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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Tanzimat ifadesi siyâsî anlamda Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat
programı ve bunun uygulandığı dönem için kullanılır. Sözlükte “düzenlemek, sıraya koymak,
ıslah etmek” anlamındaki tanzîm kelimesinin çoğulu olan tanzîmât literatürde “mülkî idareyi
ıslah ve yeniden organize etme” manasında kullanılır, ayrıca bu düzenlemelerin yapıldığı
dönemi nitelendirir. Son araştırmalar genellikle, 3 Kasım 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı
Hümâyunu ile (Tanzimat Fermanı) başlatılan dönemin ilk icraatlarının 1830 yılına kadar geri
götürülebileceğini ortaya koymuştur. Tanzimat’ın ilanından sonra bir diğer önemli hadise
Meşrutiyet'in ilanıdır. Meşrutiyyet kelimesi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı
siyasî literatüründe “anayasalı ve meclisli saltanat-hilâfet rejimi” karşılığında kullanılmıştır.
Türkçe literatürde, Kânûn-ı Esâsî’nin ilân edildiği 23 Aralık 1876’dan Meclis-i Mebusan’ın
geçici olarak tatil edildiği 13 Şubat 1878 tarihine kadarki döneme I. Meşrutiyet; meclisin
yeniden toplanmaya davet edildiği 23-24 Temmuz 1908’den saltanatın ilga edildiği 1-2
Kasım 1922 tarihine kadarki döneme de II. Meşrutiyet denmektedir. Bu süreçte eğitim başta
olmak üzere, sosyal, kültürel, felsefî ve daha pekçok alanda değişim, dönüşüm ya da
başkalaşım yaşanmış, genel anlamdaki bu değişiklikler kimi zaman olumlu kimi zaman da
olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu dönem tarihçilerin, eğitim ve bilim
tarihçilerinin olduğu kadar sosyoloji ve felsefe sahalarının da vazgeçilmezleri arasında yer
almaktadır. Elinizde bulunan bu ders notu bu döneme 'düşünce tarihi' açısından yaklaşacak,
ortaya çıkan fikir akımları, temsil gücü yüksek aktörler üzerinden bu dönem irdelenecektir.
Ancak gerek hacim, gerekse bölüm olarak sınırlı olmak zorunda olan bu ders notu bütün fikir
adamlarına yer verme imkânı tanımadığından, burada ancak sınırlı sayıda isim derlenmiştir.
Fakat girişten sonraki ilk altı bölümde daha geniş olarak gerek yapılan çalışmalara ve isimlere
yer verilmiş gerekse bu sosyal ve siyasi hadiseler ele alınmıştır.
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1. BATILILAŞMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Batılılaşma Süreci

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

"Batı kültürü" kavramından ne anlıyorsunuz?
Kültürümüz üzerinde Batı etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Batılılaşma süreci

Osmanlı Devleti’nde
Batılılaşma sürecinin nasıl
başladığını, nasıl bir
harekete ve devlet
politikasına dönüştüğünü
ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar





Garp (Batı)
(Garplılaşma) Batılılaşma
Modernleşme
Değer

5

Giriş
Günümüz Türkçesinde Batılılaşma (Garplılaşma) tabiri, genel olarak Batı ülkeleri
dışında kalan toplumlarda, özel olarak da Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet
Türkiye’sinde Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşabilmek için gerçekleştirilen siyasî, sosyal
ve kültürel hareketleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ancak Osmanlıların Batı’ya
yönelişinin başlangıcından beri öncelikle askerî ve eğitim müesseselerini içine alan değişme,
başkalaşma ve gelişmelere, bir taraftan sosyal olayların karakteri, diğer taraftan Osmanlı
Devleti'nin tarihî özelliği ve coğrafî konumu dikkate alınarak birçok isim verilmiştir. XVIII.
yüzyılın başlarında teceddüd veya ıslahat, daha sonra tanzimat olarak adlandırılan hareketler,
İstanbul'un çeşitli kesimlerindeki farklı yaşayış biçimlerini de ifade etmek üzere asrîlik,
asrîleşme gibi benzer kavramlarla da anlatılmaya çalışılmıştır. Osmanlıların son yılları ve
Cumhuriyet’in başlarında gözlenen gelişmeler Batılılaşma hareketini ifade edecek bir tarzda
muasırlaşma, muasır medeniyet seviyesine ulaşma gibi tabirlerle de anlatılmış, dildeki
sadeleştirme gayretiyle zamanla bunun yerine çağdaşlaşma deyimi benimsenmiştir.
Bazı araştırmacılar Batılılaşma kavramı yerine çağdaşlaşma veya modernleşme
kavramlarını kullanmayı uygun görüyorlarsa da çağdaşlaşma Doğu - Batı farkı olmaksızın
bütün toplumlar için geçerli bir harekettir ve farklı toplumların birbirlerinden bazı sosyal ve
kültürel müesseseleri alması şeklindeki bir hareketi anlatmaktadır. Ayrıca modernleşme ve
çağdaşlaşma kavramları Batılılaşma kavramında olduğu gibi kültürel ve sosyal değer
ifadelerinden daha çok teknik, teknolojik, prodoktif, rantabl, rasyonel gibi ilk bakışta herhangi
bir manevî değer ifade etmeyen, nisbeten nötr ve daha çok maddî gelişmelere yönelik bir
anlam taşımaktadır. Bu anlamda çağdaşlaşma veya modernleşme kavramları, yenileşme ve
değişme hareketlerinin vazgeçilmez olanıdır; bütün milletler için söz konusu olup tarihin
bütün devirlerinde görülen bir olgudur. Bu bakımdan Türk tarihinde özellikle Tanzimat'tan
günümüze kadar yapılagelen değişiklik ve yenilikler için çağdaşlaşmadan çok Batılılaşma
deyimi uygun düşmektedir.
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1. Batılılaşma Süreci1
Batılılaşma hareketinin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde en yoğun bir şekilde
tartışıldığı II. Meşrutiyet döneminde kendilerine Garpçılar adını veren bir grup ortaya
çıkmıştır ki bunlar konu üzerinde yoğun bir tartışmayı başlattıkları gibi daha sonra kurulan
yeni Cumhuriyet'in resmî ideolojisinin de önemli unsurlarını ortaya çıkarmışlardır.
Günümüzdeki Türk toplumu üzerinde de etkileri süren bu hareketin son iki safhası Osmanlı
Batılılaşması ile doğrudan ilişkili ve onun bir sonucu olmakla beraber ortaya çıkardığı
değişiklik bakımından daha da önemlidir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, idarî ve askerî sıkıntılarla karşılaşması devletin
yöneticilerini ıslahat tedbirleri almaya sevketmiştir. Ancak genellikle yapıldığının aksine bu
ıslahat tedbirlerini bir çeşit Batılılaşma başlangıcı olarak görmek yanlış olur. Genç Osman,
IV. Murad ve Köprülüler devrindeki ilk ıslahat girişimleri, Batı'nın taklidi gibi bir düşüncenin
tamamıyla dışında ve imparatorluğun meselelerine bütünüyle kendi iç dinamiği çerçevesinde
çözümler bulma düşüncesini taşımıştır. Bunun ötesinde Osmanlı üst tabakaları ve yöneticileri
Batı kültürüne karşı küçümseyici bakış açılarını sürdürmüşlerdir. Nitekim bu dönemde
kaleme alınan, ıslahatı konu alan ve aralarında Koçi Bey Risalesi gibi oldukça ün kazananları
da bulunan eserlerde Batı'nın taklidi alanında herhangi bir ifadeye rastlanmaz ve problemlere,
her şeyin düzen içinde olduğu eski dönemlerdeki kuralların uygulanması ile çözüm bulunması
sürekli bir biçimde önerilir.
Bundan sonraki safha ise imparatorluğun Batı ile ilgilenmeye başlaması biçiminde
ortaya çıkmıştır. Özellikle Lâle Devri süresince Batı kültür ve müesseselerine yoğun bir ilgi
vardır. Damad İbrahim Paşa tarafından Paris'e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi'ye verilen talimatta, "Fransa'nın vesâit-i umrân ve maârifine dahi lâyıkıyla kesb-i ıttıla
ederek kâbil-i tatbîk olanların takrîri" ifadesi göze çarpmaktadır. Nitekim Mehmed Çelebi,
çok değişik bulduğu bu yapının görünürdeki özelliklerini ortaya koymaya çalıştığı gibi
beraberinde Paris'e giden oğlu Said Mehmed Efendi de İstanbul'da matbaa kurmak için ilk
girişimleri başlatmıştır. 1730-1731 Patrona Halil İsyanı ile sona eren Lâle Devri'nin ardından
da Batı ile temaslar sürdürülmüştür. I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamid dönemlerinde
bilhassa Batı'nın askerî usullerinin uygulanması çabalarına ağırlık verilmiş, Batı ile olan
temaslar sıklaşmış ve daimî elçiliklerin kurulması yaygınlaşmıştır. Bu girişimin "Avrupa
kaidesi" çerçevesinde hareket etme fikriyle ortaya konulması ilginçtir. Nitekim Osmanlı
metinlerinde söz konusu gelişme, "Avrupa'nın terakkiyât-ı cedîdesi ve Devlet-i Aliyye'nin
vakt ü hâli iktizâsınca düvel-i Avrupa ile peyda olan revâbıt-ı adîde düvel-i Avrupa
kaidesince sefaret usulünün vaz' ve tesisi" biçiminde anlatılıyor. Nihayet III. Selim
döneminde Batı ile temaslar arttırıldığı gibi özellikle askerî alanda Batılılaşma çabalarına
büyük bir hız verilmiştir. Bu hususta özel görevle Paris'e gönderilen İshak Bey aracılığıyla
bizzat Fransa kralından Fransızlar'ın söz konusu alandaki fikri sorulmuş ve bir dizi mektup
teati edilmiştir. Ancak bütün bu çabaların, temelde askerî bakımdan büyük bir çöküntü içinde
olan bir devletin yöneticilerinin bu çöküntüye çare bulmanın ötesinde büyük bir yapı
değişikliğini tasarlamadığı da bir gerçektir. Batı ile geliştirilen ilişkiler sonucunda buradaki
1

M. Şükrü Hanioğlu, Batılılaşma (Giriş), DİA, V, 1992, s. 148-152.
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değişik içtimaî yapı ve kültürle karşılaşan Osmanlı seçkinlerinin geçirdiği zihniyet
değişikliğinin yakın tarihte yaşanılan büyük toplumsal değişimin hazırlayıcısı olduğunda
şüphe yoktur. Bu ilişki sonrasında Batı ile temasa geçen başka sosyal yapılarda olduğu gibi
Osmanlı toplumunda da Batı'yı tanıdığı için kendisini diğer toplum unsurlarının önünde gören
ve kendisine öteki kesimleri eğitme, değiştirme ve yönlendirme vazifesini atfeden bir
seçkinler grubu ortaya çıkmıştır.
Bu kimseler ilk merhalede çok değişik bir yapı karşısında bulunduklarını farketmişler
ve hemen bunun sonrasında bu değişik yapının üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Bu durum
Ebûbekir Ratib Efendi'nin sefaretnâmesinde bir aşağılık kompleksi olarak ortaya konulurken
başka bir yazıda galip Avusturyalı bir subay ile konuşturulan mağlûp hayalî Osmanlı
zabitinde Batı'nın üstünlüğünü kabul ve öğrenme arzusu şeklinde, Viyana'ya tahsil için
gönderilen Osmanlı matematikçisinin kitabının önsözünde ise Osmanlılar'ın bilimi Batı
dillerinde öğrenmelerinin gerekliliği biçiminde ortaya çıkıyordu. Batı ile temasa geçenlerin
hepsinin üzerinde birleştikleri nokta, Batı'yı taklit etmek dışında bir çarenin kalmamış olduğu
idi. Bundan sonra kaleme alınan çeşitli yazma eserlerde ve en ünlüsü herhalde Mustafa Sami
Efendi'nin Avrupa Risalesi olan matbu kitaplarda Avrupa ve kültürü mutlak bir üstünlük
olarak ele alınırken mevcut iç yapı gerilik sebebi olarak takdim edilmiştir.
Bu şekilde başlatılan üçüncü merhale iç yapının yerine Batı tarzı bir yapının
geçirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu hiç şüphe yok ki Osmanlı tarihindeki en hassas
zihniyet değişikliklerinden biridir. Bu yaklaşım bir dizi çok önemli sonuç ortaya çıkarmıştır.
İlk olarak arzu edilen yeni yapıya yönelim toplumda yeni dengelerin ortaya çıkmasını
sağlamış, belirtilen özelliklere sahip bir seçkinler grubu toplumda klasik usullerle seçkin olma
yollarını tedricî bir biçimde kapatmaya başlamıştır. İkinci olarak kendilerini münevver sayan
bu yeni seçkinlerle onların aydınlanmaya muhtaç gördükleri kitle arasındaki farklılık
inanılmaz derecede artmıştır. Üçüncü olarak Batılılaşma'ya karşı çıkan kitle ile seçkinler
arasında birinci grubun dindarlik-dinsizlik, ikinci grubun ise ilericilik-gericilik olarak
gördükleri bir çatışma başlamıştır ki bu çatışma Osmanlı ve daha sonra Cumhuriyet dönemi
Türk toplumunun uzun süre temel zihniyet problemi olma özelliğini taşımıştır. Burada Batılılaşma yanlısı seçkinlerin Batı'nın üstünlüğüne sebep olarak "ilim ve fünûn"u görmeleri
Osmanlı-Türk düşüncesinde biyolojik materyalizmin ağırlık kazanması sonucunu
doğurmuştur. Dördüncü olarak Levuis'in The Muslim Discovery of Europe adlı eserinde de
işaret ettiği gibi hıristiyan grupların Batılılaşma sonrasında müslümanlara göre toplumdaki
rolleri daha hızlı ve olumlu bir değişikliğe uğramıştır ki bunda azınlıklar lehine dışarıdan
yapılan maksatlı müdahalelerin önemli derecede tesiri olmuştur. Nihayet beşinci ve çok
önemli bir sonuç, Osmanlı seçkinlerinin siyasî yapıyı da Batı esaslarına göre yeniden
düzenlemeleri ve milletlerarası ilişkilerde Batı ile bütünleşme arzusunu benimsemeleridir.
Batı ile temasların başlamasından sonra Batı kültürünün üstünlüğü konusundaki
yaklaşım inanılmaz bir hızla Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü tarafından
benimsenmiştir. "Terakkiyât-ı cedîde" dönemin sihirli deyimi haline gelmiş, zihniyet
alanındaki bu değişimle birlikte sanattan edebiyata, giyimden mimariye kadar Batılılaşma
yanlısı bir değişme meydana gelmiştir. Ahmed Midhat Efendi Osmanlı toplumunda en çok
kullanılan kelimenin "alafranga" olduğunu belirtirken buna işaret etmek istemişti. Burada
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dikkat edilmesi gereken nokta Batı yanlısı bu değişime olumlu değer atfedilmesidir. Nitekim
bir süre sonra bir Osmanlı mizah dergisinde biri alaturka, diğeri alafranga kıyafetli iki hanım
arasındaki konuşma karikatür biçiminde verilirken birinci hanım diğerinin kıyafetini ahlâkî
açıdan eleştirmekte, buna karşılık o da, "Bu asr-ı terakkide asıl sen utan kıyafetinden" şeklinde bir cevap vermektedir. Burada kıyafetteki değişmenin terakkiye uyma biçimindeki bir
değer kategorisi içinde sunulması son derece önemlidir. Nitekim bu yeni yaklaşım, aydınların
ve idarî kadroların Batılılaşma'nın değil, onun ne ölçüde ve hangi alanlarda
gerçekleştirileceğinin tartışılmasına başlamaları sonucunu doğurmuştur. Batılılaşmayı
reddeden ve onun sosyal yapı içerisinde çok önemli sorunlar yaratacağını ileri süren seçkinlerin genel seçkin kitlesi içerisindeki oranları çok düşük bir seviyeye inmiştir. Bu sahada
verebileceğimiz dikkate değer bir örnek, Osmanlı seçkinlerinin okudukları kitaplar alanında
Batılılaşma'nın yarattığı etkidir. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ansiklopedist akımın en önemli
temsilcisi olan Münif Mehmed Paşa ve arkadaşlarının çıkardığı Mecmûa-i Fünûn, Şevval
1280 tarihinde kurulması düşünülen bir kütüphane için bağış talebinde bulunduğu zaman beş
üst düzey yönetici kitaplarını hediye etmişlerdir. Toplam 126 cilt eser içinde Bacon,
Shakespeare, Montesquieu, Helvetius külliyatından Adam Smith ve La Fontaine'in kitaplarına
kadar Batılı yazarlarca kaleme alınmış örnekler bulunmasına karşılık İbn Haldun'un
Mukaddime'si ile Kavâid-i Osmâniyye dışında hiçbir yerli ve Doğu eserine rastlanmamaktadır.
Siyaset alanında dinî gelenekçilikle siyasî liberalizmi beraber yürütmeye çalışmakla
itham edilen bir kesim daha vardı ki Avrupa âdet ve düşüncelerinin taklitçileri tarafından,
getirilmek istenen yeni seçkinciliğe ulaşamayan kişiler olarak değerlendirilen bu kesim Yeni
Osmanlılar diye adlandırılmaktaydı. İslâmî siyasî değerlerle Batı tipi yönetim biçimlerini
telife çalışan bu zümrenin görüşlerini yansıtan en önemli eserlerden biri olan Akvâmü'lmesâlik fî ma'rifeti ahvâli'l-memâlik adlı kitabın yazan Tunuslu Hayreddin Paşa gibi yönetici
düşünürlerin fikirleri dahi Batılılaşma'yı daha genel anlamda düşünen kimselerce sert
eleştirilere mâruz kalmış ve bu tenkitler rağbet görmüştür. Şemseddin Sami Bey'in Güneş
mecmuasındaki makaleleri bu tenkitlerin en önemlileri olarak gösterilebilir. Kültürel alanda
da klasik ifadelendirme ve sanat biçimlerinin yerini belirgin bir şekilde Batılı olanlar almaya
başlamıştır. Ancak kültürel alanda en önemli sonuçların eğitim sisteminde Batı tipi eğitim
müesseseleri kurulması ile ortaya çıktığı söylenebilir. Nitekim bu kurumlar, Batı kültürünü
eskiden olduğu gibi sınırlı seyahatlerle tanıyan az sayıdaki seçkinlerin yerine bu kültür
değerleriyle yetişen bir seçkinler grubu yetiştirmiştir. Bu grup Batı ile evvelce tanışanlardan
çok daha kuvvetli bir biçimde kültür düzeyinde Batı'yı kendi toplumlarına mal etme arzusu
taşımışlardır. Toplumu bu şekilde algılama ve onu değiştirme isteği bu seçkinler grubunu
toplumsal gelişme ve değişmeyi bir çeşit ilericilik - gericilik mücadelesi olarak kabule
yöneltmiş ve Batılılaşma taraftarları bu noktadan itibaren kuralları din tarafından belirlenen
bir yapıda yeni bir sosyal dengeyi kurabilmek için İslâmiyet'in toplumda oynadığı rolü ikinci
plana düşürmeye çalışmışlardır. Bu istek özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren
Osmanlı aydınları nezdinde çok yoğun bir biyolojik materyalizm cereyanının yayılması
sonucunu doğurmuştur. Şüphesiz bu sebeple bilhassa II. Abdülhamid döneminde bir yandan
Batı tipi müesseseler kurulurken öte yandan bu merkezlerde yaygınlaşan biyolojik
materyalizm cereyanına karşı tedbir alınmak istenmişse de bu kurumlar, yaşadıkları düzenle
değer çatışmasına giren ve içinden çıktıkları sosyal gerçekliğin tamamıyla dışında bir diğer
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gerçekliği hayal eden fertler yetiştirme işlevi görmüşlerdir. Bu noktadan itibaren de
Batılılaşma ve yaşanılanın dışında bir sosyal düzen kurma fikri eğitimle seçkinlik kazanan
kitlenin temel arzusu olmuştur. Jön Türkler'in Batı tipi bir yönetim biçimi yani anayasa ve
temsil kurumları istemeleri onların muhalefetinin yalnızca bir cephesini teşkil etmektedir. Bu
kimselerin aynı zamanda Büchner'in eserlerini Madde ve Kuvvet adıyla Türkçe'ye tercüme
ettiklerini unutmamak gerekir. Sabahaddin Bey, "Medeniyyet-i Garbiyye ile münasebete
giriştiğimizden beri memleketimizde bir întibâh-ı fikrî gözüküyor, bu münasebetten evvel
cemiyetimiz bir hayât-i fikrî ihtiva etmiyordu" derken Batı'nın emperyalist ve yayılmacı
politikalarına en sert bir biçimde karşı çıkan ve bu alandaki en önemli eserlerden La Faillite
morale de la politique Occidentale en Orient’nın (Ziyad Ebuzziya tarafından Batının Doğu
Politikasının Ahlâken İflası adıyla tercüme edilerek basılmıştır; İstanbul 1982) yazarı olan
Ahmed Rızâ Bey, Brezilya’da olduğu gibi pozitivizmin şekillendirdiği bir toplum ve ülke
şapka ile rahatlıkla dolaşılır bir hale gelmedikçe geri dönmemeyi düşünüyordu. Burada
önemli olan nokta bu kimselerin, ılımlı Batılılaşma yanlıları gibi problemin esasını teşkil eden
Batı bilim ve teknolojisinin imparatorluğa naklini ya da Avrupa güçleriyle olumlu ilişkiler ve
Avrupa dengesinin parçası olarak milletlerarası ilişkilerde rol almayı arzulamanın ötesinde,
Osmanlı dünyası için tamamen yabancı olan ve sosyal onay ve uzlaşma sağlanması imkânsız
bulunan yeni bir değerler sistemi kurmak istemeleridir.
II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı toplumunda Batılılaşma konusundaki fikirlerin
sistematik hale getirilerek kapsamlı ve etkili olduğu bir devre olma özelliğini taşımaktadır.
Siyasî olarak kısa aralar dışında önce iktidarı denetleyen, sonra ele geçiren ve nihayet ülkeyi
bir tek parti rejimi altında yöneten Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti (Partisi) temelde
Batılılaşma hareketini olumlu karşılayıp özellikle hukuk düzeninde Batılılaşma yolundaki
cereyanı hızlandırmışsa da çok radikal bir tavır içine girmemiştir. Meselâ Mecelle Komisyonu
böyle radikal bir sonuç gerçekleştirmemiş. Hukûk-ı Aile Kararnamesi ise telifçi bir karakter
arzetmiştir. Ziya Gökalp'in "yeni hayat" ve muasırlaşma fikri, Batılılaşma düşüncelerinden
etkilenmekle beraber telifçi pek çok özellik taşımaktadır. Bu dönemde Batılılaşma alanındaki
fikirler, Garpçılık adı verilen bir düşünce hareketi tarafından ortaya konulmuştur.
Meşrutiyetin ilânının hemen sonrasında Mehtab dergisinde (kapatıldığı dönemde Şebtâb
adıyla da çıkmıştır) bu alanda ilk tartışmalar başlatılmıştır. 1911'de Doktor Abdullah Cevdet
tarafından İstanbul'da yayımlanmaya başlanan İctihad mecmuası bu düşünce hareketinin
merkezi haline gelmiştir. Başta Abdullah Cevdet, Kılıçzâde Hakkı ve Celâl Nuri beyler olmak
üzere materyalizm, pozitivizm, Darvinizm, Freudizm gibi Batı'daki sivri akımlara kendilerini
kaptıran pek çok yazar, Osmanlı toplumunun gerek yapısal problemlerin gerekse bu
problemlere bağlı siyasî meselelerin çözümü için topyekün Batılılaşma dışında bir çaresinin
bulunmadığını iddia etmişlerdir. Bu kimselere göre temel mesele "Asyaî kafalar"ın
Batılılaştırılmasıdır. Garpçılar, bu temel değişim gerçekleştirilmeden yapılacak ıslahat veya
değişikliğin bir sonuç getirmeyeceğini savunmuşlardır. İctihad başyazarı, "Biz Avrupa'ya
gitmezsek Avrupa bize gelecek" şeklindeki anlatımı ile bu noktaya işaret etmek istemiştir.
Garpçılar'a göre Batı ile onun dışındaki sosyal yapılar arasındaki ilişkiler güçlü ile zayıf,
zengin ile fakir arasındaki ilişkilere benzemekteydi. Batılılaşma'nın hangi düzeyde
gerçekleştirilmesi gerektiği tartışmasında Garpçılar klasik tezlerin ötesinde bir fikri ortaya
atarak fert düzeyindeki bir değişikliği arzu ediyorlardı. Nitekim bu dönemde fert düzeyinde
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Avrupa âdâb-ı muaşeretini yayma konusundaki girişimler Garpçılar'ın temel çabalarından
birisi haline geldi. İctihad'daki yayınların yanı sıra bilhassa Yirminci Asırda Zekâ
mecmuasının resimler yardımıyla Avrupa âdâb-ı muaşeretini benimsetme yolundaki
gayretlerini özellikle belirtmek gerekir. Garpçılar, Batılılaşma hareketi önünde engel olarak
gördükleri din kurumuna ve geleneksel değerlere karşı da büyük bir mücadele başlatmışlardır.
Bu alanda, Hollandalı Reinhardt Dozy'nin Essai sur l'histoire de l'islamisme adlı kitabının
Abdullah Cevdet tarafından Târih-i İslâmiyet adıyla Türkçe'ye çevirilmesi olayında görüldüğü
gibi bir yandan doğrudan dine yönelik eleştiriler ortaya konulurken diğer yandan dinin
belirlediği sosyal yapıda ortaya çıktığı iddia edilen problemler tartışılmış ve Batılılaşma ile
bunlara çözüm bulunacağı ileri sürülmüştür. Geleneksel değerler alanına gelince Garpçılar
bunların, ister dinden kaynaklansın isterse kaynaklanmasın, sosyal gelişmenin önünde büyük
bir engel teşkil ettiğini savunuyorlardı.
Garpçılar'ın kitaplarında ve başta İctihad olmak üzere çeşitli dergilerde yazdıkları
makalelerde Batı'daki din karşıtı cereyanlardan basmakalıp alınan fikirlere dayanılarak sürekli
bir biçimde geleneksel değerlerden tamamen arınmış, din kurumunu bir bâtıl itikadlar bütünü
olarak gören ve bunların yerine Batılı değerleri ikame eden bir tipin profili çizilmiştir. Israrla
işlenen bu tipler bazan bir hoca ile tartışan materyalist tıbbiye talebesi, bazan da halkı eğitmek
gayreti içinde Avrupa'da tahsilde bulunan bir genç olmaktadır. Bu tiplerin en çarpıcı ve etkili
biçimde ortaya konulduğu yazı dizileri, Kılıçzâde Hakkı Bey'in "Dinsizler" ve "Yûnus Hoca
Hikâyeleri" başlığı ile kaleme aldıklarıdır. Meselâ birinci dizide tamamen Batı değerlerini
benimseyen bir ailenin hayat tarzı ve geleneksel yapı içerisinde yaşayan diğer insanlara göre
elde ettiği avantajlar ele alınmaktadır. Burada çizilen ideal tip de, belirtildiği gibi, içinden
çıktığı sosyal gerçekliğin dışında ve üstün olduğuna inanılan bir diğer gerçekliğin değerlerini
benimsemekte ve bununla da kendi toplumunu normal gelişiminin çok ötesinde bir hızla ve
olumlu bir biçimde değiştireceğine inanmaktadır.
Nihayet Garpçılar yeni bir ahlâka sahip kılmak istedikleri ferde girişimci bir karakter
vermek istemektedirler. Bunun yanı sıra dergilerinde klasik Yunan düşünürlerinden
başlayarak pek çok materyalist düşünürün fikirlerini tanıtmışlardır. Aynı zamanda dinden
bağımsız bir ahlâk anlayışının benimsetilmesi için Sanfani gibi yazarların eserleri Türkçe'ye
çevrilmiştir.
Bu inançla Garpçılar Batılılaşma konusunda bir de o döneme kadar görülmemiş
sistematik bir plan hazırlamışlardır. 1912 yılında yazılan ve gerek yerli gerekse yabancı pek
çok yazar tarafından Abdullah Cevdet'e atfedilen bu taslak gerçekte Kılıçzâde Hakkı Bey tarafından kaleme alınmıştır. Planın ilk maddesi, hanedan mensuplarının ve özellikle şehzadelerin
eğitimiyle ilgili olup burada Avrupa ülkelerinde olduğu gibi genç şehzadelerin orduda görev
almaları istenmektedir. İkinci maddede modern Batılı değerlerin geleneksel değerlerin yerini
nasıl alması gerektiği konusunda ilginç bir teklif yapılmakta ve binaların üzerine asılan "Yâ
Hafız" levhalarının altına bir de sigorta şirketinin levhasının asılması önerilmektedir. Üçüncü
maddede önemli bir istek olarak Bizanslılar'ın başlığı olarak tanımlanan fesin terkedilmesi,
yerine yeni bir milli başlığın alınması ve askerî kalpakların dahi değiştirilerek eski Türkler'in
kullandıkları başlıklara benzer, fakat çağın "nezaket"ine uygun bir başlık kabulü
önerilmektedir. Dördüncü maddede kadınlara çeşitli hakların verilmesi ve dinî makamların bu
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konuya karışmamaları istenmektedir. Aynı konuyu ele alan beşinci maddeden sonra altıncı
madde ile tekke ve zaviyelerin ilga edilmesi, bir sonraki madde ile de medreselerin
kapatılarak yerlerine Batı yöntemlerine göre eğitim veren kurumların tesisi talep edilmektedir.
Geleneksel alışkanlıkların terkedilmesi gereğine işaret eden sekizinci madde sonrasında
dokuz ve on birinci maddeler yeni bir ahlâk telakkisi oluşturma etrafındaki teklifleri ele almakta, onuncu madde ise cemiyetlerin yönetime dair işlerle ilgilenmemelerini önermektedir.
On ikinci madde, meşihatta yapılacak bir reform ile bu makamın modernleşme taraftarlarının
destekçisi durumuna getirilmesini teklif etmektedir. On üçüncü madde orduda yapılması
düşünülen ıslahat hakkındadır. On dördüncü maddede bütün mezheplerin tek bir mezhep
çatısı altında birleştirilmesi teklif edilmektedir. On beşinci madde dilde yapılması düşünülen
reformu tartışmakta, on altıncı maddede özel girişimin toplumda itici güç olması gerektiği
belirtilmekte, on yedinci maddede geleneksel değerlerin bırakılması yolundaki istekler
tekrarlanmakta, on sekizinci maddede ise kanunlarda çağın gereklerine uygun reformların
yapılması istenmektedir.
Cezaî takibata uğramamak için yer yer gülünç örneklerle işlenen bu yazı dizisinin
önemli bir yanı da daha sonra Cumhuriyet rejiminin gerçekleştirmeye çalıştığı bir düzenin
tasarımı olmasıdır. Batıcılar bu tezleri yüzünden toplumun çeşitli kesimlerinden önemli
tepkiler almışlar ve bilhassa meşihat makamından yapılan müracaatlar sonucunda bu alanda
kaleme alınan yazılar sebebiyle Garpçı yazarlar yargılanmış ve dergileri kapatılmıştır.
Özellikle İslamcı dergiler Batılılaşma yolundaki tezlere karşı yoğun bir muhalefeti dile
getirmişlerdir. Nitekim bu muhalefet Garpçılar üzerinde de etkisini göstermiş ve
Batılılaşma'nın sınırı, ölçüsü, yöntemi, gayesi vb. konulardaki tartışmalar onları ikiye
bölmüştür. Balkan savaşlarının Osmanlı kamuoyunda meydana getirdiği radikalleştirici tesir
Batıcılar'ın tezlerinde de benzer bir etkiyi doğurmuş, bu da aralarında büyük bir ayrılığa yol
açmıştır. Bu şartlar altında Celâl Nuri Bey İctihad mecmuasında "Şîme-i Husûmet" başlıklı
bir makale yazmış ve Batı'nın Osmanlı toplumuyla hiçbir zaman dost olmadığını ve bundan
dolayı Batılılaşma'nın Batı'ya rağmen sürdürülmesi gerektiğini iddia etmiştir. Aynı
mecmuanın bir sonraki sayısında bu yazıya cevap veren Abdullah Cevdet ise bu görüşün
tamamen yanlış olduğunu, Osmanlılar'ın Batı'nın bir talebesinden başka birşey olmadıklarını
belirtmiş ve bir tek medeniyet bulunduğunu, bunun da Avrupa medeniyeti olduğunu,
dolayısıyla bunun gülü ve dikeni ile alınmasının elzem olduğunu ileri sürmüştür. Bu tartışma
sonrasında söz konusu fikirler etrafında ikiye ayrılan Batıcılar'dan "tam Batıcılar" eskiden
olduğu gibi İctihad mecmuasında tezlerini dile getirirken "kısmî Batıcılar" Celâl Nuri Bey'in
liderliğinde Serbest Fikir dergisindeki yazılarında tam Batıcılığın Osmanlı Devleti'nin Batı'nın
bir uydusu durumuna gelmesinden başka bir anlam taşımadığını belirtmişler ve bu alanda bir
sınır çizilmesinin gerekliliğine işaret etmişlerdir. Celâl Nuri Bey bu dergideki yazılarında
geleneksel değerlerden olumlu olanların seçilerek bunlardan faydalanma yollarının
bulunmasını istemiştir.
II. Meşrutiyet dönemindeki Batılılaşma faaliyetleri incelendiğinde Garpçılar'ın, siyasî
olmaktan oldukça uzak ve temelde fertte yeni bir ahlâk anlayışı gerçekleştirilecek sosyal
değişim projesi ortaya koymuş oldukları görülmüştür. Nitekim daha sonra Garpçılar'ın bir
bölümü Kurtuluş Savaşı'na destek olurken diğer bölümünün İstanbul hükümetleri tarafından
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önemli makamlara getirilmeleri, onların temel meselelerinin siyasî mücadele olmadığını
göstermektedir. Ayrıca İttihat ve Terakki de özellikle yasal alanda Batılılaşma yanlısı çabalar
içinde olmakla birlikte Garpçılar'in temel yayın organı olan İctihad'ın yayın faaliyetini
durdurmuştu. 1. Dünya Savaşı sırasında en önemli yayın organlarının kapatılmış olması bu
akımın faaliyetine büyük darbe vurmuştur. Bunun yanı sıra savaş şartlarının ve örfî idare
makamlarının bu şartlar içinde sakıncalı kabul ettiği neşriyata izin vermemesi de bu
kimselerin eylemlerini asgariye indiren bir diğer sebep olmuştur. Bu yüzden savaş yıllarında
Garpçılar'ın Celâl Nuri Bey'in Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuasındaki makaleleri ve
Abdullah Cevdet Bey'in İkdam gazetesindeki kısa süreli başyazarlığı dışında bir yayın
faaliyeti olmamıştır.
Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan yeni siyasî yapının temel dayanaklarından birisini
de Batıcılık alanındaki fikirler meydana getirmiştir. Bu durum, II. Meşrutiyet döneminin ünlü
Garpçılar'ının yeni rejimdeki mevkileriyle de gözlemlenebilir. Kılıçzâde Hakkı Bey ve Celâl
Nuri Bey yeni dönemde mebus olmuşlardır. Abdullah Cevdet de bizzat M. Kemal Atatürk
tarafından kabul edilip Elazığ mebusluğu gündeme gelmişse de kişiliği hakkındaki olumsuz
tesbitler bunu imkânsız hale getirmiştir.
Yeni rejim kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nun bağlı bulunduğu değerler sistemiyle
bütünleşme zorunda saymadığı, ayrıca demokratik kamuoyu kaygısı da taşımadığı için
Batılılaşma konusunda çok daha radikal adımlar atmıştır. Tanzimat'tan beri süren ikili yapılar
tesisi fikri ve eskinin yanında yeniyi yaşatma davranışı tamamen terkedilmiş ve her alanda
tam bir Batılılaşma çabası başlatılmıştır. Cumhuriyet rejimi ulaşılması gereken hedef olarak
da "muasır medeniyet" şeklinde tavsif ettiği Batı medeniyetini göstermiştir.
Garpçılar'ın II. Meşrutiyet döneminden itibaren ileri sürdükleri görüşlerden pek çoğu
Cumhuriyet döneminde uygulama alanına konmuştur. Fert düzeyinde Batı değerlerini kabul
ettirme yolunda önemli ve sert tedbirlerle desteklenen girişimler yapılmış, "Şapka İktisâsı
Hakkındaki Kanun"da en belirgin biçimde görüldüğü gibi bu alanda daha önce yapılmamış
uygulamalar ortaya konulmuştur. Başta Abdullah Cevdet'in yayımladığı Mükemmel ve
Resimli Âdâb-ı Muaşeret Rehberi olmak üzere Avrupa âdâb-ı muaşeret kitaplarından
uyarlanan pek çok rehber de bu dönemde yayımlanmıştır.
Eğitim alanında tamamen Batı usulleriyle çalışan müesseseler kurulmuştur.
Zikredilmesi gereken bir diğer büyük değişiklik, 1928 yılında Arap harfleri yerine Latin
harflerinin kullanımının kabulüdür. Hukuk alanında da en önemli değişiklik, hiç şüphesiz
1926 yılında İsviçre medenî ve borçlar kanunlarının kabulü olmuştur. Garpçılar'ın toplumda
İslâmiyet'in oynadığı rolleri ikinci plana geçirmek alanındaki fikirleri de yeni rejimin
uygulamalarından birisini teşkil etmiştir. Bu dönemde en ünlüleri Le Bon Şans (Descartes)
olan pek çok eser maarif bütçesinden yapılan destekle Türkçe'ye çevrilmiştir.
Cumhuriyet rejimine geçiş ile bilhassa tek parti ve şeflik yönetiminin sonuna kadar.
Batılılaşma resmî ideolojinin önemli bir parçasını teşkil etmiştir. Batılılaşma hareketine
yönelik nisbeten bağımsız ve tenkitçi bakış açıları, Cumhu-riyefin Takrîr-i Sükûn Kanunu'na
kadar olan dönemindeki yazılar istisna edilirse, 1950 sonrasında ortaya konulmaya
13

başlanmıştır. Bu alanda zikredilmesi gereken en önemli tenkitler, Mümtaz Turhan'ın
Garblılaşmanın Neresindeyiz adlı eseriyle Ali Fuat Başgil'in medenî kanun ile ilgili
makaleleridir.
Batılılaşma hareketinin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki etkileri
ve sonuçları düşünüldüğünde bu çabanın yaşanılan sosyal değişimin çok önemli bir
belirleyicisi olduğunda şüphe bulunmamaktadır.
Batılı devletler karşısındaki mağlubiyetin tezahürü olarak ortaya çıkan batılılaşma
süreci Osmanlı Devletinin son dönemlerinden itibaren hem devlet politikalarında hem de
kültür, edebiyat ve düşünce alanlarında takip edilebilmektedir.
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Uygulamalar
1.
Batılılaşma süreci Osmanlı Devleti’nde ideolojik bakımdan ne gibi
değişikliklere yol açmıştır. Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Batılılaşma nedir? Açıklayınız

2.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’ndeki batılılaşma hareketlerini düşünce dünyasını
merkeze alarak tartışınız.
3.

Batılılaşma ile modernleşme arasındaki ilişkiyi tartışınız.

4.

Batılılaşma ve küreselleşme arasında ilişki kurulabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile başlayan Batılılaşma sürecinin
Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi’nde geçirdiği dönüşümler genel bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
hangisidir?

"Batılılaşma" kavramının Osmanlı dönemindeki karşılığı aşağıdakilerden

a.

Garplılaşma

b.

Şarklılaşma

c.

Meşrutiyet

d.

Cumhuriyet

e.

Tanzimat

2.
Bazı araştırmacılar Batılılaşma kavramı yerine .............. kavramını kullanmayı
uygun görüyorlarsa da bu kavram, Doğu - Batı farkı olmaksızın bütün toplumlar için geçerli
bir harekettir ve farklı toplumların birbirlerinden bazı sosyal ve kültürel müesseseleri alması
şeklindeki bir hareketi anlatmaktadır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getiilmesi uygundur?
a.

Islahat

b.

İrtica

c.

Sekülerleşme

d.

Çağdaşlaşma

e.

Laiklik

3.
Bu dönemdeki Batılılaşma faaliyetleri incelendiğinde Garpçıların, siyasî
olmaktan oldukça uzak ve temelde fertte yeni bir ahlâk anlayışı gerçekleştirilecek sosyal
değişim projesi ortaya koymuş oldukları görülmüştür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a.

Tanzimat

b.

II. Meşrutiyet

c.

Cumhuriyet

d.

Islahat

e.

Lale Devri

4.
Mümtaz Turhan'ın Batılılaşma haretketlerini değerlendirdiği eserinin adı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.

İslam Medeniyet- Türk Kültürü

b.

Batılılaşma

c.

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

d.

Türkleşmek,İslamlaşmak, Muasırlaşmak

e.

Çağdaş Türkiye

5.
Mustafa Sami Efendi'nin Avrupa ve kültürünü mutlak bir üstünlük olarak
aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
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a.

Avrupa Risalesi

b.

Garp Medeniyeti

c.

Batı Notları

d.

Asrîleşmek

e.

Medeniyet-i Cedîde

Cevaplar: 1)A , 2)D , 3)B , 4)C , 5)A
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2. OSMANLICILIK

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Osmanlıcılık

21

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
olabilir?
2.
3.

Osmanlı Devleti’nin yüzlece yıl ayakta kalmasını sağlayan ideoloji sizce ne
Osmanlı Devleti’nin gayr-i müslim vatandaşlar ile ilişkisi nasıldı?
Osmanlıcılık kavramından ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Osmanlıcılık

Osmanlıcılık akımını siyasî
ve düşünsel bir akım olarak
ortaya koyabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Osmanlıcılık

24

Giriş
1789 Fransız İhtilâli ve Napolyon savaşları sonrasında yaygınlık kazanan tarihî ve
sosyolojik verilere göre çağdaş anlamda millet tanımına giren halkların yaşadıkları topraklar
üzerinde kendi devletlerini kurmak istemeleriyle ilgili faaliyetler özellikle imparatorluk
yapılarını millî devletlere ayrışma tehdidi altına sokmuştu. Osmanlıcılık, XIX. yüzyılın ilk
çeyreğinden itibaren böyle bir gelişmeyi önlemeye yönelik siyasî bir akım olarak ortaya
çıkmıştır. Bu akım, Avrupa’da yayılan milliyetçilik fikirlerini önceleri aynı etnik yapıdaki
unsurların ittihadı şeklinde yorumlayıp bunu bir Avrupa meselesi olarak değerlendirmiş, Sırp
isyanı ve bağımsızlıkla sonuçlanan Yunan isyanından sonra Balkanlardaki Hıristiyan
uyruklarının Avrupa’dan aldığı destekle yoğunlaşan bir şekilde ayrılıkçı temayüller
sergilemeye başlamaları karşısında ise bunun Osmanlı toplum yapısının mevcut hâli içinde
durdurulamayacağını görmüştür. Böylece daha geniş muhtevalı bir Osmanlı kimliği
oluşturulması kaçınılmaz olmuştur. Bu yönelişin bir zorunluluk olduğu fikri neredeyse bütün
Tanzimatçıların ortak görüşüdür.
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2. Osmanlıcılık

