçlendirip milliyetini idrak ettir-

mek 

-Türk milletini İslam dünyasında yeniden etkili kılmak 

-Modernleşmek, ancak körü körüne Batı'yı taklit etmemek 

-Türk Milletini batı medeniyeti çerçevesinde sürekli ilerleyen, hiçbir mil-

letten geri kalmayan bir seviyeye yükseltmek 

-Millî bir iktisat politikası izlemek 

-Dilde sadeleşmeye gitmek 

-Tarih bilincini aşılamak 

-Son hedef olarak bütün dünya daki Türkleri tek bayrak altında toplamak 

(Turancılık)”274. 

 

Milliyetçilik hareketi 1908'den sonra önce kültürel bir akım olarak baş-

ladı. Bu hareket, Balkan Savaşları'ndan sonra dernekler ve yayın organları oluş-

turmak suretiyle siyasi bir nitelik kazandı, teşkilatlanmaya başladı. Rusya'dan 

kaçarak İstanbul'a gelen bazı Türklerin kurduğu “Türk Derneği”, bu hareketin 

merkezi oldu. Bu derneğin kapanmasından sonra önce “Türk Yurdu Cemiyeti” 

daha sonra da "Türk Ocağı" kuruldu. Türk yurdu cemiyeti, Türk Yurdu Dergi-

sini çıkardı. Türk ocağı derneğinin kurucuları Mehmet Emin Yurdakul, Ağa-

oğlu Ahmet ve Dr. Fuat Sabit'tir275. 

Milliyetçilerin temel düşüncesi söylemlerinde ifade etmiş oldukları mil-

liyetçi vurgular ve temalar içermekle birlikte, önemli ve temel kavramlarda mil-

liyetçiliği faşizmden ayıran, yayılmacı ve şovenist bir milliyetçilik geleneği 

olan uç bir versiyonunubenimsememişlerdir. Aksine Türk kültür ve gelenekle-

rine uygun olarak milletleri eşit ve bağımsız varlıklar olarak görerek, hâkimiyet 

için mücadele edenlerin ise devletin doğal düşmanları olarak görmektedirler276.  

İdealsiz bir milleti cesede benzeten Türkçüler kesin olarak milli bir ide-

alin gerekliliğini savunmuşlar. Türkçüler, Türkleşmeyi milletin vücut bulması 

ve yeni bir sosyal inkılâp olarak görmüşler. “Yeni Hayat” fikrine göre dinde 

 
274 http://edebiyatforum.com/lise-3-edebiyat-konu-anlatimi/osmanlicilik-islamcilik-

baticilik-turkculuk.html, erişim; 09.02.2016 
275 http://edebiyatforum.com/lise-3-edebiyat-konu-anlatimi/osmanlicilik-islamcilik-

baticilik-turkculuk.html erişim; 09.02.2016 
276 ERTUGAY, Fatih, Cumhuriyet Dönemi Siyasal Düşüncesinde Devlet Algısı: Ke-

malizm, Milliyetçilik, İslamcılık Ve Sosyalizm,(YayımlanmamışDoktora Tezi), Isparta, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Kamu Yönetimi Ana Bi-

lim Dalı, 2012, s.56. 
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yapılacak reform ile hukuk ve bilim din karşısında bağımsız olacak ve medre-

selerin ilim üzerindeki baskısı son bulacak ve devlette laik bir yapı oluşturula-

caktır. Yine demokratik bir milliyetçilik yapısı oluşturulacak, halkçılık ön plana 

çıkartılacak ve vatan birliği fikri sağlamlaştırılacaktır. Türkçüler aynı zamanda 

batılılaşma fikrini de gütmüşlerdir. Fakat onlara göre batıyı her şeyiyle almaya 

gerek yoktur. Öncelikle güçlü bir Türk Kültürü ile doğru ve sağlam bir inanç 

oluşturulacaktır. Batıdan da gerekli şeyler ihtiyaç çerçevesinde alınacaktır. 

Türkçüler, Osmanlılığı ve İslamcılığı da bırakmayıp üçlü bir sentez de oluştur-

maya çalışmışlar277.Yusuf Akçura da salt Türkçülük ile Türk birliği ve İslam 

birliğinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini zira bunlar bir birine karıştırıl-

dığında olumsuz sonuçları olacağını belirtmiştir. Örneğin salt Türkçülük için 

çalışıldığında Müslüman halkın Türk ve Türk olmayan olarak bölüneceğini bu-

nun da toplumun zayıflamasına neden olacağını belirtir278.  

2.1.5. Jön Türk (Genç Osmanlılar) Hareketi 

18. Yüzyıl sonlarında sultan III. Selim’den başlayarak yurtdışına çeşitli 

alanlarda temsilciler ve öğrenciler gönderen, 19. Yüzyılda tıbbiye, harbiye ve 

mülkiye gibi modern eğitim kurumları inşa eden279Osmanlı Devleti geleceğini 

şimdi yurtdışında ve modern okullarda yetişmiş yeni askeri, siyasi ve bürokra-

tik sınıfın vatansever hisleri ve olağanüstü çabalarına280 bağlıydı. 1789 Fransız 

Devrimi’nin yaydığı özgürlük-eşitlik-kardeşlik idealleri ve milliyetçilik ideo-

lojisiyle donanmış bu yeni oluşan kesim içerisinden çeşitli örgütlenmeler, gizli 

dernekler, fikir kulüpleri çıkmakta ve devletin nasıl kurtarılacağı yönünde ha-

raretli tartışmalar yapılmaktaydı281. Yeni Osmanlılar 1865’te özgürlük ve adalet 

isteyen gizli bir cemiyet olarak kuruldu. Cemiyetin üyeleri arasında Şinasi, Na-

mık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi’nin de yer aldığı üyeleri, Osmanlı İmpara-

torluğu’nun kurtuluşunun bir anayasanın yürürlüğe girmesine ve seçilmiş üye-

lerinin ülkenin idaresini üstleneceği bir meclisin toplanmasına bağlı olduğunu 

düşünüyorlardı. Yeni Osmanlılar, Yeni Osmanlılar Cemiyeti dâhilinde örgüt-

lendiler ve görüşlerini Tasvir-i Efkargazetesinde ifade ettiler282ve genç Osman-

lılar gibi derneklerle başlayan bu süreç, 19. Yüzyılın ikinci yarısında, gelenek-

sel Osmanlı edebiyatında mevcut olmayan, nesir biçiminde tiyatro, roman ve 

toplumsal eleştiri gibi düzyazı türleri içeren yeni bir Türk Edebiyatının gelişi-

mine yardımcı olmuştur. Yazılarında yurtseverlik ve özgürlüğü vurgulamıştır. 

 
277 TUNAYA Z. Tunaya,Türkiye’de Siyasal Partiler, C.I, İletişimYayıncılık / Araş-

tırma-İnceleme Dizisi İstanbul, 2007,.s.86-92 
278 SÜRGEVİL,Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri..,s.243 
279 SÜVERGİL, Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri.., s.244 
280 ÖRMECİ, Ozan,“Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki” ,  Tarih Okulu Eylül-Aralık 

2010 Sayı VIII, 95-109. s.97. 
281 ÖRMECİ, Jön Türkler.., s.98. 
282 HEPER, Metin, Türkiye Sözlüğü, İstanbul, Doğu Batı Yayınları. 2006,  s. 485. 
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Önemli yapıtlarının arasında “Vatan Yahut Silistre”,“İntibah ve Renan Müda-

faanamesi”adlı283 eleştirisi bulunmaktadır.  

Böylelikle Genç OsmanlılarHareketi Namık Kemal gibi kendi öncü ay-

dınlarını da üretiyordu. Akşin’egöre Namık Kemal “Fransız İhtilali’nin ideolo-

jisini alıp Müslümanların benimsemesi için ona İslami ya da yerli bir görüntü 

kazandırmıştır. Örneğin Jean Jacques Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi kura-

mını alıp, bunun biat töreninde var olduğunu söylemiştir. Namık Kemal’e göre 

Osmanlı vatanında yaşayan herkes dili284 ve dini ne olursa olsun Osmanlıdır. 

Bunda İttihad-ı Anasır (unsurların birliği) şeklinde ifade edilirdi. Ayrıca buna 

Osmanlı Milliyetçiliği de diyebiliriz.”285 

Jön Türk hareketi söz konusu olduğunda belirtmeliyiz ki, kavramsal ola-

rak hareketin temelini belirleyen iki bileşenden “devrim süreci” oluşmaktadır: 

Bunlar “devrimci durum” ve “devrimci sonuç” tan meydana gelmektedir286. 

Söz konusu olan Jön Türk hareketi devrimci bir hareket olarak da yorumlana-

bilir. 

Jön Türkler arasındaki düşünce farklılıklarının ve azınlıkların çeşitli is-

tek ve faaliyetlerinin olduğu bir ortamda, Prens Sabahaddin’in çağrıları ve Jön 

Türklere yaptığı para yardımı ile 4-9 Şubat 1902’de “I. Jön Türk Kongresi/Os-

manlı Liberalleri Kongresi” toplandı287. Kongredeki konuşmalarda yine bu ay-

rışmayı ve farklılaşmayı engelleyici söylemlerde bulunulmuştur. 

“Maksadımız menfaatten müttehit olduğu halde meslekten müteferrik 

olan ve o tefrika yüzünden telafisi gayr-ı kabil bir felakete maruz bulunan Türk, 

Arap, Arnavut, Ermeni, Makedonyalı, Rum, Kürt, Musevi, İlh vb. gibivatandaş-

larımızın kuvvetini bir noktaya cem eylemek ve bu suretle hem bugünkü seyyi-

ata hitam vermeğe ve hem de yarınki Hükûmet-i Adilenin temel taşlarını Ârâ-

yı Umumiyye-i Osmaniyye’nin İnzimamiyle vaz’a çalışmaktır.”288 

 
283AKŞİN Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 2006, Ankara: İmge Kitabevi. s. 36-

37. 
284 AKŞİN, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.36. 
285 AKŞİN, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s.37. 
286 SÖĞÜTLÜ, İlyas,‘’ Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması’’, Eskişehir Osman-

gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2010,  sayı, 11, s.5.  
287 “I. Jön Türk Kongresi”nin temel karakteri hakkında geniş bilgi için bkz. Yusuf Hik-

met Bayur;Türk İnkılâbı Tarihi, c. I, k.I, Ank., 1991, s. 296-301. Ernest Edmondson 

Ramsaur; Jön Türkler ve1908 İhtilali, (Çev..Nuran Ülken), İst, 1972, s. 83-90. Sina 

AKŞİN; Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul, 1987, s. 43-46. 
288 BAYUR Yusuf Hikmet; Age. c. I., k. I. s. 295-296. “Osmanlılara genel çağrı, imza-

layanlar: M. Sabahaddin, A. Lütfullah, Sultan Abdülmecid’in torunları”. Paul Fesch; 

Abdülhamid’in Son Günlerinde “İSTANBUL”, (Çev. Erol Üyepazarcı), İst., 1999, s. 

52., dn. 52. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cenk Reyhan; Türkiye’de Liberalizmin Kökenleri: 

Prens Sabahaddin (1877-1948), Ank., 2008. (Yayımlanacak Kitap) 
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Bu noktada belirtmemiz gerekir ki; Jön Türk kadroları arasında ana tar-

tışma, batılılaşma veya mevcudu muhafaza konusunda değildi. İmparatorluğu, 

düşmüş olduğu bu vahim durumdan çıkarmak için Batılaşmanın289 bir zorunlu-

luk olduğu noktasında hemen herkes aynı fikirdeydi. Aralarındaki uyuşmazlık 

ise batı uygarlığını var eden unsurlar ve batılılaşmanın kapsamı ve yöntemi ko-

nusundaydı290. Ne var ki Jön Türk düşüncesinin hâkim eğilim başlangıçta, Yeni 

Osmanlı düşüncesinde olduğu gibi, batılılaşmanın kültürel olmaktan çok bilim-

sel ve teknik bir mesele olarak ele alınması düşüncesidir291. Bu yaklaşımda batı 

uygarlığı, özsel değil araçsal bir değere sahiptir. Kısaca sorun, bir zorunluluk 

gereği, Osmanlı’yı eski görkemli günlerine tekrar kavuşturacak belirli teknik-

lerin Batı’dan alınması olarak ifade edilir. Bu muhafazakâr batılılaşma çizgisini 

hareket içinde, Mizancı Murat Bey’in temsil ettiğini görüyoruz292. 

Jön Türkler (Genç Osmanlılar), siyasi alanda yenileşme hususunda daha 

ilerici bir tutum sergilemekteydiler. Namık Kemal’e göre Osmanlı İmparator-

luğu’ndaki temel sorun, ‘keyfi’ yönetimden ‘yasal’yönetime geçilmiş olmama-

sıydı. Tanzimat, ilanıyla bu yöndeki umutları artmış olmakla beraber, uygulama 

manasında tam bir hayal kırıklığı293 uyandırmıştı. Oysa daha Tanzimat’ın ilanın 

kabinde Osmanlı askeri düzenini, idari teşkilatını ve hukuk sistemini Batı’ya 

uydurmak üzere bir reformlar dizisi yürürlüğe294 konulmuştu. Tanzimatçılar 

Batı’dan alınan bu modellerin kısa süre içerisinde Osmanlı imparatorluğuna 

tatbik edilebileceğini ve kısa sürede de aradaki açığın kapanacağı düşüncesin-

deydiler295.  İşte bu konuda büyük fikir ayrılığına düşen Jön Türkler ve Tanzi-

matçılar, Mardin’e göre; yürürlüğe konulan reformlar, beklenebileceği gibi, 

toplumda beklenen etkiyi yaratamamış, derinlere giden bir batılılaşma dinamiği 

oluşturmamış ve daha ziyade yönetim ricalinde sınırlı bir takım hukuki ve idari 

düzenlemelerden ibaret olarak kalmıştı. İşlevsel olabilecekleri nesnel koşulla-

rın oluşmaması nedeniyle, salt Batı’ya benzeme uğruna ithal edilen kurum ve 

 
289 SÖĞÜTLÜ, Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması.., s.9 
290 SÖĞÜTLÜ, Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması..,s.10. 
291 MARDİNŞerif, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 3.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. 

1989 s.75-76 . 
292 HANİOĞLU M. Ş,.Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 

ve Jön Türklük, 2.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1989 s. 190-191. 
293 NAMIK Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, Bütün Makaleleri 1, Haz: 

Nergiz YILMAZ Aydoğdu-İsmail Kara, İstanbul: Dergâh Yayınları. 2005, s.221-222 
294 ORTAYLI, İlber, “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, 28. Baskı, İstanbul: Timaş 

Yayınları. S.78 
295 YAVUZ,H., “Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma: Simge mi, Kavram 

mı?”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt:3, Ed. Uygur KOCABAŞOĞLU, 

2.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. S. 212. 
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normların çoğu, ithal edildikleri toplumlardaki gibi bir öze ve espriye asla ka-

vuşamadılar296. İşte durum böyle olunca Osmanlı toplumunun kendine has özel-

likleri dikkate alınmadan, Batılı olan her şeye yüksek değer atfetmekten türeyen 

bir297 taklitçilikti. 

Jön Türkler (Yeni-Genç Osmanlılar), siyasi konulardaki ilerici tavırları-

nın aksine kültürel konularda muhafazakâr bir tutum içindeydiler. Onlara göre 

batı medeniyeti sadece maddi açıdan üstünlük arz ediyordu. Manevi ve ahlaki 

bakımdan ise üstünlük, doğu medeniyetindeydi. Dolayısıyla Osmanlı’nın yap-

ması gereken Batı’ya Osmanlı karşısında üstünlük sağlayan bilim ve teknoloji 

gibi maddi öğeleri almaktan ibaretti görülmekteydi298. Fakat Tanzimatçılık, 

kültürel emperyalizmin etkisinde kalınarak bir kültür taklitçisi olarak vücut bul-

muş ve Müslüman halkı kültürel kökünden uzaklaştırılmış olarak görülmekte-

dir299. Yeni Osmanlı hareketi içinde vücut bulan bu iki farklı batı uygarlığı kav-

rayışı ve batılılaşma modeli, Jön Türk düşüncesi içinde çeşitli uğraklardan ge-

çerek daha da billurlaşacak ve geç Osmanlı döneminde batılılaşma tartışmaları, 

1902 Jön Türk Kongresi’ne kadar, temelde bu istikamet üzerinden ilerleyecek-

tir300. Aslında Jön Türk hareketi aslında ikinci meşrutiyet döneminde üstünde 

uzlaşılan siyasi bir harekettir301. 

Aslına bakacak olursak bu hareketin temel çıkış noktası, Yeni Osmalı-

lar’ın (Jön Türkler) 1877’de Abdülhamit tarafından dağıtıldıktan sonra faali-

yetlerini Avrupa’da ve yurt içinde sürdürürken Osmanlı Devleti’ne getirmiş ol-

dukları hürriyetçi fikirleridir. Önderleri ise modernist ve çağdaş bürokratlar ye-

tiştirmek üzere açılan okullarda yetişen ve zihniyet dünyaları devleti çöküşten 

kurtarma, devlete hizmet ahlakıylayapılanan ve yaşamlarının bir kısmını gerek 

öğrenim gerekse de sürgün nedeniyle Avrupa’da geçiren aydın kişilerdi. Jön 

Türklerin entelektüel yönelimlerini ve eylemlerini, diğer fikirlerinde amacı 

olan ve temelinde Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak ve onu geri 

kalmışlıktan, Batı’nın karşısında yaşadığı aşağılık duygusundan bir an evvel 

“kurtarma” kaygısı şekillendirmiştir302. Ancak bütün bunlardan Jön Türk kad-

 
296MARDİN, Şerif,’’Türkiye’de Toplum ve Siyaset, 3.Baskı, Derl. Mümtaz’er TÜR-

KÖNE-Tuncay ÖNDER, İstanbul: İletişim Yayınları.1992, s. 12-13. 
297 LEWİS B., ‘’ Modern Türkiye’nin Doğuşu..,142 
298TUNAYA, ‘’Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri’’, İstanbul: Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2004,  s.59 
299 MARDİN, ’’Türkiye’de Toplum ve Siyaset.., s. 87-88. 
300 SÖĞÜTLÜ, ‘’ Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması.., s.6 
301 ARGUNŞAH Hülya, ‘’ Ahdiye İle Ceylan Arasında Bir Jön Türk: Ahmet Mithat 

Efendi’nin Feminizmi’’,Ankara, Turkish Studies - International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, 

p. 1-16, -Turkey, s.3 
302 SÖĞÜTLÜ, Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması.., s.10 
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rolarının liberal demokratik bir düzenden yana oldukları sonucu çıkmamakta-

dır. Zira bu aydın grubunun bu pragmatist amacın ötesinde bir hürriyet kuramı 

yoktu303. Onların parlamentarizmden muratları sorunlara aşina ve çözüm ürete-

bilecek donanıma sahip seçkinlerden oluşan bir meclisin memleket meselele-

rine vaziyet etmesiydi. Üzerinde ittifak ettikleri bir husus, halkın talebine göre 

iş görmenin hikmet-i hükümete aykırı olduğuydu. Bu nedenle hayalini kurduk-

ları meclis, farklı çıkar ve görüşlerin ifade bulduğu bir temsil organı değil bir 

seçkinler topluluğuydu304. Çünkü Mizancı Murat’ın ifadesiyle “az çok devlet 

umuruna aşina adamlardan mürekkep mahdut bir meclis-i meşveret daha zi-

yade iş görebilir” di305. 

Görüldüğü üzere Jön Türkler için batılılaşma, daha çok bir zihniyet ve 

irade sorunudur. Dahası, bu pozitivist algılamaya göre değişim için toplumun 

nesnel koşullarının elverişli olup olmamasının bir önemi yoktur. Nesnel koşul-

lar ne olursa olsun, hazırlanacak bilimsel bir kalkınma projesiyle bir toplum 

azgelişmişlikten kurtarılabilir ve sanayileşmiş batı toplumları düzeyine ulaştı-

rılabilir. Bunun için ise aklın ve bilimin gereklerini bilenlerin topluma önderlik 

etmesi ve toplum yönetimini306 üstlenmeleri önkoşuldur. 

2.1.6.İttihat ve Terakki Cemiyeti 

İttihat ve Terakki Cemiyeti 21 Mayıs 1305 (2 Haziran 1889) tarihinde, 

Şûrâ-yı Ümmet gazetesinin “Hükûmet-i Meşruta ve Islahât-ı Umûmiye taraf-

tarları” şeklinde adlandırdığı ve Osmanlı tebaasının, “Ahrâr-ı Osmaniye” de-

dikleri Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, “hürriyeti ilan ve herkese müsâvât 

ve adâlet vermek” ve “istibdat” idaresini meşrutî bir yönetime dönüştürmek 

amacıyla, İbrahim Temo (Ohri), Abdullah Cevdet (Arapkir), İshak Sükutî (Di-

yarbakır), Çerkez Mehmet Reşid (Kafkasya), daha sonra Hikmet Emin 

(Konya), Cevdet Osman, Kerim Sebatî, Mekkeli Sabri Bey, Selanikli’dir. Na-

zım Bey, Şerafettin Mağmumi, Giritli Şefik ve Bakülü Hüseyinzade Ali tara-

fından kurulmuştur. Gizli olarak kurulmuş olan cemiyetin ilk adı, “İttihad-ı Os-

manî” ya da “İnkılab-ı Osmanî” olarak zikredilmektedir307. 

1895’ten sonra gerek cemiyet gerekse aydınlar üzerindeki II. Abdülha-

mid’in baskıları daha da arttı. Bu durum aydınların yurt dışına kaçışını hızlan-

dırdı ve yurt dışında Osmanlı yönetimine karşı mücadele veren birçok örgütün 

oluşmasını sağladı. Bu örgütleri daha güçlü bir hale getirebilmek ve mücadeleyi 

 
303 MARDİN, Şerif, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908),İstanbul, İletişim Ya-

yıncılık / Şerif Mardin Bütün Eserleri Dizisi,2008 s.100   
304 MARDİN, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri.., s.77. 
305 MARDİN, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri.., s.78   
306 SÖĞÜTLÜ, Jön Türkler Ve Türkiye’nin Batılılaşması.., s.17 
307ASLAN, Taner, İttihâd-ı Osmanî’den Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne, bilig, 

Güz / 2008, sayı 47: s.79-120. 
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daha etkili kılabilmek için zaman zaman bu örgüt üyelerini bir çatı altında top-

lamaya gayret edildi. Tamda bu dönemde İttihatçılara ilham kaynağı olan bir-

takım olaylar ve oluşumlar cereyan edecektir. 1905-1906 yıllarında Osmanlı-

Devleti’nin komşusu olan Çarlık Rusya’sı ve İran’da meydana gelen olaylar 

ciddi bir biçimde Türk kamuoyunun dikkatini çekti. Şöyle ki bu olaylar 1905’te 

Rusya’da vukuu bulan huzursuzluk mutlakiyetçi Rus yönetimini bazı reformlar 

yapmaya zorlamış ve böylece yeni bir siyasal düzen kurulmuştu. Bu durum sı-

nırdaş olan Osmanlı’da da etki yaratmaya başlamıştı. Yine bu paralelde 1905 

yılında Tahran’da iki tüccarın Şah tarafından cezalandırılmasını protesto etme-

siyle başlayan olaylar kısa zamanda büyümüş ve 1906’da Şah, temsili bir mec-

lis için seçimlerin yapılmasını kabul308 etmek zorunda kalmıştı. İşte görüldüğü 

üzere komşu ülkelerde yaşanan demokratik gelişmeler ittihatçılar tarafından si-

yasi ve demokratik bir propaganda aracı olarak kullanabilecekleri bulunmaz 

fırsatlar vermiştir. İttihatçılar her iki ülkedeki olaylara atıfta bulunularak Tür-

kiye’de de devrimci bir hareketle bir meclis kurulması için çaba sarf edilmesi 

gerektiğini öne sürüyorlardı. Bu nedenle vergi isyanları salt vergi meselesinden 

çok siyasal temsil sorununu gündeme getirmeye başlamıştır. Artık vergi yü-

kümlüleri, hangi vergilerin konacağı, ne miktarda alınacağı ve nereye harcana-

cağı konusunda müdahale etmek istiyordu. Rejime karşı yürütülecek bir yıkım 

hareketinde bunlardan daha etkili bir yol ve malzeme düşünülemezdi309. Fakat 

1907 yılına kadar olumlu bir sonuca varılamadı.  

Fakat geçen süre zarfında toplumun önemli bir bölümünün özellikle de 

3. Ordu subaylarının siyasi bir karaktere bürünmesi İttihat ve Terakki Cemiye-

tinin (İTC) etkinliğini artırdı. 27 Aralık 1907'de Paris’te toplanan kongrede 

"usul-i idarenin" derhal yıkılması konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra siyasi 

mücadelenin ivmesi arttı. Temmuz 1908'de ihtilal resmen ve fiilen başlamış 

oldu310 ve II. Abdülhamid’in 33 yıllık idaresinde Jön Türk hareketi kuvvetlen-

miş ve 1908 Temmuz’undasultana meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koymaya zor-

lamıştır311. Lakin İttihat ve Terakki Cemiyetini kendi içeresinde bundan sonra 

nasıl bir yol izleneceği ve ne gibi yöntemlere başvurulacağı hakkında kesin bir 

uzlaşı bulunmuyordu. Bunuda İttihatçıların önde gelen isimlerinden olan Enver 

Paşa’nın şu sözlerinden anlamak mümkündür; 

 
308 SÖĞÜTLÜ, İhsan, Jön Türkler ve Türkiye’nin Batılılaşması, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), s.9 
309KANSU, Aykut 1908 Devrimi, İletişim yayını, İstanbul, 2006; “100.Yıldönümünde 

1908 Devrimi’ni Anlamaya Çalışmak”, Toplumsal Tarih, Sayı:175, Temmuz 2008, 

s.24-25. 
310NİYAZİ, Resneli, Balkanlarda Bir Gerillacı, İstanbul, 1975. İsmail Hakkı UZUN-

ÇARŞILI, II: Meşrutiyetin İlanına Dair Vesikalar" BeIleten, c.20. akt. İhsan Güneş, 

II. Meşrutiyet dönemi hükümet programları (1908-1918), s.179 
311 HANİOĞLU M.Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemi-

yeti ve Jön Türkler, İletişim yayını, İstanbul, 1985, s.41. 
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“…artık Meşrûtiyeti İlana Saray’ı mecbur etmek için en kestirme yol 

umûmî bir isyandı. Fakat merkezin ihtilâl için kat’î bir plânı yoktu ve teşkilâtı-

mız henüz köylere kadar yayılmamıştı. Ayrıca Selânik’te 400 olmak üzere bütün 

Rumeli teşkilâtı 2000 kişiydi”312.  

Ancak üzerinde uzlaştıkları konular arasında en önemli olanı Ana-

yasa’nın yürürlüğe konmasıydı ve daha sonra 180 imzalı bir telgrafla 21 Tem-

muz 1908’de padişahtan anayasanın yürürlüğe konması313 istendi. 

Öncesinde ise çağdaşlaşmayı ve demokratikleşmeyi arzulayanlar Birinci 

Meşrutiyet’in ilanıyla (1876) umutlanmış olan bu ilerici kesimler, sultan II. Ab-

dülhamid’in meşrutiyeti ve meclisi feshederek kendi mutlakıyetçi istibdat 

(baskı rejimi) yönetimini ilan etmesiyle yeni arayışlara başlamışlardı. İttihad-ı 

Osmanî Cemiyeti314veya akabinde almış olduğu ve daha yaygın bilinen is-

miyle İttihat ve Terakki Cemiyeti, iyi eğitim almış toplumsal kesimlerden bü-

yük destek alarak hızla büyüyor ve baskı rejimine rağmen varlığını özellikle 

yurtdışında sürdürmeyi başarıyordu. II. Abdülhamid’in büyük toprak kayıpla-

rına neden olan, baskıcı ve başarısız yönetimi karşısında orduda bünyesinde ve 

devlet kademelerinde hızla taraftar sayısını arttıran İttihat ve Terakki Cemiyeti 

yurtdışındaki Jön Türk hareketlerini de bir merkez altında toplamayı başararak 

istibdat yönetimini yıkmanın yollarını315 arıyordu. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temel amaçları içerisinde;  

“1-) Vatanı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak,  

  2-) Milleti içinde bulunduğu zulüm ve esaretten çıkarıp insanlığa layık 

bir biçimde yaşatmaktır”. İlkeleri yer alıyordu. 

Bu amaçlara varmanın yolu ise 1293 Kanun-u Esasi'sinin (1876 Anaya-

sası) Temami-i tatbiki ve devam-ı meriyeti olduğundan, bu cemiyetin esas 

amacı olmaktadır. Ayrıca birinci ve ikinci amaca varmanın bilâ farkı cins ve 

mezhep (mezhep ve cins farkı olmaksızın) bütün Osmanlıların kutsal görevi ve 

açık menfaatlerinin gereği olduğu da hatırlatılmaktadır”316. İttihat ve Terakki 

Cemiyeti ve sonrasında İttihat ve Terakki Fırkası(Partisi),Türkiye Cumhuri-

yeti’ni kuracak olan kuşağı yetiştiren, son derece vatansever ve cesur kişilerden 

oluşmuş bir örgüttü. Ancak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının varacağı 

 
312Enver Paşa’nın Anıları, haz: H.Erdoğan CENGİZ, İstanbul, 1991, s.97. 
313 KARAL, Enver Ziya Osmanlı Tarihi 1908-1918, C.IX, TTK yayını, Ankara, 1999, 

s.35-36 
314AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları / Tarih Dizisi İstan-

bul, 2007, s. 47   
315 ÖRMECİ, Ozan ‘’Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki’’, Tarih Okulu Eylül-Aralık 

2010 Sayı VIII, 95-109. S. 98. 
316 AKŞİN, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 96.   
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Cumhuriyet ve Laiklik fikirleri, Osmanlıcılık etkisinden tam anlamıyla sıyrıla-

mamış olan İttihatçılarda henüz oluşmamıştı ve bu nedenle meşruti monarşi re-

jimiyle Osmanlı Devleti’nin kurtarılabileceğini317 öngörüyorlardı. 

Jön Türkler ve İttihatçılar profesyonel devrimcilerdir denebilir şeklinde 

düşünebiliriz, fakat bu ifadenin başlı başına yetersiz olmasının yanında bir de 

çok eskitilmiş bir niteleme olarak görülmemektedir. Bu konu üzerinde araştır-

mayı derinleştirebilirizama daha ileri gitmeden, çünkü Jön Türkler için yenil-

giyi tanımayıp başarı ve azimleri ile ön plana çıkmışlardır diyebiliriz318. 

İttihat ve Terakki siyasi ve ideolojik manada bir vatanseverler hareketi-

dir. İttihat ve Terakki hareketinin 1789 Fransız İhtilali’nin etkisi altında olduğu 

herkesçe malum olan bir durumdur. 1789 sonrası milliyetçiliğin etkisiyle de 

Osmanlı teb’ası kendisini Ortodoks ve Katolik olarak değil de artık Yunan ve 

Sırp şeklinde tanımlamaya başlamış ve Arap, Arnavut gibi Müslümanlar ara-

sında da ulusçu fikirler yayılmaya başlamıştı. Modernleşme taraftarları, ancak 

anayasa ile hakları ve eşitliği çerçevelen Osmanlı vatandaşı yaratmakla mevcut 

çöküşün önlenebileceğine inanmışlardı. Devleti kurtarmak için anayasacı bir 

kalkanla sahneye çıkan İTC sonradan Türk Milliyetçiliğine doğru yönelmiş-

tir319. Bir bakıma onların dönemi 1839'dan beri sürdürülen Osmanlı Yenileş-

mesi’nin son evresidir fakat çok dramatik bir gerçektir ki, İttihat ve Terakki 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecini hızlandırmıştır. Bununla birlikte 

balkan Savaşı’nda, Trablusgarp’ta ve Dünya Savaşı’nda vatan toprakları için 

İttihat ve Terakki’nin önderleri ve kadroları gözlerini kırpmadan hayatlarını or-

taya koymuşlardır ve canlarını vermişlerdir320. 1920’de Sevr Antlaşması’yla 

birlikte Balkan ve Dünya Savaşlarının kahramanlar kuşağından sağ kalabilenler 

bu defa Atatürk’ün önderliğinde Türk İstiklal Savaşı’na katılmışlar Türk Ulu-

sunun milli devletinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve inşasında aktif 

görevler üstlendikleri görülmektedir321. 

Metin Heper’e göre ise Jön Türk hareketi ve İttihat ve Terakki ile başla-

yan Türk milliyetçiliğini şöyle tanımlanabilir; “Osmanlı padişahlarının önce 

Osmanlılığa sonra Osmanlı-İslamcılığa sarılarak imparatorluğun bütün unsur-

larını hanedanlık şemsiyesi altında tutmak için gösterdikleri büyük çabalara 

karşın, gayrimüslim unsurlar Osmanlıcılık, Türk olmayan Müslümanlar da Os-

 
317 ÖRMECİ, Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki..,s.99 
318KÜÇÜK, Yalçın Şebeke – Network, 2002, İstanbul: Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, 

s.307.  
319 HANİOĞLU, M.Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemi-

yeti ve Jön Türkler, İstanbul, 1985, s.70-72. 
320 Özdemir, Hikmet, Doğan Avcıoğlu Bir Jön Türk’ün Ardından, Ankara: Bilgi Yayı-

nevi, 2000, s. 9 
321 ÖZDEMİR, Hikmet, Üç JönTürk’ün Ölümü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007, s. 23-

24.   



69 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

manlı-İslamcılık formülünü reddettiler. Bu nedenle ülkeyi dağılmaktan kur-

tarma sorumluluğu geri kalan Türklerin omuzlarına yüklendi. Bu durum Türk-

ler arasında daha önce bulunmayan bir ulusal bilinç duygusunun geliştirilme-

sini zorunlu kıldı. Ulusal bilinçten kaynaklanan ulusal birliğin Türkleri bir 

arada tutabileceği ve böylece imparatorluğun artakalan topraklarını savunabi-

lecekleri düşünüldü”322. 

Genellikle yurt dışında yaşamak zorunda kalan ve değim yerindeyse dö-

nem dönem kaçak hayatı yaşayan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri hakkında 

farklı ve beklide en ilginç yorumu Soner Yalçın yapmıştır, şöyle ki; “kaybet-

meyi onurlarına yediremeyen bir kuşaktı onlar, asi delikanlılar kuşağı"323diye-

rek ittihatçıların karakteristik ve kimliksel yanlarını tasvir etmiştir. 

Temel zihniyet manasında dağılmakta olan bir imparatorluğu kurtarmak 

için büyük bir azimle ve sert metotlarla hareket eden İttihat ve Terakki Hare-

keti, üst üste alınan ağır yenilgiler ve büyük toprak kayıplarının yarattığı trav-

matik atmosfer içerisinde, devletin kurtuluşu için gerekli olan reçeteyi her 

alanda çağdaşlaşmak ve dönemin ileri batı medeniyetini yakalamak olarak gör-

müş ve bu nedenle çeşitli alanlarda reform paketlerini uygulamaya sokmuşlar-

dır. Feroz Ahmad’in çok doğru bir şekilde tespit ettiği şekilde ittihatçılar bu 

kargaşa ortamında devleti yeniden canlandırmak ve dünya devletleri arasında 

söz sahibi yapabilmek için adeta kumar oynuyor ve “ya hep, ya hiç”anlayışıyla 

hareket ediyorlardı324. Ancak çağdaşlaşma çabalarının yabancı devletlerin çı-

karlarıyla çatışması nedeniyle ittihatçılar dış ve iç politikada büyük zorluklarla 

karşılaşıyor ve içeride karşılaştıkları dışarıdan da büyük destek bulan- dine da-

yalı liberal propaganda karşısında baskıcı yöntemler uygulamaktan kaçınmı-

yorlardı. İttihat ve Terakki yönetimin çağdaşlaşma anlamında attığı en önemli 

adımlardan birisi kuşkusuz 9 Eylül 1914 tarihinde kapitülasyonları tek taraflı 

olarak kaldırmasıdır. Bu çabaların da etkisiyle 2 Ağustos 1914 tarihinde yapılan 

Türk-Alman ittifakı ile Osmanlı Devleti uzunca bir süre sonra bir Avrupalı 

Devlet tarafından eşit olarak kabul edilmiştir325. 

İttihat ve Terakki’nin siyaseti dönem dönem değişiklik gösterse de Os-

manlılık siyasetini sürdürmeye devam etmiştir ve bu doğrultuda İhtilâli, Arna-

vut, Rum, Bulgar, Ermeniler ile gerçekleştirmişlerdir326. Fakat meclisteki me-

 
322 HEPER, Metin, Devlet ve Kürtler’’, İstanbul, Doğan Kitap, 2008, s.107 
323 YALÇIN, Soner, Efendi, İstanbul, Doğan Kitap, 2004. S.38-45 
324 AHMAD, Feroz, İttihat ve Terakki 1908-1914, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2004: 

S.190 
325 AHMAD, İttihat ve Terakki 1908-1914, s.191. 
326 Bkz. AKŞİN, Sina,Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul 2001; DUMONT Paul, 

Osmanlıcılık Ulusçu Akımlar ve Masonluk, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000, 

s.38;AVAGYAN Arsen MİNASSİAN Gaidz F.,Ermeniler ve İttihat Terakki, İstan-

bul,Aras Yayıncılık, 2005; Müfid Şemsi Paşa, Arnavutluk İttihad ve Terakki, Nehir 
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busların Osmanlılığı kabullenip içselleştirmeyerek kendi mensubu bulunduk-

ları milletlerinin hesabına ve istiklallerini sağlamaya çalıştıklarını çarpıcı bir 

şekilde görmüşlerdir. Arnavutların isyanı, Arapların özerklik için çaba harca-

maları ve Balkan Harbiyle bütün Rumeli’nin elden çıkması ittihatçıların yü-

zünü Türk Milliyetçiliğine çevirdi327. Devlet yönetiminde pek deneyimi olma-

yan, ülke çapında örgütlü bir yapısı bulunmayan ve İhtilâl’in arkasından nasıl 

bir tavır ve siyaset belirleneceğine dair planı olmayan İttihat ve Terakki Cemi-

yeti, yönetime doğrudan el koyup sorumluluğu üstlenmeyerek perde arkasından 

siyaseti yönlendirmeye çalışmıştır328. 

İttihat ve Terakki cemiyeti döneminin farklı ve ayırt edici özellikleri ara-

sında eğitim ve ekonomi alanında yapmış oldukları reformist politikalardır. İt-

tihatçılar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında çaresizlik ve geri kalmışlığın 

yegâne sebepleri arasında eğitimin yetersizliğini görüyorlardı. İşte bu aydınla-

rın etkisi ile eğitim alanında büyük yatırımlar yapılmıştır329. Öyle ki çok zor 

şartlarda dahi ikinci plana atılmayan eğitim için adeta bir seferberlik ilan edile-

rekeğitimin önemi ortaya konmuştur. Örneğin ittihatçılar yönetimin Edirne’yi 

kurtarmak için para bulamadığı dönemde bile eğitim bütçesini istikrarlı bir şe-

kilde arttırmıştır. 1908 yılında 200 bin lira olan eğitim bütçesi 1909’da 660 bin, 

1910’da 940 bin, 1914’te ise 1.237.000 liraya çıkmıştır330. 

Eğitim anlayışını çok farklı ve üst düzey boyutlara ulaştıran İttihat ve 

Terakki aslında kurtuluşu eğitimde görüyorlardı desek yanlış bir tabir kullan-

mış olmayız. İşte yine bu dönemde Avrupa ülkelerine çok sayıda öğrenci gön-

derilmiş, buralardan çeşitli alanlarda uzmanlar getirilerek eğitim kalitesi arttı-

rılarak çağdaşlaşma hedeflenmiştir. Ordudaki subay eksiğine rağmen Birinci 

Dünya Savaşı sırasında askerlik çağındaki öğretmenler askerlikten muaf tutul-

muştur. Halk eğitiminin gelişmesi için Milli Talim ve Terbiye, Halka Doğru ve 

Türk Ocakları gibi dernekler kurulup dergiler çıkarılmıştır. Bu dernek ve der-

gilerin çabalarıyla İttihat ve Terakki döneminde vatandaşın eğitilmesi için sa-

yısız konferanslar verilmiş, özellikle köylüler ve kadınların bilinçlendirilmesi 

için özel çaba harcanmıştır. Ayrıca yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya 

derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından verilmesi mecburi kılın-

mıştır. Türk dil ve kültürüne uygun yeni okul kitapları hazırlanmış ve Avrupa 

 
Yayınları, der. Ahmet Nezih Galitekin, İstanbul 1995, s.69; TUNAYA, Türkiye’de 

Siyasal Partiler..,s.78 
327 TUNAYA Tarık Zafer, ‘’Hürriyetin İlanı; İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Ba-

kışlar’’İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / Siyaset Bilimi Dizisi, İstanbul, 2004, 

s.23 
328 KURAN, Ercüment, Türkiye’nin Batılılaşması Milli Meseleler, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları / Fikir Eserleri Serisi, 2012, s.127. 
329 AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul, Cem Yayınevi, 1974,  s.274 
330 AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye’nin Düzeni,  s.274. 
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ve dünya klasikler Türkçeye çevrilmiştir331. Ayrıca eğitim ve sanattan öte İttihat 

ve Terakki döneminin en önemli özelikleri arasında çağdaşlaşma ve laikleşme 

bakımından önemli adımların atılmış olmasıdır. 1916 yılı parti kongresinde hü-

kümet; şeriat ve modern kanunlar arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak için bir 

kanun tasarısı hazırlamış ve hazırlanan tasarı büyük bir çoğunlukla kabul edil-

miştir332. 

Bu ise bize bu dönenim Cumhuriyet’e giden yoldaki temellerin aslında 

İttihat ve Terakki döneminde atılmış olduğu siyasi ideolojileri gereği de milli-

leşmeyi kendilerine düstur edinmiş olduklarını göstermektedir diyebiliriz. Türk 

tarihinde, eğitim üzerine en çok yazının yazıldığı ve eğitim sorunlarıyla en çok 

ilgilenilen bir dönem olmuştur333. Kızlar için ilk üniversite ve lise düzeyinde 

okullar açılmıştır334. Medreselerin mekteplerle uyumu sağlanmak için matema-

tik ve fen dersleri arttırılmıştır335. Medreseler evkaf ’tan alınarak şeyhülislam-

lığa verilmekle tefrik-i tedrisata gidilmiş. Okulların ıslahı ile uğraşmak için il-

lerde maarif encümenleri açılmıştır. 1913 tedrisat-ı İbtidaiye kanunu ile ilköğ-

retim 6 yıl, zorunlu ve parasız yapılmıştır. Yeni yüksekokullar açılmıştır336. 

Devlet okullarında Türkçenin zorunlu öğretim dili olmasına ve özel okulların 

hükümet denetimine alınmasına çalışılmıştır337. Pek çok genç pedagoji öğre-

nimi için Fransa, İsviçre, Almanya vb. ülkelere gönderilmiştir338. 

Yine ekonomik alanda da milli ve çağdaşlaşmacı bir duruşu olan İttihat 

ve Terakki Cemiyeti ve Partisi, tüm ekonomik özerklik taleplerine karşın ya-

bancı sermayeye olan ihtiyaçlarının farkında oldukları için bu alanda çeşitli gi-

rişimlerde bulunmuş ve özellikle Japon modernleşmesinin etkisinde kalarak bu 

 
331 ÖRMECİ, “Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki’’, s.104. 
332 AVCIOĞLU, Türkiye’nin Düzeni, s. 275. 
333 ERGÜN,  Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara, Ocak ya-

yını,  1996, s.41. 
334 İstanbul İnas Sultanisi, Erenköy, Çamlıca, Kandilli Kız Liseleri ve Kız Teknik Öğ-

retmen Okulları. Kız öğrenciler için ilk üniversite de 1914’te İnas Darü’l-Fünunu 

adıyla açılmıştır. Gülay ARIKAN, “Osmanlılarda Tanzimat Döneminde Kadınlarla 

İlgili Gelişmeler II. Meşrutiyet Dönemi”, Tanzimat’ın 150.Yıld. Semp., Ankara, 1994, 

s. 327. 
335 ZENGİN Zeki S.,II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi, Ankara, Akçağ yayını, 

2002, s.170. 
336 1909’da Zaptiye Nezareti yerine Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’nün kurulmasın-

dan sonra ilk modern polis okulu kurulmuştur. İhsan Birinci, “İlk Polis Okulları”, 

Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:3, Nisan 1966, s.88. akt; İhsan Burak Birecikli, Yü-

züncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme, Akademik Bakış Cilt 2, 

Sayı 3 Kış 2008,s.220. 
337 AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, Alfa yayını, 1999, s. 229. 
338 ATA, Bahri, “II. Meşrutiyet Döneminin Değerli Bir Maarifçisi Fuad Şemsi İnan”, 

Türk Yurdu, Cilt:28, Sayı:251, Temmuz 2008, s.98-101 
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ülkeyle ekonomik ilişkileri geliştirmek istemiştir339. Fakat Avrupalı devletlerin, 

İttihatçılarıngiderek kendilerine daha fazla meydan okuyan ve halkı modernize 

etmeye başlayan milliyetçi cereyanından ürkmesi neticesinde yabancı sermaye 

destekli ekonomik kalkınma projesi başarıyla gerçekleştirilememiş ve Japonya 

ile hayal edilen ölçüde ilişkiler kurulamamıştır. İttihat ve Terakki döneminde 

ekonomik alanda yapılan reformlarla hükümet gelirleri yükselmesine rağmen, 

çöken devletin mirası olan büyük dış borç neticesinde ilerleyen yıllarda devlet 

bütçesi açık vermeye başlamıştır340. 

Diğer yandan ekonomide alman sosyalist silah tüccarı Alexander Help-

hand’in (Parvus Efendi) fikirlerinden etkilenen ittihatçılar liberal tabuları yıka-

rak, kalkınmacı-korumacı bir anlayışla Müslüman-Türk burjuvazisini güçlen-

dirmeye çalışmıştır. Tarım alanında da toprak reformu gibi devrimci projeleri 

olmasına karşın, ticaret ve sanayiye daha fazla önem veren ittihatçılar, gelen 

baskılar neticesinde tarımı modernleştirme ve ticarileştirmeye yönelik reform-

larla yetinmek zorunda kalmışlardır341.İttihat ve Terakki cemiyetiyle birlikte 

ekonomiden siyasete ordudan işletmelere kadar bütün kurum ve kuruluşlar mil-

lileştirilmeye başlanmıştır. Bir devletin en önemli mekanizmalarından biri olan 

ve ekonominin bel kemiği haline gelen bankacılık sitemi de İttihat ve Terakki 

tarafından millileştirilmeye başlanmış ve milli bankacılık sistemi benimsenmiş-

tir. Böylece Evkaf, İtibar-ı Milli ve Ziraat Bankaları kurulur. İktisadi gücü artan 

Anadolu tüccarı da 1909’dan itibaren Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yerel 

bankalar ve kredi kooperatifleri kurmuşlardır342. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere dikkat çekici bir şekilde milli ibaresini 

her yerde görmekteyiz mesela, kurulan her kuruma milli ibaresi eklenmiştir. 

Milli Sultanahmet, Milli Boğaziçi, Heyet-i Mahsusa-i Ticariye vb. Şirketler ku-

rulması buna örnek olarak gösterilebilir. Borçlanmayla ilgili yasa 3 Nisan 

1918’de çıktı. Ulusal borçlanma denilen milli istikraz, devletin doğrudan halka 

giderek yaptığı ilk borçlanma şeklidir343. Ulusal pazarı bütünleştirmek ve ürün-

lere talep yaratmak için kara ve demiryolları inşa edildi. Telefon tesisatları ku-

ruldu. Başkent elektrik ışıklarıyla aydınlatıldı ve elektrikli tramvay sistemi ku-

ruldu344. Milli ekonomi modeli gereği İttihat ve Terakki cemiyeti savaş yılla-

rında bir Türk burjuvazisi yaratmaya çalışacaktır. Korumacı gümrük prensibi 

 
339AHMAD,  Feroz, “İttihatçılıktan Kemalizme”, Kaynak Yayınları, İstanbul: 1999. 

S.33 
340 AHMAD, İttihatçılıktan Kemalizme.., s.36 . 
341 ÖRMECİ, Jön Türkler Ve İttihat Ve Terakki..,s.106. 
342 TABAKOĞLU, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, Dergâh yayını, 1998, ss.276-

299. 
343ÇAVDAR, Tevfik Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İmge yayını, Ankara, 

2004, s. s.155 
344 AHMAD, Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.64. 



73 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

ile yerli tarımı ve sanayisiyle birlikte kendi kendine yetecek bir ekonomi oluş-

turarak, milli şirketler, milli bankalar kurulmuş ve Müslüman esnafı örgütle-

mek gibi fikirler, Türk milliyetçiliğiyle uyum gösteriyordu. 1913 yılı teşvik-i 

sanayi kanunu bu doğrultudaki adımlardan biridir. Bu yasa yerli sanayiye ayrı-

calıklar tanıyor ve devlet desteği sağlıyordu çıkarılan yasa gereği bu ayrıcalık-

lardan sadece Osmanlı vatandaşı olan Müslüman-Türkler faydalanabilecektir 

şartı ileri sürülmüştür345. 1912’de tüm devlet memurlarının mali faaliyeti yeni 

kurulan Mali Denetim Komisyonu’na verildi, kurulan Islahat-ı Maliye Komis-

yonu ise vergi düzenine dair reformlar yaptı. Aşar vergisi üzerindeki iltizamlar 

kaldırıldı346. 

Yönetim alanında ise İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II. Meşrutiyet ile 

birlikte Türk siyasi hayatına getirdiği en mühim yeniliklerden birisi “milli hâki-

miyet” prensibidir. Saltanat etme yetkilerini sembolik bir mahiyette koruyan 

hükümdarın anayasaya bağlılığa mecbur olması ve üstelik bunun meclis huzu-

runda yapılması yanında, yasamanın meclise, yürütmenin de hükümete bırakıl-

masıdır. I. Meşrutiyet ise hem kanun yapma hem de yürütme yetkisini padişah-

tan alıyordu347. Ayrıca şeyhülislam 1916’da kabineden çıkartılarak etki alanı 

her bakımdan kısıtlandırıldı. 1917’de ise Şer’iyye mahkemeleri adliye Neza-

reti’nin denetimine verildi. Medreseler şeyhülislamlığa bağlandı ve vakıfları 

yönetecek yeni bir evkaf nezareti oluşturuldu. 1913’te alman yasasını esas alan 

yeni bir miras yasası uygulamaya konularak dini ve sosyal yaşamda da düzen-

lemelere gidildi348. Bu yenilikleri yerleştirmek amacına paralel olarak da yeni 

dernek ve cemiyetler kuruldu349, kadın hakları konusunda da önemli ıslahat ça-

lışmaları başlatıldı. Evlilikte resmi belediye nikâhı kanun şartı oldu. 1917’de 

aile hukuku kararnamesi çıkarılarak kocanın ikinci bir kadınla evlenebilmesi 

ilk kadının rızasına bırakıldı. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında yetişkin 

 
345 PAMUK, Şevket, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, İstanbul, 2005, s. 227 
346SHAW, Stanford -E.Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C.II, E ya-

yını, İstanbul, 

1983, s..368 
347 KODAMAN, Bayram, 1876-1920 Osmanlı Siyasi Tarihi, Doğuştan Günümüze Bü-

yük İslam 

Tarihi, C.12, Çağ yayını, İstanbul, 1993, s.49 
348 ZÜRCHER E.Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayıncılık 

1996, s.177-178, akt; İhsan Burak Birecikli, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı 

Üzerine Bir İnceleme, Akademik Bakış Cilt 2, Sayı 3 Kış 2008 s.219 
349 Milli Kütüphane, Hazine-i Evrak, Milli Musiki, Milli Filmcilik, Türk Gücü, Osmanlı 

Genç ve Matbuat cemiyetleri, Türk Ocağı, Hilal-ı Ahmer, Himaye-i Etfal, Müdafaa-

yı Milliye ve Donanma cemiyetleri gibi. TUNAYA, Türkiye’de Siyasal Parti-

ler..,s.66-67. 
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erkek nüfus askere alındığı için devlet dairelerinde boşalan yerlere kadınlar yer-

leştirildi. Böylece Türk kadını kamu hayatına katılmış oldu350.   

Askeri alanda ise yine dönemin şartlarına uygun olarak ihtiyaçlara yöne-

lik modernleşme çabası ile birçok ıslahat çalışmaları yapılmıştır. Yapılacak 

olan askeri düzenlemelerin ve yenileşme faaliyetlerinin daha hızlı ve seri bir 

şekilde gerçekleşebilmesi için EnverPaşa 1914 yılının ocak ayında kendisini iki 

kez terfi ettirerek paşa unvanını almış ve harbiye nazırı görevine gelmiştir351. 

Daha sonra ise Enver Paşa tarafından ordudaki subayların büyük bir bölümü 

tavsiye edilip dönemin güçlü ordularına sahip olan Almanların modern ordu 

sistemine geçişi sağlamak amacıyla Limon Von Sanders yönetimindeki 70 ki-

şilik bir alman askeri heyeti orduyu ıslah etme görevi ile iş başına getirtmiştir. 

Birinci Dünya savaşı sırasında bu subayların sayıları 700 kişiye kadar arttığı 

görülmüş ve bu sayısal artışa paralel olarak Almanlar, Osmanlı Ordusu’nda bü-

yük nüfuz ve söz sahibi konumuna gelmişlerdir352. Tophane ve diğer askeri fab-

rikalar kurulup modernleştirildi. Donanmayı güçlendirmek amacıyla İngilizlere 

iki savaş gemisi için siparişi verilmiş. Bunların parasını ödemek için de geniş 

çaplı bir yardım kampanyasına oluşturulmuştur. 

Öyle ki okul, hastane, cami ve tren istasyonlarına yardım kutuları konu-

larak herkesin yardıma katılımının sağlanması amaçlanmıştır. 1912 yılında ise 

ilk uçak alınarak Osmanlı Hava Kuvvetleri kurulmuş oldu böylelikle Birinci 

Dünya savaşına girildiğinde Osmanlı Devleti’nin kendi hava kuvveti bulunu-

yordu353.  Birinci Dünya savaşı döneminde taburlar kuran ve yaptığı eylemlerle 

dikkat çeken Osmanlı Devleti’nin askeri eylem ve haber alma örgütü olan “Teş-

kilat-ı Mahsusa” yine bu dönemde 1913 yılında kurulmuştur354. 

1908 sonrası Osmanlı-Türk modernleşmesinin belki de en ilginç yanla-

rından bir diğeri, ideolojik sığlığı ve tercüme eksenli olmasına karşın gazete ve 

dergileri dolduran birbirinden farklı yüzlerce makalede kendini gösteren muh-

telif siyasi355, kültürel, toplumsal fikirlerdir. Bu bağlamda, tarihli bir toplum 

olmak ve modernleşme tarihimizi anlamak adına söz konusu yazılar derlenerek 

yeniden Türk okuruna sunulmalı ve böylece yüz yıl öncesiyle yüz yıl sonrasını 

 
350 KURAN, Ercüment, Türk Çağdaşlaşması; Çileli Bir Yolda İlerleyiş, AkçağYayın-

ları / Sosyoloji DizisiAnkara, 1997, s.173-174 
351 BİRECİKLİ, Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine..., s.220. 
352 Bkz. ZURCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.176-177. Bkz. ORTAYLI, Os-

manlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul, Timaş Yayınları, , 2015. 
353 SHAW -E.KURAL, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C.II, E yayını, İs-

tanbul, 

1983, s.370-371 
354 TUNAYA, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler, s.154. 
355 AKSAKAL Hasan, Türk Modernleşmesinin Ambivalant Doğası: Modernleşme, 

Milliyetçilik, Medeniyet İlişkisi Üzerinden Türkiye’yi Okumak, Zeitschrift für die 

Welt der Türken Journal of World of Turks, ZfWT Vol. 2, No. 1 (2010), s.254 
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kıyaslayarak geride bıraktığımız yüzyılın muhasebesini yapma imkânı tanın-

maktadır356. 

 
356 AKSAKAL, Türk Modernleşmesinin.., s.255. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BASIN-YAYIN SAHASINDA TÜRKÇÜLÜĞÜN OLUŞUMU 

Türkçülüğün ya da Türk Milliyetçiliğinin oluşumunda aydınların ve si-

yasetçilerin önemli katkılarının olmasının yanı sıra etkisinin göz ardı edileme-

yeceği diğer bir unsur da basın ve yayın hareketlerinin katkısıdır. Çünkü basın 

ve yayın on dokuzuncu yüzyılın başlarında siyasi yaşama, toplumsal hareket-

lere etkisi ve katkısı büyük ölçüde olmuştur. Böylelikle geliştirilen fikirler ve 

üretilen ideolojiler büyük kitlelere ulaşma imkânı bulmuştur. Nasıl ki Fransız 

İhtilali’nin etkisi geniş coğrafyalarda yankı uyandırmasının ve geniş ölçekli 

coğrafyalara ulaşma aşamasında basın-yayını kullanmışsa da Osmanlı İmpara-

torluğuna ise Avrupa’ya gönderilen öğrenciler sayesinde sirayet etmiştir. Lakin 

çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransız İhti-

lali’nden etkilenmemesi söz konusu olamazdı. 

Avrupa bu dönemde kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı’daki Milli-

yetçi akımları destekleme siyaseti izlemiş bunu da basın sayesinde gerçekleş-

tirmiş. İşte yaşanan bu olaylara tepkisel olarak meydana gelen ve bilhassa Bal-

kan Savaşları ile de Türk Milliyetçiliği kendisine taraftar bulmuştur. Bunun ya-

nında Çarlık Rusya’sının tahakküm altında bulundurduğu Türk coğrafyaların-

dan (Türkistan) Osmanlı Devletine gelen aydınların faaliyetlerini de yine basın-

yayın yoluyla vücuda getirmesi ve yayması da etkili olmuştur. Bu bölümde yu-

karıda zikretmiş olduğumuz konulara değinerek ideoloji ve fikirlerin yayılma 

ve filizlenme döneminde basın-yayın organın etkisi ve kurulan dergi, gazete ve 

derneklerden bahis edeceğiz. 

3.1.Türk Derneği 

Türkçülüğün örgütlenme dönemindeki ilk girişimin Türk Derneği oldu-

ğunu belirten Yusuf Akçura’ya göre Türk Derneği bu alandaki ilk mihenk taşı 

özelli göstermektedir357. Derneğin temel amacı kültürel ve sosyal alanda yapı-

lan çalışmaların daha organize ve sistemli bir şekilde yapılmasıdır. Bu amaçla 

dernek1908 yılının Ocak ayında merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur358. 

Dernek kurulduğunda on altı kişiden oluşmaktaydı. Kurucuları arasında Necip 

Asım(Yazıksız) ve Veled Çelebi(İzbu dak) liderlik eden kişiler arasında yer al-

maktaydı. Diğer üyelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: Agop Boyacıyan, Arif, 

Mehmed Celal, Ahmet Hikmet, Ispartalı Hakkı (Ağlarca) Fuad Raif (Köseraif), 

Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Ferit, Bursalı Tahir, Ahmet Mithat, Emrullah Efendi, 

Veled Çelebi, Necib Asım, Celal Korkmazoğlu, Yusuf Akçuraoğlu ve Musa 

 
357 AKÇURA,Türkçülük:.,s.197. 
358 ÜSTEL, Füsun, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları 

(1921-1931), İletişim Yayınları, 2. baskı, İstanbul, , 2004, s.15-16 
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Akyiğitoğlu359. Dernek; Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Ocağı Cemiyeti, Türk Bir-

liği Derneği gibi pek çok derneğin kurucuları arasında yer alan ve Kasım ayında 

İstanbul‘a gelen Yusuf Akçura, buradaki eski okul arkadaşlarını ziyaret ederek 

onlara sırf kültür işleriyle uğraşan siyaset dışı bir Türk Cemiyeti kurulmasını 

ve bu yolda rehber olunmasını teklif etmiştir360. Böylece Dernek kurucuları, 25 

Aralık 1908 (25 Kanun-ı Evvel 1324) tarihinde derneğin Nizamnâmesini hazır-

lar ve bu Nizamnâme 25 Aralık 1908 tarihinde Karabet Matbaasında bir risale 

şeklinde basılarak yayımlarlar. Aynı Nizamnâme 14 Ocak 1909 tarihli Sırat-ı 

Müstakim'de de yayımlanarak halka duyurulmuştur. Derneğin resmî kuruluşu 

13 Zilhicce 1326 (6 Ocak 1909) tarihine denk gelmektedir361. Türk Derneği fi-

kirlerini yaymak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla da aynı isimde bir de 

dergiyi yayın hayatına sokmuşlardır362. 

Türk Derneği dergisinin ilk sayısının kapak bölümünde “ Türk Derneği 

Türklüğe dair Tetebbuâtı Hâvîdir (araştırma ve incelemeleri yapmaya özeldir). 

Ayda bir çıkar. İstanbul Cağaloğlu Matbaa-yı Hayriye ve Şürekâsı’nda basıla-

rak yayımlanır. Fiyatı der-saadet için seneliği 30 ve altı aylığı 16 buçuk ve be-

her nüshası 3 kuruştur.”363Ayrıca dernek mensupları, derneğin kuruluş amacını 

ve hangi konularda faaliyet göstereceğini “TürkDerneği Beyannâmesi” başlığı 

altında yayımladıkları Türklük şuuru düşüncesini şu yazıyla açıkça ortaya koy-

muşlardır364.  

Buna göre beyanname de bu düşünce şu şeklide yer almaktadır: “Osman-

lıların Berât-ı hürriyet ve İttihâdı olan kanun-ı esasî'nin on altıncı maddesinde 

“Tebaa-i Osmaniyye’nin terbiyesi bir Siyâk-ı İttihâd üzerinde olmak için iktizâ 

eden esbâba teşebbüs olunacak” ve on sekizinci maddesinde  “Tebaa-i Osma-

niyyenin hizmet-i devlette istihdam olunmak için devletin lisan-ı resmîsi olan 

Türkçeyi bilmeleri şarttır.” 

 
359 ÜSTEL, ’İmparatorluktan Ulus Devlete..,s.16-17. 
360 TEMİR, Ahmet, Yusuf Akçura, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yay., Ankara, 1987, s. 

41   
361 TEVETOĞLU Fethi, Hamdullah Subhi Tanrıöver, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 

1986, s. 83.   
362 ÖKSÜZ,Yusuf Ziya, Türkçenin Sadeleşme Tarihi ve Genç Kalemler ve Yeni Lisan 

Hareketi,Ankara, TDK Yay., , 1995, s. 60.   
363 Türk Derneği mec., Yıl : 1, sayı :1. s. 1.  Akt;Burhan Paçacıoğlu, Türk Derneği 

Tasfiyeci Miydi?TÜBİAR-X-/2001/ s.220 
364 Burhan Paçacıoğlu’nun görüşüne Öksüz, age.’inde ilk yıl altı ikinci yıl bir sayı çık-

mıştır diyorsa da bu bilgi yanlıştır. Çünkü derginin 6 ve 7. sayıları 1327 tarihini taşı-

maktadır. Ayrıca Öksüz adı geçen yerde, derginin 1327/1911 yılında ilk sayısının 

çıktığını belirtmektedir ki bu tarih milâdî 1911'e değil 1909 tarihine tekabül etmekte-

dir. Aynı yanlışlık Ahmet TEMİR'İN adı geçen eserinin 42. sayfasında da görülür. O 

da derginin çıkış tarihini 1911 olarak göstermiştir. Diğer bütün kaynaklarda ise der-

ginin çıkış tarihinin 1909 olduğu kaydedilmektedir.  



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA| 78 

Denilerek kısaca Osmanlı Devleti’nin hürriyeti ve ilerlemesi için Kanun-

i Esasi’nin on altıncı maddesine atıfta bulunarak Osmanlı Tebaası’nın kültür-

lenmesi ve ilerlemesi için teşebbüste bulunulacağı yani çalışılacağı ve yine ka-

nun-i esasi’nin on sekizinci maddesine atıfta bulunularak Osmanlı Tebaası’na 

hizmet için ve istihdam yaratılması anlamında devletin resmi dili olan Türkçeyi 

bilmeleri gerekliliği hususu üzerinde durulmuştur365. 

Ayrıca Paçacıoğlu’na göre Türk Derneği’nde “Osmanlı içinde bulunan 

unsurların birbirine kardeşlik bağı ile bağlanmaları için, ana dillerini serbest 

bırakmakla beraber, müşterek bir lisanın bulunması gerektiği vurgulanıyor. An-

cak bunun gerçekleştirilmesi için öncelikle “Türkçeyi öğrenmek güçtür.” Dü-

şüncesinin de yıkılması gerektiği belirtiliyor. Daha sonra dilin mahiyetini or-

taya koymak için, o dilin geçirdiği devrelerin ortaya konması gerektiği ve bu-

nun da ekip işi olduğu söylenerek; “İşte bu mühim teşebbüsü ifa etmek üzere 

'Türk Derneği' adlı cemiyet teessüs etmiştir366. 

Türk Derneği belirli bir gaye ve hedef çerçevesinde kurulmuş olup ya-

yınlamış oldukları ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerini belirtmişlerdir. 

Bu ilkeler şunlardır:  

-Türkçe hakkında doğu’da ve batı’da yazılmış olan ne kadar eser varsa 

türk dilinin eskiden beri geçirdiği safhalar ve gelişimler hakkında herkeste bir 

fikir oluşturulmaya çalışacak ve böylece Türkçenin her yönden sadeleştirilmesi 

ve kolaylaştırılması yönünde araştırma yapılacaktır. 

-Dernek, ilmi çalışmalar olan sosyoloji, etnoloji ve münasebetleri bulu-

nan arkeoloji ilimleri ile de ilgilenecek ve bu hususta lüzûm görülen çalışma-

lara ve seyahatlere katılacaktır. 

-Dernek en eski eserlerin bulunmasına araştırılmasına ve gereken öne-

min verilmesine çalışacaktır. 

-Gerek bağımsız ve gerek tâbi şekilde bulunan türklerin ilim terbiyeleri-

nin temini için gerekli vasıtaların, yani bilhassa türkçe kitapların eksikliğini; 

türklerin ilerlemesine engel olduğundan avrupa'dan aldığımız medeniyet ışı-

ğını neşre vasıta olmak niyetiyle dernek; öncelikle çağdaş ilerlemeye muvafık 

sûrette ilmî, ahlâkî ve ticarî kitaplar telif edecektir. 

-Türk Derneği, Osmanlı Türkçesinin yabancı memleketlerde araştırıl-

ması ve tanıtılmasını sağlayacaktır. Hâlbuki bir lisanın yayılmasını kolaylaş-

tırmak için onu kolaylıkla öğretmek gerekir. Bu sebepten Balkan 

Hükûmeti’nde, Avusturya'da, Rusya'da, İran'da, Afrika'da, Asya ortasında ve 

Çin'de bulunan Türkler Osmanlı Türkçesine alıştırılır ise onların temaslarıyla 

 
365 PAÇACIOĞULU, Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?., s.220 
366 PAÇACIOĞULU, Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?.,.s.221 
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farklı milletler dahi Türkçe ile ilgilenerek Osmanlıların Menâfi-i Ticariyye ve 

Sanaiyeleri İstihsâl kılınmış olur. 

