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Ülkü Ocakları Dergimizin 200. Sayısı, Yüce Türk Milleti
Ebediyete Kadar Yaşasın Diye Can Ve Kan Veren Ülkücü
Şehitlerimize İthaf Edilmiştir.

Takdim
Değerli okurlarımız,
Türk siyasi ve sosyal hayatına özgün ve nitelikli çalışmalar yayınlayarak katkıda
bulunan Ülkü Ocakları Dergimizin 200. sayısını hazırlamış bulunmaktayız. Bu sayıda
Dosya Konusu olarak belirlediğimiz “Milliyetçilik” üzerine konuşmadan önce yaklaşık
yedi aydır dünyayı saran ve ülkemizde de etkisi devam eden Koronavirüs salgınına karşı
vatandaşlarımızı tekrar uyararak; temizlik, maske ve mesafe konusunda daha hassas davranmalarını tavsiye ediyorum. Bu salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.
Başta milletimiz olmak üzere, tez vakitte insanlığın bu salgından kurtulmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Mensubiyet duygusunun verdiği gururla Türk milletinin; çağın kudretli, itibarlı ve
güçlü toplumlarından biri olarak milletler camiasının en ileri safında yer almasını sağlamada, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin fikrî temelini ve itici gücünü oluşturduğuna inandığımız “milliyetçilik”, Ülkü Ocakları olarak temel fikir ve duyarlılığımızın
bütününü oluşturmaktadır. Milliyetçiliğin özünde yatan fikir “millet” fikridir. O sebeple
milletin tanımı yapmak mühimdir. Biz yarım asırlık Ülkü Ocakları olarak milleti; ortak
bir tarihin sunduğu zemin üzerinde birlikte yaşama arzu ve iradesini ortaya koyan, tarihî
süreçte ortak bir kaderi paylaşma duygusunu ve gelecek ülküsünü taşıyan, milletler camiasında kendine has vasıf ve kimliğe sahip olduğuna inanan sosyal bir bütün olarak mütalâa etmekteyiz. Türk milletini, Türkiye’mizin bağımsız, güçlü ve demokratik bir ülke
olarak ilelebet var olmasının sosyal ve kültürel temeli kabul görmekteyiz. O sebeple, kırmızı çizgimiz Yüce Türk milletinin varlığı ve bekasıdır. Milliyetçilik ise, Türk milletine
mensubiyet bilincini geliştirmeyi hedefleyen ve onun ayırt edici vasıflarını, dünyayı ve
olayları yorumlayışta temel referans kabul eden fikirler ve duyarlılıklar bütünüdür. Milliyetçi düşünce sistematiğinin unsurları arasında milli kimlik, milli dil, millî kültür, millî
hâkimiyet, millî devlet ve dayanışma kavramları belirleyici bir öneme sahiptir. Milliyetçiliğimiz, Türk milletine olan derin bağlılığımızın ve sevginin verdiği ilham ve cesaretle,
var oluşunu anlamlandırmayı ve geleceğini garanti altına almayı temel hedef olarak kabul
eder ve bunun için her türlü çabayı gerekli görür.
Bu bağlamda Ülkü Ocakları Dergimizin 200. Sayısına dosya konusunu “Milliyetçilik” olarak belirleyerek Türk milliyetçiliğinin siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarla olan ilişkisi derinlemesine inceledik. Ülkü Ocakları tarihine iz bırakan, bir
başucu eseri ortaya koyabilmek adına ciddi bir çalışma yürüttük. Tüm Ülküdaşlarımızın
dergimizden mümkün olduğunca istifade edebilmesi dileklerimle…

Ahmet Yiğit YILDIRIM
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“On altı yıldan beri dürüst ve şerefli çalışma yollarından başka bir yöne
sapmadan mücadelesini yürütmüş Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatına eşsiz örnekler vermiş bulunmaktadır. Milliyetçiliği ve Türkçülüğü ilk
defa siyasi bir aksiyon yapmış olan partimiz, Bozkurtların, millet için kendini
adayanların partisidir.
Ortaya koyduğu Ülkücü fikirler, program ve planlar diğer siyasi partiler tarafından zaman zaman gizli veya açık şekilde benimsenmekte ve alınmaktadır. Dünyanın yeni bir çağın eşiğinden içeriye adım attı¬ğı bugünlerde
Türk milletinin hakiki kurtuluş yolunun, gösterişlerden, sahteciliklerden uzak
olarak, sosyal adalet ve ilimde, teknikte hızla ileri gitmek olduğunu partimiz
ısrarla belirtmiştir.
Hem kapitalizme hem de komünizme hayır diyerek Türk milletine Dokuz Işık milli görüşünü tek kurtuluş yolu olarak göstermekteyiz. Türk töresi,
Türk milletinin tarihi temel yapılarak ortaya konmuş olan Dokuz Işık milli
doktrinimiz, Türkçülük ülküsünün kanatlanmış bayrağıdır.
Çeşitli yoksullukların, karışıklıkların, kanunsuzlukların, haksızlıkların
ağır baskısı içinde ezilmekte olan milletimiz, Milliyetçi Hareketi kurtarıcı olarak bağrına basmaktadır.
Her gün gençlerimiz çoğalmakta, şatlarımız sıklaşmaktadır.

Başbuğ Alparslan
Türkeş

Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan tehlikeli cepheleşme, Türkiye’nin
çevresini saran mütecaviz ve müstevli cendere günden güne karmaşıklaşmaktadır. Yunanistan’ın küstah dayatmalarına eşzamanlı olarak genişleyen
kriz siyaseti ülke olarak maruz kaldığımız risk ve tehditleri hem derinleştirip
hem de şiddetlendirmektedir. Artan gerilim ve tacizlere rağmen, Türkiye
tarihsel çıkarlarını, egemenlik haklarını, milli güvenliğini muhafazayla birlikte müdafaa etme azim ve kararlılığındadır. Bu konuda en küçük gevşeme
ve tavize fırsat verilmemektedir.
Yunanistan’ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan,
konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur. Fransa’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Mısır ve İsrail’in telkin, tezvir ve tahrikleriyle freni iyice boşalan
Yunanistan’ın muhtemel bir felakete açıkça hizmet ettiği, hatta davetiye
çıkardığı anlaşılmaktadır. Bilinmelidir ki, Yunanistan’ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Ancak
Türkiye’nin varlığı, bağımsızlığı ve onurlu geleceği asla haczedilemeyecektir.
Gerek Ege’de gerekse de Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızı, kara
sularımızı, egemenliğimizin alameti farikası olan her emanetimizi ihlale,
inkara veya işgale kakışanlar tarihi yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Fransa ve Yunanistan’ın 1920’li yıllardan mülhem kanlı politikalarını
gafletle tekraren uygulamaları halinde
hafızalarından
çıkardıkları soylu
Türk kahramanlığının ezici gücüyle bir
kez daha tanışmaları,
bu defa katlanacakları
akıbetin korkunçluğu
mukadderdir.

Lider Devlet
Bahçeli

Modern Türk Milliyetçiliğinin Doğuşuna Dair

MODERN TÜRK MILLIYETÇILIĞININ
DOĞUŞUNA DAIR

Arş. Gör. H. Bozkurt ÇELİK*

Millet ve milliyetçilik gerçekliklerini açıklamak üzere ortaya
atılan kuramlar, farklı örnekler üzerinden kendi görüşlerini temellendirmeye çalışmaktadırlar. Bu örnekler göz önüne alındığında ise bir
Avrupa merkezci anlayış göze çarpmaktadır. Zira milliyetçilik türleri
genelde coğrafi olarak Batılı ve Doğulu milliyetçilikler şeklinde tasnif
edilmektedir. Fakat bu tasnif pek çok milliyetçiliği açıklayamadığı gibi,
tarih boyunca göç ile özdeşleşmiş ve dünyanın oldukça farklı bölgelerinde yerleşmiş Türkleri ve Türklerin milliyetçilik anlayışını ve bu
anlayışı temellerini de açıklamakta zorlanmaktadır.
1

Her millet, kendine özgü bir “doğuş” sürecine sahiptir. Kendine
özgü koşullar içinde kurulmaktadır. Pek çok milletin varlığını sürdürdüğü dünyada “millet” mefhumunun tek bir tanımı olabilmesi bir nebze
ihtimal dahilinde görülebilir lakin milliyetçiliği tek bir tür olarak görmek, tek bir milliyetçilik tarifi yaparak dünyadaki tüm milliyetçilikleri bu tanım ile açıklamak oldukça zordur. Her milletin milliyetçiliği
özgün özelliklere sahiptir. Bu durumun temeli de her topluluğun, millet şuuruna erişim sürecinin ve bu sürecin koşullarının farklı oluşudur
(Arık, 1981: 188).
* Gümüşhane Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
hbozkurtcelik@gmail.com
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Bu itibarla Türk milliyetçiliğinin inkişafı ile Türk toplumundaki yenileşme hareketlerinin eş zamanlı olduğu söylenebilir. Bir başka
ifadeyle modern Türk milliyetçiliğinin açıklanmasında en önemli argümanlardan biri milliyetçilik ile modernleşmenin neredeyse eş süreçler
olduğudur (Arık, 1981: 49). Modern Türk milliyetçiliğinin tarihi süreci
bu argüman ile oldukça “içli dışlıdır”.
Modern Türk milliyetçiliğinin anlaşılmasında bir diğer önemli
argüman ise, onun “mektepli” kimliğidir. Zira modern dönemde Türk
Milliyetçiliği bir akım olarak öncelikle askeri okullarda ve bilahare yine
modern eğitim yapan bir başka kurum olan Mülkiye’de yayılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Türk Milliyetçiliğinin politik anlamda da etkinleşmesinde önemli rol oynayan İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin de Askeri Tıbbiye ’de kurulduğu göz önüne alındığında,
bilhassa Osmanlı’nın son dönemlerinde Türkiye’de milliyetçi hareketlerin mekteplerden kaynaklandığı görülmektedir (Sarınay, 1994: 122).
Söz konusu argümanlar modern Türk milliyetçiliğinin temel
ayaklarının anlaşılması için önemlidir. Fakat Türk Milliyetçiliğinin
açıklanması için modernist bakış açısından daha geniş bir perspektife
sahip olunması elzemdir. Zira Türk milli kimliği ve bu kimliğe mensubiyet şuuru ve hissiyatı tarihin oldukça eski dönemlerine dayanmakla
birlikte söz konusu tarihi sürecin tasnifi de oldukça önemli bir husustur.
Bu tasnifin yapılmasında Ziya Gökalp’in (1876-1924), Türk Medeniyeti Tarihini üç döneme ayırmış olması önemli bir yol gösterici
olabilir. Zira kadim Türk tarihindeki önemli iki kırılma noktasını esas
alarak yapılan söz konusu tasnif milli kimlik ve hissiyatın varlık derecesi hakkında da kıymetli ipuçları vermektedir. Türk Medeniyeti tarihi
üç devre ayrılmaktadır (Gökalp, 2015: 21):
- Eski Devir: Türklerin tarih sahnesine çıkışından İslam dinini seçene kadar olan dönemdir.
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- Orta Devir: Türklerin İslam dinini seçmesinden, Garp medeniyetinin üstünlüğünü kabul etmelerine kadar olan devir.
- Yeni Devir: Garp medeniyetinin üstünlüğünü kabulden sonraki
dönemi kapsamaktadır.
Kadim Türk milliyetçiliğinin tarihi süreci, Gökalp’in söz konusu
tasnifinden de hareketle, Antik dönem Türk tarihindeki milliyet unsurları ve İslami dönem Türk tarihindeki milliyet unsurlarının incelenmesi
ile açıklığa kavuşturulabilir. Modernleşme hareketlerinin başladığı, Osmanlı’nın son dönemleri ile başlayan süreç ise zaten modern anlamda
Türk milliyetçiliğinin ortaya çıktığı dönemdir. Modern Türk milliyetçiliğinin unsurları da incelenmek suretiyle bilhassa bu modern milliyetçiliğin köklerine inilmesi, Türk milliyetçiliğinin karakterinin anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır.
1. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Türk Milliyetçiliği
Modern Türk milliyetçiliğinin doğuşu Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde gerçekleşmiştir. Zira dönemin aydınları ve yöneticilerinin kültürel ve politik duruşları, devletin kurtuluşu için en doğru yolun
hangisi olduğu üzerindeki tartışmaların ana ekseni olmuştur. Her ne kadar dönemin önemli Türkçü entelektüellerinden biri olan Akçuraoğlu
Yusuf (1876-1935) Osmanlı Türkleri arasında Türkçülük faaliyetlerinin
1865 ile 1870 tarihleri arasında başladığını savunsa da (Akçura, 2016:
47) bu hususta farklı görüşler mevcuttur ve Türkçülüğün modern bir
fikir veya faaliyet alanı olarak başlangıcı net bir şekilde tarihlendirilememektedir.
Modern Türk milliyetçiliğinin, içerisine doğduğu ortam günden
güne zayıflayan ve parçalanan bir imparatorluğun, ayakta kalmak ve
bütünlüğünü muhafaza etmek için en doğru politik tercihi aradığı bir
dönemdir. Bir başka deyişle, son dönem Osmanlı aydınları ve yöneticileri imparatorluğu nasıl ayakta tutacaklarının kavgasını veriyor ve
devleti kurtarmak gayesini birincil öncelik olarak ortaya koyuyorlardı
(Kösoğlu, 2008: 209).
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Özellikle tarih alanındaki çalışmaların yaygınlaşmasıyla birlikte,
dönemin Türkçü aydınları nazarında Osmanlı tarihi, yavaş yavaş bütün
bir Türk tarihinin bir parçası durumuna gelmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin bir Türk devleti olduğu genel bir kabul olarak yerleşmeye başlamıştır (Kusher, 1979: 60).
Bu görüşlerin oluşumunda yalnızca Batılı ülkelerde veya Osmanlı'da yayınlanan eserler etkili olmamıştır. Osmanlı’nın bir Türk devleti
olarak görülmesinde en etkin rol oynayan unsurlardan biri de bilhassa
18 ve 19. yüzyıllarda Türk dünyasının muhtelif yerlerinden Osmanlı’ya
yönelen göç hareketleridir.
18. yüzyılın sonlarına doğru Rusya’nın güneye ve doğuya doğru
-bir başka deyişle Kafkasya ve Türkistan coğrafyalarına doğru- yayılma hamleleri bölgedeki Tatarların ve diğer Türk topluluklarının Anadolu ve Balkanlara göç etmeye başlamasına sebebiyet vermiştir (Kushner,
1979: 15).
Gerek demografik yapıdaki değişimler, gerek Türkoloji ve Türk
tarihi alanındaki entelektüel çalışmalar Osmanlı aydınlarının Türklüğe
ve Türk milliyetçiliğine olan ilgilerini artırmıştır. Fakat bu ilgi ve söz
konusu ilginin geliştirdiği milliyetçilik hareketleri, politik bir karşılıktan
çok, önceleri kültürel bir karşılık bulmuş ve bir kültür hareketi olarak
tezahür etmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri dönemin Türkçü
basın kuruluşlarının iç siyasi tartışmalara yönelmesinin yasaklanmış olmasıydı. Buna rağmen ise, söz konusu basın organlarının toplam tirajları 2. Abdülhamit devrinin ikinci yarısında otuz binlere ulaşmıştır. Bir
gazetenin birden fazla kişi tarafından okunma ihtimali de göz önünde
bulundurulduğunda gazetelerin etki alanı daha iyi anlaşılmaktadır. Söz
konusu basın ve bu basın organlarının yayınları ile Türk milli duygusu
yayılmış ve sonraki dönemlerin Türkçü hareketlerine kaynaklık etmiştir (Kushner, 1979: 20-22).
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2. Milli Mücadele Döneminde Türk Milliyetçiliği
Osmanlı’nın son dönemlerinde bilhassa kültürel alanda şekillenmeye başlayan Türk milliyetçiliği fikri, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’nun işgal edilmeye başlaması ile birlikte bir his olarak
farklı bir hüviyete bürünmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
parçalanması süreci önce Osmanlıcılık, sonra da İslamcılık siyasetlerinin akamete uğraması ile hızlanmış ve Birinci Cihan Harbi’nin ardından elde kalan toprakların kurtarılması için başlayan Milli Mücadele de
din ve anti-emperyalizm referansları başta olmak üzere milliyetçi bir
hissiyat üzerinden gelişmiştir.
Türk milliyetçiliğinin politik anlamda da bir aksiyona dönüşmeye
başladığı Milli Mücadele dönemindeki söz konusu milliyetçilik anlayışının en belirgin özelliklerinden biri anti-emperyalist oluşudur. Öyle ki
söz konusu mücadele ve kaynağı olan Türk milliyetçiliği, dünya siyasetinde bir üçüncü yol olarak ortaya çıkan anti-emperyalist milliyetçilikler için bir rol model olabilir. Fakat Türk milliyetçiliğinin bu karakteri
ezilen halkların isyanıyla aynı kategoride de değerlendirilemez. Zira
dönemin diğer ezilen halkların mücadeleleri ile Türk milliyetçiliği ve
milli mücadele politikası arasında iki önemli farklılıklar vardır. Ayrıca
bu iki farklılık milli mücadele dönemindeki milliyetçilik anlayışının da
önemli iki ayağını oluşturmaktadır. Bu farklardan ilki dönemin Türk
milliyetçiliği anlayışının Batı karşıtı olmamasıdır. Zira Batılı devletlerle bir savaş durumunda olunmasına rağmen Batı medeniyeti ve Batılı
değerler kabul edilmektedir. İkinci önemli fark da dönemin milliyetçilik anlayışının anti-kapitalist olmamasıdır. Aksine Milli mücadele ile
başlayan bu tür Türk milliyetçiliği anlayışı Türkiye’nin de kapitalist
ekonomiye dahil olması gerektiğini ve ekonomik anlamda da medeniyet yarışında yer alması gerektiğini savunmaktadır (Georgeon, 2016: 8,
10). Fakat söz konusu iki karakterin kendini iyiden iyiye göstermeye
başlamasının, Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasına tekabül ettiğini belirtmek gerekmektedir. Milli Mücadele dönemi söz konusu fikirlerin kök-
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lerinin görünmeye başladığı dönem olması itibariyle dikkat çekicidir.
Zira parçalanan imparatorluğun elde kalan son toprak parçasında verilen Kurtuluş Savaşı, emperyalizm karşıtı ve ekonomik olarak müşkül
durumda olmanın zorluklarının sonuna kadar farkında olunduğu bir anlayış çerçevesinde vuku bulmuştur.
Milli Mücadele dönemindeki milliyetçilik anlayışının bir diğer
önemli özelliği de din referansının oldukça ön planda oluşudur. Zira söz
konusu dönemde Türklük dini tanıma dayanan şemsiye bir gerçeklik
olarak değerlendirilmektedir. Zira Milli Mücadele’nin en önemli ayaklarından biri olan Birinci Meclis’te herhangi bir gayrimüslim mebus
bulunmamasına karşın; farklı etnik kökenlerden gelen vekiller bulunmaktadır (Durgun, 2014: 85, 185).
Fikri anlamda bu iki referans noktası milli mücadele dönemindeki Türkçülük anlayışının özünü ifade etmektedir. Pratik açısından
bakıldığında Milli Mücadelenin önemli unsurları dönemin Türkçü kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar hem fikriyat hem de teşkilatlanma açısından,
Milli Mücadelenin başkomutanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın yanında
yer almışlar ve etkin rol oynamışlardır (Sarınay, 1994: 229).
KAYNAKÇA
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Ötüken Yayınevi
Arık, R.O. (1981). Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz. (Birinci
Baskı). Ankara: Eroğlu Matbaacılık Sanayi
Durgun, Ş. (2014). Ulus İnşası ve Milliyetçilik. (Birinci Basım).
Ankara: Binyıl Yayınevi
Georgeon, F. (2016). Osmanlı-Türk Modernleşmesi- 1900-1930.
(Çev. Ali Berktay). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Eserin orijinali
2006 yılında yayınlandı)
Ülkü Ocakları • Eylül 2020

15

Modern Türk Milliyetçiliğinin Doğuşuna Dair

Gökalp, Z. (2015). Türk Medeniyeti Tarihi. (Birinci Basım). İstanbul: Ötüken Yayınları
Kösoğlu, N. (2008). Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Doğuşu ve
Özellikleri, T. Bora ve M. Gültekingil. (Editörler). Milliyetçilik. Üçüncü Basım. İstanbul: İletişim Yayınları, s. 208-225.
Kushner, D. (1979). Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu. (Çev. Şevket
Serdar Türet, Rekin Erdem ve Fahri Erdem). İstanbul: Kervan Yayınları. (Eserin orijinali 1976’da yayınlandı)
Sarınay, Y. (1994). Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve
Türk Ocakları. 1912-1931. (Birinci Basım). İstanbul: Ötüken Yayınları

16

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

Ganime TOPAL

GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
MILLIYETÇILIK ANLAYIŞI

Ganime TOPAL

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer
bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci, diğer kuşaklara
da yansıtmaya “milliyetçilik” denilir. Bu tanıma göre milliyetçiliğin en
önemli öğesi “millet” olmaktır. Öyle ise millet nedir?
Bir insan topluluğuna millet diyebilmek için bazı niteliklerin o
toplumda olup olmadığı saptanmalıdır. Bazı anlayış biçimlerine göre,
bir topluluğun millet sayılabilmesi için ırk birliği yetişir. Bu eksik bir
görüştür. Aynı ırktan olmadıkları halde bugün milletlikleri tartışılmaz
topluluklar vardır, İsviçreliler ve Amerikalılar gibi, bazılarına göre ise
millet olmanın baş şartı aynı dili konuşabilmektir. Bu da her zaman
doğru sayılamayacak bir görüştür. İsviçre’de üç ayrı dil konuşulur ama
bütün İsviçreliler bir millettirler. Buna karşılık aynı dili konuşan pek
çok Arap milleti vardır. Iraklılar ile Faslılar aynı dili konuştukları halde
aralarında büyük farklar bulunur, ikisi de ayrı birer millet sayılabilirler.
Kimileri de millet olmanın baş şartı olarak din birliğini kabul
ederler. Kuşkusuzdur ki, artık bu da savunulamaz bir görüştür. Bugün
dünyanın en büyük milletlerinden sayılan Japonların içinde çok çeşitli dinler vardır. Yine ayrı birer din gibi kabul edilebilecek Katoliklik
ile Protestanlık Almanya’da, Amerika’da yan yana yaşamaktadır. Ama
aynı dinden oldukları halde Müslümanlar hiçbir zaman tek millet sayılamamışlardır.
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Öyle ise sayılan bütün bu şartlar bir insan topluluğunun millet olmasına yetmemektedir. Aynı toprak parçası üstünde yaşayan insanların
millet olması için ilk şart, ortak bir geçmişe, kader birliğine, ortak bir
gelecek hedefine sahip olmaktır. Bu, en tutarlı ve geçerli görüştür. Milliyet bağı böylece maddi olmaktan çok manevi bir ilişkidir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda her bakımdan birbirinden farklı çok
çeşitli uluslar yaşardı. 18. yüzyıl sonlarına kadar dünyada milliyet ilkesi pek bilinmiyordu. Gerçi devletler kuran milletler, kendi yaşama
biçimlerini, kültürlerini, anlayışlarını geliştiriyor, dillerini kullanıyorlardı, bağımsızlıklarını koruyorlardı. Ancak bunları belli bir millete
bağlı olma bilinci içinde değil, belki toplumsal bir zorunluluk olarak
yapıyorlardı. Millete benlik veren milliyetçilik değil, din idi. Her millet
mensup olduğu dinin buyruklarına ve kalıplarına uyarak yaşıyordu.
17. yüzyıldan itibaren Batı’da iyice güçlenen akılcılık, aynı zamanda milliyetçiliği doğurmuştur. Batıda, çeşitli milletlere mensup
olan düşünürler, her milletin diğerinden farklı olduğunu görmüşler,
insanları dinin değil, milliyetin ilk planda birbirine bağlamasının akla
uygun olduğunu anlamışlardır. Böylece milliyetçilik Batı’da gelişerek
siyasal hayata girdi. 18. yüzyıl sonunda çıkan Fransız İhtilali ve onu
izleyen büyük inkılâpla, milli devlet ve dolayısıyla milliyetçilik hızla
bütün dünyaya yayılmaya başladı.
Özellikle çok uluslu devletler için milliyetçilik akımı bir felâketti.
Milliyetçilik akımının çok uluslu bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu için önem taşımış, imparatorluk sınırlan içinde yaşayan ve Türk
olmayan çeşitli uluslar bağımsızlık isteği ile ayaklanmışlardı. Osmanlı
devlet adamları buna karşı bir çare aradılar: Din ayrımını kaldırarak
ülkede yaşayan herkesi “Osmanlı” ilân ettiler. Ama bu kesin bir çözüm yolu değildi. Milliyetçilik bir büyük akımdı ve bu hareketi böyle bir davranışla önlemek mümkün değildi. Nitekim ülkede yaşayan
uluslar birer ikişer ayaklanarak Osmanlı yönetiminden kopuyor, kendi
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milli devletlerini kurarak bağımsızlıklarını ilân ediyorlardı. Bu durum
karşısında bazı Türk düşünürleri milliyetçilik akımının önlenemeyeceğini anlamaya başladılar. Şimdi yapılması gerekli olan, elde kalan ve
üzerlerinde Türklerin yaşadığı vatan topraklarını, yeni milli devletlerin
sataşmalarından kurtarmaktı. Hiç değilse bundan sonra Türk, vatanına
sahip çıkmalıydı.
Atatürk, yeni Türk Devleti’ni kurduğu vakit durum bu idi. Bütün
millete Türklüğünü anlatmak, göstermek, bu çok önemli konu üzerinde
durmak gerekiyordu. Artık çok uluslu Osmanlı Devleti tarihe karışmıştı. Anadolu’da ve Doğu Trakya’da yalnız Türkler yaşıyordu. Atatürk,
Lozan Konferansında Türkiye’de yaşayan Rumları Yunanistan’a yollamayı başarmıştı. Engin ve büyük bir tarihe sahip olan Türkler, artık
Türkiye’de en yüksek oranda çoğunlukta idiler. Milli devlet kurulabilirdi. Her millet kendi yücelmesini, kendi yetenekleriyle sağlar. Bunun
için de katıksız bir milliyetçilik gerekliydi.
Atatürk, yaşadığı sürece hep Türk milliyetçiliğini geliştirmeye
çalışmıştır. “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü, milletimiz yaşadıkça anlamı yücelecek çok üstün bir görüşün simgesidir.
Bu görüşü benimseyen Atatürk, milleti şöyle tanımlamaktadır:
Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için “zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimi olmaya,
sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda
iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın
aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya” ihtiyaç vardır. İşte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millet
sayılır. Yine Atatürk’e göre, bu şartların doğal sonucu, ortak milli bir
düşünce, ideal ve en önemlisi ortak dilin ortaya çıkmasıdır. Gerçi dil
birliği millet olmanın baş şartı değildir ama insanları düşünce, ruh ve
kültür açısından birbirine bağlayan ana dilin, pek çok millette tek olduğunu da unutmamak gerekir.
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Görülüyor ki, Atatürk, Türk milletini ırk veya din esası üzerine oturtmamıştır. Zaten akılcı bir yaklaşımla buna imkân da
yoktur. Özellikle Anadolu’daki Türk toplulukları başka ırklarla,
yüzlerce yıldan beri kaynaşmış durumdadırlar. Anadolu’nun uygarlıkları birbirine bağlayan bir bağ olması bu sonucu doğurmuştur.
Atatürk’ün millet anlayışı akılcı ve insancıldır. Atatürk’e göre bir milleti başka milletlerden ayıran nitelikler vardır. Her millet kendi yetenekleri, kültürü ve imkânları çerçevesinde kendini diğerlerine kabul
ettirmek ve mutlu yaşamak zorundadır. İşte bir milletin bireylerinin bu
biçimdeki davranışları milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliğinin amacı,
Türk’ün her alanda yükselmesi, yücelmesidir.
Atatürk’e göre, “aslolan millettir, ilham ve güç kaynağı milletin
kendisidir. Bir millet için mutluluk olan bir şey, diğer bir millet için felâket olabilir.” Her millet akıl ve bilim yolu ile yalnız kendi değerlerini ve
çıkarlarını bulmalıdır. “Türk milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda
ve uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel olarak, onlarla bir uyum içinde yürüyecektir. Ama bunu yaparken Türk milletinin
özelliklerini, bağımsız kişiliğini koruyacaktır. Türk Milliyetçisi diğer
milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir. Ancak böylelikle diğer milletlerden de saygı görecektir. Kimsenin yurdunda gözümüz
yoktur. Çünkü her milletin yurdu kutsaldır. Türk, büyük gücünü ancak
haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır.” Atatürk, bütün milletlere saygı duyar, ama onların hepsinin üstünde Türk’ü görür. Ona göre,
“Dünya yüzünde Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha
temiz bir millet yoktur ve bütün insanlar tarihinde görülmemiştir.”
Atatürk, tarih alanındaki olağanüstü çalışmalarıyla Türk’ün geçmişini
aydınlatarak bu görüşe erişmiştir. Böylesine üstün bir milletin yurdu
da kutsaldır. Vatan sevgisi, milliyetçiliğin önde gelen öğelerindendir;
“Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde varlıklarını sürdüren eserleri ile bugünkü yurttur. Vatan
hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez ve bütündür.”
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Atatürk’ün Türk milliyetçiliği üzerinde bu kadar çok durmasının
derin sebepleri vardır. Bu sebepler de yine tarihten kaynaklanmaktadır.
Türklerin dünya tarihine ve uygarlıklara yaptığı üstün hizmetler bilinmektedir. Ama ne yazık ki, Türklerin kurduğu en büyük, en görkemli
devletlerden Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısı, tam bir milliyetçilik
anlayışının doğmasına imkan vermemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçiliği siyasal sistemin temeli haline
getirmiştir. Devlet, Türkçeyi resmi dil yapmıştır. Eğitim kurumlarında
verdiği tarih eğitiminde de Türklerin tarihini esas almıştır. Bu uygulamalar Türk soyunun milliyetçiliğinin esas alındığını göstermektedir.
Atatürk’ün, Cumhuriyetin onuncu yılında yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadelerden, dış politikada da, Türk milletine dayanılması gerektiği anlaşılmaktadır:
“Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse
bu günden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan
gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte
o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip
çıkmaya hazır olmalıyız. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl
hazırlanır? Manevî köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç
bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve olayların
böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını
bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli...”
15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alacak ve günümüze kadar
devam edecek olan bu kurum, tarih araştırmaları yapacak ve Türkler
için ortaya atılan çeşitli iddiaları çürütecekti. Bu amaçla yoğun bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sayesinde: millet ve milliyet bilincinin
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oluşması sağlanacak, Anadolu’ya Türklerin sonradan gelmedikleri, eski
çağlardan beri, buranın bir Türk vatanı olduğu vurgulanacak, Türklerin,
tarihin eski çağlarından beri, medeni bir millet olduğu ortaya konacaktır.
12 Temmuz 1932’de Türk Dilini Tetkik Cemiyeti kurulmuştur.
Daha sonra Türk Dil Kurumu adını alacak ve günümüze kadar devam
edecek olan bu kurum, Türk dili üzerinde çalışmalar yapacaktır. Türk
Dil Kurumunun yapmış olduğu çalışmaların başında sadeleştirme-özleştirme çalışmaları gelmektedir. Dilin yabancı kelimelerin etkisinden
kurtarılması, aydın dili ile halk dili arasındaki farkların giderilmesi gibi
amaçlarla başlatılan bu çalışmalarla, özellikle Türklerin, İslâmlaşma
sürecinde Türkçeye giren çok sayıdaki Arapça ve Farsça kökenli kelimenin Türkçeden atılması ve yerine yeni üretilen Türkçe kökenli kelimelerin kullanılması amaçlanmıştır.
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ve milliyetçilik anlayışı diğer ilkelerine de temel oluşturmuştur. Bir kurum veya kuruluş kurulacağında,
bir inkılap gerçekleştirileceğinde, neredeyse yapılan her şeyde milliyetçilik ilkesi temel alınmıştır.
Kaynakça:
Acar, H. , Atatürk’ün Millet Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği,
2020, Nobel Yayınevi, Milliyetçilik Tipolojileri, s133-148
Zengin, S. , Osmanlı’dan Türkiye’ye Geçiş Sürecinde Millet Ve
Milliyetçilik Anlayışı İle İlgili Gelişmeler, Katre Dergisi, 2019, sayı:8
https://www.atam.gov.tr/duyurular/milliyetcilik
https://aiit.aku.edu.tr/milliyetcilik/
https://www.meb.gov.tr/ataturk/Ilkeleri/Milliyetcilik
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BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ’IN
MILLIYETÇILIK ANLAYIŞI

Hüseyin Erol ŞİMŞEK

“Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar. Liderler vardır,
yaşanan destanları bizzat yazarlar. Yine liderler vardır, dünya döndükçe,
insanlık var oldukça unutulmazlar, tarihteki muhkem ve mutlak yerlerini
alırlar. İşte Başbuğ Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir.”
LİDER DEVLET BAHÇELİ - 26 Kasım 2017

Türk Adı ve Kavramı
Türk milleti tarihin en eski milletlerinden birisidir. Bu milletin
adı olan “Türk” sözü ise eski çağlardan bu yana kullanılmaktadır. O
dönemlerde atalarımızın “yazılı belge” bırakma geleneği bulunmadığı
için, Türkler hakkındaki ilk bilgiler Çin kaynaklarında yer almaktadır.
Bu konudaki eski belgeler, Çin hükümdar yıllıklarında bulunmaktadır. Buna göre, belgelere dayanan tarihi kaynaklar ilk Türk devletinin
Büyük Hun İmparatorluğu olduğunu göstermektedir. Bu da M.Ö. 209
tarihidir. Büyük Hun Devleti gibi dönemin eşsiz teşkilatlarından birisini hazırlayan bir kültürün, bir medeniyetin olması tabiidir. Bunun
yanı sıra, daha önceki çağlarda varlığı bilinen Sakalar veya İskitler’in,
Türklerin kurduğu ilk devletlerden biri olduğu yolunda bazı ılım adamlarının görüşleri de mevcuttur. Ancak bunlar hakkında belgelere dayalı
bilgi bulunmamaktadır.
Türklerin anayurdu olarak Türkistan’ın kuzey bölgelerindeki Altay Dağları ile Orhun Irmağı’nın mecrası ve kıyıları gösterilmektedir.
Ülkü Ocakları • Eylül 2020

23

Başbuğ Alparslan Türkeş’in Milliyetçilik Anlayışı

Fakat daha sonra Hazar Gölü ile Çin Seddi’nin batısında bulunan çöle
kadar yayılan Türkler, bugün tarihçilerin Orta Asya veya Türkistan dedikleri bölgeleri vatan yapmışlardır.
Bilinen tarihi seyir sonucunda Türkler bu vatana, Balkanlar, Anadolu, Karadeniz’in kuzeyi Ortadoğu’nun bir bölümü, Kafkasya ve Sibirya’nın güney bölgelerini de katmışlardır. Türk adı ve kavramı; tertemiz bir saflığın, doğruluğun, iyiliğin, yüksek ahlakın, bilgi ve aklın,
bilime ve bilim adamına saygının, gücün, kuvvetin, disiplinin ve bütün
bunların tabii bir sonucu olan teşkilatçılığın tarifi olmuştur.
Millet ve Milliyetçilik Anlayışımız
Milliyetçilik kısa, basit ve öz olarak, “ferdin mensubiyet duyduğu kendi milletine ve onun değerler manzumesine, aşkla, imanla
bağlanması ve bu değerleri yüceltmek için çaba göstermesi” şeklinde özetlenebilir.
Milliyetçi Hareket Partimizin parti programında ‘Temel Değer ve
İlkelerimiz’ başlığı altında Millet ve Milliyetçilik tanımları şu şekilde
yapılmıştır:
“Partimiz milleti; ortak bir tarihin sunduğu zemin üzerinde birlikte yaşama arzu ve iradesini ortaya koyan, tarihî süreçte ortak bir
kaderi paylaşma duygusunu ve gelecek ülküsünü taşıyan, milletler camiasında kendine has vasıf ve kimliğe sahip olduğuna inanan sosyal
bir bütün olarak mütalâa etmektedir. Bu itibarla, millet gerçeği, Türkiye’mizin bağımsız, güçlü ve demokratik bir ülke olarak ilelebet var
olmasının sosyal ve kültürel temeli kabul edilmektedir.
Milliyetçilik ise, Türk milletine mensubiyet bilincini geliştirmeyi
hedefleyen ve onun ayırt edici vasıflarını, dünyayı ve olayları yorumlayışta temel referans kabul eden fikirler ve duyarlılıklar bütünüdür.
Milliyetçi düşünce sistematiğinin unsurları arasında milli kimlik, milli
dil, millî kültür, millî hâkimiyet, millî devlet ve dayanışma kavramla-
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rı belirleyici bir öneme sahiptir. Milliyetçiliğimiz, Türk milletine olan
derin bağlılığımızın ve sevginin verdiği ilham ve cesaretle, var oluşunu anlamlandırmayı ve geleceğini garanti altına almayı temel hedef
olarak kabul eder ve bunun için her türlü çabayı gerekli görür.”
Burada milliyetçiliğin özelliklerini de kısaca belirtmekte fayda
var.
- Milliyetçilik, akılcıdır. Mantığa, adalete ve sosyal dayanışmaya
özel bir önem veren fikir sistemidir.
- Sosyolojik ve psikolojik esaslara dayanır. Dolayısıyla insanlarda kan aranmaz, ruh ve imana önem verilir.
- Halkın hür iradesinin hakim olmasını arzu eder. Köleliği reddeder, sömürü ve emperyalizme şiddetle karşıdır.
- Milliyetçilik, şuura, bilgiye, ilme dayanır. Başta kendi milleti
tarafından vücuda getirilen medeniyet olmak üzere bütün medeniyetlere saygı duyar.
Dünya üzerinde insan toplulukları milletler halinde yaşamaktadırlar. Her millet kendi özelliklerini korumaya, geliştirmeye gayret etmekte ve kendi topluluğunu diğer milletlerden daha ileri, daha yüksek,
daha ferahlı yapmaya çalışmaktadır. Milletler arasındaki bu rekabet
ve karşılıklı yarışma, milleti bir milli şuur etrafında toplayarak kendi
toplum varlıklarını belirli hedeflere yöneltmek şuuruna sahip olmalarıyla mümkündür. Milletlerin faaliyetlerinde, yükselmelerinde ve kendi
toplumlarını refaha kavuşturmak, geliştirmek çabalarında milliyetçilik
şuuru ve milliyetçilik duygusu başlıca tesir yapan faktör olmaktadır.
Milliyetçilik duygusundan yoksun olan bir toplumun millet manzarası
göstermesi mümkün değildir. Milliyetçilik duygusuna ve milli şuura sahip olmayan bir topluluğun bir arada yaşaması mümkün değildir.
Bu gerçeği çok önceden görmüş olan Başbuğ Alparslan Türkeş,
1969 yılında kaleme aldığı Milli Doktrin 9 Işık adlı kitabında MilliÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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yetçilik ilkesini ilk sıraya koymuş ve kitapta geniş yer vermiştir. Bu
eserde, Milliyetçilik ilkesi diğer 8 ilkenin de temelini oluşturmaktadır.
Bugün hala Türk milliyetçilerinin başucu kitabı olan bu eserde Başbuğ
Türkeş şunları ifade etmiştir: “Türk milletinin yükselmesi ve tehlikelerden korunması, Türk milletini meydana getiren kişilerin teker teker
milli şuur sahibi olmasına ve kalplerinin millet sevgisi, vatan sevgisi ile
çarpmasına bağlıdır.”
Başbuğ, Türk milletini şu şekilde açıklamıştır: “Türk milleti dediğimiz gerçek nedir? Bugün Türk milleti dediğimiz gerçeği şu şekilde
tarif etmek mümkün: Müşterek bir tarihten gelen ve müşterek bir tarih şuuruna sahip bulunan, aynı dine mensup, aynı kültürle yoğrulmuş,
aynı devleti kurmuş, yaşatmış ve bugün de aynı devletin bayrağı altında
ve sınırları içinde yaşayan insan topluluğu Türk milletini teşkil etmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve Türklüğü
benimseyen, aynı kültürle yoğrulmuş, aynı dine mensup insan topluluğu
bugünkü milletimizi meydana getirmektedir.
Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Milliyetçiliği
Başbuğ, Türk milliyetçiliği bayrağını, milliyetçiliğin tehlikeli bir
akım olarak görülüp dışlandığı bir dönemde açmıştır. 1944’de tabutluklara sokulan, vatan hainliği ve ırkçılıkla suçlanan Türk milliyetçiliğinin
kaderi Başbuğ Türkeş’le değişmiştir. Türk milliyetçiliği ülküsünü sistemleştirerek aksiyon haline getirmiş, fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk milliyetçiliği Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte
ilk defa bir partinin programı ve dünya görüşü olmuştur. Hücrelerde,
demir parmaklıklar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan
bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır.
Başbuğ Alparslan Türkeş; uzun yolculukta, Türklüğü ve Müslümanlığı Anadolu’ya yayan Horasan erenleri gibi, Türk milliyetçiliği ülküsünün Anadolu’da kök salması için adeta insanüstü bir gayretle
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çalışmıştır. Nitekim Türk milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede
yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır. Bizzat kendi ifadesiyle “Milliyetçi-Ülkücü Hareket, büyük ve
güçlü Türkiye’nin mimarı olarak doğmuş ve gelişmiştir.”
Başbuğ, Türk milletinin yeni bir yolun yolcusu ve yeni bir kaderin sahibi olması gerektiğini düşünüyordu. Bu yeni yol, Türkiye’yi
bilimde, ahlakta, teknikte ve sanayide yeryüzünün en ileri ülkesi yapmak isteyenlerin yolu olacaktı. Tıpkı Orhun Kitabelerindeki gibi, geceyi gündüze katıp emek harcayarak, ter dökerek kendi düşünce eserlerini
meydana getirecek ve Türk milletini kökünden koparmadan, bilimde,
sanatta kanatlandırıp çağlar üzerinden uçuracak gerçek aydınlara ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyordu.
Başbuğ, bunun için sadist Slav marksizmine veya soğuk Anglo-Sakson kapitalizmine sarılmaya gerek olmadığını, üçüncü bir yola
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ülkede sosyal adaleti ve Türk milletinin
toplum olarak büyük bir hızla kalkınmasını sağlayacak yüzde yüz yerli
ve milli bir doktrin olması gerektiğini vurguladı. Bu doktrinin ruhunu
“Her şey Türk milleti için, Türk’e doğru ve Türk’e göre” prensipleri teşkil etti. İşte Türkeş’in o ünlü “9 Işık Doktrini” bu düşüncelerin
ürünüdür.
Başbuğ, Türkiye’de yaşayan ve Türklüğü benimseyen, aynı kültürle yoğrulmuş, aynı dine mensup insan topluluğunun Türk milletini
teşkil ettiğine inanır. Bu sınırlar dışında yaşayanlarla birlikte çok büyük
ve geniş bir aile olan Türkler’in, temel varlığı ve meselelerin çözüm
yeri ve sahibi olarak Türkiye’yi gördüklerine inanır. Bu bakımdan Türkiye’nin birinci planda ele alınması, korunması ve yüceltilmesinin başlıca konuyu teşkil ettiği görüşündedir.
Başbuğ Alparslan Türkeş’e göre Türk milliyetçiliğinin temel görüşünü şu şekilde özetlemek mümkündür: “Türk milletinden olmak,
Türk milletini sevmek ve Türk devletine sadakatle hizmet aşkı taşımak,
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vatan bağlılık duygusu içinde bulunmak ve Türk milletinin yükselmesi
için elinden gelen her fedakarlığı yapmak ve çalışmak duygusu ve şuurudur. Bu duygu ve şuuru taşıyan herkes Türk’tür. Kalbinde yabancı
başka bir milletin özlemini, özentisini taşımayan, kendisini Türk hisseden, Türklüğü benimseyen ve Türk milletine, Türk devletine hizmet aşkı
taşıyan herkes Türk’tür.”
Başbuğ’un milliyetçilik anlayışının temelinde, Türk milletine
karşı beslenen derin sevgi yatmaktadır. Başbuğ: “… Bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletine karşı duyulan derin ve köklü bir sevgi ve Türk
milletinin içinde bulunduğu müşkül durumdan bir an önce en modern,
en ilmi metotlarla çıkarılarak en kısa yoldan modern uygarlığın en ön
safına geçirilmesini sağlama duygusundan kuvvet alır” der.
Başbuğ’un Türk siyasi hayatına kazandırdığı ve kitleleri derinden etkilediği milliyetçilik anlayışının yanına “Türkçülük” kavramını
da oturtmak gerekir. Başbuğ: “Milliyetçiyiz, Türkçüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir. Türkçülük Türk milletinim hayatının her safhasında yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine
uygun olması ve Türk’e yararlı olması amacının, fikrinin ön planda
tutulmasıdır.” ve yine “Milli Doktrin 9 Işık” eserinde: “Türkçülük, milliyetçilik anlayışımız; manevi şuurlanmaya dayanır. Bu temel üzerine
Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak “Ben Türküm” diyen herkes
Türk’tür… Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunulması
duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesi olmuştur. Türkçülük fikri
de bu şuur ve duygudan doğmuştur. Türkçülüğü kısaca şu şekilde tarif
edebiliriz: Her faaliyetin Türk milletinin milli menfaatlerine uygun bir
şekilde düzenlenmesi, yürütülmesi görüşüdür” der.
Başbuğ Alparslan Türkeş’teki bu yüksek manevi anlayış, Ülkücülüğü doğurmuştur. Türk milletini en kısa yoldan, en kısa zamanda
modern uygarlığın daha üst seviyesine çıkarma, mutlu, müreffeh, ba-
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ğımsız, hür ve kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturma ideali Başbuğ’un ülküsünü oluşturur.
“Bizim ülkücülüğümüz, daima gerçekçi olmayı ve girişilecek faaliyetlerde Türkiye’yi “hiçbir zaman tehlikelere, risklere, maceralara
sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmayı esas kabul eder.”
Başbuğ’a göre Türk milletinin “kutlu güç kaynaklarının” başında
İslamiyet, Milliyetçilik ve Türkçülük gelmektedir. Ayrıca birlik, beraberlik, iç barış ülküsü, cihan devleti kurabilme özellik ve kabiliyeti de
Türk milletinin temel özellikleri arasında yer alır.
Başbuğ, ülküsünü, idealini, sevdasını, aşkını bilim adamları, aydınlar ve gençlerle paylaşmıştır. Özellikle de gençlere hitap ederken
Bilge Kağan gibi; “Ey Türk! Titre ve kendine dön” diye kükremiştir.
Gençleri, yeni ufuklara çağıran Başbuğ Türkeş, Ülküsünü Bilge Kağan’dan, Kür-Şad’ın izinde Anadolu’ya kazımıştır:
“Ben Türk milletini: Sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, rüşvet, hile ile çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine, ahlaktan
mahrum bir hürriyete, tefeciliğe, karaborsaya yer veren bir ekonomiye çağırmıyorum. Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine,
yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısaca hak yolu,
hakikat yolu, Allah yoluna çağırıyorum. Modern medeniyetin en ön safına geçmek üzere çağlar üzerinden sıçramaya çağırıyorum. Hareketin
adını isteyenlere açıkça ilan ediyorum: Yeniden maneviyata dönüş…
Türk aydınları, Türk gençliği, buluşma yerimiz Büyük Türkiye’dir.”
Başbuğ Alparslan Türkeş, milli görevin birinci şartı olarak Milliyetçilik ve Türkçülüğü işaret ederek gençlere şu şekilde öğüt vermiştir: “Türk gençliği için, milli vazifenin ilk şartı olarak Milliyetçilik ve
Türkçülük gelmektedir. Gençlerimizi, yeni büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş… Türklüğü inkar eden, Türk milletinin birliğine ve
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bütünlüğüne karşı çıkan komünizme, bölgeciliğe, mezhepçiliğe ve diğer
her çeşit bölücülüğe karşı amansız bir savaş…”
Başbuğ, ömrünü Yüce Türk milletine adamıştı. Ve milletimizin
şahsında taçlandırdığı Başbuğ unvanı; millet, vatan ve devlet sevgisi
ile özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştı. Türk milliyetçiliğine husumet
ve hıyanet dolu saldırıların olduğu bir dönemde fikri, siyasi, ahlaki ve
eylem adamı vasfıyla milyonların sevgisini kazanmış, bizlerin sonuna kadar yüceltmek için mücadele edeceği bir miras bırakmıştı. O’nun
milliyetçilik anlayışı, yüksek ahlâkı, maneviyatı, elbette bu satırlara
sığdırılamaz. O bir “Bozkurt” idi. O’nun heyecanını, ülküsünü duyabilmek, yaşayabilmek; O’nu ve eserlerini öğrenip anlayabilmek elbette
tanımaktan, tanıtmaktan, yorumlamaktan geçmektedir. Bunu yapacak
olan, yapması gereken kuşku yok ki Ülkücü Gençliktir.
Bu yazı vesilesiyle Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihe not
düşmek adına bizlere bırakmış olduğu iki emaneti; Türk siyasetinin can
damarı Milliyetçi Hareket Partimizi ve Türk-İslam ülküsünün mektebi Ülkü Ocaklarımızı gözümüz gibi sakındığımızı belirtmek istiyorum.
Emanetin emin ellerde, rahat uyu Başbuğ’um...
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LIDERIMIZ DEVLET BAHÇELI
BEYEFENDI’NIN “2023 GENÇLIK
VIZYONU” ÇERÇEVESINDE ÜLKÜCÜ
TÜRK GENÇLIĞI’NIN GÖREVLERI
İlhan DURAK

Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör hiç şüphesiz gençliğidir. Gençliğin donanımlı, çalışkan ve yüksek ideallere sahip olması o
milletin huzur ve geleceği adına büyük önem arz etmektedir. Milletin
gençlerine yükleyeceği sorumluluklar, onlardan beklentileri, kısacası
gençliğe verilen görev; o milletin geleceğinin resmi olacaktır. Yazımızla, bu resmi en doğru ve güzel bir şekilde çizmekte olan; yaşantısıyla,
ilkeleriyle ve duruşuyla Türk gençliği için en güzel örneklerden biri
olan Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin 2023 Vizyonu
çerçevesinde Ülkücü Türk gençliğinin misyonu üzerinde duracağız.
Öncelikle “Gençlik neden bu kadar önemli ve değerlidir?” sorusuna cevap vermeye çalışalım. Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği 2. Türk Gençlik Kurultayı’nda yapmış oldukları konuşmada
gençliğin önemini şu sözlerle vurguluyor: “Gençliği duyarlı, uyanık,
atılgan, çalışkan, vakarlı ve mert olan bir milletin yolu açık, talihi
parlaktır. Boş bir torba nasıl ayakta duramazsa, gençliği mecalsiz,
heyecansız ve değersiz bir toplum ya da millet o denli ayakta kalamaz.”
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin de dikkat çektiği gibi
gençlik, bir binayı ayakta tutan temeller gibi milleti ayakta tutmakÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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tadır. Liderimizin çizdiği gençlik portresi, bir bakıma milletimiz için
bir reçetedir. Türk Gençliği, 2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonuna
ulaştıracak olan yegane kaynaktır. Gençlik; duyarlı, uyanık, atılgan,
çalışkan, vakarlı, mert ve dinamik olmalıdır. Her ne şartta olursa olsun
ümitsizliğe düşmemelidir.
Pek tabii Ülkücü Türk gençliğinin üzerine düşen sorumluluklar
büyüktür fakat Türk gençlerinin kendisini tanıması ve tanımlaması
demek, her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek gücü de kendisinde
bulması demektir. Liderimiz, Türk gençliğine kendisini hatırlatmakta,
sorumluluğunun büyüklüğünü belirtmektedir: “Asla unutmayınız ki
sizler; yaşadıkları zamana ve bulundukları mekâna sığmayan kahramanların bugünkü varislerisiniz. Devirlerinin vicdanı, nabzı ve
kalbi olan kutlu isimlerin emanetçilerisiniz. Tarihe bizatihi yön veren, ülkülerine kanlarıyla yol çizen yiğit yüreklerin mirasçılarısınız.
İnsanlığın yüz akı ve Türk milletinin haklı gururu abidevî değerlerin
bu zamandaki simalarısınız. Bu itibarla sorumluluğunuz büyük, yapacaklarınız fazladır.”
Liderimiz, gençliğin heyecanlı ve dinamik olması noktasına dikkat çekmektedir: “Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç
ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan
bir toplum yapısına giren zindeliği, atılganlığı, enerjiyi ve iyimserliği
ifade etmektedir.”
Gençliği edilgenliğe mahkûm etmek, onun yaratıcılık kabiliyetine
ve enerjisine kilit vurmak demektir. Türk gençliği, özellikle ülkemizin
yönetiminde söz sahibi olmalı, “etken” hâle getirilmeli, gençliğin zihni
diri tutulmalıdır. Bu konuda Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Türk gençliğinin politikada, siyasette daha gür ve güçlü bir sesle
temsili adına verdiği kararlar Liderimizin gençliğin siyasete katılımı ve
temsili noktasında sözde değil özde bir adım, sonuçları itibariyle tarihî
bir hamle yaptığının kanıtı olarak anlaşılmalıdır.
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Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye göre tüm bunların yanında
gençlik, enerjisinin kaynağını kendisinde aramaz ve dinamizmini yanlış yollara kanalize ederse bir milleti yükseltme ve hatta ayakta tutabilme kabiliyetini de yitirecektir. İşte bu gerçekliği şu sözleriyle vurgulamaktadır:
“Mazisine yabancılaşarak büyümüş, millî emanetlerine yüz çevirerek ilerlemiş, fertleri bölünerek kuvvetlenmiş bir ülkenin varlığına şahit olunmamıştır. Dünüyle barışık, gelecek ülkülerine sadık,
millî değerlerine bağlı, maneviyatına sımsıkı sarılmış bir gençlik her
zaman, her anlamda potansiyel ve stratejik bir güçtür.
Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve
yüksek ülküleri amaçlamış gençliğin yetişmesi halinde Türk milletinin ve Türk devletinin bekası güvenceye kavuşabilecektir.”
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi için karamsarlığa düşmek, umutlan yitirmek, geleceğe siyah perdelerin arkasından bakmak
kabul edilebilir bir durum değildir. Ona göre Türk gençliği, her türlü
karamsarlığı, her türlü karanlığı çelikten bilekleriyle yıkabilecek iman
ve güce sahiptir. Bu gençlik var olduğu sürece Türk millete her zaman
ayakta olacaktır. Liderimiz bu durumu şu sözlerle özetler “Karamsarlığın üzerine umudun resmini çizecek kadar zekâ ve ahlak dolusunuz. İyi
ki varsınız. Varsınız ki, gelecekten bahsediyoruz. Varsınız ki, geleceğe
anlam yüklüyor, ümit bağlıyoruz. Biliyorum ki Türk gençliği tükenmeden Türkiye düşmez, Türk milleti direncini kaybetmez. Bu itibarla
gençlik heyecanımızın dinamosudur.”
Gençlik, geleceğe doğru emin adımlarla, yılmadan ve yıkılmadan
ilerleyebilmek için tarihinden ve damarlarında hissettiği kanın verdiği şuurdan kuvvet almak mecburiyetindedir. Eğer bir millet kurtuluşu
için gerekli olan desteği içten gelen kuvvetlerden değil de dışarıdan
gelecek olan yardımdan beklemekteyse şüphesiz basireti bağlanmış,
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gaflete düşmüş, aşağılık kompleksine yakalanmış, tarihini ve ceddini
inkâr etmiş demektir. Bu bağlamda gençliğimizi kılavuzlayacağımız
hedefe gidiş yol ve yöntemi de büyük bir öneme sahiptir. Türk milletinin kurtuluşu için reçete, medet ummak veya “yamanmak” değil,
bir olmayı sağlamaktan geçmektedir. Liderimiz bu reçeteyi şu şekilde
ifade eder: “Türk’üz, Türkçüyüz, Turan’ın sevda ve hedefindeyiz. Ne
Avrupa Birliği ne Şangay işbirliği... Biz diyoruz ki sonuna kadar Türk
Birliği.”
Ülkü, milletine hizmet etmeyi emrettiği gibi mazlum toplumlar
için de ümit olabilmeyi, bu uğurda yaşamayı öğütler. İdealler bir insanın veya toplumun ulaşmayı hedeflediği en uç noktayı ifade etmektedir.
Başbuğumuz şöyle söylemektedir: “İdealler yıldızlar gibidir. Onlara
belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz.” Bu
noktada Başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş Beyefendi’nin şu sözünü
de hatırlatmakta fayda vardır: “Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.” Başbuğumuzun da ifade ettiği gibi idealleri olmayan
insanlar; yaşamlarını, ölüme ayarlanmış saat gibi geçirirler. Milletler
için de aynı durum söz konusudur. Bir millet, belli bir mefkûre etrafında kenetlenerek geleceğe yürümezse, kısacası ülküden yoksunsa; “millet” tanımını kazanamamış demektir. Bu bağlamda idealist bir gençlik,
yani Ülkücü bir gençlik yetiştirmek ilk hedef olmalıdır. Hem Türklüğe
hem de insanlığa hizmet için bu vazgeçilmezdir. Liderimiz bu konuya şu şekilde dikkat çekmektedir: “Eğer insanlığın kurtuluşu için bir
arayış içine gireceksek, Türk milleti ve mazlum toplumlar için bir yol
önereceksek, sadece siyasette değil; kültürde, ekonomide, teknolojide,
sanatta, sporda kısacası bir medeniyet için ihtiyaç olan her alanda
çareyi temsil edeceksek, Türk milleti merkezli ve Türkiye eksenli bir
gelecek projesinin sahibi olacaksak bu ancak şuura dönmüş ülkücülüğün yaşatılması, şuurlu ülkücülerin yetişmesiyle olacaktır.”
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabesinin ilk cümlesinde Türk gençliğine şu şekilde seslenmek-
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tedir: “Ey Türk gençliği; birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Bu seslenişten
de anlayacağımız gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine
yüklediği ilk sorumluluk Türk istiklâl ve cumhuriyetini koruyarak sonsuzluğa ulaştırmaktır. Şüphesiz ki Türk gençliği bu görevin üstesinden
gelecek şuura fazlasıyla sahiptir. Bunun en önemli kanıtı da şehitlerimiz, gazilerimiz, şanlı tarihimizdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli
Beyefendi’nin “Ülkü” tanımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğimize yüklediği bu zorlu görev ile paralel niteliktedir: “Ülkü, değişeni
hiç gelmeyecek olan sonsuz vatan nöbetidir.” Liderimizin bu tanımı
şunun en güzel ispatıdır: Ülkücü Türk gençliği, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ve diğer tüm ecdadımızın mirası olan vatanımızın yegâne
koruyucularıdır. Ülkücü Türk gençliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin sözlerinden hareketle, Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır. Ülkücü Türk gençliği, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etme” vasiyetini yerine getirmektedir.
Toplum, “fert”lerden meydana gelen “hareket”li bir yapıdır. Bu
“toplum” tanımında dikkat çektiğimiz “fert” kelimesi, esasında tek tek
bakıldığında toplumun farklı küçük parçalardan meydana gelen büyük
bir bütün olduğunu göstermektedir. Bu farklı küçük parçalar olan fertler,
toplum için büyük bir öneme sahiptir. Bu parçalar o bütünü güçlü veya
güçsüz, dayanıklı veya dayanıksız, parlak veya mat, boş veya dolu, iyi
veya kötü gösterecek olan unsurlardır. Kısacası bir millet için birey ve
bireye verilen değer önemlidir. Az önce yaptığımız toplum tanımında
dikkat çektiğimiz bir diğer kelime de “hareket” olmuştur. Durağan bir
toplumun düşünülemeyeceği gibi toplumun hareketini kanalize ettiği
noktalara da dikkat edilmelidir. Bu, toplumun ilerlediği yolu bizlere
göstermektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, her Ülkücü
gencin toplumda kendisine biçilen görev içerisinde kendisini geliştirmesini ve bir birey olarak geleceğe hazırlamasını önemli bulmaktadır.
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Bu, bahsettiğimiz hareketli yapıda milletimize hizmet etme noktasında
da önemlidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin şu sözleri
bizler için yol gösterici olmalıdır: “Her ülkücü genç; nasıl bir mesleğe
sahip olacağını ve hayatını nasıl kazanacağını, olması gereken yüksek şahsiyeti ve karakteri nasıl geliştireceğini, tarihi perspektif içinde
milletinin kendisinden beklentisinin neler olduğunu, kendisinin de
emaneti devralmış bir nesil olarak bu beklentilere neleri katabileceğini, nereden alıp nereye taşıyacağını, kimden alıp kime devredeceğini
bilmek, öğrenmek ve yaşamak durumundadır.”
Bir millet için en sağlıklı değişim ve yenilenme özelden genele
doğru olandır. Bireyden başlayıp topluma sirayet eden değişim köklü
ve kalıcıdır. Tepeden inme değişimler ise büyük oranda devrilmekte,
yok olmaktadır. Bireydeki değişimi görmeden milletteki değişimi arzulamak beyhude bir bekleyişten başka bir şey değildir. Yüce Allah, Rad
Suresi’nin 11. ayetinde şöyle buyurmaktadır: “...Gerçek şu ki Allah, bir
toplumun mâruz kaldığı şeyleri, onlar, birey olarak içlerindekini/ birey
olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe değiştirmez...” Buradan hareketle Bilge Lider Devlet Bahçeli Beyefendi’nin şu öğütlerine
kulak vermekte fayda var: “Unutmayalım ki, bir milleti taşıma sorumluluğunu duyması gerekenler, önce kendilerini taşımaya muktedir
olanlardır. O hâlde, milletimizde olmasını istediğimiz bütün değişim,
önce bizden, kendimizden ve benliğimizden başlamak zorundadır.
Kendimizi düzeltirsek Türkiye’yi de düzeltiriz. Kendimizi geliştirirsek, ülkemizi de geliştiririz.” Liderimizin gençliğe çağrısı şudur: Türk
genci önce kendisini, sonra ülkesini, sonra insanlığı iyiye ve doğruya
götürmek mecburiyetindedir. Kendisini değiştirmeye muktedir olanlar
için hayâller yaklaşacak, gerçekler ihtişamlı hâle gelecektir.
Türk gençliği için Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin
öğütlediği yol, sürdürdüğü yaşam, duruş ve ilkeleri örnek alınması
gereken bir modeldir. Liderimizin Türk gençliği için öğütlediği yola
sözleri dışında yaşantısı ve kişiliğine bakarak da ulaşmak mümkündür.
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Akademik kariyerini “doktor” unvanını aldıktan sonra sonlandırmak
zorunda kalan ve Türk siyasetinde kendisine düşen görevleri layıkıyla
yerine getirmekte olan, Türk milletinin bekası adına büyük fedakârlıklarda bulunan Sayın Devlet Bahçeli, her şeyden önce çalışmanın gücüne inanan ve yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan milletine hizmet eden
bir yapıya sahiptir. Dürüstlük, ilkeli tutum ve dava onun için büyük
öneme sahiptir. “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.” sözleriyle vurguladığı gibi onun için kişisel menfaatlerden önce milletinin
ve ülkesinin menfaatleri gelmektedir. Tüm bunlar Ülkücü Türk gençliği
için yol göstericidir.
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin gösterdiği yoldan
gitmek bizler için bir görevdir. Kısaca anlatmaya çalıştığımız bu yol
vatanımız, milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için gerekli ve önemlidir.
Öyle bir gençlik inşa edilmelidir ki Türk vatanında gözyaşı dinsin, Türk
milleti refah ve huzura kavuşsun, ülkemiz geleceğe emin adımlarla ilerlesin, devletimizi hiçbir güç sarsamasın coğrafyamızda kan ve savaş
değil bilim, teknoloji ve sanat hüküm sürsün, mazlumlara umut olalım,
zalimlerin yüreklerine korku salalım. Liderimizin “Ahlaklı, edepli ve
kaliteli Türk gençliği olarak millî ve manevî emanetlere gözünüz gibi
bakınız.” sözüne evlatları olarak kulak vererek millî ve manevî emanetlere gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyoruz. Sözlerimizi Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin gençliğimize şu seslenişi ile sonlandırıyoruz:
“Siz geleceksiniz, gelecek sizin!”
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TÜRK-İSLÂM ÜLKÜSÜ
VE SEYYID AHMET ARVÂSÎ

Hamiyet Bilge ANLAR

“Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler
yalnız Türklüğe değil, İslam'a da ihanet etmektedirler.”
SEYYİD AHMET ARVÂSÎ