2

II. Mahmud’un 1826’da ifade ettiği, “Ben tebaamın müslümanını camide, hıristiyanını
kilisede, Mûsevî’sini havrada farkederim, aralarında başka bir fark yoktur” şeklindeki sözleri
Osmanlıcılık kavramının ana ilkesini teşkil eder. Ancak burada belirtilmesi gereken husus,
Osmanlıcılığın tek başına bir kurtarıcı siyaset olmaktan çok devletin bekası için uygulamaya
konulan eski sistemin değiştirilmesi ve yenilenmesini öngören Tanzimat projesinin toplum
modeli olmasıdır. Tanzimat devlet adamlarının din ve devletin bekası için yegâne yol olarak
niteledikleri bu değişim, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi eski usullerden vazgeçilerek ilim ve
fende gelişmekle kanun ve nizama dayalı hürriyet ve meşvereti esas alan yeni bir devlet ve
toplum yapılanmasını gerekli kılıyordu. Bu çerçevede Sâdık Rifat Paşa’nın “hubb-ı vatan ve
millet ve celb-i te’lîf-i kulûb”; Mustafa Reşid Paşa’nın, “Din ve mezhep farkı tebaanın ancak
şahıslarına müteallik bir iştir”; Fuad Paşa’nın “devletin ve ülkenin herkesin eşitliğine
dayandırılan birliği” ve Âlî Paşa’nın “tebaanın din ve mezhepten başka hususlarda
birbirleriyle kaynaştırılması” gibi ifadelerle izaha çalıştığı yeni anlayış, dönemin metinlerinde
de zaman zaman Osmanlıcılık kavramını tarif eder bir tarzda “imtizâc-ı akvâm ve ittihâd-ı
anâsır” olarak geçmiştir.
İdeolojiler ve milletler çağında Osmanlı Devleti’nin ilk siyasî ideolojisi olan
Osmanlıcılık bir devlet siyaseti tarzında Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar değişik şekillerde
varlığını korumuş, hatta genel olarak Cumhuriyet’e de intikal etmiştir. Ancak uygulanışı
itibariyle I. Meşrutiyet’e kadar olan dönem, II. Abdülhamid dönemi, İttihat ve Terakkî
dönemi olmak üzere üç dönemde değerlendirilebilir. Avrupa siyasetindeki gelişmelere ve
tehditlere karşı Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmaya yönelik siyasal ve pratik bir
tedbir olarak düşünülen ilk dönem Osmanlıcılığı, devletin meşruiyetini dayandırdığı din esaslı
geleneksel yapılanmadan siyasî eşitlik ve hukuk temelli yeni bir yapılanmaya intikali
gündeme getiren bir özellik taşımaktadır. 1839’da ilân edilen ve Osmanlı İnsan Hakları
Beyannâmesi olarak kabul edilmesi gereken Tanzimat Fermanı ayrıca devletin idarî, malî,
hukukî vb. kurumlarının yapılanmasında esaslı değişimlere yol açmıştır. Daha önceki
dönemlerde eyaletlerdeki meseleleri geleneksel “millet” yapılanması içerisinde âdil hükümdar
ve devlet anlayışıyla halletmeye çalışan idare yeni dönemde bu hususa ilâveten devletin can,
mal, ırz ve namusunu koruma taahhüdünde bulunduğu vatandaşlarını ortak bir kimlikte
birleştirmeye engel sayılan aidiyetleri en azından resmî planda göz ardı edecek idarî ve
hukukî değişiklikleri uygulamaya koydu. Bu değişimin yansımaları çerçevesinde hâkim
devlet yapılanması yerini “hâdim devlet”, “millet-i hâkime” de yerini milletlerin eşitliği
anlayışına bıraktı.
1856 tarihli Islahat Fermanı ile sonuçlanan süreçte müslüman ve gayri müslim eşitliği
ilk defa kabul ve ilân edildi. Bu ise şer‘î anayasal uygulamada tam bir kırılma noktası oldu.
İdarede eyalet meclislerine gayri müslimlerin de katılması, din değiştirmenin önündeki
yasakların müslümanlar dahil olmak üzere kaldırılması, misyonerlik faaliyetlerinin serbest
2
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bırakılması, din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alınması, cizyenin terkedilmesi, gayri
müslimlerin de askerliğe kabulü, askerî ve mülkî mekteplerin herkese açık olması, karma
mahkemelerin kurulması gibi değişiklikler bu anlayışın sonuçlarıdır. Ancak ilgili taraflardan
çoğunun bu gelişmeleri benimsemediği de bir gerçektir. Gayri müslimler bunu Türkler’in
devletlerini kurtarmak için başvurdukları bir siyaset olarak gördükleri gibi başta askerlik
muafiyeti olmak üzere eski imtiyazlarını kaybetmiş olmaktan, din adamları da cemaat
içindeki eski mevkilerini yitirmekten endişe ettikleri için buna soğuk dururken Islahat
Fermanı’nın gayri müslimlere müslümanlarla eşit haklar tanıdığını gören müslümanlar da
ecdat kanıyla elde edilmiş olan hâkim millet olma hakkının kaybedildiğini söyleyerek buna
karşı çıktılar. Nitekim fermanın uygulanmaya geçilmesiyle Maraş, Cidde, Balkanlar, Lübnan,
Şam ve Girit gibi yerlerde patlak veren kanlı olaylar beklenen kaynaşmanın kolay
gerçekleşmeyeceğini gösterdi. Cidde’deki olaylar İngilizler’in askerî müdahalesiyle
yatıştırılabildi. Lübnan ve Şam’daki karşılıklı kıtaller başta Fransa olmak üzere Batılı
devletlerin fiilî müdahalesine yol açtı. Bu gelişmeler gayri müslim unsuru daha da
cesaretlendirirken merkezde yeni bir aydın muhalefetinin oluşmasına yol açtı. Bu döneme
kadar Tanzimat bürokrasisinin otoriter bir tavırla oluşturmaya çalıştığı Osmanlı kimliği Yeni
Osmanlı aydınlarının tepkisini doğurdu ve Islahat Fermanı’nın ilân biçimiyle hükümlerine
karşı itirazlar yükseldi. Onlara göre Batılı devletlerin baskısıyla ilân edilen Islahat Fermanı bir
uhuvvet fermanı değil imtiyazlar fermanı idi ve gayri müslimleri daha avantajlı bir konuma
getirmişti. En kısa zamanda bürokrasinin mutlakiyetçi yönetimi yerine meşrutiyetçi bir
yönetime gidilmeliydi. Bu kesimin en tanınmış ismi olan Nâmık Kemal de meşrutî idarenin
Osmanlı kimliğini pekiştireceğini ve devleti parçalamaya yönelik ayrılıkçı hareketleri sona
erdireceğini düşünüyordu. Esas olan, siyasî haklarda ve eğitim alanında eşitlik ve ortak
vatandı.
Siyasal kültüre Osmanlıcılık döneminin bakiyesi olarak giren vatan kavramı aynı
zamanda bir idealin de adıdır. Bu ideal, hangi din ve milletten olursa olsun Osmanlı mülkünde
buluşup vazifesini ifa eden vatandaşların kardeşliği üzerine bina edilir. Irka dayalı bir
ittihadın mümkün olmadığı Osmanlı mülkünde devleti ve müşterek toprağı esas alan bu fikirle
Batı milliyetçiliğindeki millet inşa etme sürecinin vazgeçilmez unsuru olan coğrafya arasında
paralellik açıktır. Osmanlı geleneğinde bu tür bir fikriyatın temelinin bulunmadığı Cevdet
Paşa tarafından şöyle açıklanır: “Avrupa’da gayret-i dîniyye yerine gayret-i vataniyye kaim
olmuş ... Ama bizde vatan denilince askerin köylerindeki meydanlar hatırına gelir”.
Tanzimat’la birlikte devletin uygulamaya çalıştığı müsâvat politikaları, yani “memâlik-i
Osmâniyye’deki müslim-gayri müslim Osmanlı unvân-ı bülendi altında yekdilâne ve
uhuvvetkârâne birleşmesi” kaçınılmaz olarak tebaadan vatandaşlığa geçişi de başlattı. Ancak
İslâm açısından zaruret haliyle izah edilmeye çalışılan bu durum, devlet ricâli ve ulemânın
gayretine rağmen müslüman halk nazarında kolay kabullenilmemiştir. Bu sebeple II.
Meşrutiyet döneminde uhuvvet kavramı birtakım derecelere ayrılarak yeni bir izah tarzına
gidilmiştir. Böylece nesepte, dinde, vatanda ve insanlıkta olmak üzere dört çeşit uhuvvet
belirlenerek Osmanlı gayri müslimleriyle üçüncü ve dördüncü derecelerde uhuvvetin söz
konusu olduğu savunulmuştur. Tanzimat fikri, çağdaş eğitimiyle farklı dinî ve etnik gruplara
mensup gençlere Osmanlılık ülküsünü aşılaması ve bir Osmanlı milleti oluşturması beklenen
Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi (1858) gibi okullarda ve basının kamuoyu oluşturma aracı
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olarak geliştiği 1860’lardan itibaren Basîret ve İttihad gibi gazetelerde devlet destekli olarak
yoğun biçimde işlenmiş, bazan Osmanlı milletlerinin oluşturduğu birlik anlamında “ittihâd-ı
Osmânî”, bazan da Osmanlı kavramının bütün Osmanlı vatandaşlarının kaynaşmasıyla
oluştuğu anlamında “imtizâc-ı akvâm” tabirleriyle zikredilmiş, nihayet 1876 Anayasası’nın 8.
maddesinde resmî ifadesini bularak, “Devlet-i Osmâniyye tâbiiyetinde bulunan efrâdın
cümlesine herhangi din ve mezhepte olursa olsun bilâ istisnâ Osmanlı tabir olunur”
denilmiştir. Şüphesiz bu dönemde Osmanlıcılık ideali, devleti korumak amacıyla artık
özellikle müslüman-Türk unsur tarafından savunulan bir fikir iken gayri müslim unsurlar
Avrupa müdahalelerinden de aldıkları cesaretle bu siyaseti ve kimliği benimsememişler ve
millî emellerini takip etmişlerdir. Nitekim 1870’lerin ortalarına gelindiğinde Balkanlar’da
yaşanan ayrılıkçı gelişmeler Osmanlı siyasetinin beklenen kaynaşmayı sağlamadığını
göstermiştir.
Balkanlar’da elden çıkan topraklar üzerinde oluşan yeni hıristiyan devletlerine ve
yoğun katliamlara uğrayan müslüman halkın muhacereti, bilhassa Anadolu’nun demografik
yapısında müslüman nüfusun yoğunlaşması gibi faktörler, devletin bekasını müslüman unsura
ve İslâm dayanışmasına dayandıran bir siyaset olarak İslâmcılığa yönelen bir gelişmeyi
gündeme getirmişti, böylece Osmanlıcılık büyük ölçüde terkedildi. Bununla birlikte II.
Abdülhamid döneminde Tanzimat’ın en azından müsâvat ve siyasî haklar bahsinde Osmanlıcı
çizgisi korunmuş, resmî planda da vurgulanmaya devam edilmiştir. Basın hayatında da II.
Abdülhamid’e yakın isimlerden meselâ Ahmed Midhat Efendi, Osmanlıcılığı devletin bekası
için hâlâ en emin yol olarak savunmaya devam etmiştir. Osmanlıcılık, II. Abdülhamid
döneminde aynı zamanda muhalefet söylemi olarak da varlığını sürdürmüştür. II.
Abdülhamid’in idaresine karşı müslüman, gayri müslim her sınıftan kişi ve grubun
oluşturduğu İttihat ve Terakkî yapılanması, mensuplarının bundan ne kastettiği farklılıklar
arzetmiş olsa da genelde, “çeşitlilik gösteren Osmanlı halkının millî ve içtimaî inkişafını
siyaseten teşkil etme hedefine ulaşmak için geniş katılımlı bir ittifak arayışı çerçevesinde
Osmanlıcılık siyasetini devamlı şekilde gündemde tutmuştur. Bu şartlarda XX. yüzyıla
gelindiğinde Osmanlıcı ve İslâmcı uygulamaların tecrübeleri sonucunda alternatif bir siyaset
olarak Türkçülük ortaya atıldı. İlk defa Mısır’da Türk gazetesinde yayımladığı seri yazılarla
Akçuraoğlu Yusuf, “Osmanlı memleketindeki müslim ve gayri müslim ahaliye aynı siyasî
hakları tanımak ve vazifeleri yüklemek, böylece aralarında tam müsâvat husule getirmek,
fikirlerce ve dince tam serbestlik vermek, bu müsâvat ve serbestîden faydalanarak söz konusu
ahaliyi aralarındaki din ve soy ihtilâflarına rağmen yekdiğerine karıştırarak ve temsil ederek
Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerindeki Amerikan milleti gibi müşterek vatanla
birleşmiş yeni bir milliyet, Osmanlı milleti meydana getirmek” olarak tanımladığı ve artık
bunun için uğraşmayı beyhude bir yorgunluk diye nitelediği Osmanlıcılığı İslâmcılık ve
Türkçülük ile kıyaslayarak mevcut şartlarda en uygulanabilir siyasetin Türkçülük olacağını
belirtti. Bu değerlendirme lehte ve aleyhte pek çok görüşle birlikte uzun süre tartışıldı.
İttihatçılar’ın mutlakıyet döneminde uzaklaşıldığını iddia ettikleri Osmanlıcılık siyaseti 23
Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte yeniden vurgulandı. Ancak kısa süreli
yaşanan birlik gösterileri ve kardeşlik vaadlerinin ardından Girit’in Yunanistan ve BosnaHersek’in Avusturya-Macaristan tarafından ilhakı ve aynı gün Bulgaristan’ın bağımsızlığını
ilân etmesi, yapılacak seçimlerde gayri müslimlerin eşitlik ilkesi yerine eski imtiyazlarını
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muhafazadaki ısrarı gibi gelişmeler, Osmanlılık idealinin gerçekleşmesinin fiiliyattaki
zorluğunu bir defa daha gösterdi. Bunların da katkısıyla İttihatçılar’da yoğunlaşmaya
başlayan Türkçülük eğilimleri karşısında Osmanlıcılık bu defa İttihatçılar’ın muhalifi olan
siyasî fırkalar tarafından savunulmaya başlandı. Ancak Osmanlılık siyaseti Türkler için
“milliyetsiz kalmak”, Türklük siyaseti ise “Türkleştirmek” olarak anlaşılmaktaydı. Nihayet
1912-1913 Balkan savaşları esnasında yaşanan millî felâket ve ilk fethedilen son Rumeli
topraklarının tamamının elden çıkması Osmanlıcılık söylemlerini kesin olarak sona erdirdi. I.
Dünya Savaşı ve Millî Mücadele döneminde baskın söylemler İslâmcılık ve Türkçülük
üzerinde yoğunlaştı. Ancak Tanzimat’ın Osmanlı milleti tanımı yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde yaşayan herkesi içine alan “Türk milleti” tanımıyla yeni
döneme de intikal etti.
Osmanlıcılık Osmanlı'nın son döneminde devletin zayıflaması ve ülkeyi birarada tutan
motivasyonun tehlikeye düşmesi sonucunda ortaya çıkan sorunları bertaraf etmek için ortaya
çıkmış bir akımdır.
Osmanlıcılık akımı ile "vatan" kavramı Türk siyasî hayatında daha vurgulu bir şekilde
yerini almıştır. Yine bu akımla bağlantılı olarak dolaşıma giren "Osmanlı milleti" kavramı
Cumhuriyet döneminde "Türk milleti" olarak varlığını devam ettirmiştir.
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Uygulamalar
1.
Osmanlıcılık akımının ortaya çıktığı şartlar dikkate alındığında, bu akımın
ilkeleri günümüzde hangi ülkenin sorunlarının çözümünde bir yol gösterici olabilir? Niçin?
Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Osmanlıcılık akımının siyasi işlevi ile düşünsel derinliğini karşılaştırınız.
I: Meşrutiyet’e kadarki dönem açısından Osmanlıcılık'ı değerlendiriniz.
II. Abdülhamit Dönemi açısından Osmanlıcılık nasıl değerlendirilebilir?
İttihat ve Terakkî Dönemi açısından Osmanlıcılık nasıl değerlendirilebilir?
Osmanlıcılık akımına mensup düşünürler kimlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Osmanlı’nın son döneminin kendi bağlamında önemli akımlarından olan
"Osmanlıcılık" ortaya çıkış şartları, siyasi işlevi ve düşünsel derinliği bakımından incelenmiş
ve tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Çağdaş anlamda millet tanımına giren halkların, yaşadıkları topraklar üzerinde
kendi devletlerini kurmaya yönelik faaliyetleri hangi tarihi olaydan sonra hız kazanmıştır?
a.
Tanzimat Fermanı
b.
Islahat Fermanı
c.
Fransız İhtilali
d.
Yüzyıl Savaşları
e.
I. Dünya Savaşı
2.
“Ben tebaamın Müslümanını camide, Hıristiyanını kilisede, Mûsevî’sini
havrada fark ederim, aralarında başka bir fark yoktur.”
Yukarıdaki cümleyi şağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi söylemiştir?
a.
II. Mahmut
b.
II. Selim
c.
Fatih Sultan Mehmet
d.
Yavus Sultan Selim
e.
II. Abdülhamit
3.
1839’da ilân edilen ve Osmanlı İnsan Hakları Beyannâmesi olarak kabul
edilmesi gereken ferman aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Islahat Fermanı
b.
Tanzimat Fermanı
c.
II. Meşrutiyet
d.
I. Meşrutiyet
e.
Kanun-ı Esâsî
4.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde ........ kavramı birtakım derecelere ayrılarak yeni bir
izah tarzına gidilmiştir. Böylece nesepte, dinde, vatanda ve insanlıkta olmak üzere dört çeşit
......... belirlenerek Osmanlı gayri müslimleriyle üçüncü ve dördüncü derecelerde ........ söz
konusu olduğu savunulmuştur.
Yukarıdaki boşluklara getirilmesi uygun olan kavram aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a.
Özgürlük
b.
Eşitlik
c.
Uhuvvet
d.
Bağlılık
e.
Benzerlik
5.
"II. Abdülhamit Dönemi’nde basın hayatında padişaha yakın isimlerden
............., Osmanlıcılığı devletin bekası için hâlâ en emin yol olarak savunmaya devam
etmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisinin getirilmesi uygundur?
a.
b.
c.
d.
e.

Ahmed Midhat Efendi
Celâl Nuri
Prens Sabahaddin
Rıza Tevfik
Bahâ Tevfik

Cevaplar: 1)C 2)A 3)B 4)C 5)A
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3. TÜRKÇÜLÜK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Türkçülük
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türkçülük akımı Osmanlı Devleti açısından nasıl bir problemin çözümünde
öne sürülmüş olabilir?
2.
Bugün "Türkçülük" dendiğinde aklınıza ne geliyor?
3.
Türkçülük akımının temsilcileri kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkçülük

Türkçülük akımını ortaya
çıkış ve gelişim şartları
içinde değerlendirebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Türkçülük
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Giriş
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal
ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nun
ısdarından sonra devlet ricâlinin bir Osmanlı milleti oluşturulması yolundaki çabalarına
rağmen Osmanlı tebaası arasında milliyetçi ve proto-milliyetçi hareketler hız kazandı.
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3. Türkçülük3
Bir genelleme yapılırsa İmparatorluğun hıristiyan tebaası içinde Yunanlılar, Sırplar,
Bulgarlar, Makedonlar ve Ermeniler arasında milliyetçilik cereyanları güç kazanıp bu fikirleri
savunmak amacıyla siyasî örgütler kurulurken müslümanların çoğunlukta olduğu Araplar ve
Arnavutlar’da da kültürel proto-milliyetçilik hareketleri hızlanmaya başladı. İlk grupta yer
alan milliyetçi hareketler, zaman içinde imparatorluktan ayrılıp bağımsız devletler kurma
fikrini ciddi bir seçenek halinde tartışırken ikinci gruptaki akımlar daha ziyade Osmanlılık
kimliğinin sınırlarını zorlamayı, Arap-Osmanlı, Arnavut-Osmanlı benzeri karma kimlikler
oluşturmayı hedefledi. Türkçülük bu ikinci sınıflamadaki hareketlerden biri olarak ele
alınabilir. Ancak Arap ve Arnavut proto-milliyetçiliklerinden farklı biçimde imparatorluğun
devamını sağlamayı birincil amaç kabul eden Türkçü hareket Osmanlı kimliğindeki Türklük
vurgusunu güçlendirmeye çalıştı. Aynı şekilde Gagauzlar gibi çok küçük gayri müslim
topluluklara sahip Türk nüfus için etnik kimliği ön plana çıkaran bir hareket olmamış, Araplar
ve Arnavutlar’da görüldüğü gibi farklı dinlere mensup bireyleri birleştirici bir özellik
taşımamıştır. Bu sebeple Türkçülük hareketi müslüman unsurlarda başlayan proto-milliyetçi
fikir ve siyaset akımları içinde en geç başlayanlardan birini teşkil etmiştir.
Joseph de Guignes’in dört ciltlik Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols et
des autres Tartares occidentaux, &c. avant et dépuis Jésus-Christ jusqu’à present (Paris
1756-1758) ve Arthur Lumley Davids’in A Grammar of the Turkish Language with a
Preliminary Discourse on the Language and Literature of the Turkish Nations: Copious
Vocabulary, Dialogues, A Collection of Extracts in Prose and Verse, and Lithographed
Specimens of Various Ancient and Modern Manuscripts (London 1832) benzeri eserler (ilk
eser daha sonra Mustafa Kemal’i derinden etkileyecektir) XVIII. yüzyılın başlarında Türklük
tanımının yeniden kavramsallaştırılmasına yol açtı. Genç yaşta ölen Davids’in kitabı 1836
yılında annesi tarafından Fransızca’ya çevrilerek II. Mahmud’a ithaf edildi. Osmanlı
Devleti’nde kitabın bazı baskılarında başlığına eklenen Kitâbü ilmi’n-nâfi' fî tafsîli sarf ve
nahv-i Türkî adıyla şöhret kazanan eserin bilhassa dilciler ve Ali Suâvi gibi entelektüeller
tarafından ilgiyle okunduğu anlaşılmaktadır. Davids’in farklı Türk kavimleri için Tatarlar
yerine ortak bir kelime olarak Türk adının kullanılmasını teklif etmesi, kitabına değişik Türk
lehçelerinden örnekler ekleyip bunların aynı dil grubuna mensup olduğunu vurgulaması
Osmanlı entelektüel çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Daha sonra Joseph de Guignes’in
eserinden faydalanan Mustafa Celâleddin Paşa, Les turcs anciens et modernes başlıklı
kitabıyla (Istanbul 1869) ciddi bir entelektüel tartışmayı başlattı. Asıl adı Konstanty
Polklozic-Borzêcki olan Mustafa Celâleddin başarısız 1848 ihtilâli sonrasında Osmanlı
Devleti’ne sığınmış ve müslüman olduktan sonra Türkler’in etnik kökenleri üzerine
çalışmalar yapmıştı. Mustafa Celâleddin Paşa, Türkler’in aslında Avrupalı sayıldığını ve
Tuoro-Aryan ırkından geldiğini, Türkçe ile Latince ve diğer Avrupa dilleri arasında
bağlantılar bulunduğunu ileri sürmüştü. Onun bu fikirleri 1930’lu yılların Türk tarih ve dil
tezleri üzerinde etkili oldu.
Tanzimat döneminin sonuna gelindiğinde Batı kaynaklarının tesiriyle Türkler’in etnik
3
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kökeni, dilleri ve diğer ırklarla ilişkileri üzerine tartışmalar başlamıştı. Yurt içinde Tercümânı Ahvâl ve Basîret gazetelerinde, yurt dışında Yeni Osmanlı yayınlarında meselâ Hürriyet ve
Ulûm dergilerinde kültürel Türklüğe gösterilen ilgi olarak yorumlanabilecek atıflar yapıldı.
Ali Suâvi 1873’te Paris’te basılan Hîve (Le Khiva) adlı eserinde benzer görüşleri dile getirdi.
1868’de İstanbul’da neşredilmeye başlanan Terakkî gazetesi başlığının sonunda “Türk
gazetesi” ibaresini koymuştu. Ayrıca basında Türk ve Osmanlı Devleti için Türkistan benzeri
kelimeler yaygın biçimde kullanılıyordu. Ancak bunların henüz rüşeym halindeki bir kütürel
hareketi dile getiren ilk ifadeler olduğunu belirtmek gerekir. Daha sonra Ali Suâvi’nin bir
Türkçü lider şeklinde tanıtılması gibi çabalar, erken Cumhuriyet döneminde resmî ideoloji
haline gelen Türk milliyetçiliğinin geriye dönük tarih yazımının ürünü olarak mütalaa
edilmelidir.
Kültürel Türkçülüğün hız kazanması II. Abdülhamid döneminde gerçekleşti. Bu
dönemde Macar Türkologları’nın artan çalışmaları, Orhon yazıtlarının Vilhelm Thomsen
tarafından 1893 yılında okunması gibi gelişmeler Türklük araştırmalarına hız kazandırdı, bu
da Osmanlı entelektüelleri üzerinde derin etkiler meydana getirdi. Bu devirdeki Türkçülük
hareketinin ilginç bir özelliği de Rus müslümanlarının tesiridir. Bu alanda bilhassa Gaspıralı
İsmâil Bey’in çabalarına ve 1883’ten itibaren Bahçesaray’da Kırım Türkçesi’yle
yayımlanarak Osmanlı entelektüelleri tarafından okunan Tercüman gazetesinin oynadığı role
değinmek gerekir. Kültürel Türkçülük hareketindeki önemli bir aşama da Süleyman Hüsnü
Paşa’nın Târîh-i Âlem adlı kitabının 1876’da yayımlanmasıdır. Joseph de Guignes’den
etkilenen Süleyman Paşa, değişik Türk kavimlerinin tarihini ayrıntılı biçimde ele alarak
Osmanlı tarih yazımında genel kabul gören tarih metodolojisinin oldukça dışına çıkıyordu.
Kitabın Mekteb-i Harbiyye’de okutulması etkisini daha da arttırdı. Tarihe bu yaklaşım, daha
sonra Mizancı Murad ve özellikle David-Léon Cahun’dan etkilenen Necib Âsım’ın (Yazıksız)
tarih çalışmalarıyla daha da ileri götürülerek Türk tarihini yeni bir çalışma alanı haline getirdi.
Bu dönemde Ahmed Vefik Paşa, Şemseddin Sâmi dil alanında, Ahmed Midhat Efendi
popüler kültür düzeyinde Türkçü fikirlerin yayılmasına ciddi katkılarda bulundular. Aynı
şekilde Bursalı Mehmed Tâhir, Türkler’in İslâm medeniyetinin yükselişindeki rolünü ortaya
koyarken daha sonra “millî şair” unvanını alacak olan Mehmet Emin (Yurdakul) edebiyat
alanında Türkçülüğün gelişmesine öncülük etti. Kendilerini “Türk gazetesi” diye niteleyen
Mîzan ve İkdam başta olmak üzere basın, Osmanlı Devleti dışında yaşayan Türkler,
Türkler’in etnik kökenleri ve Macarlar gibi kavimlerin Türkler’le aynı kökene dayandıkları
gibi konuları ele almak, ayrıca Macar Türkologları’nın yazılarında geçen “turan” ve “turanî”
kelimelerini kullanmak suretiyle kültürel Türkçülüğün tartışılmasında ciddi rol oynadı. Ancak
dönemin sansürü yüzünden siyasî Türkçülük konusunda dışa akseden önemli bir tartışma
yaşanmadı.
Siyasal Türkçülük tartışması, Jön Türk basını diye adlandırılan ve yurt dışı
merkezlerde basılarak Osmanlı vilâyetlerine gizlice sokulan dergilerle başladı. Jön Türk
muhalefetinin ilk yıllarında bilhassa Tunalı Hilmi’nin yazdığı makalelerde imparatorluk
içinde Türk toplumunun hâkim millet olarak kabul edilmesinin gerekliliğine işaret edilmesi,
Türkler için övücü sıfatlar kullanılması dışında ciddi bir kültürel Türkçülüğe rastlanmaz.
Esasen bu dönemde Jön Türklüğün önemli yayın organlarına, Osmanlı ve Meşveret gibi
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Osmanlılık ideolojisine veya İslâmî ilkelere atıfta bulunan isimler verilmişti. 1902’de Paris’te
düzenlenen Osmanlı Hürriyetperveran Kongresi’nin ardından bu toplantıda Sabahaddin Bey
yanlılarının ve Kürtler dışındaki Türk olmayan temsilcilerin oluşturduğu çoğunluğun izleme
kararı aldığı siyasete karşı çıkan Ahmed Rızâ Bey ve kendilerini “icraatçılar” diye adlandıran
küçük Jön Türk organizasyonları kültürel ve siyasal Türkçülük alanında ciddi bir hareket
başlattılar. 1902 Hürriyetperveran Kongresi’nden sonra Ahmed Rızâ Bey yanlıları ile
icraatçılar tarafından gerçekleştirilen koalisyonun yayın organı olarak neşredilen Şûrâ-yı
Ümmet gitgide Osmanlıcılık ideolojisinin sınırlarını zorlayan bir Türkçülüğe kayarken
bilhassa Mısır Jön Türklüğü siyasî Türkçülüğün ilk önemli ürünlerini ortaya koymaya başladı.
Süleyman Vâhid ve Tarsusîzâde Münif beylerin yayımladığı Anadolu dergisi bu alanda ilk
örneklere yer verdi. Ancak bizzat siyasî Türkçülük ideolojisini yaymak için Kahire’de
neşredilen ilk gazete Türk adını taşıyordu. Şerefeddin Mağmûmî, Necmeddin Ârif, Celâleddin
Ârif, Ali Kemal ve Esad beyler tarafından 5 Kasım 1903 tarihinde yayımlanmaya başlanan
derginin ilk sayısındaki “Türk” makalesi mecmuanın “Türkler’in muhâfaza-i hukūku, tehzîb-i
ezhânı, tenşît-i efkârı için te’sis olunduğu”nu belirttikten sonra Türkler’in Macarlar gibi
kavimlerle akrabalığını ve diğer Doğu kavimlerine üstünlüğünü vurguluyordu. Dergiye gelen
çok sayıda mektup, Türk’ün yayımının Rus müslümanları arasında da ilgiyle karşılandığını
ortaya koymaktadır. Yazarlarının Oğuz, Özbek, Tuğrul, Turgut, Kuneralp, Uluğ gibi takma
adlar kullandığı dergide diğer Osmanlı anâsırı için kaleme alınan açık mektuplarda Türkler’in
ırkî üstünlüklerini belirten ifadelere yer verildi. Türk, bu sebeple diğer Osmanlı unsurlarına
mensup entelektüellerle ciddi polemiklere girdi. Bunların belki de en önemlisi el-Menâr ve
Reşîd Rızâ ile olanıdır. Derginin siyasî Türkçü tezleri ve bilhassa İslâmiyet’in Türkler’in
gerilemesine yol açtığı anlamı çıkarılabilecek yorumlar, 1905 yılı Kasım ayında İslâmiyet ile
Türkçülüğün sentezini yapmaya çalışan bir grubun dergiyi daha radikal Türkçülüğü
benimseyen milliyetçilerden tasfiyesiyle sonuçlandı. Ancak Hüseyin Âlî Bey liderliğindeki
yeni idareciler 1906 yılının Haziranında dergiyi yeniden eski neşir heyetine bırakmak zorunda
kaldı. Dergi 1907 Kasımında kapanıncaya kadar siyasî Türkçülüğün gelişmesine büyük katkı
sağladı.
Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyâset” başlıklı çalışmasının Türk gazetesinde
yayımlanması bir tesadüf eseri değildir. Akçura, Osmanlı Devleti’nin önündeki seçenekleri
sıralarken bunların panislâmizm, Osmanlıcılık ve ırk esasına dayanan Türk milliyetçiliği
olduğunu belirtiyor, son alternatifin bunlar arasında en anlamlısı sayıldığına işaret ediyordu.
Zaven ve Vartouhie Nalbandyan’ın Turtsiia i panturanizm adlı risâlelerinde, Akçura’nın
kitabının Türk milliyetçiliği ve turancılık alanında komünist manifestonun Marksizm
üzerindeki rolüne benzer bir etki yaptığını söylemeleri yerinde bir tesbittir. Ali Kemal ve
Ahmed Ferid (Tek) beylerin Akçura’nın tezine karşı verdikleri cevaplar tartışmayı daha da
ateşlendirdi ve siyasal Türkçülüğü imparatorluğun temel entelektüel tartışmalarından biri
haline getirdi. Yusuf Akçura, Türk dergisine yazan eski İttihat ve Terakkî Cemiyeti
üyelerinden biriydi. 1905 yılı sonbaharından itibaren Bahâeddin Şâkir ve Nâzım beyler
muhalefeti yeniden örgütleyip 1906’da Osmanlı Terakkî ve İttihat Cemiyeti adı altında tekrar
teşkilâtlandırdıklarında Akçura gibi pek çok Türkçü bu yeni örgütlenmenin sempatizanı veya
üyesi haline geldi. Bu çok önemli bir gelişmeydi, çünkü Türk herhangi bir siyasal
örgütlenmenin yayın organı değil bir entelektüel yayındı. Osmanlı Terakkî ve İttihat
Cemiyeti’nin siyasî Türkçülüğe yönelmesi, bu ideolojinin temel Jön Türk örgütlenmesinin
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fikrî dayanağı haline gelmesi anlamını taşıyordu. Bu alanda işaret edilmesi gereken bir diğer
önemli etken de Osmanlı Terakkî ve İttihat Cemiyeti’nin yurt dışı şubelerinin Bulgaristan,
Romanya, Kafkasya, Girit, Kıbrıs gibi imparatorluktan ayrılmış ya da muhtariyet kazanmış
bölgelerinde kurulması ve buralarda daha yaygın olan Türkçü fikirlerin bu şubeler aracılığıyla
cemiyet merkezinde etki yaratmasıydı. 1905 Rus İhtilâli sonrasında oluşan göreceli özgür
ortamda Âzerîler, Tatarlar gibi Türk toplumlarının yayın faaliyetine hız vermeleri de bu
gelişmeye etkide bulundu. Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzâde Ali (Turan), Gaspıralı İsmâil gibi
Osmanlı Terakkî ve İttihat Cemiyeti’yle ilişkiyi sürdüren liderlerin Hayat, İrşad, Füyûzat,
Tercümân-ı Ahvâl-i Zaman gibi dergilerde ileri sürdükleri fikirler (Şûra-yı Ümmet ve Türk
gibi dergiler bunlardan bazılarını kısmen yayımlamıştır), Türkçülüğün Jön Türklüğün temel
örgütlenmesi tarafından içselleştirilmesinde önemli rol oynadı. Osmanlı Terakkî ve İttihat
Cemiyeti’nin gizli muhaberatında “Adriyatik denizinden Çin hududuna kadar vâki
memleketler baştan aşağı yalnız bir din ile mütedeyyin değil, bir lisan ile de mütekellim Türk
cinsi ile meşguldür. Afrika ve Hindistan’dan sarfınazar yalnız Türk cinsinden olanlar ittihat
etseler dünyanın en şevketli hükümetini teşkile muktedir olurlar” gibi ifadelerin kullanılması,
Hüseyinzâde Ali Bey’in emeli “Adriyatik denizinden Çin’e kadar olan memâlikten bir ‘Türk
ittihadı’ husule getirmek” olan bir entelektüel şeklinde takdimi bu fikirlerin etkisini ortaya
koymaktadır. Osmanlı Terakkî ve İttihat Cemiyeti, 1907 Eylülünde merkezi Selânik’te
bulunan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşince gerçekleştireceği ihtilâlin merkezini
Makedonya olarak belirledi. Burada girişilecek bir ihtilâl hareketi muhtelif anâsır ve bilhassa
Arnavutlar’ın ciddi desteğine dayanacaktı. Bu sebeple 1907 sonu ile 1908 İhtilâli arasındaki
dönemde Osmanlı Terakkî ve İttihat, Türkçü çizgisini terkederek yeniden Osmanlıcılığı ön
plana çıkaran bir propaganda yürütmeye başladı. Bu amaçla söz konusu dönemde yeniden
kullanılan beyannâmelerdeki “Türk” kelimeleri “Osmanlı” ile değiştirildi ve diğer anâsırı
suçlayan ifadeler sansürlendi.
1908 yılı Aralık ayında bir kısmı II. Abdülhamid döneminde yurt içinde, bir kısmı Jön
Türk olarak Türkçülük hareketinde öncü roller oynamış Ahmed Midhat Efendi, Necib Âsım,
Mehmed Emin, Yusuf Akçura, Ahmed Ferid beylerin önderliğinde kurulan Türk Derneği,
Türkçülüğün yeni dönemde de entelektüel hayata damgasını vuracak bir ideoloji olacağının
ilk işaretiydi. 1911-1912 yıllarında kurulan Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı ise
iktidardaki İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nden aldığı destekle Türkçülüğün entelektüel
tartışmada güçlenmesini sağladı. Türk Ocağı, erken Cumhuriyet dönemine uzanan bir süreçte
etkisi görülen bir kültürel örgütlenme olma özelliği taşır. Türkçülük, İttihat ve Terakkî
Merkez-i Umûmîsi’nde görev yapan Ziya Gökalp ve Hüseyinzâde Ali beyler gibi
entelektüeller aracılığıyla iktidar partisinin ideolojisini derinden etkiledi. Türk Yurdu, Yeni
Mecmua gibi dergiler, Şûra-yı Ümmet ve Tanin gibi gazeteler tarafından yoğun biçimde
tartışılan kültürel ve siyasal Türkçülük, edebiyat alanında da etkili oldu ve Genç Kalemler
(Selânik) gibi dergi ve yayınlarla bu alanda ciddi bir değişimi gerçekleştirdi. Emile
Durkheim’den etkilenen Ziya Gökalp, Türkçülüğün sosyolojik bir çerçeveye oturtulmasınada,
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve Hüseyinzâde Ali beyler Osmanlı Devleti dışında yaşayan
Türkler’i de kapsayan bir Türk dünyası ve Türklük fikrinin kavramsallaştırılmasında, Ömer
Seyfeddin ve Mehmed Emin beyler sadeleştirilmiş dil ve Türkçü edebiyat tezlerinin
oluşturulmasında öncü roller oynadılar. Bunların yanı sıra Türkçülük, Alman tarihçi
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okulundan etkilenerek 1913 sonrasında yürürlüğe konan millî iktisat siyasetiyle ekonomik
tezler de geliştirdi, kapitülasyonlara karşı tavır aldı, yabancı devletler ve muhtelif Osmanlı
anâsırına yönelik boykot hareketlerini örgütledi. 1913 yılına gelindiğinde Türkçülük
sosyolojik, ekonomik, kültürel tezleri olan, yaygın basın desteğine sahip, iktidar partisi
tarafından içselleştirilen bir ideoloji haline gelmişti. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin
Türkçülüğü benimsemesi ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Çok uluslu bir imparatorluğu
idare etme durumunda olan İttihat ve Terakkî Cemiyeti ileri gelenleri Türkçülük ile
Osmanlıcılık ideolojisini bağdaştırmaya çalıştılar ve Türkler’in millî bir ruh kazanarak
imparatorluğu yeniden canlandırmalarının bütün Osmanlı anâsırı için yararlı olduğunu
savundular. Ancak diğer Osmanlı unsurları Türkçülük ideolojisine oldukça mesafeli yaklaştı
ve ciddi tenkitler dile getirdi. 1912-1913 Balkan savaşlarının Osmanlıcılık ideolojisine
vurduğu ağır darbe, Türkçülüğün entelektüel düzeyde daha da güçlenmesine sebep olmakla
birlikte bu ideolojinin Türk tarihçiliği tarafından 1912-1913 sonrasında ortaya çıktığının
savunulması yanlıştı. Balkan Savaşı kayıplarının yol açtığı şiddetli milliyetçi tepkiler ve harbi umûmîye giriş, İttihat ve Terakkî’nin içselleştirdiği Türkçülüğün resmen sahip çıkılan
Osmanlıcılık’tan çok daha etkili olması sonucunu doğurdu. 1914 sonrasında Rusya’nın
dağılacağı yönünde beslenen ümitler, evvelce kültürel boyutta tartışılan pantürkizm ve
turancılık fikirlerinin siyasal boyutta tartışılması neticesini doğurdu.
II. Meşrutiyet’in ardından Türkçü hareketi, temel ideolojik çerçevesi yaygın kabul
görmekle birlikte türdeş olmaktan uzak kalmıştır. Özellikle bu ideolojiyi İslâm ile
bağdaştırma konusunda 1903-1907’de Türk dergisini çıkaran entelektüellerinkine benzer fikir
ayrılıkları yaşanmıştır. Babanzâde Ahmed Naim Sebîlürreşâd mecmuasında neşrettiği ve daha
sonra bir risâle halinde yayımladığı “İslâm’da Da‘vâ-yı Kavmiyyet” başlıklı
değerlendirmesinde Türkçüler’i “hâlis Türkçüler” ve “Türkçü-İslâmcılar” diye ikiye ayırırken
bu farklılığa işaret etmiştir. İlginç olan taraf, Ziya Gökalp başta olmak üzere hareketin önde
gelen ideologlarının Türk’ün 1903-1905 dönemindeki neşriyatına benzer şekilde İslâmiyet’i
Türklüğün gerilemesinin temel sebeplerinden biri olarak gören tezler ileri sürmemeleridir.
Ömer Seyfeddin gibi materyalist düşünürleri hikâyelerinde kahramanlaştıran Türkçüler dahi
açıktan böyle tezler ortaya atmamıştır. Aksine Ziya Gökalp 1913’te Türk Yurdu’nda neşrettiği
“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak” başlıklı çalışmasında, bilhassa İslâm
Mecmuası’nda ve Yeni Hayat kitabında Türkleştirilmiş bir İslâm, “Türk-İslâm harsı” tezini
işlemiştir. Bu yayınlarda İslâm’ın Türkleştirilmesi kadar reforma tâbi tutulması fikri de
işlenmiştir. 1918 Mondros Mütarekesi bir anlamda Türkçü düşüncenin iktidarı kaybetmesi
anlamına geliyordu. Ancak parçalanan bir imparatorluktan Türk ulus-devletine geçiş
sürecinde Türkçülük tabii olarak hayli etkili oldu. Her ne kadar 1919-1922 döneminde Millî
Mücadele liderleri İslâmî bir lisan kullansalar da bunların önemli bölümü Türkçü harekette
yer almış ya da ona sempati duymuş kimselerdi. Bunun yanı sıra Sovyet liderleriyle iyi
ilişkiler sürdürme çabası da Türkçü ve turancı tezlerin açıkça dile getirilmesini önlemişti.
Buna rağmen 1922 sonrasında Türkçülük yeni bir ivme kazanmıştır. Türkçülük düşüncesi
erken Cumhuriyet döneminin ideolojik temellerinden birini oluşturmakla birlikte bilhassa
Türk tarih tezinin gelişimi sonrasında yeni bir şekil almış ve resmî Türk milliyetçiliğine
dönüşen ideoloji İslâmiyet’i Türk ırkının gelişmesinin engellerinden biri olarak öne
sürmüştür. Bu dönemin tezleri, antropolojik temelleri istisna edilirse Türk dergisinin erken
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dönem neşriyatıyla ciddi benzerlikler gösterir.
Türkçülük düşüncesi Osmanlıcılık ve İslamcılık’tan sonra Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda diğer düşünce ve
siyaset akımlarına göre daha etkili olmuş bir akımdır. Bu akım hem süreli yayınlar hem de
belli kuruluşlar vasıtasıyla kendini göstermiştir.
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Uygulamalar
1.
tartışınız.
2.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeler ışığında Türkçülük hareketini
Fransız İhtilali ile ulusculuğun yükselişi arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

II. Meşrutiyet’in ardından Türkçü hareketi nasıl bir döneme girmiştir?
Türk Derneği hangi entellektüellerin önderliğinde kurulmuştur?
Türkçülük hareketinin gelişiminde Batı kaynaklı eserlerin tesirini tartışınız.
Ziya Gökalp'in Türkçülük açısından önemi nedir?
"Kültürel Türkçülük" kavramını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Türkçülük akımının nasıl ortaya
çıktığı ve geçirdiği evrelerle Cumhuriyet Dönemi’ne etkileri düşünce tarihi açısından ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'tan sonra Müslüman unsur üzerinde en geç
etki etmiş akımdır?
a.
İslamcılık
b.
Osmanlıcılık
c.
Türkçülük
d.
Batıcılık
e.
Panislamizm
2.
Üç Tarz-ı Siyaset aşağıdaki yazarlardan hangisinin eseridir?
a.
Ziya Gökalp
b.
Yusuf Akçura
c.
Mehmet Emin Yurdakul
d.
Ahmet Ağaoğlu
e.
Halide Edip Adıvar
3.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi Türkçülüğün edebî, siyasî ya da entelektüel
gelişiminde rol oynamamıştır?
a.
Gaspıralı İsmail
b.
Ömer Seyfettin
c.
Ziya Gökalp
d.
Yusuf Akçura
e.
Said Halim Paşa
4.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Türkçülüğü sosyolojik bir çerçevede ele
almıştır?
a.
Recâizâde Mahmut Ekrem
b.
Baha Tevfik
c.
Abdullah Cevdet
d.
Ziya Gökalp
e.
Celal Nuri
5.
"Kültürel Türkçülük" aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde önem
kazanmıştır.
a.
II. Abdülhamit
b.
IV. Murat
c.
II. Mahmut
d.
III. Selim
e.
Fatih Sultan Mehmet

Cevaplar: 1) C 2)B 3)E 4)D 5)A
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4. İSLÂMCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. İslamcılık
4.1. İslamcılık Fikrinin Ortaya Çıkış Sebepleri
4.2. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde İslâmcılık
4.3. Düşünce Tarihi İtibariyle İslâmcılık Hareketi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

"İslamcılık" kavramı size neler çağrıştırmaktadır?
Çağdaş Türk düşüncesi açısından "İslamcılık" nasıl ele alınmalıdır?
"İslamcılık" akımının günümüze etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İslamcılık

İslamcılık akımının ortaya
çıkışını ve gelişimini Türk
düşünce tarihi açısından
ortaya koyabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar



İslamcılık
İttihâd-ı İslam
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Giriş
İslâmcılık İslâm’ı inanç, düşünce, ahlâk, siyaset, idare ve hukuk bakımından hayata
hâkim kılmak, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm ülkelerini Batı
karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak amacına yönelik bir çözüm arayışı olarak XIX.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı aydınları tarafından dile getirilmeye ve
tartışılmaya başlanmıştır. İlk defa Yeni Osmanlılar arasında gündeme gelen bu ideoloji, II.
Abdülhamid Dönemi’nde faydacı bir politika unsuru olarak değerlendirilmiş, II.
Meşrutiyet’ten sonra ihya ve ıslah çizgisinde bir İslâm düşüncesi şeklinde takdim edilmesinin
yanında alternatif ve modernist bir toplum ve devlet yönetimi projesi olarak Cumhuriyet’in
kuruluşuna kadar varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet Dönemi’nde bu hareketin giderek ilmî
ve kültürel bir ilgi alanı hâline dönüştüğü, 1960’lardan itibaren de adlandırma aynı kalsa bile
mahiyet değişimine uğrayarak yeni bir nitelik ve popüler kimlik kazandığı görülür. Yeni
Osmanlılardan itibaren İslâmcılık hareketi içerisinde yer alan aydınların ilmî ve fikrî
faaliyetleri hukuktan sanat ve edebiyata kadar birçok alanda farklı bir çizgi ve literatürün
oluşmasına yol açmıştır.
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4. İslâmcılık4
XIX. yüzyıla hemen her alanda Batılı devletlerin ağır baskısı altında giren İslâm
dünyasında Avrupa’nın sömürgeleştirme hareketine karşı koyabilmek ve İslâm toplumunun
Batı karşısında gerilediğini hissettiği alanlarda gelişmesini sağlayabilmek için dünya İslâm
dayanışması fikri geliştirildi. İslâm’ın özünde var olan birlik ve kardeşlik ruhunun
Osmanlı’nın temsil ettiği hilâfet kurumu etrafında modern anlamda siyasî ideoloji olarak
formüle edilmesi Tanzimat döneminin aydınları olan Yeni Osmanlılar tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Yeni Osmanlılar İslâmcılığın yanında Osmanlıcılık,
Türkçülük ve Batıcılık gibi akımların ideolojik çerçevelerinin ilk defa tartışıldığı bir kaynak
olma özelliğini de taşımaktadır.

4.1. İslamcılık Fikrinin Ortaya Çıkış Sebepleri
İslâmcılık fikrinin oluşumunu hazırlayan sebepler şu şekilde ifade edilebilir:
1. XIX. yüzyılda müslümanlar eğitim, ilim ve teknoloji alanındaki geri kalmışlıktan
kurtulmak için bir taraftan Batı’nın ilim ve teknolojisini almanın gerekliliği üzerinde dururken
diğer taraftan Batı’nın pozitivist ve materyalist kültürüne karşı kendi inanç ve geleneklerini
koruyup geliştirmek amacıyla bir dönüşüm ve değişim içerisine girmişlerdir. Bunun
sonucunda ortaya çıkan kültürel canlanma ve hareketlilik İslâmcılığın entelektüel zeminini
oluşturmuştur.
2. Tanzimat tecrübesi ve bilhassa Islahat Fermanı’nın getirdiği müslüman-gayri
müslim eşitliğinin sebep olduğu toplumsal huzursuzluk sürecinde kendilerini devletin sahibi
telakki eden müslümanlar, artık “millet-i hâkime” statülerini kaybedecekleri endişesiyle
itirazlarını dile getirirken aynı zamanda yapılanları şeriattan sapma olarak değerlendiriyor,
buna karşı dine sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini söylüyorlardı. Bunun yanı sıra Tanzimat
dönemi boyunca hem eşitlik politikalarının hem de yenileşme çabalarının gereği olarak
özellikle hukuk düzeninde yapılan değişiklikler ve Avrupa’dan iktibas edilen kanunlar halkta
dinî hassasiyetin gelişmesine ve İslâmcı tepkilere kaynaklık etmiştir.
3. XIX. yüzyıl ortaları, Avrupa devletlerinin sömürge siyasetlerinde köklü değişikliğe
giderek İslâm ülkelerinin doğrudan işgal ve ilhakıyla hâkimiyetlerini tesis etmelerinin ivme
kazandığı dönemdir. Endonezya, Orta Asya ve Hindistan bu süreci yaşadı. Bunun üzerine
sömürge durumundaki müslümanlar Osmanlı Devleti’nden yardım talep ettiler. Hilâfet
telakkisinden güç ve ilham alan bu yöneliş, Osmanlı aydınlarının dikkatlerini sınır ötesi İslâm
dünyasının gerçeklerine çevirdi ve bu yöndeki gelişmeler giderek dünya İslâm dayanışması
fikrinin olgunlaşmasını sağladı. O zamana kadar aralarında ciddi bir organizasyon
bulunmayan İslâm milletleri birleşip bir güç oluşturabilirlerse Avrupa’nın ilerleyişi
durdurulabilecekti. Birleşmenin nasıl gerçekleşeceği meselesi dinin millî ve milletlerarası
siyasette aktif rol üstlenmesiyle, dinin temel kavram ve amaçlarının buna uygun yeni bir
Mümtaz'er Türköne, İslâmcılık ( Giriş, Teşekkül Devri ), DİA, 2001, c. XXIII, s. 60-62; Azmi Özcan,
İslâmcılık ( İkinci Meşrutiyet ), a.y., s. 62-65; İlhan Kutluer, İslâmcılık ( Düşüncede ), a.y., s. 65-67.
4
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içerik kazanmasıyla, yani sonuçta dinin ideolojiye dönüşmesiyle halledilecekti. İslâmcılık ilk
defa, bu süreci ve dönüşümü temsil eden ve siyasî niteliği ağır basan bir tez olarak ortaya
çıktı.
Dönüşümün öncüsü olan Yeni Osmanlı hareketinin yapısı bu süreçteki önemli bir
husustur. Düşünce hürriyetinden yola çıkan Yeni Osmanlılar’ın kısa vadedeki hedefleri “usûli meşveret” adını verdikleri demokrasi, “meşrutiyet” dedikleri anayasal düzen ve “şûra”
dedikleri meclistir. Osmanlı toplumu için yeni olan bu hedefe ulaşmada gerekli halk desteğini
sağlamanın ve “Tanzimat diktatörleri”ne karşı muhalefeti güçlendirmenin yolu ise en güçlü
toplumsal dinamik olan dinin temel prensiplerine dayanan bir söylem geliştirmektir. Dinin bir
bakıma siyasî ifade biçimi kazanması anlamını taşıyan bu aşamada kısa sürede alternatif bir
dünya için İslâmcı tezler geliştirilmeye başlanacaktır. Bu anlayış, aynı zamanda merkezî
iktidara hâkim olup bir an önce hedefe ulaşma iddiası taşıdığı için siyasetle İslâmcılığı
birleştirerek Türk tarihinde bundan sonra devam edecek olan bir geleneğin de başlangıcı
sayılmaktadır.
İslâmcılığın ideolojik yapısı doğuş devresinde iki farklı boyutta gelişti. İlk boyutta,
İslâm’ın genel prensiplerini ve evrensel tebliğini XIX. yüzyılın yeni modellerine göre
yorumlayıp formüle eden modern tezler yer almaktadır. İkinci boyut ise yine modern anlamda
bir milliyetçilik olarak sonuçlandırılabilecek tarzda geliştirilen ittihâd-ı İslâm düşüncesidir.
Buradan hareketle İslâmcılık, modern Batı’nın sosyal ve siyasal alanın merkezine yerleştirdiği
birçok yeni kavram ve kurumu dikkate alarak bunları reddetme, kabul etme veya kendi
kavram ve kurumlarıyla telif etme çabası içine girmiştir. Böylece İslâmiyet bu yeni sistemler
karşısında savunulabilecek ve bu yeni formdan evrensel tezler, kuramlar üretilebilecekti. İlk
olarak demokrasi yerine “meşveret” gündeme alınıp İslâmî delillerle yeni bir süreç başlatıldı.
Bunu parlamento yerine “şûra”, seçmenler yerine “ehlü’l-hal ve’l-akd” gibi İslâm
düşüncesinde arka planları olan kavramların öne çıkarılması takip etti (meşveret kavramını
demokrasiye yakın bir anlamda ilk defa Tunuslu Hayreddin Paşa kullanmıştır). Nâmık
Kemal’in yazılarında teorik temellerine kavuşan bu çaba, onun Hürriyet gazetesinin yedi
sayısında (ilki, sy. 12, 14 Ekim 1868) “Usûl-i Meşverete Dair Mektuplar” başlığıyla
yayımladığı yazı serisinde demokrasiye şer‘î dayanaklar bulma ve dinî itirazların
cevaplandırılması etrafında gelişti. Aynı şekilde Fransız İhtilâli’nin slogan haline getirip
demokrasinin temeline oturttuğu “halk egemenliği” fikri de Yeni Osmanlılar tarafından dinî
dayanaklar inşa edilerek savunuldu. Halk hâkimiyetiyle Allah’ın hâkimiyeti arasında görünen
çelişki “tabii hukuk” doktriniyle çözümlenmişti. İlâhî ve beşerî düzenlemeler arasındaki
uçurumu kapatmak ve mantıklı bir köprü oluşturmak için kullanılan tabii hukuk doktrininin
basit bir mantığı, fakat önemli sonuçları vardır: Tanrı dünya için ilâhî kanunlar vazetmiştir;
insan kendisi için iyi ve faydalı olan bu kanunlara uygun yaşamaktadır; buna göre her
toplumda geliştirilen hukuk normları ilâhî iradeye uygun olmalıdır. Bu mantık, Yeni
Osmanlılar’ın şeriatı yeniden ve bütünüyle hâkim kılma teşebbüslerinin teorik kurgusunu
teşkil etmiştir.
Yeni Osmanlılar, öngördükleri siyasî değişimi evrensel bir açılımla desteklemek ve
tamamlamak için Batı’daki panslavizm ve pancermenizm kavramlarından ilham alarak
“ittihâd-ı İslâm” (panislâmizm) kavramını kullandılar. İlk defa 1869’da Hürriyet gazetesinde
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yer alan ittihâd-ı İslâm kavramı (Nâmık Kemal, Hürriyet, sy. 46, 10 Mayıs 1869), belirtilen
içeriğiyle önce Yeni Osmanlılar’ın Avrupa yayınlarında yer almış, 1871 yılına kadar hararetle
tartışılmış, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar da Osmanlı düşünce dünyasında âdeta bir
kitle ideolojisine dönüşmüştür. Tartışmaların odağında, İslâm dünyasının Osmanlı Devleti’nin
liderliğinde bir araya gelerek kurtuluşa ereceği tezi vardı. Buna göre müslümanların geri
kalmasını ve yabancı boyunduruğu altına girmesini engelleyecek tek çare ittihattır. İttihat,
İtalyanlar’ın millî birliklerini kurmaları gibi halktan kaynaklanan bir hareketle meydana
gelebilir. İttihadın gerçekleşmesinin ön şartı, müstebit yönetimlerin yıkılarak meşrutî
yönetimlerin kurulması ve halk hâkimiyetinin gerçekleştirilmesidir. 1871 yılından itibaren
İstanbul’da devam eden bu yöndeki tartışmalar kısa zamanda bir heyecan dalgası oluşturdu.
Yeni ideolojinin Tanzimat’ın Osmanlıcılık idealine ters düşmesinin getirdiği ürkekliğe
rağmen aydınlar arasında ve basında yoğun bir ittihâd-ı İslâm söylemi başladı. Bu
söylemlerde, XIX. yüzyıl ideolojilerinin kitleleri ortak amaçlara sürükleyişini farkeden
Osmanlı aydınlarının İslâmiyet’e böyle bir misyon yükleme çabaları açıkça görülmektedir.
Bunu sağlamak üzere de broşürler kaleme alıp dağıtmak, din adamlarını ittihâd-ı İslâm fikrini
yaymak için seferber etmek, cami ve mescidleri bu gaye için kullanmak, haccı propaganda
vesilesi olarak seçmek gibi metotlar gündeme getirildi.
İttihâd-ı İslâm düşüncesinin siyasî bir fikir olmanın ötesine geçirilerek bir medeniyet
davasına dönüştürülmesi yönünde açılan tartışmalarla ortaya konan teklifler ve itirazlardan
ittihâd-ı İslâm’ın modern anlamda bir milliyetçilik olarak geliştirildiği ve savunulduğu
anlaşılmaktadır. Her şeyden önce Batılı milliyetçi ideolojiler, özellikle XIX. asrın “pan”
hareketleri çokça müracaat edilen örneklerdir. Ayrıca İslâm toplumunun geleneksel
kurumlarına sık sık atıfta bulunulmasına rağmen ittihâd-ı İslâm fikri modern iletişimin yani
gazetenin ürünüdür. Bunun yanında İslâmcılar, değişik şekillerde savunulan bu fikrin en
önemli ortak paydası olan “terakki” davasını bu fikrin tamamlayıcı unsuru olarak takdim
etmişlerdir. Nihayet ittihâd-ı İslâm fikrinin yeniliği, bizzat onu ortaya atanlar ve tartışanlar
tarafından özenle vurgulanmıştır. Bu fikri savunanların “İslâmlık fikri teşkili, İslâm meslek-i
mahsûsu, İslâm millettarlığı” gibi ifadeleri kullanmaları bu ideolojinin bilinçli olarak inşa
edildiğini göstermektedir.
1860’lı yılların sonlarında Avrupa’ya kaçan ve oradan Osmanlı hükümetine karşı yeni
bir siyasî muhalefet yürüten aydınlar geleneksel İslâm’ı İslâmcılığa dönüştüren ilk kuramcılar
sayılabilir. Hürriyet talebiyle yola çıkan ve hürriyetin anayasalı parlamenter rejimle
sağlanabileceğini savunan bu aydınların söyleminde “İslâm’ı hayata yeniden hâkim kılma”
teklifi önemli bir yer tutmuş, Batı siyasî tarihi ve düşüncesinin ürünü olan kavram ve
kurumlarla İslâm düşüncesini cemetmeye çalışarak İslâm’ın aklî ve terakkici bir yorumunu
geliştirmişlerdir. Bunu yapabilmek için de seçmeci bir tavır sergilemişler, durağan toplumla
özdeşleşmiş Ortaçağ klasik İslâm’ını elverişsiz buldukları yerlerde bir yana bırakarak İslâm’ın
saf biçimine ve aslî kaynaklarına yönelmişler, aklî deliller için İslâm felsefesine
başvurmuşlardır. Batı’yı da aynı seçmeci tavırla değerlendiren aydınlar, XIX. yüzyıl
pozitivizmi yerine XVIII. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin kendileri için elverişli buldukları
unsurlarını öne çıkarmışlardır. Böylece karşılarına XIX. yüzyıl Avrupa’sının terakki ve
demokrasi gibi temel kavramlarını alıp bunlara uygun bir siyasal-sosyal kuramı İslâm’ın da
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içerdiğini ispatlamaya çalışmışlar, İslâm hukukunun akla uygun bir hukuk sistemi olduğunu
savunmuşlardır. Geleneksel İslâm’da üzerinde pek fazla durulmayan meşveret, şûra, biat,
ehlü’l-hal ve’l-akd gibi İslâmî kavramlarla Batı’da yerleşen demokrasi, parlamento, seçim,
kamuoyu gibi kavram ve kurumları karşılamaya çalışarak kitlesel düzeyde İstanbul’da
yaygınlaşan ittihâd-ı İslâm düşüncesiyle Batılı milliyetçi ideolojilerin bir benzerini
oluşturmaya gayret etmişlerdir. Bu çabada İslâm’a milliyetçi bir ideoloji gibi yaklaşılarak
İslâm dini artık bir inanç olmanın yanı sıra daha geniş bir dünya içinde bütünleşmek için
benimsenen bir kimlik haline getirilmek suretiyle ona ideolojik bir eksen kazandırılmış,
kitleleri aydınlar eliyle seferber etmenin ana unsuru haline dönüştürülmüştür.
Bu dönemde Osmanlı aydınları tarafından dile getirilen temel yaklaşım ve tezler
şöylece sıralanabilir: 1. İslâmiyet modern ihtiyaçları karşılayacak, modern gelişmeler
karşısında insanın dünyaya bakışını tayin edecek, değişmeleri açıklayacak ve hayatın her
alanına hâkim kılınabilecek evrensel bir siyasî-sosyal muhtevaya sahiptir. Bu sistem insana
doğruyu yanlışı bildirmekte, ona rehberlik etmekte, toplum hayatının temel normlarını
vermekte, yönetenlerin ve yönetilenlerin haklarını belirlemektedir. İslâmiyet’in modern
dünyadaki bu kapsayıcılığı kaynağını kutsaldan almakla birlikte akılla da kavranıp
temellendirilebilir. Zira İslâmiyet akla uygun bir dindir. 2. İslâm bütün modern gelişmelere
açık bir dindir, çağın yeniliklerine kolaylıkla intibak edebilir; gelişmeye engel olmadığı gibi
bizzat gelişmeyi emreder. İslâmiyet’in terakkiye engel görünen tarafları aslında ona sonradan
ilâve edilen geleneklerde aranmalıdır. Bu sebeple İslâm’ı onu sınırlayan geleneklerin
bağından kurtararak aslî şekline döndürmek gerekir. Aslî kaynaklar yeni bir yorumla
gelişmeci bir İslâmî sisteme dönüştürülebilir. Bunun için Ortaçağ’da kapanan ictihad kapısı
yeniden açılmalı ve yeni hükümler üretilmelidir. 3. Batı tartışılmaz bazı üstün niteliklere
sahiptir. Müslümanlar Batı’yı üstün kılan ilim, teknik ve medenî usulleri alarak kendi
toplumlarını kalkındırmak zorundadır. Eskiden müslümanların elinde bulunan bu imkânlar
müslümanların ihmali sonucu Batılılar’ın eline geçmiştir. Batı sadece ilmi ve tekniğiyle değil
geliştirdiği düşünce ve kurumlarla da üstündür. Müslümanlar, Batı’dan işe yarar gördükleri
düşünce ve kurumları da alabilir, kendi toplumlarına uygulayabilirler. Bu işlem seçmeci bir
tarzda yapılacaktır. 4. İslâmiyet, müslümanlar için Batılı milletler gibi bir milliyet prensibi
getirmektedir. Müslümanlar bu prensip etrafında birleşerek siyasî bir topluluk oluşturabilir.
İslâmiyet müslümanların siyasî kimliğini temel alacakları milliyet esasını vermektedir.