-Türk Derneği, ilmi teşebbüsler esnasında bütün Osmanlıları ticaret ci-

hetinden de müstefit kılmak için onların ileride ticaret sahasında bulunacak 

olan Azerbaycan, Afganistan, Kaşgar, buhara ve hive gibi memleketlerin lisan-

larını -Türklükten bilhassa- Osmanlı Türkçesine ve hatta merkez şivesine ko-

laylıkla yaklaştırmaya çalışacaktır. Ve bu maksada öncelikle oralara göndere-

ceği açık yazılmış ilim ve fen kitapları vasıtasıyla olacaktır. 

-Türk memleketlerinin önemli merkezlerinde Türk Derneği şubeleri ku-

rularak bu şubeler, oralarda mektepler Küşad ve gazeteler yayınlayarak -Av-

rupa ile en ziyâde münasebet peydâ eylediğinden nâşi müterakkî bulunan- Os-

manlı Türkçesinin ve medeniyetinin neşrine çalışacaklardır. Dernek, gerek 

merkezde ve gerekse şubelerde - Türkçeye ve Türklüğe ait eserleri muhtevi ol-

mak üzre- peyderpey umûmî kütüphaneler vücuda getirecektir. 

-Osmanlı Türkçesi’nin Arap ve Fars dillerinden ettiği istifade önemli bu-

lunduğundan ve Osmanlı Türkçesini bu muhterem lisanlardan tecrit etmek hiç-

bir OsmanlınınHayâlinden bile geçmeyeceğinden TürkDerneği, Arabî ve Farisî 

kelimelerini bütün Osmanlılar tarafından iyi bir şekilde anlaşılacak biçimde 

olmuşlarından İntihâb edecek ve binaenaleyh mezkûr derneğin yazacağı eser-

lerde kullanacağı lisan, en sade Osmanlı Türkçesi olacaktır. 

-Resmi ıslahatlar sırasına girip Türkçe ve hatta Arabî ve Farisîce 

mukâbilleri bulunan Tâbirât-i Ecnebiyyenin terk ve ihracı hususunda dernek; 

hükûmet-i seniyye nezdinde teşebbüs ve tekliflerde bulunacaktır. 

-Osmanlı memleketlerinde muhtelif lisanlar ile neşr ve ta‘lik kılınacak 

ilânlar ve levhâlar da matbûât nizamnâmesi mucibince türkçe bulundurulması 

hükmünün tatbiki için hükûmet-i seniyyenin nazar-ı dikkatini celb etmeyi der-

nek; bir vazife olarak derûhte eyleyecektir. 

-Hükûmet-i seniyye tarafından vaki olacak tebligât-ı resmîyenin, 

avâmın anlayacağı derecede türkçe ile yazılması hususunda dernek; hükûmet 

nezdinde teşebbüsât ve istirhâmâtta bulunacaktır. 

-Türkçe ile mütekellim olmayan akvam arasına hicretle, orada ihtiyâr-ı 

ikâmet eden türklerin gerek kendilerinin ve gerek nesillerinin Türk Lisanını, 

âdetini, şivesini muhafaza edebilmeleri hususunda dernek, nazar-ı dikkat al-

tında bulunduracaktır. 

-Maksadın hüsn-i husûlünü temin için türk derneği; muavenet ibrazını 

arzu buyuran zevâtın ırkına, dînine, milletine ve kavmine bakmaksızın der-

neğe dâhil olabilmelerini serbest bırakmıştır”367. 

 
367 PAÇACIOĞLU, Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?.,.s.21-23 



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA| 80 

Derneğin amaçları yayınlanan farklı yazılarda da karşımıza çıkmaktadır 

örneğin; “derneğimiz, Türk memleketlerinin eski ve yeni coğrafyasını araştırıp 

ortaya çıkararak bütün dünyaya yayıp dağıtmak ve dilimizin açık, sade, güzel 

ilim lisanı olabilecek surette geniş ve medeniyete elverişli bir dereceye gelme-

sine çalışmak ve imlâsını ona göre tetkik etmek maksadına hizmet eden bir der-

nektir.” denilmektedir368. 

Çalışmalarına büyük gayret ve özveri ile başlayan Türk Derneği üstlen-

miş olduğu misyonu büyük bir titizlikle yerine getirirken bir yandan da üyeleri 

artmaya başlamıştır ve Vladimir Gordlevski, Vasili Vasiliyeviç Vodovozov, İs-

mail Gasprinski gibi Osmanlı İmparatorluğu dışından üye olan bazı kişilerinde 

derneğe katılımı sağlanmıştır369. Türk Derneği ilk şubesini 1911’de Rusçuk’ta, 

ikinci şubesini İzmir’de, üçüncü şubesini ise Kastamonu’da açmıştır. İmpara-

torluk dışındaki tek şube ise Macaristan’ın başkenti Bu dapeşte’de “Edebiyat-ı 

Osmaniyye Cemiyeti” adı altında kurulmuştur370. Burada belirttiğimiz durum 

da bize derneğin kuruluş aşaması ve kimliği, ırki veya siyasi bir kuruluş olma-

dığını göstermektedir. Türk Derneği’nin temel amacının içtimai ve kültürel 

alanlarda çalışma yaparak Türk Milletini ve Türk kültürünü hak ettiği tarihte de 

olduğu gibi en yüksek makama kavuşturma arzusu olarak görmekteyiz. İşte tam 

da burada derneğin kuruluş beyannamesindeki altıncı madde dikkatimizi çek-

mektedir.  

Şöyle ki; “Türk Derneği, teşebbüsat-ı ilmiyesi esnasında bütün Osman-

lıları ticaret cihetinden de müstefide kılmak için onların ileride saha-i ticaret-

leri bulunacak olan Azerbaycan, Afganistan, Kaşlar, buhara ve hibe gibi me-

maliğin lisanları – Türklükten bilistifade – Osmanlı Türkçesine ve hatta merkez 

şivesine kolaylıkla yaklaştırmaya çalışılacaktır. Ve bu maksada evvel emirde 

oralara göndereceği açık yazılmış ilim ve fen kitaplarıyla vasıl olacak-

tır.”371Denilerek bu konuda TürkDerneği’nin kültürel alanda bir Türk birliği 

politikası takip ettiğinden bahsedilebilir372. 

 
368“Türk Derneği Tasdik Edildi”, Türk Derneği mec., Yıl :1, sayı : 5, s. 164.  akt. Pa-

çacıoğlu, s.23 
369ARAİ,Masami,;Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, 4. Baskı, İstanbul, İletişim Ya-

yınları, 2008. s.27-28. 
370ÜSTEL, İmparatorluktan Ulus Devlete, ss.19-20. içinde, Türk Derneği Beyanna-

mesi, Türk Derneği, Yıl 1, no. 1, 1327 (1911). 
371 ÜSTEL, ’İmparatorluktan Ulus Devlete..,s.39, içinde, Türk Derneği Beyannamesi, 

Türk Derneği, Yıl 1, no. 1, 1327 (1911). 
372 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği,s.25. 
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Böylelikle Türk Derneğinin en önde gelen vasfının Türk dilini sadeleşti-

rilmesi düşüncesi çerçevesinde büyük gayretler gösteriyor olmasıdır. Fakat der-

neğin bu çalışmaları derneğe muhalif kesimler tarafından “Tasfiyecilik”373 vas-

fında görülmüştür. Dernekçilerin, “dili sadeleştirerek onu halkın anlayacağı se-

viyeye indirmek gerekir.” Düşüncesine Halit Ziya Uşaklıgil “ ...lisan seviyye-i 

irfan-ı halka inmez, seviyye-i irfan-ı halk lisana yükseltilmeye çalışılır.” Diye-

rek karşı çıkarken, yine bu fikrekarşı çıkanlar içerisinde olan SüleymanNazif 

de: 

“...lisanı sadeleştirmek bizi yedi asır geriye ve dört beş bin kilometre ge-

riye atmaktır. ecdadımızAsya-yı Vasatîden firar ederken kargaşalığa tesadüfle 

getiremedikleri kelimâtı bulmak bir hidmettir. Fakat bu kelimeleri yerleştirmek 

içün bizim altı asırlık Kedd-i Yemin ve hem de vefakarînimiz olan elfazı 

tensîkata uğratmak muvafık-ı insaf olmaz. Tekrar ederim ki biz bugün buharalı 

değiliz ve olamayız. O maziyi iadeye çalışmak mühlik bir irticadır.”374 

Diyerek onlara karşı olduğunu ifade etmektedir. Cenap Şahabeddin'in 

kardeşi olan Ali Nusrat da Servet-i Fünûn Dergisi’nde çıkan “tezyin-i lisan ve 

üslûb-ı beyân” başlıklı yazısında “minkülli'l-vücuh merbut u muhtaç olduğu-

muz kelimât-ı arabiyye vü farisiyye nazar-ı husumetle bakarak zavallı lisanı-

mızı yeni baştan sefil ü uryan etmek istiyorlar.”375Şeklindedüşüncelerini ifade 

ederek Türk Derneği üyelerinin dili sadeleştirme fikirlerine karşı olduğunu be-

lirtmektedir. Şemseddin Sami, Ahmed Midhat, Necip Asım, Ahmed Cevdet, 

Emrullah Efendi, Veled Çelebi, Fuat Köseraif, Tepedelenli Kâmil vb. Kişilerin 

temsilciliklerini yaptıkları bu akım, dili sadeleştirme konusunda Tanzimatçıla-

rın “en sade Osmanlıca” anlayışına karşı çıkarak, dilde Türkçülük görüşünü 

benimsemiştir. Bu görüş genellikle Osmanlıcadaki bütün Arapça ve Farsça ke-

limelerin dilden atılması düşüncesinden kaynaklandığı için tasfiyecilik vasfı ta-

şımaktadır. Zeynep Korkmaz’ın görüşüne göre; Tanzimat yazarlarından bazı-

larının, Osmanlıcaya bir reaksiyon olmak üzere “Tasfiyecilik” anlayışını be-

nimsediklerini ve bunların baş temsilciliğini de Şemseddin Sami'nin yaptığını 

belirterek “...bu anlayış Osmanlıcadaki bütün Arapça ve Farsça kelimelerin atıl-

 
373 “Tasfiyecilik”:Arapça safv kökünden gelen tasfiye: saflaştırma, temizleme, dilde 

sadeleştirme ve özleştirmeciliğin aşırı şekli; dildeki yabancı asıllı bütün kelimelerin 

atılmasını ve yerlerine Türkçelerinin konmasını isteyen bir akım” olarak tanımlan-

maktadır. Dilde Tasviyecilik, GÖKALP, Türkçülüğün Esasları, s. 33 
374 PAÇACIOĞLU, Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?,s.225 içinde:Yeni Tasvir-i Efkâr, 

12 Temmuz 1909, sayı: 43.   
375 PAÇACIOĞLU, Türk Derneği Tasfiyeci Miydi?, s.225 içinde:Servet-i Fünûn, 23 

Temmuz 1909, sayı : 948.   
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ması düşüncesinden kaynaklanıyordu.” Dedikten sonra, Tasfiyecilik hareketi-

nin II. Meşrutiyet döneminde de Türk Derneği etrafında toplanarak devam et-

tiğini belirtmektedir376. 

Fakat dernek her ne kadar kültürel bir misyonla kurulmuş olsa da, gerek 

nizamnamesinde gerek kuruluş beyannamesinde bulunan dilde Türkçülük, yani 

tüm Türklerin ortak bir dil etrafında birleşmeleri gayesi ve gerekse derneğin 

üyeleri arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden üyelerin varlığı, derneğin 

aynı zamanda siyasal Türkçülük amacı güttüğü izlenimini doğurmaktadır. Böy-

lelikle Türk Derneği ileride kurulacak olan Türkçü oluşumlara örnek ve ön ayak 

olacaktır377. Çünkü Türk Derneği Dergisi’nde ele alınan başlıca konular ara-

sında Masami Arai’nin yorumuna göre şöyle bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş-

tur: “Osmanlı İmparatorluğu’nun o günkü durumu, imparatorluğun geçmişine 

ait olaylar, orta Asya’nın o günkü durumu, Orta Asya’nın geçmişine ait olay-

lar.”378 

Türk Derneği faaliyet hayatı boyunca kendi yayın organı olan Türk Der-

neği dergisi adındaki dergiden sadece yedi sayı çıkarabilmiştir. Ayrıca Necip 

Asım’ın “Türklerin Pek Eski Yazısı ve Bursalı Tahir’in Türklerin Ulum ve Fü-

nuna Hizmetleri”adlı kitapları da derneğin yayınları arasında yer almaktadır379. 

Fakat dergi bir süre sonra üyelerinin başka bir takım Türkçü derneklere kayma-

ları sonucunda faaliyetleri zayıflamış ve kısa bir süre sonra kapanmıştır. Kesin 

kapanış tarihi hakkında da net bir bilgiye ulaşılamamakla380 birlikte 7. Sayısın-

dan itibaren neşrine son vermiştir381. 

3.2.Genç Kalemler Dergisi 

Genç kalemler Dergisi,  bir edebiyat dergisi olarak 1908 yılında çıkmaya 

başlayan Hüsn-ü Şiir dergisinin devamı olarak, Nisan 1911’de Selanik’teçıka-

rılmaya başlanmıştır382. Türk edebiyatının çok yönünü ve belli bir faaliyet ala-

nını tanımlamak üzere ilk kez Selanik'te yayımlanan Genç Kalemler dergisinde 

Ömer Seyfettin ve arkadaşları tarafından kullanılan “milli edebiyat” adlandır-

 
376KORKMAZ, Zeynep, Dilde İnkılâpçılık ve Tasfiyecilik Anlayışının Sınırı, Türk Dili 

Üzerine Araştırmalar, C. I, TDK Yay. Ankara, 1995, s. 750-751.   
377 ÜSTEL, İmparatorluktan Ulus Devlete..,s.22. 
378 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği..,s.29 
379 AKÇURA, Türkçülük: Türkçülüğün Tarihi Gelişimi, s.199. 
380 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç ideoloğu.., s.74 
381  SARAY,Mehmet, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin Temelini Atan Türk Yurdu 

Dergisi İle Türk Ocakları Derneği Nasıl Kuruldu?,Türk Yurdu Dergisi, Şubat 2011 - 

Yıl 100 - Sayı 282 
382 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği..,s.50. 
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ması, o günden beri Türk edebiyatı tarihiyle ilgilenenlerin sık kullandığı terim-

lerden biri383 haline gelmiştir. Fakat bu terimin bütün bir Türk Edebiyatına mı 

yoksa Türk edebiyatının yalnızca belirli sınırlar içerisindeki yönüne veya faa-

liyet alanına mı ait olması gerektiği konusundaki farklılaşmalar da terimin ilk 

kullanılışının hemen ardından başlamıştır384. Ahmet Bozdoğan; Genç Kalemler 

Dergisine göre Milli Edebiyat anlayışı “Millilik, bir millete ait olmak”demek-

tir. Bu bakış açısıyla bir milletin birikimlerinin tamamı millidir. Buna bağlı ola-

rak da milli edebiyat, milletin tarih boyunca değişik coğrafyalarda farklı estetik 

ihtiyaçla da ve kendi diliyle meydana getirdiği edebiyatın tamamını düşünce 

planına getirmektedir. Bu bütüncül bir bakış açısıdır ve milletin kendine özgü 

edebiyatı olan 'milli edebiyat'la bunun dışında kalan milletlerin edebiyatla-

rını385, 'gayri milli edebiyatlar' birbirinden ayırmaktadır. Hâlbuki milli edebiyat 

adlandırması Türk edebiyatında bu bütüncül anlayışın dışında ve daha özel bir 

anlam yüklenmiştir. Böylece kavram etrafında daha başlangıçtan itibaren farklı 

bir değerlendirme ortaya çıkmaktadır386. 

“Kavram etrafındaki en büyük ayrılık bu noktada, 'milli edebiyat'ın bir 

başlangıç ve bitiş tarihleriyle belirleyebileceğimiz, iki zaman arasında ki edebi 

faaliyetimi yoksa bir milletin edebiyatının tamamını mı kastettiği konusunda 

ortaya çıkmaktadır.” 

“Milli edebiyat' bütüncül bir kavram olarak bir milletin edebiyatını dü-

şündürürken, Türk edebiyatı içerisinde milliyetçilik akımı etrafında meydana 

gelen edebiyatın, yani aşağı yukarı belirlenebilen iki tarih arasındaki bir döne-

min de adı olmuştur."387 

 

Atilla Özkırımlı da Türk Yazın Tarihinde Akımlar başlıklı makalesinde 

Milli Edebiyatın siyasal manadaki Türkçülükten beslenen; ama zamanla baş-

langıçtaki ideolojik içeriğinden soyulmuş bir "akım" olduğunu388söylemekte-

dir. Genç Kalemler Dergisi bu alanda önemli bir yere sahiptir. Milli Edebiyat 

 
383BOZDOĞAN,  Ahmet, "Dönem" ve "Akım", İstanbul, Nitelemeleri Arasında Kal-

mış Bir Terim: Milli Edebiyat, İlmi Araştırmalar, Sayı 22, 2006, 15-32, Gökkubbe, 

İstanbul 2006, s.16 
384BOZDOĞAN,Dönem" ve "Akım.., s.17 
385BOZDOĞAN, "Dönem" ve "Akım.., s.17. 
386 BOZDOĞAN, "Dönem" ve "Akım.., s.18. 
387ARGUNŞAH Hülya, "Milli Edebiyat", (Editör: Ramazan Korkmaz), Yeni Türk Ede-

biyatı El Kitabı (1839-2000), Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2004. s. 167-168 
388  ÖZKIRIMLI, Atilla "Türk Yazın Tarihinde Akımlar", Türk Dili Dergisi Yazın 

Akımlar Özel 

Sayıs1, Sayı: 349, 1981,  s. 422-423 
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dönemi, bu hareketin yerleştiği ve sonuç vermeye başladığı bir dönem olmuş-

tur389. 

Milli Edebiyat asıl Genç Kalemler hareketi ile başlatılır. Genç Kalemler 

mecmuasında Ömer Seyfettin'in yazdığı bilinen Yeni Lisan makalesi (c.2, nr. I, 

29Mart 1327/11 Nisan 1911) de lisan ve edebiyattaki millileşmenin ayrı bir be-

yannamesiolarak değerlendirilebilir390. Bu çerçeveden bakıldığında Ömer Sey-

fettin dilimizinve edebiyatımızın geçmişini ve o günkü halini belirledikten 

sonra dönemiiçin yaptığı tespitte milli bir edebiyatımızın olmadığını, bundaki 

sebeplerden biriolarak dilimizin suniliğini gösterir. Ona göre “yeni, tabii bir 

lisan”la, kendi lisanımızlamilli bir edebiyat meydana getirmek mümkün olabi-

lecektir391. "Milli bir edebiyatvücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. 

Eski lisan hastadır. Hastalıklarıiçindeki lüzumsuz ve ecnebi kaidelerdir." Ömer 

Seyfettin, milli bir edebiyat içinöncelikle lisanın sadeleşmesini şart koşmakta-

dır. Lisanı sadeleştirmek için  

“Buhara- yı şerifteki henüz mebnal bir hayat süren, müthiş bir vukufsuz-

luğun, korkunç bir taassubun karanlıkları içinde uyuyan bundan bir düzine asır 

evvelki günleri yaşayan kavimdaşlarınızın yanına" gitmenin "bir intihar" oldu-

ğunu söyleyen yazar, "Beş asırdan beri konuştuğumuz kelimeleri, me'nus deni-

len Arabî ve Farisi kelimeleri mümkün değil terk edemeyiz" der. "Konuştuğu-

muz lisan, İstanbul Türkçesi en tabii bir lisandır. Klişe olmuş terkiplerden 

başka lüzumsuz ziynetler asla mükâlememize girmez. Yazı lisanıyla, konuşmak 

lisanını birleştirirsek edebiyatımızı, ihya yahut icat etmiş olacağız”392. 

Görülüyor ki Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat için şart koştuğu lisanın sa-

deleştirilmesinde konuşulan tabii dili esas almakta, dilimize giren ve kullanımı 

yaygınlaşan Arapça, Farsça kelimelerin ve klişe haline gelmiş Arapça ve Farsça 

terkiplerin dilden tasfiye edilmesini istememektedir. Dolayısıyla tasfiyeci de-

ğildir. Nitekim bir ihtiyaç neticesi olarak girmiş Arapça ve Farsça kelimelerin 

bizim malımız, "Türk" olduklarını ifade eden yazarımız; Arapça, Farsça terkip-

lerin, tamamının alınmasının dilimizi bozduğu görüşündedir. Ömer Seyfettin'in 

asıl hareket noktası milli lisandır. Çünkü o milli bir edebiyatın ancak milli bir 

lisanla meydanagetirilebileceği görüşündedir393. 

Mehmet Emin Yurdakul, doğrudan lisandan bahsetmiyor, ama halkın an-

layacağı ve kendini bulacağı bir şiiri istiyordu; dolayısıyla yazdığı şiirde ortaya 

koyduğu tavırla lisan meselesine öncelik vermiş oluyordu. Buna göre Mehmet 

 
389 GÜRSOY, Ülkü, II. Meşrutiyet Döneminde Dil ve Edebiyatta Millîleşme, Türk 

Yurdu, cilt 28, sayı 251, 2008, s..23 
390 YETİŞ, Kazım, Milli Edebiyat Anlayışı, İstanbul, ilmi Araştırmalar, S.8, 1999, 

s.274. 
391 YETİŞ, Milli Edebiyat.., s.375. 
392 YETİŞ,Milli Edebiyat Anlayışı.., s.270 
393 YETİŞ, Milli Edebiyat Anlayışı..,s.271 
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Emin'de Milli Edebiyatın unsurları halkın anlayacağı sade bir dil ve halkın dert-

lerinin anlatılacağı bir muhtevadır. Ayrıca o, şiirinde hece veznini kullanmakla 

vezin konusundaki tavrını da ortaya koymuş oluyordu. Ömer Seyfettin'de dil 

meselesi. Bir kültür dili, işlenmiş dil, İstanbul Türkçesi olarak tezahür eder. 

Mehmet Emin'deki muhteva dikkatini Ömer Seyfettin'in bu makalesinde göre-

meyiz. Yalnız onun diğer yazılarını ve özellikle hikâyelerini hatırlarsak Milli 

Edebiyatın içeriğini daha zenginleşmiş bir milli hayat olduğunu394 söyleyebili-

riz. Fakat burada bazı farklılıklarla karşılaşırız. Mehmet Emin'in hece veznini 

kullanarak bu konudaki tavrını ortaya koyduğuna yukarda dikkati çekmiştik. 

Buna mukabil Ömer Seyfettin, Mehmet Emin'in adını anarak hece vezninin kul-

lanılmasına karşı çıkar: “Hele aruzu atıp Mehmet Emin Bey'in hercai (kararsız) 

vezinlerini hiçbir şair kabul etmez”. Fakat ifade etmek gerekir kiYeni Lisan 

makalesinde bunu söyleyen ve hece vezninin kullanılmasına karşı çıkan Ömer 

Seyfettin daha sonraki yıllarda aruzla beraber hecenin kullanılmasına395izin ve-

recektir. 

Yazarlarının düşüncesi böyleyken Genç Kalemler Dergisi, ilk yazılarda 

Türklükten ziyade Osmanlılığa bir vurgu yapmasına rağmen ilerleyen dönemde 

Türk kavramını ön plana çıkarmaya başladığı görülmektedir396. Genellikle ırkı 

kimlik yerine dil kimliği üzerine yoğunlaşan dergi ve yazarları, Özellikle Os-

manlı İmparatorluğu’nda konuşulan dilin Osmanlıca değil Türkçe olduğuna 

vurgu yaparak, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu unsurunun Türkler oldu-

ğuna dikkat çekmişler ve dilde öze dönüşün gerekliliğini savunmuşlardır. Ömer 

Seyfeddin, Osmanlıca’yı “mahvolmuş, karışık, ilme ve mantığa aykırı” diye 

nitelendirir ki bu daTürkçenin en duru en saf halinde kullanılarak dilde milli-

yetçiliğin oluşumuna katkılar sağlayacaktır. Çünkü dil bir milleti millet yapan 

yegâne unsurların başında gelmektedir397. Bunun oluşumu ve meydana gelmesi 

içinde Türkçe içerisinde bulanan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin atılması 

gerekmektedir tezini savunmaktadırlar398. Ziya Gökalp’e göre ise yapılması ge-

reken dil reformunu şu şekilde ifade etmektedir: “Türkçeyi ıslah için bu lisan-

dan bütün Arabî ve Farisi kelimeleri değil, umum Arabî ve Farisi kaideleri at-

mak; Arabî ve Farisi kelimelerden de Türkçesi olanları terk ederek, Türkçesi 

bulunmayanları lisanda olduğu gibi bırakmak…”399. Böylelikle de başta Ziya 

 
394 YETİŞ, Milli Edebiyat Anlayışı.., s.272. 
395 KOLCU, Hasan, Türk Edebiyatında Hece, Ankara, Aruz Tartışmaları, Umuttepe 

/ Edebiyat Dizisi 

 1993. s. 140 
396 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği.., s.56. 
397 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği.., s.58. 
398 GÖKALP,Türkçülüğün…,s.15. 
399 GÖKALP,Türkçülüğün…,s.15-17. 
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Gökalp olmak üzere Türkçü yazarlarıda kadrosuna katmaya başlayan Genç Ka-

lemler Dergisi, mevcut iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de 

desteğini alarak çalışmalarına büyük bir ivme kazandırmaya başlamıştır400. 

Döneminin önemli olgularından olan Milliyetçiliğe ilgi gösteren Genç 

Kalemler dergisi bunu yazın hayatında ve edebiyat sahasında da yapmaya baş-

lamıştır. Mevcut durumunda etkisinin olduğu Genç Kalemler, Dergileri ve 

Yeni Lisan Hareketleri ile Tanzimat’ın da fikir dünyasında yer alan dil milli-

yetçiliğinin devamlılığı sağlanması hususunda büyük çabalar sarfetmiştir401. 

Ali Canip dilde sadeleşme diğer bir ifadeyle Yeni Lisan’ın hareketinin 

gerçekleştirilmesi için ne yapılması gerektiğini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. “Arapça ve Farsça tamlamalar ve çoğul isimler kullanılmamalıdır. 

Bunlara tek istisna, teknik terimler, ahlak ve kâinat, sadrazam gibi tekil ola-

rak kullanılan çoğul isimlerdir. 

2. Arapça ve Farsça edatlar, amma, şayet, yani, lakin gibi konuşma di-

line girmiş olanlar hariç, atılacaktır. 

3. Arapça ve Farsça kelimeler, eski imlaları şimdilik korunarak kullanı-

lacak. Fakat bunlardan, kalabalık, hoca gibi halk dilinde telaffuzunu değişti-

renlerin Türkçe ’de aldıkları şekilde kullanılacaktır. 

4. Türkçesi olan Arapça ve Farsça kelimeler bırakılacak. Güneş varken 

şems, mihr; ay varken kamer, mah vb.gibi.  

5. Yazı dilinde yalnız milli ve basit gramer hâkim kılınacak. 

6. Konuşma dili, Türklerin büyük bir bölümü tarafından anlaşılan latif, 

tatlı İstanbul lehçesi nazım ve nesirde ölçü olacak.”402 

 

Genel hatları bu şekilde belirlenen dilde sadeleşme/millileşme hareketi, 

Yeni Lisan olarak adlandırılmış ve bu hareketle Osmanlı Aydınlarının yazmış 

oldukları edebi eserlerin halk tarafından anlaşılacak duruma getirilmesi amaç-

lanmıştır. Çünkü bu döneme kadar Aydın kesimi ile halk arasında bu konuda 

büyük kopuklukların olduğu bununda ayrışmayı ve farklılaşmayı arttırarak an-

laşılmaz duruma geldiği düşünülmektedir. Fakat Yeni Lisan hareketi ile ise bu 

kopukluk düzeltilerek bir birine yakınlaşma meydana getirilmektedir. Fakat 

 
400 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği..,s.59-60. 
401 OBA, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu..,s.213. 
402 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği.., s.62. 
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Dergi bu amaçlarını Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayanlarla sınırlı tu-

tup Dış Türkleri bu kapsam dışında tutmuştur. Zaten Ömer Seyfettin’e göre 

millet, bir iktidar tarafından idare olunan toplum demektir403.  

Kazım Yetiş’e göre Şiir alanında da etkisini gösteren Yeni Lisan, Şiir bir 

hitapla başlıyor. Gökalp yeni şairi eski ozanı dinlemeye davet ediyor. Bu, yeni 

şairin geleneğe, Türk kültürüne, Türk halk edebiyatına yönelmesini istemedir, 

öz kaynağa gitmeye davettir. Çünkü eski ozan, yürekten Türkün altın404desta-

nını okumaktadır. Yeni şairin kopuzun kırık, çalanının bulunmadığını söyleme-

sini istemeyen Gökalp, çalgının aslında gönül sesi olduğunu, kopuzun bir ağaç 

parçasından ibaret bulunduğunu belirtir. Burada “gönül sesi”nin üzerinde dur-

mak gerekir. Ziya Gökalp'ın döneminde eski Türk tarihi hakkındaki bilgiler son 

derece sınırlı idi. Onun bu konudaki yazı veya düşüncelerinde sezginin büyük 

bir yeri vardı. Nitekim Genç Kalemler'de çıkan Turan manzumesinde; 

“Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin 

Bir derin sesidir, ben sahifelerde değil 

Güzide, şanlı, necip ırkının uzak ve yakın 

Bütün zaferlerini kalbimin tanininde, 

Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.”405 

 

İkinci dörtlükte ise “Kutlu taş”tan bahsedilmektedir. Ziya Gökalp'ın ka-

zandırdığı veya daha doğrusu yaygınlaştırdığı kavramlar arasında yer alan 

Kutlu Taş. Bilindiği gibi Göç Destanında bir kutlu taş vardır. O parçalanıp Çin'e 

taşındığı zaman Türk ülkesinde yaşanamaz olur ve Türkler ülkelerinden göç 

etmek zorunda kalırlar. Bunu, Türk’e ait kültürel öğeler olarak varsayabiliriz. 

Dolayısıyla Türkler için en önemli öğelerin başında vatan vardır. Mete Han'dan 

beri Türklerde kuvvetli bir vatan duygusunun olduğunu, vatanın unsurlarını ve 

vatanın değerlerini koruma duygusunun kuvvetli bir şekilde bulunduğunu bili-

yoruz. Devlet adamlarına, şairlere ve sanatkârlara ilham ve güç veren de bu 

duygulardır. Evet, belki "kutlu taşı" artık yoktur, fakat ilhamı kutludur ve henüz 

 
403 ARAİ, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği..,s.64-65. 
404 Bilindiği gibi, Ziya Gökalp'ın bir de Altın Destan manzumesi vardır. Türk tarihinde 

böyle bir 

Destan yoktur. Bu, şairin eski Türk kültürüne tabiatıyla İslamiyet öncesine Türk kültü-

rüne verdiği 

Önemi ifade etmektedir. Altın destan Türk'e mahsus değerlerin, aradan yüzyıllar geç-

mesine rağmen 

Değerinden bir şey kaybetmeyen kültürümüzün ifadesidir. 
405 GÖKALP, Ziya, Turan Şiiri, http://turkcetarih.com/turan-ziya-gokalp/ erişim ta-

rihi: 28.04.2016 
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ölmemiştir. İşte Ozanların bu kutlu ilhamına gitmek, kaynaklara dönmek gere-

kir. Çünkü o ozanı yaşatan, ona “kan” gibi yaşama gücü veren ilhamı vardır. 

Üstelik o umutludur. Umudunu, yaşama umudunu kaybetmemiştir. Kımız da 

eski Türk hayat ve kültürüne ait unsurlardandır406. Onun yani o eski şairin adı 

“ozan”, yolu “ortaç”tır407. 

Böylelikle Türkçü görüşün mayalanmasında ve daha da ileriye taşınıp 

ideolojik manada halka tanıtılmasında ve edebi anlamda önemli bir yere sahip 

olan Genç Kalemler Dergisi başlatmış oldukları Dilde Sadeleşme aslında dilde 

ve kültürde bir millileşme hareketi olarak tasavvur etmiş olduğu görülmektedir.  

Dergi yazarları Türk Milli edebiyatının yanında yabancı yazarların ve 

özellikle Batı Edebiyatı ile de yakından ilgilenmişlerdir. Bilindiği üzere bu il-

gilenme Tanzimat döneminden beri bulunmaktadır. Batı Edebiyatı içerisinde 

de özellikle Fransız edebiyatı önemli bir yer tutmaktadır. İşte bu doğrultuda 

Genç Kalemler Dergisi yazarlarının tamamı Fransızca bilmektedirler ve böy-

lece Batı kaynaklarını ilk elden çeviriler yaparak ilk elden öğrenmeye muvaffak 

olabilmişlerdir408. 

Dönemin fikir akımlarını ideolojisini ve felsefesini Batı’dan aldıkları 

kaynaklardan öğrenmeye başlayan Genç Kalemler yazarları yabancı edebiyat-

çıları kendilerine örnek alırlar. Mesela savunmuş oldukları, Milliyetçilik, Ye-

nilik-Eskilik, taklit etme ve dilde sadelik gibi fikirlerin yerel edebiyatımızda 

yeri ve örneği olmadığı için bunu yabacı edebiyatçıların eserlerindeki bolca ör-

neklerden bulabiliyorlardı. Bu nedenle Genç Kalemler Yazarları Batı’ya bu 

gözle bakıyorlardı. Ayrıca bu yazarlar Batı ile ilgili düşüncelerini yazılarında 

da gösteriyorlardı. Mesela bunlar arasında biri Yekta Bahir, Ali Canip’in üç, 

Edhem Hidayet, Subhi Erdem, Kaya Alp ve Genç Kalemler tahrir heyetinin 

birer tane olmak üzere şu yazıları bulunmaktadır; “Cereyan- Umumi, Edebi İn-

kılâplar, Garp Mektebi’nin Amilleri, Milli Edebiyat Meselesi, Descartes Felse-

fesi, Türk Düşmanlarından Dostoyevski, İvan Vazov”409.Bu yazılarda yabancı 

yazarlarla ilgili Milliyetçilik ile ilgili yazılar Rusya ve Bulgaristan yazı ve ya-

zarlarını konu alırlar. Genel olarak da Rusya’dan Dostoyevski, Bulgaristan’dan 

 
406 YETİŞ, Milli Edebiyat Anlayışı..,, s.279 
407 “Ortaç” kelimesi de Ziya Gökalp'ın dilimize kazandırdığı kelime ve kavramlardan-

dır. Manası tam olarak belirli olmayan bu kelime ile Gökalp'ın neyi kastettiğini ancak 

şiirden çıkarabiliriz. Buna göre vardır yer Türklük, Türk kültürü olan yol veya bütü-

nüyle Türklük, Türk kültürüdür. Tabii burada İslamiyet öncesi Türk kültürüdür.(YE-

TİŞ, Milli Edebiyat Anlayışı..,, s.279) 
408 YEŞİLDAĞ, Mustafa, Genç Kalemler Dergisi’nin İncelemesi,(Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi ),Edirne, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler, Ensititüsü, 1995, 

s.254. 
409 YEŞİLDAĞ, Genç Kalemler Dergisi’nin İncelemesi.., s.254. 
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İvan Vazov’un hayatı ve eserleri ile milliyetçilikleri anlatılmıştır410. Genç Ka-

lemler yazarları bu Türk düşmanı yazarların yazdıklarına ve hayatlarına baktık-

larında Türklerinde artık Milliyetçi eserler vermesi gerektiğini savunmuşlardır. 

3.3. Türk Yurdu Cemiyeti-Türk Yurdu Dergisi 

Türkçülüğün geliştirilmesi ve tanıtılmasında önemli bir yere haiz olan 

örgütlenmelerin başında gelen cemiyet ve dergilerden biri de Türk Yurdu Ce-

miyeti ve çıkarmış oldukları Türk Yurdu Dergisidir. Yusuf Akçura, Mehmet 

Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Turan ve Doktor Akil Muh-

tar Bey tarafından kurulan Cemiyet, resmen 18 Ağustos 1911 tarihinde İstan-

bul’da kurulmuştur411. Türk Yurdu mecmuası (dergisi) ise Türk Yurdu Cemi-

yeti tarafından 30 Kasım 1911(17 Teşrin-i Sani 1327) tarihinde “Türklüğe hiz-

met etmek, Türklere fayda dokundurmak” amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 

İkinci Meşrutiyet döneminde yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görmüş, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk inkılâbının fikri temellerinin hazırlan-

masında da etkili olmuştur412. Türkçü dergilerin en uzun ömürlüsüdür. Türk 

Yurdu, yazar kadrosunun seçkinliği, yazılarının içeriği, Türk toplumu ve ay-

dınlar üzerindeki fikri tesirlerinin büyüklüğü bakımından Türk kültür413 haya-

tında önemli bir yere sahiptir. Adının altında “Türklerin faydasına çalışır” 

cümlesini taşıyan Türk Yurdu, Türkler arasında ortak bir ülkünün yaratılması 

için edebi, kültürel ve sosyal sahada başarı ile etkinliğini sürdürmüş ve Türk-

çülüğe büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türk toplumunun birbirlerini tanıma-

ları, kaynaşmaları, milli tarih bilincinin ve milli kültürün geliştirilmesi için ça-

lışmalarda bulunduğu görülmektedir. Böylece Türklük şuurunu aşılamak ve bu 

şuuru uzun bir süre canlı tutmak gayesiyle hareket etmiş olduğu görülmekte-

dir414. 

Türkçülük akımının etkisi ile Türkçü aydınlar bazı dönemlerde bulun-

dukları oluşumlardan ayrılarak farklı oluşumlara kayabiliyorlardı. Nitekim dö-

nemin siyasi gelişmeleri dolayısıyla Osmanlılık fikirlerinin ağır basması ve 

daha önce Türk Derneği’nde faaliyet gösteren Yusuf Akçura gibi Türkçülerin 

derneğin faaliyetlerine yön vermesine izin verilmemesi neticesinde Türk Der-

neği üyeleri bir toplantı yaparak Ağustos 1911’den itibaren Türk Yurdu Cemi-

yetine katıldıklarını ve faaliyetlerine burada devam edeceklerini açıklamışlar-

dır415. Yusuf Akçura ile Ahmet Ağaoğlu’nun Osmanlı Devleti dışında yaşayan 

Türklerle ilgili verdiği bilgiler, Türk Yurdu okuyucuları arasında büyük ilgi 

 
410 YEŞİLDAĞ, Genç Kalemler Dergisi’nin İncelemesi..,s.255. 
411 AKÇURA; Türkçülük:.,S.200. 
412KARAER İbrahim, Başlangıçtan Günümüze Türk Yurdu Dergisi Sahibi, Mes’ul 

Müdürleri, Genel Yayın Müdürleri ve Dergi Yönetiminde Görev Alanlar (1911-2010) 

, Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 281, Ocak 2011. 
413 KARAER, Başlangıçtan Günümüze.., s.3 
414KARAERBaşlangıçtan Günümüze.., s.3. 
415 SARAY, Türkiye’de Türk Milliyetçiliğinin Temelini.., s.33. 
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uyandırmıştır. Türkçülük fikrine halkçı bir muhteva kazandırılmasında ve millî 

iktisat fikrinin oluşmasında öncülük eden Türk Yurdu yazarları, Türkler için en 

iyi yolun çağdaşlaşma ve bunun gerektirdiği eğitim olduğunu savunmuşlardır. 

Türklerin kültürel alanda birliğe önem vermesini savunan Türk Yurdu yazar-

ları, bir nevi Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, İşte ve Fikirde Birlik” parolasını 

gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Ne var ki, Türk Yurdu’nun Türk dünyasına yö-

nelik bu neşriyatı Çarlık idaresini tedirgin etmiş, derginin Rusya’ya girişi ya-

saklanmıştır416.Slav birliğinin öncülüğünü yapan Rusya’nın, Türkler arasında 

kültür birliği isteyen Türk Yurdudergisinin ülkeye girişini yasaklaması, bu ülke 

idarecilerinin ne kadar bencilce düşündüklerini göstermektedir417. 

Türkçülerin kurduğu bu cemiyet, çıkardığı Türk Yurdu dergisi ile Türk-

çülük ve milliyetçilik akımının önderi haline gelmiştir. Derginin müdürü Yusuf 

Akçura bütün Türk dünyasına hitap eden Türk Yurdu dergisinin programını 

maddeler halinde açıklamıştır418. Böylelikle derneğin adını taşıyan bu mecmua 

Türkçülük hareketinin en uzun soluklu neşir organı haline gelmiştir. Bu nok-

tada belirtmemizde faydasını gördüğümüz bir diğer hususta Türk Yurdu Der-

gisi’nin Türk Ocağına devredildiği kanısı yaygınlık göstermektedir419. 

Fakat 1918 yılında yapılan Türk Ocağı Genel Kongresinde Ocak Genel 

Başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver; “Yıllardır birbirine destek olan bu iki 

kardeş kurumun aynı gayeye hizmet eden ve birbirini tamamlayan Türk Ocağı 

ve Türk Yurdu’nun birbirine maddi ve manevi destekte bulunduklarını belirt-

tikten sonra “arzumuz Yurd’la Ocak’ın birleşmesidir.” 420 Diyerek konuya 

açıklık getirdiği görülmektedir. Bununla anlaşılıyor ki derginin birinci dönem 

yani 1911-1918 yılları arasında Türk Ocağı’na bağlı değildir. Bununla birlikte 

bu iki Türkçü kurum hep iç içe olmuştur421. 

Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Yurdu Dergisi’nin bütün Türkler tarafın-

dan benimsenecek bir ülkü ve hedef belirlemeyi amaçlamıştır. Bu ülkü ise Yu-

suf Akçura tarafından belirlenen bir programla dikkate alınacak hususlar sıra-

lanmıştır: Buna göre derginin dili sade olacak, politika ve siyasetten ziyade 

Türklerin ilmi ve kültürel anlamda yükseltileceği konuların seçilmesine özen 

gösterilecektir. Bununla birlikte tüm Türklerin birbirlerini tanımalarına gayret 

 
416 KIRIMER, “Cafer Seydahmet Bazı Hatıralar”, Emel Dergisi, No: 8 (Ocak 1962), s. 

53. 
417 SARAY, Türk Milliyetçiliğinin Temelini Atan..,s.34 
418 ÜSTEL, Füsun, İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği; Türk Ocakları 

(1912-1931). İletişim Yay., İstanbul, 1997, s. 44-45; SARINAY, Yusuf, Türk Milli-

yetçiliğinin Tarihi..,s. 192-193. 
419 AKYÜZ, Kenan, “Türk Ocakları’’ Belleten, C.L, Sayı: 196, Nisan 1986, s.201.228. 
420 Türk Ocağı İdare Heyeti, ‘’ Türk Ocağı İdare Raparu’’ TY, XIV, SAYI;9, s.259. 
421ÖZÇELİK, Nazmi, I. Yayın Döneminde (1911-1918) Türk Yurdu Mecmuası’nın Or-

taya Koyduğu Görüşler’’ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara-1987, s. 9. 



91 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

sarf edileceği Osmanlı Türkleri arasında milli bir Türk Ruhu’nun oluşturulma-

sına ve desteklenmesine çalışılacağı, siyaseten tarafsız olunacağı belirtilmiş-

tir422. 

Cemiyet mensupları halkın eğitimine ve toplumun aydınlatılmasına bü-

yük önem vermişlerdir. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti eğitim ve eğitim 

sistemi bakımından çağdaşlarının gerisinde bir durum içersindeydi. İçte bu du-

rumun düzeltilmesi için Türk Yurdu, bu konuda büyük bir görev ve sorumluluk 

üstlenmiştir. Eğitimin temel amacının da “seciye sahibi adam yetiştirmek” ola-

rak tanımlamışlardır423. Bunun da özgür ve hür bir milletin inşası için çok bü-

yük bir öneme sahip olduğunu belirtilmiş, bu bakımdan da eğitim faaliyetleri 

olarak ilk öncelikle ilkokul açma ve talebe yurdu kurma faaliyetleri olarak gün-

deme gelmiş yoğun bir yayın faaliyetine girmişlerdir. Bunlarla birlikte Türk 

Yurdu her yıl bir sonraki yıl için eğitim bilançosu çıkararak programlı bir eği-

tim yapmayı amaçlamıştır. Kurulan dernek ve vakıflar yapılan her işler çocuk-

ların kızların ve kadınların eğitimine yönelik gelişmeler üzerine yoğunlaşmış-

tır. Anadolu’nunbirçok şehrinde Türk millî intibahının uyanması için çalışma-

lara başlanmıştır. Bu amaçla dergiler çıkarılmıştır. Bunların başında, Al San-

caklar, Türk İlleri, Türk Çocuklan, Tanlar, Anadolulular, Köylüler, Babalık, 

gelmektedir. Yeni Turan adında Türklüğe fevkalâde yararlı bir kitap yayınlan-

mıştır.  

Türk tarihi ile ilgili telif ve tercüme kitaplar basılmıştır. Çocuk edebiyatı 

ile ilgili olarak Çocuk Dünyası adında bir mecmua çıkarılmaya başlanmıştır. 

Türk Yurdu Kitaphânesi adında Bab-ı Âli’de bir kitap mağazası hizmete gir-

miştir424. Eğitim çalışmalarına büyük önem veren Türk Yurdu’nun teşebbüsle-

rine 1912’de kurulan Türk Ocağı da büyük katkıda bulunmuştur. Bu tarihten 

sonra dergi Türk Ocağı ile paralel çalışmalar yürütmüştür. Türk Yurdu Cemi-

yeti’nin kuruluş amaçlarından biri, Türklüğe hizmet edecek talebe yetiştirmek 

ve talebe yurtlan yaptırmaktır. Orenburglu zengin bir Tatar ve Müslüman olan 

Mahmut Bay Hüseyinov Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘hayır işlerinde kullanıl-

mak üzere’ büyük bir miktar para bağışlamıştır. Bu paranın kullanım hakkı Yu-

suf Akçura’da olduğu için o da eğitim hizmetlerine ağırlık vermiştir. Bu para 

sayesinde dergiler çıkarılmış, konferanslar verilmiş, talebe yurdu yaptırılmaya 

çalışılmış, kurslar açılmış, öğrencilere burslar verilmiş ve öğrenci derneklerine 

yardımlar yapılmıştır. İlim noktası açısından da bize fikir veren Türk 

Yurdu’dur. Bu mecmua milliyetçilik nokta-i nazarından hepimizin hocasıdır. 

 
422AKÇURA, Türk Yılı.., s.437-439. 
423GÜNDÜZ,  Mustafa, “II. Meşrutiyet Devrinde Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Yurdu 

Mecmuasının Eğitim Faaliyetleri”, Bilge, 50, Mart 2007, Ankara, s.79 
424GÜNDÜZ,II. Meşrutiyet Devrinde Türk Yurdu.., s.80. 
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Ulusal çapta bir ünü de vardır. En büyük katkısı, gençliğe tesir edebiliyor ol-

masıdır, ismini ortadan kaldırmak doğru değildir. Şimdiye kadar özel bir dergi 

olarak çıkıyordu. Şimdi doğrudan doğruya Ocağın resmî dergisi olacaktır425. 

3.4. Türk Ocağı 

Türk Ocağı’nın kuruluşunda etkili olan ve Ocağın kuruluşunda çalışma-

larıyürütenler Askeri Tıbbiye Mektebi’nin öğrencileridir426. Fiilen kuruluşu ise 

20 Haziran 1911 olup resmen 25 Mart 1912 olarak tarihlendirilmektedir427. II. 

Meşrutiyet döneminin en önemli Türkçü örgütlenmesi içerisinde yer alan Türk 

Ocağı dönemin hürriyet ortamından da güç alarak önemli bir konuma gelmiş 

böylelikle de en uzun ömürlü ve en aktif örgütlenme olarak Türkçülük tarihinde 

yerini almıştır428. Türkçü görüşe yakın olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ik-

tidarı elinde bulundurduğu için Türk Ocakları İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

bir parçası olarak kurulduğu görülmektedir. Ocağın kurucuları arasında; Ahmet 

Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Cahit Yalçın, 

Ahmet Ferit Tek, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik ve Fuat Sabit olup İstanbul 

merkezli olarak kurulmuştur429. Daha sonra önemli Türkçü aydınlarla da irti-

bata geçen Türk Ocakları bu aydınlardan olumlu yanıtlar alarak güçlenmeye 

başlamıştır. 

 Türk Ocakları sayesinde Türk ulusçuluğu örgütlenerek, Osmanlı İmpa-

ratorluğu içindeki Türkleri diğer azınlıklardanayırarak bir araya getirmişlerdir. 

II. Meşrutiyet’e kadar yayılma ve kurulma dönemi geçiren Türk Ocakları bu 

tarihten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de desteğini alarak imparatorluk 

sınırları içerisinde etkili bir düzeye gelmiştir. Kurucu kadrosunun etkin çalış-

ması, Türk Ocakları’nın gençlik ve üniversite çevresinde etkili bir kuruluş dü-

zeyine getiriyordu. Yükseköğretim gençliği bu ocaklar vasıtasıyla imparatorlu-

ğun sorunlarını tanıyor ve azınlıkların giderek artan ayrılık ve bölme çabalarına 

karşı, Türkçü bir yaklaşımla vatanın ve devletin bütünlüğünün nasıl savunul-

 
425UZUN,  Mehmet ‘’Türk Yurdu ve Türk Ocakları Literatüründe’’, Unutulan Türk 

Yurdu Dergileri, Tarih ve Toplum, Sayı: 143,  Kasım-1995, s.285. 
426ÜSTEL, Füsun, Türk Ocakları, İstanbul, İletisim Yayıncılık, 1997. S.51. 
427SARINAY,Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.127. 
428 KARAER, İbrahim; Türk Ocakları ve İnkılâplar, Yayınlanmıs Doktora Tezi, An-

kara, 1989, s.18. 
429 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi..,s.141. 
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ması gerektiğini öğreniyorlardı. Dağılması kaçınılmaz bir noktaya gelen impa-

ratorluk içinde Türk ulusuna430 gelecek arayışı Türk Ocakları aracılığı ile ka-

muoyunun önüne getiriliyordu. Sosyal katılımın giderek artması Türk halkının 

kendi geleceği konusunda ciddi boyutlarda düşünmesini sağlamaktaydı431. 

Ocak kurulduğunda ilk başkanlığına Mehmet Emin Yurdakul seçilmiş, 

ikinci başkanlığı ise Yusuf Akçura getirilmiştir432. Birinci Dünya Savaşı’nın 

emarelerinin görüldüğü dönemde Türk kamuoyunu da Birinci Dünya Savaşı’na 

hazırlayanda yine Milli Edebiyat Hareketi içerisinde yer alan Mehmet Yurda-

kul olmuştur. Bunu da Ocağın yayın organı olarak çıkarılan Türk Yurdu Dergisi 

ile gerçekleştirmiştir433. Mehmet Emin Yurdakul’dan sonra Ocak başkanlığına 

Ahmet Ferit Tek gelmiş fakat Milli Meşrutiyet Fırkası’nın kurulması çalışma-

larını yürütebilmek için başkanlıktan ayrılmıştır434. Ahmet Ferit Tek’in görev-

den ayrılmasından sonra yerine Hamdullah Suphi Tanrıöver seçilmiştir. Bu se-

çimden sonra ikinci başkanlık görevini yine Yusuf Akçura üstlenmiştir435. 

Türk Ocağı’nın amacı, 1912 tarihli nizamnamenin 2. maddesinde açık-

lanmaktadır. Buna göre ocağın amacı, İslam dinine mensup olan Türklerinter-

biyesinin, ilminin, iktisadi seviyesinin ve Türk ırk ve dilinin yükseltilmesine-

katkıda bulunmak olarak ifade edilmektedir. Yine nizamnamenin 3. maddesin-

debelirtildiğine göre bu amaç için Türk Ocağı adlı kulüpler kurulup buralarda-

dersler, konferanslar, müsamereler, kitap ve risalelerin yayınlanacağı ifadeedil-

mektedir436. Türkler arasında milli bilincin uyanması, Türk kültür ve medeni-

yetinin açıklığa kavuşturulması, Türk milletinin yükseltilmesi, sosyal ve eko-

nomik yapısının geliştirilmesi amacı ile ortayaçıkan Türk Ocağı; Meşrutiyet ve 

Cumhuriyet dönemlerinde faaliyetlerine aynıamaçlar doğrultusunda devam et-

miştir. Toplum yapısındaki yeniliklere vedevlet politikalarına paralel olarak 

Ocağın amacı, yapısı ve görevleri değişikşekillerde tanımlanmasına rağmen, 

temel kimliğini korumuştur437.Türk Ocaklarının amacının Türlüğün yayılması 

ve hissedilmesi içinçalışılacağı Türk Yurdu Dergisi’nde şu şekilde ifade edil-

mektedir438: 

 
430ÖZÇELİK, Şeyda, Türk Ocakları ve Eğitim, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Adana, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim 

Dalı, 2010, s.15. 
431 ÇEÇEN, Anıl, Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, 

1990. S.99 
432 AKÇURA, Türkçülük… s.206 
433 ÇEÇEN, Atatürk’ün Kültür Kurumu..,s.101 
434 SARINAY.,Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.143 
435 ÜSTEL.,Türk Ocakları,s.58 
436 SARINAY.,Türk Milliyetçiliğinin Tarihi..,. s.137. 
437 KARAER.,Türk Ocakları ve İnkılaplar.., s.50 
438SONCU, AyşeGül, Kimliklerin İnşasında Kurumsal Dergilerin Rolü: Türk Yurdu Ve 

Ülkü,(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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“Ocağımız, millî mabedimizdir. Millî fikirlerimiz, samimi emellerimiz, 

burada tekâsüf eder. Burası mukaddes birmükessifedir, Türk ruhlarının inkisaf 

ve irtibat mahallidir. Burada toplanan Türkler, Türk içtimaiyatının, Türk var-

lığının, Türk kuvvetinin, Türk birliğinin, Türk medeniyetinin, Türk terakkî ve 

teâlîsinin, Türk teceddüd ve bekasının takviyesine, inkisafına çalısır. Bu ma-

bede, yalnız Türk muhabbeti, Türk fazileti, Türk sefkati, Türk evsaf-ı hasenesi 

girer. Buraya kin, yalan, garaz, ivaz, iftira, tezvir, haset, fesat giremez. Bu ma-

bette yalnız Türklüğe ait, Türk'ün mazisine, hâline, istikbâline dair içtimaî, ik-

tisadî, ahlâkî, asri, fennî, millî ihtiyaçlar görüsülür ve millî, içtimaî dertler tes-

rih, tasnif ve tedavi edilir. Burada toplananlar sahsî benliklerinden, zahirî 

rütbe ve mevkilerinden, arızî söhret ve zenginliklerinden tecerrüt ederler. Her-

kes, hakikî ve samimî çehresiyle burada arz-ı endam eder. Kibir ve gurur, aza-

met, ceberrut, tahakküm, rüçhani-yet bu kapıdan giremez. Burada her fert millî 

duygu ile birbirini sever, birbirine bağlanır, birbirinden kuvvet alır, millî ve 

içtimaî cesaret ve benlik buradan alınır. Burası, millî mefkûre Kâbe'sidir, millî 

vicdan cami-idir, Türk tarih ve menâkıb ve hasâil-i maziyesinin türbesidir. Her 

Türk maddî ve manevî feyzini buradanalır. Bu mabedin içine girerken, dısından 

geçerken hür Türk kalbinin hürmetle çarptığını ve gayr-i ihtiyarî tazimkâr bir 

vaziyet aldığını hissetmelidir. Her Türk'e bu hissi verecek ve verdirecek olan 

da ocak binasının ihtisamı, mobilyasının güzelliği değil, ancak ve ancak bu 

ocak mensubîn ve müdavimlerinin maddî ve manevî kıymet ve hasletleridir.”439 

Hamdullah Suphi dönemi, Türk Ocakları’nın adeta altın çağı olarak ni-

telendirilebilir. Çünkü Hamdullah Suphi döneminde Türk Ocağı’nın faaliyet-

leri canlanmış ve ekonomik sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır440. Bunun yanında 

belki de en önemli unsur olarak görülen ocak mensuplarının arasındaki birlik-

telik duygusu canlandığı ve bağların giderek kuvvetlendiği görülmektedir. 

Türkçülük şuuru etrafında toplanan ocak mensupları güçlü bir yapı oluşturmuş-

lardır. Yusuf Akçura da Hamdullah Suphi’nin başkanlık görevinde olduğu süre 

zarfında Türkçülük fikrinin Türk gençleri ve Türk Aydınları arsında giderek 

daha hızlı bir şekilde benimsendiğini ifade etmiştir441. İttihat ve Terakki Cemi-

yeti’nin yönetimde bulunduğu II. Meşrutiyet döneminden itibaren Osmanlı İm-

paratorluğu’nun kurucu unsuru olan Türk unsuru Osmanlı yöneticilerinin yü-

rüttüğü yanlış politikalar sayesinde Türk Milleti’nin içine düşmüş olduğu kim-

lik bunalımını ortadan kaldırarak yerine ideal bir seçkin tipi442 meydana getire-

cektir. 

 
Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bilim 

Dalı, 2012, s. 169 
439Doktor Mehmed Hilmi Beyefendinin Cevabî Nutku, Ocaklar Suunu, Cilt: 18-4 Sayı: 

184-23 On besinci sene Kasım 1926, s.233. 
440 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.145-146. 
441 AKÇURA, Yeni Türk…s.204. 
442 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.62 
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Cumhuriyet dönemine kadar Türk Ocakları’nın üzerinde durduğu en 

önemli konuların başında, dilin sadeleştirilmesi olmak üzere kadının toplum-

daki konumu, kadının siyasal ve sosyal hayata katılması, kültürel hayatın iler-

lemesi ve bütün dünya Türklerine yönelik konular gelmektedir. Bunları gerçek-

leştirmek adına ise tiyatrolar, piyesler, konferanslar yapılıp toplantılar düzen-

lenmiştir443. Böylelikle büyük başarılar ve ilerlemeler kaydeden ocağın başarı-

sını 14 Haziran 1918’de düzenlemiş olduğu kongredeki raporlarından anlamak 

mümkündür. Rapora göre; Ocak kurulduktan sonra İdare Heyeti’nin hedef koy-

duğu beş amacıngerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu amaçlar; “Ocağa müsta-

kil bir hizmetbinası kazandırmak, halk ile iletişime geçerek, milliyet fikirlerini 

şuurla, hitabeyle, yazıyla ve sohbetle yayınlamak, tüm Türk çocuklarına yar-

dımetmek. Ocak’ta bir kütüphane kurmak ve Ocağa gelenlerin rahatça okuma-

yapabilecekleri gazete ve mecmualara ulaşabilecekleri bir ortamhazırlamakve 

son olarak da sık sık yapılacak olan toplantılarla Türkleribirbiriyle tanıştırıp 

kaynaştırmaktır.”444 

Ocak’ın beyanına göre bu amaçlar gerçekleştirilerek, ayrıca tertip edilen 

konferanslar sayesinde toplumun her kesiminden insanın görüşlerini ve düşün-

celerini açık bir şekilde ifade edilmesine imkân sağlanmıştır445. Düzenlenen bu 

konferansların yanı sıra Ocak; tiyatrolar, konserler, piyesler, sergiler, film gös-

terimleri düzenleyerek toplumsal bilincin artmasınısağlayacak çalışmalar ger-

çekleştirmiştir. Darülfünun hocaları tarafından Ocak’taTürk, İslam ve Osmanlı 

edebiyatı, kültürü, tarihi gibi konularda derslerverilerek halkın bilgi düzeyi ar-

tırılmaya ve Türklük bilinci aşılanmayaçalışılmıştır446.Türk Ocağı’nın başarı-

sını gösteren birdiğer örnek ise üye sayısında yaşanan artıştır. İkinci kongrede 

sunulanraporlara göre ilk kongrede 1200 olan üye sayısı, ikinci kongre 2005 

kişiye çıkmış, şube sayısı ise 35’e yükselmiştir. Üye sayısının artışına paralel 

olarakda Ocağın maddi gelirlerinde önemli derecede artış olmuştur447. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmesi sonucuİstanbul İngi-

lizler tarafından işgal edilmiş ve işgal güçleri Şubat 1920’de Türk Ocağı bina-

sını da işgal etmiştir448. Binanın işgal edilmesi sonucu başka birbinaya taşınan 

Ocağın yeni binası 9 Mart 1920’de tekrar işgal edilmiş 449ve neticede Türk 

Ocağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra yenidenaçılacağı 29 

Temmuz 1923’e kadar kapalı kalmıştır450. 

 
443  KARAER, İbrahim, Türk Ocakları (1912-1931),Ankara, Türk Yurdu Neşriyatı, 

1992, s.81-173. 
444 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.83. 
445 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.84. 
446 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.88. 
447 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.92. 
448 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.256 
449 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi..,s.256 
450 ÜSTEL, Türk Ocakları..,s.141 
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Kapatıldığı zaman 20 yıllık bir geçmişi olan Türk Ocakları 1911 yı-

lında190 tıp öğrencisi tarafından kurulmuştur. Konferanslar, tiyatro temsilleri, 

konserler, yabancı dil ve muhasebe kursları düzenleyip kitap ve dergiyayınla-

yan Türk Ocakları bir süre sonra bütün yurtta teşkilatlanmıştır. Ayrıca 1910yı-

lından itibaren yayınlanan Türk Yurdu adında bir yayın organı davardır. Birinci 

Dünya Savaşı yıllarında İttihat ve Terakki ile uyumlu bir faaliyet gösterenocak-

lar, milli mücadele döneminde Ankara yönetimini desteklemiştir. Ocaklarcum-

huriyetin ilanından sonra yönetimin de desteğiyle faaliyetlerinisürdürmüşlerdir. 

Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 yılındaki büyükkongresinde kabul edilen 

yeni parti tüzüğü ile Türk Ocakları da partinindenetimi altında bir kuruluş sa-

yılmıştır451. Serbest Fırkaolayından sonra Türk Ocakları ile Cumhuriyet Halk 

Fırkası arasındaki ilişkiler bozulmuştur. Serbest Fırka’nın kapatılmasından 

sonra sıra Türk Ocaklarınagelmiştir. Dönemin tek partisi Cumhuriyet Halk Fır-

kası, Türk Ocaklarınıkapatarak kendi çatısı altında yeni bir teşkilat kurmak is-

temişti. 1931 Ocakayında, Ocak genel başkanı Hamdullah Suphi Çankaya’ya 

çağrılarak TürkOcakları’nın Cumhuriyet Halk Fırkasına katılmaya karar verdi-

rilmiştir. TürkOcakları’nın kapatılma sebepleri konusunda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre Türklerle fazla ilgilenmesi sebebiyle Sovyetlerin 

duyduğu endişe; diğer bir görüşe göre Mustafa Kemal’in bu kurumun ileride 

siyasi birparti olarak kendi karşısına çıkabileceği konusunda duyduğu tedirgin-

lik; bakşa bir görüşe göre ocakların belediye seçimlerinde Serbest Cumhuriyet 

Fırkasını desteklemeleri veya Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı ayrı bir listeçı-

karmaları; bir başka görüşe göre de Mustafa Kemal’in faşist akıma karşı duy-

duğu endişedir452. 

 

 
451 GÜZ Nurettin; Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları Halkevleri Dergileri, An-

kara, Bilge Yapım, 1995. S.12. 
452 GÜZ, Tek Parti İdeolojisinin.., s.13. 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİNDE 

OSMANLI DIŞI UNSURLARIN ETKİSİ 

(RUSYA ÖRNEĞİ) 

Türk Milliyetçiliğinin oluşumu çerçevesinde tanımını yapmamız gere-

ken başlıca unsurun Millet kavramı olduğu belirtmek gerekmektedir. Fakat 

Millet’in tanımı üzerinde belli bir mutabakatın olmadığı farklı tanımlamalar ol-

duğu için kısaca “ortak bir tarihe, toprağa ve ülkeye sahip olan, ortak mitleri ve 

tarihi belleği bulunan, ortak bir kültür etrafında kenetlenmiş, belli bir ekonomik 

çerçeve içerisinde yer alan aynı zamanda ortak yasal hakları bulunan ve görev-

leri paylaşan insan topluluğuna” Millet tanımlaması yapılabilir453. 

Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere Millet kavramının oluşumunda 

birçok unsurun meydana gelmesi ve bu unsurlarında tabii bulunan toplumu top 

yekûn bir arada eşit bir şekilde kapsıyor olabilmesi gerekmektedir. Nitekim 

Türk tarihine baktığımız zamanda Millet mefhumunun çağdaş veyahut modern 

olarak tabir edilen Fransız İhtilaline454 kadar olan dönemde dahi bulunduğunu 

ileri sürebiliriz çünkü bilindiği üzere yerleşik yaşama geçilmeden önce yani 

toprak merkezli toplumsal yapının oluşumu öncesinde sınıfsal ayrılıkların ol-

madığı Töre’nin toplumun her kesimini bağlayıcı bir nitelikte olduğunu hatta 

Hakan’ın dahi töreye uyma zorunluluğunun bulunduğu bir yapı karşımıza çık-

maktadır. Hal böyle olunca da ortak kültürün, ortak tarih ve mitlerin aynı za-

manda kanunların herkes tarafından uygulandığı bunun da bir Millet oluşturma 

yönünde en büyük etken olduğu düşünülebilir. Ne var ki Batı toplumu diye tas-

vir edilen Avrupalı Milletler Türklerden çok daha önceleri yerleşik yaşama geç-

tikleri için toprağa dayalı ekonominin sınıfsal oluşumları da beraberinde getir-

diği görülmektedir. 

 
453SMİTH,Milli Kimlik, s. 75   
454ARMAOĞLU, Fahir, 20 Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Akım Yay. 2011, s.9- 10.   
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Böylelikle Türk Milleti’nin tam tersi olarak sınıfsal ayrışma ve çatışma 

unsurunun hat safhada olduğu bir yapıdan söz edilebilir. Öyle ki Fransız İhti-

lali’ninçıkış ve dayanak noktası da bu sınıfsal ayrılıklar sonucu üreten köylünün 

ezilmesi ve haklarının gasp edilmesi sonucu meydana gelmiş olup tabandan ta-

vana olan bir ihtilal hareketi meydana gelmiştir. İşte bu dönemden sonra yani 

İhtilalin getirdiği hak, adalet, eşitlik ve hürriyet kavramı önce toplumun kendi 

arsındaki hak arama eylemine daha sonra da milletler seviyesinde müstakil dev-

letlerin oluşumuna doğru ilerlettiği varsayılmaktadır. 

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı İmparatorluğu artık 

kendi siyasi varlığını sürdürme konusunda büyük sorunlar yaşamaya başlamış-

tır. Bunun başlıca sebepleri arasında ise ekonomik açıdan yarı sömürge haline 

gelmeye başlamasının yanında siyasi olarak da Avrupa’nın güdümü altına gir-

miş olmasıdır. İmparatorluğa bağlı olan halkların Milliyetçilik düşüncesiyle ay-

rılıkçılık faaliyetlerine girişmesi de Osmanlı İmparatorluğu’nu müşkül du-

rumda bırakan bir diğer unsurdur455. Çöküş sürecinin hızlandığı bu dönemde 

devleti içine düşmüş olduğu bu zor durumdan kurtarmak için çıkış yolları aran-

maya başlanılmıştır. Bu çıkış yolları için de bir takım fikirler ortaya atılmıştır. 