Seyyid Ahmet Arvasi Kimdir?
Seyyid Ahmet Arvasi, 15 Şubat 1932’de Ağrı’nın Doğubeyazıt
kasabasında doğmuştur. Ailece Van’ın Müküs (Bahçesaray) kasabasına
bağlı Arvas (Doğanyayla) köyündendir. Aile, soyadı kanunu çıktıktan
sonra köylerinin adını soyadı olarak almışlardır. Babası Abdülhakim
Arvasi’dir. Türk edebiyatının “sultan-üs şuarası” Necip Fazıl’ın hocası
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri ise, Ahmet Arvasi ailesi ile akraba olmakla birlikte bir başkasıdır.
1952’de Erzurum Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra
bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1958’de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdikten sonra sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul’daki eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1965 yılında “İleri Türk
Milliyetçiliğinin İlkeleri” adlı bir kitapçık kaleme aldı. Bu eserinde
“Türk Milliyetçiliği nedir? Türk Milliyetçisinin sunacağı program ne
olmalıdır?” konularını ele aldı. 1968 senesinde “Kendini Arayan İnsan”
adlı eseri yayımlandı. Bu eserinde akıl, zekâ, hürriyet, varlık, yokluk
gibi felsefenin asırlar boyu tartıştığı birçok meseleyi inceledi. 1970 yı-
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lında Kendini Arayan İnsan’ın devamı mahiyetinde olan İnsan ve İnsan
Ötesi adlı eseri yayımlandı. Ahmet Arvasi, bu eserinde “İnsan ve varlık”, “beşeri aklın doğuşu”, “beşeri aklın doğurduğu esaret”, “tekâmül,
yaratma”, “insan kimdir ve nedir?” “insanın bitmeyen bunalımı” gibi
grift konuları inceledi. Bu kitabında öte kavramı içinde fizik ötesinin
yanısıra, madde, hayat ve ruhun da öteye ait olduğunu anlattı.
1979’dan sonra Türk-İslam Ülküsü eserini yayımladı. Arvasi, bu
eserlerinde, ‘Düşünme İhtiyacı ve Felsefenin Durumu’, ‘İnsan ve Cemiyet Görüşümüz’, ‘Ekonomik Faaliyetler ve İslam Ekonomisi’, ‘Politik Konular’, ‘İslam Terbiye Sistemi’, ‘Din Psikolojisi’, ‘Kültür, Sanat
ve İdeoloji’, ‘Kalkınmada Eğitimin Rolü’ ve daha birçok konuyu ele
aldı. Daha sonra Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz ile Şiirlerim adlı eserleri yayımlandı. Doğu Anadolu Gerçeği adlı eserinde ise günümüzde de
devam eden emperyalist güçlerin bu bölgede sürdürdükleri art niyetli
oyunları anlattı. Ahmet Arvasi’nin, dinî pratiğin hikmete mebni olarak
anlatıldığı İlm- haladlı bir eseri de vardır.
1979 yılında emekli olunca, bazı gönüldaşlarının talebiyle 1979
yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu’na seçildi. MHP’den İstanbul Senatör Adayı oldu. Partideki görevine 12 Eylül
1980 ihtilaline kadar devam etti. Ahmet Arvasi, tahliye olduktan bir
süre sonra Türkiye gazetesinde “Hasbihal” adlı köşesinde Anadolu’nun
milletimiz için olmazsa olmaz önemli bir coğrafya olduğunu ve korunması gerektiğini savundu. 31 Aralık 1988 tarihinde evinde daktilosunun
başında çalışırken uçmağa vardı.
Türk Milliyetçiliği ve Türk-İslam Ülküsü
Yaşadığımız çağ bir ideoloji ve kültür savaşı çağıdır. Kendi millî
kültürünü geliştirme yoluna gitmeyen milletler ve kendi millî ülküsünü tayin edip, insanlarını bu ülküyle yetiştirmeyen toplumlar, yabancı
kültürlerin ve yabancı ideolojilerin esiri olurlar. Yeryüzünde düzenli
ve teşkilatlı insan topluluklarının görülmeye başlandığı ilk devirlerden
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günümüze kadar güçlü devletler kurmuş topluluk ve milletlerin kendilerinden güçsüz olan insanları, milletleri sömürdükleri, onlar üzerinde
askerî, ekonomik, kültürel hâkimiyet kurarak ezdikleri tarihî bir gerçektir. Adına emperyalizm denilen bu durum, günümüz dünyasında çeşitli şekillerde uygulanmakta, zayıf ve güçsüz devletler güçlü ve süper
devletlerin askerî, ekonomik ve kültürel boyunduruğu altında kalmaktadırlar. Yüzyılımızın emperyalizm şekli ‘kültürel emperyalizm’dir.
Kültür istilâsı olarak gelişen bu durum, ülkelerin aydınlarından başlayarak milletlerin bütün katmanlarına tesir edip kendi öz değerlerine,
kültür birikimlerine yabancılaşmış bireyler ortaya çıkarmakta ve amacına ulaşmaktadır. Sonuç, fikir ve ideoloji istilâsı şeklinde gerçekleşmekte, toplumları ve devletleri yok ederek sahibi olan milletleri ortadan
kaldırmaktadır. Bu kültür etkisi veya istilâsı sonucunda, kültür ve ideoloji köleleri meydana gelmekte, bu insanlar, bu fikir ve ideolojilerin
temsilcileri olarak hareket ederek emperyalist güçlerin gayelerini temin
etmektedirler.
Bütün bu faaliyetler yapılırken millet çocukları millî tarihlerine,
mukaddes değerlerine, millî ülkülerine düşman edilirler ve emperyalist
ideolojilerin değerleri medenilik ve ilerilik olarak takdim edilir. Vicdanlara yerleştirilen bu değerlerin karşısında millî ve mukaddes kıymetlere
bağlı insanlar vardır ve bu insanlar da ilerlemenin karşısında duran ‘gerici’ unsurlar olarak nitelendirilirler. Böylece bir ülkede değerler ikizleşir, insanların değerlerinin bu çatışması, ülkenin önce fikren sonra da
fiilen parçalanması anlamına gelir. Türk milleti uzun zamandan beri bu
yabancı ideolojilerin ve yabancı kültürlerin saldırı ve istilâsına maruz
kalmaktadır. Bu saldırı ve istilâ, son iki yüz yıl zarfında hem kültürel
hem de askerî olarak gerçekleştirilmiş, askerî sahada mağlûp olan yabancı ideolojiler, kültür sahasındaki faaliyetlerine bütün hızlarıyla devam etmişlerdir.
Yabancı ideolojilerin uygulayıcıları, bin yıldır İslam medeniyetinin en önemli temsilcisi olan Türk milletinin içinde din ile milliyet duy-
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gularının arasında zıddiyet olduğunu ve bu iki mukaddes varlığı birbirine düşman göstermenin, aralarında mücadele olduğunun plânlarını
yapmışlardır. Mücadele, farklı, birbirine düşman fikirler arasında olur.
İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ile yüce merkezi şanlı Peygamberimizin söz ve hareketlerinden kesin olarak anlaşılmıştır ki İslamiyet,
insanların ırklara, kavimlere ve çeşitli cemiyetlere ayrıldığını kabul etmektedir. Yine İslamiyet, bunların yanında bütün Âdemoğullarını ‘Kelime-i Tevhid’ etrafında toplayarak, İslam kardeşliği şuuru içinde dayanışmaya ve Allah yolunda yarışmaya davet etmektedir. Yani Allah, bir
yandan dinini ‘seveceği kavimler’e tevdi ederken, diğer taraftan bütün
kavimleri ‘millî şahsiyetler’i içinde tutarak şanlı Peygamber’e ümmet
olmaya çağırır. Bu sebepten Türk milliyetçileri Türk milletinden ve İslam ümmetinden olmakla öğünürler. İslam dini ile milletler, milliyetler,
millî şuurlar çökertilemez. Aksine İslam dini ile milletler güçlenirler,
hayat bulurlar ve yücelirler. Türk milliyetçisi için ‘İslamiyet’ ve ‘Türklük’ biri diğerine güç veren ‘ruh’ ve ‘beden’ gibidirler.
Türk milleti, asırlardan beri kültürünü İslam ruhu ve imanı ile
yoğurmuştur. Tarih, Türklüğün İslam’la, İslam’ın da Türklük ile güçlendiğini ortaya koymaktadır. Türk milleti, Müslüman olmakla içtimaî
nizamın ve dinî hayatın en yüce değerlerini kazanmış, İslam da Türk
milleti ile emsalsiz yiğitlik ve iman aşkına sahip bir mücahit bulmuştur. Yüzyıllar boyunca Türk için devlet, ilk Müslümanlığın anavatanlarını da içine almak üzere, İslamiyet manasını taşımıştır. Bu devletin
toprakları ‘İslam ülkeleri’, bu ülkenin hükümdarları ‘İslam padişahı’,
askerleri ‘İslam askeri’ydi. Batılılar Türk ismiyle Müslüman ismini eş
anlamda kullanmışlar, Müslüman olan bir Batılı için ‘Türk oldu’ tabirini kullanmışlardır.
Türk milleti, İslamiyet’le şereflenmeden önce de ‘cihan hâkimiyeti’ fikrine sahipti. Türk milleti Tanrı tarafından dünyayı idare etmek
için yaratıldığına inanmakta idi. Orhun Âbideleri’nde şöyle denmektedir: ‘İlgerüküntogsıkkabiri gerükünortusıngarukurıgarukünbatsıkıngaÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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yırıgaru tün ortunsıngaru anda içreki budun kop manga körür’ (Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde
gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tâbidir.) ifadesi Türk
milletinin cihana hâkim olma düşüncesini göstermektedir. Aynı âbide,
‘başlıgıgyükündürmiş, tizligigsökürmiş’ (Başlıya baş eğdirmiş, dizliye
diz çöktürmüş) diyerek bütün dünyaya millet olarak varlığını duyurmuştur.
Dünyaya adalet ve nizam ancak Türk ile gelebilirdi. İslamiyet’ten
sonra da Türk milleti aynı ülküyü devam ettirerek ‘İlâ-yıKelimetullah’
ve ‘Nizam-ı Âlem’ davası olarak bütün dünyaya Müslüman Türk’ün
kim olduğunu haykırıyordu. Artık fetihlerin gayesi Allah’ın yüce adını
her tarafa duyurmak, İslamiyet’in üstünlüğünü fiilen yürütmekti. Türk
milleti ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ diyerek bütün sahte tanrıları yıkmaya ve insanları İslam nizamında yaşatmayı gaye edinmişti. Türk’ün
büyük bir vazifesi vardı. Bütün bunlar bize şunu göstermiştir: Milliyetçiliği reddeden bir din anlayışı, dine düşman bir milliyetçilik anlayışı
Türk milletine yabancı olmuştur. Tarih boyunca Türkler, din ile devleti
bir görmüşler ve yaptıkları her şeyi bu bir gördükleri iki mefhum için
yapmışlardı. Türk milliyetçiliği, daima Türklük gurur ve şuuru ile İslam
ahlâk ve fazileti, Türk milletinin meydana getiren manevî unsurların
tam bir ahenk içinde birleşmesidir. Türk milliyetçiliği, İslam’ın iman
ve şuuru içinde yücelmeyi gaye edinen ve Türk’ün mutluluğunu burada
arayan bir hareket olmuştur. Türk milletinin davası ve ideolojisi, Allah
ve Resûlünün davasıdır ve bunun adı İslamiyet’tir. Din ve milliyet zıt
değerler değildir. Sentez, tez ile anti-tez arasında söz konusu olacağına
göre Türk-İslam Sentezi ifadesi bu anlamda doğru değildir. Türk için
milliyetçiliğin tek adı vardır. Bu da Türk Milliyetçiliği’dir. Türk milliyetçiliğinin programını özetleyen doktrinin adı ise Türk-İslamÜlküsü’dür.
Türk-İslam Ülküsü, Türk-İslam kültürüne, Türklük şuuru ve İslam
ahlâkına sahip, Türklüğü bedeni, İslamiyet’i ruhu bilen, dünya Türklü-
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ğünün, İslam dünyasının ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya
aday bir gençlik yetiştirmeyi hedefler. Türk-İslam Ülküsü, Türk tarihinin bütün büyüklüğüyle, zaferleri ve katkılarıyla yeniden gür çıkmaya
başlayan sesidir. O, tarihten, millî kültüründen ve yüce dininden gelen
mesajı korkmadan, utanmadan ‘kınayanların kınamasına aldırmadan’
bütün haşmeti ile ortaya koymaya ve meydan okumaya mecbur olduğunun şuuru içindedir. Bu manada ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır:
Türklüğün de İslamiyet’in de yegâne ümidi Türk-İslam Ülküsü’dür.
Türk milliyetçiliği sadece bir aydın ve zümre hareketi değildir.
Bütün nesil, dilim ve tabakaları ile Türk milletini kucaklayan bir fikir
ve harekettir. Onun programı, ‘Çağdaş Türk-İslam Ülküsü’nü sosyal,
kültürel, ekonomik ve politik bütün yönleri ile gerçekleştirmektir. Büyük ve güçlü ‘Türk Devleti’ni gerçekleştirme iradesini daima ayakta
tutmaktır.
Türk-İslam Ülkücüleri İslam’ın basireti ve Türklüğün haysiyeti
içinde hareket ederek insanları esir alan veya almaya çalışan bütün tahakküm unsurlarını, bütün sahte mabutları yıkmaya, ‘Allah’tan başka
ilâh yoktur’ parolası ile kitleleri hürriyete kavuşturmaya çalışırken millî
demokrasisini büyük tarihî mirası üzerine oturtarak, sosyal adalete, sosyal güvenliğe dayanan devlet sistemini kuracaktır. O, bu sistemin bütün
temellerini, kendi kültür ve medeniyeti içinde yakalamasını bilecektir.
Şanlı Peygamberimiz, devlet adamlarına şu ölçüyü verirler: ‘Emrindekilere rıfk ile (arkadaşça) muamele eden emirlere (devleti yöneten
yetkililere), kıyamet günü rıfk ile muamele ederler’. Sonra şu duayı
ederler: ‘Ya Rabbi, halkına rıfk ile muamele edenlere sen de rıfk ile
muamele eyle, sertlik gösterenlere de sertlik göster’.
Türk-İslam Ülküsü’nde devlet ‘Allah’tan başka ilâh yoktur diyen bir milletin, hür iradesini ortaya koyarak teşkilatlanması demektir.
Böyle teşkilâtlanan bir milletin devleti seyirci değil, müdahalecidir. O,
bir zulüm aracı değil, hürriyet eşitlik ve adalet müessesidir. Bir sınıf
Ülkü Ocakları • Eylül 2020
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ve zümreyi değil bir ‘Millet’i temsil eder. Devlet bir put değil, ‘Hakka
ve hakikat’e boyun eğen bir otoritedir. Böyle teşkilatlanan bir milletin
devleti, ‘sırat-ı müstakim’de yürüyerek sağladığı otoriteyi bir baba şefkati içinde kullanır. Devlet dediğimiz siyasî organizasyon bir milletin
maddî ve manevî kültürünü ayakta tutmak, onu yaşamaktan ve gelişmekten alıkoyacak tehlikeleri ortadan kaldırmak için kurulur. Devlet,
milletin teşkilatlanması demektir. Onu milletten ayrı düşünmeye imkân
yoktur. Devlet, milleti meydana getiren birçok âmilden biridir. Devlet
şuuruna sahip olunmadan millet olunamaz. Bir cemiyetin millet adını
alabilmesi için ya fiilen bir devlete sahip olması ya da en azından bir
devlet kurma ülküsü taşıması şarttır. Devlet millî bağımsızlığın, hür, şerefli, mesut ve müreffeh yaşamanın, kendi millî tarihi, millî kültürü ve
millî ülkü içinde yücelmenin en büyük teminatıdır. Türk milleti, bütün
tarihi boyunca böyle devletler kurmanın şerefini taşımaktadır.
Türk milleti yüzyıllarca süper güç (cihangirlik) olma özelliğini
devam ettirmiştir. Bir coğrafyada bir Türk cihan devleti tarih sahnesinden çekilirken diğerinde bir başka Türk cihan devleti tarihteki yerini
alıyordu. Cihangir olmak bunun için bizim milletimizin karakteridir.
Mutluluğu da biraz buna bağlıdır.
Türk milleti bekasını devletiyle bir görmüş, ‘Allah devlete ve
millete zeval vermesin’ cümlesini dualarına katmıştır. Müslüman Türk
milleti ve onun devleti güçlüyse İslam dünyası da güçlüdür. Aksi bir
durum varsa bütün Türk dünyası ile birlikte İslam dünyası da sömürülmektedir. Onun için bütün İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur. Türk devletini
yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe
değil İslam’a da ihanet etmektedirler.
Tarih, bir milletler mücadelesi tarihidir. Bu mücadelede zafere
ulaşabilmek için her bakımdan kuvvetli bir millet olmak lâzımdır. Sosyal, siyasî ve ekonomik yapısını millî şartlarına uydurmayan milletler
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bu mücadelede mağlûp olmaya mahkûmdur. Dünyanın en eski milletleri arasında yer alan Türkler, uzun zamandan beri kökü dışarıda rejim
ve ideolojilerle idare edilmeğe çalışılmakta ve millî olan bütün değerleri yıkılmak istenmektedir. Milliyetçiliğin ana hedefi Türkiye’de millî
kültür bütünlüğünü ve onunla birlikte siyasî bütünlüğü kurmaktır. Bu
bütünlüğü kumayı amaç edinen Türk milliyetçiliği, kaynağını Türk’ün
tarihinden, kültüründen, vicdanından alan bir dünya görüşüdür. Türk
milliyetçiliği, daima Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlâk ve fazileti,
Türk milletini meydana getiren manevî unsurların ahenk içinde birleşmesidir. Türk milliyetçiliği, İslam’ın iman ve şuuru içinde yücelmeyi
gaye edinen ve Türk’ün mutluluğunu burada arayan bir harekettir.
Türk milletinin davası ve ideolojisi, Allah ve Resûlünün davasıdır
ve bunun adı İslamiyet’tir. Din ve milliyet zıt değerler değildir. Sentez,
tez ile anti-tez arasında söz konusu olacağına göre Türk-İslam Sentezi
ifadesi de bu anlamda doğru olamaz. Türk için milliyetçiliğin tek adı
vardır. Bu da Türk Milliyetçiliği’dir. Türk milliyetçiliğinin programını
özetleyen doktrinin adı ise Türk-İslam Ülküsü’dür.
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SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARINDA
TURANCILIK FIKRININ TEŞEKKÜLÜ
ÜZERINE BIR BAKIŞ

Buse ÖĞÜTLÜ

XIX. asır, muhtevası bakımından dünyanın büyük değişimlere şahit olduğu, pek çok milletin kaderinin yeniden tayin edildiği ve siyasi,
idari, iktisadi ve sosyal dengelerin bir kez daha şekillendiği, anlaşılması
oldukça zor bir panorama çizmektedir. 1789 Fransız İhtilali’nin yarattığı fikrîyat, başlangıçta insan hürriyeti karşısında hükümdar otoritesini sorguluyor, çok geçmeden kitlesel bir hüviyete bürünerek milliyet
olgusuyla tatbik ediyordu. Böylelikle milletler nezdinde gerçekleşen
bağımsızlık teşebbüsleri, yalnız Avrupa’nın kuvvet yapısını etkilemekle kalmamış; çok uluslu millet sistemine dayalı olan Osmanlı İmparatorluğu’na da zor zamanlar yaşatmıştır. Nasyonalizm hususiyetle imparatorluğun Avrupa topraklarında ve gayrimüslim tebaasında zuhur
ederken, 1829’da Yunanistan, 1878’de Sırbistan, Karadağ ve Romanya,
1908’de Bulgaristan, 1912’de de Arnavutluk bağımsızlıklarını ilânla Osmanlı idaresinden ayrılmıştır. Avrupa’da toprak kayıplarıyla bir
gerileme yaşanırken devletin izlediği siyaset ve başvurduğu tedbirler,
temelinde; ırk, din ve mezhep farklılıklarını gözetmeden bir Osmanlı ulusu yaratmak ve ayrılıkçı hareketleri durdurmak gayesini taşıyordu. II. Mahmud itibariyle uygulanan bu Osmanlıcılık politikası, devlet
nezdinde beklentiyi karşılayamadı. Nitekim devrin önde gelen Türkçü
isimlerinden Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset’i kaleme aldığında, pek
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çok milletten mürekkep bir Osmanlı ulusu yaratma girişimini “boş bir
yorgunluk” olarak tanımlayacaktır.
Sultan Abdülaziz’le beraber, devletin kurtuluşu İttihad-ı İslâm’da
aranmaya başlanmış; II. Abdülhamit Devrinde bu fikir giderek kuvvetlenmiştir. Avrupa siyasi literatüründe “Panislâmizm” olarak da anılan
bu akım, müslüman coğrafyalardan gelen isyan haberleriyle kırılmaya
uğramıştır. Hükümetin büyük ümitlerle giriştiği her çözüm arayışı başarısızlıkla sonuçlanınca, Osmanlıcılık ve İslâmcılık siyaseti sırasıyla
terk edilmiştir. Burada hususiyetle belirtmemiz gerekir ki, anılan ideolojiler çoğu zaman birbirinden izler taşımakta ve hepsi aynı gayenin,
farklı yollarını aramaktadır.
Değişen etnik ve dini dinamikler ise devlet siyasetinin ana belirleyicisi olmuştur. Böylelikle son çare olmak üzere, dönemin bir kısım
devlet erkânı ve aydınları asırlar sonra, hem de bir zaruriyet neticesinde, yüzünü kadim atalar yurduna ve devletin asli unsuru olan Türk
milletine çevirecektir.
Ziya Gökalp’in “Bir millet büyük bir felâkete uğradığı, korkunç
bir tehlike karşısında bulunduğu zaman fertlerindeki şahsiyetleri buluğ
eder. O zaman umumun ruhunda yalnız millî bir şahsiyet yaşar. Bütün
kalplerde bu millî şahsiyeti idâme etmek tehâlükünden başka bir duygu
kalmaz. Bu hengâmede fertler kendi hürriyetlerini değil, milletlerinin
istiklâlini düşünürler. İşte o muazzez duygu ile karışık olan bu mukaddes düşünceye mefkûre denilir.” şeklindeki mefkûre izâhı, tutunulan bu
son dalın; Türkçülük ve Turan Mefkûresi’nin doğuşunu açıklar niteliktedir. Gerçekten de, henüz Balkanların yarası kapanmamış ve devletin
cihângirlikten el çekişi kabullenilmemişken Osmanlı’nın Afrika’daki
son vilâyeti Trablusgarp’ın da İtalyanlar tarafından işgâl edilmesi, o
güne değin ertelenen Türk ulusçuluğunu zaruri kılmıştır.
Fransız tarihçi François Georgeon’e göre her ulusal hareketin
temelinde tarihe, arkeolojiye, dilbilimine rastlanmaktadır. Bu noktaÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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da, Osmanlı aydınlarının fikrî dünyasında milliyetçiliğe paralel olarak,
ortak kültür, dil ve maziden beslenen bir Türk Birliği idealinin şekillendiğini görüyoruz. Bu idealin doğmasında başlıca sebep, şüphesiz ki
Çarlık Rusyası’nın Türk topraklarındaki işgalleridir. J. M. Landau asırlar sonra yeniden filizlenen bu düşünceyi, aynı soydan gelen grubun
ayrımcılığa veya asimilasyona uğramasına karşı bir savunma arzusudur, diye tanımlar. Bu yapısıyla Turancılık, Panslavizmin hedeflediği
gibi bir kuvvet emperyalizminden müstesna, müdafaa hareketi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nde ise Turan fikrinin gelişimi, Türk dünyasından çok daha sonraya tekâbül eder. Buna paralel
olarak, İmparatorluk toprakları içerisinde Türk Milliyetçiliği de diğer
milletlere nazaran daha geç gelişim göstermiştir. Bu vaziyet, Osmanlı’da mensubiyet statüsünün esas belirleyicisi olan dinî ayrım içerisinde
Türklerin milliyetleri ile değil; İslâmlıklarıyla ön planda olmalarından
kaynaklanmış olabilir. Yine de Türk milli bilinci, kanaat önderlerinin
yetişmesi, ideolojinin temellendirilmesi, edebiyatı ve basınıyla kısa sürede teşkilâtlanmıştır. Bu hızlı gelişim, başlangıçta toplumsal bir olgu
olarak; millet olmanın ilk şartı ve devlet idaresinin de ortak paydası
olan Türkçe vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bilhassa İsmail Gaspıralı, giriştiği Usûl-i Cedid Hareketi ve ölümüne dek yönettiği Tercüman Gazetesi ile Rusya Türklüğünde büyük bir tevahülatı başlatmış, “dilde,
fikirde, işte birlik.” şiârıyla Turancılığa yeni bir ivme kazandırmıştır.
O, “Bu dili İstanbul’daki hamal ve kayıkçı ile Şark-î Türkistan’daki
deve sürücüsü ve koyun çobanı da anlayabilmelidir.” derken, aslında
tahayyül ettiği Turan Devleti’nin ana dilini inşa ediyordu. Aynı esnada
bir Osmanlı mütefekkiri olan Ömer Seyfettin de, sanki anlaşmışlarcasına, “Türk dilini Osmanlıca, Çağatayca, Azerbaycanca, Karabağca,
Özbekçe, Kırgızca, Şimalce, Cenupca, Kırımca, Tatarca gibi parçalara ayırırlar. Halbuki bunlar ayrı bir lisan değil, birer lehçedir ve hepsi
Türkçedir.” diyerek, Türk Birliğini evvelâ Türkçenin birliğiyle bağdaştırıyordu.
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XIX. yüzyılın sonlarına doğru işgal altındaki vatanlarından çeşitli sebeplerle Osmanlı’ya gelen Yusuf Akçura, Hüseyinzâde Ali Turan,
Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Emin Resulzâde gibi Türkçü mütefekkirler, bu topraklarda henüz filizlenmekte olan Turancılık düşüncesini kuramsallaştırmıştır. İyi tahsil almış, hem Avrupa’ya hem de Şark’a aşinâ
bu aydın zümresi Osmanlı’da fikir ve eylem insanı olarak oldukça
dikkat çeker. Anılan isimler, 1908’de Türk Derneği’ni kurmuş, derneğin yayım organı olan Türk Dili Dergisi aracılığıyla varlık gayelerini
“Türk diye anılan bütün kavimlerin mâzisi, hâli ve eserlerini öğrenmek ve öğretmek” olarak açıklamıştır. Akabinde Türk Yurdu Cemiyeti,
Türk Ocakları gibi teşkilâtlanmalarla Turancılık tecessüm etmiştir. Çok
değil, daha çeyrek asır evvel Osmanlı aydınının zihninde bir şey canlandırmayan ve neredeyse yabancılanan bu kavram, cemiyetleşmesiyle
toplumsal bir yapıya kavuşmuştur.
Turancılık fikriyatını Rusya Türklüğünden başka kuvvetlendiren
bir diğer unsur, XIX. yüzyıl Avrupası’nda altın çağını yaşayan Türkoloji’dir. Avrupa üniversitelerinde Türk dili ve tarihi üzerine yürütülen
yoğun çalışmalar, yalnız Osmanlı aydınının ilgisini çekmekle kalmamış; tarihin tozlu rafları arasında kalan kültürel bağları da gün yüzüne
çıkarmıştır. Osmanlı aydını asırlar sonra Türkistan coğrafyasıyla kucaklaşmış, Türk kavimlerinin çok eski zamanlarda millet olma şuûruna eriştiği şeklindeki görüşler yaygınlaşmıştır. Bilhassa bu görüşün
Osmanlı’daki öncülerinden olan Ahmet Vefik Paşa, Ebulgazi Bahadır
Han’dan çevirdiği Şecere-i Türkî ile Türklerin soy kütüğünü gündeme taşırken; Şemseddin Sâmi Kamus-ı Türkî’nin ön sözünde Türkçeyi
Turan dillerinden birisi olarak tanımlamıştır. Bu minvalde verilen her
ilmî eser, ister ciddi bir şuûrun veyâhut tesadüfün ürünü olsun; Turancılık fikrinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bunlar içerisinde bilhassa Ahmet Ferid Tek’in kaleme aldığı “Turan” adlı makale mühim
bir yer işgal eder. O, Turan’a olan inancını: “Çünkü Turan, bir tabir-i
tarih değil; bir hakikât-ı ırkiyedir. Çünkü Türklük yaşayan zinde ve pür
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hayat bir milliyettir.” kelimeleriyle açıklar. 1912’de Halide Edip’in
Yeni Turan’ı, 1918’de Müfide Ferit Tek’in Aydemir’i, 1920’de Ahmet
Hikmet’in Gönül Hanım’ı hep bu inancın coşkusuyla yaratılmışlardır.
Görülüyor ki, Turancılık; her ne kadar işgâl altındaki Türk yurtlarından daha sonra ve bir zarûriyet neticesinde filizlenmişse de dönemin
aydınlarınca hızla benimsenmiş, az zamanda ideoloji hüviyeti kazanmıştır. O gün, Türk varlığına büyük bir vahşilikle saldıran düşmanlar,
Enver Paşa’yı Çeğen Tepesi’nde, Cumabay’ı, Süleyman Çolpan’ı, Ahmet Cevad’ı Türkistan’da kurşunlanayarak Turan mefkûresini yenilgiye uğrattıklarını sandılar. Hâlbuki bugün bizler, nal seslerinin uzandığı
her bucakta asırlardır umut yeşeren bir medeniyetin mirasçıları olarak;
Türk Devleti’ni mevcut siyasî sınırlardan çok daha öte, soydaşlarımızı
her geçen gün daha yakın görüyoruz. Mazide, Asya Hun İmparatoru
Mete Han’ın yay çekebilen bütün kavimleri tek bir aile yapabildiği gibi,
şen’iyetine iman ettiğimiz bu büyük ve müebbet ülkemiz, Turan; her
Türk’ün kâlbinde heyecan uyandıran bir ülkü olarak yaşayacak ve bir
gün mutlaka başarılacaktır.
Mutasavver olan, mukadderdir de…
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MILLIYETÇILIĞIN SOSYOLOJIK YÖNÜ
VE AKADEMIDEN SOSYAL BILIMLER
BAĞLAMINDA MILLIYETÇILIK
İDEOLOJISINE YENIDEN BAKMAK
Rabia Aslıhan TÜRKMEN

Kadim ve aktüel siyasi, toplumsal, iktisadi, dini, kültürel vb. hususlardaki meselelerin asli unsuru insandır. İnsanlar tarihsel süreç boyunca yeni fikirler üretirken diğer taraftan fikirler yeni olay ve olgulara
neden olmuştur. Bir yandan insanlar fikirleri inşa ederken diğer yandan
fikirler insanları yeniden şekillendirmiştir. Bu teati Modern Dönem ile
birlikte yani fikir akımlarının insanlar üzerindeki etkilerinin artmasıyla
daha da belirginleşmiştir.
Modern Dönem ile insanlara, toplumlara yön veren pek çok fikir
akımı ortaya çıkmış, gelişmiştir. Milliyetçilik ideolojisi ise bu fikirlerin
içerisinde en önemli olandır. Milliyetçilik, tarih boyunca ve özellikle
de son iki yüz yılda her türlü engellemelere karşı, çağa damga vurmuş
bir fikir ve hareket olmuştur. Milliyetçilik fikri ve olgusu ortaya çıktığından beri, toplumlar üzerinde liberalizm, sosyalizm, muhafazakârlık
gibi pek çok ideolojiden daha fazla etki bırakmıştır. Milliyetçilik fikri
bütün dünya milletlerini etkisi altına almayı başarmış, özellikle modern
dönemde sosyo-politik anlamda itici bir güç olmuştur.
Milliyetçilik bir söylem, bir ideoloji, tahayyül edilmiş bir doktrin
(Savrun, 2018:11) ve toplumsal bir olgu olarak düşünsel varlığıyla birlikte siyasal karakteri bağlamında da derin tartışmaların konusu olmuşÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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tur. Keza milliyetçilik hareketlerinin gelişip geniş kitlelere yayılması
toplumsal değişim ve dönüşümlere sebebiyet vermiştir. Toplumları yeniden şekillendiren, devletleri yeniden inşa eden milliyetçilik fikri pek
çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların siyasi ve sosyal düzlemde hayli artması sosyal bilimleri, özellikle siyaset bilimi ve
sosyolojiyi bu alana iten en önemli etkenlerden biri olmuştur.
Milliyetçilik ideolojisi 20. yy’da sistematik olarak ele alınmamış ancak 1920’li yıllardan itibaren sosyal bilimler tarafından çalışılan
akademik bir konu haline gelmiştir (Aksakal, 2005: 202). Milliyetçilik,
onu besleyen pek çok unsurla birlikte farklı açılardan ele alınmış ve
sosyal bilimlerin yöntem, usul ve birikimleriyle yeniden açıklanmıştır.
Pek tabi sosyal bilimler konuya farklı açılardan, farklı etkenlerin göz
önünde bulundurulmasıyla konuyu açıkladığı için ortaya milliyetçilikle
ilgili pek çok kuram atılmıştır.
Milliyetçilik ideolojisi ile ilgili ilk çalışmalarda, Anthony D.
Smith gibi düşünen milliyetçilik kuramcıları milliyetçiliği, ulus ve
toplumun kökenlerini, insan deneyimlerinin birleştirici ve bütünleştirici etkeni ve tarihsel sürecin de doğal birimleri olarak görmüşlerdir.
Modern milliyetçi kuramcılar ise, milliyetçiliğin kökenlerini yalnız 18.
Yy’ın sonlarına kadar götürmüşlerdir. Bu modern milliyetçi kuramcıların felsefi olarak beslendikleri isimler Herder ve Fichte’dir. Milliyetçilik ideolojisinin sosyal bilimler tarafından kabul görüp çalışılması
ise Carleton Hayes’in 1920 ve 1930’lu yıllarda ve yine Hans Kohn’un
ile olmuştur. Bu isimler milliyetçilikte çığır açan akademik çalışmalar
ortaya koymuşlardır. Akademik anlamda milliyetçilik kuramının ortaya
çıkışı bu isimlerin çalışmalarıyla meydana gelmiştir (Savrun, 2018: 3).
Milliyetçilik alanında yapılan bu ilk çalışmalar öncelikle millet kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.
Sosyolojik olarak millet kuramları, tarihsel bir sınıflandırma ile
açıklanmıştır. Bu sınıflandırmalar genel olarak,-Primordializm, -Mo-
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dernizm, -Etno-sembolizm, -Sosyobiyoloji (Acar, 2018: 24) başlıklarıyla açıklanmıştır. İlkçiler olarak da bilinen teorisyenlerin düşüncesine
göre Primordializm; Milletlerin çok eskiye dayanan köklü bir geçmişlerinin olduğunu ve onların doğal, biyolojik, kültürel gibi niteliklerle
farklı yapılarla şekillenmiş olduklarını düşünen anlayıştır. Bu görüşe
göre milletler eski çağlardan bu yana var olan doğal yapılardır. Tarihin
belli bir döneminde, yaşanılan belirli şartlara göre çıkmamış, eski dönemlerde de milletlerin ve onların kahramanlarının olduğunu savunan
görüştür. Modernizm yaklaşımı ise; ilkçi görüşün akademideki önemini
kaybetmesine neden olan, sosyal bilimcilerin ürettiği bir teoridir. Modernist kurama göre millet olgusu doğal, kökleri eski çağlara uzanan
bir olgu değildir. Milletler ancak modern çağın koşullarıyla ortaya çıkmıştır. Onları ortaya çıkaran, kentleşme, sanayi, kapitalizm, merkezi
devletlerin inşası, laiklik vb. etkenlerdir. Modernist teorisyenlere göre
milliyetçilik modern çağın bir ürünüdür. Etno-sembolcüler ise, ilkçiler
ve modernistler arasında kalmış, Avrupa ve Orta Doğu’da kökleri çok
eskilere uzanan etnik toplulukların olduğunu ve bu etnik topluluklarla
modern milletlerin arasında bir bağ bulunduğunu savunurlar. Etno-sembolcüler, modern milletlerin ve milliyetçiliğin oluşumunda bu etnik toplulukların rolü olduğunu düşünürler. Bu bağlamda da etnik topluluklar
anlaşılmadan millet ve milliyetçiliğin tam olarak anlaşılamayacağı düşünürler (Akıncı, 2015: 139-143). Sosyo-biyolojik görüşün temelinde
ise üreme ve çoğalma eylemi bulunmaktadır. Sosyobiyologlara göre,
insanlar akraba-kültür ortamında doğarlar ve bir dayanışma durumuna
geçerler. Milletlerin kökenini oluşturan ise insanların yüzyıllardan beri
artık genetiklerine işleyen, edinmiş oldukları toplumsal bir arada yaşama istekleridir. (Acar, 2018a: 33-34).
Bu teorilerin hepsine bakıldığında, milliyetçilik hususunda ortak
bir kanaatin olmadığı, tek bir kavramsal çerçeve çizilemeyeceği görülmüştür. Farklı milliyetçilik anlayışlarının olması ve milliyetçilik fikrinin etkisinin geniş alanlara yayılarak artması sosyal bilimlerinin farklı
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kollarını bu olgu üzerine araştırmalar, çalışmalar yapmaya itmiştir. Bu
çalışmalarda sosyal, siyasal, kültürel, antropolojik çeşitli tartışma konuları açılmıştır.
Akademide milliyetçilikle ilgili yapılan çalışmaların ekseriyetle
çıkış noktası milliyetçilik fikrinin modernleşme süreciyle olan ilişkisidir. Milliyetçiliği ve milletleri çoğunlukla modern çağın bir ürünü olarak gören milliyetçilik kuramcıları, milliyetçiliğin milletleri yarattığını
ve milletlerin ancak milliyetçilik çağında sosyolojik bir gerçekliliğe
kavuştuğunu savunurlar (Aksakal, 2015: 203). Milletler mi milliyetçiliği yarattı yoksa milliyetçilik mi milletleri? Milliyetçilik Modern Dönem’in bir inşası mı yoksa tarihin kadim dönemlerinde izleri aranabilir
mi? Bu sorular sosyal bilimlerde akademik çalışmaların cevap aradığı
en önemli husus olmuştur. Milliyetçiliğin modern çağın bir ürünü olup
olmadığı tartışmasında farklı görüşler olsa da milletlerin milliyetçilikle
birlikte daha önemli bir sosyolojik olguya büründüğü herkes tarafından
kabul edilmiştir. Keza Modern Dönem’le birlikte millet olma şuuru
daha çok artmış ve önem kazanmıştır. Bu bağlamda milliyetçilik sosyolojik bir gereklilik halini almıştır.
Sosyolojik bağlamda bakıldığında milliyetçilik için gerekli unsurlar şunlardır; öncelikle toplumların kaderi, ortak bir geçmişin olması
(kültür unsuru) gereklidir. İkinci öncelik ise toplum içerisinde üst düzeyde bir iletişim söz konusu olmalıdır. Bu iletişimi gerçekleştirecek ve
geliştirecek iki önemli unsur ise dil ve din öğeleridir. Üçüncü husus da
toplumun bireylerinin eşit haklara sahip vatandaşlar oldukları düşüncesini benimsemeleridir. Bu hususları gerçekleştirmiş toplumlar millet
olmayı başarmışlardır (Savrun, 2018: 9). Milletler ortak değerler yani
kültür, dil, edebiyat ve tarih şuurunu kaybettiklerinde millet olma özelliklerini de yitirirler. Sosyolojinin hayli önem atfettiği bu kavramların
milliyetçiliğin de önemli paradigmaları olması, sosyoloji alanını milliyetçilik hususuna özellikle eğilmesini gerekli kılmıştır.
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Milliyetçilik ideolojisi tek bir kuramla, anlayışa ifade edilemeyecek kadar geniş bir fikir ve hareket alanı olmuştur. Sosyal bilimler
milliyetçilik ideolojisini muhtelif ayrımlara tabi tutarak tipolojilere
ayırmıştır. Bu ayrım milliyetçilik ideolojisinin farklı toplumlarda, farklı
değer yargılarıyla nasıl tanımlandığını ve yaşandığını göstermek açısından hayli önemlidir. Tipolojilerin fazlalığı ve farklılığı milliyetçiliğin
önemini bir kez daha vurgular niteliktedir. Bu varyasyonlar şunlardır:
-İlkelci Milliyetçilik		
-Modern Milliyetçilik
- Kültürel Milliyetçilik,
-Muhafazakâr Milliyetçilik,
-Liberal Milliyetçilik,
-Yayılmacı Milliyetçilik,
-Anti-Kolonyal (Sömürgecilik Karşıtı) Milliyetçilik
-Zenofobik (Yabancı Düşmanlığı) Milliyetçilik
-Irkçı Milliyetçilikler
- Diaspora Milliyetçiliği    
- Yeni Etnik Milliyetçilikler
-Teritoryal (Bölgesel) Milliyetçilik (Farklı sınıflandırmalar da
yapmak mümkün.)
Bu kavramlardan da anlaşılacağı üzere milliyetçilik, her toplumun kendi dinamiklerine göre şekillenmiş, farklı bilinç ve inanç düzeyinde meşrutiyet kazanmıştır. Milliyetçilik ideolojisi batı sosyolojisinde de daha çok Modern Dönem, kapitalizm, kentleşme, sanayileşme,
ulus devletler gibi modern süreçlerin itici bir unsuru olarak görülse de
doğu toplumlarında ve özellikle de Türk düşüncesinde bu bağlamda
daha farklı değerlendirilmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde bulunanların düşüncelerine göre milliyetçilik tarihi bir değişim ve dönüşüm
geçirmiştir fakat tarihin her döneminde olan bir fikirdir. Aksini düşünÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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mek hem milletlere hem de tarihsel bir olgu olan milliyetçilik fikri açısından çok sığ bir durumdur. Batı’nın aksine Türk düşüncesinde Türk
milliyetçiliği, Türklerin tarih sahnesine çıkması, ilk siyasi birliklerini
yani devletlerini kurmalarıyla başlayan hâkim bir görüş vardır. Tabi bununla birlikte milliyetçiliğin, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının etkisiyle başladığını düşünen görüşlerde yok değildir.
***
Türk milliyetçiliğinin doğuşunu Türklerin siyasal anlamda tarih
sahnesine çıkışı ile ilişkilendiren görüşün öncüsü yine bir akademili
olan İbrahim Kafesoğlu’dur. Kafesoğlu referans olarak Alman akademisyen Sinolog Fr. Hırth’in Çin yıllıklarından yaptığı araştırmaları
göstermektedir. Söz konusu araştırmalarda görülür ki, Orta Asya’da
kurulan en büyük Türk devletlerinden biri olan Asya Hun Devleti’nin
Başbuğlarından Çi-Çi’nin milli duygulara dayanan bir devlet anlayışı vardır. Yine Orhun Yazıtları başlı başına Türk milliyetçiliğini ortaya koyan en önemli yazılı belgelerdendir. Yazıtlarda Göktürk Kağanı,
Türkleri sevgi ve saygıyla överek Türk yurdu mukaddes Ötüken toprağına yabancının ayak basmayacağını belirterek Türkleri dünyanın
tek hâkim milleti olarak nitelendirir. Bu kaynaklardan hareketle Türk
Milliyetçiliğinin doğuşunun tarihi temelini, devlet siyasetinde bu fikri
uygulayan Göktürk Devletine dayandırılır. Göktürk Devleti’nin kutlu
hakanı Bilge Kağan’nın hayatını kaybetmesi üzerine 734’te dikilen Orhun Kitabelerinde geçen, “Ey Türk Milleti! Üste gök yıkılmaz, altta yer
delinmezse, devletini, töreni kim bozabilir?” sözleri, Türklerde bir milliyet şuurunun olduğunu, dışa karşı millet bütünlüğü, istiklali koruma
şeklinde belirmiş olan milli hakimiyet ülküsünün Türklerde oluştuğunu
ispat etmektedir (Dönmez, 2014:36-37). Türkiye’deki pek çok sosyal
bilimci bu konuda ortak kanaattedir. Yani milliyetçiliğin Türklerde kadim bir doktrin olduğu pek çok sosyal bilimci tarafından kabul görmüştür. Fakat onlarda Modern Dönem ile birlikte milliyetçilik fikrinin daha
da önem kazandığı düşüncesindedirler.
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Sosyal bilimlere dayalı milliyetçilik anlayışı bizde Ziya Gökalp
ile başlar. Gökalp, sosyolojik kavram, yöntem ve görüşlerden hareketle
milliyetçilik ideolojisine sosyal bilimler bağlamında yönelen ilk yerli
düşünürümüzdür. Bu ekolün devam ettiricisi olarak da Mümtaz Turhan
ve Erol Güngör’ü görmek mümkündür. Söz konusu isimler milliyetçilik
fikrini sosyolojinin önemli kavramları olan milli kültür ve tarih şuuru
bağlamında ele alıp konuya daha çok sosyolojik anlayışla bu noktadan
yoğunlaşmışlardır.
Ziya Gökalp’in Türkçülüğünün özünde, sosyolojinin en çok önem
atfettiği konu olan kültür ögesi bulunur. Türk milliyetçilerinin de ilk hedefi Türk kültürünü bulmalarıdır. Gökalp bu çabayı kutsallık derecesinde önemli görür (Akyüz, 2014: 13). Mümtaz Turhan’ın da milliyetçilik
anlayışının özünde milli kültür unsuru vardır. Bir milletin varlığını sürdürebilmesi, bağımsızlığını ve kimliğini devam ettirebilmesi için milli
bir kültüre sahip olması elzemdir. Erol Güngör’de yine Türk milliyetçiliğini tarih ve kültür bahsiyle açıklar ve milliyetçiliği milli birlik ve
dayanışmanın kazanılması davası olarak görür. (Dönmez, 2014: 29).
Ziya Gökalp’in başlatmış olduğu ve Mümtaz Turhan’ın devam
ettirdiği nihayetinde Erol Güngör ile iyice gelişen sosyal bilimlere dayalı milliyetçilik anlayışında, modernleşme, milli kültür unsurlarına
dayandırılarak, sosyal, ekonomik ve siyasi yapı da ilim ve teknoloji ile
güçlendirilerek (Dönmez, 2014: 30) bir ilerleme sağlanacaktır. Bu çizginin mensupları milliyetçiliği bir milli kültür meselesi olarak görürler.
Dolayısıyla bu ekolün mensuplarının milliyetçilik anlayışları ırkçılıkla
asla bağdaşmaz. Onların milliyetçilik anlayışları milli değerlere yaslandığı için halkçı, bir siyasi hareket olarak da halka dayandığı için otoriter
sitemleri reddeder. Yani bu çizginin mensuplarının milliyetçilik almayışında millet ve milli değerler esastır. Milli hâkimiyetin önüne geçecek
her türlü yapı reddedilir.
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Gökalp, Turhan ve Güngör Türk milliyetçiliğinin akademideki
sembol isimleridir. Türk milliyetçiliğini sosyal bilimler bağlamında değerlendirmiş, onu salt bir duygu ya da hissiyat olarak değil reel anlamda
sosyal bir zeminde açıklamışlardır. Akademik olarak yapılan bu çalışmalar onları sosyoloji alanında ve milliyetçilik tipolojileri bağlamında
da farklı bir yerde konumlandırmıştır (Türkmen, 2019: 86).
***
Sosyal bilimler bağlamında değerlendirildiğinde bugün pek çok
fikir gibi milliyetçilik ideolojisinin de sosyolojik olgu olarak bir değişime ve dönüşüme uğradığı muhakkaktır. Fakat milliyetçilik gerek
sosyal ve gerekse de siyasal düzlemde hem düşünsel hem de olgusal
olarak önemini muhafaza etmektedir. Milliyetçilik kanaatimizce milletleri yaratmak yerine milletlere bir şuur kazandırmıştır. Bu bağlamda
milliyetçilik diğer ideolojileri aşmış çağa damga vurmuş en önemli fikir ve harekettir. Çünkü bütün milletleri ve devletleri etkisi altına almayı başarmıştır. Sosyal bilimler bu açıdan milliyetçiliği sosyolojik bir
pradigma olarak görür.
Milliyetçilik romantik bir ideoloji değildir. Tarihsel ve sosyolojik
bir şuurla mazi ile ati arasında otantik güzergâhlar kuran bir fikir ve
hareket sistemidir. Kadim Türk milletinin ve devletinin binlerce yıllık
geleneğini sürekli kılacak, bu önemli fikrin, nesilden nesile aktarılmasında sosyal bilimlerin çok önemli girişimleri, katkıları olmuştur. Özellikle akademideki milliyetçi akademisyenlerin sayısı ve bu bağlamda
yaptıkları çalışmaların yoğunluğu Türk milliyetçiliği fikri ve hareketi
için bir övünç kaynağıdır. Türk milliyetçiliği fikri akademide yapılacak
daha nice çalışmalarla yeni nesillere aktarılacak ve bu önemli fikir payidar kalacaktır…
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MILLIYETÇILIK VE DEMOKRASI

Dr. Mehmet Mustafa KARACA

Bugün bütün dünya bir kargaşanın ve krizin ortasında durmaktadır. Küresel dünya anlayışı çok hızlı bir ivme yakaladığı sırada çok
büyük darbeler aldı. Küreselleşme şimdiye kadar finansal sorunlar, kültürel yoksullaşma ve bir örnekleşme, kapitalizmin gelişimi dolayısıyla ortaya çıkan ve ilerleyen çevre sorunları üzerinden tartışılmakta ve
eleştirilmekteyken COVID-19 salgını tartışmaya yeni bir boyut getirdi.
Bu şekliyle küreselleşme bugün daha çok ürettiği sorunlarla anılmaktadır. Bu sorunların aşılması adına yürütülen tartışmalarda öne çıkan
kavramların başında “demokrasi” veya “demokratikleşme” geliyor.
Bu sürece paralel bir şekilde, küreselleşme gerilerken milliyetçiliğin
yeninden yükselişe geçtiği de sıkça dile getirilmeye başlandı. Öyleyse
bugünün dünyasında hem demokrasinin hem de milliyetçiliğin yeniden
düşünülmesi ve bunların ilgili krizin aşılması açısından nasıl iş göreceklerinin değerlendirilmesi oldukça hayati bir öneme sahip görünmektedir. O halde, hem milliyetçilik hem de demokrasi yeni süreçte en çok
tartışılacak kavramlar olacaktır. Bu durumda ülkemizin de etkisi altına
alan küresel krizlerin aşılması adına milliyetçilik ve demokrasi nasıl
anlaşılmalı ve nelere dikkat etmek gerekir? Bunun sağlıklı bir şekilde
cevaplanması için kavramsal bir değerlendirme yapmak ve bu değerlendirmelerden sonra bazı sonuçlara gitmek yerinde olacaktır.
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Bilindiği üzere Demokrasi Latin kökenli bir kelime olup demos
ile kratos’un birleşiminden türetilmiştir. Demos o günün dilinde ‘sıradan insanlar’ veya ‘alt tabaka’yı; kratos ise daha çok egemenliği ifade
edecek sözcükler olarak kullanılmıştır. Buna göre Demokrasi kelimesi
yalın bir şekilde ‘halkın egemenliği’ olarak anlaşılabilir1. Buna paralel
olarak pek çok siyaset metni bu yönetimi “Halkın kendi kendisini yönetmesi” olarak tanımlamıştır. Gazi Mustafa Kemal’in sözleriyle tanımlayacak olursak “Demokrasi temeline dayalı hükümetlerde, egemenlik,
halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi ilkesi egemenliğin millette
olduğunu, başka yerde olmayacağını gerekli bulur. Bu bakımdan demokrasi ilkesi, siyasi kuvvetin, egemenliğin, kaynağına ve yasallığına
değinmektedir”2
Mustafa Kemal’in tanımını takip ederek daha iyi anlamak, milleti
ne olduğuna bakmak ve elbette buradan hareketle de Türk Milliyetçiliği ve demokrasi bağlantısının ne olduğunu anlayıp ortaya koymamız
gerekir. Bu soruların oldukça iyi bir şekilde cevaplarını Ziya Gökalp’ta
bulabiliyoruz. Başyapıtı olan Türkçülüğün Esasları’nda Ziya Gökalp,
Türkçülüğün Tarihçesini kısaca sunduktan sonra Türkçülük Nedir? Sorusuna bir cevap vermeye girişir. Bu bölüm şu kısa ve net ifadelerle
başlar: “Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.”3 Ve bu bölümün sonlarında Gazi Mustafa Kemal’in söylediklerini tam olarak anlamımızı mümkün kılacak satırlar buluruz: “millet, ne ırkî, ne kavmî, ne
coğrafî, ne siyasî, ne de siyasî, ne de iradî bir zümre değildir. Millet, dilce, dince, ahlâkça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani
aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluktur. Türk
köylüsü onu (dili dilime uyan, dini dinime uyan) diyerek tarif eder.”4
Hem Atatürk hem de Ziya Gökalp’in tezlerine baktığımızda her
Anthony Arblaster, Demokrasi, Çev. Nilüfer Yılmaz, Doruk Yay. Ankara, 1999, s. 27
Gazi Mustafa Kemal, Medeni Bilgiler, Ankara: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2010,
s. 52
3
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul: Devlet Kitapları, 1970, s. 16.
4
A. g. e., s. 22.
1
2
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ikisinin ifadelerinin aynı yerde buluştuğunu söylemek mümkündür.
Millet, bir ülküde buluşarak ve kendi içinde bütünlük oluşturan Gaspıralı’nın ifadesiyle “dilde, fikirde ve işte birlik” içinde olanları ifade
eder. Yirminci yüzyılda kapitalizm ve küreselleşme milleti oluşturan
bireyleri birbirinden uzaklaştırdıkça güçlendi ve en nihayetinde milletin yerini bir bütünlüğü olmayan kalabalıklar aldı ve almaya da devam
ediyor. Burada bireyselci eğilimler ile toplumsal eğilim ve değerler arasında önemli bir çıkmaz söz konusudur ve milliyetçiliğin bunun aşılması adına başvuracağı en önemli değer ise demokrasi olabilir.
Kapitalizm bireylerin iştihalarına bu denli çeldirici bir güçle seslendikçe toplum merkezli değerleri savunanların kapitalizmle mücadele
etmeleri oldukça zorlaşmaktadır. Böylesi bir durumda idealist ilkelerin
önemli bir kesimi küresel şirketlere hizmet edebildikçe hayatta kalacaktır. Sorun oldukça basittir: Herkes Türklükten ve millilikten söz eder
veya etmeyi sever ancak kimse kötü bir ürün yerine Apple kullanmaktan vazgeçmez. Ama Apple ise hiçbir zaman salt bir teknolojik ürün
olarak gelmez. Beraberinde ilgili icadın kültürünü de getirir. Burada
önemli bir çatışma ortaya çıkmaktadır ve bu ilgili çatışmanın aşılması
açısından her alanda millileşme ve demokrasi iş görmesi en olası olan
kavramların başında gelir.
Demokrasi yalnızca bir politik yönetim şekli değildir. Ayferi Göze’nin ifadeleriyle, “Demokrasi bir siyasal rejim olduğu kadar, insanlar
arası tüm ilişkilerde uygulanması gereken bir ilkedir. Demokrasi insanın kendi kendini yönetmesi, siyasal, sosyal, ekonomik baskılardan
kurtulmuş olmasıdır.” Ve en nihayetinde “Toplum yaşamında, “siyasal”, “sosyal”, “ekonomik” alanları birbirinden ayıran kesin çizgiler
yoktur”, dolayısıyla da “Siyasal” planda uygulanan demokrasi ilkesinin
sosyal ekonomik ilişkilerde de uygulanması gerekir.” 5
Demokrasi bu şekliyle gücün ve egemenliğin toplumun tümüne
Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2000, s. 408409
5
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dağıldığı bir anlayışı ifade eder. Bu tür bir yaklaşımı Amerika’da gözlemleyen A. Tocqueville bunun bir fırsat eşitliği olduğunun altını çizer
ve fırsat eşitliğinin önlenemez bir yükseliş içinde olduğundan söz eder.6
O halde bu durumda gücün kaynağının millet olduğunu kabul etmek
ve bu gücü milletin tamamına eşitlik ilkesiyle dağıldığı bir demokrasi
anlayışı ile milliyetçiliğin buluşması gerekmektedir. Aslında bu buluşmanın Türkiye siyasetinde önemli aktörlerden olan Devlet Bahçeli Bey
tarafından gerçekleştirildiğini söylemek gerekir. Zira yakın dönem Türkiye siyasetinde ülkenin karşı karşıya kaldığı krizlerde milletin sesine
kulak vermiş, milletten aldığı gücü millet adına kullanmaktan çekinmemiş ve gerekli olduğu durumlarda yine gücün gerçek sahibi olan millete
başvurmaktan çekinmemiştir.
Milliyetçilik, günümüz dünyasında küresel kapitalist hesaplar
karşısında bir birlik içinde karşı koymayı mümkün kılabilecek tek düşünce şeklidir. Zira Erol Güngör’e göre milliyetçilik aynı zamanda Batı
kapitalizmine karşı bir reaksiyon hareketidir. Ancak unutmamak gerekir ki genel anlamda milliyetçilik aksiyoner bir harekettir ve bir ülkü
birlikteliğidir ve bu ülkü birlikteliği olmadan alternatifler üretmek ve
kendi ülkülerimize yaklaşmak olanaklı olmayacaktır.
Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak milliyetçiliğin gelişmesi için mutlak bir gereklilik olup kapitalizmin vahşi şekillerine
karşı koymanın tek yolu olsa gerektir. Bunun için ise somut adımlar
atılması ve daha uzun soluklu planların yapılması gerekir. Milli duyguların beslenmediği bir milliyetçilik olanaklı değildir. Milli duyguların
beslenmesi küresel ve kapitalist aktörlere karşı koyabilir bir millet olduğumuzu gösterdiğimizde ancak olanaklıdır.
Milli kimliğin ve kültürün muhafazası ve yücelmesi ancak millettin güçlü kılınması ile mümkün olacaktır. Bütün bir milletin milli duygularını beslemek için herkese ulaşabilir zenginlikler, herkese ulaşabiAlexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, çev. Seçkin S. Özdemir, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019, s. 29
6
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len başarılar yakalamak ve herkesin bu ülke bayrağı altında emniyette
olduğunu gösterdiğimizde kısacası milli huzur ve refahı sağlamakla
mümkün olacaktır. Bu nedenle milliyetçiliğin somut, uygulanabilir ve
gerçekçi büyük işleri beslemesi ve ortaya koyması icap etmektedir.
Unutulmaması gerekir ki Türk Milliyetçiliğinin kurucuları hiçbir zaman sadece fikriyattan müteşekkil bir ülküden bahsetmediler. Unutulmamalıdır ki Gaspıralı’dan Ziya Gökalp’e; Mustafa Kemal’den Başbuğ
Alparslan Türkeş’e ülkücülüğün önde gelen kurucuları her zaman için
eylem üzere olmuşlardır. Bu nedenle Dokuz Işık doktrininde de, Atatürkçülük İlkelerinde de gelişme, ilerleme, çağdaşlaşma, teknolojik olarak batıyla rekabet edebilir olma amaçlarına uygun ilkeler var olmuştur.
Sonuç olarak bu ilkeleri salt bir slogan olmaktan çıkardığımızda
ve kelimenin gerçek anlamıyla ülkümüze ulaşmak üzere harekete geçtiğimizde Milliyetçilik sadece zaman zaman sarıldığımız bir kurtuluş
reçetesi olmaktan çıkacak ve tarihimizin derinliklerinden beslenen ve
lider ülke Türkiye gayemize ulaşmamızda yolumuzu aydınlatan daimi
bir kılavuz niteliği kazanacaktır.
Gazi Mustafa Kemal’in söylediği gibi “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası görüşme ve ilişkilerde, bütün
çağdaş milletlere paralel ve onlarla aynı uyumda bir ahenkte yürümekle birlikte, Türk toplumunun özel yaradılışını ve başlı başına bağımsız
kimliğini korunmuş tutmaktır.” Ve şunu daima hatırlamak gerekir ki,
“milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin avıdır”7

7

Gazi Mustafa Kemal, Medeni Bilgiler, s. 48
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TÜRK MILLIYETÇILIĞININ
KURUMSALLAŞMASI VE
MILLIYETÇI HAREKET PARTISI

Ziya BÖLÜK

Türk tarihinin derinliklerinden günümüze intikal eden Türk milliyetçiliği çağdaş anlamda 19. yüzyılda gelişme gösteren Türkçülük
akımı ile sistemli bir gelişim göstermiştir. 1789 Fransız İhtilalı’nden
sonra dünyaya yayınlan milliyetçilik akımının etkisi ile Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunan Müslüman ve Hristiyan tebaanın
gayr-i Türk unsurları arasında ayrılıkçı hareketler başlamış ve Osmanlı
Devleti’nden kopmak suretiyle bu ayrılıkçı ulusların bağımsızlıkları ile
sonuçlanmıştır. Gayr-i Türk unsurların bu ayrılıkçı hareketleri Osmanlı
Devleti açısından siyaseten olumsuz etkiler bıraksa da devlet ricali ve
Türk entelektüellerinin nezdinde Türk varlığının anlam ve önem kazanmasında önemli bir rol oynamış ve Türkçülük akımının doğmasını
sağlamıştır. Tanzimat devrinde ilk olarak edebi sahada başlayan Türkçülük akımının ilk izleri Şinasi ve Ziya Paşa’nın eserlerinde görülmekle
birlikte ilk önemli temsilcisi Ahmet Vefik Paşa’dır. Entelektüel bir kişiliğe sahip olan Ahmet Vefik Paşa’nın dil, tarih ve etnoloji alanında ortaya koyduğu eserler Osmanlı Türkiye’sinde Türk milliyetçiliği idealinin canlanmasını büyük katkı sağlamıştır. Ahmet Vefik Paşa’dan sonra
Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ali Suavi gibi isimlerin çalışmaları ile
edebi sahada gelişen Türkçülük akımı 20. yüzyılın başlarında fikri bir
hareket olarak gelişme göstermiştir. Mehmet Emin Yurdakul, Süleyman
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Nazif, Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Necip Asım Bey, Bursalı Tahir Bey
gibi isimler bu dönemin önemli Türkçü aydınları arasında yer almıştır.
Edebi ve fikri sahada yaklaşık yarım asırlık bir gelişme gösteren Türkçülük akımı 1908 yılından sonra İkinci Meşrutiyet’in tanıdığı cemiyet
kurma hakkı ile birlikte teşkilatlanmaya başlamıştır. Bu surette Türk
Milliyetçiliği esasına dayanan ilk cemiyet 1908 yılında Türk Derneği
adında kurulmuştur. 1911 yılında Türk Yurdu, 1912 yılında ise Türk
Ocağı kurulmuştur. 1912’de kurulan Türk Ocakları dönemin Türk aydınları için mühim bir rol oynamış ve Türk aydınlarını bir arada toplamayı başaran Türkçülük akımının en büyük cemiyeti olmuştur. 1912
yılında iktidara gelen İttihat ve Terakki Fırkasının ve Türk Ocaklarının karşılıklı olarak birbirini desteklemesi İttihat ve Terakki Fırkasının
Türkçülük yönünü ön plana çıkarmış ve böylelikle Türkçülük akımı siyasi ve idari alana taşınmıştır.
Milliyetçi aydınların ve devlet ricalinin Türkçülük akımını devletin içerisine düştüğü burhandan çıkışı için en tutarlı akım olarak görmeleri bununla birlikte 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında yaşanılan siyasi hadiselerin bu fikri desteklemesi Türkçülüğün her geçen
gün güç kazanmasına vesile olmuştur. Bunlarla birlikte Osmanlıcılık
ve İslamcılık fikirlerinin iflas etmesi nihai olarak Türkçülük akımını en
güçlü fikir haline getirmiştir. Bundan ötürü Türk milliyetçiliği Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatan toprakları işgale uğrayan Türk milletinin vermiş olduğu İstiklal savaşında tek fikri dayanağı olmuş aynı
zamanda Milli mücadele sonrasında ihdas edilen cumhuriyet rejiminin
ideolojik temelini teşkil etmiştir. Cumhuriyet döneminde de kurumsallaşmasını devam ettiren Türk milliyetçiliği bu dönemde hususiyetleri
başlıca ilkeler etrafında belirlenmiş bir millet ve sınırları belli bir vatan
mefhumu üzerinden daha somut argümanlarla şekillenmiştir. Atatürk,
Türk milletini oluşturan unsurları siyasi birliktelik, dil birliği, vatan birliği, köken birliği, kültür birliği ve tarihi yakınlık olarak belirledikten
sonra milliyetçilik anlayışını da bu unsurlar çerçevesinde geliştirmiş ve
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‘‘Ne mutlu Türküm diyene’’ ifadesi ile veciz hale getirmiştir. Atatürk
döneminde Türkçülüğün en önemli isimleri ise Ziya Gökalp ve Yusuf
Akçura olmuştur. Bilhassa Ziya Gökalp’ın fikirleri Atatürk’ü derinden
etkilemiş ve uyguladığı politikalarda önemli bir ağırlığı olmuştur.
İkinci Meşrutiyet’ten sonra dernek ve cemiyet müesseseleri ile
kurumsallaşmaya başlayan Türk milliyetçiği, cumhuriyet döneminde
kurumsallaşmasını sürdürmüştür. Türk milliyetçiliği 1946 yılında Türk
siyasi tarihinde çok partili hayatın tesis edilmesiyle birlikte kurumsallaşma aşamasını dernek ve cemiyet müesseslerinden “siyasi parti” aşamasına taşımıştır. Çok partili siyasi dönemde Türk milliyetçiliğinin ilk
parti çalışması 20 Temmuz 1948 tarihinde Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın liderliğinde kurulan Millet Partisi olmuştur. Millet Partisi programında fikri temelini “ananeci mutedil Türkçülük” olarak tarif etmiştir.
Ancak Millet Partisi’nin 8 Temmuz 1953 tarihinde faaliyetleri durdurulmuş ve 27 Ocak 1954 tarihinde tüm teşkilatları ile birlikte tamamen
kapatılmıştır. Millet Partisi’nin kapatılmasından sonra sadece iki hafta
gibi kısa bir süre içerisinde Millet Partisi’nin yöneticileri tarafından 9
Şubat 1954 tarihinde Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) adında yeni
bir milliyetçi parti kurulmuştur. Yeni kurulan CMP’de Millet Partisi
gibi programında milliyetçi bir parti olduğunu vurgulamıştır.
16 Ekim 1958 tarihine gelindiğinde ise CMP ve Türkiye Köylü
Partisi yönetimlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin neticesinde bir
tebliğ yayınlanmış ve özetle Türk siyasi yaşamına “Üçüncü bir yol”
tercihi sunmak için iki partinin birleşme kararı aldığı belirtilmiştir. Partilerin birleştirilmesi CMP’nin 19-21 Kasım 1958 tarihleri arasında yapılan 3. Büyük Kongresinde resmiyet kazanmıştır. Kongre neticesinde
Türkiye Köylü Partisi, CMP’ye katılmış ve partinin adı Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi (CKMP) olmuştur. CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı’da, CKMP Genel Başkanlığa seçilmiştir. Bütün bu gelişmelerle
birlikte 27 Mayıs ihtilalinden sonra yurtdışına sürgün edilen Başbuğ
Alparslan Türkeş 22 Şubat 1963 tarihinde yurda dönüş yapmıştır. YurÜlkü Ocakları • Eylül 2020