4.2. İkinci Meşrutiyet Döneminde İslâmcılık
1871-1876 yılları, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasî çalkantılar ve
milletlerarası sıkıntılara rağmen fikir hürriyeti atmosferinin daha önce görülmediği ölçüde
genişlemeye başladığı bir dönemdir. Özellikle Yeni Osmanlılar’ın dile getirdiği, meşrutiyeti
de içeren siyasî taleplerin II. Abdülhamid’in tahta geçmesiyle gerçekleşeceği beklentisi uzun
sürmedi ve Doksanüç Harbi gerekçesiyle meclisin tatil edilip Kānûn-ı Esâsî’nin askıya
alınmasıyla diğer fikrî ve siyasî tartışmalar yanında teşekkül devrindeki İslâmcılığın siyasî
modernizm cephesi de askıya alınmış oldu; böylece II. Abdülhamid’in Yeni Osmanlılar’la
arası açıldı. Ancak dönemin genel şartları ve 1870’li yıllarda yaşanan gelişmelerin
zorlamasıyla toplumsal alanda dine, milletlerarası alanda da hilâfete daha çok vurgu
yapılmaya başlandı. Dolayısıyla II. Abdülhamid döneminde İslâmcılık ideolojik bir fikir
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hareketi şeklinde gelişimini devam ettirememekle birlikte en azından içte ve mevcut şartlarda,
öncelikle Osmanlı Devleti’nin bekasını temin etmede fonksiyon ifa edecek bir unsur olarak
değerlendirilmek istenmiştir.
Buna karşılık Yeni Osmanlılar’ın yoğun biçimde eleştirdiği
Tanzimat’ın uygulamaları çerçevesinde özellikle ordu, idare ve eğitim alanlarında Batılı
tarzda modernizasyon devam etti. Bu süreç zamanla kendi muhaliflerini de ortaya çıkardı ve
II. Abdülhamid’in yönetim tarzına karşı çıkan kadrolar bu kurumlarda yetişti. Bunlar
arasında, Sırât-ı Müstakîm dergisi etrafında İslâmcılık fikrini oluşturmak üzere toplanan
aydınlar da bulunuyordu. Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa, Mehmed Âkif,
Mustafa Sabri, Ferit Kam, Mehmet Ali Ayni, İsmail Fenni, Said Nursi, Mûsâ Kâzım, Halim
Sabit, Seyyid Bey ve M. Şemsettin gibi ilim, fikir ve düşünce adamları, II. Abdülhamid
döneminde gerek devletin dinî kavram ve değerleri ön planda tutan politikası, gerekse bir fikir
hareketi olarak organize olmalarını engelleyen idarî şartlar yüzünden müstakil bir muhalefet
grubu oluşturamamışlar, diğer muhalefet gruplarının destekleyicisi gibi kalmayı tercih
etmişlerdir.
II. Meşrutiyet’ten sonraki basın ve fikir hürriyeti atmosferinde ise bu düşünceler
yoğun ve sistemli bir şekilde Sırât-ı Müstakîm (Sebîlürreşâd), Beyânülhak, Livâü’l-İslâm,
Hikmet, İttihâd-ı İslâm, Tasavvuf, İslâm Mecmuası, Volkan gibi gazete ve dergilerde
tartışılmaya başlanmıştır. Bu konudaki literatürde, II. Meşrutiyet sonrasının dinî-siyasî fikir
hareketlerinden biri olarak değerlendirilen İslâmcılık akımı esasen bir gelenek birikimine
sahipti ve onun kesintiye uğramış bir devamı sayılabilir. Bu geleneğin modern dönemdeki
öncüleri ise Osmanlı’da Yeni Osmanlılar, Mısır’da Cemâleddîn-i Efgânî-Muhammed Abduh
çizgisi, Hindistan’da Seyyid Ahmed Han gibi isimlerdir. Bu devamlılık, aynı zamanda
Osmanlı İslâmcıları ile diğer ülkelerdeki İslâmcılar’ın birbirleriyle olan irtibat ve
yakınlıklarını da anlaşılır kılmaktadır. Bununla birlikte II. Meşrutiyet sonrası İslâmcılığı
büyük ölçüde ilmiye sınıfı mensuplarınca temsil edildiği için bürokratların ve gazetecilerin
öncülük ettiği teşekkül devri İslâmcılığından mahiyet itibariyle farklıdır. Bu akım mensupları
uzun süre kendi hareketleri için İslâmcılık kavramını kullanmamışlardır. Daha sonra
milliyetçi-Türkçü çizgide yer alacak olan Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Halim Sabit gibi
fikir adamlarının 1913-1914 yıllarına kadar Sırât-ı Müstakîm-Sebîlürreşâd kadrosu içinde yer
almaları da II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında İslâmcı-milliyetçi-Batıcı ayırımının henüz teşekkül
etmediğini göstermektedir.
İslâmcılık, muhtemelen ilk defa Ziya Gökalp’in 1913’te Türk Yurdu’nda çıkan “Üç
Cereyan” başlıklı makalelerinde geçmektedir. Daha sonra Babanzâde Ahmed Naim, 1914’te
Sebîlürreşâd’da yayımladığı “İslâm’da Da‘vâ-yı Kavmiyyet” başlıklı makalesinde (sy. 293,
10 Nisan 1330) bu kavramı tasvip etmeyen bir üslûpta kullanmıştır. Bu durum, İslâmcılık
akımına kimlerin dahil olduğunu tam olarak tesbitte problemler çıkarmaktadır. Diğer bir
husus da bu akımın sınırlarının tesbit edilmiş, ilkelerinin belirlenmiş modern anlamda
ideolojik bir hareket hüviyetini kazanmamış olmasıdır; aksine İslâmcılık, belirli konularda
birbirinden farklı düşünebilen kişilerin dahil olduğu geniş anlamlı bir tabir olarak
görünmektedir. Her ne kadar İslâmcılığın doktriner bütünlük ifade eden bir tanımı olmasa da
gazete, dergi ve bazı risâlelerde ortaya çıkan İslâmcı fikriyatın genel çerçevesini inanç, ibadet,
ahlâk, felsefe, idare, siyaset, iktisat, hukuk, eğitim alanlarında İslâm’ı bütün bir hayat nizamı
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olarak yeniden hâkim kılarak müslümanları medenîleştirme; İslâm dünyasını geri
kalmışlıktan, Batı hâkimiyetinden, zalim ve müstebit idarecilerle keyfî yönetimlerden
kurtarma; dinî düşünceyi taklit, hurafe ve bid‘atlardan arındırma gibi XIX. yüzyıl İslâm
dünyasının başka coğrafyalarında da görülen ıslah, tecdid, ihya vb. kavramlarla ifade edilen
dinî, siyasî, ilmî çözüm arayışları veya bu arayışları ihtiva eden bir fikir hareketi şeklinde
özetlemek mümkündür. Said Halim Paşa’ya göre İslâmlaşmak demek İslâmiyet’in inanç,
ahlâk, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak uygulanması demektir (Buhranlarımız, s.
184).
Genellikle çeşitli ıslah hareketlerinde görüldüğü gibi İslâmcı hareketin temsilcileri de
kelâmda tevhid, tahkik ve belli ölçüde rasyonelliğe dayanılması, fıkıhta Kur’an ve Sünnet
dışında kalan otoritelerin sorgulanarak ictihadın ön plana çıkarılması şeklinde bir söyleme
sahip bulunmakla birlikte İslâmcılar’ın diğerlerinden farklı yanları, bağımsız bir İslâm
memleketinde yetiştiklerinden önceliği siyasî hâkimiyet ve iktidar mücadelesine vermeleri,
böylece geçmişe bakarak yeniden inşa edilecek bir gelenek yerine kendi zamanları ve gelecek
üzerinde yoğunlaşmayı tercih etmeleridir. Nitekim “terakki” kelimesine yapılan vurgu,
onların bu anlayışını yansıttığı gibi belli ölçüde çağdaş ilerlemeci (evrim) yaklaşımlardan da
etkilendiklerini gösterebilir.
İslâmcılar’ın doğrudan Kur’an ve Sünnet’e dönüş çağrılarının başka gerekçeleri de
vardır. Müslümanların geri kalmışlığının sebebi olarak Batılılar’ca öne sürülen İslâm’ın
ilerlemeye engel olduğu iddiasını reddetmek için bu durumun sebebinin din değil tarih ve
gelenek olduğunu söylemek önemli bir çıkış yoludur. Bunun yanında ilk vahiyden itibaren
otuz yıl gibi kısa bir zaman diliminde tarihin en hızlı dönüşümünü sağlayan İslâm dininin bu
dönemdeki aslî dinamikleri olan naslara tekrar ve en yalın biçimiyle başvurup aynı
dönüşümün yeniden sağlanabileceğine dair umutlar da orijinal kaynaklara dönüş
söylemlerinde etkili olmuştur.
İslâmcılar’ın cevap aradıkları başlıca sorular, İslâm dünyasının niçin bu hale düştüğü
ve bundan nasıl kurtulabileceği, Batı’nın üstün duruma gelmesinde etken olan değerlerin neler
olduğu ve bunların İslâm’da da bulunup bulunmadığı, akıl-nakil ilişkisinin mahiyeti, İslâm
dininin nasıl bir yönetim, hukuk ve iktisat düzeni öngördüğü, saltanat, hilâfet ve meşrutiyetin
dinle ilişkisinin bulunup bulunmadığı, Batı’dan nelerin alınıp nelerin alınmaması gerektiği
şeklinde özetlenebilir.
Bu meseleleri ele alırken kısmen birbirinden farklı yaklaşımlara
sahip olsalar da İslâmcılar’ın temel noktalarda genellikle kültürel kimliklerini ve fikir
atmosferlerini oluşturan ortak kabullerinin bulunduğu görülür. Bunun için İslâmcılar hikmetin
müslümanın kaybolmuş malı olduğu, İslâmiyet’in gelişmeye engel olmadığı, Avrupa
medeniyetine üstünlük sağlayan unsurların esasen müslümanlardan iktibas edildiği, insan için
çalışmanın esas olduğu, müslümanların mutlaka kuvvetli olmaları gerektiği, ittihat ve
kardeşliğin elzem olduğu (hatta Osmanlı vatandaşları için bu kardeşlik, “uhuvvet-i vataniyye”
ve “uhuvvet-i insâniyye” gibi derecelendirmelerle herkesi kuşatacak genişliğe ulaştırılmıştır)
gibi tezleri savunmada âdeta söz birliği etmiş, müslümanları saf ve sağlam bir inanç sahibi
kılmak, eğitim öğretimi ıslah edip taklitçiliğe karşı savaş açmak, toplumu donukluk ve atâlete
sevkeden mevcut ahlâk anlayışını değiştirerek aktif bir müslüman tipi ortaya çıkarmak, yeni
ve kapsamlı bir cihad fikri geliştirmek gibi ortak hedefler benimsemişlerdir (Kara, Türkiye’de
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İslâmcılık Düşüncesi, III, 63-66). Bu genel hedefler çerçevesinde bid‘at ve hurafelerin reddi,
medreselerin ve eğitim usulünün ıslahı, yeni bir felsefe anlayışı ve terminolojisinin
geliştirilmesi, tasavvufun ıslahı gibi meselelere de ağırlık vermişlerdir. Nitekim bu hedefler
doğrultusunda Ahmed Naim yeni tekliflerde bulunmuş, İsmail Fenni Lugatçe-i Felsefe’yi
yazmış, medreselerin ıslahıyla ilgili resmî çalışmalar yapılmıştır. Bu prensiplerin XIX. yüzyıl
İslâm dünyasını meşgul eden ihya, ıslah ve tecdid kavramlarıyla ifade edilen modern düşünce
ile aynı çizgide olduğunda şüphe yoktur. Dolayısıyla Türkiye’deki İslâmcılar’ın farklılık
arzeden düşünceleri siyaset ve idare alanında ve Osmanlı Devleti’nde saltanat, meşrutiyet,
hilâfet ve din-devlet ilişkileri gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.
İslâmcılar’a göre Kur’an ve Sünnet belli bir devlet ve hükümet biçimi ortaya
koymamış, genel esaslar belirlemekle yetinmiştir. Zamana, şartlara ve ihtiyaçlara göre bu
esaslar dahilindeki her türlü yönetim biçimi şeriata uygundur. Yönetimde esas olan
unsurlardan biri şûra ve meşverettir; nitekim meşrutiyetin savunulması da bu esasa
dayandırılmıştır. Buna göre siyasî ve idarî faaliyetler yönetilenlere danışarak yürütülmelidir;
bu ise temsilî sistemi gerekli kılar. Böylece bir bakıma halkın yönetimde söz sahibi olması,
istibdadın ve keyfî yönetimin önlenmesi, kanun hâkimiyetinin sağlanması, hürriyet ve
eşitliğin güvence altına alınması, yöneticilerle yönetilenlerin hak ve sorumluluklarının
belirlenmesi, tarafların birbirini denetlemesi amaçlanmış oluyordu. Buradan hareketle
İslâmcılar II. Meşrutiyet, Kânûn-ı Esâsî ve Meclis-i Meb‘ûsan’ın kurulması ile diğer
kanunlaştırma hareketlerini destekleyerek bu gelişmelere şer‘î dayanaklar bulmak için yoğun
gayret içerisinde olmuşlardır. Kullanılan ifadeler arasında Kānûn-ı Esâsî’nin “kānûn-ı ilâhî,
şeriatın fezlekesi ve şerîat-ı garrâ-yı Muhammediyye’den muktebes” gibi tanımlamalar, ilk
anlardaki heyecanın boyutlarını göstermek bakımından dikkat çekicidir. Bu yaklaşımın kayda
değer tek istisnasının Said Halim Paşa olduğu anlaşılmaktadır. Anılan kavram ve kurumların
müslümanlara ve Osmanlı Devleti’ne yabancı olduğunu düşünen Said Halim Paşa, “akvâm-ı
İslâmiyye’nin akvâm-ı Garbiyye’den beğenip alabileceği bir şey olmadığını” savunmuştur
(SR, sy. 493, XIX [4 Mart 1338]). İslâmcılar’ın büyük çoğunluğunun söz konusu tavrında, bu
gruba dahil olmayan diğer dindar çevrelerin gelişmelere karşı ortaya koydukları olumsuz
tutum veya muhalefetini önleme arzusu da vardır. Bu yaklaşımın tabii bir neticesi olarak
birçok İslâmcı düşünce temsilcisi II. Meşrutiyet’ten sonra kurulan siyasî teşekküller içerisinde
yer almış, özellikle 1912’ye kadar İttihat ve Terakkî’ye olan güven veya sempatilerini yayın
organlarında dile getirmiş, içlerinden bir kısmı bu partilere katılarak Meclis-i Meb‘ûsan’a
girmiştir (meselâ Said Halim Paşa İttihat ve Terakkî Fırkası başkanlığı, Mustafa Sabri Efendi
İttihat ve Terakkî üyeliği, Ahâli Fırkası ile Hürriyet ve İtilâf Fırkası kuruculuğu, Elmalılı
Muhammed Hamdi Evkaf nâzırlığı, Seyyid Bey İttihat ve Terakkî Fırkası başkanlığı, Said
Nursi İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti kuruculuğunda bulunmuştur). Ancak İslâmcılar, sadece
on gün kadar yaşayabilen İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti dışında 1919’a kadar açıkça dinî
gaye taşıdığını belirten herhangi bir siyasî organizasyon içinde yer almamışlardır. 1919’da
işgal altındaki İstanbul’da kurulan Teâlî-i İslâm Cemiyeti ise fazla bir etkinlik göstermeden
bir yıl içerisinde dağılmıştır.
İslâm’ın belli bir yönetim şekli ortaya koymadığını savunurken İslâmcılar, saltanat
sisteminin tek meşrû yönetim biçimi olmadığı kanaatini de izhar etmiş oluyorlardı. Böylece
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meşrutî idare altında konum, yetki ve hâkimiyet alanı hususunda mutabakata varılmamış olan
halifeliğin, İslâm dünyasındaki ağırlığından dolayı milletlerarası mahiyeti korunmaya
çalışılmakla birlikte iç siyasette etkinliğinin daraltılması gündeme gelmiştir. Meselâ Elmalılı
Muhammed Hamdi’ye göre bu çerçevede hilâfet bir vekâlettir, vekâleti veren de millet yani
müslüman ümmettir; dolayısıyla teorik olarak milletin hâkimiyeti halifenin üzerindedir. Bu
durumda meşrutî bir idarede halife hükümet reisi mesabesinde olup hak ve yetkileri icra ile
sınırlıdır, teşrî ve kazâ ise başkalarına aittir. Hilâfetin, Allah’a veya Peygamber’e vekâlet
olarak kabul edildiği geleneksel anlayıştan farklı olarak millete vekâlet şeklinde takdim
edilmesi tamamen yeni bir yaklaşımdır. Dolayısıyla halifenin konumu hakkında ortaya
konulan bu yaklaşımın, millî hâkimiyete vurgu yaparak Kānûn-ı Esâsî ve Meclis-i Meb‘ûsan
gibi yeni kurumları güçlendirmeyi hedeflediği açıktır. Buna karşılık İslâmcılar arasında zayıf
da olsa hilâfet konusunda geleneksel yaklaşımın devamını isteyen görüşler de mevcuttur
(Kara, İslâmcıların Siyasî Görüşleri, s. 155-157).
İslâmcılar, düşünce hayatındaki geriliğin
öncelikli çaresini Selefî akaide sarılmakta, dolayısıyla Kur’an ve Sünnet’e müracaatta
görüyorlardı. Bu müracaatın en önemli hedefi ise kendi dönemlerinin icaplarına göre
geliştirdikleri din-dünya, tabiat ve siyaset görüşlerine Kur’an ve hadisten destek aramaktı. Bu
sürecin tabii sonucu da ilim-din ve akıl-nakil arasında bir çatışma olmadığını ispat etmek
üzere İslâmî nasların, zamanın anlayışına paralel olarak belli ölçüde tabiatçı ve determinist
denebilecek yorumlarla tefsir ve te’vil edilmesiydi. Bu sonuca götürmeyen tarihî birikim ya
reddedilmiş ya da cehaletle veya yanlış anlama ile itham edilmiştir. Aynı şekilde tasavvuf ve
tarikatlara da genellikle İslâm’ı yanlış yorumlamanın ürünü olarak bakılmıştır. Tarikatlara
karşı çıkılmasının sebepleri arasında onların atâlet ve miskinlik yuvaları haline geldiği, insan
iradesini dışladığı, tevekkül, zühd gibi kavramları gerçek anlamlarından saptırdığı, bâtıl inanç
ve hurafeleri geliştirdiği gibi iddialar sık sık tekrar edilmiştir. Bununla birlikte felsefî boyut
taşıması gerekçesiyle vahdet-i vücûd anlayışı Mehmet Ali Ayni, Ferit Kam ve İsmail Fenni
gibi İslâmcılar nezdinde özel bir ilgi görmüştür.
II. Meşrutiyet’ten sonra İslâmcılar İttihat ve Terakkî’yi “mübarek cemiyet, mukaddes
cemiyet, fırka-i muhtereme” gibi adlarla anmakla kalmamış, İttihatçılar’ı İslâm dünyasını
kurtaracak “erbâb-ı fetih, ashâb-ı celâdet” ve faaliyetlerini de “cihâd-ı mukaddes” gibi
sıfatlarla nitelendirmişlerdir. İstibdat devrine geri dönmekten kaygı duyan İslâmcılar bunu
önlemek için zaman zaman dinsiz, mason olarak suçlanan İttihatçılar’ın ilk zamanlarda en
büyük savunucuları olmuşlardır. Derviş Vahdetî’nin bile onları “zamanın Hâlid b. Velîd’leri”
olarak nitelemesi savunmanın boyutlarını göstermek bakımından önemlidir (Volkan, sy. 95,
14 Rebîülevvel 1327 / 23 Mart 1325 / 5 Nisan 1909).
Ancak İttihat ve Terakkî’nin giderek
sertleşen idaresi, hürriyetlerin sınırlandırılması, sosyal hayattaki kargaşa ve belirsizlik gibi
problemler İslâmcılar’ı en azından dinî meşruiyet bakımından İttihatçılar’dan uzaklaştırmaya
başlamış, sadece istibdadın geri gelebileceği ve savundukları fikirlerin iflâs edeceği
korkusuyla siyaseten İttihatçılar yanında yer alır görünmeyi tercih etmişlerdir. Nitekim
İslâmcılar’ın büyük bir kısmı Otuzbir Mart Vak‘ası’nda da böyle bir tavır sergilemiştir. Fakat
bu hadise İslâmcılar’ın II. Abdülhamid’le ilgili olan tavırlarında daha belirleyicidir. Bundan
önce padişahın yönetim tarzına karşı olmakla birlikte hilâfet makamından dolayı geleneği
koruyarak onu açıkça eleştirmekten kaçınmışlar, hatta II. Abdülhamid’in Kānûn-ı Esâsî’yi
ilân etmesi münasebetiyle onun iyi niyet sahibi olduğu şeklinde neşriyatta bulunmuşlardır.
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Dönemindeki olumsuz uygulamalar ise daha çok padişahın etrafını saran insanlara
atfedilmiştir. Ancak Otuzbir Mart bütün bu iyi niyetli yorumları boşa çıkaran dönüm noktası
olmuş, hal‘ fetvasına gerekçe olarak gösterilen cürümler genel kabul gördüğü gibi II.
Abdülhamid için “mel‘un, şeytan, hain” gibi kaba ifadeler kullanılır olmuştur. İslâmcılar,
Otuzbir Mart’tan sonra İttihatçılar’ın uygulamalarından rahatsızlık duydukları gibi devletin
müslüman unsurları arasında ortaya çıkan milliyetçi gelişmeleri de ittihâd-ı İslâm fikrine bir
darbe olarak gördüler; bu durum özellikle Arnavut isyanından (1910) sonra had safhaya
ulaştı. Bu sarsıntı önce Sırât-ı Müstakîm kadrosu arasında ayrılıkları gündeme getirdi.
Başlangıçtan beri kadro içinde yer alan Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu, milliyetçi yönü
daha ağır basan Türk Yurdu dergisini çıkarmaya başladılar. Bu yöneliş, aynı zamanda
milliyetçi-Türkçü düşünceye karşı bir fikrî muhalefeti de gündeme getirdi. Özellikle 1910’da
Arnavut isyanından sonra Mehmed Âkif ve Said Nursi’nin sert şekilde eleştirdiği
kavmiyetçilik (“Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri ...”, Safahat, s. 205), Babanzâde
Ahmed Naim’in 1914’te “İslâmda Da‘vâ-yı Kavmiyyet” başlıklı makalesiyle milliyetçiTürkçülük ve İslâmcılık arasında yoğun tartışmaları gündeme getirdi. Bununla birlikte I.
Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler artık İslâmcılar’ı daha dar çerçeveli
coğrafî düşüncelere mahkûm etti. Millî Mücadele’de büyük oranda Kuvâ-yı Milliye ve
Ankara cephesinde yer alan İslâmcılar bu çizgilerini daha sonra da devam ettirdiler. İçlerinden
Said Halim Paşa’nın Malta’dan dönüşünde Türkiye’ye kabul edilmemesine, Mustafa Sabri
Efendi ile Mehmed Âkif gibi birkaç kişinin bir süre sonra Mısır’da yaşamayı tercih etmesine
rağmen diğerleri Cumhuriyet kadroları içerisinde yer aldı (Mehmed Âkif de ilk dönemde
Burdur milletvekili idi).
Nihayet 1924’te dönemin tanınmış İslâmcılar’ından olan Seyyid Bey’in hilâfetin şer‘î
mahiyetine dair mecliste yaptığı konuşmanın hilâfetin ilgasında büyük tesiri oldu.
1924
Martında çıkarılan üç kanun (Hilâfetin İlgası, Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu, Şer‘iye ve Evkaf
Vekâleti’ni lağvederek Diyanet İşleri Riyâseti düzenlemesini getiren kanun) İslâmcılık
hareketinin büyük ölçüde ortadan çekilmesine yol açtı. Hilâfetin ilgası, medreselerin
kapatılması, Diyanet İşleri Riyâseti’nin normal bir devlet dairesi haline getirilmesi, bundan
sonra ardarda gelen Cumhuriyet inkılâpları ve laiklik ilkesinin kabulü, doğrudan veya dolaylı
olarak dinle ve İslâmcılık’la bağlantılı gelişmeler olduğundan İslâmcılar’ın dikkatle izlediği
ve resmî politikaya nisbetle farklı değerlendirmelerde bulunduğu konular olmuştur. Bununla
birlikte II. Meşrutiyet devri İslâmcılık hareketi içerisinde yer alan kişilerin 1924 sonrası
dönemde ortaya koydukları tavırlarda ve savundukları fikirlerde bir bütünlük yoktur. Meselâ
Ahmet Hamdi Akseki, Seyyid Bey, M. Şemsettin Günaltay gibi bir kısmı memuriyet veya
siyasete devam ederken Babanzâde Ahmed Naim, Ferit Kam, İzmirli İsmail Hakkı, 1933
üniversite reformuna kadar dârülfünundaki görevlerini sürdürmüşlerdir. Bu arada Mehmed
Âkif ve Mustafa Sabri Efendi yurt dışına gitmiş, Said Nursi 1925’ten itibaren göz hapsinde
tutulmuş, İskilipli Mehmed Âtıf Efendi ile Elmalılı Muhammed Hamdi İstiklâl
mahkemelerinde yargılanmış, ilki idama mahkûm edilirken ikincisi beraat etmiştir.
Dikkati çeken bir başka husus, 1925-1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
gündemine gelen Kur’an meâli, Kur’an tefsiri ve bir hadis külliyatı hazırlatma teşebbüsleri
yine bu kişilere havale edilmiş; Mehmed Âkif Kur’an meâli ve Elmalılı Muhammed Hamdi
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Kur’an tefsiri hazırlama, Babanzâde Ahmed Naim de et-Tecrîdü’s-sarîh’in tercüme ve şerhi
görevini üstlenmişlerdir.
XX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu neslin son temsilcilerinin
de vefat etmesiyle İslâmcılığın entelektüel dinamizmi yavaş yavaş canlılığını kaybederek
daha çok popüler bir niteliğe bürünmeye başlamıştır. Bu yönelişte şüphesiz yeni Türk
aydınlarının kaynaklarla olan irtibatlarının zayıflamasının yanında dünyada yaşanan hızlı
siyasî, ideolojik ve ekonomik gelişmelerle bunlara duyulan tepki, artan iletişim ve haberleşme
imkânları sayesinde başka coğrafyalardaki tecrübelerden etkilenme gibi pek çok faktörün
etkisi olmuştur.

4.3. Düşünce Tarihi İtibariyle İslâmcılık Hareketi
Düşünce tarihi itibariyle İslamcılık hareketi, modern Avrupa medeniyetinin İslâm
dünyası aleyhinde oluşturduğu tehditlere etkili bir karşı koymanın ancak modernleşmenin
gereklerine uygun bir zihniyet dünyası inşa etmekle ve dinin kılavuzluğunda gerçekleşecek
bir modernleşme ile mümkün olacağı fikrine dayanır; bu modernizm anlayışı, İslâmcılığı
İslâm dünyasında ortaya çıkan birçok benzeri akımdan farklı kılan önemli bir ayıraçtır. İslâm
medeniyetinin dünya üzerindeki son büyük gücü olan Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü
zaaftan kurtarılması ve bekasının temini için “İslâmî bir rönesans”ın gerçekleşmesini sağlama
düşüncesi aynı yaklaşımın sonucudur. Bu yaklaşımın taraftarları, yanlış din anlayışının ve
uygulamasının müslümanları atâlet, cehâlet ve hurafelerin mahkûmu kılarak onları aslî
kimliklerini inkâr noktasına kadar varan bir Batı taklitçiliğine düşürdüğünü savunuyorlardı.
Diğer bir ifadeyle geriliğe sebep olan şey İslâm’ın hakikatinden uzaklaşılmış olmasıdır; şu
halde çözüm de İslâm’ın hakikatine dönmekte yani İslâmlaşmaktadır. Buna göre İslâmcılık
hareketi hem bir öze dönüş hem de bir modernleşme projesi olarak takdim edilmiştir.
İslâmcı fikir adamları, modern Batı ile İslâm dünyası arasında büyük bir mesafe
oluşturan geri kalmışlık probleminin çözümü için İslâm’ın maddî kalkınmayı teşvik eden
kavram ve değerlerini öne çıkarmak, İslâm tarihi ve kültüründe dinin özüne aykırı buldukları
sonradan ortaya çıkmış gelenekleri gözden geçirerek ıslah etmek, dinin aslî kaynaklarına
dönmek, ictihad mekanizmasını yeniden işletmek ve cehaleti yıkmak için kitlesel eğitime
ağırlık vermek gerektiğini düşünüyor, bu yönde faaliyetlere girişiyor, kurumlar oluşturmaya
çalışıyorlardı.
Ortaya çıkışından bugüne kadar belirgin bir kronolojik süreklilik arzeden İslâmcılık
akımının başlangıcında Tunuslu Hayreddin Paşa Yeni Osmanlılar’ın ilgisini çekmiş, hatta
belirli konularda onlara kaynaklık etmiş görünmektedir. Bununla birlikte İslâmcı düşünce
akımının tarihî gelişiminde II. Meşrutiyet en önemli dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
Nitekim Yeni Osmanlılar hareketi içinde hem İslâmcılık düşüncesi hem de onunla aynı
dönemde gelişen diğer düşünce akımları (Garpçılık, Türkçülük) potansiyel olarak
bulunuyordu.
Yeni Osmanlılar’ın önde gelen isimlerinden Nâmık Kemal, Ziyâ Paşa ve Ali
Suâvi İslâmiyet’i, devlet eliyle yürütülen modernleşme sürecinde muhtemel kimlik kaybına
karşı bir güvence olarak almışlardır. Batı’daki ırk kavramına dayanan milliyetçi ideolojiler
karşısında müslümanların inançta ve coğrafyada birliği fikrine dayalı bir “İslâm milleti”
kavramına ulaşmak isteyen Yeni Osmanlılar’ın medeniyet tasavvurları hakkında Nâmık
Kemal’in Renan Müdâfaanâmesi adlı eseri (İstanbul 1327) önemli ipuçları vermektedir.
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Ernest Renan’ın Sorbonne’da verdiği İslâm ve bilim konulu konferansta (L’Islamisme et la
science, Paris 1883) ileri sürdüğü, İslâm’ın bilimsel gelişmeye engel olduğu yolundaki
iddiaları müslüman aydınlardan ciddi tepkiler görmüştür. Cemâleddîn-i Efgânî’nin Journal
des débats gazetesinin 18 Mayıs 1883 tarihli nüshasında yayımlanan cevabı, İbnü’r-Reşâd Ali
Ferruh’un yazdığı Teşhîr-i Ebâtıl (İstanbul 1306), Petersburg imam ve müderrisi Atâullah
Bâyezidof’un Rusça kaleme aldığı ve Gülnar de Lebedef ile Ahmed Cevdet’in Türkçe’ye
çevirdikleri Redd-i Renan (İslâmiyet ve Fünun, İstanbul 1308) bunlar arasında sayılabilir.
Nâmık Kemal, anılan reddiyesinde Renan’ın iddialarına cevap verirken İslâm medeniyetinin
özellikle bilim ve felsefe alanında bir zamanlar ortaya koyduğu ilerlemeleri, doğrudan
doğruya İslâm’ın ilmî ve fikrî araştırma yönündeki özgürlükçü değerlerine bağlamaktadır.
Hareketin diğer önemli siması olan Ali Suâvi’ye göre İslâmî yönetimin zayıflamasının başlıca
sebebi dinsizlik ve taklitçiliktir. Müslümanların birliğini savunan Ali Suâvi, Batı’daki Türk
aleyhtarı lobiler karşısında müslüman ve Osmanlı kimliği yanında zaman zaman ideolojik
muhtevası olmayan Türklüğü de öne çıkarmıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra İslâmcılar’ın
düşünceleri Yeni Osmanlılar’ın oluşturduğu birikimin yanı sıra Cemâleddîn-i Efgânî,
Muhammed Abduh, M. Ferîd Vecdî ve M. Reşîd Rızâ gibi Mısırlı düşünürlerin temel
yaklaşımlarından da etkilenmiştir.
XX. yüzyıla girerken İslâmcılar’ın düşünce dünyasında da bir Garp ve Garplılaşma
meselesi ön plana çıkmaktadır. Dönemin ilk nesil entelektüellerinden olan Şehbenderzâde
Ahmed Hilmi müslümanların Avrupa’nın maddî medeniyetiyle bir meselesi olmadığını
belirtiyor, ancak Avrupa’nın mânevî medeniyetinin sefalet içinde olduğunu hatırlatarak
Osmanlı ve İslâm ülkelerini etkisi altında bulunduran Batı kaynaklı unsurların Avrupa’yı
yükselten değil gelecekteki çöküşünü hazırlayan moral değerler olduğu uyarısında
bulunuyordu (Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa, s. 6-7, 10-11, 66-69). Aynı düşünür,
bir ölçüde Efgânî-Abduh ekolünün ıslahatçı çizgisini izleyerek İslâm ümmetinin modern
çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen hâlihazırdaki din anlayışını ve ilim geleneğini de
eleştiriyor, hem din anlayışında hem ilim geleneğinde ıslahata gidilmesi gerektiğini ileri
sürüyordu (Târîh-i İslâm, II, 650-665).
İslâmcılar’ın genel yaklaşımına göre İslâm, özü itibariyle gerçek medeniyete
ulaşmanın teminatı olan değerler içermektedir. Nitekim “Medeniyyet-i Sahîha ve Diyânet-i
Hâkka” ile “İslâm ve Terakkî” başlıklı makalelerinde medeniyet kavramını dinle ilişkisi
içinde ele alan Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım, Batı medeniyetini özellikle sosyal adalet fikri
açısından eleştirirken İslâm dininin bir milletin gelişmesi için gerekli bütün ilkeleri içinde
barındırdığını savunmuştur (Dinî İctimâî Makaleler, s. 5-8, 278-285). Said Halim Paşa da
Buhranlarımız adlı eserinde, özgün bir medeniyet inşasıyla topyekün İslâmlaşma arasında tam
bir sebep-sonuç ilişkisi bulunduğunu belirtmekte, buna karşılık geri kalmışlığın bir sebebi
olarak gördüğü skolastik zihniyeti eleştirmektedir. Ali Suâvi’den beri İslâmcı yaklaşıma
sahip düşünürlerin milliyetçiliği ırkçılık şeklinde anlayıp benimseyen ideoloji karşısındaki
eleştirel tutumları, Babanzâde Ahmed Naim tarafından 1914’te Sebîlürreşâd’da yayımlanan
(sy. 293, 10 Nisan 1330) ve daha sonra müstakil olarak basılan “İslâm’da Da‘vâ-yı
Kavmiyyet” başlıklı yazısı ile İslâmcılar’ın gündemine yeniden taşınmıştır. Konuyla ilgili
tartışmalar, Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım’ın İslâm Mecmuası’nda çıkan “İslâm ve Terakkî” adlı
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yazısında milletin geleceği ve fertleri arasındaki kardeşlik duyguları adına “iddiâ-yı cinsiyyet
ve kavmiyyet”in yasaklanması gerektiğini ileri sürmesiyle başlamıştı (Dinî İctimâî Makaleler,
s. 284).
İslâmcı düşüncenin coşkulu ve etkili bir sesi olan Mehmed Âkif de İslâmcılar’ın bilim
ve teknolojiye açık, ancak değerler planında Batılılaşma’ya kapalı olan modernleşme
anlayışlarını savunmuş, eğitimde reforma öncelik vererek Efgānî’nin inkılâpçı tavrından
ziyade Abduh’un reformcu anlayışının İslâmlaşma yolunda daha mâkul bir strateji olacağını
belirtmiştir (Safahât, s. 176, 403, 430). Bu çerçevede tanımlanmış bir terakki fikri çeşitli
İslâmcı yazarlarca benimsenmiştir. Ancak düşüncede modernleşmeyi savunanların ölçüyü
kaçırdıklarını ileri süren Şeyhülislâm Mustafa Sabri gibi İslâmcılar da vardır (Yeni İslâm
Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, s. 158-164).
İslâmcı akımın önemli davalarından biri
de İslâm dini ve uygarlığı aleyhinde görülen şarkiyatçı yorumlar, ideolojik ve felsefî
akımlarla fikrî mücadeleye girişmek olmuştur. Meselâ Filibeli Ahmed Hilmi’nin, Reinhart
Pieter Anne Dozy’nin İslâm tarihi hakkındaki eserine karşı Târîh-i İslâm adıyla yazdığı iki
ciltlik reddiye (İstanbul 1326-1327), aynı yazarın, Celâl Nûri’nin Târîh-i İstikbâl adlı
eserindeki materyalist eğilimli düşünceleri eleştiren Huzûr-ı Akl u Fende Maddiyyûn Mesleki Dalâleti (İstanbul 1332), İsmail Fenni’nin materyalist ve ateist felsefeleri eleştiren
Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli (İstanbul 1928) bu tür çalışmaların kayda değer örnekleridir.
Reddiye tarzındaki bu felsefî eserler yanında -Elmalılı Muhammed Hamdi örneğinde
görüldüğü gibi- İslâm düşüncesinin yeniden teşekkülüne katkı sayılacak mahiyette eser yazan
İslâmcılar da vardır. Elmalılı, Paul Janet ve Gabriel Seailles’den Metâlib ve Mezâhib adıyla
tercüme ettiği felsefe tarihine (İstanbul 1341) yazdığı dîbâcede modern bilim, Batı felsefesi,
İslâm ilim ve düşünce geleneği hakkında dikkat çekici görüşler ortaya koyması yanında
müslümanların Avrupa felsefesiyle ilgilenmelerinin entelektüel açıdan hedeflerini doğru
belirlemelerine yardımcı olacağını savunmuştur. Elmalılı, modern Avrupa felsefesinin
talihsizliğini müslüman bir muhitte doğmamış olmasında görüyor, müslüman aydınların
İslâmî birikimden yararlanarak bu talihsizliği aşabileceklerine, böylece diğer dinler içinde
daima garip kalmış olan felsefenin İslâmiyet’te aradığını bulacağına inanıyordu (Metâlib ve
Mezâhib, s. 10-36).
Çağdaşlaşma yolunda ilerlemek için yeni dinî ictihadların ortaya konması ve İslâm’ın
özellikle tekke kültürünün tarih içinde ürettiği hurafelerden arındırılması yolundaki
fikirleriyle tanınan M. Şemsettin (Günaltay) ise 1920’lerin başında neşrettiği Felsefe-i Ûlâ,
İsbât-ı Vâcib ve Rûh Nazariyeleri adlı eseriyle (1339 r./1341 h.) İslâmcılar’ın materyalizme
karşı yürüttükleri mücadeleye katılmanın yanı sıra kendisinin “Avrupa’da iskolastik felsefesi,
bizde Kadı Mîr hikmeti” dediği (Felsefe-i Ûlâ, s. 13) Ortaçağ metafizik düşüncesi söyleminin
geçersizliğini ve bu problemi aşma yönündeki çağdaş felsefî ve ilmî gayretlerin önemini
göstermeye çalışmıştır.
Felsefe ve psikolojiye dair bazı Batı eserlerini Türkçe’ye kazandırması yanında klasik
Türk-İslâm düşüncesinin mantık, ahlâk ve tasavvufa dair başarılarını çeşitli monografilerde
ele alan Mehmet Ali Ayni Reybîlik, Bedbinlik, Lâilâhîlik Nedir adlı eserinde (İstanbul 1341)
Batı kaynaklı şüpheci, kötümser ve ateist akımlar hakkında bilgi vermiş, bu arada Tevfik
Fikret’in “Târîh-i Kadîm”inin tahlil ve tenkidini yapmıştır. Müellif aynı eserde İslâmcı
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düşünürlerden İsmail Fenni’nin Lugatçe-i Felsefe’si (İstanbul 1341), M. Şemsettin’in Felsefei Ûlâ’sı, İzmirli İsmail Hakkı’nın Fenn-i Menâhic’i ile (İstanbul 1329) Felsefe Dersleri
(İstanbul 1330) gibi büyük ölçüde Batı kaynaklarına dayalı çalışmalar da dahil olmak üzere,
Türkiye’de ortaya konan çeşitli felsefî eserler hakkındaki değerlendirme ve eleştirileriyle
döneminin düşünce hayatına canlılık ve nitelik getirmeye çalışmıştır (İntikād ve Mülâhazalar,
s. 3-17, 40-64).
İslâmî ilimler alanında çok sayıda eser veren ve Batı felsefesiyle ilgili çalışmalarının
yanı sıra Türkiye’de İslâm felsefesinin yüksek öğretim programlarına girmesinde öncü rol
oynayan İzmirli İsmail Hakkı İslâm düşünce geleneğine rasyonel, kapsamlı, eleştirel ve belli
ölçüde eklektik bir biçimde yaklaşmayı denemiştir. Düşünce tarihinde Selefiyye, tasavvuf,
kelâm ve felsefe adı altında oluşmuş fikrî akımlardan hiçbirinin başarısını göz ardı etmeyi
doğru bulmayan İzmirli’nin (Mustasvife Sözleri mi?, s. 6-8) Yeni İlm-i Kelâm adlı eseri
(İstanbul 1341-1343), kelâm ilminin modern çağın şartlarına göre kendini yenilemesi
gerektiği şeklindeki temel düşüncesinin bir ürünüdür.
Vahdet-i vücûd felsefesinin ve kurucusu Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin de sık sık
İslâmcı düşünürlerin gündemine geldiği görülmektedir. İbnü’l-Arabî’nin felsefî tasavvufunun
Osmanlı entelektüel geleneğiyle iç içe olması, panteizm ve materyalizm gibi Batılı felsefe
akımları karşısında İslâmî bir cevap teşkil etmesi, özünde dinlerin aşkın birliği fikrini
barındırması ve buna paralel düşen engin bir müsamaha anlayışı telkin etmesi gibi
özellikleriyle mistik eğilimleri olan İslâmcı düşünürlere cazip gelmiş, bunlardan Ferit Kam
Vahdet-i Vücûd adlı eserini (İstanbul 1331) bu öğretinin panteizm ile farkını ortaya koymak
üzere yazmış, Mehmet Ali Ayni de Mustafa Kemal’e ithaf ettiği Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim
adlı kitabında (İstanbul 1341) İbnü’l-Arabî’nin evrende insana verdiği merkezî yeri insanın
bilim ve teknoloji üreten yegâne varlık olmasına bağlamıştır. İsmail Fenni ise Vahdet-i Vücûd
ve Muhyiddin-i Arabî’sinde (İstanbul 1928) vahdet-i vücûdun bir yandan âyet ve hadislerdeki
temellerini, öte yandan panteist felsefeden farkını göstermeye çalışmıştır. Eserin, müellifin
modern birikimini yansıtması açısından dikkat çekici olan bir özelliği de materyalistlerin
itirazlarını çürütmek, modern tabiat bilimleriyle uğraşanları ikna etmek için vahdet-i vücûdu
en uygun metafizik olarak göstermesi ve onun çağdaş bilimle çelişir gibi görünen yönlerini
yeniden ele alıp yorumlamasıdır.
Kur’an’ın bilimle uyumu ve bilimsel yorumu konusu da İslâmcı yazarların ilgi alanı
olmuştur. İsmail Fenni, Kur’an’ın bir hidayet kılavuzu olup teorik bir bilim kitabı olmadığını,
konuyla ilgili âyetleri bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini belirtmişse de (Maddiyyûn
Mezhebinin İzmihlâli, s. 677-691) modernleşme sürecinin bilim ve teknolojinin önemini ön
plana çıkarması, geleneksel kozmolojik öğretilerle modern bilimsel açıklamalar arasındaki
uyumsuzluğun giderek daha çok farkedilmesi, Kur’an’ın bilimsel ve teknolojik kavramlar
ışığında yorumlanmasını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu yönde en çok gayret gösterenlerden
biri de Said Nursi’dir (Şerif Mardin, s.321-326). Said Nursi’nin, mûcizelerin bir hikmetinin de
“Terakkiyât-ı maddiyye için lâzım olan örnekleri nev‘-i beşere göstererek o mûcizelerin
benzerlerini meydana getirmek için nev‘-i beşeri teşvik ve teşcî etmek” olduğu şeklindeki
ifadesi onun bu yaklaşımının tipik bir örneğidir (İşârâtü’l-îcâz, s. 238).
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Bilhassa 1950 öncesi Cumhuriyet dönemi İslâmcı aydınlarının önemli bir özelliği,
alternatif bir İslâmcı siyaset ideolojisi ve projesi ortaya koymak yerine İslâm’ın iman, ibadet
ve ahlâka dair hükümlerini öne çıkararak mevcut sistem içinde dinî kimliğin korunup
geliştirilmesine, maddî kalkınmayla mânevî kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesine katkıda
bulunma çabalarıydı. Ancak ülkede 1950’lerde başlayan demokratik gelişmeler, dindar
çevrelerde o döneme kadar oluşan birikimin siyasete taşınması ve giderek dinî kavram ve
değerlerin neredeyse bütün içtimaî ve siyasî projelerde esaslı bir yer edinmesi sürecini
başlatmış oldu. İslâm’ın ferdî ve sosyal kimlikte belirleyici bir referans ve demokratik politik
kültürün meşrulaştırılmasında önemli bir araç kılındığı bu yeni dönem, 1950 öncesinde daha
belirsiz olan ayrışmayı gün ışığına çıkardığı için belli bir grup düşünür ve aydının İslâmcı
olarak nitelendirilmesine de zemin hazırladı. Ancak adlandırma benzerliğinden yola çıkarak
günümüzdeki bu tür fikrî hareketleri Osmanlı’nın XIX. yüzyılından devralınan İslâmcılık
hareketinin doğrudan uzantısı olarak görmek isabetli olmaz. Hatta fikir dünyaları Cumhuriyet
döneminde teşekkül etmiş olan Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi
düşünürlerin fikrî çabalarını İslâmcı denilen ve önemli ölçüde modernist renkler taşıyan
önceki düşünce akımının kategorik anlamda bir devamı saymak da tartışmalı bir konudur
(Kara, Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi, III, 6).
1970’li yıllardan günümüze kadar çeşitli dönemlerde Seyyid Kutub, Hasan el-Bennâ
gibi İhvân-ı Müslimîn’e mensup aydınlarla Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Mevdûdî gibi Hint kıtası
bilginlerinin, İranlı müelliflerin ve Seyyid Hüseyin Nasr gibi gelenekçi, Fazlurrahman gibi
modernist düşünürlerin eserleri yoğun biçimde Türkçe’ye çevrilmiş ve bu eserler İslâmcı
olarak tanımlanan aydınların fikrî eğilimlerini farklı şekillerde de olsa etkilemiş, ayrıca
İslâmcılığın siyasallaşması sürecini hazırlamıştır. Bu dönemde yazıları ve diğer faaliyetleriyle
öne çıkan İslâmcı aydınlar, daha çok son yıllarda yaşanan siyasî tecrübeler yanında Batı
dünyasındaki fikrî ve siyasî gelişmelerle Türkiye’nin kendine özgü sosyopolitik gerçeklerinin
de zorlamasıyla fikrî çizgilerini demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar istikametinde
gözden geçirme gereğini duymuşlardır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Yeni Osmanlıların tezlerinde köklerini bulabileceğimiz
Türkiye'de İslamcılık düşüncesi, Batılı devletlerin sömürgeci politikaları ile siyasî bir tavır
alış ve çözüm önerisi olarak "ittihâd-ı İslam" kavramı etrafında şekillenmiştir. II.
Meşrutiyet'le siyâsî tonu yükselen bu hareket düşünce tarihi açısından da önemli bir yerde
durmaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde de hayatiyetini ve etkilerini sürdüren İslamcılık
günümüzde Türk düşüncesinin bir parçası olarak kültür dünyamıza katkılarını devam
ettirmektedir.
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Uygulamalar
1.
Osmanlı’nın son döneminden itibaren gündeme gelen İslamcılık tartışmalarını
bugün gündemimizde olan fikrî meselelerle karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
İslamcılık akımı içinde görüşleri ile diğer İslamcılardan ayrılan düşünür
kimdir? Görüşleri hakkında bilgi veriniz.
2.
İslamcılık akımının temel görüşleri nelerdir?
3.
Başlıca İslamcı düşünürleri yazınız.
4.
İslamcı düşünürler Cumhuriyet Dönemi’ni nasıl etkilemişlerdir?
5.
Batılılaşma ve İslamcılık arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İslamcılığın Türk düşünce tarihindeki yeri, Osmanlı’nın son dönemindeki
kaynakları, ortaya çıkış sebepleri, temsilcileri, siyasî ve fikrî ilkeleri anlatılmış ve tarihsel
süreklilik içinde akım günümüze kadar takip edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
İslamcılık fikri Osmanlı aydınları tarafından ilk kez ne zaman dile getirilmeye
ve tartışılmaya başlanmıştır?
a.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
b.
XVII. yüzyılın başlarından itibaren
c.
İstanbul'un fethinden itibaren
d.
Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren
e.
İstiklal Savaşı'ndan itibaren
2.
"İslamlaşmak, İslamiyet’in inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam
olarak uygulanması demektir."
Yukarıdaki "İslamlaşma" tanımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a.
Ziya Gökalp
b.
Said Halim Paşa
c.
Nâmık Kemal
d.
Şinâsî
e.
Beşir Fuat
3.
Aşağıdakilerden hangisi son dönem Osmanlı'daki İslamcıların cevap aradıkları
başlıca sorulardan değildir?
a.
İslâm dünyasının niçin geri kaldığı ve bundan nasıl kurtulabileceği.
b.
Batı’nın üstün duruma gelmesinde etken olan değerlerin neler olduğu.
c.
Akıl-nakil ilişkisinin mahiyeti.
d.
İslâm dininin nasıl bir yönetim, hukuk ve iktisat düzeni öngördüğü
e.
Büyük günah işleyen kişinin durumu.
4.
"Meşveret" kelimesini demokrasiye yakın bir anlamda ilk kullanan düşünür
kimdir?
a.
Tunuslu Hareddin Paşa
b.
Said Nursî
c.
Ali Suâvî
d.
Celal Nuri
e.
Ziya Paşa
5.
İslamcılar "kânûn-ı ilâhî", "şeriatın fezlekesi" ve "şerîat-ı garrâ-yı
Muhammediyye’den muktebes” gibi tanımlamaları aşağıdakilerden hangisi için yapmışlardır?
a.
II. Meşrûtiyet
b.
Tanzimat Fermanı
c.
Islahat Fermanı
d.
Kânûn-ı Esâsî
e.
I. Meşrûtiyet