Başlıca fikir akımları önce imparatorluğun tüm unsurlarının Müslim, Gayr-ı 

Müslim olarak ayırmaksızın eşit ve bir arada tutma düşüncesi olarak da özetle-

yebileceğimiz Osmanlıcılık/Osmanlılık fikri uygulanmaya çalışılmış, daha 

sonra Batı’nın gelişmesine ayak uydurmak ve çağdaş bir toplumsal yapı oluş-

turularak güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu oluşturma amacıyla da Batıcılık 

(Garpçılık) çözüm yolu olarak ortaya konmuştur. Osmanlıcılık düşüncesi başa-

rıya ulaşamayıp ayrışma ve bölünmenin önüne geçememiştir. Bilakis Gayrı 

Müslim tebaanın İmparatorluktan ayrılmaya devam etmesi sonucu Osmanlıcı-

lık düşüncesi iflas etmiş olduğu görülmektedir. Diğer yandan başta Araplar ol-

mak üzere Müslüman tebaanın kopmasını önlemek için de İslamcılık düşüncesi 

bilhassa II. Abdülhamid döneminde uygulanmaya çalışılmışsa da başarılı ola-

mamıştır. İşte bu noktada yavaş yavaş Türkçülük/ Türk Milliyetçiliği ideolojisi 

kendisine taraftar bulmaya başlamıştır. 

Türkçülük İdeolojisinin meydana gelmesindeki belitmiş olduğumuz iç ve 

dış nedenlerin yanında Batılı devletlerin Osmanlı üzerindeki yayılmacı politi-

kaları da etkili olmuş, bu devletler Osmanlı’daki milliyetçi faaliyetleri de kö-

rüklemeye çalışmışlardır. Türkçülük fikrinin de bunların yanı sıra eski kaynak-

ların (bunların içerisinde Bizans ve Arap kaynakları başta gelmektedir) ince-

lenmesi ile birlikte İslamiyet öncesi Türk Tarihi’nin de araştırılmasıyla Türk-

 
455ÖZKAN, Asaf, Millet-Milliyetçilik-Millî Tarih Bağlamında Türk Yurdu Dergisi’nde 

Millî Tarih Oluşturma Çabaları (1911- 1918)’’, Erzurum, A.Ü. Türkiyat Araştırma-

ları EnstitüsüDergisi, Sayı 37, 2008, s.292 
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lerde Milliyetçilik fikrinden etkilenmeye ve Türkçülük ideolojisi meydana gel-

meye başlamıştır456. Fransız Joseph de Guignes ve Leon Cahun, Macar âlimi 

Arminius Vambery, Alman W.Radloff, İngiliz E.J.W Gibb, Danimarkalı 

V.Thomsen gibi şarkiyatçıların Orta Asya ve Türkler hakkında yaptıkları çalış-

malar ve yayınladıkları eserler, Osmanlı aydınlarını Türk tarihi ve Türk milleti 

konusunda oldukça bilgilendirmiştir457. Batılı aydınlardan ve yapılan Türkiyat 

araştırmalarından etkilenen Osmanlı aydınları da Türkçülük düşüncesine eğil-

meye başlayıp Türkçe eserler vermeye özen göstermişlerdir. Öncelikle edebiyat 

sahasında görülen Türkçülük Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Ali Suavi 

gibi aydınlar tarafından sade Türkçe ile eserler vermeye ve Türk kültürünü araş-

tırmaya başlamışlardır458. 

Bu eserler sayesinde Türkçülük tasavvuru temellenmeye başladığı görül-

mektedir.  Celalettin Vatandaş’a göre Millet, ister Modern Çağ’ın bir sonucu 

olsun isterse de önceki eski çağlardan beri varlığını koruyan ve günümüze ka-

dar ulaşan bir toplumsal olgu olsun belirli bir sürekliliğe sahip olan bir oluşum-

dur yani topluluktur. Bu süreklilik geçmişten günümüze günümüzden de geç-

mişe doğru uzanır ve tarihseldir. Dolayısıyla milletleşme süreci aynı zamanda 

milli bir tarih çalışmasını da içinde barındırmaktadır. Tarihsel bu çalışmalar sa-

yesinde milli kimliğe göre yeniden yapılandırılır459. Büşra Ersanlı Behar ise 

önemli Türkçü Fikir adamlarından Yusuf Akçura’nın hiçbir zaman tarih ve ta-

rihçiliği esas amaç olarak görmediğini, tarihi yeni kurulan milletlere milli kim-

lik oluşturmak için kullanıldığını söyleyerek onu “ulusçuluk öğretmeni” olarak 

tanımladığı görülmektedir460. Çalışmamızın ana dayanak noktalarından da olan 

Yusuf Akçura, Rusya Türklerinden olup “Türkçülüğün Babası”olarak da nite-

lendirilmektedir461. Bu doğrultuda Yusuf Akçura’nın yazdığı ve Türk Yurdu 

dergisinin ilk 11 sayısında yayınlanan “Müverrih Leon Cahun ve Muallim Bart-

hold’a göre Cengiz Han462adlı makale, Türk Milli Tarihi açısından “gerçek bir 

manifesto” olarak değerlendirilmektedir463. 

 
456ÖNEN, Nizam, İki Turan Macaristan ve Türkiye’de Turancılık, İletişim yayınları, 

İstanbul, 2005, s.96.   
457KUSHNER, David, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908),Çevirenler: Şevket 

Serdar Türet-Rekin Ertem-Fahri Erdem, İstanbul, Kesit Yayınları / Tarih Dizisi, 

2009, s.12-14.   
458  FEYZİOĞLU, Turhan, Atatürk ve Milliyetçilik, Ankara, AtatürkAraştırma Mer-

kezi / Tarih Dizisi, 1987, s. 19.   
459VATANDAŞ, Celalettin, Ulusal Kimlik, Türk Ulusçuluğunun Doğuşu, İstanbul, Açı-

lım Kitap 2004, s. 39.  
460BEHAR, Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih “Türkiye’de Resmi Tarih Tezi’nin Olu-

şumu”, (1929-1931), İstanbul, Afa Yayınları  2003, s.176. 
461 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri..,s. 72;   
462 GEORGEON, Yusuf Akçura, s.80.  
463 GEORGEON, Yusuf Akçura, s. 81.   
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Böylelikle Türk Milliyetçiliğinin oluşum süreci Yusuf Akçura, İsmail 

Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade başta 

olmak üzereAli Bey Hüseyinzade,  Şehabeddin Mercani, Şeyh Süleyman 

Efendi, Abdürreid İbrahim, Musa Carullah Bigi, Ayaz İshaki İdilli, Hasan Sabri 

Ayvaz, Osman Kocaoğlu, Osman Akçokraklı, Sadri Maksudi Arsal, Abdullah 

Battal Taymas, Halim Sabit Şibay, Noman Çelebi Cihan, Abdurauf Fıtrat, Me-

sut Sabri Beykozi, Cafer Seydahmet Kırımer, Haya dar Bammat, Bekir Sıtkı 

Çobanzade, Şevki Bektöre, Mehmet Sadık Aran, Necmettin Deliorman, Hamit 

Zubeyir Koşay, Mirza Bala Mehmetzade, Ahmet Caferoğlu, Müstecip Ülküsal, 

Reşit Rahmeti Arat, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra, İbrahim Yarkın, 

Tahir Çağatay, Akdes Nimet Kurat, Elmas Yıldırım, Saadet Çağatay, Alibek 

Hakim, Osman Keskioğlu, Edige Kırımal, Ahmet Temir, İhsan Doğramacı, 

Baymirza Hayit, Halife Altay, Ali Akış, Halil İnalcık, Cengiz Dağcı, Mehmet 

Rıza Bekin, Hasan Oraltay, A. Şekür Turan, Nejdet Koçak, Abdulkerim Mah-

dum, Orhan Kavuncu, A. Ahat Andican464 gibiOsmanlı dışında yaşayan, yeti-

şen ve Türk Milliyetçiliğine büyük katkıları bulunan Türk aydınları tarafından 

nasıl gerçekleştirildiğini çalışmamızda yeri geldiğince açıklamaya ve irdele-

meye çalışacağız. Fakat çalışmamızın kapsamı ve hacmi gereği bu isimlerin 

tamamına değil konumuz gereği Rusya merkezli olarak Osmanlı İmparatorlu-

ğuna gelerek Türkçülük Hareketi’nin oluşumuna katkısı olan ve emeği geçen 

Türkçü aydınlardan olan Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, 

Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade’yi İncelemeye çalışacağız. 

4.1. Gaspıralı İsmail Bey 

Gaspıralı İsmail Bey, Rusya’daki önemli bir yenileşme hareketi olan 

Türkçülüğün önde gelen isimleri arasında kabul edilmektedir. Gaspıralı İsmail 

1851 yılının 21 Mart günü Kırım’ın Bahçesaray şehrinin Avcıköy’ünde doğ-

muştur465. Rusya Türklüğü üzerinde önemli tesiri bulunan Gaspıralı, ünlü bir 

Türk düşünürü, eğitimcisi ve yazarı olarak Türk ve Müslümanların uyanmasına 

ve eğitimine çok büyük hizmetler vermiştir. 1854’te Akyaz (Sivastopol) Savaşı 

esnasında ailesi Bahçesaray’a yerleşmiş ve on altı yaşına kadar burada bulun-

muştur. Sonraki dönemde ise Akmescit Rus Ortaokuluna girmiş ilkokulu bitir-

dikten sonra Voronej Rus Askeri Okuluna yerleşmiştir. Daha sonra ise Moskova 

Askeri Lisesine kaydolmuştur. Fakat Moskova Askeri Lisesi’nde temel ideolo-

jinin Slavcılık Politikası olması nedeniyle ve Türk Düşmanlığı gütmesi sonucu 

Gaspıralı, bu durumundan son derece etkilenmiş ve kendisini Türk Milleti’ne 

 
464 YAMAN, Ertuğrul, BOLAÇ,  A. Kemal, ESATOĞLU, Ahsen, Türkiye’deki Türk 

Dünyası, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Tarih ve Kültür Serisi:8 Ankara 1998, 

s.V-VII. 
465 TOKER, Mustafa “İsmail Gaspıralı Ve “Dilde Birlik” Fikri Üzerine’’ 2 Kasım 

2001’de Karapına’da yapılan “İsmail Gaspıralı ve Türk Fikir Hayatındaki Yeri’’ ko-

nulu panelde okunan bildiridir. S.32. 
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(Türkçülüğe) daha da sıkı sıkıya bağlanmasını sağlanmıştır466.Çünkü bu dö-

nemde Moskova Panslavizm’in ve aşırı Rusçuluğun merkezi halindeydi. Zaten 

Panslavizm ve Rusçuluğun merkezinde Türk düşmanlığı bulunmaktaydı. Bu 

nedenle de Rus okullarında çok az sayıda Türk çocuğu okuma fırsatı buluyordu. 

İşte bu nedenle bu okullarda okuyan çocuklar birbirlerine daha da sıkı bağlarla 

bağlanıyor belkide bağlanmak zorunda kalıyordu. Gaspıralı İsmail’de bu okul-

larda okuyan az sayıdakiMüslüman Türk çocuklarla arkadaşlık kurdu. Bunlar 

içerisinde de aslen Kırımlıolan ve Litvanya’da yaşayan Mustafa Mirza Davido-

viç ileçok yakın bir arkadaşlık kurdu. Daha sonra bu iki Türk genci birbirlerine 

daha sıkıbir şekilde yaklaşmış ve düşünce dünyalarında milliyetçilik düşünce-

sinin gelişip filizlenmesine sebep olmuştur. Rusların gütmüş olduğu Türk düş-

manlığı, bahsedilen bu Türk çocukları üzerinde öyle derin izler bıraktı ki, 

1867’de daha altıncı sınıfı okudukları dönemde, Girit İsyanı’ndaRum asilerine 

karşı mücadele eden OsmanlıDevleti ordusuna katılmak üzereİstanbul’a gitmek 

için girişimlerde dahi bulundular. Bu amaçla Kırım’a gelerek, Buradangizlice 

Odesa’ya geçen gençler, pasaportları olmadığı için İstanbul’a gidemedenyaka-

lanmışlardır467. 

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Gaspıralı İsmail’in Askeri Okullar-

daki öğrencilik hayatı son bulmuştur. Bu nedenle daha sonra Moskova’ya tek-

rar dönmeyerek 1868 yılında, Bahçesaray’a gelerek buradaki Mengil Giray Han 

tarafından yaptırılan Zincirli Medrese ’de Rusça Öğretmeni olarak görev almış-

tır. Öğretmenlik döneminde büyük ölçüde ilmi ve fikri hayatında etki yaratacak 

Rus Edebiyatı ve Rus Felsefesi üzerine yazılmış birçok eser okudu. 1869’da 

Yalta bölgesi yakınlarındaki Dereköy Türk okuluna öğretmen olarak gitmiştir. 

Fakat tekrar 1871 yılında Zincirli Medrese’deki Öğretmenlik görevine tekrar 

dönmüşse de Eski Usülokutmayı eleştirdiği için hoca ve öğrencilerin belli bir 

bölümünden kendisine düşman bir kısmın ortaya çıkması sonucu medresedeki 

öğretmenlik görevinden ayrılarak468 1872 yılında Kırım’dan İstanbul, Viyana, 

Münih ve Stuttgart şehirleri üzerinden Fransa’nın Paris şehrine geldi. Paris’teki 

geçirmiş olduğu iki yıllık süre içerisinde, ünlü Rus edebiyatçısıİvan Turgen-

yef’in yanında yardımcılık ve tercümanlık işlerini yaptı. Daha sonra, uzun za-

mandır hayalini kurduğu Osmanlızabiti olma hevesiyle 1874’te İstanbul’a gitti. 

İstanbul’da bulunduğu sıradaŞemseddin Sami, Mehmed Emin, Ahmed Mithat 

ve Necip AsımBeylerin fikirleriile tanışma fırsatı bulmuştur469. Fakat Gaspıralı 

İsmail’infikir hayatında bilhassa, Namık Kemal, Şinasi Efendi ve Ziya Paşa’nın 

 
466 YAMAN, ESATOĞLU, vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası, s. 9. 
467 TOKER, İsmail Gaspıralı ve..,.s.32. 
468 YAMAN, ESATOĞLU,vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası, s.10. 
469 KIRIMER, Cafer Seydahmet, Gaspıralı İsmail Bey, Haz. Ramazan Bakkal, İstanbul, 

Avrasya Bir VakfıYay., 1996, s. 42. 
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önderliğini yaptıkları Genç Osmanlılar (Jön Türkler) akımının büyük etkiler 

meydana getirdiği görülmektedir470. 

Gaspıralı İsmail Paris’te kalmış olduğu süre zarfında Batı medeniyetini, 

Edebiyatını, Siyasi, Sosyal ve İdeolojik yaşamının yanında düşünce hayatını da 

yakından inceleme fırsatı bulmuştur. Avrupa’daki geçirmiş olduğu bu kısa sü-

renin ardından 1874 yılında İstanbul’a gelmiştir. Bir müddette İstanbul’da ka-

lan Gaspıralı İsmail daha sonra Kırım’a dönüş yapmıştır. Kırım’a dönüşün üze-

rinden bir yıl geçtikten sonra 1878’de Kırım belediye başkan yardımcılığına 

seçilmiştir ve bir sonraki yıl yapılan Belediye seçimlerinde ise belediye baş-

kanlığı makamına seçilmiştir. 1884 yılına kadar beş yıl kadar bir süre de bu 

görevini yerinegetirmiştir471. İsmail Gaspıralı’nın yaşamış olduğu hayat tecrü-

beleri yani gerek Avrupa, gerek İstanbul veyahut gerekse de Kırım’daki yaşan-

tıları onu içine kapanık bir halde hayat sürdüren ve Rusya’nın tahakkümü al-

tında bulunan Kırım Tatarları’nı (Türkler) aramaya sevk ediyordu. Çünkü Gas-

pıralı İsmail’in en büyük gayesi yaşamış olduğu tecrübeler sayesinde de men-

subu olduğu Türk Milleti’ni aydınlatmak, bu milletin içine düşmüş olduğu uy-

kudan uyandırmak ve haklarını arama konusunda harekete geçirmekti. Bunun 

çeşitli yollarını arayan Gaspıralı İsmail, fikirlerini milletine aktarmak için basın 

yayın yolunu tercih etmiştir. Böylelikle düşüncelerini kısa zamanda geniş kit-

lelere ulaştırma fırsatı bulmayı umuyordu fakat Rus yönetimi Gaspıralı İs-

mail’in bu düşüncelerini yaymasını tehlikeli bularak gazete çıkarmasına engel 

olmuş ve izin vermemiştir. Bu engellemeler üzerine Gaspıralı İsmail 1881 yı-

lında Akmescid’de yayınlanmakta olan Tavrida gaztesinde Genç Mollatakma 

adıyla Rusya Müslümanlığı472adını taşımakta olan yazı dizisi yayınlamaya baş-

ladı473. Gaspıralı İsmail yazmış olduğu ve Tevrida Gazetesi’nde yayınlanan bu 

yazılarında oldukça zekice bir üslup kullanarak yazılarının yayımlanmasının 

engellenmesinin de önüne geçmiştir. Fakat bu durum Gaspıralı İsmail’e yetmi-

yordu çünkü o düşüncelerini emniyetli bir şekilde ortaya koyabileceği ve dilinin 

de Türkçe olduğu bir yayın organının olmasını istemekteydi.  

Ne yazık ki bu doğrultuda yapmış olduğu girişimler hep hüsranla sonuç-

lanmıştır. Bunun üzerine Tiflis’te her biri başka takma isim taşıyan birçok bil-

diri yayımladı. Bir yandan daçıkarmak istediğigazete için izin işlemleriyleilgi-

lenmeye çalışıp, diğer yandan İdil boyundaki MüslümanTürkler arasında dola-

şarak çıkacak olduğu gazete için üyeler bulmaya çalışmıştır. En Sonunda başa-

rıya ulaşan Gaspıralı, 1883 yılındagazetenin bütün muhteviyatının Rusçasıyla 

birlikte yayınlanmasışartıyla Türkçebir gazete çıkarma izni alamaya muvaffak 

 
470 ZENKOVSKY, Serge A., Rusya’da Türkçülük ve İslâm, Çev. Ali Nejat Ongun, An-

kara, Günce Yayıncılık, 2000, s. 27 
471 DEVLET Nadir, İsmail Bey (Gaspıralı),Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın-

ları, 1988, s.17. 
472 Daha sonra bu yazı dizisi kitap haline getirilmiştir. 
473 TOKER, ’İsmail Gaspıralı Ve..,.s.33. 
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oldu. İlk sayısı 22 Nisan 1883’te Bahçesaray’da çıkan vehaftada bir gün yayın-

lanan bu gazetenin ismi, Şinasi Efendi’nin Tercüman-ı Ahvâl’indenesinlenile-

rek konulmuş olan474 Tercuman-ı Ahval-i Zaman olmuştur. 1903 yılına gelin-

diğinde haftada iki gün olarak yayımlanan gazete tirajının artması ve yoğun 

rağbet görmesi sebebiyle geniş bir kitleye ulaşma amacıyla 1912’ den sonra ise 

günlük olarak yayına başlamıştır. Gazete 1918’e kadar otuz beş yılyayınlan-

mıştır. Gazetenin yayınlandığı başlıca yerler Kazan, İstanbul, Tiflis, Bakü, Se-

merkand, Buhara, Taşkent, Bağdat ve Kahire’dir475. Gaspıralı bu gazete saye-

sindefikirlerini, ideallerini yayma imkânı bulmuştur. Böylelikle bir yandan ya-

yım hayatına devam edip diğer yandan da kendi icat etmiş olduğu Usul-i Cedid 

eğitim sistemi üzerinde çalışmalar yürütmeye devam etmiştir476.Tercüman ga-

zetesi dışında Millet gazetesi, Alem-i Nisvan(Kadınların Dünyası), Alem-iSıb-

yan(Çocukların Dünyası) adlı dergileri ve “Ha! Ha! Ha!”adında mizah dergisi 

deçıkartmıştır. “İndimde Şark meselesi, maarif meselesi demektir.” diyen Gas-

pıralıeğitim alanına önem vermiş, düzenlemelere gidilmesi gerektiğini düşünüp 

Usul-iCedid’in öncülüğünü yapmıştır477. 

Usul-ı Cedid Harketi’ni sistematik bir hale getirmeye ve Müslüman âle-

mine bunu öğretmeye çalışan İsmail Gaspıralı yazmış olduğu makale ve yazı-

larında bunu vurgulamaya çalışmıştır. Hitaplarını tüm Türklere yöneltmişti. 

Bunu da sade ve herkes tarafından anlaşılacak bir Türkçe ile yapmayı kedine 

düstur edinmiştir. Temel amacı yazılarında belirtmiş olduğu “Dilde, Fikirde, 

İşte Birlik” şuurudur. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndan Mısır’a, Mı-

sır’dan Hindistan’a, Hindistan’dan Kaşgar’a kadar okuyucu ve kendine fikirle-

rine taraftar bulmuştur478. İsmail Gaspıralı Türkçülük Firki’nin gelişmesi ve 

yaygınlaşması için eğitime çok büyük kıymet veriyordu. Ve bunun da çağdaş 

eğitim metoduyla gerçekleştirilebileceğini savunarak Usul-ı Cedid eğitim site-

 
474 ZENKOVSKY, Rusya’da Türkçülük ve İslâm,.,s. 28. 
475 DEVLET, İsmail Bey Gaspıralı. S.112 
476 İsmail Gaspıralı’nın hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Cafer Seydahmet Kırımer, 

Gaspıralı İsmail Bey, (Yay. Haz. Ramazan Bakkal), Avrasya Bir Vakfı Yay., İstanbul 

1996; Nadir Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 

1988; TDV İslâmAnsiklopedisi, “Gaspıralı, İsmail Bey”, (Haz. Hakan Kırımlı), C. 13, 

s. 392-395; Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı, Kırım Türkleri Kültür ve Yardım-

laşma Derneği Gen. Mrk. Yay., Ankara 2001; Yusuf Ekinci, Gaspıralı İsmail, Ocak 

Yay., Ankara 1997. 
477 SAMUR, Aslı, Meşrutiyet Dönemi’nde İki Gazeteci Eğitimci Ahmed Midhat Ve İs-

mail Gaspıralı’nın Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi) İstanbul, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, 

Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı, , Eylül-2014, s.24. 
478 YAMAN, Ertuğrul, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe, Ankara, Alternatif Yayınları, 

2002, s.26-28. 
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minde bunu uygulamaya çalışıyordu ve bu çalışmalarında büyük ölçüde başa-

rıya ulaşmıştır479. Çünküİsmail Gaspıralı eski usul eğitim sisteminin öğrencile-

rinin okuma yazma yazmayı çok geç öğrendiklerini ve bu sistem içerinde veri-

len dersler arasında Türkçe, matematik, tarih, coğrafya gibi derslerin olmadığı 

için çağdaş bir yapıya sahip değildir. Bueksiklilerin farkında olanİsmail Gaspı-

ralı 1884 yılında Kırım’ın Bahçesaray şehrinde Usul-i Cedit adı altında mektep 

kurarak öğrencilerine kırk beş gün içinde okuma yazmayı öğretmiştir480. Fakat 

her ne kadar modern eğitimin daha verimli olduğu görülse de Gaspıralı yapmak 

istediği yenileşme hareketleri dolayısıyla hep bir muhalefetle karşılaşmıştır. 

Ona muhalefet eden eski usul taraftarları ve Türkleri Ruslaştırmak isteyen Rus 

hükümeti tarafından engellemelere maruz bırakılmıştır. Bütün bu engelleme ve 

tazyiklere rağmen 1914 yılında Usul-i Cedid okullarının sayısı 5000’e kadar 

ulaşmıştır481. Gaspıralı’nın böyle bir tahakküme uğramansının başlıca nedenleri 

arasında bu okullarda Türkçülük ideali çerçevesinde eğitim vermesi yanında 

Rusya Türklüğü ’nün uymamasını sağlaması nedeniyledir. Çünkü Rusya Dev-

leti bünyesinde büyük miktarda Müslüman ve Türk nüfusubarındırıyordu. 

Aslında Müslüman ve Türklerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının 

amaçladığı bu hareketin yanında bunu daha sağlam bir temele oturtmak ama-

cıyla kültürel birlikteliğin sağlamlaştırılması gerekiyordu. İşte bu çerçevede 

Gaspıralı Dilde Birlik fikri ile tüm Türkler tarafından anlaşılabilecek bir Türkçe 

oluşturmaya çalışarak bunu daLisan-ı Umumi adını verdiği dil birliği ile kültü-

rel ve toplumsal yapıyla oluşturmayı amaçlamıştır482. Bunlarla birlikte siyasi 

olarak da örgütlemeyi önemli gören Gaspıralı Müslüman Türkleri bir araya ge-

tirmek amacıyla “ Milletlerarası Müslüman Kongresi’ni” düzenlemek isteyerek 

buna da en uygun yer olarak ta Kahire’yi görmüştür. 1907 yılının Eylül ayından 

itibaren yazmış olduğu makalelerde bu konuyu duyurmaya özen göstermiştir.  

Kırımer: “Müslüman Kongresi, Mu’temeleri İslami dediğinden Pans-

lvizm veya siyasi bir içtima gelmesin. Hutbemin başında tedenni ve düşkünlüğe 

nihayet vermek, terek-i içtimaimize ve iktisadiyemize yol açmakla asrın terak-

kiyatından hissemad olma arzusundan başka bir şey olmadığı anlaşılmak gere-

kir. Binaenalyh mevadd-ı siyasiden bahsedilmemek şeraiti tahtında mü’temeri 

İslamiye davet ve cem edilmesini zaruri görüyoruz.”483 İfadelerini tarafımıza 

aktararak Gaspıralı’nın Kahire’de bulunduğu bir dönemde yaptığı kongrenin 

amacını belirtmiştir. 

 
479KIRIMER, Gaspıralı İsmail Bey..,s.118-127. 
480 SAMUR, Meşrutiyet Dönemi’nde İki...,s.25. 
481EKİNCİ, Yusuf, Gaspıralı İsmail, Ocak Yayınları. Ankara 1997. S.28 
482 YAMAN, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe..,48 
483 KIRIMER,.Gaspıralı İsmail Bey, s.122 
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Fakat Gaspıralı’nın Türklük uğruna bu kadar büyük çaba ve mesai sarf 

edişi bazı ilmi çevreler tarafından bir Ütopyaolarak nitelendirilmiş olduğu gö-

rülmektedir484. Bunun sebebi ise Dilde, Fikirde ve İşte Birlik düsturuyla hareket 

etmesi ve dünya üzerindeki bütün Türklerin bir araya getirilebilmesi yani Tu-

rancılık ideali olarak görülebilir. Gaspıralı’ya göre dünya üzerinde yaşayan 

Türklere ayrı birer millet/ırkmış gibi (Azerî, Başkurt, Kazak, Karakalpak, Kıp-

çak, Kırgız, Özbek Tatar, Türkmen... vb.) isimlerin verilmesinin tek vücut ol-

ması gereken Türk Milleti’ni bölüp parçalamak amacıyla tezgâhlanan bir oyu-

nun ilk merhalesi olduğunu, bu oyunun ikinci bölümünde ise Türk Milleti’nin 

yeryüzünden tamamen silinip yok edilmesi olarak tanımlamaktadır. İşte bu va-

him durumu çok erken dönemde ve gençlik çağlarında fark eden Gaspıralı bu 

düşüncesini gerçekleştirmek için tüm Türk halkının anlayabileceği bir dil oluş-

turarak Türklerin aynı dili konuşmaları gerektiğini ileri sürmüş ve bu konuyu 

sürekli gündeme getirmiştir ve kendi yazdığı eserlerde de Türk Dili’ni kullan-

maya özen göstermiştir485. Şu örnekten de anlaşılacağı üzere her fırsatta yazı-

larında vurgulamış olduğu Türk birliği düşüncesidir: 

“Milletimizin eseri olan lisanımız, edebî olarak işlenmemiş ise de, eği-

time ve kaidelere uyabilecek bir dildir. Gayet nâzik Tatar türkülerinden, Nogay 

cönklerinden, 

Kırgız ve Türkmen cırlarından anlaşılır ki, eğer dilimiz usta bulup, ke-

lime alınıp işlenirse, şimdikine göre çok daha fazla parlak ve kullanışlı olur.”486 

Yazısının devamında ise yapmış olduğu çalışmaların hangi mahiyette ol-

duğunu belirterek bu döneme kadar ne yaptığını ve bundan sonra programının 

nasıl gerçekleşeceği yönünde bilgiler aktarmaktadır. 

“Yirmibeş seneden beri dediğim, yazdığım, çalıştığım budur. Çare aç-

mak, yol açmak, başka bir şey değildir. Çünkü kavi, necip, ömürlü, sabırlı ve 

cesaretli olan Türk milletinin, perakende düşüp, Sedd-i Çin’den Akdeniz’e ka-

dar yayıldığı hâlde, nüfuzsuz, sessiz kaldığı lisansızlığından, yani lisân-ı umumî 

(ortak dil)ye sahip olmadığından ileri gelmiştir. Bu inanışla ömrettim (yaşa-

dım), bu inanışla mezara gireceğim”487 

Gaspıralı’nın bu fikirleri ileri sürmesindeki en önemli neden Türk toplu-

luklarının cehaletten kurtarılması gerektiğini yaygın ve belirgin hale gelen çağ-

dışı kalmışlığın yıkılması gerektiğini bununda milli bütünleşme ile meydana 

 
484 TOGAN, A. Zeki Velidi, Bugünkü Türk ili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, C. I, 2. 

Baskı, İstanbul 

1981, s. 555. 
485 ERCİLASUN, Ahmet Bican, İsmail Gaspıralı’nın Fikirleri, Ankara, Türk Dünyası 

Üzerine İncelemeler, Akçağ Yay., 1992, s. 358. 
486 ERCİLASUN, İsmail Gaspıralı’nın Fikirleri, s. 358 
487  ARIKAN, Sabri ‘’İsmail Bey Gaspıralı’ya Göre Dilde-Fikirde-İşte Birlik Niçin 

Şarttır?”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S. 2000/07-163, s. 19. 
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getirilebileceğini savunmaktadır. Rusya hükümeti ve Rusya’daki gelişmelere 

kapalı kalmakla Türk kimliğinin ve kültürel değerlerin Panslavist baskılar kar-

şısında duramayacağını belirtmiştir488. Ayrıca bu konuda kadınlarında üstüne 

düşen görevlerin bulunduğunu belirten Gaspıralı Müslüman Türk kadınlarının 

da cemiyet ve iş hayatında aktif bir şekilde rol almasını istemiştir489. 

Gaspıralı İsmail, Batılılaşma anlamında gelişmek için Batılı anlamda 

eğitim ve millileşmenin oluşturulabilmesi adına çabasına karşın, Batı’nın 

Doğu’ya karşı tutumunu ve görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Avrupalılar bazen Rusya’ya karşı, bazen de Müslümanlara karşı hare-

ket ederek her iki şekilde de karlı çıkarak hareket ediyor. İş pense, santime Fe-

nike gelince vahşileşen Avrupa’nın Doğu’ya nasıl merhametsizce zulüm yaptı-

ğına baktığımızda, Doğu’nun Batı’dan bir hayır beklememesi gerektiğini görü-

yoruz. Benim görüşüme göre Doğu Yarım Küresi’nin merkezi bölgelerine yer-

leşmiş halklara karşı iyi niyet besleyemezler ve dolayısıyla da beslemeyecek-

lerdir de…”490 

Yukarıda da belirttiğinden anlaşılacağı üzere Batı medeniyetinin 

Doğu’ya yani Müslüman Türk toplumuna bakışı zaman zaman farklılık gös-

terse de temelinde hâlihazırda ön yargılı ve tamamen düşmanlık güttüğünü be-

lirtmektedir. Ayrıca değişik zamanlarda farklı şekillerde hareket eden Avrupa 

çelişkili davranıp Türklerin ve Müslümanların özelde ise Rusya ile iyi ilişkiler 

geliştirilebilmesinin ortak fayda sağlayacağı görüşünde olup bunu şu şekilde 

izah etmektedir: 

“Gazetecilik faaliyetimin başında Tercüman’ın 1883 Yılı 8. Sayısında 

Rusya ve Şark yazmıştım: Rusya kendi gelişmesi ve kısmen, Doğu Hristiyan 

larının kaderini iyileş kaderini iyileştirmek adına Müslümanlarla savaşmak zo-

runda kaldı. Bu savaşların amacı, Müslüman topraklarının mahvedilmesi ve 

zayıflatılması değildi. Bu, savaşların doğal sonucuydu ve bunda Rusya’yı iyi 

bir komşu olarak görmeyen ve yalnız Avrupalı dostlarını dinleyen Türkler’in 

de suçu az değildi. Batılılar her zaman Türkiye ile Rusya arasındaki düşmanlığı 

ustaca kullanıp birincilerini sömürerek, ikincisini kuvvetten düşürüyordu. 

Türklerle Rusların geçmişi unutarak birbirlerine samimiyetle yaklaşmalarının 

akıllıca ve her iki tarafa da faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Belki de Avrupa 

bunu istemeyecek ve buna imkân vermeyecektir. Buna rağmen ortak çıkar ve 

yararlar adına bunun için uğraşmak lazım gelmektedir. Avrupa, Türkiye ve 

 
488 ÖZAY, Seçil, Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail’’ İn-

san&İnsan, Sayı,3., Kış 2015. ISSN: 2148-7537, s.51-60. 
489 DEVLET, İsmail Bey (Gaspıralı),., s.33 
490AKPINAR, Yavuz, İsmail Gaspıralı Fikri Eserleri, İstanbul, Ötüken, Yayınları, 

2004, s.126-127. 
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Rusya’nın ortak düşmanıdır. Şimdi bu düşüncemiz daha da genişlemiş ve son 

derece kuvvetlenmiştir.”491 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Gaspıralı, aslında Rusya ve Türklerin 

kaderinin birlik ve beraberlik içerisinde her iki milletinde birbirlerini anlama-

sıyla daha iyi seviyelere çıkarılabileceğini ifade etmektedir. Lakin bu yazıla-

rında Rusya sempatizanı şeklinde görülebileceği gibi önceki sayfalarda belirt-

tiğimiz üzere yazmış olduğu makale ve yazılarda Rusya hükümetinin ve yöne-

ticilerinin tepkisini çekmemek adını böyle yumuşatılmış bir fikir attığı kanaati 

ağır basmaktadır. Çünkü Rus yönetiminin bu dönemde hem sansür hem de ağır 

tahakkümleri herkes tarafından aşikârdır. Zaten Tercüman gazetesindeki yazı-

sından da anlaşılacağı üzere Rusya’daki Türklerin batılılaşmasına da sıcak ba-

kan Gaspıralı, Türkler’in milli kimliklerini korumaları şatıyla bunun gerçekleş-

tirilmesinin faydalı olacağı düşüncesini ortaya atmaktadır. Yusuf Akçura’dan 

da destek alan Gaspıralı Bey, Akçura’nın Sırat-ı Müstakim’deki yazısında dü-

şünceleri şu şekilde izah ediliyordu492: 

“Rusya Türkler’i arasında bir hazırlık vardı. Islahat isteniyordu. Tercü-

man çıkarak işte o ıslahata ilk nüshasından itibaren başlandı. Tercüman’ın sa-

hibi İsmail (Gaspıralı) Bey’dir. Ceridesinin ilk nüshasından itibaren “Eğer biz 

böyle gidersek Rusya’daki Türklerin istikbali tehlikededir” dedi. Ve bu karan-

lık durumu aydınlatmak üzere hemen bir hatt-ı hareket çizdi: 

1- Mekteplerin, medreselerin ıslahı: İsmail Gaspirinski Bey naza-

rında ıslahın manası din-i İslam-ı muhafaza ile Avrupalılaşmak: Tahsil gören-

lerimiz Avrupalıların bütün teferruat-ı hayatındaki marifetleri öğrenmeli ve 

karşı durmalıdır. Ve illa niza-ı hayat da yenileceğiz. Yenilemek be milletçe 

mahvolmak demektir. 

2- Dilin birleştirilmesi: Rusya’daki türlü namlarla yad olunup 

esasen kardeş Türk olan avam şimdiki ayrılıkla da devam ederse etraflarını 

ihata etmiş İslavlık denizi dalgalarıyla aşına aşına yok olurlar, ayrılık bitiril-

melidir. Bunun için her şeyden evvel dil birleştirilmelidir. Yalnız Rusya’daki 

değili bütün dünya daki Türklerin Arap ve Acemceden çalma lüzumsuz sözler-

den vazgeçilmeli. Yalnız bir edebi lisan olmalıdır. O dil ile hepsi anlaşabilmeli. 

3- Kadınlarımız da unutulmamalı: Annelerin talim ve terbiyesine 

erkeklerin talim ve terbiyesi kadar dikkat etmeliyiz. Eğer kadınların seviye-i 

idraki erkeklerinkinden aşağı kalırsa yine cemiyet devam etmez. 

4- Milliyet fikrinin ve kavi istinadgahı dindir..binaenaleyh idare-

i ruhaniyelerimiz ıslah olunmalıdır. 

 
491 AKPINAR, İsmail Gaspıralı Fikri Eserleri..,s.131. 
492 ÖZAY, Ölümünün 100. Yılında, s.56 
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5- Rusçayı mutlaka mükemmel bir şekilde öğrenmeliyiz. Bu Ra-

vurpa malumatından istifade için mühim bir vasıtamızdır. Rusça ile Rusya’nın 

siyaset hayatı ve ikdisadiyyesine karışabilir. Görülüyor ki Gaspirinski İsmail 

Bey’in proğramı her şeyden evvel pedoğojidir. Yani terbiyeye a’iddir. Zaten 

her şeyin başı da budur.”493 

Milliyetleşmenin temelinin dil birliğinin olduğu yönündeki düşüncelerin 

ağır bastığı görülmekle beraber Rusya toprakları üzerinde yaşayan Türklerin de 

yönetimi altında bulunmuş oldukları Rusların dilini de öğrenerek Avrupa’ya 

entegrasyonu sağlayacağı görüşündedir. Fakat bir Türk Milliyetçiliğinin oluş-

turulması aşamasında kadınlara da önemli vazifelerin düştüğü düşüncesiyle 

üçüncü madde de kadınlarında eğitim ve öğretimine de gereken önemin veril-

mesinin sağlaması gerekmektedir. 

Fakat Rusların tarihten getirmiş oldukları bir Türk düşmanlığının oldu-

ğuda göz ardı edilmemelidir. Şöyle ki Bennigsen’in belirttiğine göre; 

“Doğu’da zaman Batı’daki zamanın aksine daha savaş yürür. Ancak in-

sanların hafızaları burada “Zaman” a daha fazla sadakat gösterir. Dünya’nın 

hiçbir yerinde “Geçmiş zaman” Sovyetler Birliği’nin Müslüman ülkelerinde 

olduğu kadar yaşanan zamanı etkileme gücüne sahip değildir… Bu ülkelerde 

geçmişi bilmek zamanı anlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.”494 

Diyerek Rusların Türkistan bölgesini işgal ettikleri sırada uyguladıkları 

mezalimi tarihi nedenlerle açıklamaktaydı. Bu durum vahşet derecesine çıktığı 

ve hemen her Türk topluluğundaki aydın, sanatçı ve âşıkların mısralarında milli 

duygular harekete geçerek destanlaşmıştır495. 

Kırım Tatarlarından olan İsmail Gaspıralı, Ruslar’ın Türkistan’ı işga-

linde uyguladığı mezalim ve asimile politikasından mensubu bulunduğu Kırım 

Tatarlarının da nasibini adlığı görüşünde olup söz konusu Rus işgali 1736 ile 

1738 yıllarında yakılan Kırım’ın tam olarak Rus hâkimiyetine girmesi 1783 ile 

1893 tarihleri arasını kapsamaktadır. Rusların bu ilerleyişi ve zulümleri netice-

sinde arka arkaya büyüyen göç dalgaları ve sefalet içerisinde yaşamaya 

mahkûm kalan bölge Türklerinin durumu bir ölüm kalım savaşına dönüştüğü 

görülmektedir. İşte bu noktada durumu şiirlerine yansıtan Gaspıralı İsmail Bey 

“Kırım” adlı şiirinde şöyle diyor: 

“Buna yeşil ada derler, yüce mali Çatırdag, 

Bunın bir tarafı çöldir, bir tarafı bağça bağ. 

 
493 ÖZAY,Ölümünün 100. Yılında, içinde.., ( Sırat-ı Müstakim, 2012, s.187-189.) s.57. 
494 BENNİGSEN, A.,LEMERCİER A.C. Quelqueejay; Step’te Ezan Sesleri, çev: Nezih 

Uzel,  İrfan Yayınevi, İstanbul 1994, s.36.  
495 ARIKAN, Metin, 150. Doğum Yılında İsmail Gaspıralı, Bursa, Uludağ Üniversitesi 

panel bildirisi, 30 Kasım 2001, Bursa, s.56. 
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Kelir suvlar yaylalardan, ne güzeldir boyları, 

Altın aşlık tarlaları, kozıları koyları.. 

 

Dop-dolu edi halkımızla yeşil ada bir zaman 

Az değildi yurtımızda Menla-batır, karaman 

Zeval geldi, yurt bozuldu, kaç ve köç aldav ile 

Gitti haklar, geldi yadlar başka al ve dil ile”496 

Gaspıralı’nın yukarıda geçen şiirindeki dizelerden de anlaşılacağı üzere 

bu dönemi anlatan kelimeler şer ve zulüm olarak nitelendirilmektedir. Aslında 

Gaspıralı’yı böyle bir milli harekete sevk eden başlıca sebepler arasında hem 

mensubu bulunduğu Kırım Tatarları’nın hem de Rus boyunduruğu altında ezi-

len diğer Türk halklarının Rusya tarafından uygulanan asimilasyon ve soykırım 

politikasıydı. Bunlarla birlikte artık bu duruma karşı olarak bir şeyleri değiş-

tirme amacıyla işe koyulmak gerekiyordu. Fakat ne yapılırsa bu dökülen kan-

ların, uğranan soykırımın ve zulümlerin önüne geçilebilirdi. Gaspıralı’ya göre 

bunların tek çaresi Milli Şuuru ve Milli Kültürü tekrar canlandırmaktı. Bu dö-

neme kadar Türkler Ruslara karşı kaba kuvvet ve silah ile karşı durmaya çalışsa 

da pek başarılı olunamamış sadece kısa süreli çareler olarak kalmıştır. İşte bu 

noktada akıl ve ilim ile hareket etme zamanı gelmiştir düşüncesiyle yine bir 

şiirinde “Bin kılıçka bir kalem daima galiptir” (bin kılıca bir kalem her zaman 

üstün gelir) dediği gibi bundan sonra izlenecek yolun kılıçtan daha kuvvetli 

olan kalem ve fikir olması gerektiğini savunmuştur. Ama daha önce de belirtti-

ğimiz üzere bunu yaparken Rusların tepkisinin çekilmemesi amacıyla asıl dü-

şüncenin açıkça belirtilmemesi gerekiyordu. Çünkü Rusya’daki Türklerin-

Müslümanların reformist hareketlerinden tedirgin olan Rus yönetiminin muha-

lefetini tamamen üzerlerine çekmemek gerekiyordu497. 

Tüm bu gayret ve çabalarının yanı sıra Gaspıralı üzerinde durduğu diğer 

bir husus da Rus göçmenlerin Türklerin yaşadığı şehirlere ve yerleşim bölgele-

rine iskân edilmesi problemiydi. Çünkü bu iskân politikası neticesinde kendi 

milli benlik ve kültürlerini yaşatamayacak duruma gelen Türk halkları bu ko-

nuda büyük bir tehlike içerisinde bulunmaktaydı. Bu durumun üzerine Türk 

topluluklarının kendi dil ve lehçelerinde gazete çıkarması gayretine girişti. Gas-

pıralı’nın bu çabaları neticesinde tam da 1905 yılında Rusya’nın Japonya’ya 

yenilmesi sonucunda Rus yönetimi mecburen meşruti yönetime geçmek zo-

runda kalmış olup bu da Müslüman Türk tebaanın işine yaramıştı. Böylece bir 

nebze olsun rahat bir ortam bulan Türkler bazı haklarını aramaya başlamış ve 

 
496 ARIKAN, 150. Doğum Yılında İsmail Gaspıralı, s.71 
497  HIDIRALİYEV, Darhan, “Türkistan’da Cedit Hareketinin Fikri Kaynakları ve 

Abay”,İzmir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. S.2, 1997, s.83. 
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bunlardan bir kısmı Rusya tarafından uygun görülerek verilmiştir. İşte bu hak-

ların başında Türklerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde gazete ve dergi çıkarma 

hakkıydı. Fakat durum böyle olunca pek çok irili ufaklı gazete ve dergi çıkarıl-

mışsa da bu dergi ve gazetelerde yerel lehçelerin kullanılması Gaspıralı’nın tep-

kisini çekmişti. Çünkü bu ayrışmaya neden olan bir durumdu. Ona göre zaten 

kopuk halde olan Türk halkları böyle bir durumda birbirlerinden daha da ayrı 

bir durma düşecek ve bu da Türk Milleti’ni uçuruma sürükleyecekti498.Bu hu-

susta Gaspıralı’yı haklı bulup destek çıkanlarolduğu gibi, haksız bulup ona mu-

halefet edenler de vardı. Hatta MüslümanTürk cemaati içinden bazıradikalçev-

reler, yaptığı faaliyetler ve ifade ettiği sözleryüzünden onu halkı dinden çıkar-

makla suçluyor; hükümet içerisindeki pek çoknüfuzlu Rus yönetici de onu Pa-

nislâmcı, Pan-Türkçü düşünceleriyle Rus imparatorluğunu parçalamayaçalış-

makla itham ediyordu499. 

Ancak Gaspıralı böyle bir düşünceden ziyade Rusya dâhil olmak üzere 

bütün dünya da bulunan ve yaşamlarını sürdüren bağımsız yada başka millet-

lerce boyunduruk altına alınan Türklerin birlik olmasını istiyordur. Bunuda ba-

şarabilmenin tek yolunun cemaatleşme fikrini bırakıp millet olma şuuruna eriş-

meyle mümkün kılınabileceği görüşündedir. Ona göre yazıda, edebiyatta, ko-

nuşmada ayrı ayrı lehçelerin kullanılması dilde birliğe en büyük engel teşkil 

ettiğini bununda milli bir şuurun oluşumuna negatif bir yönde etki yaptığını 

belirterek esasen ortak bir dil teşkil edilmesinin ehemmiyetine vurgu yapmak-

tadır500. 

1906 yılının 15 Mart’ında Tercüman gazetesinde, dil birliğine muhalif 

olanların ve ayrı ayrı lehçelerin bir edebi dil olması gerektiğini savunanların 

düşüncesine karşı çıkarak şu şekilde bir cevap vermiştir: 

“Umumî edebî dili olmayan millet, millet sayılmıyor. Türk evlatlarından 

olan Tarançı, Sart, Özbek, Kırgız, Kazak, Kumuk, Nogay, Azerbaycan vesair 

tayfalar, Türkçe konuştukları hâlde, şiveleri başkadır. Birbirlerini güçlükle an-

larlar. Bu hâl, birleşmeğe, birliğe, bilgilerin, ilimlerin herkese duyurulmasına, 

terakkiye (ilerlemeye), edebiyata, dostluğa ve kaynaşmaya engeldir. Binaena-

leyh, en evvel, en ziyade, hepimiz için ihtiyaç ve lüzumlu olan, umumî lisan, 

edebî Türkçe dildir... Bu iş pek o kadar yengil (hafif) değilse de, çaresi bulun-

maz müşkil de değildir. Tercüman gazetesi, Bahçesaray’dan tâ Kâşgar’a kadar 

okunduğu, yani anlaşıldığı, lisanen birleşmenin mümkün olduğuna büyük delil-

dir.”501 

 
498 ZENKOVSKY, Rusya’da Türkçülük ve İslâm,.,s. 27-31 
499 KIRIMLI, Hakan İsmail Bey Gaspıralı, Ankara, Kırım Türkleri Kültür ve Yardım-

laşma Derneği Genel Merkez Yay., 2001. S.19. 
500 TOKER, ‘’İsmail Gaspıralı Ve..,s.36. 
501 ARIKAN, 150. Doğum Yılında İsmail Gaspıralı, s. 20 
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Gaspıralı İsmail Bey’in Ruslarla uzlaşma düşüncesi çok daha öncelere 

rastlamakla beraber bu düşüncesindeki asıl gayesi baskı şiddet ve asimilasyon 

politikaları sebebiyle yerlerinden ve yurtlarından edilen Türklerin yaşama sa-

hası bulması ve Rus tahakkümünden uzak tutulmasıdır. Çünkü yakın döneme 

kadar Ruslar başta Kırım Tatarları olmak üzere Rusya’daki Türkleri zaman za-

man yer sürgün etme ve zaman zaman da baskı yoluyla asimile etme politikası 

güdüyor böylece Türlüğün canlanmasını engelleye çalışıyordu. Bunu gören 

Gaspıralı Ruslar ile iyi geçinme politikası güdülmesini uygun buluyordu. Ter-

cüman/Perevotçik gazetesinin ilk sayısında yazdığıyazılarından da bu düşünce-

sini bariz bir şekilde gözler önüne sermektedir.  

“Tam yüz yıl önce 8 Nisan 1783'te düzensizlik ve kanlı olaylar dolayı-

sıyla tamamen mahvolan küçük hanlık (Kırım Hanlığı) dünya daki en büyük 

imparatorluğunun bir parçası oldu ve bu gücün hakimiyeti ve adil kanunlarının 

himayesi altında barışa kavuştu ... Diğer halklarla bugünü kutlayan Kırımlı 

Müslümanlar yüz yıldan beri yararlandıkları bu iyi davranışlarıinkar edemez-

ler.”demektedir502. 

Bu düşüncelerini sürekli yineleyen ve bunun Rusya’da bulunan Türk-

ler’in faydasına olduğu görüşünü devam ettiren Gaspıralı, çıkaracak olduğu 

Tercüman Gazetesi’nin yayımlanmasına başladıktan üç yıl sonrasında 1896 yı-

lının Mart ayında Kırım’ın Bahçesaray şehrinde yayımlanan; Russko-Vostoç-

noe Soglaşenie-Mısli, zametki i pojeleniya ismail Gasprinskogo (Rus-Şark Uz-

laşması- İsmail Gaspıralı'nın Düşünceleri, Yazıları ve Arzuları) adlı bir kitap-

çıkta bu düşüncesini dile getirdiği görülmektedir. Kitapçıktaki yazılarında dü-

şüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: 

“Rusya Müslümanları adlı kitapçığımda Rusya Müslümanlarının aydın-

latılması ve onların Ruslarla sıcak ilişkilere girmelerinin mümkün olduğunu 

vurgulamıştım… Kuzey yarı küresinin haritasını incelediğimizde Müslüman ül-

kelerle Rusya'nın sınırdaş olduğunu ve Karadeniz, Hazar gibi ortak denizleri 

paylaştıklarını görürüz... Rusya 'nın doğu sınırlarında 500-600 milyonluk Mo-

ğol dilli halklar (yazar bununla Çin, Japon vb. kastetmiş olsa gerek) yaşamak-

tadır. Rusya'nın batısında ise 250 milyon Avrupalı bulunmaktadır. Bu iki 

dünya, yani Avrupa ile Moğol dünyası arasında ise Rusya Müslümanlarının 

dünyası bulunmaktadır. Hristiyan ve Müslüman tanrıları barışı ve iş birliğini 

engellememektedirler. Kur'an-ı Kerim Türkiye 'nin Fransız ve Almanlarla bir-

lik kurmalarına engel olmamıştır. Aynışekilde İncil de Nikolay Pavloviç'i Tür-

kiye ile dostane ilişkilerden alıkoymamıştır. Dolayısıyla Müslümanlarla Hris-

tiyan lar arasında da çok iyi ilişkiler yerleştirilebilir. Müslüman halklar için 

Rus kültürü batıdakinden daha yakındır. Rus halkının ekonomik ve endüstriyel 

 
502 DEVLET, Nadir,‘’İsmail Gaspıralı Dönemi Ve Ruslarla Uzlaşma’’, Bu tebliğ 21 

Aralık 1994'te M. Ü. Türkiyat A.E. tarafından düzenlenen İ. Gaspu'alı'yı anına top-

lantısında sunulmuştur. s.407 
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hedefleri batıdakinden daha az tehlikelidir. Müslümanlarla Ruslar birlikte veya 

yan yana üretebilir, ticaret yapabilirler. Avrupalılarla iş birliği yapan Müslü-

manlar eskiden olduğu gibi şimdi de fakir kalmışlardır. Fakat Rusya'daki Müs-

lümanlar, hatta göçebe Kırgızlar da dâhil, fakir değil tersine varlıklı olmuşlar-

dır. Kültürel yönden baktığımızda doğunun insanı Rusya 'da olduğu gibihiçbir 

yerde rahat yaşamamaktadır. Marsilya'da, Paris'te, hatta Fransız kolonisiCe-

zayir'de, Londra'da veya den Haag'da hiçbir Müslüman Moskova veya Peters-

burg'taki konumuna sahip değildir. Burada onların kendi sokakları, camileri 

vb. kuruluşları vardır. Bunların ekserisi Tatardır. Ancak onların dışında da 

Rusya 'nın dış ülkelere komşu olan Oblastlarında değil, hatta iç Rusya'nm he-

men her büyük şehrinde İranlı tüccarlar veya Türk fırıncılara rastlarız”503. 

İşte Gaspıralı İsmail Bey’in gütmüş olduğu bu uzlaşma arzusunun temel-

lerine bakacak olursak hem milli hem de kültürel manada akli olarak görülebi-

lir. Gaspıralı’nın bu arzusu hem o dönemin şartlarına hem de günümüz şartla-

rını iyi bir şekilde tahlil ettiğimizde çok yerinde olduğumuzu görmekteyiz. 

Diğer yandan Gaspıralı sadece Rusya Türklüğü ile ilgilenmemiş olup 

dünya Türklüğü açısından birlik ve beraberlik amacı uğrunda çalışmalar sarf 

etmiştir. Bunun için de “Dünya Müslümanları Kongresi” düzenlemeye çalış-

mıştır. Kongrenin düzenlenmesi için en uygun yerinde Mısır’ın Kahire şehrinde 

olmasını uygun görmüştür. Çünkü bu dönemde Müslüman coğrafyasının büyük 

bir bölümünü sömürge halinde bulunduran İngilizler Mısır’ı da Hindistan sö-

mürge yolları üstünde bulunduğu için gasp etmişti. İşteburada diğer Müslüman 

bilim adamları ve aydınları ile bir araya gelerek görüşlerini yayma fırsatı bul-

muştur504. Fakat Gaspıralı, bu defada İngilizlerin tepkisini çekmemek adına Ka-

hire’de kongreyi düzenlemiştir. Diğer yandan akıllara kongrenin neden İstan-

bul’da düzenlemediği sorusu gelse de II. Abdülhamit’in bu kongrenin düzen-

lenmesine karşı bası engeller çıkaracağı düşüncesinin hâkim olmasıdır505. Ne 

yazık ki çeşitli olumsuzluklar ve engellemeler yüzünden Gaspıralı bir türlü 

planlamış olduğu bu kongreyi hayata geçirememiştir. Bu nedenle bireysel ola-

rak hareket etmeye başlayan Gaspıralı 1912 yıllarında Hindistan’da da Usul-ü 

Cedid kapsamında faaliyetler göstermiş ve bu faaliyetler nispeten başarıya ulaş-

mışsa da pek uzun ömürlü olduğu söylenemez506. 

Hayatı son derece meşakkatli ve Türklük davasına adamış olarak geçen 

Gaspıralı İsmail Bey 1914’ün 11 Eylül günü Kırım’ın Bahçesaray şehrinde ebe-

 
503 DEVLET, İsmail Gaspıralı Dönemi, s.408 
504 DEVLET, İsmail Bey( Gaspıralı), s.112. 
505 KRAMER, Martin “Gasprinskiy’nin ‘Dünya Müslümanları Kongresi’ Teşeb-

büsü(1907) ve Neticeleri’, İsmail Bey Gaspıralı İçin, Ed. Hakan Kırımlı, Ankara, Kı-

rım Türkleri Dayanışma Derneği Yayınları, 2004, s.374. 
506 KIRIMER, Gaspıralı İsmail Beys. 128-130. 



113 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

diyete ulaşmıştır. Son derece yoğun bir katılımla gerçekleşen cenaze töreni aka-

binde naşıKırım Hanlığı’nın kurucusu olan Hacı Giray Han’ın Türbe-i Şerif’ine 

defnedilmiştir507. 

İsmail Gaspıralı Bey altmış üç yıllık hayatı boyunca çok yoğun çalışma-

lar sürdürmüş Türk Milleti’ne fayda sağlayacak birçok eser vücuda getirmiş 

veyahut eski Türk Milli eserlerini günümüze kazandırmıştır. Örneğin Türk 

Dünyası’nın önemli bilginlerinden olan Ali Şir Nevai’nin eserini Kırım Türk-

çesi’ne kazandırmıştır. Ayrıca sözü geçen eseri 1882 yılında Bahçesaray’da 

bastırmıştır508. Bahsetmiş olduğumuz diğer eserleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ıMuvazene (1874),Rusya Müslümanları 

(1881), Salname-i Türki (1882),Hoca-i Sıbyan (1884), Hergün Gerek Zakonlar 

(1884), Avrupa MedeniyetineBir Nazar Muvazene (1885), İslamlara Dair Ni-

zamlar ve İmtiyazlar (1885),Rusya Coğrafyası (1885), İki Bahadır (1886), Ma-

işet Muharebesi (1886),Halera Vebası ve Onun Deva ve Darusu (1887), Bahti-

yar Nazım (1889),Medeniyeti İslamiye (1889), Garaib-i Adat-ı Akvam (1890), 

Atlaslı Cihanname(1893), Arslan Kız (1894), Kıraat-i Türki (1894), Mektep ve 

Usul-i CedidNedir? (1894), Risale-i Terkib (1894), Rehber-i Muallimin (1898), 

Muhtesarİlm-i Hibas ve Mesail-i Hisabiye (1898), Türkistan Uleması (1900), 

Mirat-ıCedid (1901), Mebadii Temeddunü İslamiyanı Rus (1901), Beden-i İn-

san(1901), İran: Resimli Mecmua (1901), Meşhur Payitahtlar (1901), Usul-

üEdep: Şark ve Arap Kaideleri (1901), Tashih-i Akaidden (1901), Temsilat-

ıKrilof (1901), Malumat-ı Nafiye (1901), Asya’da Komşularımız (1903), Ak-

gülDestesi (1906), Darü’l-rahat Müslümanları (1906), Müslüman Kong-

resi(1909), Rusya’da Milli Türk Mekteplerinin Islahı ve Usul-ü Setiyenin İnti-

şarı(1911)509.  

İsmail Gaspıralı Bey’in Türkçülüğün inşasına katkı sağlaması daha 

doğru bir tabirle ifade edecek olursak hayatını Türkçülüğe adamasının en büyük 

sebepleri arasında hiç şüphesiz ki Kırım’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrı-

larak Rus Hâkimiyetine girmesinin ardından Rusya Türklüğü ’nün kültür ve 

dillerini kaybederek yok olma tehlikesi yaşamaya başlamasıdır510. Bu tehlike-

nin çözüm yolu olarak da gayet temkinli bir şekilde siyasi bağımsızlıktan zi-

yade kültürün ve dilin korunabilmesi amacıyla çalışmalar yürütmüş ve bu 

alanda milli bilincin oluşturulmasında ve gelişiminde engel olan Ruslaştırma 

 
507 HAPLEMİTOĞLU, Necip, Gaspıralı İsmail, İstanbul, Bir Harf Yayınları, 2004. 

s.99. 
508 NAGAYEV, Safter, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik (Gaspıralı ve Türkistan)”, Akt. Bay-

ram Orak, Kardaş Edebiyatlar, Sayı 26, Ocak-Mart, 1994, sayı 26, s.9. 
509 DURAN, Türk Milliyetçiliği’nin Üç İdeoloğu..,s.93.Bu eserlerin serimlenmesinde; 

Necip HABLEMİTOĞLU, Yusuf Ekinci, Kırımlı Cafer SEYDAHMET, Ertuğrul 

YAMAN ve Nadir DEVLET’İN eserlerinden faydalanılmıştır. 
510 DEVLET, İsmail Bey( Gaspıralı), s.76. 
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politikasının yıkıcı etkileri karşında bilinçli bir şekilde hareket etmiştir 511 . 

“Dilde, fikirde, İşte birlik” düşüncesiyle hareket ederek tüm Türklerin fikri ve 

kültürel manada birlikteliğinin zaruri olduğunu ortaya koyarak Rusya Türkleri 

arasında milli bilincin uyanmasında önemli bir rol oynamıştır. Fakat diğer yan-

dan Milli bilincin bu dönemde Osmanlı Türklüğü arasında zayıf olması nede-

niyle bu milli bilincin en kısa sürede Osmanlı Türkleri arasında da tanıtılması 

gayesiyle şu görüşü ifade etmiştir: 

“Siyasi inanç ve görüşümün esası ‘Türkoğlu Türk’ olduğumdur. Önce 

Türkolmadıkça ne aristokrat olurum ne demokrat. Ne halkçılardan olurum ne 

sosyalistlerden. Eğer bana ‘ Halin bedbahttır, Türklük yani kavmiyet, milliyet-

fikrini bırak da saadete nail ol’ deseler, bu yüzden gelecek saadete, bedbahtlığı 

tercih ederim, ben, ben olmamak ne aklıma uyar ne vicdanımayatar.”512 

İsmail Gaspıralı Bey’in Türk olduğunu bu denli ifşa etmesi ve Türklüğü 

savunmasının altında bu dönemde Rusya yönetiminin Türkleri ayrıştırma ve 

ötekileştirme politikasıydı keza tek bir millet olan Türkleri farklı ve değişik 

isimlerle ifade ederek kültürel ve milli olarak bir olan toplumu ayrıştırıp güçsüz 

hale getirerek itaat altına alma düşüncesidir. İşte Gaspıralı, Kırım Türklerine 

Tatar ifadesi kullanılmasına şiddetle karşı çıkmaktadır. Tatar diye bir milletin 

olmadığını Türk Milletinin var olduğunu ifade etmektedir513. Çünkü milli bilinç 

etrafında toplanacak olan Türkleri boyunduruk altında tutamayacağını anlayan 

Rusya Türklere; Tatar, Kırgız, Kazak, Azeri, Özbek, Türkmen, Başkurt gibi 

isimler vererek yıllardır asimileedemediği Türk milletini bu şekilde yok etmeye 

çalışmıştır514. Ama sayılan ve verilen tüm bu isimler ve sıfatlar aslında Türk 

Milleti’ni oluşturan unsurlar olarak karşımıza çıktığını bunların birbirinden 

farklı uluslar olmadığını belirten Gaspıralı, bu isimlendirmelere şiddetle karşı 

çıkarak bunların tamamının Türk olduğunu belirtmiştir. Öyle ki;  

“Dil, lisan itibariyle Şarki Sibirya’nın Yakutları, Sibirya Türkleri, Ba-

raba, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Başkurt, Nogay, Kazanlı, Kumuk, Uygur, Öz-

bek, Tarançı, Sart, Azerbaycan ve Osmanlı namları ile maruf taifeler, Uruğlar 

 
511 ZAHİDULLİN, İldus Kuddüsulı “İsmail Gaspıralı ve Çarlık Hükümetinin Ruslaş-

tırma Siyaseti”, içinde, İsmail Bey Gaspıralı İçin, Ed. Hakan Kırımlı, Ankara, Kırım 

Türkleri Yardımlaşma Derneği Yayınları, 2004, s.31. 
512GASPIRALI, İsmail, Seçilmiş Eserleri-II: Fikri Eserleri, Yay. Haz. Yavuz Akpınar, 

İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2004, s.332. 
513 ARIKAN, Sabri, Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri İşleri Tavsi-

yeleri ve 

Haberleri I,İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2006, s.535-537, 

içinde, İsmail 

Gaspıralı,“Tatar Milleti”. 
514 HABLEMİTOĞLU, Gaspıralı İsmail, s.10. 
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hep Türk dili söyleşirler, hep Türk’türler. Rusya’ ya tabi bulunan Türklere ‘Ta-

tar’ lakabı verilmiş ise de bu bir isnaddır, hatadır. Rusların ‘Tatar’ ve Buha-

ralıların ‘Nogay’ tesmiye ettikleri halklar hakikat-i halde Türk’tür.”515 

Görüldüğü üzere Gaspıralı yapmış olduğu bu Türklük tanımlaması ken-

disinde bulunan milliyetçilik ve milli bilincin en büyük göstergelerinden bir 

tanesidir. Kendine has bir milliyetçilik tanımlaması olmamakla beraber, 

Türk’ün kim olduğunu ve Türk’ü oluşturan kaynak ve etmenlerin neler oldu-

ğunu kurduğu cümlelerden de milliyetçilik anlayışının ne demek olduğunu dik-

kat çekmiş olduğu tarih, din, dil ve kültür öğesinden anlamaktayız. Mesela Gas-

pıralı’ya göre; “Bugün de zaman karışıklığı ile ‘milliyet ve milliyetçilik’ biraz 

dalda ve taldada almış gibi görünür ise de bu hal muvakkattır. Var olan ve var 

olacak milleti setredemeyecektir”.516 Diyerek milli bilince dikkat çekmektedir. 

Önceki sayfalarımızda belirttiğimiz üzere Gaspıralı, siyasi bağımsızlık 

ve birliktelikten ziyade ilk önce dil ve kültür birliğinden bahsetmektedir. Çünkü 

ona göre bu düşünce uygulanmazsa büyük Türk milleti birlik ve beraberlikten 

yoksun kalarak asimile olup diğer milletler tarafından eritilip yok edilecektir517. 

Diğer yandan Gaspıralı’nın bu düşüncelerine karşı çıkıp siyasi bağımsızlık ta-

raftarı olanlara vermiş olduğu cevap da yine dönemin şartlarına göre önem arz 

etmektedir. Şöyle ki; “Bize yasak olan bazı fikirler vardır. Bunları gelecek ku-

şaklara bırakalım; biz önce manevi birliği sağlayalım, dillerimizi birleştirelim. 

Siyasi birliği başkaları düşünsün.”518 Ona göre siyasi bir birlikteliğin oluşabil-

mesi için ilkönce milli bilincin Türk Milletinde iyice yerleşmiş olması gerek-

mektedir. Çünkü döneme baktığımız zaman Türklerde Milliyet bilincinden zi-

yade ümmet bilinci hâsıl olmaktaydı. Zaten dönemin aydınları da milliyet bi-

lincini aşılamak adına dini söylemler kullandığı görülmektedir bundaki temel 

amaç ise Rusya yönetiminin dikkatini ve tepkisini çekmemek amaçlanmıştır. 