67

Türk Milliyetçiliğinin Kurumsallaşması ve Milliyetçi Hareket Partisi

da dönen Başbuğ Alparslan Türkeş ve arkadaşları bir takım sosyal ve
kültürel faaliyetler yürüttükten sonra 31 Mart 1965 tarihinde CKMP’ye
üye olmuşlar ve Başbuğ Alparslan Türkeş CKMP Genel Müfettişliğine
getirilmiştir. CKMP teşkilatları üzerinde kısa bir zaman içerisinde karizmatik otoritesini pekiştiren Başbuğ Alparslan Türkeş CKMP’nin 31
Temmuz 1965 tarihinde yapılan 7. Büyük Kongresinde Genel Başkanlığı seçilmiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş’in Genel Başkanlığı ile birlikte
teşkilat anlamında büyük bir güç kazanan CKMP 25-26 Kasım 1967
tarihleri arasında 8. Büyük Kongresini gerçekleştirmiş ve bu kongrede
“Dokuz Işık Doktrini” parti programına girmiştir.
Başbuğ Alparslan Türkeş’in Genel Başkanlığı ile birlikte CKMP’de teşkilatlanma ve ideolojik anlamda kazanılan dinamizm sonuçlarını kısa zamanda göstermiştir. CKMP’de kazanılan teşkilat gücü ve
ideolojik dinamizm parti içerisinde hareketliliği beraberinde getirmiş
ve partinin mevcut isim ve ambleminin siyasi temsil noktasında yetersiz kaldığı düşünülmüştür. Bu tartışmalar üzerine CKMP’nin 8-9 Şubat 1969 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Olağanüstü Kongresinde
CKMP’nin ismi “Milliyetçi Hareket Partisi”, amblemi ise “Üç hilal”
olarak değiştirilmiştir. Gençlik kollarının ambleminin ise “Hilal içerisinde kurt” olması kararlaştırılmıştır. Başbuğ Alparslan Türkeş kongrede yaptığı konuşmada MHP’nin davasını şu şeklide izah etmiştir. “ …
Biz yeni bir ahlak, yeni bir maneviyat, yeni bir iktisat davasının temsil
ediyoruz. İçimizde Tanrı Dağı’ndan taşıdığımız Ergenekon setini eriten ateş, gönlümüzde, zihnimizde Hira Dağı’ndan güneşin ışığı var. Biz
Müslüman Türk'ün öz nizamını, milli nizamını temsil eden milli hareketiz. İslam iman ve fazileti, Türklük şuur ve gururu, Türk harsı ile 21.
yüzyıl medeniyeti feza, atom, elektronik çağının yeni Müslüman-Türk
medeniyeti; davamız budur. Bu gaye ile iktidara talibiz…’’
Görüldüğü üzere 1948 yılında Millet Partisi ile başlayan Türk
milliyetçiliğinin partileşme çalışmaları 1969 yılında MHP’nin kurulması ile sonuçlanmıştır. Böylelikle Türk milliyetçiliği ‘’Parti Kurum-
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sallığı’’ kazanmıştır. Bununla birlikte MHP, Türk milliyetçiliğinin siyasi arenadaki yegâne temsilcisi olurken MHP Genel Başkanlığı makamı
Türk milliyetçilerinin yegâne temsil makamı olmuştur. 1969 yılında
kurulan MHP Türkiye’nin 12 Eylül 1980 öncesi geçirdiği çalkantılı
yıllarında Türklüğü ve İslam’ı boğmak isteyen şer güçlere karşı set olmuş ve bu uğurda binlerce mensubunu şehit vermiştir. 12 Eylül Darbesi
ile kapatılan MHP sahip olduğu rahmani davası ve imanlı güçlü kadroları sayesinde yıkılmamış ve siyasi yasakların kalkmasıyla birlikte
1992 yılında tekrar açılmıştır. 4 Nisan 1997 tarihinde Başbuğ Alparslan
Türkeş’in vefatı üzerine MHP’nin 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan
5. Olağanüstü Kongresinde Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Bey MHP
Genel Başkanlığına seçilmiştir. Siyasi mücadelesini büyük bir azim
ve fedakârlıkla sürdüren MHP, bugün liderimiz Sayın Devlet Bahçeli
Bey’in liderliğinde kutlu yürüyüşünü davam ettirmekle birlikte 50. yılına ulaşmıştır. 9 Şubat 2019 tarihinde Adana’da gerçekleşen MHP’nin
50. Yıl kutlamalarında Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey yaptıkları konuşmalarında MHP’nin kuruluşu hakkında şu sözleri dile getirmektedirler: ‘‘…Dile kolay, Bir Ülkünün Peşinde 50 Yıl” geçti. Kopan
takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı, ömürler su gibi akıp
gitti. Elden ele aktarılan, dilden dile anlatılan, gönülden gönüle akıtılan “Vazgeçilmez Yeminle 50 Yıl” geride kaldı. Böyle bir Şubat ayıydı,
tarih yine 1969’un 9 Şubat’ıydı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin
Olağanüstü Kongresi Adana’da toplanmıştı. Bir karar verilecekti, bir
adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Merhum Başbuğumuz 50 yıl
evvel bugün, Türkiye’nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir
çağı, yeni bir Ergenekon’u müjdeliyordu. Kutlu bir doğum gerçekleşiyor, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği kuvveden fiile geçiyordu.1919 Samsun’undan 50 yıl sonra yeni bir yürüyüş
başlıyor, yepyeni bir meşale yanıyordu. Ne mutlu ki, 9 Şubat 1969’ta
partimizin ismi Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Amblemimiz Üç Hilalin
mührüyle oluştu. Asırlarca kıtaları aydınlatan Üç Hilal, milli diriliş ve
milliyetçi uyanışın bir kez daha sembolü haline geldi. 1948’de kurulan
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Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne fert fert, emek emek,
etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, tomurcuk olup açıldık, zaman
içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşıp 50 yılla buluştuk. Bugün imrenilecek bir sevinci müsterih bir vicdanla yaşıyoruz. Bugün muhterem
ve müstesna bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz. Milliyetçi Hareket
Partisi’nin 50.yıldönümünü kutluyoruz. Hayırlı olsun…’’
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MILLIYETÇILIK VE DIL İLIŞKISI,
TÜRK MILLIYETÇILIĞI İLE TÜRK DILI
ARASINDAKI İLIŞKI

Av. Hakan DOĞRU*

“Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği
sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının,
kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu
görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Kısaca tarif edecek olursak duyguların, düşüncelerin sözlerle veya
işaretlerle ifade edilerek somutlaştırılmış halidir dil. Dil aracılığıyla insanlar arasında iletişim kurulur, insanlar bu sayede anlaşır, duygu ve
düşüncelerini birbirleriyle paylaşır ve sevincin de kederin de bir diğer
insana aktarımı ancak dil vasıtasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla bireyin öz
gelişimi, sosyalleşmesi ve kuracağı ilişkilerin sıhhati de ana diline hakim olmasıyla, kelime dağarcığının fazlalığıyla doğrudan bağlantılıdır.
Hatta dil ile insanın düşünce dünyası arasında doğru orantılı ve kuvvetli
bir bağ vardır; dili gelişmiş, dil bilgisi ve kelime dağarcığı fazla olan
bir insanın düşünce ve hayal dünyası da dili az gelişmiş bir insana göre
çok daha fazla gelişmiştir ve bu fark diğer insanlar tarafından kolaylıkla
ayırt edilebilecek seviyededir.1
Birey için bu denli önemli olan dil, aynı şekilde toplumlar, milletler için de önemlidir ve dahası milletler için dil hayati önemdedir.
Zira evrensel kurallara göre de bir topluluğu sosyolojik, siyasi, hukuki
*

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi
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ve tarihsel anlamda millet sayabilmek için, milleti oluşturan insanlar
arasında ortak bir dilin varlığı olmazsa olmaz bir zaruret olarak kabul
edilmektedir.
Bütün dünyaca kabul edildiği üzere, milletleri diğer milletlerden
ayıran, milletler arasında kendine özgülük sağlayan, farklılık yaratan en
önemli unsurların başında o milletin mensuplarının oluşturduğu ve kullandığı kendi dili, ortak dili, ana dil, milli dil gelmektedir. Dolayısıyla
topluluklar ortak dilleri ile yani milli dilleri ile ancak milletleşmelerini
tamamlamış kabul edilirler.
Milletleşmenin en önemli unsurlarının başında geldiğini söylediğimiz dil ile ilgili dünya medeniyetler tarihine baktığımızda tam tersi
durumlarda, yani milli dillerini kaybeden milletlerde zamanla bozulmalar yaşandığı, milli dilin zayıflamasıyla kaçınılmaz olarak milli kültürün zayıfladığı, yine milletin mensupları arasında ortak ülkülerin değerini yetirdiği ve bu seyirle birlikte bahsedilen milletlerin millet olma
vasıflarını kaybederek nihayet tarih sahnesinden silinmelerinin önlenemediği görülmektedir.
Bu hususta Hüseyin Nihal Atsız’ın “Türk Dili” isimli makalesinde “Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden
millet korkunç bir felakete düşmüştür. Dilini kaybeden milletse yok
olmuş demektir.” şeklindeki tarif ve tespiti de son derece çarpıcıdır.
Dikkat edilirse Atsız, ordusu olmayan bir milletin tehlikede olacağını fakat o millet için henüz her şeyin bitmiş kabul edilemeyeceğini ve
varlığını devam ettirebileceğini, istiklalini yani bağımsızlığını kaybeden bir milletin korkunç bir felakete düşmüş kabul edileceğini ancak
hala millet olma vasfını tamamen kaybetmiş sayılamayacağını vurgularken dilini kaybetmiş bir milletin ise yok olmuş sayılacağı yolundaki
tespiti dilin önemini en kuvvetli bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu
sarsıcı tespitin devamında örnekleyerek belirttiği “İstiklâlini kaybeden milletlerin dillerini kıskançlıkla saklamak sayesinde bir zaman
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sonra yine dirilebildiğini tarih bize söylüyor. Halbuki dilini kaybeden
bir milletin yine dirildiğine dair bir misal göstermiyor” cümlesi de bir
milletin hayatiyetinde dilin ne denli ve hatta en önemli unsur olduğunu
tartışmasız bir gerçeklik olarak ortaya koymaktadır.
Güç ve hakimiyet alanı itibariyle çok daha fazla kudretli görünen milletlerin dillerini kaybettiklerinde milletler tarihinden silinebildiklerini ve buna karşın çok daha az kudrete sahip olmasına rağmen
dillerine sahip çıkan milletlerin hala varlıklarını sürdürebildiklerini de
Hüseyin Nihal Atsız “Kudretli Asuri devleti ve milleti mahvoldu. Dilini
de kaybettiği için yalnız tarih kitaplarında okunan bir varlık olarak kaldı. Asurilerin onda biri kadar kudretli ve ehemmiyetli olmayan birçok
milletler (Lehler, Çekler, Romenler, Sırplar, Bulgarlar, Finler, vesaire)
ise dillerini saklamak sayesinde asırlardan sonra yine dirilebildiler.”
cümlesindeki örneklerle değerlendirmiş ve tespit etmiştir.
Dil konusunda yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir dilin kuvveti, dilin bir millete özgü ve kendi doğal süreci içerisinde gelişimini
tamamlayarak varolan bir dil mi yoksa kimi başka dillerin sentezlenmesinden meydana getirilmiş yapay bir dil mi olduğu, o dilin tarihinin ne
kadar geriye gittiği ve kesintisiz olarak sürüp sürmediği, dilin zenginliği ve yaygınlığı ile de doğru orantılıdır. Bu bakımdan Türkçe, dünyanın bilinen diğer dillerinin pek çoğundan daha eski bir geçmişe sahip
olması, Türk milletinin dünyada var olduğu günden itibaren ve kendi
doğal gelişimi içerisinde meydana gelen bir dil olması, farklı coğrafyalara dağılmış olsalar dahi Türkler tarafından kesintisiz bir biçimde
kullanılmış ve günümüze dek taşınmış olması, zenginliği, yaygınlığı
ve diğer evrensel kriterler itibariyle en kuvvetli ve saygın birkaç dil
arasında yer almaktadır.
Dil kavramının bireyler, topluluklar ve milletler açısından genel
itibariyle ne ifade ettiğini belirttikten sonra biz Türkler bakımından dilimizin önemine de ayrıca vurgu yapmalıyız. Türkler açısından TürkÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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çe, yukarıda belirttiğimiz tüm özellikler ve önemi taşımakla birlikte
esasen çok daha fazla bir anlam ifade etmektedir. Zira asil ve şerefli
Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı günden itibaren, binlerce yıldır ana
dilini ve ana dili Türkçe sayesinde öz kültürünü koruma konusunda tavizsiz bir yaşam sürmeyi vazgeçilmez bir ülkü olarak benimsemiştir.
Nitekim kendi milletine ve dünyaya huzur, adalet tesis etmek için var
olduğu günden beri amansız mücadelelere girmekten kaçınmayan soylu Türk milleti, çeşitli zorluklarla karşılaşmış, birbirlerinden dağınık
coğrafyalarda yaşamak durumunda kalmış, varlıklarını sürdürdükleri
yerlerin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle baskı ve zulümlere uğramışlardır. Ancak bugün dünyanın farklı coğrafyalarında; kimi kendi bağımsız Türk ülkesinde, kimi de başka hakim milletlerin topraklarında
varlıklarını sürdüren ve nüfusu dört yüz milyonu bulan Türk milletinin
mensuplarının öz dilleri olan Türkçe konusundaki hassasiyetleri, türlü
asimilasyonlara ve baskılara rağmen ana dilleri hususundaki tavizsiz
duruşları sayesinde istisnasız tamamı Türkçe konuşmakta ve bu sayede
de kültürlerini muhafaza ederek sonraki nesillerine aktarabilmektedirler.
Aralarında binlerce kilometre mesafe bulunsa da Türkler
arasındaki birliği, kardeşlik bağını, ortak geçmiş şuurunu ve birlikte bir
gelecek hayalini diri tutan, canlı tutan en önemli unsur yine Türkçe’dir.
Kısacası Türkçe, Türk’ün mazisi ile atisi arasındaki en önemli köprü ve
nesiller arasındaki sürekliliği sağlayan en hayati unsurdur.
Buradan da anlaşılıyor ki Türkçe biz Türkler için diğer milletlerde
dil kavramının ifade ettiğinden çok daha fazlasıyla bir mana taşımakta;
binlerce yıllık geçmişimizi alıp bugünlere getiren, hali hazırda bu özgüvenle yaşamamızı ve nesillerimize binlerce yılın bilgi, birikim ve tecrübesini aktarmamızı sağlayan, dört yüz milyonluk Türk dünyası olarak da bir gün mutlak hakikat olacağına tereddütsüz inandığımız Türk
Birliği, Turan ülkümüzü ebediyen canlı tutan kutlu bir bayrak vazifesi
görmektedir Türkçe.
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Dilimizin önemini en iyi idrak edenlerden, öngörüleriyle çağlar
ötesi bir bakış ve yönetim anlayışına sahip olduğu tüm otoriteler tarafından kabul edilen büyük Türk Milliyetçisi ve Türkçülüğü Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu ideolojisi olarak belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkçe konusunda son derece hassastı ve bu hassasiyete uygun olarak bizzat kendisinin talimatıyla 12.07.1932 tarihinde
Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Atatürk’ün, bugünkü adı Türk
Dil Kurumu olan teşkilatı kurmaktaki amacı “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak belirlenmiştir. Atatürk’ün
sağlığında, 1934 yılında yapılan kurultayda Cemiyetin adı Türk Dili
Araştırma Kurumu ve 1936 yılında yapılan kurultayda ise Türk Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir.
Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında Atatürk’ün gayesini daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde; Türk dilini yabancı dillerin
etkisinden kurtarmak, milli kültürü güçlendirmek, Türk dilini evrensel
bir bilim dili yapmak, dilde birliği sağlamak olduğu ve dolayısıyla bu
kurumun oluşturulmasındaki temel güdünün yine Atatürk’ün tavizsiz
bir Türk Milliyetçisi olma özelliğinin bir yansıması olduğu da net bir
biçimde anlaşılmaktadır.
Merhum Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milliyetçiliği ve Türk
Dili başlıklı makalesinde Türkçe’nin önemi ile Türk Milliyetçiliği ile
bağlantısını şu güzel cümlelerle ifade etmiştir: “Türkçenin taşıdığı
bu hayatiyeti iki yönden mânâlandırmak mümkündür: biri, Türkçenin
asırlardan beri sürüp gelen medenî cehitlerin gizli kıymetlerini sinesinde
barındırarak zengin bir kültür muhtevası kazanmak suretiyle, dünyanın
neresinde yaşarsa yaşasın, Türk Milletinin fertlerini kendi cazibesi
altında tutabilecek bir kudret ifade etmesi, diğeri de, Türk milletinin
her ne pahasına olursa olsun öz dilini feda etmeyecek kadar yüksek bir
kültür ve olgun bir millî hisle donanmış bulunmasıdır. İşte bu durum,
yani Türk’ün tabiî temayülü olan milliyetçilik duygusu ile Türkçenin
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bünyesinde mevcut büyük Türk milletini temsil kabiliyeti, çağımızın
Türk milliyetçisini anadiline gönülden bağlayan en kuvvetli faktörü
teşkil etmiştir. Bu itibarla Türk milliyetçisinin Türkçeye bakışının,
başka herhangi bir milletten bir vatanperverin kendiliğine bakışından
çok farlı olacağı tabiidir. Böyle bir anadile sahip olmakla haklı olarak
övünülecek taraflar da vardır. Evvelâ Türkçe aşağı yukarı üç bin beş yüz
yıldan beri var olan ve tarihî, kültürel hukukuna riayet edildiği taktirde,
dünya durdukça yaşaması mukadder bulunan, cihanın en eski ve en
kudretli dillerinden biridir. İkincisi, Türkçenin coğrafî bakımdan yaygınlığının taşıdığı hususiyeti başka herhangi bir dilde kolayca bulmak
mümkün değildir. Diğer diller belirli bir bölgenin muayyen sınırları
içinde kapalı bir gelişme takip ettiği halde, Türkçe ne tabiî, ne de sun’î
engeller tanımaksızın, Türk’ün nüfuz ettiği her yerde kuvvetli karakterini duyurmuş, bunun neticesinde Dalmaçya sahillerinden Çin seddine,
Tundra’lar sahasından Hindistan’a ve Mısır’a kadar uzanan iklimlerde
Türkçe konuşulur olmuştur. Türkçe, toplulukları ‘’millet’’ yapan Türk
kültürünün en belirli damgası olduğuna göre de, bütün bu ülkelerin
aslında birer Türk yurdu sayılmasında bir mahzur olmasa gerektir.”
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Türkçe konusunda en hassas, duyarlı, tavizsiz olması gerekenler Türk Milliyetçileridir. Zira Türkçe’yi
korumak Türk devletini, Türk milletini, Türk vatanını, Türk’ün şerefli mazisini ve Türk’ün gelecek hayallerini korumak demektir. O halde
Türkçe konusunda hassasiyet, duyarlılık, sorumluluk, özen yükümlülüğü Türk Milliyetçileri için olmazsa olmaz bir kural, tabir caizse yazılı
olmayan bir anayasa hükmüdür diyebiliriz.
Merhum İbrahim Kafesoğlu hocamızın da vurguladığı üzere
Türk’ün Türk Milliyetçiliği şuuru yaradılıştan gelen bir özelliğidir. O
zaman her Türk’ün en önemli ödevlerinden biri de Türkçe’yi doğru ve
zenginliğinin hakkını verecek şekilde kullanmak, sonraki Türk nesillerine aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaçla her nerede yaşarsa yaşasın bir
Türk ebeveyn, çocuklarına önce Türk dilini, Türkçe’yi öğretmeli ve dil
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konusunda asla taviz verilmemesi gerektiği bilincini çocuklarına aşılamalıdır. Türkçe’nin yanı sıra pek tabi ki yabancı diller de öğrenilmeli
ve kullanılmalı ancak herhangi bir yabancı dilin Türkçemizi etkilemesine, bozulmasına sebebiyet vermesine kesinlikle izin verilmemelidir.
Bu hususta ideal olan, her Türk’ün bahsettiğimiz bilinçle hareket etmesidir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki şu veya bu sebeple Türkçemizin
korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi noktasında herkes aynı özeni
göstermemektedir.
Türkçemiz dünyanın en güzel, en güçlü, en karakterli, en saf ve
temiz, en işlevsel ve estetik dili olmasına rağmen gündelik konuşmalarımızda ve yazılarımızda Türkçe’nin içine – yanına başka dillerden
kelimeler, eklemeler, tamlamalar sokuşturuyorsak ve bunu da bir zorunluluk veya gereklilik olarak mazeretlendiriyorsak, bir eksiklikten
bahsediyorsak buradaki eksiklik Türkçemizde değil bizdedir, bizim
Türkçemize yeterince hakim olmamamızdan kaynaklanmaktadır. Tüm
bu saydığımız olumsuzluklar ise biz Türk Milliyetçilerinin, Ülkücülerin sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır.
Önce kendimizden başlayarak Türkçemizin doğru söylenişi, tüm
zenginliğini ve gücünü yansıtacak biçimde kullanılması hususunda
şahsi hassasiyet göstermeli, örnek teşkil etmeliyiz. Daha sonra ailemiz
ve sosyal çevremizin aynı duyarlılığa ulaşmasını sağlamak için azami
uğraş vermeliyiz. Nihayetinde ise Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi,
başka dillerin etkilerinden arındırılması, gelişen çağ ve teknoloji doğrultusunda yeni Türkçe kavramların türetilmesi ve Türkçe’nin tercih
edilmesi konusundaki anlayışın bir devlet politikası haline dönüşmesini, bahsini ettiğimiz duyarlılıkların tamamının milli eğitim sistemine
işlenerek çocuklarımızın bu kültürle yetiştirilmesini ve milli dil politikası olarak kabul edilecek bu ilkelerin değişmez bir temel kural haline
getirilmesini sağlamayı hedeflemeliyiz.
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Meseleye diğer bir açıdan baktığımızda ise; Türk Devletleri
arasında ülkü birliği ve fikir birliğini tesis edip sağlamlaştırmanın ilk
koşulu Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları arasındaki dil birliğini sağlamaktır. Tıpkı Gaspıralı İsmail Beyin “Dilde, fikirde, işte birlik!” olarak tanımladığı ve sistemleştirdiği, birçok Türkçü aydının da
üzerinde hemfikir olduğu üzere Türk Devletleri ve toplulukları arasında
zaten var olan bağın, bağlantının daha da kuvvetlendirilmesi, geliştirilmesi, tüm fertleri arasında gönül, fikir ve ülkü birliğinin sağlanabilmesi
için dil birliği sağlanmalı, yani ortak bir yazı dili ve alfabe etrafında
birleşilmelidir. Tüm Türk Devlet ve toplulukları zaten Türkçe dilini,
ana dillerini kullanmaktadırlar ancak bazı soydaşlarımız ile aramızda
alfabe ve yazı dili farklılıklarının bulunduğu da bir gerçektir. Bu sebeple örneğin Türkiye’den yola çıkan bir Türkiye Türk’ü; Azerbaycan’da,
Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da, Gagavuzya’da, Irak’ta, Suriye’de, İran’da, Doğu Türkistan’da, Kırım’da ve
kısacası Türklerin bağımsız bir devlet sahibi olarak yaşadığı yurtlarda
ve bir topluluk olarak bulundukları tüm coğrafyalarda Türkçe konuşarak gündelik yaşamlarını sürdürebilecek durumdadır. Ancak yazılı metinlerin okunup anlaşılması söz konusu olduğu hallerde birbirlerinden
farklı yazı dilleri ve alfabeler (Latin, Kiril ve Arap alfabeleri) kullanılıyor olmasından kaynaklanan sebeplerle zorluklar ve kopukluklar baş
göstermektedir. Bu durum ise Türk Birliği ülkümüzün gerçekleşme zamanının uzamasına sebebiyet vermektedir. Yeri gelmişken bir kez daha
tekrar etmekte fayda var ki Türk Birliği, Turan ülkümüzün er yada geç
gerçekleşeceği konusunda en küçük bir tereddütümüz bulunmamaktadır, nasıl ki kıyamet kopmadığı müddetçe her gecenin sona erip güneşin
doğacağı ve gündüzün geleceğine inanıyorsak bir gün mutlaka Türk
Birliği’nin gerçekleşeceğine de en az o kadar ve tüm samimiyetimizle
inanmaktayız.
Türk Devlet ve topluluklarının ortak bir yazı dili ve ortak alfabe
etrafında birleşmeleri için son yüzyıl içerisinde defalarca ortak toplan-
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tılar düzenlenmiş, birçok kez de bu yönde kararlar alınmıştır. Yeni Türk
alfabesinin ve Türkiye Türkçesinin tüm Türk Devlet ve topluluklarında esas kabul edilip uygulanmaya başlanması halinde soydaşlarımız ile
aramızdaki mesafeler daha da kısalacak, birliğimiz daha da kuvvetlenecek ve ortak hayallerimiz daha da yaklaşacaktır.
Ziya Gökalp’in bütün Türk devlet ve topluluklarında Türkiye
Türkçesi / İstanbul Türkçesi kullanılmasının ne denli isabetli olacağı
ile ilgili görüşleri bu anlamda çok kıymetlidir; “İstanbul Türkçesinin
bütün Türklerce millî lisan olması bu mucize ve kutsiyetin lisana da
intikali dolayısıyladır. Fazla olarak İstanbul Türkçesi Türk lehçelerinin en güzeli, en işlenmişi, edebiyat ve ilimce en zenginidir. O hâlde
gösterilecek mânialara rağmen İstanbul Türkçesini edebî lisan ittihâz
etmek bütün Türkler için millî bir vazifedir. Bu vazife ifa edildiği zaman
bütün Türkler, lisan ve edebiyatta müşterek ve tek bir millet hâline girer.” cümleleriyle sebeplerini de izah ederek ulaşılması gereken hedefleri bizlere göstermiştir. Ayrıca Ziya Gökalp “Lisan” isimli şiirinde bu
hususu bir dörtlükle şöyle güzel anlatmıştır:
Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.
Gerek Türkiye Türkleri içindeki gerekse diğer Türk Cumhuriyetlerindeki ve topluluklarındaki Türk Milliyetçilerine bu anlamda da büyük görevler düşmektedir. Her Türk Milliyetçisi, bahsettiğimiz amaca
uygun olarak önce kendisinden başlamak koşuluyla fikir ve eylemleriyle gerekli adımları atmalı, daha sonra da milli bir bilinç oluşturulması
ile bu milli bilincin Türk devlet ve topluluklarında bir devlet politikasına dönüşüp uygulanmasını temin etmek için gerekli her türlü çabayı
sarf etmelidir.
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Türklüğün yılmaz savunucuları, her biri Bozkurt yürekli tüm
Ülküdaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımı sunarken son söz olarak
diyorum ki; dil, yalnızca dil değildir, Türkçe de yalnızca Türklerin birbirleriyle konuşup anlaşmasına yarayan bir araç değildir. Geçmişimiz
Türkçe’dir, Türkçemiz geleceğimizdir. Türklüğe, dünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkmak için hep birlikte Türkçemize sahip çıkalım.
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MILLIYETÇILIK VE KÜLTÜR

Mehmet Fatih ÖNSÖZ

“Türk Milletinin iradesinde ve korunmasında milli birlik, milli duygu, milli
kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”
GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Milletin yapı taşları bilinmeden, milliyetçiliğin ne olduğu anlaşılamaz. Önce, milleti meydana getiren maddi ve manevi unsurların
tanınması gerekir. Her toplum bir millet değildir. Millet, toplumların
hayatında, belli aşamalardan sonra gerçekleşebilen sosyo-kültürel bir
olgudur. Sözlükte Millet kavramı; “Geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte, anıları, yönelişleri ve beklentileri ile bileşmiş olan toplum”
diye tanımlanmaktadır.
Hem geçmişe hem günümüze hem de geleceğe ait olan bu birlik, maddi ve manevi alanda kendisini gösterir. Milleti meydana getiren
maddi unsurlar, soy, vatan ve emek birlikleridir. Manevi unsurlar ise
dil, din ve dilek birlikleridir. Bu maddi ve manevi unsurların bir arada
bulunduğu toplum millettir.
Milliyetçilik kavramına giriş yapmadan önce milleti meydana getiren maddi ve manevi unsurları daha detaylı incelemekte fayda vardır.
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Maddi Unsurlar;
Soy Birliği;
İnsana ait fiziki özelliklerin bütünüdür. Fiziki benzerlikler
insanları birbirine yaklaştırır. Bir toplumun aynı soydan gelmiş olması,
millî birlik açısından büyük önem taşır.
Vatan Birliği;
Vatan, milletin üzerinde yaşadığı coğrafyadır anadır. Üzerinde
yaşanılan vatan millî birliğin kurulması için gerekli bir unsurdur.
Ortak toprak parçasını paylaşmak insanlar arasında duygu ve düşünce
bakımından kaynaşmayı sağlar. Bu kaynaşma da ulusal bir dayanışmaya dönüşür. Bir toplumun millet olabilmesi için yaşadığı toprağa vatan
olarak sahip çıkması gerekir.
Ekonomi Birliği;
İnsanların varlığını sürdürebilmesi için üretimde bulunması ve
ürettiklerini paylaşması gerekir. Endüstrileşme, milletlerin oluşumunu
hızlandırmıştır. Milleti oluşturan insanlar ekonomik yaşamda ortak
çıkarlar etrafında birleşip millî çıkarlarını korumak zorundadır.
Ekonomik etkinlikler insanları birbirlerine yaklaştırır.
Manevi Unsurlar;
Dil Birliği;
Milli birlik açısından dil çok önemlidir. Milli dil yalnızca yaşayanlar arasında iletişim aracı olmakla kalmaz, milleti geçmişiyle ve geleceğiyle birleştirir, bütünleştirir. Milli dil neredeyse tek başına millet
demektir. Bir kültürden öbürüne en kolay ve kısa zamanda intikal eden
unsurlar iletişimi en kolay olanlardır. En kolay iletilenler ise doğrudan
doğruya idrak edilen nesneler, yani maddî unsurlar ve davranışlardır.
Kültür bir inançlar, bilgiler, his ve heyecanlar bütünüdür; yani maddî
değildir.
Dilini kaybedenlerin milliyetini de kaybedecekleri tarihi bir gerçektir. Özellikle dil konusunu işleyen ve “Dilde, Fikirde, İşte Birlik”
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cümlesini tarihe kazandıran İsmail Gaspıralı ‘Dilde birlik derken kastettiği dünya üzerindeki bütün Türklerin tek vücut hâline gelmesidir. O,
dünya üzerindeki Türklere ayrı birer milletmiş gibi adlar verilmesinin,
Türk milletini bölüp parçalama oyununun ilk perdesi olduğunu; oyunun
ikinci perdesinde de Türk milletinin yok edilmesinin sahneleneceğini
daha genç yaşlardayken fark etmiş, bu oyuna karşı nasıl davranılacağı
hususunda fikir yürütmeye başlamıştır. Çünkü dilleri ellerinden alınan
milletler tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdurlar. Bu yüzden milleti
meydana getiren ana noktalardan birisi de dil ve dil birliğidir.
Din Birliği;
Her milletin bir dini vardır. İnsanlar aynı dine bağlı oldukları için
birbirlerini severler. Aynı dinî inancı paylaşan insanlar arasında bir yakınlık ortaya çıkar. Bu noktada din, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren
dayanışmayı sağlayan bir güç hâline gelir.
Tarih Birliği
Aynı topraklarda yüzyıllarca birlikte yaşamak, ortak amaçların ve
ideallerin oluşmasını sağlar. Bu durum, insanlarda bir tarih bilincini yaratır. Tarih bilinci de millî birlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.
Millî birlik bilinci ise millet olmada etkilidir.
Kültür Birliği
Tarihsel süreçte bir arada yaşayan insanlar ortak bir kültürü de
yaratırlar. Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden oluşan bir bütündür. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayırt
eden özel bir hayat tarzını da belirler. Toplumsal değerler, normlar bu
kültürle gelişir, değişir ve aktarılır. Bireyler, bu süreç içerisinde toplumsal kimlik geliştirirler. Kültür birliği, sağladığı dayanışma ile milletin oluşmasında ve varlığını devam ettirmesinde önemli etkenlerden
biridir.
Ülkü Birliği
Muhakkak ki milliyetçilik kavramının oluşmasında ülkü birliğinin yadsınamaz bir katkısı vardır. Millet bireylerinin aynı iradeye sahip
olması milletin birliği ve bütünlüğü için büyük önem taşır. Maddi ve
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ruhi birliklerin gayesi, bireyleri ülkü birliğine ulaştırmaktadır. Bir milletin ülkü birliğine ulaşması için, maddi ve manevi birliklerin hepsi olmasa da birkaçının bulunması gerekir. Bunlardan hiçbiri bulunmayacak
olursa, milli irade meydana gelmez. Bunlardan her birinin tam ve güçlü
olmaları halinde millet varlığı sağlam temellere oturmuş olur. Bizim
milletimizin yeni yapılanması Orta Asya’dan gelen Oğuz Boylarının
Anadolu’ya yerleşmeleri ile kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatan ve bu köklü kültür temelleri üzerine kurulmuştur. Bu iklimde oluşan
milli birlik, hep bu iki kaynaktan beslenmiştir.
Millet, canlı varlıktır. Her canlı gibi, o da sağlıklı yaşamak ister,
içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı kendisini korumaya çalışır. Dil,
din, ekonomi ve ülkü birliğinde görülebilecek aksaklıklar, millet bünyesini rahatsız eden bir hastalık demektir. Maddi ve manevi değerlerimizi koruyarak milletimizi de korumuş oluruz.
Ülkü Birliği’nden bahsederken ‘Milliyetçilik’ olgusundan
bahsedilmesi gerekir. Milliyetçilik bağlı bulunduğu milletin temel
değerlerini koruma bilincidir. Milli değerlere yönelik hastalıklara karşı
milleti korumak, bu uğurda mücadele vermek, vatan savunması kadar
kutsal bir görevdir. Milliyetçilik ne kendisine zıt fikirlere karşı doğmuş
bir tepki hareketidir, ne de birtakım tezlerin anti-tezidir. Milliyetçilik
kendi başına bir dünya görüşü fikir sistemi olarak başlı başına bir tezdir.
Milliyetçilik bir vasıta değil, gayedir. Metot değil, öz ve muhtevadır. [1]
Başbuğumuz Alparslan Türkeş Dokuz Işık’ta Milliyetçiliği şu şekilde anlatmaktadır; “Türk Milliyetçiliği, Türk Milletinin kendi varlığını meşru savunma isteğinden, meşru savunma duygusundan doğmuş
bir şuur ve duygudur.” şeklinde tanımlamıştır. [2]
Bilindiği gibi milliyetçilik bir memleketteki millî kültüre dayanır. Milleti oluşturan unsurların başında dil, din, ülkü birliği gelir.
Genel olarak ele aldığımız milleti maddi manevi oluşturan unsurlar
kültürümüzün de ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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Bu bağlamda milliyetçilik ve kültür olgularını da birlikte incelememizde fayda vardır. Konuyu Türk Milliyetçiliği üzerinden açıklayabiliriz.
Türk Milliyetçiliğinin fikir öncülerinden Erol Güngör’ün milliyetçilik ve kültür bakış açısını incelediğimizde, yayımlanmış yazı ve
kitaplarının başlıklarına da yansıdığı üzere düşünsel üretiminin odağında milliyetçilik, Türk kültürü, kültür değişmeleri, Batılılaşma gibi
konular yer almaktadır. Gerek imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde, gerek temas kurulması kaçınılmazlaşan Batı kültürüyle etkileşim ve buna paralel gelişen modernleşme süreçlerinin getirdiği sorunlar
karşısında, Türk toplumunun ve milliyetçilerinin nasıl bir yol tutmaları
gerektiğine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı çözümlemeler yapmış ve reçeteler önermiştir.
Erol Güngör’ün, kendi ifadesiyle Türkiye’nin kültürü ve sosyal
yapısı üzerinde temellenmiş milliyetçilik anlayışının çerçevesi, Ziya
Gökalp ve onun fikirleri üzerinden hareket eden Mümtaz Turhan tarafından oluşturulmuştur. Erol Güngör milliyetçiliği Türk milletinin
kendine özgü, diğer milletlerden ayırıcı bir kültüre sahip olduğu kabulünden yola çıkmaktadır.
Tarih boyunca Türk milletini bir arada tutan temel ve can alıcı
faktör, Türklerin kendi öz niteliklerinden kaynaklanan hasletler ile daha
sonra tanıştıkları İslam’ın verdiği katkıyla zenginleşip kökleşen Türk
kültürüdür.
Güngör’e öncülük eden Gökalp’in kültür-medeniyet ayrımı konusundaki görüşlerini incelendiğinde, Gökalp’in yaptığı tasnifi şöyle
özetleyebiliriz.
• Medeniyet uluslararası niteliktedir, kültür millidir.
• Medeniyet bir milletten başka milletlere geçebilir ancak kültür
geçmez.
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• Bir millet, medeniyetini değiştirebilir ancak kültürünü değiştiremez.
• Medeniyet, iktisadi, dini, hukuki, ahlaki vb. fikirlerin toplamıdır.
• Kültür, dini, ahlaki duyguların ürünüdür.
Güngör, Gökalp’in kültür ve medeniyetin birbirinden ayrılabileceği yönündeki fikirlerine, hocası Mümtaz Turhan’ın Kültür Değişmeleri isimli kitabındaki analizleri yardımıyla kısmi itirazlar getirmektedir.
Turhan’a göre milli kültürler, her medeniyetin çeşitli manzaralarından
ibarettir. Milletler arasında alışverişi mümkün olabileceği söylenen medeniyet, her millette kendine özgü bir kimlik kazanır.
Güngör kültürü, medeniyetin toplumlara intikal ediş tarzı olarak
ele alır. Dolayısıyla medeniyetin kültürler arasında standart bir dolaşımından söz edilemez. Eğer milletimize ve milliyetçiliğimizin devamını
sağlamak için bir koşul olursa ilk koşul kültürümüzü korumak olmalıdır.
Milliyetçilik düşüncesi temelinde dışarıdan gelecek her darbeye
karşı kültürü değerleri ve kimliği korumakla anlam kazanır. Kişileri
millet ve milliyetçi yapan özellikler bu başlıklarda belirtilebilir.
Kültür bir milletin kendi hayati problemlerini çözmek üzere denediği ve uzun yıllar içinde standart hâle getirdiği usuller ve vasıtalardır. Toplumu tanıma ve diğer toplumlardan farklı kılan temel unsur olan
kültürde ise tutum ve davranışlara önem vermektedir. Daha önceden de
incelediğimiz Erol Güngör, “Millî kültür” kavramından ise bir milletin
maddi ve manevi bütün kıymet hükümlerini anlamaktadır.
Türk milleti yüz yıllardır süregelen tarihin en köklü kültür mirasına sahip milletlerindendir. Yine Türk milleti tarih sahnesinde çıktığı
günden bugüne kültürüne sahip çıkmış ve gelenek ve göreneklerini
günümüze aktarmıştır. Milli Kültürümüze ve Kimliğimize sahip çık-
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mak dün olduğu gibi bugün de çok büyük önem arz etmektedir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in dediği gibi “Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce,
manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.” Milliyetçi Türk gençliği
olarak bizlerin de temel vazifesi, milletimizin yapı taşı olan milli kültürümüze sahip çıkmak, günümüz şartlarında kültürümüzü korumak ve
muhafaza etmektir. Gelişen dünya şartları ve yozlaşan günlük yaşam
milli kültürümüz, örf adet ve geleneklerimize ne kadar zarar verse de
Türk milletinin feraseti, ahlakı ve köklerine bağlılığı üzerinde oynanan
tüm oyunları yenebilecek güçtedir.
KAYNAKÇA
[1] Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Milliyetçilik Ülkücü Aydınlar, İstanbul s.17.
[2] Alparslan Türkeş, Dokuz Işık, İstanbul s. 58.
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Giriş
Milliyetçilik hissiyatı insanlık tarihi boyunca tarihin yürütücü amilliğini yapmış, bilhassa 19. yüzyıldan sonra modern bir forma
bürünerek bir fikriyat, ideoloji haline gelmiştir. Bu hissiyat post yapısalcıların iddia ettikleri gibi bir anda ortaya çıkmış değildir. Yalnızca
Türk tarihinden örnek verecek olursak Orhun Abideleri’nde geçen ifadeler ile Kaşgarlı Mahmud’un meşhur lügatının sac ayağı olan fikri,
milliyetçilik fikrinin ilk nüveleridir. İbn-i Haldun’un “neseb asabiyesi”
olarak literatüre soktuğu kavramı ise bu hissiyatın, fikriyatın ilk rasyonel çözümlemesidir. İnsanlarda tabii ve fıtri bir hal olarak var olan bu
hissiyatın bir fikriyata dönüşmesi, estetize edilip, rasyonel olarak ifade
edilmesi ise 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.
Üzerinde hayli ihtilaf bulunan, tanımlaması bir hayli müşkül olan
“millet” ve “milliyetçilik” terimlerini, kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Millet, aynı tarihi köklere sahip, benzer acılar ve sevinçler yaşamış, ortak bir ülküye bağlı, aynı dili konuşan, aynı kültüre, gelenek ve
göreneklere bağlığı toplumsal bir formdur. Milliyetçilik ise bu formu
korumayı hedefleyen, mensuplarını birbirine bağlamayı amaçlayan ve
onların bekasını ülküleyen fikirdir.
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Monarşist idarelerin yavaş yavaş yerlerini milli devletlere bırakmasıyla birlikte başlayan uluslar çağında “milliyetçiler mi milletleri var
ederler, milletler mi milliyetçileri var ederler” sorusu çokça sorulan
bir soru olmuştur. Bu sual ile bağlantılı olarak, ulus devletin idaresini
yapmakta olan milliyetçilerin, tek bir demos ve tek bir millet var edebilmek arzusuyla klasik eğitim yoluyla, bu anlayışlarını halka yaymaya
çalıştıkları müşahede edilebilir.
Tarih ve Eğitim
Millet an içinde var olan bir toplumsal olgu olmaktan ziyade,
Yahya Kemal’ce ifade edecek olursak “kökü mazide olan ati”dir. Bu
bağlamda milliyetçiliğin klasik eğitim yoluyla verilebileceği en mühim
kanalın tarih bilimi olduğu kuşkusuz ortadadır. Zira tarih, bir milletin
acılarının, hüsranlarının, üzüntülerin yattığı bir mezardır. Aynı zamanda
o milletin şaşalı günlerinin, kudretli zamanlarının da kaynağıdır. Tarih
eğitimi yoluyla, klasik eğitim görmekte olan vatandaşlar atalarının birlikte yaşadığı acıları müşahede edebilmektedirler ki acı insanoğlunu bir
araya getirebilecek yegane duygudur.
Tabiatta her ne ki tanımlanmıştır, onun bir muadili ve bir tefrik
noktası vardır. Kısaca söylersek bir ötekisi vardır. Milletlerin tek tek
bölünmelerinin nedeninde de bu öteki düşüncesi hakimdir. Tarih eğitimi
verirken kimi ulusların, milli bilinci var etmek amacıyla bu öteki üzerine
bir kimlik inşa ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda atı evcilleştirmek
suretiyle ilk kez diğer milletleri görerek öteki ile tanışan Türkler, tarihte
millet olabilme bilincine en erken kavuşan toplumlardan biri olmuştur.
Ancak ötekiler üzerinden kendini tanımlamak ile kendini tanımlamak
için tek bir ötekiye ihtiyaç duymak arasında büyük bir fark vardır. Bizce
birincisi, ikincisi hilafına ruhen sağlıklı, insanlığa katkı sağlayacak ve
milleti için yararlı olabilecek bir eğitim metodudur. Bugünkü Balkan
uluslarının, Ermenilerin ve sair birçok milletin tarih eğitimi verirken
ikinci yöntemi kullanmaları ve kendi kimliklerini “Türk ötekisi” üzeÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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rine yoğunlaştırmaları, tarihlerini Türklerin, onların yaşadığı topraklar
üzerindeki tahakkümü ile başlatmaları ve tarihi vesikalara aykırı bir şekilde Türk imajı çizmeleri evvela toplumsal bir inkıraza, ikincileyin kin
ve nefret ile beslenen birer topluma dönüşmeye neden olmaktadır.
Bunların yanı sıra milli tarih aktarılırken yapılan ikinci ameliye o
toplumun güçlü, kudretleri zamanlarını anlatmak, arzulanan bir geçmiş
inşa etmek ve böylece o milletin fertlerine büyük birer millet oldukları fikrini aşılamak vardır. Çoğu devletin, eğitimde bu metodu seçtiği
görülebilir. Millet bir nedenden ötürü kötü duruma düşmüştür ancak o
kudretli günler bir kez yaşandıysa, tekrar yaşabilirdir. Tarihi şahsiyetler
bu sırada sivriltilir, kült haline getirilir ve birer ulusal kahramana dönüştürülür. Aynı zamanda yaratılan bu imajla birlikte istenilen vatandaş
da simgelenmektedir. Sırpların tarihinde büyük bir yer tutan Milos Obilic, Sırplar için iyi bir Sırp olabilmek için olunması gereken insan tipini
karakterize eden bir mahiyet almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Tarih Eğitimi
Türkiye devletinin rejim değişikliğine giderek cumhuriyet idaresini benimsediklerinde, devletin kurucu kadrosu milliyetçiler idi. Kurucu
lider olan Mustafa Kemal Atatürk eşi görülmemiş bir şekilde milliyetçiliğini ikrar etmiş ve her politikasını milliyetçiliğe müteallik bir şekilde
gerçekleştirmiştir. Ortaya koymuş olduğu tüm ilkeler, dolaylı yoldan
milliyetçiliğe bağlanmıştır. Milli tarih eğitimi onun döneminde en fazla
mesai harcanan alanlardan biri olmuş, Türk tarihini yalnızca İslamiyet
sonrasıyla değil bütüncül bir şekilde ele alan bir anlayış gerçeklemiş,
Türklerin tarihi binlerce yıl geriye götürülmüştür. Tarih Kongreleri’nde
bu hususlar tartışılmış, alınan kararlar ve bulunan bulgular ders kitaplarında öğretilmeye başlanmıştır. Türkiye’de tarih eğitimi işbu saydığımız iki tarih anlatım biçimini de kararınca kullanmıştır. Öyle ki, milleti
birbirine bağlayacak acılar, bir diğer millete kin ve nefret duygusuna
neden olmayacak şekilde işlenmiş ancak daha çok Türklerin medeniye-
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te ve insanlığa katkısı ve yüksek insani vasıfları üzerinde durulmuştur.
Balkanlarda Yunan ve Bulgarların gerçekleştirdiği mezalimler, gerçekleştirilen göçler ile doğuda Ermenilerin yapmış oldukları katliamlar
sathi olarak aktarılma yolu tercih edilmiştir. Türk tarihi, Sümerler ile
başlatılmış, o günlerden bugüne Türklerin uygarlık tarihi içerisindeki
yeri berkitilmeye çalışılmış, askeri zaferler üzerinde durulmuş, İbn-i
Sina, Farabi, Ali Kuşçu gibi bilim, ilim insanları yahut da filozoflar
Türk milleti için birer örnek şahsiyet, idealize edilmiş vatandaş haline
getirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını
tanıdıkça büyük işler başarmak için kendinde güç bulacaktır” sözüne
paralel bir tarih anlatımı tercih edilmiştir.
Her devletin bir eğitim politikası ve eğitim felsefesi vardır. Devletler, vatandaşlarına arzu ettikleri bir kimlik kazandırmak ve ideal bir
vatandaş ortaya çıkartmak için eğitim verirler. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti de kuruluş yıllarında bir eğitim politikası ve felsefesiyle hareket etmiştir. Cumhuriyet rejimi idaresi devlet sınırları içerisinde Türk
milletinin dışında üç azınlık grubunu tanımıştır. Bu unsurlar Yahudiler,
Ermeniler ve Rumlar olmuştur. Bu millet dışında kalan ve Anadolu topraklarında yaşayan Müslüman kökenli Kürt, Arap, Çerkes, Laz, Arnavut ve sair etnik unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türk
milletinin birer unsuru kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin eğitim politikası ve tarih eğitimi bu zaviyeden bakıldığında evvela
bu unsurların terkibiyle tek bir millet var etmek olmuştur. İkincileyin,
devletin eğitim felsefesini “modern, bilim ve teknikle dizayn edilmiş
bir zihni yapıya sahip, aynı duygulara, aynı ülkülere sahip, aynı dili
konuşan ve aynı kültüre bağlı, geçmişten kopmayan ve geleceğe uygun
adımlar atan bir ulus var etmek” olarak açıklayabiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim politikasında Türklerin
tarihinin antik uygarlıklar ile başlatılması, Anadolu uygarlıklarını kuran
insanların Türklerin ataları olduğu, Sümerlerin Türk oldukları tezleri
refleksif bir tarih yazımının tezahürüdür. Bin yıldır Anadolu topraklaÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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rında ikamet eden Türk milleti, Avrupa merkezli tarih yazıcılarının ırkçı
yaklaşımları neticesinde, tarihte bir varlık gösterememiş, medeniyete
bir katkı sunmamış barbar bir topluluk olarak tanımlanmaktaydı. Ayrıca
dilleri Hint-Avrupalı dil ailesine mensup olmayan milletler geri milletler olarak ifade edilmekteydi. Türk milletine derin bir saygı besleyen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağındaki tüm bu iddialardan kaynaklı
Türklerin medeniyete yaptığı katkıları aktaran ve Türk milletine güven vermeyi amaçlayan bir eğitim modeli benimsemiştir. Türkçe, Güneş-Dil Teorisine göre konuşulan tüm dillerin çıkış kaynağı görülmüş,
eski uygarlıklar Türkler ile özdeşleştirilmiş, başkent Ankara, Hititler
ile bağlantılandırılmış ve Türkler bu kavmin torunları görülmüştür. Zamanla terk edilen bu görüşlerin, Avrupalı tazyiklerine karşı geliştirilen
bir refleks olduğu gayet açıktır.
Sonuç
Sosyolojik bir olgu olarak millet, sosyal bilimlerde ifadesi en güç
yapılan kelimelerden ve kavramlardan birisidir. Modern çağlara kadar
hissi bir şekilde kendini göstermiş ama su yüzüne modernite ile birlikte
çıkmış olan milliyetçilik ise üzerinde en fazla tartışılan fikirlerden biri
olmuştur. Uluslar Çağı ile birlikte milliyetçi devlet idarecileri eğitim
politikalarında milletlerini idealize etmek için tarih eğitimi vermişler ve
tarih eğitiminin üzerinde bizatihi durmuşlardır. Zira fizik, kimya ve sair
ilim dalı bir milleti var etme iktidarından mahrum iken tarih eğitimi bir
milleti hem var edebilir hem de veriliş şekliyle onu bir forma sokabilir.
Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti idarecileri, devletin kuruluşuyla
birlikte milli bir tarih aktarımını klasik eğitim kurumlarında gerçekleştirmeye başlamıştır. Dışarıdan gelen tazyikler ve Türk milletinin barbar
olarak tesmiye edilmesi neticesinde refleksif bir şekilde antik uygarlıklar Türkler ile irtibatlandırılmış, İslamiyet Öncesi dönem ders müfredatlarına alınmış ve vatanı ile milletini seven, çağdaş, medeni Türk
vatandaşı oluşturulmak istenmiştir.
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ÜRETIM VE MÜLKIYET
İLIŞKILERI BAĞLAMINDA TÜRK
MILLIYETÇILIĞININ EKONOMI
POLITIKASI
Rümeysa ATASEVEN

İnsan hayatı doğum, büyüme, ölüm üçlüsü çizgisinde basite
indirgendiğinde bu süreçte varlığını sürdürebilmek adına üretime
katılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Varlığını sürdürebilme
noktasında gerek duyulan üretim faktörü beraberinde mülkiyet
kavramının oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Mülkiyet kavramı da zamanla ortak mülkiyet, özel mülkiyet
gibi farklı kollara ayrılarak günümüze kadar süregelen mülkiyet
tartışmasının fitilini ateşlemektedir. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
ile birlikte mülkiyetin özel ya da ortaklaşa olması konusunda tartışmalar
meydana gelmiş, mülkiyetin yaratıcıya ait olduğu ancak insanların onun
mallarına emanetçi olarak getirildiği görüşünden yola çıkılarak, özel
mülkiyetin dinler tarafından yasaklanmadığı görüşü ortaya konmuştur.1
Bakır Çağı’ndan itibaren dinsel ya da sosyal farklılıklar
çerçevesinde şekillenen mülkiyet kavramının 20. ve 21. yüzyılda farklı
paradigmalarla değişim sergilediği görülmektedir. Bahsi geçen zaman
aralığında ekonomide, bilimde yaşanan gelişmelerin sadece ülkeleri
değil dünyayı da değiştirdiği gözlemlenmektedir. Özellikle Büyük
Buhran akabinde işsizlik had safhaya ulaşmış, sonraki süreçlerde
Güriz, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, Ankara, 1969, s.52-54.
1
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birtakım ekonomistler tarafından ortaya atılan modeller benimsenmiş
ve refah devlet seviyesine ulaşmak hedeflenmiştir. Küreselleşme
kavramının hayatımıza girmesiyle bilim ve teknolojideki sıçramalar
gözler önüne serilmiş, ülkeler arası sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu da
mülkiyet kavramının farklı bir şekle bürünmesine zemin hazırlamıştır.
Öyle ki bu minvalde bahsi geçen kavram yalnızca taşınır ve taşınmaz
mallarda değil, aynı zamanda entelektüel mülkiyet olarak fikir,
yetenek, bilgi, patent vb. konularda da belirgin hale gelmektedir. İçinde
bulunduğumuz çağda sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte
mülkiyetin, sahipleri tarafından topluma ulaşması kolaylaşmıştır.
Bireyler sahip oldukları düşünceleri kolaylıkla ve özgürce paylaşma
alanı bulmuşlardır. Üretimde en değerli girdi bilgi, fikir ve icat olmuş;
bu bağlamda mülkiyetin giderek daha da bireysel hale geldiği ve sosyal
medya ile aktarılan bir düşüncenin, bir cümlenin mülkiyet haline
dönüştüğü açıkça görülmektedir.2
İktisadi gelişmenin belirleyicileri veya bileşenlerini araştıran
birçok çalışmada bireysel özgürlüklerin teminatı olan mülkiyet
haklarının önemine vurgu yapılmaktadır. Araştırmalar, özellikle yabancı
yatırımcıların mülkiyet hakkının zayıf olduğu ülkelere yatırım yapmaktan
kaçındıklarını işaret etmektedir. Zira iktisadi kararlar alınırken üzerinde
durulması gereken en önemli risklerden biri belirsizliktir. Yatırım
kararlarının alınmasında önemli bir role sahip olması hasebiyle mülkiyet
haklarının korunması, yatırımlar kanalıyla ülkelerin ekonomik büyüme
performanslarını etkilemektedir.3 Ancak ülkeler ekonomik büyüme
sağlarken milli kültür kavramından da uzaklaşmamalı, bir toplumun
kültür ve milliyet bilincini kaybettiğinde gelecekle ilgili sıkıntıların
da baş göstermeye başlayacağı unutulmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal
Dinler, Elvin ve Eylül Çalışkan, Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Deneme,
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, sayı 77, S.444-445446.
3
Karhan, Gökhan ve Mücahit Çayın, Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyüme Üzerine
Rolü: Ampirik Bir Uygulama, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Elektronik Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s.247.
2
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Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra konuyla ilgili şu sözleri sarf
etmiştir:
“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri
ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet
de o kadar kuvvetli olur.”
Atatürk’ün bu veciz ifadesinde de anlaşıldığı üzere, Cumhuriyetin
ve Türk milletinin bekası bu değerlerin sağlam temeller üzerine inşa
edilmesi ve sürdürülmesi ile mümkündür. Bu minvalde cumhuriyet
döneminde Atatürk tarafından milli ekonomi politikası benzeri bir
proje uygulanmış, ithal girdiler yerine yerli üretim tercih edilmiş ve
özendirilmiştir. Dönemde uygulanmış olan bu milli ekonomi sistemi ile
amaç, bir ülkenin ekonomisini diğer ülkelerden bağımsız kılma çabası
olmuştur. Hali hazırda da izlenmesi gereken yol, ihtiyacı olan mamul
ve/veya ara girdileri üretebilen bir ülke konumunda olmak arzusu ve
çabasında olmaktır. Bu durum kendine yetebilirliğin yanı sıra diğer
ülkelere karşı da ekonomik bağımsızlığını ispatlamayı da beraberinde
getirecektir. Ekonomik istikrarda amaç yalnızca günü kurtarmak değil,
geleceği de öngörüp bu minvalde hareket etmektir. Milliyetçi ekonomi
politikası ile milli üretim modeli benimsenerek ithalat ve ihracat
arasındaki dengeyi sabit tutmak hedeflenmeli ve yerli malı tüketimi
esas alınmalıdır. Bugün kalaşnikof denildiğinde akla Afrika değil Rusya
geliyorsa, puro kelimesi duyulduğunda zihnimizde ilk çağrışan ülke
Küba oluyorsa, suşi denildiğinde Brezilya değil de Japonya aklımıza
geliyorsa Türk Milliyetçileri de teknolojide, gıdada, giyimde sektörde
kendine yetebilen ve dünyaya rüştünü ispatlamış yerli ve milli hedeflere
odaklanarak katma değer oluşturmalılardır. Bu hedeflerin reçetesi
merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından “Dokuz Işık”
olarak Türk Milletine sunulmuştur. 1960’lı yıllarda Başbuğ Türkeş’in
siyasi arenada sahneye çıkışını yalnızca dönemin çalkantılı koşulları
göz önünde bulundurularak ‘’güvenlik’’ endeksli aksiyon alma girişimi
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olarak değerlendirmek son derece sığ bir görüş olacaktır. 1965 yılında
ortaya koyduğu “Dokuz Işık” doktrini bu konunun günümüze ulaşan
delillerindendir. Bu reçetenin muhtevası açıkça göstermektedir ki
Dokuz Işık, Türk milliyetçiliğinin ekonomi politikasının omurgasını
teşkil etmektedir. İlimcilik, Toplumculuk, Köycülük, Gelişmecilik ve
Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik gibi kavramların muhtevası
doğrudan ekonomiye işaret etmektedir.
Büyük Türk Milliyetçisi Ziya Gökalp’ın de iktisadi sistem
tasvirinde hem özel hem de kamusal mülkiyet rejimlerine yer verilerek,
fazla kârların kamu tasarrufları yoluyla sosyal projelere harcanabileceği
şeklindeki görüşleri, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uzun yıllar
hâkim iktisat konumuna gelen devletçi ekonomik sistemin temellerini
teşkil etmektedir. Ziya Gökalp’ın iktisadi milliyetçiliğe bakışında da
aynı Almanya’da Friedrich List’in, ABD’de Alexander Hamilton’ın
fikirlerinde olduğu gibi millî sanayinin inşası ve korunması temel yer
tutmaktadır. Gökalp, İngiliz açık kapı siyasetinin (liberal dış ticaret
politikaları) ülkemiz için uygun bir politika tercihi olmayacağını,
bu politikanın millî mefkûre ilan ettiği millî sanayinin gelişimini
sekteye uğratacağını belirtmektedir. Gökalp, iktisadi milliyetçiliğe
dair fikirlerin, norm-fikir düzleminden çıkarılıp hayata geçirilebilmesi
için “Öncelikle Türkiye’nin iktisadi gerçeklerinin tespit edilip daha
sonra bu objektif tetkiklerden millî iktisadımız için ilmî ve esaslı bir
program yapılması gerektiğini” belirtmektedir. Şüphesiz, Gökalp’ı
1980’lerin başlarına kadar etkisini hissettiren “devletçi” iktisadi bakış
açısına götüren temel neden, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldan
başlayıp 1. Dünya Savaşı sonundaki tasfiyesine kadar olan süreçte
iktisadi yapının oynadığı menfi roldür. 1980’de alınan 24 Ocak ekonomi
kararlarıyla Türkiye’nin bu manada bir dönüşüm geçirmeye başladığı,
bununla birlikte daha evvelki yapının iç piyasada miras bıraktığı
kartelci üretime dayalı, rahat, millete ve tüketiciye pek itibar etmeyen
yapının da hemen kırılamadığı görülmektedir. Piyasaların kısa sürede
rasyonelleştirilemeyişi ve söz konusu anti-rekabetçi yapının tasfiye
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edilemeyişi, bu sefer, diğer faktörler yanında, 1996 yılında katıldığımız
sanayi ürünlerindeki gümrük birliği uygulamasının nedenlerinden
birisi olmuş; dış ticaret politikamız egemenlik yetkimizin büyük ölçüde
AB’ye geçmesine sebebiyet vermiştir.4
Gümrük Birliği nedeniyle AB üyesi olmadığımızdan tarafımıza
uygulanan “taraflı” yaptırımlar, karşı karşıya kaldığımız makroekonomik
dengesizlikler ve peşi sıra gelen ekonomik krizler, enerji sektöründe
gittikçe artan dışa bağımlılığımız Milliyetçi bir ekonomi politikasının
gerekliliğini her geçen gün hissettirmektedir. Türk Milliyetçiliğinin
ekonomi politikası;
-“Milli kimliği ve milli gücü harmanlayarak bayrağı en üstte
dalgalandırmak,
-Türk milli kimliği bilincinde müteşebbisler oluşturularak millet
eksenli yatırımlara geçmek,
-Milli savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak,
-Güçlü istihbarat ağına ve ileri teknoloji kullanımına sahip olmak,
-Kaynaklarını verimli kullanabilmek,
-Milli egemenliğimizin gördüğü zararları en aza indirebilmek
adına AB ile olan Gümrük Birliği güncelleyerek Serbest Ticaret Alanı
gibi farklı bir alana yönlendirmek,
-Avrupa ile olan ilişkiler, Türkiye’nin jeopolitik ihtiyaçları ve
seçenekleri çerçevesinde kendi istediği şekilde geliştirmek,
-Dış borçların dış politika süreçleri üzerindeki menfi etkileri
dikkate alınarak kamu ve genel proje finansmanında borçlanma
enstrümanını caydırmak,
-Dış ve iç borçlarımızın millî çıkarlarımız ve kimliğimiz
doğrultusunda tavizlere yol açmasının önüne geçmek,
4

https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=3648, Erişim tarihi: 11.08.2020
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-Ülkemize gerçekleşecek doğrudan ve kısa vadeli yabancı
sermaye girişleri realist bir düzlemde yeniden ele alınarak sürecin
yönetimine yönelik bir milli perspektif geliştirmek,
-Dış ticaret ve ekonomik ilişkileri günlük siyasi söylemlerden
bağımsız olacak şekilde geliştirmek, ilişkiler belli bir bölgeyi, ittifakı
ya da uluslararası bir organizasyonu/kuruluşu kapsayacak şekilde olan
bağımlılığı en aza indirgemek,
-Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nin uluslararası ekonomik
işbirliklerini en üst seviyeye taşımak, Türk Dünyasının geleceğe
yönelik birleşme kanallarının önünü açabilmek ve küreselleşmenin
yarattığı tehditlere karşı direnebilmek adına ortak bir iktisadi program
geliştirmek,
-En önemlisi Türkiye ve Türk Dünyası arasında gerçekleşecek bu
iktisadi programı yalnızca ekonomik bazda değerlendirilmemek, milli
kimlik ve birliğimiz açısından uzun vadeli siyasi, kültürel ve sosyal
bütünleşmemizin temel kanalları olarak görmek.” şeklinde olmalıdır.
Tüm bu değerlendirmeler kapsamında dünya genelinde olduğu
gibi ülkemiz de kronikleşmiş ekonomik erozyondan sıyrılıp özgün bir
ekonomi politikasına yönelme girişimindedir. “Laissez Faire, Laissez
Passer” / “Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler” söylemleri küresel
boyutta çatırdamaya başlamıştır. Gelinen aşamada her ülke kendi çıkış
yolunu aramaktadır. Her ülke, krizin kanlı pençelerinden sıyrılabilmek
için kendi öz kaynaklarına, öz gücüne ve en önemlisi kendi öz modeline
dönüşün (veya yönelmenin) yöntemlerini tetkik etmektedir. Batı’da
krize karşı farklı cevaplar farklı aktörlerce verilirken Milliyetçiler kendi
vizyonlarını, sosyalistler kendi reçetelerini serdetmektedir. Üretici ve
emekçinin haklarının korunduğu, Türk milletinin yararına olacak bir
ekonomik paradigma inşa edecek güç ve enerji Türk Milliyetçilerinde
mevcuttur. Böylesi bir yükün altından kalkabilecek birikim, deneyim,
donanım, azim ve kararlılık da Türk Milliyetçilerindedir. Ekonomik
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düzenin yeniden dizaynı Türkiye için millî refleksin odak noktası
olan Türk Milliyetçileri ile gerçekleşecektir. Merhum Türkeş,
20'nci yüzyılda cereyan eden kapitalizm-komünizm çelişkisine karşı
Türk milliyetçilerine Dokuz Işık reçetesini sunmuştur. 21. yüzyılda
ise bu reçete konjonktüre uygun hale getirilerek Türk milliyetçileri
tarafından ekonomi politikası olarak uygulanmalıdır.
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MİLLÎ BİRLİĞİ SAĞLAMANIN ÖNEMİ