Cevaplar: 1) A 2)B 3)E 4)A 5)D
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5. BİR BAŞKA AÇIDAN TANZİMAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Bir Başka Açıdan Tanzimat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Tanzimat kelimesinin anlamı nedir?
Tanzimat Fermanı’nı ortaya çıkaran sebepler hakkında neler biliyorsunuz?
Osmanlı Devleti’nin gerilemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bir başka açıdan Tanzimat

Tanzimat Dönemi, sebepleri
ve fikir hayatına etkileri
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Tanzimat
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Giriş
Takvim-i Vekâyi'nin 6 Şubat 1866 tarihli nüshasında hükümet tarfından, Paris'teki
muhalifler aleyhine içeriği ve üslubu ilginç bir bildiri yayımlanmıştı: ''Paris'te kurulan bir
fesad cemiyetinin üyelerinin ötede beride kışkırtıcılık ve dedikodu yaptığı, hükümet aleyhinde
bulunmanın kendilerine zararı dokunacağı ihtar edildiği halde, rezil kişilerden oluşan ismi
geçen cemiyetin üyelerinin bazı zadegân aleyhinde iftira dolu mektup ve imzasız mazbatalar
bastırıp dağıttıkları, alçaklık ve rezaletlerini herkesin bildiği bu gibilere inanılmaması
gerektiği'' tenbih ve ilan ediliyordu. Sözü edilenlerin Genç Osmanlılar olduğu açıktır.
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5. Bir Başka Açıdan Tanzimat5
Âlî Paşa'nın Bâbıâli'de kurduğu otoriter yönetimden nefret edenler ''istibdat''tan söz
etmeye başlamışlardı. İstibdat sözü 'despotisme' karşılık kullanılır olmuştu. Oysa daha elli yıl
önce bir Osmanlı efendisi için 'istibdat' İslâm ülkesindeki bir yöneticinin olağan yönetimini
ifadede kullanılabilecek bir sözdü. Zira İslâmcı siyasal kuramda istibdat terimi güçlü ve doğru
yönetimle özdeştir. Şeyhülislâm Mehmet Ziyaeddin Efendi'nin verdiği, Sultan Abdulhamit'in
hal fetvasında istibdat suçlaması yoktu. İstibdat sözünü Genç Türk politacıları kullanıyordu.
Tanzimat reformları Osmanlı aydınlarını ayrı bir dünya ve yönetim anlayışına götürmüştü.
Sultan Abdülmecid yönetimine karşı bir darbe girişmi bastırılmıştı. Tarihimizde Kuleli
Vakası olarak bilinen bu olayın gerçek bir hükümet darbesi girişimi olup olmadığı henüz
bilinmiyor. Ondan başka darbecilerin siyasal tutumları da açık değildir, tutucu bir düşünceyle
mi, yoksa anayasacı-demokrat bir eğilimle mi hükümete karşı çıkmışlardı? İkinci bir darbe
girişimi de 1865'lerde oluşan İttifak-ı Hamiyet adlı bir gruptan geldi. Osmanlı toplumu siyasal
guruplaşmalar dönemine girmişti. Bu guruplaşmalar 19. yüzyıl dünyasındaki siyasal
ideolojilerin tutarlı veya tutarsız bileşimi olan programlar etrafında oluşmaktaydılar, ancak
siyasal modernleşme sürecine girildiği açıktır. 1840'larda Tanzimatçıların yarattığı dış
politikada uyum ve anlaşmaya dayanan ortam, yerini siyasal kutuplaşmaya ter ediyordu.
1860'ların muhalifleri henüz laik ulusalcı ideolojiye veya billurlaşmış radikal görüşlere sahip
değildiler. Kendilerini Genç Osmanlılar olarak adlandırıyorlardı, ama Avrupa, ihtiyar
imparatorluğa yeni bir ruh ve hayat vermek isteyen bu gurupları ''Jeune Turc'' diye adlandırdı.
Jön Türklük özgün bir siyasal kimlikti. Köhneyen monarşilere karşı ayanlanan, direnen bütün
ülkelerin muhalifleri bu isimle anıldı. Portekizli Jön Türkler gibi...
Modern çağın toplumları artık tarihi yaşamayıp, yapıyorlardı. Tanzimat aydını da
tutucu yöneticisinden muhalif yazarına kadar çağdaş dünyada varolamak için değişmek ve
olaylara yön vermek gerektiğini anlamıştı. Geleneği korumak için onun bilincinde olmak
gerekir. Varlığını sürdürebilmek için Osmanlı aydığını geleneğini ve ortamını farklı anlayışla
da olsa değerlendirmeye ve eleştirmeye başlamıştı. Edebiyat zevkinden yönetime, Avrupa
potikasından modernleşmenin yöntem ve ölçüsüne kadar birçok konu tartışılıyordu; hem de
kahvehane sohbetiyle değil basın ve yayın aracılığıyla.
Eylül 1871'de Âli Paşa öldüğünde Genç Osmanlılar Avrupa'dan dönmeyi umuyorlardı.
Onlara göre diktatör sadrazamın sahneden çekilmesi yeni gelişmeler yaratacaktı. Aynı yıl
Bulgarlar bağımsız kilise için verdikleri mücadeleyi kazanmışlar ve ulusal kiliselerini, yani
Bulgar eksarhlığını kurarak Fener Patrikhanesi'nin denetiminden çıkmışlardı. Şimdi daha
radikal bir mücadeleye geçebilirlerdi. Haziran 1872'de Namık Kemal, İstanbul'da İbret
gazetesini çıkarmaya başladı. Gazetede Osmanlı vatanseverliği ve ''meşveret usûlü''
deyimiyle, meşruti rejimin getirilmesi gibi düşünceler işleniyordu.
Babıâli diktatroyası Âli Paşa'nın kişiliğine bağlı olmadığı anlaşıldı. Mahmud Nedim
Paşa'nın sadrazamlığı yeni düşünceler kadar bürokrasinin muhalif kanadı için de daha
boğucuydu. Balkanlar'da uluşçuluk nihai hedefe doğru harekete geçmişti. Temmuz 1875'te
5

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim yay., s.
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Bosna-Herkes'te ayaklanma başladı. Kötü yönetim ve ekserisi Müslüman olan yerli toprak
sahiplerinin baskısı nedeniyle köylüler de bu ayaklanmaya katılıyordu. Kuşkusuz Hıristiyan
köylüleri kışkırtan dış devletleri Sırbistan, Rusya, Avusturya diye saymak pek hatalı sayılmaz.
Ardından aynı olaylar Bulgaristan'a sıçradı. Ekim 1875'te Mahmud Nedim Paşa, Osmanlı
borçlarının ödenmesini durdurdu, yani ilk moratoryumu ilan etti. Bu dış devletlerin hiç hoş
karşılamadığı bir gelişmeydi. 6 Mayıs 1876'da Selanik'deki bir olay büyüdü ve Fransa ve
Almanya konsoloslarının öldürülmesiyle sonuçlandı. Suçluların dış baskılarla yargılanıp idam
edilmesi bu sefer Müslüman halkı galeyana getirdi.
10 Mayıs 1876'da Fatih, Beyazid, Süleymaniye medreselerinin talebesi Babıâli'ye
yürüdüler. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın ve Şeyhülislamın azlini istiyorlardı. Sonraları
Sultan II. Abdülhamid bu isyanı Midhat Paşa'nın hazırladığını ileri sürmüşse de, ayaklanma
herhangi bir yönetici veya politikacıdan bağımsız ve kendiliğinden oluşmuş görünmektedir.
İki gün sonra Sadrazam ve Şeyhülislam azledildi. Mütercim Rüşdü Paşa sadarete, Hüseyin
Avni Paşa seraskerliğe ve Hasan Hayrullah Efendi Şeyhülislâmlığa getirildi. Yeni kabine ile
padişah arasında soğukluk devam ediyordu. Midhat Paşa da Şura-yı Devlet'e getirilmişti.
Veliaht Murad Efendi'nin bu grubun favorisi olduğu biliniyordu.
Birkaç yılı dolduran şu olaylar meşruti rejimin getirilmesi veya benzer bir gelişmenin
sonucuydu, birkaç kişinin kafasında aniden oluşan bir tasarının bir tesadüf ve oldu bittiyle
sahnelemesi veya dışarıdan yabancıların tertipledikleri bir olay değildi. 1976 Mayıs sonunda
Hüseyin Avni Paşa, Kayserili Ahmed Paşa (Bahriye Nazırı) Askeri mektepler nazırı
Süleyman Paşa'dan oluşan darbeci asker grubu, Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattı. Sultan
Abdülaziz ha'l edildi ve Haziran başında Sultan V. Murad tahta çıktı. Liberal fikirli padişahın
hükümdarlığı uzun sürmedi. Bu arada Sultan Abdülaziz intihar etti. Bazı yersiz delillerle o
günden bugüne düşük padişahı darbeci takımın öldürdüğü hep tekrarlanır. Gerçekte ileri
sürülen bu gibi deliller kadar başka çağdaş deliller de bu olayın gerçek olmadığını, Sultan II.
Abdülhamid'in Midhat Paşa'yı ortadan kaldırmak için hazırladığı uydurma bir isnad, iftira
olduğunu tekrarlar. Örneğin, Mabeyinci Fahri Bey'in kaleme aldığı İbretnümâ adlı anıları
böyle bilinen bir tanık belgedir. Bu karışıklıkta Sultan V. Murad'ın tahtta kalamayacak kadar
hasta olduğu anlaşıldı ve tahttan indirildi.
Beklenmeyen taht adayı II. Abdülhamid, liberal darbeci gruba anayasayı ilan edeceği
teminatını verdi. Aslında iç ve dış zorunluluklar karşısında kimsede direcek cesaret yoktu.
Bulgaristan olayları yüzünden, Rumeli'de beynelmilel kontrol kurulmasını isteyen büyük
devlet elçileri, İstanbul'da bir konferans toplamışlardı. İsyan ve savaş tehlikesi ufuktaki mali
iflas görüntüsüyle birleşmişti. 1876 yılının Aralık ayında, imparatorluk yöneticileri anayasayı
ilan eden top sesleriyle bu zorluklara meydan okuyor gibiydi, anayasa her şeyi düzeltir
sanıyorlardı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun anayasal monarşi sistemine geçişi, Balkan Slavlarının
(Bosna_Hersek ve Bulgaristan olayları) ayaklanmaları ile (1875) 1877 Osmanlı-Rus Savaşı
arasındaki devreyi kapsar. Gerçekten de Babıâli bürokrasisinin mutlak hükümranlığı, kısa
parlamenter dönem süresince devlet ve toplum hayatından çekilmiş gibiydi. Bu dönemin kısa
süren deneyimi Türkiye'nin toplumsal siyasal hayatında ne olursa olsun önemli bir yenilikti ve
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geleceğin inkılaplarını hazırlayan bir aşamaydı. Tarihi dönemlendirme çabaları her zaman için
bir hata payı taşır, ama böyle bir uslulü izlersek, 19. yüzyıl başından itibaren Osmanlı
devletinin reform asrı diyebileceğimiz dönem, yerini artık inkılap asrına devrediyor,
diyebiliriz. Türkiye'nin siyasal hayatında fikir haretlerinde yapısal bir değişme başlamıştı.
Meşrutiyet hareketi padişahın değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında Babıâli'nin
mutlakiyetçiliğine karşı, gene Babıâli'nin bir kadrosu tarafından başarılmıştı. Aslında Sultan
Abdülmecid ve Abdülaziz devrinin, Sultan II. Abdülhamid dönemine göre farklı bir yanı,
hükümdarın kişisel diktatoryasından çok, sadrazamların ve etrafındaki kadronun aydın dikta
dönemi olmasıydı. Babıâli yönetiminde ehliyet ve etkinliğini yitirdiği an (bu Mahmud Nedim
Paşa sadaretine rastgelmektedir) husumeti üzerine çekmiştir.
Meşrutiyete geçiş bir büyük ihtilalle değil, gene yönetici grubun içindeki bir başka
grubun başkaldırmasıyla gerçekleştirilmiştir, bu doğrudur. Bu ilginç görünüm, günümüz
tarihçiliğinde değişik yorumlamalara neden olmaktadır. Bir yoruma göre haris bürokratların
darvesi ve bir sapkınlıktır. Bir başka yoruma göre, devletin devlet içinde gerçekleştirdiği bir
dönüşümdür. Birinci yorum sahipleri genellikle imparatorluğu mahva götüren bir gayrı ciddi
hareketten, ikinci grup ise tabandan gelmeyen ve demokratik bir gelenek yaratmayan yüzeysel
bir reformdan söz eder.
Bürokratların bir kısmı bu hareketin öncülüğünü niçin yapmıştır sorunun cevabını
geniş bir tarihi ve coğrafi platformda aramak gerekir. Bu olay sadece iki grup bürokratın
birbiriyle basit bir çekişmesinin veya sarayı hedefleyen bir iktirada hırsının sonucu değildir.
Yaşanan çağın ve ülkenin gerçeklerinden kopuk bir aydın bürokrat fantezisinin eseri hiç
değildir. Çok genç yaşlarından beri Babıâli bürokrasisinin havasında yetişen memurların
meşrutiyet gibi bri ideal etrafında toplanarak muhalefet yapmalarının nedenlerini ön planda
imparatorluğun o günkü coğrafyasının ve siyasal havasının renkliliğinde aramak, 18.
yüzyıldan beri Balkanlar'da görülen gelişmelerin etkisini unutmamak gerekir. Balkanlar o
zaman Osmanlı ülkeleriydi ve İstanbul'a örneğin Orta Anadolu'dan daha yakındı. Türkiye
tarihinde ortaya atılan ilk anayasa tasarısı da Balkanlar'daki uluşçu hareketin eseridir. 1867
yılında Avusturya-Macaristan monarşisinin anayasa örneğini izleyen Bulgar Gizli Merkez
Komitesi, Sultan Abdülaziz'e Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgar Çarlığı çifte tacından oluşan
bir hükümdarlık teklif etti. Bu çifte monarşide sultan, hem Osmanlı sultanı hem de Bulgar
Çarı olacaktı. Bulgaristan'ın nasıl yöntileceğini öngören 21 maddelik bir federe Bulgar
anayasası bu teklife eklenmişti. Metnin 6 maddesi Bulgar kilisesinin bağımsızlığıyla ilgili
olup, ilk 15 maddesi ise Bulgaristan'ın parlamenter bir rejimle nasıl yönetileceğini
düzenlemekteydi. Anayasal monarşi istekleri Babıâli'nin dışında Osmanlı İmparatorluğu'nun
birçok çervrelerinde yaygınlaşmaktaydı.
Anayasacı hareketin gelişmesini bu nedenle iki odak etrafında gözlemek
durumundayız. Birinci odak, bürokrasinin içinde yer alan muhalif bir grubun devlet ve
topluma bakışları ve ideolojileriyle Tanzimat döneminin birinci kuşağından ayrılan ''Genç
Osmanlılar'' dediğimiz bir grubun varlığıdır. Genç Osmanlılar aslında nasıl bir gruptu.
Meşrutiyet hareketiyle ilgilerinin derecesi neydi gibi soruyu burada ayrıntılara gimrden
cevaplamalıyız. 1850'lerdeki mahiyet karanlıkta kalan Kuleli vakasını göz önüne almazsak,
1860'lardan beri siyasal muhalefetin oluşup biçimlendiğini söylemek mümkündür. Kuşkusuz
82

bu muhalefetin üyeleri birbirinden farklı düşüncelere sahip olacaklardır. Hiçbir büyük veya
küçük çapta hareketin üyeleri toptancı bir düşünce eleğinden geçirilemez. Bu grup bir parti
oluşturmamıştır, ama Osmanlı bürokrasinin içinde muhalif düşüncelerin oluşmasında etkili
olmuşlardır. İkinci odak, değindiğmiz üzere doğrudan doğruya Balkan ulusçuluğudur.
Meşrutiyetçi darbeyi zorlayan iç ve dıştaki baskılar ve gelişmelerde imparatorluğun içindeki
bu yüz yıllık akımın ve hareketlerin büyük payı vardır. Aziziye döneminin bir çöküntüyle
kapanmasında Balkanlar'daki bu hareketin nihai perdesinin, yani ayaklanmaların payı
büyüktür. Aralık 1876'da, Kanun-u Esasi'yi ilan eden topların atılmasında aksi yönden bir
payı olan Avrupa baskısı da bu ayaklanmanın sonucu sahneye çıkmıştı. Ancak meşrutiyet
rejimi buna rağmen bazılarının ileri sürdüğü gibi bir Avrupa reçetesinin eseri değildir. Büyük
ölüde Osmanlı kafasının eseridir. Aslında Avrupa, meşrutiyet rejimi ve parlamento ile hiç
ilgili değildir. Rusya böyle bir rejimin düşmanıydı. Avusturya da antipatiyle karşılıyordu.
İngiltere ve Fransa ise bu rejimi Osmanlılara yakıştırmıyorlardı, hatta parlamentonun kurulup
çalışabileceğine bile inançları yoktu. Meşrutiyetin bir çare olduğu Rumeli vilayetlerinde
valilik yapıp iyi idarenin böylece gerçekleşebileceğine inanan Midhat Paşa gibi sivil
bürokratların ve belki benzer gözlem ve sonuçları edinmiş askerlerin kafasında vardı.
Anayasanın ilanı ile Avrupa baskısının şiddeti bir müddet için önlenmiş olabilirdi, ama
tmaamen önlenemediğini Rusya ile çıkacak savaş ve Avusturya'nın olumsuz tutumu
göstermiştir. Anayasal hareket bizim siyasal modernleşme tarihimizdeki ilk siyasal muhalefet
gurubuyla, yani Genç Osmanlılarla birlikte anılır.
Osmanlı İmparatorluğu'nun modern siyasal fikir ve eylem tarihinde Yeni Osmanlılar
dediğimiz grup, ilk bakışta kendine özgü görünen, ama Ortadoğu ile İngiliz ve Fransız
Müslüman kolonilerinde benzerleri bulunan düşünce ve eylem adamlarından oluşan bir
gruptur. Yeni Osmanlılar deyiminin Fransızcaya tercümesi Genç Osmanlılar anlamında
''Jeunes Ottomans'' olmalıdır. Fakat Avrupalılar arasında Osmanlının ulus nitelemesi olarak
bir anlamı olmadığından, ''Genç Türkler- Jeunes Turcs'' çevirisi yaygınlaşmış ve
imparatorluktaki örgütlü siyasal muhalefet hareketleri bu deyimle anılagelmiştir. Oysa 19.
yüzyıl ortalarından başlayarak imparatorluğun yıkılışına kadar süren bütün siyasal muhalefeti
bir potada değerlendirmenin bir anlamı ve olanağı yoktur. Bizim tarihçilimizde yapılan, Yeni
Osmanlılar ve Genç Türkler ayırımı bu nedenle zamanlama kadar ideolojilerin ve
örgütlenmelerin ve eylemin niteliğini belirleyen çizgiler açısından da gerekli, doğru bir
ayırımdır.
Sultan Abdülaziz döneminin Yeni Osmanlıları, II. Abdülhamid döneminin Genç
Türkler diye tanıdığımız muhalif kuşağının aksine, örgütlenme ve gizli siyasal faaliyet
alanında ustalığa, hatta belirli prensiplere ulaşabilmiş bir grup değildir. Grubun içinde
ideolojiden çok ideolojiler vardı. Bu ideolojiler de aslında kesin çizgilere ve tutarlı
açıklamalara gelecek gibi değildir. Yeni Osmanlıların siyasi fikirleri daha çok anayasal
monarşi etrafında toplanmaktaydı. Fakat bu anayasalcılık konusuna da onların asgarî
mğştereklerini tespit etmek zorudur. Kısacası Yeni Osmanlılar siyasal programlarında belirli
çzigiler olan ve politik eylemlerinde uyum sağlamış aydınlar değildiler. Ancak aydınlar ve
muhalefetleri baştaki yöneticiden çok varolan siyasi rejime ve ülkenin yaşadığı hayata
karşıydı. Yani Yeni Osmanlılar artık toplumsal bir bilinç sahibi olan, tarihe ve geleceğe
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örgürce bakmaya başlayan Osmanlı aydınlarıydı.
Yeni Osmanlılar Avrupa dünyasını ve siyasal düşününü sağlıklı bir biçimde belki
tanımıyorlardı. Bürokrasinin hırslı, iddialı üyeleriydiler. Osmanlı klasik kültürü ile
tanışıklıkları kadar Avrupa dünyasını tanımasalar da, Batı'ya eski devrin Türklerinden daha
çok ilgi duyuyorlardı. Mücadele ve muhalefet biçimlerinde, eski bürokrasinin kalıntısı olan
kişisel çekişme ve entrikaya da rastlanır. Nihayet Yeni Osmanlıların düşünceleri, anayasacı
liberalizmin çizgilerinden modernist İslâmcılığa, hatta olgunlaşmış bir Türkçülüğe ve
sosyalizme kadar çeşitli görüşleri içerek renkli bir yelpaze oluşturur. Daha da ilginci, bütün
bu görüşlere çoğunlukla aynı kişide rastlanabilmesidir. Ama Yeni Osmanlılar hareketinin
tarihi önemi, sonraki siyasal fikir ve örgütlenmelerin onların mirası üzerinde serpilip
yaşamalarıdır.
Yeni Osmanlılar bir bakıma bürokrasinin üst katmanlarına karşı direnişe geçen
memurlar topluluğudur. Diğer yandan aydın despotizmi denen dönemi kapatan Abdülaziz'in
son yıllarındaki buhran bu muhalefeti güçlendirmiştir. Gayrımemnun genç bürokratlar
arasında her zaman görülen klasik tipteki muhalefetin, artık modern bir siyasal içerik
kazanmaya başladığını belirtmek gerekir. Muhalefet, artık bürokrasinin bir grubunun öbür
grupla yürüttüğü tipik siyasal eleştiri ve gruplaşma haline dönüşüyordu. ''Usul-ü meşveret''
diye özetlenen parlamentarizm özlemi böyle bir gelişmenin ifadesidir.
Yeni Osmanlılar grubu ve hareketi tarihçilik ve düşün hayatımızda farklı
değerlendirmelere konu olmuştur. Klasik görüş, Yeni Osmanlıların meşrutiyet ve insan
haklarının getirilmesi konusundaki mücadelelerinin yüceltilmesidir. Burada bir tür düz tarih
çizgisinden, belli bir tarihsel amaca ve aşamaya yönelik yorumculuktan söz edebiliriz. Bu
yorumun tepkisi de gene aynı yöntemi izleyen farklı bir renk niteliğindedir. Yeni Osmanlılar
hareketinin Avrupa'nın oyuncağı olduğu gibi tezler, abartılı düğüm olaylarla, conspirative bir
tarihçi üslubuyla kaleme alınmıştır. Bu yorumların her birinin mutlaka belli bir dünya
görüşüne angaje olmadığını da belirtmek gerekir.
Yeni Osmanlılar hareketinin kronolokisi henüz tam ve sağlıklı olarak tespit edilebilmiş
değildir. Yeni Osmanlılar hareketi ve grubun üyeleri birkaç klasikleşmiş ineceleminin ve
Ebzziya Tevfik gibi çağdaş gözlemcilerin anlattıklarıyla sınırlı kalmaktadır. Yeni
Osmanlıların 1876'da Osmanlı Anayasası'nın ilanına katılım dereceleri bile henüz yeterince
aydınlanmış değildir. Anayasa fikrinin oluşmasında ve yayılmasında bu aydınların payı
önemlidir, ama meşruti rejimi gerçekleştiren askeri darbede (yani Sultan Abdülaziz'in hal'i)
böyle bir ideale uzak insanların rolü daha önemliydi. Bu son olayda Midhat Paşa öncü grubun
içinde adeta tek liberal (liberalist değil) olarak kalmaktadır. Nihayet Yeni Osmanlıların
zamanla muhalefeti bırakıp düzenle bütünleşen ve bütünleşmeye hazır kapıkulları olduğu
hükmü de Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Mizancı Murat, Ebüzziya Tevfik, Çapanoğlu
Agâh Bey, Reşat Nuri Bey, Beşir Fuat ve Ahmed Midhat gibi renkli bir grubun fikri yapıları
ve eylemleri yakından incelendiğinde doğrusu çok tartışılır bir değerlendirmedir. Liberarl bir
ortama ve parlamentarizme duyulan özlemin saltanata karşı çıkmak demek olmadığ, hatta bu
düşünürlerin kiminde parlamentarizm ve liberalizmin bizimkinden uzak anlam ve çağrışımlar
yarattığı görülmektedir. 19. yüzyıl aydını, reform ve Batı kavramlarına kuşkusuz bizden farklı
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yaklaşımlar içindeydi. Ama bu yaklaşımlar bir yerde bizim bugünkü düşünürümüzün de
temelini oluşturmaktadır. En azından ilk kuşak Osmanlı aydını, İkinci Meşrutiyet'i
gerçekleştiren Genç Türklerden daha gelenekçi düşünce kalıplarına sahiptiler. Ama onların
öncüsüydüler. Zaten Türkiye tarihinde Birici ve İkinci Meşrutiyet devirleri diye ayrım,
kültürel ve siyasal düşünce ve örgütlenme yönünden görülen farklılığı birleştiren bir
dönemlendirmedir ve tarihçi için bu açıdan anlam ifade eden bir ayırımdır. Yoksa hukuki
yönden 1876'da ilan edilen anayasa imparatorluk yıkılana kadar yaşamıştır.
Yeni Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş mekanını kapsayan bir siyasal
muahlefet örgütü olmadığından, içlerinde Balkanlı uluslardan, hatta imparaluğun diğer
bölelerinden üyeler yoktu. Bu muhalefet grubunun yurtdışındaki eylemlerini de çağdaş
Rusyalı devrimcilerin Avrupa'daki muhalefet hareketine benzetmek mümkün değildir. Yeni
Osmanlılar somutlaşmış bir gizli örgüt değildi, Avrupa'da despot yönetimi eleştiren ilk
muhalif gazete Muhbir çıkmadan önce bazı muhalif bildiriler dağıttıkları da anlaşılıyor. Bütün
bunların dışında, Yeni Osmanlılarn Türkiye tarihindeki yerlerini parlamentarizm mücadelesi
ile sınırlandırmamalıyız. Bu aydın kuşağı, edebiayattan gazeteciliğe, ortaeğitimden çocuk
terbiyesine, tarihten ekonomiye kadr her alana el atmış, en azından 19. yüzyıl toplumunun
dikkatini bu konulara çekmişlerdir. Yanlış veya doğru, belki eksik bilgi ve yorumlarla
Osmanlı toplumundaki kurumların değişmesi gerektiğini, bunların Avrupa uygarlığı
karşısındaki konumunu tartışmışlardır. Muhafazakar düşünceliler bile Osmanlı toplumsal
kkurumlarını tümüyle gözden geçirmiş, eleştirmiştir. Yaklaşımlarında ister Batıcı, ister
Batı'ya karşı olsunlar; Osmanlı düşün hayatına Batı'yı getiren ve tartışan öncüler olduklarına
kuşku yoktur. Bu tutum ve tartışmayla birlikte Yeni Osmanlılar, toplumlarında yeni bir arayışı
başlatan aydınlardı. Bu aydınları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılını Osmanlı
coğrafyasıyla birlikte değerlendirdikçe meşrutiyet olayı daha iyi aydınlanmaktadır. Siyasal
tarih yazıcılığımızla, Meşrutiyet rejimini bir rastlantı, dar bir gurubun darbesi olarak
değerlendirmek, toplumsal ve siyasal gelişim çzigisindeki yerini küçümsemek az rastlanan
birkanı değildir. Bu kanının iki noksan değerlendirmeye dayandığını söylemek mümkündür.
Monarşilerden anayasal düzene geçiş olayını örnekleriyle geniş ve mukayeseli bir biçimde
incelememek birinci nedendir. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu'nu bugünki Türkiye halkının
imparatorluğu sayıp geniş sınırlar içindeki coğrafya parçalarının ve etnik grupların
durumundaki farklılıkları, farklı gelişmeleri incelememektir. İçe dönük (ethnocentric)
yaklaşım, 19. yüzyıl Osmanlı tarihini incelemeye ve değerlendirmeye en önemli engeldir.
Çünkü günümüzdeki tarihçilerin tersine, 19. yüzyılda imparatorluğu yönetenlerin gözü ve
dikkati her an için ister istemez Doğu Trakya ve Küçük Asya'nın ötelerine yönelikti. Nihayet
parlemanter monarşiye geçiş olgusu, İngiltere ve 19. yüzyıl Fransası örnekleriyle sınırlı
değildir.
19. yüzyılda mutlak monarşiyi değiştiren anayasal gelişmelerin birçok ülkede böyle
dar guruplar tarafından başlatılması sadece Osmanlı ülkesine özgü değildir. Doğu Avrupa
ülkelerinde 19. yüzyılın devrim hareketleri, özellikle eski seçkinler arasında başlamış ve çok
kere de onların öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı anayasal hareketi de dar bir grup tarafından başarılmıştı. Hazırlanan anayasa
taslağı gerçekte despotizme birçok kapıyı açık bırakıyordu. Ama Prof. Tunaya'nın deyimiyle,
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Midhat Paşa ve etrafı da bu aksak anayasa ile geleceğin gelişmelerine kağıyı bir daha
kapanmamak üzere açmışlardı. O gün başlayan ve bugüne kadar süren bir anayasa romantizmi
toplumsal siyasette hakim olmuştur. Anayasa ile her sorunun çözümleneceği ve toplumsal,
siyasal gelişmenin başarılacağına inanılmıştır. Yüzyılı aşkın deneyim bunun böyle olmadığını
göstermiştir, ama bir bakıma her anayasa ve anayasal hareketin daha ileri özlemler yarattığı
ve gelişmeler doğurduğu da görülmektedir.
Yaygın olarak tekrarlanan bir yanlış da 1876 Anayasası'nın Belçika anayasasından
uyarlanarak kaleme alındığıdır. Oysa komisyon hemen hemen o zaman mevcut bütün
anayasalarını gözden geçirmiştir. Hatta Sait Paşa, Fransız cumhuiryer anayasasını çevirmiş ve
''cumhurbaşkanı'' yerine ''padişah'' ünvanını koymuştu. Ortaya çıkan taslak bu nedenle bize
özgü bir metindi. Sadece bir karma metin olması nedeniyle değil, hiçbir yerde görülmeyen
hükümleri vardı; mesela Padişaha kamu selameti için sürgün yetkisi veren ve temel
özgürlükler ve yargı güvencesiyle bağdaşmayan 113. madde gibi...
19 Mart 1877'de toplanan ilk Osmanlı parlamentosu, etnik ve dini yönden o çağın
kozmopolit Avrupa imparatorluklarının parlamentolarında bile görülmeyen bir renkliliğe
sahipti. Mebusan Meclisi'nin bu kozmopolit yapısı yüzünden meşrutiyetin imparatorluğu
yıkıma götüreceği, o günden bugüne çok tekrarlanan bir slogandır. Parlamento olsa da olmasa
da sadece Hıristiyan Balkan uluslarının değil, Arap, Türk ve Arnavut ulusalcılığının da
gelişeceğine kuşku yoktur. Zaten tarih, başlangıçta Osmanlıcı bir çerçevede konfedaratif
programlar öneren Arnavut ve Arap ulusalcılıklarını kaçınılmaz bir biçimde bağımsızlık
istemeye itmiştir.
Avrupa'nın iktisadi, kültürel ve toplumsal yönden en geri kalmış imparatorluğu
anayasal monarşiye kendinden daha gelişmiş Rusya Çarlığı'ndan önce geçiyordu. Bu siyasal
sıçramayı hazırlayan reformların ülkenin siyasal kültüründe de önemli bir gelişme yarattığını
kabul etmek gerekir. Günümüz Türkiyesi'nin biliçli değerlendirilmesi gereken Osmanlı mirası
budur.
Tanzimat dönemi XI. yüzyıldan beri Batı ile ilişkide olan, çarpışan bir toplumun,
iktisadi sınai Batı uygarlığı karşısındaki bir direnişidir. Örnek yoktu, bu alanda da cedlerimiz
bir öncülük yapmak ve yeni dünyanın şartlarına uymak zorundaydılar. Bu tenkit edilen
Batılılaşmadan kendini kurtarabilen bir Doğu toplumu da yoktur. Ama Tanzimat bir
imparatorluk geleneği içinde yürütülen bir hareketti; gelişmeler, istensin istenmesin bu
gelenekten gelen yöneticiler tarafından göğüslenmiştir. Uzun ve sancılı bir asır halen
sürmektedir. Hüküm vermek tarihçi için zordur; çünkü Tanzimat devri tarihi her şeye rağmen
önemli bir dünya parçasının bir geniş coğrayfa üzerindeki kavimlerin tarihidir; kapanmış bir
bilinç değil, dramatik gelişmelerlel halen yaşayan bir tarihtir.
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Uygulamalar
1.
Tanzimat sonrası dönemdeki fikir hareketlerini bağlamlarını da göz önünde
bulundurarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1.
Yeni Osmanlılar ile Jön Türkleri karşılaştırınız.
2.
İlk Osmanlı parlamentosu hakkında bilgi veriniz.
3.
Yeni Osmanlıların Türkiye tarihindeki yeri hakkında bilgi veriniz.
4.
Tanzimat sonrası dönemi Osmanlı'nın bir imparatorluk olduğunu göz önünde
bulundurarak değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde modernleşme tarihimiz açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilen
Tanzimat Fermanı’ndandan sonra Osmanlı'daki değişim ve dönüşümlerle bunların fikir
hayatına etkileri farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Nâmık Kemal'in çıkardığı İbret gazetesinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi
işlenmiştir?
a.
Mutlakî rejim
b.
Islahât düşüncesi
c.
Meşveret usûlü
d.
Rönesans düşüncesi
e.
Hümanizm düşüncesi
2.
Osmanlı son döneminde "istibdat" kelimesi aşağıdaki kelimelerden hangisinin
karşılığı olarak kullanılmıştır?
a.
Vatanseverlik
b.
Demokrasi
c.
Özgürlük
d.
Despotizm
e.
Reform
3.
Anayasal hareket siyasal modernleşme tarihimizde hangi siyasî muhalefet
grubuyla birlikte anılır?
a.
Genç Osmanlılar
b.
İslamcılar
c.
Türkçüler
d.
Pozitivistler
e.
Materyalistler
4.
Osmanlı'da anayasacı hareketin gelişmesini sağlayan iki ana etken
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.
Türkçülük akımı- Birinci Dünya Savaşı
b.
Genç Osmanlılar- Balkan uluşçuluğu
c.
İslamcılık- İstiklal Savaşı
d.
Ahmet Cevdet Paşa- Islahat Fermanı
e.
II. Meşrutiyet- II. Abdülhamit
5.
Aşağıda Yeni Osmanlılar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Yeni Osmanlılar Sultan Abdülaziz döneminin muhalif kuşağıdır.
b.
Yeni Osmanlıların siyasî fikirleri daha çok anayasal monarşi etrafında
toplanmıştır.
c.
Yeni Osmanlıların düşünceleri tek bir ideoloji ile açıklanamaz.
d.
Yeni Osmanlılar içinde Balkan uluslarından ve imparatorluğun diğer
bölgelerinden de üyeler vardı.
e.
Yeni Osmanlılar bürokrasinin üst katmanlarına karşı direnişe geçen memur
topluluğudur.

Cevaplar: 1)C 2) D 3) 4)B 5)D
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6. TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE FELSEFÎ MİRASA GENEL BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Tanzimat’tan Günümüze Felsefî Mirasa Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tanıdığınız Türk felsefeciler kimlerdir?

2.

Türkiye'de felsefe disiplininin yeri ve gelişimi ile ilgili neler biliyorsunuz?

3.

Osmanlı Dönemi’nde felsefeye bakış sizce nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tanzimat’tan günümüze
felsefî mirasa genel bakış

Tanzimat’tan itibaren
Türkiye'de felsefenin
gelişimi ve felsefe alanında
eser vermiş düşünürler
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
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Anahtar Kavramlar



Pozitivizm
Materyalizm
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Giriş
Pozitivizmin kurucusu olan Fransız filozofu August Comte'un Mustafa Reşid Paşa'ya
yazdığı 4 Şubat 1838 tarihli mektup, pozitivizm konusunda daha sonra meydana gelecek
gelişmelerin erken bir habercisi sayılabilir. Bu mektubunda Comte, İslâm dininin gerçeklik
anlayışının Osmanlı İmparatorluğu'na "insanlık dini"ne intisap etmede kolaylıklar
sağlayacağını ve devletin, Batı'nın yaşamak zorunda olduğu metafizik devreyi yaşamadan
"pozitif din" devresine geçebileceğini telkin etmişti. Midhat Paşa 26 Ağustos 1877 tarihinde
Fransız pozitivistlerinin kendisine yazdığı aynı muhtevaya sahip bir mektuba verdiği cevapta
İslâm dininin terakkiye ve medeniyete düşman olmadığını, Kânûn-ı Esâsî'nin kabulünde
ulemânın desteği ve iş birliği olduğunu bildirmişti. Bu tepkide İslâm dininin bir değer sistemi
olarak "terakki"ye mâni olmadığının belirtilmiş olması, gerçekte kadîm "nizam" fikriyle
modern "terakki" felsefesinin Tanzimat ruhundaki çatışmasını temsil ediyordu. Dolayısıyla terakki kavramının kazandığı merkezilik, sağlanacak ilerlemenin hareket ve varış noktası
konusundaki tartışmalara rağmen o dönemden sonra neredeyse bütün aydınların zihnî yapısı
için geçerli olmuş, felsefî tercihlerin ortak zeminini oluşturmuştur.
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6. Tanzimat’tan Günümüze Felsefî Mirasa Genel Bakış6
Bir zihniyet değişikliğine olan talep, Batı felsefelerinin ülkeye girmeye başlamasıyla
paralellik arzeder; ancak aydın bir seçkin zümre tarafından gerçekleştirilmek istenen bu
değişim yolunda popüler neşriyat seviyesinin üstüne genellikle çıkılamamıştır.
Şinâsi'nin Tasvîr-i Efkâr gazetesi bu popüler çabanın ilk tipik örneği olmuştur.
Modern Batı felsefelerinin Osmanlı Türkiyesi'ne intikali sürecinde aynı geleneği takip eden
Münif Mehmed Paşa ve Ali Suâvi de Tanzimat'ın iki ucunu temsil eden iki önemli şahsiyettir.
Münif Mehmed Paşa'nın II. Abdülhamid döneminde girişilen eğitim reformlarındaki önemli
rolünün yanı sıra gerçekleştirdiği ansiklopedik neşriyat, Batı'ya yönelik bir kültür anlayışı
çerçevesinde Aydınlanma felsefesinin tanıtılması bakımından kayda değerdir. Özellikle
Muhâverât-ı Hikemiyye (1859) adlı eseri, 1859-1868 yılları arasında Batı'dan tercüme edilen
eserlerin ilki sayılan felsefî diyaloglardır. On bir diyalogdan oluşan eserin beş diyalogu
Voltaire'in Dialogues et l'Enretiens Philosophiques adlı eserinden, biri Fontenelle'in Diologue
des Mortes adlı eserinden, ikisi de Fenelon'un Dialogues'undan alınmadır. Münif Mehmed
Paşa'nın, Petersburg sefiri Halil Bey başkanlığında 1861'de kurulan Cem'iyyet-i İlmiyye-i
Osmâniyye'nin yayın organı olan Mecmûa-i Fünûn'da "Târîh-i Hukemâ-yı Yûnân" başlığı
altında kaleme aldığı felsefe tarihi de önemlidir. Mecmûa-i Fünûn XIX. yüzyıl Türkiye'sinde,
Aydınlanma akımının neşir vasıtası olan Grande Encyclopedie'nin XVIII. yüzyıl Fransa'sında
oynadığı rolü oynamaya çalıştı.
Siyasî iktidarla uzlaşmış olan Münif Mehmed Paşa'nın aksine Ali Suâvi Yeni
Osmanlılar hareketinin temsilcilerinden Nâmık Kemal'in takipçisi olmuş ve sonunda Çırağan
Vak'ası'nda hayatını kaybetmiştir. Münif Mehmed Paşa'nın Batı kültürü ve felsefeleri
konusunda aktarmacı ve yer yer teslimiyetçi bir tavır almasına karşılık Ali Suâvi kuşkucu,
seçmeci ve kaynağa ulaşmaya çalışan bir tavır sergilemiştir. Daha da önemlisi o, geleneksel
kültür değerlerine zihniyet değişikliğinin gerçek bir motoru gözüyle bakmıştır. Nitekim Münif
Mehmed Paşa yalnızca Batı filozoflarından tercümeler yaparken Ali Suâvi klasik İslâm
düşünürlerinin tercüme ve yorumuna daha çok ağırlık vermiştir. Onun bir pre-sokratik felsefe
tarihi denemesi olan "Târîh-i Efkâr" başlıklı yazı dizisi, bu tavrının en meşhur istisnası olarak
kendi çıkardığı Ulûm gazetesinde yayımlanmıştır. Fakat aynı gazetede Gazzâlî ve filozoflar
arasındaki tartışmaların değerlendirildiği, İbn Sînâ'nın tanıtıldığı yazılar da yer almıştır. Stoacı
karaktere sahip Luğazü Kâbis adlı Arapça metni Tercüme-i Lugaz-i Kâbis-i Eflâtun adıyla
Türkçe'ye çevirip Paris'te yayımladı (1873); ayrıca Tehânevî'ye ait ünlü Keşşafü ıstlâhâti'lfünûn adlı eseri de tercüme etmeyi tasarladığı bilinmektedir. XVIII. yüzyıl Osmanlı
âlimlerinden Saçaklızâde'nin Tertîbü'l-Ulûm adlı eserini de Arapça'dan Türkçe'ye çevirdiğine
bakılırsa onun geleneksel İslâm kültüründen hareketle bir ilim anlayış ve zihniyeti kurmaya
çalıştığı anlaşılır.
Nâmık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların Fransız Aydınlanma felsefesinin öncülerinden Rousseau'ya ait felsefî metinleri çevirmiş olmaları, esas itibariyle Yeni Osmanlılar
hareketinin oluşturmak istediği atmosferin bir ifadesi olmuştu. Ancak Batılı düşünceleri
6