Diğer yandan Gaspıralı, yersiz ve olgunlaşmamış zamanlarda ifade edilen bu 

tür söylemlerin ileriye yönelik yapılacak olan girişimlerin önüne engel olacağı 

düşüncesindedir. Yapmış olduğu kongrelerin kapalı oturumlarında bu konula-

rın üzerinde fazlasıyla durarak; “…erişilmesi güç birlikleri bayrak edinmek, 

mümkün olan birliklerin altyapısını gerçekleştirebilmenin de altyapısını tehli-

keye atardı. Kaldı ki, o altyapı olmaksızındaha ilerisi zaten olmazdı.”519 Bu 

 
515 YÜKSEL, Zuhal “ Gaspıralı ve Dil Birliği” , İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp 

Sempozyumları-Bildiriler, Yay. Haz. Dündar Karaca, Ankara, Türksoy Yayınları, 

2003, s.31-32. 
516ARIKAN,Kendi Kaleminden İsmail Bey,.s.132. 
517 ORTAYLI,  İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı s. 17. 
518 AKÇALI, Pınar, “Türk Kimliğinin İki Öncü İsmi: İsmail Bey Gaspıralı Ve Ziya Gö-

kalp”, İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları-Bildiriler, Yay. Haz. 

Dündar Karaca, Ankara, TürksoyYayınları, 2003, s. 13. 
519KIRIMLI, İsmail Bey Gaspıralı ve Birlik Kavramı Üzerine, s.22. 
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sözlerinden de anlayacağımız üzere ilk Türk milliyetçileri yani Türk milliyet-

çiliğinin mimarları olarak gördüğümüz bu aydınlar zamanlarının şartlarına göre 

ilk önce bir bilinç ve daha sonrasında ise kendilerinden sonra gelecek nesiller 

için bir ülkü bırakarak siyasi birlikteliğin temelini atmış oldukları görülmekte-

dir520.   

Kendi döneminde ileri görüşlülüğünü her defasında ortaya koyan Gaspı-

ralı, gelecekte bir gün Türkler arasında bir birlikteliğin olabileceği ülküsünü 

hep içerisinde taşımıştır fakat bunun oluşması içinde kuru kavga ve gürültü de-

ğil özverili bir şekilde çalışılması gerektiğini de öne sürmektedir521.  

“Avrupa basınında bizlere ‘millet-i cedide’ diyorlar. Bu millet-i cedide-

nin yüksek isteği ‘gayesi’ nedir? Bugün tayinolunmamış belli değil, düşünceye, 

ağza gelmeyen madde budur. Nedir bu? Bugün bilinmez. Hayal edilse söylen-

mez. Yazılmaz. Fakat on on beş yıl geçer mi, geçmez mi, bu madde, bu gaye 

demir kazık yıldızı gibi yol göstermeye başlar zannederim. gayretve hazır-

lık.”522 

Türkçülüğün Oluşumu sürecinde hep gerçekçi ve hep durumun vahame-

tine göre hareket eden Gaspıralı İsmail Bey, milliyetçilik anlayışını bu doğrul-

tuda oluşturmuştur523. Gaspıralı’ya göre; “Rus Çarlığı’nın engellemelerine ma-

ruz kalıp, hiçbir şey yapamadan yok olmaktansa, mümkün mertebe Rus Çar-

lığı’nda yaşayan Türkler’in milli uyanışlarını sağlayacak, milli kimliklerini ko-

rumalarını sağlayacak adımlar atmayı daha uygundur.” Şeklinde tasavvur et-

miştir. Çünkü İsmail Gaspıralı Bey, “Kafdağı, heybedolu azıksız geçilmez ol-

duğundan yalınayak yola çıkmak akıl dışıdır.” Böylece siyasi bağımsızlık ve 

birliktelik için akla ve mantığa uygun yollar tercih etmek gerekmektedir. Öyle 

ki millet fikrinin oluşmadığı toplumların çağın şartlarına ayak uyduramayarak 

gelişemeyeceğini belirtmektedir. Bunun içinde milletin zihniyetinin geliştiril-

mesi ve medeniyet yolunda mühim mesafelerin kat edilmesinin gerekliliğini 

düşünmektedir524. İlber Ortaylı bu konu hakkında İsmail Gaspıralı Bey’in Rus 

Çarlığı’nda başlatmış olduğu Türkçülük Hareketini; 

“… Milletimizi kurtarmayı, kültürümüzü diriltmeyi ve hürriyetimizi hak 

etmeyi öngören bir akımdı. 19. yüzyıl milliyetçi akımları içinde modernleşmeyi, 

hürriyet ve bağımsızlığı, sosyal adaleti ve kültür birliğini öngören, yegâne re-

alist, ilmi, beşeri ve ilerici akımdı”525şeklinde tanımlamaktadır. 

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde Osmanlıcık, İslamcılık, Türkçülükten 

daha ön planda iken Rusya Türkleri arasında ise Kırgız, Kazak, Tatar, Başkurt, 

 
520 YAMAN, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe.., s.38. 
521 YAMAN, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe..,s.39 
522 ARIKAN, Kendi Kaleminden İsmail Bey..,s.436-437 
523KIRIMER, Gaspıralı İsmail Bey..,s.47 
524 HABLEMİTOĞLU, Gaspıralı İsmail, s.33. 
525 ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı,s. 9 
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Çuvaş, Özbek, Türkmen gibi boylar arasında kavmiyetçilik ön plana çıkarıl-

mıştır526. Bunun da sebebi Türkler arasında tek dilden ziyade yerel şiveler ko-

nuşulmaktaydı bu da ortak bir paydanın ve milli bilincin oluşumundaki en bü-

yük engeldir. Ve bu boylar kendi müstakil dillerini geliştirerek müstakil bir 

millet olma amacı gütmekteydiler. Çoğu zaman da Rus Çarlığı Yönetimi bu 

durumu destekliyordu ve Rus Çarlığı’ndan destek gören Türklerde mevcut-

tur527.Türkler arasındaki bu ayrışma ve parçalanma durumunun farkına varan 

Gaspıralı, Türk Milleti’nin bekası için ortak bir dilin oluşturulmasının önemi-

nin sürekli altını çiziyordu528 . Lakin ortak bir dilin oluşturulmasında ki en 

önemli husus bu dilin herkes tarafından anlaşılabilecek düzeyde olması gerek-

mektedir; “…eserlerimizi mümkün kadar lisanı Türki ile yazıp Arabi, Farisi, 

ve gayrı lûgatlardan kaçarız ki; âlim olmayan adamlar dahi yazdığımızı oku-

yup anlasınlar.”529 Diyerek Türkçesi bulunan her kelimenin diğer lisanlardaki 

karşılığını kullanmanın anlamsız, yersiz ve hatta edebi bir cinayet olduğunu 

düşünmektedir530. Burada şunu belirtmekte fayda görüyoruz ki kullanılacak 

kavramlar Türkçe olmalı ve halkın anlayabileceği sadelikte yazılmalıdır Türk 

toplumunun her kesimi tarafından anlaşılabilmedir. Şöyle ki;  

“Bizim yolumuz avam taraftarı bulunmak olduğundan, biz bütün siyasi 

ve sosyal fikirleri avama anlatmak taraftarıyız. Bizce bu iş bir lisan için değil, 

bütün hayati meseleler içindir. Yüzyılımız şimdi kamuoyu yüzyılı olduğundan 

ve memleketin ıslahı, milletin Rönesansı bütün millet fertlerinin fikirlerinin ye-

nileşmesiyle hâsıl olacağından, bizim görüş açımızdan milletini seven her 

Türk’ün yazdığı her makaleyi, Anadolu Türkleri’nin anlayacağı dilde yazması 

lazım gelir.”531 

Bu eğitimi de gerçekleştirmek manasında ise “Usul-ı Cedid” hareketini 

başlatmıştır. Bu okulların amacı çağdaş usullerle eğitim yapmak ve modern ça-

ğın gerisinde kalan Türkleri bilinçlendirmek ve bu doğrultuda eğitmekti. Me-

sela bu konuyu Gaspıralı’nın söylemiş olduğu şu sözden anlamak mümkündür: 

“Âlimin mürekkebi şehidin kanından kutsaldır”532 yani eğitim ve öğretim o ka-

dar önemlidir ki şehitlik mertebesi kadar kutsaldır düsturuna dönüşmüştür. Ay-

rıca “Hâkim bir milletin mahkûm düşmesi, mahkûm bir milletin yok olması 

mektepsizlikten ileri gelir.”533Diyerek de yine milliyetçiliğe atıfta bulunarak 

milli ideolojinin yerleşmesi manasında yine eğitime vurgu yapmaktadır. Bu 

 
526 KIRIMER,Gaspıralı İsmail..,s.41. 
527 KIRIMER, Gaspıralı İsmail..,s.43-44. 
528 KIRIMER, Gaspıralı İsmail..,s.44-45. 
529 KIRIMER, Gaspıralı İsmail..,s.45. 
530 YAMAN, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe.., s.73, içinde, İsmail Gaspıralı,“Lisan 

Mes’elesi”, Tercüman, 11 Ağustos 1896, sayı 31, s.1. 
531 ARIKAN, Kendi Kaleminden İsmail Bey s.363. 
532 GASPIRALI, Seçilmiş Eserleri-II: Fikri Eserleri, s.121. 
533 HABLEMİTOĞLU, Gaspıralı İsmail, s.76. 
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okulların diğer bir misyonu ise belirtmiş olduğumuz Türklerin kullanmış ol-

duğu şiveler ve söyleyişin giderilmesidir. 

“Umumen Türklerin aslı nesli birdir. Zaman ve mekân ihtilâfıyla şive ve 

âdetlerimize ihtilâf peyda olmuştur. Bu ihtilâf, birbirimizi anlayamayacak de-

receye gelmiştir. Bundan sonra okullarımızı edebî dili bir olan hizmet edecek 

hâle getirmek lâzımdır. Kongrenin mektep ve medrese komisyonu tarafından 

hazırlanmış olan lâyihasında ilkokullarımız için dört sene süren öğretim tayin 

olunmuştur. Bunun üç senesinde sadece mahallî şive ile öğrenim icra edilip, 

son senesinde umumî Türk lisanı ile yazılmış kitaplar okutulmalıdır. Bu sayede 

yavaş yavaş muhtelif şive ve lehçeler birleşmiş olur."534 

Rehber-i Muallim (öğretmen rehberi) adında risale haline getirilen Usul-

ı Cedid eğitim yöntemi on madde halinde sıralanmaktadır: 

“1. Çocuklar yedi yaşına gelmeden okula kabul edilmez.  

 2.Çocuklar okula aynı zamanda başlarlar ve yılsonunda yapılan imti-

handa başarılı olanlar bir üst sınıfa geçebilir, başarısız olanlar sınıf tek-

rarı yaparlar. 

 3.Bir sınıf en fazla kırk öğrenciden oluşur. 

 4. Öğrencinin okula kabulü yılda iki kez yapılır, her zaman okula öğ-

renci kabul edilmez. Okulun başlama ve bitiş zamanı da vilayetin duru-

muna göre belirlenir.  

5.Günde beş ders ve dersler arası on dakika teneffüs olmalıdır.  

6.Okul, Cuma günleri ve ayrıca bayramlarda birer hafta tatil edilmeli-

dir.  

7.Senede on ay ders yapılmalı, yazın iki ay tatil olmalıdır.  

8.Öğrencileri sıkmadan ve yormadan ders yapılmalıdır. Bunun için ders-

ler 45 dakika ile sınırlı tutulmalıdır.  

9.Öğrencileri azarlamaya, dövmeye gerek yoktur. Gerektiğinde sözlü na-

sihatedilebilir.  

10. Okulun fiziki şartlarına özen gösterilmeli, okul pencereleri büyük ol-

malı ve sınıflar aydınlık olmalıdır.”535 

 
534 TOKSOY, Ahmet “XX. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası ve İsmail Gaspıralı” Orkun 

Dergisi, sayı 45-46, 2001, (erişim): http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspi-

rali/yazilar/atoksoy.htm, 30 Kasım 2015, içinde, İsmail Gaspıralı, “Hoca-i Sıbyan” 

s.5. 
535 TEMİZYÜREK, Fahri “Osmanlı Mekteplerinde Cedidcilik Hareketi ve Türk Dün-

yasına Yansımaları’’, İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları-Bildiriler, 

Yay. Haz. Dündar Karaca, Ankara, Türksoy Yayınları, 2003, s. 78. 
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İsmail Gaspıralı Bey, modern tarzda eğitim öğretim sürdürdüğü bu okul-

larda kendinin icat etmiş olduğu sistemle, eski tarz eğitim öğretime göre daha 

çabuk ve etkili sonuçlar almıştır öyle ki bu okullarda eğitim gören çocuklara 

kırk gün gibi kısa bir süre zarfında okuma yazmayı öğretmeyi başarmıştır. Bu 

başarısı karşısında ilk önceleri kendisine çağdaş eğitim verdiği gerekçesiyle 

şiddetli bir şekilde karşı çıkan zümrenin de tezlerini çürüterek halkında katılı-

mıyla bu ortaya koymuş olduğu eğitim siteminin başarısını ispatlamıştır536. 

Böylelikle bu başarı karşısında büyük bir şekilde etkilenen tüccar ve zengin 

kesimi de Gaspıralı’ya destek göstermeye başlamış ve bu sayede Usul-ı Cedid 

okulları Rusya’da hızla çoğalarak Rusya Türkleri arasında saygınlık ve itibar 

kazanmaya başlamış olup Gaspıralı’nın Milliyetçilik düşüncesini yaymak için 

uygun bir ortam sağlamıştır537. 

Okullar öyle bir vasfa bürünmüş ve taraftar bulmuştur ki bu dönemde 

Usul-ı Cedid okullarının sayısı beş bin civarına ulaşmış olup buradan da anla-

yacağımız üzere bu artış aslında Gaspıralı Bey’in en büyük başarıları arasında 

sayılabilir538. Bu başarının temelinde hızlı ve çağdaş eğitimin yanı sıra pozitif 

ilimlere de yer vermesiydi. Çünkü Gaspıralı Bey’e göre çağdaş seviyeye gele-

bilmek sadece dil ve din dersleri ile olmayacak bunların yanında Batı’da öğre-

tilen beşeri ilimler ve fen bilimlerinin de Usul-ı Cedid okullarında okutulması 

mühim bir yer teşkil etmekteydi. Nitekim bu okullarda sadece dil ve din dersleri 

verilmemiş fen, matematik, coğrafya, tarih vb. derslerde okutulmuştur. Tüm bu 

gelişmelerin yanı sıra bu okulların bir diğer fonksiyonu da karma eğitim siste-

minin uygulanıyor olmasıdır. Yani bu okullarda kız çocuklarının da eğitimine 

büyük ölçüde yer verilmekteydi.  Gaspıralı; 

“Türk kadınına hürriyet ve erkeklerle eşitlik sağlamak gerekliliğine ina-

nır. Gaspıralı’nın gözünde milletin anaları, milletin birinci mürebbileri -terbi-

yecileri- kadınlardır; kadınlar hayatı anlamayacak olurlarsa, çocuklarını ha-

yata kabiliyetli olarak yetiştiremezler. Milletin yarısı, kadınlarıdır; onlar hayat 

ve faaliyetten uzak kalırlarsa, milletin hayat ve faaliyeti de yarım kalır.”539 

İşte bu nedenledir ki Rusya Türklüğü bu dönemde önemli eğitim ve çağ-

daşlaşma adımları atarak ilk önce kendi milli varlığını tanımayı daha sonra da 

bağlı olduğu Rusya’yı daha sonra da dünya toplumları arasında kendi kimliğini 

oluşturmaya Türk Milleti’nin varlığını ortaya koymuş ve kültürel düzeyde yük-

selmeye başlamıştır. Fahri Temizyürek’in aktardığına göre Usul-ı Cedid okul-

larının ortaya koyduğu faydalar arasında başta gelenleri şu şekilde sıralamak-

tadır; 

 
536 SARAY, Mehmet, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında, İstanbul, 

Dil ve Kültür Birliği, Çantay Kitabevi, 2003, s.31-32. 
537 DEVLET, İsmail Gaspıralı Dönemi Ve Ruslarla Uzlaşma, s.14. 
538 SARAY, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e..,s.42. 
539 AKÇURA, Türkçülük…,s.90. 



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA| 120 

“1. Eğitim alanında yapılan reformlarla milli okulların açılması sağ-

landı. 

2. Açılan bu okulları maddi ve manevi açıdan desteklemek amacıyla ha-

yırcemiyetleri kuruldu. 

3. Türk dünyasını ortak bir dil etrafında birleştirme ideali çerçevesinde 

milli birbasın oluştu. 

4. Okur-yazar oranı artırılarak halkın eğitim seviyesi yükseltildi. 

5. Kız çocuklarının okutulmasına önem verildi. 

6. Müslüman cemiyetin yaşam tarzı modernleşti. 

7. Milli aydınlar zümresi oluştu.”540 

İşte bu sıralanan faydalar neticesinde Milliyet şuuru oluşmaya başlayan 

Rusya Türkleri arasında meydana getirilen birleştirici en önemli unsurun dil ve 

eğitim olduğu ortaya konmuş oluyordu. Çünkü eğitimsiz kalan bir millet çürü-

meye ve yok olmaya mahkûm hale gelip diğer milletlerin kölesi olacağı Gaspı-

ralı tarafından biliniyordu. Eğitim, toplumu güçlü kılar dilde birliktelik şuuru 

ortaya koyar düsturuyla “Dilde, fikirde, işte birlik” amacıyla tüm dünya Türlü-

ğünü bağdaştıracak ve tüm dünya Türklüğüne seslenecek olan “Tercüman Ga-

zetesi” aslında ortak bir dil ve kültür oluşturma şuurunun neticesidir541.  Gas-

pırlı’ya göre; “Türkler hayatta kalmak istiyorsa dil birliğini sağlamaları gerek-

mektedir”542 fakat bu dönemde gerek coğrafi şartlardan dolayı veya gerekse ta-

rihsel uzaklıktan dolayı ya da diğer milletlerle kurulan ilişkilerden dolayı Türk-

ler arasında şive farklılıkları olmakla beraber aslında kullanılan dil köken ma-

nasında aynı kökten beslenmektedir. Ve Gaspıralı bu ortak köken benzerliğini 

iyi tahlil edip Türkçenin daha kullanışlı ve işler hale getirme amacıyla çalışma-

lar yaparak tüm Türklerin kullanabileceği ve tüm Türkler tarafından anlaşılabi-

lecek bir hale getirilebileceği ortak bir dilin meydana getirilebileceği inancına 

sahiptir: 

“Milletimizin eseri olan dilimiz, edebiyatça işlenmemişse de eğitime ve 

kavaide-kurallara- gelecek dildir. Gayet nazik Tatar türkülerinden, Nogay 

cönklerinden, Kırgız ve Türkmen cırlarından anlaşılır ki, eğer dilimiz usta bu-

lup, kaleme alınıp işlenirse, şimdikine göre çok dereceli parlak ve kullanışlı 

olur. Muradımız dilimizi diriltmektir.”543 

Belirttiğimiz üzere Türklerin kullanmış oldukları yerel şiveler iyi bir şe-

kilde işlenirse ortak bir Türkçenin oluşturulması mümkündür. Buna en büyük 

 
540 TEMİZYÜREK, Osmanlı Mekteplerinde Cedidcilik.., s.79. 
541 ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı,s.16. 
542 SARAY, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e..,s.53. 
543 AKÇURA, Türkçülük…,s.89 
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hizmet sağlayan Tercüman Gazetesi, ortak bir Türkçenin oluşturulmasına hiz-

met vermek amacında olsa dabunu sağlayamamış fakat Türklerde milliyet şuu-

runun oluşumunda ve Milliyetçilik fikrinin filizlenmesinde büyük katkılar sağ-

lamıştır. Yusuf Akçura’da Tercüman Gazetesi’nin bu hizmetlerine vurgu yapa-

rak İsmail Gaspıralı Bey’in bu faaliyetlerini takdir etmektedir: 

“Zannımca bütün Türklük görüşünü ilk evvel meydana çıkaran, eski Kı-

rım Hanlıklarının bugün terk edilmiş ve unutulmuş, adeta dünyadan arı ve uzak 

gibi yaşayan küçük başkentlerinde haftada bir defa yayınlanan ufacık bir ga-

zete olmuştur. 30 yıl önce Bahçesaray’da çıkmaya başlayan bu küçük gazete 

Tercüman’dır. Tercüman’ın yazar ve yayıncısı ise Kırım Mirzalarından Gaspı-

ralı İsmail Bey’dir. İsmail Bey bütün Türk âlemini göz önünde tutarak, ona göre 

çalıştı. Tercüman’a göre Kazan Tatarı, Orta Asya Sartları, Tarancıları filan 

yoktur; bir dine inanan, bir dille konuşan ‘Türkler’ vardır.”544 

Dilde birliğin oluşturulmasında örnek alınan şive Osmanlı Devleti’nin 

başkenti olan İstanbul Türkçesidir. İstanbul Türkçesi çerçevesindedilin sade-

leştirilerek ve ağdalı ibareler atılarak ortak bir Türkçe vücuda getirilmesi tasar-

lanmıştır. İşte bu tasarı daha sonra bu düşünceden uzak olan Osmanlı Türkleri 

içinde ilham kaynağı haline gelecek ve Cumhuriyet dönemindeki dil devrimine 

kadar uzanan bir süreçte gelişim gösterecektir. Ahmet Toksoy’un belirttiğine 

göre dilde sadeleşme üç konu başlığı altında sıralanmaktadır: 

1. Yaşayan Türk lehçelerinin mahallî kelimeleri, Osmanlı Türkçesinin 

en gelişmiş şekli olan İstanbul şivesine uydurularak kullanılmalıdır. 

2. Mümkün mertebe yabancı dil ve kaideler Türkçeden çıkarılmalıdır. 

3. Okur-yazarlar tarafından anlaşılmayan Arapça ve Farsça tabirler 

tasfiye edilmelidir.545 

İsmail Gaspıralı, Bakû’deHayat gazetesini çıkaran Ali Merdan Topçu-

başı’nagönderdiği mektubunda, edebî dilin önemini şu sözlerle ifade eder: 

“İnsanları tefrik eden üç şey vardır. Biri mesafe uzaklığı, biri din başka-

lığı ve biri dilsizliktir. Bundan 25 sene evvel, ahvâl-i milliyemizi mülahaza ede-

rek zayıf başımla dertlerimize derman izlemekte gördüm ki, dinimiz hep bir ise 

de mesafe ile dilsizlik bizleri tefrik ediyor. Medeniyet eserlerinden olan vapur-

lar, demiryolları ve telgraflar, sene be sene mesafelere galebe geldikleri dahi 

görülüp, ayrılığımızın sebebi ancak “dilsizlik”, yani edebî dilimizin olmadığı 

baş sebep olduğu, gün gibi ortaya çıktı.”546 

 
544 AKÇURA, Türkçülük…,s.92. 
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Ayrıca İsmail Gaspıralı Bey’in konuşulduğu veya yazıldığı zaman Türk 

coğrafyasının en doğusundan en batısına kadar, özelde yani İstanbul’daki ha-

maldan, günlükçüye veya kayıkçıya, oradan Doğu Türkistan coğrafyasındaki 

sütçüden deve çobanına kadar herkesin idrak edeceği bir dilin gerekliliğini sa-

vunuyordu547. Ayrıca bu yolda dönemin şartlarına uygun bir şekilde dile getir-

diği ve 1914 yılının 27 Haziran günü İkdam Gazetesi’nde Gaspıralı ile yapılan 

İbret Alınacak Sözlerbaşlıklı röportajda şunları ifade etmektedir: 

“Eğer Türkler (Anadolu Türkleri) dillerini biraz daha sadeleştirmiş, 

okumayı ve imlayı öğretecek şekilde ünlü harfleri kullanmaya başlamış 

olsalardı, 5-6 seneye kadar Rusya Müslümanlarıyla dilleri kesinlikle bir-

leşmiş olurdu. Bundan doğacak faydaları izah etmeye gerek yoktur sanı-

rım.”548 

Bu ifadelerle bizde, aslında Anadolu Türklerinin dilde sadeleşmeye 

önem vermediklerini bu nedenle de Türkistan Türklüğü ile arasındaki bağların 

istenilen seviyede sağlamlaştırılamadığı düşüncesini oluşturmaktadır. Belki de 

bunun en büyük nedeni Anadolu coğrafyasında hâkim unsurum hala Türk Mil-

leti olması ve Türkistan coğrafyasında ise hâkim unsurun Ruslar ve Çin yöne-

timleri olduğundan kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu nedenlerle de her geçen 

gün bu tek bir millete mensup toplumların giderek uzaklaşması neticesini do-

ğurmaktadır. Yine Anadolu’daki yani Osmanlı Devleti’nde bulunan Türkçü ay-

dınlarla da irtibata geçerek Türkçülük adına yapılan çalışmaları desteklediği 

görülmektedir. Örneğin; 1889 yılının 12 Mart’ında kaleme aldığı ve Mehmet 

Emin Yurdakul’a göndermiş olduğu mektubunda Mehmet Emin Yurdakul’un 

Füzuyat’ta yayımlanan sade Türkçe ile yazılan şiirlerine destek vermekte ol-

duğu görülmektedir. Bunu da şu şekilde ifade etmektedir: 

“Şiirlerinizin dilinden başka, fikirleri de İstanbul’un ‘ay yüzlü’ ve ‘kara 

saç ile mavi göz’den ibaret şiir eserlerinin hepsinden üstündür. Cübbe-

leri kıyamet olan efendilerin; bastonları, ceketleri alamet olan şık beyle-

rin tarzına zıt, sade ve kaba(!) Türkçe’yle yazmak büyük cesarettir. Men-

sur ve manzum eserler arasına böyle sistemli bir eser kazandırmak, Türk 

âlemine büyük bir hizmettir. En içten tebriklerimi sunuyorum. Türk âle-

mine dediğim abartı sanılmasın. Abartmayı ne severim, ne de ederim. 

Çünkü şiirlerinizi Edirne, Bursa, Ankara, Konya, Erzurum Türkleri an-

layıp lezzetle okuyabilecekleri gibi; Tiflis, Tebriz, Şirvan, Horasan, Tür-

kistan, Kâşgar, Deşt-i Kıpçak, Sibirya, Kazan ve Kırım Türkleri de oku-

yacaktır ki, bu şerefe Fuzûlî ve Nâbî bile nail olamadılar. 40-50 milyon-

luk ve 30 asırlık âleme ilk kez bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz 

ki, bu sizin için bir şeref, bizim içinse bir saadettir! Tekrar tebrik ediyo-

rum. Tercüman gazetesinin çabası da bu yolda hizmettir. Sade ve kaba(!) 

 
547 KIRIMER, Gaspıralı İsmail Bey..,s.98. 
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Türk dilidir ki, Dersaâdet’in hamal ve kayıkçılarına, Doğu Türkis-

tan’daki Türk devecilerine ve çobanlarına gazeteyi tanıtmıştır. Kazan ve 

Sibirya’da olduğu gibi, Tebriz ve Horasan’da da Bahçesaray dilini öğ-

renmeye meyil doğurmuştur. İstanbul edebiyatının sistemsiz devamından 

ve dudu kuşu dilinden usanmış, kararmıştım. Şiirleriniz büyük teselli 

oldu. Bunun için Allah sizden razı olsun. Size kardeşçesine gazetemi tak-

dim ediyorum..”549 

İsmail Gaspıralı Bey’in bu çabaları sonucunda Türklük ve Türkçülük 

manasında yanan kıvılcım tüm Türk coğrafyalarını sarmaya başlamıştır. Buna 

paralel olarak birçok gazete, kitap ve makaleler yayınlanmaya başladı. Bunlar 

arasında sıralayabileceğimiz eserler ve yazarlar arasında şunları sıralayabiliriz: 

“Kazan yazarlarından Akyiğitzade’nin 1886’da basılan Hüsamettin 

Molla hikâyesi, Zahir Bigiyef ’in 1896’da çıkan Güzel Hatice romanı, 

Alime Tilbanat Hanım’ın 1898’de ikinci baskısıçıkan Muaşeret Âdâbı, 

daha sonraları yayınlanmış olan Sadri Maksudî ’nin Maîşet hikâyesi, 

Ayaz İshakî ’nin bazı eserleri, Fatih Kerimî ’nin bütün yazıları, Abdullah 

Tukay’ın bazışiirleri, Tercüman Türkçesinin etkisindeydi. Kırım’da Os-

man Akçokraklı’nın 1899’da basılan Hikâyet-i Minkecan Hanım Türbesi 

ve daha sonra yayınlanan Kırım Koncalarıeceğimiz1901’de Seyit Abdul-

lah Özenbaşlı’nın Olacağa Çare Olmaz ve Hasan Sabri Ayvazof ’un Ne-

den Bu Hâle Kaldık? piyesleri ve Nasıl Tedris? adlı eseri, Tercüman 

Türkçesi kullanılarak kaleme alındı.20 Ayrıca, Hâdi Atlasî ’nin Süyüm-

bike, Kazan Hanlığı ve Sibir Hanlığı eserleriyle, Zahir Bigiyef’in Mave-

raünnehirde Seyahat ve Günah-ı Kebâir eserleri de yine bu Türkçe esas 

alınarak yazıldı.”550 

Türk milli birliğinin oluşturulması hakkında böyle düşüncelere sahip 

olan İsmail Gaspıralı Bey bunun yanında Avrupa yani Batı medeniyetinin de 

yakından incelenmesi ve iyi bir tahlil süzgecinden geçirilmesi görüşündedir. 

Nitekim İsmail Gaspıralı Bey’e göre medeniyet insanların güven içerisinde re-

fah seviyeleri yüksek ve huzur içerisinde yaşadıkları ortamdır. Medeniyetin öl-

çütü ise sanayileşmiş, endüstri ve ticarette ilerlemekten ziyade medeniyetten 

faydalanan insanların sayısı ve yararlanma miktarıdır551. Diğer yandan Avrupa 

medeniyetinin Roma ve Yunan medeniyetinin devamı olduğunu ileri süren İs-

mail Gaspıralı Bey, kendisinin tanımını yapmış olduğu medeniyetten yani hal-

kın refah ve mutluluğunu gözetmekten ziyade az miktardaki yönetici zümrenin 

refah ve mutluluğunun esas alındığı görüşündedir552. Yine Gaspıralı’ya göre 

 
549 KIRIMER, Gaspıralı İsmail Bey, s. 97-98. 
550 TOKER, ’İsmail Gaspıralı ve “Dilde..,s.39-40. 
551 KIRIMER, Gaspıralı İsmail..,s.133-139. 
552 GASPIRALI, Seçilmiş Eserleri-II: Fikri Eserleri..,s.64. 
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Avrupa medeniyetinin iddia edilenin aksine kendine özgü bir medeniyetinin ol-

madığını Yunan ve Roma medeniyetlerinin bir davamı niteliğinde olup bunun 

yanında da gayrı insani ve gayri hukuki davranışların mirasçısı konumunda-

dır553. 

Hristiyanlıkla birlikte Avrupa medeniyeti gelişme göstermişse de teme-

linde çok büyük farklılıklar meydana getirmemiştir. Bu kapsam içerisinde 

Roma asilzadelerinin yerini Baronlar ve Şövalyeler, Ruhban sınıfının yerini ise 

Kilise ve kilise üyeleri almıştır. Önceden beri getirilen hukuksuzluk, bahtsızlık 

ve insan mutsuzluğu olduğu gibi devam etmeye ve asillerin refahı gözetilmeye 

davam edilmiştir554. Geçen yüzyıllar içeresinde Avrupa bilim, sanat, ticaret ve 

ekonomide ilerlemiş olmasına rağmen medeniyet ölçütü içerisinde Londra ve 

Paris’ten örnekler vererek hala belli bir zümrenin refah ve mutluluk içerisinde 

yaşadığını fakat halkın hala fakirlik ve mutsuzluk içerisinde olduğunu düşün-

mektedir. Gaspıralı’ya göre bilim, sanat ve ticarette gelişmiş olmak medeniyet 

seviyesinin ölçütü değildir. Medeniyet ondan faydalanan insan nispetinde ölçü-

lür ve temelinde insan hakkaniyeti yatmaktadır555. 

Bu sebeplerden ötürü on dokuzuncu yüzyılı hükmü altında bulunduran 

kapitalizm temelli eşitlik anlayışına da şiddetli bir şekilde karşı çıkar ve eleşti-

rir. Buna göre: 

“Bir mizan alalım da Avrupa’da göreceklerimizi çekelim. Hesap ve çe-

kiye gelir mi acaba? Roçilt gibi on on beş adamın milyonlarla servetine 

mi taaccüb edelim, on on beş milyon ahalinin ölümlük iki arşın toprağı 

olmadığına mı şaşalım. Londralı bir leydinin, bir Paris hanımının ter-

biye, letafet ve nezaketine mi hayran olalım; Londra ve Paris sokakla-

rında vücut ve ırzını müzayede etmekte olan defter mucibi 150.000 fahişe 

kadınlara mı dikkat edelim? Birineklerinin bizim on inek kadar süt ver-

diğini mi tahsin kılalım, yüzde doksanının bir ineğe sahip olamadıkların-

dan mı ibret alalım. Milyonlar sarfedip cihatı muhtelifede nasraniyete 

davet ve tergibe mi bakalım, Avrupa’nın kiliseye ve incile imanı kalma-

dığına mı hayran olalım? Güya hürriyet için yaptıkları muharebeleri mi 

seyredelim, biçare Alsasloren bakire kızlarının Paris’te elli franga kadar 

satıldığını mı mizan insafa çekelim.”556 

Ona göre Avrupa medeniyeti yaşlı bir yapıya sahip durumdadır ve birçok 

tecrübeye sahiptir. İslam toplumu ise Avrupa’nın bu birikiminden ders çıkar-

malı bu ders çıkarmanın yanı sıra bunları göz önünde tutarak Avrupa’dan ne 

görürse almamalı seçici olmalıdır. Avrupa’dan alınacak olan eserlerin vicdan 
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ve hakkaniyete uygun uygunluğuna göre alınmalıdır557. Ve yine İsmail Gaspı-

ralı Bey’in,“Türk milletinin eski gelenek ve göreneklerinin, milli sanatının ay-

nen kalmasına, Batı medeniyetinin sadece ilim, teknik ve fen alanlarında uyul-

masına, kısacası Türk milletinin dejenere olmadan medeni Avrupa medeniyet-

leri seviyesine ulaşmasına taraftardı.”558 

Anlaşılacağı üzere İsmail Gaspıralı Bey’e göre İslam dünyasının bu denli 

geri kalması, kötü ve çağ dışı yönetilmesinden, yani siyasal nedenlerden dolayı 

sosyal zeminden kaynaklanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkler, 

Rumlar, Yahudiler, Ermeniler aynı siyasi oluşum tarafından yönetiliyor olsa da 

Türkler ticaret dışında diğer sanat dallarıyla uğraş göstermişse de bunlarda da 

pek başarılı olamamıştır. Bu nedenlerin zemini ve sebepleri iyi tahlil edilip 

araştırılması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir559. Bu nedenler araştırıldığı 

zaman ise Müslüman Türklerin geri kalmışlığının temelinde daha doğrusu Av-

rupa’nın gerisinde kalmasının başlıca nedeni ekonomik etmenler sıralanabil-

mektedir. Böylece İslam Dünyası’nın sorunlarına değinirken, dünya çapında 

isim yapmış zenginliğe kavuşmuş bir Müslüman tüccar, sanayici veya iş ada-

mının bulunmayışına dikkat çekmektedir560. Nitekim Müslümanlar ve Türkler 

ile yüzyıllarca bir arada yaşayan Ermeniler, Gürcüler, Rumlar ekonomik olarak 

büyük bir yol kat etmelerine rağmen Müslümanlar yani Türkler ne yazık ki bu 

alanda pek bir gelişme gösterememiştir. Bunun başlıca nedeni İsmail Gaspı-

ralı’ya göre; “ne İslamiyet ne de Türklük, Araplık Farslık ya da Hinduluk’tur. 

Çünkü İslamiyet, ilerleme ve medeniyetin kaynağıdır. Bu milletler de geçmişte 

birçok başarıya imza atmışlar, bilimde, ticarette ve sanatta oldukça ileri git-

mişlerdir.” Bu geri kalmışlığın nedeni Gaspıralı’ya göre cehalet, eğitimsizlik 

ve atalettir.”561.Ona göre İslamiyet’te, Türklükte gelişimin önünde hiçbir engel 

teşkil etmediğigibi tarihte Türkler, Rusya’dan eğitim öğretim almadan önce 

dahi ilimde, fende, edebiyatta ve sanatta ileri düzeydeydiler. Yani ;  

“Yeni düşünceleri ve idealleri benimsemek milli ve dini mirasımızda var 

olan iyi ve yararlı şeyleri reddetmekdemek değildir. Halkımıza gerçekten 

hizmet etmeyi dileyenlerimiz bizim kendi düşünce ve ideallerimizde neyin 

iyi ve yararlı olduğunu ayırt edebilmede istekli olmalılar. Siyasal lider-

lerimiz ve önde gelen eğitimcilerimiz geleceği benimseyerek de Müslü-

manlığa hizmet edebilirler. Dini liderlerimizin ve imamlarımızın geçmişe 

odaklanmalarına gerek yoktur. Ancak, tüm güven ve umudu sadece Al-

lah’a dayandırmanın doğru ve uygun olduğunu düşünenler, en azından 

 
557 GASPIRALI, Seçilmiş Eserleri-II: Fikri Eserleri..,s.71. 
558 HABLEMİTOĞLU, Gaspıralı İsmail, s.30. 
559SEYDAHMET, Gaspıralı İsmails.189-192, içinde; İsmail Gaspıralı, “Buna Ne De-

meli?”. 
560ARIKANKendi Kaleminden İsmail Bey.., s.230, içinde; İsmail Gaspıralı, “Mü’te-

mer-i Umumi-i İslami”. 
561 ARIKAN, Kendi Kaleminden İsmail Bey..,s.231 
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kendi milletimizin ihtiyaçlarını ve arzularını yerine getirmekle işe başla-

yabilirler. İleri milletlerin gelişirken Allahsız olmaları gerekmemektedir. 

İslamiyet değişime karşı değildir.”562 

Türklerde meydana gelen bu geri kalmışlık ve yozlaşmanın biran önce 

eğitim ve öğretim yolu ile giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Ondan dola-

yıdır ki; “Başka milletlerin sofrasından geri kalmış ekmek ile başka milletlerin 

fikir ve hayal hazinesinden düşerek bize rast gelen parça parça fikir ve düşünce 

ile ömür geçirmek, Türk milleti gibi büyük bir millete yaraşmaz. Ekmek ve fikir 

kendimizin olmalı.”563 Burada bahsi edilen üretirimdeki millileşmenin temeli 

olan millilik duygusu aslında emek ve fikirlerin Türklerin kendi öz benliğinden 

çıkmasıdır. Ancak böylelikle modernleşmenin ve medeniyetin yolunda Türk 

Milleti de ettiği ettiği konuma sahip olmalıdır.“Bu son asırlarda yer ve tarih 

engel olduğundan, birçok milletlerden geride, uzakta kaldı isek, var olma ve 

uygarlaşma hakkından düşmedik. Şimdi bu hakkımızı daha ziyade bir gayret ve 

kararlılıkla istemeğe borçlu olduk.”564 Diğer taraftan İsmail Gaspıralı Bey’e 

göre modern toplumlar arasında bulunabilmenin kıstası ekonomik kalkınma ve 

sanayileşmedir. Toplumların ve milletlerin bağımsızlıklarını yitirmelerindeki 

en önemli rolü oynayan şeylerin o toplum ve milletlerin ekonomi ve ticarette 

diğer toplum ve milletlere göre geri kalması ve zaman içerisinde güçlü milletler 

tarafından egemenlik altına alınmasıyla vahim bir sonuç teşkil etmektektedir.565 

İşte tüm bu nedenlerden ötürü Türk Milleti, kendi bağımsızlığını ve istikbalini 

koruması için, ticaret, sanayi ve bunların sonucu olan ekonomide kalkınması 

gerekmektedir. Böylece Türklerinde kendi “burjuva” sınıfının oluşması gerek-

tiğinin de altını çizen İsmail Gaspıralı Bey, o dönemde Türklerin tek bağımsız 

devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’na büyük bir görev yüklemiştir. Ona göre 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kalkınması ve güçlü olması tüm Türklerin de za-

man içerisinde kalkınmasına ve güçlü olmasına vesile olacaktır. Çünkü Os-

manlı İmparatorluğu’nun hem geniş toprakları olup tarıma elverişlidir hem de 

bunları pazarlama imkânı boldur. Tarım geliştikten sonrada sanayi ve ticaretin 

gelişmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Fakat tüm bunlar için büyük 

bir emek, sabır ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır566. 

Yenidünya düzeni içerisinde Türkler ve Müslümanların konumlarının iyi 

tahlil edilmesiyle birlikte İsmail Gaspıralı Bey, bu geri kalmışlığı düzeltmek 

için sürekli fikirler üretmiştir. Ona göre geri kalmışlığın Türk-İslam dünyası 

açısından tasviri şöyledir; 

 
562 AKÇALI, Türk Kimliğinin İki Öncü İsmi s.10. 
563 ARIKAN, Kendi Kaleminden İsmail Bey..,s.172. 
564 ARIKAN, Kendi Kaleminden İsmail Bey..,s.173. 
565 HABLEMİTOĞLU, Gaspıralı İsmail, s.88. 
566 SEYDAHMET, Gaspıralı İsmail..,s.176-177, içinde, İsmail Gaspıralı, “Aleti İkti-

dar”. 
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“Şimaldeki Kazan’dan cenuptaki Mısır’a, mağripteki Fars’tan, şarktaki 

Cava’ya kadar nazarı teftişle bakılırsa, mileli İslamiyede asarı temed-

dünden ve irtikadan ziyade, asarı tedenni görülecektir. Medreseler ve 

mektepler harap ve faydasız bir haldedir. Kisbü sanayi mahalliyeler ya 

munkarız olmuş, ya olmak yolundadır. Esnaflar sönmektedir. Âlemin ti-

caretinde hissemiz pek az kalmıştır. Umuru sarrafiyede methalimiz ol-

madığı gibi, ticareti bahriyeden bîbehre bulunuyoruz. Üç yüz milyonluk 

bir milletin otuz vapurlu bir şirketi bahriyesi, beş milyon sermayeli bir 

bankası mevcut değildir.”567 

Bu görüşleriyle bir Pan-İslamcı duruş sergileyen İsmail Gaspıralı Bey, 

önceki konularda belirttiğimiz üzere dönemin şartlarına uygun olarak hareket 

etmeyi Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği açısından uygun bulduğunu varsay-

maktayız. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları dışında yaşayan Türkle-

rin büyük bir bölümü Rus egemenliği altında yaşamaktaydı. Hal böyle oluncada 

söylemler ve fikirlerin tepki çekmemek adına yumuşatılarak verilmesi ve halka 

böyle yansılatılması gerekiyordu. Bu durum bazen tepkilerle karşılamışsa da 

İsmail Gaspıralı Bey’deki Türk Milliyetçiliği şuuru asla eksik olmamıştır. Ay-

rıca fırsat buldukça bu yanlış anlayışların sorgulanması gerektiğini vurgula-

maktan da geri durmaz568. 

4.2. Yusuf Akçura 

Türk fikir hayatının ve ilim tarihinin önemli simalarından olan Yusuf 

Akçura, bu özelliklerinin yanında önemli bir fikir adamı ve tarihçidir. Yusuf 

Akçura 1879 yılının 2 Aralık günü Kazan Hanlığının Simbir şehrinde dünyaya 

gelmiştir569. Yusuf Akçura’nın babası Çuha Fabrikası olan önemli bir fabrikatör 

olup ismi Hasan Efendi’dir. Validesi ise Kazan’ın önemli ve tanınmış ailelerin-

den birine mensup olan Bibi Kamer Banu Hanım’dır570. Çocukluğunda zor bir 

dönemler geçiren Yusuf Akçura iki yaşında babası Hasan Efendi’yi kaybedince 

kendisini validesi Bibi Kamer Banu Hanım büyütüp yetiştirmiştir. Fakat Hasan 

Efendi’nin ölümüyle birlikte maddi sıkıntılar yaşayan Akçura, annesiyle bir-

likte yedi yaşına geldiğinde önce Stavrapol’a gitmiş burada pek tutunamayınca 

da İstanbul’a taşınmak zorunda kalmışlardır571. İlköğrenim hayatına Mahmut 

Paşa İlkokulunda başlamış olup daha sonra Kara Hafız İlkokulunda devam et-

miştir. İlköğrenim hayatını bu okullarda tamamlayan Yusuf Akçura kaydol-

 
567 GASPIRALI, Fikri Eserleri..,s.379. 
568 SEYDAHMET, Gaspıralı İsmail..,s.190-192. 
569 TEMİR,Yusuf Akçura.., s.9. 
570 AKÇURA, Yusuf, Türkçülük: Türkçülüğün Tarihi Gelişimi, İstanbul, İlgi Kültür Sa-

nat Yayınları, 2007, s.7 
571 AKÇURA, Yusuf, Yeni Türk Devleti’nin Öncüleri, Ankara, Kültür Bakanlığı Ya-

yınları, 1981, s.137. 
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muştur ve Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra da Harbiye mektebine kaydol-

muştur572.İlk dönemlerinde siyasi faaliyetlere yoğun ve faal bir şekilde katılma-

yan Yusuf Akçura, genellikle Türk Kültürü ile ilgili meselelere ilgi göstermek-

teydi Kazanlı ilim ve din adamı, aynı zamanda tarihçi olan Şehabettin Mer-

cani’nin de öğrencisi olan Abbas Efendi’yle beraber Kuzey Türklüğü’nü Güney 

Türklüğü’ne tanıtılması için “Şehabettin Mercani’ninTercüme-i Hali” adlı bir 

makale yayımlamışlardır. Bu yayımlanan makale Yusuf Akçura’nın ilk eser ve 

makalesidir573.  

Fakat bu dönemde Jön Türk ( Genç Türkler) hareketine meyil etmesi ne-

ticesinde Genç Türkler’e katılmak ve destek olmak iddiasıyla suçlanarak kadım 

dostu Ahmet Ferit Tek ile beraber Divan-ı Harbiye Nezareti’ne sevk edilmiş ve 

suçlu bulunarak askerlik mesleğinden men edilmiştir574. Divan-ı Harp Neza-

reti’nin kararıyla Trablusgarp’a sürgüne gönderilen Yusuf Akçura, bir süre bu-

rada kalmasının ardından Genç Türkler ile Yıldız sarayının mutabakatı sonucu 

hapis bulunduğu yerden çıkarılarak serbest bırakılmış ve cezasını Trablus-

garp’ta çekmesine karar verilmiştir575. Bir zaman sonra rütbesi iade eldin Yusuf 

Akçura, Trablusgarp Erkan-ı Herbiye’si Fırkasında muallim olarak görev al-

mıştır. Fakat kalan cezasını çekmemek adına sıkı dostu olan Ahmet Ferit Bey 

ile 1889 yılında Trablusgarp’tan kaçarak Paris’e gelmiş burada eğitim amaçlı 

çalışmalara girişmiştir576. Bir süre Paris’te kaldıktan sonra Rusya’ya dönen Yu-

suf Akçura’nın siyasi ve ideolojik fikirlerinin artık oturmaya başladığı dönem 

Paris yıllarıdır. Öyle ki bu dönemde Paris’te bulunan ve Jön Türk hareketinin 

önde gelen simaları arasında bulunan Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet ve Prens 

Sabahattin gibi isimlerle tanışma fırsatı bulmuştur577. Jön Türkler’in asıl gayesi 

bilindiği üzere anayasal düzene geçmek olup 1867 Anayasası’nı tekrar ilan ede-

bilmekti. Buna göre de; 

“Bunun sağlanması, hangi etnik grup ya da dine mensup olursa olsun, 

herkes için eşitlik ve özgürlük anlamına gelmekteydi. Bunun gerçekleşti-

rilmesi imparatorluk topraklarında yaşayan milliyetlerin birliğini sağla-

yacak, Osmanlı milleti yaratacak ve çeşitli milliyetlerin bünyesinde ye-

şeren ayrılıkçı eğilimlere son verecekti. Osmanlı milleti kavramı üstünde 

bile aynı düşünceleri paylaşan Jön Türkler, bunun nasıl yaratılacağı ko-

nusunda farklı fikirlere sahiptiler. Sabahattin’e göre, merkezkaç eğilim-

ler taşıyan milliyetler için en uygun çözüm, liberal bir adem-i merkezi-

 
572 YAMAN, BOLAÇ, Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.63 
573 YAMAN, BOLAÇ,Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.64 
574 TEMİR, Yusuf Akçura, s.28. 
575 AKÇURA, Türkçülük…, s.9. 
576 UÇAR, Fuat, ÜçTarz-ı Siyaset, Türkçülüğün Manifestosu: Osmanlıcılık-İslamcılık-

Türkçülük, Ankara, Fark Yayınları, 2008, s.26. 
577 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s. 21. 
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yetti. Ahmet Rıza ise tam tersine imparatorluğun parçalanmasını önle-

yebilecek tek çözümün otoriter bir merkeziyetçilik olduğunu savunmak-

taydı. Sabahattin, imparatorluk topraklarındaki amaçlarına ulaşabilmek 

için Avrupa’nın müdahalesini istemeyi kaçınılmaz görüyordu. Ahmet 

Rıza ise, Avrupa’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine yapacağı her türlü 

müdahaleye daha baştan karşı çıkıyordu. Böylece Jön Türk hareketinin 

içindeki iki temel fraksiyonun ayrılık noktaları, açık bir biçimde ortaya 

çıkmıştı. Bu ayrılık, Şubat 1902’de Paris’te Prens Sabahattin’in başkan-

lığında toplanacak olan Osmanlı liberalleri kongresinde iyiden iyiye be-

lirginleşecekti. Akçura’nın bu gelişmeler üzerine Ahmet Rıza’nın fraksi-

yonundayer aldığı görüldü.1902 Paris kongresinde, imparatorluğun iç 

işlerine dışarıdanyapılacak her türlü müdahaleyi mahkûm edenlerden 

biri de oydu”578. 

Bunların yanı sıra Fransa’da Serbest Siyasi İlimler Okulu (Ecole Libre 

Des Sciences Politiques)’na giren Yusuf Akçura bu dönemde yani 1903 yılında 

“Osmanlı SaltanatıKurumları Tarihine Ait Bir Deneme”(Essai sur l’histoire 

des Institutiones del’Empire Ottomans) isimli bir eser kaleme alarak adı geçen 

okuldan iyi bir derece ile de mezun olmuştur579. François, Georgeon’ a göre 

Yusuf Akçura’nın Jön Türkler ile bir takım konularda anlaşamadığı düşüncesi 

bulunmaktadır. Çünkü Georgeon’ a Yusuf Akçura ile Jön Türkler temelde Ulu-

sal Sorunlar konusunda anlaşamamaktaydı. Öyle ki mevcut durumda Osmanlı 

yönetiminin temel siyasi ideolojisi Osmanlıcılık düşüncesi olup İttihad-ı Anasır 

fikri siyasilerin temel ülkülerinin başında bulunuyordu. Tam da bu noktada Jön 

Türkler ile çatışma yaşayan Yusuf Akçura bu bakışın Türkçü düşünceye aykırı 

ve yanlış bir tutum olduğunu öne sürüyordu. Bu tartışmalar neticesinde Yusuf 

Akçura 1912 yılında İttihat ve Terakki Fırkası’na muhalif olan Mili Meşrutiyet 

Fırkası’nın yanında yer almaya karar verip Milli Meşrutiyet Fırkası’nın kuru-

cuları arasında yerini aldı. Yusuf Akçura’nın bu fırka safında olmasının bir di-

ğer nedeni ise mevcut partinin aksine Milli Meşrutiyet Fırkası’nın Osmanlıcılık 

politikalarından uzaklaşarak ve öteki milliyet mensuplarına geniş haklar tanıyıp 

bunun yanında Osmanlı Devleti içerisindeki Türk milleti öğesinde kendisini 

dayandırdığı için Milliyetçi bir karaktere sahip olan aynı zamanda da milli sa-

nayi modelini benimseyip milli kalkınmayı hedef edindiği için bu parti bünye-

sinde kendine yer bulmuştur580.  

Georgeon’agöre;  

“Ulusal sorun üzerindeki düşünceleri Akçura’yı yönlendirmeye devam 

ediyordu, şöyle ki; “Jön Türkler’in önlerine amaç olarak koydukları mil-

 
578 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.22 
579 TEMİR, Yusuf Akçura..,s.30. 
580 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935),.,s.64. 
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liyetlerin birliğini sağlama, bir ‘Osmanlı milleti’ yaratma fikri uydurma-

cadan başka bir şey olmadığını düşündüğü için Jön Türk hareketinden 

uzaklaştı”581 

Fakat bunlara rağmen Yusuf Akçura’nın Paris’te bulunduğu süre zar-

fında Jön Türkler siyasetin merkezin bulunuyorlardı. Bununla birlikte siyasi fi-

kirleri bakımından kendini geliştiren ve bu süre zarfında düşünce manasında 

derinlik elde eden Yusuf Akçura, siyasi olarak kazanım sağladığı doğup büyü-

düğü Rusya’dan mecburi sebeplerden ötürü İstanbul’a gelmesinin ardından ilk 

kez Paris’te böyle bir ortamla karşılaşıyordu. Çünkü Fransa siyasi bakımdan 

çok uçlu kutupların olduğu bir ülke olup Akçura’nın düşüncelerini tahlil edip 

karşılaştırabilmesine imkân sağlıyordu. Ayrıca eğitim gördüğü sıralarda “Al-

bert Sorel, Emil Boutmy vb. gibi üstadların verdiği dersler Akçura’ya milliyet 

prensibinin önemini anlattığı gibi, hukuki demokratlık fikrini de aşılamıştır.”582 

Yusuf Akçura’nın Paris’e gittikten sonraki hayatında siyasi fikirlerinin 

gelişmesinde Rusya ve Osmanlı Devletleri dışında bir Avrupa devleti olan 

Fransa’yı görmesiyle birlikte çok boyutlu hale dönüşmüştür. Çok rahat bir şe-

kilde Asya devletleri ile Avrupa devletlerinin kıyaslamasını ve mukayesesini 

yapacak seviyeye gelen Yusuf Akçura, bu yerler hakkında önemli çıkarımlarda 

bulunmuştur583. Bu çıkarımları neticesinde; “Milliyet fikrinin bu kadar inkişa-

fından ve muhtelif milliyetler arasında ve bilhassa iki din arasında bu derece 

husumetin tahsilinden sonra, İmparatorluğun unsurlarını birleştirecek ve kay-

naştıracak bir millet teşkil etmek mümkün değildir.” görüşünü ileri sürmüş-

tür 584 . Fransa’da gerekli donanımları elde etikten sonra doğduğu yer olan 

Rusya’ya dönen Yusuf Akçura, bilgi birikimi ve aydın kişiliği sayesinde 

Fransa’da olduğundan daha aktif roller oynamaya başlamıştır. Kırım’a yerleşen 

Yusuf Akçura 1904 yılında adından çokça bahsettirecek Üç Tarz-ı Siyaset adlı 

makalesini kaleme almıştır. Bu makaleyi de ideolojik bakımdan aynı görüşlere 

sahip olduğu Türk Gazete’sinde yayınlamıştır585. Bu bahsi geçen makale hak-

kında batılı yazarların düşüncesini ifade eden Temir, “Batılı yazarlar Üç Tarz-

ı Siyaset’i şöyle değerlendirmektedir; “Bu makale, Marksistler için Komünist 

Manifesto ne ise, Pantürkistler için de odur.”demektedir586. 

Yusuf Akçura bahsi geçen makalesinde, Osmanlı Devleti’nde gündemde 

olan ve sürekli hararetli bir şekilde tartışılan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türk-

 
581GEORGEON,Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.36. 
582 TAYMAS, Abdullah, Yusuf Akçura -1-, Vakit Gazetesi, 11.03.1945, s.5. akt.  

ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu Ve Yusuf Akçura’nın Siyasi.., s.52 
583 ÇAKMAK, Orhan ve YÜCEL, Atilla, Yusuf Akçura, Ankara, 1.B,  Alternatif Ya-

yınları, 2002, s.27. 
584 AKÇURA, Türkçülük…, s.143 
585 TEMİR, Yusuf Akçura s.33 
586 TEMİR, Yusuf Akçura s.33-34 



131 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

çülüğü çeşitli yönlerinden ele alarak işlemiştir. Osmanlıcılık fikrinin artık işler-

liğini kaybettiğini gerçekleşmeyecek bir hülya olduğunu belirtirken İslamcılı-

ğında bazı zorluklar ile sekteye uğradığını ve bu zorlukların aşılamayacak güç-

lükte olduğunu ileri sürmüştür. Diğer yandan ise savunucusu olduğu Türkçü-

lüğe vurgu yaparken de uygulanması en muhtemel ve Osmanlı Devleti’nin ku-

rucu unsuru olan Türklerin birlik beraberlik ve uyanışını temel almıştır. Fakat 

İslamcılıktan kesin bir çizgi ile uzaklaşmadığı görülen Yusuf Akçura’nın bir 

bakıma Türkçülük ve İslamcılık arasında kaldığı söylenebilir fakat makale in-

celendiği zaman Türkçülük görüşün ağır bastığı görülmektedir587. 

1905 yılında Rus – Japon savaşının patlak vermesi ve Rusya’nın Uzak 

Doğu’da Japonya’ya yenilmesi sonucunda I. Rus Devrimi olmuştur. Devrim-

den sonra bu dönemde Rusya’da bulunan Yusuf Akçura, Kuzey Türklüğü’ne 

hizmet etmek amacıyla harekete geçmiş ve devrimin oluşturduğu ortam saye-

sinde de geniş imkânlara ulaşmıştır588. İşte bu dönemde Rusya Müslümanları 

adı altında üç adet kongre düzenlemeyi başarmıştır. Bu kongrelerin temel amacı 

“İttifak el Müslimin” (Müslümanlar Birliği), oluşturma düşüncesiydi. Düzen-

lenen kongrelerin tüm aşamalarında aktif bir şekilde görev alarak bu amacı ger-

çekleştirmeye büyük gayret göstermiştir589. Bu kongrelerde Yusuf Akçura’nın 

sürekli ileri sürdüğü bir Türk Burjuvazi sınıfın teşekkül edilmesi düşüncesinin 

yansımaları olarak özellikle Tatar Burjuvazisi kongrelere yoğun ilgi göstermiş 

ve destek vermiştir. Bu kesim arasında Pantürkist ve Pan-İslamist gruplarda 

bulunuyordu fakat zıtlaşma değil ilerlemeci ve ılımlı bir hava içerisinde hareket 

ediyorlardı. Kongrenin başlıca talepleri arasında Müslüman Türkler ve Ruslar 

arasındaki eşitsizliğin kaldırılarak eşitliğin sağlanmasıydı. Bu eşitlik çerçeve-

sinde ise kişi hak ve özgürlüklerine saygı duyulması, toplumun çağdaşlaştırıl-

ması, İslamiyet’in modern toplum yaşamına adapte edilmesi konularıydı590. 

Kazan’da kaldığı süre zarfında farklı faaliyetler içerisinde de bulunan 

Yusuf Akçura, düşüncelerini daha hızlı ve etkili yaymak için Kazan Muhbiriis-

minde birde gazete çıkarmıştır. 28 Ocak 1905 tarihinde Rusya yönetiminde 

Rusya Türklerinin dini, idari ve milli isteklerini iletmek üzere kurulmuş olan 

dört kişilik heyet arasında da yerini almıştır591. Önceki paragrafta belirttiğimiz 

üzere aynı yıl gerçekleştirilen Birinci Rusya Müslümanları kongresine katılarak 

alınan kararlar neticesinde kurulan Müslüman İttifakı Partisi’nin genel sekre-

terliği konumuna getirilmiştir. Bu kongrede alınan diğer önemli kararlar ise; 

politik, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda Reformların hayata geçirilmesi 

 
587 AKÇURA, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, yay. haz. Mehmet Ali Erdem, Ankara, Lotus 

Yayıncılık, 2005. s.48 
588 MUHAMMETDİN, Rafael Muhammetdin, Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayın No:163, İstanbul, 1998,  s.10 
589MUHAMMETDİN, Türkçülüğün Doğuşu..,s.52. 
590 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.52. 
591 UÇAR, Üç Tarz-ı Siyaset, Türkçülüğün Manifestosu.., s.28. 
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amacıyla faaliyetlere başlanması kararıydı592. Diğer yandan Yusuf Akçura, Ge-

ogeon’a göre; Kırım Tararları basının ve bahsettiğimiz ittifak içerisinde üstlen-

diği misyona dayanarak, kendi siyasi ve ideolojik düşüncelerini hayata geçir-

mek adına belirtilen İttifak’ın yanında dönemin önemli partilerinden olan Ana-

yasacı Demokrat Parti( Kadetler) ile birlikte dayanışma içinde bulunulması ge-

rektiğini düşünüyordu. Bu sayede Duma Meclisi’nde seslerini daha gür bir şe-

kilde duyurabileceklerdi. Böylece sonuçlara baktığımızda İttifak ve Anayasacı 

Demokrat Parti arasında teşkil edilen birlikteliğin kurucusu olan Yusuf Akçura 

haklı çıkmıştır593. Bu dayanışma ve kurulan ittifakın en önemli faydaları ara-

sında Duma Meclisi’ne Türk Milletvekillerinin girmesi olmuştur594. Ayrıca Yu-

suf Akçura’nın katkıları bunlarla da kalmayıp İttifak partisinin idari ve teşkilat-

lanma işlerinde de önemli görevler üstlenmiştir595. Bu yükseliş ve gelişmeler-

den rahatsızlık duyan Rusya yönetimi, Yusuf Akçura’nın seçimlerde meclise 

girmesini engellemek maksadıyla tutuklayarak kırk gün süreyle hapse atıp mil-

letvekili seçilmesini engellemiştir. Bunun neticesinde ise Yusuf Akçura sadece 

partinin merkez idare komitesinde görev yapabilmiştir596. 

Rusya’daki faaliyetlerine her türlü engellemelere rağmen tüm gücü ile 

devam eden Yusuf Akçura, parti faaliyetlerinin yanı sıra Müslüman Türk – Ta-

tarların Halklarını Koruma Komitesi adlı cemiyeti de hayata geçirmiştir. 1916 

yılında da cemiyet Rusya’daki faaliyetlerine başlamıştır597. Komite üyeleri ara-

sında; Kazan Türklerinden YusufAkçura, Kadı Abdürreşit İbrahim, Kırım 

Türklerinden Mehmed Esad Çelebizade, Buhara’lı Mukimeddin Beycan, Azer-

baycan Türklerinden Ali Hüseyinzade, AhmedAğaoğlu gibi önemli Türkçü si-

malar bulunmaktaydı598. Komite’nin kuruluş amaçları arasında Rusya’da bulu-

nan ve sıkıntılar yaşayan Türklerin içinde bulunmuş oldukları durumu dünya 

kamuoyuna duyurmak da vardı599. Görüldüğü üzere Yusuf Akçura, gittiği her 

ülkede ve ortamda olduğu gibi temel gayesi olan Türklük ve Türkçüğü savun-

mak ve ezilen Türklerin haklarını koruyup sıkıntılarını dile getirmektir. Nasıl 

ki Fransa’da bu faaliyetlerini sürdürmüşse Rusya’da da aynı hız ve heyecanla 

faaliyet ve çalışmalarına devam etmiştir. Fakat dikkatimi celp eden bir husus 

 
592 TEMİR, Yusuf Akçura.., s.38. 
593 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.55. 
594 ERCİLASUN, Ahmet Bican, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara, Akçağ 

Yayınları, 93, İnceleme Araştırma:24, 1993, s.221. 
595TOGAY,  Muharrem Feyzi, Yusuf Akçura’nın Hayatı, Hüsnütabiat Basımevi, İstan-

bul. 1944, ,s.50. 
596 ÇAKMAK ve YÜCEL, Yusuf Akçura..,ss.30- 31. 
597 Ahmet Temir, a.g.e, s.49; Nadir Devlet, Yusuf Akçura’nın Hayatı (1876- 1935), Ölü-

münün Ellinci Yılında Yusuf Akçura Sempozyumu Tebliğleri, Ankara: 11- 12 Mart 

1985, s.30. 
598 BALA, Mirza Milli Azerbaycan Hareketi: Milli Azerbaycan Müsavat Halk Fırkası 

Tarihi, y.y. 1938, s.238 
599 ÖZKAN, Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu’nun.., s.12. 
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var ki Yusuf Akçura, her zaman döneminin önemli isimlerinden fikirsel ve ide-

olojik anlamda kendine fayda sağlayacağı yönde etkilenmeler yaşamıştır. Ör-

neğin;  

Ama Yusuf Akçura’yı en çok etkileyen simaların başında, İsmail Gaspı-

ralı geldiğini söylebiliriz.  

“GasprinskiKırım’daki küçük Tatar toplumu örneğinden yola çıkarak, 

Ruslara rağmen varlıklarını koruyabilmenin biricik yolunun, Rus İmpa-

ratorluğu topraklarında yaşayan öteki Müslüman halklarla daha sıkı 

ilişkiler kurmaktan geçtiğine inanıyordu. Ona göre, Rusya’daki Müslü-

man ve Türklerin birliği zorunluydu[…] Akçura, Gaspıralı’nın fikirle-

riyle çok erken bir tarihte tanıştı.[…] Gaspıralı ile Rusya’ ya yaptığı yol-

culuklar sırasında karşılaştı. Gaspıralı, Akçura’nın akrabalarından bi-

riyle evlenmişti. Aile bağları bu iki adamı birbirlerine daha çok yaklaş-

tırdı.[…] Gaspıralı ve Akçura, Rusya Müslümanlarının taleplerinin ye-

rine getirilmesi için, 1904- 1908 arasında Rusya’da birlikte savaştılar. 