Betül Kübra GÜNGÖRDÜ

“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz.”
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Millî Birlik ve Beraberlik Nedir?
“Millî birlik ve beraberlik”, Türk İnkılâbının temel ilkelerinden
biridir. Milliyetçilikle, millî egemenlikle ve millî bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, millî birlik ve beraberlik olarak
ifadesini bulur. Millî birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve bütünlüğü belirtir. Bir arada yaşayan millet fertlerini, birbirine sımsıkı bağlar. Milletçe birlik, milleti oluşturan unsurlarda birlik,
beraberlik ve bütünlük demektir. Millî birlik ve beraberlik milliyetçilik
ilkesinin doğal bir sonucu olarak ortak amaçlarda da, idealde de birliği
ifade eder. Aynı zamanda millî devletin gerçekleşme vasıtasıdır. Millet,
vatan üzerinde aynı dille ve aynı duyguyla kültür birliği kuran bir bütün haline gelmiş, şuurlu insan topluluğudur. Başka bir deyişle; milli
birlik ve beraberlik, Türk milletinin bütün olması, içinde hiçbir bölücü,
ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Milli birliğin temelinde, Türk
milliyetçiliği bulunur. Milli birlik ve beraberlik duygusu, millet bilinci
etrafında vatandaşları birbirine bağlar. Bu nedenle, milletimizin en bü-
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yük güç kaynağı ve varlığının güvencesidir. Milli birlik ve beraberlik,
sosyal adalet anlayışı içinde toplumsal dayanışmayı gerçekleştirdiğinden, toplumun çeşitli kesimleri arasında uyumlu bir iş birliği ve iş bölümü oluşturur. Devlet, gücünü, ulusun milli birlik ve beraberliğinden
alır. Aynı milletin bir parçası olduğu inancını taşıyan vatandaşlar, ülke
ve millet çıkarları söz konusu olduğunda ortak hareket ederek her türlü
tehlikeye karşı güç birliği oluştururlar. Ülke içinde sağlanan milli birlik
ve beraberlik, askeri gücün gelişmesine de büyük katkı sağlar. Bunun en
güzel örneği Kurtuluş Savaşı’mızda verilmiştir. Milli birlik ve beraberlik içinde sosyal, siyasi, askeri ve kültürel yönden gelişen bir milletin
ekonomik ve teknolojik gücü de gelişir. Milletimizin her alanda ilerlemesi ve gelişmesi, milli birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşebilir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e göre milli varlığın temeli, milli bilinç
ve milli birlikte bulunmaktadır. Kendi milli benliğimize sahip çıkarak
çalışmak, Türk milletinin gelişmesini, ilerlemesini ve çağdaş uygarlık
seviyesinin üstüne çıkmasını arzulamak demektir. Milli birlik ve beraberlik, vatanın bölünmez bütünlüğü açısından oldukça önemlidir.
Millî Birlik ve Beraberlik Bilinci Oluşturmak Neden Önemli?
Millî birlik ve beraberlik devletin varlığı için, devamı için hem iç
politika, hem dış politikada gereklidir. Önce dışa karşı devletin varlığı
için gereklidir. Bu yönüyle millî birlik ve beraberlik bir millî savunma
hassasiyetidir. Millî birlik ve beraberlik içinde bulunan ülkelerin savunmaları, manevî ve ahlâkî bakımdan büyük güç ifade eder. Manevî
değerleri yüksek, ahlâkî değerleri sağlam bir toplum, yüksek karakteri gereği, dışa karşı tam bir savunma gücünü oluşturur. Millî birlik ve
beraberlik ülke içinde de huzur ve güvenlik sağlar. Millî birlik ve beraberliğin ülke içinde sağladığı huzur ve güvenlik, ahlâkî ve manevî değerlerle de güçlenir. Ülke içinde sağlanan bu millî birlik ve beraberlik,
yıkıcı ve bölücü zararlı akımlarla tam bir mücadele potansiyelini temin
eder. Türk milletini ırk, mezhep ve sınıf kavgalarıyla bölmeye kalkışacak olanlara karşı en sağlam savunma aracı, millî birlik ve beraberliktir.
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İçerde sağlanan millî birlik ve beraberlik, aynı zamanda dışa karşı da
devletin gücünü gösterir. İç politika, dış politikanın temelini oluşturduğundan, içte sağlanan millî birlik ve beraberlik dışta da etkilerini gösterir. Millî birlik ve beraberliğin ülke yönünden de önemi vardır. Sınırları
belirli toprak parçasının bütünlüğü, birliği ve bölünmezliği, ülkenin
millî birlik ve beraberlik içindeki rolünü de belirler. Anayasamızın
3’üncü maddesinin, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür” hükmü, millî birlik ve beraberliği, hem beşerî unsur (insan
topluluğu) hem de fizikî unsur (ülke) bakımından ifade etmektedir. Bir
anayasa kuralı olarak millî birlik, devletin (Türk Devletinin) varlığı ve
devamı için zorunlu olmaktadır. Anayasalar devletin esas kuruluşunu,
temel yapısını hazırlayan kurallar olduğuna göre, Türk Devleti, Anayasa’nın öngördüğü gibi varlığını ve varlığının devamını millî birlik ve
beraberlikte bulmaktadır.
Millî Birliğin Dayandığı Ögeler
Önce Millî Birliğin dayandığı öğeleri kısaca belirtmek gerekir.
Bu öğeler toplumsal, tarihsel ve kültürel değerlerdir ki; belli başlıları
milliyetçilik, milî irade, millî kültür ve gelenekler, millî ülkü, millî tarih
bilinci, millî ahlak, millî dil, millî bayrak ve millî marş ve sosyal adalet
gibi öğelerdir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha millî mücadeleye başlarken
millî güç ve millî birliğe önem vermiş, Amasya Genelgesi, Erzurum
ve Sivas Kongreleri ile bu düşüncesini somutlaştırmıştır. Millî birlik
ve beraberlik içinde İstiklal Savaşı’nı kazanan Atatürk, cumhuriyet döneminde yaptığı reformlarda da milli birlik konusuna önem vermiş ve
Onuncu Yıl nutkunda geride kalan yılları değerlendirirken milli birliğin
önemini şöyle ifade etmiştir. “Türk milleti çalışkandır. Türk Milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.”
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin mevcudiyetini ve
geleceğini yine milli birlik ve beraberlikte görmüş, bu düşüncesini de
şu vecize ile dile getirmiştir. “Biz esasen milli mevcudiyetin temelini
milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.” diyen Atatürk devletin yönetiminde ve korunmasında da aynı düşünce ile şu vecizeyi söylemiştir.
“Türk Milletinin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu
ve milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”
Milli birliğin ve beraberliğin temel taşları olan öğeler üzerinde de
kısaca duralım. Milli birliğin temel öğesi olan Türk Milliyetçiliği Gazi
Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok konuşmada anlatılmıştır.
Atatürk 1926’da bu konuşmadaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir.
“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Toplumun bireyleri ne kadar
Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet de kuvvetli
olur.” Milli birliğin en önemli öğelerinden biri olan milli dil konusunda
da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesi şöyledir. “Milliyetin çok
belirgin ve değerli temellerinden birisi dildir. Türk milletindenim diyen
insan her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne ve toplumuna bağlılığını ileri sürerse
buna inanmak doğru olmaz.”
Milli birliğin diğer bir öğesi olan milli irade konusunda Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vecizesi bize milli iradenin önemini anlatmaya yeterlidir.
Milli birliğin çok önemli bir öğesi de milli kültürdür. İnsanların
yetiştikleri toplumun etkisinden kurtulmadıklarını Atatürk şöyle ifade
eder. “İnsanlar geleneklerini, ahlaklarını, duygularını, eğilimlerini
hatta düşüncelerini geliştirme ve eğitmede içinde yetiştiği toplumun
genel eğiliminden kurtulamazlar.”
Milli birliğin temellerinden olan milli inanç ve ülkünün milli mücadelenin kazanılmasındaki önemini Atatürk şu sözleriyle dile getiri-

104

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

Betül Kübra GÜNGÖRDÜ

yor. “Milli mücadelede kişisel hırs değil, milli ülkü, milli benlik gerçek
itici güç olmuştur.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli tarih bilincinin başarıyı arttıracağını da şöyle ifade ediyor. “Türk Çocuğu ecdadını tanıdıkça daha
büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır.”
Milli birlik ve beraberliği yasalarda da görmekteyiz. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıç bölümünde “Ebedi Türk Vatan
ve Milletinin bütünlüğünü ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı
cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç
savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada” şeklinde başlamakta
ve milli birlikle ilgili esaslar geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası yer
almıştır. Buna göre devlet ve ülke bir bütündür. Dili Türkçedir şeklinde
oluşturulmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ışığında milli birlik
ve beraberliğin önemini dile getirmeye çalıştım. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli birlik ve beraberliği çok özlü ve çok güzel bir
şekilde açıklayan bir vecize ile birlikte bitirmek istiyorum:
“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”
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TÜRK ANAYASASINDA MILLIYETÇILIK

Alparslan DOĞAN

Milliyetçilik, maddi ve manevi açılardan milleti ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışıdır. Bir başka deyişle milliyetçilik; milliyet duygusudur. Bir toplumda kişilerin kendilerini bütüne
bağlı ve o bütünün unsuru olarak hissetmeleri ve neticesinde o toplum
için varlıklarını ortaya koymaya hazır olmalarıdır. Milliyetçilik akımı
milliyet gerçeğinden hareket ederek birlik ve beraberlik şuuruna dayanır. Aynı topluma mensup kişilerin içinde bulunduğu toplumları yüceltme isteği milliyetçiliğe dayanır. Yani milliyetçilik, milletin varlığını ve
bütünlüğünü geliştirme, onun gücünü ve kudretini artırma ve ülkesini
korumak için her türlü fedakarlığa katlanmayı ifade eder.
Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Milliyetçilik önemli rol oynamıştır. Milliyetçilik ulusal bağımsızlığa kavuşmamızda ve müreffeh bir
ülke olmamızda en önemli saç ayağıdır. Türk Milliyetçiliği sanılanın
aksine; ırkçı olmayan, ölçülü, barışçıl, insancıl ve Misak-ı Milli sınırları içerisinde yaşayan herkesi benimseyen milliyetçilik anlayışıdır. 1921
Anayasasında Milliyetçilik ilkesinde yer verilmemiştir fakat 1921 Anayasası'nın 1. maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu
belirtilmiş.
Milliyetçilik ilkesi ilk olarak 1924 Kanun-i Esasiye kanunun 2.
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maddesine 10 Kanunuevvel 1937 tarih ve 3115 sayılı kanunla girmiştir
ve Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almıştır.1961 anayasa koyucu
ise Milliyetçilik terimini benimsememiş ve onun yerine Milli Devlet terimini kullanmıştır. Bunun sebebi ise Milliyetçilik fikrinin ırkçılık anlamına çekilebileceği düşünüldüğü için Milli Devlet terimi kullanılmıştır.
1982 anayasasında ise Milliyetçilik terimi farklı anlamlara yol açmaması için bunu yerine Atatürk Milliyetçiliği kullanılmıştır. Bu madde
uyarınca; ‘’Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir’’(An. md. 2). Bu maddeden de anlaşılacağı
üzere Atatürk Milliyetçiliği 1982 Anayasasında Türk Milliyetçiliği ile
eş anlamlı olarak kullanıldığı görünmektedir. 1982 anayasasında yapılan bu düzenleme neticesinde Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hakim
olan milliyetçilik anlayışının niteliği üzerindeki tartışmalar bu şekilde
giderilmiştir.
1961 ve 1982 anayasalarında benimsenen milliyetçilik anlayışı
Türkiye Cumhuriyetinin anayasal milliyetçilik anlayışını göstermektedir. Her iki anayasaya baktığımızda belirtilen milliyetçilik anlayış; ırk,
dil, din gibi dogmatik veya belirleyici unsunlar üzerine kurulmamıştır
aksine kültürel milliyetçilik üzerine yani kader, kıvanç, tasa ve birlikte
yaşama arzusu anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu anlayışın anayasa maddesine yansıması da 1961 anayasasında olduğu gibi 1982 anayasasında
bulunan ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’
hükmüne yer vermiştir. (An.md.66) Dolayısıyla devletin temeli tek ulus
ve tek millet yapısına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tek millete
yani Yüce Türk Milletine dayanan üniter bir devlet yapısına sahiptir.
Aksi hiçbir şekilde düşünülmediği gibi Türk Milliyetçiliğine dayanan
anayasal sistemimizde fedaral devlet yapısı veya farklı vatandaşlıklar
üzerinde kurulan devlet yapısı asla söz konusu olamaz.
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Anayasamızda yer alan milliyetçilik anlayışımız; akılcı, çağdaş,
insancıl, ileriye dönük ve medeni, demokratik anlayışa sahiptir. Yine
Türk milliyetçiliği komünizm ve sosyalizm gibi milliyetçilik anlayışını
reddeden fikirlere karşı olduğu gibi nasyonel sosyalizm, faşizm gibi
ırkçılığa, şovenizme ve saldırgan tutumlara da karşı döneminin ilerisinde çağdaş bir düşünce sistemi üzerine kurulmuş bir milliyetçilik anlayışıdır.
Anayasa Mahkemesi de anayasamızda yer alan milliyetçilik anlayışımızla ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: ‘Türkiye Cumhuriyeti,
milliyetçiliğe büyük önem vermiş ve bu kavram anayasalarda temel
ilke olarak yer almıştır. Atatürk Milliyetçiliği, ülke ve ulus bütünlüğünü
koruyan temel ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğine içtenlikle bağlıdır. Eşitlikçi ve birleştirici içeriğiyle çağdaş anlayışı yansıtan Atatürk Milliyetçiliği toplumsal dayanışmanın güvencesidir. Atatürk Milliyetçiliği, yaşamsal ve bilimsel gerçek olarak benimsenmiştir.
Bu tarihsel ilke aynı zamanda ulusal varlığın korunmasına ve yüceltilmesine hizmet edecek yaşam anlayışı ve biçimidir. İnsancıl, uygar ve
barışçıdır. Kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı ve çağdaş evrensel değerleri kucaklar.’ ‘Anayasa, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkesi resmiyette Türk adıyla tanıtan birleştirici ve bütünleştirici bir
milliyetçilik anlayışına sahiptir. Devletin, ülkesi ve ulusuyla bölünmez
bütünlüğü, bu çağdaş milliyetçilik anlayışının belirgin niteliklerinden
birini oluşturmaktadır.’
Anayasa mahkemesinin kararından anlaşılacağı üzere Türk Milliyetçiliği eşitlikçidir ve eşit olma fikrine dayanır. Devleti ve milleti bir
araya getiren fertler arasında kesinlikle bir ayrım gözetmez. Devleti bir
araya getiren fertler arasında da refah düzeyi eşitlemeyi gaye edinir.
Anayasamızda düzenlenen milliyetçilik anlayışımız anayasal milliyetçilik olarak da nitelendirebileceğimiz gibi modern milliyetçilikte
diyebiliriz. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: "Anayasa da düzenlenen
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milliyetçilik anlayışımız kişilerin aile geçmişleri ve ırk bütünlükleriyle
uğraşmaz kişinin kendi iradesini ve kararlarını esas alır."
Türk Milliyetçiliği ilkesinin pratik olarak en önemli sonucu
‘’Devletin ve Ülkenin Bölünmez Bütünlüğünü’’ korumasıdır. Bu belirttiğimiz ifade anayasamızın başlangıç maddeleri dahil bir çok madde de
yer almıştır. Bu Maddelere örnek verirsek; 3. Madde, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentinin belirtilmesi. Siyasi
partilere ilişkin 68 ve 69. maddelerde, olağanüstü yönetim usullerine
ilişkin 122. maddede, Üniversitelere ilişkin 130. maddede yer almıştır.
Anayasamızdaki Milliyetçilik ile devletin ve milletin bölünmez
bütünlüğü arasındaki ilişki Anayasa mahkememizin verdiği kararlarda
da açıkça ortaya koyulmuştur. Etnik tüm farklılıkları ortadan kaldıran,
değişik uygulamaları olanaksız hale ve konuma sokan, milleti birleştiren ve bütünleştiren Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilemez en temel
ilkesi olan milliyetçilik, vatanımıza ve milletimize bağlılığımızı öngörür. Milliyetçilik ilkemize ayrı olan bir görüşün ülkemiz ve ulusumuzun
bütünlüğüne de karşı olacağı kuşkusuzdur.
Sonuç olarak Anayasamızda yer alan Milliyetçilik anlayışı, devletimize bağlı olan milletimizin müşterek iradesi olarak kabul edilir.
Türk milliyetçiliğinin bu irade çerçevesinde 3 unsuru vardır.
1) Vicdan ve duygu olarak Türk olduğunu kabul etmek.
2) Dini, Dili ve mezhebi ne olursa olsun kendini Türk hissetmek;
kendini Türk hisseden herkesinde Türk olduğunu kabul etmek.
3) Bir arada ve hür yaşama azim ve kararını idame ettirmek.
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MILLIYETÇILIĞIN EĞITIM
SÜRECINDEKI YERI

Öğr. Gör. Mustafa TEKELİ*1

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açmadan evvel iki özelliği kendisinden önce bilinir: Cinsiyeti ve milliyeti! Ya da konuya şöyle bir girizgâh
yapalım. İnsanoğlu doğmadan önce cinsiyetini ve anne babasını, dolayısıyla milliyetini seçme imkânına sahip midir? Sorunun herkes için
cevabı aynıdır. İnsan ilerleyen yaşlarında kendi hür vicdanı ile dinini
seçebilir, yaşadığı coğrafyayı değiştirebilir. İyi ya da kötü bir ahlak sahibi olmayı planlayabilir. Böylece içinde yaşamayı arzu ettiği dünyaya
kendisi yön verebilir. Fakat bu dünyada bir kimlik sahibi olmadan tek
başına ayakta duramaz. İnsan, yukarıda bahsedilenleri köklerinin bağlı
olduğu topluma ne ölçüde yansıtabildiği bakımdan değer kazanır. Zira
insan toplumsal bir canlıdır. Bütün bu değerler ise toplumda “millet”
kavramında vücut bulur.
Tarihte, “Millet” ifadesi kelime olarak “bir dine mensup” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğunda
millet, devlette dini köken bakımından farklılık gösteren toplulukları
belirtmek için kullanılmaktaydı. Genellikle Osmanlıda Müslüman olmayanlar için kullanıldığına işaret edilmektedir. Osmanlı dışarıya dönük olarak millet kavramını kullanırken; içeride ise Gayri Müslimleri
ehli zimmet olarak değerlendiriyordu. Fransız İhtilalinden sonra ortaya
çıkan “nasyonalizm” akımı ile ise devletler, özellikle Avrupa’da yaşa* Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim-Uygulama-Araştırma Merkezi
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nan din ve mezhep savaşlarının da etkisiyle dini inanışlardan çok, ulus
temelli bir birliktelik oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bu sayede günümüzdeki ulus devletleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde de
millet kavramı ortak bir tarihi geçmişe sahip, aynı dili konuşan, aynı
hedef üzere geleceğine yön veren ve varlığını sürdürmeye çalışan ulus
devletlerini tarif etmektedir. Peki, bir ulus devleti varlığını sürdürmeyi
nasıl amaçlamaktadır? Bu noktada bir ulusu oluşturan bireyleri eğitmek ve bu eğitimi felsefi bir temele dayandırmak gereklidir. Milliyetçilik akımı tam da burada önem kazanmaktadır.
Her ulus gibi, Türk ulusu da Türk Milliyetçiliği kavramı ile devamlılığını sağlamaktadır. Başbuğ Alparslan Türkeş milliyetçiliği tanımlarken “Milliyetçilik; Türk milletinden olmak, Türk milletini sevmek ve Türk devletine sadakatle hizmet aşkı taşımak, vatana bağlılık
duygusu içinde bulunmak ve Türk milletinin yükselmesi için elinden gelen her fedakârlığı yapmak ve çalışmak duygusu ve şuurudur. Bu duygu
ve şuuru taşıyan herkes Türk’tür. Kalbinde yabancı başka bir milletin
özlemini, özentisini taşımayan, kendisini Türk hisseden, Türklüğü benimseyen ve Türk Milletine, Türk devletine hizmet aşkı taşıyan herkes
Türk’tür. Bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletine karşı duyulan derin ve
köklü bir sevgi ve Türk milletinin içinde bulunduğu müşkül durumdan
bir an önce en modern, en ilmi metotlarla çıkarılarak en kısa yoldan
modern uygarlığın en ön safına geçirilmesini sağlama duygusundan
kuvvet alır. Milliyetçiyiz, Türkçüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk Milleti’dir. Türkçülük, Türk milletinin hayatının her safhasında yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine uygun olması
ve Türk’e yararlı olması amacının, fikrinin ön planda tutulmasıdır.”1
ifadelerini kullanmaktadır. Bu şekilde günümüz devlet anlayışında milliyetçiliğin bir ulusun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtmektedir.
Başbuğ Türkeş’in görüşlerinden de anlaşıldığı üzere, milliyetçilik; bir coğrafya, bir siyasi rejim ya da bir zümre ile sınırlandırılamaz.
1

Cengiz, O. (2018) Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık. İstanbul: Bilge Oğuz
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Türk, Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen vb. gibi bugün farklı adlandırmalarla sanki farklı milletlerdenmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışılanlara
karşı kendisini Türk milletinin bir ferdi olarak gören Türk Soyundan
gelen bütün devletler ancak Türk Milliyetçiliğine sarılarak ayakta kalabilirler. Farklı coğrafyalarda yaşamamızın veya farklı isimlerde devlet
kurmamızın Türk Milliyetçiliği fikrini benimseme noktasında bir engel
taşımadığı çok açıktır. Yukarıda sadece birkaçı anılan ülkelerde soydaşlarımızın ne tür acılar yaşadığını yakın tarih gözler önüne sermektedir. Yaşanan ayrımcılıklar soy kırımlara kadar ilerlediği dönemlerde
belki de en ağır darbe eğitim alanında gizlice yapılmıştır. Rus ve Çin
okullarında dili değiştirilen, adı değiştirilen, tarihi değiştirilen Türkler
bir dönem sonra kendilerini ya Rus ya da Çinli olarak görmeye başlamıştır. Aynı şekilde günümüzde Avrupa’da Türklere uygulanan ayrımcılığın özellikle okullardan başladığı düşünüldüğünde eğitimin toplum
üzerindeki etkisi kolaylıkla görülebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında
Türk Milliyetçiliği sadece yaşadığı coğrafyayı değil Metehan’dan bu
yana birlikteliği olan bütün Türk Dünyasını düşünmektir. Türk milliyetçiliği sadece kendi ülkesinin geleceğini planlamak değil Bilge Kağan’ın öğütlerine uyarak Turan için çalışmaktır. Türk milliyetçiliği bin
bir zorlukla yaşamını sürdürmeye çalışan Türk Dünyasının ve gelecek
nesillerinin Türk olduğunu hatırlatacak ve asla vazgeçilemeyecek son
kurtuluş çaresidir. Bütün bu ifade edilenler için ülkemizdeki eğitimin
milli değer ve kaynaklardan beslenmesi şarttır.
Ziya Gökalp’e göre eğitim sadece toplumdan kişiye değer aktarılması değildir; aynı zamanda toplumun ta kendisinin kurulmasıdır.
Bu anlamda Gökalp eğitimin gayesini millî fertler yetiştirmek olarak
belirler. Millî fertler yetiştirmek ise, doğrudan doğruya millet yapmak
demektir (2009, Güçlü)2. Milliyetçilik, mevcut gelişmelere duyarlı ve
özgün bir toplumsal model önerme ihtiyacının her dönem vurgulandıGüçlü, N. (2009) Ziya Gökalp’in Türk Kültürü ve Eğitim Tarihindeki Yeri. Türk Yurdu
Dergisi (262)
2
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ğı bir düşünce sistemidir. Bu açıdan milliyetçilik toplumsal bir sistem
oluşturulması bakımından eğitim ve kültür hareketi olarak ele alınmaktadır. Eğitimden her seviyede bilginin öğretilmesinin yanında bilimsel
ilerlemenin sağlanması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının ve maddi
kaynakların üretilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda toplumların ilerlemesi ile eğitimin etkili olması arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur
(2019, Çalık ve Er)3. Bu ilişki yüzyıllardır Türk toplumunun yeni nesiller yetiştirirken hamuruna çaldığı mayanın tarifinde saklıdır.
Milliyetçilik düşüncesi günümüzden çok daha eski dönemlerden
beri Türk Milletinin en önemli düşünce kaynaklarından ve eğitim felsefelerinden biri olmuştur. Nitekim millet ve milliyetçilik algısı Orhun
Yazıtlarında dahi kendine yer bulmuştur: “Türk milleti yok olmasın
diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, anam il Bilge Hatun’u
Tanrı tepesinden tutup yukarı kaldırmıştır” ve “Ey Türk Oğuz Beyleri,
Türk milleti; işidin! Yukarıda mavi gök çökmedikçe aşağıda yağız yer
delinmedikçe senin ilini, senin töreni kim bozabilir. Türk milleti, titre
ve kendine dön!” gibi öğüt dolu ifadelerle “millet” olmanın önemine
vurgu yapıldığı gibi, öze bakıldığında toplum bir eğitim sürecine tabi
tutulmuştur.
Günümüzde, her ülkenin kendine has gelenek ve göreneğinin, hayata bakış açısının olmasından dolayı dünya ölçeğinde bütün ülkeleri
kapsayıcı bir eğitim modeli geliştirilemeyip, mutlaka milli bir eğitim
modeli ortaya konulması gerekliliğini Başbuğ Türkeş çok önceleri görebilmiştir. Türkeş milli eğitimin sadece nesillerin yetiştirilmesinde değil, ayrıca toplumu ilgilendiren bütün alanlarda öneme sahip olduğunu
kavrayanlardandı: Başbuğ bu durumu şu sözlerle açıklamaktadır: “İlk
hedefimiz, ilk icraatımız idarenin ıslahatıdır. İdari reformla halk hizmetinde, halk kontrolünde yeni ve modern bir idare cihazı kuracağız.
Verimli işleyen müessir bir hizmet teşkilatı kuracağız. İkinci hedef eğitim ve moral seferberliğidir. Eğitimde gaye hak, hakikat aşkı ve millet
3

Çalık, T.,Er,E. (2019) Türk Milliyetçiliği Ekseninde Eğitim ve Kültür. Devlet Dergisi
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sevgisi, milliyetçilik şuuru olacaktır. Eğitimin diğer gayesi çocuklarımızı iktisadi hayatımız için üretici olarak yetiştirmek olacaktır. Mali ve
iktisadi, içtimai tedbirlerimiz sıhhatli ve adil bir toplum bünyesi hazırlamaya yönelecek ve emeğe, istidada, ehliyete değer verilecektir. Milletin tümü için sosyal güvenlik ve yardımlaşma teşkilatı hazırlanacak.
Milliyetçi toplumcu hareket Türkiye’yi sömürge iktisadının ilkel tarım
yapısından kurtaracaktır”(2019, akt. Çalık ve Er).
Eğitimde millileşme sürecinde milliyetçilik felsefesinin aktarılması ile sömürgeci devletlerin uyguladığı ırkçılığa dayalı asimile politikası karıştırılmamalıdır. Bir ferdin milletini sevmesi ve onu yüceltmek ve yaşatmak için çabalaması onun en temel hakkıdır. Fakat kendi
milletini, sadece beşeri bir takım özelliklerden dolayı ya da başka bir
sebepten ötürü diğer milletlerden üstün görmek ve diğerlerine yaşam
hakkı tanımamak “ırkçılıktır.” Batıda gizli emelleri ayrımcılık yaparak
kazanç elde etmeyi temel alan eğitim anlayışı bireyciliği öncelemişken,
Türk eğitim sistemi her zaman toplum yararını gözetmiştir. Bu gelenek
doğrultusunda Hoca Ahmet Yesevi’den Ziya Gökalp’e, Yusuf Akçura’dan Nurettin Topçu’ya, Nihal Atsız’dan Alparslan Türkeş’e adlarını
sayamadığımız birçok Türk Milliyetçisinin ortak amaçları İ’lâ-yı Kelimatullah ve Nizamı Âlem Ülküsü ışığında vatan ve milletin bekası için
yurdun dört bir tarafında bitmeyen bir eğitim seferberliğine girişmek
olmuştur. Bu yüzden eğitim sisteminde elbette çağın gereksinimlerine
ayak uydurulacaktır. Fakat pergelin sivri ucu kadim Türk tarihinde çakıl
kalırken, diğer ucu çağdaş olanı aramalıdır. Geçmişte Türk Milleti bir
fetih gerçekleştirdiğinde oradaki yaşayanlara zorlama yapmaz, kendi
kültürlerini yaşamalarına, kendi dillerini konuşmalarına izin verir, çocukları eğitim kurumlarında okutur ve Türk olmayanlara ancak hoşgörü
ile yaklaşırdı. Sadece bir örneği verilen bugün övündüğümüz bütün bu
hasletler, kadim Türk eğitim sisteminin yetiştirdiği, toplumu kendinden
öne alan bireylerce uygulanagelmiştir.
Elbette Türk Milletinin Milliyetçilik konusundaki hassasiyeti İs-
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lamiyet’in millet kavramına verdiği değerle de örtüşmektedir. Öyle ki
Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de millet kavramına şöyle yer vermiştir.
“Ey insanlar! Muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık... Ve
sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki, tanışıp kaynaşasınız... Allah
katında en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır (O’ndan en çok korkanınızdır.).4 Bu bağlamda Ömer Nasuhi Bilmen’in “(Ey insanlar!) Ey
bütün insanlık topluluğu! (Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık.)
Yâni: İlâhî kudretimle sizi Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın evlât ve torunları olmak üzere meydana getirdim. (Ve sizleri şubelere ve kabilelere
ayırdık) yâni: Bir asla (soy, sop, millet) mensup büyük tabakalara ve
onun altında bulunan guruplara ayrılmış bir hâlde teşkilâta ulaştırdım
(ki, birbirinizi tanıyasınız) aranızdaki çoğalmayı, bir asla mensubiyeti
anlamış olasınız, yoksa birbirinize karşı inkârcı ve alaycı bir vaziyet
almak, kendi cemiyetlerinizle iftihar etmek için meydana getirmiş olmadık.” şeklindeki tefsirinde de bir millete ait olmanın ve bu millet
için gayret göstermenin, sadece iftihar etmek için değil de onu sevip
inandığı değerler için yüceltmenin olumsuz bir yanının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu görüşler neticesinde eğitimde millileşmenin, bayrağını, vatanını seven nesiller yetiştirmenin Türklerin inandığı dinle de
doğru orantılı ve tutarlı olduğu açıktır.
Öte yandan son zamanlarda yaşanan birtakım gelişmelerle her
alanda olduğu gibi eğitimde de ülke sınırlarını aşan bir duruma gelinmiştir. Türk milliyetçiliğinin kıtalar arası bir olgu olması sebebiyle
milli eğitimin küresel ölçekte de değerlendirilmesi, en azından böyle
bir bakış açısı ortaya konulması gerekmektedir. Milliyetçilik fikrinin
küresel olarak özellikle Türk Dünyasında etkili olması için elbette birtakım düzenlemelerin yapılması zorunluluğu da tartışılmaz bir konudur. Kırım Tatarı bir eğitimci, Türk Milliyetçisi olan İsmail Gaspıralı’
nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düsturunu öne sürmesi de bu gerekliliğin bir sonucudur. Günümüzde 220 milyondan fazla insanın Türkçe
4

Hucurat Suresi, Ayet 13. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Meali
Ülkü Ocakları • Eylül 2020

115

Milliyetçiliğin Eğitim Sürecindeki Yeri

konuştuğu bir dünyada başta eğitim, basın-yayın ve ya görsel-işitsel
belgelerle geniş kitlelere ulaşmak Türk Milliyetçiliğinin her coğrafyada
etkisini göstermesi anlamına gelmektedir. Yurt içinde olduğu gibi yurt
dışında da eğitim alanında devletimizin teşkilatlanması hızla artmaktadır. Yunus Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfı Okulları Türk kültürü ve
medeniyetinin eğitim yoluyla dünyaya aktarıldığı yerler haline gelmiştir. Devletimizin girişimleri ile oluşturulan bu kuruluşlarda eğitim veren
eğitimcilerin de Türk kültürü ve medeniyetini etkili bir şekilde aktarabilecek milliyetçi insanlarca yürütülmesi eğitimde millileşmenin başka
bir adımıdır. Bütün bu gelişmeler dolaylı da olsa Türk Milliyetçilerini
asırlardır peşinde koştukları Turan’a bir adım daha yaklaştırmaktadır.
Bunun yanı sıra, Türk Milliyetçiliği düşüncesi sadece bizim gelecek
nesillerimizin eğitiminde değil, dünyadaki bütün insanlığa bir takım
değerlerin aktarılması açısından da önemlidir. Özellikle teknolojik gelişmeler ve bilgi çağının da etkisi ile küreselleşmenin hızla arttığı ve
mesafelerin giderek azaldığı yüzyılımızda ekonomisi baskın devletlere
ve bunun yanında gelişmiş ülkelerin kültürel baskılarına da karşı ayakta
durabilmek ve onlara direnebilmek için bir çıkış kapısıdır Türk Milliyetçiliği.
Sonuç olarak bütün bunların gerçekleşebilmesi “sözde değil, özde
eğitime” bağlıdır. Öz ise Atsız’ın dile getirdiği söze bağlıdır: “Ülkü;
ilk önce, insanların gönüllerinde, gönüllerin derinliklerinde doğar
ve kendini önce destanlarda gösterir. Sonra şuura geçer, büyük
kılavuzlar tarafından açıklanır. Daha sonra da büyük kahramanlar, onu gerçekleştirmek için büyük hamleler yapar. Bu hamleler
sırasında da ülkülü millet, kahramanların ardından gönül isteği ile
koşar. Bütün bu uğraşmalar arasında da millet yürür, önce manen
sonra maddeten ilerler, olgunlaşır, erginleşir.”
Hem Anadolu’da, hem Türkistan’da, hem Avrupa’da ya da başka bir kıtada Türk Dünyası için işte bu ülkü; Türk Milliyetçiliğidir.
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TÜRK MILLIYETÇISI BIR
MUTASAVVIF: HOCA AHMED YESEVÎ

Öğr. Gör. Dr. Cihat Burak KORKMAZ

“Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçeyi
Âriflerden işitsen açar gönül ülkesini
Âyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur
Miskin, hâlsiz Hoca Ahmet yedi atana rahmet
Fars dilini bilir ama Türkçeyi güzel söyler.”*1

Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı olan Ahmed Yesevî’nin, bugün Kazakistan sınırları içerisinde yer alan Çimkent eyaletinin eski bir
şehri olan Sayram sınırları içerisinde 1093 yılında doğup yine Kazakistan sınırları içerisinde yer alan Türkistan şehrinde 1166 yılında öldüğü
varsayılmaktadır. Asıl adı “Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî” olarak geçmektedir. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan
“Hazret-i Türkistan” nâmıyla da meşhur “Hâce Ahmed Yesevî” müridi
Hacı Bektaş-ı Veli gibi bir İslâm âlimidir. Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Alevî-Bektâşî Tarikâtı ile Sünni İslâm’ı da bir hayli derinden
etkilemiştir. Babası Hz.Ali’nin soyundan olan “Şeyh İbrâhim”, mürşidi ise Hanefî âlimlerinden Nakşîbendî Şeyhî Hâce Ebû Yakûb Yûsuf
el-Hemedânî’dir (TDV, 1989: 159-160).
Ahmed Yesevî tarihte asırlardır Türkistan ve bugün bütün Türk
dünyasının manevî hayatında etkisi ve rûhânî tasarrufu devam eden
* Hoca Ahmed Yesevî, 2010: 169-170
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ve kendisine “Pîr-i Türkistan”, “Hazret-i Türkistan” “Hazret Sultan”
gibi yüceltici unvanlar verilip ismi ve hatırası saygı ile anılan büyük
bir mürşîd-i kâmil; Türkler arasındaki ilk tasavvuf yolunun kurucusu
bir mutasavvıfdır. Sûfî bir şair ve tarîkat sahibi bir mürşîd olarak kendi
adıyla anılan Yesevîyye tarîkatının esaslarını belirlemiş ve bugün bütün dünyada büyük bir yaygınlığa sahip Nakşbendîyye tarîkatı ile Kübrevîyye, Çiştiyye gibi dünya ölçeğinde daha yerel kalmış tarîkatları da
derinden derine etkilemiştir (Bice, 2016: 13).
Yukarıda verilen temel biyografik bilgiler ışığında yapılacak ilk
değerlendirme; Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’nin Türklüğün
ana yurdunda bir ışık gibi doğup Türklük gurur ve şuuru ile parladığı, İslâm’ın köklerinden beslenip İslâm ahlâk ve faziletini yediveren
bir sarmaşık gibi çevresine hatta çevresinden fersah fersah uzağa dikip büyüttüğü olmalıdır. Hoca Ahmed Yesevî Anadolu coğrafyasını
hiç görmediği halde ortaya koyduğu anlayış, müridleri olan Alperenler
aracılığıyla Anadolu’nun bir Türk-İslâm beldesi olmasında önemli bir
rol oynamıştır. Yine kendisinden birkaç yüzyıl sonra yaşayan efsanevî
Türk komutan ve devlet adamı Emir Timur’u rüyalarında etkilemesi
de Türkistan coğrafyasında yaşayan Türkler üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu durum ise Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’nin,
Anadolu Türklüğü ve Türkistan Türklüğü arasındaki çelik gibi sağlam
bir bağ kurduğunun en temel işareti olarak vurgulanmalıdır. Yapılan
birçok genel değerlendirmeden hareketle Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed
Yesevî’nin İslâm’ı anlayış ve anlatışında “Türk Milliyetçisi” bir bakış
açısının etkileri “Türkçe Bir İslâm” anlayışıyla yorumlanmalıdır.
1. Türk Usulü Müslümanlığın Temeli
Türkler, İslâm ile karşılaştıkları asırlarda İslâm’ı benimsemeleri
için elverişli bir rûhânî iklimde yaşamaktaydılar. Zühd denebilecek bir
sâdelik içerisinde, bozkır hayatının zorunlu kıldığı basit bir hayat tarzını
yaşayan Türklerin İslâm’a ve tasavvufa fıtraten yatkın oluşları tarihi ve
sosyal etkenlerle birleştiğinde kalabalık Türk kitlelerinin İslâmlaşma-
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sı kolaylaşmıştır. İslâm öncesi dinî hayatlarının İslâm’a uygunluğu tek
Tanrı inancına sahip olmaları, Türk dilinin cennet, cehennem, âhiret,
melek gibi soyut kavramları karşılayan söz dağarcığına sahip oluşu, en
önemlisi de sosyal hayatlarında İslâm’ın öngördüğü ahlâkî kısıtlamalara çok benzer kuralların yerleşmiş olması; meselâ, bütün Türk boylarında zinanın en ağır şekilde -ölüm cezası ile- cezalandırılması gereken
bir suç olarak kabulü, gibi hususlar Türklerin İslâm’a kitleler halinde
girişini olumlu yönde etkileyen faktörler olmuştur (Bice, 2016: 13).
Türklerin en karakteristik özelliği olan “Ordu-Millet” anlayışı da İslâm’ın kabulü ile daha da pekişerek güçlenmiştir. Türk Devlet
geleneğinde Oğuz Kağan Destanı’ndan başlayarak var olan tüm dünyaya hâkim olma düşüncesi, İslâmiyet’in kabulüyle birlikte değişmemiş, aksine daha da geliştirilmiş ve güçlenmiştir. İslâmiyet öncesinde
var olan Kağanın Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olma ve tüm işleri
onun adına yürütme görevi, İslâmiyet ile birlikte Allah’ın halifesi olmak, Allah’ın ismini yüceltmek ve İslâm’ı yaymak bağlamında daha da
kapsamlı bir hale gelmiştir. İslâmiyet öncesi Türklerin savaşçı bir millet olma özellikleriyle bütünlük kazanan cihan devleti olma mefkûresi,
İslâm’ın gaza ve cihad anlayışıyla birleşerek, yeni ve daha boyutlu bir
içerik kazanmıştır (Coşkun, 2016: 131). Bu açıdan bakıldığında ise tarihin iki farklı döneminde kullanılan söylemler ve eylemlerin örtüşmesi,
Türk tarihinin tutarlı bir bütün olduğunun en açık örneğidir. Oğuz Kağan Destanı’nda yer alan “Güneş tuğumuz, gök çadırımız olsun.” ifadesi İslâm dairesine giriş ile beraber “İ›la-yı Kelimetullah” ve “Nizam-ı
Âlem” şeklinde güncellenerek, Türk’ün bilinçaltında dünyaya hâkim
olarak dirliği, düzeni, adaleti getirme isteğinin tarihin her döneminde
var olduğunu ortaya koymaktadır.
Milletlerin ortaya koydukları kültürel ürünlerin kaynağının genellikle inanç dairesi içerisinde ortaya çıktığı gerçeği yukarıda verilen
birkaç örnekle sabittir. Bununla beraber Türk milletinin İslâm’ı benimseme ve içselleştirme hassasiyetleri ileri seviyelerde olmuştur. Türkler
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sadece dinlerini değiştirerek İslamlaşmakla kalmayıp iki asır içerisinde Haçlılara karşı tüm İslâm âleminin yılmaz savunucuları konumuna
yükselerek yüzyıllarca bu görevi yerine getireceklerdir. Türklerin tarih
sahnesine Müslüman kimlikleriyle çıkmasıyla birlikte İslâm medeniyeti, Türk medeniyeti ve hatta -teorik planda ve akaid yönünden yanlış
sayılması gereken bir ifade ile- İslâm, “Türk dini” olarak anılmaya başlanmıştır. Öyle ki, asırlar boyu Balkanlar’da Müslümanlığa geçenlerin
durumu “Türk olmak” kavramı ile tarif edilmiştir; iletişimin çok etkinleştiği günümüz ortamında bile bu değerlendirmenin -lokal planda ve
yer yer- devam ettiği görülebilmektedir. Türkler İslâm’ı savunurlarken,
tevhid sancağını Haçlı sınırlarında dalgalandırırlarken İslâm ile Türk
adı -neredeyse- özdeşleşmiştir (Bice, 2016: 14). Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinden itibaren, Atayurt’tan Balkanlara kadar uzanan bir
coğrafyada tarihsel süreç içinde İslâm’ın yaşanma biçimi, aldığı görünümler ve yarattığı zihniyete “Türk Müslümanlığı” denmektedir (Ocak,
2000: 177-179). Bu bağlamda, Arap ve Fars Müslümanlığından farklı
bir niteliklere sahip olan bir Türk Müslümanlığı olduğunu Ahmed Yesevî örneğinde incelemiştir. Aslında bu Türk tarihinde sûfî tefekkürün
rolünü göstermesi açısından son derece önemlidir. Çünkü İslâmiyet’i
kabul etmemiş ya da girip de onun inanç ilkelerini içselleştirememiş
Türkler arasında yayılması, millî kültür, millî ruh ve millî zevke sahip
büyük mutasavvıflarca yapılmıştır. Yeni mefkûreyi halkın anlayacağı
bir lisan ve zevk alabilecekleri bediî bir şekilde yaymaya çalışıyorlardı.
Bunlar, Acem tarzı tantanalı ve Arap tarzı vahdet-i vücûd ögelerden de
kaçınıyorlardı (Köprülü, 1991: 1-2).
İşte bu noktada Hoca Ahmed Yesevî’nin ve ortaya koyduğu engin tasavvuf düşüncesinin yansıması olan Türk-İslâm anlayışının kavrayıcı, bütünleştirici, birleştirici ve ayakta tutucu etkisi ortaya çıkmaktadır ki bu etki hâlâ Anadolu’nun en ücra köşesinde bile çok açık bir
şekilde görülmektedir. İslâmiyet’le tanışmayı takip eden ilk birkaç asır
boyunca Türk yurtlarında yatay olarak, yüzeyde yayılan İslâm’ın, ir-
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fanî bir boyut kazanarak derinleşmesi Yesevî ve takipçisi dervîşlerinin
Türk halkları içerisindeki yoğun eğitim faaliyeti ile mümkün olmuştur.
Yesevî’nin Türk tarihinde icra ettiği kilit rol, işte burada sahneye çıkar
(Bice, 2016: 15). Ahmed Yesevî’nin dinî kurallara, Kur’an-ı Kerim’e
son derece bağlı mü’min, ilâhî aşka inanmış bir mutasavvıf olarak, bir
mürşid kişiliğiyle, Türkçe manzûmelerle yaptığı telkinler, o günkü¸
Türk toplumunun İslâm ve Türk kültürü içerisinde kalmasını sağladı.
Şiirleri ve düşünceleri sadece o bölgede kalmadı, kendine bağlı dervişleriyle bütün Türk dünyasına dağıldı, yayıldı (Ecer, 2001: 4-5). Ahmed Yesevî, Türk Müslümanlığının adı bize intikal etmiş ilk öncüsü
sayılmaktadır. Onu tanımanın Türk Müslümanlığını tanımak olduğu
ifade edilmiş, onun bir bakıma Türk halk Müslümanlığının bilinen ilk
mübeşşiri sıfatını hak ettiği vurgulanmıştır (Ocak, 2000: 146). Eserlerinde tasavvufa açılan platonik bir aşkı ve kahramanların iç dünyasını
aydınlatan irşad edici bir dosttan bahseden ve fikir yazılarında İslâm
anlayışının taassupla dar ve katı kalıplara hapsedilmesine karşı çıkan
Samiha Ayverdi’ye H.Nihâl Atsız’ın: “Samiha Hanım, Samiha Hanım,
siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Siz Ahmed Yesevî’nin yaptığını yapıyorsunuz.” demesi bu etkinin Cumhuriyet Dönemi Türk aydınında
bile kendini açıkça gösterdiğinin en açık örneğidir.
Mevzu bahis olan teorik söylemin uygulamalı eyleme dönüşündeki en somut örnekler ise 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya başlayan Oğuz-Türkmen göçlerinden sonra görülmektedir. Türk
tarihinde sayısız örneklerle ortaya çıkan ve artık bir millî kültür haline
gelen “Fetih-İskân, İmâr-Yayılma, Genişleme” davranışları adı geçen
kavramların içini tam anlamıyla doldurmak suretiyle bu dönemde de
görülmektedir. Hatta bu dönemde ana kültür coğrafyasından oldukça
uzakta olan yeni bir coğrafya vardır ve bu coğrafya Türk-İslâm Medeniyeti’nin ilerleyen dönemdeki merkezi olacağından dolayı daha fazla
önem taşımaktadır. Yesevîliğin Anadolu’ya gelişi yaklaşık 13. yüzyılda
olmuştur. Yesevî şeyhlerinin bazen dervişleri ile beraber küçük zümreler
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hâlindeki bu muhaceretleri yavaş yavaş azalmakla beraber, 14. yüzyılda
da devam etti. Hacı Bektaş, Sarı Saltuk gibi en maruf Anadolu sufilerinden başka Azerbaycan ve Anadolu sahalarındaki birçok Yesevî dervişlerinin ananeleri 17. yüzyıla kadar yaşamıştır. Tunceli’deki Kızılbaş
aşiretlerinin mühim bir kısmının bugün dahi, Ahmed Yesevî’ye mensup
olduklarını iddia etmesi, Yesevî propagandasının vaktiyle Anadolu’da
ne kadar önemli bir rol oynadığını izah etmektedir (TDV, 1989: 213).
Anadolu’nun maddî ve manevî mimarları bu dönemde tarih sahnesine
çıkarak Pîr’lerinden aldıkları emir ile asırlar boyunca sürdürecekleri
kutlu vazifenin ilk adımını atarlar. Bu isimlerinde başında hiç şüphesiz
dervişlerin ve erenlerin Hünkâr’ı Hacı Bektaş Veli gelmektedir. Ahmed
Yesevî, Hacı Bektaş’a tac, şamdan, seccade, sofra ve alem verir, tahta
kılıç kuşatır ve Diyar-ı Rum’u irşad etmekle görevlendirir ve “Yâ‚ Bektâş. İşte, nasibin oldu. Sana müjde olsun ki kutb ül-aktâb’lık (tasavvufta
en yüksek makam) mertebesi senindir... Seni Rum’a (Anadolu’ya) saldık... Rum abdallarına seni baş kıldık... Destur! De, yola revan ol” der
(Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli’den akt. Ecer, 2001: 5).
2. Türkçe Bir İslâm Öğretisi: Dîvân-ı Hikmet
Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetlerini içine alan düşünce sistemine ve edebi bir şiir mecmuasına bugün Divan-ı Hikmet denilmektedir.
Sofilik felsefesi hakkındaki dünya görüşlerini şiirsel bir üslupla Divan-ı
Hikmet adlı bu eserinde ifade etmektedir (Yesevî 2010: 16). Divan-ı
Hikmet nüshalarının muhteva bakımından olduğu kadar dil bakımından da önemli farklılıklar arz etmesi, bunların farklı kişiler tarafından
değişik dil ve değişik sahalarda meydana getirildiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca Divan-ı Hikmet mecmuları içine zamanla Yesevî dervişlerinin hikmetleri de karışmış ve böylece kitap sadece Hoca Ahmed
Yesevî’ye ait bir eser olmaktan uzaklaşıp hikmet geleneğini yansıtan
bir manzumeler mecmuası haline gelmiştir (TDV, 1989: 429). Hoca
Ahmed Yesevî’ye ait ya da Yeseviliğin eserlerinden biri olarak görülen
“Hikmetler” de Hoca Ahmed Yesevî’ye ait olup olmadığı sorgulansa
bile Türk Müslümanlığının örneklerinden biri olarak kabul edilmek-
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tedir. Nitekim Hikmetler’in Hoca Ahmed Yesevî’ye ait olup olmamasından ziyade Yesevî muhitlerinde gördüğü ilgi daha önemlidir. Başka
bir ifade ile “Hikmetler” Türk Müslümanlığı diyebileceğimiz bir din
anlayışının anonimleşmesi olarak görülebilir. Hikmetler, giderek kimin
söylediği belirsizleşse de “halka” mal olan, “halkı” içinde barındıran
din söylemi ve Yesevî geleneğin bir ürünü olarak değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda eserin yazarı, eserin yazım tarihi hatta eserin kullandığı Türk lehçesinden ziyade Divan-ı Hikmet’in, temiz birer Müslüman
olan Türk toplulukları arasında açtığı çığırın ve yarattığı katma değerin önemi ön plana çıkmaktadır. Yani bu esere “Türk Müslümanlığının
Anonim” bir eseridir demek yanlış olmayacaktır. 11. yüzyılın sonları
ile 12. yüzyılın başlarında Orta Asya Türk toplulukları İran üzerinden
gelen dini ve kültürel bir istilanın tehdidi altında idi. Bir kısım Türkçe
konuşan Türk kavimlerinde dersler bile Farsça veya Arapça veriliyor,
okumuş ve aydın Türklerin bazıları şiir ve yazı dili olarak Farsça ve
Arapçaya yönelmişlerdi. İslâmiyet’i yeni kabul eden veya kabul etmekte olan halk ise Arapça ve Farsça bilmiyordu. Hoca Ahmed Yesevî yetişmiş bir aydın olarak Farsça ve Arapçayı çok daha iyi bilmesine rağmen halka yöneldi. Halkın dili ile konuştu ve eser verdi. O geniş halk
kitlelerinin anlayabileceği sade Türkçe ile “Hikmet” denilen deyişlerini
yazmaya başladı. Türkçe ile şiir yazılamayacağı iddiasında olan hatta kendisini yadırgayan sözde aydınlara aldırmadı. İslâmiyet’in hayata
dair insanî, ahlaki prensiplerini kendine ait sade ifadelerle söyledi ve
yazdı. Evlerde, sohbetlerde, toplantılarda ve çeşitli toplu yerlerde onun
yüzlerce binlerce beyti yazılır, okunur, söylenir ve işlenir oldu. 99 bine
ulaştığı söylenen talebeleri onun hikmetlerini köylere, şehirlere, kışlak
ve yaylaklara ve hatta mezarlara taşıdılar. Bu şiirler, deyişler, öğütler
“Hikmet” olarak özdeyişler halinde Türk ordusunun gittiği her yere
ulaştı. Bu sebeple, ölümünden sonra da Türkçe şiir söyleme geleneği onun Hikmet’lerinden esinlenen yeni ergin kişilerce devam ettirildi.
Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayram’lar Hoca Ahmed Yesevî’nin erginlik ve ermişlikte de şiir, deyiş ve tebliğde de takipçileri
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oldu (Çakan, 2005: 206).
Divan-ı Hikmet, konu başlıkları açısından çok geniş bir alanı
kapsamaktadır. Bu konu başlıkları, genel olarak bireysel, toplumsal ve
evrensel değer eğitimi odaklıdır:
• Eserde İslâmiyet’le ilgili dinî bilgilerin yanı sıra İslâm tarihine
ait olaylar da anlatılmaktadır. Ayrıca dünya ve ahiret hayatına yönelik
öngörüler de, eserde verilen bilgiler arasındadır.
• Divan-ı Hikmet’te bireye ve topluma yönelik eleştiriler de söz
konusudur. Toplumsallaşma noktasında sosyal hayatı düzenlemeye yönelik düşünceler / doğrular / değerler iletilmiştir. Bireyi ve dolayısıyla
toplumu yozlaştıran / değersizleştiren kavramlar üzerinde sıkça durulmuştur.
• Eserde haram, ikiyüzlülük, yalan, merhametsizlik, görünüşte
Müslümanlık, dünyaya düşkünlük, şöhret merakı, hırs, kibir gibi kavramlar, eleştirilen değersiz davranış biçimleri olarak karşımıza çıkar.
İyilik, doğruluk, temizlik, ahlak, bilgili olmak ve bilgiye değer vermek
gibi erdemler ise hikmetler boyunca yinelenir. Böylelikle alıcıda / dinleyicide / okuyucuda bir değer eğitimi gerçekleştirilmeye çalışılır.
• Divan-ı Hikmet, temelde değer ve değersizlik karşıtlığı içerisinde, insanı değerli kılmak amacıyla yazılmıştır. Yüzyıllar ötesinden
Türkçe çok değerli bir ses olan Hoca Ahmed Yesevî’nin sesini duymak,
onun eserlerini okumak / anlamak ve hayata geçirmekle mümkün olacaktır. Bu bağlamda denilebilir ki Divan-ı Hikmet, günümüz eğitiminde
de üzerinde durulması ve faydalanılması gereken öz eserlerimiz arasında bir değer metin olarak yer almaktadır (Güven, 2017: 309).
Sonuç
Millet adını alan her insan topluluğunun kaderi bazen zaman ve
mekân değiştirerek bazen de tarihi ve tarihin akışını değiştirerek asırlar
boyunca birbirine benzer olaylardan süzülerek süregelmiştir. Bu du-
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rum, milletlerin adlarıyla beraber anılan bazı hasletlerin o milletin en
belirgin özelliği olmasına hatta milletin adıyla beraber anılmasına da
sebep olmuştur. İşte bu açıdan bakıldığında 1300 yıla yakın bir süredir
Türklükle beraber ifade edilen Müslümanlık, artık yalnızca Türk adı
geçince hatırlanır olmuştur.
Türklük ve İslâmlık ilişkisini edebî, tarihî, felsefî, sosyolojik vb.
sosyal ve beşerî bilimler açısından ele alan her kaynak mutlaka Türkistan’a ve Hoca Ahmed Yesevî’ye uğramak zorundadır. Bu zorunlu
durak gönül dünyamızın kaynaklarını, fikir dünyamızın başyapıtlarını,
manevî dünyamızı aydınlatan kandillerin ışıklarını ve maddî dünyamızın zenginliklerini barındırmaktadır. Bugün Türk yurdu olarak bilinen her karış toprağın temelinde, Hoca Ahmed Yesevî’nin ve sayısı 99
bine ulaştığı söylenen talebelerinin usta birer nakkaş gibi dokudukları
Türk-İslâm desenlerinin etkisi görülmektedir.
Hazret-i Türkistan’ın Hikmetleri; Türkçenin en saf ve temiz hâli,
İslâm’ın en doğru ve anlaşılabilir şekli ile her Türk’ün gönül teline dokunmuştur. O, İslâm’ı anlatırken Türk için konuşmuş, Türk’e göre yorumlamış ve Türk tarafından anlaşılmayı beklemiştir. İşte bu noktada
onu Türk Milliyetçisi Bir Mutasavvıf olarak anmak, anlamak ve anlatmak en doğru sıfatlandırma olacaktır.
Hoca Ahmed Yesevî ve onun dergâhına bağlı o dönemin Türk-İslâm ülkücüleri; tarihin akışını değiştirirken bunu yeri geldiğinde engin
bir tevazu ile “Haddi aştık!” deyip kendi elleriyle yaptıkları çilehanelerde, taş medreselerde, yeri geldiğinde savaşı bir toy gibi görüp er meydanında kılıçlarla, gürzlerle, ok ve yaylarla, yeri geldiğinde ise at sırtında yüzlerce binlerce kilometre gidip irşad ve tebliğle tarihi vazifelerini
yerine getirmişlerdir.
Hoca Ahmed Yesevî; Haçlı Seferleri’nde küffara karşı duran cesaret, Hacı Bektaş Veli’de çileye talip olan feraset, Ahi Evran’da Anadolu’yu meslek ahlâkı ile kuşatan teşkilatçılık, Devlet-i Aliyye-i OsÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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maniye’yle çağ açıp çağ kapatan kudret ve azamet olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Hoca Ahmed Yesevî’nin ocağına ham olarak girip pişen ve sonra
yanan Gazi Dervişlerin, Erenlerin ve Alplerin çağdaşları; dünya üzerinde hakkı, hukuku ve adaleti tesis etmeye devam edecekler ve gittikleri
her yeri birer taş medreseye, çilehaneye çevirerek etraflarına ışıklar saçmaya devam edeceklerdir.
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“Talih güneşinin Türklerin burcunda doğduğunu ve Cenab-ı Hakk’ın Türk
hakanlığını göğün felekleri arasına yerleştirdiğini, onlara “Türk” dediğini ve
egemenlik verdiğini, onları çağın hakanları yapıp dünyaya hükmetmenin dizginlerini ellerine verdiğini, onları tüm beşeriyete memur ettiğini, doğruluğa
yönelttiğini, onlara katılanları ve onlar adına çabalayanları güçlendirdiğini
böylece istedikleri her şeyi elde ettiklerini ve çapulcuların rezilliğinden kurtulduklarını idrak ettim [ve anladım ki] akıl sahibi her insan onlara katılmalıdır; aksi hâlde onların ok yağmuruna maruz kalır. En iyisi gönüllerini almak,
kulaklarına eğilmek suretiyle onlara yanaşmak ve onlarla kendi dilleriyle konuşmaktır” (Kaşgarlı Mahmut, 1074).
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Müslüman bir Türk olan Kaşgarlı Mahmud, Türk dilinin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla 1074 yılında tamamladığı Divanü Lügati’t-Türk adlı
eserinin giriş bölümünde Türklerin Cenab-ı Allah tarafından özel olarak yaratılmış ve dünyayı yönetmekle görevlendirilmiş olduğundan
bahsetmektedir. Kaşgarlı Mahmut’a göre Türkler yeryüzünde müstesna
vazifelerle görevlendirilmiş necip bir millettir ve diğer tüm milletler
Türk milleti adına çabalamalıdır. Kaşgarlı Mahmut’a göre mütekâmil
bir millet olan Türklere katılmak, onlar için çabalamak ve onların gazabından kurtulmak için Türk dilinin diğer tüm milletler tarafından öğrenilmesi zaruriyet teşkil etmektedir.
Türkler tarih sahnesinde birçok devlet kurmuş ve çoğu zaman bu
devletlerle bütün dünyayı dize getirmiş ve yönetmiştir. Diğer milletler
diplomatik, ticari, kültürel ve daha birçok alanda Türklerle ilişkilerini
sağlayabilmek adına Türkçe öğrenmek durumunda kalmıştır.
Bir milleti diğer milletlerden ayıran en temel özellik kültürdür.
Kültür bir milletin yaşayış şeklidir ve milletin varlığını koruyup sürdürmesindeki en temel ögedir. Bugün dünya üzerinde yaşanan harplerin görülen yüzünü askerî, siyasî ve iktisadî savaşlar oluştururken bu
harplerin görülmeyen yüzünü ve asıl nihaî hedef noktasını ise kültürel
savaşlar oluşturmaktadır. Bugün dünya üzerinde belirli çevreler tarafından küresel bir kültür algısı oluşturulmaya çalışılmakta ve bu algı
tüm insanlara kitle iletişim araçları kullanılarak zorla dayatılmaktadır.
Bu şekilde dünyadaki diğer kültürlerin yok edilmesi amaçlanarak diğer milletlerin varlığı hedeflenmektedir. Kültürün dil, din, sanat, tarih,
gelenek ve görenek gibi birtakım temel unsurları bulunmaktadır. Kültürün bu unsurları içerisindeki en önemli ögesi dildir. Dil, bir milletin
kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasındaki temel araçtır. Milletin mensupları tarihini, dinini, gelenek ve göreneklerini, sanatını dilleri
sayesinde öğrenebilmekte ve gelecek nesillere aktarabilmektedir. Geçmişe bakıldığında dillerini kaybeden milletlerin tarih sahnesinden yok