İlhan Kutluer, Batılılaşma(Felsefî Düşünce), DİA, V, 1992, 152-158.
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yaygınlaştırmada siyasî taleplerin tek belirleyici olmadığı da Ahmed Midhat Efendi örneğinde
görülebilmektedir. Yaptığı yoğun popüler yayınlarla Batı medeniyetini halka tanıtma faaliyeti
çok etkili olmuş bulunan Ahmed Midhat önceleri materyalist eğilimli iken daha sonra ateist
ve materyalist eğilimlere sahip yazarlarla kalem mücadelesine girmiştir. Ancak onun kendi
çıkardığı Dağarcık adlı dergide Lamarck transformizmine dayanarak insanın bir maymun türü
(nesnâs) olduğunu ileri sürmesi din bilginleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ayrıca onun
bu fikrinde Darwin'e değil de Lamarck'a dayanması da ilginçtir. John William Draper'in
History of Conflict Between Science and Religion adlı eserini Fransızca tercümesinden Nizâ-ı
İlm ü Dîn (1896) adıyla Türkçe'ye çeviren Ahmed Midhat, materyalist bakış açısıyla yazılmış
olan bu eserin sonuna "İslâmlık ve İlimler" başlığıyla tenkidî bir ek koymuştur. Bu kitabın
neşri, geleneksel düzen ve modernleşme, sabit değerler ve ilerleme gibi ilk bakışta tezat teşkil
eden ve bir kültür bunalımına yol açan kavramlara ilim ve din ikilisinin de eklendiğini
gösteren çarpıcı bir örnektir.
Yine de terakki fikrinin vazgeçilmezliğiyle İslâm'ın ilim ve medeniyet dini olduğu
hükmü birleştirilerek ulaşılan İslâm'ın terakkiye engel olmadığı önermesi muhafazakâr
çevrelerce sık sık işlenecektir. Ancak bu formülün genel bir kabule mazhar olmadığı ya da
Batılılaşmış aydının buhranını aşmasına yardım etmediği de ilk Türk pozitivist ve natüralisti
olarak tanınan Beşir Fuad'ın felsefî şahsiyetinde gözlenebilir. Felsefî bir cereyan olarak
pozitivizmi ilk defa Türkiye'ye getiren ve işleyen Beşir Fuad bu terakki ile paralel olarak
edebiyatta realizm ve naturalizmi savunmuş, edebiyat tarihimizdeki "hayâliyyûn-hakîkiyyûn"
tartışmasına pozitivist felsefe yönünden katılmıştır. Comte, Büchner, Spencer, D'Alembert,
De La Mettrie, Diderot gibi pozitivist, materyalist ve evrimci felsefe temsilcilerini de
Türkiye'de ilk tanıtan odur. Kur'ân-ı Kerîm'i yalnızca Fransızca tercümesinden okuyacak
kadar kendi kültür dünyasından kopmuş, Osmanlı Devleti ve kültürünün geçirdiği bunalıma
tamamen materyalist -pozitivist Batı filozoflarından mülhem reçeteler sunmaya çalışmış ve
sonunda intihar etmiş olan bu kişi, Türkiye'deki kimlik probleminin yakın geçmişteki kökleri
hakkında fikir veren bir çehredir.
Yeni Osmanlılar hareketine benzer başka bir muhalif kesim Türkiye'de pozitivist
fikirlerin girmesinde önemli roller oynamıştır. Felsefî bakımdan en önemli çehresini Abdullah
Cevdet'in teşkil ettiği bu grup, sonraları İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak teşekkül etti. Bu
cemiyet ismini Paris pozitivistlerinin parolası olan “ordre et progrès”den (nizam ve terakki)
almıştı. Aynı cemiyetin önemli isimlerinden Ahmed Rızâ'nın Paris'te neşrettiği Meşveret
dergisinin klişesinde de bu parola yer almaktaydı. Onun 1922'de Paris'te La faillite morale de
la politique Occidentale en Orient adıyla yazdığı Batı'ya karşı yer yer öfkeli yer yer kırgın
tenkitlerden oluşan kitabının bile temel tezleri onun bir Türk pozitivisti olarak kaldığını
göstermektedir.
Abdullah Cevdet ise Türkiye'de biyolojik materyalizmin gelişmesinde önemli bir
toplumsallaştırma fonksiyonu görmüş olan Mekteb-i Tıbbiyye'de okumuştur. Beşir Fuad ve
Rıza Tevfik gibi kimselerin de aynı okuldan yetişmiş olmaları ilgi çekicidir. Mekteb-i
Tıbbiyye'nin bu özelliği kazanması ise Fransız aydınlan arasında pozitivizmin hâkim olduğu
bir dönemde bu ülkeden getirilen kitap ve eğitimcilerin etkisiyle dini sosyal gelişme önünde
bir engel olarak gören ve bundan dolayı da ilericilik iddialarıyla toplum değerlerine karşı
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çıkan bir aydın tipinin ortaya çıkmasıyla mümkün olmuştur.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından İbrahim Temo'nun Felix Isnard'a ait
Spiritualisme et Matérialisme adlı kitabı kendisine vermesiyle düşünce yapısı tamamen
değişen Abdullah Cevdet, dindar bir geçmişe sahip olmasına rağmen materyalizme
yönelmiştir. Ayrıca materyalist filozof Büchner'i tanıması bu fikirlerinin pekişmesini
sağlamıştır. Kendisi materyalist düşüncelerin popüler bir dille işlenmesi ve tabiatıyla kendi
insanına İslâm'a aykırı değilmiş gibi tanıtılması gerektiğine inanmıştır. Nitekim Ludwig
Büchner'in Natur und Geist adlı eserini Goril adıyla tercüme ettiğinde kitabı, "Hikmet
müslümanın kayıp malıdır" hadîs-i şerifiyle takdim etmiştir. Büchner'in ünlü Madde ve
Kuvvet'inden ilk defa Türkçe'ye parçalar çevirip Fizyolociya-i Tefekkür (1308) adıyla
neşreden de odur. Tam tercümesi yaklaşık on sekiz yıl sonra Bahâ Tevfik (Ahmed Nebil ile)
tarafından neşredilecek olan bu kitaptaki tanrı fikriyle ilgili bölümleri Abdullah Cevdet
çevirmemiştir. Ayrıca sık sık İslâm'ın ilk dönemini övmesi ve hatta İslâm'ın saf haline
dönülmesi yolundaki düşünceleri de gerçekte samimi bir selefîlik ruhu içinde ileri sürülmüş
olmayıp aksine yalnızca Abdullah Cevdet'in kendi dünya görüşüne aykırı bir tarihî tecrübe
olan İslâm medeniyetini bir çırpıda ortadan kaldırmaya yarıyordu. Onun bu görüşleri ileri
sürme cesaretini, Cenevre'de tanıma ve konuşma fırsatını bulduğu ünlü İslâm reformcusu
Şeyh Muhammed Abduh'tan aldığı sanılmaktadır. Abdullah Cevdet, İslâm'ın özüne dönüş
düşüncesinden dolayı Abduh'un, "... derdimizin nereden geldiğini, ne olduğunu, ne ile kâbil-i
tedâvî olduğunu pek iyi anladığını..." belirtmiştir. Ancak gerçekte Abdullah Cevdet'le
Muhammed Abduh'un niyetleri taban tabana zıttı. Nitekim onun Dozy'den yaptığı Târîh-i
İslâmiyet tercümesi, Hz. Muhammed'in hayatını marazı psikolojiyle temellendirdiği için
İslamcı kanattan çok tepki almış ve onun modern Türk düşünce tarihinde bir dinsiz olarak
tanınmasına yol açmıştır.
Felsefede Batılılaşma'nın yoğunluk kazandığı II. Meşrutiyet dönemi fikrî ortamının,
artık adına Garpçılık denilebilecek düşünce akımını iyice şekillendirdiği görülmektedir.
Özellikle Abdullah Cevdet'in İctihad dergisinde ifadesini bulmuş olan Batıcılık, Celâl Nuri
gibi isimlerin de katıldığı, temelde materyalist değerleri esas alan ve halkın dinine ancak
uygun bir telkin mekanizması teşkil ettiği için değer verir görünen bir hareket olmuştur. Aynı
geleneğe bağlı olan Bahâ Tevfik, materyalizm çığırının ateşli savunucularından biri olarak
kurduğu Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi adlı yayıneviyle dikkat çekici bir neşriyat
faaliyetine girişti. Türkiye'nin ilk felsefe dergisini de Felsefe Mecmuası adıyla o çıkarmıştır.
Özellikle Büchner'den çevirdiği Madde ve Kuvvet adlı kitap üniversite öğrencileri arasında
materyalizmin yayılmasında etkili olmuştur. Ayrıca A. Fouillée’den Târih-i Felsefe, Ernest
Haeckel'den Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabîiyyât Âliminin Dini adlı kitapları Ahmed Nebil ile
çevirmiştir. Nietzche üzerine bir monografi çalışmasıyla O. Lacquerre'in feminizm
konusundaki bir kitabını çevirip neşretmiş olduğunu da felsefî faaliyetleri arasında zikretmek
gerekmektedir.
"Filozof" lakabıyla tanınan Rıza Tevfik de modern Batılı felsefelerin Türkiye'de
tanınmasında oldukça etkili olmuş bir şahsiyettir. Onun kendisi için bu lakabı benimsemesi,
yalnızca felsefî konulara duyduğu ilginin bir göstergesi sayılmalıdır. Bunun ötesinde belli bir
ekole bağlı olmadığı gibi felsefî bir sistem de koymuş değildir. Ancak gerek felsefe yazarlığı
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gerekse öğretmenliği boyunca felsefî konuları renkli bir üslûpla ve çok defa da Doğu
düşünürleriyle karşılaştırarak edebiyat havası içinde vermesi onu başarılı bir popüler felsefe
yazarı yapmaya yetmiştir. Orta öğretimde felsefe dersinin okutulmasına ön ayak olan Rıza
Tevfik'in 1912'de özel bir lisede okuttuğu felsefe dersinin ne kadar cazip bir üslûpla verildiği,
bu derslerin daha sonraki kitaplaşmış şekli olan Felsefe Dersleri'nden [İstanbul 1330]
anlaşılmaktadır. Doğu ve Batı dillerinin başlıcalarını biliyor oluşu felsefî tecessüsü ve velûd
bir yazar oluşuyla birleşmiş, bu sayede Türk okuru birçok çağdaş Batı filozofunu onun
kaleminden tanıma imkânı bulmuştur. Kendi ifadelerine bakılırsa Rıza Tevfik liberalist ve
evrimci görüşlerinden dolayı Herbert Spencer'i çok beğenmekteydi. Bunun yanı sıra Darwin
ve John Stuart Mill de özel ilgi alanına girmekteydi. Tamamlayamadığı Kâmûs-ı Felsefe adlı
ansiklopedik sözlük ile Abdülhak Hâmid'in şiir dünyasında sanatla felsefeyi birleştirmeye
çalıştığı Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyyesi adlı eserleri felsefî çalışmalarının öteki
önemli ürünleridir. Önceleri ateist bir şair ve yazar olan Rıza Tevfik, ölümünden altı yıl önce
(1943) kendisiyle yapılmış bir röportajda XIX. yüzyıl bilim anlayışının mekanik bir dünya
görüşü ilham ettiğini, bunun aydın zümrenin materyalist olmasına yol açtığını, fakat XX.
yüzyıldaki ilmî keşiflerin bu telakkileri yıktığını söylemiş ve ilmin yetki alanı dışındaki metafizik âlemin ancak din ve Allah inancıyla kavranabileceğini ifade etmiştir.
XX. yüzyıldaki ilmî anlayışların materyalizmi yıktığı fikri esasen İslamcı yazarların
çıkış noktasını teşkil etmiştir. Onlar bu noktadan hareketle geliştirdikleri materyalizm
aleyhtarı güçlü tenkitleri İslâm'ın ilim dini olduğu fikriyle birlikte verimli kılmaya
çalışmışlardır. Bu fikrin özellikle vurgulanması, Fransız filozofu Ernest Renan'ın olumsuz
telkinleriyle başlayan, İslâm'ın ilmî ve fikrî terakkiye engel olduğu şeklindeki
gelenekselleşmiş tavra bir cevap gayesini gütmekteydi. L'Avenir de la Science adlı eserinde
İslâm dini ve medeniyetine hakaretler yağdırmış olan Renan, 1883'te Sorbonne'da verdiği
“L’Islamisme et la Science” başlıklı bir konferans yüzünden müslüman düşünce çevrelerinde
oldukça tepki uyandırmıştı. Bu tepkiye Renan Müdafaanâmesi adlı eseriyle katılan Nâmık
Kemal, Renan'ı cehalet ve sübjektiflikle suçlayarak İslâmiyet'in ilim ve terakkiye engel
olmadığına dair deliller ileri sürmüştür. Daha önceki bir önemli tepkiye de Cemâleddîn-i
Efgânî'nin Paris'te neşredilen Journal des Debats (1883) dergisinde Renan'a verdiği cevapta
rastlanmaktadır. Bu yazının Nâmık Kemal'i etkilemiş olabileceği de ileri sürülmektedir.
II. Meşrutiyet sonrasında bazı İslamcı çevreleri etkileyecek olan Efgânî ekolü İslâm'ın
bir ilim ve medeniyet dini olduğunu, felsefî ilimlerin medeniyetin geleceği bakımından hayatî
önem taşıdığını vurgulamaktaydı. Cemâleddîn-i Efgânî'nin "Felsefenin Yararları" başlıklı
makalesi bu gayretin tipik bir örneğidir. Efgânî'ye göre felsefî tavır İslâm düşüncesindeki
canlanışın odağını teşkil etmelidir. Felsefî araştırmalar İslâm'ın ruhuna zıt olmak bir yana tam
tersine emredilmiş, övülmüştür. Ayrıca Efgânî'nin Hindistan'daki Seyyid Ahmed Han
önderliğindeki pozitivist-materyalist hareketi eleştirmek amacıyla kaleme aldığı ve daha sonra
öğrencisi Abduh tarafından er-Red ale’d-Dehriyyîn adıyla Arapça'ya çevrilen kitabı, evrimci
materyalist felsefeye karşı sistemli tenkidin ilk örneklerindendir. Esasen 1892'de halifeye
sunulmak üzere kaleme alınmış olan bu kitap, Yâkubzâde Münir Efendi tarafından Türkçe'ye
çevrilerek Abdülhamid'e sunulmuştur.
Materyalist akımlara karşı tenkitler yöneltmede Türkçe'de Efgânî reddiyesinden daha
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ciddi ve nitelikli bir gelenek oluşmuştur. Abdullah Cevdet'in Büchner tercümelerine karşı
İsmail Ferid'in kaleme almış olduğu İbtâl-i Mezheb-i Maddiyyûn başlıklı reddiye ile
Harpûtîzâde Mustafa Efendi'nin Red ve İsbât adlı yine Büchner materyalizmini hedef alan
eseri, nisbeten zayıf bir karşılık sayılsa bile Şehbenderzâde Ahmed Hilmi ve İsmail Fenni gibi
yazarların ortaya koyduğu tenkitler, İslamcı çevrelerdeki felsefe bilgisinin derinliğini ispat
edecek eserlerdir. Şehbenderzâde'nin, Celâl Nuri tarafından kaleme alınmış olan Târih-i
İstikbal adlı eserin I. cildi olan Mesâil-i Fikriyye'deki materyalist fikirleri tenkit gayesiyle
yazdığı Huzûr-ı Akl ü Fende Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti adlı eseri ile ateizmi reddettiği
Allahı İnkâr Mümkün mü? adlı eseri bu açıdan önem taşır. İsmail Fenni de Maddiyyûn
Mezhebinin İzmihlali adlı reddiyesini daha çok Büchner'in iddialarına karşı yazmıştır. Ayrıca
onun Andre Lalande'dan Türkçe'ye uyarladığı Lugatçe-i Felsefe, Türk felsefe literatürüne
değerli bir katkı sayılmalıdır. Söz konusu reddiyelerin en temel özelliği ise modern bilim ve
felsefelerin ışığında kaleme alınmış olmaları, bunun ötesinde modern bilim ve felsefe
hareketlerini yakından ve derinlemesine takip etmede rakiplerini fazlasıyla gölgede bırakmış
bulunmalarıdır.
Şehbenderzâde ve İsmail Fenni'nin kendilerine felsefî çıkış noktası olarak İbnü'lArabî'nin vahdet-i vücûd doktrinini seçmiş olmaları ve bu tavırlarını ilmî ve felsefî delillerle
temellendirme gayretleri, o dönemin düşünce hayatı bakımından anılmaya değer
gözükmektedir. İsmail Fenni'nin Vahdet-i Vücûd adlı eseri bu gayretin bir ürünüdür. Bu tavra,
yine felsefî tenkit yazılarıyla ünlü Mehmet Ali Aynî Şeyh-i Ekberi Niçin Severim adlı eseriyle
iştirak etmiştir. Batılı oryantalist Nieberg tarafından bu eserin Fransızca'sına yöneltilen
şiddetli tenkit ise bir Ortaçağ mutasavvıfının görüşlerini modern bilimin verileriyle mukayese
etmenin felsefî yersizliği noktasında toplanmaktaydı. Ancak Mehmet Ali Ayni'nin Louis
Massignon ile ilmî mektuplaşmalarda bulunan miletlerarası üne ulaşmış bir fikir adamı
olduğu ve Edebiyat Fakültesi'nde felsefe tarihi profesörlüğü yaptığı kaydedilmelidir. Ayrıca
Carra de Vaux'nun Gazzâlî ile ilgili incelemesinin serbest tercümesini yapıp Hüccetü'l-İslâm
İmâm Gazzâlî adıyla neşretmiştir.
Bu tasavvuf eğilimli yazarlara karşılık yine aynı kuşaktan İzmirli İsmail Hakkı'nın
daha ziyade İslâm felsefesi tarihi ve kelâm ilminin modernleştirilmesi konuları etrafında eser
verdiği görülmektedir. Ayni gibi bir üniversite profesörü olan İzmirli bu yenilikçi tavrı fıkıh
ve fıkıh metodolojisi sahasında da sürdürmüştür. Özellikle İslâm felsefesi tarihi konusunda
kaleme aldığı yazılar, günümüzde oldukça canlanmış olan araştırmaların çekirdeğini
oluşturmuştur. Yeni İlm-i Kelâm adlı eseri klasik kelâm konularının modern Batı felsefeleri
ışığında yeniden ele alındığı bir denemedir. Ayrıca Batı ve İslâm filozoflarını mukayese ettiği,
ölümünden sonra yayımlanmış olan İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında
Mukayese adlı risalesi, müslüman mütefekkirlerin önde gelen Ortaçağ ve Yeniçağ
filozoflarıyla karşılaştırıldığı ve orijinal görüşlerinin sıralandığı didaktik bir çalışmadır. Eser
müslüman düşünürlerin teorik başarı açısından en modern filozoflarla bile kıyaslanabilecek
kudrette oldukları fikrini telkin etmektedir.
İzmirli'nin İslâm filozof ve bilginlerine ait başarıları gündeme getirmesi ve kelâm
ilmini yenileştirme çabaları, Efganî-Abduh ekolü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan
yenileşmenin bir iştirakçisidir. Ancak bu ekolün Türkiye'deki gerçek yansıması, gerek
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doğrudan tercümeler gerekse dolaylı tesirlerle Mehmed Akif'in çıkardığı Sebîlürreşâd
dergisinde kendisini hissettirmiştir. Ünlü tefsir bilgini Elmalılı Hamdi Yazır'ın Paul Janet ve
Gabriel Seailles'dan Tahlilî Târih-i Felsefe: Metâlib ve Mezâhib adıyla çevirdiği felsefe tarihi,
Batı felsefeleriyle yakından ilgili İslâmî düşünce çevrelerinin geleneğini devam ettirmiştir.
Daha sonraları Ferit Kam'ın Vahdet-i Vücûd'u ile nihayet İzmirli İsmail Hakkı'nın öğrencisi
olan Ahmet Hamdi Akseki'nin İbn Sina Felsefesi ve Gazâlî'nin Ruh Nazariyesi başlıklı henüz
basılmamış çalışmaları, felsefî ilgilerin klasik İslâm düşüncesi çerçevesinde devam ettiğinin
bir göstergesidir.
Çağdaş Türk düşünce hayatıyla özel ilgiler kurmuş olan, eserleriyle hâlâ felsefe
çevrelerinin gündeminde kalan Muhammed İkbal, İngiliz ve Alman felsefesini yakından
tanımış ve İslâm dünyasının fikrî bunalımını İslâm düşünce geleneğinden hareketle aşmaya
çalışmış bir büyük mütefekkirdir. Daha çok şiirlerinde dile gelen ve ilhamını önemli ölçüde
Mevlânâ'dan alan tasavvuf aşk yolunu felsefî tahlil metoduyla iç içe sokmasını bilmiş ve bu
ikisini dinî düşüncenin canlanması için temel kabul etmiştir. Onun The Reconstruction of
Religious Thought in Islam adlı eseri, İslâm kültürü ve Batı felsefelerine vukufiyetinin delili
olan felsefî bir şaheserdir. Düşünürün 1928-1929 yıllarında Madras, Haydarâbâd ve Aligarh'ta
verdiği altı konferansa dayanan bu eserini Sofi Huri İslâm'da Dinî Tefekkürün Yeniden
Teşekkülü, N. Ahmed Asrar da İslâm'da Dinî Düşüncenin Yeniden Doğuşu adıyla Türkçe'ye
çevirmişlerdir.
Cumhuriyet dönemine doğru felsefî çalışmalarda Batı'ya biraz daha yakınlık sağlandı.
Darülfünun Fen Medresesi hocalarından Mehmed Refik tarafından Einstein Nazariyesi adlı
bir kitabın neşredilmesi, Batı'da yaşanan ilmî-felsefî devrimin nisbeten yakından takip
edildiğini göstermektedir. Daha önceleri Salih Zeki'nin Henri Poincaré ve Alexis
Bertrand’dan çevirdiği eserler de yeni bilim felsefelerinden aydınları haberdar etmişti. Bu tür
çalışmalar günümüze kadar artarak sürmüştür.
Cumhuriyet döneminde başlıca eğilimler olarak pragmatizm, Bergsonculuk ve
diyalektik materyalizm göze çarpmaktadır. Başta Mehmed Emin (Erişirgil) olmak üzere bir
grup aydın tarafından William James ve John Dewey'in fikirleri savunuldu. Mustafa Sekip
Tunç ise sezgicilik felsefesinin kurucusu olan Bergson'un birçok eserini Türkçe'ye çevirdi ve
pozitivizmin dar kalıplarını yine Batı modern felsefesi içinde aşmaya çalıştı.
1923-1928 yılları arasında yayımlanan otuz kadar çeviri ve telif felsefe kitabı arasında
Mehmed Emin'in [Erişirgil] Kant ve Felsefesi (1923) adlı eseriyle Ziya Gökalp ile başlayan
Durkheimcılığın takipçisi olan Mehmed İzzet'in, asistanı Orhan Sâdeddin'le çevirdiği Karl
Vorlander'in Felsefe Tarihi de (1927-1928] ayrıca zikredilebilir. 1930'lu yıllar Türkiye'deki
felsefe çalışmalarına oldukça hareket getirmiştir. Bu dönem Reichenbach, Ernst von Aster
gibi felsefe hocalarının Türkiye'ye geldiği dönemdir. Reichenbach Viyana çevresi yeni
pozitivist ekolüne mensuptu; ancak önemli bir etki sağlayamadı. 1936'da gelen Ernst von
Aster ise Yeni Kantçı görüşü benimsemiş bir felsefeciydi. Onun üniversitede İslâm felsefesi
okutulması yolundaki girişimleriyle kurulan kürsüye Hilmi Ziya Ülken getirilmiştir. Bugün
Türkiye'de oldukça gelişmiş olan İslâm felsefesi araştırmaları İzmirli'den sonraki bu ikinci
girişime çok şey borçludur. O dönemdeki felsefî hareketliliğin başka bir göstergesi de Haydar
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Rıfat'ın idaresindeki Dün ve Yarın serisinde görüldüğü üzere çeşitli Batılı ideolojiler hakkında
çok sayıda kitabın yayımlanmış olmasıdır. Bu seri içinde sosyalizm hakkında olanlar önemli
yer tutuyordu. Haydar Rıfat'ın J. Bordardo'dan çevirdiği Tarihî Maddecilik adlı kitap bu
dizide yayımlandı.
Daha önceki bazı sönük başlangıçlar göz ardı edilirse 1919'da çıkarılan Kurtuluş,
1920'de çıkarılan Aydınlık dergileri tarihî maddecilik akımının popüler seviyede tanıtıldığı
birer mektep olmuşlardı. 1931'de Şevket Süreyya'nın öncülüğünü yaptığı Kadro dergisi
Türkiye'de inkılâpların durmadığı şeklindeki ana fikri yine tarihî maddecilik esası üzerinde
işlemiştir. Kerim Sadi, Hikmet Kıvılcım, Sabiha Zekeriya (Sertel), diyalektik materyalizm
hakkındaki teorik ve polemik yazılarıyla göze çarpan şahsiyetler olmuşlardır. Bunlardan
Kerim Sadi'nin, "Bahâ Tevfik, Suphi Ethem ve emsali gibi acemi çaylakları maskaraya
çeviren felsefe tarihi müderrisinin (Mehmet Ali Ayni) otoritesi"ni sarsmak üzere onun
Felsefe-i Ûlâ adlı kitabındaki tercüme bozukluklarını dile dolaması ilginçtir. Burada adı geçen
"acemi çaylaklar"dan ikincisi, Türkiye'nin ilk Felsefe Mecmuası'nda özellikle Darwincilik ile
ilgili yazılarıyla dikkat çekmiş bir kişidir.
1940-1946 yıllan arasında meslekten bir felsefeci olan Hasan Âli Yücel'in Millî Eğitim
bakanı olduğu dönemdeki tercüme faaliyeti sırasında çok sayıda felsefe klasiği Türkçe'de
yayımlanmıştır. Bu faaliyet, yine meslekten bir felsefeci olan II. Meşrutiyet dönemi yenilikçi
Maârif Nazırı Emrullah Efendi'nin liselere felsefe dersi koydurup devlet eliyle telif ve
tercüme kütüphanesi kurdurması ve burada felsefî eserler neşretmesi gayretlerinin tipik bir
devamıdır.
Daha sonraki dönemlerde varoluşçuluk akımının Türkiye'nin sanat ve fikir
çevrelerinde oluşturduğu etki, 1970'li yıllara gelindiğinde radikal ideolojik arayışların sisleri
arasında dağılıp gitmiştir. Özellikle 1960 anayasasının getirdiği özgürlük ortamından
faydalanan sol çevreler, materyalist ve marksist eserlerin hummalı bir faaliyetle tercümesine
girişmiş ve 1980'lere gelinceye kadar bu sahada neredeyse çevrilmedik eser bırakmamışlardır.
1980'li yılların getirdiği yeni ortamın bu akımı yeni arayışlara ittiği gözlenmiştir. Bu arada K.
R. Popper gibi Ortodoks pozitivizmi yumuşatan bilim filozoflarının yanı sıra Wittgenstein
gibi bilim dilini sorgulayan mantıkçı düşünürlerin görüşleri fazla yoğun olmayan bir sıklıkta
tartışılmıştır. Alman filozoflarından Nietzche ve Heidegger'e de sınırlı bir ilgi gözlenmektedir.
Bunların yanı sıra Frankfurt okulunun tenkitçi literatürünün tanınmasına yardım edecek
kitaplar nispeten ilgi görmüştür. Ancak bütün bu ilgilere tekabül eden ciddi bir çeviri
faaliyetinin bulunduğunu söylemek zordur. Bu dönemde genç kuşak müslüman düşünce
çevrelerinin de özellikle pozitivizmi sorgulayan felsefe akımlarını yakından tanımaya
çalıştığı, post-modern literatür ile yakından ilgilendiği ve İslâm felsefe mirasını yeniden
keşfetmeye çalıştığı gözlenmektedir. Bu çabayı sürdürenlerin, kurucuları Batı felsefesi
literatürünü yakından tanıyan ve kültürde Batılılaşma aleyhtarı olan Hareket, Büyük Doğu ve
Diriliş gibi dergilerin etrafında oluşmuş ekollerin dinamizmini devraldıkları söylenebilir.
Felsefî çalışmalar Türk düşüncesinde köklü bir geleneğe sahiptir. Felsefe Osmanlı
döneminde klasik İslam felsefe geleneğinin devamı olarak gelişmişken Tanzimat’la birlikte
Batılılaşmanın etkisi ile dikkatini modern Batı felsefesine yoğunlaştırmıştır. Batı felsefesinin
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getirdiği sorulara verilen farklı cevaplar Türk düşüncesinde farklı eğilimleri gündeme
getirmiştir.
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Uygulamalar
1.

Pozitivizm Türk felsefe geleneğini ne yönde etkilemiştir?
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
bilgi veriniz.
4.
5.

Türk düşüncesinde materyalist düşünceye verilen tepkileri değerlendiriniz.
İttihat ve Terakkî cemiyeti ve pozitivizm arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
İsmail Fennî ve Şehbenderzâde'nin düşünsel açıdan ortak özellikleri hakkında
İzmirli İsmail Hakkı'nın düşünsel eğilimi hakkında bilgi veriniz.
Muhammed İkbal'in düşüncesi ile ilgili bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Tanzimat’tan itibaren Türk düşüncesinde felsefenin gelişim serüveni
isimler ve tartışmalar merkeze alınarak anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki filozoflardan hangisi Mustafa Reşid Paşa'ya yazdığı mektubunda
"İslam dininin gerçeklik anlayışının Osmanlı'yı doğrudan pozitif din evresine
geçirebileceğini" savunmuştur?
a.
Aguste Comte
b.
Ernest Renan
c.
William James
d.
Sigmund Freud
e.
Karl Marx
2.
Aşağıdakilerden "Muhâverât-ı hikemiye" başlığıyla Batıdan felsefî diyaloglar
tercüme etmiştir?
a.
Münif Paşa
b.
Abdullah Cevdet
c.
Baha Tevfik
d.
Ziya Paşa
e.
Namık Kemal
3.
Çıkardığı Dağarcık adlı dergide Lamarck transformizmine dayanarak insanın
bir maymun türü olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Beşir Fuad
b.
Ahmet Midhat Efendi
c.
Rıza Tevfik
d.
Şehbenderzâde
e.
Celal Nûrî
4.
Aşağıda Münif Paşa ve Ali Suâvî hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a.
Ali Suâvî Yeni Osmanlılardan Namık Kemal'in takipçisidir.
b.
Münif Paşa Tarih-i hükemâ-yı Yunan isimli bir felsefe tarihi kaleme almıştır.
c.
Ali Suâvî Pre-Sokratik felsefe tarihine dair bir yazı dizisi kaleme almıştır.
d.
Münif Paşa Batı kültürü ve felsefeleri konusunda aktarmacı iken Ali Suâvî
kuşkucu ve seçmecidir.
e.
Ali Suâvî yalnızca Batılı filozoflardan tercümeler yapmıştır.
5.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi pozitivist-materyalist felsefelere karşı
çıkmıştır?
a.
Abdullah Cevdet
b.
Beşir Fuad
c.
Baha Tevfik
d.
Şehbenderzâde
e.
Celal Nuri

Cevaplar: 1) A 2)A 3)B 4)E 5)D
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7. ALİ SUÂVİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Ali Suâvî
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Ali Suâvî hakkında neler biliyorsunuz?
2.
Osmanlı’nın son döneminde Türk tarihine ilginin artmasını
değerlendiriyorsunuz?
3.
Bir yönetimi biçimi olarak meşrutiyet hakkında ne düşünüyorsunuz?

nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ali Suâvî

Ali Suâvî'nin hayatı, eserleri
ve düşünceleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar



Ali Suâvi
Meşveret
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Giriş
Yeni Osmanlıların önemli simalarından birisi olan Ali Suâvî, döneminde etkili olmuş
bir isimdir. Döneminin düşünürlerinden farklılaştığı gibi diğer Yeni Osmanlılardan da bazı
görüşleriyle ayrılmaktadır. Bu ünitede onun hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında bilgiler
verilecektir.

114

7. Ali Suâvi7

(1839-1878)

Ali Suâvî siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve
ilk Türkçülerdendir. 1255 yılı Ramazanında (Kasım 1839) İstanbul’da Cerrahpaşa’da doğdu.
Çankırı’dan gelerek İstanbul’a yerleşmiş, geçimini kâğıtçılıkla sağlayan, fakir fakat dürüst bir
adam olan Hüseyin Ağa’nın oğludur. Ali Suâvi’nin tahsile ne zaman, nerede ve nasıl
başladığı kesin olarak bilinmemekle beraber Ulûm gazetesinde bir kısmı yayımlanan “Yeni
Osmanlılar Tarihi” (nr. 15, 1 Muharrem 1287, s. 892-932) adlı hâtıratında verdiği bilgilere
göre Dâvud Paşa Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Bâb-ı Seraskerî’de Dersaadet Yoklama
Kalemi’ne girdi ve burada iki üç yıl kadar kâtip olarak çalıştı. Âdet olduğu üzere bu sırada
cami derslerine de devam etti. Muhtemelen Sâmi Paşa’nın Maarif nâzırlığı sırasında açılan bir
imtihanı kazanarak Bursa Rüşdiyesi’ne muallim oldu (1856). Fakat bazı uygunsuz
davranışları dolayısıyla halkın şikâyeti üzerine bir yıl sonra buradan ayrılmak zorunda kaldı.
1858 yılında Simav’daki rüşdiyede ve Kurşunlu Medrese’de hocalık yaptı. Kendi ifadesine
bakılırsa on sekiz yirmi yaşlarında hacca gitti. Dönüşünde yine Sâmi Paşa’nın aracılığıyla
Sofya’da ticaret mahkemesi reisliği, Filibe’de rüşdiye hocalığı ve tahrirat müdürlüğü yaptı.
Azledilince tekrar İstanbul’a döndü. İstanbul’da bir yandan, başta Sâmi Paşa olmak üzere
şehrin o zamanki fikir muhitlerini teşkil eden bazı paşa konaklarına devam etmeye, bir yandan
da Şehzadebaşı Camii’nde vaazlar vermeye başladı (1866). Henüz Muhbir’de yazı yazmaya
başlamadan önce dinî ilimlerdeki vukufu ile dikkati çeken Ali Suâvi aynı zamanda kuvvetli
bir hatipti ve kendisini dinleyenleri kolayca tesir altına alabiliyordu. Adı ve şöhreti kısa
zamanda bütün şehirde duyuldu. Yine kendi ifadesine göre bu vaazlara ara sıra Sadrazam
Fuad Paşa bile geliyordu.
1867 yılı başında yayın hayatına giren Muhbir gazetesinin sahibi
Filip Efendi’nin teklifi üzerine bu gazetenin yazar kadrosunda yer alan Ali Suâvi, gazetede
devrin çeşitli siyasî ve sosyal meseleleriyle ilgili makaleler neşretmeye başladı. Daha sonra
“Yeni Osmanlılar Tarihi”nde bu konuda, “Bu işe parmak sokmaktan asıl muradım, vatanımız
gazetelerinin köhne inşâlarını ve mu’tâd-ı kadîm üzre bî-ma‘nâ sitayişlerini bozmak idi. Hem
lisanı bozdum, hem de memleketimize hürriyet-i aklâm soktum” diyerek gazetede devrinin
yazı dilinde değişiklik yapmak bakımından oynadığı role işaret eder. Bunun yanında, bu ilk
makaleleri arasında yer alan Belgrad Kalesi’nin teslimi ve Mısır’ın devlete bağlılığı
meselelerinde yapmış olduğu tenkitlerle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. 21 Şubat 1867
tarihli Muhbir’de, o sırada henüz gizli olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin hâmisi
durumundaki Mustafa Fâzıl Paşa’nın Mısır meselesi münasebetiyle Sultan Abdülaziz’e
hitaben Belçika’da Nord gazetesinde neşredilen Fransızca mektubunun tercüme edilerek
yayımlanması, aynı mektubun iki gün sonra Nâmık Kemal tarafından Muhbir’den iktibas
edilerek geniş bir yorumla Tasvîr-i Efkâr’da yer alması üzerine, gizli cemiyetten hükümetle
birlikte az çok efkârıumûmiye de haberdar oldu. Bunun hemen arkasından Ali Suâvi’nin
Belgrad Kalesi’nin düşmesi ve Mısır meselesi hakkında Âlî Paşa’yı şiddetle tenkit eden bir
makalesi üzerine, meşhur sansür nizamnâmesi Kararnâme-i Âlî çıktı. Ardından 32. sayıda
Muhbir hükümet tarafından bir ay süreyle kapatıldı. Nâmık Kemal Erzurum vali
muavinliğine, Muhbir’de yazan Ziya Paşa Kıbrıs mutasarrıflığına tayin edilirken Ali Suâvi de
7
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Kastamonu’ya sürüldü (25 Şubat 1867). Ali Suâvi Kastamonu’da iki buçuk ay kadar gözetim
altında kaldı; Mustafa Fâzıl Paşa’nın ısrarlı daveti üzerine gizlice oradan ayrılarak İstanbul’a
geldi ve Courrier d’Orient gazetesinin sahibi Jean Pietri’nin yardımıyla Avrupa’ya kaçtı (22
Mayıs 1867). Mesina’da buluştuğu Nâmık Kemal ve Ziya Paşa ile önce Paris’e gitti.
Cemiyetin aldığı karar doğrultusunda neşriyat yapmak üzere bir süre sonra Londra’ya geçerek
orada, “Muhbir doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur, yine çıkar” ibaresiyle
Muhbir’i tekrar neşre başladı (31 Ağustos 1867). Ancak daha ilk sayıdan itibaren gazetenin,
“Avrupa’da muvakkaten ikamet eden ve memâlik-i Osmâniyye’nin maârif-i terakkîsine
çalışan bir cem‘iyyet-i İslâmiyye tarafından” çıkarıldığı şeklindeki ilândan başlayarak bazı
aykırı ve geçimsiz hareketleri sebebiyle cemiyet mensubu diğer arkadaşlarıyla kısa zamanda
arası açıldı. Bu arada onun tesirini ortadan kaldırmak üzere Nâmık Kemal ve Ziya Paşa
tarafından yine Londra’da Hürriyet gazetesinin yayımına başlandı (29 Haziran 1868). Bir
yandan, şahsı hakkında Muhbir’de çıkan itham edici bazı yazılar dolayısıyla Âlî Paşa’nın
Londra sefareti vasıtasıyla yaptığı baskı, öte yandan bu sırada Fransa ve İngiltere’yi ziyaret
eden Sultan Abdülaziz’le anlaşıp İstanbul’a geri dönen Mustafa Fâzıl Paşa’nın maddî
desteğinin kesilmesi üzerine 50. sayıda gazetenin yayımına son vermek zorunda kaldı (3
Kasım 1868). Bu tarihten sonra Avrupa’daki mücadelesini tek başına sürdüren Ali Suâvi
Londra’dan Paris’e geçti ve Paris’te politik olmaktan ziyade ilmî ve fikrî bir muhtevaya sahip
Ulûm gazetesini 21. sayıya kadar taş basması usulüyle yayımlamaya başladı (1869-1870
arasında, 25 sayı). Burada daha çok kültür tarihi, tarih, dinî konular, felsefe, eğitim ve
ekonomi gibi değişik sahalarda yazılar yazdı. Ancak 1870-1871 Fransız-Alman savaşının
çıkması üzerine gazeteyi Lyon’a naklederek Muvakkaten Ulûm Gazetesi Müşterilerine adıyla
neşre devam etti (1870-1871 arasında, 11 sayı). Paris’te kaldığı altı yedi yıl içinde, gazeteden
başka bir yandan da fikrî ve siyasî muhtevalı bazı küçük risâlelerle salnâmeler yayımladı.
1870’ten sonra Yeni Osmanlılar’la herhangi bir münasebeti kalmayan Ali Suâvi’nin 1876’da
İstanbul’a dönünceye kadar kaldığı Paris’te kimlerle ve hangi çevrelerle ne gibi
münasebetlerde bulunduğu yeterince bilinmemektedir.
Ali Suâvi, Abdülaziz’in tahttan
indirilişi ve V. Murad’ın çok kısa süren padişahlığı ardından tahta geçen II. Abdülhamid’in
izni ile İstanbul’a döndü (Ekim 1876). Kendisine güven ve ilgi gösteren hükümdar dış
meselelerle ilgili olarak Batı’daki neşriyatı takip ve tercüme etmek üzere Cem‘iyyet-i
Mütercimîn adıyla kurmayı düşündüğü cemiyete onu da üye seçmişti. Ancak cemiyet daha ilk
toplantısından hemen sonra dağıldığından burada çalışma fırsatı bulamadı. Midhat Paşa’nın
azledildiği ve Meclis-i Meb‘ûsan’ın birinci devresinin sona erdiği günlerde (Haziran 1877)
Midhat Paşa ve meşrutiyet rejimi aleyhine yazdığı birkaç makale ile sarayın güvenini kazanan
Ali Suâvi padişah tarafından Mekteb-i Sultânî müdürlüğüne getirildi. Fakat kısa zamanda
okul idare ve disiplininin bozulması ve aslen İngiliz olan karısı ile okulda yatıp kalkması
dolayısıyla çıkan dedikodular yüzünden bir yıl sonra bütün resmî görevlerine son verildi (16
Aralık 1877). Böylece Abdülhamid’in gözünden düşen Ali Suâvi’nin 1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı (93 Harbi), Meclis-i Meb‘ûsan’ın kapatılması gibi memleketin kaderini değiştiren bazı
önemli olayların cereyan ettiği bu tarihten ölümüne kadar geçen süre içinde ne yaptığı yine
kesin olarak bilinmemektedir. B. Lewis, onun bu sırada Üsküdar Komitesi adıyla gizli bir
cemiyet kurduğunu ileri sürerken başka araştırmacılar İngiliz ve Ruslar’la sıkı münasebette
bulunduğunu iddia etmektedirler.
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Ali Suâvi’nin 18 Mayıs 1878 tarihli Basîret’te şu kısa fakat oldukça anlamlı fıkrası
yayımlandı: “Devlet-i Aliyye’nin hâricî politikası şu sırada birtakım müşkilâta tesadüf etmiş
ise de bunun hüsn-i sûretle tesviyesi çaresi imkânsız değildir. Pazartesi günü gazeteniz ile
neşredeceğim makalenin mütalaasını evliyâ-yı umûra ve umum ahaliye tavsiye ederim”. Ali
Suâvi bu fıkranın çıkışından iki gün sonra, 20 Mayıs 1878 günü, 93 Harbi yüzünden
Balkanlar’dan İstanbul’a gelmiş Filibeli muhacirlerden topladığı yaklaşık 250 kişilik bir
grupla Çırağan Sarayı’nı basarak büyük bir ihtimalle V. Murad’ı tekrar tahta çıkarmak
isterken, Beşiktaş Karakolu muhafızı Hasan Ağa (daha sonra 7-8 Hasan Paşa) tarafından
başına sopa ile vurulmak suretiyle öldürüldü. Ali Suâvi veya Çırağan Vak‘ası denilen bu olay
üzerine sonraları birçok araştırma yapılmış olduğu halde, hareketin başarısızlığa uğraması
dolayısıyla evindeki bütün evrakın karısı tarafından imha edilmesi yüzünden olay hâlâ tam
olarak aydınlanamamıştır. Hayatı gibi ölümünün de perde arkası gizli kalan Ali Suâvi’nin,
hangi gaye uğrunda olursa olsun, II. Abdülhamid’e karşı V. Murad’ı yeniden tahta çıkarmak
isterken can vermesi, bir süre sonra Jön Türkler tarafından millî bir kahraman olarak
benimsenmesine ve bayraklaştırılmasına yol açmıştır.
Tanzimat sonrası yazar ve fikir adamlarının büyük bir kısmı kültürlü ve zengin
ailelerden geldikleri halde Ali Suâvi halk tabakasından çıkmış ve kendi kendisini yetiştirmek
suretiyle edebiyat ve kültür çevrelerinde yer almıştır. Klasik bir medrese tahsili ve düzenli bir
eğitim görmeyen Ali Suâvi felsefeden filolojiye, tarihten coğrafyaya, edebiyattan politikaya,
sosyolojiden iktisada ve dinî ilimlere kadar birçok konu ile meşgul olmuş tam mânasıyla bir
“ansiklopedist” şahsiyettir. Devrin diğer yazar ve fikir adamlarının çoğu gibi o da Osmanlı
birliğine inanmış ve daha çok ittihâd-ı İslâm ideolojisini savunmuştur. Büyük ölçüde Şark
kültürüyle yetişmiş olan Ali Suâvi, çok sathî de olsa Batı kaynaklı bazı yeni fikirleri
öğrendikten sonra kendine göre bir terkip yapmaya çalışmış, bu arada Türkçü görüşler de ileri
sürmüştür. Makale ve kitapları dikkatle incelendiğinde insicamlı bir kafaya sahip olmadığı
görülen Ali Suâvi’nin hayatında olduğu gibi savunduğu fikirlerde de birçok tezatlar vardır.
Gençlik yıllarında camilerde halka ateşli vaazlar veren, bir ara “muhaddis” olarak tanınan,
hatta Avrupa’da bulunduğu sırada bile başından sarığını çıkarmayan Ali Suâvi, meselâ
“Yarım Fakih Din Yıkar” (Ulûm, nr. 17, 29 Muharrem 1287) gibi bazı makalelerinde, devlet
idaresinde din ile dünya işlerinin birbirinden tamamen ayrılması gerektiğini savunarak laikliği
müdafaa eder. Ona göre medenî bir devlet birtakım kelime oyunlarıyla değil coğrafya, iktisat
ve ahlâk bilgisiyle idare edilebilmektedir. Bu yüzden, Osmanlılar’daki devlet yönetiminin
şer‘î esaslara dayanmadığını öne sürerek hilâfet müessesesine karşı çıkarken monarşi adını
verdiği mutlakiyet rejimi yerine parlamento esasına dayalı meşrutî sistemi savunur. Ancak bir
zaman sonra, hâkim nüfus olan Türk unsurunun bütün nüfusun sadece yüzde otuzunu teşkil
ettiği bir memlekette meşrutiyet ilân edilemeyeceğini anlayarak bu fikrinden vazgeçmiş
görünür.
Ali Suâvi hilâfetin ne muhafazasına ne de yıkılmasına taraftardır; çünkü ona göre
hilâfet adıyla bir müessese mevcut değildir. “Kudret-i Siyâsiyye der Düvel-i İslâmiyye”
(Ulûm, nr. 16, 15 Muharrem 1287) adlı makalesinde Hz. Peygamber’in hilâfet adı altında bir
vekâlet makamı kurmadığını, bu yüzden hiç kimsenin “halîfe-i Resûlullah” olamayacağını,
halife tabirinin “halef” mânasında yalnızca Hz. Ebû Bekir’e ait bir unvan olduğunu söyler.
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Monarşi dediği ferdî saltanat ve mutlakiyete karşı da cephe alan Ali Suâvi, “Demokrasi”
(Ulûm, nr. 18, 15 Safer 1287) adlı makalesinde ise İslâm devletinin başlangıçta cumhuriyetle
idare edildiğinden bahsederek mutlakiyet yerine “usûl-i meşveret”i istediğini
açıklar.
Namazda sûrelerin Türkçe’sinin okunabileceğine cevaz verildiğini (“Lisan ve
Hatt-ı Türkî”, Ulûm, nr. 3, 22 Cemâziyelevvel 1286, s. 129), hutbelerin ise Türkçe
okunmasında zaruret bulunduğunu ileri süren Ali Suâvi, bununla beraber namazda sûrelerin
Türkçe yerine Arapça okunmasını İslâm vahdetine riayeti sağlaması bakımından kabul eder
(“Zamâne Hutbesi”, Ulûm, nr. 18, s. 1116).
Ali Suâvi’nin el attığı diğer konularda olduğu gibi tarih ve özellikle eski Türk tarihi
hakkındaki görüşleri de oldukça sathî ve dağınıktır. İlk planda Comte de Gobineau ile Arthur
Lumley Davids’in tesiri altında Türk tarih ve medeniyetine eğilmesi, Türk ırkının dünyanın
en eski ve medenî ırklarından biri olduğunu iddia etmesi, daha sonra haklı olarak Türkiye’de
Türkçülük cereyanını başlatanlar arasında sayılmasına sebep olmuştur. Meşhur “Türk”
makalesinde (Ulûm, nr. 2, 7 Cemâziyelevvel 1286, s. 1-17), Türk ırkının tarih sahnesinde
İskitler, Hunlar, Tukyular, Hazarlar, Uygurlar ve Osmanlılar adıyla önemli roller
oynadıklarını belirterek Türkler’in zihnî ve fikrî faaliyetleriyle Osmanlılar’ın ilme yaptıkları
belli başlı hizmetler üzerinde durur. Ona göre Türk ırkı askerî, medenî ve siyasî rolleri
bakımından bütün ırklardan üstün ve eski bir ırktır; dünya kültür tarihinde en büyük rolü
Türkler oynamış ve özellikle İslâm kültürünü onlar meydana getirmişlerdir. Aynı görüşler
doğrultusunda, Ali Şîr Nevâî’nin Türkçe’nin Farsça karşısında üstünlüğünü ortaya koymak
üzere kaleme aldığı Muhâkemetü’l-lugateyn’ini de Ulûm’da tefrika halinde yayımlayan Ali
Suâvi, Türkler’le İranlılar’ın Arapça’yı müslüman miletlerin ortak kültür dili haline
getirdikleri fikrini benimser. Ali Suâvi’nin özellikle Orta Asya ile ilgili yazılarında Rus
tehlikesine dikkat çekmesi ve bunun İslâmiyet’e ve Türkler’e vereceği zararlar üzerinde
ısrarla durması oldukça önemlidir. Bilhassa “Lisan ve Hatt-ı Türkî” (Ulûm, nr. 2-3) adlı geniş
makalesinde Türk dilinin dünyanın en eski ve mükemmel dilleri arasında yer aldığını
belirterek, “Osmanlıca” tabirinin ise siyasî bir muhteva taşıdığını söyler. Bu yüzden Türk
diline “lisân-ı Osmânî” demenin yanlış olduğunu ileri sürenlerin başında yine o gelmektedir.
İlk makalelerinden itibaren gazetelerin halkın anlayabileceği sade bir dil kullanması gerektiği
üzerinde de duran Ali Suâvi, bütün bunların yanı sıra Arap harflerinin bırakılarak Latin
harflerinin kabul edilmesini, ilim terimlerinin de Latince’den alınmasını teklif etmiştir.
Temelde dinî bilgilerle yetişen Ali Suâvi, aynı nesle mensup diğer arkadaşlarından
farklı olarak, ele aldığı birçok konuyu dinî açıdan değerlendirmiştir. Gerek yaşarken gerekse
ölümünden sonra adı etrafında büyük gürültüler kopmasına, Avrupa’da kader birliği ettiği en
yakın arkadaşlarına varıncaya kadar lehinde ve aleyhinde değişik itham ve iddialarda
bulunulmasına rağmen, II. Meşrutiyet’ten sonra ilk Türkçüler’den küçük bir grup dışında,
diğer Tanzimat sonrası yazar ve fikir adamları gibi eserleri ve fikirleriyle sonraki nesiller
üzerinde uzun süreli bir tesiri olmamıştır.
Ali Suâvi’nin kendi ifadesine göre, Filibe’den İstanbul’a dönüşünde fıkıh, hukuk,
tarih, coğrafya, edebiyat, filoloji ve biyografi alanlarında olmak üzere bir kısmının gazete
sayfalarında, çoğunun risâle veya yarım kalmış tefrika şeklinde yahut yazma halinde
bulunduğunu belirttiği eserlerinin sayısı 127’yi buluyordu. Muhbir, Tasvîr-i Efkâr, Vakit,
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Basîret, Müsâvât, Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis, Londra’da Hürriyet gazetesi ile kendisinin
çıkardığı Muhbir, Ulûm ve Muvakkaten Ulûm Gazetesi Müşterilerine gibi devrin çeşitli
gazete ve mecmualarındaki makalelerinden başka bir de tefrika halinde kalan “Ehemmiyet-i
Hıfz-ı Mâl” (Tasvîr-i Efkâr), “Ta‘rîfât” (Muhbir), “Kaydü’l-mevcûd Saydü’l-mefkūd”
(Muhbir), “Fetâvâ-yı Cihangîrî” (Muhbir) gibi çalışmaları bulunan Ali Suâvi’nin bunların
dışında kitap veya risâle halinde yayımlanan eserleri şunlardır: 1. Kāmûsü’l-ulûm ve’l-maârif.
Beş forması yayımlanabilmiş bir ansiklopedidir (Paris 1287). Ulûm gazetesinin 21. sayısından
(1 Rebîülâhir 1287) 25. sayısına kadar (3 Cemâziyelâhir 1287) on altışar sayfalık ilâveler
halinde yayımlanan bu eser seksen sayfadan ibarettir. Ali Suâvi buraya aldığı maddeler
arasında ancak sözlüklere girebilecek birtakım kelimelere de yer vermiş, buna karşılık
mutlaka alınması gereken birçok önemli maddeyi ihmal etmiştir. Almış olduğu maddeler
dağınık ve teknik bakımdan zayıf olmakla birlikte dil bakımından sadedir. Gazetenin
kapanmasıyla birlikte yayını sona eren ansiklopedinin son maddesi “Atabeg”dir. 2. Türkiye fî
Sene 1288 (Paris 1871). 3. Türkiye fî Sene 1289 (Paris 1872). 4. Türkiye fî Sene 1290 (Paris
1873). 5. Mısır fî Sene 1288 (Paris 1871). Ali Suâvi bu salnâmelerde sadece birtakım
istatistikî bilgiler vermekle kalmamış, bazı konularda çeşitli tenkitler de yapmıştır. 6. Le
Khiva (Paris 1290, Türkçesi: Hive, 2. bs. İstanbul 1326). Rusya’nın Orta Asya’daki bir
müslüman Türk hanlığı olan Hîve’yi zapta hazırlandığı bir sırada kaleme alınan bu eserde Ali
Suâvi, Osmanlı Devleti’nin bu Türk hanlığı ile tarih boyunca iyi münasebetler kurmamış
olmasını tenkit ederek devleti bu meseleye müdahale etmeye davet eder. Eserin yeni harflerle
de bir baskısı vardır: Ali Suâvî’nin Hive Hanlığı ve Türkistan’da Rus Yayılması (nşr. M.
Abdülhalûk Çay, İstanbul 1977). 7. Nasır-ed-din Chah d’Iran (Paris 1873). Ali Suâvi bu
risâlesinde, zamanın İran hükümdarı Nasreddin Şah’ı ülkesinde gerçekleştirdiği reformlar ile
değerlendiren bir portresini yapmakta, şahın mensup olduğu Kaçar hânedanına dair izahtan
başka, İran’ın o günkü durumu hakkında bazı istatistikî bilgiler de vermektedir. 8. Devlet Yüz
On Altı Buçuk Milyon Lira Borçtan Kurtuluyor (Paris 1292). 9. A Propos de l’Herzégovine
(Paris 1875). İçinde Ali Suâvi’nin kendi eliyle yaptığı iki haritanın da bulunduğu büyük boy
doksan altı sayfadan ibaret olan ve devrin siyasî konularının ele alındığı bu eser şu
bölümlerden meydana gelmektedir: a) Şark Meselesi Diye Bir Şey Mevcut mudur?; b)
Milliyetçilik; c) Pan-İslavizm; d) Osmanlılar-Din-Milliyet; e) Avrupa ve Beşeriyet
Osmanlılar’a Neler Borçludur?; f) İstanbul ve Rusya; g) Avrupa Türkiyesi’nin Nüfusu; h)
Osmanlı ve Rus Kuvvetleri; ı) Şark Meselesi İskenderiye’dedir. 10. Monténégro (Paris 1876).
Karadağ’ın Osmanlılar’a ait olduğunu iddia eden ve Batı dünyasında yazılmış çeşitli
eserlerden yaptığı iktibaslarla bunu ispatlayan Ali Suâvi, burada Rusya’nın Hersek ve
Karadağ isyanlarını hazırlarken Avusturya ve Fransa gibi Batılı devletlerin de buna seyirci
kaldığını açıklar. Sultan Abdülaziz’in hal‘i ve V. Murad’ın tahta geçişi münasebetiyle kaleme
alınan eserde yeni padişahın meşrutiyete olan inanç ve bağlılığı üzerinde de durulmaktadır.
11. Defter-i A‘mâl-i Âlî Paşa (Paris, ts.). II. Meşrutiyet’ten sonra Âlî Paşa’nın Siyâseti adıyla
ikinci baskısı yapılmıştır (İstanbul 1325). Ali Suâvi bu risâlesinde, 1854’ten 1870’e kadar
sadrazam ve hariciye nâzırı olarak idare başında bulunduğu devrede Osmanlı
İmparatorluğu’nda cereyan eden Girit İsyanı, Kırım Savaşı, Islahat Fermanı, Memleketeyn
Meselesi, Düyûn-ı Umûmiyye gibi birçok konudan sorumlu tuttuğu Âlî Paşa’yı insafsızca ve
sert bir dille tenkit etmektedir. 12. Fransa’da Paris Şehrinde Müsâfereten Mukîm el-Hâc Ali
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Suâvi Efendi Tarafından Yine Paris’te Kânîpaşazâde Ahmed Rif‘at Bey’e Yazılan Mektubun
Sûreti (Paris, ts.). Yeni Osmanlılar’dan Kânipaşazâde Ahmed Rifat Bey’in kendisi aleyhinde
ağır ithamlarda bulunduğu Hakîkat-ı Hâl der Def’-i İhtiyâl (Paris 1286) adlı risâlesine karşılık
Ali Suâvi’nin bu ithamlara cevap mahiyetinde kaleme alıp taş basması olarak yayımladığı bir
risâledir. 13. Hukūku’ş-şevârî‘ (İstanbul 1324). Doğrudan doğruya şehirciliğe dair olan bu
risâlede çeşitli âyet, hadis ve konuyla ilgili muteber kitaplardan yapılan bazı iktibaslarla
medenî bir şehrin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmaktadır.
Ali Suâvi’nin tercüme
veya birtakım ilâvelerle yeniden neşir mahiyetindeki diğer eserleri şunlardır: 1. Arabî İbâre
Usûlü’l-fıkh Nâm Risâlenin Tercümesi (Londra 1868). Ali Suâvi usûl-i fıkhın belli başlı
kaidelerini ele alarak bunları kısaca açıkladığını belirttiği önsözde, böyle bir çalışma
yapmaktaki maksadını da, İslâm şeriatının müslümanların XIX. yüzyıldaki ihtiyaçlarını
karşılayamadığını ve müslüman toplulukların bu yüzden geri kaldığını iddia edenlere karşı
hakikati ortaya koymak şeklinde açıklamaktadır. 2. Sefâretnâme-i Fransa (Paris 1288).
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin sefaretnâmesinin hâşiyelerle neşridir. 3. Takvîmü’t-tevârîh
(Paris 1291). Kâtib Çelebi’nin eserinin notlar ve zeyil ilâvesiyle neşridir. 4. Tercüme-i Lugazı Kābis-i Eflâtun (Paris 1873). İbn Miskeveyh tarafından Yunanca’dan Arapça’ya tercüme
edilmiş olduğu iddiası ile Eflâtun’a nisbet edilen bu eser aslında apokriftir. Kābis isminin
Grekçe Kiyotos’un Arapçalaşmış şekli olduğunu ileri süren Ali Suâvi hâşiyeler ilâvesi ile
yaptığı bu neşirde, tercümedeki Arapça hatalarını da ayrıca düzelttiğini belirtmektedir.
Görüldüğü gibi Ali Suâvi birçok eser vermiş ve Türk düşüncesine önemli katkıları
olmuş dinî ve siyasî yönü ağır basan bir düşünürdür. Düşüncelerinde tam bir tutarlılıktan söz
edilemese de kendi döenminde ve Yeni Osmanlılar içinde farklı bir ses olmayı
başarabilmiştir.
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Uygulamalar
1.