Otoritenin her türlüsünden nefret etmesine karşın, Akçura, ‘hoca’ olarak 

tanımladığı bu adamın sadık bir öğrencisi oldu.”600 

Anlaşılacağı üzere İsmail Gaspıralı Bey ile etkileşim halinde bulunan 

Yusuf Akçura ortak görüşleri olan Türkçülük etrafında birleşip Rusya Müslü-

manlarının birlik ve beraberliği için çalışıp onların sesini dünyaya duyurarak 

haklarını savunmak istemişlerdir. Fakat bu harekete Rusya dışındaki Türkler-

den de katkıların olması gerektiği düşüncesinde olan Yusuf Akçura, Rusya’daki 

mücadelesinin ardından 1908 yılı ortalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun baş-

kenti olan İstanbul’a gelerek Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçü Hareketle-

rin kıvılcımını yakacakolan cemiyet, dergi ve derneklerin kurulmasında önemli 

faaliyetlerde bulunup çeşitli görevler üstlenecektir601. Fakat İstanbul’a geldik-

ten sonra bile Rusya’daki Müslüman Türklerden bağını kopamamış sürekli ir-

tibat halinde olmuştur. Ekim ayında Türkiye’ye gelen Yusuf Akçura, “Siyasi 

görüşleri bakımından tam manasıyla berraklığa varamamış, Türkçülük fikirleri 

bakımından şuurlanmış ve teşkilatçılık bakımından da önemli tecrübeler elde 

etmişti.”602 

Türkiye’ye geldikten sonra Türk Milliyetçiliği temeline dayanan dernek-

lerin başında gelen ve adeta Osmanlı’daki Türk Milliyetçiliğinin temelini atan 

Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Yusuf Akçura, aynı zamanda da 

İstanbul Darülfünun’da Türk Siyasi Tarihi dersini vermeye başlamıştır.18 

Ağustos 1911’de Mehmet EminYurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüseyin-

 
600 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.26. 
601 SARINAY, Yusuf, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1912- 

1931), 2.Basım, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2004, s.57. 
602 ÇAKMAK ve YÜCEL, Yusuf Akçura.., s.31. 
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zade Ali ve Doktor Akil Muhtarbeylerle birlikte Türk Yurdu Cemiyeti’ni kura-

rak, Türk Yurdu adlı bir dergi de çıkartmıştır603. Kurulan dergi ve derneğin te-

mel amaçları arasında Türk kültürünü tanıtmak ve okuyucularına Türk Dünya-

sını tanıtmaktır. Daha sonra ise 12 Mart 1912 tarihinde Türk Ocağı’nı kurmuş-

lardır. Ocağın kurucuları arasında başta Yusuf Akçura olmak üzere Mehmet 

EminYurdakul, Ahmet Ferit Bey, Ahmet Ağaoğlu ve Doktor Fuad SabitBeyler 

bulunmaktaydı. Böylelikle Türkçülüğün iki önemli kurumu arasında münase-

betler de gün geçtikçe gelişmeye ve ilerlemeye başlayarak Türk Yurdu Dergisi, 

Türk Ocağı’nın yayın organı haline gelmiştir. Yusuf Akçura da Türk Ocağı’nın 

ikinci başkanlığı görevini sürdürmüştür. 1916 yılına gelindiğinde ise “Rusya 

Mahkûmu Müslüman Türk-Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti”adında bir 

dernek daha kurarak Rusya Türkleri ile Osmanlı Türklerinin ilişkilerini artır-

maya çalışmış ve Rusya’daki Türklerin durumlarıyla yakından ilgilenmeye de-

vam etmiştir. 1917’de gerçekleşen Rus Devrimi neticesinde Rusya’nın Birinci 

Dünya Savaşı’ndan çekilmesi sonucu Rusya’ya giderek buradaki Türk esirlerin 

durumunu görüşecek olan heyette görev almıştır604. 

Ayrıca Birinci Dünya Savaşı esnasında İstanbul’un İngilizler tarafından 

işgal edilmesiyle Anadolu’ya geçerek Türk Kurtuluş hareketine katılmış ve ak-

tif olarak görev almıştır605. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarı ile noktalanmasının 

ardından yapılan milletvekili seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilerek 1923 

Millet Meclisinde yerini almıştır. Daha sonra 1925 yılında Ankara Hukuk Fa-

kültesi’nde Siyasi Tarih Profesörü olarak görevlendirilmiş, 1931 yılında da 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurulması ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 

1932 yılında ise Türk tarihi Tetkik Cemiyeti’nin başkanı seçilmiştir. Tüm bu 

yorucu ve stresli yaşamı boyunca Türklüğe ve Türkçülüğe adanmış bir hayat 

geçiren Yusuf Akçura, 11 Mart 1935 tarihinde geçirdiği kalp krizi neticesinde 

Hakk’a yürümüştür. Öldüğünde arkasında birçok eser ve başlatmış olduğu 

Türkçülük ideolojisi ile harmanlanmış düşünceler ve kurumlar bırakmıştır. Na-

aşı İstanbul’a defnedilmiştir606. 

Yusuf Akçura’nın elli dokuz yıl süren yaşamı boyunca imza attığı ma-

kale ve eserleri şöyle sıralamamız mümkündür; 

Makaleleri; Türk Derneği, Türk Yurdu, Şura-yı Ümmet, Sırat-ı Müsta-

kim, Taarüf-i Müslimin, Türk, Tercüman, Malumat, İçtihad, Şura, Halka 

Doğru, Türk Dünyası, Sabah, Siyaset ve İktisad, Hâkimiyet-i Milliye,  Yeni 

Gün, Hilâl-ı Ahmer, Sebîlürreşad gibi çok sayıda dergi ve gazetede yayınlan-

mıştır.Kitap olarak basılmış eserleri ise şunlardır: Osmanlı Saltanatı Müessasatı 

 
603 AKÇURA, Türkçülük..,s.13. 
604 TEMİR, Yusuf Akçura.., s.49-52. 
605 ŞENOĞLU,Kemal,Yusuf Akçura: Kemalizmin İdeoloğu,İstanbul, Kaynak Yayın-

ları, 2009, s.31-35 
606 TEMİR, Yusuf Akçura.., s.75. 
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Tarihine Dair Bir Tecrübe (1903), Üç Tarz-ı Siyaset (1904), Ulum ve Tarih 

(1906), Mevkufiyet Hatıraları (1907), Şura-yı Ümmette Çıkan Makalelerim 

(1913), Rusya’daki Türk-Tatar Müslümanlarının Şimdiki Vaziyet ve Emelleri 

(1916),.Tarih-i Siyasi Notları (1920), Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fi-

kirler ve Fikri Cereyanlar (1923), Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe 

(1924),  Tarih-i Siyasi (1927),Türkçülük: Türkçülüğün Tarihi Gelişimi, Yeni 

Türk Devletinin Öncüleri (1928), Türk Yılı (1928),  Zamanımızın Avrupa Si-

yasi Tarihi (1933), Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (1934), Osmanlı Dev-

leti’nin Kuruluşu ve Bu Vakıaya Dair Başlıca Meba’lar, Şark Meselesine Dair 

Tarih-i Siyasi Notları (1934)607. 

Yusuf Akçura’nın Türkçülük anlayışı ve bu alanda vermiş olduğu müca-

deleyi derinlemesine ele aldığımız zaman 19. Yüzyıldan beri Kırım’da Ka-

zan’da ve Azerbaycan’da etkili olan Avrupa Liberalizmi Rus romantizmi ile 

Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma hareketinden etkilenmiş olan önemli 

bir Türk Aydınları hareketi kendi düşünce dünyasında önemli bir yer tutmak-

taydı. Bu hareket ilk önce Türkçülüğü ardından ise Rusya’nın yürütmüş olduğu 

Panslavizm hareketine karşı olarak geliştirmiş oldukları Panturanizm’i gün-

deme taşımışlardır608. Böylece Pantürkist fikirler, Yusuf Akçura (1876- 1941), 

Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939) ve AliHüseyinzade (1864- 1941) gibi Rusya’dan 

gelen göçmenler aracılığıyla Türkiye’ye gelen aydınlar tarafından Os-

manlı’daki Türkler arasında da yayılmaya başladı609. Yusuf Akçura, siyasi ve 

ideolojik kimliği gereği tarihi konuların yanında toplumsal sorunlar üzerine yo-

ğunlaşıp bu yönde eserler vermiştir. Fakat yazı ve eserlerinin temel mantalitesi 

Türklüğü, Türk Milliyetçiliğini ve Türklüğün geleceği düşüncesidir610. 

“Tarih Akçura’yı bütünüyle unutmamışsa, bunu, onu ‘Pantürkizmin ba-

bası’ olarak tanımasına borçludur. Oysa Pantürkizm, Türk toplumunun 

en tutucu kesimlerinin kullandığı bir tema haline gelmiştir. Ne var ki, 

XX. Yüzyılın başlarında böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamazdı. 

Tersine, Akçura ve arkadaşlarının öngördüğü Pantürkizm, Osmanlı İm-

paratorluğu’nun ayrışması için öngörülen bir çözüm olarak, içeriği ol-

dukça ilerici bir toplumsal ve kültürel programdı.”611 

 
607 Yusuf Akçura’nın eserlerinin sıralanmasında; François Georgeon, Orhan Çakmak 

Atilla-Atilla 

Yücel, Fuat Uçar, Ahmet Temir ve Kemal Şenoğlu, Yaman, Esatoğlu’nun eserlerinden 

faydalanılmıştır. 
608 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.57; J. Standford SHAW ve Ezel KU-

RAL, (1994), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye Reform, Devrim ve Cum-

huriyet: Modern Türkiye’nin Doğuşu 1808- 1975, İstanbul , Çev, MehmetHAR-

MANCI 2.Basım,: s.317. 
609 LEWİS, Modern Türkiye’nin..,s.346. 
610 TAYMAS, Yusuf Akçura -2-, Vakit Gazetesi, 12.03.1945, s.2. 
611 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.3. 
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Ayrıca Yusuf Akçura’nın görüşlerine göre Pantürkizm/ Pantürkçü görüş 

ve bunun paraleli Türk birliği esas olarak On dokuzuncu yüzyılın başında Os-

manlı Devleti’nin Avrupalı Devletler karşısındaki konumuna binaen ve bil 

hassa son dönemlerdeki etnisite birleşiminden kaynaklı siyasi ve tarihsel bir 

zorunluluktur612. 

“Osmanlı devletinde Tanzimat ve Birinci Meşrutiyet devrelerinin iç ve 

dış siyasetine hâkim, işte, bu Osmanlı unsurlarının hepsini siyaset ve ida-

reye tamamen ve eşit şekilde iştirak ettirme fikridir. Türk unsurlarının 

iktisaden ve içtimaen kâfi derecede olgunlaşmamış olması, Hristiyan un-

surlarının ise artık bağımsızlık emelleriyle tamamen dolu bulunması, bu 

fikrin incelenmesi yolunda sarf edilen mesaiden beklenen sonuçların 

elde edilmesine mani olmuştur. Mamafih ‘Osmanlı milliyeti siyaseti’ 

Türkleri gayr-i Türk Müslüman unsurların kuvvetine ‘İslam Birliği’ va-

sıtasıyla istinat ettirmeksiyasetinden, ilk ve ikinci devre Türkçüleri ken-

dilerini sıyıramamışlardır.[…]Bu iki devrede siyasi Türkçülük, henüz 

‘Osmanlı Milliyeti’ ve İslam Devleti’ siyasetleriyle karışmış bulunmak-

tadır.”613 

İfade edildiğine göre dönemin şartları ve anlayışı gereğince Pantürkizm, 

Türklerin coğrafi ve siyasi manada ya da diğer bir değişle Turancılığı ima et-

mekten ziyade Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı devletler karşısındaki konu-

munu ortaya gözler önüne sermeyi amaçlayan tarihsel koşulların bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. François Georgeon’a göre; Yusuf Akçura’nın 

Pantürkizm politikası Osmanlı İmparatorluğu’nun hâlihazırda bulunan coğraf-

yasını muhafaza etmekten ziyade giderek parçalanmasını ve dağılması anla-

mına geldiğini düşündüğü için ilk dönemlerde bu görüşü pek benimsemediği 

görülmektedir. İşte bu yönden Türk unsurunun diğer unsurlara göre ağır bas-

ması gerektiği düşüncesini ileri sürdü614. Böylelikle bu düşünce Türk Aydınları 

tarafından benimsenerek her alanda tartışılmaya başlandığı görülmektedir. 

Bahsi geçen dönemde yani Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine dikkat 

çekilmektedir. İşte bu zaman dilimiyle beraber Türkçülük ve Milliyetçilik 

akımı güçlü bir şekilde karşımıza çıkaktadır. 

Fakat gözlerden kaçamayan bir husus da On dokuzuncu Yüzyılla beraber 

başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere diğer çok uluslu devlet ve impara-

torlukları sarsan, giderek bölünme ve parçalanmaya sürükleyen bu yeni gücü 

 
612 ÖZDOĞAN,  Göksu Günay “Turan”dan “Bozkurt”a Tek Parti Döneminde Türk-

çülük(1931- 1946), çev. İsmail Kaplan, İstanbul, 1.Basım, İletişim Yayınları, 2001,  

s.26. 
613AKÇURA, Yusuf, Yeni Türk Devletinin Öncüleri -1928 Yılı Yazıları-, TC. Kültür 

Bakanlığı Yayınları: 421, Cumhuriyet Kitapları Dizisi:11, 1981, s.61. 
614 GEORGEON, François, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-

1935),4. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2005. Akt. Murat Karataş, Tarih 

Okulu İlkbahar 2009 Sayı III, 203-214. s.207 
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Yusuf Akçura; ‘tohum- ı milliyet’olarak isimlendirmektedir615. Bunun yanında 

Yusuf Akçura, Türkçülük Türk Milletini yüceltmek ve ilerletmektir diyerek 

Türkçülüğün önemine de dikkat çekmektedir616.Ayrıca bu düşünce ve çizgileri 

belirlemesi hasebiyle Türk Milliyetçiliğinin teorisyeni olmaktan ziyade Türk-

çülüğün stratejisini belirleyen kişi konumundadır617. Tarihsel manada Türkçü-

lük fikri bazı dönemler çok ihmal edilmişse de Yusuf Akçura başta olmak üzere 

onun etkilendiği ve ondan etkilenen Türkçü aydınlar sayesinde sistematik bir 

biçimde ele alınıp incelenerek günümüze kadar varlığını sürdürmüş hali hazırda 

da işlerliğini devam ettirmekte olduğu görülmektedir. 

“… Fakat bilimsel ve özgün açıdan Türk Milliyetçiliğinin ilk kaleme alı-

nışı Yusuf Akçura ile başlamaktadır. Akçura’nın bu ülkenin kurtuluşu 

olarak gördüğü politikaları tartışmaya açması ve açıkça olmasa da üstü 

kapalı olarak Türk Milliyetçiliği taraftarı olduğunu hissettirdiği eseri, 

‘Üç Tarz- ı Siyaset’ Türk Milliyetçiliğinin başlangıç noktası olarak kabul 

edilir. Akçura’nın çok genç yaşta kaleme aldığı bu yazı, onu XXI. Yüzyı-

lın Türklüğü içinde önemlikılmıştır. Gayri milli ve gayri Müslim faaliyet-

lerin arttığı ve ülke idaresinde bu grubun önemli söz sahibi olduğu bir 

dönemde, Akçura’ya göreülkenin kurtuluşu için sığınılacak yapı sadece 

ve sadece milliyet unsurudur. O, milliyetçilik paydasında birleşmenin ül-

keyi hem ekonomik alanda hem de siyasi bağımsızlık alanında düzlüğe 

çıkaracağına inanıyordu.” 618 

Yusuf Akçura, millet kavramını açıklarken de ince bir nüansı göz önünde 

tutarak şu ifadeleri kullanmıştır;  

“…aynı menşe’den, yani aynı ırktan gelmek teşkilat-ı bedeniyesi ve li-

sanı aynı olan, aynı âdât ve ahlak ile mütahalli ve me’luf bulunan, mazi-

yi tarihilerinde vahdet ve iştirak hasebiyle menafi ve hissiyatında ve bi-

naenaleyh mu’tekidat-ı esasiyesinde muvafaat ve imtizac husule gelmiş 

olan efrad-ı beşeriyenin teşkil ettikleri bir cemiyete ‘millet’ namı veri-

lir.”619 

Yine bu tanımlamaya dayanarak da Türk’ün ya da Türk Milleti’nin ta-

nımı ve tasvirini şöyle yapmaktadır; 

“Türkler dediğimiz zaman, etnografya, filoloji ve tarihle ilgisi olanların 

bazen Türk-Tatar bazen Türk-Tatar-Moğol diye yâd ettikleri bir ırktan 

 
615 DUYMAZ, Recep, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları, Türk Dünyası Araştır-

maları Vakfı, İstanbul: 2004, s.36. 
616 GÖKALP, Türkçülüğün Esasları, s.48 
617 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.137. 
618 ÇAKMAK, YÜCEL, Yusuf Akçura, s.139. 
619 AKÇURA, Yusuf, Muâsır Avrupa’da Siyasi ve İçtimaî Fikirler ve Fikrî Cereyanlar, 

2.baskı, İstanbul, Yeni Zamanlar Yayınları, 2004, s.29-30. 
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gelme, adetleri, dilleri birbirine pek yakın, tarihi hayatları birbirine ka-

rışmış olan kavim ve kabilelerin tamamını murad ediyoruz. Bu cihetle 

İranlı ve Avrupalı bazı muharrirlerin Tatar dedikleri Kazanlılar, Azer-

baycanlılar ile beraber, Kırgızlar, Yakutlar da Türkler tabiri içinde de-

mektir.”620 

Yusuf Akçura’nın Türkçülük fikrine yönelmesinin başlıca etmenleri ara-

sında tarihi ve tarihsel gelişimlerde etkili olan şartları iyi tahlil etmesinden ileri 

geliyordu621. Bundaki temel amacı; Türklerin tarihsel kökenlerine ve geçmiş-

teki şanlı tarihlerine uygun müreffeh, itibarlı bir konuma gelerek güçlü bir ül-

kede yaşayabilmeleridir. Bu düşünceden yola çıkarak Yusuf Akçura’nın ro-

mantik veya duygusal bir milliyetçilikten ziyade fikir ve yöntem ortaya koyan 

bir milliyetçilik anlayışının olduğunu söyleyebiliriz622. İsmail Gaspıralı, Yusuf 

Akçura, Ahmet Ağaoğlu ve Zeki Velidi Togan gibi Rusya’dan Osmanlı Dev-

leti’ne göç etmiş olan Türklerde egemen olan düşünce Türklerin sosyal ve kül-

türel olarak birleşmesi düşüncesiydi. Sınırsal yani coğrafi olarak bütünlüğü 

ifade eden Turancılığa yönelimin çok dar kapsamda olduğu ve hatta bu düşün-

cenin çoğu aydında vuku bulmadığını görmekteyiz. Nitekim daha akılcı ve uy-

gulanabilir olan Türkçülük görüşü yukarıda isimlerini zikretmiş olduğumuz ay-

dınlarında katkılarıyla kültürel, ideolojik ve dil milliyetçiliği üzerinden bir-

leşme arzusudur623. Öyle ki Yusuf Akçura’nın görüşüne göre “Türk Birliği bu-

günlerde vukua gelmekte olan bir hadise değildir, pek uzak bir geçmişte olup 

bitmiş bir vak’adır.”624Bu düşüncelerinde aslında Türkçülüğü uygulanabilir 

mantıki bir çerçeveye oturtarak sürekliliğini ve işlerliğini korumayı amaçladığı 

düşünülebilir. Bunu yaparken de Türkçülüğün maddi var manevi temellerini de 

göz önünde bulundurmuştur. 

Diğer yandan Türkçüğün manevi zemini hakkında ise Türkçülük isimli 

eserinde bu konuya detaylı bir şekilde yer veren Yusuf Akçura; ‘Ben Müslüman 

ve Türküm’ diyerek maddi unsurun Türklük manevi unsurun ise Müslümanlık 

olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca aynı eserdeki görüşüne göre İslamiyet’in 

Arapların tekelinde olan ve onlara ait bir mal değil biz Türklerin katılımıyla ve 

verdiği emeklerle vücuda gelmiş dünyanın dört bir yanına yayılmış olan bir 

medeniyet olduğu kanaatindedir625. 

 
620 AKÇURA, Yeni Türk..,s.3. 
621 MUHAMMETDİN, Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi..,s.54. 
622 ÇAKMAK, YÜCEL, Yusuf Akçura, s.18. 
623 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.50. 
624 AKÇURA, Yusuf, Sadri Maksudi, Ankara, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:176, 1977, 

s.499. 
625AKÇURA, Türkçülük, s.16 
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Yusuf Akçura, “Henüz yeni doğmuş bir çocuğa’ benzettiği Türklük siya-

setinin en büyük yardımcısı olarak teşkilatı kuvvetli hayat ve heyecan dolu İs-

lamı göstermektedir. Birleşmesini mümkün gördüğü Türklerin büyükkısmının 

Müslüman olması, İslamı bubirliğin ana merkezlerinden biri yapmaktadır.”626 

Yusuf Akçura, Türkçüğün manevi yönün İslami bağ olduğu ve İslami 

bağın neticesinde de Türkçülüğün daha sağlam temeller üzerinde inşa edilece-

ğinin altını çizmektedir. Yani Türkçülük hareketinin muzaffer olabilmesi için 

maddi temelin yanında maneviyatında olmazsa olmazlar arasında olduğunu dü-

şünmektedir. Maddiyatın yani Türklüğün, milliyetin isteğe bağlı olmadığını 

kan yoluyla sirayet ettiğini fakat maneviyatın yani İslam’ın arzu ve seçim neti-

cesinde olduğunu bununda nesilden nesle aktarıldığını belirtmektedir627. Bu dü-

şüncelerine göre de Milliyetin ırki temellere dayandığını Türkçülüğün de Mil-

liyetçilik teorileri arasında ırk olgusuna dayandırılması neticesinde Türk Milli-

yetçiliği davasında daha sağlam bir şekilde adapte edileceğini varsaymakta-

dır628. 

Sadri Maksudi Arsal’a göre “Yusuf Bey, Türklük ideali uğrunda her türlü 

fedakârlığa hazır bir idealist idi.[…] Yusuf Akçura Mecliste daima milliyet ve 

Türkçülük noktai nazarından söylediği nutuklarıyla bütün idealist ve Türkçü 

mebus arkadaşların hürmetini celbediyordu.”629 Diyerek aslında Yusuf Ak-

çura’nın Türklük ve Türk Milliyetçiliği hususunda ne kadar içten ve samimi 

olduğunu bu yönüyle de çevresindekileri ne denli etkilediğini ortaya koymak-

tadır. Çünkü fikirler yayılarak çoğalmakta ve çağını o miktarda etkilemektedir. 

Mustafa Uslu ise Yusuf Akçura’yı tasvir ederken; 

 “O’nun Türkçülüğü, Harp Okulu’nda başlar. Öğrenciliği sırasında git-

tiği Rusya’ da Orta Asya Türklüğü ile ilgi kurar. Bu anlayış onda Os-

manlı Türklüğü ile Kuzey Türklüğü arasında; kültür, fikir akım ve adam-

larının bilinmesi fikrini doğurur. Türkçülüğü Paris’te olgunlaşır. Pa-

ris’te milliyetçiliği yeni bir boyut kazanmıştır. Akabinde milliyetçilik an-

layışı, Serbest Siyasal Bilgiler’deki öğretim üyelerinin açıklamalarıyla 

şekillenir.”630 

Fakat bunun yanında daha önce de değindiğimiz üzere Yusuf Akçura’nın 

Türkçülük nokta-i nazarında gelişimini tamamlaması ve olgunluğa erişmesi, 

Paris’te geçirmiş olduğu yıllar ve deneyimler kâfi olmamış onun Türkçülüğü, 

 
626 ERASLAN, Cezmi, Yusuf Akçura’nın İslamcılığı Üzerine, Türkiye Günlüğü Der-

gisi, Cedit Yayınları, Sayı:31, Ankara: 1994, s.43. 
627 AKÇURA, Türkçülük, s.16. 
628 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.137. 
629 MAKSUDİ, Sadri Arsal, Dostum Yusuf Akçura, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:173, 

Ankara: 1977 s.348- 354. 
630 USLU, Mustafa “Yusuf Akçura ve Üç Tarz- ı Siyaset”, Türk Yurdu Dergisi, C.X. 

Sayı: 24 (372), Ankara,1989,  ss.39-40. 
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Rusya, İstanbul ve de Fransa’da olgunlaşmıştır. Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserini 

göz önüne aldığımız zaman; 

“Yusuf’ un Rusya ortamından almış olduğu etkinin duygusal ve fikirsel 

yönleri olduğu anlaşılmaktadır. Harp Okulu öğrenciliği sırasında, tatil 

aylarını geçirmek üzere, Rusya’ ya gittiğini söyler. Orada Orta Asya 

Türklüğü ile temasa gelir, Başkurdistan bozkırlarında dolaşır, çadır ha-

yatı yaşar; kımız içer. Sözün kısası, kuzey Türklüğünün sosyal yaşamını, 

düşünce akımlarını inceler. Aynı zamanda, ünlü Türk bilginleri ile de 

görüşür. Yusuf’un bu temaslardan edindiği fikir şudur: Osmanlı Türk ay-

dınları, Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türklerin (Kuzey Türkleri) ge-

nellikle, dil ve tarih konularıyla ilgilenmektedir. Yusuf bunu yetersiz gör-

mekte, çağdaş fikirakımlarının ve bu akımların önderlerinin de bilinmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Böylece, Osmanlı Türklüğü ile Kuzey Türk-

lüğü arasında bir duygu ve düşünce köprüsünün kurulmasını istemekte-

dir.”631 

Yusuf Akçura’nın Kuzey Türkleri ile ilgili düşüncelerinin olgunlaşma-

sında en önemli yeri olan kişi hiç kuşkusuz Cemaleddin Afgani’dir. O’na göre; 

“Cemaleddin Afgani, İslam âleminin her tarafına düşünceleriyle ve sözleriyle 

çok bereketli tohumlar saçmış, Batı Türklüğünde olduğu gibi Kuzey Türklü-

ğünde dahi milliyet fikrinin gelişmesine hizmet etmiştir.”632 Sürekli diğer Türk 

Aydınları ile etkileşim ve iletişim kurmasının faydaları arasında oluşturmuş ol-

duğu Türkçülük fikrinin ezbercilikten kurtulup yaşayan ve uygulanır bir ideo-

loji haline gelmesini sağlamıştır. Osmanlı dışında yaşayan Türkleri de kapsayan 

bu düşüncesi hiçbir dönem sadece Osmanlı Devleti sınırları içerindeki Türk-

lerle mahfuz olmamıştır. Her fırsatta Osmanlı Devleti dışındaki Türklerle gere-

ken bağların kurulmasına dikkat çeken Yusuf Akçura, Kuzey Türkleri ile de 

özellikle maddi ve manevi hususların tesisi konusunda faaliyetlerini sürdür-

müştür. Fakat bunları yaparken duygusal davranmayıp olaylara Türklük açısın-

dan profesyonelce yaklaşmıştır. İcraatlarını ve fikirlerini ortaya atarken mantık 

süzgecinden geçirerek ifade eden Yusuf Akçura, Turancılık hareketi ve çizgisi 

içersinde yer almamaya gayret göstermiştir. 

NitekimYusuf Akçura’ya göre; “Türkçülük: Gaye, dünya Türklüğü’nü 

birleştirmeye yöneliktir. ‘Üç Tarz- ı Siyaset’te bu fikir: ‘ Tevhid- i Etrak’ ‘Türk-

leri Birleştirmek’ veya ‘Azim bir millet- i siyasiye’ kurmak diye de geçer. Türk-

çülük fikri, Akçura’ da üç temele oturtulmaktadır: 

“1- Milli varlıklarını korumuş milletler arasında Türk varlığı 

 2- Osmanlılık fikrinin gerçekleşemeyeceğinin anlaşılması 

 
631 AKÇURA Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, 4.Basım, TTK Yayınları, Ankara. 1998, s.4 
632 AKÇRUA, Yusuf, Yeni Türk Devletinin Öncüleri -1928 Yılı Yazıları, TC. Kültür 

Bakanlığı Yayınları: 421, Cumhuriyet Kitapları Dizisi: 11, 1981, s.62 
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 3- Milliyetlerin milli birliğe XIX. Asrın mahsulü olarak can vermesi.”633 

Bununla birlikte Yusuf Akçura’nın oluşturmuş olduğu Milliyetçilik an-

layışı Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Türklerin oluşturmuş olduğu Milli-

yetçilik tezahüründen ziyade ağırlıklı olarak Milli Kimlik siyaseti ve Milli bir-

lik düşüncesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti’ndeki aydınla-

rın Türkçülük akımı dini yönden oluşturulmuş bir milliyetçilik anlayışı yay-

gındı. İşte bu noktada Yusuf Akçura dinin düzenleyici etkisinden uzaklaşarak 

ve hatta karşı bir tavır sergileyerek meydana gelmiştir634. Buradan da anlaşıla-

cağı gibi Yusuf Akçura’nın hayatında Türkçülük akımı diğer akımlara göre 

daha geniş ve derin bir manaya sahipti. Öyle ki Osmanlıcılığında İslamcılığında 

ötesinde bir önceliğe sahiptir. Bunun sebebi ise O, Türkçülük hakkında fikri alt 

yapısını oluştururken bulunduğu ortamın ve şartların gidişatı göz önünde bu-

lundurarak bir konjonktürel ortamı da fikirlerinde barındırmaktadır635. 

Konjonktürel ortamdan kastımız gerek Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet 

devri, gerekse de Rusya’nın geçirmiş olduğu devrim süreçleridir. Bu ortam da 

Türkçülüğün teşkilatlanması ve Türkçü cemiyetlerin kurulmasına uygun bir ze-

min hazırlayacaktır636. İşte bu zemin sayesinde Yusuf Akçura, Akçura, Türk-

Derneği (1908), Türk Yurdu (1911), Türk Ocağı (1913), gibi bazı Türkçü ce-

miyetlerin kurulmasında önemli görevler almış bazısının da bizzat kurucusu ol-

muştur. Bu görevler arasında en önemlilerinden Türk Yurdu Cemiyeti’nin ya-

yımlamış olduğu derginin editörlüğü olmuştur. Bunun yanında Türk Ocağı’nın 

da kurucuları arasında yer almaktadır. Ayrıca 1914 senesinde Türk Ocağı’nın 

ikinci dönem başkanlık görevini ifa etmiştir. Bu ocakta Türkçülük hakkında 

birçok seminer ve konferans veren Yusuf Akçura, önemle değindiği ve bu konu 

hakkında konferans verdiği Türklüğün Dünü ve Bugünü konuları olmuştur637. 

Yusuf Akçura’nın yol arkadaşları olan ve Osmanlı Devleti dışından bilhassa 

Rusya’dan Türkiye’ye gelen Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Alibey, İsmail Gas-

pıralı gibi aydınların da yapılan Türkçülük çalışmalarında ve Türkçülük düşün-

cesinin seri bir şekilde yayılmasında çok büyük katlıları olmuştur. Nitekim bu 

ismini zikretmiş olduğumuz ayıdanlar da Türkçü dernek ve cemiyetler aktif rol-

ler üstlenmiştir638. Öyle ki Ülken’e göre; Yusuf Akçura Türkçülük ideolojisinin 

üzerinde büyük etkiler yaratarak, “Bir zaman Türk Yurdu ve Ocak demek, Ak-

çura demekti.” Söyleminin oluşmasın kadar uzanmıştır yaratmış olduğu bu 

 
633 USLU, Yusuf Akçura ve Üç Tarz- ı Siyaset..,s.40. 
634 KARAKAŞ, Mehmet, XIX. Yüzyıl’da Türkçülük akımı ve Osmanlı’da Rusya Kö-

kenli Türklerin Önemi ve Rolü, (Yayımlanmamışyüksek Lisans Tezi), İstanbul Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul:1994, s.54. 
635 ÖZCAN, ’Ahmet Ağaoğlu Ve Yusuf Akçura’nın ..,s.58 
636 AKÇURA, Türkçülük, s. 197. 
637 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.66. 
638 MUHAMMETDİN, Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi..,s. 121. 



TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA| 142 

etki639. Şüphesiz böyle bir düşüncenin oluşmasında hem Yusuf Akçura’nın öz-

verili çalışmasının yanı sıra Meşrutiyet ortamının getirmiş olduğu hür düşünce 

özgürlüğüdür. 

Yusuf Akçura’nın önderliğinde kurulan ve Türk Milliyetçiliğini esas 

alan ilk cemiyetin Türk Derneği olduğu bilinmektedir. Öyle ki Akçura, 1908 

senesinde İstanbul’a geldiğinde Veled Çelebi ve Necip Asım’ı ziyaret ederek 

sırf kültür işleriyle uğraşacak ve siyaset ile ilgilenmeyecek Türkçülüğü savuna-

cak bir derneğin tesisi düşüncesini mütalaa etmiştir. İşte bu düşünce ile Türk 

Derneği 1908 yılında Mülkiye Mektebi Müdürü olan Celal Bey’in makam oda-

sında kurulmuştur640. Cemiyet Türkçülüğe vurgu yaparak amacını şu şekle izah 

etmiştir; 

“Cemiyetin maksadı, Türk diye anılan bütün Türk kavimlerinin mazi ve 

haldeki asar, ef’al, ahval ve muhiti öğrenmeye ve öğretmeye çalışmak, 

yani Türklerin asar-ı atikasını, tarihini, lisanlarını, avam ve havas ede-

biyatını, etnografya ve etnolocyasını, aval- i içtimaiye ve medeniyet- i 

hazıralarını, Türk memleketlerinineski ve yeni coğrafyasını araştırıp ta-

raştırıp ortaya çıkararak bütün dünyaya yayıp dağıtmak ve dilimizin 

açık, sade, güzel ilim lisanı olabilecek surette geniş ve medeniyete elve-

rişli bir dereceye gelmesine çalışmak ve imlasını ona göre tetkik etmek-

tir.”641 

Böylelikle cemiyetin asıl gayesinin bütün Türklerin geçmişteki ve günü-

müzdeki sanatlarını, eserlerini, uğraşlarını, durumlarını öğrenmeye ve tüm 

Türkler tarafından öğrenilmesine ön ayak olmak olduğu ileri sürülmektedir. 

Birbiri ile kopuk halde olan avam ve havas-halk ve aydın- edebiyatını etnog-

rafya ve etnolojisini araştırıp ortaya çıkarmak ve bunu da dünyaya duyurarak 

bütün Türklerin birbirinden haberi olmasını sağlayarak kopuk olan bağların 

tekrar teşkil edilmesinin sağlaması düşünülmüştür642. 

Füsun Üstel’e göre;  

“Türk Derneği’nin amaç ve faaliyetlerini tanımlamada önemli bir kay-

nak olan Türk Derneği Beyannamesi, Derneğin siyasal anlamda Osman-

lıcı ideolojiye sadık kalmakla birlikte, kültürel alanda ve özellikle dil ko-

nusunda Türkçü bir yaklaşım içinde bulunduğunu göstermektedir. Be-

yannamede, sık sık ‘Osmanlı anasırının’ birlik ve beraberliğinden söz 

 
639 ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 4.Basım, Ülken Yayın-

ları, İstanbul:1994 s.388. 
640 KOŞAY, Hamit Zübeyir “Yusuf Akçura”, Belleten Dergisi, TTK Yayınları, C:XLI, 

Sayı:162, Ankara, 1977, ss.395- 396. 
641 TEMİR, Yusuf Akçura ss.41- 42. 
642 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi.., s.111. 
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edilmesi ile dildekiTürkçülük yaklaşımı gerçekte bir çelişki olmayıp, Os-

manlıcı bir ideoloji içinde bulunan bir düalizmden kaynaklanmakta-

dır”643 

Fakat Türk Derneği üyeleri fikri ve ideolojik manada Türkçü olmalarının 

yanı sıra dönemin dayatmış olduğu siyasi ortam neticesinde, siyasi manada Os-

manlıcı geleneği sürdürmekteydiler 644 . Çünkü Osmanlıcık Akımı on doku-

zuncu yüzyıldan beri Osmanlı Devleti’nin resmi ideolojisi olmuş aydınlar da 

bu ortam ve düşünceden etkilenmişlerdi645. Bunun sebebi ise Devletin içinde 

bulunmuş olduğu parçalanma sürecinde devleti bir arada tutabilecek, devlet sı-

nırları içerisinde yaşayan tüm milletleri kapsayacak hangi soyan hangi boydan 

gelirse gelsin veyahut hangi dine mensup olursa olsun tüm herkesi Osmanlı sa-

yıp bir Osmanlı Ulusu yaratma düşüncesine kapılmalarıdır646.Fakat diğer yan-

dan bu Osmanlıcılık düşüncesi kimseyi tatmin etmediği gibi milli bir ideal ola-

rak herkesi peşinden sürükleyebilecek güçten yoksundu. Osmanlı Devleti 

“Hâkimiyet-i Siyase” diyerek kendilerine bağlı sandıkları milletlerin birçoğunu 

çoktan elinden kaçırmış bu da birçok toprak kaybına sebep olmuştu647. Kaldı ki 

31 Mart Vak’a’sından sonra bu düşünce tamamen önemini yitirmiş eski nüfu-

zunun büyük bir kısmını kaybetmiştir648. Ayrıca Fransa’nın Prusya’ya yenil-

mesi ile birlikte Batı artık ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışını benimsemeye 

başlamıştır. Bu da Osmanlıcığın çöküşüne zemin hazırlayan bir diğer sebep ola-

rak karşımıza çıkmaktadır649. 

İşte tamda bu noktada Yusuf Akçura, Osmanlıcılık hakkında şu düşün-

celerini dile getirmiştir; 

Akçura’ya göre; 

 “Osmanlı milleti vücuda getirmek arzusu, pek yüksek bir hayali gayeye, 

pek yüksek bir ümide doğru yücelmiyordu. Asıl maksat, Osmanlı memle-

ketlerindeki Müslim ve gayrimüslim ahaliye aynı siyasi hakları tanımak 

ve vazifeleri yüklemek; böylece aralarında tam müsavat husule getirmek; 

fikirlerce ve dince tam serbesti vermek; bu müsavat ve serbestiden fay-

dalanarak, söz konusu ahaliyi aralarındaki din ve soy ihtilaflarına rağ-

 
643 ÜSTEL, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk..,,s.25. 
644 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi..,s.111. 
645 DUYMAZ, Recep, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları, Türk Dünyası Araştır-

maları Vakfı, İstanbul. 2004., s.77 
646 TAZEGÜL,Murat,Modernleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul,1. Basım, Babil Ya-

yınları,.2005., S.92 
647 TUNAYA Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, 2.Basım, İletişim Yayınları, 

C.III. İstanbul: 2000, s.380. 
648 TANYU Hikmet, Türkçülük ve Ziya Gökalp, Ankara, Elips Yayıncılık, 2006, s.95. 
649AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, s.6. 
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men yekdiğerine karıştırarak ve temsil ederek, Amerika Birleşik Hükü-

metlerindeki gibi Amerikan milleti gibi müşterek vatanla birleşmiş yeni 

bir milliyet, Osmanlı milleti meydana çıkarmak ve bütün bu zor ameliya-

tın neticesi olarak da, ‘Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’yi asli şekliyle yani 

eski hudutlarıyla muhafaza eylemekti.350 Gaye Osmanlı halklarına hak 

ve görev eşitliği sağlamakla bir vatanda ‘Devlet- i Aliyye- i Osmaniye’ 

şeklini tecelli ettirmektir. Sınırların korunmasının güçlüğü, teşkilatlan-

mada Türk unsurunun erimesi, çoğunluğun elden gitmesi gibi sebepler, 

bu fikrin gözden kaçan zayıflıklarıdır. […] Yusuf Akçura bu fikri: ‘Os-

manlı milleti teşkili hayalinin Fransa İmparatorluğu ile beraber ve onun 

gibi tekrar dirilmek üzere hükmolunsa, hata edilmiş olur sanırım.’ ifade-

siyle noktalar ve kapatır.”650 

Her fırsatta Milliyetçiliğe vurgu yapan Yusuf Akçura, artık Osmanlıcılık 

ideolojisinin tekrar canlanmamak üzere öldüğünü ileri sürerek bu ideolojinin 

eksiklere ve imkânsızlıklara sahip olduğunu düşünmektedir. Yani Yusuf Ak-

çura, Osmanlıcılık idealine sıcak bakmamakta artık geçerliliğini yitirmiş bir dü-

şünce tipi olduğunu sıklıkla vurgulamaktadır. Ve bu düşüncelerinde hep tutarlı 

olduğu da görülmektedir651. 

Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını koruma düşüncesinin 

başlı başına yeterli olmadığını, İmparatorluğun bünyesinde bulunan diğer halk-

ların örgütlenip bir millet haline gelerek devletin kurucu unsuru olan Türk Mil-

leti’ni kendi içlerinde eritip yok ederek egemenliğin Araplara geçeceğini belirt-

miştir. Ayrıca İmparatorluk bünyesinde bulunan toplulukların hiçbir şartta bir-

birleri ile kaynaşmayacağını düşünmüştür. Onun içince Osmanlıcılık düşüncesi 

iflas etmiştirdemektedir652. Diğer yandan Yusuf Akçura, Osmanlılık düşünce-

sinin başarıya ulaşamamasının sebeplerini ve alt nedenlerini şu şekilde ifade 

etmektedir. 

“Bir Osmanlı milletinin vücuda getirilmesini Müslümanlar, bilhassa 

Türkler istemezler. Bunun sebebi, böyle bir millet vücuda getirildiğinde 

imparatorluktaki Müslüman ile Müslüman olmayan uyrukların eşit sa-

yılmalarıdır.[…] Bir Osmanlı milletinin vücuda getirilmesini İslam dini 

istemez; çünkü bu din, kendisine iman edenlerin menfaatlerini ‘maddi ve 

beşeri’ yönlerden gözeten bir dindir.[…] Bir Osmanlı milleti vücudage-

tirilmesini Müslüman olmayan tebaa da istemez; onların nazarında ken-

dilerinin parlak geçmişlerini, istiklallerini ve hükümetlerini Müslüman-

lar, bilhassa Türkler mahvetmişlerdir.”653 

 
650 USLU, Yusuf Akçura ve Üç Tarz- ı Siyaset..,s.39. 
651 ERSANLI, Büşra,İktidar ve Tarih- Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu 

(1929- 1937),2.Basım, İletişim Yayınları, İstanbul., 2006., s.81 
652 AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, ss.6- 7. 
653 DUYMAZ, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları.., ss.73- 74. 



145 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

Anlaşılacağı üzere o, Müslüman olmayan halkı, Müslümanları ve Türk-

leri, yapıları gereği Osmanlıcılık düşüncesinin başarıya ulaşamaması önündeki 

engeller olarak görmektedir654. Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde konuya şöyle 

değinen Yusuf Akçura;  

“Bütün bu örnekleri göz önünde tutularak, Osmanlı milleti oluşturmanın 

engellerini üç fikir etrafında topluyordu: Osmanlı halklarının tarihi, fi-

ziksel bir tarihti. Ruhsal değildi Aynı halkları halde ve gelecekte bağla-

yacak olan ortak bir ülkü de yoktu ve olamazdı. Fakat bunlardan başka 

ne Türkler, ne Müslümanlar, ne de Türk ve Müslüman olmayan halklar, 

bir Osmanlı milleti içinde eriyip yok olmayı istemiyorlardı. Beraber ve 

birlikte yaşamak isteği olmayınca, Osmanlı milliyeti oluşturmak veya 

Osmanlılık siyaseti izlemek de boş bir hayal idi.”655 

Ayrıca Osmanlıcılık Düşüncesinin başarıya ulamaması üzerine Türk Ay-

dınları başka alternatifler bulmaya yönelmişlerdir. Bu noktada da karşımıza 

“İslam Birliği” yani İslamcılık çıkmaktadır656. Bu anlayışla da “Osmanlı Mil-

leti” düşüncesinin yerini “İslam Milleti”ya da“İslam Ümmeti”fikri adı altında 

yeni bir anlam yüklenmeye başlanmıştır657. 

Fakat İslamcılık veyahut Ümmetçilik diye adlandırılan bu düşünce on 

dokuzuncu yüzyılın ortalarında genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun uzak 

çevresi olan Hindistan’da şekillenmiş olmasın rağmen 1870’ten başlayarak Os-

manlı İmparatorluğu’nun merkezinde gittikçe güçlenmeye ve yaygınlaşmaya 

başlamıştır658. II. Abdülhamit dönemine denk gelen bu zaman zarfında padişah, 

bu düşünceyi gerek İmparatorluk içindeki Müslüman tebaayı gerekse de İmpa-

ratorluk dışındaki Müslümanların birleştirilmesi adına bir “bayrak” olarak Av-

rupa’ya ve emperyalizme karşı koyma aracı olarak kullanılmaya başlandı659. Bu 

konuda Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin on dokuzuncu yüzyılın sonlarına 

doğru dağılışı engelleyememesi üzerine ortaya İslamcılık düşüncesinin atıldı-

ğını ifade eder660.  

Akçura’ya göre;  

“İslamcılık siyasetinin uygulanmaya başlanmasıyla, Osmanlı Devleti, 

Tanzimat’ın ilanından beri terk etmeye çalıştığı ‘din devleti’ şekline tek-

rar dönmekteydi O, İslamcılığın bir siyaset yolu olduğunu, dahakitabının 

 
654 DUYMAZ, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları..,s.76 
655 AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, s.12. 
656 KURAN, Ercümend, Türk Milliyetçiliğinin gelişmesi ve Yusuf Akçuraoğlu, Türk 

Kültürü Dergisi, Sayı: 42, Ankara: 1966., s.529. 
657 SARINAY, Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi..,s. 20 
658 MARDİN, Şerif, Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul ,11.Basım, İletişim Yayınları,: 

2005 s.9. 
659 MARDİN, Türkiye’de Din ve Siyaset, s.13. 
660 DUYMAZ, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları.., s.77. 
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başında öne çıkarır ve onun ‘bütün Müslümanları Osmanlı Hükü-

meti’nin idaresinde siyaset bakımından birleştirmek’ olduğunu ileri sü-

rer.”661 

Cezmi Eraslan’a göre de;  

“Yusuf Akçura İslamcılıkla ilgili olarak, “İslam birliği politikasının 

gayri Müslim tebaanın kaybı ile kuvvet azalmasına yol açacağını, ancak 

Osmanlı Devleti’ne bağlı bütün Müslümanlar ile Türklerin güçlü birlik-

teliğinin sağlanacağını, böylelikle Osmanlı milletine nispetle pek sıkı ve 

dolayısıyla mülkçe, adetçe, arazice ve servetçe olan noksanlıklara rağ-

men daha kuvvetli bir topluluk; İslam topluluğu oluşturulacağınıifade 

etmektedir.”662 

Bunu söylemesindeki temel gayeye bakacak olursak Yusuf Akçrua, Pa-

nislavizm düşüncesinin uygulanması halinde Osmanlı Devleti bünyesindeki ya-

şayan halkların Müslim ve Gayri Müslim olarak ikiye ayrılacağını bununda za-

man içerisinde Müslüman olmayan toplulukların Osmanlı Devleti idaresinden 

kopacağını ön görmesidir663. Açmaza çıkan bu sonuç neticesinde Müslüman 

âlemi kendisine daha yararlı ve uygun bir çözü yolu bularak bu durumu çözmesi 

gerekmektedir664. 

Yusuf Akçura’ya göre bu durumun çözüm yolu ancak İslam ile Türklü-

ğün ve bunların üretmiş olduğu fikir akımlarının birlikte olması birbirini ta-

mamlaması gerekmektedir. Ayrıca İslam’ın, Türk Milliyetçiliğini kabul etmesi 

gerektiğini düşünen Yusuf Akçura, dinlerinde tarihin yasasına uyum sağlayarak 

değişime uğrayacağını böylelikle de doğal olanı kabulleneceğini belirtmekte-

dir665. İslam’ın bunu kabul etmemesi sonucu ise Osmanlı Devleti tebaası ara-

sında ve hatta devletin kurucu unsuru olan Türkler arasında bile dini ve mez-

hepsel ayrılıkların vukuu bulacağını düşünerek şunları ifade etmiştir; 

“İslamcılığı azametli bir tasarıdır. Gerçekleştirilmesi yolunda rastlana-

cak güçlükleri şu noktalar etrafında toplanır: Tanzimat’ın Osmanlı top-

lulukları arasında yaymayı amaç tuttuğu siyasal ve hukuksal eşitlik artık 

söz konusu olmayacaktır. Bu yönden Osmanlı uyrukları arasında düş-

manlıklar bile başlayacaktır. Hatta Türkler arasında dinsel ve mezhepsel 

geçimsizlikler çoğalabilecektir.”666 

 
661 DUYMAZ, Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları.., s.77 
662 ERASLAN,Yusuf Akçura’ nın İslamcılığı Üzerine.., s.46 
663 DUYMAZ,Üç Tarz- ı Siyaset ve Düşünce Akımları., s.81 
664 BULAÇ, Ali, İslam’ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcıların Üç Nesli, Modern Tür-

kiye’de Siyasi 

Düşünce, İstanbul,1.Basım, İletişim Yayınları, C.VI, 2004, s.55. 
665 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), s.47. 
666 AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, s.7. 
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Üç Tarz-ı Siyaset adlı seride İslam ve Türkçülüğe geniş yer veren Yusuf 

Akçura, bu sorunların giderilmesi adına farklı bir çözü yolu da önererek konuya 

siyasal açıdan yaklaşmaktadır667. Bu eserinde başlıca Osmanlı Devleti’nin bün-

yesinde barınan ve onu belirli zamanlar arasında meşgul eden, Osmanlıcılık, 

İslamcılık ve Türkçülük akımlarının yanında aslında bu akımların hepsinin içe-

risinde bir miktar bulunan Batıcılık akımları söz konusu edilmektedir668. 

“Üç Tarz-ı Siyaset’in tezleri nelerdi? Akçura öncelikle, Osmanlı Dev-

leti’ne ‘kuvvet ve terakki’ kazandırmak amacıyla izlenen politika türle-

rini tarihsel bir bakış açısıyla çözümlüyordu. İmparatorluk toprakla-

rında yaşayan milliyetlerin birliğini ve bir ‘Osmanlı milleti’ oluşturul-

masını savunan Osmanlıcılığın genel olarak Tanzimat Dönemi’ne teka-

bül ettiğini (1839- 1876) söylüyordu. Panislamizm ise 1870’li yıllarda 

ortaya çıkmış ve özellikle, Osmanlı Devleti’nin gücünü İslam dayanış-

ması temeline oturtmak isteyen Abdülhamit tarafından savunulmuştu. 

Son olarak da kısa bir süre önce ortaya çıkan ve ‘ırk üzerine müstenid 

bir Türk milliyet- i siyasiyesi’ oluşturmaya yönelen Pantürkizmi ele alı-

yordu.”669 

Bu belirtilenler aslında Yusuf Akçura’nın siyasi manada ırki kavramın 

karşılığında “siyasal millet” kavramını kullanıyor olmasıdır. Fakat ırk kavramı 

üzerinde bir süre netlik sağlayamaması ile birlikte görüşleri netleştikten sonra 

ırk yerine Türk/Türklük sözcüğünü tercih ettiği görülmektedir670. Şöyle ki Üç 

Tarz-ı Siyaset adlı eserinde analizler ve değerlendirmelerde bulunarak 

Türk/Türklük kavramını kullanmanın daha faydalı olacağını ima etmektedir: 

“Osmanlı milleti yaratılması, Osmanlı Devleti için faydalara sahipse de, 

gayr-i kabil-i tatbiktir. Müslümanların veya Türklerin birleşmesine dö-

nük siyasetler, Osmanlı Devleti hakkında eşit denilebilecek menfaat ve 

mahzurlar ihtiva etmektedir. Tatbikleri cihetine gelince, kolaylık ve zor-

luk yine aynı derecededir denebilir.”671 

Yusuf Akçura, literatürdeki akımlardan olan Osmanlıcık düşüncesini 

imkânsız görüp yok sayarak diğer yandan da eşit değerde gördüğü Türk-

lük/Türkçülük ve Müslümanlık/İslamcılık siyasi fikir ve uygulama sahasında 

 
667 ÖZDOĞAN, Göksu Günay, Turan’dan Bozkurt’a Tek Parti Döneminde Türkçü-

lük(1931- 1946),Çev. İsmail Kaplan, 1.Basım, İstanbul, İletişim Yayınları,. 2001., 

s.69 
668 YILMAZ, Murat, Siyaset Felsefesi ve Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Notlar, Ankara, 

Türkiye Günlüğü Dergisi, 1996, s.11. 
669 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.38. 
670 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.44 
671 AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, s. 35. 
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aynı güçte görmektedir672. Yani İttihad-ı İslam ve Türk Birliğini analiz ederken 

birini diğerine tercih etmez673. Fakat bu düşüncenin karşısında Macfi’ye göre 

Akçura, aslında Osmanlıcılık ve İslamcılığı, Osmanlı Devleti’nin ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak düzeyde olduğunu görerek bunun ancak Pantürkçülük ile 

karşılanabileceğini düşündüğünü ifade eder674. Mardin ise; Yusuf Akçura’nın 

Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük görüşlerini Üç Tarz-ı Siyaset adlı ese-

rinde gerekli incelemeler ve değerlendirmeleri yaparak bunlardan hangisinin 

yararlı olacağını okuyan kişiye bırakmış diğer yandan kendisi ise Türkçülüğü 

seçmiştir675. 

Erik Jan Zürcherise Türkçülüğün Manifestosu olarak adlandırdığı bu ma-

kaleyi şu şekilde değerlendirmektedir; 

“Türkçülüğün Manifestosu’ bu makale,[…] İslamcılık, Osmanlıcılık ve 

Türkçülük siyasetlerinin meziyetlerini birbirleriyle kıyaslıyor ve Türkçü-

lük siyasetini savunuyordu. Makale, Pantürkist siyasal amaçların ilk tu-

tarlı ifadesi olarak addedilebilir. İmparatorluğun farklı unsurlarından 

bir Osmanlı ulusu vücuda getirmenin bir yanılsama olduğuna, sömür-

geci güçlerin dünya Müslümanlarının siyasal birliğine ilişkin bir girişimi 

engelleyeceklerine, Pantürkizm- Türklerin ve Türk halklarının birliği-

nin- ise aksine Asya’nın bütün Türkî halklarının desteğine sahip olaca-

ğına ve sadece Rusya’nın muhalefetiyle karşılaşacağına dikkat çeki-

yordu”676. 

Böylelikle bahsi edilen üç akımdan çağa en uygun olanı ve gelecek vaad 

eden Pantürkizm/Türkçülük görülmekteydi. Çünkü gücünü kaybetmiş Osman-

lıcılık ve kapsamı dar olan İslamcılık, hepsi yan yana getirildiğinde gelişmeye 

en müsait olanının Türkçülük olduğu görülmektedir677. Nitekim Yusuf Ak-

çura’nın Türkçülük yani Milliyetçilik ile İslamcılığı karşılaştırırken, İslam bü-

tün Müslüman toplumun içinde var olan ümmetçilik görüşü sayesinde milliyet-

çiliğe karşı çıkmakta ve tüm kültür ve milletleri tek potada eritme ideali ile 

hareket etmektedir. Mevzu bahis olan İslamiyet, Müslümanlık tarihi boyunca 

aşiret, ırk, millet temelindeki ayrışmayı evrenselleşme uğruna adına üm-

met/ümmetçilik de denen birleşme aruzu için yok etmeye çalışmaktadır. İşte bu 

noktada Osmanlı Devleti bünyesinde ve yönetiminde bu şuurla hareket eden 

 
672 ÇETİNSAYA, Gökhan Üç Tarz- ı Siyaset, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı: 79, An-

kara: 2004., s.37. 
673 TOGAY,  Yusuf Akçura’nın Hayatı..,s.80. 
674 MACFİE, A. L. Macfie, Osmanlının Son Yılları (1908- 1923), Çev.Damla Acar ve 

Funda Soysal, 1.Basım, Kitap Yayınevi, İstanbul: 2003., s.93. 
675 MARDİN, Şerif,Jön Türklerin Siyasi Fikirleri(1895- 1908),İstanbul,6.Basım, İleti-

şim Yayınları,. 1999., s.277 
676 ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin, Saner Gö-

nen,İstanbul., 4.Basım, İletişim Yayınları, 1999., s.189. 
677GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935..), s.46. 
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ulema ve yönetici kadrosu tutucu bir şekilde Türkçülüğe karşı çıkmaktaydı. 

Hatta zaman zaman Türkçü hareketin önderleri ile çatışma ve gerginlik yaşa-

maktaydılar. İddialarına göre İslamiyet’te Türkçülüğün ve Milliyetçiliğin yeri 

yoktur. Bu savlarını da ayet ve hadislerle destekleyerek milliyetçiliğe olanca 

güçleri ile karşı koymaktaydılar. Fakat tüm bu dayatmalara rağmen Yusuf Ak-

çura, ısrarla İslamiyet’in Türkçülüğü kabul etmesi gerektiğini savunuyordu678. 

Çünkü onun Türkçülüğü savunmasında ve Türkçülük üzerinde bu kadar 

ısrarla durmasının birçok sebebi vardı. Bunlardan belli başlı olanları arasında; 

“Birinci neden, büyük milletler arasında Türklerin varlıklarını korumuş olma-

larıdır. İkinci neden, bu büyük milletler XIX. Yüzyılın ürünüdür ve milli birlik-

lere vücut vermiştir.[…] Üçüncü neden, Osmanlılık veya Müslümanlığın güçlü 

bir siyasal birlik durumuna geliştirilemeyeceğinin anlaşılmış olmasıdır.”679 

Şeklinde sıralaya bileceğimiz gibi bunların yanında sıralayamadığımız ve yap-

tığımız çalışmanın hacmi konusunda endişe ettiğimiz daha birçok neden de gös-

terilebilir. 

Siyasi yönlerinin olduğu kadar tarihçi kimliği ile de karşımıza çıkan Yu-

suf Akçura, tarihçiliğe bilhassa Türk tarihçiliğine farklı ufuklarda kazandırmış-

tır. Örneğin “Şark Meselesi”nin ekonomikenstrümanların miktarına ve kulla-

nım ölçüsüne dayandığını tespit eden ilk kişiler arasında yer almaktadır680. Di-

ğer yandan düşünce Tarihi açısından da Türklük ve Türkçülük kavramlarını Et-

nopolitik bir kavram olarak içerik ve yöntem manasında yeni yaklaşımlar ge-

liştiren de Yusuf Akçura olmuştur681. 

Türk tarihinin toplumsal ve siyasi bağların kurulması nispetinde önemli 

bir yer teşkil ettiğini düşünen Yusuf Akçura, Tarih’in “bir mantığı vardır” dü-

şüncesiyle çalışmalarına yön veriyor ve Türk Milleti’nin de bu prensibe göre 

hareket ederek diğer uluslardan geri kalmaması gerektiğini savunuyordu682. Ta-

rihçi kimliğinin böyle derinlemesine analiz yapacak dereceye ulaşmasındaki 

faktörler aslında onun farklı zamanlarda farklı görevlerde bulunmuş olmasıdır. 

François Georgeon’a göre; 

“Tarihçi olarak kariyeri 1905- 1906’da, Kazan Muhammediye Medre-

sesi’nde başlamıştı. Burada birçok disiplinin yanı sıra, tarih dersleri de 

 
678 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935).., s.46-

48. 
679 AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, s.15. 
680 KURAN, Ercümend, Yusuf Akçura’nın Tarihçiliği, Ölümünün Ellinci Yılında Yusuf 

Akçura Sempozyumu Tebliğileri, Ankara,11- 12 Mart 1985, s.47. 
681 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.80. 
682 SHISSLER A.Holly, İki İmparatorluk Arasında Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye, 

Çev. Taciser Ulaş Belge, 1. Basım, İstanbul Bilgi ÜniversitesiYayınları:103, İstanbul, 

2005,  s.277. 
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veriyordu.[…] Ayrıca, İstanbul Darülfünunu’nda da siyasal tarih ders-

leri verdi. Birinci Dünya Savaşı’nın ve Kurtuluş Savaşı’nın bitmesinden 

sonra Ankara’da Serbest Halk Dersleri adı verilen kursta ve 1924’ten 

sonra da Ankara Hukuk Mektebi’nde çağdaş tarih dersleri okuttu. Son 

olarak da çağdaş tarih kürsüsü başkanı olarak İstanbul Üniversitesi’ne 

profesör oldu.[…] Yusuf Akçura’ nın tarih konusundaki tutumu da, Türk 

tarihini ‘evrensel tarihin bu büyük Akımları’yla birleştirmeye çalışmaktı. 

Nitekim Türk tarihini alabildiğine yücelten ve ona İslamiyet’in tarihinde 

kendisine ayrılan yerden çok daha geniş bir özerklik kazandıran milli-

yetçilik akımı, ilginç bir paradoksla, sonuçta onu dünya tarihine çok 

daha fazla yakınlaştırdı.[…] Tarih evrenselleştirilmeliydi; ama tarihsel 

gelişmeye boyun eğmek zorunda olan din de aynı akıma tabi olduğuna 

göre, tarih laikleştirilmeliydi de.”683 

O, tarihe çok farklı pencerelerden bakabilen bir özelliğe sahip olduğunu 

her fırsatta gösterebilen çok yönlü bir Türk aydını olmuştur684 . Yusuf Ak-

çura’ya göre tarih;  

“Bağlı bulunduğumuz insan toplumunun belli zaman ve alanda çıkarını 

sağlayacakbilgi, düşünce ve duygu verebileceği için önem arz etmekte-

dir.”685Diyip devamında; Bu söylediklerimden anlaşılmıştır ki tarih mü-

cerret bir ilim değildir. Tarih hayat içindir; tarih milletlerin, kavimlerin 

varlıklarını muhafaza etmek, kuvvetlerini inkişaf etmek içindir.[…] Ta-

rih milli harsın temelidir; aynı zamanda tarih milletlerin cihandaki 

mevki ve şereflerini tayin eder: tarih sayesinde bir kavim, yeryüzünde 

hayat ve saadet hakkının hüccetlerini âleme gösterir; tarih sayesinde bir 

millet, istikbalinin parlak ve sonsuz yollarını açar.”Diye de devam et-

mektedir686. 

Tasarladığı amaçlarını Türk Yurdu ve Türk Ocağı Cemiyetlerinde ka-

leme almış olduğu Türkçülük adına yapılacak faaliyetleri şu şekilde sıralamış-

tır: 

1. “Risale Türk ırkının mümkün olduğu kadar çoğunluğu tarafından oku-

nup anlaşılarak, istifade olunacak tarzda yazılacaktır. Bu nedenle dili 

sade olacaktır. Milletin çoğunluğuna faydalı konular seçilecektir. Zor 

konular bile kolay ifade edilmeye çalışılacaktır. 

 
683 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), ss.72- 

76. 
684 TEMİR, Yusuf Akçura.., s.65. 
685 USLU, Yusuf Akçura ve Üç Tarz- ı Siyaset.., s.39. 
686 KOL, Rıfat Çini, Birinci Türk Tarih Kongresi, Konferanslar, Müzakere Zabıtları, 

Ankara: 2 Temmuz 1932, ss.605- 618. 
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2. Risale, bütün Türklerce makul olabilecek bir ideal ortaya koymaya 

çalışacaktır. 

3. Risalede Türklerin tanışmalarına, iktisat ve ahlakça yükselmelerine ve 

fen bilgileriyle zenginleşmelerine hizmet eden mevzular en ziyade yer 

alacak, siyaset bunlardan sonra gelecektir. 

4. Türklerin birbirleriyle tanışmaları için Türk dünyasının her tarafında 

olup geçen ve bilhassa kardeşler arasında sevinç veya kedere sebep olan 

vakalar ile Türk dünyasının ötesinde berisinde ortaya çıkan fikircereyan-

ları kaydolunacak, Türk ırkının muhtelif kavmiyetlerinde doğan edebi-

yatı ırkın bütün fertlerine bildirmek için çalışılacaktır. 

5. Risale, Osmanlı Devletinin iç siyasetinden bahsederken, hiçbir siyasi 

partiye taraftarlık etmeyecek, ancak Türklüğün, Türk unsurlarının siyasi 

ve iktisadi menfaatlerini müdafaa edecektir. Türk unsurlarının menfaat-

lerini müdafaa ederken, muhtelif unsurlar arasında ihtilaflar doğma-

sında kaçınacaktır. 

6. Risale, Osmanlı Türkleri arasında Türk milli ruhunun gelişme ve tak-

viyesine idealsizlikten doğan tembellik ve bedbinliğin giderilmesine ça-

lışacak ve ekseriye hiçbir şeye dayanmaksızın ortaya çıkan mübalağalı 

Batı korkusundan da bu milleti kurtarmaya elinden geldiği kadar uğra-

şacaktır.  

7. Risalenin devletlerarası esas fikri, Türk âleminin menfaatlerini müda-

faa etmektir.”687 

Yusuf Akçura’nın kendi kaleminden çıkan bu maddeler aslında kendisi-

nin Türkçülük anlayışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır688. 

Milli Mücadele esnasında Ankara ile beraber hareket eden Yusuf Ak-

çura, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Türkçü fikrin ideallerinin gerçek-

leştiğini ifade etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin başta Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti namıyla, sonra hakiki adıyla kurulması, Türk milliyetçiliği açısından 

Türkçülük idealinin gerçekleşmesi demektir. Çoğu Türkçülerin belki hayatla-

rında gerçekleşeceğini ümit bile edemedikleri ideal, bir Türk dehasının kudre-

tiyle bir gerçek olmuştu, milli Türk devleti kurulmuştu.”689Çünkü Yusuf Ak-

çura’ya göre Türk Devleti, Milli bir devlet olmalıydı. Ve bu yeni kurulan dev-

letin asıl öznesi de Türk Milleti’dir. Öyle ki;“Çağdaş bir devletin en önemli 

unsuru olan millet, türdeştir: Çoğunlukla aynı dili konuşur; fertlerin bilimsel ve 

düşünsel düzeyi, hukuku, ahlakı, estetik hatta siyasi fikir ve hisleri çok farklı 

değildir. Çağdaş bir devlette millet, aynı harsın ürünüdür; bundan dolayı, hiç 

 
687 AKÇURA, Yeni Türk… s.192-193. 
688 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935)..,s.70. 
689 AKÇURA, Türkçülük… s.219 
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çoğunluğu, aynı mefkûreye tutkundur. Dolayısıyla çağdaş bir devlet milli-

dir.”690 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında büyük 

emeği bulan Mustafa Kemal Atatürk’ün katkılarına da değinen Yusuf Akçura; 

O’nu “Türk âleminde Türk idealini tahakkuk ettiren dahi ve kahraman” olarak 

addetmektedir691. Çünkü Türkçü görüşün egemen olduğu bu yeni devlet saye-

sinde Türk devleti artık çağdaş bir kimliğe kavuşmuş böylelikle de birlik ve 

beraberliğin tesisi sağlanmaya başlanmıştır. Yani; “…Çağdaş devlette egemen 

güç, o devleti kuran milletin kendisidir ve dundan dolayı çağdaş devlette ege-

menlik bölünmezdir…”sözlerini sarf ederek de egemenlik anlayışının ve çağ-

daşlaşmanın önemine vurgu yapmaktadır692. 

4.3. Ahmet Ağaoğlu 

Azerbaycan’ın Rus hâkimiyeti altında bulunduğu dönemlerde Kara-

bağ’ın Şuşa kentinde 1869 yılında dünyaya gelen Ahmet Ağaoğlu, ilköğreni-

mini doğmuş olduğu Karabağ’ın Şuşa kentinde693, orta öğrenimini Tiflis şeh-

rinde tamamladıktan sonra yükseköğrenim tahsili almak amacıyla Paris’e git-

miş üniversiteyi burada tamamlayan 694  Ahmet Ağaoğlu, II. Meşrutiyet ve 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde siyasi ve entelektüel gündemde önemli bir 

yer işgal etmiştir695. 

Baba tarafından ailesi bir var sayıma göre 1800’lü yıllarda Erzurum’dan 

Karabağ’a göç edip buraya yerleşmiştir, anne tarafından ise pederşahi gelenek-

lerini yaşatan bir Türkmen aşireti mensubudur696.  Karabağ’da yetiştirilme tarzı 

hasebiyle çocukluk ve gençlik dönemlerinde İslam geleneklerine göre ve daha 

ziyade Şii anlayışına paralel olarak yetiştirilmiş ve bu yönde eğitim almıştır697. 