128

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

Latif İLTAR

olup gittikleri görülürken dillerini muhafaza eden milletlerin devletleri
yıkılmış olsa bile tekrar yeni devletler kurarak tarih sahnesindeki varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir.
Dünya üzerindeki bütün güçlü devletler diğer devletler üzerinde
hâkimiyet kurma yarışı içerisindedir. Bu durum günümüzde, geçmişte olduğundan biraz daha farklı şekillerde tezahür etse de güçlü devletlerin diğer devletler üzerindeki hâkimiyet varlıklarını sürdürmek ve
nüfuzlarını etkili bir şekilde ortaya koyabilmek için kullandıkları yolu
değiştirmemektedir.
Geçmişte güçlü devletler diğer devletler üzerindeki hâkimiyetlerini kurabilmek için doğrudan kendi askerilerini ve askeri imkânlarını kullanarak savaşlar yapmaktaydı. Günümüzde ise güçlü devletlerin
doğrudan kendi askerlerini ve askeri imkânlarını kullanarak savaşlar
içerisine girdikleri pek görülmemektedir. Güçlü devletler taşeron örgütler ve gruplar kullanarak ve daha çok teknolojik imkanlarını ortaya
koyarak savaşlar yürütmektedir. Bu savaşlar geçmişte ve günümüzde
hakimiyet kurmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Kurulan hakimiyetin devamının sağlanması ise kültürün o ülke topraklarındaki insanlara
aktarılması ve yine kültürün yaşatılmasının sürdürülmesi aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Bir kültürün varlığını sürdürmesi ise dil aracılığı
ile gerçekleşmektedir.
Tarihe bakıldığında emperyalist politikalar güden devletlerin ele
geçirdiği ülkeler üzerinde yaptıkları ilk icraatlardan birsi ülkenin resmî
dilini değiştirmek olmuştur. Afrika’nın birçok ülkesinde Fransızcanın,
Amerika’da ve Hindistan’da İngilizcenin, Güney Amerika ülkelerinde
İspanyolca ve Portekizcenin resmî dil olarak kullanılması bu duruma
örnek teşkil etmektedir. Emperyalist devletler bu politikaları sayesinde
ele geçirmiş oldukları ülkeden askerî olarak ayrılmış olsalar bile uzun
süren hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir.
Günümüzde emperyalist devletlerin başka devletleri ele geçirme
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taktikleri değişikliğe uğramıştır. Kendi askerlerini genellikle doğrudan
savaş alanına süremeyen bu devletler bir ülkeyi tamamen ele geçirip o
ülkenin resmî dilini değiştirme yoluna gidememektedir. Ancak bilimdeki, teknolojideki, eğitimdeki üstünlüklerini kullanarak o ülke üzerinde
kendi dillerini hakim kılmaya çalışarak daha yumuşak bir şekilde güçlerini pekiştirme çalışmaları ortaya koymaktadırlar.
Tarihteki Türk devletleri incelendiğinde Türk devletlerinin emperyalist politikaları benimsemediği görülmektedir. Türk devletlerinin
daha çok dünyaya nizam getirmek ve adaleti sağlamak amacıyla fetihler gerçekleştirdiği görülmektedir. Dünyanın pek çok coğrafyasında
egemenlik sürmüş olan Türk devletleri fethetmiş oldukları coğrafyalarda alan el olmaktan ziyade veren el olma politikasını ortaya koymuştur.
Sömürgecilik politikası gütmeyen Türk devletleri gitmiş oldukları hiçbir coğrafya üzerinde kendi dilini veya dinini dayatmamıştır. Gittikleri
tüm coğrafyalara refah götürmüştür. Fethedilen topraklardaki milletlerin kendi dillerini kullanabilmelerine ve kendi dinlerini yaşayabilmelerine olanak tanımıştır. Çünkü sömürge politikası Türk gelenek göreneklerine ve İslam dininin kurallarına tamamen zıt bir politikadır. İnsanî
değerlerle hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyecek olan sömürge politikası
tarihin hiçbir döneminde Türk milleti tarafından uygulanmamıştır.
Devletler tarafından herhangi bir dilin veya dinin insanlara zorla kabul ettirilmesi ve benimsetilmesi doğru olmamakla birlikte başka
milletlere mensup insanlar tarafından gönüllü bir şekilde öğrenilmesinin sağlanması devletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi açısından oldukça büyük önem ifade etmektedir. Bu bakımdan Türkçenin yabancı dil
olarak diğer milletlere mensup insanlar tarafından öğrenilmesi de Türkiye’nin diğer devletler ile arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve iyileşmesine katkı sağlayacaktır.
Türkçenin yabancı dil öğretiminin tarihine bakıldığında bu tarihi
süreci Hunlar dönemine kadar götüren akademisyenler bulunmaktadır.
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Ancak o dönemlere ait elimizdeki kaynaklar ancak Çin kaynaklarında
yer alan bilgilerden elde edilmektedir. Elimizde bugün Türkçenin yabancı dil öğretimine dair açık olarak bulunan en eski kaynak Kaşgarlı Mahmut tarafından 1074 yılında yazılan Divanü Lügati’t Türk’tür.
Divanü Lügati’t Türk incelendiğinde o dönemin yabancı dil öğretim
kitaplarından çok daha farklı yöntemlerle yazılmış olduğu görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut eserinde günümüz modern yabancı dil öğretim
yöntemlerine yer vermiştir. Dil öğretimini tümevarım yoluyla örnek
cümlelerden hareketle gerçekleştirmiştir.
Kaşgarlı Mahmut’un bu eserinden sonra Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi ile ilgili eserlere 13.-15. yüzyıllar arasında Kıpçak sahasında rastlanmaktadır. Kıpçak Türklerinin Memluk Devleti ile birlikte dünya üzerinde büyük bir güce ulaşmaları Memlukler ile ilişkilerini
iyi tutmak isteyen yabancıların Kıpçak Türkçesini öğrenmelerini gerektirmiştir. Bu amaçla bu dönemde Türkçenin yabancılar tarafından
öğrenilmesini sağlamak amacıyla 7 eser kaleme alınmıştır. Bu eserler
şunlardır: Codex Cumanicus, Kitabü ’l-İdrak li-lisanü‘l-Etrâk, Kitâb-ı
Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemi ve Mugalî, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye, Kitab-ı Bülgatü’l-Müştak fi Lügat’it-Türk
ve’l-Kıfçak,
El-Kavaninü’l-Külliye
li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye,
Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye
Kıpçak sahası döneminden sonra eldeki kaynaklara göre yabancı
dil olarak Türkçe öğretimine dair Osmanlı Devleti döneminde de oldukça fazla eser bulunmaktadır. Bu dönemde kaleme alınan eserlerin
daha çok yabancılar tarafından yazıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin üç kıtaya hâkim bir devlet olması yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin sayısını da oldukça etkilemiştir. Ancak yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminin sistemli bir şekilde ve devlet politikası güdülerek
yapıldığı görülmemektedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin tarihine bakıldığında
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yakın geçmişe kadar sistemli bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.
Yapılan çalışmaların daha çok müstakil olarak bireysel çalışmalardan
oluştuğu görülmekte ve eserlerin öğretim hedefinden ziyade öğrenme
ihtiyaçlarını karşılamak için yabancılar tarından üretilmiş olduğu görülmektedir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iki önemli dönemin varlığından söz etmek mümkündür. Bu iki dönem neticesinde yabancı
dil olarak Türkçe öğrenenlerin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır.
Birincisi 16. yüzyılda Avrupa’da başlayan şarkiyatçılık hareketinden
sonra oluşan dönem, ikincisi ise 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetlerinden
sonra Türkiye’nin bu devletlerle ilişkiler kurmaya başladığı dönemdir.
16. yüzyıldaki şarkiyatçılık hareketiyle Avrupa’da Türkçe öğrenmek
isteyen bir grup oluşmuş ve bu grup Türkoloji ile ilgili önemli çalışmalara da öncülük etmiştir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığa kavuşan Türk
cumhuriyetlerine yönelik dışa açılım politikaları Türkiye Türkçesinin
bölgedeki Türkler tarafından öğretimine dair çalışmaların gerekliliğini
ortaya koymuştur.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde bölgedeki Türk cumhuriyetlerine yönelik çalışmalar yürütmesi amacıyla 1992
yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından ilk olarak 1992-1993 eğitim-öğretim yılında
“Büyük Öğrenci Projesi” hayata geçirilmiş ve bu proje kapsamında bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinden 1500 civarında öğrenci
Türkiye’ye getirilmiştir. Türkiye’ye getirilen bu öğrencilerin ana dilleri
her ne kadar Türkçe olsa da Türkiye Türkçesinden lehçe olarak ayrılmış olmaları sebebiyle öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenebilmeleri
amacıyla birtakım çalışmalar içerisine girilmeye başlanmış ve birçok
üniversite içerisinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur.
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Günümüzde ülkemizde 100’ün üzerinde üniversitede yabancı dil
olarak Türkçe öğretimine dair çalışmalar yürüten merkez bulunmaktadır. Bu merkezler genel olarak TÖMER adıyla isimlendirilse de DİLMER, TÜMER, TÜRKMER vb. farklı kısaltmalarla da adlandırılabilmektedir. Günümüzde Türkçe öğretim merkezlerinin sayısının bu kadar
artmasının arkasında yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin
sayısındaki artış yatmaktadır.
Özellikle son 30 yıl içerisinde Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Bu artış Türkiye’de birçok kurumun da bu alanda çalışmalar yürütmesine vesile
olmuştur. Bu alandaki çalışmaları yürüten ilk devlet kurumu olan TİKA
2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’na bu görevi devretmiştir. YTB kurulduğu yıldan günümüze
yaklaşık olarak her yıl dünyanın hemen hemen tüm ülkesinden yaklaşık
5.000 civarında yabancı öğrenciyi Türkiye Bursları Programı ile burslandırarak Türkiye’de yükseköğrenim görmesini sağlamaktadır.
2007 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü ise Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dair en önemli çalışmalara imza
atan kurumdur. Yurt dışında birçok ülkede merkezler açan Yunus Emre
Enstitüsü Türk dilini ve kültürünü öğrenmek ve tanımak isteyenlere
fırsatlar sunmaktadır. Bugün 46 ülkede 55 merkezde faaliyet gösteren
Enstitü ülkemiz adına çok önemli bir misyon üstlenmektedir.
2016 yılında kurulan ve yurt dışındaki Fethullahçı Terör Örgütüne ait okulları devralarak faaliyetlerine başlayan Maarif Vakfı da
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında önemli çalışmalara
imza atmaktadır. Yurt dışında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretim çalışmaları yürüten Vakıf aynı zamanda öğrencilere yönelik olarak Türkçe öğretim faaliyetlerini de üstlenmektedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kendi içerisinde farklı
alanlara ayrılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 3 ayaklı
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bir sac olarak tasvir edilebilir. Birinci ayağını Türk diliyle hiçbir ortaklığı bulunmayan yabancılar oluşturur. Örneğin; Nijeryalılar, İngilizler,
Araplar vb. İkinci ayağını Türk soylular oluşturmaktadır. Yani Türkiye Türkçesinden şive veya lehçe bakımından ayrılan Türk dillilerdir.
Örneğin; Kırgız Türkleri, Kazak Türkleri, Özbek Türkleri vb. Üçüncü
grubu ise iki dilli Türk çocukları oluşturmaktadır. Örneğin; Avrupa’daki Türk vatandaşlarının çocukları. Bu üç grup kendi içerisinde farklı
özellikler içermekte ve Türkiye Türkçesinin bu gruplara öğretimi farklılıklar göstermektedir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair akademik anlamdaki ilk çalışmaların sistemli bir hale dönüşmesi 1984 yılında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin kurulmasıyla
gerçekleşmiştir. Daha sonrasında alana olan ilginin artmasıyla birlikte
bu alanla ilgili Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği
bölümlerinde yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde
müstakil bir tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmıştır. Bugün
Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi doktora programları mevcuttur.
Her dilin öğretim şekli birbirinden farklılık göstermektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin; zaman yapılarının öğretimi için İngilizcede geniş zamanla başlanırken Türkçenin öğretiminde
şimdiki zamanla başlanmaktadır. Bu durum dillerin kendine mahsus
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, Almanya’nın vb. birçok güçlü devletin kendi dillerini yabancı
dil olarak öğretmek amacıyla yaptığı birçok çalışma bulunmaktadır.
Türkiye de son yıllarda dünya üzerindeki varlık alanını genişletmek ve
gücünü pekiştirmek amacıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır.
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Türk milletinin bütün fertleri arasındaki iletişimin sağlanması ve
birlikteliğin kurulmasının en öncelikli unsuru dilde birlikteliğin sağlanmasıdır. Türk birliğinin oluşturulması yönünde Gaspıralı İsmail “Dilde,
fikirde, işte birlik” düşüncesini ortaya koymuştur. Fikirde ve işte birliğin sağlanabilmesinin en öncelikli gerekliliği dilde birliğin sağlanabilmesidir. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk “En büyük hayalim, Ankara’da basılan bir gazetenin Türkiye’den Uygurlara kadar tüm Türkler
tarafından okunup anlaşılmasıdır.” diyerek milletin mensupları arasındaki bağın oluşturulması ve güçlendirilmesinin dilden geçtiğini ortaya
koymaktadır. Bu sebeple Türk soylulara Türkçe öğretimi çalışmalarına
ağırlık verilmelidir.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının çocuklarının ana dillerinin
gelişimi oldukça önemli bir husustur. Yapılan akademik çalışmalar
bireylerin ana dillerinin gelişimi ile ikinci ve diğer yabancı dillerinin
gelişimi arasında paralellik olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bireylerin iki dilliliğinde ikinci dile maruz kalma yaşlarının zihinsel gelişime
etkisi ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dillerinin gelişimi hem ana vatan ile bağlarının korunmasının sağlanması açısından hem de bulundukları ülkenin resmi dilini iyi
bir şekilde öğrenmeleri ve okul yaşamlarındaki gelişimleri açısından
oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar ana diline iyi derecede hâkim
olan çocukların bulundukları ülkenin dilinde de başarılı olduklarını ve
dolayısıyla eğitim hayatında da başarılı olduklarını göstermektedir. Bu
sebepler Yurt dışındaki Türk çocuklarının anavatanla bağlarının korunması ve yaşadıkları ülkelerde iyi bir eğitim geçirerek iyi konumlara
gelebilmeleri için ana dillerinin gelişimi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Bununla ilgili ilk olarak 2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yurt dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
tezli yüksek lisans programı açılmıştır. Daha sonraki yıllarda Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bu konudaki ihtiyacı belirlemesinin ardından ilk olarak 2017 yılında Sakarya Üniversitesinde
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olmak üzere Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesinde Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi yüksek lisans programı açılmıştır. Programa YTB tarafından burslu olarak
öğrenci getirilmektedir. Program; halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş
veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Türkiye’nin varlık alanının
genişlemesi, bölgesel ve küresel anlamdaki gücünün pekişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple alanla ilgili çalışmalar devlet
politikalarıyla desteklenmelidir. Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarıyla, soydaşlarıyla, akraba topluluklarla ve tüm yabancı devletlerle
olan bağlarının güçlendirilerek artırılması ve aynı zamanda tüm yabancı
devletler üzerindeki lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla alanla
ilgili akademik, bürokratik ve diplomatik çalışmalara katkı sağlanması büyük önem taşımaktadır. Geleceğin büyük Türkiye’sinin inşasında
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemli olduğu düşüncesi bütün
Türk milliyetçileri tarafından kavranması gereken bir husus olmalıdır.
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MILLI KIMLIĞIN OLUŞMASINDA
MILLIYETÇILIĞIN ROLÜ

Gülşen SAKA

Cins cins, kavim kavim yaratılan insanoğlu; yaradılış içgüdüsü
ile aidiyet duygusuna sahiptir. Aidiyet duygusu belli bir cinse, bir aileye, bir kavme ait oluşun ifadesidir. İnsan sosyal bir varlık olarak tarihsel serüveni boyunca, kendini ve çevresini tanımaya çalışmış ve “Ben
kimim?”, “Kimlerdenim?” sorusunun muhatabı olmuştur. Bu soru ve
cevap karşılığında, insanoğlu aidiyetini konumlandırarak yaşam gailesini bu aidiyet çemberinde gerçekleştirmiştir. İnsanın aidiyet çemberi
kimliğini oluşturmaktadır. Tarih sahnesinde insanoğlu kimliğiyle var
olmaktadır. Bu kimlik kıtaları keşfeden, ülkeleri fetheden, yöneten ve
yönetilenlerin tarihe yazılan adını oluşturmaktadır.
Kavramsal çerçevede ele aldığımızda kimlik; bir insanı diğer insanlardan ayıran, benzerliklerini yahut farklılıklarını gösteren belgedir.
Kimlik kavramını 2 şekilde ele almak mümkündür:
1) Kişinin kendisini nasıl tanımladığı
2) Toplumun kişiyi nasıl tanımladığı
Toplum bireyin herhangi bir kimlikle tanımlayabilir fakat kişi
kendini kimliğini oluşturan o topluluğa ait hissetmiyorsa o kimliğe sahip olduğunu söyleyemeyiz. Kimlik kavramının birçok açıklanmasının
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bulunmasının sebebi kimliği oluşturan öğelerin çok olmasından kaynaklanmaktadır. İçerisinde cinsiyet, milliyet, din gibi unsurları barındırır. “Siyasi, dini, ailevi, mesleki, sosyal, mensubiyetleri belirten kimlik,
aynı zamanda ferdin sosyal ve rol statülerini yansıtır. Bu yüzden, başkaları için bir deniz feneri, kendisi için bir pusula işlevine sahiptir”(Kösoğlu,1995: 91) Kimlik, sosyolojinin temel konularından bir tanesidir.
Bunun sebebi ise toplumsal meselelerin kimlik üzerinden incelenmeye
başlanılmasındandır. Kimlik aynı zamanda toplumun bizi nasıl gördüğü
ile de ilişkilidir ve sosyolojik boyutunu ‘Toplumsal Kimlik’ kavramı
oluşturmaktadır.
Toplumlar ne kadar eski olursa milli kimlikleri de o kadar oturmuş
olur. Kimlik, yaratılış argümanlarının yanında zengin kültür varlığını
da içermektedir. Dolayısıyla olgunlaşmış toplumlar, kimliksel bağlamda erginleşmiştir ve aidiyet unsuru olan topluluğun tipolojisi olgundur
yani milli kimliği oturmuştur. Milli kimlik kavramı teorik olarak ele
alırsak dünya tarihi milli kimlik kavramını Fransız İhtilali’ne dayandırmaktadır. Ancak Milli Kimlik kavramı her ne kadar Fransız ihtilaline
dayandırılmaya çalışılsa bile bu kavram teorik tanımların ardında varlıksal bir tabiiliğe de sahiptir. Yaradılış hissiyatı olan aidiyet kavramı,
tanımlanmamış ancak tavırlara işlemiş olan milli kimlik kavramının
varlığını ispat etmektedir. Bu bağlamda Fransız İhtilali bu kavramın
kavramsal çerçeveye oturtulduğu zaman dilimi olarak ifade edilebilir.
Türkler penceresinden baktığımızda da, durum Fransız İhtilalinden çok
daha evveline dayanmaktadır. Türklerde milli kimliğin varlığı, tarihsel olguların sosyolojik incelemesinde kendini hissettirmektedir. Bugün elimizde bulunan veriler bunu açıkça göstermektedir. Tarihimizin
ilk yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri buna en güzel örnektir. Nitekim Orhun Abidelerinde Bilge Kağan Türk ulusuna şöyle seslenmiştir; “Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz
oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim.” Burada sosyal devlet anlayışının yanı sıra bu devlet anlayışının uygulama merciisi
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olan millet de vurgulanmaktadır. Abideler, bir milletin yönetim felsefesinin taşlara işlenmiş halidir, Abideler bir milletin nesline öğüttür. Bu
da aidiyet ile sahiplenişin ifadesi, bir bilincin iradesidir. Toplumsal aidiyet, sorumluluk, düne bağ kurarak yarına karşı bilinç oluşturma “milli
kimlik” kavramının içgüdüsel ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Milli kimliğin oluşmasında birçok etmen bulunmaktadır. Smith,
ulusal kimliği oluşturan temel özellikleri şöyle sıralar:
1) Tarihi bir toprak/ ülke, ya da yurt,
2) Ortak mitler ve tarihi hafıza,
3) Ortak bir kitlesel kamu kültürü,
4) Topluluğun bütün fertleri için geçerli ortak yasal hak ve görevler,
5) Topluluk fertlerinin ülke üzerinde serbest hareket imkanına sahip oldukları ortak bir ekonomi.
Milli kimlik kişinin üst kimliği konumundadır. Herkesin kimliği
vardır fakat milli kimlik dediğimiz kavram, kimlik olgusunu farklılaştırır. Örneğin; bir Arap da yemek yer, Fransız da, Türk de. Fakat yemek
kültürleri farklıdır. İşte bu durum bizim milli kimliğimizi oluşturan durumlardan birisidir. Günümüzde küreselleşmenin dayattığı ‘dünya vatandaşlığı’ gibi yeni kimlik arayışlarına girilse dahi, yaradılış gereği
hissedilen aidiyet devletleri her çıkmazda milli bir tavırla davranmaya
itmektedir. Bu da göstermektedir ki kişinin şahsi kimliğini çevreleyen
bir toplumsal kimliği bulunmaktadır. Bu kimlik de; yaşadığı aile, coğrafya, sahip olduğu tarih ile oluşan ve yaşayacağı geleceğe kaygı olarak
diri kalan milli kimliktir. Bu aidiyet fonksiyonlarının temel öğeleri olan
kültür ve dil, milli kimliğin oluşmasında en önemli etkenlerdir. Kültürünü ve dilini kaybeden milletler, yok olmaya mahkumdur. Milli kültür
‘ben’ değil ‘biz’ şuurunun ifadesidir.
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Milli Kimliğin Oluşumunda Milliyetçiliğin Etkileri
Milliyetçilik, teorik tanımlamalardan ziyade aidiyetin aktif tavra
dönüşmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Aidiyetini hakim, bu aidiyetin bilinci ve sorumluluğu ile sergilenen tavır, milli kimliğin ifade
biçimini oluşturmaktadır. Dolayısıyla teorik olarak da milli kimliği
oluşturan temel öğeler, milliyetçiliğin esaslarıdır. “Milliyetçilik bir ulusa mensup olma bilincini zihinsel temsillere yerleştirebilmek, başka bir
ifade ile milli kimliği inşa edebilmek için çalışır.” (Uçan, 2016: 21)
Milli kimliğin oluşumunda milliyetçilik izlerini araştırmak için
en uygun havzanın Türk Milliyetçiliği olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Türk milliyetçiliği akımsal bir doğum yaşamadığı, kavramsallaşmadan öncesinde de tavırsal olarak var olduğu için milli kimlik
bilinci üzerinde tarihsel açıdan da geniş bir örneklem oluşturmaktadır.
Türk milliyetçiliğini, kavramsallaşma boyutuna çıkaran tipolojik tavrın tepkileşerek aktifleştiği dönemde, Türkçülük olarak yükselen ses bir
bağlamda milli kimliğin ilanı ve koruması olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk yurtlarına ve Türklere yönelik yapılan kimlik işgali karşısında
tepkisel olarak yükselen koruma içgüdüsü ve karşı çıkış tam anlamıyla
olgun bir milli kimliğe işaret etmektedir. Bu doğrultuda milliyetçiliğin
milli kimlik bilincini oluşturduğu gibi milli kimlik için bir güvenlik
mekanizması rolünü de üstendiği söylenebilir.
Milli kimliğin, oluşum-bilinç-koruma nirengisinde etken rol üstlenen milliyetçiliği, Türkçülük akımı üzerinden tarihsel boyutu ile ele
aldığımızda; Türkçülük akımının ilk başlarda Azerbaycan Türkleri ve
Tatar aydınları tarafından ortaya atıldığı görülmektedir. “19. Yüzyılın
sonlarında ortaya çıkan Türkçülük ve Pantürkizm hareketi, Türkler
arasında birlik ve dayanışmaya yönelik ortak ruh ve anlayış oluşturmuştu. Bunun bilincinde olan Sovyet yöneticileri, kendi yöntemleri açısından Türk milliyetçiliği tehlikesini tümüyle bertaraf edebilmek için,
Türkler ve bu arada Azerbaycan Türkleri için Türk kimliğinden bağım-
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sız yeni bir kimlik modeli oluşturmaya karar vermişlerdi.” (Süleymanlı,
2006: 151) Sovyetler; Türk topluluklarını Özbek, Kırgız, Kazak diye
bölmeye çalışarak Türk kimliğinin üstünde yeni bir kimlik oluşturmaya
kalkışmıştır. Aidiyete karşı olan bu işgale karşı bir tepki olarak Türk
Aydınları seslerini yükseltmiş ve kavramsal anlamda tanımlanmamış
milli kimliklerini tepki mekanizması ile ifade etmiştir. Sovyetlerin işgal ettiği Türk topraklarında, Türk kimliğinin silinmesine karşı mücadele veren Türk aydınlar, yazar ve şairler bir bir öldürülmüş; en iyi
ihtimalle sürgün edilmiştir. Milli kimliklerini etkiye karşı bir tepki ile
koruma içgüdüsüne düşen Türk Aydınları, Türk Milliyetçiliğinin kavramsal çerçevesini “milli kimlik” iradesi ile çizmiştir.
Sovyetlerde Türk Yurtlarının Milli Kimlik Mücadeleleri
Rusya Türkleri sadece istiklâllerini kaybetmekle kalmamış, sosyal ve ekonomik yönden de Ruslarla ve diğer Avrupalılarla arasında
çok büyük uçurum olmuştur. Cehalet, ezilmişlik ve geri kalmışlığa hapsedilmeye çalışılan ve kimlikleri işgalde olan Rusya Türkleri; dev bir
imparatorluğun içinde silik paryalar gibi kalmış ancak milli bir irade
ile küllerinden doğarak Türk milliyetçiliğini tarih sahnesinde aktifleştirmiştir.
Kırım Kırım Kırılan Türklük
“Dilde, Fikirde, İşte birlik.”
20. yy’ın ilk yılları, Rusya Türkleri arasında taraftar bulan “Türk
Birliği-Milli Kimlik” fikrinin öncüsü İsmail Gaspıralı Bey olarak karşımıza çıkmaktadır. İsmail Gaspıralı, kimliklerine karşı bu mahrem işgale karşı bir tepki olarak 1879’da ilk Türkçe gazeteyi çıkarmak için
başvuruda bulunmuş ve reddedilmiştir. Bir süre “Genç Molla” takma
adıyla Rusya Türkleri ve Müslümanları için yazılar yazmıştır. 1883’de
Tercüman Gazetesi’ni (Türkçe ve Rusça olarak) çıkarma izni almıştır.
Tercüman Gazetesi’nde, tüm Türklerin anlayabilecekleri ortak bir lehçe
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oluşturmaya çalıştı ve siyasi, kültür ve dil birliğinin sağlanması gerektiği üzerinde durmuştur. Kırım’da basılan gazete Kazan’dan, İran’dan,
Türkistan’dan ve Osmanlı ülkesinden olmak üzere yaklaşık 20.000
aboneyi bulmuştur.
İsmail Bey Gaspıralı, Kırım Tatar Türklerinin ve dahi tüm Rusya
Türklerinin bağımsızlıklarının ancak bir milli uyanış ve beraberlik ile
mümkün olacağına inanarak hareket etmiştir. Bu maksatla ders kitapları
çıkarmış ve kendisi gibi Rusya Türkü ziyalılarla toplantılara öncülük
etmeye devam etmiştir.
İsmail Bey Gaspıralı, bu harekete geçişi doğrultusunda Kazanlı
Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi, Kazakistanlı Mustafa
Çokay, Azerbaycanlı Ali Bey Hüseyinzade Turan ve Ahmet Ağaoğlu
ile birlikte 1905’de Rusya’da “Tüm Rusya Müslümanları Kongresi”ne
iştirak etmiştir. Bu kongre tehlike altında olan milli kimlikleri için ortak
noktada buluşup bilinçlendirme çalışmasına geçişde önem arz etmektedir.
İlk olarak Rusya içerisindeki Türkler’den başlayan Gaspıralı,
esasen umum dünya Türkleri’nin etno-dini birliğini sağlama arzusundaydı ve bu uğurda, İmparatorluğun sınırlarının dışına taşarak tüm Türk
yurtlarından haberleri derleyip; tüm baskı ve çaresizliklere rağmen,
sade bir Türkçe ile yazdığı Tercüman Gazetesi ile Romanya’ya kadar
gönderiyordu. Hasılı, İsmail Bey Gaspıralı Kırım ve tüm Rusya Türkleri’nin kimlik mücadelesi ve milli uyanış hareketlerinin öncüsü olmuş;
yayın hayatı 35 yıl devam eden Tercüman gazetesi ile Türkçe’nin tek
ve arı-duru bir dil olduğunu ispatlamıştır. Bu da kimliğine yöneltilen
işgal çalışması karşısında gösterdiği tepki ile kimliğinin ses bayrağını
belirleyişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimliğinin ifade biçimi olan
dilini, milliyetçi tepkisi ile beyan etmiştir.
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Azerbaycan
Azerbaycan, doğal zenginlikleri ve konumu dolayısıyla her zaman Rusya’nın dikkatini celp etmiş ve 19. yy. başlarında Çarlık Rusya
tarafından işgal edilmiştir. Mehmet Emin Resulzade öncülüğünde 1918
yıllında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuş fakat 26 Nisan
1920’de tekrar işgal edilmiş ve 28 Nisan’da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurularak Azerbaycan, Sovyetler’e dahil edilmiştir.
Rusya Türkleri için Türkçülük ve Milli Uyanış hareketlerinin
merkezi bu dönem Bakü’dür. Ali Bey Hüseyinzade, Alimerdan Topçubaşov ve Ahmet Ağaoğlu önderliğinde Bakü’de Türkçe gazeteler ve
okullar açılacak; milli kimlik ve bağımsızlık yolunda kendi tabirleriyle
“mübarizeleri” başlayacaktır. Rusya, doğal yeraltı zenginlikleri ile gözdesi ve gelir kaynağı merkezi olan Azerbaycan’ın milli ve manevi kimliğinden kopması için çeşitli politikalar izlerken, bunu anlayan ve kabul etmeyen aydınlara karşı türlü katliamlar türetmekten çekinmemiştir.
Onlarca vatanperver yazar ve şair, milli kimlik ve özgürlük temalı şiir
ve makalelerinden ötürü “vatan haini” damgası vurulup katledilmişlerdir. Azerbaycanlı aydınlar, Sovyetlerin sürgün ve katliamlarından
kurtulmak için başta Türkiye olmakla çeşitli ülkelere kaçarak sığınmak
zorunda kalmışlardır.
Katledilen şairlerden biri de “Çırpınırdı Karadeniz” şiirinin müellifi Ahmed Cavat’dır. Ahmed Cavad, 1. Dünya Savaşı’nda “Kafkas
Gönüllüleri Birliği ”ne yazılarak Balkan Savaşları’nda Türk Ordusu’na
katılmıştır. 1915 Ermeni Katliamlarına maruz kalmış Kars-Erzurum’a
yardım amacıyla “Kardeş Kömeyi” (Kardeş Yardımı) adlı faaliyetlere aktif katılmıştır. 1920 Rus işgalinden sonra onlarca kez “milliyetçilik-vatan hainliği-İran ve Türkiye elçiliklerine casusluk” gibi asılsız
suçlamalarla tutuklanır. 1937 yılında 45 yaşında iken beraber tutuklandığı Mikayil Müşfig ve İstanbul Üniversitesi mezunu Hüseyin Cavid ile
birlikte 15 dakikalık bir mahkeme ile kurşunlanarak şehit edilmişlerdir.
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Sovyet rejimi, 1930’lu yıllara dek kendine Türk diyen bu milletin nüfus cüzdanlarını değiştirmiş, Azeri kimliğini yazdırmış ve kiril
alfabesine zorunlu geçişle tüm Türk dünyası ve Türkiye ile ilişkilerini
engellemiştir.
Azerbaycan’da Türkçülük hareketlerinin bir diğer önemli ismi
ve Ziya Gökalp’in de fikir babası Ali Bey Hüseyinzade Turan, Rusya’da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kendisine yöneltilen iş
tekliflerini geri çevirerek İstanbul’a doğru yola koyulmuştur. Ali Bey,
Rusya’da öğrenim gördüğü sırada Pan-Slavizm’in yükseldiği; Rus olmayan milletlere düşmanlık hislerinin arttığı dönemdir. Öğrenci olduğu
dönem dolayısıyla siyasi teşkilatçılık tecrübesiyle İstanbul’a gelmiştir.
“İttihat-ı Osmani” adlı gizli cemiyetin esaslarını koyar ve bu cemiyet
1894’de adını değişerek “İttihat ve Terakki” adını almıştır. Ali Bey Hüseyinzade, Osmanlı-Yunan Savaşı’nın başlaması üzerine Teselya’ya
gönderilir ve harp meydanlarında ordu hizmetinde Kızılay’da doktor
olarak çalışır. Aynı şekilde Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’nda da, öğretim görevini bırakarak savaş alanlarına gidip Hilal-î Ahmer (Kızılay)
hastanelerinde çalışma fedakârlığını da göstermiştir.
Savaştan döndükten sonra Ali Bey, istibdat rejiminin türlü bahanelerle takibatı yüzünden Kafkasya’ya firara mecbur olunmuştur.. İstanbul’dan Bakü’ye dönen Ali Bey, milli faaliyetlerine burada, Bakü’de
başlamıştır.
Türkçülük, Türk Birliği fikrinin Azerbaycan’daki ilk tebliğcisi
Ali Bey, Alimerdan Topçubaşov ve Ahmet Ağaoğlu’nun da içinde olduğu 11 kişilik heyet ile Rusya’ya giderek yetkililerle görüşmüş ve uzun
uğraşlar neticesinde Rusya Türkleri’nin ilk günlük gazetesi olan Hayat
Gazetesi’ni çıkarmak için icazet almıştır. Kırım, Kazan ve Kafkasya
aydınlarının yazılarının derlediklerini bu gazete, Rusya Türkleri’nin
milli uyanışlarında dönüm noktası olarak tarihe yazılmıştır.
Hayat Gazetesi’nin “Türkler kimdir ve kimlerden ibarettir?” adlı
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ilk makalesi ile Ali Bey Hüseyinzade, Türklerin lisan ve kan bağıyla
bir bütün olduklarını ispat etmiştir. Hayat Gazetesi’nin esas prensibi de
Milli Kimlik meselesidir.
1905’de bir makalesinde ileri sürdüğü “Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak” önermesi Türk dünyası için bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri’nin kuruluş
felsefesinde de bu vardır. Azerbaycan bayrak renklerini de Ali Bey’in
bu üç ilkesinden almaktadır. Mavi renk Türkçülük, kırmızı renk muasırlık ve yeşil renk de İslamiyet’tin sembolüdür. Ali Bey’in 1905 yılında Hayat Gazetesi’nde esaslarını koyduğu “Türkleşmek, İslamlaşmak,
Muasırlaşmak” mefkuresini 1913 yılında Ziya Gökalp umumlaştırmıştır.
Tarihsel serüven olarak milliyetçilik, milli kimliğin şuuru ve bu
şuurun tavırlaşmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel modernizasyonla yönetim dönüşümü yaşayan ülkeler, hanedanlıktan cumhuriyet rejimine geçerken “Milli Kimlik” leri üzerine bir devlet sistemi inşa
etmiştir. Bu duruma Azerbaycan Cumhuriyeti gibi Türkiye Cumhuriyeti de bir örnektir. Asırlar boyu varlık sergileyen Türk Milleti, hanedanlıktan cumhuriyet rejimine geçerken, karakteristik özelliği olan milliyetçiliğinin harekete geçişi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni baskın
bir kimlik ile dizayn etmiştir.
Sonuç olarak görülmektedir ki Milli kimliğin oluşmasında ve korunmasında milliyetçi tavır hakim olmakta ve milliyetçiler de etkin rol
oynamaktadır. Konuya dair çizilen çerçeve doğrultusunda milli kimlik
bilincinden yoksun, kimlik karmaşası içinde kaybolan ve popüler kültürün savurduğu genç kardeşlerimizi; milli bilincin uyandırılmasında
etkin rol oynayan Ülkü Ocaklarına kazandırmak, küresel erozyonlar
karşısında tehlikede olan milli kimlik üzerinde köklü bir neslin inşasını
sağlayacaktır.
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Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
HACI BEKTAŞ-I VELI

İnsanlar, hayatını kolaylaştırmak adına geçmişten günümüze bir
şeyleri araştırıp geliştirmeyi kendilerine ilke edinmişlerdir. Günlük hayatımızda kullandığımız en ufak araç gereçler bu araştırma ve geliştirmenin ürünüdür. Evrende meydana gelen tüm olaylar ayrı bir araştırmanın konusunu oluşturur. Bu konular üzerinde sebep sonuç ilişkisi kurup,
deney ve gözlem yaparak bir sonuca ulaşan disipline “Bilim” denir.
Bilimin, bir araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerden ve bu
bilgilerin işlenmesiyle meydana gelen sonuçlardan oluşması, kişiden
kişiye değişmeyeceğinin yani öznel değil de nesnel oluşunun en büyük
kanıtıdır.
Bilimin Sınıflandırılması
Tüm dünyada geçerli ve çok da önemli olan bilim kavramı, konusuna ve araştırma sahasına göre farklı kollara ayrılmaktadır. Bilimin
tasnif edilmesi uzun yıllardır araştırmacılar arasında tartışmalara yol
açmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalarda net bir sonuca varmak zordur. Ancak bazı ortak görüşler esas alındığında temel bir sınıflandırma
ortaya çıkar.
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Bu sınıflandırmaya göre bilim temel dört bölümden oluşmaktadır.
• Matematik bilimleri
• Doğa bilimleri
• Sosyal bilimler
• Yapay bilimler
Matematik Bilimi: Çok evreli bir bilim olan matematiğin konusu;
sayıların, şekillerin ve biçimlerin özelliklerinin incelenmesi ve aralarındaki bağıntılarının tespit edilmesidir. Tarihin en eski bilimlerinden biri
olan matematiğin, tüm bilimlerin kaynağı olduğunu savunan araştırmacılar da vardır.
Doğa Bilimleri: Doğa bilimlerinin konusunu, adından da anlaşılacağı üzere tüm canlılara ev sahipliği yapan doğada olup biten her
şey oluşturur. Biyolojik bilimlerin hepsini kapsayan bu alanın içeriğini
oluşturan temel unsurlar şunlardır: Gök bilimi, biyoloji, ekoloji, doğa
tarihi, kimya, jeoloji, jeofizik, hidroloji, meteoroloji, coğrafya, okyanus
bilimi, toprak bilimi, fizik.
Sosyal Bilimler: Sosyal bilimlerin merkezinde insan vardır, bu
nedenle sosyal bilimlerin konusunu da insan ve insan ilişkileri oluşturur. İnsanın iletişim yöntemleri toplumsal ilişkiler, kültürler ve kültürel
faaliyetler hatta daha fazlası sosyal bilimlerin inceleme alanına girer.
Bu konuda bazı araştırmacılar yine bir tasnif yaparak sosyal bilimleri
inceleme alanına göre sınıflandırmıştır. Buna göre betimleme bilimleri,
analitik bilimler ve normatif bilimler olmak üzere üç başlıkta toplanan
sosyal bilimlerin araştırma alanı da şu konulardan oluşur: tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, hukuk, siyasal bilimler, dil ve
filoloji, mantık, estetik, sanat, etik ve teoloji.
Yapay Bilimler: Yapay bilimler bilim alanları arasında en güncel
olandır. İnsanın araştıran ve üreten bir varlık olması yeni şeyler icat
etme çabası bu bilimin doğmasına sebep olmuştur. Yapay bilimlerin
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doğada birebir karşılığı yoktur. Bu bilimin çalışma alanını şu sistemler
belirler: İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, metalürji mühendisliği, çevre mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gen mühendisliği, uçak
mühendisliği, gemi inşa mühendisliği, gemi makineleri mühendisliği,
ziraat mühendisliği.
Bilim konusuna açıklık getirildiğinde teknoloji konusundan da
bahsetmek gerekmektedir. Teknolojiyi insanların ihtiyaç ve isteklerini
karşılamak üzere hedefe ulaşmak için kullanılan çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.
Günümüz rekabet ortamında ülkelerin refah seviyesinin yükselmesi ve gelişmesi, o ülkedeki işletmelerin teknoloji üretmeleri ve yenilik yapmaları ile mümkün olacaktır. Yapılan araştırmalarda teknolojik yeniliklerin, modern ekonomilerde ekonomik büyüme sürecinin ve
refahın artırılmasında anahtar bir rol oynadığı görülmüştür. Ancak, işletmelerin yenilikçiliği sadece kendi kapasitelerine bağlı değildir, aynı
zamanda işletmelerin kurumsal çevrelerine ve teknolojik ve bilimsel
koşullara da bağlıdır. Bu yüzden yenilik ve teknoloji üretiminin belirli
bir sistem çerçevesinde yürütülmesi ve ülke kaynakları ile uyumunun
ve entegrasyonunun sağlanması gerekecektir. 1970’lerde ekonomik büyümenin yavaşlaması ve özellikle Uzakdoğu ülkelerinin teknoloji üretim rekabetine katılmalarıyla “Ulusal (milli) teknoloji” anlayışı anahtar
kavram olarak ortaya çıkmıştır.
Tüm ülkeler benzer veya farklı yöntemlerle ve kurumlarla, ama
temelde aynı amaçla, ekonomik gücünü rakip ülkelerin önüne geçirmek
isteği ile “yenilik”, “sistem” ve “milli” kavramları üzerine yoğunlaşmıştır.
Teknoloji ve bilim arasında kopmaz bir bağ olduğu, çok tekrarÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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lanan bir husustur. Gerçekten de teknolojik ürünlerin yapımında matematik gibi bir formel bilimin yanında fizik, kimya, biyoloji gibi doğa
bilimlerine başvurmanın zorunlu olduğu bilinir. Kısacası, teknoloji bilime dayanır. Ne var ki, bu tespit ancak son 250 yıl için geçerli olabilir. Çünkü modern doğa bilimlerinin ortaya çıkmasından çok önceden,
hatta taş devrinden bu yana, tekniğin insanî/toplumsal yaşamda hep var
olmuştur.
Başka bir ifadeyle, modern bilim insanlıkla birlikte ortaya çıkmamıştı; oysa teknik insanlığın her aşamasında hep var olmuştur. 20.
yüzyılda Heidegger, bu hususa dikkatimizi çeken ilk filozof olmuştur.
Böyle bakıldığında, bilime, hele modern doğa bilimlerine dayandığı
söylenen teknik, bin yılların tekniği değil, sadece modern teknik veya
teknolojidir. Bu durumda hatta klasik anlamıyla tekniğin bilimi öncelediği ifade edilmelidir. En azından, bilim ile teknik arasında, tarihsel
açıdan bakıldığında, bir zorunlu bağ olmadığı söylenmelidir. Bilim
olmadan da teknik olur. Yine yukarıdaki örneğe başvurarak söylemek
gerekirse, taştan balta yapan taş devri insanının bir tekniği vardı, ama
bilimi yoktu. “Önce bilim, sonra teknik gelir” denemez. O hâlde altı
çizilerek belirtilmelidir ki; bilimsiz teknik olur, fakat bilimsiz teknoloji
olmaz. Bununla birlikte, bilimin her durumda teknolojiyi öncelediği de
söylenemez.
Teknolojik ürünler ve buluşlar da bilimin gelişmesine katkıda bulunurlar; bu demektir ki, teknoloji de bazen bilimi önceler. Kısacası,
modern bilimler ile teknoloji arasında tek yanlı bir etkileme etkilenme ilişkisi değil, bir karşılıklı etkileşim ilişkisi vardır. Bu karşılıklı etkileşim, sürekli, yeni teknoloji tarzlarının ortaya çıkmasına yol açar.
Örneğin buhara dayalı makineleşmenin yerini elektriğe ve motora dayalı makineleşme alır; burada da kalınmaz, elektriğe ve motora dayalı
teknolojinin yerini, hızla elektroniğe ve nükleer güce dayalı teknoloji
alır. Teknolojilerin zaman içinde uğradığı değişime bağlı olarak, teknik
nesneler de sürekli bir değişim gösterirler.
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Milli bilim için Atatürk, bilim ve akla değer veren bir anlayışın
da öncülüğünü yaparak Türk milletini ileriye yönelik modern ve mutlu
yaşayışın sağlandığı örnek, çağdaş bir toplum haline getirmenin çabasını göstermiştir.
Atatürk, “Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.” diyerek gerçek kurtuluşun yolunu da
göstermiş, medenî ve müreffeh bir toplum olmanın yolunu çizerken,
bunun dayanağının ilim ve teknikte bulduğunu şöyle ifade etmektedir.
“Milletimizin siyasî, İçtimaî hayatında, milletimizin fikir terbiyesinde
de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.” [1]
Başbuğumuz Alparslan Türkeş Dokuz Işık’ta milli bilim konusunda; “Asıl dava Türk Milletini ilimde, teknikte en yükseğe çıkarmaktır. Bütün imkanlarımızı seferber edip, ilim ve teknik sahasında yeryüzünün en ileri gitmiş milleti haline gelmeliyiz. Ne fedakârlık lazımsa,
bunun için yapmalıyız.” [2] şeklinde ifade ettiği milli bilim bilincine ne
derece önem verdiğini bu sözlerden anlamaktayız.
Bilim konusunda “Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahreti isteyen
bilime sarılsın hem dünyayı hem ahreti isteyen yine bilime sarılsın.”
şeklinde bir hadis-i şerif de bulunmaktadır.
Milli bilim de asıl mesele Türkiye’yi de içinde yaşadığımız çağa
uygun modern araçları, gereçleri kendi insanlarımızın ilmiyle, bilgisiyle, el emeğiyle kendi fabrikalarımızda, kendi teknolojilerimizle yapacak halde olmamızdır.
Bilim ve teknoloji gün ve gün üzerine eklenen bir merdiven gibidir, teknolojiyi takip edip kendi milletimize yaşam koşullarımıza uyguladığımız takdirde ilimde en yüksek seviyede olacağız. Bizi bu seviyeye
çıkaracak olan yüzde yüz milli, yüzde yüz yerli, modern bilim ve teknolojiye de önder edinmiş olan Dokuz Işık yolu kurtuluş yolumuzdur.
Milli bilim politikalarının gelişimi için önemli hususlar vardır.
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Bu hususlar şu şekildedir;
• Araştırma ve geliştirme
• Bilimsel ve teknolojik hizmetlerdir.
Bu politikalar milli amaçlar doğrultusunda oluşur ve insan para
materyal ve haberleşme kaynaklarından yararlanılarak gerçekleştirilir.
Bilim ve teknoloji politikalarının sosyal, ekonomik ve kültürel yapı ile
ilişkilerini, o ülkeye has özellikler belirler.
Milli bilim ve teknoloji politikası bir ülkede diğer milli politikalar
ile sürekli etkileşim halindedir.
Özellikle bu politika;
- Eğitim sistemi
- Üretim sistemi
- Dış siyaset
Milli savunma sistemini etkilemektedir.
Milli bilim ve teknoloji politikaları, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen keşifler, icatlar ve yeniliklerden etkilenmektedir.
Bu politikalar sosyo-ekonomik kalkınma, insan saygınlığı, adalet, entelektüel ilerleme, var oluş gibi amaç ve ideallere de bağlıdır. Dünya
problemlerinin, bireyin mesleki ve özel yaşamındaki sorunlarla kesiştiği noktaları da kapsar; bu nedenle de uluslararası bölgesel ve bölgeler
arası, ikili, çok yanlı, hükümetler arası ve özel sektörde iş birliklerini
ilgilendirir.
Bilim ve Teknoloji Politikasının Temelleri
Tüm ulusal bilim ve teknoloji politikaları kesin olarak belirlenmiş ve belirlenmemiş olsun, sosyal, ekonomik ve kültürel amaçların
gerçekleştirilmesi için ülkenin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı
hedefler.
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Milli bilim ve teknoloji politikalarının ideolojik ve teorik temelleri:
- İlgili insan sayısı ve davranışları; (politikada ve hükümette sorumluluk taşıyanlar, bilim çevreleri, politik analizciler),
- Var olan hükümet yapılarını,
- Karar verme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini esaslı şekilde
etkiler.
Bu değişkenler her ülkede farklılık gösterdiği için bilim ve teknoloji politikaları da birbirinden büyük ölçüde ayrılır; Özellikle, hükümetlerin “planlama” kavramına karşı tutumları politikaların ulusal
çizgilerini belirler.
Buna göre ülkeleri üç kategoriye ayırmak mümkündür.
Tamamen liberal yaklaşımı olan ülkeler: Bu ülkelerde bilim ve
teknoloji politikası izlenilmez. Hükümet, bu sektörlerle ilişki kurmaz.
Endikatif planlama yaklaşımı: Bu gibi ülkelerde, bilim ve teknoloji politikaları için gerekli kaynaklar geliştirilir, politikanın amaçla
belirlenir fakat zorlama yoktur. Normal planlama yaklaşımı: Amaçlar
belirlidir, kaynaklar belirlenir ve planlı bir biçimde kullanılır.
Milli planlama kavramımızı endikatif ve normal planlama kavramlarının birleşimi olarak görmekteyiz hem gelişim alanı hem planlama uygulanması açısından benzerdir.
Milli bilim ve Teknoloji Politikasının Amaçları ve Kaynakları
Milli bilim ve teknoloji politikası alanında ‘amaçlar’ kavramı
farklı anlamlar taşıyabilir. Her şeyden önce, amaçlardan, bir ülkede,
ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri alanlar çerçevesinde bilim ve teknolojiye ilişkin temel amaçlar kastedilebilir. Bu amaçlar ’politika için
bilim ’anlayışını yansıtırlar.
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Genel amaçlar, ekonomik yönden ülkeye yeni operatif teknolojinin ithali, dünya piyasasına daha kaliteli ve ucuz üretim sürmek için ihracatın geliştirilmesi, yabancı teknoloji dengesinin geliştirilmesi patent
ve satın alınması yönünden etkilemesidir.
Sosyal yönden, bütün dünyada gittikçe daha dikkatle üzerinde
durulan genel amaç ‘tam istihdam olup, bu amaç sermaye ve iş verimliliği fizik yatırımlarıyla da ilişkilidir.
Kültür ve prestij yönünden amaçlar bilimsel buluşlar, kazanılan
Nobel ödülleri gibi olgular içerir.
Askeri alanda genel amaçlar, nükleer çağın getirdiği yenilikler,
balistik veya elektronik olarak yönetilen füze sistemleriyle yakından
ilişkilidir.
Her ülke bilim ve teknoloji politikalarında amaçlar ve kaynaklar
üzerinde durur. Ülkelerde politik ve ekonomik rejim, kalkınma düzeyi, milli bilim ve teknoloji sisteminin büyüklüğü ve dünya bilim ve
teknoloji dinamiklerine göre bu değerlerin birbirine daha ağır basması
durumu olur.
Bilim ve teknoloji sistematik ve tutarlı bir bilgi dokusu oluşturur.
Bu nedenle de milletin çabalarını öncelikli bir iki alan veya disiplin
üzerinde yoğunlaştırıp diğerlerini ihmal etmesi gerçekçi olmaz. Bundan dolayı, bilim ve teknolojide dünyanın her köşesinde alınan mesafeyi anlamak, kontrol etmek ve uyarlamak için bütün bilgi alanlarına
tedbirli olmak gerekir.
Kaynakça:
[1] A. Afet İnan, “İstiklal Savaşımızda Manevi Kuvvetin Rolü,”
Atatürk Hakkında Konferanslar, s. 32.
[2] Alparslan Türkeş, Dokuz Işık, İstanbul s. 395
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Kavram olarak “milliyetçilik”; maddi ve manevi olarak, milletinin ve ülkesinin çıkarlarını üstte tutma anlayışı şeklinde ifade edilmektedir (TDK, 2020). Kavramın açıklamasında bulunan «milletinin ve ülkesinin» kısmından anlaşılacağı üzere, milliyetçiliğin iki farklı açıdan
değerlendirilmesi bulunmaktadır. “Millet” kavramı açısından değerlendirecek olursak; milliyetçiliğin, ülkelerin siyasi sınırlarının ötesinde bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ülke olarak değerlendirdiğimizde
ise; bir ülkede yaşayan vatandaşa dair bir milliyetçilik yaklaşımı söz
konusudur. Millete ve ülkeye özel farklı milliyetçilik yaklaşımları görebilmemiz mümkündür.
Batılı kaynaklarda milliyetçiliğin, siyasî kavram ve devlet politikası olarak uygulanmasının 1789 Fransız Devrimi ile kendini göstermeye başladığı ifade edilmektedir. Fakat milliyetçilik, uygulanma
açısından çok daha eski zamanlara ait bir kavramdır. 15. yüzyılda yaşamış olan siyasal düşünür Niccolo Machiavelli, İtalya’nın savaşta paralı asker kullanmasına karşı çıkmıştır. Ona göre, paralı askerler; maddi
imkânları yerine getirilmediği takdirde savaşın ve devletin güvenliğini
olumsuz bir duruma dönüştürebilir. Bu nedenle, devleti yöneten komutanın savaş alanında ordusunun başında olmasını; paralı askerler yeriÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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ne, vatandaşların kendi ülkeleri adına savaşması gerektiğini belirtmiştir
(Machiavelli, 1955:50). Askeri bir konuya stratejik yaklaşımda bulanan
Machiavelli, aynı zamanda milliyetçi bir çözüm önerisi sunmuştur.
Türk milliyetçiliği açısından değerlendirecek olursak; Türklerdeki milliyetçilik anlayışı, Fransız Devrimi ve sonrasındaki milliyetçilik
gelişmelerine kıyasla ilk Türk devletleri zamanında başlamıştır. Asırlar
öncesinden Göktürklerin Büyük Kağanı Bilge Kağan’nın Orhun Kitabeleri’nin kuzey yüzünde Türk milletine “Çinlilerin tatlı sözlerine, yumuşak ipeklilerine kanıp Türk bodunundan birçoğunuz öldünüz. Türk
bodunu, mutlaka öleceksin! Güneye Çugay dağlarına, Tögültün ovasına yerleşeyim dersen, Türk bodunu, mutlaka öleceksin...” şeklinde
öğüt verip seslenmesi Türklerde milliyetçilik bilincinin o dönemlerden
itibaren oluştuğunun önemli bir kanıtıdır. Kavimler Göçü’nden sonra
oluşan Türk Devletleri’nin; millet ve devlet olarak, hem kendi aralarındaki hem de kendilerinden olmayanlarla ilişkilerinde milliyetçilik söz
konusudur. Selçuklular ve Gazneliler arasındaki çekişmeler, bu konuda
iyi bir örnektir. İki devletin de Türk olmasına rağmen, çalışmamızın başında belirttiğimiz ülkesel bir milliyetçilikten mücadelesi söz konusudur. Bunun yanında, Türklerin İslamiyet ile tanışması ve kabul etmesiyle beraber Türk dili ve geleneklerini muhafaza ettirmiş olmaları da bir
milliyetçilik örneğidir. O dönem Türk dili ve Türk kültürüne ışık tutan
Kaşgarlı Mahmut’un büyük eseri Divan-ı Lügatit Türk’te İslamiyet ile
birlikte dini terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılması milliyetçilik
bilincinin bu dönemde devam etiğinin önemli bir örneğidir.
Osmanlı dönemindeki milliyetçilik gelişmelerini ise tek bir tip
olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Osmanlı tarihinin dönemlere ayrılması ile incelediğimizde; ilk olarak, Osmanoğulları’nın Anadolu’daki birçok beyliği tek çatı altında birleştirmesi söz konusudur.
Aynı zamanda Osmanlı’ya jeopolitik olarak yakın konumda olan Bizans İmparatorluğu ile Anadolu’daki beyliklerden farklı bir mücadele bulunmaktadır. Osmanlı’nın sınırlarını genişlediği dönemlerde ise,
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idari açıdan gelişmeler olması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun temeli
Türk kültürüne dayanan büyük bir medeniyet inşa etmesiyle milliyetçilik adına ciddi sorunlar yaşanmamıştır.
Rönesans ve reform çalışmaları sonrasında Fransız Devrimi’nin
getirdiği değişken siyasal yaklaşımlar, imparatorlukların parçalanmasına yol açmıştır. Osmanlı ise, farklı milletleri içerisinde bulunduran bir
devlet olması sebebiyle devrimin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmıştır.
Kendi sınırları içerisindeki bazı milletlerin milliyetçilik akımı ile bağımsızlıklarını ilan etmeye başlaması, Osmanlı’nın çok milletli yapısını
zor bir duruma düşürmüştür. Buna karşılık olarak, Osmanlı ise kendi
akımlarını geliştirmek durumunda kalmıştır. İslamcılık, Osmanlıcılık,
Türkçülük, Batıcılık; bu akımları kapsamaktadır. Bu akımların içerisindeki Türkçülük ise, Birinci Dünya Savaşından sonra işgale uğrayan
Türk yurdunun kurtuluşu olan Millî Mücadeleye ilham vermiş, cumhuriyet döneminin ilk yılları içerisinde Türk milliyetçiliği anlayışını güçlendirmiştir.
Dönem içerisinde milliyetçiliği etkileyebilecek en sağlam yaklaşım, olabildiğince geniş bir kitleyi kapsayacak millet anlayışı olmuştur.
Türkçülük akımının etkisi de burada gözükmeye başlamıştır. Osmanlı
döneminde Yusuf Akçura, Ziya Gökalp ve birçok Türkçü düşünürün
bu konudaki çalışmaları, cumhuriyet döneminde yeni devlet oluşumuna
öncülük etmiştir (Hekimoğlu, 2017.44; Tokluoğlu, 2013:116). Bunun
yanında aynı anda etki gösteren Batıcılık hareketi de Türkçülüğün bazı
durumlarıyla iç içe geçmiştir. Cumhuriyet dönemi içerisinde Batı taraflı
Türkçülük ve geleneklere bağlı muhafazakâr anlamda Türkçülük görülmeye başlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasî ve hukukî anlamda Türk milliyetçiliği eksenli politikalar geliştirilmiş, ancak Batıcılık
akımı da bunların yanında etkili olmayı başarmıştır. Türkiye içerisindeki komünist ideolojinin yankıları sonrasında 3 Mayıs Türkçülük ve Turancılık Davası, Türk milliyetçiliği ve bu konuda milli bilinci uyandırmak adına büyük öneme sahiptir. Hüseyin Nihal Atsız, dönemin içişleri
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bakanı “Şükrü Saraçoğlu’na Açık Mektup” isminde iki yazıyı Orhun
Dergisi’nde yayınlamış; İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın avantajlı
hale gelmesinden sonra Türkiye içerisindeki komünistlerin faaliyetlerini hızlandırdığını ve bunların bürokratik kadrolarda yer aldığını, bu duruma son verilmesi gerektiğin belirtmiştir (Sefercioğlu, 2009:7). Aynı
yazılarda dönemin milli eğitim bakanlığını hedef alarak eğitim sistemi
içerisindeki komünist faaliyetlere dikkat çekmiştir. Atsız’ın bu yazıları
dönem içerisinde Türk milliyetçileri tarafından çok beğenilmiştir. Ancak daha sonrasında Sabahattin Ali ve dönemin milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel tarafından kendisine ve yanında olan bazı kişilere dava
açılmıştır. Davanın ilk kısmı 26 Nisan 1944’te görülürken bir sonraki
duruşma 3 Mayıs 1944 günü yapılmıştır (Sefercioğlu, 2009:8). 3 Mayıs
gününde Hüseyin Nihal Atsız ve arkadaşlarını desteklemek adına Ankara Adliyesi’nin etrafına büyük bir kalabalık toplanmıştır. Bu kalabalık komünizm karşıtı slogan atarak Ulus’a kadar yürüyüş gerçekleştirmiştir. Dönemin cumhurbaşkanı İnönü dahil, yürüyüşten endişelenerek
Çankaya Köşkü’nde güvenliği arttırmıştır. Ankara’da daha önce böyle
bir yürüyüş görülmemiştir. Yürüyüş sonrasında ise polis tarafından gözaltılar yapılmıştır. Mahkemenin bir sonraki duruşması 9 Mayıs’ta yapılmış, Hüseyin Nihal Atsız, o dönem içerisinde subay olup ileride Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu olacak Başbuğ Alparslan Türkeş
ve 13 subay daha tutuklanmıştır (Sefercioğlu, 2009:24). Bu yaşananlar,
Türk milliyetçilerinin siyasi hayat içerisinde ilk görüldüğü ve en etkili olduğu olaylardan birisi olmuştur. Türk milliyetçilerinin potansiyeli
görülmüş ve komünizm akımına karşı rahatsızlık somut olarak gösterilmiştir.
Dava sonrasında yaşanan siyasal gelişmelerden günümüze kadar bakıldığında ise; Türk milliyetçiliğinin tarihi süreç içindeki bütün
tecrübe ve birikimlerinin mevcut olduğu Türk milletinin adı sanı yok
olmasın ve her zaman Türk milletine hizmet şiarı ile kurulan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları, Türk milliyetçiliğinin son kalesi
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olmuştur. Türk milliyetçiliğinin gelişimi üzerine farklı yaklaşımlar söz
konusu olabilmektedir. Bu konu üzerinde; MHP’den farklı olarak yapılan milliyetçilik yaklaşımlarında, MHP’nin Türk milliyetçiliği çalışmalarından daha dar sonuçlar ortaya çıktığı kökenlerin kaynaklarının
farklı yerlerden beslendiği görülmektedir. Türk milliyetçiliği, millet ve
ülke olarak tek bir siyasi harekete göre değerlendirilemeyeceği düşünülse de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in çalışmalarının öncüllüğü devam
etmektedir.
KAYNAKÇA
Türk Dil Kurumu (TDK) İnternet Sitesi https://sozluk.gov.tr/
Niccolo Machiavelli, Prens, (Çev: Yusuf Adil Egeli), 1955
HEKİMOĞLU, Vecihi Fuat Saka (2017), Türkiye’de Türkçülük
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Devlet; siyasi resmiyete, belirli bir toprağa ve nüfusa sahip olan
bir yapıdır. Kendi içerisinde yönetim bakımından belirli bir işleyiş düzenine sahiptir. Bu işleyiş düzeni, her millete göre farklılık gösterebilmektedir. Hukuk kuralları, töreler, gelenekler, kültürel gelişmeler ve bu
kavramlarla bağlantılı olarak; jeopolitik konum, iklim, siyasi koşullar,
ekonomi gibi faktörler devletin yönetimini etkilemektedir. Türk milliyetçiliği ve devlet algısı bakımından baktığımızda ise; tarihsel süreçte,
Türklerin “devlet” kavramına verdikleri büyük bir önem söz konusudur.
İlk Türk devletlerinde, Çinliler ile olan mücadelelerde farklı bir
milliyetçilik söz konusu iken; ilerleyen dönemlerde kendi aralarında
gelişen sorunlar sebebiyle, Türklerin kendi arasında ve kendilerinden
olmayanlara karşı milliyetçilik gelişimi görülmektedir. Devlet algısı
açısından, Türk devletlerini bir arada toplama ve tek bir güçlü devlet
mantığıyla hareket etme görülmektedir. Bu nedenle, Türk devletlerinin
ülkesel milliyetçilik açısından kendi aralarında mücadeleleri giderek
büyümüştür.
Türklerin, geçmişten günümüze milliyetçilik açısından en az
değişime uğrayan devlet algısı; “devletin bekası” ya da “devlet aklı”
kavramlarıyla bağlantılıdır. Cumhuriyet dönemi de dâhil olmak üzere
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siyaset literatüründe yerini koruyan bu kavramlar, Türk milliyetçiliğinin devlet algısı bakımından gelişiminde pozitif katkı sağlamaktadır.
İslamiyet›ten önceki Türk devletlerinde töre hukukuna dayalı bir yönetim sistemi benimsenmiştir (Uğurlu ve Yılmaz, 2011:950). Ancak bu
durumun İslamiyet sonrası dönemde de tamamen kaybolduğu görülmemektedir. Milliyetçilik açısından devlet yönetimini değerlendirdiğimizde, Türk yazıtlarına göre; devletin devamlılığını sağlaması için Çin›in
yaşam şekline eğilim gösterilmemesi anlayışı hâkimdir (Süleymanov,
2017:138). Bu durumda, Türk milliyetçiliği ve devlet yönetimindeki
töre sisteminin bağlantılı hareket ettiğini söylemek mümkündür.
Türklerin farklı devletler kurması ve kendi aralarındaki mücadelelerde, ülkesel milliyetçilik ve devlet algısı daha farklı bir boyutta
gelişmiştir. İki Türk devleti arasında oluşan rekabet, hem Türklükten
bağımsız bir siyasi gelişmeye sahip olduğu hem de farklı bir açıdan
Türk milliyetçiliği inancına sahip olduğunun göstergesidir. Daha farklı
bir şekilde ifade etmek gerekirse; Türk devletlerinin kendi aralarındaki
mücadelelerinde, hem kendi bulunduğu Türk devletini güçlendirmeyi
hem de -her devlet için aynı durum söz konusu olmamak şartıyla- diğer
Türk devletlerini hâkimiyeti altına alarak güçlü olabilme inancı bulunmaktadır.
“Devlet Yönetme Bilgisi” anlamına gelen ilk Türk-İslam eseri
Kutadgu Bilig’de, Türklerin devlet yönetme yetkisini Tanrı’dan aldığı
ve bu yetkiyle yönetenlerin yönetilenlere adalet sağlamaya çalıştığını
değinilmektedir (Ekiz, 2020:9). Devlet yönetiminde Tanrı’dan yetki
alındığının kutsallığı içerisinde, devletin kaynağının Tanrı olduğu anlayışı bulunmaktadır (Süleymanov, 2017:138). Buna bağlı olarak, devletin kendisini sürekli idame ettireceği şekilde devlet “ebed müddet» yaklaşımı gelişim göstermiştir. Bu yaklaşım, Osmanlı’da daha güçlüdür.
Aynı zamanda Türk devletlerinin tarihsel gelişimindeki “devlet aklı”
yaklaşımı, Türk devletlerinin geçmişten günümüze olan devamlılığının
en güçlü sağlayıcılarındandır. Türkler, devlet olarak isim değiştirmiş
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olmalarına rağmen uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmektedir. “Devletin Bekası” ya da “Devlet Aklı” kavramlarına verilen önem, Türk
devlet yönetimi anlayışında bireyselcilikten çok toplumsalcılığı ön plana çıkarmaktadır. Devletin devamlılığıyla bağlantılı gelişen örf, töre,
gelenek ve yasal düzende buna göre düzenlenmektedir.
Yönetilenlerin yetkiyi ilahî bir güç olarak elde ettiğini göstermesinden, günümüz demokratik sistemlerine kadar olan süreçte; Türk
devlet yöneticilerinin, yönetilenler huzurunda önemi farklıdır. 21. yüzyıla doğru Batı kaynaklı değişim gösteren ve bireyselciliği ön plana
çıkaran yönetim anlayışı, Türkiye içerisinde de kendini göstermektedir.
Fakat günümüz Türkiye Cumhuriyeti siyaseti ve yönetiminde, geçmişten gelen toplumsal yaklaşımlar devam etmektedir. Devletin varlığına
ve idaresine olan saygı ve bağlılık, Türk devletlerinin geçmişinden
beslenerek günümüze değin varlığını sürdüren gelenekselliğini korumaktadır. Bu geleneksellik, dönemlerinin güncel siyasi ortamında göre
şekillenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda eski
Türk devletlerinin bayraklarının bulunmasından, TBMM’nin açılışında ilk konuşmayı yapan en yaşlı vekil olma geleneğinin her dönem
açılışında gerçekleştirilmesi gibi; geleneksel yapı ile günümüz yapısı
arasında bağlantılı bir ilerleyiş söz konusudur. Yine aynı şekilde iç siyasi tartışmalardan farklı olarak, yapılan politik icraatlarda önceki Türk
devletlerine atıflar söz konusudur. Bununla birlikte, Türk milliyetçiliği
sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni kapsar bir yapıda değildir. Türk-İslam
coğrafyasının kültürel mirası ve Türkistan coğrafyasının Türk Keneşi
gibi siyasi hamlelerle kenetlenmesi de yine Türk milliyetçiliği ve devlet
anlayışının etkisiyle gelişmiştir. Türkiye adına konuşacak olursak; Türk
milliyetçiliği ile bağdaşan devlet yönetimi, farklı siyasi yaklaşımların
tek başına ya da ortak iktidarı bünyesinde dahi kendini gerçekleştirmeyi
sürdürecektir. Konunun Türk milliyetçiliği ve devlet ile bağlantılı olmasından ötürü, siyaset üstü bir yaklaşımın gerçekleşmesi söz konusudur.
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MILLIYETÇILIK DÜŞÜNCESININ TÜRK
EDEBIYATINA YANSIMASI

Eda SAYGIN

“Milletimiz nasıl Türklük, vatanımız nasıl Türkiye ise lisanımız da Türkçe'dir.
Türkçe bizim manevi ve mukaddes vatanımızdır. Mânevi vatanın İstiklali, kuvveti resmi ve milli vatanımızın istiklâlinden daha mühimdir. Çünkü vatanını
kaybeden bir millet eğer lisanına ve edebiyatına hâkim kalırsa mahvolmaz,
yaşar ve yine bir gün gelir siyasi istiklâlini kazanır, düşmanlarından intikamını alır. Fakat bir millet lisanını bozar, kaybederse, hatta siyasi hakimiyeti bâki
kalsa bile tarihten silinir.”
ÖMER SEYFETTİN

Milliyetçilik üzerine çok fazla tanım ve sınıflandırmalar vardır.
Bütün bu tanım ve sınıflandırmaların hemen hepsinin milliyetçiliği
tam anlamıyla karşılamadığı bir gerçektir. Milliyetçiliğin bulunduğu
tarihe, coğrafyaya, kültüre, en önemlisi dile göre farklılaşabilen bir
yapısı vardır. Milliyetçiliğin tanımı için dilin diğerlerinden daha önemli
olduğunu belirttik. Bir milletin dili o milletin en önemli unsurudur.
Millet varlığını dili ve bu dilin oluşturduğu edebiyatı ile korur. Ali Canip
Yöntem “...Çünkü milliyetle lisan birdir.”1 diyerek ikisinin birbiri ile
nasıl ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu en güzel şekilde vurgular.
Her toplum kendi millet anlayışının sonucunda kendi milliyetçilik
tanımını oluşturur ve bu milliyetçilik anlayışı o milletin edebiyatına da
yansımaya başlar. Edebiyat milliyetçilik duygularının yazılı kaynağı
1

İsmail Çetişli, “ II. Meşrutiyet Döneminde Milliyetçilik Düşüncesi ve Türk Edebiyatına