Ali Suâvî'nin Türkler ve Türk dili hakkındaki görüşlerini açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Ali Suâvî'nin laikliği savunmasının nedenleri nelerdir?
Ali Suâvî'nin hayatı hakkında bilgi veriniz.
Ali Suâvî'nin eserleri hakkında bilgi veriniz.
Ali Suâvî'nin düşüncesi hakkında bilgi veriniz.
Ali Suâvî'nin tartıştığı en önemli kavram sizce hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ali Suâvî'nin hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Ali Suâvî aşağıdaki gazete ve dergilerin hangisinde yazı neşretmemiştir?
a.
Muhbir
b.
Tasvîr-i Efkâr
c.
Hürriyet
d.
Ceride-i Havâdis
e.
Sırât-ı Müstakim
2.
Ali Suâvî aşağıdaki yazılarından hangisinde "mutlakiyet" yerine "usul-i
meşveret"i savunur?
a.
Lisan ve Hatt-ı Türkî
b.
Demokrasi
c.
Zamane Hutbesi
d.
Yarım Fakih Din Yıkar
e.
Türk
3.
Lisan ve Hatt-ı Türkî isimli bir makale ele alarak Türkçe'nin dünyanın en eski
ve mükemmel dilleri arasında yer aldığını söyleyen ve "Osmanlıca" kavramının siyasî bir
içerik taşıdığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Ali Suâvî
b.
Mehmed Akif
c.
Namık Kemal
d.
Ziya Paşa
e.
Münif Paşa
4.
Devlet idaresinde din ile dünya işlerinin birbirinden tamamen ayrılması
gerektiğini ve dolayısıyla laikliği savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Abdullah Cevdet
b.
Namık Kemal
c.
Ali Suâvî
d.
İsmail Fennî Ertuğrul
e.
Elmalılı Hamdi Yazır
5.
Ali Suâvî ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Osmanlılar’daki devlet yönetiminin şer‘î esaslara dayanmadığını öne sürerek
hilâfet müessesesine karşı çıkmıştır.
b.
Hilâfetin ne muhafazasına ne de yıkılmasına taraftardır.
c.
Gençlik yıllarında camilerde halka ateşli vaazlar vermiştir.
d.
Jön Türkler tarafından millî bir kahraman olarak benimsenmiştir.
e.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin diğer üyeleri ile uyum içinde çalışmıştır.

Cevaplar: 1)E 2)B 3)A 4)C 5)E
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8. NÂMIK KEMAL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Nâmık Kemal
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Nâmık Kemal bugün niçin döneminin diğer düşünürlerine göre daha çok

bilinmektedir.
2.

Nâmık Kemal niçin "vatan şairi" olarak adlandırılmıştır?

3.

Nâmık Kemal'in düşünce tarihimizdeki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Nâmık Kemal

Nâmık Kemal'in hayatı,
eserleri ve fikirleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Nâmık Kemal
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Giriş
Bu ünitede XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük
tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci
ve idareci Namık Kemal'in hayatı, eserleri ve fikriyâtı hakkında bilgiler verilecektir.
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8. Nâmik Kemal8

(1840-1888)

Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu.
Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II. Abdülhamid’in müneccimbaşısı Mustafa Âsım
Bey’in oğludur. Annesi Tekirdağ mutasarrıfı Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın kızı Fatma Zehra
Hanım’dır. Büyük babası III. Selim’in başmâbeyincisi Şemseddin Bey, onun babası III.
Ahmed’in damadı kaptanıderyâ, şair Râtib Ahmed Paşa olup o da vezîriâzam şehid Topal
Osman Paşa’nın oğludur. Beşinci kuşakta Osman Paşa’nın babası Konyalı Bekir Ağa’ya
varan ailenin kaynaklarda Moralı olarak gösterilmesi Bekir Ağa’nın sonradan Mora’ya
yerleşmesinden dolayıdır. Kemal’in büyük babası Şemseddin Bey’in, babasının evlendiği
hanımlardan biri olan III. Ahmed’in küçük kızı Ayşe Sultan’dan doğmuş olması ihtimaline
göre aile Osmanlı hânedanı ile de akraba olmaktadır. Zaten aile silsilesinde bir sultanın da yer
aldığını söylemesi buna şüphe bırakmamaktadır.
Nâmık Kemal’in çocukluk hayatı babasından ziyade Abdüllatif Paşa ailesi yanında
geçmiştir. Başlangıçta damadı Mustafa Âsım’ı memuriyetle Tekirdağ’a tayin ettirip yanına iç
güveyisi alan Abdüllatif Paşa, terfi ve aziller dolayısıyla bir yerden başka bir yere giderken
Nâmık Kemal’i memuriyetle sonra yeniden döndüğü İstanbul’da kalan babasının yanına
bırakmayarak beraberinde götürüyordu. Tekirdağ ve Tırhala’nın ardından 1846’da Afyon’a
gelişlerinin ikinci yılında annesinin genç yaşta ölümüyle (31 Ağustos 1848) öksüz kalan
Nâmık Kemal’in hayatının ilk on yedi senesi dedesinin tayin edildiği vazife ve memuriyetler
sebebiyle memleketin çeşitli köşelerini dolaşmakla geçti. Bundan dolayı bir mektubunda,
“Ben anamdan doğdum doğalı gezmeye alıştım” demektedir. Abdüllatif Paşa’nın Afyon’dan
sonra Kıbrıs, Lazistan sancağı ve Kütahya’ya tayininde oralara gidip gitmediğine dair bilgi
bulunmamaktadır. Mahallî rivayetlere göre Afyon’da müftü Buharalı Hacı Vâhid Efendi’den
Farsça öğrenmeye başlamış, Abdüllatif Paşa’nın isteği üzerine evlerinin bitişiğindeki
mevlevîhânenin neyzenbaşısı Coşkun Dede’den semâ çıkarmıştır. Kemal’in ileriki yıllara ait
bir mektubunda altı yaşında iken ders görmeye başladığına dair ifadesi okumaya başlayışını
çok erken bir yaşa çıkaran rivayeti doğrulamaktadır. Nâmık Kemal’in on dört-on beş
yaşlarında kaleme aldığı en eski şiirlerinde Mevlevîlik’ten gelme ilhamların akis bulması da
diğer rivayeti kuvvetlendirir. Yıllar sonra, Konya Mevlevî Dergâhı postnişini Sadreddin
Çelebi’nin vefatı üzerine onun yerine getirilişi münasebetiyle Fahreddin Çelebi’ye yazdığı
mektupta çocukluk zamanında kazanılmış Mevlevî âdâb ve görgüsü kendini gösterir (“Kemal
Beyefendi’nin Bu Kerre Konya’da İrtihal Eden Çelebi Fahreddin Efendi’ye Vaktiyle Yazmış
Oldukları Tebriknâmedir”, Hazîne-i Evrak, nr. 43, s. 673-674). Kızının ölümünden az önce
Kütahya kaymakamlığına tayini çıkan Abdüllatif Paşa’nın çok geçmeden azledilmesi üzerine
(17 Ekim 1848) ailece her defasında olduğu gibi yine İstanbul’a dönüldü. Artık mektebe
başlama çağı gelmiş bulunan Nâmık Kemal, ilkin Beyazıt Rüşdiyesi’ne, daha sonra Vâlide
Mektebi’ne (Dârülmaârif) verildi. Onun bu mekteplere giriş tarihi ve devam süresi Hakkında
söylenenler birbirini tutmaz (krş. Ebüzziyâ Tevfik, Kemal, s. 6; Numûne-i Edebiyyât-ı
Osmâniyye, s. 327; Ali Ekrem, Namık Kemal, s. 9). Sekiz ay devam ettiği kaydı ile Vâlide
8
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Mektebi’ne girişi için verilen 12 Kasım 1848 tarihinin (İsmail Hikmet, I, 205) kabulü
mümkün değildir. Çünkü Vâlide Mektebi bu tarihten iki yıl sonra 21 Mart 1850’de (1266)
açılmıştır (Mahmud Cevad, s. 327). Başında Hoca Şâkir Efendi’nin bulunduğu bu mektepte
ileride Şıpka kahramanı diye meşhur olacak, ömür boyu arkadaşlık münasebetini devam
ettirdiği Müşir Süleyman Paşa, Dahiliye nâzırlığına yükselecek şair Fâik Memduh Paşa gibi
simalar onun sınıf arkadaşlarıydı. Nâmık Kemal, Abdülhamid’e sunduğu bir teşekkür
arîzasında Dârülmaârif’te okuduğu sınıfın kısa bir tasvirini vermektedir (Uzunçarşılı, XI/42
[1947], s. 273-274).
Ebüzziyâ Tevfik, Nâmık Kemal’in her iki mektebe devam ettiği sırada on iki yaşında
olduğunu söyler (Numûne-i Edebiyyât-ı Osmâniyye, s. 327). Bu kayıt Vâlide Mektebi’nin
açılış tarihine uygun düşmektedir. Fakat buradaki tahsil hayatı, Abdüllatif Paşa’nın ardarda
gelen tayinlerden dolayı İstanbul’da fazla kalamayışı sebebiyle kısa sürmüştür. Hakkındaki
bütün yazılarda Kemal dedesiyle birlikte İstanbul’dan doğrudan doğruya Kars’a gitmiş
gösterilmektedir. Gerçekte ise Abdüllatif Paşa, Afyon dönüşünden dört ay sonra Kıbrıs
kaymakamlığına gönderilmiş, bir buçuk yıl sonra 1850 yılı Temmuzu sonlarında bu
memuriyetinden ayrılıp İstanbul’a dönmüş, bir yıl sonra da (16 Haziran 1851) merkezi
Trabzon’da olan yeni kurulmuş Lazistan sancağı (Doğu Karadeniz) mutasarrıflığına mîr-i
mîrân rütbesiyle tayin edilmiş, 1853 Ocak ayı sonlarında bu vazifeden alınmıştır. Kemal’in
dedesiyle birlikte Kıbrıs’a gidip gitmediği belli olmasa bile Karadeniz bölgesindeki bu görev
yerinde bulunmuş olduğuna kuvvetli bir ihtimal nazarıyla bakılabilir. Yıllar sonra yazacağı
Âkif Bey piyesinde yer alan azgın deniz tablosu, onun çocuk yaşta Karadeniz’le
karşılaşmasının hayalinde bıraktığı hâtıranın payını düşündürecek canlılıktadır. Bu yeni
bilgilerle Kemal’in Afyon ya da Kütahya’dan dönüşüyle Kars’a gidişi arasında geçen beş yılı
az çok aydınlanabilmektedir.
Mart 1853’te Kars kaymakamlığına tayin edilen Abdüllatif Paşa (Cerîde-i Havâdis, nr.
614, 29 Cemâziyelevvel 1269; Takvîm-i Vekāyi‘, nr. 484, 9 Cemâziyelâhir 1269) 1854
Temmuz sonlarında azledildi (Takvîm-i Vekāyi‘, nr. 507, Şevval sonu, 1270). Rivayet
kabilinden bilgilere bakılırsa Nâmık Kemal’in ilk fikrî uyanışı bu devrede başlamıştır. Kars’ta
iken müderris Vâizzâde Mehmed Efendi’den tasavvuf ve edebiyat öğrenmiş, Nâbî,
Sünbülzâde Vehbî gibi şairlerin divanlarını okumuş (Ali Ekrem, Namık Kemal, s. 13; krş. B.
Ç. Kırzıoğlu, Namık Kemal’i Kars’ta Okutan Müderris Şeyh Vaizzade Hamid ve Divançesi,
Ankara 1988) ve hocasının uyandırdığı hevesle küçük şiir denemelerine girişmiş (krş. F.
Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul 1953, I, 550; a.mlf., 1855 Kars Zaferi, İstanbul 1955, s. 27,
84), ders ve okuma yanında Kara Velî Ağa adlı bir binicinin yardımı ile binicilik, cirit ve av
gibi sporlarla meşgul olmuş, buraya gelişlerinden üç ay kadar sonra patlak veren Kırım
muharebesi sırasında cephelere giden askerlerle dolup taşan bu serhad şehrinin galeyanlı
havası içinde yaşamıştır. Kars’ın onun muhayyilesi üzerinde bıraktığı tesirler yıllar sonra bazı
eserlerinde ortaya çıkacaktır. Meselâ Cezmî romanındaki cirit sahnesini oradaki hayatından
almıştır. Kırım muharebesi esnasında cenaze merasimine şahit olduğu, asker kıyafetine
girerek sevgilisinin peşinden orduya katılan kızın kulaktan kulağa yayılan macerası Vatan
yâhud Silistre’deki kahraman kızın bir prototipi olarak zihninde yerleşmiştir. İstanbul’a
dönüldükten on ay sonra Abdüllatif Paşa Mayıs 1855’te Sofya kaymakamlığına tayin edildi
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(Takvîm-i Vekāyi‘, nr. 523, 26 Şâban 1270); Nâmık Kemal’in bu on aylık süre içinde
faaliyeti hakkındaki mâlûmat hususi hocalardan Arapça ve Farsça dersleri aldığına, tekrar
kavuştuğu babası ile eskiden olduğu gibi Osmanlı tarihi okumaya devam ettiğine dair
kendisinden naklen oğlu Ali Ekrem’in aktardığı bilgilerden ibarettir (Namık Kemal, s. 14).
Onun asıl fikrî gelişmesi Sofya’da başlamış, bir buçuk yıla yakın kaldığı bu şehirde bazı
şairlerle tanışmış, onların yardımıyla eski şairleri okumaya yönelmiştir.
Bu hususta Ali Ekrem’in verdiği bilgiyle (Namık Kemal, s. 15) Ebüzziyâ Tevfik’in
söyledikleri (Nümûne-i Edebiyyât-ı Osmâniyye, s. 327) birbirine uymaz. Onun Sofya’da
tuttuğu şiir defteri (İbnülemin Mahmud Kemal’in kütüphanesindeki yazma), yeni ve eski
şairlerin eserleriyle temasının söylenenlerden çok daha geniş ölçüde olduğunu göstermektedir.
Hususi hocalardan Farsça, Arapça, meânî, âdâb, mantık öğrenmeye çalışan Nâmık Kemal (Ali
Ekrem, Namık Kemal, s. 15 vd.) kendini yetiştirmek için giriştiği bu çalışmaların yanında
şiire ciddi şekilde Sofya’da başladı. Onun burada artık küçük denemeler yerine birbiri ardınca
yazdığı gazeller, nazîreler, Kerbelâ mersiyeleriyle bir şair hüviyetini kazandığı görülür. Şair
Binbaşı Eşref Bey (Paşa), misafir olarak Sofya’da Abdüllatif Paşa’nın yanına geldiğinde onun
birikmiş bir hayli şiiri olduğunu görmüş, bir mahlasnâme tanzim ederek ona “Nâmık”
mahlasını vermiş, bu mahlas zamanla göbek adı Mehmed’in yerini tutmuştur. Bu sırada
Kemal’in âl-i abâ muhibbi olarak gözüktüğü ve Kerbelâ mersiyeleri yazdığı görülür. Şiir
defteri mahlasnâmenin bu husustaki ifadesini teyit etmekte ve onun bu dönemde Hz. Ali
muhabbetinin tesiri altında bulunduğunu göstermektedir. Eşref Bey ondaki bu muhabbeti
daha da kuvvetlendirmiştir. Bu defterde muhtelif şairlerin âl-i abâya dair manzumeleriyle
Kerbelâ mersiyelerini toplaması, Vâridât’ını kopya ettiği, Sofya civarında yatan Halvetî şeyhi
Bâlî Efendi Hakkında bir kıta tanzim etmesi gibi hususlar onun Sofya’da içinde bulunduğu
tesirin derecesini ortaya koyması bakımından önemlidir. Aynı zamanda Mevlevî ilhamı ile
birçok şiir yazması da başka bir cephesini gösterir. Nâmık Kemal’in hayatının her safhasında
Mevlevîler ile teması olduğu özellikle kaydedilmelidir. Defterine aldığı şiirlerden Sofya’da
tanıştığı bazı şairlerin isimleri öğrenilmektedir. Sofyalı Vâmık bunlardan biridir. Kendisine
Nâmık mahlasının seçilmesinde şiirlerine nazîreler yazdığı bu şairin adının tesiri olmalıdır.
Kemal, Sofya’dan ayrılmasına yakın Abdüllatif Paşa’nın ve anneannesinin ısrarıyla
Niş Kadısı Mustafa Râgıb Efendi’nin kızı Nesîme Hanım ile evlendi (krş. Ali Ekrem, Namık
Kemal, s. 17; Kuntay, I, 80). Abdüllatif Paşa 1856 Eylülünün başında azledilir (Cerîde-i
Havâdis, nr. 802, 8 Muharrem 1273; Takvîm-i Vekāyi‘, nr. 545, 22 Muharrem 1273). İki
aydan fazla süren Silistre muhasarasının haberleriyle çalkalanan Sofya’dan ayrılırlarken savaş
daha da kızışmış olarak sürmekteydi. Nâmık Kemal İstanbul’a dönerken Edirne Valisi İsmâil
Paşa’ya sunduğu bir kasidede Sofya’da çok sıkıcı bir hayat geçirdiğini belirtiyor. “Dâsitân-ı
Sofya” adlı uzun bir manzumeyle müftüsünden başlayarak Sofya’nın tanınmış simalarını ve
devlet memurlarını hicveden Nâmık Kemal, Sofya’dan ayrılırken dedesinin yerine tayin
edilen Edhem Paşa’yı da bir kıta ile hicvetmiştir. Nâmık Kemal, Edirne’de bu kasideden
başka Edirneli bir güzel Hakkında bir manzume yazdığı gibi kendisini hicveden Edirne
şairlerinden birine de bir hicviye ile aynı yolda mukabelede bulunmuştur. Bütün bunlar onun
Sofya dönüşünde Edirne’de bir müddet kalmış olduğunu ortaya koymaktadır.
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Nâmık Kemal, büyük annesi Mahdûme Hanım’ı ve büyük babası Abdüllatif Paşa’yı
birer yıl ara ile (1858 ve 1859) kaybettikten sonra eşi Nesîme Hanım ile birlikte babasının
evlendiği, devrine nisbetle fevkalâde kültürlü, kendisini de çok seven Dürriye Hanım’ın
Hobyar’daki evine yerleşti. Nâmık Kemâl’in ilk memuriyet hayatı da İstanbul’a bu
dönüşünden az sonra başladı. Bu bilinmeyen nokta, esas kısmını Sofya’da yazdığı şiirlerin
oluşturduğu şiir defterindeki Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’ya yazılmış bir kasideden
öğrenilmektedir. Bu kasidede “bî-cürm ü bî-günâh” vazifesinden azledildiğini ve İstanbul
sokaklarında eli boş dolaştığını belirterek sadrazamdan inâyet dilediği görülmektedir. Reşid
Paşa 7 Ocak 1858’de öldüğüne göre sözü geçen azlin bu tarihten önce olduğu anlaşılır. Söz
konusu husus Reşid Paşa’nın çok kısa süren son sadâretinde değil, 3 Rebîülevvel - 10 Zilhicce
1273 tarihleri (1 Kasım 1856 - 1 Ağustos 1857) arasındaki beşinci sadâreti esnasında vuku
bulmuş olmalıdır. Ebüzziyâ Tevfik, Nâmık Kemal’in on yedi yaşından itibaren Tercüme
Odası’na devam ettiğini belirtir (Kemal, s. 7). İsmail Hikmet Ertaylan ise kaynak
göstermeden onun Tercüme Odası’na giriş tarihini 8 Kasım 1857 şeklinde kaydetmiş ve
bizzat kendi kaleminden 1857 yılında mülâzemetle bu kaleme girdiğine dair bir ifadesini
nakletmiştir (Türk Edebiyatı Tarihi, I, 209). Kasidede bahsettiği azil hadisesinin daha önce
girdiği bir başka görevle ilgili olması düşünülebilir. İbnülemin Mahmud Kemal’in naklettiği
bir rivayete göre Leskofçalı Galib 1859 yılı yazında emtia gümrüğü başkâtipliğine
getirildiğinde Nâmık Kemal’i de yanına muavin olarak almıştır (Leskofçalı Galib, Dîvan,
İstanbul 1335, İbnülemin Mahmud Kemal’in mukaddimesi, s. 22 vd.; İbnülemin, Son Asır
Türk Şairleri, III, 441). Mehmed Süreyyâ tarih belirtmeden Nâmık Kemal’in bir ara gümrük
kâtipliğinde bulunduğunu söyler (Sicill-i Osmânî, IV, 82). İbnülemin’in Leskofçalı’dan
bahsederken kaydettiği bu rivayete dayanarak başta Mithat Cemal Kuntay ve ondan
faydalanan diğer araştırmacılar, Nâmık Kemal’i Tercüme Odası’ndan önce gümrükte vazifeye
başlamış gösterirlerse de bu doğru değildir. Yukarıdaki kayıtlar bir yana bizzat kendisi bir
yazısında Tercüme Odası’nda sekiz on yıl bulunduğunu belirtir (Hürriyet, Londra, nr. 19, 17
Receb 1285, s. 5). Bu görevde 27 Mart 1867 tarihine kadar kaldığı göz önünde tutulursa onun
Tercüme Odası’na gümrükten sonra girmiş olduğunu kabul etmeye imkân yoktur. Emtia
Gümrük Nâzırı Kânî Paşa’nın Bâbıâli’den kâtip istemesiyle oraya giden Leskofçalı Galib’in
diğer kalemlerdeki bazı gençlerle birlikte Nâmık Kemal’i de götürdüğü, Nâmık Kemal’in
onunla birlikte iki yıl çalıştıktan sonra Leskofçalı’nın Ağustos 1861’de Trablusgarp’a tayini
üzerine Tercüme Odası’na döndüğünü söylemek en doğru izah olacaktır. Leskofçalı Galib’in
İstanbul’dan ayrılması üzerinden bir iki ay geçmeden 1278 Rebîülâhir başlarında (6-15
Teşrînievvel 1861) çıkan Eşref Paşa divanına Nâmık Kemal’in yazdığı takrizde de onun
Tercüme Odası hulefâsı mütehayyizânından olduğu kaydedilir (Eşref Paşa, Divan, İstanbul
1278, s. 200).
Oğlu Ali Ekrem, babasının Sofya’dan döndükten sonra zamanın büyük ulemâsından
tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, Arap ve Acem edebiyatı dersleri aldığını söyler. Adı geçen şiir
defterindeki Fehîm-i Kadîm, Sâbit, Nef‘î, Bâkî, Şeyh Galib, Keçecizâde İzzet Molla, Râgıb,
Nedîm, Fuzûlî, Sermed, Kethüdâzâde Ârif divanlarına ait bir fiyat cetveli okumak istediği bu
şairleri haber verir. Bir manzumesinde görüldüğü üzere daha Sofya’da iken kendisini artık bir
şair saymaya başlamış olan Nâmık Kemal’in İstanbul’da edebiyat çevresi olarak ilk defa
Tercüme Odası’ndaki kalem arkadaşları ve onların muhitiyle temas ettiği söylenebilir.
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Tercüme Odası’na girdiği vakit Sâdullah Paşa, Âyetullah, Kânî Paşazâde Rifat, Recâizâde
Celâl beyler de oraya devam ediyordu. Fâik Memduh, Hâlet gibi simalarla sonradan Mir’ât
mecmuasını çıkaran Refik Bey, Hariciye Nezâreti’nin diğer kalemlerinde çalışıyordu. O
tarihlerde Batı tarzı şiir yolu henüz açılmamış olduğundan bu gençlerin hepsi eski tarzda şiir
yazıyordu. Fâik Memduh Bey’in o sırada hepsinden mümtaz bir şair sayıldığını belirten
Nâmık Kemal’in İstanbul edebiyat muhitiyle teması gittikçe genişledi. Daha yaşlı nesillerden
Manastırlı Sâlih Nâilî ve Manastırlı Fâik’ten sonra 1860’ta Ziyâ Paşa ile tanıştı (Namık
Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Risâlesi, s. 36). Bu arada Leskofçalı Galib ve Hersekli
Ârif Hikmet ile de yakın temas kuran Nâmık Kemal, 1861’de eski ve yeni nesilden şairlerin
bir araya gelerek oluşturduğu Encümen-i Şuarâ’ya dahil oldu. Kādirî şeyhi Osman Şems
Efendi, Lebîb Efendi, Ziyâ (Paşa), Leskofçalı Galib, Koniçeli Mûsâ Kâzım (Paşa), Hakkı
Bey, Manastırlı Nâilî, Manastırlı Fâik, Hersekli Ârif Hikmet, İbrâhim Hâlet Bey, Fâik
Memduh ve Recâizâde Celâl encümene devam eden başlıca şairlerdi. Haftada bir Hersekli
Ârif Hikmet’in evinde buluşarak aradan geçen bir hafta zarfında hazırlamış oldukları şiirleri
birbirlerine okuyor, bunlar üzerinde konuşuyor, fikir yürütüyorlardı. Encümende bu şiirlerin
okunması işi üstün inşad kabiliyetinden dolayı Nâmık Kemal’e verilmişti (Hersekli Ârif
Hikmet, Dîvan, İstanbul 1334; İbnülemin Mahmud Kemal’in mukaddimesi, s. 19-20). O bu
faaliyetten aldığı hızla Kâzım Paşa, Ârif Hikmet, Hâlet ve Fâik Memduh beylerle müşterek
gazeller yazıyor, Osman Şems Efendi, Leskofçalı Galib ve Ârif Hikmet gibi üstatlara
nazîreler söylüyordu. Topluluk bir yıl faaliyet gösterdikten sonra 1862 yazı sonuna doğru
Leskofçalı Galib’in memuriyetle Trablusgarp’a gitmesi üzerine eski havasını kaybetmeye yüz
tutarak zamanla dağıldı. Bu yıllarda Nâmık Kemal’in sanatı ve şahsiyeti üzerinde Leskofçalı
Galib’in büyük tesiri olmuştur. Şairliğinden başka devlet ve hükümet işlerinde de görüş sahibi
olan Leskofçalı’dan ona şiir ve tasavvuf terbiyesi yanında bazı içtimaî fikir ve davranışların
da geçtiği anlaşılmaktadır (Kaplan, Nâmık Kemal, s. 36 vd.).
Nâmık Kemal İstanbul’a gelişinin beşinci yılında Şinâsi ile tanıştı. Bu sırada Şinâsi
Tasvîr-i Efkâr’ı çıkarmaya başlamıştı (27 Haziran 1862). Bir gün eline verilen, küçük bir
risâle halinde basılmış “Münâcât” onu o zamana kadar yalnızca nesrini tanıdığı ve
beğenmediği Şinâsi’ye sevketti ve bu manzumenin verdiği heyecanla hemen onun gazetesinde
vazife aldı. Nâmık Kemal’in, Talim-i Edebiyat Üzerine Risâle’sinde (haz. Necmettin Halil
Onan, Ankara 1950, s. 36-37) bu hadisenin tarihini 1278 Ramazanı olarak vermesi yanlıştır;
çünkü Tasvîr-i Efkâr 1278 senesinin son günü çıkmaya başlamıştır. Şinâsi’yi ziyaret ettiği
gün tercüme edip gazeteye verdiğini söylediği “Zencî” fıkrasından Tasvîr-i Efkâr’a girdiği
tarih tesbit edilmektedir. Bu fıkra gazetenin 35. nüshasında (3 Cemâziyelevvel 1279 / 27
Ekim 1862) neşredildiğine göre gazeteye girişi Tasvîr-i Efkâr’ın yayımlanmaya
başlanmasından dört ay sonradır. Nâmık Kemal’in burada başlangıçta fıkra türü yazılar
yazdığı ve havadis tercümeleri yaptığı söylenebilir. Şinâsi ile tanışması Nâmık Kemal’in
hayatına yepyeni bir istikamet vermiş, gazete, o zamana kadar yalnız nazım sahası ile
Tercüme Odası’nın resmî kitâbet tarzına yatkın bir yolda çalışmış olan kalemini Şinâsi’nin
tesiriyle yeni bir nesir tarzına yöneltmiştir. Şinâsi ile tanışmasından üç ay önce eski nesrin
bütün sanat oyunları ile Bârika-i Zafer’i yazmıştı. Kendisinin de belirttiği gibi Şinâsi onun
düşüncesini siyasî ve içtimaî meselelere yöneltmiş, şiirinin muhteva ve mevzuunu değiştirmiş
(Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Risâlesi, s. 37 vd.), artık eski şiirin ve tasavvufî
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remizlerin mücerret dünyasında yaşayan bir insan olmaktan çıkarak cemiyet davalarının
adamı olmuştur. Tasvîr-i Efkâr’a girişinden beş ay sonra Montesquieu’den tercüme yapması
ve bunun başına koyduğu mütalaa onun bu ilk beş ay zarfında almış olduğu mesafeyi gösterir
(“Romalılar’ın Esbâb-ı İkbal ve Zevâli Hakkında Mülâhazat”, Mir’ât, nr. 2, 3 Şevval 1279 /
22 Mart 1863). İlk hareket noktasını teşkil eden Montesquieu, her zaman için Nâmık
Kemal’in fikirlerini en çok benimsediği Batılı müellif olmuştur. Burada, Garp fikirleriyle
temasa en uygun çevre olan Tercüme Odası’nın onu Şinâsi’nin tesirlerine hazır bir hale
getirmiş olacağını da gözden kaçırmamak gerekir. Nâmık Kemal’in Şinâsi ile temasından
önce Batı’dan ne gibi eserler okuduğu Hakkında bilgi yoktur. Kendisine ders verdiği için
“Kemal hocası” lakabıyla anılan Tercüme Odası’nın kıdemli kâtiplerinden Mehmed Mansur
Efendi’den Fransızca öğrendiği kaydedilmektedir (Ebüzziyâ Tevfik, “Yeni Osmanlılar”,
Tasvîr-i Efkâr, 1900, nr. 35; ayrıca bk. Mehmed Gālib, Sâdullah Paşa, İstanbul 1327, s. 27).
Bir rivayete göre Fransızca öğrenmeye daha Sofya’da iken başlamıştır (Zavallı Çocuk,
İstanbul 1947, M. N. Özön’ün mukaddimesi, s. 7). 1864 yılı Eylülünde sefâret kâtipliğine
tayin edilerek Petersburg’a giden Kânî Paşazâde Rifat’a yazdığı bir mektup Leskofçalı’nın bir
gazelinde geçen “devlet, millet, umumi ıstırap” gibi kavramların onda artık şiddetli bir
hassasiyet haline geldiğini göstermektedir (krş. Süleyman Nazif, Nâmık Kemal, s. 11-12;
Mustafa Reşid, Âsâr-ı Meşâhir, İstanbul 1304, s. 107). Nâmık Kemal, Şinâsi’nin siyasî bir
sebepten dolayı 1865 baharı sonunda Paris’e kaçmasının ardından Tasvîr-i Efkâr’ı kendi
başına çıkarmaya başladı. Ebüzziyâ Tevfik, Şinâsi’nin bu dönemde Nâmık Kemal’le Courrier
d’Orient gazetesinin sahibi Giampetri vasıtasıyla mektuplaştığını söyler. Cerîde-i Havâdis ile
giriştiği meşhur “mebhûsetün anhâ” münakaşası istisna edilirse Şinâsi’nin son zamanlarında
Tasvîr-i Efkâr’da makaleleri görülmez olur. Şinâsi’nin ayrılmasından sonra gazete, bir süre
daha hemen hemen sadece havadis, resmî tevcihat ve ilân gazetesi havasında çıkmaya devam
eder. Şinâsi ayrılıncaya kadar Nâmık Kemal’in gazetedeki faaliyetinin tercüme ve küçük fıkra
gibi yazılarla sınırlı olduğu söylenir (Ahmed Râsim, Şinâsi, İstanbul 1927, s. 81). Nâmık
Kemal’in asıl hüviyetini veren yazılar, sanıldığı gibi Şinâsi’nin ayrılışının hemen ardından
değil daha sonraları görülmeye başlamıştır. Kendi başına kaldığı gazetede Cerîde-i Havâdis
ile münakaşa ettiği ve zaman zaman üzerine döndüğü kolera meselesinden başlayarak kalemi
yeni yeni mevzu ve meselelere açılmış; şehir işleri, maarif, bazı sosyal müesseselerin durumu,
maliyenin ıslahı gibi hususlar yazılarının temel konuları olmuştur. 1865 yılındaki kolera
salgını sırasında Leskofçalı Galib’e yazdığı mektupların birinden (Kuntay, I, 38-41) bu
dönemde onun Voltaire’in Dictionnaire philosophique’i ile meşgul olduğu anlaşılmakta,
maarif meseleleri üzerinde hususi görüş ve program sahibi bir dava adamı seviyesinde fikirler
ileri sürdüğü görülmektedir. 1864’te kurulan Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye’de fahrî
dersler vermek suretiyle aktif bir eğitim faaliyeti gerçekleştirmekten de geri kalmamıştır
(Mahmud Cevad, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilâtı ve İcrâatı, İstanbul 1338, s.
97; Türkiye Maarif Tarihi, II, 488). Ebüzziyâ Tevfik, Nâmık Kemal’in, arkadaşı Refik Bey’in
idare ettiği Tercümân-ı Ahvâl’e onun koleradan ölmesi üzerine yazı yardımında bulunduğunu
söyler (Salnâme-i Hadîka, İstanbul 1290, s. 71). Nâmık Kemal Tasvîr-i Efkâr’daki yazılarında
devamlı olarak maarif meseleleri üzerinde durmuş, kadınların okutulması meselesini ilk defa
o ortaya atmıştır. İstanbul’un yangınlardan kurtarılması konusunda yazdığı makale (nr. 374)
takdir uyandırarak Sadrazam Âlî Paşa tarafından rütbesi mütemâyize yükseltilmek suretiyle
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taltif edilmiştir. Edebiyat ve dilimizin haline, Tıp Fakültesi’nde tedrîsatın Fransızca olmasına,
Tepebaşı kahvehanelerinde Rumca şarkılar söylenmesine dair yazdığı tenkidî yazılar onun
daha o zamandan itibaren millî konular üzerindeki hassasiyetini göstermektedir. 1866 yılı
yazında neşrettiği, Türk dili ve edebiyatının meselelerini toplu bir şekilde ilk defa ele alan
makalesinde devrini aşan görüşler ortaya koymuştur (“Lisân-ı Osmânî’nin Edebiyatı
Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir”, Tasvîr-i Efkâr, nr. 416-417, 16 ve 19 Rebîülâhir 1283).
Günlük şehir hayatı etrafında ilk denilebilecek mahallî röportaj örneğini edebiyatımıza
kazandıran “Ramazan Mektubu” (nr. 452-455) ve Bârika-i Zafer’den (1862) sonra tarih
sahasındaki yazılarının asıl başlangıcını teşkil eden “Devr-i İstilâ” tefrikası (nr. 443-451) bu
dönemin diğer dikkate değer yazılarındandır.
Nâmık Kemal’in Tasvîr-i Efkâr’da siyasî temayüllerini hissettiren ilk yazısı Belçika
Kralı Léopold’ün ölümüne dair haber şeklinde kaleme aldığı fıkradır (nr. 355). Onda hürriyet,
hükümet ve millet arasında olan karşılıklı ilişki ve hükümdarın halka kendini nasıl sevdirdiği
gibi meseleler önce bu yazı ile başlar. “Avrupa” başlığı altında yazdığı dış politika
icmalleriyle kalemi gittikçe gelişen genç muharririn asıl siyasî tavrı Memleketeyn meselesi
üzerinde kaleme aldığı makalelerde kendini göstermiş (nr. 375, 376), bu yazılardan sonra
gazete gittikçe siyasî bir hüviyet kazanmıştır. Tepebaşı gazinolarında söylenen Türk aleyhtarı
Rumca şarkılara dair kaleme aldığı şiddetli yazılar hükümetle arasında ilk gerginliğe yol
açmış (nr. 419, 425), bu yazılara karşı hükümet tarafından gönderilen tembihnâmeye
teessüflerini ifade suretiyle verdiği cevaplarla baskılar karşısında yılmayan cesur karakterini
ortaya koymuştur (nr. 427). Nâmık Kemal bu yazıları yazdığı sıralarda ülkede meşrutiyet
idaresini kurmak amacıyla 1865 Haziranında doğarak daha sonra Yeni Osmanlılar ismini alan
İttifâk-ı Hamiyyet adlı gizli cemiyete katılmış bulunuyordu (bu cemiyete girişi Hakkındaki
farklı rivayetler için bk. Kaplan, Nâmık Kemal, s. 54 vd.). Burada Veliaht Murad Efendi ile
yakınlık kurmuş, bu arada Şehzade Abdülhamid Efendi ile de tanışmıştı. O vakitler Tasvîr
Matbaası çoğu bu cemiyete mensup yeni fikirli gençlerin buluşma yeriydi (Ebüzziyâ Tevfik,
“Yeni Osmanlılar”, Tasvîr-i Efkâr, 1909, nr. 10; Sâmipaşazâde Hasan, “Âyetullah Bey ve
Yeni Osmanlılar”, Hâdisât-ı Hukūkiyye ve Târihiyye Mecmuası, II/2 [1341], s. 3). Onun artık
makalelerine ve siyasî icmallerine sokuşturduğu birkaç satırlık ifadelerle siyasî rejim, idare
tarzı, millet meclisi gibi meseleleri ima ettiği görülmektedir. 1866 Eylülünde patlak veren
Girit isyanına dair 423. sayıdan itibaren başlayarak devam eden yazıları geniş akisler
uyandırıyordu. 461. sayıda Sultan Abdülaziz’e hitaben Paris’te açık bir mektup neşrederek
devlet idaresinin ıslahına dair tavsiyelerde bulunan ve geleceğe dönük siyasî bir program
mahiyetindeki görüşlerini bildiren Mustafa Fâzıl Paşa’nın le Nord gazetesine gönderdiği
mektubun tercümesini Muhbir gazetesinden iktibas etmiş, buna ilâve ettiği mütalaada vatanı
terakkîye götürecek yeni bir neslin varlığını “Jeunes turcs” ismi karşılığında “Türkistan’ın
erbâb-ı şebâbı” tabiriyle haber vermişti (18 Şevval 1283 / 23 Şubat 1867). Bu sıralarda
Beyoğlu gazetelerinden Gazette du Levant’ın 19 Şubat 1867 tarihli nüshasında, Mustafa Fâzıl
Paşa’nın Abdülaziz’e mektubu münasebetiyle Türkistan’ın erbâb-ı şebâbından teşkilâtlanmış
bir cemiyet olarak bahseden ve Mustafa Fâzıl’ı aşağılayıcı bir ifade kullanan yazısına karşı
aynı gazetede basılmak üzere bir cevap gönderir (Kuntay, I, 183-197, 290-291). Türkistan’ın
erbâb-ı şebâbının teşkilâtlanmış bir cemiyet ve reisinin de Mustafa Fâzıl Paşa olduğu iddiasını
reddeden bu yazı, aynı zamanda Nâmık Kemal’in adına konuştuğu topluluğun bir nevi
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programını açıklar mahiyetteydi. Yabancı matbuatta “Jeunes turcs” şeklinde yer alan bu
tabirin arkasında bir cemiyetin varlığı kendini hissettiriyordu. Tasvîr-i Efkâr ve Ali Suâvi ile
Ziyâ Paşa’nın yazdıkları Muhbir gazetesi siyasî hadiseler karşısında ortak bir tutum
göstermekteydi. Muhbir, yazıları arasına hürriyet ve idare tarzına ait meselelerle ilgili sözler,
ima ve dokundurmalar sıkıştırmakta Tasvîr-i Efkâr’dan daha ilerideydi. Yukarıdaki yazının
çıkışından sonraki günlerde Muhbir’in, Mısır Valisi Hidiv İsmâil Paşa’nın devletten yeni özel
bir unvanla bazı imtiyazlar isteyeceğine dair bir haber neşretmesi ve Tasvîr-i Efkâr’ın haberi
aynen sayfalarına geçirmesi Bâbıâli’yi büyük bir kızgınlığa sevketti. Bu yayını üzerine
Muhbir bir ay kapatıldı. Bu arada Sadrazam Âlî Paşa, Nâmık Kemal’den Tasvîr-i Efkâr’dan
ayrılmasını istedi (“Yeni Osmanlılar”, Tasvîr-i Efkâr, 1909, nr. 9). Tam bu sırada Tasvîr-i
Efkâr’da, Muhbir sahibinin gazetesinin kapatılmasına itiraz eden yazısı ile birlikte aynı
nüshada Nâmık Kemal’in Girit hadiseleri dolayısıyla kaleme aldığı “Şark Meselesi” adlı
makalesi çıktı (nr. 465, 4 Zilkade 1283 / 10 Mart 1867). Gütmekte olduğu siyasete dokunduğu
için hükümeti hiddete düşüren bu neşriyat üzerine makalenin yayımından dört gün sonra
matbuatı çok sıkı kayıtlar altına alan “Kararnâme-i Âlî” ismiyle meşhur tebliğ neşredildi (15
Mart 1867). Ali Suâvi tevkif edilerek Kastamonu’ya sürüldü. Tasvîr-i Efkâr’ın 465.
nüshasından itibaren Nâmık Kemal muharrirlikten menolundu. Yeni Osmanlılar, aynı ayın ilk
günlerinde Mustafa Fâzıl Paşa’nın Abdülaziz’e hitaben neşrettiği Fransızca mektubu
Türkçe’ye çevirerek taşbasma risâle şeklinde ve binlerce nüsha olarak İstanbul’da dağıttılar
(“Yeni Osmanlılar”, Tasvîr-i Efkâr, 1909, nr. 9). Nâmık Kemal, İstanbul’dan uzaklaştırılmak
istendiğinden iki hafta sonra rütbesi rütbe-i sâniye sınıf-ı evvel mütemâyize yükseltilerek
Erzurum’a vali muavini tayin edildi (Tasvîr-i Efkâr, nr. 469, 18 Zilkade 1283 / 25 Mart 1867).
Ebüzziyâ, Nâmık Kemal’in bu tayinle birlikte muharrirlikten de menolunduğunu bildirir. Ziyâ
Paşa da aynı sebeplerle Kıbrıs mutasarrıflığına gönderildi (8 Mayıs 1867). Ancak Nâmık
Kemal türlü bahanelerle Erzurum’a hareketini geciktirdi. Tayininden on dokuz gün sonra Ziyâ
Paşa ile birlikte Courrier d’Orient gazetesine çağırıldı; Yeni Osmanlılar adına neşriyatta
bulunmak üzere Paris’e davet eden Mısırlı Mustafa Fâzıl Paşa’nın mektubu kendilerine
bildirildi (Ebüzziyâ Tevfik, “Yeni Osmanlılar”, Tasvîr-i Efkâr, 1909, nr. 12). Ziyâ Paşa ile
Nâmık Kemal bu teklifi kabul ederek gazetenin patronu ve başmuharriri Giampetri’nin
aracılığıyla Avrupa’ya kaçtılar (17 Mayıs 1867). Aynı şekilde Kastamonu’dan kaçması
sağlanıp kendilerine Mesina’da katılan Ali Suâvi ile birlikte 30 Mayıs 1867’de Paris’e
ulaştılar. Orada önce Mustafa Fâzıl Paşa’yı ziyaret ettiler ve onun tavsiyesi üzerine aynı gün
Şinâsi’nin yanına gittiler. Şinâsi’nin Yeni Osmanlılar’a karşı gösterdiği çekingen ve mesafeli
tavır yüzünden Paris’te Nâmık Kemal ile üstadı arasında eski münasebet devam etmedi.
Gelişlerinden bir ay sonra Abdülaziz’in Fransa’yı ziyareti dolayısıyla Yeni Osmanlılar’ın
Paris’te bulunmasını uygun görmeyen Fransız hükümetinin isteğiyle aralarından bir kısmı
haziranın son haftasına kalmadan Paris’i terkederken Nâmık Kemal ve Ziyâ Paşa Londra’ya
gitmeyi tercih ettiler.
Abdülaziz Londra’ya geçişinden sonra Paris’e döndüklerinde kendilerini türlü vaad ve
taahhüdlerle Avrupa’ya çağırmış olan Mustafa Fâzıl Paşa’yı af ve teveccühünü kazandığı
sultanın beraberinde İstanbul’a dönüş hazırlığı içinde görmeleri başta Nâmık Kemal olmak
üzere hepsini hayal kırıklığına uğrattı. Mustafa Fâzıl Paşa’ya baskı uygulamaya karar verildi.
Esasında Yeni Osmanlılar ile bağlantısını doğrudan doğruya kesmeyip onları arkasında
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Bâbıâli’ye karşı bir tehdit cephesi olmak üzere bırakmak düşüncesinde olan Mustafa Fâzıl
Paşa kararlaştırılan bir tertip ile hükümdarın maiyetinden yarı yolda ayrılarak Paris’e geri
döndü ve doğan güvensizlik ortamını gidermek üzere bütün Yeni Osmanlılar’ı 10 Ağustos’ta
Paris’te toplantıya çağırdı. Toplantıda onun İstanbul’a dönüşünden sonra cemiyetin takip
edeceği hareket tarzı bir programa bağlandı, ayrıca cemiyet mensuplarına kendisi tarafından
ayrı ayrı maaş tahsisi ve cemiyet namına sırayla yayımlanacak iki gazete için de tahsisat
tayini yapıldı. Güven ve anlaşma ortamının yeniden tesisini takiben cemiyet mensupları, daha
ileri çapta kararların müzakeresi için paşa tarafından Baden-Baden’de 30 Ağustos’ta Leh
ihtilâl fırkası mensupları ile birlikte toplantıya davet edildi. Nâmık Kemal burada ihtilâl
komitelerinin temsilcileri Kont Plater, General Langiewicz ve sosyalist Simon Deutsch gibi
tanınmış simaları ile bir araya geldi. Cemiyetin bundan böyle tutacağı yol ve faaliyetlerin
hangi esaslara göre yürütüleceğiyle ilgili olarak bu komitelerin önde gelen temsilcileriyle
müzakerelerde bulunuldu ve cemiyetin tüzüğü tesbit edildi (Baden-Baden toplantısı Hakkında
geniş bilgi için bk. Adam Lewak, Dzieje Emigracji Polskkiej w Turcji, Warszawa 1935, s.
213-215; R. H. Davison, Reform in the Ottoman Empire, Princeton 1963, s. 213-216).
Yapılan iş bölümünde Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemal’e mühim vazifeler ve yürütme kurulu
üyeliği verildi. Nâmık Kemal’in, mektuplarında Londra ve Paris’te günlerinin hep iş peşinde
koşuşturmakla geçtiğinden söz etmesi bu görevlerle ilgilidir. Nâmık Kemal, Baden-Baden
toplantısından ümitleri çok daha kuvvetlenmiş olarak Paris’e döndü. Mustafa Fâzıl Paşa’nın
İstanbul’da meşrutiyet sadrazamı sıfatıyla iktidar mevkiine geçeceği, kendilerinin de iktidar
ekibi olarak pek yakında yurda dönüp iş başına geleceklerine inanmaya başladı. Bu iyimser
tavrı özellikle babasına yazdığı mektuplarında ifadesini bulmaktadır.
Paris kararları gereğince Ali Suâvi Londra’ya giderek Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına
Muhbir gazetesini çıkarmaya başlamıştı (31 Ağustos 1867). Ancak Muhbir’in daha ilk
sayısından itibaren cemiyetin prensiplerine aykırı düşen tutumu hoşnutsuzluğa yol açtı.
Nâmık Kemal ardarda Londra’ya gidip arayı düzeltmek için çok gayret sarfettiyse de bir
sonuç alınamadı. Mesele, ihtarlara rağmen yolundan şaşmayan Ali Suâvi’nin protesto edilerek
gazeteden Yeni Osmanlılar Cemiyeti ambleminin kaldırılmasını isteme noktasına vardı. Ali
Suâvi’nin yoluna kendi bildiği gibi devam etmesi üzerine cemiyet adına çıkarılması daha önce
kararlaştırılmış bulunan ikinci gazetenin yayın sahasına konması artık zaruret haline
gelmişken Sadrazam Âlî Paşa ve Bâbıâli ile münasebetlerini düzelterek kendisine ikbal
yolunun yeniden açılmasını beklemekte olan Mustafa Fâzıl Paşa bu hususta isteksiz
davranmış ve tereddütlerinden kolay kolay vazgeçmemişti. Gazetenin nerede çıkarılacağı,
nasıl yönetileceği, kimin idaresi altında olacağı cemiyet üyeleri arasında problem doğurmuş,
sürüp giden anlaşmazlık ve çekişmeler yüzünden yayımına bir türlü geçilememiş, Mustafa
Fâzıl’dan nihayet çıkarılmasına izin alınabilmişti. Hürriyet adı verilen gazetenin ilk sayısı 29
Haziran 1868’de Londra’da yayımlandı. İlk iki sayısı tatmin edici bulunmayınca idaresi
üçüncü sayıdan itibaren Nâmık Kemal’e verildi. Avrupa’ya gelişinden beri yazı ve yayın
faaliyetinde bulunmasına izin verilmeyen Nâmık Kemal’in iş başına geçmesiyle Hürriyet
büyük bir atılım yaparak Bâbıâli’yi rahatsız eden kuvvetli bir muhalefet cephesi oluşturdu.
Hürriyet’te şiddetli bir siyasî mücadeleye girişen Nâmık Kemal’in en çok üzerinde durduğu
meseleler ülkede meşrutiyet idaresinin kurulması, idarî ve içtimaî müesseselerdeki
bozukluklarla bunların ıslahı çareleriydi. Bütün bu meselelerde onun çıkış ve varış noktası
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ferdin ve halkın siyasî hürriyetini elde etmesi, iktidara karşı vatandaşlık haklarının korunması,
idarî keyfîliklerin önlenmesi, idarenin parlamento tarafından denetlenmesi hususlarıydı. Bu
yolda kaleme aldığı yazılar içinde “Ve şâvirhüm fi’l-emr” ile “Usûl-i Meşveret Hakkında
Mektuplar” adlı yazı dizisinde kendisinin ve Yeni Osmanlılar’ın uğrunda mücadele verdikleri
davanın esaslarını, temel noktalarını görmek mümkündür. Gazetenin esas yazıları Nâmık
Kemal ve Ziyâ Paşa’nın kaleminden çıkıyordu. Yazıların büyük bir kısmı ayrıca Nâmık
Kemal’in tashihinden geçiyordu. Her ikisi de yazılarının çoğu imzasız olduklarından
bunlardan hangisinin Kemal yahut Ziyâ Paşa’ya ait olduğu günümüze kadar ihtilâflı bir
mesele teşkil etmiştir.
Yeni Osmanlılar’ın Avrupa’daki hayatları âhenk içinde gitmemiş, münasebetleri gerek
kendi içlerinde, gerekse Mustafa Fâzıl’ın tavrı sebebiyle ilk zamanlardaki dayanışmayı yavaş
yavaş kaybetmişti. İstanbul’da yeni ikbal mevkileri beklentisi içinde olan Mustafa Fâzıl artık
onlardan ayrı görünmeye, Bâbıâli ile iyiden iyiye düzelme yoluna girmiş münasebetlerine
gölge düşürecek yayımlar yapılmasını istemez bir tutum takınmaya ihtiyaç hissediyordu.
Mustafa Fâzıl’dan cemiyet mensuplarına yollarını ayırıp tahsisatlarını kesmek, gazetenin
yayımını durdurmak gibi tehditlerin gelmeye başlaması üzerine asıl muhatap mevkiinde
bulunan Nâmık Kemal, kendisine karşı sadık duruşunu muhafaza etmekle beraber onun,
kendisi tarafından çağırıldıkları gurbet hayatını ve oradaki faaliyetlerini sürdürebilmeleri
yolunda omuzladığı birtakım yazılı taahhütleri, verdiği imzalı senetleri ortaya süreceği ve
gerekirse hukukî yollara başvurup haklarını koruyacakları şeklindeki mukabil tehditlerini
dolaylı olarak paşanın çevresine ulaştırmaktan da geri kalmaz. Ziyâ Paşa hidiv yanlısı
tutumunu sürdürürken buna paralel olarak Mustafa Fâzıl daha da kesin tonda, “Ya susarlar, ya
tahsisleri kesilir” yollu tehditleri onlara intikal ettiriyordu. İş, Mustafa Fâzıl’ın Nâmık
Kemal’den Hürriyet’i tatil edip gazeteyi terketmesini istemeye kadar vardı. Bu taleplerden
bunalsa da Mustafa Fâzıl’a sadık tutumunu bırakmayan Nâmık Kemal nihayet 63. nüshasında
Hürriyet’ten kesin olarak ayrıldı (6 Eylül 1869). Hakkında İngiltere hükümetinin başlattığı
adlî takip yüzünden Londra’dan kaçarak Cenevre’ye yerleşen Ziyâ Paşa ise Hürriyet’i orada
yayımlamaya devam etti. Londra’dan ayrılmayan Kemal de, kendini daha önceden giriştiği,
Hâfız Osman hattı Kur’ân-ı Kerîm’in baskı işini tamamlamaya iyiden iyiye verir.
Avrupa’da hayatlarını sürdürmekte olan Yeni Osmanlılar’ın çoğu, uğrunda gurbete
düştükleri gayenin mevcut şartlarda gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını anlayarak
ülkeye dönüş çarelerini aramaya başlamışlardı. Etrafındakiler gittikçe azalırken Nâmık
Kemal’in de yurda dönmesine zemin hazırlayıcı bazı teşebbüslere girişilmiş bulunuluyordu.
Sadrazam Âlî Paşa nezdinde Mustafa Fâzıl çevresince bu hususta yürütülen teşebbüsler
ilerlerken Nâmık Kemal, resmî mercilerin telkin ve tavsiyesiyle kendisinin ve arkadaşlarının
Hürriyet ile hiçbir ilişkileri bulunmadığına dair bir mektup yazarak gazetede yayımlanmak
üzere Ziyâ Paşa’ya gönderdi. Ancak Ziyâ Paşa 7 Ocak 1870 tarihli bu mektubu gazeteye
koymadı. Bunun üzerine mektubun hükümet aracılığıyla bir İstanbul gazetesinde neşri
sağlandı (Terakkî, nr. 308, 8 Zilhicce 1286 / 10 Mart 1870).
Altı ay kadar sonra Zaptiye Nâzırı Hüsnü Paşa, Fransız-Alman muharebesinin
başlamasını vesile edinerek şüphesiz Âlî Paşa’nın telkiniyle yazdığı 18 Temmuz 1870 ve 9
Ağustos 1870 tarihli iki mektupla Nâmık Kemal’i İstanbul’a davet etti (Süleyman Nazif, İki
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Dost, s. 17). Dönüşünde riayet edeceğine dair söz vermesi istenen bir hususla ilgili olarak
Nâmık Kemal ile Viyana sefiri Haydar Bey arasında mektuplaşma yolu ile müzakereler
sürdürüldü. Onun dönüşünün herhangi bir şarta bağlanmaması üzerinde ısrar ettiği, bu yüzden
İstanbul’a gelişinin geciktiği anlaşılmaktadır. Nihayet Haydar Bey’in halefi ve Mustafa Fâzıl
Paşa’nın damadı Halil Paşa’nın sefirliği zamanında 1870 Ekiminde Viyana’ya gelen Nâmık
Kemal 24 Kasım 1870’te İstanbul’a ulaştı.
Nâmık Kemal’in Avrupa’da kaldığı dönemde edebiyat ve fikir sahasında ne gibi
çalışmalar yaptığı hususunda fazla bilgi yoktur. Bu yıllarda onun sanat hareketlerinden ziyade
Avrupa’nın umumi yaşayışı, idarî durumu, iktisadî seviyesi, hukuku, siyasî müesseseleriyle
ilgilendiği söylenebilir. Rivayete göre Paris’te hukuk âlimi Emile Accolas’dan hukuk dersleri
almış, ekonomi-politik alanına yakın bir ilgi göstermiştir (Ebüzziyâ Tevfik, Kemal, s. 20).
Londra’da sıkı bir dostluk kurduğu ticaret ve iş adamı, politikacı, gazeteci gibi değişik
hüviyetlere sahip Fanton adlı bir İngiliz’den hukuk dersleri aldığı etraflıca bilinmektedir
(Kuntay, I, 321, 537). Ebüzziyâ’nın, Nâmık Kemal’in Avrupa’da göRüştüğünü söylediği
şahsiyetlerden ismine erişilebilmiş tek sima, İstanbul’dan dostu olan gazeteci Theodor Kasab
vasıtasıyla tanıştığı Alexandre Dumaspère’dir (a.g.e., I, 589). Ziyâ Paşa’nın da Dumaspère ile
görüştüğü belirtilmektedir (Nâzım Paşa, “Bir Devrin Tarihi”, Cumhuriyet, 1932, nr. 2770).
Nâmık Kemal’in Paris’te Yeni Osmanlılar ile arkadaş olan ve onlar Hakkında görüş ve
hâtıralarını kaleme alan tarihçi Léon Cahun ile de dostluğu bilinmektedir (krş. Kuntay, I, 530;
Abdurrahman Şeref, Târih Musâhabeleri, İstanbul 1339, s. 176, 185). Avrupa’dan yazdığı
mektuplardan onun gazetecilik ve siyasî faaliyetleri dışında fırsat yaratıp sık sık tiyatroya
gittiği, Fransız klasikleri ve sahne eserleriyle, Shakespeare okuduğu öğrenilmektedir. Daha
önce kalem oynatmadığı tiyatro ve roman alanında eser vermesi ancak Avrupa’daki devreden
sonradır. Dönüşte “medeniyet” ve “terakkî”, üzerinde en fazla durduğu kelime ve kavramlar
haline gelmişti. Avrupa’ya gitmeden önce oldukça kitâbî mahiyette temas ettiği medeniyet
meselesini dönüşte şahsî müşahedeleriyle zenginleşmiş olarak daha etraflı bir şekilde ele
aldığı görülmektedir.
Nâmık Kemal, Batı kültürünü Londra ve Paris’ten başka Brüksel ve Viyana gibi diğer
büyük merkezlerinde yaşayarak tanımıştır. Bu kültürle temaslarının asıl sonuçları yurda
dönüşünde kendini hissettirmiş, siyasî ve edebî hüviyeti bu devrede büyük bir gelişme
göstermiştir. Dönüş izni verilirken yazı yazmaması şart koşulduğundan Âlî Paşa hayatta
olduğu müddetçe yazı faaliyetinde bulunmamış, Âlî Paşa’nın kendisinden Fransız-Alman
harbine dair bir lâyiha istemesi üzerine paşanın takdirini kazanan bir lâyiha hazırlamıştır
(lâyihanın bir parçası için bk. “Kemal Bey’in Bir Mütâlaa-yi Siyâsiyyesi”, Mecmûa-i
Ebüzziyâ, gurre-i Muharrem 1298, nr. 8, s. 225-231). İlk yıl ara sıra Diyojen’de imzasız
fıkralar yayımlayan Nâmık Kemal’in yeniden neşir faaliyetine başlaması Âlî Paşa’nın
ölümünden (7 Eylül 1871) sonra mümkün olmuştur.
Yeni Osmanlılar, örgütleri dağılmış ve başları eğik olarak yurda döndüklerinde daha
sert ve daha otoriter bir Abdülaziz Türkiyesi’yle karşılaşmışlar, birbirlerinden kopuk vaziyette
bir kısmı hükümet cephesinin kanatları altına girmiş, bazıları da kabullendikleri taşra
memuriyetleriyle birer köşeye dağılmıştır. Nâmık Kemal ve Ebüzziyâ gibi İstanbul’da
kalanların münasebetleri, eski hâmileri Mustafa Fâzıl Paşa bir müddet sonra sahneden
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tamamıyla çekilmiş olmakla kendilerine zaman zaman para yardımında bulunan ve durumu
perde arkasından takip eden Veliaht Murad Efendi etrafında gelişmiştir. Bu temasların başını
çeken Nâmık Kemal, mensup oldukları localar ayrı olsa da aynı çevre içinde bulunmaktan
gelen yakınlık ve kolaylıkla aradaki münasebeti yürütme imkânını elinde tutuyordu. Yakın bir
gelecekte taht değişikliği beklentisinde ve bu yönde bazı tertipler içinde olan Murad Efendi
ile Nâmık Kemal’in temasları farkedilecek derecede sıklaşmıştı.
Dağılmış cemiyetin Avrupa’da kalan son üyelerinin de İstanbul’a gelmesiyle kalemi
bırakma niyetinde olmayan küçük bir grup çok geçmeden seslerini duyurma arayışı içine
girdi. Yayın susamışlığı çeken Nâmık Kemal, Âlî Paşa’nın ölümünden sonra onun yerini alan
Mahmud Nedim Paşa’nın sadâretinde ilân edilen umumi af üzerine Avrupa’dan dönen Nûri,
Reşad gibi arkadaşları ve İstanbul’da olan Ebüzziyâ Tevfik ile birlikte İstikbal adıyla bir
gazete çıkarmak üzere teşebbüse geçti. İstenilen izin verilmeyince bir mizah ve haber gazetesi
şeklinde neşredilen İbret gazetesini kiralayan grup, gazetenin yeni kadrosunu ve takip edeceği
gayeyi ilân eden bir beyannâme ile 13 Haziran 1872’de neşriyata başladı. Nâmık Kemal’in
başmuharrirliğini üstlendiği İbret onun en geniş kalem faaliyeti gösterdiği gazete olmuş, en
olgun ve en parlak makalelerini burada neşretmiştir. Tasvîr-i Efkâr’ın uzun müddet haftada
bir, Hürriyet’in iki defa yayımlanmasına karşılık kıtaca onlardan çok geniş ve büyük olan
İbret haftada beş gün çıkıyor, Nâmık Kemal’in yazdığı başmakaleler bazan gazetenin üç tam
sayfasını kaplıyordu. İbret gazetesi onun elinde, bir haber gazetesinden ziyade içtimaî ve millî
davaları ele alan bir fikir gazetesi mahiyetini almıştır. Fikrî cephesiyle olduğu kadar şekilce
de Türk basınında yeni bir devir açan İbret (Ebüzziyâ Tevfik, Salnâme-i Hadîka, İstanbul
1290, s. 83), Hidiv İsmâil Paşa’nın emellerine hizmet eden Hakāyiku’l-vekāyi‘ gazetesi ile
Mısır meselesi yüzünden giriştiği münakaşa ve Midhat Paşa’nın Bağdat valiliğinden istifası
Hakkında çıkarılan dedikodulara karşı kaleme alınan “Garaz Marazdır” adlı makale sebebiyle
çıkışından yirmi yedi gün sonra 19. nüshasında dört ay süreyle kapatılma cezasına uğradı (10
Temmuz 1872).
Sadrazam Mahmud Nedim Paşa bununla da kalmayarak şahsını ve icraatını şiddetle
tenkit eden gazetenin ileri gelen yazarlarından Nûri, Ebüzziyâ Tevfik ve Reşad beylerle teknik
işlerini yürüten Âgâh Efendi’yi taşrada birer memuriyete tayin ettirip (22 Temmuz 1872)
İstanbul’dan uzaklaştırmak istedi. Bu tayinlerle İbret yazar kadrosunu kaybetmiş oluyordu.
Nâmık Kemal’e doğrudan doğruya dokunulmamasında sadrazamın yeğeni ve Nâmık
Kemal’in yakın dava arkadaşı Mehmed Bey’in ricasının tesiri olduğu söylenir. Taşraya tayini
çıkanlar çeşitli bahanelerle gidişlerini geciktirdikleri sırada Mahmud Nedim Paşa azledilip (31
Temmuz 1872) sadârete Midhat Paşa’nın gelmesiyle tayin yerlerine gitmekten kurtulduklarını
zannederken Midhat Paşa’nın ilk icraatlarından biri Nâmık Kemal’i Gelibolu mutasarrıflığına
tayin etmek oldu (9 Ağustos 1872). Tayin haberi basında yer almakta gecikmedi. Arkadaşları
gibi tayin yerine gitmeyi savsaklayan Nâmık Kemal, Midhat Paşa’nın baskıları sonunda
nihayet 26 Eylül 1872’de İstanbul’dan Gelibolu’ya hareket etti.
Gelibolu’da sevinç gösterileriyle karşılanan Nâmık Kemal’in ilk işi okulların
durumunu öğrenmek, yörenin maarif meseleleri hakkında bilgi almak oldu. O zamana kadar
idarecilik tecrübesi olmadığı halde daha işin başında ortaya koyduğu müşahede ve tahkik
kabiliyetiyle başarılı icraata girişti. Memur ve eşraftan bazılarının devleti zarara sokan
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yolsuzluklarının üstüne gitmekten çekinmedi. Ancak menfaatleri bozulan eşraf ve kişilerin
Bâbıâli’de, aleyhinde döndürdükleri oyun ve iftiralarla tertipledikleri şikâyetler sebebiyle
Mütercim Rüşdü Paşa’nın sadâreti zamanında 11 Aralık 1872’de görevinden azledildi. Oranın
başı boş köpeklerini karşı yakada Çardak’a topluca sürdürmesi de sebepler arasında gösterilir.
Nâmık Kemal, Gelibolu’da kaldığı üç aylık kısa süre içinde idarî başarıları yanında verimli
bir yazı hayatı ortaya koydu. Muhtemelen Midhat Paşa’nın tesiriyle ceza müddetinin
dolmasına daha kırk gün varken ve Gelibolu’ya varışından ise üç gün sonra İbret’in çıkmasına
izin verildi (30 Eylül 1872). Yazılarını oradan bu defa B. M. (başmuharrir) rumuzu ile
sürdüren Nâmık Kemal, Evrâk-ı Perîşân’ın baştan üç kitabının yayın alanına girişini de bu
dönemde gerçekleştirdi. Ebüzziyâ’nın yeni çıkarmaya başladığı Sirâc gazetesine de (15 Mart
1873) imza yerine N. K. kısaltması ile hükümet ve idareye karşı eski tutumunu devam ettiren
yazılar yetiştirmekten geri kalmadı.
Ebüzziyâ Tevfik’in, gerçeğe aykırılığını bile bile Nâmık Kemal’in Gelibolu’ya
gönderilmesini doğrudan doğruya Mahmud Nedim Paşa’ya atfetmesi, Nâmık Kemal’e karşı
bu muamelesinden dolayı Midhat Paşa’nın hürriyetçi imajına gölge düşürmeme gayesini
taşımaktadır. O zamandan beri kabul görüp varlığını sürdürmüş olan bu yanlış kanaate karşı
asıl gerçek ilk defa Ziyad Ebüzziya tarafından meydana konularak etraflı bir şekilde ele
alınmıştır (Yeni Osmanlılar Tarihi, III, 441-452, notlar bölümü). Açıklamaya göre Midhat
Paşa’nın bu davranışının sebebi, Nâmık Kemal’in Veliaht Murad Efendi ile sürdürdüğü
temasların veliaht çevresince Sultan Abdülaziz’e karşı hazırlıkları yürütülmekte olan bir
komplo dolayısıyla tehlikeli bir mecraya girdiğini farketmesi, gerçekleştiği takdirde pek
büyük yankılar ve beklenmedik sonuçlar doğurabilecek böyle bir hadisenin kendi sadâreti
sırasında patlak vermesinden kaçınmak istemesidir. Bunun yanında Midhat Paşa’nın böyle bir
hadiseye bulaşmasını önlemekle aynı zamanda Nâmık Kemal’i korumak istemiş olduğu da
söylenebilir. Başını Veliaht Murad Efendi’nin çektiği bu komplo tertiplerinden şehzadeliği
sırasında haberdar bulunan ve kendisini bunun uzağında tutmuş olan Sultan Abdülhamid’in
tarih belirtmeksizin komplocular içinde Nâmık Kemal’in de bulunduğuna dair sözleri
(İbnülemin, TTEM, nr. 13 [90] [1926], s. 60) bu açıklamaya ayrıca kuvvet verir.
25 Aralık 1872’de İstanbul’a dönen Nâmık Kemal tekrar İbret’in başına geçti.
Sadâretten ayrılmış olmakla Midhat Paşa’nın kendisi üzerinde kurduğu baskının artık kalktığı
bu devrede hükümetlerin icraatına karşı öncekinden daha şiddetli bir mücadeleye girişti.
Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa iktidarının matbuatı gittikçe ağır kayıtlar altına koyan, kitaba
sansür getiren, Evrâk-ı Perîşân’ın yeni baskılarının yapılmasını hükümet kontrolü ve iznine
bağlayan yasakçı tutumunu protesto eden uzun makaleler yazdı. Sonuçta gazete 110.
sayısında bu defa bir ay müddetle kapatıldı (6 Şubat 1873).
Nâmık Kemal memlekette
tiyatro kültürü ve sevgisini yaymak, bu yolda seviyeli temsiller sahneye koymak maksadıyla
İstanbul’da teşekkül etmiş tiyatro komitesinin üyeleri arasında bulunuyordu. Kendisinin ilk
tiyatro eseri olan Vatan yâhud Silistre’yi buraya vermek üzere kaleme almayı üstlenmişti.
İbret’in kapalı kaldığı zaman içinde eserini tamamladı. Gazete bunu ilk sayfasında bizzat
Nâmık Kemal’in kaleminden haber yaparak duyururken (İbret, nr. 127, 2 Safer 1290 / 31
Mart 1873), bir yandan eserin provalarına geçilmiş olduğuna dair temsilden bir ay önce
tiyatronun panosuna konulan bir ilân oyuna karşı ilgi ve meraka ayrıca zemin hazırlar. Nâmık
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Kemal’in yeni ve farklı bir muhteva kattığı vatan kavramı ve sevgisinin izah ve tahlilini
yaptığı “Vatan” başlıklı başyazısı temsilin fikrî ve psikolojik atmosferini önceden hazırlamış
bulunuyordu (İbret, nr. 121, 22 Muharrem 1290 / 10 Mart 1289). Temsilden önceki günde
gazetede tiyatronun sosyal faydalarını, millet hayatındaki rol ve tesirlerini, doğuşundan bu
yana geçirdiği tarihî seyri anlatan “Tiyatro” başlıklı bir başmakalesi de yayımlandı (İbret, nr.
127, 2 Safer 1290 / 19 Mart 1289 [31 Mart 1873]).
Vatan yâhud Silistre’nin 1 Nisan Salı
gecesi Gedik Paşa Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ilk temsili tarihî bir hadise oldu. Tiyatroyu
doldurmuş olan seyirci kitlesi tarafından yükselen, “Yaşasın vatan! Yaşasın Kemal! Yaşa
vatanın Kemali!” nidaları gittikçe artarak sokağa taştı. Bununla da kalmayarak tiyatroda
bulamadıkları Nâmık Kemal’i görmek ve tebrik edebilmek için oradan harekete geçen bir
kafile gece yarısı elde fener yollara düşüp Unkapanı Köprüsü’nü aşarak Galatasaray’da
gazetenin idarehanesine dayandı. Orada da bulamadıkları Nâmık Kemal’e kendilerine
müstesna duygular yaşattığı için şükran ve tebriklerini sundukları bir mesaj bıraktılar. Bir gün
sonraki İbret temsilde yaşananları anlatan yazılarla çıktı. Temsilin tekrarlanması yolunda
umumi arzu üzerine 3 Nisan 1873’te Vatan yâhud Silistre’nin ikinci temsili gerçekleştirildi.
Bu gece de aynı tezahürat devam etti. Türk tiyatro tarihinin henüz başlangıçta şahit olduğu bu
müstesna vak‘ayı haberleri ve çeşitli yazılarıyla parlak bir şekilde kamuoyuna aksettiren
İbret’i hükümet 132. sayısında bu defa çıkmamak üzere toptan lağvetti (5 Nisan 1873).
İbret’in yanı sıra Sirâc da kapatılmıştı. Ertesi gün Nâmık Kemal ve gazetenin yazar
kadrosunun ileri gelenlerinden Ebüzziyâ Tevfik, Nûri, Bereketzâde İsmâil Hakkı ile Ahmed
Midhat tiyatroda bulundukları sırada bir bir tevkif edilip hapishaneye gönderildi (6 Nisan
1873) ve mahkemeye dahi çıkarılmaksızın, Sultan Abdülaziz’in hepsini muzır neşriyat ve
harekette bulunmakla suçlayan 9 Nisan 1873 tarihli fermanıyla aynı gün gemiyle kalebent
olarak gönderildikleri sürgün yerlerine gitmek üzere yola çıkarıldı (bu sürgün yolculuğunun
safhaları Hakkında geniş bilgi ve ilgili kaynaklar için bk. Ömer Faruk Akün, Nâmık Kemal’in
Mektubları, s. 395-407).
Sadece Basîret gazetesinin sürgün haberini kısaca vermesine
karşılık hükümet yanlısı iki gazete Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis ve Hakāyiku’l-vekāyi‘
hükümet çevresince duyulan tepkinin sözcülüğünü üstlenip bu nümayişlerin, ardında şahsî
hesaplar yatan ve millî heyecan rengi verilmek istenen kışkırtmalar dolayısıyla meydana
geldiği yolunda suçlayıcı bir tavır ortaya koydu. İktidarın görüşünü daha da kuvvetle
aksettiren yarı resmî Fransızca gazete ise isim vermeden, fakat Nâmık Kemal’i hedef tuttuğu
hemen belli olan imalarla haris bir şahsın, “popülarite”sine dayanarak halkın duygularını
istismara kalkıştığını ifade etti; bu olup bitenlere yumuşak davranmakla tenkit eder gibi
göründüğü idareden suçlulara karşı hiç müsamaha göstermeksizin gereken en ağır tedbirleri
almasını istedi (La Turquie, nr. 84, 12 Avril 1873).
Nâmık Kemal ve arkadaşlarının sürgün edilmesindeki asıl sebebin Veliaht Murad
Efendi ile sürdürdükleri temasları olduğu anlaşılmaktadır. Oyunu temsile koyan Güllü
Agop’un Tiyatro-yı Osmânî kumpanyasının herhangi bir şekilde ceza almaması ve aynı yılın
sonbaharındaki yeni tiyatro sezonundan başlayarak oyunun temsil edilmesine İstanbul dışında
izin verilmesi de meselenin doğrudan doğruya Vatan yâhud Silistre ile ilgisi olmadığını
göstermektedir. Nitekim yeni tiyatro sezonunda Tiyatro-yı Osmânî kumpanyasının
Selânik’ten başlayarak Vatan yâhud Silistre temsillerine devam ettiği bilinmektedir. Eserin
çeşitli baskılarının yapılmasına da müdahale edilmemiştir. Sürgünler, gemide sürgün bahsini
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tartıştıkları esnada başlarına bu işin içlerinden bazılarının Murad Efendi ile olan temasları
yüzünden geldiğini söylerlerken Ahmed Midhat Efendi de veliahtla hiçbir ilgisi ve teması
olmadığı halde ötekiler adına bu âkıbete uğramakta oluşuna hayıflanır (Menfâ, s. 79-81).
Kemal, kendisini bir gecede şöhretin zirvesine çıkaran Vatan yâhud Silistre zaferini
takip eden bu sürgün hayatı ile bir kahraman çehresi kazandı. Magosa’ya varışının ilk gecesi
Topçular Kışlası’nın zindan odasına konulan Nâmık Kemal’in içinde bulunduğu şartlar
mutasarrıf Veys Paşa ve haleflerinin gösterdiği anlayış sayesinde gittikçe düzeldi. On dört ay
sonra sağlık durumunu ileri sürerek başka bir yere nakli için kendine yakın bildiği bazı devlet
adamları nezdinde teşebbüslerde bulundu (Kuntay, II/1, s. 611-621). Otuz sekiz ay süren
Magosa sürgünü ile Nâmık Kemal’in hayatında faal gazetecilik devri kapanırken edebî
hayatının en verimli devresi başladı. İlk piyesiyle Midilli’de biten sonuncu piyesi istisna
edilirse diğer bütün tiyatro eserlerini, İntibah adlı ilk romanını, meşhur edebî tenkitlerini
burada meydana getirdi. Magosa’ya gelir gelmez Âkif Bey’i yazmaya koyuldu. İstanbul’da
iken ilk müsveddelerini hazırladığı Gülnihal’i bitirdi. Zavallı Çocuk ve Kara Belâ’yı kaleme
aldı. Celâleddin Hârizmşah’ı yazmaya başladı. Kanije, Silistre Muhasarası, Nevruz Bey’in
Tercüme-i Hâli, Rüyâ, İntibah, Tahrîb-i Harâbât, Tâkîb-i Harâbât, İrfan Paşa’ya Mektup, Mes
Prisons Muâhezesi, Bahâr-ı Dâniş tercüme ve mukaddimesiyle İntibah mukaddimesini burada
yazdığı gibi Târîh-i Askerî’yi de yine Magosa’da hazırladı. Geride bıraktığı İstanbul çevresi
ve dostları ile mektuplaşmaları ve kendisine gönderilmekte olan gazeteler sayesinde
İstanbul’un siyaset ve edebiyat haberlerini yakından takip etti; ayrıca matbuatta isimleri yeni
yeni görülmeye başlanan genç edebiyatçılarla ilgilendi. Aralarında Abdülhak Hâmid de olmak
üzere bazılarını mektupla bizzat arayıp kendilerine yol göstermeye çalıştı. Neşriyattan
menedildiği için eserlerini imzasız olarak veya başkalarının adı altında neşretti. Nâmık
Kemal’in Magosa hayatının kayda değer bir hadisesi de Kuleli Vak‘ası dolayısıyla buraya
sürülen Şeyh Ahmed adlı yaşlı bir âlimle tanışmasıdır. O zamana kadar tanıdığı fikir adamları
arasında bir benzerini görmediğini ve kendisinden çok istifade ettiğini söylediği Şeyh
Ahmed’in onun üzerinde önemli bir tesiri olduğu tahmin edilmektedir. Nâmık Kemal’in
sürgünden kurtulması Abdülaziz’in hal‘i ile mümkün oldu. V. Murad’ın tahta geçmesinden
(30 Mayıs 1876) üç gün sonra kendisi ve sürgündeki arkadaşları Hakkında çıkan afla hep
birlikte hürriyetlerine kavuştular. Akkâ’dan gelen Nûri ve İsmâil Hakkı beylerle buluşan
Nâmık Kemal arkadaşlarıyla beraber 14 Haziran 1876 Cuma günü Kıbrıs’tan ayrıldı. İzmir’de
bir hafta kadar misafir edildikten sonra İstanbul’a doğru yola çıktı. Vapur Gelibolu’ya
uğradığında halk mutasarrıflığı sırasında iyi hâtıralar bırakmış olan Nâmık Kemal’i sevinçle
karşıladı. Nâmık Kemal ve arkadaşlarını getiren gemi İstanbul limanına demir attığı sırada
(19 Haziran 1876) etrafı yüzlerce kayık, sandal ve tekne ile kuşatıldı. Kemal ve arkadaşları
güverteye çıkmaktan kendini alamayan kalabalık tarafından tebrik edildi.
İstanbul’a ayak
bastığında yıllardan beri Meşrutiyet için büyük ümitlerle bağlandığı Sultan Murad’ı aklını
oynatmış bulması Nâmık Kemal’i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. V. Murad’ın yerine
meşrutiyeti tesis edeceği vaadiyle II. Abdülhamid tahta çıkarıldı (31 Ağustos 1876). V.
Murad’ın tahtta bulunduğu istikrarsız günlerde kendine faal bir mevki verilmemiş olan Nâmık
Kemal, Abdülhamid’in cülûsundan on yedi gün sonra Şûrâ-yı Devlet üyeliğine getirildi
(İttihad, nr. 53, 7 Eylül 1292). Bunun arkasından 7 Ekim 1876’da Kānûn-ı Esâsî’yi
hazırlamak için kurulmuş olan heyete 2 Kasım 1876 tarihinde üye tayin edildi. Nâmık Kemal
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burada Kānûn-ı Esâsî lâyihasının metnini yazmakla görevlendirilen komisyona da alındı. Bu
çalışmalara dahil olmadan önce meşrutiyet aleyhinde faaliyette bulunanlara karşı İttihad
gazetesinde bunların muhakemesiz olarak sürülmesini isteyen şiddetli yazılar yazmıştı. Nâmık
Kemal’i zaman zaman huzuruna kabul ederek kendisiyle Kānûn-ı Esâsî üzerinde görüşen
Abdülhamid, heyette uzun tartışmalar sonunda hazırlanıp Midhat Paşa tarafından kendisine
takdim edilen Kānûn-ı Esâsî lâyihasını, içinde memleketin bünyesine uygun olmayan taraflar
bulunduğunu ileri sürerek üzerinde gerekli tâdillerin yapılması için Vükelâ Meclisi’ne havale
ettirdi. Nâmık Kemal, yazılışında büyük payı bulunan lâyihanın bu mecliste mühim
değişikliklere uğraması üzerine Abdülhamid’e arîzalar sunarak bu değişikliklerin
mahzurlarını belirtmeye çalıştı. Bu arîzaların birinde (İbnülemin, Son Sadrıazamlar, III, 344),
lâyihanın başında hükümdarın hak ve yetkilerini tesbit eden maddelerin hükümdarlık
haklarını ihlâl edeceği düşüncesiyle Vükelâ Meclisi’nce kaldırılmasını ve bunların yerine
konulan bir mukaddime ile Kānûn-ı Esâsî’nin Bâbıâli tarafından verilmiş bir sadâret emri gibi
gösterilmesini tenkit etti. Hükümdarın hak ve yetkilerinin Kānun-ı Esâsî’de gösterilmesinin
bunların kısılması demek olmadığını, bunları belirleyen maddelerin kaldırılması halinde asıl o
zaman hükümdarın bazı önemli yetkilerinin başka ellere geçeceğini bildirdi (krş. AA, I, 246).
Bütün yetkilerin Bâbıâli’de toplanmasını istemediği anlaşılan Kemal’in hükümdarın
hukukunu koruma adına, kabine reisinin mevki ve salahiyetini tahdit etmek isteyen hatalı bir
düşüncede bulunduğu görülür. Nâmık Kemal’in, padişahın haklarını koruma yolundaki
düşünce ve müdahaleleri, Ahmed Midhat Efendi’nin Abdülhamid’in emriyle yazdığı Üss-i
İnkılâb’ında onun Kānûn-ı Esâsî’ye muhalefette bulunduğu yolunda aleyhinde kullanılmak
istenmiştir. Nâmık Kemal diğer bir arîzasında (İbnülemin, Son Sadrıazamlar, III, 347),
hükümdara şüpheli gördüğü bir şahsı ülkeden çıkarma Hakkını tanıyan 113. maddeye itiraz
ederek bunun Kānûn-ı Esâsî’yi hiç hükmüne indireceğini bildirdi. Ancak Abdülhamid Kānûnı Esâsî’yi kabulde tereddüt gösteriyor ve Damad Mahmud Celâleddin Paşa vasıtasıyla
koydurulan bu maddenin kanun metnine ilâve edilmesinde ısrar ediyordu. Neticede bu
maddenin ilâvesiyle Kānûn-ı Esâsî’yi ilân etti (23 Aralık 1876). Fakat bunun arkasından
Kānûn-ı Esâsî’nin gerçekleşmesinde başlıca rolü olan önemli şahsiyetlerin Abdülhamid
tarafından birer birer İstanbul’dan uzaklaştırıldığı bir safha geldi. Sırbistan ve Karadağ
harekâtı sırasında kış şartları dolayısıyla askere giyecek, çamaşır gibi yardımlar toplayıp
yollamak maksadıyla teşkil edilmiş olan ve Ziyâ Paşa’nın reis, Nâmık Kemal’in üye olarak
faal rol oynadıkları Hediyye-i Askeriyye Cemiyeti’nin kendisinden izin almadan Kānûn-ı
Esâsî’nin ilânından beş gün sonra “asâkir-i milliyye taburları” adı altında gençlerden
üniformalı milis birlikleri kurmaya başlaması ve cemiyet mensuplarının Midhat Paşa’nın
konağı önünde tezahürat yapmaları, sokaklardan Nâmık Kemal’in vatan şiirlerini yüksek sesle
söyleyerek geçmeleri gibi hareketleri Abdülhamid’i endişelendirdi. Abdülhamid, önce
Süleyman Paşa’yı Hersek kumandanlığına tayin ederek İstanbul’dan uzaklaştırdı, ardından
asâkir-i milliyye taburlarını lağvetti. Bu münasebetle bazı yerlerde kendi aleyhinde konuştuğu
ihbar edilen Ziyâ Paşa ile Nâmık Kemal’in bir memuriyetle derhal İstanbul’dan
uzaklaştırılmalarını Midhat Paşa’dan istedi. Ziyâ Paşa, Suriye valiliğine tayinini kabul ederek
Kānûn-ı Esâsî’nin ilânı daha üç haftayı doldurmamışken (10 Ocak 1877) pâyitahttan ayrıldı.
Nâmık Kemal, Abdülhamid’in başka bir memuriyete gitmesi için Midhat Paşa’yı şifahî
iradelerle sıkıştırmasına rağmen İstanbul’da kalmak için direniyordu (Mahmud Celâleddin,
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Mir’ât-ı Hakîkat, I, 266-267). 9 Ocak 1877’de İstanbul mebusluğuna adaylığı hakkında
neşriyat yapılmış, 3 Şubat 1877’de Tahran sefiri olacağı söylentileri çıkmıştı. 4 Şubat 1877
tarihinde saraya, Nâmık Kemal’in asâkir-i milliyye teşkilâtının lağvedildiği gün mülemma‘
bir beyit okuyarak Abdülhamid’in de tahttan indirileceğini telmih eden Arapça bir mesel
söylediğini, çeşitli yerlerde onu hal‘edip yerine Murad’ı veya Mekke şerifini geçirmekten
bahsettiğini ihbar eden dört jurnal verildi (Kuntay, II/2, s. 165-169). Ertesi gün Midhat Paşa
sadâretten azledilerek Avrupa’ya sürgüne gönderildi. Bir sonraki gün de Nâmık Kemal tevkif
edildi. Gazetelerde 7 Şubat’tan itibaren tevkifine dair bazı haberler çıkmaya başladı (Vakit,
nr. 462, 26 Kânunusâni 1292 / 23 Muharrem 1294; Cerîde-i Havâdis, nr. 3314, 28 Muharrem
1294 [12 Şubat 1877]). Bu tevkifin tarihi doğru olarak 6 Şubat 1877 şeklinde verilmektedir
(İsmail Hikmet, I, 228). Nâmık Kemal, iki ay kadar süren bir sorgulama safhasının ardından
11 Nisan’da Subhi Paşa’nın reisliğindeki cinayet mahkemesinde yargılanmaya başlandı
(Cerîde-i Havâdis, nr. 3365, 28 Rebîülevvel 1294). Mayıs sonunda mahkeme mahkûmiyetini
icap ettirecek bir suç görmeyerek görevsizlik kararı verdi (Vakit, nr. 568, 17 Mayıs 1293;
Basîret, 18 Mayıs 1293). Bu durumda davaya teşkil edilecek bir dîvân-ı âlînin bakması
gerekiyordu. Fakat bu dîvân-ı âlî bir türlü kurulamadı. Bunun Mithat Cemal Kuntay dahil
(Namık Kemal, II/2, s. 260-265) beraat diye gösterilmesi yanlış bir yorumdur. Mahkemenin
görevsizlik kararından sonra da tutukluluğu devam eden Nâmık Kemal, beş aylık bir hapisten
sonra 10 Temmuz’da padişahın iradesiyle Akdeniz adalarından birinde oturması şartı ile
tahliye edildi (Cerîde-i Havâdis, nr. 3454, 2 Receb 1294; krş. Uzunçarşılı, XI/42 [1947], s.
237) ve tercihi üzerine Girit yerine Midilli adasında ikamete memur edildi, 19 Temmuz
1877’de İstanbul’dan Midilli’ye hareket etti (Cerîde-i Havâdis, nr. 3451, 9 Receb 1294).
Nâmık Kemal’in Midilli’de Meclis-i Meb‘ûsan’ın faaliyetlerini yakından takip ettiği,
güvendiği mebuslara tavsiyelerde bulunduğu, hatta müsveddesini bizzat hazırlayıp gönderdiği
bir soru önergesinin bir mebus namına mecliste müzakere edildiği bilinmektedir (Kuntay,
II/2, s. 282-285).
Türk-Rus savaşının talihsiz seyri ve meş’um neticeleri Nâmık Kemal için Midilli’de
hayatının büyük ıstıraplarından biri oldu. Doksanüç Harbi’nin felâketleri ona “Vâveylâ”,
“Murabba”, “Bir Muhacir Kızının İstimdadı”nın yanı sıra “Lâzımsa” redifli gazeli gibi en
meşhur vatanî şiirlerini yazdırdı. Teselli için kendini verdiği bir içki gecesinde şair arkadaşı
Hikmet’le oturup sabaha kadar beraberce meydana getirdiği “Vatan Mersiyesi”nin bunlar
arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Bu arada Rus ordusunun Ayastefanos’a (Yeşilköy) kadar
gelmesinin doğurduğu infialle Sultan Abdülhamid için ağır bir hicviye yazmaktan da kendini
alamadı.
Affedileceğine dair bazı şâyiaların çıktığı bir sırada gelişinden iki buçuk yıl sonra (18
Aralık 1879) Midilli’ye mutasarrıf tayin edildi. Bu tayinle Nâmık Kemal’in önüne devlet için
mühim ve başarılı hizmetler yerine getirmenin yolu açıldı. Yabancı müdahalelere karşı
uyandıracağı siyasî tepkilerden çekinmeyerek adada Türk menfaatlerini korumak uğrunda
verdiği mücadele yüzünden şikâyet ve iftiralara, çeşitli adlî takibatlara uğradı. Ancak bunlara
yılmadan göğüs gerdi. Giriştiği icraatın ve bunların beraberinde getirdiği siyasî tepkilere karşı
arkasında saltanatının ilk zamanlarında kendisine, “Sen devletini, milletini seversin, ben de
seni onun için severim” diyen Abdülhamid’in gizli yahut açık desteğini buldu (İbnülemin,
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Son Asır Türk Şairleri, V, 826; Fevziye Abdullah Tansel, Nâmık Kemal’in Husûsî
Mektupları, II, 486-487). Nâmık Kemal padişaha devlet ve adalar Türklüğü bakımından
gördüğü tehlikeleri, bu hususta yapılması gerekenleri arîzalar sunarak nakletmeye çalıştı.
Gittiği adaların çeşitli köşelerinde mektepler açmak, büyük bir kısmı camiden mahrum kalmış
köylere camiler yaptırmak gibi giriştiği faaliyetlerle oraları âdeta birer şantiyeye
çevirmişti.
Midilli’de göreve başladıktan kısa bir süre sonra doğuracağı siyasî yankılar
bakımından ilk çetin durumla karşılaştı. İtalyan balıkçılarının ada sularında yerli balıkçıların
zararına avlanmalarına sert bir şekilde engel olması İtalyan elçisi tarafından şiddetle protesto
edildi. Bunun üzerine 8 Şubat 1881’de politik düşüncelerle geçici olarak vazifesinden alınıp
vilâyet merkezi olan Sakız adasına çağrıldı. Üç ay sonra 20 Mayıs 1881’de yerine iade edildi
(Kuntay, II/2, s. 340, 731; Rıza Nur, Türk Bilik Revüsü, s. 561; Tansel, TM, XII [1955], s.
75-78). Bu hadise üzerine kendisine Yıldız Sarayı ile doğrudan haberleşebilmesi için sarayın
telgraf şifresi verildi (Kuntay, II/2, s. 339-343). Nâmık Kemal, Midilli’de ilk yıl tekrar ele
aldığı Celâleddin Hârizmşah ile yeni başladığı Cezmi’nin önemli bir kısmını meydana getirdi.
Araya giren fâsılalardan sonra 1881 yılı Ağustosunda her ikisini de tamamladı. Celâleddin
Hârizmşah’ı Abdülhamid’e takdim etmesi üzerine rütbesi ûlâ evveline yükseltildi (28 Eylül
1881; Kuntay, II/2, s. 351-352), iki yıl sonra da (3 Ağustos 1883) ikinci rütbeden Osmânî
nişanı ile taltif edildi. Bu yıllar onun sarayla münasebetlerinin düzelme yoluna girmiş
göründüğü bir devredir. Midilli’de yazdığı diğer mühim bir eser de edebiyata dair son
görüşlerini açıklayan Mukaddime-i Celâl’dir. 1883’te kaleme aldığı Renan Müdafaanâmesi
ise Midilli’deki son eseridir. Nâmık Kemal, Midilli despothânesinin telkinleriyle hareket
eden Rum ahalinin ve onlara alet olan eşraf ve memurlardan bazı kimselerin şikâyet ve
iftiraları neticesinde 15 Eylül 1884’te Rodos mutasarrıflığına nakledildi. Geçirdiği şiddetli
zatürreden dolayı çok sarsılmış olarak gittiği Rodos’un güzel ikliminde sağlığı düzelen Nâmık
Kemal on iki cilt olarak tasarladığı Osmanlı Tarihi’ne burada büyük bir şevkle başladı. Son üç
mutasarrıflığındaki resmî yazıları onun görevlerini ihmal ettiği Hakkında çıkarılmış olan
söylentilerin asılsız olduğunu ispat etmekte ve bulunduğu bu yerlerin ihtiyaç ve meselelerini
kavramayı bilen, bunları önemle ele alan program ve prensip sahibi bir idare adamı vasıflarını
ortaya koymaktadır. Nâmık Kemal adalardaki Türkler’in seviyesini yükseltmeye ehemmiyet
vermiş, Midilli’de yirmiye yakın ilk mektep, Rodos’ta bir idâdî açtırmış, adalarda Türk
nüfusunun artmasını ve millî kültürün korunmasını temin yolunda çok şuurlu bir siyaset
gütmüştür. Kaleme aldığı resmî yazılar adaların meseleleri üzerinde çok dikkatli birer ıslahat
programı mahiyetindedir. Akdeniz adalarına ait meselelerin geniş bir tedkiki mahiyetinde
olan, Midilli ve Rodos’ta halef ve selef olduğu eski arkadaşı Âgah Efendi’ye oralara dair
aydınlatıcı bilgiler vermek üzere mektup şeklinde iki lâyihası da bilhassa zikredilmelidir
(Vakit, 1341, nr. 2665-2681). Rodos’ta üç caminin inşasına ön ayak olduğu için Abdülhamid
kendisine 1886 yılı Kasımında imtiyaz madalyası verdi (Kuntay, II/2, s. 29). Yabancı
konsoloslardan birinin evine yapılan bir tecavüz hadisesi bu defa Nâmık Kemal’in Rodos’tan
ayrılmasına sebep oldu (bu hadisenin mahiyeti Ali Ekrem [Namık Kemal, s. 70] ve Rıza
Nur’da [Türk Bilik Revüsü, s. 412] farklı şekillerde gösterilir). Hadisenin siyasî bir mesele
haline gelmesinden çekinildiği için vilâyet merkezi Sakız’dan Rodos’a alındı. Bunun üzerine
1877 yılı Aralık ayı başında Sakız mutasarrıflığına tayin edilen Nâmık Kemal’in Rodos’ta
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iyice düzelmiş olan sağlığı Sakız’da yeniden bozuldu. Bununla beraber çok ehemmiyet
verdiği Osmanlı Tarihi’ni bir an önce bitirmek arzusuyla çalışmaktan geri kalmadı. Eserin ilk
cüzünün çıktığı hafta bir jurnal yüzünden neşrinin sarayca engellenmesi ve basılan
nüshalarının toplattırılması Nâmık Kemal için yıkıcı bir darbe oldu ve bir daha kendini
toparlayamadı. Padişaha müracaatlarının cevapsız kalmasından doğan yeis içinde iken
tutulduğu zatürreden 28 Rebîülevvel 1306 (2 Aralık 1888) tarihinde vefat etti. Ölümü 4 Aralık
günü İstanbul gazetelerinde kısa bir telgraf haberi olarak yer aldı. Haber dalga dalga yayılarak
umumi bir teessür havası yarattı (Süleyman Nazif, Nâmık Kemal, s. 28-34). Sakız’da bir
caminin hazîresinde defnedilen naaşı Ebüzziyâ’nın, ölünce Rumeli fâtihi Süleyman Paşa’nın
türbesi yanına defnedilmesine dair arzusunu Abdülhamid’e bildirmesi ve padişah tarafından
kabul edilmesi üzerine üç gün sonra Gelibolu’ya nakledildi ve Süleyman Paşa’nın türbesi
hazîresine defnedildi (Nâmık Kemal’in hayatının son günleri ve kabri meselesi Hakkında bk.
Ali Ekrem, Rûh-i Kemal, s. 105; Namık Kemal, s. 77-80; damadı Menemenlizâde Rifat’tan
naklen çok daha geniş bilgi için bk. Taha Toros, Türk Edebiyatından Altı Renkli Portre,
İstanbul 1998, s. 19-22). Daha sonra Abdülhamid, Nâmık Kemal’e planını Tevfik Fikret’in
çizdiği mermerden bir türbe yaptırmış, fakat türbe zelzelede yıkıldığından Çanakkale
savaşında da ayrıca zarar gördüğünden mermer sütunları kırılmış, kubbesi kalmamıştır.
Zamanla çok bakımsız hale düşen türbe II. Meşrutiyet’in ardından ziyaret edilmeye
başlanmış, bunların birincisinde Nâmık Kemal’in adına orada ilk defa bir ihtifal
düzenlenmiştir.