Fakat bu dönemlerde Şuşa, Rus hegemonyası altında olduğu için Rus aydınla-

rının ortaya attığı çeşitli fikirsel akımlardan da etkilenmiştir698. Çünkü bu dö-

 
690 ŞENOĞLU, Kemal, Yusuf Akçura: Kemalizmin İdeoloğu, İstanbul, Kaynak Yayın-

ları, 2009 s.54, içinde Yusuf Akçura, “Asri Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Va-

zife Türk Yurdu, c.3, sayı 13, Ekim 1925, s.1-16. 
691 AKÇURA, Yeni Türk… s. 212. 
692 ŞENOĞLU, Yusuf Akçura: Kemalizmin… s.54, içinde, AKÇURA,  Yusuf “Asri 

Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Vazife”, Türk Yurdu, cilt 3, sayı 13, Ekim 1925, 

s.1-16. 
693 SHISSLER, A. Holly, İki İmparatorluk Arasında Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye, 

Çev. Taciser Ulaş Belge, 1. Basım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:103, İstan-

bul,2005,  s.67. 
694 YAMAN, ESATOĞLU, vd., Türkiyede’ki, Türk Dünyası..,  s.31 
695 ÖZCAN, Ağaoğlu ve Rol Değişikliği.., s.1 
696 ÖZCAN, Ağaoğlu ve Rol Değişikliği..,s.13. 
697 Özge Özcan, ’Ahmet Ağaoğlu Ve Yusuf Akçura’nın..,s.4 
698 SHISSLER,İki İmparatorluk Arasında..,s.161. 
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nemlerde eğitim gördüğü hem Şuşa kentinde hem de Tiflis kentinde Rus okul-

ları bulunmaktaydı. Zaten eğitimini de Rus okullarında tamamlayan Ahmet 

Ağaoğlu(Agayef)699’nun bu düşüncelerden etkilenmesi de zaten çok doğal bir 

durumdur. Bu dönemde Arapça, Farsça ve Rusça eğitimi alarak 1887’de Paris’e 

gitti. Paris’te Hukuk ve Collage de France’da tarih ve filolojieğitimi aldı700. 

1984 yılında tekrar Azerbaycan’a dönerek701İsmail Gaspıralı Bey’in baş-

latmış olduğu ve Kafkasya’da Türklerim milli şuur ve öze dönüşünün uyandı-

rılması amacıyla başlatılan Ceditçilik Hareketine katılarak bu hareket içerisinde 

aktif bir şekilde görev aldı702. İşte bu doğrultuda ilk önce Tiflis’te daha sonra 

ise Şuşa’da ve Bakü’de muallimliğe başlamıştır. Çünkü milli şuurun tesis edi-

lebilmesi için ve gelişmenin temellerini sağlam atabilmek adına toplumun iyi 

bir şekilde yetiştirilmesinin gerekliliğini zaruri gören Ağaoğlu bu konunun öne-

mini çok kısa sürede kavrayarak kendisini eğitime adamıştır703. 

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 1905 yılında, Ermenilere karşı kurulan 

“Difai” isimli bir gizli örgüt oluşturarak bölgeye hâkim olmak isteyen Ermeni 

hareketine karşı çeşitli faaliyetler düzenlemiştir704. 1905 yılında meydana gelen 

Rus Devrimi sonrası yönetimin meşruti hale gelmesi ile birlikte Türkçe konu-

şan halkların haklarını korumak adına da önemli bir rol oynamıştır705.Müslü-

man Türklerin birliğini beraberliğini savunarak yürütmüş olduğu bu faaliyetler 

neticesinde Rus Çarlığının dikkatini çekmiş ve Çarlık yönetimi tarafından bü-

yük baskılara uğramıştır. Bu baskılara fazla dayanamayan Ahmet Ağaoğlu, 

1909 yılında ailesini de yanına alarak İstanbul’a göç etmek zorunda kalmıştır. 

İstanbul’a gelerek birçok gazete ve dergiye yazılar yazmış bu yazılarında İs-

 
699Agayef soyadı Azerbaycan’ın Rus hâkimiyeti altında bulunduğu dönemlerde kullan-

mış olduğu soy isimdir. Osmanlı Devleti’ne göç ettikten sonra bu soy isimi kullan-

mamış bilinen çekli ile Ağaoğlu soy adanı kullanmıştır.( ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu 

ve Rol.., s.13.) 
700 ÖZTÜRK, Kazım, Türk Parlamento Tarihi TBMM II. Dönem 1923 -1927, C.I, 

TBMM Vakfı Yayın No:3,y.y. s.473. 
701 YETKİN, Çetin, Atatürk’ün Başarısız Demokrasi Devrimi Serbest Cumhuriyet Fır-

kası, İstanbul, 2. Basım, Toplumsal Dönüşüm Yayınları:54, 1997, s.59. 
702 DEMİRCİ, Fatih, Bir Siyasal Düşünür Olarak Ahmet Ağaoğlu (1869 -1939),Anka-

raLiberal Düşünce Dergisi, Liberte Yayınları, Yıl:6, 2001, Sayı:23,: s.177. 
703KENGERLİ, Mehmet, Büyük Fikir Adamı Ahmet Ağaoğlu, Azerbaycan Dergisi, 

Sayı:62, Yıl:6, 1957, s.9. 
704TEKELİ İlhan, İLKİN, Selim, Bir Cumhuriyet Öyküsü Kadrocuları ve Kadro’yu An-

lamak, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları:134, 2003 s.237; 
705 YILMAZ, Murat, Ahmet Ağaoğlu ve Liberalizm Anlayışı, Türkiye Günlüğü Der-

gisi, Sayı:23, Ankara: 1993 s.58. 
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lamcılık ve Türkçülüğü işleyerek, Türkçülük ve İslamcılığın birbiri ile çelişme-

diğini zıt düşmediğini ifade etmiştir706. Bu düşünceleri bulunan Ahmet Ağa-

oğlu, Türkçülüğe inanmış inançlı bir liberal olarak komünizme karşı olan bir 

kişiliği vardır707.  Yürütmüş olduğu “Maarif Müfettişliği” görevinden kısa bir 

süre sonra ayrılarak708 Süleymaniye Kütüphanesi’ne müdür olarakatanmıştır. 

1913 yılında Müdürlük görevini ifa ettiği sırada aynı zamanda da Darülfü-

nun’da Rus Dili ve Türk- Moğol Tarihi derslerinin öğretim görevini de üstlen-

miştir709. Daha sonra bir süre de “Hikmet”, “Sebilürreşad”, ve Fransızca olarak 

yayınlanan “June Turc”gazetelerinde yazılar yazmış “Tecuman-ı Hakikat” ga-

zetesinin de başyazarlığını yapmıştır710. 1905-1907 yılları arasında Ziya Gö-

kalp’in düşünceleri paralelinde bulunan yayınlarla beraber başta Hüseyinzade 

Ali Bey olmak üzere Hayat Gazetesi ve Füzüyat Dergisi’ni çıkarmışlardır. Çı-

karmış oldukları bu dergi ve gazetelerde Türkçülük fikrini savunarak Azerbay-

can’a kadar sirayet eden Türkçülük akımında bu bölgede önderleri olarak kültür 

hayatında da önemli etkiler bırakmıştır711. Birinci Dünya Savaşı Savaşı döne-

minde yapılan milletvekili seçimlerinde Afyonkarahisar’dan milletvekili seçil-

miştir. Aynı zamanda da İttihat ve Terakki Fırkası’nın Umumi Merkez üyesi 

olmuştur712. 

Siyasi hayatı böyle devam ederken düşünsel hayatında Türkçülüğü de 

savunmaya devam ediyordu. Örneğin 1911 yılında Yusuf Akçura ve Hüseyin-

zade Alibey gibi Rusya’dan Osmanlı Devleti’ne göç etmiş olan önemli Türk-

çüler ile birlikte Türkçülüğün önderi olarak kabul edilen Türk Yurdu Der-

gisi’nin kuruluşunda görev aldı713. Bu faaliyetleri neticesinde koyu bir Türkçü 

haline gelen Ahmet Ağaoğlu İttihatçı olmak ile Türkçü olmanın aynı anlama 

geldiğini ifade ederek ve hatta yapmış olduğu konuşmalarında Türkçü olmanın 

şartının İttihatçı olmaktan geçtiğini ifade etmiştir714. 

Bu tutum ve söylemeleri neticesinde hem siyasi sahada hem de ideolojik 

sahada önemli konumlara gelmiştir, Kazım Öztürk’ün belirttiğine göre; 

 
706 AĞAOĞLU, Samet,  Babamın Arkadaşları, İstanbul, 1. Basım, İletişim Yayınları, 

1998, ss.7- 8. 
707  TUNÇAY, Mete,Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek- Parti Yönetimi’nin Kurulması 

(1923- 1931), 3. Basım, İstanbul ,Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999., s.262. 
708 YETKİN, Atatürk’ün Başarısız..,s.59. 
709 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında..,s.250. 
710 ÖZTÜRK, Türk Parlamento Tarihi..,s.474. 
711 BURAN Ahmet, AKLAYA, Ercan, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara, 5.Basım, Ak-

çağ Yayınları,2005, s.75. 
712 YAMAN, ESATOĞLU, Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.32 
713 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında..,s.250. 
714YILMAZ, Murat, Ahmet Ağaoğlu ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara, Türkiye Gün-

lüğü Dergisi, Sayı:25, 1993b, s.70. 
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“1917’de Kafkasya’ya gönderilen ordunun siyasi müşavirliğine getiri-

lip, Azerbaycan’a gönderildi.1918’de İstanbul’a döndükten sonra İttihat ve Te-

rakki Partisinin ileri gelenleriyle Malta’ya sürüldü. 1921’de Ankara’ya döndü. 

[…]Seyahat dönüşü İstihbarat ve Matbuat Genel Müdürlüğüne getirildi. Bu gö-

revde iken TBMM’nin II. Dönem seçimlerine katıldı.” 22 Temmuz 1923’te ya-

pılan seçimde 158 oy alarak Kars’tan milletvekili seçildi.”715 

İkinci meclis döneminde vekil seçilmesine rağmen ilk dönem Millet 

Meclisi’nde yer alamamıştır çünkü Birinci Meclis seçimlerinde yukarıda da 

bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere Malta’da sürgünde bulunuyordu 716 . 

Rusya’da gerçekleştirilen 1917 devriminde ( Ekim Devrimi) ve akabinde 

Rusya’dan ayrılarak müstakil devlet kurma ideali ile çalışan Türkleri destekledi 

ve 1918 yılında Kafkasya harekâtına başlayan Türk Ordusu’na Azerbaycan’a 

girildiği dönemde siyasi müşavirlik de yapmıştır717. Bu görevi esnasında Azer-

baycan’da kurulan Azerbaycan Cumhuriyet Parlamentosu’na üye olarak seçil-

miştir 718 . Bu görevlere gelebilmesindeki etmenlerden biri ise Ahmet Ağa-

oğlu’nun dönem dönem içine düşmüş olduğu belirsizlik ve tutarsızlık netice-

sinde olmuştur. Çünkü O, yeri geldiğinde kendisini İranlı, yerine göre Türk, 

Rus Müslüman’ı veyahut Türk Müslüman’ı olarak ifade edebiliyordu. Bu tu-

tarsız hareketleri neticesinde ise bir dönem Osmanlı Meclisi’ne diğer bir dönem 

Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi’ne ve sonunda da Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi’ne girebilmesini sağlıyor ve çeşitli hizmetlerde bulunabiliyordu719. 

Son derece aktif ve temelinde Türkçülük olan bir yaşam süren Ahmet 

Ağaoğlu, 19 Mayıs 1939 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini kapamıştır720. 

Yetmiş yıllık yaşamı boyunca çeşitli makale ve eserler kaleme alan Ahmet Ağa-

oğlu’nun eserleri şunlardır; 

Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Türk Yurdu, İslam, Ülkü, İnsan ve Kül-

tür Haftası gibi mecmualar ile Tercüman-ı Hakikat, Hak, Hâkimiyet-i Milliye, 

Vatan, Milliyet, Son Posta, İkdam, Cumhuriyet ve Akın gibi gazetelerde kendi 

 
715 ÖZTÜRK, Türk Parlamento Tarihi..,s.474.; Cengiz Sunay,y.y. Liberal Milliyetçi 

Bir Aydının Portresi: Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939), Yerel Siyaset Dergisi, 

C.II,Sayı:17, İstanbul: s.55. 
716 AKALIN, Gülseren, Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında Ahmet Ağaoğlu, (Yayım-

lanmamışDoktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

1999,: s.56. 
717 YILMAZ Murat, “Ahmet Ağaoğlu’nda Liberalizm ve Milliyetçilik”, (Yayınlanma-

mış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,Gazi Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü,.1991,  

s.59. 
718 SUNAY, Liberal Milliyetçi Bir Aydının ..,s.55. 
719 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında..,ss. 338- 339. 
720 YAMAN, ESATOĞLU, vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.33 
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görüşlerini belirten yazılar kaleme almıştır721.İslam ve Ahund,(1900) İslâmlıkta 

Kadın,(Nebioğlu Yayınları, Çev: Hasan Ali Ediz, İstanbul, 1959.) Türk Teşki-

lat-ı Esasiyesi,(1925) Üç Medeniyet (Ağaoğlu’nun Malta sürgünü esnasında 

yazdığı yazılarından ibarettir. Bu yazılar Türk Yurdu dergisinde belirli aralık-

larla yayınlanmıştır. Bu yazıların kitap halindeki ilk basımı Türk Yurdu Mat-

baası, İstanbul, 1927. (İkinci baskı aynı isimle Başbakanlık Kültür Müsteşar-

lığı, İstanbul, 1972722) Hilafet ve Milli Hâkimiyet,(Ahmet Ağaoğlu, Ziya Gö-

kalp, Hoca Rasih, Hoca Abidullah, Yunus Nadi, Ahmet Emin, Falih Rıfkı, Nec-

meddin Sadak, Celal Nuri, Hoca İlyas Sami Efendi gibi aydınların saltanatın ve 

hilafetin kaldırılması arasındaki süreçte kaleme aldıkları ortak bir broşürdür. 

Ankara, 1923 723 . İngiltere ve Hindistan,(1929.) Serbest İnsanlar Ülke-

sinde,(1930.) Ankara Hukuk Mektebi İkinci Sınıf Hukuk-ı Esasiye Notları,(Ta-

rihsiz, Teksir halindedir) Devlet ve Ferd,(1933.) Etrüsk Medeniyeti ve Bunların 

Roma Medeniyeti Üzerine Bir Tesiri (1933.), 1500 ile 1900 Arasında 

İran,(1934) Ben Neyim (1939.), Tanrıdağında (1939), İran ve İnkılabı(1941), 

Gönülsüz Olmaz,(1941) Serbest Fırka Hatıraları,(1942),İhtilal mı İnkılap mı? 

(1942.), Peyami Safa’ya Ahretten Mektuplar,(Yayınlanmamıştır.) Serbest Laik 

Cumhuriyet Fırkasının Yasası(1930.) gibi eserleri olan Ağaoğlu’nun Etika (Ah-

lak),(1934.) Yakutlar, (Seretkovski’den çeviridir. Yayınlanmamıştır) Milletle-

rin Serveti(A. Smith’ten çeviridir. Ağaoğlu bu çeviriyi Ali Hüseyinzade ile bir-

likte yapmıştır. Yayınlanmamıştır) adı verilen üç tane de çevirisi bulunmakta-

dır.724. 

Ahmet Ağaoğlu’nu daha detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman onun 

hayatına yön veren başlıca üç tip fikir hâkimdir. Bunlardan ilki Rusya dönemi-

dir. Bu dönemde Rusya’da yaşayan Türklerin milli birlik bilinci altında bir 

araya gelmesi yani birleşmesi düşüncesidir. İkicisi ise İstanbul’a geldikten 

sonra Osmanlı Devleti’nin siyasi ve sosyal ortamından da etkilenerek ileri sür-

müş olduğu İslamcılık düşüncesidir. Bu düşünce kapsamında ise İslam’ı ve İs-

lamcıları savunduğu görülmektedir fakat bir süre sonra kendisi gibi Rusya’dan 

Osmanlı Devletine gelmiş olan Türkçü aydınlardan etkilenerek Türkçü bir tavır 

takınmış ve Türkçülüğü savunmaya başlamıştır. Üçüncüsü ise Fransa dönemi-

dir. Bu dönemde ise Batılı bir fikir anlayışı benimseyerek şiddetle Batıcılığı 

 
721 GÖKÜŞ, Şeref, Ahmet Ağaoğlu: Hayatı, Eserleri ve Din eğitim-öğretimi görüşleri, 

Toplum ve Bilim Dergisi, Toplum Bilimleri • Ocak - Haziran • 7 (13) : 2013, ss.193-

210, s.199 
722 GÖKÜŞ, Ahmet Ağaoğlu..,s.208 
723GÖKÜŞ, Ahmet Ağaoğlu..,s.208 
724 Makale ve eserlerinin derlenmesinde Gülseren Akalın, a.g.t., ss.213- 222; Kazım 

Öztürk, a.g.e., s.475; Fatih Demirci, , Bir Siyasal Düşünür s.179. ; Murat Yılmaz, 

Ahmet Ağaoğlu ve Liberalizm Anlayışı, ss.70- 71; Mehmet Kengerli, a.g.m., s.11., 

Şeref Göküş, a.g.m.,s.207, Ertuğrul Yaman, A. Kemal Bolaç, Ahsen Esatoğlu., a.g.e.s 

s.33-34. Faydalanılmıştır. 
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savunmuş hatta Cumhuriyet döneminde Avrupa Medeniyeti’nin fikirlerinin ol-

duğu gibi alınması düşüncesini savunduğu için Türkçü aydınlardan şiddetli 

eleştiri ve tepkiler almıştır725. 

Bu duruma baktığımızda şüphesiz onun düşünsel hayatını derinden etki-

leyen en önemli dönem Paris’te geçirmiş olduğu yıllardır. 1888 yılının başla-

rında yükseköğrenim tahsil etmek amacıyla Paris’e giden Ahmet Ağaoğlu böy-

lelikle de bir ilki gerçekleştirerek Avrupa’ya yükseköğrenim görmek amacıyla 

giden ilk Azerbaycan Türk’ü olmuştur726. Kısa sürede Paris’te faal bir şekilde 

bulunan Jön Türkler ile irtibata geçmiş olup sürekli temas halinde bulunmuştur. 

Fakat diğer yandan yazılarını yayımlama hususunda Jön Türk matbuatını seç-

memesi düşündürücü bir durumdur727. Paris’te kaldığı süre zarfında sadece Jön 

Türkler ile irtibatta bulunmayan Ağaoğlu, eğitim gördüğü dönemde düşünce 

dünyasını etkileyecek farklı ve önemli isimlerle de tanışma fırsatı bulmuştur. 

Eğitim aldığı üniversitenin hocalarından olan Ernest Renan ile de bu dönemde 

tanışmış ve onun görüşlerinden etkilenmiştir. İslam ve Milliyetçilik alanında 

önemli bir otorite olan Cemaleddin Afgani’de bu dönemde Fransa’da bulunu-

yordu. Kısa sürede Cemaleddin Afgani ile de irtibata geçen Ahmet Ağaoğlu 

onun düşüncelerinden de büyük ölçüde etkilenmiştir ve bu da Ahmet Ağa-

oğlu’nun düşünsel hayatına önemli katkılar sağlamıştır728. Bu etkilenme neti-

cesinde Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu’nu Cemaleddin Afganiye benzetmiş-

tir729. Öyle ki Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu’nun Cemaleddin Afgani’yi takip 

ettiğini ve onu izlediğini ifade ederek görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; 

“Ağaoğlu’da, dinin uygarlaştırıcı bir itici güç olduğunu, insanları bar-

barlıktan çıkarıp akıl ve ilerlemenin tarihsel yoluna soktuğunu ileri sü-

ren Afgani’nin dinde evrim görüşünü paylaşıyordu […] Afgani gibi o da 

birlik ve dayanışmaya çok büyük bir değer veriyor, İslam dünyasında 

ayrılıkçı çatışmalardan nefret ediyordu ve Afgani’nin bu tür çatışmala-

rın, dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı görüşüne katılı-

yordu.”730 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Ahmet Ağaoğlu’nun etkilendiği isimler 

çok farklılık arz etmektedir. Bu da onun hem ideolojik görüşlerinde hem siyasi 

 
725 YAMAN,  ESATOĞLU.,Türkiye’deki Türk Dünyası.., .s.33 
726 ÖZCAN, Ağaoğlu ve Rol Değişikliği.., s.21, 
727 SUNAY, Liberal Milliyetçi Bir Aydının ..,s.56. 
728 DEMİRCİ,  Fatih,  Bir Siyasal Düşünür s.176.; Ufuk Özcan, Ahmet Ağaoğlu ve 

Rol.., s.109. 
729 AKÇURA, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, 4.Basım, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayın-

ları,1998,  s.154. 
730 GEORGEON, François (1994), Azerbaycanlı Bir Entelektüelin Ortaya Çıkışı: Ah-

met Ağaoğlu’nun Fransa Yılları 1888- 1894, Toplumsal Tarih Dergisi, Tarih Vakfı 

Yayınları, Sayı:8, İstanbul: a.g.m., s.6. 
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yaşamında bazen dalgalanmaların olmasına sebebiyet vermiştir. Bu dalgalan-

maların başlangıç noktasının da Paris yılları olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 

Ağaoğlu’nun etkilendiği kişilerin ve etkilenme alanlarının farklılık arz ettiği 

ortadadır. Mesela Renan’dan etkilenmesindeki sebep Renan’ın bilimin gününe 

inanışı, bireysel irade, özgürlük ve rasyonalizme dayanan bir din ve millet an-

layışı geliştirmiş olmasıdır731. Fakat enteresan bir durum daha vardır ki bu da 

A. Holly Shıssler’e göre; 

“1880- 1890’lı yıllarda Fransa’da etkin olan üç ayrı Renan vardı ve bu 

üçünün de Ağaoğlu üzerinde önemli etkileri bulunmaktaydı. İlki, doğu-

bilimci bir otorite olan Renan; ikincisi, kilisenin kutsallaştırılmasına ve 

mutlakıyet rejiminin geri gelmesine karşı çıkan Renan; üçüncüsü ise bir 

öncekine tamamen zıt olan ve bireysel özgürlüğün savunucusu, eleştirel 

akıl taraftarı “liberal” bir Renan.”732 

Renan’dan sonra Ağaoğlu’nu etkileyen Avrupalılar; Darmesterer ve Ju-

liette Adam oluşmuştur. Paris dönemlerinde Jön Türkler ile ilişkisini koparma-

yan ve onlardan da etkilenen Ağaoğlu’nun etkilendiği Jön Türk ise Ahmet Rıza 

Bey’dir733. Bir süre sonra da dost olduğu Ahmet Rıza Bey’den ise pozitivist 

dünya görüşü alanında etkilendiği görülmektedir734. Irkı temeller ve teoriler ba-

kımından bu ileride ortaya atacağı Irk Teorisi ile tanınacak olan Arthur de Go-

bineau’dan735 etkilenmiş fakat Ağaoğlu yaşamının hiçbir döneminde ırkçı bir 

duruş sergilememiştir. Özcan’a göre, sadece onun oryantalistlik çalışmaların-

dan esinlendiği ileri sürülmektedir.736. 

Özcan’ın ifadesine göre; 

“Ağaoğlu’nun Paris’teki öğrencilik yıllarında başlıca ilgi alanı İslami-

yet öncesi Doğu dinleri ve uygarlıklarıdır ve özellikle İran kültür tarihi 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Fars kültürü üzerinde yoğunlaşan Ağaoğlu 

İran tarihine ilişkin bilgilerini derinleştirmiş, edindiği birikimi oryanta-

list bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanmıştır.”737 

Akademik çalışmalarını sürdürmekle beraber ilgisi artık İslam Uygarlığı 

ve Müslüman Dünyası’na kayan Ahmet Ağaoğlu’nun özellikle İran’ın din ve 

kültür tarihine yoğunlaşmış olduğu görülmektedir738. Böylelikle Fransa’da ge-

 
731 ÖZCAN, Ağaoğlu ve Rol Değişikliği..,s.25. 
732 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında.., s.111. 
733AKALIN, Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında..,ss.23- 24 
734DEMİRCİ, Bir Siyasal Düşünür Olarak ..,s.176. 
735 SUNAY, Liberal Milliyetçi Bir Aydının ..,s56. 
736 ÖZCAN, Ağaoğlu ve Rol Değişikliği..,s.23. 
737 ÖZCAN,Ağaoğlu ve Rol Değişikliği.., ss.22-23. 
738 ÖZCAN,Ağaoğlu ve Rol Değişikliği..,s.23  
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çirdiği süre zarfında temas ettiği kişilerin görüşlerinden ve anlayışlarından et-

kilendiği bu etkininde izlerini fikirlerine yansıtan Ağaoğlu’nun milli gelişme 

ve modernleşme alanında önemli yollar kat etmesini sağlamıştır739. 

Diğer yandan Türkçülük fikrinin olgunlaşmadığını, Türkçülükten ziyade 

İslamcılık fikrine daha yakın olduğunu buna paralel olarak da “Reformist İs-

lamcı” bir yapıda olduğunu söylememiz yerinde olacaktır. Çünkü “Fransa’day-

ken Türk Milliyetçiliğine ilişkin bir taraflılığı söz konusu değildir. Nitekim 

Türklerin İslamiyet’i yozlaştırdığınıileri sürerek, Doğu’da parlaması muhtemel 

bir kültür ve bilim kaynağı olmaya aday olan İran’ın bu potansiyelinin darma-

dağın edilmesinin sorumluluğunun Türk istilacılığı olduğunu vurgular.” 740 

Türklükten ziyade İranlılık fikrinin ağır bastığı bir dönem yaşamıştır. 

Milliyetçilik görüşlerinin serpilmesinde ve gelişmesinde etki edecek olan 

asıl konu, onun Paris’ten dönüş yaparak Kafkaslara gelmesidir. Çünkü Kafkas-

lara geldikten sonra buradaki bağımsızlık örgütlerinin etkisiyle geliştireceği 

milliyetçilik görüşleri ve içinde barındırdığı dinsel öğeleri harmanlama şansı 

bulacaktır. Kafkasya’da bulunduğu sürece büyük ölçüde etkilendiği Batı Me-

deniyeti ile Doğu medeniyetini yani daha doğru bir tabirle İslam Medeniyetini 

uzlaştırma çalışmalarına girişerek modernist bir İslam Reformcusu olarak kar-

şımıza çıkmaktadır741. İşte bu sebeplerdendir ki Paris’te bulunduğu dönemlerde 

İranlılığı düşünen bu yönde fikirler üreten Ahmet Ağaoğlu, Kafkasaya’ya gel-

dikten sonra bu düşüncesinden uzaklaşmaya başlamıştır. İşte bu dönemde ka-

leme aldığı eser İslam ve Ahund’tur. Eserinde şunları dile getiren Ahmet Ağa-

oğlu, Özcan’a göre; “Bu çalışması, Şii ulemanın şahsında dinsel geleneklerin 

sert bir eleştirisini içermektedir,[…]Ağaoğlu’nun eleştirileri sadece Şii ulema 

arasında değil, geleneksel cemaat arasında da sert tepkiyle karşılanmıştır. 

Halk arasında biraz da alaycı bir şekilde “Frenk Ahmed” adıyla anılacak-

tır.”742 

Milli duygularının giderek artmaya başladığı dönemler yaşayan Ahmet 

Ağaoğlu, bu yıllarda Ermenilere karşı kurulmuş olan Difaiörgütüne katılması-

nın akabinde Ceditçilik Hareketi’nin de içerisine girmiştir. Ceditçilik Hareketi 

aslına Rusya Müslümanları arasında birlik ve bütünlük oluşturmak adına 1095 

yılında tesis edilmiş bir yapı olduğu söylenebilir743. Bu görüş ekseninde kaleme 

almış olduğu bir makalesinde Ağaoğlu, şunları belirtmektedir; 

 
739 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında..,ss.123-124. 
740 SUNAY, Liberal Milliyetçi Bir Aydının.., s.56. 
741 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve..., s.78. 
742 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve..., s.46-47 
743 BENNINGSEN, Alexander, Tarihte ve Bugün Türkçülük ve İslamcılık, Çev, Yasin 

Ceylan O.D.T.Ü. Ankara, Asya- Afrika Araştırma Grubu Yayın No:40, ,1987: s.56. 
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“Rusya’da cereyan eden ahval –tabiatı ile- nazar-ı dikkatimizi Rusya’da 

sakin milyonlarla Türk kardeşlerimize doğru celbediyor. Bunların vazi-

yetlerini ve cereyanlara karşı alabilecekleri tavrı, Rusya’daki inkılâba 

ne kadar iştirak ettiklerini milliyet meselesi bunca müzakere olunduğu 

ve Rus inkılâbının hemen ruhunu teşkil ettiği bir zamanda bu halden ne 

dereceye kadar istifade edebileceklerini, hülasa Rus inkılâbının 

Rusya’daki Türkler üzerinde ne suretle ve ne kadar tesir edebildiğini an-

lamak bizim için zaruridir. İşte bu ihtiyacı tatmin içindir ki Rusya’daki 

Türkler hakkında birkaç makale neşretmeyi uygun gördük.”744 

Yazılanlardan da anlaşılacağı üzere Ahmet Ağaoğlu artık düşünceleri 

milliyetçilik zeminine kaymaya başlamıştır. Bunu yazmış olduğu tüm makale 

ve broşürlerde görmek de mümkündür. Lakin bundaki temel gayesi Rus Kaf-

kasyası’n daki ve Azerbaycan’daki Müslüman cemaatleri birleştirerek konu-

munu güçlendirmektir745. Bu amaçlar ışığında Yusuf Akçura ile birlikte hareket 

ederek Rusya Müslümanlarının ittifakını destekletmiştir. Hareketin tüzük ve 

programının belirlenmesinde katkıları bulunan Ahmet Ağaoğlu milli taleplerde 

bulunacak olan Rusya Müslümanları içerisinde yer alarak milli kimliğini ortaya 

koymuştur746. 

Fakat bir süre sonra bahsi geçen İttifak, İttifak’ın amacı olan Rusya Müs-

lümanlarını, bölünmez bir şekilde bir araya getirerek belli bir vatan sınırları 

içerinse sıkışıp kalmaksızın temsil etmek iddiası neticesinde mecburi olarak 

Rusya’da bulunan sağ liberal akım içerisinde bulunan siyasi yapılanmalar ile iş 

birliği yapmak zorunda kalmıştır 747 . Bu gelişmeler ve 1907’deki Rus Dar-

besi’nin ardından bilhassa yenilikçiler ve Türk Milliyetçileri sıkı bir şekilde ta-

kibata uğramış ve baskı altına alınmıştır. Hatta Ruslar bu durumu biraz daha da 

ileri götürerek Azerbaycan Türklerini Osmanlı Devleti ajanı göstererek suçla-

malara maruz bırakmıştır. Türkçü önderlerden olan Ahmet Ağaoğlu’da bu ta-

kibat ve suçlamalardan nasibini alarak baskı altına alınan kişilerdendir748. Bu 

suçlamalara ve takibatlara fazla dayanamayan Ahmet Ağaoğlu, bir süre sonra 

Azerbaycan’dan kaçarak İstanbul’a gelmiştir749. 

 
744 AĞAOĞLU, Ahmet (1 Mart 1334), Şark Âleminden - Rusya’daki Müslümanlar, 

Türk Yurdu Dergisi, Saray Matbaası, Tutibay Yayınları, Yıl:7, Sayı:151, C.VII.(14), 

Ankara: 1918, s.105. 
745 SHISSLER,İki İmparatorluk Arasında., s.211. 
746 ÖZCAN,Ahmet Ağaoğlu ve..., s.54. 
747 BENNINGSEN, Tarihte ve Bugün Türkçülük..., s.4. 
748 AKALIN, Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında..,s.42. 
749 ÇEKİÇ, Refika (Kalyon),Ahmet Ağaoğlu Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Çalışma, 

(YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi), Ankara,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 1994,: ,s.7. 
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Rusya’dan İstanbul’a dönüşünde, Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İs-

tanbul, İngilizler tarafından işgal edilmiştir750. Bu işgal neticesinde de bilindiği 

üzere İttihat ve Terakki üyelerinin tutuklanarak sürgüne gönderilmeye başlan-

mıştır. Ahmet Ağaoğlu’da bu dönemde tutuklanarak 1919 yılında Malta’ya sür-

güne gönderilmiştir. Sürgüne gönderilme gerekçesi ise Almanlar tarafından teş-

vik edilen Tercüman-ı Hakikat gazetesinde “Ermenikıyımını teşvik edici yazı-

lar kaleme almak” iddiasıdır. Bu iddia neticesinde de hem bir savaş suçlusu 

sayılmış hem de sürgünle cezalandırılmıştır751. İstiklal Harbi, gazetesine göre 

sürgün listesi 67 kişiden oluşmaktadır. Bu liste içerisinde Ahmet Ağaoğlu bu 

listenin başında yer almaktadır. Çıkarılan habere göre İngilizler, İzmir’in işga-

lini bahane göstererek başlayan galeyanı bastırmak için bahsi geçen 67 kişiyi 

sorgusuz sualsiz kamyonlara doldurarak götürmüşlerdir. Harbiye nazırı ise bu 

konu hakkında “ ne sebeple ve kimlerin ne maksatla götürüldüğünü” sormuş 

fakat İngilizlerden müspet bir cevap alamamıştır752. 

Ayşe Gün Soysal’a göre; Ağaoğlu;  

“İngilizler tarafından tutuklandığını öğrendiğinde çok şaşırdı. Çünkü İn-

giliz dostluğuyla Azerbaycan’da bulunmuştu. O, Ermeni olaylarına ka-

rışma ve Alman yanlısı tavırlarıyla ilgili İngiliz suçlamalarına şiddetle 

karşı çıktı. Ağaoğlu Tercüman-ı Hakikat’te Almanlara karşı sert bir pro-

paganda girişiminde olduğunu öne sürdü. Ayrıca İngiliz yüksek komis-

yon üyesiyle görüşmek istedi.”753 

Bu çabaları boşa çıkan Ahmet Ağaoğlu belirtilen tarihten 1921 yılına ka-

dar sürgün ve esaret hayatı yaşamıştır754. Sürgün esnasında Avrupa Uygarlığı 

ile bütünleşme gerekliliğini vurguladığı eseri olan Üç Medeniyet’i kaleme al-

mıştır. Malta’daki sürgün hayatından sonra yurt dışı serüveni sona eren Ahmet 

Ağaoğlu, her gittiği ülke ve kültürden etkilenerek siyasi görüşleri sürekli bir 

değişme uğramış, bunun sonucunda da muhafaza ettiği kimlik içerisinde farklı 

renk ve desenler barındıracaktır755. 

Tüm bu yurt dışı ve sürgün hayatı neticesinde Türkçülük düşüncesi ken-

dini Ahmet Ağaoğlu’nda iyiden iyiye hissettirmeye başlarken İstanbul’da bu-

lunduğu süre zarfında zaten hareketin içerisinde bulunan aydınlarla birlikte 

 
750 ÇEKİÇ, Ahmet Ağaoğlu Hayatı ve..,s.8. 
751 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve..., s.156. 
752 İstiklal Harbi Gazetesi. (29 Mayıs 1919). s.2.;İstiklal Harbi Gazetesi. (3 Haziran 

1919). s.2. akt. ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu Ve..,s.11 
753 SOYSAL, Ayşe Gün, Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939) The Life and Thought of a Tur-

kish Nationalist During 1908- 1918, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi University Gra-

duate School of Social Sciences, İstanbul, 1995, s.138. 
754 DEMİRCİ, Bir Siyasal Düşünür Olarak s.178. 
755 ÖZCAN, ’Ahmet Ağaoğlu Ve..,s.11 
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kendisi de Türk Ocağı ve Türk Yurdu gibi Türkçü cemiyet ve dergilerde önemli 

görevler üstlenmiştir756. Şöyle ki;  

“II. Meşrutiyet’ten sonra çözülme hızlanıp, Balkan savaşları sonunda 

tekmil Rumeli de elden çıkınca Türk aydınları arasında da Türkçülük ce-

reyanı hızla yayılmaya başlamıştır. Bunda Rusya’dan gelen Yusuf Ak-

çura, Ahmed Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali vs. gibi Türk Aydınlarının da 

payı büyüktür.”98 “1905 Rus Devrimi’nden sonra, bu öncüler görüşle-

rini yazılarla ve siyasi faaliyetlerle yayma olanağı buldular. Rusya’da 

zengin bir eğitim, Paris’de ulusçuluğun kavramsal ve bilimsel temelle-

rini geliştirme olanağı ve İstanbul’da bu eğitimin ve görüşlerin hayata 

geçirilmesi Rusyalı Türkçülerin düşünsel oluşumunda tipik bir üçgen ya-

ratmıştı.[…]Yüzyılın başında Türkçülük, dağılmış bulunan Osmanlı İm-

paratorluğu’nu yaşatabilmek için özellikle özendirilmiş bir hareketti. 

Rusya’dan gelen muhalif aydınların yarattığı köklü Türkçülük dalgaları 

da bu açıdan yararlı görülüyordu”757 

Osmanlıcılık ile Türkçülüğün, Türkçülük ile İslamcılığın ve Türkçülük 

İle Turancılığın ilişkilendirildiği dönemlerde Ahmet Ağaoğlu bunlar içerisinde 

İslamcılık ile Türkçülüğü birbirinden ayırmadan İslamcılıktan kopmayarak 

Türkçülüğü savunan aydınlar içerisinde yer aldığı görülmektedir758. Diğer yan-

dan önemli Türkçülerden olan Ziya Gökalp ise Osmanlıcılık ile Türkçülüğü 

ilişkilendirerek Türkçülüğün asla Osmanlıcılığın karşıtı olmadığını hatta en bü-

yük destekçisi ve yardımcısı olduğunu ileri sürmektedir. Nitekim ona göre 

Türkçülük, dünya daşlığa karşı fakat İslamcılığa ve Osmanlıcılığa destektir759. 

Ahmet Ağaoğlu’nun İslamcılık yanında Türkçülük düşüncesinin ağır basma se-

bepleri arasında, “İslamiyet’te Kadın” isimli eserinde İslamiyet’in özünde ile-

ricilik olduğunu ve kadını yücelttiğini fakat Fars ve Süryani kültürünün bunun 

tersi etki yaptığını düşünerek gerilemeyi Fars ve Süryani kültürüne bağlayarak 

Türklerin İslam ile tanışmasının ardından Türkler sayesinde tekrar yüceltildi-

ğini vurgulamaktadır760. Fakat bu düşünceleri enteresan bir şekilde Paris’te bu-

lunduğu dönemlerde tam tersi bir yol izleyerek İslam âleminingerilemesinden 

 
756 ÜNAL, Mehmet Ali, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimine Bir Bakış, Ankara 

Türk Yurdu Dergisi,Aktif Matbaacılık, Sayı:109,:1996 s.32.; Büşra Ersanlı, İktidar ve 

Tarih- Türkiye’de “ResmiTarih” Tezinin Oluşumu (1929- 1937), İstanbul ,2.Basım, 

İletişim Yayınları,:2006 s.79. 
757 ERSANLI, İktidar ve Tarih, ss.75-79. 
758 GEORGEON, François, Ahmet Ağaoğlu: Aydınlanma ve Devrim Hayranı Bir Türk 

Aydını, A.Gün Soysal (Çev) , İstanbul, Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı Yayınları, Sayı: 

36, , 1996 s.29. 
759GÖKALP, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak,Haz.: Kemal Bek,İstan-

bul.  Bordo Siyah Klasik Yayınları, 2005, ss.2862 
760 ÖZKAN, Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu..,ss.93-94. 
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sorumlu tutmuş olduğu İran kültürünü yücelterek bütün olumsuzlukları Türk-

lere yüklemesidir761. Ağaoğlu’nun düşünceleri böyle dalgalanmalar oluşturur-

ken, asıl vurgu yaptığı nokta İslamiyet’in doğuş yıllarıdır. Özellikle mezhep-

leşmeye ve bölünmeye karşı çıkarak İslam’ın bütünleştirici sıfatına vurgu yap-

mıştır.  Fakat yapmış olduğu bu vurgular onun bir Panislamist olduğu görüşünü 

tamamıyla karşılamamaktadır762. Çünkü Paris yıllarından sonra daha Türklüğü 

yüceltip, tüm olumsuzlukları Fars kültürüne dayandırdığı görülmektedir. 

Ahmet Ağaoğlu, fikri alanda çalkantılı dönemler geçirirken nasıl Fars-

İslam kültüründen Türk kimliği üzerinden Türkçülüğe geçtiği sorularının üze-

rine verilmiş çeşitli görüşler ve cevaplar bulunmaktadır. Bunlar arasında Murat 

Yılmaz’a göre Ahmet Ağaoğlu’nun Milliyetçi düşünce yapısına sahip olması-

nın nedeni Paris’te geçirmiş olduğu dönemdir763. Sakal ise bu görüşe karşı çı-

karak Ahmet Ağaoğlu’nun Paris’te bulunduğu süre zarfında İran kültürünü sa-

vunduğunu ve bu yüzden Murat Yılmaz’ın görüşünün yanlış bir ifade olduğunu 

öne sürmektedir764. Çünkü görüleceği üzere çalışmamızın bir önceki sayfasında 

belirttiğimiz gibi Ahmet Ağaoğlu’nun Paris yıllarında Fars kültürünü savundu-

ğunu Şii merkezli bir İran Milliyetçiliğinden bahsettiğini görmekteyiz. İşte bu 

nedenledir ki, Sakal’ın görüşlerine katılmakla birlikte Murat Yılmaz’ın öne sür-

müş olduğu ve Ağaoğlu’nun milliyetçilik düşüncelerinin Paris’te filizlendiğini 

görmekteyiz ancak bu Türk Milliyetçiliği değil Fars-İran Milliyetçiliğidir765. 

Diğer yandan yine Ahmet Ağaoğlu, Türk Milliyetçiliği esasında fikir ge-

liştirmesine katkıda bulanacak olan ve etkileneceği isimlerle tanışması da Paris 

yıllarına denk gelmektedir. Bu kişiler Fransa’da tanışmış olduğu Ahmet Rıza 

ve Dr. Esat Paşa gibi önemli Jön Türkler sayesinde olmuştur. Ama en önemli 

olay ise Paris’ten dönmüş olduğu İstanbul’daki fikri hava olmuştur766. Yine 

Murat Yılmaz’ göre; “Ağaoğlu’nun Panislamizmi, onu Osmanlı İmparator-

luğu’nun en büyük İslam devleti olduğu ve dünya daki Müslümanları destekle-

yecek kaynağın ancak o olabileceği gerçeğini göz ardı etmemesine ve bunu göz 

önünde bulundurarak Türkçülüğe geçmesine sebep oldu.”767Bu izahatlar ışı-

ğında Ahmet Ağaoğlu’nun belirginleşen Türkçülüğü Türk Yurdu Dergisi’nde 

kendini belli etmeye başlıyor yazmış olduğu yazılarda Türkçülük önemli dere-

 
761  GEORGEON, François ‘’Azerbaycanlı Bir Entelektüel’in Ortaya Çıkışı; Ahmet 

Ağaoğlu’nun Fransa Yılları 1888-194’’, Toplumsal Tarih, sayı:8, Ağustos, 1994, s.6-

12  
762 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve, s.49 
763 YILMAZ, Ahmet Ağaoğlu veMilliyetçilik Anlayışı..,s.68 
764 YILMAZ, Ahmet Ağaoğlu veMilliyetçilik Anlayışı.., s.67  
765 SAKAL, Fahri, “Ağaoğlu Ahmet Bey”, Ankara, 1999, s.92-93 
766SAKAL, Ağaoğlu Ahmet Bey..,s.93 
767YILMAZ, Ahmet Ağaoğlu ve Milliyetçilik Anlayışı, s.68. 
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cede kendini hissettirmeye başlıyordu. Ona göre Milliyet; “bireyi yetişme sü-

reci boyunca içinde bulunduğu toplumsal çevreye bağlayan ve bir süreklilik 

gösteren maddi ve manevi bağlardan ibarettir.”768 

Ufuk Özcan’a göre; 

“Meşrutiyet dönemi yazılarında Ağaoğlu’nun İslamcılık ve Türkçülük 

akımlarını uzlaştırma çabasını fark etmemek güçtür. Türk dünyasındaki 

iki önemli akımdan birinin İslamiyet, diğerinin Türklük olduğunu belir-

ten Ağaoğlu, bu iki akımın, aralarındaki ayrılıklara rağmen aynı hedef-

leri izlediğine işaret etmiştir.”769 

Konu üzerinde çalışma yapan akademisyenlere göre; Ahmet Ağa-

oğlu’nun kaleme almış olduğu “Türk Âlemine” adlı makalesinde İslamcılık ve 

Türkçülük arasında bir bağ kurduğunu bu iki görüşün çatışan yönlerinden zi-

yade birleşen bütünleşen yönlerinin altını çizdiğini ileri sürerek adı geçen ma-

kalenin, “Türk- İslam sentezinin manifestolarından biri” olarak görmektedir-

ler770. 

Bu yaklaşımlar neticesinde dinin birleştirici vasfını kullanarak Türkleri 

aynı ideal çevresinde toplamaya çalışan Ağaoğlu, diğer yandan da ırkı bir ta-

nımlamada bulunarak Türk Milleti’nin varlığına işaret etmektedir. Fakat o, ırk 

esasından hareket edildiğinde kimin Türk kimin değil hususunda tespit yapma-

nın imkânsız olduğunu düşünerek bununda bir Türk birliği oluşturma yolunda 

en büyük engel olduğunu ifade etmiştir771. Ona göre; “TürklerAsya’nın tam gö-

beğinde yükselen Altay dağlarından unsur-ıtarihînin müteaddid ve muhtelif de-

virlerinde zaman zaman taşan seylâb-ı hayka kapılarakdünyanın dört tarafına 

şark ve garba şimâl ve cenûba doğru yayılmış Çin’in en hücrâ köşelerinden-

Finlandiya, Lehistan. Macaristan ve Afrika-i şimâlîye kadar serpilmiştir.” Bu 

kadar geniş sahaya yayılma sonucunda ırki olarak bir saflığın artık bulunama-

yacağını ileri sürerek ırkı manadaki Türkçülüğü mantıklı bulmamaktadır772.  

…ve şöyle devam etmektedir; 

“Türkler yayıldıkları bu kadar vâsî sahada” sadece diğer ırklara karış-

mamış, birçok farklı medeniyetlere ve “tarz-ı ma’işete” de dâhil olmuş-

lardı. Bu tarihi maceranın sonucunda onlar, kendi “şaysiyyetlerini ve 

 
768 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve.., s,110. 
769 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve..,s.117 
770 ÖĞÜN, Süleyman Seyfi, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, 1.Basım, Bağlam 

Yayınları, İstanbul.1995. s.196 
771 KARAÇAVUŞ, Ahmet ‘’ XX. Yüzyıl Başlarında Türk Ve Yabancı Algısında Pan-

Türkist Ve/Veya Pan-Turanist Coğrafya Ve Turanî Halklar’’ Türk Dünyası İnceleme-

leri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013), s.265-301. S.274 
772  KARAÇAVUŞ, XX. Yüzyıl Başlarında Türk Ve..,s.275 içinde; Ahmet Agayef, 

“Türk Âlemi-I”, Türk Yurdu, c. 1, S. 1, Tanin Matbaası, İstanbul, 1328, s. 12. 
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seciye-i kavmiyyelerini” de kaybetmişlerdi. Ona göre bu günkü Hintlile-

rin, Afganlıların, Farsların, Güney Ruslarının, Lehlerin, Cezayirlilerin, 

Tunusluların, Mısırlıların damarlarında akan kanın “ne kadarının Türk 

ırkına ait olduğunu kim bilebilirdi ki? Ancak belki Asya, Afrika ve Av-

rupa’yı işgal eden Türklerle burada yaşayan halkların kanlarının karış-

ması “fermân-ı ilâhî” idi. Türklerle diğer ırkların karışması sonucu yeni 

nesillerin ortaya çıkması, “eskimiş anâsırın tâzelenmesi, yeniden vücûd 

ve hayat bulmaları için Türk kanı ile beşeriyetin aşılanması belki hikmet-

i ezelîyeden bir eserdi.”773 

Bu hususta Ahmet Ağaoğlu Türklerin yayılmış olduğu sahayı tanımlarken ırk 

ve kan bağından başka hiçbir ölçüte bakmadığı da görülmektedir. Fakat ilginç 

bir şekilde Ahmet Ağaoğlu diğer Pan-Türkistlerden farklı bir yol izleyerek, 

Türkleri tanımlarken dil ölçütüne başvurmayarak temel ölçütü kan ve köken 

birliği olarak görüyordu. Onun için milliyetin temel belirleyicisi kan ve soydu. 

Diğer yandan tarihsel süreç içerisinde kazanılmış olan alışkanlıklar ve kültürel 

öğeleri milliyeti tanımlamak için kullanılan ikinci derecedeki ölçütler olarak 

görmekteydi. Bu savlarını daha da ileri götürerek tarihsel dönemler içerisinde 

dünyanın çeşitli bölgelerine yayılarak ırki özelliklerini kaybeden Türkî toplum 

ve toplulukları Türklüğün dışına çıkmış olarak görüyor dolayısıyla da bu du-

rumu millet üzerinde negatif bir etken olarak tasavvur ediyordu774. Bu açıkla-

malar ışığında Ahmet Ağaoğlu’nun ırkçı bir çizgi üzerinde ilerlediği var sayı-

labilmektedir. 

Ahmet Ağaoğlu’nun bu tip düşüncelere gark olmasındaki sebepler Av-

rupa’da ortaya çıkan Fransız İhtilali’nin etkilerinden olan soy birliği yani kan 

bağı ile ulusçuluk kavramlarının gündemde olarak milliyetçiliğin temelini bu 

kavramlara dayandırılması olarak görülebilir. O, milliyetçilik fikrinin İslam 

âlemine gelmesini “milliyet asrı” olarak görmekteydi keza on dokuzuncu yüz-

yılı Hristiyan Âlemi ile İslam Âleminin güçlü bir şeklide etkileşime geçtiği bir 

çağ olarak tasavvur etmekteydi775. Ahmet Ağaoğlu’na göre bu milliyetçilik 

akımı Avrupa’dan sonra dünyanın diğer kısımlarına da hızlı bir şekilde sirayet 

etmiş Türk Dünyası’nda ise ilk önce Rusya Türklüğünü etkisi altına almıştır. 

Çünkü ona göre milliyet fikrinin ortaya çıkması için gerekli olan ortam 

Rusya’da ziyadesi ile mevcuttu776.  Böyle büyük bir etkinin ardından Rusya 

Türkleri arasında hızlı bir şekilde yayılan milliyetçilik düşüncesi bu döneme 

kadar Türkler arasında yok denecek kadar az olduğunu da belirtmektedir. Kendi 

hayatından örnekle bu konuya açıklık getiren Ahmet Ağaoğlu şunları dile ge-

tirmektedir, “Türk diline ait Fuzuli’nin ‘Leyla vü Mecnun’undan başka bir şey 

 
773 ÇAVUŞOĞLU, XX. Yüzyıl Başlarında Türk Ve..,s.74-75 
774 ÇAVUŞOĞLU, XX. Yüzyıl Başlarında Türk Ve..,s.275 
775 AGAYEF, Ahmet ‘’Türk Alemi 4’’ Türk Yurdu, 1(1/2)/ 5, 12 Kanun-i Sani 1332-

25 Ocak 1921, s.81 
776 ÖZKAN, Millet-Milliyetçilik-Millî..,s.99 
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görmediği halde bu gün Türkçe eğitim veren okullar açılmıştır.” Diyerek yaşa-

nan gelişmelerin geldiği noktayı Türk Edebiyatını Milliyetçiliğin ortaya çıkışı 

olarak ifade etmiştir777. 

Ahmet Ağaoğlu, “Hayal kadar vasi ve yine hayal kadar müphem”olarak 

ifade ettiği Türk dünyasının hudutlarını şu şekilde izah etmektedir. “Balkan 

dağları merkeze almak suretiyle, Kırım, Kafkasya, İdil ve Volga nehri gü-

zergâhında, Ufa, Kazan, Moğolistan, Çin Türkistan’ı, Rus Türkistan’ı, Afga-

nistan, Azerbaycan, Anadolu, Bağdat, Musul, Suriye, Adalar Denizi ve Ru-

meli’yi içine alan geniş bir sahadır.”778İşte bu yönüyle de tüm Türk coğrafyasını 

kapsayacak bir tanım yapması da onun bir bakıma Pan-Türkçü bir düşünce ta-

şıdığını ortaya koymaktadır. İlginç bir karakter yapısına sahip olan Ahmet Ağa-

oğlu’nun söylem demeç ve düşüncelerinin, zaman, durum ve şartlara göre de-

ğişiklik gösterdiğini bulunduğu ortama göre de paralellik taşıdığını bir kere 

daha görmüş olmaktayız. 

Öyle ki bir dönem Türk Yurdu Dergisi’nde yayımlanan “Türk medeni-

yeti tarihi” adlı makalesinde önemli derece İslam öncesi Türk Tarihi’ne atıf-

larda bulunması neticesinde Süleyman Nazif Bey tarafından şiddetli eleştirilere 

maruz kalmıştır. Ahmet Ağaoğlu’nun da Süleyman Nazif Bey’e cevaben yaz-

mış olduğu yazısından da en azından Tarihsel manada Türklüğü bir bütün ola-

rak gördüğünü düşünebiliriz. Çünkü Ahmet Ağaoğlu bu cevap yazısında Türk 

Tarihi’ni İslam’ın kabulünden önce, sonra ve Osmanlı Tarihi’ni de içine alacak 

bir kapsamda değerlendirmiştir. Bahsi geçen cevap şu şekildedir; 

“ Siz Türklüğü ikiye bölüyorsunuz: Birincisi Osmanlılık Tarihi ile başla-

yan Türklük, diğeri ise Osmanlı Tarihi’nden evvel yaşanmış veyahut Os-

manlılığın haricinde bulunan Türkler. Siz bu ikinci kısımları tamamen 

atıyor, yok sayıyor, onlardan bahsetmekten nefret ediyorsunuz! Hâlbuki 

Türklük Uknumu vicdanınızda hakikaten caygir olmuş olsaydı, Türklü-

ğün milliyet ve kavmiyet itibarı ile layetecezzi, gayr-i kabil-i inkısam ol-

duğunu anlamanız icap ederdi! Kavmiyeti, milliyeti sizin gibi düşünen 

mütefekkire hiçbir kavim milletin arasından tesadüf edilemez! Dünya da 

bir Arap, bir Acem, bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman bulamazsınız ki, 

kendi kavmini ikiye bölsün ve birini kabul etsin diğerini reddeylesin. 

Böyle bir taksim ne fenne, ne akla ve ne de mantığa tevafuk eder. Milli-

yet, kavmiyet mahiyeti, itibarıyla gayr-ı kabil-i tecezzi bir vahid-i küll-i 

manevidir!” 

 
777 ÖZKAN, Millet-Milliyetçilik-Millî..,s.100 
778 AGAYEF, Ahmed, “Türk Âlemi 1’’ Türk Yurdu I (1/2)/1, 17 Teşrin-i Sani 1327- 30 

Kasım 1911, s.15-16 
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 …diyerek büyük bir şekilde İslam öncesi Türklüğün yok sayılmasına karşı çı-

kıyordu779. 

Ahmet Ağaoğlu’nun vermiş olduğu bu cevap neticesinde onun gönlünde 

yatan ve gerçekleşmesini umduğu temel düşüncenin aslında Türklüğün bölün-

mez bir bütün olarak ele alınması gerekliliğiydi. Çünkü bu döneme kadar Türk 

tarihi bölünerek veyahut aynı soya mensup olunan kavmin ötekileştirilmesi so-

nucu vahim bir tablo karşımıza çıkmıştı. Bu durumdan istifade eden başta 

Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Türkleri bölme ve güçsüz düşürme 

amaçlarını kolay bir şekilde yerine getirmiş oluyordu. Keza bilindiği üzere bu 

ayrışmayı körüklemek adına Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Tatar, Azeri ola-

rak adlandırılan Türk milleti, bir süre sonra kendini öz kardeşi olan aynı kana 

ve soya sahip olduğu Türk milletinden ayrı görmeye başlamıştır. Ruslar tara-

fından verilen eğitimde bu yönde olup her bölgede farklı lehçe ve dilde eğitim 

programı uygulamıştır. 

Bu düşünceler çerçevesinde hareket eden Türkçü aydınlar bu meseleyi 

sürekli gündemde tutarak dile getirmişlerdir. Nitekim Ahmet Ağaoğlu’nun, Sü-

leyman Nazif Bey’e vermiş olduğu cevaptan bir yıl kadar öncesinde de şunları 

ifade ederek konuya ne kadar ehemmiyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

“ Biz “İslamiyet” yahut “Türklük” tabirini kullanmakla şu kelimelerin 

ifade edebilecekleri mana-yı siyasiyi katiyen nazar-ı itibara almıyoruz. 

Zira biz, bütün Müslümanların yahut bütün Türklerin İttihat ve İttifak 

ederek siyasi bir kitle-i vahide teşkil edecekleri hülyasına düşenlerden 

değiliz.“İslamiyet’ Cereyanı” dediğimiz de, dahi Türklere mahsus yani 

Türk rengi ile renklenmiş, Türk ruhu ile ruhlanmış, Türk boyuna, Türk 

tarz-ı maişetine göre biçilmiş tesis edilmiş bir medeniyeti nazara alıyo-

ruz.”780 

Böylelikle İslamiyet ruhu ile Türklük ruhunun bir bedende Türk tarafın-

dan yoğrulmuş şekillenmiş ve değerlenmiş olduğunu ifade eden Ahmet Ağa-

oğlu, medeni toplum oluşturma ve ilerlemenin temelinde Türklük şuurunun bu-

lunması gerekliliğine inanmaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin başkenti olan 

ve bu dönemde Türkçülük akımının etkilerinin ileri düzeyde hissedildiği İstan-

bul’a geldikten sonra Pan-Türkizm’in ateşli savunucuları arasında yer alarak, 

siyasi sahada Türkçülüğün savunucusu ve bayraktarı olan İttihat ve Terakki 

Partisi’nin Merkez-i Umumi üyesi olmuştur. Kendini tanımlarken de bunu açık 

 
779AGAYEF, Ahmed, “Sabık Trabzon Valisi Süleyman Nazif Beyfendiye…’’ Türk 

Yurdu, II (3/4)/45, 25 Temmuz 1329-7 Ağustos 1913, s.378 
780 AGAYEF, Ahmet “ Türk Âlemi 5’’, Türk Yurdu, I (1/2)7, 9 Şubat 1327-22 Şubat 

1912, s.111 
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bir şekilde ifade etmekten geri durmayan Ahmet Ağaoğlu, “Ben bir İttihatçı-

yım. Ve mezheb-i siyasiyi taa ölünceye kadar, yalnız başıma kalıncaya kadar 

perverde edeceğim” diyerek siyasi alandaki görüşünü tanımlamıştır781. 

Diğer yandan Türklerinilerlemesi ve birleşmesi gerektiğini her fırsatta 

dile getirmesine rağmen Turancılığa yönelmeyen Ahmet Ağaoğlu hakkında, 

François Georgeon şunları ifade etmektedir; “Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu 

gibi Rusya Kökenli Türk aydınları hiçbir zaman Turancılılığa yönelmemişler-

dir.”782 

Rusya kökenli aydınlar için yapılan bu tespitlerin sebebinin, bize göre 

Turancılık ve Pan-Türkizm’e yüklenmiş anlamların farklılaşmasından kaynak-

ladığı görüşüdür. Çünkü bu iki kavramın altında yatan ve ima ettiği anlamlara 

bakacak olursak Turancılık; Turan ülkesi anlamına gelen ve Türklerin meskûn 

bulunduğu coğrafya da tüm Türkleri tek bayrak ve tek ülke çatısı altında birleş-

tirme gayesi taşırken, II. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan Pan-Türkiz akımı 

doğrultusundaki Türkçülük, İslam dinini temel alan, böylece dini bir karaktere 

sahip sosyal, kültürel ve dilsel alandaki milliyetçiliği ifade etmektedir783. 

Bu tanımlamalar ışığında ve dönemin karakteristik havası neticesinde 

Ahmet Ağaoğlu’nun de milliyetçilik tanımı aynı doğrultuda olmuştur. Öyle ki 

onun da Alman yanlısı bir siyasi düşünceye sahip olmasına karşın Türkçülük 

anlayışı Fransız Milliyet teorisine yakınlık arz etmektedir. Çünkü Fransa’da bu-

lunmuş olduğu süre zarfında bu konuda Renan’dan etkilenen Ahmet Ağa-

oğlu784, milliyetçilik tanımını Renan’dan yapmış olduğu alıntılarla destekleye-

rek milliyetçiliği “Birincisi lisan, ikincisi din, adalet ve akideler, üçüncüsü 

müşterek tarih, müşterek vatan ve müşterek mukaddera” olarak tanımlar.785 Bu 

tanımlamaya göre bu unsurlar milleti meydana getirmek adına başlı başına ye-

terli değildir. Çünkü aynı dili konuşmakta olan farklı soydan gelen milletler 

olabileceği gibi aynı dine inanan farklı milletlerde mevcuttur. İşte bu eksikliler 

ve oluşan farklıklar neticesinde Ahmet Ağaoğlu, milliyetin oluşumunda en 

önemli unsuru kan bağı ve ırkdaşlık olarak görmektedir. Diğer yandan yukarıda 

tanımını yapmış olduğu üç unsurunda birbiri ile çelişmemesi ve örtüşmesi ge-

rekliliğinin de altını çizmektedir786. 

Bir Türk milletinin oluşabilmesi için bu unsurların zaten Türklüğün bün-

yesinde bulunduğunu ifade eden Ahmet Ağaoğlu, millet ve milliyet tasavvu-

runu ortaya koyarken bunları birbirinden ayırarak incelemektedir. Milliyetin 

 
781 YILMAZ, Ağaoğlu ve Milliyetçilik Anlayışı.., s.70. 
782 GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin…’’ s.50. 
783 ÖZKAN, Millet-Milliyetçilik-Millî..,s.102 
784 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği, s.110 
785AGAYEF, Türk Âlemi 6,Türk Yurdu, I (1/2) 10, 22 Mart 1328- 1 Nisan 1912, s.162 
786AGYEF, Ahmet Ağaoğlu, “Milli Cereyan’’ Türk Yurdu, IV(7-8-9)80, 19 Mart 1331-

1 Nisan 1915, s.92 
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tarihin her döneminde mevcut olduğunu belirterek, milletin ise dini, lisanî ve 

ırki özelliklerin yanında ortak bir vicdanın olması gerekliliği olarak görmekte-

dir787. Böylelikle bütün olarak Türk âleminin bu paydaşlar etrafında kenetlen-

mesini de arzulamaktadır. Çünkü ancak böyle olunursa büyük bir Türk Milleti 

meydana gelecek, güçlü kudretli ve çağın şartları içerisinde kendine hak ettiği 

yeri ve saygıyı ancak böyle görebilecektir. Bu konuda İslam’ın birleştirici ve 

bütünleştirici gücünün olduğunu varsayan Ahmet Ağaoğlu belirttiğimiz üzere 

ona göre Türkçülük, ancak İslam motifine dayandığı ölçüde başarıya ulaşabile-

cek bir düşüncedir788. Bu yüzden Türkçülük anlayışı ırkçı olmaktan ziyade İs-

lam ile uyum içerisinde olup Türkçülükle İslam’ı kaynaştırma şeklinde olduğu 

görülebilir789. 

Siyasi ve sosyal alanda Türkçü olmayı kendine şiar edinen Ahmet Ağa-

oğlu, sade siyasi program ve ideoloji olarak değil Türkçülüğü ulusun kurtulu-

şunu sağlayacak ve birlikteliğin harcını oluşturacak bir hareket olarak görü-

yordu790. 

Türkçü düşünceler ışığında ilerlemenin temelindeki görüşlerden biri-

ninde çağdaş medeniyet seviyesinde olan Avrupa’nın örnek teşkil ettiği görü-

şüdür. Bunun düşünsel alandaki yansıması ise Ahmet Ağaoğlu’nda Batıcılık 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ona göre Batı’nın ilerlemesindeki etken-

ler göz önüne alınmadığında791 Türk Milleti de gelişime ayak uyduramayıp ça-

ğın gerisinde kalacaktır. Avrupa’nın medeniyetinin ilerlemesinde ise serbest re-

kabet ve ferdin inkişafı söz konusudur. Hal böyle olunca Osmanlı Devleti’nin 

geri kalmışlığının sebebi ise bu olgunlardan yoksun olmasıdır792. Çünkü oluş-

turulması istenen toplum içerisinde milli bir benliğin oluşturulması gerekliydi, 

bunun içinde toplum içerisindeki ferdin yani bireyin önemine vurgu yapan Ağa-

oğlu, bu bakımdan Batıcılığı, milliyetçiliğe daha baskın bir düşünce olarak gör-

mekteydi793. Oluşturulması gereken milliyetçilin yöntemi ise bütün olarak, tüm 

 
787 AĞAOĞLU Ahmet, “Milli Cereyan…’’ s.92. 
788 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve Rol Değişikliği..,s,105. 
789 ÖZDEN, Mehmet, Türk Yurdu’ Dergisi ve II. Meşrutiyet Devri Türkçülük Akımı 

(1911- 1918), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, 1994, s.41. 
790 DEMİRCİ,Bir Siyasal Düşünür Olarak..,s.177. 
791 ARAS, Bülent, Ahmet Ağaoğlu ve Ekonomik Alternatifi, Birikim, Sayı: 90, İstan-

bul:1996,  s.72. 
792 BAKIREZER, Güven, Batı Medeniyeti Hayranı Liberal Bir Aydının Çelişki ve Sı-

nırları: Ahmet Ağaoğlu, Toplumsal Tarih Dergisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih 

Vakfı Yayınları, Sayı:41,: 1977, s.42 
793 ÖZCAN, Ahmet Ağaoğlu ve..., s.242. 
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kurumları, düşünceyi, adetleri ve akla gelen her türlü medeniyete dair örnekleri 

Avrupa’dan almak lazım gelmektedir794. 

Türköne’ye göre;“… Ancak, Ağaoğlu’nun Batı medeniyetine seçmeci bir 

tavırla yaklaşan aydınlarla paylaştığı bir eksiği vardır. Seçmeci aydınlar batı-

dan alınacak şeyleri elemeye tabii tutarken kültür değişmelerinin kontrol altına 

alınabileceğini düşünürler. Ağaoğlu da toptan batılılaşmanın mümkün olup 

olamayacağını hiç tartışmaz.”795 

Bu konudaki fikirlerini Üç Medeniyet isimli eserinde ifade eden Ahmet 

Ağaoğlu, bu eserinde aslın Doğu medeniyeti ile Batı medeniyetinin bir muka-

yesesini yapmaktadır. Bu eserinde milliyetçi düşüncelerine aykırı olarak “Her-

şeyin en iyisi batıda, en kötüsü de doğudadır. Çare, baştan olduğu gibi topye-

kûnBatılılaşmaktır.” Batılılaşmanın yöntemine ve içeriğine vurgu yapmaktadır. 