Yansıması”, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. Ankara, 2016. s.165
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olur. Nasıl ki edebi eserleri incelerken içerisinde bulunduğu dönemin
toplumsal, siyasal yapısını göz ardı edemiyorsak, milliyetçiliğin tanımını
yaparken de yaşanılan çağın ve o dönemdeki siyasal rejimlerin etkisini
göz ardı edemeyiz. Aynı şartlardan etkilenen bu iki kavramın birbirini
etkilemesi de kaçınılmazdır nitekim öyle de olmuştur. Milliyetçiliğin
yoğun olarak hissedildiği dönemlerde, milliyetçilik edebiyatı da
derinden etkilemiştir.
Milliyetçiliğin, bir terim olarak ilk defa 1789’da Fransız İhtilali
ile ortaya çıktığı ve 1850’den sonra yayılmaya başladığı şeklinde
yaygın bir düşünce hakimdir. Bu düşünceye kesin doğru gözüyle
bakmak yanlıştır çünkü milliyetçilik millet olgusunun ilk hissedildiği
dönemlerden itibaren vardır. Türk milliyetçiliği veya milliyetçilik
hareketleri bize Avrupa’dan geçmiş değildir. Tarih sahnesinde yer
aldığımız ilk günden beri Türk milliyetçiliğinin Türk milleti içerisinde
var olduğu bir gerçektir.
Milliyetçiliğin esas olarak millet ve milliyet olgularına dayanıp
ona göre şekil aldığını göz önüne aldığımız zaman Orhun abidelerini,
Türklerde milliyetçiliğin ne kadar eski bir tarihe dayandığının yazılı bir
kanıtı olarak ele alabiliriz. Türk milletini yüceltme amacı ve Türklüğe
hizmet etmek düşüncesini sıkça dile getiren Orhun abideleri milliyetçi
tutum ve davranışların yazılı olarak en büyük örneğidir.
Milliyetçiliğin Fransız İhtilali ile ortaya çıktığına dayanan
görüşün yaygın olmasının sebebi ise daha önce de bahsettiğimiz gibi
bu dönemde daha belirgin olarak hissedilmesinden kaynaklanmaktadır.
Bahsedilen dönemde milliyetçiliğin topluma yansıması daha belirgin
olmuştur. Yabancı toplumlarda milliyetçilik hareketleri her alanda
hissedilmeye başlamıştır. Toplumların zaman zaman birbirini etkilediği
göz önüne alındığında yabancı toplumlardaki hareketlenmeler Türk
toplumunu da etkilemiştir. Bu hareketlenmeler Türk aydınları tarafından
fark edilmiştir ve aydınlarımız sayesinde edebiyatımıza da yansımıştır.
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Milliyetçiliğin Türk edebiyatında en yoğun olarak hissedildiği
dönem için II. Meşrutiyet sonrası dönem diyebiliriz. Bu dönemden önce
de milliyetçilik edebiyat içerisinde yer almıştır ancak bu dönemdeki
kadar etkili olmamıştır. Bu dönemde Türkçülük/Milliyetçilik fikri
ve duygusu devlet ve toplum hayatında çok yoğun hissedilmiş, buna
paralel olarak da edebiyat eserlerinde daha geniş bir şekilde yer
bulmuştur. Yoğun hissedilmesinde II. Meşrutiyet’ten önce edebiyattaki
hareketlenmelerin önemi de büyüktür.
Bu edebi hareketlerin oluşumunda Avrupa’nın etkisi de olmuştur.
Avrupa’daki hareketlerin bizi etkilemesinde ki sebep 19. yüzyılı
kapsayan dönem içerisinde Avrupa toplumlarında Türklere dair iki
hareketin belirgin olmasıdır.
Bunlardan birincisi “Turquerie” yani Türk hayranlığıdır.
Türkiye’de üretilen sanat eserleri, Avrupalı sanatseverlerin dikkatini
çekmiş, bunlar Türk eserlerini toplayarak evlerinde bir Türk salonu,
Türk odası şeklinde teşhir etmişlerdir. Diğer taraftan, Avrupalı
ressamların Türklerle ilgili tabloları, şairlerin, filozofların Türk ahlakını
ortaya koymak için yazdıkları kitaplar Lamartine, Pierre Loti, Claude,
Farrere’in Türkler hakkındaki dostane yazıları...2
Avrupa’da gelişen ikinci hareket ve bundan daha önemli olan
Türkoloji’dir. Avrupalı aydınlar Türklerin Osmanlılardan önce büyük
bir medeniyet kurduklarına ve dilleri ile tarihlerinin zenginliğine
işaret ederek Türk tarihinin karanlık kalmış devirlerini aydınlatmaya
başlamışlardır. Batılı Türkologların çalışmaları sonucu Türklerin milli
bir topluluk olduğu, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulundukları,
tarih, dil ve kültürlerinin zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Doğal
olarak, Türklerin tarihini Osmanlı tarihinden ibaret görmeyip İslam
öncesi devirlere kadar götüren Türkçü anlayışın oluşumunda Batıdaki
2

Erol Turan, “Milliyetçilik Teorisinin Gelişimi ve Türk Milliyetçiliği”, Sosyoteknik, Ma-

yıs 2011. s. 141
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Türkoloji çalışmalarının etkisi de olmuştur. 3
Bu çalışmaları takip eden Türk aydınları oldukça etkilenmiştir ve
ister istemez aydınlarımızda kendi dillerine, tarihlerine ve imparatorluk
dışında yaşayan diğer soydaşlarına karşı bir merak duygusu başlamıştır.
Batıda Türklerin kültürüne, tarihine ve diline karşı duyulan ilgi
beraberinde birçok ilmi çalışmayı getirmiştir. Batıda Türkologların
eserlerindeki bilgiler ideolojik arayış içinde bulunan ve yıkılışa karşı
çare arayan Türk aydınları arasında Türklük bilincinin ya da Türk
milliyetçiliğinin uyanmasında önemli bir etken olmuştur. Ve Türk
aydınları Osmanlı’nın yıkılışa giden sürecinde Türkçülük/milliyetçilik
fikrine bağlanmaya başlamıştır.
Aynı zamanda Osmanlıların Kırım Savaşın'dan sonra Orta Asya
Türkleri ile olan siyasal ilişkileri de bu fikre bağlanmayı güçlendirmiş
ve Türklük bilincinin uyanmasında önemli bir etken olmuştur. Rus
yayılmacılığından etkilenen Orta Asya Türklerinin Osmanlı Devletinden
İslam birliği adına yardım talepleri ile başlayan bu ilişkiler, Osmanlılar
da; Osmanlı olmayan Türkler konusunda bir bilinçlenmeye yol açmıştı
ancak bundan çok daha önemli ve etkili olan gelişme Rusya’da Çarlık
yönetiminin baskılarından kaçarak Osmanlı devletine sığınan Türk
aydınlarının, Türkiye’de önce kültürel sonra siyasal Türkçülüğün
gelişmesine olan önemli katkılarıdır.4
Bütün bunların sonucunda 19. yüzyılın ikinci yarısı ve özellikle
20. yüzyılda Osmanlı-Türk toplumunun fikri, siyasi, kültürel ve sosyal
hayatında en etkili fikir hareketi Türkçülük/Milliyetçilik olmuştur.
Tanzimat yıllarında, önce ilmi ve fikri bir niteliğe sahip olan Türkçülük,
19. yüzyılın sonlarına doğru fikri bir harekete dönüşmüş ve edebiyat
eserlerinde de yer almaya başlamıştır.
Batıda gerçekleşen bu ilmi çalışmalara paralel olarak Tanzimat
3
4

Erol TURAN, age.,s.141,142
Erol TURAN, age.,s.142
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dönemi aydınları yeni çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar Türklük
bilinç ve şuurunun aydınlanması, Türk dili ve tarihinin öneminin
artmasına sebep olmuştur.
Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Osmani (1876) isimli eserinde,
Osmanlıca ’nın bir dil değil, Türkçe’nin bir kolu olduğunu belirtir.
Ayrıca Vefik Paşa, Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere’i Türki(1864)
adlı eserini Türkiye Türkçesine kazandırarak yeni bir tarih anlayışının
kapılarını aralar. Söz konusu anlayış, Türk tarihini, Osmanlı ve İslamiyet
öncesi dönemleriyle bir bütün olarak ele alma biçiminde tezahür eder.
Süleyman Paşanın askeri mekteplerde okutulmak üzere yazdığı Tarih-i
Alem’i (1876) ve Necip Asım’ın - Leon Cahun’dan çeviri- Türk Tarihi
(1899),belirtilen tarih anlayışını daha da pekiştirir. Yine Süleyman Paşa,
diğer bir önemli eseri olan İlm-i Sarf-ı Türki’sinde (1876) “Osmanlı”
nın sadece devlet adı olduğunu belirtir. Ali Suavi, Muhbir ve Ulum
gazetelerinde yazdığı yazılarında Türk tarihinden bahseder; Türkçe
yazmanın önemi ve lüzumuna işarette bulunur.5
Bu çerçevede önemli çalışmaları ile mutlaka anılması gereken
bir başka şahsiyet, Şemsettin Sami’dir. Şemsettin Sami, “Lisan-ı Türki
Osmani” (1880) makalesinde “Türk” kelimesi ve Türk Dili üzerinde
durarak şu tespitlerde bulunur.
“Söylediğimiz lisan ne lisanıdır ve nereden çıkmıştır? Osmanlı
lisanı tabirini pek de doğru görmüyoruz;... Asıl bu lisanla tekellüm olan
kavmin ismi dahi “Lisan-ı Türki’dir.” Cühelâ-yı avâm indinde mezmun
olunan ve yalnız Anadolu köylülerin ıtlak edilmek istenilen bu isim,
intisabıyla iftihar olunacak bir büyük ümmetin ismidir.” 6
Şemsettin Sami bu makalesinde Türk kelimesi üzerinde
dururken, bu kelimenin o yıllarda kullanıldığı gibi utanılacak bir isim
değil, özellikle mensubiyetinden gurur duyulacak bir milletin adı
5
6

İsmail ÇETİŞLİ, age.,s.141
İsmail ÇETİŞLİ, age.,s.142
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olduğunu belirtir. Böylece ‘Türk’ kelimesi bir milli kimliğin adı olarak
belirlenirken ona geniş bir coğrafya ve şerefli bir geçmiş ilave edilir. 7
Şemsettin Sami’nin Türk diline olan en büyük hizmeti, Kamus-ı
Türki (1901) isimli lügatı hazırlamasıdır. Bursalı Mehmet Tahir’in
Türklerin İlim ve Fünûna Hizmetleri (1898), Mizanı Murad’ın Tarih-i
Umumi’sini (1886) de ilave etmek gerekir. Kırım Savaşın'dan sonra
Asya’daki Türklerle kurulan ilişkileri, Çarlık Rusya’sından kaçıp
Osmanlı’ya sığınan Türk aydınlarının çalışmalarının da bu süreçte
öneminden bahsetmiştik. Mesela İsmail Gaspıralı “Dilde, fikirde, işte
birlik.” sloganıyla yayımladığı Tercüman gazetesinde düşünce birliğini
vurgularken aynı zamanda ortak bir yazı dilinin önemine de değinir.
Mirza Feth Ali Ahunzade’nin yalın bir Azerbaycan Türkçesiyle kaleme
aldığı tiyatro eserleri; Yusuf Akçura’nın Türk gazetesinde (Mısır)
yayımlanan ve kurtuluşun Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük’te mi
olduğunu tartıştığı “Üç Tarz-ı Siyaset” (1904) isimli makalesi de son
derece önemlidir.8
Mehmet Emin Yurdakul’un 1897’deki Türk-Yunan savaşı
sırasında yayımladığı “Cenge Giderken” -Anadolu’dan Bir Ses- isimli
şiiri de milliyetçiliğin edebiyata yansımasında önemli bir çıkışı olarak
görülebilir.
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evladı evde durmaz giderim.
Bu şiir içerisinde barındırdığı dil özellikleri bakımından (yalın ve
açık dili, hece vezni) milli kimlik bilinci ve bundan duyulan heyecanın
yüksek sesle dile getirilmesi bakımından milliyetçiliğin edebiyat ve şiir
üzerine yansımasında önemli bir çıkış noktası olarak görülebilir.
Hülya Argunşah, “Milli Edebiyat”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafikler Yay. Ankara., 2004. s.179
8
İsmail ÇETİŞLİ, age.,s.142
7
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Türkçülük düşüncesini benimsemiş, savunmuş ve bu doğrultuda
durmadan çalışıp eser vermiş belli başlı şahsiyetler vardır. Bu
şahsiyetlerin hepsi birbirinden kıymetli olmakla beraber hepsinin
milliyetçiliğin edebiyata yansımasına katkısı göz ardı edilemez.
Bu kıymetli şahsiyetlerin eserleri kimi zaman toplumda bir uyanışı
başlatmıştır. Bu uyanış toplumun Türk kimliğine daha sıkı sarılmasını
beraberinde getirmiştir ancak bu şahsiyetlerin çalışmalarını dikkate
alarak, kabul etmek gerekir ki, Türkçülük düşüncesinin en önemli
lideri Ziya Gökalp olmuştur. Gökalp, daha 1908’den itibaren
Türkçülük düşüncesini hemen her imkândan (şiir, masal, makale,
konferans, ders, sohbet) faydalanarak geniş kitlelere yaymaya, gelişen
veya değişen şartlara göre şekillendirmeye çalışmıştır. Ziya Gökalp
özellikle şiirleriyle düşüncelerini dile getirmiştir. Şiirlerinde milliyetçi
bir yaklaşımı, bu yaklaşıma uygun dil ve şekille birleştirmiştir. Türk
milliyetçiliğinin başlangıç noktasında geniş bir Türk coğrafyasını ele
alan “Turancılık”ın fikir babası olmuştur. 1911’de yayımlanan “Turan”
başlıklı şiiri ile bu görüşünü ifade etmiş, siyasal ve sosyal şartların
tesiriyle Turan düşüncesi daralıncaya kadar da bu görüşün öncülüğünü
yapmıştır. “Turan” manzumesinde;
“Vatan ne Türkiyâ’dır Türkler’e ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir:Turan.” diyen Gökalp,
1923’te kaleme aldığı Türkçülüğün Esasları adlı eserinde asıl olanın
Türkiye Türkçülüğü, fakat Türklüğün uzak bir mefkuresinin ise Turan
olduğunu belirtecektir.
7 Mart 1911’de Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Turan”
manzumesinden sonra kaleme aldığı “Kızıl Elma”, “Büyük Emel”,
“Alageyik”, “Altun Yurt”, “Altun Destan”, “Millet”, “Meşhede Doğru”,
“Akurum”, “Lisan”, “Çanakkale” isimli şiirlerinde de Turancılık
mefkuresini çok açık bir şekilde dile getirmeye devam etmiştir.
Gökalp, Türk milletinin felaketler yaşadığı bir dönemde Türk
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milletine aydınlık bir yol haritası çizer. Bu yüzden de Türk kimliğinin
yeterince aydınlatılmadığı bir dönemde toplumun önüne bir mefkure
koyar ve ister ki bu mefkure ile Türk toplumu yeniden kendine gelsin,
kimliğinin şuuruna ersin ve tarihine yakışır bir toplum olsun. Bu isteğini
kaleme aldığı her eserinde dile getirmeye devam eder. Türk milletinin
önüne koyduğu bu mefkure büyük bir uyanışı da beraberinde getirir.
Bu uyanış Cumhuriyet’in ilanı ve ilerisindeki dönemde de devam eder.
Gökalp’in edebiyat aracılığıyla bıraktığı bu mefkure birçok şair, yazar
ve düşünüre de yol göstermeye devam etmektedir.
Türkçülük fikri, Osmanlı İmparatorluğu’nun sürekli bir biçimde
Avrupa devletlerinin emperyalist saldırılarına maruz kalması, başka din
ve ırkları mensup azınlıkların ihanetleri karşısında hızla yaygınlaşır.
Balkan Harbi ile yönetimi ele geçirmiş bulunan İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin ileri gelenleri de Türkçülük düşüncesine sarıldılar. Ayrıca
II. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra, Türk milletinin değerlerini
araştırma ve elde edilen sonuçları halka aktarma; böylece Türkçülük
düşüncesini toplumun geneline yayma amacıyla peş peşe dernekler
kuruldu. Bunlar: Türkçü Dernekler: Türk Derneği (1908), Türk Yurdu
(1911), Türk Ocağı (1912), Türk Bilgi Derneği (1914), Türk Gücü,
Halka Doğru Cemiyeti (1917) vb. 9
1908 yılında birçok yazar ve düşünürün önderliğinde kurulan;1911
‘de kendi adıyla bir dergi çıkaran ve konferanslar düzenleyen Türk
Derneği dergisinin nizamnamesinde dile getirdiği amacı aslında bu
dönem edebiyatın genelini kapsamaktadır. “...Türk memleketlerine
eski ve yeni coğrafyasını araştırıp ortaya çıkararak, bütün dünyaya
yayıp dağıtmak ve dilimizin geniş ve medeniyete elverişli bir dereceye
gelmesine çalışmak ve imlâsını ona göre tetkik etmektir.”10
9

Muharrem Dayanç, “Milli Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Milliyetçi Ede-

biyat Kavramı Üzerine Düşünceler” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi Haziran 2012. s.97
10
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Doğrudan doğruya bu dernekler tarafından veya onlardan
bağımsız olarak Türkçülük/milliyetçilik düşüncesini öne alan pek çok
gazete ve dergi çıkarıldı.
Genç Kalemler (1911), Büyük Emel (1912), Bilgi Mecmuası
(1913), Türk Duygusu (1913), Yeni Hayat (1913), Türk Sözü (1914),
Yeni Turan (1913), Milli Tetebbular (1915), Yeni Mecmua (1917),
Büyük Mecmua (1919), Küçük Mecmua (1922).
Milliyetçiliğin edebiyat üzerindeki yansıması edebiyat dergileri
ve dernekler çerçevesinde şekillendi. Bu çerçevede en önemli unsur
dil olarak belirlendi. Çünkü milliyetçilik düşüncesini savunan şair,
yazar ve düşünürler milleti oluşturan en önemli unsurun dil ve o dilin
oluşturduğu edebiyat olduğu görüşünü benimsediler. Edebi eserlerini
kendi dilleri ve tarihlerinden beslemeye başladılar. Bu milli harekette
en önemli unsuru oluşturan kuşkusuz dildi. Bu yüzden de edebi
eserlerinde daha sade bir Türkçe fikrini yaymaya çalıştılar. Toplumun
her kesimine ulaşamayan bir edebi eser onlara göre milli sayılmıyordu. .
Milliyetçi bir edebiyat önce dil ile gerçekleşir. Milliyetçiliğin edebiyata
yansımasındaki en önemli şahsiyetlerden biri olan Ömer Seyfettin her
fırsatta milli bir edebiyatın yaratılması gerektiğini dile getirdi. Millî
edebiyatın oluşumundaki en önemli unsurun da dil olduğunu her fırsatta
söyledi.
Ömer Seyfettin: “Biz, bütün bu karanlıklardan uzak, hür ve
müstakil, ilim ve edebiyat için çalışacağız. Gayemiz milli bir lisan,
milli bir edebiyat vücuda getirmek olacaktır.”11 diyerek hep bu düşünce
ışığında çalışmalarını sürdürdü.
Ömer Seyfettin’in 11 Nisan 1911’de Genç Kalemler dergisinde
yayımlanan “Yeni Lisan” makalesi de Türkçenin sadeleştirilmesi ve
bir Türkçecilik şuuruna dönüştürülmesini savundu. Dil üzerinde bu
kadar durmasının sebebi milli bir edebiyatın oluşumunda en önemli
11

İsmail ÇETİŞLİ, age.,s.165
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unsurun dil hassasiyeti olmasıdır. Genç Kalemler dergisi etrafında
toplanan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip bu görüşün
temelini oluşturdu. Milliyetçiliğin dil üzerinde yoğunlaştığı yazılar
kaleme aldılar. Milliyetçi edebiyat çabalarını her eserlerine yansıtmaya
çalıştılar.
Ali Canip: “Milletleri tutan taştan, topraktan, çelikten yapılmış
kaleler değildir; zengin bir dil ve bu dilin üstünde yükselmiş yine zengin
bir edebiyattır; öyle ki asırlarca evvel istiklalini kaybeden milletler
vardır ki vatanlarının üstünde esen İstiklal kasırgaları onların kökünü
kazıyamamış ve bir gün yine meydana çıkarmışlardır; çünkü o milletler
mazide zengin edebiyatla tetevvüc etmiş zengin lisanlarını muhafaza
etmişlerdir ve çünkü milliyetle lisan birdir.” 12 diyerek dilin ve bu dil ile
oluşturulan edebiyatın önemini vurgulamaya devam etti.
Yahya Kemal: “Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde
koruyan, birbirimize bağlayan bu Türkçedir, bu bağ, öyle metin bir
bağdır ki vatanın hudutları koptuğu zaman bile kopmaz, hudutları aşırı
yine bizi birbirimize bağlı tutar; Türkçenin çekilmediği yerler vatandır,
ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar, vatanın kendi gövde ve ruhu
Türkçedir.”13
Kuşkusuz milliyetçi düşüncenin edebiyata yansımasında birçok
şairin, yazarın, düşünürün etkisi olmuştur. Onlar milliyetçi düşüncelerini
her eserlerinde yansıtmaya ve halkta aynı duyguları uyandırmaya
çalışmışlardır. Burada tek tek değinemediğimiz ama verdikleri eserler
ile edebiyatımızda kalıcı izler bırakan birçok şairimiz, yazarımız
ve düşünürümüz olmuştur. Onlar milliyetçi duygu ve düşüncelerini
eserlerine yansıtarak ve bu düşüncede eserler vermeye devam
ederek aydınlık bir gelecek inşa etmişlerdir. Milliyetçiliğin edebiyata
yansıması Cumhuriyet’in kuruluşu ve ilerisinde de varlığını devam
ettirmiştir. Kaynağını kendi tarihinden, kendi milletinden alan eserler
12
13
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edebiyatımızda milliyetçi düşüncenin varlığını daima korumuştur ve
milliyetçilik duygusu edebiyat eserlerinde bir uyanış olarak varlığını
sürdürmüştür. Köklü bir tarihe, geniş bir coğrafi sahaya ve zengin bir
edebi eser birikimine sahip olan Türk edebiyatı Türkçülük/milliyetçilik
fikri ışığında edebi eserlerini devam ettirmektedir.
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Milliyetçiliğin, Tarih üzerinde etkisini öğrenmek için öncelikle
millet, milliyetçilik ve tarih kavramlarını öğrenmeliyiz. Millet, Ziya
Gökalp’e göre “millet ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi ne de iradi
bir zümre değildir. Millet, dilce dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep
bulunan bir topluluktur”.1 Sadri Maksudî Arsal’a göre “Millet, aynı dili
konuşan, aynı milli seciyeye sahip, müşterek tarihe ve müşterek milli
emellere malik olan bir kütledir.”2 görüldüğü gibi millet kavramı batıda
olduğu gibi biyolojik bir tanımlamanın aksine ortak paydaşların üzerine
kurulmuş kültürel birlikteliği tanımlamaktadır.
Milliyetçilik ise aslında çok tartışılan bir konu olmasına rağmen
bu konuda en güzel açıklamayı Sayın Başbuğumuz Alparslan Türkeş
“Milliyetçilik, Türk milletini, Türk vatanını, Türk Devletini sevmek
bunların iyiliği için ve yükseltilmesi için köklü bir ihtiras ve şuur sahibi
olmak demektir.”3 diyerek yapmıştır.
Tarih sözlük anlamına göre toplumları, milletleri, kuruluşları
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınevi İstanbul 1968, s.22
Sadri Maksudî ARSAL Milliyet Duygusunun. Sosyolojik Esaslar, İstanbul 1955, 1979
s. 37
3
Alparslan Türkeş, Temel Meseleler Orhun yayınevi, İstanbul 1979, s.32
1
2
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etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla
bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri ve her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim dalıdır.4 Buradan çıkan sonuca göre tarih geçmişle bugünümüz arasında bir köprü durumundadır. Tarih iki kısımdan
oluşmaktadır. İlk kısımda geçmişte olayların yaşanması gerekmektedir.
İkinci kısımda ise bu olayların belli bir süre geçtikten sonra belli bir
metodoloji ile elde edilen bilgi haline gelmesidir. Tarih bu yönüyle bir
bilimdir. Bu bilgi hem günümüzü daha iyi anlamak için hem de geleceğimiz için ders alma amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada tarih
eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır.5 Tarih eğitiminin önemi tarihin
işlevine göre şekillenmektedir. Bir toplumun geleceğini inşası amacıyla
verilen tarih eğitiminde ders verici, genelleme ve teoriler üreten bir disiplin olacaktır. Eğer günümüzü anlamlandırmak için tarih eğitimi verilecek ise bu durumda tarih vatandaşlık ve kimlik aktarımını sağlayarak
öğrencilere geçmişin bilgisi öğretip; tarihini, toplumunu, değerlerini,
kültürünü tanıyan ve benimseyen iyi vatandaşların yetişmesini sağlamaktadır. Toplumları bir arada tutan en önemli birleştirici unsurlardan
birisi ortak tarih bilincidir. Bu bilinçi sağlamak için ülkeler milli tarihe
önem vermektedir.6
Millet/tarih ilişkisi sosyolojik bir ilişkidir. Milletler tarihin bir
sonucu olarak doğmuştur. Milletlerin temel dayanağı tarihlerinde yer
alan ve tüm herkesi etkileyen kahramanlıklar, zaferler, üzüntüler bütünüdür. Türkler için Mete Han’ın kahramanlıkları, Göktürklerin tekrar
kurulması, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi gibi zafer bu tarihin birleştirici gücü olurken Japonlar için Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanması, Yahudiler için Babil sürgünü ve Nazi toplama kampları gibi
üzüntü verici bir olaylar tarihin birleştirici gücü olmaktadır. Prof. Dr.ETürk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
Ziya Gökalp, “Tarih İlim mi, yoksa Sanat mı”, Makaleler VII. Hz. Dr. M. Abdülhaluk
Çay, Kültür Bakanlığı, Ankara 1982, s.195-196
6
Ahmet Vurgun, Türkiye’de Milli Tarih Anlayışı ve Öğretimi, Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2014, s.4-6
4
5
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rol Güngör, Milliyetçilik için tarih ve millet ilişkisinin iki önemi yönü
olduğunu vurgulamaktadır.
“Bunlardan birincisi, tarihin millet hayatında objektif bir öneminin olmasıdır. Keza toplum dünden bugüne pek çok şeyle beraber
gelmiştir. Bu gerçeği her zaman herkese göstermek, ispat etmek mümkündür. Kısacası, milletin tarih ile daima objektif bir münasebet içinde bulunduğu bir gerçek olarak karşımızda durur. Bütün bunlardan öte
tarihin millet için asıl büyük önemi sübjektif manadadır. Bir milletin
mensupları ortak bir tarihten gelmeseler bile kendileri böyle bir algıya
sahip olabilirler. Ve yahut geçmişte beraber yaşamış toplumlar kendilerini diğer toplumdan ayrı olarak görebilirler.”7
Ailelerini arayan kimsesizler üzerinde yapılan bir araştırmada
bunların sadece bir aile aramadığını, kendilerini köklendirmek ve bir
geçmişe bağlamaya çalışmak istediklerini belirlenmiştir. Milletler içinde benzer bir durum söz konusudur. Milletler kendilerini geçmişe bağlayarak dünya üzerindeki yerini bilmek isterler. Büyük devletler kuran,
kahramanlıklar yapan bir milletten geldiğini öğrendiğinde büyük bir
şahsiyete eriştiğine inanır. Osmanlı Devleti’nin meşruluğu sorgulandığında kendilerinin kayı boyundan geldiğini iddia ederek hükümdar boy
olduğunu söylemiştir.8 Bu noktada şu sonuca varabilmekteyiz. Milletlerde insanlar gibi kendilerini geçmişe bağladıklarında bir millet şuuruna sahip olabilmektedir. Bu da milliyetçiliğin doğuşunun milli tarihin
doğuşuyla bir olduğu sonucuna varmamızı sağlamaktadır.
Modern milli tarih anlayışı 18. yüzyılda Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu tür bir
milli tarihte dil ve soy birliği de önem kazanmıştır. Bu dönemden sonra
tarihi olmayan, kendilerine özgü dili olmayan heterojen toplumlar tarih araştırmak yerine kendileri yeni bir tarih yazmaya çalışmaktadır.
İtalyanlar, Almanlar ve Ruslar bu dönemde milli devletlerini kurmadan
7
8

Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriat, 2003 İstanbul, s.78 79
Faruk Sümer “KAYI” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.25, Ankara 2002 s.77
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önce milli tarihlerini yazmışlardır. Bu tarihlerin birleştirici gücü sayesinde milli kimlik oluşturulmuş, bunun doğal sonucu olarak da milli
devletlerini kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda devletin
fakir olmasına rağmen bizzat Atatürk tarafından yurtdışına tarih öğrencileri gönderilmiş, Türkiye’de kurulan firmalara tarihi isimler verilmiş,
paraların ve firmaların görsellerinde bozkurt gibi Türk kültürünü simgeleyen işaretler kullanılarak Osmanlı Devletinde unutulan Türk Kimliği tekrar diriltilmeye çalışılmıştır. Günümüzde de bunun bir benzerini
Amerika Birleşik Devletleri yapmaktadır. Çok sayıda etnik unsuru içinde barındıran Amerikalılar, Vietnam savaşını devamlı kültür öğelerinde göstererek çok parçalı etnik vatandaşlarından Amerikan Kimliğini
oluşturmaya çalışmaktadır.
Modern tarihçilik mesleğinin gelişimi ve önemi milliyetçilik ile
artmıştır. Her millet kendi tarihini kanıtlarla beraber ortaya çıkarmak
istemiştir. Milliyetçi düşüncenin artışı ile milli tarih oluşturma süreci
hızlanmıştır. Kendi tarihini öğrenmek isteyen milletler tarihçilerin araştırma yapmasını sağlamıştır. Lakin milliyetçi tarih anlayışı objektif bir
tarih anlatısından uzaktır. Milliyetçilik, modern milletin oluşumunda
var olan anıtlar, büstler, kalıntılar, anma törenleri kahramanlar içerisinden seçme yaparak yararlanmıştır. Bu doğrultuda ölmüş diller tekrar canlandırılmış, gelenekler yaşatılmaya başlanmış ve oldukça eskiye
uzanan özellikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların sonucunda da
milli kültür ortaya çıkmıştır. Bu konuda en dikkat çeken simgeler meçhul asker anıtlarıdır. Kim oldukları bile bilinmeyen hatta belki de boş
olan bu anıtlar milliyetçilikte önemli simgelerdir.
Milliyetçi Tarih ile Milli Tarih arasında ufak bir fark vardır. Milli
tarihte hedef bireyin geçmişi ile bir gruba bağlı hissetmesi iken Milliyetçi Tarih anlayışında ise milli tarih anlayışına sahip bireylerin bütün
geleceğini mükemmel millet fikrine bağlamasıdır. Bu bağlam ile milliyetçi tarih eğitiminde “Biz” ortaya çıkarılması için bir öteki yaratmaktadır. Bu özelliği ile Milliyetçi Tarih anlatışı bir propaganda amacı
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görmektedir. Tarihçilerin Milliyetçilikle ilişkisi silah satıcıları ile savaşan askerler arasındaki ilişki gibidir. Savaş için gerekli aletleri silah
satıcılarının piyasaya sunması gibi tarihçilerde piyasaya diğer milletler
üzerinde haklılık gerekçelerini sunan bilgiler sunar.
Türklerde Tarih Anlatımının Dönemleri
İslamiyet Öncesi Türklerde Tarih anlayışı milliyetçi bir çizgide
idi. Türkler tarafından yazılan ilk tarihi kaynaklardan Orhun kitabelerinde devamlı olarak Türk milletinden bahsetmiştir. Türk Töresinin
ve Türk Milletinin çok sayıda yerde geçmesi devletin ideoloji olarak
Milliyetçiliği benimsediğinin en büyük kanıtıdır.9 Kaşgarlı Mahmud,
Divan-ı Lugat-it Türk adlı eserinde Türkçeyi, Türk Töresini ve Türk
askerini yücelterek Türk milletini öne çıkarmıştır. Ayrıca kitabında günümüz tarih kitaplarının sonunda yer alan haritaların bir benzerini koyarak Türklerin yaşadığı bölgeleri göstermiştir.
İslamiyet’ten sonra Türklerin tarihi anlatışı öncelikle Ümmet tarihçiliği idi. Bu tarihçilik anlatışında ilk başta Hz Adem’den Hz Muhammed’e (sav) kadar peygamberlerin hayatları hakkında geçen olaylar kısaca anlatıldıktan sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav)
ve dört sahabe ayırtılarıyla anlatıldıktan sonra yaşanan olaylar anlatılırdı. Bu tarih anlatımında olaylar dini referansla olduğu için tartışmasız
ve tek bakış açısıyla olurdu. Bu tarih anlatımının en önemli sebebi iyi
bir müslüman yetiştirmeye çalışmaktı.
Özellikle Büyük Selçuklular döneminde İslamiyet merkezli bu
tarih anlatımından vazgeçilmeye başlamıştır. Zira artık gayrimüslim
vatandaşları da bünyesinde barındıran devlet için, İslamiyet referanslı
bilgilerin doğruluğu tartışmaya açılıyordu. Selçuknameler ile başlayan
bu tarih anlatışında Hanedanın kuruluşundan başlayarak o güne gelinmekteydi.
Kül Tigin Kitabesi Güney Cephesi 1, Kül Tigin Kitabesi Doğu Cephesi 13, Kül Tigin
Kitabesi Doğu Cephesi 22, Bilge Kağan Doğu Cephesi 6, Bilge Kağan Doğu Cephesi 2-3
9

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

179

Tarih Eğitiminde Milli Tarih ve Milliyetçilik

Fransız devrimiyle beraber ortaya çıkan milliyetçilik anlayışı ile
sonucunda Osmanlı devletinde ayrılıkçı isyanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu ayrılıkçı isyanlara son vermeye çalışan Osmanlı devleti Tanzimat
fermanı ile “Osmanlı Milleti” yaratmaya çalıştı. Dil, din ve ırk farkı
bulunan çok sayıda milleti tek bir potada eritmek için ortak paydalar
bulunmaya çalışıldı. Ortak kimlik oluşturmak için en kolay bulunan yol
ortak tarih bilinci aşılamak oldu. 1869’da çıkartılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile “Muhtasar Târih-i Osmanî”, “Târih-i Osmanî” ve
“Umumi Tarih” dersleri okutulmaya başladı.10 Umumi Tarih dersinde
ümmet tarihçiliği işlenirken diğer derslerde hanedan tarihi işlenmiştir.
Bu dönemde tarih dersleri milli tarih anlayışından uzak özellikle Namık
Kemal’in eserlerinde vurgulanan vatanseverlik anlayışı üzerine kurulmuştur.11 II. Abdülhamid devrinde tarih kitaplarında ümmetçilik anlayışı artarken Osmanlıcılık fikri azalmıştır.
Modern manada Milliyetçi Tarih anlayışı İttihat Terakki iktidarı
ile başlamıştır. Bu dönemde Türk Milletinin tarihi anlatılmaya başlanmasına rağmen hanedan tarihi ve ümmet tarihçiliğinin etkisi gözükmektedir. Atatürk döneminde Milliyetçi Tarih anlayışıyla eğitim verilmeye
başlandı. Türk Tarih Kurumu kuruldu. Ve Türk tarihi her noktasıyla aydınlatılmaya çalışıldı. Okullarda Türklerin dünyanın önde gelen milletlerden biri olduğu üzerine bir tarih eğitimi veriliyordu. Türk tarihi her
safhasıyla öğretilmeye çalışıyordu. Bunların sonucunda yeni kurulan
devlette milli Türk bilinci oluşturulmaya çalışıldı.
Sonuç
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı ile beraber büyük imparatorluklar bölünmüş yerini tek milletten oluşan devletlere bırakmıştır. Bunun sonucunda da millet kavramı önem kazanmıştır. Aynı
dili konuşan, aynı geçmişe sahip olan ve aynı geleceği düşleyen insanİbrahim Caner Türk, Osmanlı Devleti’nde tarih eğitimi (1839-1922), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul 2013, ss.87-106
11
Mehmet Elban, “Tarih Eğitimi Ve Vatanseverlik Üzerine Bazi Düşünceler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2015, 4.3, s.1311
10
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lar milleti oluşturmaktadır. Milletler tarihin bir sonucu olarak doğmuştur. Bu noktada tarihçiler önem kazanmıştır. Milletlerin temel dayanağı
tarihlerinde yer alan ve tüm herkesi etkileyen kahramanlıklar, zaferler,
üzüntüler bütünlüğü olmuştur.
Milliyetçi Tarih Eğitimi ile toplumlar geleceğe daha hazır bireyler yetiştirmektir. Zira geçmişte yaşanan olaylardan diğer toplumları
tanıyan birey bir daha aynı hataya düşmezler. Zor ve çetin şartlarda
yaşayan İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bu sebeple milliyetçi bir
tarih eğitimi hedeflenmiştir. Orhun Kitabelerinde Çinlilerin yaptığı hileleri anlatan Bilge Kağan gelecek nesillere ders vermekte eğer benzer
hatalar tekrarlanırsa yine Türk kadınların cariye, Türk erkeklerin köle
olacağını vurgulamaktadır. İslamiyet’le beraber ümmet tarihçiliğine
kayılmış olsa da efsanelerle, Dede Korkut Hikayelerinde ve Kaşgarlı
Mahmut’un Divan-i Lugat-i Türk eserinde Türk kahramanlıklarına yer
verilmiş milli bilinç hep geliştirilmeye çalışılmıştır. İlerleyen dönemlerde dönemin şartlarına göre milliyetçi tarih anlatılışından vazgeçilse
bile milli bilinç kayıp olmamıştır. Osmanlı Devletinin son dönemlerin
yaygınlaşan Türkçülük politikaları ile yeniden milliyetçi tarih anlayışına yer verilmiştir.
KAYNAKÇA
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OKUL ÖNCESI EĞITIM VE MILLI
POLITIKALAR

Hilal GÜNER MOROĞLU

Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişimi, kişiliğinin oturması ve
sağlıklı bir birey olarak yetişmesi açısından kritik bir dönemdir. Çocuğun gelişimi daha anne karnındayken başlar ve hayat boyu devam eder.
Erken çocukluk dönemi büyüme ve gelişimin en hızlı olduğu dönemdir.
Erken yaşlardaki hızlı beyin gelişimi sayesinde bireyin yaşamı boyunca sağlığını, öğrenme becerilerini ve davranışlarını etkileyecek temeller atılır. Bu dönemde çocuklar gelişmeye ve değişmeye açıktır. Beyin
gelişiminin büyük bir bölümü ilk 4 yıl içinde tamamlanır. Nöronların
bağlantı noktası olan sinapsların oluşumu erken yaşlarda çok hızlıdır.
Bu nedenle erken yaşlarda alınan eğitim beyin gelişimi açısından çok
önemlidir. Çocuğa sunulan deneyimlerdeki çeşitlilik onun beyin gelişimde farklılık yaratacaktır.
Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir.
Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri de ilk 6 yıl içinde, yani erken
çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuğa tüm gelişim alanlarını
destekleyecek bir eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması
çok önemlidir. Erken çocukluk eğitimi ilk olarak ailede başlar ve daha
sonra okul öncesi eğitim kurumlarında devam eder. Aile ve okul öncesi
eğitim kurumu birbirine destek olarak çocuğu yaşama hazırlar. Ailenin
okul öncesi eğitim programına aktif olarak katılımı çocuğun gelişimi ve
öğrenmesi üzerinde olumlu ve kalıcı etkiler bırakacaktır.
Ülkü Ocakları • Eylül 2020
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Çeşitli ülkelerde çocuk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 0-6 yaş döneminin kişinin geleceğini belirlemedeki etkisinin
önemli olduğu fikri kabul görmektedir. Bu ülkelerde sorun, artık sadece çağ nüfusunun okul öncesi eğitimden yararlanması değil, çocuklara daha kaliteli eğitim verilmesi konusudur (Oktay, 2002). Konuya
Türkiye açısından bakıldığında, yüzyılın başında, kurumsal okul öncesi
eğitimin ortaya çıkış nedenlerinin özellikle kadının çalışmasıyla ilgili
olduğu dikkati çekmektedir. Günümüzde, özellikle büyük şehir yaşamında çocukların daralan oyun alanları, sınırlanan hareketleri ve arkadaşlarıyla birlikte olma imkânlarının azalması, ailelerin çocuğun erken
eğitimi konusunda giderek bilinçlenmeleri, annenin çalışmasına bağlı
olmaksızın okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır (Oktay, 2002). Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya
çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun
değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve
alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir. Kişiliğin temellerinin
atıldığı bu dönemde çocuğun ev, okul ve sosyal yaşantıda bilinçli bir
rehberliğe ihtiyacı vardır. Nitelikli bir erken çocukluk eğitimi çocuğun
gelişim alanları üzerinde olumlu birçok etki bırakmaktadır. Bilişsel
alanda; problem çözme, kritik düşünme ve dikkat becerileri açısından
çocuğun ileriki akademik ve mesleki yaşantısını olumlu yönde etkiler.
Dil alanında; çocuğun kendini ifade edebilmesini, dili en iyi şekilde
kullanabilmesini ve dinlediklerini çeşitli yollarla analiz ederek kendi
düşünceleriyle yeniden ifade edebilmesine yardımcı olur. Erken çocukluk eğitimi alan çocukların hoşgörü ve empati yetenekleri gelişir. Bireysel farklılıklar olduğunu kabul eder ve bu farklılıklara saygı duymayı öğrenir. Sorumluluk almayı öğrenir. Fiziksel gelişim alanında; çocuk
fiziksel gelişimin temeli sayılan büyük ve küçük kaslarını eğitimcilerin
rehberliğinde doğru kullanmayı öğrenir. Bu sayede denge ve el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilir.
Türkiye, özellikle son yıllarda okul öncesi eğitime gereken öne-
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mi vermiş ve erken çocukluk eğitiminin olumlu etkilerini almaya başlamıştır. Çünkü erken çocukluk eğitimi sadece çocuğa değil; aileye,
topluma, ekonomiye ve çağdaş gelişime katkı sunan önemli bir eğitim
aşamasıdır. Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişimi ve sağlıklı bir birey  olarak yetişmesi açısından oldukça kritik bir dönemdir. Ayrıca erken çocukluk eğitimi bireye, aileye ve topluma yüksek oranda katkı
sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde, eğitim alanında başarılı olmalarının dayandığı noktalardan birinin de okul
öncesi eğitime verdikleri önem ve bu eğitim basamağındaki okullaşma
oranı olarak görülmektedir.
Türk milletinin değerlerini gelecek nesillere taşıyacak olan tek
unsur Türk çocuklarıdır. Bu nedenle, çocuk, Türk sosyal hayatının gözbebeği ve varoluşunun esasıdır (Yalçın & Şengül, 2004). Ayrıca çocuk,
anne ve babanın genetik şifreleriyle var oldukları toplum açısından
düşünüldüğünde toplumun karakterinin taşıyıcısıdır. Türk toplumunda
çocuk, küçük de olsa onurlu bir kişiliğe ve olgunluğa sahip olarak karşımıza çıkar. Örneğin, Dede Korkut Hikâyeleri’nde, çocuğa çoğu kez
bir yetişkin gibi davranılır (Yalçın & Şengül, 2004). Bu sayede çocuk,
benliğinde, değer verilen bir varlık olduğu hissini duyar ve çocuğun
kişiliği olumlu yönde etkilenir. Bu nedenle, toplumun devamlılığı için
önemli bir unsur olan çocuk, daima saygı ve sevgi gösterilen bir varlık
olmalıdır. Çocuğun eğitimi için ailenin yanı sıra toplumun bütün fertleri
de sorumluluk almalıdır.
Eğitim politikalarımızın temel amacı Türk milletine mensubiyetin
gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş,
düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek bilim
ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı
nesillerim yetiştirilmesi olmalıdır. Geleceğimiz olan evlatlarımız; nasıl
yetiştirilirse, hayatlarını o doğrultuda sürdüreceklerdir. Atalarımızın da
söylediği gibi “Ağaç yaşken eğilir.” Bu atasözümüz derin anlamlar baÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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rındırmaktadır. İnsanın eğitim ve öğretime en açık olduğu zamanlar çocukluk çağıdır. Erken çocukluk döneminde verilen eğitimin ve sunulan
rehberliğin yetişkinlik döneminde önemli etkileri olacaktır.
Bugün karşılaştığımız sıkıntıların, bir önemli sebebi, milli eğitim sistemimizin çocuklarımızı Türk milletinin milli değerlerine bağlı,
milli kültürüyle yoğrulmuş, milli şuur sahibi milliyetçi bir ruh ve milliyetçi bir ihtiras sahibi insanlar olarak yetiştirememesidir. Hâlbuki Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in belirttiği gibi, Türk çocuklarının evvela
Müslüman Türk olarak, Müslüman Türk’ün manevi değerlerine bağlı,
milli kültürle yoğrulmuş ve ona bağlı, ondan kopmamış ve her zaman,
her yerde Türk milletinin menfaatlerini temin etmek ihtirası, temin etmek şuuru, temin etmek duygusuyla titreyen insanlar olarak yetişmeleri
lazımdır.
Bizim Türk milliyetçileri olarak davamız Türk milletinin varlığını yüceltmek ve ebediyen devam ettirmek davasıdır. Bu nedenle, milli
eğitimin, milli şuur, milli terbiye vermekle beraber, yetişecek çocuklarımızı milletin sırtına yük değil, hangi okuldan ayrılırsa ayrılsın, ayrıldığı andan itibaren hayatın her yerinde Türk milletine değer kazandıracak bir terbiye, bir bilgiyle yetiştirmesi lazımdır. Milli olmayan, milli
kültür, milli karakter ve milli şuuru yaratmayan bir eğitim sistemi, çağ
dışı, zararlı, iflas etmiş bir eğitim düzeninden başka bir şey olamaz.
Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e göre, eğitimin iki görevi vardır. Birinci görev, milli kültür ve milli şuuru yaratmak, ikinci görev ise, bu
kültür ve şuur içinde ekonomik kalkınmaya, çevre kalkınmasına, milli
kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Milli eğitimi temele alarak, erken çocukluk eğitimi uygulamalarının nasıl geliştirilebileceğine ilişkin politikalar belirlemek hedefimiz
olmalıdır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim en az 1 yıl zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Gelir, çocuk sayısı ve sosyoekonomik durum göz önünde
bulundurularak aileler mali olarak desteklenmelidir. Okul öncesi eğitim
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farklı hizmet modelleri üzerinden yaygınlaştırılmalıdır. Örneğin, okul
öncesi eğitim; ev merkezli programlar, gezici eğitim modelleri ve yaz
anaokulları gibi farklı hizmet modelleri olarak çeşitlendirilebilir. Nitelikli erken çocukluk eğitimi için kalite standartları oluşturulmalı ve bu
standartlara uygun uygulamalar etkin bir mekanizmayla izlenmelidir.
Okul öncesi öğretmenleri kaliteli hizmet içi eğitimlerle desteklenmelidir.
Çocuğun yetişmesinde, aile yaşantısı çok önemlidir. Çünkü toplumun en küçük birimi olan ve toplumun kalıtsal özelliklerini en iyi
şekilde taşıyan aile, çocuk için karşılaşılan ilk modeldir. Bu yönüyle,
çocuğun dünyasında, aile, bir okul olduğu için, çocuk, kendine anne
ve babayı bir model ve bir öğretmen olarak görmektedir. Bu yüzden,
çocuğun karşısında bir model olan aile, tüm yaşantısıyla bir rehberlik
servisi gibi olmalıdır. Ailelerin de okul öncesi eğitime çocuklarıyla birlikte katılmalarını ve çocuklarının gelişimlerine ve eğitimlerine destek
olmalarını sağlayacak uygulamalar geliştirilmelidir.
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TÜRK MILLIYETÇILIĞININ
TÜRKISTAN’DAKI AVAZI:
MAĞCAN CUMABAYEV

Cihangir YILDIRIM

Hayatını milletine ve Türkistan’ın özgürlüğüne adamış Mağcan
Cumabayev sadece bir şair değil, aynı zamanda eğitimci, ceditçi, tarihçi, Türkolog, gazeteci ve siyasetçidir. Mağcan Cumabayev 25 Haziran
1893 yılında günümüzde Kuzey Kazakistan eyaletinin Bulayev kasabasına bağlı Sasıkköl kasabasında doğmuştur. Annesinin adı Gülsim,babasının adı Beken’dir. Babası köy yöneticiliğinin getirdiği nüfuzunun
yanı sıra okumuş, dönemine göre aydın bir kişiliktir, evlatlarının okuması için o zamanki Türkistan coğrafyasının kültür merkezi olan Kazan
ve Taşkent’te basılan birçok kitap ve dergilerle onları tanıştırarak eğitim almalarını sağlamıştır. Mağcan’ın dört yaşında okumaya başlamasında babasının etkisi büyüktür.
Mağcan’ın ev içinde başlayan öğrenim hayatı köyündeki mahalle
mektebinde devam eder. Henüz altı yaşındayken misafir olarak gittiği
mektepte kendinden büyük çocukların bile zorlandığı derslerdeki başarısını gören hocası molla Kârim, dedesi Cumabay’a durumu anlatarak
Mağcan’ın eğitimine devam etmesini ister. Sonraları ise babasının köyüne gelmesine vesile olduğu Rus baskınından kaçıp Kazak Türklerine sığınan Başkurt Türklerinden olan aydın Ahiya Akanov’dan dersler
almaya başlar. Bir Ceditçi olan Akanov’un yeni usul derslerinin yanın-
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da Arap dili derslerine devam eder. Daha çocukken eline geçen Kazak
Türklerinin destanlarını ve hikâyelerini okumaya başlar okumaya olan
yeteneğini ve eğitime olan ilgisini fark ettirmeye başlayan Mağcan’ı
babası Kızılcar şehrine, eğitimini İstanbul şehrinde tamamlamış olan
Muhammedcan Begişov’un hocalık yaptığı Çala Kazak Medresesine
tahsile gönderir. Bir Cedit okulu olan bu medresede Arapça, Farsça,
ve Türkçe gibi temel derslerin yanında verilen Türk boylarının tarihi
dersinin de veriliyor olması Mağcan’ın milletine olan sevgisinin pekişmesinde önemli bir etken olmuş, Türkçülüğünün ilk kıvılcımı bu medresede parlamıştır. Kazak şairi Mircakıp’tan Rusça öğrenmeye başlayan
Mağcan’ın onun etkisi ileşiire başladığı bilinmektedir.
Çala Kazak Medresesindeki eğitimini 1910 yılında tamamlayan
Mağcan öğrenim hayatına devam etmek üzere Ufa şehrindeki Galiya
Medresesine kayıt olur. İslamî İlimler Üniversitesi olan Galiya Medresesi dönemin önemli eğitim merkezlerinden biridir. Mağcan’ın buradaki hocası ünlü Tatar yazarı Galimcan İbrahimov’dur. Buradaki bazı
anlaşmazlıklar sebebiyle ve hocası İbrahimov’un yönlendirmeleri ile
okula devam edemez hocası onun başka ilimlere yeteneğinin olduğunu
fark etmiş ve onun başka bir okulda eğitim almasını istemiştir. Bunun
üzerine Mağcan 1913 yılında Ombı şehrindeki Rus öğretmen okuluna
kayıt yaptırır, babasının geri gelip kendisine yardım etmesini istemesine rağmen eğitimin önemini kavramış olan Mağcan babasının harçlıklarını kesmesine bile aldırış etmeden isteğini geri çevirir. Potanin Vakfının Kazak öğrenciler için tahsis ettiği bursu almaya hak kazanır ve
eğitimi için gerekli olan masrafları bu yolla gidermiş olur. 1917 yılında
bu okulu üstün başarı ile bitirir. 1923-27 yılları arasında Moskova’da
Bryusov’un kurduğu Edebiyat ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde eğitim
alarak Batı dünyasının edebiyatını da tanıma fırsatı bulur.
Mağcan Cumabayev, 1917 yılında Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursınov ve Mircaıp Dulatov’un öncülüğünde kurulan Alaş Orda hareketine katılarak bu hareketin kurduğu hükûmette Maarif Komisyonu
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Üyesi olur. Aynı yıl Alaş Orda üyesi olmakla suçlanarak Sovyet yönetimi tarafından beş ay hapsedilir. 1919 yılında Alaş Orda Hükûmetinin
dağılması ve Ahmet Baytursınov’un yeni kurulan Kazakistan Hükûmetinin maarif komiseri olmasından sonra, “Hürriyet Bayrağı” adlı
gazetenin redaktörlüğü görevine getirilir. 1922 yılına kadar buradaki
görevinde kalan Mağcan, bu zaman aralığında yazdığı şiirlerini ve eğitim-öğretim konusundaki bilimsel yazılarını yayımlamaya başlar. 1922
yılında Sultanbek Kocanulı’nın davetiyle Taşkent’e gider. Burada yeni
teşkil eden Türkistan Cumhuriyeti Hükûmetine bağlı Kazak-Kırgız Bilim Komisyonu üyesi olur. “Çolpan” ve “Sana” dergileri ile “Ak Col”
gazetelerinin yayına hazırlanmasında büyük rol oynar. Edebî hayatının
en verimli dönemlerinden birini 1923 yılına kadar kaldığı Taşkent’te
yaşar. 1923 yılı sonlarında Moskova’da Bryusov’un başkanlığındaki
Edebiyat ve Sanat Enstitüsünü burslu olarak kazanır. 1924 yılı itibari
ile kanlı kızıl yönetimin Mağcan’a olan saldırıları başlar, onun şiirleri milliyetçiliği barındırdığı eski tarihi övdüğü gerekçesiyle suçlanır,
bundan dolayı bursu kesilir. Doğu matbaasında çalışmaya başlayan
Mağcan bir süre siyasi olaylardan uzak durmaya çalışsa da suçlamalar
peşini bırakmamıştır. Doğu matbaasında çalışırken çocuk eğitiminde
kullanılan teorik malzemeleri ve okul kitaplarının Kazak Türkçesinde
basılmasına ön ayak olur. Hedef tahtasına alınmış olan Mağcan çağdaşı yazarların eleştirilerine daha fazla tahammül edemeyerek memleketi
Kazakistan’a geri döner. 1927 yılından tutuklanacağı 1929 yılına kadar
Kızılcar’daki okullarda öğretmenlik yapar. 1929 yılında tutuklanarak
çalışma kampına gönderilir. Bu kamplarda ağır iş ve işkencelere görmesine rağmen kamptaki diğer mahkûmlara okuma yazma öğretmeyi
de ihmal etmez. Rus yazar Maksim Gorki’nin hukuçu olan eşi Ekaterina Pavlovna Peşkova’nın yazdığı dilekçe üzerine 1936 yılında Kareliya ormanlarındaki çalışma kampından serbest bırakılır.Serbest kalınca
Kızılcar’a geri dönen şair, 1937 yılına kadar Kızılcar’daki 7 numaralı
Orta Mektep’te Rus Dili ve Edebiyatı derslerine girer. 1937 yılı sonlarında tekrar tutuklanan Mağcan’dan önemli bir Kazak aydını olan yazar
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Muhtar Avezov’un tutuklanmasını sağlayacak bilgileri vermesini, aksi
takdirde kendisinin serbest kalamayacağı şartını koşar. İstenileni yapmayınca Sovyet karşıtı propaganda yapmak, Kazak gençlerini silahlı
saldırı yapmaya yönlendiren şiirler ve yazılar yazmak ve onları Beyaz
Muhafızlar Birliği’ne toplamak, gizli örgütlere katılmak, Japon casusu olmak gibi iddialarla suçlanan Mağcan Cumabayev karlı bir gecede
kurşuna dizilir.
Mezar yeri bile belli olmadan bu dünyadan göçüp giden Mağcan
arkasında bıraktığı sayısız eserle Türkistan’a ve Türklüğe bir can armağan etmiştir. Türklüğün birliği ebedi ülke Turan hayali ile Kazak’ın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu Türlüğüne gönderdiği selamı ile
yazıma son verirken, o dönem tıpkı Mağcan gibi Kanlı Sovyet zulmü
yüzünden can veren Türkistan’ın sayısız büyük aydınlarını da rahmet
minnet ve saygıyla anıyorum.
Uzaktaki Kardeşime
Uzakta ağır azap çeken kardeşim
Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim
Etrafını sarmış düşman ortasında
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim
Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim
Hor bakan, yüreği taş, kötü düşman
Diri diri derini soymuş kardeşim
Ey Pirim! Değil miydi Altın Altay
Anamız bizim? Bizlerse birer tay
Bağrında yürümedik mi serazat
Yüzümüz değil miydi ışık saçan ay?
Alaca altın aşık atışmadık mı?
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Tepişip bir döşekte yatışmadık mı?
Anamız olan Altayın ak sütünden
Beraber emip, beraber tadışmadık mı?
Akmadı mı bizim için dupduru bulak
Şarıldayıp, gürül-gürül dağdan inerek
Hazırdı uçan kuş, kopan yel gibi
Dilesek bir bir atlar, tıpkı Burak
Altay’ın altın günü nazlanarak
Gelende sen pars gibi bir er olarak
Akdeniz, Karadeniz ötelerine
Kardeşim, gittin beni bırakarak
Ben kaldım yavru balaban, kanat açamam
Uçsam diye davransam bir türlü uçamam
Yön bulduran, yol gösteren can kalmadı
Yavuz düşman koyar mı şimdi beni vurmadan
Görmüyorum gece gezdiğimiz ovayı
Gündüz güneşi, gece gümüş nurlu ayı
Nazlı nazlı ipek kundaklara sarmalayıp
Bizi büyüten altın anam Altay’ı
Ey Pirim! Ayrıldık mı ulu bütünden?
Dağılıp yılmayan yağan oklardan
Türk’ün pars gibi yüreği varken
Korkak kul mu olduk düşmandan sinen
Kudrete hamle eden Türk’ün canı
Gerçekten hasta mı, bitti mi hali?
Ateşi söndü mü yürekteki, kurudu mu
Kaynayan damarındaki atalar kanı
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Kardeşim sen o yanda, ben bu yanda
Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim adımıza
Layık mı kul olup durmak? Gel gidelim
Altay’a, ata mirası altın tahta
MağcanCumabayev
Kaynakça
Zhineynbayev, Y. (2016), Kazak Şairi MağcanCumabayev'in Şiirlerinde Yapı Ve Tema Doktora Tezi Gazi Üniversitesi , Ankara
BACAKLI, Yılmaz (2014), MAĞCAN CUMABEYULI’NIN
ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEYüksek Lisans Tezi, Niğde
Üniversitesi
Komisyon (2007), Türk Dünyası Edebiyat Tarihi (9 Cilt), Atatürk
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
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TÜRK DÜNYASI MILLIYETÇILIK HAREKETLERI:
AZERBAYCAN - OSMANLI İLIŞKILERI VE
KAFKAS-İSLAM ORDUSU

Deniz GÜZELAY

Birinci Cihan Harbi, dünya tarihinin kırılma noktalarından biri
olup, ulusların kaderini tayin eden bir gelişmedir. Bir kırılma noktası
olarak tarihteki yerini alan bu küresel ve mühim hadise sonucunda birçok doğru ve yerleşmiş anlayış değişikliğe uğramıştır.
Bizi ilgilendiren mesele ise bu savaşın sebebi ve sonuçlarından
ziyade sürecidir. Tarihsel süreç hemen herkesin hafızasında yer edinmiş, kronolojik olarak ezberlenmiştir. Devlet-i Ali’nin de savaşa iştirak edişi ile savaşın sınırları ve tarihimizdeki niteliği de değişmiştir.
İlk patlak verdiğinde bir Avrupa meselesi olarak görünen bir hadise,
yakın zamanda Afrika ve Amerika’ya yayılmıştır. Otuzdan fazla devletin iştirak ettiği bu harpte Osmanlı Devleti de gerek vatan hudutlarında
gerekse hudutların ötesinde cepheler açarak savaşmıştır. Bu cephelerin
içerisinde ehemmiyet teşkil eden bir cephe de Kafkas cephesidir. Özellikle Azerbaycan ve Osmanlı ilişkileri açısından mühim olan bu cephe
Türk dayanışmasının tarihteki örneklerini kapsayan bir sahadır. Dolayısıyla Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuştuktan hemen sonra Osmanlı
Devleti ile arasında imzaladığı anlaşma önemli gelişmelere de ön ayak
olmuştur. Türk dünyasındaki birlikteliği, milliyetçilik hareketlerini
özetleyen bu husus dikkat edilmesi gereken bir tarihi olay, üzerinde durulması gereken saf bir gerçektir.
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Azerbaycan’ın Bağımsızlığı
“Büyük Rusya ihtilalinin gerçekleşmesiyle, devletin parçalanması Rus ordularının Güney Kafkasya’yı terk etmesine ve mevcut vaziyet-i
siyasinin ortaya çıkışına neden olmuştur. Kendi kavm-i mahsusalarına terk edilen Güney Kafkasya milletleri, kendi yönetim haklarını elde
ederek Güney Kafkasya Federal Halk Cumhuriyetini tesis ettiler. Vakıa-i siyasinin gelişimi üzerine Gürcü milleti Güney Kafkasya Federal
Halk Cumhuriyetinden ayrılıp, bağımsız Gürcü Halk Cumhuriyetinin
kurulmasını uygun gördü. Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında
cereyan eden savaşın tasfiyesi yüzünden hâsıl olan vaziyet-i hazire-i
siyasiyye ve memleket dâhilinde bulunan türlü anarşi Güney-Doğu
Kafkasya’dan ibaret olan Azerbaycan’a mevcut iç ve dış zorluklardan
kurtulmak için özel bir devlet olarak ortaya çıkması lüzumunu telkin
etmiştir. Buna binaen ara-i umumiye ile intihap olunan Azerbaycan Şurayı Milliye-i İslamiyesi bütün cemaate ilan ediyor:
1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkı hâkimiyet hakkına malik
olduğu gibi, Güney-Doğu Kafkasya’dan ibaret Azerbaycan dahi kamilü’lhakk müstakil bir devlettir.
2. Müstakil Azerbaycan Devleti’nin şekl-i idaresi Halk Cumhuriyeti olarak belirlenmiştir.
3. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bütün milletler ve bila-vasıta
civar millet ve devletlere münasebet-i hassane tesisine azmetmektedir.
4. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf, silk (meslek=meşrep) ve cins ayırımı gözetmeden bütün vatandaşlarına hukukı
siyasiyye ve vataniyye temin etmektedir.
5. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bilcümle milletlere serbestane gelişimleri için geniş ortam oluşturmaktadır.
6. Meclis-i Müessisan toplanıncaya kadar Azerbaycan idaresinin
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başında ara-i umumiye ile intihap olunmuş, Şura-yı Millî ve Şura-yı
Milliyyeye karşı mesul Hükümet-i Muvakkati bulunmaktadır.”1
Bu konuşma, Mehmet Emin Rasulzade tarafından oluşturulan
Millî Komite’de genel sekreterlik görevini üstlenen Hasan Bey Ağayev
tarafından 27 Mayıs günü yapılmış olup Azerbaycan’ın bağımsızlığını
ilan etmiştir.
Bu konuşma yapıldığı dönemde ise Bakü ve muhtelif vilayetler işgal altındadır. Bakü’yü geri almadan, yeni kurulmuş olan devletin ayakta kalması da olanak dışıdır. Rus, Ermeni ve Bolşevik ittifakı
karşısında durmak, genç bir devlet için ciddi bir meseledir. Ancak tüm
bu hadiseler cereyan ederken Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Devleti
yeni bir anlaşma imzalamıştır. Mevzubahis anlaşma ile birlikte Osmanlı
Devleti, yeni kurulan Azerbaycan Devleti’ni tanımış ve çeşitli alanlarda
iş birliği yapacağına dair imzalar atmıştır. Bu adım vesilesiyle, Azerbaycan Devleti’nin mücadele ettiği bloğa karşı durulmuş; Türk-İslam
çatısı altında bir birliktelik kurulmuştur. Irk ve din bakımından aralarında bağlılık bulunan bu iki devletin 4 Haziran 1918 tarihinde, Batum’da
imzaladığı anlaşma toplamda on bir maddeden oluşmaktaydı. Anlaşmayı, Azerbaycan tarafından Mehmet Emin Resulzade ve Mehmet Hasan
Hacinski imzalarken Osmanlı tarafından ise Şura-yı Devlet Reisi Halil
Menteşe ile Osmanlı Kafkas Orduları Kumandanı Ferik Mehmet Vehip
Paşa imzalamıştır.2
Anlaşmaya imza atan iki taraf soy ve din birlikteliği kurarak tarihe olan borçlarını ödemiş ve buna dayanarak şeref duyduklarını defalarca kez dile getirmiştir. Azerbaycan Devleti murahhası Hasan Bey
Hacinski ise anlaşmanın imzalandığı toplantıda şu konuşma ile duygularını dile getirmiştir:
İsmail Mehmetov, Türk Kafkasyasında Siyasi ve Etnik Yapı Eski Çağlardan Günümüze
Azerbaycan Tarihi, İstanbul 2009, s. 578-579.
2
ALTUNSOY, Yılmaz (2019, Ekim), “ Kafkas İslam Ordusu ve Bakü Zaferi”, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, S II : 42-91.
1
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“Efendiler! Yeni doğmuş bir Türk ve İslam hükümetini iş bu konferansta temsil etmek şerefini bana kısmet ettiği için Cenab-ı Hakka
teşekkür ediyorum. Harb-i Umumi tesiratıyla, Kafkas ufuklarına karanlık bulutlar çökmüştü. Bu karanlık ufuklardan çakacak yıldırımlar,
dökülecek burçaklardan Kafkasya’daki Türk hayatının tarumar olacağı
korkusundayken hava aydınlandı. Kesif bulutlar arkasından yıldızlar
parladı. Bu yıldızlardan birisi yurdum Azerbaycan’dır. Azerbaycan,
ateşin bulunduğu mekân demektir. Bu ateşi Rus Çarları yüz seneden bu
yana söndürmeye çalıştı fakat söndüremedi. Evet, bu ateş göller altında
kaldı, görünmez oldu fakat yine sönmedi. İşte Efendiler, bugün büyük
biraderimiz Osmanlılar sayesinde kahraman Türk ordusunun reşadeti
ve Ulu Hakan’ın teveccühü neticesinde bu ateş tekrar parladı. Eminim
ki, bu saadet yalnız Azerbaycan’a münhasır kalmayıp, bütün Türk ve
İslam dünyası kendi istiklal ve hürriyetini bulacak, merkez-i millileri
bulunan Türkiye etrafında toplanacaklardır. İşte ben totlu ve kuvvetli
büyük bir Turan görüyorum. Böyle büyük emellerden aldığım kavi bir
ümitle, bütün arkadaşlarımla beraber bugünkü saadetli günü hür Azerbaycan namına tebrik etmekle müftehirim efendiler.
Batum, 9 Haziran 1918”3
O dönem Osmanlı Devleti’nin idaresinde neredeyse tek başına
yetkili olan Enver Paşa, zaten uzun zamandır Kafkasya ile yakından
ilgileniyordu. 3 Şubat 1918 tarihinde, 6. Ordu komutanlığına yolladığı
bir yazıda, Dağıstan, Türkistan ve Rusya’ya bağlı bütün İslam memleketlerinin ihtiyacı olan yardımların yapılması ve yardım teşkilatının
47 BOA, HR. SYS. 2398-2. 66 idaresi için Yb. Nuri Bey’in (kardeşi) ve
Yb. Şevket Bey’in Dağıstan’a, Bnb. Naim Cevat Bey’in ise Afganistan’a
gönderilmesinden bahsetmekteydi.4
BOA, HR. SYS. 2398-2., TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı
4
Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu,
İdil Yay., İstanbul 2010, s. 110.
3
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Kafkas-İslam Ordusu’nun Kuruluşu
Tüm bunlar olurken, Azerbaycan Devleti, Osmanlı’dan takviye
asker isteme amacıyla İstanbul’a Naki Bey’i elçi göndermiştir. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Sadrazam Talat Paşa ile görüşen elçi,
beklentilerine karşılık bulmuştur. Sadrazam Talat Paşa, bir ordu kurarak
yardım edebileceklerini söylemiş, bundan da büyük memnuniyet duyacaklarını belirtmiştir. Bu sözlerin ardından, Naki Bey ülkesine dönüp
müjdeli haberi vermek yerine İstanbul’da kalarak kurulacak ordunun
düzenlemesi ve işleyişine yardımcı olmak istemiştir. Durumu kamuoyuna açıklayan, dönemin Azerbaycan Devleti Başbakanı Fethi Ali Han
Hoyski olmuştur. Başbakan Azerbaycan Türklerine haberi şu sözlerle
ilan etmiştir: “Türkiye Azerbaycan Sulhnamesi’nin bir maddesine göre
memleketimize ne vakit lâzım olsa, hakkımızın müdafaası için Türkler
bize bir miktar asker vermeliydiler. Ona göredir ki, darda kalınca bu
çareye başvurduk. Türkler emel ve vazifelerini iyi niyetlerle yerine getirdiler. Elbet ordusuz, güçsüz görülmesi pek müşkül olan işler çok zorluklarla yavaş yavaş yürüyordu. Bize dışarıdan güç almak için başka
millet ve devlete müracaat ettiğimizde bir sonuç hâsıl olmazdı. Ona
göredir ki, dindaş ve millettaşımız olan Türkiye’ye müracaat edildi”.5
Enver Paşa’nın, Azerbaycan’ı Rus, Ermeni ve İngiliz tasallutundan kurtarmak için kurmayı düşündüğü ordunun ismi “Kafkas İslâm
Ordusu” idi. Bu askerî birliğin komutanlığına o sırada Musul’da 6. Ordunun emrinde bulunan üvey kardeşi Yb. Nuri (Killigil) Bey’i rütbesini Mirlivalığa yükselterek atadı. Nuri Paşa, 8 Nisan 1918 tarihinde,
İstanbul’dan Kafkasya’ya doğru yola çıktı. İlk varılması gereken yer
Gence idi. Zira o sırada Bakü ile Gence arasında Ermeni ve Bolşevikler bulunmaktaydı. Kafkas İslam Ordusunun lojistiğini ise, Halil Paşa
(Kut) komutasındaki 3, 6 ve 9. Ordulardan oluşan Şark Orduları Grubu
Zekeriya Türkmen, “100. Yılında Kafkas İslam Ordusu”, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Yayını, C. 119, S. 235 (Temmuz-Ağustos 2018), s. 30.
5
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Komutanlığı yapacaktı.6
Enver Paşa, Nuri Paşa’ya, Kafkas İslam Ordusunun teşkilatı ve
görevlerine dair 12 maddelik bir talimatname vermiş ve kendisini İstanbul’dan yolcu etmiştir. Bahse konu 12 maddelik talimatname şu şekildedir:
1. Ordunun asıl maksadı, Kafkaslıların teşkil edeceği ordunun
esasını vücuda getirmek, onları eğitmek, Kafkasya’da İslam menfaatlerini ve Hilafet-i İslamiye ve Devlet-i Osmaniye’nin siyasi ve askerî
rabıtalarını tesis etmektir. (Enver Paşa, bu teşkilatın Rusya dâhilindeki
tüm İslamlara tedricen şamil kılınacağını da ifade ediyordu.)
2. Ordu kumandanı olan Nuri Paşa, İslam Halifesinin şimdilik
Kafkasya’daki en büyük temsilcisidir.
3. Ordu kumandanı sadece askeri işlerle meşgul olacak ve başka
işlere karışmayacaktır.
4. Ordu kumandanı, siyasi meseleleri siyasi işler şubesi vasıtasıyla resen idare edecektir.
5. Ordu kumandanı gerekli gördüğünde Kurmay Başkanı ve Siyasi İşler Şubesinin mütalaalarını alarak karar verebilecektir.
6. Ordunun idare ve levazımına ait işler bizzat Harbiye Nezaretinde idare edilecektir.
7. İslam meseleleri, siyasi ve iktisadi meseleler resen Harbiye Nezaretine arz olunacaktır.
8. Ordunun erleri mahalli olarak ikmal edilecek orduya bağlı
olacak, yalnızca Osmanlı şahıslarına ait muameleler Nezaretçe ikmal
olunacaktır.
Bilal Şimşir, “Kafkas İslam Ordusunun İleri Harekâtı ve Bakü Savaşları”, İrs Tarih Bilinci Dergisi, Sonbahar 2012, s. 36.
6
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9. Ordunun iaşesi, silahlandırılması ve diğer teçhizatları şimdilik
Harbiye Nezaretince karşılanacaktır.
10. Kafkas Ordusu mensuplarının arasında cereyan edecek olan
hukuki işler ve ceza-i müeyyideler Osmanlı ordusu kanun ve kaidelerine göre halledilecektir. Yalnızca mahalli askerler için ordu kumandanı,
mahalli duruma göre ceza artırım ya da azaltım yoluna gidebilecektir.
11. Fahri olarak üst rütbeye yükseltilmiş olan subaylar, Kafkasya’da oldukları müddetçe, bu rütbelerinin yetkilerini haizdirler.
12. Ordunun İstanbul’daki hususi işleri ve aileleriyle olan muameleleri, şark işleri şubesi tarafından deruhte edilecektir7.
Özetlemek gerekirse, Türk dünyası ilişkilerinin devlet bazındaki
temasları tarihin hemen her döneminde olmuştur. Özellikle Osmanlı ve
Azerbaycan arasındaki anlaşma yakın tarihimizi ilgilendirmesi açısından mühimdir. Kafkas-İslam Ordusu ve zaferleri hakkında diğer serilerde yazacak ve Türk ittifakının başarısını tanıtmaya devam edeceğiz.

Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu,
İdil Yay., İstanbul 2010, s.245-246
7

200

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

Muhammet Suat UZUN
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Aidiyet, kavram olarak, bir nesneye, gruba, ya da yapıya ilişkin
olma durumu, mensubiyet veya ait olma durumunu içermektedir. Bu tür
mensubiyet ve ait olma durumları, farklı yapı ve oluşumlardan meydana
gelebilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, grup aidiyetleri, nesnel aidiyetler ve özellikle toplumsal aidiyetler tarih boyunca birbirinden
farklı formlarda gelişmiştir. Aidiyet kavramına ilişkin ilişkilendirmenin
yönü, herhangi bir nesneye, insana, topluluğa, etnik gruba ya da sosyal
bir kategoriye dönük olabilir. Bu durum, insanın kendini tanımlamada
kullandığı unsurların çeşitliliği nispetinde genişletilebilmektedir. Aidiyetin koşulları doğumla birlikte gelişmeye başlamaktadır. Bu açıdan,
olağanlaştırılan sosyal çevreye (etnik kimlik, aile, din, vatan vb. gibi)
bağlı olabileceği gibi, bireyin bilinçli tercihleri ile şekillenen, güncellenebilen ve değişkenlik arz eden (eğitim, siyaset, ekonomik çevreler, vb.
gibi) boyutları da söz konusudur. (Alptekin, 2011:20).
Grup üyeliği ve dolayısıyla aidiyet kavramının en güçlü yapı taşlarından biri de etnisitedir. Etnisite kavramı literatürde ilk kez 1953 yılında Amerikalı sosyolog David Riesman tarafından kullanılmıştır. Bu
kullanıma konu olan etnik (ethnic) kelimesinin etimolojik kökeni ise
çok daha gerilere uzanarak Antik Yunan’daki etnos (ethnos) sözcüğüne
dayanmaktadır. (Eriksen, 1993). Bu açıdan değerlendirildiğinde, Etnik
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aidiyet olarak ortaya çıkan birliktelik; aile, boy, kabile ve nihayetinde
aynı ortak kaderin yaşandığı millet mensubiyetleri, doğuştan gelen aidiyetlerdir. Bu tür aidiyetlerin kazanılması için herhangibir çaba gösterilmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla kişi, milli kimlik kazanabilmek
için herhangi bir eylemde bulunmaksızın, içinde bulunduğu toplumdaki
yerini almaktadır. Aynı toplum içinde, birbirinden çok farklı karakter
ve davranış yapılarına sahip bireylerin ortaya çıkardığı kültürel değerler, belirli bir süreç içinden süzülerek, ortak kültür kavramını geliştirmektedir. Kültürel gelişim ile ortaya çıkan değerler ise, bireyler arası
işbirliği ve kader birliğini güçlendirerek ortak kader olgusunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu noktadan sonra ortaya çıkan mensubiyet anlayışına
Milli Aidiyet veya Ulus Aidiyet olarak bakılabilecektir.
Bu değerlendirmeden yola çıkılarak, milli aidiyet ve milli birliği
oluşturan etkenler iki ana başlıkta değerlendirilebilecek ve milli kültür
birliğinin ne şekilde oluştuğu konusunda değerlendirme yapılabilecektir. Milli aidiyet kavramı, maddi ve manevi etkenler olarak iki ana etkenden etkilenerek gelişmektedir. Toprağın dağılımı, işlenmesi, toprak
birliği, devlet birliği, dil birliği, ekonomik çıkarlar gibi etkenler maddi
etkenlerin ana unsurlarını oluştururken, tarihsel birlik, amaç ve ülkü
birliği, birlikte yaşama iradesi ise manevi etkenlerin başlıcaları olarak
kabul edilmektedir. Tüm etkenlerin koşullarının tam olarak sağladığı
varsayıldığında dahi, milli kültür birliğinin sağlanabilmesi için maddi
etkenlerin tamamlanmış olması yüksek önem taşımaktadır. Türk Milliyetçiliği fikir sisteminin önemli mütefekkirlerinden Ziya Gökalp, yaptığı tanımlamada Milleti, “dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden meydana
gelmiş bulunan bir topluluk” olarak tanımlamakta ve Türk köylüsünün
onu, “dili dilime; dini dinime uyan” diyerek tarif ettiğini belirtmektedir.
Milliyetçiliğin tanım ve anlamı üzerine fikir telakkisi yapılırken
çok farklı değerlendirmeler de ortaya çıkabilmektedir. Bazı düşünürlere göre, milliyetçilik geniş tabanlı modern topluma uydurulmuş meca-
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zi bir akrabalık olarak tanımlanarak basit bir bir ulus-devlet ideolojisi
olarak değerlendirilmeye çalışılırken, diğer bir kısım teorisyenler ise,
milliyetçiliğin aynı zamanda kültür, din ve toplumsal kutsaliyetler bütününü içine alan birleştirici bir fikir sistemi olduğunu dile getirmektedirler. Onlara göre, milliyetçilik önceden var olan, tarihsel mirasın
beraberinde taşıdığı çok sayıdaki kültürün içinden bir tercih yapmakta
ve onları çoğunlukla tamamen dönüştürmekte olsa bile bu kültürel zenginlikten yararlanmaktadır. Aynı zamanda, milliyetçilikle birlikte ölü
diller yeniden canlandırılmakta, gelenek icat edilmekte, oldukça hayali
eskiye ait olduğu sanılan birtakım saf özellikler gündeme getirilmektedir.( Gellner, a.g.e., s.105)
Milliyetçiliğin ne olduğunu açıklamaya çalışırken, düşünürler
meseleyi çok farklı noktalardan ele almışlardır. Balibar, aslında milliyetçiliğin rasyonelleştirici, tekleştirici olduğunu, her türlü dağılmadan
korunması gerektiğini, kökenlerden gelen bir milli kimliğin fetişlerini
geliştirdiğini ileri sürerken, Renan, milliyetçiliğin kendi kökenini ya
da kökeninde yatan milleti yaratan bir süreç olduğunu söylemektedir.
Hroch ise tam aksine milletlerin gerçekten var olduğunu ve kendilerini
milliyetçi mücadele yoluyla ifade ettiklerini belirtmektedir. Hroch’un
bu yaklaşımı aynı zamanda Gellner’in savunduğu “milli hareketlerin
milletlerin oluşumuna kaynaklık ettiği, milletleri yarattığı” şeklindeki
sava da karşıttır. Milliyetçiliğin modern ve tamamen siyasi bir hareket
olarak görülebileceğini dile getiren Breuilly ise daha farklı bir noktadan
meseleyi ele alıp, milliyetçiliğin siyaset yoluyla devletin denetimine el
koymak ve korumak için bir neden olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca milliyetçilik, “her şeyden önce bilincimize bir şekil veren, dünyayı
adlandırmamızı sağlayan bir söylem; başka bir değişle, toplu kimliklerimizi belirleyen, günlük konuşmalarımızı, davranış ve tutumlarımızı
yönlendiren bir görme ve yorumlama, bir algılama biçimi” olarak da
değerlendirilmektedir. (Temuçin F. ERTAN, Orhan ÖRS, Türk İnk. Tar.
Enst. Sayı:62)
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Milliyetçiliğin ortaya çıkarmış olduğu bu algılama biçimi, toplumların ortak kaderlerini şekillendirirken, tarihsel misyonlarından ve
dinsel hedeflerinden ciddi oranda etkilenmelerine neden olmaktadır.
Her millet, kendi ortak geleceğini inşa ederken, milli hafızasına şifrelenmiş olan tarihi misyonları politikasının merkezine koymaktadır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk
Milletini tanımlarken kullanmış olduğu; “Bizim milletimiz derin bir
geçmişe maliktir. Bu düşünce, bizi elbette altı-yedi yüz yıllık Osmanlı
Türklüğünden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvelki dönemlerin her
birine eşit olan büyük Türk devletlerine kavuşturur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.“ Sözleriyle Türk Milli geleceğine bakış açısını bu çerçevede ortaya
koymuştur. Gazi başka bir ifadesinde “Milletimiz sahip olduğu vasıfları
ve liyakati, hükümetinin yeni ismiyle, medeniyet dünyasına çok daha
kolaylıkla göstermeyi başaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda tuttuğu mevkiye layık olduğunu, eserleriyle ispat edecektir.” sözleriyle de
Türk milletine istikamet çizmiştir.
Türk Milliyetçiliğinin önemli ideologlarından Erol Güngör ise;
Türk milletinin kendine özgü, diğer milletlerden ayırıcı bir kültüre sahip olduğu kabulünden hareket ederek, tarih boyunca Türk milletini bir
arada tutan asıl faktörün Türklerin kendi öz nitelikleri ve İslam’ın verdiği katkıyla zenginleşip kökleşen Türk kültürü olduğunu belirtmiştir.
Güngör bu söyleminden yola çıkarak; Milliyetçiliği, hangi sebeple ve
nasıl ortaya çıkarsa çıksın, milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı
haline getirmek ve cemiyeti soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareketi olarak tanımlamaktadır. Binaenaleyh O’na göre
milliyetçilik aynı zamanda bir medeniyet davasıdır.”
Güngör, Türkiye’de milliyetçilik hareketlerinin çok eski zamanlara götürülebilmesine karşılık, modern anlamda millet olma yolunda rehber teşkil edecek bir fikir ve inanç sistemi oluşturan Ziya
Gökalp ile başladığını ifade eder. Ziya Gökalp’in Milliyetçilik üzeri-
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ne yapmış olduğu çalışmaları dikkatle inceleyen Güngör, Gökalp’in;
“Milli mefkûreden mahrum olma, Türkleri milli iktisadiyyattan mahrum ettiği gibi, dilin sadeleşmesine, güzel sanatlarda milli üslupların
meydana gelmesine de engel oldu. Bunlardan başka, milli bir mefkûre
olmadığı için şimdiye kadar Türk ahlakı da ferdi ve yüce bir şekilde
kaldı; dayanışma, milli şeref ve fedakârlık hisleri aile, köy ve kasaba
muhitlerini aşamadı. Türk ruhu, fedakârlık ve feragat hislerine dayanak olacak canlı ve çok şiddetli ahlaki bir ruhlu yaşayışa yabancı kaldı.
İktisadi, dini ve siyasi müesseselerimizin dağılıp çözülmesi, bunun neticeleridir.” Diyerek, altı yüzyıl İmparatorluğu ayakta tutma stratejisinin dayandırıldığı Osmanlıcılık politikası veya ideolojisi, esas unsuru
oluşturan Türklerin milliyet mefkûresinden uzaklaşması neticesini doğurmuş ve sosyal, iktisadi varlıklarının başka unsurlara geçmesine göz
yumulmuştur. Lakin Anadolu’da halkın temsil ettiği Türklük ruhunun
bütünüyle kaybolduğunu söylemek ve kabul etmek, mümkün değildir.
Nitekim Balkan ve I. Dünya Savaşları’ndan itibaren bilhassa Milli Mücadele yılları, bu ruhun nasıl varlığını kuvvetle hissettirerek, şahlandığının canlı örnekleriyle doludur’’ sözlerini belirterek, içinde bulunduğu
coğrafyanın kaderine uygun tek milliyetçilik düşüncesinin Türk Milliyetçiliği olduğunu vurgulamıştır.
Bu bağlamda Erol Güngör hoca, Türkiye’nin millet prensibine
yüksek önem vermesinin nedeni olarak, 20. yüzyılın en büyük siyasi
gerçekliği olarak nitelendirdiği milliyetçiliğin benimsenişini görmektedir. Çünkü İmparatorluğun sadece dıştan değil içten de yabancı milliyet
hareketleri ile yıkılmış oluşu, Türk halkının kendi kaderi ile baş başa
kalmasına yol açmış ve modern bir millet olmak için sağlam bir milli
kültüre sahip olma zorunluluğu milliyetçiliği kamçılamıştır. Güngör;
milliyetçilik kavramı ve Türkiye’deki gelişimini incelerken, milliyetçilerin de nasıl olması ve hangi hedefler doğrultusunda hareket etmeleri
gerektiğini de yazılarında işlemiştir. Türk devleti, Türk milleti ve vatanı gibi Türk tarihini de bir bütün olarak ele alan hocamız, milliyetçilerin
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büyük bir imparatorluğun ve büyük bir medeniyetin çocukları olduklarını unutmamaları gerektiğini vurgulamaktadır.
18. yüzyılda ulusalcı fikileri yakalamak adına ortaya konan milliyetçi fikirler, uluslararası alanda da iki yüz yıldan uzun bir zamandır
hukuki, siyasi ve toplumsal süreçler içerisinde değerlendirilmektedir.
Dünyada bu süre zarfında yaşanan gerek ulusal gerekse uluslararası pek
çok olay içerisinde “ milliyetçi ” ideolojinin izlerini görmek mümkündür. Milliyetçi politikalar nasıl ki 18. yüzyılda Fransız İhtilali sürecinde
başrolü oynadıysa, 21. yüzyıl çatışma ve ‘yeniden paylaşım’ ortamlarında da yine aynı rolü oynamaktadır. Oyunun ön saflarında milliyetçi
politikaların ürünü olan faaliyetler başrolde yer almaktadır. Bu faaliyetler aynı zamanda ulus devletler içerisindeki bir hesaplaşma ortamının sahnelenmesi şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Küreselleşen ve
sürekli gelişen dünyada modernizmin beşiği olarak ifade edilebilecek
Avrupa ülkeleri de, milliyetçi politikalar üreten, ekonomik ve nüfus alanı açısından nispeten küçük devletler ile karşı karşıya kalınca, kendi
içinde günden güne daha milliyetçi bir politik sürece sürüklenmişlerdir. Zamanında ulus devletlerinin birleştirici, önemli bir argümanı olan
milliyetçi doku, 21. Yüzyılın başlarından itibaren, nispeten gelişmekte
olan devletlerin de önde gelen temsilcisi olarak belirmiş durumdadır.
Bu durum milliyetçiliğin: sürekli bir şekilde kendini yenileyen, geliştiren ve şartlara göre içinden çıktığı toplumu yeniliğe sürükleyen bir
yapıya sahip ideoloji olduğunu ortaya koymaktadır.
Milliyetçiliğin 20. yüzyılda ulus temelinde birleştirici etkisini Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında doğan yeni devletçiklerde de görmek
mümkündür. Kuzey Afrika ülkelerinden Libya 1951 yılında, Sudan,
Tunus ve Fas 1956 yılında, 1936 yılında İngiltere’den özerklik alan ve
1952 yılında askeri darbe ile idare edilmeye başlanan Mısır, 1932 yılında Irak gibi örneklerde sömürgeciliğe bir tepki olarak verilen bağımsızlık mücadelesinde milliyetçi ideolojileri de görmek mümkündür. Yukarıda ifade edilen “Devletçik” ifadesi küçümsemekten ziyade bağımlı bir
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olguyu ifade etmek adına söylemleştirilmiştir. Bu ülkelerin bağımsız ve
egemen bir yapıda olmadıklarını ifade etmek adına kullanılmıştır. Milliyetçi arzu ve heveslerin yarattığı yoğun istek, uluslaşma yolunda etnik,
kültürel, sosyal unsurlarla oluşmuş yeni devletçikleri dünya sahnesine
getirmiştir. “Bugün siyasetin ve devlet oluşturmanın meşruluk zeminidir milliyetçilik” (Smith 1986: 171). Bir devlet oluşturma, bir ulus inşa
etme noktasında Smith’in milliyetçiliğe biçtiği rol, Gellner’in millet ve
milliyetçilik söyleminde de görülmektedir. Birleştirici bir unsur olarak
milliyetçilik insanların kabullerine giden bir yol üzerinedir. Sosyal bir
bütünleşmeyi beraberinde getiren bu kabuller bir millet olabilmenin
gerekliliğidir. Bütünleşik toplumsal yapı belirli düzeyde iş bölümünü
ve uzlaşmayı zorunlu kılmaktadır. İş bölümü ve uzlaşma ikili bir yönelimi beraberinde getirir. Ulus devletler kendi yurttaşlarını vatandaşlık üzerinden tanımlarken bu aynı zamanda hukuki bir tanımdır. Ancak
ulus devletler, hukuki bir tanımlamanın ötesinde belirli bir kültür ve
kimlikle de vatandaşlarını tanımlayarak yönetsel bir sürecin dışında,
değerlere bağlı bir birlikteliği kazanmayı hedeflemektedir. Çoğunlukla
bu durum bir hedeften çok bir zorunluluk olarak belirir. Değerlere bağlı
bir kazanım da bizi Renan’ın millet anlayışına götürecektir. (Karadag,
AHMET. Yaman, HALUK. Akadamik Yaklaşımlar Dergisi, 2018 Cilt:9
S:2) Renan (1946: 120), ırkın bir millet teşkil etmediği gibi toprağında
milleti teşkil etmediğini belirttikten sonra “insan, ruh unsurudur. Millet
denilen o kutsal şeyin kuruluşunda insan her şeydir. Maddi olan hiçbir
şey bu kuruluşa kâfi gelmez. Millet tarihin derinliklerinden gelen manevi bir varlıktır” der. Bu açıdan millet oluşturan en temel varlık olarak
insanı gören Renan, insan temelli olmayan hiçbir yaklaşımın doğru bir
milliyetçilik anlayışı ortaya koymayacağını vurgulamaktadır.
Geleceğin ve uluslararasılığın birlikte anıldığı modern dünyanın milliyetçi tanımını temsil eden modernist bakış, gelişmişliğin ve
modernizmin bir getirisi olarak değerlendirilir. Bir karşılıklılık ilkesi
gibi milliyetçiliğin de beraberinde modernite üzerinde etkili olduğuÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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nu söylemek mümkündür. Modern dünya ve uluslararasılaşma birlikte
küresel bir ortam yaratmış ve küreselleşme hayatın bütün sosyal, ideolojik ve kültürel alanlarında etkin bir rol oynamıştır. Küreselleşmenin
milliyetçilik ile olan ilişkilerinden birisi de devletlerin birbiri üzerindeki etkilerinde yaşanan değişimdir. Yayılmacı bir şekilde sergilenen
emperyal yaklaşımlar artık anti- kolonyal süreçlere evrilmiş ve burada
ekonomik, kültürel süreçlerin yanısıra iletişimsel gelişmelerin de rolü
yadsınamaz bir boyuta varmıştır. Bu gerçek karşısında gelişmekte olan
ya da gerçekte öyle olmayıp ancak bu şekilde uluslararası sisteme entegre edilen ülkeler bir süreklilik içerisinde daha az maliyetle ve daha
fazla yoğunlukta gerek kültürel gerekse de ekonomik ve siyasi anlamda
temel değerlerinden uzaklaştırılmakta ve belki de siyasi jargonla “batılılaşmakta” ya da “modernleşmekte”dir.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRK
MİMARİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Oğuzhan İLGÜN

Mimarlık kelimesinin etimolojik kökeni, Arapça “umr” eyleminden gelmektedir. Umr eylemi Arap dilinde bina yapma yolu ile geliştirmek, zenginleştirmek, mamur hale getirmek anlamlarını taşımaktadır.
Mimarlık, ümran haline getirme yani bayındır olma, uygar ve ileri olma
eylemidir.
Sanatsal anlamda mimarlık; en yalın hali ile mekan örgütleme
sanatıdır. Edmund Bacon da mimarlık ile alakalı “İçinde yer alan kişide
geçmiş ve önceden edinilmiş mekan yaşantıları ile ilişkili, belirli bir
mekan yaşantısı yaratmaya yönelik bir mekan eklemlendirme sanatıdır.” Diyerek mimarlık tanımını yapmıştır.
Türk milleti tarihsel macerası içerisinde mimarlık alanında birçok
eser vermiştir. İlk Türk devletlerinde “topak ev” ve ya “yurtluk” olarak
bilinen çadırlardan görkemli saraylara, camilere, kervansaraylara, medreselere vb. sanatsal değeri yüksek yapılara kadar sürekli bir gelişim
halinde eserler ortaya koymuş, bu anlamda da dünya mimarlık sanatı
içerisinde önemli bir konuma gelmiştir.
Uygurlarda yerleşik hayata geçilmesi ile mimari olarak gelişim de
açık şekilde görülmeye başlanmıştır. Şehirler kurulmuş, şehirlerin etrafı
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surlarla çevrilmiştir. Hükümdarın olduğu şehirlere kale- balık, ordunun olduğu şehirlere ordu-balık ismi verilmiştir. Maniheizm ve Budizm
dinini benimsemelerinden mütevellit de bu dinlerin kutsal mabedleri
yapılmıştır. Bunların dışında da ırmak kenarlarına yapılan köşkler ve
sivil mimari yapıları da bu dönemlerde dikkati çekmektedir.
Türklerin İslam dinine geçmeye başlamalarından sonra yapılan
binalarda İslami etkiler görülmeye başlamıştır ama bununla birlikte İslamiyet öncesi Türk sanatını yansıtan süsleme unsurları da dikkati çekmektedir. Bu durum bizlere İslamiyet öncesi ve sonrası Türk tarihinin
birbiri ile bağlantılı ve devamı niteliğinde olduğunu ispat etmektedir.
Karahanlılar devrinde mimari daha da gelişmiş, kerpiç kullanımından tuğla kullanımına geçilmeye başlanmıştır. 11. Yy’da bina
edilen Degaron Camiinde kerpiç ve tuğla karışık kullanılmıştır. Aynı
binanın plan yapısı 16.yy Osmanlı tek kubbeli camii planlarıını anımsatması çok ilgi çekicidir. Yine bu dönemde birçok yenilik yapılmıştır.
İlk eyvanlı medrese bu dönemde yapılmıştır (Şah-ı Zinde Medresesi).
Yine Türk mimarisinin en eski kervansarayları Karahanlılar’dan kalmış
olup, bunlara Ribat adı verilmiştir. Karahanlı kervansaraylarının mimarisi ve planları daha sonra Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularının
yaptırdığı kervansaraylarda geliştirilmiştir. Bu dönemde türbe mimarisi
de gelişmiştir. 978 yılında yapılan Arab Ata Türbesi Karahanlılardan
kalan en eski mimari eserdir.
977 yılında Sebük Tekin’in kurduğu Gazneli Devleti Sebük Tekin’in oğlu Sultan Mahmut devrinde en parlak dönemlerini geçirmiştir.
Kuzey Hindistan, Harzem ve Horasan bölgesini fetheden Sultan Mahmut Gaznelileri Asyanın en büyük kültür merkezlerinden biri haline
getirmiştir. Birçok kütüphane, medrese inşa ettirmiş, alimleri sarayında
toplamıştır.
Gazneli devrinden kalan, Fransız arkeolog Schlumberger tarafından 1951 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkan Leşker-i Bazar Ulu
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Camii mimari açıdan önemli bir yere sahiptir. Çünkü plan bakımından
daha sonraki Türk devletlerinde de örnek plan olarak yansımaları görülmüştür.
Büyük Selçuklu devrinde Türk mimarisininin daha önce başlayan
gelişmeleri toplanıp değerlendirilip, abidevi bir camii mimarisi ortaya konulmuştur. İlk Selçuklu camii büyük kısmı Melikşah tarafından
yaptırılan İsfahan Mescid-i Cuma’sıdır. (1072-1092). Yine Selçuklular
devrinde yapılan Gülpayegan Camii, Kazvin Mescid-i Cuması, Ardistan Mescid-i Cuması önemli camilerdendir. Aynı zamanda çok zengin
süslemeli anıtsal minareleri bu dönemde görüyoruz.
Selçuklu devri sadece cami mimarisi ile sınırlı kalmamıştır. Bu
dönemde Kümbet-i Ali, Radkan Kümbeti, Cihil Duhteran, Kümbet-i
Aleviyan, Sultan Sencer Türbesi gibi yapılar önemli mezar yapılarıdır.
Selçuklu Kervansaraylar abidevi şekilde inşa edilmiştir. Bunlar arasında Ribat Zafarani, Ribat-ı Şerif, Ribat-ı Melik önemli kervansaraylardandır.
Selçuklular Anadolu’yu feth ettikten sonra, bu bölgede kalıcı olmak için mimari faaliyetleri çok yoğun bir şekilde yapmış ve Anadolu’da kalıcı ve güçlü bir Türk yapısı inşa etmiştir. Nitekim günümüzde
yaşadığımız coğrafya Anadolu coğrafyasıdır ve Türk yurdudur. Bu durumun oluşmasında muhakkak mimari faaliyetlerin büyük önemi vardır.
Anadolu’da ilk beylikler denilen dönemde ilk Türk camii inşa
edilmiştir.(Diyarbakır Ulu Camii 1091-1092). Yine bu dönemde Bitlis
Ulu Camii, Siirt Ulu Camii, Silvan Ulu camii Anadolu da inşa edilen
ilk Türk camilerine örnektir. Mengücekliler tarafından 12.yy’da inşa
edilen Divriği Ulu camii tam anlamıyla mükemmel bir yapıdır. Taş işçiliğinin en nadide eserlerinden biridir.
Anadolu Selçuklu’nun başkentliğini yapmış Konya bünyesinde
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barındırdığı birçok eserle o dönemde önemli bir konuma sahiptir. Konya Alaaddin Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Sırçalı
Medrese, Beyşehir Kubad Abad Sarayı, gibi yapılar dönemin önemli
mimari eserlerindendir. Konya dışında da Selçuklular çok önemli eserlere vücut vermiştir. Bunlardan bazıları Malatya Ulu Camii, Erzurum
Ulu Camii, Kayseri Hunad Hatun Kompleksi, Tokat Yağıbasan Medresesi, Kırşehir Cacabey Medresesi gibi hakim oldukları bölgelerde ziyadesiyle önemli mimari eserler meydana getirmişlerdir.
Anadolu Selçuklularının şüphesiz meydana getirdikleri en önemli
yapı gruplarından biri kervansaraylardır. Yaklaşık 15-20 km menzilde
bir bina edildiği düşünülen Anadolu Selçuklu kervansarayları Anadolu’yu adeta bir örümcek ağı gibi örerek büyük bir ticaret merkezi haline
getirmiştir. Bu mimari eserler daha önceki Karahanlı, Gazneli ve Büyük
Selçuklu eserlerine planları ve bazı süslemeleri açısından devamı niteliğindedir. Alay Hanı, Aksaray Sultan Hanı, Zazadin Han, Kuruçeşme
Hanı, Evdir Hanı, Malatya Hekim Han, Karatay Hanı, Ertokuş Hanı
gibi birçok kervansaray bu dönemde inşa edilmiştir.
Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ savaşı ile Moğollara yenilmesinden sonra Anadolu’da 2. Beylikler devri başlamıştır. Bu dönemde
20’den fazla beylik kurulmuştu ve her biri kendini Selçuklu mirasçısı olarak görüyordu. Bu anlamda yapılan eserler hem kendine özgü,
hem de Selçuklu eserlerinden tam bir kopukluk olmaksızın yapılmıştır.
Erzurum’da Yakutiye Medresesi, Van Ulu Camii, Kırşehir Aşık Paşa
Türbesi, Niğde Sungur Bey Camii, Aksaray Ulu Camii, Konya İplikçi
Camii, Erzurum Hatuniye Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese,
Sivas Gök Medrese, Beyşehir Eşrefoğlu Camii gibi çok önemli yapılar
bu dönemde yapılmıştır. Bu dönemde Saruhanoğlu Beyliğinin yaptırdığı Manisa Ulu Camii ayrıca önemli bir yere sahiptir. Bu yapı daha sonra
Osmanlı Devletinde mimaride örnek olacak tek kubbeli merkezi planlı
camilere ilham kaynağı olmuştur.
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1299 yılında Osmanoğlu beyliği Osman Bey nezaretinde kurulmuş ve kısa zamanda büyük zaferler kazanmıştır. Türk sanat tarihi içerisinde mimari açısından en güzel eserler Osmanlılar tarafından ortaya
konmuştur. Osmanlı mimarisini, gelişim süreçlerinden dolayı yekpare
anlatmak mümkün değildir. O yüzden sanat tarihçiler Osmanlı mimarisini dönemlere ayırmışlardır.
Osmanlı’nın erken dönem eserlerinde İznik ve Bursa ön plandadır. İznik’te 1333 yılında yapılan Hacı Özbek Camii tarihi belli olan en
eski camidir. Bu camii prizmatik üçgenler üzerine oturtulmuş kubbesi
ile Selçuklu mescitlerinde görülen mimarinin etkisindedir. Yine İznik’te
Orhan Bey tarafından yaptırılan Yeşil Camii o dönemin en önemli ve
abidevi yapılarından biridir. Bursa’da Murad Hüdavendigar’ın 1385
yılında yaptırdığı Hüdavendigar Camii üst katı medrese ile iki katlı
orijinal bir görünüştedir. Yıldırım Beyazıd’ın 1398 yılında yaptırdığı
Bergama’daki Ulu Camii, dört ayak üzerine ortada 3 kubbe yanlarda
tonozlarla 3 nefli olarak inşa edilmiştir. Yine yıldırım beyazıt’ın yaptırdığı Yıldırım Camii Türk mimarisinin gelişimi adına önemli bir yere
sahiptir. Sultan 2. Murat’ın yaptırdığı Edirne Üç Şerefeli Camii ise erken dönem Osmanlı mimarisinden Klasik dönem Osmanlı mimarisine
geçiş niteliğinde, yapılışından 100 yıl sonra Mimar Sinan Camilerini
etkileyen bir yapı olmuştur.
Klasik dönem Osmanlı mimarisi Türk mimarlık tarihinin en gelişmiş dönemi kabul edilmelidir. Bu dönemde bir İmparatorluk halini
alan Osmanlılar her yönden gelişmiş eseler meydan getirmiştir. Birçok
tanınmış mimarı da bu dönemde ortaya çıkarmıştır. Fatih Sultan Mehmet devrinde 300 kadar camii, 57 medrese, 59 hamam,29 bedesten, çeşitli saraylar, surlar, hisarlar, köprüler vb. birçok yapı bina ettirildiği
bilinmektedir. Bu dönemde Fatih Camii çok önemli bir eser olarak gözümüze çarpmaktadır.
2. Beyazıt döneminde mimari çalışmalar hızla devam ettirilmiştir.
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Mimar Hayrettin’e yaptırdığı Edirne’deki Beyazıt külliyesi 2.Beyazıt
döneminin en önemli eseridir. Külliye içerisinde camisi, şifahanesi,
medresesi, imarethanesi, çeşmesi bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim’in 8 yıllık ömrü cenk meydanlarında geçtiğinden dolayı ciddi bir
mimari hareketlilik olmamıştır.
Kanuni devri mimaride Mimar Sinan’ın ön planda olduğu dönemdir ki bu dönemin eserlerine hala gıpta ile bakılmaktadır. 50 yaşında sarayda başmimar olarak görevlendirildiği tarihten itibaren imparatorluğun dört bir yanında yaptığı eserlerin sayısı 364’ü bulmaktadır.
Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı ilk eser Hürrem Sultan için yaptığı
Haseki Külliyesidir. Daha sonraları Çıraklık eserim dediği, Şehzade camii, kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii ve ustalık eserim dediği Edirne Selimiye camii dünya mimarlık tarihinde çok önemli yerlere
oturmuştur. Mimar Sinan’ın kendi ağzından yazdırdığı kabul edilen,
yaptığı eserleri anlatan Tezkiretül-Bünyan isimli kitapta Selimiye Camii ile alakalı yazdırdıkları ne denli büyük bir mimar olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
“Dört minaresi, kubbenin dört yanındadır. Daha önceki Üç Şerefeli, bir kule gibi kalındır. Bu minarelerin hem ince, hem üçer yollu
olmasının güçlüğü malumdur. Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe, Devlet-i İslamiye’de bina olunmamıştır deyü, taifei nasaranın (Hristiyanların) mimar geçinenleri “Müslümanlara galebemiz vardır” derlermiş. Ol
kadar kubbe durdurmak gayet müşkildir dedikleri bu hakirin kalbinde
biz azim ukde olup kalmış idi. Mezkur cami binasında himmet edip bi
avni’llah sayei Sultan Selim Han’da izhar-ı kudret edip, bu kubbenin
Ayasofya kubbesinden altı zira kaddin ve dört zira derinliğini ziyade
eyledim.” Ayasofya kubbesinin çapı 30.90 m. Selimiye Camii kubbesinin çapı ise 31.50 m.’ dir.
Mimar Sinan’dan sonra o dönem de Mimar Davut Ağa, Mimar
Sedefkar Mehmet Ağa gibi yine çok önemli mimarlar yetişmiştir. Mi-
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marlığını Sedefkar Mehmet Ağa’nın yaptığı 1.Ahmet’in İstanbul’da
yaptırdığı Sultan Ahmet Camii (Blue Mosque) zengin çini süslemeleri
ile klasik dönem mimarisi ile tam anlamı ile şahaserdir. Bu eser aynı
zamanda klasik dönem Osmanlı mimarisinin bitişi geç dönem Osmanlı
mimarisinin başlangıcı mahiyetindedir.
Mimar Sinan Sonrası
Klasik Osmanlı mimarisi genel olarak Türk mimarisinin ulaştığı
en üst noktayı temsil eder. Mimar Sinan’ın bütün bir devre hakim olan
üslubu, o rahmetli olduktan sonra da uzun süre devam etmiştir. 16.yy.
sonuna kadar camiler ve diğer yapılarda İstanbul’da görülen klasik üslup Üsküp, Saraybosna, Şumnu, Rodos, Halep ve diğer şehirlerde de
kendini göstermiştir. Bu durumun vaki olmasında Mimar Sinan’ın talebeleri Mimar Davut Ağa ve Sedefkar Mehmet Ağa gibi mimarların o
öldükten sonra onun mimari geleneğini devam ettirmesi asli sebeptir.
17. yy başında Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmış olan
Sultan Ahmet Camii; Sinan’ın mimarlık prensiplerinin en son gelişme
noktasını göstermektedir. Merkezi kubbeli, dört yarım kubbeli, geniş
mekanlı, kubbeyi taşıyan fil ayakları ile bu eser İstanbul’un en büyük
camii ve külliyesidir. Camiye 1609 da başlanmış ve 1617’de tamamlanmıştır. Camii içerisindeki 21043 adet nadide çini örnekleri ile camii
tam bir şaheserdir. Yurt dışından birçok turistinde ilgi odağı olan camii
mavi çinilerinden ve kalemişi süslemelerinden dolayı ”blue mosque”
olarak da bilinir.
Yapımına 1598’de başlanan fakat mimarı Mimar Davut Ağa’nın
veba hastalığından dolayı vefatı sebebiyle inşaatı 1603 yılında duran
Yeni Camii 4. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından 1663
yılında tamamlanmıştır. Camii, Mimar Davut Ağa tarafından temelleri su içerisine oturtulmuştur. Ömrü yetmediğinden dolayı yapı Mimar
Mustafa Ağa tarafından tamamlanmıştır. Tek kubbeli yapının kubbesi
17.50 m çapında olup alışılmışın dışında diğer yapılara oranla daha sivÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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ridir. Yapının iki minaresi üçer şerefelidir.
18. yy’ da 3. Ahmet’in annesi Gülnuş Sultan’ın 1710 yılında yaptırdığı Yeni Valide Camii ve Külliyesi plan ve süsleme bakımından hala
klasik üslup geleneğine bağlı olarak yapılmıştır ve Avrupai etkilerden
uzaktır. Camii tıpkı Rüstem paşa camii gibi sekizgen plan yapısı ile
inşa edilmiştir. Fakat mimari kalitede ve malzemede bozulmalar kendini belli etmeye başlamıştır.
1683 yılında Viyana bozgunundan sonra, 1699 yılında ağır şartlarla Karlofça antlaşması imzalanarak Macaristan kaybedilmiştir. Bu
süreçten sonra Avrupa ile yakınlaşmalar başlamıştır. Sultan 3.Ahmet
zamanında (1703- 1730), sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın
da yardımları ile Lale Devrine girilir ve sanat hayatında yenilikler görülmeye başlanır. Barok ve rokoko sanat akımları Fransa yolu ile gelmeye başlamış, gözler batıya çevrilmiştir. Bu devirde büyük abidevi
eserler yerine kasırlar, köşkler, çeşme ve sebiller daha çok görülmeye
başlanmıştır.
Sultan 1. Mahmut zamanında yapımına başlanan, Sultan 3. Osman tarafından tamamlanan Nur-u Osmaniye Camii yeni üslubun kuvvetle kendini gösterdiği ilk büyük eserdir. Sultan yapının inşa aşamasında kontrolör olarak mimar Ali ağa ve Simon Kalfayı tayin etmiştir.
Cami merkezi kubbelidir ve tamamen mermer kaplıdır. Camii hem mimari olarak hem de süsleme unsuru olarak yoğun şekilde barok üslup
etkisinde inşa edilmiştir.
Padişah 3. Mustafa zamanında inşa edilen, mimarlığını Tahir
Ağa’nın yaptığı 1763 tarihinde tamamlanan Laleli Camii Mimar Sinan’ın sekizgen kaide üzerine bina edilen yapılarını anımsatmaktadır.
Eserin yan mahfilleri dışarı doğru taşırılarak ferah, geniş bir mekan ortaya konmuştur. Mihrap dışarı doğru çıkıntı yapmış ve üzeri ise yarım
kubbe ile örtülmüştür. Bu yapıda barok üslup tam manasıyla hazmedilmiştir.

216

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

Oğuzhan İLGÜN

İstanbul’un Anadolu yakasında 3. Mustafa tarafından inşa ettirilen Ayazma Camii, 1. Abdulhamid’in annesi Rabia Sultan adına yaptırdığı camii, 3. Selim’in 1805 yılında kendi adına yaptırdığı Selimiye
camii de barok üslupta bina edilmiş diğer yapılara örnektir.
Geç dönem Osmanlı mimarisi içerisinde barok etki yavaş yavaş
etkisini yitirmeye başlamış yerine ampir üslubu görülmeye başlamıştır.
Özellikle 2. Mahmut devrinde ampir üslubu gelişmiş ve bu üsluba örnek olarak inşa edilen 1826 tarihli Nusretiye Camii başarılı bir çalışma
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yapıda ampir üslup Avrupa’dan farklı
olarak barok unsurlardan tamamıyla kopmamıştır. Planında dört kemer
üzerinde bir merkezi kubbe, ve yarım kubbenin altında çıkıntı yapan
mihrap bölümü bulunmaktadır. Yapının dört köşe silmeleri ve madeni
şebekeleri karakteristik Türk Ampir üslubunu yansıtır.
Abdulmecid zamanında 1854 yılında yapılan Ortaköy ve Dolmabahçe camileri de Ampir üslupta bina edilmişlerdir. Dolmabahçe camii,
çok aydınlık bir yapıdır. Gösterişli olmakla birlikte mimari kalite ve
malzeme açısından çok muteber sayılmaz.
Sultan Abdulaziz devrinde her üslubun birbirine karıştığı ve bütün Avrupayı’da saran “ Eklektik Üslup” Osmanlı mimarisini de etkilemiştir. Valide Pertevniyal Kadın tarafından yaptırılan Aksaray Valide
Camii eklektik üslubun bir örneğidir. 2. Abdulhamid devrinde 1886 tarihli çok gösterişli ve süslemeye boğulmuş yapıda bu üslubun enteresan
bir numunesidir.
İstanbul’da mimari akım olarak ciddi karışıklıklar görülürken
Anadolu’da klasik üsluba dönüşü gösteren eserler vücut bulmuştur.
1891 tarihli Kütahya Ulu Camii buna güzel bir örnektir. Ferah yapısıyla, klasik üslup özellikleriyle yapı dönemin özelliklerine tezat haliyle
ortaya koymuştur.
Abdulmecid ve Abdulaziz dönemlerinde ermeni asıllı Balyan aiÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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lesinin baş mimarlık yaptığı, 2. Abdulhamid devrinde Darenco ve Valaury gibi İtalyan asıllı mimarların Türk zevkine yabancı Askeri Tıbbiye,
Duyun-u Umumiye Binası, Eminönü ve Galata Osmanlı Bankaları gibi
başarısız eserler yapmışlardır.
Ziya Gökalp ile başlayan “milliyetçi” hareketlerin, sanat ve mimariyi de etkisi altına almasıyla birlikte kendilerini toplayan Türk mimarlar, yönlerini sayısız eski Türk eserlerine çevirerek bir Rönesans ortaya koymuş ve “Neo-Klasik” üslup ortaya konmuştur. Bu dönem Türk
mimarlık tarihi içerisinde “1.Ulusal Mimari Akımı” olarak adlandırılır. Türk mimarlığının yaklaşık olarak 1910 ile 1930 yılları arasındaki
dönemidir. Tüm 19. Yy boyunca etkili olan eklektisizme karşı çıkarak
Türk mimarlığı biçiminde vücut bulan bir tasarım anlayışı ortaya konmuştur. O dönemlerde yavaş yavaş ağırlığını hissettiren Türk Milliyetçiliğinin mimarlığa yansıması olarak nitelendirilebilecek bir dönemdir.
Akımın öncüleri Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat Tek Beylerdir. 2.Meşrutiyet’in ilanından Cumhuriyetin ilk dönemlerine dek
bu üslubu devam ettirmişlerdir. Amaçları Türk mimarlığını oluşturma
aşamasında yabancı etkilerden uzak ulusal bir akım oluşturmaktı. Söz
konusu mimarlar eğitimlerini yurt dışında tamamlamalarına rağmen,
yabancı kökenli olmayan, Klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarlığına ait
bir takım öğeleri yansıtan (mukarnas, çini, geniş saçaklar, kubbe, sivri
kemer gibi) anlayışla anıtsal yapılar inşa etmişlerdir.
Bu dönemde Mimar Kemalettin ve Vedat Tek Bey dışında, Muzaffer, Arif Hikmet Koyunoğlu, Ahmet Kemal, Tahsin Sermet, Ali Talat, Falih Ülkü, Hafi, Necmeddin Emre ve İtalya Giulio Mongeride aynı
üslubu benimsemiş ve etkin olmuş isimlerdir. Bu dönemin önemli eserleri Vakıf Hanı, Büyük Postane, Haydar Paşa Vapur Garı, Türk Ocağı
Binası, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Ziraat
Bankası Genel Müdürlüğü Binası, Osmanlı Bankası, İş Bankası gibi
eserler bu dönemin önemli eserlerindendir.
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1927 li yıllarla birlikte I. Ulusal Mimarlık Akımına paralel Uluslararası Modernizm (yeni değerleri savunan), diğer bir değişle Yabancı
Mimarlar Dönemi olarak adlandırılan bir döneme girilmiştir. Bu dönemde işlevsellik ön plana çıkmış, cephe tasarımından ziyade kullanışlı yapılar ortaya koymak esas haline gelmiştir. “Uluslararası Üslup”
olarak da adlandırılan bu anlayış, her türlü bezemelerden arındırılmış,
çağdaş teknikleri kullanan bir üslup halini almıştır. Dönemin önemli
mimarları Guilio Mongeri, Clemenz Holzmeister, Arif Hikmet Koyunoğlu, Erns Egli’dir. Bu dönemde yapılan belli başlı eserler ise; Sayıştay binası, Genelkurmay Başkanlığı binası, Merkez Bankası, Milli
Savunma Bakanlığı, Emlak Bankası, Cumhurbaşkanlığı Köşkü gibi yapılar başlıcalarıdır.
1938- 1950 yılları arasında etkili olan akımın adı 2. Ulusal Mimari Akımıdır. Önceleri “Milli Mimari olarak adlandırılan dönem daha
sonra 2. Ulusal Mimari Akımı olarak tanınmıştır. Bunun sebebi ise Ulusal Mimariye özgü öğelerin kullanılmasıdır. Bu dönemde tıpkı 1. Ulusal Mimari Akımında olduğu gibi klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yapısal özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu iki mimari
anlayışa ek olarak geleneksel Türk konut mimarisinin özellikleri de dönemin mimarları tarafından uygulamaya konmuştur. Akımın en önemli
temsilcileri Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat’tır. Bu dönemde yapılan
en önemli mimari eserlere Anıtkabir, İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi,
Ankara Fen Fakültesi, Bursa Vali Konağı, Ankara Opera Binası gibi
yapıları örnek olarak verebiliriz.
Bu dönemden sonra genel bir dönem sınırlandırması yapmak pek
olanaklı değildir. Mimarlar 2. Ulusal Mimari akımından sonra bağımsız
üsluplar ortaya koymuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında, mimarlık
fakültelerinin açılması da önemli bir nedendir. Bu dönemde motif ve
süsleme tamamen arka plana atılmış, yapının ihtiyaca cevap verebilme
durumu bir kriter olarak değerlendirilmiştir. Fakat her ne kadar mimarlar bağımsız, çözüm odaklı çalışmalar yürütmüş olsalar da bazı üsluplar
Ülkü Ocakları • Eylül 2020