Kanımızca böyle bir düşünce geliştirmesinin nedeni sahip olduğu farklı bakış 

açısının yanında bulunmuş olduğu ortamlardan çok fazlaca etkilenmiş olduğu-

dur796. 

Bu düşünceleri yüzünden çok büyük tepkilerle karşılaşan Ahmet Ağa-

oğlu, kendi düşüncelerinin sebeplerini ve Avrupa’nın medeniyet manasındaki 

üstünlüğünün yanı sıra Batı’nın nasıl örnek alınması gerektiğini ifade ederken 

kendisine yöneltilen eleştirilere cevaben;  

“Bugün aramızda Avrupa medeniyetinin üstünlük ve galebesini takdir 

etmeyen hemen hiçbir anlayışlı insan kalmamıştır. Fakat bu üstünlüğü, 

o medeniyetin yalnız bazı unsurlarına, mesela bilim ve fennine bağlaya-

rak, başka tarafından vazgeçmek isteyenler vardır. Başka bir deyimle, 

bu gibiler, Avrupa medeniyetinde görülen birçok noksan ve hatta iğrenç 

taraflardan kurtulmak niyetiyle, o medeniyetin bir süzgeçten geçirilme-

sini istiyorlar. Bu gibi fikirleri söyleyenler samimi değillerse, cahiller 

mantığına uymak isteyenlerdir.[…] Avrupa sahasında bilim ve fen başka 

çevrelerden ziyade gelişiyorsa, bunun sebepleri o çevrenin bütününde 

aranmalıdır, bugünkü Avrupa bilim ve fenni doğrudan doğruya kendi 

şartlarının ve genel unsurlarının bir eseridir.[…] Batı hayatı bütünüyle 

bizim hayatımızın bütününe galebe çalmıştır. Bundan dolayı kurtulmak, 

yaşamak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak, hayatımızın bütünüyle- 

yalnız elbiselerimiz ve bazı müesseselerimizle değil kafamız, kalbimiz, 

görüş tarzımız, zihniyetimiz ile de ona uymalıyız. Bunun dışında kurtuluş 

yoktur”797 

 
794TÜRKÖNE, Mümtaz’er, Ağaoğlu’ndan Medeniyet Dersleri, Ankara, Türkiye Gün-

lüğü, Sayı: 2, 1989s.36. 
795 TÜRKÖNE, Ağaoğlu’ndan Medeniyet..,s.37. 
796 TÜRKÖNE, Ağaoğlu’ndan Medeniyet.., s.37. 
797AĞAOĞLU, Ahmet, Üç Medeniyet, İstanbul, 1.Basım, Başbakanlık Kültür Müste-

şarlığı Kültür Yayınları, 1972, ss. 8- 11. 
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Bu sözlerden anlayacağımız üzere Batılılaşmayı taklitçilikten ziyade 

mantıki çerçeveler içerisinde özümsenmesini gereken bir olgu olduğunu söyle-

mektedir. Yaptığı açıklama neticesinde bulunduğu toplumun değerlerini de ta-

mamen göz ardı etmemektendir. Çünkü İslami bir toplumda yetişmiş olan Ah-

met Ağaoğlu, batıdan alınacak olan bilim ve teknik sayesinde İslam’ın köhne-

leşmiş ve işlerliğini yitirmiş olan kurumlarının da ıslah edilebileceği düşünce-

sindedir798. 

Asaf Özkan’a göre; “Ağaoğlu’nun Meşrutiyet dönemi Batıcılık anlayışı-

nın en önemli yanlarından biri de Milliyetçilik fikrinde olduğu gibi Batıcılığı 

da İslam zemini üzerinden tartışmasıdır. Ağaoğlu bu dönemde kaleme aldığı 

birçok yazısında Batı medeniyeti ile İslam’ın çakışmadığını aksine İslam’ın mu-

asır medeniyete uygun olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.”799 

Dini görüşlerinin bu denli ağırlık sağladığı düşüncelerinin neticesinde 

ahlaki manada da toplum arasında milliyetçilik kadar dinin bağlarını da göz 

önünde bulundurmakta ve bu bağları içtenlikle desteklemiştir800. 

Ahmet Ağaoğlu’nun her dönem değişen fikirleri ona ekonomik alanda 

ise liberalizmi empoze etmişti. Zaman içerisinde diğer görüşleri değişiklik ve 

farklılık gösterse de liberalizm düşüncesi pek bir değişikliğe uğramamış olduğu 

görülmektedir801. Bu düşüncesinin temelinde liberalizmin Batının medeniyeti-

nin temelinde olduğunu ve Batı’yı yakalamak içinde bu teşebbüsün gerekli ol-

duğu görüşündedir802. 

Türkeş’e göre; 

“Ağaoğlu ‘liberal ekonomik politikaları’ inançla savunan, bu dönemin 

nadir liberal aydınlarından birisidir. Ağaoğlu liberal ekonominin kendi 

kendisini düzenleyebileceğine inanmaktadır. Geçici bir süre için koru-

macı politikaların uygulanması gerektiğini savunurken, bunun gerekçe-

sini Türkiye’de henüz burjuvazinin yeterince gelişmemesine dayandır-

maktadır. Girişimcilerin desteklenmesi konusunda devletin ekonomiye 

müdahale etmesi gerektiğinin altını çizmektedir.[…]İktisadi liberalizmi 

savunurken Ağaoğlu, devlet sektörünün verimli çalışmayacağı görüşünü 

ön plana çıkarmaktadır. Özel sektörün devlet sektöründen daha verimli 

çalışacağı temasını işleyen Ağaoğlu, bürokratların iktisadi konularda 

 
798 GÜNGÖR, Süleyman, Türkiye Cumhuriyeti’ nin Kurulması ve Kurumsallaşması 

Sürecinde Siyasi Seçkin- Aydın Seçkin İlişkisi (Ahmet Ağaoğlu Örneği), (Yayımlan-

mamışYüksek Lisans Tezi),Ankara,  Ankara Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü, 

1995,  s.47. 
799 ÖZKAN, Millet-Milliyetçilik-Millî..,s.119. 
800 SHISSLER, İki İmparatorluk Arasında..,s.215. 
801 YILMAZ,  Murat, “Ahmet Ağaoğlu ve Liberalizm Anlayışı”, Türkiye Günlüğü Der-

gisi, Sayı:23, Ankara, (1993a), ss.57 
802 ARAS, Ahmet Ağaoğlu ve ..,s.71. 
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yeterince yetkin olmadığına inanmaktadır. Fakat Ağaoğlu, özel sektörün 

sermayeyi nereden bulacağı ve işletmeleri yönetmek için gerekli olan iş-

letmeci bürokratik kadronun nereden sağlanacağı konularına açıklık ge-

tirmemektedir.[…]Ağaoğlu’na göre Türkiye dâhil doğu toplumlarında 

iktisadi geri kalışın temelinde yatan neden, devletin özel girişimci üze-

rinde otoriter baskı kurmasıdır. Baskı altındaki özel girişimci, Ağa-

oğlu’na göre, yaratıcı olmamaktadır. Avrupa’daki iktisadi gelişme, batılı 

kurumların gelişmesiyle doğrudan ilgilidir. Bu durumda, Türkiye’nin iç 

kurumsal yapısında yeniden yapılanması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, 

Türkiye’de iktisadi gelişmenin anahtarının bu olduğunu iddia etmekte-

dir.”803 

Toplum ve devlet arasındaki ilişkilerde “liberalizm’in” kurallarını tatbik 

etmek gerektiğini düşünerek, bu alanda Türkiye İle Avrupa’nın kıyaslamasını 

yapmaktadır. Buna geniş manada Doğu ve Batı’nın kıyası da diyebiliriz. Libe-

ralizm’in gelişmesi için de bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerek-

mekte olduğunu düşünen Ahmet Ağaoğlu, böylelikle Liberalizm’in Doğu me-

deniyetinde de gelişeceğini savunmuş bununda doğabilecek despotizme engel 

teşkil edeceği görüşündedir804. 

“Ağaoğlu, bireyciliği milli birliğin ön koşulu olarak sundu. Kilise ve top-

lumların despotizmi bireyin kendi isteklerini ve kişisel yeteneklerini gös-

termesine, kişisel gelişiminin ilerlemesine izin vermedi. Ağaoğlu’na göre 

bu durum, insan doğasına ve doğa kanunlarına aykırıydı ve bu sonsuza 

kadar böyle süremezdi.”805 “Birey, aslında Ağaoğlu’nun düşüncesinin 

ana kelimesidir. Tarih ve Sosyoloji üzerine çalışırken Ahmet Ağaoğlu in-

sanlığın bireyciliğe doğru adım adım ilerleyen hareketini de gördüğünü 

düşünür. İlkel kabileden modern devre kadar, farklılaşma, özelleşme ve 

bireyselleşmeden oluşan üçlü bir süreç görür. Tarih bireyin tahta çıkı-

şına doğru yürümektedir. Doğası gereği durağan olan topluma dinamiz-

mini veren bireydir.[…]Ağaoğlu’na göre, Doğu ve Batı birbirinden tam 

bu noktada farklılaşır. Batı’da özgürlüklerin elde edilmesi ferdiyetin 

ilerlemesine izin verdiği ve böylece maddi ve entelektüel gelişmeyi ga-

ranti altına aldığı zaman Doğu’da birey boğulmuştu. Tanzimat dönemine 

kadar uzanan liberal geleneğin sağ kanadında yer alan Ağaoğlu 

Doğu’daki gecikmeyi özgürlüklerin eksikliğine dayandırır.806 Şarkta fert 

boğulmuş, garpte açılmış; bir tarafta gittikçe azgınlaşan istibdadın taz-

yiki altında fert sıkıştırılmış, zayıflattırılmış, cılızlaştırılmış ve nihayet 

 
803  TÜRKEŞ, Mustafa, Kadro Hareketi (1932- 1934) Uluscu Sol Bir Akım, An-

kara,1.Basım, İmge Kitabevi, 1999, ss.162- 164. 
804 GEORGEON, Osmanlı- Türk Modernleşmesi (1900- 1930), s.125. 
805 SOYSAL, Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939)..,s.130. 
806  GEORGEON, Ahmet Ağaoğlu: Aydınlanma ve Devrim Hayranı Bir Türk Ay-

dını..,s.29. 
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kendinin dar ve boğucu kını içinde sokuşturulmuştur. Garpte ise istibda-

dın gittikçe zayıflaması sayesinde fert tedricen hürriyetlerini eline almış 

ve mütemadiyen açılarak yaşamak ve çalışmak zevkini duymuştur. Neti-

cede boğulmuş ve kendi kını içine girmiş ve cılız fertlerden mürekkep 

şark cemaatleri deboğulmuşlar, zayıflamışlardır. Aksi de olarak müte-

madiyen kuvvetleşen fertlerden mürekkep garp cemaatleri kuvvetleşmiş-

lerdir.”807 

Bu görüşlerini milliyetçilik alanında ele aldığımızda Osmanlı toplu-

munda daha doğrusu Doğu medeniyetinde toplumun gelişmediği ve milliyetçi-

liğin olmadığı bir ortam bulunmaktadır. Bunun sebebi ise Batı’daki özgür dü-

şünce ortamının Doğu’da bulunmadığını, Batı’da özgürlükler yasalarla gü-

vence alınmasına rağmen Doğu’da ise birey merkezi güç tarafından kıskaca 

alınmış ayrım gözetilmeksizin baskı altında tutulmaktadır. Bunun neticesinde 

ise milliyetçilik de dâhil olmak üzere Osmanlıyı ve Doğu toplumlunu ilerlete-

cek düşüncelerin gelişmediğini vurgulamaktadır808. 

Ahmet Ağaoğlu’nun ferdiyetçilik, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi 

akımların tamamına meyil ettiği bunlardan akla ve mantığa uygun olarak çıka-

rımlarda bulunduğuaşikârdır. Fakat Türkçü bir aydın olarak tanınmasındaki en 

büyük rolün Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bilhassa İstanbul’da geçirmiş 

olduğu sürenin etkili olduğunu belirtmekte fayda var çünkü çalışmamızın Ah-

met Ağaoğlu’na ayrılan kısmında çok farklı konurla değinmemizin sebepleri 

Ağaoğlu’nun sürekli bir arayış içerisinde değişken bir fikir yapısına sahip olu-

şudur. 

4.4. Zeki Velidi Togan 

Türk düşünce hayatı içerisinde önemli katkıları ve yeri olan simaların 

başında gelen Zeki Velidi Togan 10 Aralık 1890 tarihinde 809  Başkurdistan 

Cumhuriyeti’nin İsterlitamak Kantonluğu’nun / İşimbay ilçesi810’ne bağlı Kü-

zen Köyü’nde dünyaya gelmiştir811. İlköğrenimine babası Ahmetşah’ın medre-

sesinde başlayan Zeki Velidi, burada Türkçe, Arapça ve Rusça eğitimi almıştır. 

Babasının yanında eğitim görmesinin sebebi ise, Ahmetşah’ın imam kimliğinin 

 
807 AĞAOĞLU, Ahmet, Devlet ve Fert, İstanbul, Sanayiinefîse Matbaası, 1933, s.27. 
808 TRAK, Ayşe, Devlet ve Fert: Gecikmiş Bir Kitap Eleştirisi, İstanbul, Toplum ve 

Bilim, Birikim Yayınları, Sayı:14, 1981,  ss.68- 69. 
809 BAYKARA Tuncer, Zeki Velidi Togan, Türk Büyükleri Dizisi 110, Kültür Bakan-

lığı Yayınları:1042, Birinci Baskı, Ankara, 1989, s.1 
810YAMAN, ESATOĞLU, vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.124; bu eserde İserlita-

mak yerine İşimbay İlçesi olarak tanımlanan Zeki Velidi Togan’ın doğum yeri kana-

atimize göre Rusya’nın İsterlitamak diye adlandırdığı bölgeye yerel halk İşimbay isi-

mini vermektedir. 
811 SOYSAL, Ayşe Gün, ‘’Zeki Velidi Togan’’ Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 

Cild 4, Milliyetçilik, İletişim Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2002, s.488 
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yanında da muallim oluşudur. Aynı zamanda da medrese sahibidir. Türkçe, 

Arapça ve Rusça’nın yanı yanında annesinden de Farsça eğitimi almış-

tır812.“Daha 6-7 yaşlarında iken bu üç dili öğrenmesi, kendisine çok vakit ka-

zandırdı, büyüdükten sonra vaktini bu dilleri öğrenmekle uğraşmak yerine, ilmî 

konularla değerlendirmek imkânı bahşetti”813 Zeki Velidi’nin annesi olan Üm-

mül-Hayat Hatun “muallime” olarak da anılmaktaydı. Anne tarafından dedesi 

Satlıkoğlu Kafi, medresesi olan aydın bir kişi olup kızı Ümmül-Hayat Ha-

tun’unda eğitimine önem vermiştir. Diğer yandan eğitim ve fikri yaşamına kat-

kıları büyük olan dayısı Satlıkoğlu Habib Neccar, Kazanlı önemli bilginlerden 

olan Şahbettin Mercani’nin öğrencilerindendir814. 

Zeki Velidi Togan, yetişmiş olduğu çevre bakımından önemli bir kültürel 

birikime sahip olarak yetişmiş olup hem Küzen köyü hem de aile fertlerinin 

kültür seviyesi onun hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu neticede Zeki Ve-

lidi çocukluk dönemlerinden itibaren yerel çevresinin ve tarihinin ana hatları 

ile tanışmaya başlamıştır. Diğer yandan da bu ortam onu Hive, Buhara, Uluğ 

Türkistan ile Küzen Avulu- Kazan ve Moskova-Ptersburg yolu ile de Türkiye 

ilim dünyasına bağlamaktadır815. Çünkü önemli bir Başkurt kabilesine mensup 

olan Zeki Velidi’nin hayat görüşünün şekillenmesinde almış olduğu medrese 

eğitiminin yanında girmiş olduğu akrabalık ilişkilerinin de payı büyüktür816.  

1908 yılında eğitim tahsiline devam etmek amacıyla Kazan’a gelen Zeki 

Velidi Togan, bu yıl Kasimiye Medresesi’ne girmiştir.  Kasimiye Medre-

sesi’ndeki geçirmiş olduğu dönemleri hatıralarında şu şekilde ifade etmektedir; 

“Kasımiye Medresesinin yanındaki Gayri Rus Muallim Mektebi mual-

limlerinden [olan] Yemilyanov’dan Rus tarihi ve edebiyatı dersleri alır-

dım. Fakat Kazanlılar bu mektebe girenleri tanassur [Hristiyan olma] 

namzedi telakki ettiklerinden, mektebe değil, evine giderek ders alırdım. 

Kazan’da zamanımı 1) Mercanî’nin basılmamış eserlerini okumak, 2) 

Arap edebiyatı dersleri almak, 3) Rusça muallimler imtihanına hazırlan-

makla geçirdim. Hiç geriye bırakmak istemediğim bir işim de vardı: o da 

mensup olduğum İslam din ve kültürünün asasları olan Kur’an ile Fıkıh’ı 

Rusça tercümelerinden öğrenmek ve bunları iyi bilen birisine devam edip 

Arapça asılları ile de karşılaştırarak bir umumi ve doğru malumat elde 

etmekti”817 

 
812 YAMAN, ESATOĞLU,vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.125 
813 TOGAN,  A. Zeki Velidî Hâtıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin 

Millî Varlık ve Kültür Mücadeleleri, İstanbul 1969, s. 3.   
814 BAYKARA, Zeki Velidi Togan..,s.2 
815 YILDIRIM, Dursun, Zeki Velidi Togan ve Türkistan Milli Hareketi,  Başkurt Üni-

versitesi, Ufa’da sunulan bildiri, 29 Eylül 1998, s.278. 
816 SOYSAL, Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939)..,s.488. 
817 Zeki Velidi Togan,  Hâtıralar, s. 64.   
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Zeki Velidi Togan’ın görmüş olduğu eğitim hayatı ve medrese dönemi, 

Rusya’daki Müslüman toplulukları içerisinde meydana gelen reform hareketle-

rinin başladığı döneme denk gelmekteydi. Öyle ki bu dönemde modern ve çağ-

daş manada eğitim veren, kurumların açılması İsmail Gaspıralı Bey’in önderli-

ğinde gerçekleştirilmiş olan Usul-i Cedid yani yeni metot olarak da anılan ve 

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düstüru ile hareket eden bir eğitim sistemi meydana 

getirilmeye başlanılıyordu. 1884 yılında açılan bu okullar Rusya Türkistan’ında 

önemli bir yenişleşme hareketi başlatan bu okullar eğitim öğretimi kolaylaştı-

rarak kısa süredeeğitimvermekteydi818. 

İşte bu noktada Zeki Velidi, medrese eğitiminin yanı sıra tanışmış olduğu 

Cedidçilik fikrine dayısı sayesinde ulaştığı görülmektedir. Çünkü dayısı, Ce-

didçilerin önde gelen isimlerinden olan Şehabettin Mercani’nin öğrencilerin-

dendir. Bu sayede Ceditçilik fikrinden etkilenen Zeki Velidi, Ceditçilik Eğitim 

Modelini, babasının medresesindeki dört aylık hocalığı dönemlerinde uygula-

maya koyduğu da görülmektedir819. 

Tuncer Baykara’ya göre, Zeki Velidi Togan, Cedidçilik fikri ile sadece 

dayısı yoluyla değil babası tarafından da tanıştırılmıştı. Çünkü Zeki Velidi’nin 

babası o dönem de İsmail Gaspıralı tarafından çıkarılan Tercüman gazetesinin 

önemli okurları arasında yer almaktadır820. Bilindiği üzere Tercüman gazetesi, 

on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların başlarında Rusya Türkistanı’nda önemli 

bir toplumsal ve kültürel uyanış hareketinin sesi konumundaydı.  

Ayrıca Zeki Velidi Togan, gazete ile ilgili olarak şunları belirtmekte-

dir;“Gaspıralı’nın “gazete[sinin] Rus imparatorluğundaki Müslüman toplu-

mun gayelerinin ve düşüncelerinin tercümanı oldu[ğunu,] Kazan, Kafkasya, 

Türkistan ve Sibirya'da yaşayan bütün Türkler[in], Tercüman'ı onların millî 

ideallerini genişçe yayan bir gazete olarak kabul etmekteyiz” şeklinde ifade-

lerde bulunmaktadır821. 

Zeki Velidi Togan’a milliyetçilik manasında hem ailesi hem de çevresi-

nin tesiri bulunmuşsa da Tercüman gazetesi ve Uslul-ı Cedit hareketinin tesir-

lerinin bulunduğu da aşikârdır. Nitekim Usul-ı Cedid okullarında uygulanan 

programlar milliyetçilik eksenli olup modernist bir yapıya sahipti. İlgili okul 

programında Bütün Türklere ortak bir dil yoluyla ulaşacak milli bir eğitim sis-

 
818 GÖRÜCÜ, Çağdaş, Zeki Velidi Togan: Milliyetçilik Ve Tarih Yazımı,Ankara Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı 

(Siyaset Bilimi), Ankara, 2009, s.60. 
819 TUNCER, Zeki Velidi Togan.., s.3-4. 
820 TUNCER, Zeki Velidi Togan..,s.2 
821 “Gaspralı (Gasprinski), İsma'il”, The Encyclopaedia of Islam, çev. Yavuz Akpınar, 

Leiden, E. J Brill,p.979981<http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/yazi-

lar/zvtogan.htm>erişim:05.04.2016 
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temi tasarlanmıştır. Bu sayede de Müslüman Türkleri çağdaş bir hayat tarzı ya-

kalayarak özgürlüklerini elde edebilmeleri adına hedefler koyulmaktaydı bu-

nun içinde gerekli olan milli aydın zümresinin yetiştirilmesi lazım geliyordu. 

Tercüman gazetesi de bu hareketin deyim yerindeyse basın alanındaki sesi du-

rumundaydı822. 

Zeki Velidi Togan’ın bu düşüncelerin taraftarı olmasının sebepleri ise 

Türklerin Rus Egemenliği sırasında geri kalmış bir durum arz ediyor olmasının 

yanında Türklerin, kültürü, tarihi ve dili birlik olmaktan uzaklaşarak yok olma 

sürecine giriyor olmasıdır. İşte bu nedenler ki Zeki Velidi Togan’ın bu çalış-

malara yönelmesi ve Türkçü görüşe sahip olmasında etkili olmuştur823. 

Diğer yandan Kasımiye medresesinde eğitim gördüğü Türk Tarihi ve 

Arap Edebiyatı dersleri verdiği dönemde Aşmarin ve düşüncelerinden büyük 

ölçüde etkilendiği N. F. Katanov gibi oryantalist şarkçılar ile tanışma fırsatı da 

bulmuştur824. Bunların yanında sosyalist düşüncelerde olan Plehanov gibi isim-

lerin eserlerine de Rus öğretmenlerinin yardımı ile ulaşabilmiştir825. Öğretmen-

lik yaptığı dönemde pek çok Rusça kaynağa ulaşarak ve bu kaynaklardan edin-

diği bilgileri kullanarak Türk ve Tatar Tarihiisimli eserini kaleme almıştır. Bu 

eserin özelliği yazılmış olduğu dönemin aksine yerel bir tarih anlayışı değil de 

genel bir anlayış çerçevesinde yazılmış olan bir Türk Tarihi eseri olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Yayınlatma sürecinde bir Tatar yayıncıya eseri sunduğunda 

eserin “Tatar Tarihi” adıyla yayınlanması istenmişse de daha sonra ismi “Türk 

ve Tatar Tarihi” olarak değiştirilmiştir826. 

Gün Soysal’a göre; Milliyetçibir yapıya sahip olanZeki Velidi Togan, 

Türk - Tatar tartışmaları içerisinde yer almamak adına genel manada kullanmış 

olduğu Tük kelimesi ile Osmanlı Türkleri için kullanmış olduğu ifadeyi farklı 

bir yazım şekli kullanarak ifade etmiştir827. Çok geniş çevrelerce tanınmasına 

vesile olan bu eseri, Zeki Velidi’nin Türk Toplulukları arasında tanınırlığını 

arttırarak,  Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Katanov, Aşmarin ve birdiğer 

önemli Rus şarkiyatçısı olan Barthold da olmak üzere döneminin ileri gelen 

aydınları tarafından takdir ve taltif eldeederek Rus bilim çevrelerinde de beğe-

niyle karşılandı. Bunların neticesinde Kazan Üniversitesi’nin Tarih ve Arkeo-

loji Cemiyeti’ne üye olarak seçilmiştir. Üye olduğu Tarih ve Arkeoloji Cemi-

yeti, Zeki Velidi’yi 1913 yılında bilimsel araştırmalar yapması için Türkistan’ın 

 
822 DEVLET, Nadir, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Ankara, 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. 1985, s.15-16 
823 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan: Milliyetçilik Ve..,s.61 
824 BAYKARA.,Zeki Velidi Togan..,., s.6 
825 SOYSAL, Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939)..,s.488 
826 SOYSAL, Ahmet Ağaoğlu (1869- 1939)..,s.489 
827 VELİDİ, Ahmet Zeki, ‘’ Türk ve Tatar Tarihi’’, Kazan; Millet, 1912, s.7-8. Akt. 

Gün Soysal, a.g.m., s.489 
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Fergana bölgesine göndermiştir. Bölgedeki araştırmalarının akabinde 1914 yı-

lında merkezi Petersburg’da bulunan Rusya Bilimler Akademisi ile Uluslara-

rası Orta Asya ve Uzakdoğu Tetkiki Cemiyeti tarafından Buhara Hanlığı’na 

gönderildi828. 

Çağdaş Görücü’nün aktardığına göre; 

“Fergana gezisi bilimsel niteliğinin yanında Togan’ın siyasi sayılabile-

cek ilk faaliyetine de vesile oldu. Burada Müslümanların teşkilatlandı-

rılması konusunda Sosyal-Devrimci829 Vadim Çaykin ile yaptığı görüş-

meler sonucunda Türkistan Sesi adında hem Rusça hem de Türkçe ya-

yınlanacak bir gazete çıkarılması kararlaştırıldı. Başka kişilerin de katı-

lımıyla yayınlanmaya başlayan gazetenin hem Çaykin tarafından çıkarı-

lan Andican’daki Rusça hem de Taşkent’teki Türkçe830 versiyonun da 

Togan takma isimlerle makaleler yayınlamıştır. Programı Togan tara-

fından belirlenmiş olan bu gazetenin üç hedefi vardı: Rus egemenliği al-

tındaki topraklarda yerli ahalinin Ruslarla hukuk ve ödediği vergiler ba-

kımından eşit sayılması; göçebe Müslümanlar yerleştirilene ve köylerle 

şehirlere toprak verilene kadar Rus göçmenlerin gelişinin engellenmesi; 

çağdaş eğitimin yayılması”831 

1915 yılına gelindiğinde siyasi yaşamında dönüm noktası oluşturacak 

gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu dönemde Ufa Müslümanlarının temsil-

cisi olarak Rus Millet Meclisi Duma’ya seçilerek Petersburg’a gitmiş, böyle-

likle ilim adamı kimliğinin yanı sıra siyasi kimliği de teşekkül olmaya başla-

mıştır. Duma’ya seçildikten sonra siyasi çalışmalarına hız veren Zeki Velidi, 

bu sayede farklı simalar ile de tanışma fırsatı bulmuştur. Bu simalar kendisine 

siyasi alanda paralellik teşkil eden kimseler idi.  Bu kimselerin başında da Mak-

sim Gorki gelmekteydi. Bu dönemde patlak veren Şubat Devrimi ( 17 Şubat 

1917) neticesinde isyan eden Bolşeviklerin ihtilalını görerek durumdan istifade 

 
828 TOGAN, Zeki Velidi, Hatıralar: Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin 

Milli Varlık ve Kültür Mücadeleleri, Ankara, TDV Yayınları. 1999., s.43 
829 Sosyalist Devrimci Parti (SR): 1901’in sonu 1902’in başlarında kurulan parti, sos-

yalizme köy komünleri yoluyla ulaşılmasını öngören ve Rus Narodnizminden de izler 

taşıyan siyasi bir programa sahiptir. Partinin silahlı kanadı, Çarlık rejiminin ileri ge-

lenlerin öldürüldüğü terörist eylemlere sıklıkla başvurmuştur. (Nadir Devlet, a.g.e., 

s.68-74) 
830 Togan, Taşkent’teki versiyonun Türkçe yayınlandığını söylemekle birlikte Hatıra-

lar’dan esasen Özbekçe olduğu anlaşılmaktadır. (Togan, 1999: 136) Ancak Togan 

Özbekçe’yi de Türk dilinin bir parçası (bir lehçesi) olarak gördüğünden bu şekilde 

ifade etmektedir. (Zeki Velidi Togan., Türkistan ve  Diğer…, a.g.e., s.136) 
831 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan: Milliyetçilik Ve..,s.63 
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amacıyla Rusya Türklerinin durumlarının düzelmesi için mücadeleye başladığı 

dönemdir832. 

Bu çalışmaları esnasında Rusya’da meydana gelen karışıklık ortamı ne-

ticesinde Rusya’da yaşayan Müslümanların geleceği konusunda endişe duyul-

maya başlandığı dönemdir. Nitekim Rusya devletinin tek çatı altında demokra-

tik bir yönetim şekli ile yönetilmesini savunan Tatar aydınlar arasında bulunan 

Ayaz İshaki, Sadri Maksudi gibi aydınlar ile Rusya’nın nüfus esasına göre cum-

huriyetler birliği oluşturarak yönetilmesini savunan başta Zeki Velidi olmak 

üzere karşı cephede yeralan aydınların sunmuş oldukları tezler birbirine ters 

düşmekteydi833. Bunun üzerine Zeki Velidi, mensubu olduğu Türk kitleleri teş-

kilatlandırmak ve kendi tezi etrafında birleştirmek için Müslüman Türk bölge-

lerine kendi tezini anlatan mektuplar göndermeye başladı. 

Bu konu hakkında;“O cümleden Azerbaycan’da Bakü’ye Mehmet Emin 

Resulzade’ye de yazarak Türkistan, Kazakistan ve Başkurdistan otonom cum-

huriyetlerini proğramlarına ihal eylemelerini ve Moskova, Taşkent kongrele-

rine Azerbaycan federalist mümessillerini göndermelerini rica ettim. Başkurt-

ları, Kazakları ve Özbekleri organize etmek üzere, 28 Mart 1917’de Taşkent’e 

hareket ettim.”834demiştir. Daha sonra Başkurt, Kazak ve Özbekleri teşkilatlan-

dırmak için 28 Mart 1917 tarihinde Taşken’e giderek 1917 yılını hararetli tar-

tışmaların geçtiği toplantılar düzenleyerek geçirdi835. 

Bu çalışmaları neticesinde 1917 yılının sonlarına doğru Başkurdistan 

bölgesi özerklik kazandı836. Bunun üzerine durumu kabullenmeyen Rusya hü-

kümeti 18 Ocak 1918 tarihinde Orenburg’u işgal ederek Zeki Velidi’yi tutuk-

ladı ancak 4 Nisan günü tutuklu olduğu hapishaneden kaçmayı başardı 837 . 

Ufa’ya tekrar dönerek Başkurdistanlıları tekrar teşkilatlandırmaya gayret gös-

terdi. 1918 Haziranında Başkurdistan Milli Hükümetini tekrar kurdu838. Bun-

larla yetinmeyen Zeki Velidi aynı yıl bölge halkını tamamen kurtarmak için 

kurmuş olduğu hükümetin harbiye nazırı olarak askeri birlikler kurmaya baş-

ladı839. Bu gelişmeler üzerine kendisiyle anlaşma yoluna gitmek isteyen Lenin, 

Stalin ve Troçki ile defalarca görüşmesine rağmen olumlu bir sonuç alamayarak 

Moskova’yı gizlice terk etmek zorunda kalmış Moskova’dan Bakü’ye oradan 

Aşagabat yolu ile Türkistan’a giden Zeki Velidi mücadelesine Türkistan’da da 

 
832 YÜCE, Nuri, “Ahmed Zeki Velidî Togan’ın Yeteneği Ve Bilgi Birikiminden Bazı 

Ayrıntılar”, Tarih Dergisi, Sayı 53 (2011 / 1), İstanbul 2012, s. 253-267, s.257 
833 BAYKARA, Zeki Velidî Togan, Ankara 1989, s. 9-10.   
834 BAYKARA, Zeki Velidî Togan,.s.13 
835 YÜCE, Ahmed Zeki Velidî..,s.257 
836 TOGAN, Hâtıralar..,s. 185.   
837 TOGAN, Hâtıralar..,s. 192 
838 TOGAN, Hâtıralar..,s. 209, 211.   
839 TOGAN, Hâtıralar..,s. 211.   
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devam etmiştir. Burada 1920-1923 yılları arasında Basmacı Hareketi’ne katıla-

rak Türkistan bağımsızlık mücadelesi içerisinde diğer özgürlük taraftarı Türk 

aydınları ve özgürlük savaşçıları ile birlikte hareket etmiştir.840. 

Bu mücadelesinde ele aldığı temel konu Türklerin çoğunlukta veya azın-

lıkta olduğu bölgelerdeki konumlarıdır. Ayrıca Türk bölgelerindeki Türk olma-

yan unsurlarında durumunu göz önünde tutarak şunları ifade etmektedir; 

“İç Rusya’da azınlık teşkil eden yerlerde elbette milli ve mahalli muhta-

riyet olamaz. Bunların kendilerine en yakın kardeş muhtariyetlere katıl-

maları gerekecektir. Milli muhtariyet alan Türklerin memleketlerinde 

yaşayan ve fakat Türk olmayan Müslümanların tam haklarını sağlamak 

gerekecektir. Bundan sonra bize, Tacik’in, Asetin’in, Kürtlerin, Çerkes-

lerin ve Müslüman olan Çermişlerin Türkleşmeleri icab etmez. Bu halk-

lar kendi dillerini, tarih ve edebiyatlarını okusunlar, örf ve âdetlerini 

gütsünler, terbiye edilsinler. Bunların Türkleşmesi Türklüğümüzün ka-

nına ikinci bir kanın katılmasını, Türk diline, örf ve âdetlerine yabancı 

dil, örf ve âdet unsurlarının girmelerine mucip olacaktır. Milliyeti çeşit-

lendiren yabancı unsurlar bu milliyet içinde güvensiz unsurlar olmakta-

dırlar.”841 

Bu konuşmaların üzerine federal yapıya karşı durumda olan Ayaz İshaki, 

İhsan Ilgaz’ın aktardığına göre şunları ifade etmiştir; 

“Türkistan’da ve Kazakistan’da federe devleti idare edecek yeterli kad-

roların da bulunmadığını ileri sürmektedir. Federasyon fikrinin sorunlu 

yanlarından biri de kimlere muhtariyet verileceği meselesidir. Eğer her 

kavime muhtariyet verilecekse İshaki’ye göre Kafkasya’da 48, Türkis-

tan’da 10 devlet kurulması gerekecektir. Oysa bu kadar küçük devlet-

lerde imkânlar da ona göre kısıtlı olacağı için istenen medeni gelişmeyi 

sağlamak mümkün değildir”842diyerek Zeki Velidi’nin düşüncelerine 

karşı çıkıp federal cumhuriyet kurmanın imkânsızlığı ve sağlıklı olama-

yacağını belirtmektedir. 

Bu çekişmeler arasında kimin hangi düşünceyi benimseyeceği husu-

sunda kararsızlığa düşen halkı aydınlatmak manasında şunları dile getirmişti; 

“Bugün tek bir ‘Büyük Türkistan’ olarak birleşmek isteyen Doğu Türk-

leri arasında bir taraftan Özbekler, diğer taraftan Kazan Türkleri (Ta-

tarlar) arasında Türkistan’ın Kazak-Kırgızlar kısmını kendi ‘nüfuz mın-

tıkaları’ şeklinde ikiye ayırmak isteğinin var olduğunu öne sürerek bu 

 
840 TOGAN, Türkistan ve Yakın Tarihi, s. 419-474; a.mlf.,Hâtıralar, s. 329-458; Ab-

dülkadir Donuk, “Basmacı Hareketi”, DİA, V (1992), 107-108.   
841 ILGAZ, İhsan, Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi, İstanbul, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları1, 988, s.207 
842 ILGAZ, Rusya’da Birinci Müslüman..,s.283-284 
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yöndeki taleplere karşı daha 1917 kongresinde Kazak-Kırgız, Türkmen 

ve Başkurtların Türkistan’da hiçbirinin diğerine üstünlük kuramayacağı 

her bakımdan eşit kavimlerden ya da bunların yaşadıkları ülkelerden 

meydana gelecek bir federasyonun kurulmasını kabul ettirdiklerini dile 

getirmiştir.”843 

Zeki Velidi, Türkistan’a geçtiği dönemde ilk iş olarak Cedidler Fır-

kası’na katılarak bununla birlikte ERK Fırkası ve Kazak Alaş Orda hükümet 

güçleri ile birlikte Türkistan Milli Birliği’nin kurulması yönünde önemli çalış-

malar yaparak neticede TMB’yi kurdu844. Milli birliğin kurulması esaret altın-

daki Türk topluluklarının özgürlüklerine kavuşması yönünde belki de en büyük 

adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeki Velidi’nin yapmış olduğu bu atılımlar 

sayesinde Türklerde artık bir millet olma ruhu yeşermeye başlayarak eski şanlı 

tarihlerine dönme arzusu meydana gelmiştir. Keza bu dönemde Türkistan’ın 

bağımsızlık hareketleri içersinde bulanan bir Osmanlı subayı olan Enver 

Paşa’nın da önderlerinden olduğu Basmacı Harekâtı, Zeki Velidi’nin de üze-

rine yoğunlaşmış olduğu bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 

Basmacı Hareketi’ne katılması 1921 yılının son dönemlerinde, Enver Paşa’nın 

Türkistan’a gelmesiyle birlikte olacaktır. Fakat Zeki Velidi, Özbek’e göre, ilk 

başlarda Basmacılara katılma niyetinde olmayıp, daha sonra Enver Paşa’nın 

hareketin başına geçmesiyle birlikte Zeki Velidi Togan’ı aynı yönde etkileye-

rek hareketin içinde olmasına vesile olmuştur845. 

Fakat ne yazık ki 1922 yılında Sovyetlerin Polonya’daki askeri kuvvet-

lerini Türkistan Cephesine kaydırmaları ve aynı yıl Enver Paşa’nın pusuya dü-

şürülüp şehit edilmesinin ardından Türkistan’da başlatılan bağımsızlık hareketi 

olan Basmacılık’ın zafiyete uğramasına sebep olarak mücadelenin yürütülme 

olanağını imkânsız hale getirmiştir846. Durumun böyle bir hal alması üzerine 18 

Eylül 1922 tarihinde toplanan 7. Türkistan Milli Kongresi’nde hareketin artık 

uluslararası alana taşınması ve merkez olarak yurt dışının görülmesi neticesinde 

Türkistan Milli Birliği’nin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Zeki Velidi To-

gan’ın yurt dışına gönderilmesi kararı alınmıştır847. 

Alınan bu kararlar doğrultusunda Zeki Velidi Togan ve Abdülkadir İnan, 

İran, Afganistan, Hindistan, Türkiye, Marsilya yolunu izleyerek Fransa’ya ulaş-

tılar. Çalışmalarını bir süre Paris’tesürdürdükten sonra Almanya’ya geçerek bir 

 
843 TOGAN, Zeki Velidi “Türkistanlıların Birleşme Davaları”, Serdengeçti, No. 15-16, 

1952, s.142 
844 ÖZBEK,  Nadir “Zeki Velidi Togan ve Milliyetler Sorunu: Küçük Başkurdistan’dan 

Büyük Türkistan’a”, Toplumsal Tarih, 8(44), Ağustos, 1997, s. 18 
845 ÖZBEK, Zeki Velidi Togan ve..,s.17-23 
846 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan.., s.85 
847 ÖZBEK, Zeki Velidi Togan ve..,s.18 
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yandan Türkistan Milli Birliği yönündeçalışmaya bir yandan da bilimsel çalış-

malar yürütmeye başladılar848. 1925 yılının başlarında Berlin’e gelen eski Ma-

arif ve Sıhhiye vekili Dr. Rıza Nur, Zeki Velidi ile irtibata geçerek ona Tür-

kiye’ye gelmesi yönünde teklifte bulundu. Rıza Nur’un yanında dönemin Ber-

lin Büyükelçisi Kemalettin Sami Bey’de Zeki Velidi’nin Türkiye’ye gitmesi 

yönünde büyük çabalar sarf ederek en nihayetinde Maarif Vekili Telif ve Ter-

cüme azalığına tayin edilerek Türkiye’ye gitmesi kararlaştırıldı849. 

Bu görev doğrultusunda Ankara’ya gelerek görevine başlayan Zeki Ve-

lidi Togan,3 Haziran 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Va-

tandaşlığı almasının ardından Darülfünun Edebiyat Fakültesi dekanı olan Fuat 

Köprülü’nün kendisini İstanbul’a daveti üzerine 26 Ocak 1927 tarihinde Türk 

Tarihi Muallimi olarak göreve başladı. Bu görevi I. Türk Tarih Kongresi’nde 

meydana gelen tartışmalar sonucu istifa etmesine kadar sürdürdü. 1932 yılında 

Darülfünun’dan bahsettiğimiz konu neticesinde istifa ederek Avrupa’ya dönüş 

yaptı850. 

Türkiye’yi terk ederek Avrupa’ya giden Zeki Velidi, yedi yıl boyunca 

Avrupa’nınçeşitli ülkelerinde kalmıştır. Avrupa’da bulunduğu bu süre zarfında 

siyasi olaylarla değil genellikle ilmi çalışmalarla ilgilendiği görülmektedir. Ni-

tekim ilk önce Rus Devrim’i nedeniyle yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak 

amacıyla Avusturya’ya gidip Viyana Üniversitesi’nde yarım kalan eğitimini ta-

mamlamıştır. Akabinde ise bahsi geçen üniversitede 1935 yılında doktorasını 

tamamlayarak Orta Asya Tarihi ve İslamiyet konuları üzerine önce Bonn Üni-

versitesi’nde daha sonra ise Göttingen Üniversitesi’nde çalışmalar yürütmüş-

tür851. 

Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve olgunlaşan siyasi ortam doğrultusunda 

Zeki Velidi de Türkiye’ye dönme kararı alarak Fevzi Çakmak ve Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücel gibi isimlerle irtibata geçmiş ve 1 Mayıs 1939’da Maarif 

Vekâletine resmi başvuru yaparak Türkiye’ye dönme talebinde bulunmuştur. 

Bu talebi resmi makamlarca olumlu karşılanan Zeki Velidi, 1939 yılında İstan-

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde çalışmalar yapmakla görevlendirilerek 

Türkiye’ye dönüşü sağlanmıştır852. 

Seksen yıllık ömrünü Türklük ile harmanlayıp büyük mücadeleler içeri-

sinde geçiren Zeki Velidi Togan arkasında Oryantalizm ve Türkoloji’nin çeşitli 

dallarında dört yüze yakın eser bırakarak 26 Temmuz 1970'te İstanbul'da vefat 

 
848 BAYKARA, Zeki Velidi Togan.., s.13-14 
849 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan.., s.86 
850 BAYKARA, Zeki Velidi Togan..,s.17-18 
851 BAYKARA, Zeki Velidi Togan.., s.24-25 
852 BAYKARA, Zeki Velidi Togan..,s.27-28 
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etmiştir. Togan’ın yazım hayatı boyunca vermiş olduğu eserlerinden bazıları 

şunlardır853. 

Türk Kavimlerinde Dört Mısralı Şarkılar(1910), Türk ve Tatar Ta-

rihi(1912),  Bugünkü Türkistan ve Yakın Mazisi(1928-1942), Moğollar Dev-

rinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti(1931), Türkistan Tarihi(1939), Bu-

runi’nin  Dünya Hakkında Tasavvuru(1946), Moğallar Cengiz ve Türk-

lük(1941), Umumi Türk Tarihine Giriş 1(1946), Tarihte Usul(1950), Ha-

rezmce  Tercümeli Mukaddimetü’l  Edep(1951), Hatıralar (1969), Türklüğün 

Mukadderatı Üzerine(1970), Kur’an ve Türkler(1971), Oğuz Destanı(1972)854.  

Zeki Velidi Togan’ın düşünsel ve fikirsel alanda yoğunlaştığı dönemler 

olarak ele alınabilecek üç temel dönem gösterten Tucer Baykara’ya göre; 

Birinci bölüm olarak nitelendirdiği ve Zeki Velidi Togan’ın her şeyden 

evvel çevresinde ve köyünde yaşayan Türk örfünden yani Türk Töresi’nden 

etkilendiğini ifade etmektedir. Bunun yanın da Zeki Velidi’nin en önemli özel-

liği olarak atalarından ve babasından gördüğü Töre anlayışı ve buna bağlılığı-

dır.  İkinci bölümde ise İslamiyet olarak ifade ettiği, bölümdür855. Bu bölüm 

Zeki Velidi’nin fikirsel dünyasındaki ikinci en önemli alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Töre ve örfün yanında İslami değerlere de ehemmiyet gösteren 

Zeki Velidi, İslamiyet’in tasavvufi yönüyle ilgilenmemiş hatta mutasavvıflara 

karşı da olumsuz düşüncelere sahip olmuştur. Fakat İslami yönden onu etkile-

yen Mollagul Divane’nin ifadeleri ve söylemleri olmuştur. Diğer yandan oruç 

ve namazın tabii şeyler olduğu düşüncesinde olan Zeki Velidi Hatıralarında bu 

konuya defalarcadeğindiğini Tuncer Baykara aktarmaktadır. Ayrıca Zeki Ve-

lidi’ye göre “İslamiyet, Türk’ü koruyan en önemli kültür bağıdır; ona sarılın 

ve o kültürün yüceliğine inanın.” Diyerek İslamiyet’in Türklerin birlik ve be-

raberliği yolun en önemli bağdaştırıcı nokta olduğunu vurgulamakta-

dır856.Üçüncü ve son bölüm olarak gördüğümüz fikir alanı ise Sosyalizm dü-

şüncesidir. Bu fikirden etkilenmesindeki neden ise yetişmiş olduğu dönemde 

Rusya’da bu fikir akımın etki olmuş olmasıdır. Çünkü Zeki Velidi, Kazan’da 

eğitim gördüğü sıralarda Rusçayı öğrenerek o dönemde üretilen fikir ve yazıları 

okuma ve ulaşma imkânına sahip olmuştur. Bu nedenle hem Rusya’nın bulun-

muş olduğu siyasi ortam hem de onun düşünsel manada etkilendiği çevresi ne-

ticesinde İslamiyet ve Rus sağ yayınları arasında kıyas yapma imkânı elde et-

miştir. Bu kıyaslama sonucunda ise ne Hristiyanlık nede Çar Rejiminin dayat-

 
853 Zeki Velidi Togan’ın eserlerinin tam listesi için bakınız; Tuncer Baykara, a.g.e. s.72-

102 
854  http://turkocaklari.org.tr/sayfa/3608/zeki-velidi-togan.html erişim tarihi; 

07.04.2016, Ertuğrul Yaman, A. Kemal Bolaç, Ahsen Esatoğlu, a.g.e. s.127-128, 

Tuncer Baykara, e.g.e. s.72-102 
855 BAYKARA, Zeki Velidi Togan.., s.66-67 
856 BAYKARA, Zeki Velidi Togan.., s.67-68 
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mış olduğu düşünce onu tatmin etmemiştir. Her zaman İslamiyet şuuru ile ha-

reket edip sosyal alanda ise özgürlükçü fikir yapılarını esas aldığı görülmekte-

dir857. 

Türk milliyetçiliği zemininde Zeki Velidi Togan’ın katkıları ilk düşünce 

yapısında öne sürmüş olduğu Töre merkezli bir anlayış bulunmakta olup Tür-

kiye’ye de geldiğinde diğer Rusya kökenli aydınlar gibi gerek Rusya’nın bas-

kıcı tutumu ve gerekse de dönemin en önemli fikir akımı olan Milliyetçilik mer-

kezli düşünme esası neticesinde Türkçülüğü savunan aydınlar zümresi içeri-

sinde yer almaktadır. Zeki Velidi’ninde içinde bulunduğu Hüseyinzade Ali, 

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi Rusların kültürel alanda egemenlik 

kurma teşebbüslerinin hat safhaya çıktığı dönemde yetişen Türk Aydınları bu 

teşebbüse tepki niteliğinde olan Türkçülük akımını Osmanlı Devleti’ne taşımış-

lardır858. 

Çağdaş Görücü’ye göre; Rusya’dan gelen Türkçü aydınların büyük bir 

çoğunluğu İttihat ve Terakki Cemiyeti ile sıkı ilişkiler kurdu. Ve hatta bu ay-

dınların önemli bir kısmı da İttihatçı hareketinin içerisinde yer alarak Milli Mü-

cadele’yi destekledi. Sovyet devrimi akabinde bu durum daha da artarak devam 

etti. Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal, Mehmet Emin Resulzade, Ab-

dülkadir İnan gibi milliyetçiliğin gelişiminde önemli roller oynayan yeni aydın 

kuşağının oluşmasına sebebiyet vermiştir. 1920’lerde bu durum katlanarak de-

vam etmiş Rusya kökenli Türk Milliyetçileri ve Aydın zümresi zirve noktaya 

ulaşmıştır859. 

Rusya kökenli milliyetçi aydınların Türkiye’de taltif ve itibar görmele-

rindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de yeni kurulmuş olan Türk devletinin 

aydın ve fikir adamı ihtiyacını bu yolla gidermesi ve önemli kadrolara bu ay-

dınların gelmesi faydalı bir durum olarak da görülüyordu. Ancak bu durum şu 

ikilemi ortaya çıkarıyordu. Bu aydınlar bir yandan Türkiye’de taltif görüyor ve 

bu taltifin sebebi Türkiye’nin kendi politik çıkarları yönünde olup diğer yandan 

bu aydınlar Türkiye saflarında yer aldığından gelmiş oldukları Rusya’daki ulus 

devlet inşasını desteklemiş oluyorlardı. Bu konuya ikilem olarak bakılmasının 

nedeni ise bu aydınların Turancı ya da Pan-Türkist hareketlerin içinde bulun-

mak istemeyişleri olarak yorumlanabilir860. Bir diğer sebep olarak da karşımıza 

çıkan mevcut rejimin Sovyet yönetimi ile iyi ilişkiler içinde bulunmayı önemli 

görerek Sovyetler içerisindeki Türkler ile ilgili projelere sıcak bakmamasıdır. 

 
857 BAYKARA, Zeki Velidi Togan.., s.68-69 
858 ERSANLI, Büşra, İktidar ve Tarih: Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-

1937), İletişim Yayınları. İstanbul, 2006, s.79 
859 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan s.93. 
860 ÖZBEK, Zeki Velidi Togan ve..,s.15-20 
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Bu doğrultuda Rusya Türkleri için yapılan çalışmalar Türkiye’de değil de Av-

rupa’da yapılmaya başlanmıştır. Zeki Velidi Togan bu hususta şunları ifade et-

mektedir;  

“Muhacerette bulunan Türkistanlı zümreler[in] kendilerine varlıklarını 

göstermek için kim yardım ederse ona koş[tuklarını]” dile getirmektedir. 

Bu bağlamda bir örnek olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Özbek-

lerle bir kısım Azerbaycanlı ve Dağıstanlının önce İngilizlere yanaştı-

ğını, Kazakların ise Amerikalılarla temasa geçtiğini aktarmaktadır.”861 

Fakat “Türkistanlılar arasındaki siyasal çekişme bu dönemde de varlı-

ğını sürdürmüştür. Örneğin Togan, Kazaklar ile Özbekler ve Kazanlı Ta-

tarlar arasında Amerikanın Sesi radyosunda hangi dillerde yayın yapıl-

ması gerektiği konusunda ciddi tartışmaların yaşandığından bahsetmek-

tedir. Sonunda Amerikalıların radyoda bütün Türkistanlılara ulaşabil-

mek amacıyla Özbekçe ve Tatarcanın yanı sıra Türkmence ve Kazakçayı 

da kullanmaya karar verdiklerini ifade etmektedir.”862 

Zeki Velidi Togan, Türkiye’deki aydınlar zümresi içersinde bulunan mil-

liyetçilik hususunda kendini önemli noktaya getiren konulardan bir diğeri ise 

İkinci Dünya Savaşı döneminde Pantürkist akım içersinde yer alarak Akdes Ni-

met Kurat ve Akbdülkadir İnan gibi Rusya kökenli aydınlarla birlikte Pantürkist 

eğilimde olan dergilerde yazılar yazmaya başlaması olmuştur. Bu sayede Tür-

kiye’nin yetiştirmiş olduğu önemli Türkçüler olan Raha Oğuz Türkkan ve Nihal 

Atsız’ı önemli derecede etkilemeyi de başarmıştır863. 

Bahsettiğimiz bu etki ne yazık ki düşünsel alanda devamlılığı sağlaya-

mamıştır. Çünkü Türkiye’deki Türkçülük hareketinin temelinde anti-komünist 

ve dış Türklere ilişkin irredentist bir ifade olarak Türkiyeli Pantürkistlerin si-

yasi ve ideolojik sahadaki görüşleri Rusya kökenli aydınlar ile tam manada ör-

tüşmemektedir864. Çünkü Zeki Velidi Togan ve diğer Rusya kökenli aydınlar 

kültürel ve dilsel birliğe vurgu yaparken başta Nihal Atsız olmak üzere Türki-

yeli Pantürkist aydınlar siyasi ve coğrafi birlikteliğe vurgu yapmaktaydılar865. 

Örneğin; Nihal Atsız, “Türk Eli bölünmez bir bütündür. Bu bütünün, bugün 

dışarıda kalan parçalarını da bir gün içeriye alacağız.”diyerek aslında coğrafi 

 
861  TOGAN,  Zeki Velidi, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, İstanbul, Kayı Yayın-

ları,1970, s.144-145 
862 TOGAN, Türklüğün Mukadderatı Üzerine.., 147. 
863 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan. s.96. 
864 ÖZBEK, Nadir, “Zeki Velidi Togan ve ‘Türk Tarih Tezi’”, Toplumsal Tarih, 8(45), 

Eylül, s. 20-27s..20 
865 SOYSAL, Gün, “Rusya Kökenli Aydınların Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçili-

ğinin İnşasına Katkısı”, Tanıl Bora (ed.) , Modern Türkiye’de SiyasiDüşünce: Milli-

yetçilik, İstanbul, 2002, İletişim Yayınları, s. 483-504. 492-3, 501,503) 
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olarak birleşmeyi ve siyasi sahada da aynı yönetim çatısı altında olmayı arzu-

ladığını dile getirmektedir866. 

Diğer yandan Görücü’nün aktardığına göre; 

“Zeki Velidi Togan’a göre; Türk’ tanımı içinde Türk dilinde konuşan 

hatta bazı durumlarda dilini unuttuğu halde milli şuurunu muhafaza 

edenleri de saymakta, bunlar arasındaki tam şuurlu kısmın Türkiye Türk-

leri olduğunu öne sürmektedir. Milli rehberinin Ziya Gökalp olduğunu 

belirttiği Türk milliyetçiliği, ona göre “tarihi devirlerde tahavvüllere 

[dönüşüm] maruz kalan origine ethnique manasına gelen soy birliğini 

milleti teşkil eden unsurlardan sayıyorsa da diğerlerinefaikiyet iddia-

sında bulunan antropolojik race-ırk prensibini hiçbir zaman kendi milli-

teşekkülünde müessir bir faktör saymamıştır.” Bu anlamda farklı bir soy-

dan gelmekle birlikte“Türk harsına tereddütsüz ve nihai olarak iltihak 

edenler” de Türk milletinin bir parçası olarakgörülmelidir.”867 

Bu söylemler ışığında Zeki Velidi Togan’ın Türk Milliyetçiliğini, ırk üs-

tünlüğü veya emperyalist bir düşünceye mahal vermeden ırka dayalı sınırların 

siyasi sınırlarla daraltılmadan ve bu yoldan sapmadan gelişmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. İşte bu manada Türkiye’deki Türlerin dış Türklerin davalarını 

ve vatanlarını tehlikeye atmadan milliyetçilik yapmalarını önermektedir. Bu 

yapıldığı takdirde hem dış Türkler hem de Türkiye’deki Türklerin Türklük da-

vasına daha sağlıklı hizmet edebileceklerini de eklemektedir868. 

Din olgusu da Türkiye’deki Türkçülüğün önderleri ile Rusya kökenli 

Türkçü aydınlar arasında görüş birliğine varılamayan hususlardan bir tanesidir. 

Nitekim Zeki Velidi Togan, Dini daha doğru bir ifade ile İslam’ı Türk milliyet-

çiliğinin temel dayanak noktası olarak görmektedir. Çünkü ona göre Türkis-

tan’da ve Rusya’da yaşayan Hristiyanlığı kabul etmiş Türkler arasında milli-

yetçi duygular körelmiştir. Fakat Müslüman Türkler arasında bu duygu halen 

yaşamaktadır869. Diğer yandan Nihal Atsız, dine Zeki Velidi Togan’a kıyasla 

 
866 AYDIN, Mustafa, “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, 1939-1945”, Baskın Oran (ed.), 

Türk DışPolitikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar,c.1, İs-

tanbul, 2002, İletişim Yayınları, s. 399-476. İçinde, Nihal Atsız, “Türk Vatanını Peş-

keş Çekenlere”, Atsız Mecmua, 1932, Sayı;15, s. 8-9. 
867 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan, s.97  
868 TOGAN, Zeki Velidi “Türk Milliyetçiliği Fikrinin Aktüalitesi” (29 Kasım 1951’de 

Ankara’da verilen bir konferans),84-85,87, Zeki Velidi Togan, Türklüğün Mukadde-

ratı Üzerine, İstanbul, 1970, Kayı Yayınları, s. 77-87. 
869 TOGAN, Türk Milliyetçiliği Fikrinin.., s.86 
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daha mesafeli yaklaşmaktadır. Bunun nedeni ise dinin Türk Milli birliğini bö-

lücü bir etki yaratarak zayıflatacağı düşüncesindedir. Çünkü Müslüman, Hris-

tiyan ve Sair dine ve mezhebe bağlı Türkler bulunmaktadır870. 

Bu manada Zeki Velidi Togan, Türkiye’de yerleşmiş olan Turancılık 

eşittir Türkçülük anlayışına karşı çıkarak Turan kavramının muğlâk bir kap-

sama sahip olduğunu düşünerek “ Turan, edebi bir tabirdir ki, efsanevi bir milli 

varlığı ifade eder”diyerek bir bakıma Turan’ı gerçekleştirilmesi hayali bir du-

rum olarak görmektedir. Bununla birlikte Macarlar gibi birçok topluluğun Tu-

ran’ı ‘Ural-Altay’ olarak nitelendirdiğini belirtmektedir871.  

Zeki Velidi Togan’ın Milliyetçilik tasavvuru, Özbek’e göre Zeki Ve-

lidi’nin siyasi düşüncelerinin yetişmiş olduğu ortamdan kaynaklı olarak 

Rusya’daki mevcut olan siyasi iklimin bir neticesidir872. Çünkü Görücü’ye göre 

Zeki Velidi,  

“Rusya’dan ayrılmadan önceki siyasi faaliyetlerinin, komünizm ve mil-

liyetçilik, komünizm ve köylü toplumları gibi 20. yüzyıla damgasını vuran 

sorunların gündeme geldiği bir dönemde bunlara pratik çözüm arayış-

ları olarak görülmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu anlamda Togan’ın 

Rusya’daki devrimci ve sosyalist yazından da belli ölçüde etkilendiğine 

dikkat çekmektedir.”873 

Türkçülük alanında Türkiye’nin düşünsel hayatına büyük katlılarda bu-

lunan Zeki Velidi Togan ve Rusya kökenli Türk aydınlarının ortak paydaları 

Türklerin meskûn bulunduğu coğrafyalarda elde etmeleri arzulanan bağımsız-

lık haklarıydı. Fakat bu konuda yöntemsel ve ifade bakımından farklılıklar bu-

lunmaktaydı. Çünkü daha önceden belirttiğimiz üzere Rusya kökenli Türkçüler 

geldikleri coğrafyanın ve siyasi ortamın özelliklerini bilerek temkinli hareket 

ederken, Türkiyeli Türkçüler daha heyecanı ve Rusya’nın gerçek anlamda ger-

çeklerini göz ardı ederek hareket etmekteydiler. Hatta Soysal’a göre “biraz üst-

ten bir bakış” ile konuya yaklaşmaktaydılar874. 

 
870 BAKIREZER, Güven “Nihal Atsız”, Tanıl Bora (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Milliyetçilik, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.357. 
871  TOGAN, Zeki Velidi “Asyanın Mukadderatı”, Türk Yurdu, C.II, Sayı.5, Ağus-

tos,1960,  s.209 
872 ÖZBEK, Zeki Velidi Togan ve.., s.20 
873 GÖRÜCÜ, Zeki Velidi Togan s.100 
874 SOYSAL, Gün, “Rusya Kökenli Aydınların Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçili-

ğinin İnşasına Katkısı”, Tanıl Bora (ed.) , Modern Türkiye’de SiyasiDüşünce: Milli-

yetçilik, İstanbul, 2002, İletişim Yayınları, ss. 483-504. s.503 
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4.5. Mehmet Emin Resulzade 

Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Türklerinden 875  olup 31 Ocak 

1884 tarihinde Bakü’de dünyaya gelmiştir876. Azerbaycan Türklüğünün yetiş-

tirmiş olduğu müstesna simalardan biri olan Mehmet Emin Resulzade, hem bir 

siyasetçi hemde bir fikir adamı ve edebiyatçıdır877. Babası Hacı Molla Ekber, 

annesi ise Zalkızı Ziyenet Hatun’dur. İlk eğitim tahsilini önce babasının med-

resesinde878 alarak daha sonra ünlü pedagog ve eğitimci olan Sultan Mecid Ga-

nizade’nin yanında tamamlamıştır. II. Rus Mektebi’ni bitirdikten sonra Teknik 

okula kaydolmuştur879. 

Görmüş olduğu tahsil ve eğitimin yanında aynı zamanda da Bakü’de bir 

basım evinde dizgici olarak çalışmaya başlamıştır. Bu iş hayatı neticesinde eği-

timine düzenli olarak devam edemese de Arapça ve Farsçayı iyi öğrenmiş olup 

özellikle Farsçaya iyi derecede hâkim duruma gelişmiştir880. Dizgici olarak ça-

lıştığı dönemlerde hem dil üzerine hem de yazı üzerine kendini geliştiren Meh-

met Emin Resulzade, ilk yazısını 1903 yılında Tiflis’te yayımlanan Şarki Ru-

sadlı günlük mecmuanın yirminci sayısında yayınlama fırsatı bulmuştur881 . 

1905 yılından sonra Bakü’de Alibey Hüseyinzade ve Ahmet Ağaoğlu’nun çı-

karmış olduğu “Hayat” ile Hüseyinzade Ali Bey’in kendisinin çıkarmış olduğu 

“Füzüyat”dergisinde yazılar yazmıştır. Bunlarla birlikte “İrşad”ve “Terakki” 

gibi dergi ve gazetelere de yazılar göndermiş ve yayınlatmıştır. 1905 ve 1907 

arası döneminde “Himmet”, “Tekamil” ve “Yoldaş”dergilerinde yazılar yazarak 

bir süre sonra da “Tekamil”in başyazarlığına kadar yükselmiştir882. 

Mehmet Emin Resulzade, ilk gençlik çağlarından itibaren hem yetişmiş 

olduğu çevre hem de almış olduğu eğitim doğrultusunda siyasi ve sosyal ha-

yatla haşır neşir olmaya başlamıştır. Öyle ki 1904 yılında daha yirmili yaşların-

 
875 YAMAN, ESATOĞLU,vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.91. 
876RODOPLU,  Fatma, Mehmed Emin Resulzade’nin Azerbaycan Tarihi, Rusça’dan 

Türkçeye Çeviri Ve Değerlendirmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2012, s.2. 
877 AKPINAR, Yavuz, YILDIRIM, İrfan Murat, ÇAĞIN, Selahattin, Azerbaycan Cum-

huriyeti Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti, İstanbul 1990, İrfan Yayıncılık s. 

IX. 
878 YAMAN, ESATOĞLU, vd.Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.91. 
879 RODOPLU, Mehmed Emin Resulzade’nin..,s.2. 
880 AKPINAR, ÇAĞIN, Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i.., s.13. 
881 YAMAN, ESATOĞLU, vd. Türkiye’deki Türk Dünyası.., s.92 
882 GÖKGÖZ, Saime Selenga,“Sovyet Karşıtı Azerbaycan Türk Siyasi Muhacir Neşri-

yatında ‘’Türk İnkılâbı’’: Yeni Kafkasya ve Mehmet Emin Resulzade’’ Modern Türk-

lük Araştırmaları dergisi, Cilt,5., Sayı, 1., Ankara, Mart, 2008., Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. s.9 

(8-45) 
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dayken Rus Sosyal Demokrat (Bolşevik) Partisi’nin bir uzantısı olarak “Him-

met” (Hümmet) adlı grubu oluşturarak siyasi yaşama giriş yapmış oldu. Bu 

grubu kurmasındaki amaç ise Bakü’deki Azerbaycanlı Türk işçileri arasında 

çalışmalar yapabilmek ve kendi görüşlerini yayabilmekti. Böylece 1904-1905 

dönemlerinde “Himmet” adlı bir gazete arkasından ise “Tekamil” ve “Yoldaş” 

adlı dergileri de çıkarmıştır883. 

Mehmet Emin Resulzade, siyasetin yanında edebiyat ile de ilgilenerek 

bazı tercümelere de imza atmıştır. Örneğin Üzeyir Hacıbeyov’un “Türkçe-

Rusça” ve “Rusça-Türkçe” Lugat”ını da neşretmiştir. Hem yazılarında hem 

söylemlerinde hem de siyasi alanda konuşmaları keskinliği ile dikkat çeken 

Mehmet Emin Resulzade, cesaretli kişiliği ile de dikkat çekmektedir. Bunların 

yanında Müstakil Ağayev’ e göre “Mehmet Emin Rusulzade, yazılarının maz-

munluğu ve aktüelliği, dilinin dönemine göre sade ve anlaşılırlığı Resulzade’yi 

dönemin yazar ve redaktörlerine göre ön plana çıkarmaktaydı.”884 

1910 yılına gelindiğinde ise Seyyid Hasan Tağızade, Hüseynkulu Han 

Nevvab, Süleyman Mirza ve Seyid Mehemmed Rıza gibi Avrupa’da eğitim al-

mış kişilerle birlikte İran Demokrat Partisi’nin esaslarını belirleyerek “İran-

ıNov”(Yeni İran) gazetesinin yayınına başlamışlardır. Rodoplu’ya göre “Meh-

met Emin Resulzade, yazdığı birçok yazıda “marksist” ideolojiyi savunmak-

taydı. Çünkü M. E. Resulzade gençliğinde marksizme büyük ilgi duymak-

taydı.”885 

1911 yılında Farsça olarak yayımlamış olduğu “Saadet-i Beşer’ adlı eseri 

ile birlikte İran’da anayasal düzenin kurulmasını talep etmiştir. Bu sebeple de-

mokratikleşme hareketin genişlemesinden endişelenen Rusya’nın dikkatini çe-

kerek hakkında tutuklama kararı çıkmasına neden olmuştur. Rusların eline ge-

çememek için aynı yıl İstanbul’a kaçan Mehmet Emin Resulzade, İstanbul’a 

geldiğindeA. Hüseynzade, A. Ağaoğlu, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura başta 

olmak üzere Türkiye’deki önemli Türkçüler ile bir araya gelme fırsatı bulmuş-

tur. Kısa sürede İstanbul’dakisiyasi ve ideolojik havaya uyum sağlayıp “Türk 

Yurdu” dergisinde yazılar yazmaya başlamış hatta en aktif yazarların başında 

gelmiştir.  Türk Yurdu Dergisi’nin dördüncü sayısında yazmış olduğu “İran 

Türkleri” adlı makalesi ile tanınmaya başlamıştır. Makalede genel olarak İran 

ve Güney Azerbaycan’ın coğrafi ve stratejik durumundan bahsederek bölge 

halkı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca İran nüfusunun önemli bir 

bölümünü Türklerin oluşturduğunu söyleyerek İran’da yaşayan Azerbaycan 

Türklerine de değinmektedir886. 

 
883 MERCANLIGİL, M. D. ‘’Kayıplar; Mehmet Emin Resulzade’’ Türk Kütüphaneci-

liği Dergisi, Cilt 3, Sayı:2, Ankara, 1954, ss.234-239, s.237 
884 AĞAYEV, Müstakil, Mehmed Emin Resulzade, Bakı 2006, s. 15. 
885 RODOPLU, Mehmed Emin Resulzade’nin..,s.3 
886 AĞAYEV, Mehmed Emin Resulzade, s. 18. 



189 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

Akpınar’a göre; Bu makalenin en önemli özellikleri arasında, altı maka-

lelik bir dizi şeklinde yayınlanması ve Türkiye’de ilk kez İran Türkleri’nin ya-

kın tarihi hakkında bilgi veriyor olmasıdır887. Türk Yurdu ve Sebilürreşad der-

gilerinde yayımlamış olduğu yazıların büyük bir bölümü hep İran Türkleri hak-

kında olup Sebilürreşad dergisinde yayımlamış olduğu sekiz makalelik yazı di-

zisinin tamamı İran ile alakalıdır888. 1913 yılında çıkarılan genel af889 netice-

sinde ise vatanına dönem fırsatı bulan Mehmet Emin Resulzade, 1914 yılında 

sosyal ve siyasal içerikli dergi olan “Dirlik” dergisinde “Milli Dirlik” başlığı 

altında, millet, milliyet, dil, din, tarih, anane, kültür konularına vurgu yapmış-

tır890. 

1918 yılına gelindiğinde meydana gelen Bolşevik ihtilalinden faydalana-

rak Mehmet Emin Resulzade önderliğinde otorite boşluğundan istifade edilip 

bağımsızlık çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde ve siyasi or-

tamın elverişli olması hasebiyle Türkiye’nin de yardımıyla 28 Mayıs 1918 ta-

rihinde Azerbaycan hükümeti resmen bağımsızlığını ilan etmiştir. Mehmet 

Emin Resulzade Azerbaycan Milli Şurası başkanlığına seçilerek aynı zamanda 

da devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir891. 

Kurulan hükümet ve parlamentonun 3 Aralıkta faaliyete geçmesi gere-

kirken Bakü’de faaliyet gösteren Ermeni ve Rus Milli şuraları bu çalışmalara 

ve faaliyetlere engel olmaya çalışıyordu. Fakat en nihayetinde 7 Aralık’ta üç 

renkli ay yıldızlı bayrak göndere çekildi ve Mehmet Emin Resulzde, dillere pe-

lesenk olacak şu sözleri ifade etti; “Bir Kere YükselenBayrak Bir Daha İnmez”. 

Aslında bu söz milli şuurun ve duyguların bir patlaması ve dışavurumu olarak 

göze çarpmaktadır892. Bağımsızlığını yeni kazanan Azerbaycan Devleti ile Os-

manlı Devleti arasında Mehmet Emin Resulzade’nin çabaları ile 4 Haziran 

1918 tarihinde Batum’da yardım anlaşması imzalanarak iki devlet arasındaki 

resmi ilişkiler kurulmuştur. Fakat bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Sovyet 

Rusya Kızıl Ordu’yu 27 Nisan 1920’de Azerbaycan topraklarına sevk ederek 

Azerbaycan’ı tekrar işgal altına almıştır893. 

 
887 AKPINAR, Yavuz, YILDIRIM, İrfan Murat, ÇAĞIN, Selahattin, Mehmed Emin 

Resulzade, İran Türkleri, Türk Yurdu ve Sebilürreşad’daki Yazıları, Türk Dünyası 

Araştırmalar Vakfı, İstanbul 1993, s. 1. 
888 AKPINAR, ÇAĞIN, vd., , İran Türkleri..,s. 2. 
889 Rus yönetimi tarafından Romanovlar Sülalesinin 300. yılı münasebetiyle çıkarılan 

genel af. 
890 RODOPLU, Mehmed Emin Resulzade’nin..,s.4. 
891 MERCANLIGİL, “Kayıplar; Mehmet Emin…”,  s.238-239 
892 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik…s.156 
893MEHMETOĞLU, Dilara, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kurulusunda 

(1918-1920 ) Mehmet Emin Resulzade’nin Rolü,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalı, 2004, s.82 
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Bu olaydan sonra Bolşevikler Azerbaycan yönetimine el koyarak Meh-

met Emin Resulzade’yi de bir süre kaçak hayatı yaşadıktan sonra tutuklamış-

lardır. Bu sıralarda Bakü’ye gelen Stalin’in direktifleri doğrultusunda hapisten 

çıkarılarak Moskova’ya götürülmüştür. Yaşanan bu olaylar bir bakıma Mehmet 

Emin Resulzade’nin dünya çapında tanınmasına da vesile olmuştur894. Stalin 

tarafından koruma altına alınmasındaki sebep ise kurmuş olduğu Himmet gru-

bunun bir dönem Bolşevik düşüncelerine meyil etmesi olarak ifade edilebilir. 

Bu fırsatı iyi değerlendiren Mehmet Emin Resulzade, yakın dava arkadaşları 

olan Abbaskulu Kazımzade ve Memmed Ali’yi Moskova’ya getirterek komü-

nistlerin onlara herhangi bir zarar vermesinin de önüne geçmiştir. Fakat büyük 

oğlu daha on dokuz yaşına varamadan Komünistler tarafından kurşuna dizile-

rek şehit edilmiş, küçük oğlu ve kızı da aynı şekilde baskılara maruz kalmışlar-

dır895. 

Mehmet Emin Resulzede, Moskova’da gözaltında bulunduğu dönem-

lerde bile davasından vazgeçmemiş ve Bolşevikleri’in Azerbaycan’da yürüt-

müş olduğu eski yazı sistemini kaldırarak yerine Latin harflerini getirme teşeb-

büslerine şiddetle karşı çıkmıştır. Çünkü Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, 

Selahattin Çağın’ın aktardığına göre; Mehmet Emin Resulzade, eski yazının 

kaldırılarak yerine Latin harflerinin getirilmesini Türklerin kültürel yaşamına 

ve diğer Türkler ile kurulan bağlara zarar vereceğinden büyük endişe duymak-

tadır. Bu karşı çıkmanın yanında eski yazı sisteminin ıslah edilerek kullanılma-

sına da sıcak bakmaktaydı896. 

Bu mücadeleler içerisinde iki yıl kadar Moskova’da tutsak hayatı sür-

dükten sonra 1922 yılında Finlandiya’ya kaçmış bir süre burada kaldıktan sonra 

da İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’a geldiğinde ise kurulan Azerbaycan Milli 

Merkezi’nin başkanlık görevini yürütmüştür. Daha sonra ise 1949 yılında bu 

merkezin teşviki ve yardımı ile de Azerbaycan Kültür Derneği’nikurmuştur897. 

Azerbaycan Kültür Gelenekleri adındaki eserini yine Azerbaycan Kültür Der-

neği’nin bir numaralı yayını olarak 1949 yılında 29 sayfa şeklinde Ankara’da 

yayımlamıştır898. 

Bu denli azim ve mücadele içerisinde geçirilen bir hayat yaşayan Meh-

met Emin Resulzade, Azerbaycan Türklüğü mücadelesinin sembol şahsiyetleri 

arasında tartışılmaz bir yere sahiptir. Yazmış olduğu eserler ve faaliyetleri hep 

Türklük şuuru ile verilmiş olup diğer yandan da Türk Toplumunu aydınlatmak 

 
894  ATTAR, Aygün, ŞİMŞİR, Sebahattin, Tarihten Günümüze Türkiye'de Yaşayan 

Azerbaycan Türkleri, Ankara, Berikan Yayınevi, 2013, s. 190. 
895 AKPINAR, ÇAĞIN,vd.,Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i ..,s. XVII. 
896 AKPINAR, ÇAĞIN,vd.,Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i ..,s. XIX. 
897 ABBASLI, Nazile, Azerbaycan Özgürlük Mücadelesi, İstanbul, Beyaz Balina Ya-

yınları, 2001, s.144-146 
898ŞİMİR, Sebahattin, Mehmed Emin Resulzade’nin Türkiye’deki Hayatı, Faaliyetleri 

ve Düşünceleri, İzmir, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, , 1993, s. 45 
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ve çağdaş medeniyetin gerekli kıldığı özelliklerle donatmak için çalışmalar 

yapmıştır899. 1955 yılında Ankara’da dünyaya gözlerini kapadığında arkasında 

birçok eserin yanı sıra bir Türklük ve Türkçülük ülküsü de bırakmıştır. Geride 

bıraktığı eserlerden Bazıları Şunlardır; 

Azerbaycan Cumhuriyeti, Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti, İs-

tanbul, 1921,  Asrımızın Siyavuşu, İstanbul, 1921, Karanlıkta Işıklar, Bakû, 

1908 ( Metni kaybolmuştur ), Saadet-i Beşer ( Beşerin Saadeti ), Erdebil, 1911 

( Farsça ),İstiklâl Mefkûresi ve Gençlik, İstanbul, 1926, Rusya’da Siyasi Vazi-

yet, İstanbul, 1926, Tenkid-i-Fırka-i İtidaliyyun, Tahran, 1910 ( Farsça ), Azer-

baycan ve İstiklâliyyet, Paris, 1930 ( Fransızca ), Kafkas Problemiyle Alakalı 

Pantürkizm, Paris, 1932 ( Rusça ), Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Ankara, 

1950, Çağdaş Azerbaycan Tarihi, Ankara, 1951, Azerbaycan Şairi Nizamî, An-

kara, 1951, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Varşova, 1936 ( Rusça ), O Patura-

nizme ( Panturanizm Hakkında ), Varşova, 1936 ( Rusça ), Das Problem Azer-

beidschen ( Azerbaycan Meselesi ), Berlin, 1938, Azerbeidjan ( Azerbaycan ), 

Paris, 1936, Azerbaycan Müstakillik Uğrunda Mübarizede, Varşova, 1938 ( 

Leh Dilinde ), Kafkasya Türkleri, İstanbul, 1928 ( Türk Yılı 1928’in içinde yer 

almıştır ), Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tarihi ( El yazısı), Azerbaycan’ın İs-

lami Şark Medeniyetindeki Yeri ( El yazısı ), Azerbaycan Tarihi’nin Gelişimi, 

( Basılmayan-Rusça ).900 

Erol Kürkçüoğlu’nun aktardığına göre, Mehmet Emin Resulzade, Azer-

baycan Türklüğünü şu şekilde ifade etmektedir; 

“…Kendine has lehçesi ile Anadolu Türkçesine yakın bir şive ile konuşan 

Azerbaycan Türkü, muhtelif şivelere malik ve bulunduğu yerlere göre 

mahalli isimler taşıyan büyük Türk Ağacının bir dalıdır. Azerbaycan 

Türklerinin hali hazırda oturdukları yerler eski Türk ahalisi ile meskûn 

idi. Gerek Bakü, Gence, Şamahı, Erivan, Tebriz, Merağa, Erdebil gibi 

vilayetler ve gerekse Mugan, Aran, Karabağ ve Karadağ gibi memleket-

ler daima Türk ilinin oturacağı ve Türk Hanlarının ovlağı olmuştur. Bu 

yerler kendilerinde, birçok Türk sülalelerinin irili ufaklı hükümetler kur-

duklarını ve uzun yıllar boyunca saltanat sürdüklerini göstermekte-

dir...”901 

 
899 İSAHANLI, Hamlet “Siyasi Liderler ve Mehmet Emin Resulzade'nin Sosyal ve Si-

yasi İdealleri”, İrs-Miras Dergisi, Sayı 10, 2010, s. 23. 
900 Eserlerin derlenmesinde; Ertuğrul Yaman, A. Kemal Bolaç, Ahsen Esatoğlu, a.g.e. 

s.94., Fatma Rodoplu, a.g.t., s.10-11,  Dilara Mehmetoğlu, a.g.t., s.46-50, den fayda-

lanılmıştır. 
901 KÜRKÇÜOĞLU, Erol ‘’ Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Bakış’’, Erzurum, 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı:1, 1994, s.143 
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Bu ifadelerinden de anlayacağımız üzere Zeki Velidi Togan, Azerbaycan 

topraklarının Türklere ait olduğu düşüncesinde olup milli şuur gereği Türkçü-

lük düşüncesi ile hareket yerlerin Ruslaştırılması ya da Farslaştırılmasına karşı 

çıkmaktadır. 

Fakat diğer yandan da Mehmet Emin Resulzade’nin Türkiye yıllarında 

yürütürmüş olduğu Türkçülük faaliyetlerinin bazı dönemler tepki çektiği ve 

hatta sınır dışı edildiği dahi görülmektedir. Nitekim Gökgöz’ün aktardığına 

göre; 

“Türkiye’de yaptığı siyasi tahrikler yüsünden hududumuz haricine çıka-

rılan Resulzade Mehmet Emin Bey tarafından Berlin’de Azerbaycan Mü-

savat Fırkasının naşiri efkârı olarak Türkçe çıkarılmakta olan “İstiklal” 

gazetesi Sovyetler İttihadı aleyhine ihtilal hazırlamak ve bu ihtilale bütün 

şark milletlerini hasetsen Türk Milletini teşvik etmek gayretini göster-

mektedir. Memleket içinde Müsavat Fırkasının propagandasını yapmak 

için neşredilen neşredilen bu gazete mutelif mekteplere, klüplere ve şa-

hıslara gönderilmektedir. Memleketin harici siyasetini teşviş edici mahi-

yetteki neşriyat yapan mezkûr gazetenin Matbuat Kanununun 5’inci 

maddesi mucibince memleketimize ithalinin meni için…”902 

…İfadeleri aslında 25 Temmuz 19131tarihinde çıkarılan yeni Matbuat 

Kanununun 50. ve 51. Maddelerinde o dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk 

Basını’na sansür uygulandığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta-

dır. 

Mehmet Emin Resulzade’ye göre millet sevgisinin oluşabilmesi için 

Türk tarihinin öğrenilmesini zaruri görmektedir. Ve akabinde şunları eklemek-

tedir; “ Türk Tarihi tarihlerin en az tetkik edilmişi, en az öğrenilip yayılmıştır” 

bu sözlerinden anlaşılacağı gibi Türklerde milliyet ve milliyetçilik şuurunun 

çok fazla gelişmeyişinin nedenini Türk Tarihine gereken ehemmiyetin verilme-

yerek öğrenilmemesidir903. Fakat bilindiği üzere devletler kendi yaşam sahala-

rını genişletmek veyahut yaşamlarını sürdürebilmek için belli ideolojiler geliş-

tirme yolunu seçmişlerdir. Bu yollarda genellikle tarihi temel alarak şekillenmiş 

olduğu herkesçe bilinmektedir. Mesela Yunanlıların Megali İdea ülküsü, Ya-

hudilerin Fırat Nehrinden Nil Nehrine uzanan Büyük Yahudi Devleti ülküsü 

veya Ermenilerin Doğu Anadolu topraklarını da içine alan Büyük Ermenistan 

idealinin temelinde tarihsel etmenler bulunmakta ve kendi toplumlarını bu 

yönde düşünmeye sevk etmiş ve milli birlik bütünlük içerisinde bir milli ruh 

tesisi sağlanmıştır. Fakat Türklerin Turan Ülküsü ne yazık ki Türk Tarihin iyi 

öğrenilmemesi nedeniyle bir ütopya olarak telakki edilmiş ve tatbiki için mesai 

harcanmamaya başlanmıştır. 

 
902 GÖKGÖZ, Sovyet Karşıtı Azerbaycan Türk ..,s.12 
903 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik..., 153 
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1914-1917 döneminde yayınlanan “Tuttuğumuz Yol”, “Kent Mektup-

ları”, “Mektep ve Medrese” ve “İhtiyaçlarımız” gibi makalelerinde Türkçülüğü 

sürekli gündeme getiren ve anlatmaya çalışan Mehmet Emin Resulzade, “Açık 

Söz” ün ilk sayısında yirminci yüzyılı “Millet Asrı” olarak tanımlamaktadır904. 

Mehmet Emin Resulzade Türkçülüğü savunmakla birlikte İslamcı bir yapıya da 

sahiptir. Çünkü kurulan Müsavat Partisi’nin programında ve yayımlamış ol-

duğu bildirilerde İslamcılığın altı çizilmekteydi. Öyle ki S. Zenkovski, “ Mü-

savat Partisi’nin merkez komitesi, İslam’ın asil halkının bir eli Pekin’e ulaşa-

cak, diğer eli ise Avrupa’nın diğer ucuna Elhamra sarayı yapacaktır.” Diye 

çağrıda bulunduğunu aktarmaktadır905. 

Müsavat Partisi’nin ilk programında doğrudan bir Türkçülük yürütülme-

diğini parti programından da anlayabiliriz, kanaatimiz odur ki Türklerin birço-

ğunun o dönem Müslüman olmasına paralel olarak ve Rusya’nın yürütülen ha-

rekete Pantükçü veya Turancılık yapılıyor suçlaması ile engel olunmasına mani 

olmak adına İslami motifler kullanılarak Türkçülüğün ön plana çıkarılmadığını 

düşünmekteyiz. Parti programının bazı maddelerini bakacak olursak konuyu 

açıklığa kavuşturabiliriz. 

1. “Milliyet ve din ayrımı (burada din ayrımından kasıt mezhep 

farklılıkları kastedilmektedir.) bütün Müslüman Halkların birleştiril-

mesi. 

2. İstiklallerini kaybeden Müslüman memleketlerinde bu durumu-

nun tekrar tesis edilmesi 

3. İstiklallerini koruma veya elde etmek için yapılacak savaşta 

Müslüman memleketlere maddi ve manevi yardım yapılması. 

4. Müslüman halkaların müdafaa ve hücum gücünün geliştiril-

mesi için gerekli yardımların yapılması. 

5. Bu fikirleri engelleyen mâniaların aradan kaldırılması için ça-

lışmalar yapmak. 

6. Müslüman birliğine ve onun ilerlemesine yardım etmek. 

7. İnsanlığın refahı ve ilerlemesi için çalışan yabancı partilerle 

temas ve ekonomik hayatın inkişafı için bütün savaş vasıtalarının güç-

lendirilmesi.”906 

 

 
904 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik.., 154 
905 ZENKOVSKİ Serge A.,Rusya’da Türkçülük ve İslam, çev. Ali Nejat Ongun, An-

kara,  Güncel Yayın Evi, 2000, s.153 
906 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik..., s.154 
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Bu maddelerin içeriğinden de anlaşılacağı üzere Türklüğe ve Türkçülüğe 

pekte vurgu yapılmadığı aşikârdır. Fakat burada şunu belirtmekte fayda görü-

yoruz ki; Türklerin büyük bir bölümü bu dönemde Müslüman olup İslam di-

yince Türk akıllara gelmekteydi. Bu anlamda Türkiye’deki faaliyetleri netice-

sinde Romanovlar’ın 300. Yılı münasebetiyle çıkarılan genel af ile birlikte yur-

duna dönen Mehmet Emin Resulzade, Türkiye’den Milliyetçi ruhu da kendisi 

ile birlikte yurduna tekrar getirmişti, öyle ki gelişiyle birlikte milliyetçilik fikri 

üzerinde önemle durarak Müsavatçıları, “Azerbaycan Turancıları” olarak isim-

lendirmekteydi907. 

Siyasi çalışmalarının yanı sıra halkta milli duyguları uyandırmak ve di-

ğer Türk toplumları ile irtibatı kolaylaştırmak için de çalışmalar yürüten Meh-

met Emin Resulzade’nin üzerinde durmuş olduğu diğer bir husus da dil mese-

lesiydi. Yazdığı eserlerde milli uyanışı konu edinmekle birlikte sade bir Türkçe 

kullanarak Türk halkının kendi öz ana dilini tekrar canlandırmak, bunun ya-

nında dış tesirlerden arındırmak için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları hem 

Azerbaycan’da hem de Türkiye’deki Türkçü aydınlara bir yol gösterici ve il-

ham kaynağı haline gelmiştir908. 

Alaattin Uca’ya göre;  

“O, milliyetçiliğin ve özellikle de Türkçülüğün hor görüldüğü Rus esa-

retinde yaşayan Türkler arasında hiçbir fikri yakınlığın bulunmadığı bir 

zamanda, Azeri Türklüğünü yeni bir hayat mecrasına sokmaya çalışı-

yordu. En büyük gayesi Türk Birliği uyanışına hizmet etmekti. Yalnızca 

Azerbaycan'da değil, Türkiye ve İran'da da görülen taassub ve cehaleti 

ortadan kaldırmak için çalıştı. Türkiye, Azerbaycan ve İran gibi üç kar-

deş ülkenin uyanışının sağlanması hedeflerinden biri idi. Azeri Türkle-

rine yeni ve modern yolda yürümelerini telkin etti. Azeri münevverlerini 

her alanda korudu, mütefekkir, bilgin, dilci, Türkçü, , şair, edip ve aynı 

zamanda milletin hadimi idi.”909 

Bulat Sultan Bekov’un Mehmed Emin Resulzade Ve Stalinmakalesinde 

ise Mehmet Emin Resulzde’nin ifadeleri şu şekildedir;  

“Bugünkü dünyanın gerçek hali ve onun asırlar boyunca insanlar ak-

lında ve ahlakında yerleştirilmiş şartları ve faktörleri, bizim, siyasette 

hayalperestler olup günah işlememize imkân vermemektedir.” “Bizim 

inancımıza göre, anlayışlı ve doğru tek siyaset millî siyasettir. Tarihin 

 
907 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik..., s.155 
908 UCA, Alaattin, “Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynel Abidin Ta-

giyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi'nin Hizmetleri”,Erzurum, 

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.7, 1997, s.203-210. s.206 
909 UCA, Azerbaycan Milli Uyanışının..,.s.207 
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manası böyledir. Bilim, akıl ve mantığın fermanı böyle.” Bu fikirler hak-

kında günümüzde de iyice düşünmek hiç ziyan vermeyecektir. Aslında 

akıllı fikirler de sadece zamanı için söylenip kalmaz. Onların bazılarının 

esasını anlamak için epey zaman geçmesi gerektir...”910 

Mehmet Emin Resulzade’nin Turan hakkında düşüncesi ise şöyledir; 

Türk Halkları kendi istiklallerine kavuştuktan sonra tek bir Turan federasyo-

nunda birleşebilirler. Bu onun klasik Turancılık düşüncesine getirmiş olduğu 

yeni bir boyut olarak düşünülebilir. O kendisinin ileri sürdüğü yeni fikrin Türk-

çülüğe ve İslamcılığa zıt olmadığını aksine bu düşünceleri Türkçülük ve İslam-

cılığı güçlendirdiğini düşünmekteydi. Bu konuda şu ifadeleri de eklemektedir; 

“Bu harekât Türk – Müslüman birliğini parçalamayacak aksine bütünleştire-

rek, Milli devletine kavuşacak her bir Türk yurdu coşkun bir Türk ırmağıdır. 

Bu ırmaklar yine Türklük denizine kadar akacak ve burada birleşeceklerdir.”911 

Buradaki birleşmenin aslında Turan olduğu açıkça ortada olup bu sayede Türk-

lerin ve Müslümanların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde daha da kuv-

vetli bir hale gelecekleri inancındadır. Ayrıcabunda ki başlıca amaçlarını şu şe-

kilde ifade etmektedir. “Biz Türk’üz ve Türklerin oğullarıyız. Biz, Türk benli-

ğinden bir Türk kültürü yaratmak istiyoruz.”912 

Diğer yandan Mehmet Emin Resulzade, Türkçülüğün Osmanlı Dev-

leti’nde Rusya mekânında teşekkülü sürecinde dikkat çekerek, “Balkan Savaş-

ları ve Dünya genelinde meydana gelen savaşlar döneminde Türk milli ideası-

nın esas inkişaf devri olmuştur.”  şeklinde düşüncesini ortaya koymaktadır. As-

lında bir dönemler ünlü Türkiye Türkçülerinden olan Ziya Gökalp’in önderli-

ğini yapmış olduğu Turancılığın önemini özellikle de Pan-Turancılık sayesinde 

Sovyet Rusya’sındaki Müslümanların da Osmanlılarında kendilerini Türk ola-

rak adlandırmalarında” önemli bir dönüm noktası olarak görmüştür. Çünkü bu 

döneme kadar olan milliyetçilik mefhumu dar bir kapsam arz ederken Turancı-

lık anlayışı ile bütün Türk uslunun, Kırgız, Kazak, Azeri, Tatar veya başka bir 

adla bölünüp parçalanmasının önüne geçerek aslında bu sayılan isimlerin tek 

bir köken olan Türk ırkına mensup olukları anlatılmıştır913. Bu da Türk Milli-

yetçiliğinin oluşumu ve inşası sürecinde mühim bir yer arz etmektedir. 

4.6. Mirza Bala Mehmetzade 

Azerbaycan’ın yetiştirmiş olduğu önemli fikir adamları içerisinde bulu-

nan ve Azerbaycan Milli hareketinin sembol simalarından olan Mirza Bala 

 
910 SOLTANBEKOV, Bulat, “Mehmed Emin Resulzade Ve Stalin”, Aktarma: Mustafa 

Öner, (Tatarca asıl metin: Kazan Utları, Tataristan, 1995, sayı: 4, s.133.) Türk Dün-

yası Dil ve Edebiyatı Dergisi, 20. Sayı, s.129 
911 KENGERLİ, Azerbaycan’da Romantik..., s.157 
912 YAQUBLU, Nəsiman ‘’Mehmet Emin Resulzade’’ Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

Ensiklopediyası, Bakı, 2013, s.276 
913 KENGERLİ, a.g.e., s.160 
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Mehmetzade 1898 yılında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir914. 

İlk çocukluk çağlarında babasını kaybeden Mirza Bala annesi ve iki kardeşiyle 

yaşamına devam etmiştir. Aynı zamanda da hem okuluna devam edip hem de 

çok erken yaşlarda çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır. İlkokulu bitir-

mesinin ardından Bakü’de bulunan “Tehnikum” okuluna giderek öğreniminde 

devam etmiştir915. Tehnikum okulunda okurken “Muhammediye” adlı bir teş-

kilatlanmaya da katılan Mirza Bala bu dönemde Sovyet Rusya’sının gizli polis 

teşkilatı üyesi ve şefi olan Lavrenti Beriye ile sıkı bir ilişki halinde olmuştur916. 

1915 yılına gelindiğinde Mehmet Emin Resulzde ile tanışarak bir dostluk 

bağı tesis etmişlerdi. Böylelikle aynı dönemde Resulzade’nin çıkarmış olduğu 

Açık Söz gazetesinde de yazılar yazmaya başlayan Mirza Bala hızlı bir şekilde 

bu gazetenin en aktif yazarları arasında yeralmaya başlamıştır. Bu yazıları 

Azerbaycan’ın bağımsızlık ruhunu alevlendiren bir içeriğe sahip olduğu göze 

çarpmaktadır. Ayrıca yine Azerbaycan’da çıkarılan “Basiret” gazetesinin de bir 

dönem başyazarlığını yapmıştır. Yazarlık hayatı doludizgin bir şekilde devam 

ederek İttifak-ı Muallim ve Gençler Sedası adlı dergilerde de etkili bir yere sa-

hip olduğu görülmektedir. Yazarlık hayatının yanı sıra siyasi alanda da kendini 

gösteren Mirza Bala 1920 yılının 27 Nisan günü Azerbaycan’nın Kızıl Ordu 

tarafından işgal edilmesi ve Azerbaycan Hükümeti’nin dağılması üzerine milli 

mücadeleyi başlatmak için Mehmet Emin Resulzade’nin başlamış olduğu Mu-

accerette Müsavat Partisi Hareketi’ne katıldı917. 

Böylelikle Rezsulzade’nin yönlendirmesiyle birlikte Türk Âdem-i Mer-

keziyet Milli Müsavat Halk Partisi bütün organları ile birlikte faaliyetlerinin el 

altından yani Rusların dikkatini çekmeyecek bir biçimde yürütmeye başladı. 

Bir süre sonra ismi geçen teşkilat, Mirza Bala ile birlikte Resulzade’yi ziyaret 

ederek onayını almış Mehmet Sadık Kuluzade, Mehmet Hasan Bahadırlı ve şair 

Cafer Cabbarlı’nın918 katılımıyla teşkilatın şehrin dışında bulunan karargâhında 

toplanılarak bir töreni ile gizli olarak partinin genel merkezi olarak kurulmuş 

oldu919. Gizli parti teşkilatı kurulduktan sonra görevlendirmeler yapılarak Meh-

met Emin Resulzade’nin direktifleri ile birlikte oylama sonucu Mirza Bala 

 
914 YAMAN, ESATOĞULU, vd., Türkiye’deki Türk Dünyası, s.161. 
915 ABBASLI, Nazile. Azerbaycan Özgürlük Mücadelesi, İstanbul: Beyaz Balina Ya-

yınları, 2001. 
916 YAMAN, ESATOĞULU, vd.,Türkiye’deki Türk Dünyası, s.162 
917 ABBASLI, Azerbaycan Özgürlük.., s.126. 
918 SEYHAN, Şemsettin, İslamcılık – Türkçülük - Milliyetçilik Ekseninde Müsavat 

Partisi, https://www.academia.edu/7323359/%C4%B0SLAMCI-

LIK_T%C3%9CRK%C3%87%C3%9CL%C3%9CK_M%C4%B0LL%C4%B0YET

%C3%87%C4%B0L%C4%B0K_EKSEN%C4%B0NDE_M%C3%9CSA-

VAT_PART%C4%B0S%C4%B0_Equality_Party_around_%C4%B0slamism_Tur-

kism_and_Nationalism, erişim: 25.05.2016. 
919MEHMETZADE, Mirza Bala. Milli Azerbaycan Hareketi, Ankara: Azerbaycan 

Kültür Derneği Yayınları, 1991. s.26. 
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Mehmetzade adı geçen teşkilatın başkanlığına getirilmiştir920. Böylelikle Azer-

baycan’ın Bakü şehrinden sorumlu olan Mirza Bala iken diğer şehirlerin so-

rumluluğuna eski Musavat Partisi komite üyeleri seçilerek hareketi canlandır-

mak amaçlamıştır. Ayrıca eski Müsavat komitelerini canlandırmak ve yenile-

rini kurmak vazifesi ile MehmetSadık Kuluzade’ye verildi. Mali kaynakları 

aramak teşkilat masraflarını karşılamak göreviMehmet Hasan Bahadırlı’ya, 

Merkezi UmumiGenel Sekreterliğine ise Cafer Cabbarlıgetirildi. Merkezi 

Umumi yanında tedricen ilgili komisyonlar şunlardır. Birinci Siyasi İşlerKo-

misyonu, ikincisi Teşkilat ve Propaganda Komisyonu ve üçüncüsü belki de en 

önemlisi olan Mali Komisyon921. 

Bu teşkilat Azebaycan’da önemli işlere imza atarak kısa sürede gelişme 

göstermiştir. Müsavat’ın bu gizli teşkilatı çok iyi organize edilmekle birlikte 

üçer kişilik gruplardan oluşmaktaydı. En güçlü grup Bakü teşkilatlanması ol-

makla birlikte Karabağ’daki yapılanmada hatırı sayılır işlere imza atmıştı. Teş-

kilatın Askeri kanadı eski milliyetçi subaylardan oluşurken yeni subaylardan da 

destek görmekteydi922. İstihbarat kanadı ise GPU923  ve Kızıl Ordu içerisinde 

bulunan muhbirler tarafından sağlanılan istihbarat temeline dayanmaktaydı. 

Hem bu teşkilatın faaliyetlerihem de Azerbaycan Türkeri’nin önderleri 

arasında yer alan Mehmet Emin Resulzade ve Mirza Bala Mehmetzade’nin ça-

baları neticesinde Osmanlı Devleti Azerbaycan’a Kafkasya İslam Ordusu adı 

altında askeri kuvvet göndererek buradaki soydaşlarımızın yanında olmaya ça-

lışmıştır. Bu ordu ilerleyişine devam ederek Gence’den Bakü’ye kadar ilerle-

yerek Azerbaycan ordusuna yardım etmiştir. Ayrıca bu ilerleyiş esnasında böl-

gedeki Ermeni milis güçlerini, Menşevik ve Bolşevik unsurlarını temizlemeyi 

de başarmıştır924. Bu konu hakkında şunları ifade eden Mirza Bala Mehmet-

zade; 

“Bir sülale, bir sınıf veya bir zümrenin hâkimiyet, saltanat, hak ve davası 

şeklinde değil, milli – kültürel bir gelişmenin doğal ve mantıklı sonucu 

 
920 SEYHAN, “… Miiliyetçilik Ekseninde Müsavat Partisi”, s.10. 
921 MEHMETZADE, 35. 
922 SEYHAN, “… Miiliyetçilik Ekseninde Müsavat Partisi”, s.10. 
923 GPU: Polonyalı Djerzsinki’nin telkinleri üzerine 20 Aralık 1917’de kurulan ÇEKA 

örgütü1918’den sonra yasal olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. ÇEKA kötü şöhre-

tini 1922’de GPU olarak değiştirdiği adı ile temizlemeye çalışmış, bu da olmayınca 

1924 yılında OGPU adını almak gereğini hissetmiştir. 1934’de adı NKVD olmuştur. 

Bu ad değiştirmelerin nedeni yasaların dışına çıkan örgütleri halk desteğini yitirmesi 

ve kanserli birer hücre haline dönüşmesidir. SEYHAN, “… Miiliyetçilik Ekseninde 

Müsavat Partisi”, s.10. 
924 VELİYEV, Afgan, “28 Mayıs 1918 Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluş Günü-

dür.” https://www.erepublik.com/en/article/28-may-s-1918-azerbaycan-cumhuriyeti-

nin-kurulu-g-uuml-n-uuml-d-uuml-r-2403571/1/20. Erişim:27.05.2016 
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olarak, milletin heyeti umumiyesinin ortak milli bir davası halinde ger-

çekleşen Azerbaycan Cumhuriyetine demokrasinin zaferinden başka bir 

sıfat takılamaz”925 

Bu ifadelerle aslın duyulan minnettarlığın yanında Azerbaycan Türkleri 

ile Osmanlı Türklerini aynı soydan gelen bir millet olduğu görüşünü de iler 

sürmektedir. Diğer yandan ise Azerbaycan’ın içinde bulunmuş olduğu vahim 

durumdan da demokrasi sayesinde kurtulabileceği görüşündedir. Mehmet Emin 

Rusulzade ile sürekli irtibat halinde olan Mirza Bala’nın Resulzade’den de et-

kilenmiş olduğunu söylersek yanış bir ifade kullanmış olmadığımız düşünce-

sindeyiz çünkü Resulzade aynı konu hakkında şunları ifade etmektedir: 

“Bizim kaldırdığımız bayrağın üç rengi: Türk milli medeniyetinin, Müs-

lüman sivilzasyonunun ve çağdaş Avrupa demokratik esaslarının sembo-

lüdür”.  Yine Resulzade’ye göre, “Bugünkü Rusya dahi, öteki Rusya gibi 

parçalanacaktır, ne yapsa boştur. Çarpan kalbi ile düzayak yürüyenler, 

hak, hürriyet ve istiklalleri için çaba gösteren milletler var olduğu sürece 

onların içindeki istiklal ateşi sönmeyecektir”.926 

 

Türk milliyetçiliğinin önemli savunucuları arasında yer alan Mirza Bala, 

Türk diline ve Türk kültürüne de gereken önenin verilmesi gerektiğine inan-

maktaydı. Aynı zamanda da Türklerin mezhep ayrılıklarına ve ikiliğe düşme-

den tek bir millet şuuruna ermesi gerektiğine böylelikle de ilerlemenin daha 

hızlı olacağını savunmaktaydı. Bunu da şu sözlerinden anlamaktayız. “ Türk 

dilinin zaferi, Türk milli harsının inkişafı ve yükselmesi, nihayet resmi kongre 

vasıtasıyla sunni ve şii ihtilafının tasviyesi, Azeri Türk vahdeti milliyesini tesis 

eden temel amillerdir.” 

Bahsi geçen resmi kongre maddeleri ve alınan kararlar şu şekildedir. 

1. Milliyet ve mezhep farkı gözetmeden bütün Müslümanları birleştir-

mek, 

2. İstiklâllerini kaybetmiş Müslüman memleketlerin yeniden müstakil ol-

malarına çalışmak, 

3. İstiklâllerini müdafaa veya ihya için çarpışan bütün Müslüman mem-

leketlerine maddî ve manevî yardımda bulunmak, 

 
925 MEHMETZADE, Mirza Bala,  “28 Mayıs’a Doğru”, Birleşik Kafkasya Dergisi, 

No; 5 (22), Mayıs, 1953, Münih 
926 Azerbaycan Dergisi, Yıl; 23, Sayı; 210, Nisan – Mayıs – Haziran, Ankara, 1974, s, 

30. 
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4. Müslüman milletlerin ve memleketlerin savunma ve taarruz kuvvetle-

rini artırmak için yardım etmek, 927. 

Ağırlıklı olarak Mehmet Emin Resulzade’nin hâkimiyeti altında gelişen 

tartışmalardan sonra şu kararlar alınmıştı 

1. Kafkasya Müslüman Kurultayı millî, siyasî maksatlar hakkındaki ko-

nuları tartışarak, Müslüman milletlerin menfaatlerini en fazla teminedecek 

olan idarecilerin, mahallî federasyon esası üzerinde kurulucumhuriyet idaresi 

fikrini kabul edecektir. 

2. İslam dininde olan bütün milletlerin ruhanî ve medenî irtibatını dik-

kate alarak, Kafkasya Müslüman Kurultayı bütün RusyaMüslümanları'ndan al-

dığı güçle genel bir idare teşkilini lüzumlugörmektedir928. 

Düzenlenen bu kongrede bir takım fikir ayrılıklarına düşülmüşse de üze-

rinde mutabık kalınan nokta kati suretle bağımsızlığın kazanılması düşünce-

siydi. Dönemin Rusya lideri Lenin bu durumdan rahatsızlık duyarak 1917 yılı-

nın 18 Aralık’ında Stepan Şaumyan’ı Kafkasya Fevkalade Komiserliğine tayin 

etmiştir929. Bu durum hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin bölgedeki çıkar-

larına ters düşmekteydi. Çünkü bu tayin görevinin akabinde yine Lenin tarafın-

dan yayımlanan bir beyanname ile Türkiye Ermenistan’ı olarak kabul ettirmeye 

çalıştıkları bölgede Ermeni halkının çıkarlarını gözeteceklerini belirtmişlerdi. 

Durumun böyle bir hal alması neticesinde Azerbaycan ve Türkiye daha da ya-

kınlaştığı yorumu yapılabilmektedir. Nitekim ortada hem ortak bir düşman hem 

de ortak bir tehlike vücut bulmuştur. Bir yandan yakınlaşma gerçekleşirken di-

ğer yandan da Türk milliyetçiliği duygusu körüklenmiştir930. 

Bu durum üzerine iki kardeş ülkenin ilişkileri daha da gelişerek siyasi, 

kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat bunun 

daha iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi için de Azerbaycan’ın Rus Konfederas-

yonundan ayrılması gerekiyordu. Bu fırsatı verecek olay ise Almanya’nın Gür-

cistan’ı himaye etmesi sonucu konfederasyondan ayrılması olacaktı. Ermenis-

 
927 MEHMETZADE, Mirza Bala, Milli Azerbaycan Hareketi, Ankara, 1991, s.48, vd; 

Cemil Hasanlı, Azerbaycan Tarihi, Anakra, 1998, s.31-32 
928 SÜLEYMANOV, Mehman, “Qafgaz İslam Ordusu ve Azerbaycan”, Bakı, 1999, 

s.46, vd; 

Hasanlı., Azerbaycan Tarihi..., s.40 
929 YEL, Selma, “Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda Türkiye’nin Yar-

dımları İlhak Amacına mı Yönelikti?”Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Ensi-

tüsü Atatürk Yolu Dergisi 

S. 24, Kasım 1999-2003 ss. 563-578, s.565. 
930 SÜLEYMANOV, Qafgaz İslam Ordusu ve Azerbaycan, s.46 
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tan’ın da aynı yolu takip etmesi Azerbaycan’ında 28 Mayıs 1918’de yayımla-

mış olduğu bir bildirgeyle bağımsızlığını ilan etmesi ile sonuçlanacaktır931. 

Mirza Bala Mehmetzade’nin aktarmış olduğu bildirge maddeleri şu şekildedir; 

"1- Bu günden itibaren Azerbaycan halkı, hâkimiyet hakkına malik ol-

duğu gibi Cenubî ve Şarkî Maverayi Kafkasya'dan ibaret Azerbaycan 

dahi kamîle hukuk müstakil bir devlettir.  

2- Müstakil Azerbaycan devletinin şekli idaresi halk cumhuriyeti olarak 

takarrür eder. 

 3- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün milletlerle ve bilhassa hem civar 

olduğu millet ve devletlerle münasebeti hasene tesisine azmeder. 

 4- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf ve cins farkı gö-

zetmeden kalemrevinde yaşayan bütün vatandaşlarına hukuki siyasiye ve 

vataniye temin eyler.  

5-Azerbaycan Halk Cumhuriyeti arazisi dâhilinde yaşayan bil-cümle 

milletlere serbestane inkişafları için meydan bırakır.  

6- Meclis-i Müessesan toplanıncaya kadar Azerbaycan idaresinin ba-

şında ârayi umumiye ile intihab olmuş Şûra-i Millî ve Şûra-i Milliye karşı 

mesul hükümet-i muvakkate durur"932 

Mirza Bala Mehmetzade bu aksiyon hareketi içerisinde gelişmeleri yo-

rumlarken milliyetçi temeller üzerine inşa etmiş olduğu düşünceleri neticesinde 

çıkış yolunun ve bağımsızlığın ancak milliyetçiliğe yani Türkçüğe dayandır-

mak gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu düşüncelerini de şu sözlerinden anla-

maktayız. 

“Milliyetperver mefkûrecilerin gayesi vahdet-i milliye idi. Fakat bu mü-

cadele ile yan yana milli dil, milli edebiyat, milli tiyatro, matbuat, irfan 

ve hars dahi terakki ettiğinden muhit Türkleşiyor. Hususen Türkiye Türk-

çüleri ile başlayan ihtilat ve vahdet hareketleri muhit içerisindeki her bir 

içtimai ve ameliyatı milliye türkçülük namına yaptırılıyordu. Çünkü Türk 

Milliyetperverliği artık galebe çalmış, diğer zihniyetlere üstün gelmiş-

tir.”933 

 

Bu sözlerden dikkatimizi çeken bir husus var ki oda Türkçülük anla-

mında birleştirici bütünleştirici misyonu Türkiye’deki Türkçülerin başlatmış ve 

desteklemiş olduğu iddialarıdır. Ve Türkiye’deki düşünsel hareketlerin Mirza 

 
931 YEL, Azerbaycan Cumhuriyeti.., s.567 
932 YÜCEER, Nâsır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun Azerbaycan ve 

Dağıstan Harekâtı Azerbaycan ve Dağıstan'ın Bağımsızlığını Kazanması 1918, An-

kara., 1996. S.31 
933 YAMAN, ESATOĞLU, Vd. Türkiye’deki Türk Dünyası… s.165. 



201 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

Bala tarafından yakından takip edildiği düşüncesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Çünkü belirtmiş olduğu Türkçülüğün diğer fikirlere üstün geldiğinin tespitin-

deki kasıtın Osmanlıcılık ve İslamcılık olduğu düşüncesindeyiz. Nitekim Mirza 

Bala’nın Mehmet Emin Resulzade’den etkilendiğini daha önce de belirtmiştik. 

Türkçüler genel anlamda İslam ile Türkçülüğü birbirinden ayırmamakla birlikte 

İslam birlikteliğinin bünyesinde diğer ulusları da barındırma tezinin geçerlili-

ğini yitirmiş olmasıdır yorumunu yapabiliriz. 

 

Fikri milliyetçiliğini yazdığı yazılarda da dile getiren Mirza Bala 1923’te 

İstanbul’da yayın hayatına başlayan Yeni Kafkasya934 isimli mecmuada da aktif 

bir şekilde yazılar yazmıştır. Yazılarının içeriği Türkçülük ve milliyetçilik ek-

seninde olduğu görülmektedir. Diğer yandan Yazar, Mehmetzâde Mirza Bala, 

M. Mirza Bala, Mirza Bala, Taş Demir, M. M. B. Nuhoğlu, Ali Kutluk ve M.B. 

mahlaslarıylayetmişe yakın makale ve yazı kaleme almıştır. Yazarın; Vatan 

Kaldı, On Defa Öldürülen ve Yıldırım adlarında üç de hikâyesi bulunmaktadır. 

Birçoğu siyasi içerikli seri yazıların yanı sıra Mirza Bala, Azerbaycan Edebiyatı 

ile ilgili makaleler de meydana getirmiştir935. 

Eruğtul Yaman’a göre; “Miraza Bala Mehmetzade, Mehmet Emin Re-

sulzade’nin Fikir ve Görüşlerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Komünizm ve 

bünyesinde Türk düşmanlığı barındıran Rus Irkçılığının karşıtı olarak Türkçü-

lük mücadelesi veren büyük bir fikir adamıdır. Ayrıca Mirza Bala sadece Azer-

baycan Milli davasıyla değil, Bütün Türk ülkelerinin haklı davasıyla yakından 

ilgilenen, onların dertleriyle dertlenen bir mücahit ve bu davanın en güçlü sa-

vunucusudur.”936 

 

Büyük mücadeleler içerisinde bir yaşam süren Mirza Bala Mehmetzade 

1959 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kendinden geriye kalan eserlerinin ba-

zıları şunlardır: 

 

Azerbaycan Misak-ı Millisi ( Azerbaycan İstiklal Beyannamesinin Tah-

lili) İstanbul, 1927, Ermeniler ve İran, İstanbul, 1927, Milli Azerbaycan Hare-

keti ( Milli Azerbaycan Halk Partisi Tarihi) Berlin, 1938, Azerbaycan Tarihinde 

Türk Albanya, Ankara, 1951937. 

 
934“Yeni Kafkasya, Azerî Türkleri tarafından İstanbul’da kurulan ve günümüze kadar 

devam eden milliyetçi yayın zincirinin ilk halkasıdır. Bu yüzden Türklüğü ilgilendiren 

her türlü konu, onun neşriyatında ifadesini bulmuştur. Bu yayın politikası, kendinden 

sonra aynı amaçla kurulan dergi ve gazetelere de rehber olmuştur.” CAN, Adem, 

“Yeni Kafkasya” Mecmuası, bilig Bahar,  2007 sayı 41, ss. 109-122 
935 CAN, “Yeni Kafkasya”…, s.112 
936 YAMAN, ESATOĞLU, Vd., Türkiye’deki Türk Dünyası… s.163. 
937 YAMAN, ESATOĞLU, Vd., Türkiye’deki Türk Dünyası… s.163. 



 

 

 

 

SONUÇ 

Çalışmamızın merkezine aldığımız Türk Milliyetçiliği ve onu meydana 

getiren etmenlerin çalışmamız içerisinde yer verdiğimiz boyutları ışığında ba-

kacak olur isek başta millet ve milliyet etmenini göz önünde bulundurmamız 

gerekmektedir. Çünkü Türk Milletinin millet ve milliyetçilik duygu eski çağ-

lara dayanmaktadır. Fakat İslamiyet’in kabulüyle birlikte milliyet mefhumunun 

yerini Ümmet ve Ümmetçilik anlayışı almaya başlamıştır. Milliyetçilik aynı 

kana ve aynı soya mensubiyeti belirtirken ümmetçilik ise aynı dine mensubiyeti 

ifade etmektedir. Hal böyle olunca Türk ırkı veya Türk milleti tanımının yerini 

İslam Ümmeti ya da Müslüman âlemi düşüncesi almaya başlamıştır. Nitekim 

Osmanlı Devleti dönemlerinde bu düşünce zirve noktaya ulamış ve devletin 

millet anlayışı dini temeller esasına göre cereyan etmiştir. Bu cereyan doğrul-

tusunda Osmanlı toplumu Müslim ve Gayrı-ı Müslim olarak iki milletten mü-

teşekkil olarak tanımlanmaya başlamıştır. 

Modern manadaki milliyetçilik anlayışının başlangıcı Fransız İhtilali ola-

rak görülmekle birlikte; milliyet ve mensubiyet duygusu her millette var olan 

ve kökeni çok daha eski çağlara dayanan bir kavramdır. Çünkü bu duygu neti-

cesinde mensubu bulunduğu toplumu veya milleti sevmek, gelenek görenek ve 

birlikte yaşanmış olunan keder, hüzün ve sevinçleri paylaşmanın yanı sıra mil-

letine yakınlık ve bağlılık duymaktır. Tüm bunların yanında diğer kavim veya 

milletlere göre önce kendi mensubu bulunduğu milleti tercih etmek kendi mil-

letini daha ileriye götürerek geleceğinin parlak olması uğruna çaba göstermek 

de milliyetçilik duygusunun esasları içerisinde yer almaktadır. Türklerde de 

millet ve milliyet bilincinin tarihine baktığımızda, köklü bir geçmişe sahip olup 

bu düşüncesinin çok eski yüzyıllara dayandığı tartışılmaz bir gerçek olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Nitekim Türklerde millet olma bilincinin 7. Yüzyıllara ve 

daha eski dönemlere kadar dayandıran görüşler mevcut olup bu görüşlerhak-

kında yazılmış birçok eser ve kaynak bulunmaktadır938. Fakat bizim konumuz 

olan Türk Milliyetçiliğinin bir ideoloji haline getirilmesi yani sistematikleşme 

evresi olduğundan dolayı on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar dönemi çağdaş 

anlamdaki milliyetçiliğin tasavvuru hakkında olduğundan dolayı önceki dö-

 
938 Detaylı bilgi için için bkz. Yusuf Sarınay, Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anla-

yışı, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1990, Ziya Gökalp, Türk 

Medeniyeti Tarihi, İstanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976, Osman Turan, Türk Ci-

han Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Milli, İslami ve İnsani Esas-

ları, 16.baskı, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2006, Erol Güngör, Tarihte Türkler, 14.baskı, 

İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2007, Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi: Pasifik’ten Akde-

niz’e 2000 Yıl, çev. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan Özcan, 5. baskı, İstanbul, Kabalcı 

Yayınları, 2008. 



203 | TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE RUSYA 

  

nemleri çalışamızın kapsamı gereğince çok kısa bir şekilde değinmiş bulun-

maktayız. Çünkü On dokuzuncu yüzyılın ortasından itibaren, milliyetçilik ide-

olojisi ile ilgili çalışmaların sonucunda, siyaset bilimi literatüründe, yirminci 

yüzyılda farklı milliyetçilik kuramları geliştirilmiştir. Genellikle ilkçi yaklaşım, 

modernist yaklaşım ve etno-sembolcü yaklaşım olarak üçe ayrılan bu kuramlar 

milliyetçiliği çeşitli boyutlarda ele alıp açıklamaya çalışmışlardır. İlkçi yakla-

şım, milletleri doğal varlıklar olarak kabul edip ilk çağlardan beri milletlerin 

var olduğunu iddia ederken, modernist yaklaşım; milletlerin ortaya çıkışını on 

dokuzuncu yüzyıla indirgemiştir. Genel olarak modernistlerin savunduğu; ka-

pitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte milliyetçilik ideolojisinin doğduğu ve milli-

yetçilik ideolojisinin de milletleri meydana getirdiğidir. Etno- sembolcü yakla-

şım ise modernist yaklaşımın eleştirisi üzerine kurulmuştur. Etno-sembolcü 

yaklaşıma göre, milliyetçilik ideolojisi on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmaya 

başlamıştır ancak milletler on dokuzuncu yüzyıl öncesinde de vardır. Bir ba-

kıma Etno- sembolcü yaklaşımla ele almış olduğumuz çalışmamızda de aynı 

düşüncelere katılmakla birlikte sistematik olmasa da milliyetçilik düşüncesinin 

on dokuzuncu yüzyıl öncesinde Türk Milletinde var olduğu kantindeyiz. Mil-

letleşme aşaması geçirmiş tüm topluluklar kendi gelecekleri için aynı ülkü ve 

hedefe inanma gereği duymuşlardır. Bunun neticesinde de milli duygular ön 

plana çıkarılmaya başlanmıştır. Bir bakıma ortak kaygı ve sevinç milletleşme-

nin esasını teşkil etmiş olduğu düşüncesindeyiz. 

Türk milliyetçiliği ideolojisi diğer milliyetçi ideolojilerde olduğu gibi te-

mel olarak Türk milletinin refahını, güvenliğini ve bağımsızlığını savunmakta-

dır. Fakat buradaki temel ayrım noktası diye nitelendirebileceğimiz bir husus 

vardır ki Türk Milliyetçiliği diğer milletleri küçük görüp sömürgeleştirme 

amacı gütmemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmaya başladığı bir dö-

nemde Türk milletinin geri kalmışlığına bir çözüm üretmek ve Türk milletinin 

yok olmasının önüne geçmek amacı taşıyan Türk milliyetçiliği ideolojisi, Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla en önemli hedefine ulaşmış ve Türk mille-

tinin egemen olduğu bağımsız milli bir devlet kurulmuştur. Türk milletinin ta-

rihi boyunca çok zor dönemlerden geçtiği su götürmez bir gerçektir. Bu dönem-

lerden belki de en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine denk 

gelen on dokuzuncu yüzyılın sonu yirminci yüzyılın başı olan veen uzun yüzyıl 

diye tabir edilen dönemdir. Bu dönemde hem imparatorluğu kurtarmak hem de 

Türk Milleti’nin yaşamış olduğu sorunları çözüme kavuşturması ümidiyle 

farklı alternatifler meydana sürülmüş veya değişik politikalar izlenmiştir. Bun-

lar da dönem dönem Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılık olarak kendini gös-

termiştir. İşte bu aşamada Türk milleti üzerinde büyük etkileri görülen Türkçü 

aydınların, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesinden önce 

İmparatorluğu kurtarma reçetesi olarak Türkçülüğü göstermesinin sebebi de 

saymış olduğumuz alternatiflerin çeşitli sebeplerden dolayı başarıya ulaşama-

mış olmasıdır. Daha sonra iseTürkçü düşünce yeni kurulan Türkiye Cumhuri-

yeti Devleti’nin düşünce yapısının oluşmasında da önemli bir etken oluşturmuş 
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ve günümüze kadar geçerliliğini ve varlığını sürdüren milliyetçilik düşüncesi 

olmuştur.  

Türkçülerin zihniyetinde; ekonomik şartların, sosyal düzenin, dinin yeri 

ve etkisi hep tartışıla gelmiştir. Bu çalışmada önemli Türkçü aydınlardan ve 

"Türkçlüğün Babası" olarak da tanınan Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki 

Velidi Togan, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade gibi Türkçü aydınla-

rın Türk toplumunun içine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Osmanlı Dev-

leti toprakları dışından Osmanlı Devletine gelen aydınlar tarafından daha önce 

ortaya atılmış olan ve istenilen sonucu veremeyen İslamcılık ve Osmanlıcılık 

politikalarına alternatif olarak Türkçülük fikrini ortaya atmışlardır. Çünkü on-

lara göre hem Osmanlı Devleti’nin hem de Türk Milleti’nin varlığını sürdüre-

bilmeleri için milliyetçi düşünceye sahip olmaları gerekmekteydi. Fakat döne-

min siyasi havası gereği Osmanlıcılık ve İslamcılık ile ters düşmemeye çalış-

mışlardır. Resmi ideoloji olarak Osmanlıcılığı savunurken sosyal ve kültürel 

alanda Türk Milliyetçiliğini savundukları görülmektedir. 

Toplumsal olaylarda kültürel birlikteliğe vurgu yapanYusuf Akçura, İs-

mail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resul-

zade’nin Türk toplumunun kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğu Türkçülük 

anlayışı, dine alternatif veya dinden uzak bir toplumsal yapıya sahip değildir. 

Bilakis dinle, toplumla, ekonomi ile iç içe bir bütünlük arz etmekte olup Türk 

milletinin gerek psikolojik gerek sosyolojik gerek toplumsal yapısına en uygun 

olan bir işleyiş, toplumsal uyanış ve kalkınma modelidir. Onlara göre, İslam ve 

Türkçülük, gelişme ve modernleşme yolunda birbirini besleyen iki yaklaşımdır. 

Bu şekilde Türk toplumu en kuvvetli sosyal bütünleşmeyi gerçekleştirecek ve 

muasırlaşma yolunda önemli adımlar atacaktır. 

Bu alanda dikkatimizi çeken en önemli durum aslında yukarıda ismini 

zikretmiş olduğumuz Türk milliyetçisi aydınların Türkçülük düşüncesi etra-

fında toplanmalarına rağmen Turancılık ya da Pantürkizm düşüncesine şiddetle 

karşı çıkmalarıdır. Bir bakıma o dönemin şartlarında değerlendirme yaptığı-

mızda aslında böyle bir ifade kullanmaları ya da böyle hareket etmeleri doğal 

bir davranış olarak görülebilir. Çünkü Turancılık veyahut Pantürkizm siyasi bir 

teşkilatlanma olarak anlamlandırıldığında Türklerin bağımsızlığı ve coğrafi bir-

likteliğine işaret etmektedir ki bu da başta Rusya olmak üzere Türklerin tutsak 

bir şekilde yaşadığı coğrafyalarda yankı uyandıran ve bu devletlerin çıkarlarına 

ters düşen bir durumdur. Bu düşünceler çerçevesinde Türkçü aydınlar genel-

likle Rusya’da doğup büyümüş ve o siyasi ortamın içerisinde yetiştikleri için 

türlü baskılara maruz kalmışlardır. Bu sebepledir ki özgür düşünce ortamının 

olmadığı Rusya’dan kaçarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ülkülerini yaymaya 

çalışan Türk Milleti’nin sesini duyurmaya çalışmışlarıdır. Daha sonra istisnasız 

olarak yolları Osmanlı Devletine ve İstanbul’a düşmüş bu süre zarfında da Türk 
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Milliyetçiliği ideolojisinin temel harcını karmışlardır. Bunları yayınlamış ol-

dukları gazete, dergi, kitap gibi birçok yayım materyallerinden çok rahat bir 

şekilde anlamaktayız. 

Osmanlı Devleti döneminde Türklük şuuru iyice zayıflamış İslami-

yet’inde etkisiyle ümmetçi bir politika izlenerek değim yerindeyse Türklük 

unutulma aşamasına gelinmiştir. Türklük veya Türkçülük kavramları ya hiç 

kullanılmamakta ya da günümüzdeki anlamından çok farklı bir manada kulla-

nılmaya başlamıştı. Fakat on dokuzuncu yüzyıl ile birlikte diğer etnik grupların 

Türklerden daha önce milliyetçilik düşüncesi oluşmaya başlamış bu düşünce 

neticesinde de büyük bir hızla Osmanlı Devleti’nden kopmaya başlamıştır. 

François Georgeon’in“Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri”adlı eserinde bu ko-

nuyla ilgili önemli bir açıklama yaptığını şu şekilde görmekteyiz; 

“Bir başka deyişle, Türklerin İslamiyet öncesi geçmişi, Asya’daki köken-

leri ve oradan göç edişleri kolektif bellekten silinmiş, unutulmuştu. Bu 

geçmişin, eskiden yaşanmış olan bu uygarlığın kalıntıları resmi çevrele-

rin dışında, Türk köylüsünün geleneklerinde, öncelikle de Anadolu göçe-

beleri arasında yaşıyordu. Türk öğesi olarak bilinen tek özellik, dildi. 

Ancak bu konuda bile belirtilmesi gereken bir farklılık vardı. Sarayın, 

bürokrasinin ve Osmanlı yönetici sınıfının dilinde Farsça-Arapça’dan 

ödünç birçok sözcük yer alırken, geniş halk yığınlarının dili büyük ölçüde 

saflığını korumuştu. Kültürel olarak bakıldığında, Osmanlı dili Türk ol-

maktan çok, Müslüman’dı. Büyük Macar doğubilimcisi Arminius Vam-

bery Osmanlı Türkleri’ndeki bu ‘Türklüğü unutma’ olayını gayet iyi özet-

liyor ve XIX. Yy’ın sonunda şöyleyazıyordu: ‘Bundan kırk yıl önce Türk-

lük, ya da edebi alanda Türk sözcüğü kaba, yabanianlamına gelen bir 

sövgü olarak değerlendiriliyordu. Şöyle bir olay anımsıyorum; bir gün, 

iyieğitim görmüş bazı kişilerle sohbetleşirken, Türk ulusunun etnografik 

öneminden, bu ulusunkollarının Lena kıyılarından Asya’ya, öte taraftan 

da Adriyatik kıyılarına kadaruzandığından, yeryüzünde yaşayan halklar 

arasında en geniş yayılma olanaklarına sahipolmuş bir ulus olduğundan 

söz ettim. Bunun üzerine bana ‘siz bizi Kırgızlar’la ya da şu kabasaba 

göçebe Tatarlar’la karıştırmış olmayasınız?’ yanıtını verdiler. Ben daha 

o günlerdekendimi Doğu Türkiye’deki lehçelerin incelenmesine kaptır-

mıştım. Ama, bu yolda harcadığımbütün çabalar, bizim kültürümüzden 

haberdar olan birkaç efendinin dışında, gülünçbulunuyordu. İstan-

bul’daki Türkler arasında Türk milliyetçiliği sorunuyla ya da Türkdille-

riyle ciddi bir biçimde ilgilenen bir tek kişiye rastlamadım’. Böylece, tâbi 

milliyetlerarasında milliyetçiliğin etkileri kendisini hissettirir ve Yuna-

nistan’ın bağımsızlık, Sırbistan’ın özerklik kazanması gibi olgularla gün 
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ışığına çıkarken, imparatorluğunOsmanlı-Türk yöneticilerinde ulus bi-

lincine ilişkin hiçbir belirti görülmüyordu.”939 

Neticede yapısı bakımından birçok merhaleden geçen Türk Milliyetçili-

ğinin incelenmesi sonucunda çok farklı etkenlerin bu oluşuma etkisinden bah-

setmekle birlikte kanaatimizce en büyük yere sahip olan aşama etki-tepki nite-

liğidir. Şöyle ki mevcut konjüktür içerisinde meydana gelen bu düşünce sis-

temi, Rusya’daki aydınlar tarafından geliştirildiğine göre baskıcı Rus politika-

larından da etkilenmesi kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

baskının karşılığı Türkçülüğe-Milliyetçiliğe sıkı sıkıya sarılmakla sonuçlandığı 

düşünülebilir. Şöyle ki; Türklerin tarihin her döneminde bağımsız devletler te-

şekkül edip kendi gelenek, görenek ve töreye göre yaşayabilmelerine rağmen 

on altıncı yüzyıl ile birlikte Türkistan coğrafyasının Ruslar tarafından işgal edil-

mesi on dokuzuncu yüzyıl ile birlikte de Türklerin son ve tek bağımsız devleti 

olan Osmanlı Devleti’nin emperyalist güçler tarafından kıskaca alınarak güçsüz 

duruma düşürülmesiyle birlikte uzun zamandır çeşitli nedenlerle unutulmuş 

olan Türklük benliğinin tekrar yeşermesine vesile olmuştur. 

Ayakta kalabilmek ve varlığını devam ettirmek için farklı akımlar pe-

şinde sürüklenen Osmanlı Devleti ricali denedikleri diğer fikir akımlarının ya-

şanan gelişmeler sonucunda iflas etmesi sonucu; bunlar içerisinde Balkan Sa-

vaşlarında kaybedilen topraklar ile Osmanlıcılık, Arap bölgelerinde ayrılıkçı 

faaliyetlerin baş göstermesi sonucu İslamcılık düşüncesinin dönüm noktaları 

olmuştur. Bu dönemde Rusya’dan kaçarak Osmanlı Devleti’ne gelen Türkçü 

aydınların çağı başlamış ayrıca II. Meşrutiyetle birlikte İttihat ve Terakki gibi 

Türkçü sayılabilecek bir yönetimin iş başına geçmesi ile birlikte devletin asli 

unsuru olan Türklerin duygusal, siyasi, sosyal ve kültürel sahada kendilerini 

daha kolay bir şekilde ifade etmesine vesile olmuştur. Bu etki yeni kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi olmaya başlamıştır. Yürütülen 

politika ve uygulanan siyasette Türkçülüğün etkilerini görebilmekteyiz. Diğer 

yandan esaret altında bulunan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgı-

zistan, Özbekistan gibi Türk halklarının bağımsızlıkları farklı zamanlarda giri-

şilen teşebbüslerin sonuçsuz kalmasına rağmen Türkçü düşünceyi ve bağımsız-

lık ateşini hiçbir zaman söndürmemiştir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti diğer 

Türk ve Müslüman halklara her zaman çok iyi bir örnek konumunda olmuştur. 

Çünkü Türkçülüğün ve Türk Milliyetçiliğinin en iyi sonuç verdiği timsal Tür-

kiye Cumhuriyeti olarak gösterilebilir. Neticede diğer Türk halklarının da gay-

retleri yirminci yüzyılın sonlarına doğru meyvesini vermeye başlayacak ve 

1991 yılına gelindiğinde Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan, 

Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Emin Resulzade gibi Türk Milleti’nin bağımsızlığı 

ruhunu yeşerten Türkçü aydınların geleceğe dair rüyaları gerçekleşmiş ismini 

 
939GEORGEON,François, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Çeviren Alev Er, Yurt Ya-

yınları, Ankara, Ocak 1986, s. 14. Akt.Alper Akçam,Cumhuriyet Kültür Ve Eğitim Po-

litikalarında Dış Türklerin Etkisi,Temmuz 2007, s.2-3  
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zikrettiğimiz cumhuriyetler bu dönemde bağımsızlıklarına kavuşarak Türkçü-

lük düşüncesi amacına bir adım daha yaklaşarak tarih sahnesine kendi öz kim-

likleri ile ayak basmışlardır. 
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