219

Geçmişten Bugüne Türk Mimarisine Genel Bir Bakış

döneme hakim olmaksızın gelişme göstermiştir. Bu üsluplar Rasyonalist Pürist üslup, Brütalist üslup, Bağımsız üslup ve tekniğe önem veren
Geleneksel üslup olarak görülmektedir. Bu dönemlerin bilindik yapıları
Sedat Hakkı Eldem’in mimarlığını yaptığı Hilton Oteli, Taksim Atatürk
Kitaplığı, Ankara Kızılay İş Hanı, Behruz Çinicinin mimarlığını yaptığı
ODTÜ Mimarlık fakültesi, Ankara Stad Oteli, mimarlığını Tuğrul Devres’in üstlendiği Ankara Etibank Genel Müdürlüğü, mimarlığını Eren
Bara’nın yaptığı H.Ü. Kafeteryası gibi mimari eserlerdir.
Sonuç
Mimari; bir milletin estetiğini, zerafetini, aynı millete mensup
devletlerin tarihsel süreç içerisinde birbirleri ile bağını ortaya koyan
yegane somut emarelerdir. Yani bir Anadolu Türkünün, Hun devrinde,
bir kıl çadıra, topak eve karşı yabancılık hissettirmeyen bir kültür birikimidir mimari…
Türk milleti mimarlık alanında sayısız eserler vermiş kadim bir
millettir. Türklerin tarih sahnesine çıktığı zamanlardan itibaren mimarlık sürekli bir gelişim halinde olmuştur. Fakat bu gelişim geçmişle olan
bağı koparmamış, bütün asırlarda geçmişin izleri mimari yapılarda tazahürünü göstermiştir. Türklerin kayda değer bir millet olmasında mimari önemli bir etmen olmuştur. Gelecek nesiller de muhakkak geçmiş
ile gelecek arasına köprüleri mimarlık sanatı yoluyla kurmaya devam
edecektir.
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Ege Havzası, Menteşe Adaları ve 12 Ada Tabiri
Ege bölgesi, Akdeniz havzası içinde, Ege Denizi ile çevrilen veya
sınırlanan adalardan başka, Asya ve Avrupa kıtaları kıyılarını, yani Yunanistan, Makedonya ve Trakya’nın doğu, Anadolu’nun ise batı ve güney-batı kıyılarını kapsayan coğrafi alandır. Ege havzası, tarihin her
döneminde çevresindeki söz konusu coğrafi alanların türlü etkileşimlerinde büyük rol oynamıştır. Ege’nin verimli coğrafyası, iç kesimlerde
oturan kavimlerin daima ilgisini çekmiş, bu havzanın ve bünyesindeki
denizin tarih içinde bitmeyen güç ve egemenlik mücadelelerine sahne
olmasına neden olmuştur.
Balkan ile Anadolu yarımadaları arasında bulunan ve yaklaşık
214.000 km2 .lik bir alana sahip olan Ege Denizi’nde, bir kısmı haritalara konu olmayacak denli küçük kayalıklardan ibaret, bir kısmı ise
oldukça büyük yüzölçümlerine sahip 10.000’e yakın ada, adacık ve
kayalığın oluşturduğu ilgi çekici coğrafi formasyon kütlesi, yaklaşık
24.000 km2 .lik bir alana karşılık gelmekte olup, bunların üzerinde
günümüzde iskâna açık olanlarında, toplamda bir milyon civarında insan yaşamaktadır. Ege adalarından yaklaşık 800 ile 1000 adetinin ismi
bellidir; ancak, küçük adacık ve kayalıkların büyük bir çoğunluğu kıyı
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devletlerince, doğal olarak isimlendirilmemiştir. Bu on bine yakın coğrafi formasyonunda yaklaşık 1139 adeti ise ,Ege’nin güney-doğusunda, çalışmamıza konu olan Menteşe Adaları bölgesinde bulunmaktadır.
Ege Denizi’nin güney batısında denizde dağınık bir şekilde toplanmış
olan geniş ada grubu kesimine:
“XIX. yüzyıl coğrafyacılarının kıyı bölgelere kinâye olarak Kayra
Adaları dedikleri de bilinmektedir. Daha sonra bu addan yola çıkılarak
Menteşe Adaları terimi ortaya atılmıştır… [Ege havzasında] XI. asrın
sonlarında Türklerin devreye girişi mevcut siyasî çekişmeye, tesirleri
çok uzun sürecek, farklı bir boyut kazandırmakta gecikmemiştir… Batı
Anadolu sahillerine uzanan Türk boylarının bu kesimlerde kurdukları
siyasi teşekküller, az sonra yönlerini önlerindeki denizlere çevirdiler.
Filolar oluşturarak adalar geçtiler, denizde faaliyette bulundular. Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesioğulları aynı
zamanda birer deniz gücü oluşturan, yönleri esas itibariyle adalar denizine açılan beyliklerdi.”
Bu yüzden de tarihte Adalar Denizi olarak da adlandırılmış olan
Ege Denizi’nin, Karadeniz’den gelen ve Boğazlar’dan geçerek Batı
Akdeniz’e ulaşan ticaret yollarının düğüm noktalarını barındırması
ve özellikle de askeri açıdan taşıdığı önem, geçmişte ve günümüzde
Ege’de söz sahibi olmak isteyen devletlerin çatışmalara girmesine yol
açmıştır. Karadeniz ile Akdeniz arasında Türk Boğazları’ndan sonra
ikinci derecede önemli bir suyolunu oluşturan Ege Denizi, bu özelliğiyle sadece kendisine kıyıdaş ülkeler için büyük bir önem taşımamaktadır. Keza Ege adaları, denizin üzerine öylesine serpilmiş durumdadırlar
ki yakındaki bir diğer adadan veya anakaradan daima görünmektedirler.
Ege adalarının, çok geniş bir deniz alanına dağılmış (sporadik)
gibi görünseler de belli bir coğrafik yayılışa ve düzene sahip oldukları
ve hemen hemen hepsinin Türk ve Yunan anakaralarının önünde bulunan deniz bölgelerinde toplanmış “ada grupları” şeklinde konuşlandıkÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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ları dikkat çekmektedir. Bu meyanda, Ege Adaları’nı, gerek jeopolitik
mülahazalar, gerekse tarihi- siyasî gelişmelerden kaynaklı gerekçelerle,
5 ana gruba ayırmak mümkündür. Buna göre;
1. Kuzey Sporat Adaları (Kuzey Sporatlar): Ege’nin batısında, Orta Yunanistan kıyıları önlerinde bulunan adalara verilen addır.
2. Kiklat/Kiklad Adaları: Ege’nin batısında, Mora yarımadasının doğusundaki ada grubuna verilen tanımlamadır.
3. Boğazönü Adaları ve Trakya Adası: Ege’nin kuzey-doğusunda, Çanakkale Boğazı önlerinde ve Trakya açıklarında yer alan; Semadirek (Samotraki), Gökçeada (Imbros), Bozcaada (Tenedos), Limni
(Limnos), Bozbaba (Agia Evstratios) ve Taşoz (Thasos) adalarına verilen toplu adlandırmadır.
4. Saruhan Adaları (Doğu Sporatlar): Ege’nin doğusunda,
Batı Anadolu sahilleri önlerinde dizili; Midilli (Lesvos), Sakız (Khios),
İpsara (Psara), Sisam (Samos), Ahikerya (İkaria) ve Hurşit (Fournoi)
gibi adalar etrafında kümelenmiş ada grubudur.
5. Menteşe Adaları (Güney Sporatlar veya 12 Ada): Ege’nin
güneydoğusunda, Batı Anadolu sahillerinin önlerinde, kuzeyden güneye Anadolu kıyılarını adeta yalayarak dizilmiş; öncelikle Batnoz (Patmos), Lipso (Lipsi), İleryoz (Leros), Kelemez (Kalimnos), İstanköy
(Kos), İncirli (Nisiros), Sömbeki (Syme), İlyaki (Telos), Herke (Chalki), Rodos (Rhodes), Kaşot (Kasos), Kerpe (Karpathos), İstanbulya
(Astipalaia) ve Meis (Megisti) adalardan müteşekkil ada grubudur.
Menteşe Adaları (Güney Sporatlar veya 12 Ada), diğer bütün Ege
adaları gibi, jeolojinin IV. zamanının başlarında bu havzada meydana
gelen çökmeler neticesinde oluşmuştur. Buna göre, Batı Anadolu yarımadasının bu şiddetli çökmelerle sular altında kalarak, Anadolu anakarasının uzantısının yüksek bölümlerinin bugünkü adaları meydana
getirdiği görülmektedir. Bu yüzden, Türkiye’nin Ege bölgesi önlerinde
kuzeyden güneye serpili/dizili ada grupları, Anadolu yarımadasının su
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üstündeki devamlarıdır. Ege Denizi’nin çukur bir bölgesine yerleşmiş
olan Menteşe Adaları grubu, Anadolu yarımadasının derin Ege sularına
doğru alçalan yamacı (Talus Continental) üzerine oturmuş durumdadır.
Bu itibarla, sadece Menteşe Ada grubu değil, Türk anakarası yakınındaki tüm Yunan adaları, coğrafi yapı itibariyle Anadolu kıta sahanlığının
bir devamıdır. Bu durum, Anadolu yarımadası jeolojisinin ve topografyasının komşu Ege adalarında da devam etmesi anlamına gelmektedir.
Kısaca; 12 ada tabiri, irili ufaklı birçok adası bulunan Ege denizinin güneydoğu kesiminde Anadolu kıyılarına yakın konumda yer alan
ve Menteşe adaları, Güney Sporat adaları gibi isimlerle anılan adalar
grubunun 1912’de İtalyan işgaline uğrayan bir bölümüne Yunanlılar’ın
verdiği Dodeca-nissas adlandırmasının Türkçe tercümesine dayanır.
Bunların çoğu Anadolu’nun devamı olan kıta sahanlığı üzerindedir
ve fizikî bakımdan Anadolu’nun bir parçasıdır. Dodeca-nissas (Dodecanese) tabiri bütün Batı dillerinde kullanıldığı gibi Osmanlı Türkçesi’nde “Cezâyir-i isnâ-aşer” şeklinde geçer.
12 Ada’da Osmanlı Hakimiyeti
1309 yılından beri Saint-Jean şövalyelerinin elinde bulunan Rodos ve 12 Ada, 1522’de Kanûnî Sultan Süleyman tarafından fethedildi.
Anadolu’nun savunması açısından stratejik önemi olan bu adalar önce
kaptanpaşalığa, ardından Rodos sancağı adıyla yeni oluşturulan Cezâyir-i Bahr-i Sefîd eyaletine bağlandı. 1867’de kabul edilen Vilâyetler
Nizamnâmesi ile yeni bir idarî düzen kurulurken Biga, Rodos, Midilli,
Sakız, İstanköy ve Kıbrıs sancak ve mutasarrıflıkları Cezâyir-i Bahr-i
Sefîd vilâyeti adı altında bir araya getirildi. Bir süre sonra Biga ile Kıbrıs’ın ayrılması ve İstanköy’ün yerine Limni’nin sancak merkezi olmasıyla sancak sayısı dörde indirildi (Rodos, Sakız, Midilli, Limni). Bu sırada vilâyet merkezi Rodos’la Sakız arasında birkaç defa değiştirildiyse
de nihayet Rodos vilâyet merkezi oldu. 12 Ada açısından vilâyetin son
şekli şöyle idi: Rodos sancağı Rodos, Sömbeki ve Kerpe kazalarından
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oluşuyordu. Herke ve Meis Rodos’a, İlyaki Sömbeki’ye ve Kaşot Kerpe’ye bağlı nahiyelerdi. Sakız sancağı da İstanköy, Kilimli ve Leryoz
kazalarından meydana geliyordu. İncirli İstanköy’e, İstanpulya Kilimli’ye, Batnoz ve Lipso Leryoz’a bağlı nahiyelerdi.
Osmanlı yönetimi, 1523’te çıkarılan bir fermanla Rodos ve İstanköy dışındaki adalara vergi alınabilecek kapasitede nüfus ve ekonomik yeterlilikleri olmadığından bazı idarî ve malî kolaylıklar tanıdı ve
“maktu” denilen yıllık bir meblağı toplu şekilde cüzi ölçüde ödeme kolaylığı getirdi. Adaların adlî-hukukî denetimi ise merkezden gönderilen
kadıya havale edildi. Rodos ve ona tâbi adalar grubu tahrir sistemiyle
belirlenmiş bir statü içindeydi; padişah haslarına ve timarlara bölünmüştü. İstanköy, Leryoz ve Kilimli’de kale muhafızı tımarları vardı.
Ayrıca yine Rodos dışında Herki, İncirli, İstanköy, Sömbeki, İleki/İlyaki, Kilimli ve Leryoz adalarının gelirleri Kanûnî Sultan Süleyman’ın
vakfına ait bulunuyordu. Ruslar’ın 1770’te Ege denizindeki faaliyetleri
adalardaki asayişin sarsılmasına yol açan bir başlangıç oldu. 1821’de
Mora isyanı patlak verince Rodos ve 12 Ada halkı da ayaklandı. Osmanlı hükümeti Rodos’a asker sevkederek isyanı bastırdı. İngiltere,
Fransa ve Rusya, Mora’yı ve diğer adaları geçici olarak himayelerine
aldıklarını açıkladılar. Mora isyanını desteklemek için Osmanlı Devleti’ne savaş açan Rusya ile imzalanan Edirne Antlaşması sınırları belirsiz Yunanistan’ın bağımsızlığını öngörüyordu. “Üç büyükler” 3 Şubat
1830 tarihli Londra Protokolü ile yeni devletin sınırlarını belirlediler.
Kuzey Sporat ve Kiklat adaları ile Eğriboz adası Yunanistan’a verildi.
Buna karşılık 39° kuzey enlemi ile 26° doğu boylamının doğusunda kalan bütün adalar Osmanlı egemenliğinde bırakıldı. Osmanlı hükümeti
de 24 Nisan 1830’da Yunanistan’ın bağımsızlığını ve sınırlarını tanıdı.
Nereden nereye?
Osmanlı hâkimiyetindeki adalara ilk saldırı, Trablusgarp ve Bingazi’deki çıkarlarını koruma gerekçesiyle 1911’de Osmanlı Devleti’ne
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savaş açan İtalya’dan geldi. İtalya 28 Nisan - 20 Mayıs 1912 tarihleri arasında İstanpulya, Rodos, Herke, Kerpe, İlyaki, Leryoz, Batnoz,
Kilimli, Lipso, Sömbeki ve İstanköy adalarıyla birlikte toplam on altı
adayı işgal etti. Aynı süreçte, İngilizler ve Fransızlar, Balkan ülkelerini
de Osmanlı’ya karşı kışkırttılar. Yunanistan’da Midilli’yi işgal etti.
İki cepheden kuşatılan Osmanlı, İtalya ile Uşi Antlaşması›nı imzaladı. Bu antlaşma ile Osmanlı, 12 Ada›yı Balkan Savaşı sonuna kadar
İtalya›ya bıraktı. Ancak kısa süre sonra başlayan I. Dünya Savaşı›nda
Osmanlı ile İtalya›nın karşı karşıya gelmesiyle adalar İtalya›da kaldı.
Londra Antlaşması: (30 Mayıs 1913)
Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşı sonunda İngiliz Fransız ve Rus
çarlığı oyunlarına boyun eğmek zorunda kaldı. O günlerde Ege Adaları
İngilizlerin tahrikiyle Yunanistan tarafından işgal edildi. Balkan Savaşı’ndan sonraki Londra Antlaşması’na göre Ege Adaları’nın geleceğinin “büyük devletlerce” belirlenmesine karar verildi. Girit Adası Yunanistan’a bırakıldı.
Büyükelçiler Konferansı (Şubat 1914):Osmanlı Devleti, 22-23
Aralık 1913’te büyük devletlere, Anadolu kıyılarına yakın Midilli ve
Sakız gibi adaları Yunanistan’a bırakmak istemediğini resmen bildirdi.
Ancak İngiltere, Rusya ve Fransa buna karşı çıkınca Londra’da
Büyükelçiler Konferansı toplanmasına karar verildi.
30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın 5. Maddesi ile Birinci Balkan Savaşı’nda Yunanistan tarafından işgal edilen Kuzey Ege Adaları
ve Meis Adası’nın geleceği hakkında karar verme yetkisi Altı Büyük
Devlete verildi.
Altı Büyük Devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere,
Fransa, İtalya, Rusya), Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13
Şubat 1914’te Yunanistan’a ve 14 Şubat 1914’te de Türkiye’ye birer
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nota ile bildirdiler. Karara göre, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası
Türkiye’ye iade edildi, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan’a
verildi.
Yunanistan’a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı
yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Metin ve tutanaklarda Yunanistan’a sovereignty (egemenlik) ya da ownership (mülkiyet) hakkı verilmemiştir. Sadece possesion (zilyetlik) hakkı verilmiştir.
Birinci dünya savaşı başlarken, İtalya; 22 Ağustos 1915’de, Uşi
Antlaşması’nın kendisine yüklediği yükümlülükleri feshettiğini, yani
Rodos ve 12 Ada’dan çekilmeyeceğini ilan etti.
1.Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra İtalya’nın 4’ler Konseyi’nden ayrılması sonrasında; İngiltere, Fransa ve ABD, 14 Mayıs
1919’da aldıkları kararla Menteşe Adaları(Rodos,12 Ada ve Meis)’nı
Yunanistan’a verdiler.
10 Ağustos 1920’de imzalanan paçavra Sevr Antlaşması’nın 122.
maddesi Menteşe Adaları ve Meis’i İtalya’ya vermektedir. İtalya, 20
Kasım 1921’de “Rodos, Meis ve İşgal Altında Olan 12 Adalar İdaresi”
adı altında bir yönetim kurdu.
20 Kasım 1922’de Lozan Barış Konferansı görüşmeleri başladığında Menteşe Adaları İtalya’nın, Boğazönü Adaları ve Saruhan Adaları ise Yunanistan’ın işgalindedir.
İtalyan Dışişleri Bakanı, Menteşe Adaları konusunun konferansta
görüşülmesini istememiş ve bunu kendi müttefiklerine de önceden kabul ettirmiştir.
22 Kasım 1922’de İtalyan Başbakanı Benito Mussolini ile İsmet
Paşa arasında yapılan görüşmede Mussolini, Menteşe Adaları konusunun kendilerince çözümlenmiş olduğunu ifade ederek, bu konunun
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gündeme getirilmemesini istemiştir.
Menteşe Adaları konusu 31 Ocak 1923 tarihindeki oturumda
Müttefikler tarafından, taslak anlaşmanın 15. maddesi olarak ortaya
koyulmuştur. Sevr Antlaşması’nın bir adaptasyonu olarak hazırlanan
bu maddeye göre Menteşe Adaları (Rodos, 12 Ada ve Meis) İtalya’ya
veriliyordu.
Taslak antlaşmaya 4 Şubat 1923’de Türk Heyeti tarafından verilen cevap muhtırasında, 15. maddenin kabul edildiği bildirilmiş ancak
itiraz edilen maddeler dışındaki diğer meseleler üzerinde mukabil teklifler yapma hakkının saklı tutulduğu belirtilmiştir. İtilaf Devletleri tarafından bu ifadelerden 15. maddenin kabul edildiği anlamı çıkarılmıştır.
Şerafettin Turan, bu tutumun konferansın ikinci safhasında çetin
mücadeleye rağmen Rodos ve 12 Ada ile birlikte Meis Adasının da kaybedilmesine sebep olduğunu ifade etmektedir.
Konferansın birinci kısmı sona erdikten sonra Türk Heyeti’nin
Türkiye’ye dönmesinden sonra 21 Şubat 1923’de TBMM’de yapılan
gizli oturumda, İsmet Paşa tarafından Menteşe Adaları ile ilgili olarak
yapılan konuşmada şöyle açıklama yapmıştır: “…Arazi mesaili olarak İtalyan işgali altında bulunan 12 Ada mesaili vardı ki konferansta
mevzuu bahis olmadı… Esasen işgalleri altındadır… Bu kendileri için
olmuş, bitmiş bir meseledir. Müttefikler arazi meselesinde adalar, Suriye hududu ve Musul meselesini yekpare bir mesele olarak bize tasdik
ettirmek istediler.” Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin ikinci safhasında Meis Adası ile ilgili uzun ve çetrefil müzakereler yapılmıştır.
İsmet Paşa sonunda, “salt dünya barışının kurulmasını sağlamak amacıyla” daha önce öne sürdüğü çekincelerini geri almak gibi çok ağır bir
fedakârlığa katlanmak zorunda kalmıştır. Böylece Meis adası da dahil
olmak üzere tüm Menteşe Adaları İtalya’ya verilmiş oluyordu.
24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Barış Antlaşmasının MenÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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teşe Adaları ile ilgili 15. maddesinin son şekli şöyle olmuştur: “Türkiye,
aşağıda sayılan Adalar üzerindeki tüm hak senetlerinden İtalya lehine
vazgeçer: Bugün İtalya’nın işgali altında bulunan Astampalya (Asropalia), Rodos, Kalki(Calki), Skarpanto, Kazos(Casso), Piskopis(Tilos),
Misiros(Misyros), Kalimnos(Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos(Lipso),
Sömbeki(Simi) ve İstanköy(Kos) Adaları ile bunlara bağlı olan adacıklar ve Meis(Castellorizo) Adası”
Türkiye kıyılarına yakın olan belli başlı Ege Adalarından; Menteşe Adaları (Rodos, 12 Ada ve Meis) İtalya’nın elinde, Saruhan Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile Taşoz, Semadirek, Bozbaba ve
Limni Yunanistan’ın egemenliğindeydi.
Boğazönü adalarından Gökçeada ve Bozcaada ise Türkiye’ye ait
bulunuyordu. İtalya, 5 Haziran 1924’de Menteşe Adaları’nı ilhak ederek “İtalyan Ege Adaları (Le Isole Italiane dell’Egeo)” adı altında kendi
topraklarına katmıştır.
İtalya’da 1925’de kabul edilen bir kanunla adalar halkı İtalyan
tebaası sayılmış, Rodos ve İstanköy’deki Türklere cemaat olarak teşkilatlanma ve kendi yönetim kurullarını seçme hakkı verilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada ve Meis)
Adaları 289 ÇTTAD, XVII/34, (2017/Bahar) ve İstanköy’deki Türk
vakıflarının idaresi için 28 Mart 1925 yılında bir Evkaf nizamnamesi
çıkardıklarını ve bu nizamnamenin adaların 1947’de Yunanistan’a devredilmesinden sonra da kullanıldığını belirtmektedir
Lozan Barış Antlaşması’ndan sonraki dönemde İtalya’nın Menteşe Adaları’nı silahlandırması, Türkiye’de endişe yaratmış ve İtalya ile
gerginliğe neden olmuştur.
Ahmet Emin (Yalman) durumu şöyle tarif etmektedir: “Gün geçmiyor ki‚ İtalya ile Türkiye arasında yanlış anlamalar uyandıracak bir
hâdise zuhur etmesin. Musul sorununun en yoğun yaşandığı dönemde,
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Mayıs 1924’de İtalyanların Rodos adasında asker yığmaya başlaması,
Türkiye’de bu askerlerin Anadolu’ya karşı kullanılacağı endişesine neden olarak, Musul konusunda Türkiye’nin İngiltere ile mücadelesinde
askeri seçenekleri devre dışı bırakmasına neden olmuştur.”
Lozan Barış Antlaşması’nın 15.maddesinde Rodos ve 12 Ada’nın
bağlı adacıklarından bahsedilirken, Meis için bağlı adacıklardan bahsedilmemiştir. Menteşe Adaları’nın Anadolu’ya çok yakın olması ve Lozan Barış Antlaşması’na göre, aykırı bir hüküm bulunmadıkça Anadolu
kıyılarına 3 milden daha yakın adaların Türk egemenliğinde olduğu
belirtilmiş olması nedeniyle, İtalya ile Türkiye arasında anlaşmazlıklar
ortaya çıkmıştır.
Bu belirsizlikleri çözmek için yapılan çalışmalar neticesinde, Dışişleri Bakanı T. Rüştü Aras ile İtalyan sefiri Pompeo Aloisi arasında 4
Ocak 1932’de Ankara Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşma 18 Ocak
1933’de TBMM’de onaylanmıştır.
Mayıs 1933’de yürürlüğe giren bu antlaşmaya göre, Meis kenti
kilisesi kubbesi merkez alınarak çizilen ve yarıçapı bu merkez ile San
Stephano burnu (Pointe du Vent) arasındaki uzaklık olan bir daire içinde kalan adacıklar İtalya egemenliğine geçiyordu.
Böylece Meis adası ile Anadolu arasında kalan 30 adadan 19’u
Türkiye’ye, 11’i İtalya’ya verilmiş oluyordu.
Aynı antlaşma kapsamında, Bodrum körfezindeki Kara Ada Türk
hakimiyetinde kalıyordu80. Böylece Türkiye ile İtalya arasında karasuları sınırı da belirlenmiş oluyordu. Bu sınır Ege Denizi’nde uluslararası
hukuka göre belirlenmiş ve çizilmiş olan yegâne deniz sınırıdır.
Menteşe Adaları ile Anadolu arasında kalan diğer adacıkların
aidiyetinin belirlenmesi ve sınır tespiti için Türk-İtalyan teknisyenleri
tarafından ortak olarak yapılan çalışmalar sonucunda 28 Aralık 1932
tarihli bir zabıtname hazırlanmıştır.
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İstanköy doğumlu olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 1930’lu yıllarda, Lozan Barış Antlaşması’nın 12 ve 15. maddeleri kapsamında
egemenliği İtalya ve Yunanistan’a devredilen adalara ilişkin yaptığı
incelemede; Ege Denizi’nde yüzlerce adanın sahipsiz olduğunu tespit
ederek durumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e anlatmıştır.
Bundan sonra bu adaların birçoğuna tabelalar ve numaralar asılmış, bazılarına deniz fenerleri monte edilmiş, bazılarına da küçük jandarma karakolları kurulmuştur.
Bu durum üzerine İtalya’nın Ankara’daki ataşesi Türk Genelkurmay Başkanlığı’na gelerek Kilimli (Kalimnos) Adası’na 3 mil mesafede olan küçük bir adanın boşaltılmasını istemiştir. İtalyanların sadece
bu tespiti yapabildiklerinden memnun olan Şükrü Kaya, bu adayı boşalttırmış ve diğerlerini muhafaza ettirmiştir.
İkinci Dünya Savaşında Menteşe Adaları
İtalya, 1936 yılından itibaren Menteşe Adaları’nı ve özellikle Leros Adası’nı tahkim etmeye ve silahlandırmaya başlamıştır. İtalya’nın
bu tutumundan rahatsız olan Türkiye, istihbarat birimleri sayesinde
özellikle Rodos ve 12 Ada’nın silahlandırılmasına ait bilgiler alıyordu.
Bu yığınakların hedefi çok geçmeden başlayan Habeşistan macerası ile anlaşılmakla birlikte Türkiye’nin endişeleri azalmayacaktır. İtalya’nın Nisan 1939’da Arnavutluk’a asker çıkarması Türkiye’de büyük
bir endişeyle karşılanmıştır.
Savaş başladıktan sonra özellikle Rodos ve Leros Adaları, sahip
oldukları askeri altyapı (askeri hava alanı ve liman kolaylıkları vs.) dolayısıyla Mihver güçlerine oldukça fazla destek sağlayacaktır
Ege Adaları konusunun 2. Dünya Savaşı yıllarında özellikle Alman Büyükelçi Von Papen tarafından gündeme getirilerek Türkiye’nin
bu konudaki hassasiyetinin kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir.
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Papen, Türkiye’yi yatıştırmak ve kendi tarafına çekebilmek için,
İtalya’nın Arnavutluk’taki asker sayısını azaltmasını ve Türkiye kıyılarına yakın olan adalardan birisinin Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
Türk-İngiliz Ortak Demeci’nin ilan edilmesi sonrasında Papen,
Mayıs 1939’da Çelik Pakt’ın imzalanması esnasında Berlin’de görüştüğü İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Ciano’ya stratejik önemi olmayan ancak Türkiye’ye yakın bazı adaların Türkiye’ye verilmesinin Türk-Mihver ilişkilerini geliştirebileceğini ifade edince, Ciano bunu oldukça
soğuk ve tepkiyle karşılamıştır.
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, 1 Ekim 1939’da Moskova’da
yapılan ve Stalin’in başkanlık ettiği Türk-Sovyet görüşmeleri esnasında, Stalin tarafından, “Yunan adalarından Türkiye’ye yakın olanların
Türkiye’nin eline geçmesi lazımdır” şeklinde bir yorum yürütüldüğünü, “12 Ada’nın Türkiye’ye bırakılmasının tabii olacağını, bu adalar
için Türkiye’nin Yunanistan’la uyuşabileceğini” ifade ettiğini aktarmaktadır.
1941 yılının başlarında İngilizler, mümkün olan en kısa zamanda
Rodos ve 12 Ada’yı ele geçirerek bu adaların Almanlar tarafından işgal
edilmesini engellemek düşüncesindedirler. İngilizler bu maksatla 25
Şubat 1941’de Rodos ve 12 Ada’yı yakından kontrol edebilmek maksadıyla Meis Adası’nı işgal ettiler
Mart 1941’de ise Rodos’u işgal edebilecek kuvvetleri olmadığından bundan vazgeçmek zorunda kalmışlardır. İtalya’nın Yunanistan’da
başarısızlığa uğraması sonrasında, Sovyetler Birliği’ne karşı yapacağı
harekât için Güney cephesini güvence altına almak isteyen Almanya, 6
Nisan 1941’den itibaren Yunanistan’ı işgal etmeye başlamıştır.
Alman Silahlı Kuvvetleri Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli ve
Sakız ile Mayıs sonunda Girit Adası’nı işgal etmiştir
Alman işgali karşısında Yunanistan’dan çekilmek üzere olan İnÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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gilizler; Midilli, Sakız ve Sisam Adaları’nın Türkler tarafından işgalini
önermiştir.
Dışişleri Bakanı Saraçoğlu, 29 Nisan 1941’de Alman Büyükelçiliği görevlisi Kroll’a, Türkiye’nin Yunanistan’ın da onayını almak şartıyla Türkiye’ye yakın bazı adaların (Midilli, Sakız, Sisam) idaresini
savaş boyunca üzerine almak istediğini söylemiştir
Bu gelişmeler İngilizler tarafından Yunanlılara bildirildi. Yunanlılar, Almanlara başvurarak adaların işgalini istemişlerdir. Sonuçta Midilli ve Sakız Adası’nı Almanlar, Sisam’ı ise İtalyanlar işgal etmiştir.
1941 Mayıs ayı itibarıyla Almanlar ve İtalyanların Ege Denizi’nde ellerinde bulundurdukları adalar dikkate alındığında, Ege Denizi’nin
Mihver tarafından tamamen işgal edildiği anlaşılmaktadır.
1941 yılında Alman-Türk saldırmazlık paktı görüşmeleri devam
ederken, Irak’ta iktidarı bir darbeyle ele geçiren İngiliz karşıtı ve Mihver yanlısı Reşid Ali Geylani’ye destek göndermek isteyen Almanlar
tarafından Menteşe Adaları’ndan bazılarını Türkiye’ye verilmesini içeren bazı gizli protokol görüşmeleri de yapılmıştır.
Irak’taki durumun İngilizlerin lehine sonuçlanmasıyla, silah ve
asker sevkiyatı ihtiyacı ortadan kalkınca bu konu da kendiliğinden kapanmıştır. Menteşe Adaları ile ilgili en ilginç tekliflerden birisi de Stalin
tarafından gündeme getirilmiştir.
Stalin, 16 Aralık 1941’de Eden ile Moskova’da yaptığı görüşmede; Ege Denizi’nde Yunanistan için önemli olan adalar dışında Rodos
ve 12 Ada’nın Türkiye’ye verilmesi gerektiğini söylemiştir. Moskova
Büyükelçisi Haydar Aktay tarafından doğrulanan bu ifadeler karşısında Ankara bu cömert tekliflerin ardında Boğazlar’da birtakım talepler
olduğu veya Türkiye’nin savaşa sokulması için ortaya atılan bir öneri
olduğu kanaatindedir
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ABD’nin fiilen savaşa dahil olması sonrasında bozulan dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışan Almanya, 1942 başlarında Ortadoğu
petrollerine de el atmak niyetindedir.
Almanya, Türkiye’nin Mihver’in yanında savaşa girmesi durumunda Alman işgalindeki Ege Adaları’ndan bazılarının Türkiye’ye verilebileceği teklifinde bulunmuş ancak bu teklif Türk Hükümeti tarafından uygun bulunmayarak geri çevrilmiştir
29 Nisan 1942’de Salzburg’da Mussolini ile bir araya gelen
Hitler, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nden kuşkulandığı bir dönemde
Mihver’e katılımını kolaylaştırmak için, Türkiye’ye İtalyan işgalindeki
Menteşe Adaları’ndan bazılarını verilmesini teklif etmiş, ancak Mussolini bu teklife bu sefer de olumlu yanıt vermemiştir.
1943 Yılında Adalar Sorununun Yeniden Canlanması İtalya’da
Mussolini’nin Temmuz 1943’de işbaşından uzaklaştırılması sonrasında
hükümeti kuran Mareşal Badoglio, Müttefiklerin İtalyan ana karasına
çıkarma yaptıkları günlerde, 3 Eylül 1943’de Müttefiklerle bir mütareke imzalamıştır. Mütareke esasları arasında İtalyan Donanması ve arazisinin adalar dâhil olmak üzere Müttefiklere teslim edilmesi de vardır.
Bilahare 28 Eylül 1943’de imzalanan kayıtsız şartsız teslim belgesi ile İtalya savaş dışı kalınca Alman kuvvetleri Menteşe Adaları da
dâhil olmak üzere her yerde İtalyan kuvvetlerine karşı harekete geçerek
silahsızlandırmaya başlamışlardır
İtalyanların 12 Ada Genel Valisi Amiral Campione, Badoglio Hükümeti’ne bağlı olduğunu bildirince İtalyanlarla Almanlar arasında 3
gün süren çarpışmalar meydana gelmiş ve sonunda Almanlar Rodos ve
12 Ada’da kontrolü tamamen ele geçirmişlerdir.
Amiral Campione, Almanlar tarafından esir edilerek kurşuna dizilmiştir. Bu arada İngiliz kuvvetleri de Meis Adası’nı ele geçirmeyi
başarmışlardır. Dönemin İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşiv kayıtlarına
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dayanarak yapılan değerlendirmelerde; İngilizlerin, İtalyanların yenilgiye uğrayarak savaştan çekilmeleri durumunda, Türkiye’nin İtalyan ve
Almanlarla anlaşmak suretiyle Menteşe Adaları’ndan bazılarını işgal
edebileceğinden endişe duymakta olduklarını ifade etmektedir
Churchill Mart 1943’de Stalin’e yazdığı gizli mektubunda Rodos
ve 12 Ada’yı Türkiye’deki hava alanlarını da kullanarak ele geçirmeyi
planladığını ifade etmektedir.
İtalya’nın teslim olmasından sonra Churchill’in Türkiye’yi savaşa sokma projesinde kilit noktanın Rodos ve 12 Ada olduğu anlaşılmaktadır.
Churchill, Müttefikler tarafına geçen İtalyan kuvvetlerinin desteklenmesi ile Leros, İstanköy ve Rodos’un kolaylıkla işgal edilebileceği ve bunun Türkiye’nin savaşa girmesini sağlayacağı görüşündedir.
Avrupa’da devam eden İtalya cephesi ve açılacak Fransa cephesine yoğunlaşan ABD tarafından desteklenmeyen, gerekli çıkarma gemileri ve hava gücünden mahrum olan İngilizler, bu harekâtı kendi kısıtlı
imkânlarıyla yapmak zorunda kalacaklardır
Hitler ise Ege ve Akdeniz’de stratejik olarak büyük öneme sahip
olan Rodos Adası’nın elde tutulması konusunda kendi askeri danışmanlarının fikirlerinin tersine olarak buralara İtalya ve Avrupa’da zayıflama
pahasına ilave kuvvetler sevk ettirmiştir. Hitler adaların boşaltılmasının
Güneydoğu Avrupa ve Türkiye üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını değerlendirmektedir. 9 Eylül 1943’de Rodos’a havadan küçük bir
komando birliği indirerek burada 40.000 mevcutlu İtalyan birliği ile
işbirliği yaparak adayı ele geçirmeyi planlayan İngilizler, tam bir hayal
kırıklığına uğramışlardır. İtalyan askerleri Almanların 9.000 askerine
karşı mücadele edemedikleri gibi Rodos şehrini Almanlara teslim etmişlerdir.
İngiliz General Wilson, Rodos adasını “…Türklerin 1522’de kul-
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landıkları metotla fakat daha kısa sürede” kontrol etmeyi planlamıştır.
General Wilson, 1522’de Alman yakın hava destek uçakları ve paraşütçülerin olmadığını değerlendirememektedir
17 Eylül’de İstanköy, 23 Eylül’de Sisam Adası’nı İtalyanlardan
ele geçiren İngilizler, yerli Rumlar ve İtalyan askerleriyle işbirliği yaparak buraları elde tutmayı planlıyorlardı
Almanların 3 Ekim 1943’de İstanköy’e çıkarma yaparak adayı
ele geçirdiklerinde adada bulunan 4.000 İtalyan askeri İngilizlere herhangi bir yardımda bulunmayacak.
İngilizler diğer Ege adalarındaki muharebeleri de benzer şekilde
kaybederek Leros, Sisam ve diğer adalardaki kuvvetlerini geri çektiler.
Böylece Almanlar 17 Kasım 1943’de Menteşe Adaları’nın tamamını
kontrol altına almış oldular.
Rodos ve diğer adaları kaybetmeleri karşısında Churchill, tam
bir fiyaskoya dönüşen planı karşısında hatıralarında şöyle ifade etmektedir: “II. Kahire görüşmelerinde Türkiye’nin savaşa girmeyi prensip
olarak kabul etmekle birlikte, ağır şartlar öne sürmesi karşısında Churchill, “Ege’de gözleri önünde olanları gördükten sonra Türklerin ihtiyatlı
oldukları için kimse kınayamaz” diyecektir.
Türkiye’yi savaşa itmeye çalışan İngilizlerin, Rodos çarpışmalarında mağlup olması, Türk kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. A.
Emin Yalman, Kahire görüşmelerinde Almanların çok sınırlı güçleri
olduğunu iddia eden İngilizlerin Rodos’ta Alman hava gücü karşısında
kesin bir mağlubiyet yaşamalarını vurgulayarak;”
İngiltere’nin hitabı şudur: “İttifakın icapları nerede kaldı? Ne duruyorsunuz? Harbe girmek istemiyorsanız girmeyin. Fakat bize üsler
verin… Almanlar size hücum mu ederler? Hayır, etmezler biz biliriz,
zaten Balkanlarda kaç uçakları var? Rodos çarpışmasında yüzer uçaklık
dalgalar halinde mi bize hücum etmişlerdi? Canım sanki bunu hatırlataÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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cak ne var? Siz kendinizi ateşe atın da üst tarafını biz düşünürüz” diye
İngilizleri müstehzi bir tavırla eleştirmektedir
Müttefiklerin bu başarısızlığı, Adana ve 1.Kahire görüşmelerinde
Alman gücünü küçümseyen Churchill ve Eden’a karşı İnönü ve Menemencioğlu’nun Alman savaş makinesinin gücünü koruduğuna dair
görüşlerinin doğruluğunun teyit edilmesi anlamına geliyordu.
İronik bir şekilde, “İngiltere’nin bu hamlesi Türkiye’nin savaş
dışı kalmasını kolaylaştıracaktır” diye yorum yapmaktadır.
Weisband’e göre, Rodos’taki yenilgi, Churchill’in Türkiye’yi savaşa sokma çabalarının da sonu anlamına gelmektedir.
İngilizlerin bu harekâtı esnasında Türk hükümeti, Müttefiklere
yardımı esirgememiş ve Suriye’den gelen ikmal maddelerinin Türkiye’deki demiryollarından faydalanılarak, Kuşadası limanı üzerinden,
adalardaki İngilizlere ulaştırılmasına izin vermiş, ancak İngilizlerin
hava desteği için talep ettikleri hava meydanlarını Berlin’in tepkisini
çekmemek için tahsis etmemiştir.
Türkiye’den balıkçı tekneleri ve süngerci kayıkları 9 Ekim-17
Kasım 1943 tarihleri arasında 1400 ton acil yardım malzemesini adalardaki İngilizlere ulaştırmıştır. Aynı teknelerin dönüşünde birçok yaralı
ve hasta İngiliz ve İtalyan askerini Türkiye’ye taşımış ve bu askerler
Türkiye’deki hastanelerde tedavi edilmiştir.
Bu şekilde İngiliz Alb.Baird, Yunan Komutan Tzigantes, İtalyan
Komutan General Sondarelli ve Yunan piskopos dahil bir çok kişi Samos’tan Türkiye’ye kaçırılmıştır
Von Papen’in Adaların Türkiye’ye Verilmesi Teklifi İtalya’nın
teslim olması ihtimalinin belirmesi ve Almanya için Ege’nin öneminin
artması sonrasında, 1943 ilkbaharından itibaren Menteşe Adaları konusu yeniden su yüzüne çıkmaya başlamıştır.
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Von Papen, 8 Nisan 1943’de Numan Menemencioğlu ile görüştükten sonra Berlin’e şöyle bir bildirimde bulunuyordu: “Numan bana,
barış antlaşması esnasında Türkiye’nin Küçük Asya’nın bir parçası olarak adaları mutlaka isteyeceğini ancak bu uzak hedefler için tek bir askerini bile feda etmeyeceğini söyledi”.
Papen’e göre Türkiye bu isteklerinin gerçekleşmesi için savaş sonunda kuvvetli olmak istiyordu.
Müttefiklerin adalara karşı bir harekât yapacağı bilgisini Türkiye gizli emniyetinde görev yapan bir şahıstan temin eden Von Papen,
17 Nisan 1943’de Alman Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir telgrafla; bu adaların savaş sonrası için Yunanlara vaat edildiğini, Mussolini
tarafından bu adaların Türkiye’ye önerilmesiyle adaların tarafsız hale
sokulabileceğini ve böylece Türklerin Mihver’le olan bağının devam
ettirilebileceğini belirtmiştir. Von Papen, bu önerinin İtalyanlardan gelmesi karşısında Müttefiklerin söz hakkı olmayacağını düşünmektedir.
23 Eylül 1943’de Von Papen Menemencioğlu’na yaptığı ziyaret
esnasında; Mussolini tarafından Rodos ve 12 Ada’nın Türkiye’ye iade
etmesi için yaptığı teklifle ilgili Türk Hükümeti’nin fikrini almak istemiştir. Menemencioğlu; İtalya’nın mütareke imzaladığını ve tüm İtalya
üzerinde Müttefiklerin artık bir ipoteği olduğunu, bu şekilde bu adaların tarafsız bir konuma geçemeyeceğini, Mareşal Badoglio ile böyle bir
anlaşmanın geçerli olmayacağını, zaten Mussolini diye meşru bir idare
de kalmadığını, Türkiye’nin adaları bu şekilde koşullu olarak teslim
alamayacağı cevabını vermiştir.
Menemencioğlu bu tekliften İngiltere Büyükelçisi K.Hugessen’i
haberdar edince, İngiltere hükümeti 7 Ekim 1943’de Türkiye’nin bu
tutumu için teşekkür edecektir. Von Papen 25 Ekim’de adalar meselesini yeniden açtığında ise Menemencioğlu, “Esasen bu sorun bizim için
kapanmıştır” diye cevap vermiştir.
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Savaşın Son Safhasında Menteşe Adaları Aralık 1943’de yapılan
II. Kahire Konferansı’nda Türkiye’nin prensip olarak savaşa girmeyi
kabul etmesi ve sonrasında Ankara’da İngiliz Heyeti ile başlayan görüşmelerin kesintiye uğramasıyla, Türkiye üzerinde savaşa dahil olması
için Müttefik baskısı iyice artmıştır.
Almanlar Çekiliyor
Savaşın sonuna doğru Almanların Menteşe Adaları’ndan çekilmeye karar verdiklerinde; bu adaları Türkiye’yi de kendi taraflarına çekebilmek veya Müttefikler tarafından işgal edilerek Mihver aleyhine
kullanılmasını engellemek maksadıyla, Türkiye’ye devretmek istedikleri anlaşılmaktadır.
O dönemin gazetelerinde; Almanların, işgal ettikleri bu adalardan
çekilmek zorunda kalınca, Yunanlılar ve Yahudilere teslim edilmemek
şartıyla Türk Hükümeti’ne teslim etmek teklifinde bulunmuş olduklarını, ancak bu teklifin Ankara tarafından “Bir karış yer istemeyiz! Bir
karış da yer vermeyiz!” diyerek reddedildiğini belirtmektedir.
Dönemin Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Feridun Cemal
Erkin hatıralarında; savaşın son safhasında, 1944 yılında, Almanların
işgalleri altında bulunan Ege Adaları’ndan çekilmeye karar verdiklerinde, bu adaları Türkiye’ye devretmek istediklerini bildirdiklerini ifade
etmektedir.
Erkin, Türk Hükümeti’nin durum hakkında İngilizlere bilgi vermeyi uygun gördüğünü, İngilizlerin ise buna kesinlikle karşı çıkarak,
adalara askeri nedenlerle kendilerinin ihtiyaç duyduğunu, kendilerinin
işgal edeceğini bildirdiklerini belirtmektedir.
Erkin, İngilizlerin bu tutumu karşısında, Türk Hükümeti’nin müzakere teşebbüsünde dahi bulunmadan Almanlara olumsuz cevap verdiğini, bu kararın bir talihsizlik olduğunu ifade etmektedir
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1944 Sonbaharında Alman kuvvetleri Balkanlar ve Ege’den çekilmekteyken, Sovyetlerin hızla ilerlemesi karşısında, İngiltere de Yunanistan’a kuvvet çıkarmıştır. Bu dönemde Sovyetler Birliği ile ilişkileri oldukça gergin olan ve tehdit altında olan Türkiye, Yunanistan ve
İngiltere ile dayanışmasını göstermek üzere Kasım 1944’de Rodos ve
12 Ada üzerinde hiçbir talep ve iddiası olmadığını açıklamıştır.
İkinci Dünya Savaşının Sonunda Menteşe Adaları Rodos ve 12
Ada’da bulunan Alman kuvvetleri, Almanya’nın 7 Mayıs 1945’de kayıtsız-şartsız teslim olmasından sonra 8 Mayıs 1945’de İngiliz kuvvetlerine teslim olmuşlardır
İngiliz askeri idaresi Rodos ve 12 Ada’da duruma hakim görünüyordu, ancak İngilizler adaların idaresinin her kademesinde bulunan
Rumlar kanalıyla, aslında idareyi fiilen Yunanistan’a bırakmışlardı.
Yunanlar daha savaş devam ederken Rodos ve 12 Ada’yı ele geçirmek için ciddi girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. İtalya’nın
Müttefiklerle mütareke imzalaması sonrasında, 23 Ekim 1943’de Newyork’ta toplanan 12 Ada Temsilcileri, Yunanistan’la birleşmek istediklerine dair bir beyan yayınlamışlardır.
1945 Nisan ayında Yunan Dışişleri Bakanı ise bu adaların Yunanistan’a verilmesini beklediğini ifade etmektedir.
Yunanistan Adalarda
Yunanistan Kral Nâibi Damaskinos, Almanlardan kurtarılan Rodos ve 12 Ada’ya Yunanistan’ın selamını götürmek için, Yunan kara,
deniz ve hava kuvvetlerinden temsilcilerle birlikte, 13 Mayıs 1945’de
Averof Zırhlısı ile şatafatlı bir merasimle Rodos’a hareket etmiştir.
Aynı gün Yunan Başbakanı Amiral Voulgaris, Churchill’e çektiği
bir telgrafla Rodos ve 12 Ada’nın derhal Yunanistan’a verilmesini istiyordu. Bu arada Yunan mukaddes taburuna mensup müfrezeler; Rodos,
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İstanköy ve Leros’a çıkarak buradaki Alman birliklerini silahtan arındırmaya başlamışlardı.
Yabancı basında Kral Nâibinin adalara bayrak dikmeye gittiği yolunda haberler çıkması üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Damaskinos’un adalara sadece “vaaz vermeye” gittiğini açıklıyordu. İngiltere’nin Rodos, 12 Ada ve Meis’i Yunanistan’a vermeye
karar verdiği ancak ABD’nin prensipleri doğrultusunda barış konferansından önce bunun açıklanmasından kaçındığı anlaşılmaktadır.
Damaskinos, 15 Mayıs’ta Rodos’ta “vaaz değil siyasi bir nutuk”
vererek; “…artık 12 Ada’nın hür Yunanistan’a katılmış olduğunu fakat
anavatana kesin olarak kavuşmak için biraz sabretmek gerekeceğini”
söylüyordu. Bu arada Yunan kamuoyunda Türk dostluğu konuları gündeme getirilerek, Türk kamuoyu ile iyi ilişkiler tesis etme ve idame
ettirme gayretleri görülmektedir.
Türkiye’deki kamuoyu gelişen bu olaylar karşısında genel olarak tepkisizdir. Rodos ve 12 Ada konusunu ele alan nadir yazarlardan
birisi olan Dışişleri eski bakanlarından T.Rüştü Aras; savaş sırasında
İtalya tarafından silahlandırılmış olan Leros ve Rodos adalarının Anadolu’nun güvenliği için yarattığı güvenlik sorunlarına dikkat çekerek;
12 Ada’da tam istiklâl esasına dayanan, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde otonom bir yönetim kurulmasını, böyle bir hal
şeklinin Yunanistan’la Türkiye’yi birbirine daha fazla yaklaştıracağını
etraflıca müzakere edilmesi için, Türk-Yunan ve İngiliz temsilcilerin
katılımıyla bir komisyon tarafından konunun incelenerek, en iyi hal tarzının aranması gerektiğini ifade etmektedir.
Yunanistan’da Rodos ve 12 Ada’ya ilişkin olarak en makul fikirlere bile tepki gösterildiği görülmektedir. T.Rüştü Aras’ın ortaya sürdüğü konular karşısında Yunan kamuoyunda büyük bir fırtına meydana
gelmiştir.
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12 Ada Merkezi Komitesi tarafından Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na telgraflar çekilerek, T.R.Aras Tan gazetesinde çıkan makalesinden dolayı protesto edilmektedir
Yunanistan Basın Müsteşarı Denis Zakinitinos; T.R.Aras ve Benice’nin görüşlerini acı bir şaşkınlıkla karşıladıklarını, bu yazıların
şahısların kendi fikirleri olduğunu, Türk Milleti’nin bu gibi telkinlere
tamamen yabancı olduğunu, bu adalar halkının tamamen Yunan olduğunu ve bu sebeple uluslararası tartışmalara konu olmayacağını ifade
etmektedir
Türk-Yunan Cemiyeti Başkanı Apostolidis Orsmidis ise Aras’ın
makalesinde öne sürülen fikirlere ilişkin olarak; bunların Yunanistan’a
karşı Türk Milleti’nin hislerini ve herhangi bir Türk vatandaşının samimi düşüncesini aksettirebilecek fikirler olamayacağını, bu gibi neşriyatın Türk-Yunan dostluğu arasına entrika sokmak olacağını, Yunan Milleti’nin Türk Milleti’nden 12 Ada konusunda destek beklediğini ifade
etmektedir1
Yunan kamuoyunda savaş sonrasında Rodos ve 12 Ada’nın Yunanistan’a verilmesi doğrultusunda devam etmekte olan kamuoyu oluşturma faaliyetlerine karşın Türk basınında az da olsa başka tepkiler de
vardır. Bunlardan bir tanesi Yeni sabah gazetesinde yayımlanmıştır.
T.Rüştü Aras, 8 Ağustos’ta yayımlanan ikinci bir yazısıyla Yunan tepkilerine cevap vererek, fikirlerinin kişisel olduğunu açıklamış ve
aynı görüşlerini tekrar etmiş, diğer yandan da Türk kamuoyunun çoğunun sessizliğine gönderme yaparak fikirlerinin aynı zamanda münferit
olduğunu da belirtmiştir.
Aras bu yazılardan amacının yakında başlayacak barış görüşmelerinde Rodos ve 12 Ada konusunda Türkiye’nin de temsil edilmesi
amacı olduğunu ifade etmiştir.
Çok geçmeden Yunan gazetelerinde karşı görüşlerin yeniden dile
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getirildiği ve Aras’ın bu görüşlerinin iç politika gerekçeleriyle açıklanmaya çalışıldığı, Türkiye’nin gerçek düşmanının adaları alacak olan
Yunanistan değil, Edirne’nin kuzeyindeki Sakar dağını elinde tutan
Bulgaristan olduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu polemiklerin Ankara’da bulunan Times muhabirinin
Aras’ın yazısının tamamen kendi görüşleri olduğu ve resmi Türk çevrelerinin 12 Ada’nın Yunanistan’a verilmesinde itirazları olmadığına dair
bir yazıyı gazetesinde yayınlaması sonucunda Yunanistan basınının yatıştırılmasıyla sona erdiği görülmektedir.
390 yıl Türklerin idaresinde kalmış olan Rodos ve 12 Ada’nın
geleceği ile ilgili Türk kamuoyunda yorumda bulunulmasında yadırganacak bir durum olmamasına rağmen, bu görüşlerin dönemin kamuoyu
ve resmi çevrelerinde pek kabul görmediği ve Menteşe Adaları ile ilgili
durumun bir “Milli Dava” bazında ele alınmadığı anlaşılmaktadır.
İkinci Dünya savaşı sonrası uluslararası arenada yalnızlaşan ve
güvenecek sağlam müttefikler arayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu dönemde çözülmesi gereken çok daha önemli iç ve dış sorunları vardır.
Oysa aynı dönemde Batılı çevrelerde Rodos ve 12 Ada üzerinde
Türkiye’nin de söz hakkı olduğu belirtilmektedir
Mehmet Saka, 1940 yılında Paris’te savunması yapılan bir doktora tezine atıf yaparak; Rodos ve 12 Ada’nın Doğu Akdeniz ile bağlantı
sağlayan büyük deniz yollarının düğüm noktasını teşkil ettiğini, bu deniz yollarının Anadolu sahillerine oldukça yakın geçtiğini ve bu sebeple bazı Avrupalı hukukçuların 12 Ada’nın Türkiye’ye ilhakını meşru
görmekte olduklarını, 12 Ada’da üç devletin hak iddiasının muhtemel
olduğunu, bunların İtalya, Yunanistan ve Türkiye olacağını ve Türkiye’nin hukukî ve stratejik deliller göstererek İtalya’nın bu adalardan
çekilmesini isteyebileceğinin öne sürüldüğünü ifade etmektedir.
Rodos ve 12 Ada konusunda savaş sonrası barış konferansından
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önce, gerek kendi kamuoyunda ve gerekse uluslararası ortamda geniş
bir kampanya açan ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiren Yunanistan, hiçbir propaganda faaliyetini ihmal etmemektedir. Yunan Basın
Müsteşarı Denis Zakinitinos, 6 Temmuz 1945’te verdiği demeçte Yunanistan’ın karşı karşıya kaldığı sorunları ve toprak hedeflerini açıklamakta; Yunan Hükümeti’nin 12 Ada konusunda iyi bir yol izlemekte
olduğunu belirtmektedir
Bu dönemde Zekeriya Sertel, Yunanistan’da Atina sokaklarında
görülmeye başlayan ve Türkiye’den neredeyse Ankara’ya kadar olan
toprak talepleri içeren “Megali İdea” haritalarına dikkat çekerek; Türkiye ile Yunanistan’ın aralarındaki sorunları daha önce çözmüş olduklarını düşündüğünü, konu hakkında görüştüğü Yunan Matbuat Cemiyeti
Reisi Zafiris tarafından; Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı esnasında insanlar
Yunanistan’da açlıktan ölürken yapmış olduğu yardımların konu edildiğini ve günde en az 500 kişinin Türkiye’den gelen yardımlar sayesinde
açlıktan ölmekten kurtulduğunu hatırlattığını, Yunanların Türkiye’ye
sadece dostluk değil, minnet ve şükran hisleriyle bağlı olduğunu, Türkiye’den toprak isteyen zümrenin azınlık ve Yunan toplumunu temsil
etmediğini ifade ettiğini aktarmaktadır
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Paris Barış Görüşmelerinde Menteşe Adaları İkinci Dünya savaşının sona ermesiyle birlikte, barış antlaşmalarının imzalanması maksadıyla ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa
dışişleri bakanları tarafından “Dışişleri Bakanları Konseyi” meydana
getirilmiştir.
Yunanistan daha 28 Nisan 1945’de, Avrupa’da savaş sona ermeden Konsey’e başvurarak adalardaki nüfusun Rum ağırlıklı olmasını
öne sürmüş ve Rodos, 12 Ada ve Meis’in kendisine verilmesini istemiştir. Yunanistan Müttefiklerle İtalya arasında yapılmakta olan barış
konferansı müzakereleri esnasında da çeşitli girişimlerde bulunarak,
Menteşe Adaları’nın tamamının kendisine verilmesini talep etmiştir
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Konsey’in 11 Eylül 1945’de Londra’da yapılan ilk toplantısından itibaren İtalya ile yapılacak olan barış antlaşması ve ABD Dışişleri bakanı James F.Byrnes tarafından, silahsızlandırılarak Yunanistan’a
devredilmek üzere ortaya atılan 12 Adalar konusu ele alınmaya başlanmıştır.
Menteşe Adaları’nın kendisine verileceğinden emin olan Yunanistan, Türk-İtalyan teknisyenler arasında düzenlenmiş ancak onaylanarak bir antlaşma haline getirilmemiş olan “28 Aralık 1932 tarihli
teknisyenler zaptını” da İtalyan barış antlaşmasına dahil ettirmek için
gayret göstermiştir.
Bu girişim Yunanistan’ın “sınırsız iştah”ından şikayetçi olan Sovyet Dışişleri bakanı Molotov’un karşı çıkmasıyla başarılı olamamıştır.
Konsey toplantılarında Menteşe Adaları konusunun Nisan, Mayıs ve
Haziran 1946’da muhtelif zamanlarda olmak üzere toplam 9 kez görüşüldüğü ve özellikle 29 Nisan 1946’da geniş bir şekilde tartışıldığı
görülmektedir.
Bu toplantı esnasında İngiliz Dışişleri Bakanı Ernest Bevin, İngilizler tarafında muhafaza edilen bu adaları Yunanistan’a devretmek
istediklerini belirtmiştir.
Adaların silahsızlandırılarak Yunanistan’a verilmesi gerektiğini
ifade etmiş ve Fransa temsilcisi tarafından bu fikirler desteklenmiştir.
Rusya ise İtalya ve Fransa’da komünist partilerin iktidara gelmesi ve
ABD’nin Avrupa işlerinden çekilmesi beklentisi ile konuyu sürüncemede bırakarak zaman kazanmaya ve çıkar sağlamaya çalışmaktadır
Bu toplantılarda dikkati çeken hususlar; ABD ve İngiliz temsilcilerinin Konsey çalışmalarının başlangıcından itibaren büyük bir istekle
Yunanistan’ın tüm toprak isteklerini desteklemekte oldukları, Fransa
temsilcisinin de bunlara iştirak etmekte olduğudur.
Diğer Konsey üyesi Rusya ise İtalya’nın toprak meselelerini bir
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bütün olarak ele alınmasını istemekte ve İtalyan sömürgelerinden Trablusgarp (Libya) ve 12 Ada’da üs talep etmektedir. Yunanistan Konsey
çalışmaları boyunca İtalya ve Almanya’nın işgaline uğrayarak düştüğü
“mağdur” durumu, toprak isteklerinin yerine getirilmesi için sonuna
kadar sömürecektir. Yunanistan, bu gayretlerinin karşılığını çok geçmeden alacak ve Paris Barış Konferansı’nda 30 Nisan 1946’da açıklanan
resmi tebliğde, Rodos ve 12 Ada’nın prensip olarak Yunanistan’a devredileceği açıklanacaktır
27 Haziran 1946’da yapılan Konsey toplantısında Rus temsilcisi
Molotov’un sürpriz bir şekilde adaların Yunanistan’a verilmesine karşı çıkmayacağını açıklaması karşısında ABD Dışişleri Bakanı Byrnes
o kadar şaşırmıştır ki “…kendime gelebilmem için birkaç dakika zaman gerekti.”diyecektir. Armaoğlu, Ruslardaki bu tavır değişikliğinin
sebepleri olarak; kendi uyduları haline getirmekte oldukları Romanya,
Bulgaristan, Macaristan gibi ülkelerle barış antlaşmalarının yapılmasını çabuklaştırmak ve Yunanistan’da Rusya’nın da desteğiyle başlamak
üzere olan iç savaş olarak değerlendirmektedir. Paris Barış Konferansı
kararları Yunanistan Parlamentosu’nda büyük bir sevinçle karşılanmış,
Atina’da büyük gösteriler yapılmış ve adalar üzerine Yunan bayrakları
atılmıştır
Başbakan Çaldaris bu karar üzerine Paris’teki 4 büyük devletin
dışişleri bakanlarına teşekkür telgrafları göndermiştir
İtalya’da ise Rodos ve 12 Ada’nın Yunanistan’a verilmesi konusunda bir memnuniyetsizlik görülmemektedir
Bu dönem Türk basınında belki de İtalya, Almanya ve İngiltere’nin elindeyken yarattığı sorunlardan dolayı; Rodos,12 Ada ve Meis’in zayıf Yunanistan’a devri olumsuz bir hava yaratmamıştır.
Sonuçta, Paris-İtalyan Barış Antlaşması, 10 Şubat 1947’de İtalya dahil olmak üzere 21 ülke tarafından imzalanmıştır. Paris-İtalyan
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Barış Antlaşması’nın 14.maddesi ile 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın
15.maddesi kapsamında Türkiye tarafından İtalya’ya devredilmiş olan;
Rodos, 12 Ada (Stampalia, Kalki, Skarponto, Kazos, Piskopis, Misiros,
Kalimnos, Leros, Patnos, Lipsos, Simi ve Kos) ve Meis bitişik adacıklarıyla birlikte “silahsızlandırılarak ve öyle kalması şartıyla” Yunan
egemenliğine verilmiştir
İngilizler Yunanlılara Verdi
Paris-İtalyan Barış Antlaşması’nın imzasından sonra Rodos, 12
Ada ve Meis adasındaki İngiliz askeri idaresi 1 Nisan 1947’de Yunan
askeri idaresine devredilmiştir.
Yunanistan 1948’de bu adaları 12 Ada (Dodecanese) adı altında
kendi topraklarına dahil etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı işgal ve mağduriyetleri kendi
lehine kullanan ve harbin galipleri tarafından desteklenen Yunanistan’ın
toprak talepleri böylece karşılanmış ve Rodos ve 12 Ada’da yaklaşık
389 yıllık Türk egemenliği ve 35 yıllık İtalyan hakimiyeti sona ermiş
oluyordu. Rodos ve İstanköy Türkleri yeniden “tabiyet değiştirmek
veya öz topraklarını terk etmek” gibi birbirinden acıklı seçeneklerle
karşı karşıya kalıyorlardı. 9. Türkiye’nin Paris-İtalyan Barış Görüşmesi
ve Menteşe Adaları’nın Yunanistan’a Verilmesine İlişkin Tutumu İkinci
Dünya savaşını Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çelişkiler sonucunda yarattıkları bir sorun olarak değerlendirerek, kendine has bir
tarafsızlık politikası takip eden ve Müttefikler ve Mihver’in baskılarına
rağmen savaşa girmeyen Türkiye, savaşın sonunda Birleşmiş Milletler’e dahil olmak.
Paris Barış Antlaşması Madde:14:
1. İtalya işbu antlaşma ile aşağıda belirtilen 12 ada(Dodecanese
islands)’yı tüm egemenliği ile Yunanistan’a terk eder: Stampalia(Astropalia), Rhodes(Rhodos), Calki(Kharki), Scarpanto ,Cassos (Casso),
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Piscopis(Tilos), Misiros(Nisiros), Calimnos(Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos(Lipso), Simi(Symi), Cos(Kos) ve Castellorizo ve bitişik
adacıklar.
2.Bu adalar silahsızlandırılacak ve öyle kalacaklardır.
3.Bu adaların Yunanistan’a devriyle ilgili usul ve teknik şartlar
Birleşik Krallık hükümeti ile Yunanistan hükümeti arasında anlaşma ile
karar verilecektir ve bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en
geç 90 gün içinde yabancı birliklerin çekilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
23 Şubat 1945’de Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Savaş sonunda Boğazlar ve Doğu Anadolu’da toprak talepleri sebebiyle ağır bir Sovyet baskısı altında olan ve uluslararası arenada siyasal
yalnızlık içinde bulunan Türkiye, Rodos ve 12 Ada üzerindeki meşru
haklarını Dünya kamuoyuna duyuramamıştır.
Sovyet baskısına karşı ABD ve müttefiklerden destek aramak zorunda kalan Türkiye, Ege Denizi’nde Yunan ve ABD donanmaları ile
birlikte tatbikat yaparak, Sovyetler Birliği’ne gözdağı vermeye çalışmaktadır. Türk Hükümeti sonraki yıllarda, Rodos ve 12 Ada hakkında
bu dönemde izlenen politika sebebiyle eleştirilmiş, beceriksizlikle ve
bu adaları elden kaçırmakla itham edilmiştir.
Cengiz Orhonlu, Türkiye’nin 12 Ada dolayısıyla görüşmelere katılmak istediğini ancak bu adaların Yunanistan’a verilmesi keyfiyetinde
çekimser kaldığını, böylece Türk hükümetinin adalar üzerindeki Yunan
hakimiyetini tanımaktan kaçınmış olduğunu belirtmektedir
Oysa Yunanistan bu dönemde çok önemli iç ve dış sorunlarla
karşı karşıyadır. Arnavutluk ve Bulgaristan’la süren sınır sorunları ve
1949’a kadar sürecek iç savaş ülkede istikrarı ortadan kaldırmıştır
Bu adaları ilhaka hazırlanan Yunanistan Türkiye ile karşı karşıya
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gelmek istememektedir. İtalya ise kendi iç ve dış meseleleriyle fazlasıyla meşgul olduğundan adaların Yunanistan’a verilmesine razıdır. Hatta
Washington’daki İtalyan büyükelçisi hükümetinin bu konudaki niyetini
açıklamıştır
Paris-İtalyan Barış Antlaşması’nın 88. maddesi, İtalya ve Arnavutluk ile savaş durumunda olan ancak konferansa katılamayan devletlere bu anlaşma açısından “ortak devlet” muamelesi yapılmasına
olanak vermektedir. Türkiye İtalya’ya savaş ilan etmemiş olduğu için
bu maddeden faydalanamamış ve Paris- İtalyan Barış görüşmelerinde
imzacı olarak yer alamamıştır. Bu durum gelecek yıllarda Yunanistan
bu adaları silahlandırmaya başladığında Türkiye’nin yaptığı itirazlara
Yunanistan’ın Türkiye’nin Paris-İtalyan Barış Antlaşması’nın tarafı olmadığı biçiminde karşılık vermesine zemin hazırlayacaktır
Türkiye hükümetinin bu görüşmeler esnasındaki tutumuyla ilgili
olarak, Cüneyt Arcayürek, eski dışişleri bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil’i kaynak göstererek, Türkiye’nin İngiltere tarafından adalar
konusunda Paris Barış Konferansı’na davet edildiğini, bu konuda yazılı
belgenin fotokopisinin Çağlayangil’e verildiğini, Türk Hükümeti’nin
bu konferansa katılmak istemediğini ve sonunda adaların Yunanistan’a
verildiğini ifade etmiştir
Erkin hatıralarında, Türk Hükümeti’nin toplantıya katılmak için
girişimde bulunulmaması talimatına rağmen, Paris Barış Konferansı’ndan gelen Menteşe Adaları’nın Yunanistan’a bırakılacağı haberleri üzerine, İngiliz ve ABD büyükelçileri ile görüşerek, Anadolu kıyılarına en
yakın olan adaların Türkiye’ye devri suretiyle adil bir paylaşım önerdiğini, bir süre sonra İngiliz Büyükelçi tarafından kendisine; adalar konusunda ABD ve Sovyetler Birliği’nin anlaşmaya vardığı, Sovyetlerin
Boğazlar konusunda bir taleple ortaya çıkmasına yol açmamak için bu
adaların silahsızlandırılarak Yunanistan’a bırakıldığı cevabının verildiğini ifade etmektedir
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Yunanistan böylece yüzyıllık emelini kuvvetli hamileri sayesinde
gerçekleştirmiş oluyor ve Ege coğrafyasında Yunanistan lehine ve Türkiye aleyhine aşırı bir dengesizlik meydana geliyordu.
Bu dengesizlik ve Yunanistan’ın devam eden aşırı yayılma istekleri sonucunda Ege’de egemenlik ihtilafları çok geçmeden meydana
çıkmaya başlayacaktır. 1996 yılında meydana gelen “Kardak Krizi”,
Ege’deki temel sorunun “egemenlik sorunu” olduğunu açıkça ortaya
koyacak ve Türk kamuoyunda Ege sorunları bambaşka boyutlar kazanacaktır
Bugün Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait olan adalar, egemenliği
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası hukuk
çerçevesinde yapılan anlaşmalarla İtalya ve Yunanistan’a devredilen
adalardan ibarettir. Kurumahmut-Başeren tarafından yapılan bir çalışmaya göre; Ege Denizi’nde büyük bir kısmı Menteşe Adaları bölgesinde olmak üzere egemenliği devredilmemiş durumda bulunan 150’den
fazla ada, adacık ve kayalık mevcuttur.
Tarihi gelişim süreci içinde Yunanistan’a devredilmeyen bu ada,
adacık ve kayalıklarda bugün Türk egemenliğinin devam ettiği değerlendirilmektedir
Menteşe Adaları üzerindeki Osmanlı egemenliği, fethedildiği
1522’den İtalyan işgaline uğradığı 1912 yılına kadar kesintisiz olarak
devam etmiştir. Trablusgarp savaşı esnasında İtalya tarafından Mayıs
1912’de işgal edilen Rodos ve 12 Ada, Uşi Antlaşması hükümlerine aykırı olarak Osmanlı Devletine iade edilmemiştir. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın 15.maddesi ile Menteşe Adaları’ndan Rodos
ve Meis dahil olmak üzere toplam 14 adedi ismen sayılarak İtalya’ya
devredilmiştir.
İki savaş arası dönemde eski Roma İmparatorluğu’nu yeniden
ihya etmeye çalışan ve Akdeniz’i Mare Nostrum (Bizim Deniz) diye
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adlandıran Faşist İtalya hükümeti tarafından tahkim edilerek silahlandırılan bu adalar, Anadolu’nun güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle Genç
Türkiye Cumhuriyeti için sürekli endişe konusu olmuştur.
İkinci Dünya savaşında İtalyan egemenliğindeki Menteşe Adaları, Eylül 1943’de İtalya’nın savaş dışı kalması sonrasında, Müttefikler
ve Mihver tarafından Türkiye’nin kendi yanlarında savaşa katılmasını
etkilemek maksadıyla yürüttükleri bir harekât silsilesine maruz kalmıştır. Özellikle Rodos’un ele geçirilmesi mücadelesi ve bu harekâtın sonunda Müttefiklerin başarısızlığı, Churchill’in Türkiye’yi savaşa sokma çabalarında sonun başlangıcını işaret etmektedir.
Almanlar tarafından işgal edilen Menteşe Adaları savaşın sonuna
kadar Almanların kontrolünde kalmıştır. Savaşın sonuna doğru, Almanlar Balkanlar ve Ege’yi terk ederlerken, adalardan bazılarını Türkiye’ye
devretmeyi teklif etmişler, ancak bu teklifle ortaya çıkan fırsattan Türk
Hükümeti; İngiltere’nin karşı çıkması, Sovyet tehlikesi gibi sebeplerle
ve savaşa girmemiş olduğu için ganimetten faydalanamayacağı mülahazaları ile müzakere dahi etmeden reddederek yeterince faydalanamamıştır.
Sovyetler 1944 Sonbaharında Balkanlarda hızla ilerleyerek; Romanya ve Bulgaristan’a girmişlerdir. Bu durum karşısında İngiltere de
Yunanistan’a kuvvet çıkarmaya başlamıştır.
Bu dönemde Sovyetler Birliği ile ilişkileri oldukça gergin olan ve
tehdit altında olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile dayanışmasını
göstermek üzere Kasım 1944’de Rodos ve 12 Ada üzerinde hiçbir talep
ve iddiası olmadığını açıklamıştır. İkinci Dünya savaşında Müttefikler ve Mihver devletlerinin baskılarına rağmen savaşa iştirak etmeyen
Türkiye, savaşın sonunda Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.
Savaşın sonuna doğru Boğazlarda üs ve Doğu Anadolu’dan toprak isteyen Sovyetler Birliği’nin yoğun baskısı altında kalan Türkiye, Menteşe
Adaları üzerindeki meşru haklarını yeterince savunamamıştır.

252

Ülkü Ocakları • Eylül 2020

İsmail Burak TATLI

Sovyet baskısına karşı yalnız kalan, ABD ve müttefiklerden destek aramak zorunda kalan Türkiye, bu dönemde ABD ve İngiltere’nin
Yunanistan’a destek vermeleri sebebiyle, adaların Yunanistan’a verilmesi kararına karşı çıkamamıştır.
Paris-İtalyan Barış Antlaşması ile Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması kapsamında İtalya lehine hükümranlık hakkından vazgeçmiş
olduğu Menteşe Adaları, halkının çoğunluğunun Rum olması gerekçesine dayanılarak, plebisit yapılmasına bile gerek görülmeden Yunanistan’a devredilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’nın Anadolu kıyılarına yakın adaların
askerlikten tecrit edilmesi hükmüne paralel olarak, bu adaların silahsızlandırılması ve öyle kalması hükmü koyulmuştur.
Böylece Lozan Barış Antlaşmasıyla Ege’de kurulmuş olan TürkYunan dengesi Türkiye’nin aleyhine değişmiştir.
İkinci Dünya savaşı esnasında önce İtalya’nın ve daha sonra Almanya’nın saldırısına uğrayan ve savaş sırasında yaşadığı mağduriyeti
en iyi şekilde kullanan Yunanistan, ABD ve İngiltere’nin de yardımlarıyla Paris-İtalyan Barış Antlaşması kapsamında Rodos, 12 Ada ve
Meis’in İtalyanlardan alınarak kendisine verilmesi sonucunda emeline
ulaşmıştır.
ABD ve İngiltere’nin bu kararı almasındaki en güçlü gerekçe bu
adaların yerli halkının çoğunlukla Rum olmasıdır. Gerçekte bu dönemde özellikle Rodos ve İstanköy’de kayda değer bir Türk nüfusu da yaşamaktadır.
Diğer yandan, Türkiye’nin savunma ihtiyaçları ve jeopolitik konumu bu kararı alırken göz önüne alınmamıştır. Türkiye ise İtalya tarafından kendisinden zorla alınan bu adaların egemenliği konusunda
karar verilen bu görüşmelere gözlemci olarak dahi iştirak edememiştir.
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Rodos ve 12 Ada’daki Türk-Müslüman varlığında daha önce İtalyan işgali sonrasında önemli azalmalar meydana gelmekle birlikte, adalardaki Türk nüfusu özellikle Yunanistan’a verildikten sonra dramatik
bir şekilde azalmış, birçok Türk Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.
Türkiye ile tam bir vücut teşkil eden ve Anadolu’nun mütemmim
cüzlerinden ibaret olan Menteşe Adaları’nın Türkiye için önemi aslında
buraların sadece Yunanistan’ın eline geçmesi ve silahlandırılması meselesi değildir. Bu adaların emperyalist bir devlet tarafından ele geçirilmesi durumunda, bu devlet tarafından Ortadoğu ve Asya’ya yapacağı
bir harekât için üs olarak kullanılması tehlikesidir.
Anadolu’nun güvenliği kıyısında bulunan adalardan başlamaktadır. Yunanistan için bu adaların kendi ana kıtasının savunulması için
böylesine stratejik bir önemi yoktur çünkü adalar Yunan ana karasından
oldukça uzaktadır. Diğer taraftan Yunanistan bu adaları savunabilmek
için gerektiği kadar kuvvetli olmadıktan başka, bu adaların savunulması bakımından Türkiye kadar hassas değildir.
1996 yılında meydana gelen “Kardak Krizi” sonrasında Ege’deki
temel sorunun “egemenlik sorunu” olduğunu açıkça ortaya çıkmış ve
Türk kamuoyunda Ege sorunları bambaşka boyutlar kazanmıştır.
Son yıllarda İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada ve
Meis) Adaları 309 ÇTTAD, XVII/34, (2017/Bahar) yapılan çalışmalarda Ege Denizi’nde büyük bir kısmı Menteşe Adaları bölgesinde olmak
üzere egemenliği devredilmemiş durumda bulunan 150’den fazla ada,
adacık ve kayalığın mevcut olduğu ortaya koyulmuştur.
Son Söz
Bugün Türkiye, Akdeniz’de bir beka mücadelesi ortaya koymaktadır. Tarihten ders alarak geleceğin stratejik planlarını inşa etmektedir.
Bu mücadele Yüce Türk milleti ve Türk devletinin Misak-ı Milliye gi-
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den yoldaki emin adımlarının işaret fişeğidir. Şunu kesin bir şekilde ifade ediyorum ki, bu yoldan asla ama geri dönüş yoktur, artık, tarih coğrafyaya dar gelmektedir. Ve büyük Turan ülkümüze giden yolda bütün
hedeflerimizi gerçekleştirmeden yüce Türk milletine durmak yoktur.
(Bu yazı, 9 Eylül Üniversitesi’nin ‘12 Ada, Rodos ve Meis’ başlıklı geniş araştırmasından faydalanılarak hazırlanmıştır)
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İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü - 09 Eylül 2020

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN AHMET
YIĞIT YILDIRIM’IN “İSTIKLAL İÇIN
KARARLIKLIK YÜRÜYÜŞÜ” SONRASI
YAPMIŞ OLDUKLARI KONUŞMA

9 EYLÜL 2020

Tarihi kahramanlıklarla dolu Büyük Türk Milleti,
Vatanımızın ve Milletimizin teminatı kıymetli dava arkadaşlarım,
Değerli basın mensupları,
Hepinizi en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Bugün İzmir’de, düşmanın denize döküldüğü, kurtuluş mücadelemizin şanlı şehrinde, ay-yıldızlı bayrağımızın altında tarihten
aldığımız şuur ve gururla toplanmış bulunuyoruz.
Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz “İstiklal için kararlılık” yürüyüşünün
gayesi; Yüce Türk Milletinin, milli meselesi olan 12 ada sorununu
ortaya koymak; ülkemizin adalar üzerindeki hakkını, bütün dünyaya
haykırmaktır.
1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalara Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır.
Bu, kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bunun sonucu olarak, 12
Ada’nın hukuki statüsü temelden dinamitlenmiş, uluslararası antlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir.
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Bugüne kadar ki diplomatik temaslar ve uzlaşma çabaları işe
yaramamış, fayda sağlamamıştır. Yunanistan geçmişte olduğu gibi,
gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla karaktersizliğini gün yüzüne çıkarmış; ikiyüzlülük ve alçaklıkta yine tavan yapmıştır.
Yunanistan’ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur.
Yükselen tansiyonun bölgede çatışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek olan husus Yunanistan’ın bundan sonraki tutumudur.
Yunan hükümeti aklını başına almalıdır. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır.
Hukuksuz bir şekilde elinde bulundurduğu adalar üzerinden,
Türkiye’nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme
küstahlığı gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; Yüce Türk
milletinin her ferdi, sefer için hazırlıklıdır; teyakkuzdadır ve tarihi
hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır.
Buradan yani Gündoğdu meydanından şunu açıkça ifade ediyoruz ki; Bu yürüyüş Ege ve Akdeniz’de çevremizi kuşatmak isteyen küstah Yunanistan’a ve etrafında yer alan muhasım odaklara
karşı Türk milletinin/gençliğinin bir uyarısıdır.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK öncülüğünde Sakarya’da
ezdiklerimiz; nihayetinde Afyonkarahisar’dan önümüze katıp, İzmir’den denize döktüklerimiz, anlaşılan tarihten hiçbir ibret almamıştır.
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifadesiyle;
“Yunanistan’ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır.”
Şunu herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız
yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı denize dökeceğimiz yer yine Ege olacaktır.
Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur. Yüce
Türk Milleti bu noktada kararlıdır, Milli Yemin ’inden asla ama asla
vazgeçmeyecektir. Gerektiğinde şanlı tarihinden ve kahraman ecdaÜlkü Ocakları • Eylül 2020
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dından aldığı ilhamla gözünü budaktan sakınmayacak, dalını kıranın
ağacını kökünden sökecektir.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylediği şu sözler çok
mühimdir. “Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve
Adaları geri alacağım. Selanik dâhil Batı Trakya’yı Türk Hudutları
içine katacağım.” demiştir.
Bizim imanımız, inancımız, tamdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hedef ve gayesini gerçekleştirecek olan Türk Gençliğidir. Türk gençliği önüne çıkarılan engelleri tek tek yıkacak, Misak-ı
Milliye ve Büyük Turan ülküsüne kavuşacaktır.
Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatlarıyla bir araya gelerek, Yüce Türk milleti adına yaptığımız, “İstiklal İçin
Kararlılık Yürüyüşümüz” bu şuurun ve inanmışlığın tezahürüdür. Bu
yürüyüşün hayırlara vesile olmasını diliyor, bugün bu meydanda toplanarak gücümüze güç katan siz muhterem dava arkadaşlarıma, değerli
vatandaşlarımıza ve kıymetli basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
Hepiniz sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.
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Ülkü Ocakları Dergisi hem yazanın hem
okuyanın öğrenci olduğu bir okuldur.
Bilge Lider Devlet Bahçeli
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