8.1.Edebî ve Fikrî Şahsiyeti

Şiirleri: Nâmık Kemal’e ilk şöhret yolunu şiir faaliyeti açmıştır. Sofya’dan İstanbul’a
geldiğinde kendini tanıtmakta gecikmemiş, Encümen-i Şuarâ ile şöhretini daha da geniş bir
çevreye ulaştırmıştır. Divan şiiri dairesinden ayrılıp vatan ve hürriyet kavramını mihver
edindiğinde yurt çapında bir şöhret kazanmış, bundan böyle “vatan ve hürriyet şairi” diye
anılmıştır. Bazan eski tarz şiirleri de görülmekle birlikte bunlarda herhangi bir iddialı tutum
yoktur. Şiirinin âdeta mührü olan “Nâmık” mahlasının bu tür kalem oyunlarında yerini
Hitâm-ı Acemî, Eddâî Kemal gibi takma adlara bıraktığı görülmektedir.
Nâmık Kemal çocuk denilebilecek yaşta şiir yazmaya başlamış, Sofya’da bir defter
dolduracak kadar manzumeler meydana getirmiştir. Bu manzumeler arasında Kerbelâ
mersiyeleri, “şâhımdır Ali” ve Eşref Paşa’nın “Alevîyiz” redifli gazeline nazîre mahiyetindeki
“Alevîyim” redifli şiirleri yanında, çoğu “destûr yâ Hazret-i Mevlânâ” ibaresiyle başlayan
manzumeleri bilhassa dikkati çekmektedir. Bunları ihtiva eden defterden, Sofyalı Vâmık gibi
bazı mahallî şairlerden başka onun bu dönemde özellikle Eşref ve Kâzım paşaları örnek aldığı
anlaşılmaktadır. Bu devrede hicve temayül ettiği de gözden kaçmamaktadır. Bu ilk şiirlerini
daha sonra bir tarafa bırakan Nâmık Kemal’in asıl divanı İstanbul’a döndükten sonra
yazdıkları ile meydana gelmiştir. Kendi el yazısı ile ikinci bir şiir defteri, onun İstanbul’da
1278 (1861-62) yılına kadar söylediği şiirler Hakkında bir fikir vermektedir (Baysun, I/1
[1946], s. 13 vd.). Büyük bir kısmı Encümen-i Şuarâ şairleriyle Fehîm-i Kadîm, Nef‘î, Nâilî
gibi divan şiirinin büyük üstatlarına nazîre olan bu şiirlere esas itibariyle tasavvufî ilham
hâkimdir. Kelime oyunları yerine fikir ve hayallerin doğrudan doğruya ifadesi ve kuvvetli bir
benlik duygusu şiirlerin başlıca vasıflarındandır. Şinâsi ile tanıştıktan sonra da Nâmık Kemal,
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eski tarz şiiri bütün bütüne bırakmamıştır. Nitekim onun bu devrede Muallim Nâci’nin
Tercümân-ı Hakîkat’te idare ettiği edebî sütuna Hitâm-ı Acemî, Eddâî Kemal gibi takma
adlarla gazeller, nazîreler yolladığı bilinmektedir (Tansel, TM, X [1953], s. 182 vd.; a.e., XII
[1955], s. 83). Hece vezniyle de şiirleri bulunmakla beraber bunların sayısı sınırlı olup çoğu
hiciv ve mizah türünden parçalarla piyeslerine serpiştirilmiş küçük denemelerden ibarettir.
Nâmık Kemal’in Şinâsi ile tanışmasının ardından şiirinin muhtevası değişmiş,
tasavvufî muhtevanın yerini içtimaî fikirler almıştır. Kendisi şiirindeki bu değişmeyi Ta‘lîm-i
Edebiyyat Üzerine Risâle’de (haz. Necmettin Halil Onan, s. 37-38) özellikle belirtir. Burada
işaret ettiği mısralarla “Yangın” makalesinin başındaki beyit vatanî şiirlerinin ilk nüvelerini
vermektedir. Sonraları giriştiği hürriyet mücadelesinin hayatına getirdiği gurbet, hapis, sürgün
gibi hadiseler, Bosna-Hersek muharebeleri, Doksanüç Harbi gibi olaylar onun bu tarz şiirini
beslemiş ve geliştirmiştir. Nâmık Kemal, Türk şiirine cemiyetin o zamana kadar heyecanını
edebiyatta tanımadığı vatan ve millet sevgisini, hamiyet ve hürriyet duygularını mal ederek
millî şair pâyesine yükselmiştir. Gerçi başta III. Selim’in bir gazelinde, Kırım savaşı
esnasında söylenmiş bazı manzumelerde ve meselâ Yûsuf Hâlis’in “Vatan Kasidesi” ile
(Şehnâme-i Osmânî, İstanbul 1277, s. 23-32) diğer bazı eserlerinde vatanî şiirin ilk örnekleri
mevcutsa da vatan, millet, hürriyet kavramlarını bir heyecan konusu haline getirip en tesirli
şekilde topluma mal eden ilk şair Nâmık Kemal olmuş, onun bu tür şiirleri Tevfik Fikret ve
Mehmet Emin’in (Yurdakul) ortaya çıkışına kadar Türk toplumuna hemen hemen tek başına
ve rakipsiz olarak hitap etmiştir. Nâmık Kemal bu yeni muhtevayı gazel, kaside, murabba,
muhammes gibi eski şekiller içinde işlemiş, Garp tarzı nazım şekillerini ancak Abdülhak
Hâmid’in Sahrâ’sından (1879) sonra kullanmaya yönelmiştir. Mücadeleci bir ruhla yazdığı
vatan şiirleri, Doksanüç Harbi’ni takip eden yıllarda bu harbin felâketlerinin doğurduğu
teessürle yazılmış “Vâveylâ”, “Vatan Mersiyesi”, “Bir Muhacir Kızının İstimdadı”, “Hilâl-i
Osmânî” gibi manzumelerde bir mersiye mahiyetine bürünür. Kemal’in vatanî şiirlerinin neşir
sahasına intikal edebilenlerinin en eskileri Vatan yâhud Silistre’deki meşhur “Vatan” şarkısı
ve murabba ile Sırbistan ve Karadağ isyanları sırasında son şeklini alan, “Hürriyet Kasidesi”
adıyla tanınmış “Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i İnsâniyye”dir (Vakit, nr. 236, 2 Haziran
1876). Avrupa’da iken yaptığı “Marseillaise” tercümesi onun vatanî şiirinde hareket
noktalarından biridir (Hürriyet, nr. 57, 2 Ağustos 1869). Vatanî şiirinin ilk kaynakları ise
Kırım savaşı esnasında Kars’ta iken dinlediği hamâsî türkülerle koçaklamalar ve askerî
marşlara kadar gider (bu marşlardan bir örnek için bk. Fevzi [Kurdoğlu], 1853-1855 Türk-Rus
Harbi ve Kırım Seferi, İstanbul 1927, s. 17-18).
Tarihle İlgili Eserleri ve Tarihî Şahsiyetler Üzerinde Duran Hal Tercümeleri:
Nâmık Kemal’in tarih sahasındaki eserleri küçük denemelerle başlayıp zamanla külliyat
haline varan bir genişleme gösterir. Çocukluğunda babasından kuvvetli bir tarih kültürü alan
Nâmık Kemal’in daha Tasvîr-i Efkâr’dan başlayarak makalelerinde fikirlerini tarihe
dayandırması onun tarihçi tarafını çok güzel aksettirir. Tarihle ilgili ilk eseri İstanbul’un
fethine dair yazdığı Bârika-i Zafer’dir. 1278 Ramazanında (Mart 1862) sırf eski nesirde
maharet göstermek maksadıyla bir günde kaleme alınmış olan bu küçük risâle muhteva
bakımından herhangi bir değer ifade etmez (bk. BÂRİKA-i ZAFER). Bunu 1282
Ramazanında (Ocak-Şubat 1866) meydana getirdiği Devr-i İstîlâ takip eder. Ertesi yıl Tasvîr-i
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Efkâr’da tefrika şeklinde neşredilen bu eserde Osmanlı Devleti’nin Kanûnî Sultan
Süleyman’a kadar genişleyerek imparatorluk haline gelme macerasını kısa çizgilerle
anlatmaya çalışır. Daha sonra Evrâk-ı Perîşân’daki hal tercümeleri gelir. Bunlardan ilkin
Selâhaddin Eyyûbî neşredilmişse de Fâtih ve Yavuz Sultan Selim’in yazılışı ondan öncedir.
Onun Devr-i İstîlâ ile birlikte tarih sahasındaki ilk üç eserinde Osmanlılar’ın ilerleme devrini
seçmiş olması kendi zamanı bakımından mânalıdır. Bunlarda yayılma çağının eski kudretli
günlerini şimdiki zamanın insanına hatırlatmak isteyen bir düşünce hissedilir. Evrâk-ı
Perîşân’ın ilk üç hal tercümesiyle Nâmık Kemal’in tarih üzerinde şahsî görüşler safhası başlar
(Kaplan, “Nâmık Kemâl ve Fâtih”, TDED, VI [1955], s. 71-82). Magosa’da yazdığı Emîr
Nevrûz ile Evrâk-ı Perîşân’a dördüncü hal tercümesini katar (1292/1875) (bk. EVRÂK-ı
PERÎŞÂN). Nâmık Kemal bu eserlerinde kendi kahraman ve vazife fikrine uygun bulduğu
şahsiyetleri konu edinir (geniş bilgi için bk. Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.
403). Bu seçimde onların her birini tarihî misyon sahibi olarak değerlendirmek isteyen bir
görüş hâkimdir. Celâleddin Hârizmşah piyesiyle de misyon sahibi kahraman fikrini daha
geniş planda devam ettirir. Evrâk-ı Perîşân dizisindeki bu dört hal tercümesi yalnız hayat ve
vak‘aların hikâyesinden ibaret olmayıp onları tenkit, tahlil ve muhakemeye tâbi tutan Avrupaî
zihniyette yazılmış eserlerdir ve bu sebeple eski tercüme-i hal eserlerinden ayrılırlar.
Bunlardan ilk üçü aynı zamanda Batılı tarihçilerin iddia ve ithamlarına karşı birer
müdafaanâmedir. Emîr Nevrûz ile öncekiler arasında Kıbrıs’ta tanıştığı Silistre gazisi yüzbaşı
Ahmed Nâfiz adına neşrettiği Silistre Muhâsarası (1290/1873) ve Kanije (1290/1874) adlı
tarihî eserleri de ayrıca yerlerini alır. Nâmık Kemal bu iki eserinde tarihimizin iki büyük ve
şanlı muhasarasında şahit olunan kahramanlık ve fazilet sahnelerini yaşatmak istemiştir.
Tarihimizin şeref verici hadiselerine ve büyük şahsiyetlerine dair eserlerin bulunmayışını
Türk edebiyatının büyük bir eksiği olarak kabul eden Nâmık Kemal bu sahadaki eksikliğe
cevap vermeyi ve sonraki nesillere örnek olmayı arzu etmiştir. Bu gaye ile önce Osmanlılar’a
dair Târîh-i Askerî adlı bir eser hazırlamaya yönelmiş ve Magosa’da bu eserin iki cildini
tamamlamıştı. Rodos’ta iken bu eserin planını değiştirerek Osmanlı Târihi’ni kaleme almaya
girişmiştir (Ali Ekrem, Külliyyât-ı Kemâl Tab‘ Olunuyor, İstanbul 1326, s. 19 vd.; Kuntay,
II/2, s. 641-665). O zamana kadar bu konuda yazılanların yarı yarıya yanlış olduğunu
söyleyen Nâmık Kemal bu eserle Osmanlı tarihini yeniden meydana çıkardığı kanaatindeydi.
Kullandığı kaynakların başında gelen Hammer’in ve ikinci, üçüncü elden istifade edebildiği
bazı Bizans tarihçilerinin iddialarını cevaplandırmaya, zaman zaman mukayeseler yaparak
diğer kaynaklardaki yanlışları düzeltmeye çalışmıştır. Nâmık Kemal, Osmanlı Târihi’ni
yazarken orijinal eserlere ve yazmalara ulaşmak istemesine rağmen esas itibariyle daha çok
sıradan kaynaklara dayanmak zorunda kalmıştır. Rodos ve Sakız’da bundan fazlasını
yapmaya da imkân yoktu. Hadiseleri muhakeme ederken vesika yerine mantığına dayanması
eseri ilmî olmaktan uzaklaştıran başlıca bir kusurdur. Bununla beraber eserin Osmanlı
tarihinin birçok meselesini kurcaladığını, bazı hataları tashihe gayret ettiğini, tafsilâtlı ve en
sade ifadeli Osmanlı tarihlerinden biri olduğunu unutmamak gerekir.
Târîh-i Osmânî Encümeni gibi tarih çalışmalarını program altına almaya yönelik resmî
bir kuruluşa gidildiği, vesikalara dayanan ilmî tarihçiliğin arefesine gelindiği bir çağda Nâmık
Kemal’in eserinin yayımlanması fazlasıyla gecikmiş bir işti. Daha giriş kısmının ilk cüzünün
bile takdirlerle karşılanması zamanında yayımlanabilmiş olsaydı onun memlekette tarih
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şuurunu uyandırma, tarih Yazıcılığına mühim bir teşvik getirme bakımından nasıl akis ve
tesirler bırakmaya aday olabileceği Hakkında fikir vermektedir. Nâmık Kemal’in Enderun
Târihi’ne yazdığı takrizde gözden kaçırılmayacak bir taraf vardır. Onun burada vak‘acı bir
zihniyetin ötesinde tarihe, müesseselere yönelik bir bakışla yaklaştığı görülmektedir.
Ernest Renan’ın “l’Islamisme et la science” adlı konferansında İslâmiyet’in ilme ve
terakkiye mâni olduğuna dair ileri sürdüğü iddiaya karşı kaleme aldığı Renan
Müdâfaanâmesi, onun İslâm ve Osmanlı tarihine bir medeniyet meselesi açısından bakmayı
bildiğini göstermektedir. Tasvîr-i Efkâr’daki makalelerinden başlayarak (meselâ bk. nr. 419,
430; “Avrupa Şarkı Bilmez”, İbret, nr. 7, 10 Haziran 1288) Avrupa müelliflerinin bu yoldaki
ithamlarına cevap veren Nâmık Kemal, bu küçük eserinde Avrupa ve İslâm tarihinden
getirdiği delillerle Renan’ı hırpalamaya çalışmıştır. Esere hususi bir ilgi göstermiş olan
Mehmed Fuad Köprülü Latin harfleriyle ilk neşrini yapmış, ancak Nâmık Kemal ve İslâmiyet
adıyla hazırladığını haber verdiği geniş girişi gerçekleştirememiştir.

8.3.Temel Siyasî ve İçtimaî Görüşleri ve Diğer Çalışmaları
Nâmık Kemal edebiyat ve tarihten başka Türk toplumunun içtimaî, iktisadî, hukukî,
kültür, rejim ve siyaset meseleleri üzerinde önemle durmuş, onların etrafında zihinleri
aydınlatma ve kamuoyu yaratma misyonunu üstlenmiş bir düşünce adamıdır. 1863-1873
yılları arasındaki faal gazetecilik devresinde devamlı bu konuları işlemiştir. Ülkede
meşrutiyet idaresinin kurulması, içtimaî ve ferdî hürriyet ve bilhassa fikir hürriyeti,
müesseselerin ıslahı, Türk cemiyetinin Avrupa medeniyetine ayak uydurması zarureti Nâmık
Kemal’in ana davalarını teşkil eder. O, millî ve İslâmî değerleri muhafaza etmek şartıyla
Avrupalılaşma fikrini benimsemiştir. İslâmiyet’in hayatiyetine inanmış, onun medeniyet ve
ilerlemeyle asla tezat halinde bulunmadığını kabul etmiş, aksi yoldaki iddia ve görüşleri
çürütmeye çalışmış, Batı medeniyetinden alınacak müesseselerle İslâmî ve millî esasların
telifini isteyen bir görüşü savunmuştur. Türkiye için her bakımdan bir zaruret olduğunu
müdafaa ettiği meşrutiyet rejiminin hukukî esaslarını İslâm’da aramıştır. Avrupa dönüşünde
İslâm birliği idealini kuvvetle benimsediği görülür. Onun İslâmî ilimlerle alâkası Hakkında
bir fikir vermesi bakımından Şerĥu Mevâķıf’tan beş fasıl kadar bir kısmı tercüme ettiğine dair
kaydı hatırlamak yerinde olur (Ebüzziyâ Tevfik, Kemal, s. 19). Onda daha Tasvîr-i Efkâr’daki
makalelerinden başlayan ve Avrupa’da aldığı hususi derslerle gelişen bir hukuk düşüncesi
vardır. J. J. Rousseau’nun Contrat social, Montesquieu’nün L’esprit des lois, Condorcet’nin
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain’i ile Bacon’dan bazı
tercümeler yaptığına dair rivayet (a.g.e., s. 21) onun ilgi duyduğu müellifleri belirlemektedir.
Nâmık Kemal insanın doğuştan hür olduğuna ve yok edilmek istense de sonunda hürriyetin
muzaffer olacağına inanmıştır. Rüya adlı eserinde ülkede kansız ve ihtilâlsiz bir şekilde
hürriyetin doğuşunu tahayyül ve tasvir etmiş, makaleleri ve vatanî şiirleriyle bu yolda daima
iyimser görüşler aşılamaya çalışmıştır. Onun telkin ettiği en önemli şey toplumu ileriye
götürmek ve değiştirmek isteyen muktedir, ideal ve irade sahibi bir insan telakkisidir.
Uğrunda mücadele ettiği demokrasi ve hürriyet davası onda sadece bir düşünce halinde
kalmayıp hayatının istikametini değiştirmiş, hayatı sıkıntılarla dolu bir macera olmuştur. Bu
davaya atıldığından beri ömrü gurbet ve sürgünlerde geçen Nâmık Kemal toplum uğruna
ömrünü bir dava için harcayan fikir kahramanı örneğini vermiştir. Yazılarıyla toplumu
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memleket meselelerini düşündürmeye ve onu bu yolda eğitmeye çalışmıştır. Eski edebiyata
karşı kendinden önce görülmemiş bir şekilde mücadele açarak yeni edebiyata zemin
hazırlamış, kendi nesli ve sonraki nesiller üzerinde tesiri derin ve devamlı olmuştur.
Edebiyattaki tesiri Servet-i Fünûn’a kadar sarsılmadan sürmüş, II. Meşrutiyet’in
gerçekleşmesinde mühim tesiri olan içtimaî ve siyasî fikirleri, yeni devrin şartlarına göre bir
milliyetçilik anlayışı getiren Ziya Gökalp’e kadar hemen hemen tek başına devam etmiştir.
Nâmık Kemal, 1930’lu ve 1940’lı yıllara kadar yurt dışında en fazla tanınmış Türk
müellifidir. Daha 1876’da Avrupa neşriyatında kendisinden bahsedilmekteydi. Yabancı
ülkelerde zamanımıza kadar hakkında çeşitli yayımlar yapılmış ve hal tercümesi
ansiklopedilerde yer almıştır.
Namık Kemal edebî ve fikrî çalışmaları ile Türk edebiyat ve düşüncesine birçok katkı
sağlamış ve kendisinden sonra gelişen kültür ve düşünce ortamı üzerinde büyük tesiri olmuş
bir edebiyatçı-düşünürdür. Kemal kendi döneminde toplumun, devletin ve İslam dünyasının
problemleri ile yakından ilgilenmiş, bu problemler ve çözüm yolları hakkında düşüncelerini
eserlerinde çokça işlemiştir.
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Uygulamalar
1.

Namık Kemal'in Türk düşüncesi üzerindeki etkisini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1.

Namık Kemal’in Türk şiirindeki yeri hakkında bilgi veriniz.

2.

Namık Kemal'in tarihle ilgili eserleri hakkında bilgi veriniz.

3.

Namık Kemal'in siyasî görüşlerini belirleyen tartışma noktaları nelerdir?

4.

Yeni Osmanlılar arasında Nemık Kemal'in yerini tartışınız.

5.

Namık Kemal'in gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk edebiyat ve düşüncesinin en önemli simalarından olan Namık
Kemal'in hayatı, eserleri ve düşüncesi hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki yazarlardan hangisinin Namık Kemal üzerinde şiir, tasavvuf,
içttimâî meseleler gibi konularda önemli etkisi olmuştur?
a.
Leskofçalı Galip
b.
Ali Suâvî
c.
Ziyâ Paşa
d.
Ahmed Midhat Efendi
e.
Ebüzziyâ Tevfik
2.
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in ilk tiyatro eseridir?
a.
Zavallı Çocuk
b.
Gülnihal
c.
Vatan Yahut Silistre
d.
Kara Bela
e.
İntibah
3.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Tasvîr-i Efkâr gazetesindeki yazılarında ilk
defa kadınların okutulması meselesini ele almıştır?
a.
Ziya Paşa
b.
Mehmed Akif
c.
Emrullah Efendi
d.
Namık Kemal
e.
Ali Suâvî
4.
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in, fikirlerini en çok benimsediği Batılı
düşünürdür?
a.
Voltaire
b.
Montaigne
c.
Montesquie
d.
Diderot
e.
Rousseau

Cevaplar: 1) A 2)C 3)D 4) C
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9. BAHÂ TEVFİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Bahâ Tevfik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Materyalizm akımı size ne çağrıştırıyor?

2.

Bir felsefî akım olan materyalizmin Türk düşüncesi üzerindeki etkisini

tartışınız.
3.

Bahâ Tevfik hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bahâ Tevfik

Baha Tevfik'in hayatı,
eserleri ve düşüncesi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar



Materyalizm
Bahâ Tevfik
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Giriş
Bu bölümde çağdaş Türk düşüncesinde materyalizmin etkin olabilmesi için çaba
sarfeden düşünür Baha Tevfik'in düşünceleri tartışılacaktır.
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9. Bahâ Tevfik9

(1884-1914)

Bahâ Tevfik II. Meşrutiyet devri materyalist fikir adamı ve yazarıdır.
İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı; ardından İstanbul’a giderek
Mekteb-i Mülkiyye’yi bitirdi (1907). II. Meşrutiyet’ten sonra kısa bir süre vilâyet maiyet
memurluğu ile Meclis-i A‘yân kâtipliğinde çalıştı. Daha sonra ölümüne kadar Rehber-i
İttihâd-ı Osmânî Mektebi’nde felsefe hocalığı yaptı. Zamanında müdahale edilemeyen bir
apandisit yüzünden genç yaşta öldü (15 Mayıs 1914). Mezarı Karacaahmet’tedir.
Yazı hayatına 1907 yılında İzmir gazetesinde başlayan Bahâ Tevfik, II. Meşrutiyet’in
ilânını takip eden günlerde basına getirilen serbestliğin de etkisiyle, 31 Mart Vak‘ası’ndan
sonra İstanbul’a gelerek gazeteciliğe başladı. 1910 yılında yakın arkadaşı Ahmed Nebil ile,
gençlerin fennî ve felsefî bilgilerini arttırmak ve bu şekilde “içtimaî ve ilmî bir inkılâbın
esaslarını hazırlamak” maksadıyla Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi adlı yayınevini
kurdu. Yayımladığı gazete, mecmua, telif ve tercüme eserlerle kısa zamanda dikkatleri
üzerine çekti. 1913’te Türkiye’deki ilk felsefe dergilerinden biri olan Felsefe Mecmuası’nı
çıkardı. Bu dergide daha çok materyalizmi savunan yazılar yazdı. Bu anlayışın dışında kalan
veya buna karşı çıkan devrin tanınmış yazar ve fikir adamlarını yazılarıyla tenkit etti.
Bahâ Tevfik bilhassa materyalizm anlayışını yayabilmek amacıyla cemiyette yerleşmiş
inançlara, gelenek ve göreneklere karşı âdeta savaş açarak pervasız yazıları ile aleyhtarlarını
da arttırmıştır. İlm-i Ahlâk (İstanbul 1330) adlı kitabı yüzünden Ali Kemal’e, filozofluk
iddiasında bulunduğu için Rıza Tevfik’e çatmış, Serâb (İstanbul 1325) adlı eserinden dolayı
Mehmed Rauf’u hırpalayıp Râif Necdet’in fikir ve duygularına hücum etmekten geri
kalmamıştır. Maddeci anlayışı tenkit eden eserler yazdığı için Şehbenderzâde Ahmed
Hilmi’ye, Türkçülük konusunda Ziya Gökalp’e, edebiyatın faydasız ve lüzumsuzluğu
hususunda Ahmed Hâşim’e sataşmış, böylece bu isimlerin şahsında materyalist görüşün
reddettiği bazı fikirleri yargılamak istemiştir. Bahâ Tevfik gayesine ulaşmak için bir yandan
da materyalizmin hararetli savunucularından olan Ahmed Nebil ve Memduh Süleyman ile
birlikte telif ve tercüme irili ufaklı birçok eser yayımlamıştır.
Bahâ Tevfik’e göre felsefe geleceğin ilmidir. İlmin ve fennin geçerli olmadığı saha
faraziye ve nazariye sahasıdır ki buna felsefe denir. Şu halde her zaman dünün felsefesi
bugünün ilim ve fenni, yarının ilim ve fenni bugünün felsefesidir (Felsefe Mecmuası, 1326,
sy. 1, s. 1). Ayrıca dinî olsun felsefî olsun eski ahlâk anlayışının tamamen iflâs ettiğini, XX.
yüzyılda ahlâkın “insanî” olması gerektiğini savunarak şu görüşleri ileri sürmüştür: Ahlâkın
esasını ne semalarda ne de semavî kitaplarda aramak doğrudur. Bu esas yine insanlardadır;
onların hareketlerinde ve bu hareketin kaynağı olan fikir, hassasiyet, âdet, içgüdü gibi ruhî ve
fizyolojik hadiselerin iyi idaresindedir. Yani ahlâk, iyi olduğu kesinleşen hareketlerin
gerçekleşmesiyle uğraşır. Bahâ Tevfik’e göre affetme ve âlicenaplık gibi insanî özellikler de
boş şeylerdir (Piyano, 1326, sy. 2, s. 10); sanat ve edebiyat zararlıdır (Tenkid, 1326, sy. 1, s.
2); vatan ve millet gibi kelimeler tantanalı sözlerden başka bir şey değildir. Tenkide halkın
9

Abdullah Uçman, Bahâ Tevfik, DİA, IV, 1991, 452-453.
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zihninde tabu haline gelmiş şeyleri devirmekle girmeli ve tenkit mutlaka yıkıcı olmalıdır
(Tenkid, 1326, sy. 2, s. 5). Ona göre insanlık en son anarşizme varacak ve orada ferdiyet
bütün istiklâlini kazanacaktır.
Bahâ Tevfik bu fikirlerin gerçekleşmesi için immoralizmi (töre tanımazlık) formüle
etti ve daha çok bunun savunucusu olarak tanındı. Bu görüşlerinde kendisine rehber olarak
aldığı Nietzsche hakkında da bir eser yazdı. Arkadaşları Ahmed Nebil, Subhi Edhem ve
Memduh Süleyman’la birlikte yabancı dillerden tercümeler yaptı ve bu tercümelerde kasıtlı
olarak tahrifatta bulundu. Tanzimat’tan beri Doğu’ya ve Batı’ya aynı derecede bağlı olan
Türk fikir adamları arasında ilk defa Bahâ Tevfik tek yönlü bilgisiyle bütün dikkatini Batı’ya
çevirdi. Altı yedi yıla sığan yayın hayatında birçok kitap neşretti. Orta öğretim öğrencilerine,
halka, aydınlara ayrı ayrı hitap etti. Aynı zamanda kuvvetli bir polemikçi olan Bahâ Tevfik
çağdaşlarına radikal hareketi öğrettiği gibi çeşitli olaylar karşısında kişinin tek başına karar
verme meselesinde de örnek oldu. Yaşadığı dönemde “materyalizm” sözünü
bayraklaştırmaktan çekinmedi. Felsefenin iki temel meselesi olarak kabul ettiği mantık ve
ahlâk üzerinde de önemle durdu.
Bahâ Tevfik yazılarında ve eserlerinde daha çok biyolojiye dayanan bir materyalizmi
savunmuştur. Türkiye’de öteden beri muteber olan düşünce anlayışlarına, dine,
muhafazakârlığa, boş inançlara ve o dönemin ahlâkına karşı aldığı tavrı, yazdığı yazılar ve
yaptığı tercümelerle açıkça ortaya koymuştur. Fert ve ahlâk, üzerinde en çok durduğu iki
konudur. Ferdiyetçiliğin temsilcisi olmamakla beraber kadının toplumdaki yeri ve eşitliği,
evlilik ve aile kurumu, metafizik düşünce, boş inançlar, din, felsefe ve insan ilişkileri gibi
konuları ele alarak incelemiş ve bu konuları çeşitli açılardan tenkide tâbi tutmuştur. Türk fikir
hayatında ona gelinceye kadar ateizmi savunan, dine ve dince mukaddes sayılan şeylere karşı
sistemli bir şekilde hücum eden çok az kimse vardır.
Bilhassa Ahmed Nebil ile birlikte tercüme ettiği materyalist Alman filozofu Ernest
Haeckel’in Vahdet-i Mevcûd ve başka bir Alman materyalisti olan Ludwig Büchner’in
Madde ve Kuvvet adlı kitapları, pozitif ilimlerle uğraşan kimseler ve özellikle üniversite
öğrencileri arasında yaygın bir şekilde okunup önemli etkiler uyandırmıştır. Bahâ Tevfik’in
yaymaya çalıştığı görüşlerle Madde ve Kuvvet adlı kitaba ilk tepki İslâmcı çevrelerden
gelmiş, onun tanıtıp yaymaya çalıştığı “biyolojik materyalizm” şiddetle tenkit edilmiş ve
savunduğu fikirlere karşı ilmî reddiyeler yazılmıştır. Bu reddiyelerden ilki, Harpûtîzâde
Mustafa Efendi’nin Red ve İsbat (İstanbul 1330) adlı kitabıdır. Bu kitap Madde ve Kuvvet’in
I. cildine yazılmış bir reddiyedir. Burada materyalizm reddedilirken dayanılan deliller daha
çok Büchner’in çelişkileri olmuş, bu çelişkiler bazı İslâm âlimlerinin fikirleriyle
desteklenmiştir. Diğer önemli reddiyeler ise İsmâil Ferid’in İbtâl-i Mezheb-i Maddiyyûn
(İzmir 1312), Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti (İstanbul 1332)
ve İsmail Fennî’nin Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli’dir (İstanbul 1928).
Bahâ Tevfik’in çıkardığı, çıkmasına yardımcı olduğu ve başyazarlığını yaptığı başlıca
süreli yayınlar şunlardır: Hâle (İstanbul 1320), İzmir (İzmir 1323), Edeb Yâhû (İstanbul
1324), Kadın (Selânik 1324), 11 Temmuz 1324 (İzmir 1324), Eşref (İstanbul 1325),
Musavver Eşref (İstanbul 1325), Şehbal (İstanbul 1325), el-Ma‘lûm (İstanbul 1326), Eşek
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(İstanbul 1326), Felsefe Mecmuası (İstanbul 1326), Karagöz (İstanbul 1326), Kibar (İstanbul
1326), Piyano (17. sayıdan sonra Düşünüyorum, İstanbul 1326), Tenkid (İstanbul 1326), Yine
O (İstanbul 1326), Yûhâ (İstanbul 1326), Âlem (İstanbul 1327), Yirminci Asırda Zekâ
(İstanbul 1328), Zekâ (İstanbul 1328), Çocuk Duygusu (İstanbul 1329).
Eserleri. Biraz
Felsefe (AÜ DTCF, İsmail Saib Sencer Ktp., nr. I/4907); Fransızca İştikak Lugatı (Hasan
Vasfi ile, I-II, İstanbul 1323-1325); Ba‘s ü Ba‘de’l-mevt (Tolstoy’dan tercüme, İstanbul
1325); Tedkîkat: Terâcim-i Ahvâl (İstanbul 1325); Hassâsiyât Bahsi ve Yeni Ahlâk (Ahmed
Nebil ile, İstanbul 1910); Karagöz Salnâmesi (İstanbul 1913); Felsefe-i Edebiyyat ve Şair
Celîs (İstanbul 1330); Muhtasar Felsefe (İstanbul 1331); Felsefe-i Ferd (İstanbul 1332);
Teceddüd-i İlmî ve Edebî (İstanbul, ts.); Feminizm Âlem-i Nisvan (O. Lacquerre’den,
İstanbul, ts.); Mantık (Robier’den, İstanbul, ts.); Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabîiyyât Âliminin
Dini (Ahmed Nebil ile E. Haeckel’den, İstanbul, ts.); Madde ve Kuvvet (Ahmed Nebil ile L.
Büchner’den, I-III, İstanbul, ts.); Târîh-i Felsefe (Ahmed Nebil ile A. Fouillée’den, I-II,
İstanbul, ts.); Psikoloji-İlm-i Ahvâl-i Rûh (Ahmed Nebil ile, İstanbul, ts.); Niçe, Hayatı ve
Felsefesi (Ahmed Nebil ve Memduh Süleyman ile, İstanbul, ts.).
Bahâ Tevfik Türk düşüncesinde materyalizmin gündeme gelmesinde etkin rol
oynamış, verdiği eserler ve çıkardığı süreli yayınlarla Türk düşüncesine katkı sağlamış bir
düşünürdür.
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Uygulamalar
1.

Materyalizmin Türk düşüncesindeki bugünkü yerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Bahâ Tevfik'in Türk düşüncesine getirdiği yenilikler nelerdir?

2.

Türkiye'de felsefenin gelişmesi konusunda Bahâ Tevfik'in katkıları neler

olmuştur?
3.

Bahâ Tevfik'in din ve gelenekle ilgili görüşleri nelerdir?

4.

Bahâ Tevfik'in felsefe ile ilgili görüşlerini tartışınız.

5.

Bahâ Tevfik'in yazdıklarına kendi döneminde verilen tepkiler ne yönde

olmuştur? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bahâ Tevfik'in fikirleri ve Türk düşüncesindeki yeri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi fennî ve felsefî bilgileri arttırmak amacıyla
"Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi"ni kurmuştur?
a.
Abdullah Cevdet
b.
Baha Tevfik
c.
Namık Kemal
d.
Rıza Tevfik
e.
Celal Nuri
2.
Aşağıda verilen Bahâ Tevfik ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Daha çok materyalist felsefeyi savunan yazılar kaleme almıştır
b.
Rehber-i İttihad-ı Osmanî Mektebinde felsefe hocalığı yapmıştır.
c.
Türkçülük konusunda Ziya Gökalp'in fikirlerini devam ettirmiştir.
d.
Maddeciliği eleştirdiği için Şehbenderzade'ye karşı yazılar kaleme almıştır.
e.
Teceddüd-ü ilmi ve felsefi kütüphanesini kurmuştur.
3.
Baha Tevfik'in ahlak anlayışını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi ifade
eder?
a.
Pluralizm
b.
Utiliteryanizm
c.
Pozitivizm
d.
İmmoralizm
e.
Pragmatizm
4.
Aşağıdakilerden hangisi Bahâ Tevfik'in felsefe meselelerinde en fazla üzerinde
durduğu konular arasında yer alır?
a.
Ahlak-Siyaset
b.
Mantık- Ahlak
c.
Bilgi- Varlık
d.
Mantık - Bilgi
e.
Sanat- Varlık
5.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Baha Tevfik'in fikirlerine karşı reddiye
yazmamıştır?
a.
Şehbenderzde
b.
İsmail Ferid
c.
İsmail Fennî
d.
Harputizâde
e.
Abdullah Cevdet

Cevaplar: 1) B , 2)C , 3)D , 4) B, 5) E
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10. ŞEHBENDERZÂDE AHMED HİLMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Şehbenderzâde Ahmed Hilmi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
musunuz?
2.

Felsefî roman tarzında Türk edebiyatında eser kaleme alan yazar tanıyor
Şehbenderzâde hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuma yaparak

Şehbenderzâde Ahmed
Hilmi

Şehbenderzâde Ahmed
Hilmi'nin hayatı, eserleri ve
düşünceleri hakkında bilgi Araştırma yaparak
sahibi olmak ve
Fikir yürüterek
değerlendirme yapabilmek
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Anahtar Kavramlar


Şehbenderzâde Ahmed Hilmi
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Giriş
Osmanlıların son döneminde toplum meseleleri ve devletin geleceği hakkında yapılan
tartışmalarda Batıcı aydınlara karşı mücadele eden İslâmcı düşünürler arasında yer alan
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin görüşleri daha çok Batılılaşma hareketi, materyalist
akımlar, dinî ilimlerde yenilik ve Müslümanlar arasında siyasî birlik konularında
yoğunlaşmıştır. Bu bölümde düşünürün hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında bilgiler
verilip değerlendirmelerde bulunulacaktır.
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10. Şehbenderzâde Ahmed Hilmi10 (1865-1914)
Şehbenderzâde
Filibeli
Ahmed
Hilmi
son
dönem
Osmanlı
fikir
adamıdır.
Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe’de (Plovdiv) doğdu. Babası
Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım’dır. Filibe’de başladığı öğrenimine
İstanbul’da devam etti. Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ni bitirince Posta ve Telgraf
Nezâreti’nde, ardından Düyûn-ı Umûmiyye Nezâreti’nde çalışmaya başladı (1890). Görevli
olarak gittiği Beyrut’ta Jön Türkler’le temas kurdu ve onların yönlendirmesiyle Mısır’a kaçtı.
Orada Jön Türkler’in kurduğu Terakkî-i Osmânî Cemiyeti’ne girdi, ayrıca Çaylak adıyla bir
mizah dergisi çıkardı. İstanbul’a döndüğünde tutuklandı ve Fîzan’a sürüldü (1901). Sürgünde
iken tasavvufa ve Senûsîlik hareketine ilgi duydu, bu arada Arûsiyye tarikatına intisap etti.
1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra döndüğü İstanbul’da bir süre Dârülfünun’da felsefe
müderrisliği yaptı ve Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye üyeliğinde bulundu. Kısa bir süre
İttihâd-ı İslâm adıyla haftalık siyasî bir gazete yayımladı. Gazetenin kapanmasının ardından
İkdam, Şehbâl, Yeni Tasvîr-i Efkâr ve Sırât-ı Müstakîm gibi gazete ve dergilerde siyasî ve
felsefî yazılar yazdı. 21 Nisan 1910’da dönemin neşir hayatında önemli bir yeri olan haftalık
Hikmet’i çıkarmaya başladı; bu sırada Hikmet Matbaa-i İslâmiyyesi’ni kurdu. Hikmet’i
yayımlamaya devam ederken 26 Ağustos 1911’de Millet ile Musâhabe ve ardından yine
Hikmet adıyla günlük bir gazete çıkardı. Bu yayın organlarında yazdığı yazılarda kendi adıyla
birlikte tasavvufî yazılarında Şeyh Mihridîn Arûsî, mizahî yazılarında Coşkun Kalender,
Kalender Gedâ, millî ve hamâsî şiirlerinde Özdemir gibi takma adlar yanında “A. H.” ve “F.
A. H.” gibi rumuzlar kullandı.
Başlangıçta İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ni destekledi; ancak
II. Meşrutiyet’ten sonra giderek artan yanlış davranışları yüzünden cemiyeti ağır bir dille
eleştirmekten çekinmedi. Muhalefetteki Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nı da tenkit etti. Hem bu
eleştirileri hem de siyonizme ve masonluğa yönelik suçlamaları yüzünden dergi ve gazeteleri
sık sık kapatıldı. Mücadeleden yılmayıp eleştirilere devam edince 9 Ekim 1911’de matbaası
kapatılarak önce Kastamonu’ya, ardından Bursa’ya sürüldü. Bir süre sonra aftan faydalanıp
İstanbul’a döndü. 1 Ağustos 1912’de Hikmet’i yeniden yayımlamaya başladıysa da aynı yılın
25 Ekiminde gazete tekrar kapatıldı. 30 Ekim 1914’te âniden öldü, cenazesi Fâtih Camii
hazîresinde defnedildi. Beklenmedik bir şekilde ölümü bakır zehirlenmesine bağlandıysa da
masonlarla ilgili neşriyatından dolayı bir komploya kurban gittiği de ileri sürülmüştür.
II.
Meşrutiyet döneminin önde gelen fikir adamlarından biri olan Şehbenderzâde Ahmed Hilmi
siyasetin yanı sıra kelâm, felsefe, tasavvuf ve tarihle de meşgul olmuş, ayrıca şiir, roman ve
tiyatro eserleri kaleme almıştır. Yazılarında sürekli biçimde Batı taklitçiliğine karşı çıkmış,
özellikle Tanzimat’la başlayan modernleşme hareketinin geleneksel Osmanlı-İslâm kültür ve
kurumlarıyla nasıl uyuşmasının gerektiği üzerinde durmuştur. XIX. yüzyılın hâkim felsefesi
olan maddeciliği reddetmiş, İslâm felsefesiyle Batı felsefesi arasında zaman zaman uzlaşma
yolları aramıştır. Ludwig Büchner’in Madde ve Kuvvet’ini tercüme eden Bahâ Tevfik’i, aynı
eseri savunan Celâl Nuri’yi (İleri) ağır ifadelerle eleştirmiş, metot olarak eklektizmi tercih
etmiştir. Tasavvufa ve bilhassa vahdet-i vücûd anlayışına ayrı bir önem vermiş, daha çok
Abdullah Uçman, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, DİA, XXXVIII, 2010, 424-425; M. Sait Özarvarlı,
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi (Fikirleri), a.y., 425-427.
10
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Kuzey Afrika’daki tasavvuf kültürünün Osmanlı dünyasında tanınması yolunda gayret
göstermiştir.
Eserleri: A) Dinî ve Fikrî Eserler. 1. Senûsîler ve On Üçüncü Asrın En Büyük
Mütefekkir-i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî (İstanbul 1325, 1333). Alt başlığı,
Abdülhamid ve Seyyid Muhammed el-Mehdî ve Asr-ı Hamîdi’de Âlem-i İslâm ve Senûsîler
olan eser, Senûsîler ve Sultan Abdülhamid adıyla İsmail Cömert tarafından sadeleştirilerek
yayımlanmıştır (İstanbul 1992). 2. Müslümanlar Dinleyiniz (İstanbul 1326). Şeyh Mihridîn
Arûsî takma adıyla yazılmış olan eserde halka dinî bilgiler verilmektedir. 3. Târîh-i İslâm (III, İstanbul 1326-1327). R. Dozy’nin Târîh-i İslâm adıyla Abdullah Cevdet tarafından
Türkçe’ye çevrilen eserindeki hatalı görüşleri tenkit amacıyla kaleme alınmış olup
Şehbenderzâde’nin en önemli kitabıdır. Eser, Ziya Nur tarafından çeşitli ilâvelerle üç misli
genişletilerek yeni harflerle de yayımlanmıştır (İstanbul 1971, 1974). 4. İlm-i Ahvâl-i Rûh
(İstanbul 1327). 5. Allah’ı İnkâr Mümkün müdür? Yahut Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür
(İstanbul 1327). Modern inkârcılığa cevap olarak yazılan eseri Necip Taylan ve Eyüp Onart
kısmen sadeleştirerek yayımlamıştır (İstanbul 1977). 6. Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve
Avrupa: Müslümanlara Rehber-i Siyâset (İstanbul 1327, Şeyh Mihridîn Arûsî takma adıyla).
7. Akvâm-ı Cihân (İstanbul 1329). Asya ve Afrika topluluklarıyla ilgili etnografik bir eserdir.
8. İki Gavs-ı Enâm: Abdülkadir ve Abdüsselâm (İstanbul 1331, Mihridîn Arûsî takma adıyla).
Şeyh Abdülkādir-i Geylânî ve Arûsiyye tarikatı şeyhi Abdüsselâm el-Esmer el-Feytûrî
hakkındadır. 9. Türk Rûhu Nasıl Yapılıyor? (İstanbul 1329, Özdemir takma adıyla).
Türkler’in özelliklerini ve tarihteki yerlerini ele alan bir kitaptır. 10. Hangi Meslek-i Felsefîyi
Kabul Etmeliyiz?: Dârülfünun Efendilerine Tahrîrî Konferans (İstanbul 1329). Üniversiteli
Gençlerle Bir Konuşma adıyla yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 1963). 11. Beşeriyetin Fahr-i
Ebedîsi Nebîmizi Bilelim (İstanbul 1331). Hocaoğlu İ. Hakkı tarafından aynı adla
neşredilmiştir (İstanbul 1980). 12. Huzûr-ı Akl ü Fende Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti
(İstanbul 1332). Celâl Nuri’nin Târîh-i İstikbâl adlı eserinin ilk cildinin tenkidi olup İlim
Karşısında Maddecilik adıyla Sadık Albayrak tarafından sadeleştirilerek yayımlanmıştır
(İstanbul 1975). 13. Muhalefetin İflâsı (İstanbul 1331). Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na yönelik
eleştirileri içermekte olup aynı adla Ahmet Eryüksel tarafından neşredilmiştir (İstanbul 1991).
14. Üss-i İslâm: Hakāik-i İslâmiyye’ye Müstenid Yeni İlm-i Akāid (İstanbul 1332). Temel
itikadî esasları sade bir dille anlatan bu risâleyi Ahmet Özalp İslâm İnancının Temel İlkeleri
(İstanbul 1987), A. Bülent Baloğlu ve Halife Keskin İslâm’ın Esası (Ankara 1997) adıyla
yayımlamışlardır.
B) Edebî Eserler. 1. Vay Kız Bekçiyi Seviyor (İstanbul 1326). Kalender
Gedâ takma adıyla yazılmış bir tiyatro eseridir. 2. İstibdâdın Vahşetleri yahut Bir Fedâinin
Ölümü (Oyun, İstanbul 1326). 3. A‘mâk-ı Hayâl. İç huzurunu arayan bir gencin mânevî
seyahatini ve tasavvufî macerasını anlatan felsefî bir roman olup büyük ilgi görmüş ve
defalarca basılmış (İstanbul 1326, 1341, 1958, 1998), Refik Algan tarafından Awakend
Dreams: Raji’s Journey with the Mirror Dede adıyla İngilizce’ye çevrilmiştir (Putney 1993).
4. Öksüz Turgut (İstanbul 1326). Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan bir romandır.
Yiğit Osmanlı Akıncısı Öksüz Turgut (İstanbul 1972) ve Öksüz Turgut (İstanbul 1977) adıyla
da yayımlanmıştır. 5. Şiirler. Müellifin “Özdemir” mahlasıyla yazdığı şiirleri Fevziye A.
Tansel derlemiştir. Şehbenderzâde hakkında yapılan çalışmalarda onun neşredilmemiş birçok
eserinin bulunduğu kaydedilir. Sadık Albayrak, yayıma hazırladığı Huzûr-ı Akl u Fende
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Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti’nin başında dergi ve gazetelerde çıkan makalelerinin listesini
vermiş, bir kısmının muhtevasını özetlemiştir. M. Zeki Ekici yaptığı doktora çalışmasında
müellifin eserlerini ele alıp tanıtmış (bk. bibl.), Ahmet Koçak, Hikmet dergisinde çıkan
yazılarını bir araya getirerek Hikmet Yazıları adıyla yayımlamıştır (İstanbul 2005).
Fikirleri: Osmanlılar’ın son döneminde toplum meseleleri ve devletin geleceği
hakkında yapılan tartışmalarda Batıcı aydınlara karşı mücadele eden İslâmcı düşünürler
arasında yer alan Şehbenderzâde Ahmed Hilmi’nin görüşleri daha çok Batılılaşma hareketi,
materyalist akımlar, dinî ilimlerde yenilik ve müslümanlar arasında siyasî birlik konularında
yoğunlaşmıştır. Şehbenderzâde, Avrupa ile rekabet edebilmek ve modern dönemde hayatta
kalabilmek için yeni bilgileri gerekli görür, buna mukabil Batı kültür ve medeniyetinin olduğu
gibi alınmasına karşı çıkar. “Osmanlı toplumunun gelenek ve değerlerine ters düşmeyen
modernleşme” diye özetlenebilecek bu yaklaşıma göre tarihi dikkate almadan Avrupa’yı körü
körüne taklit etmeye kalkışmak toplumu ya sosyal kanunlarla çatışıp başarısızlığa sürükler ya
da kültürel kimliğini kaybettirip benliğinden ve dininden uzaklaştırır. Bu sebeple yapılması
gereken şey dinî duygularla ilmî prensipleri bağdaştırmak ve onları birbirine yardımcı
kılmaktır (Târîh-i İslâm, II, 662-663). Avrupa medeniyetinin taklit edilmesi sahip olunan
yüksek değerlere zarar vereceği gibi Batı’dan gelen her şeye karşı taassup gösterilmesi de
hayatın değişen şartlarına ayak uydurmayı engeller. “Ne taassup ne kötü taklit” sloganını
rehber edinerek bu konuda seçmeci bir metot takip etmek en doğru yoldur. Batılı yazarların
birkaç sözünü nakletmekle yetinen yarım âlim ve yüzeysel düşünürlerle sadece görüntüye
dayalı bir yenilik gerçekleştirilebilir. Batı medeniyetinin sanayi ve teknolojisi takdire değer
olmakla birlikte yalnız maddî ihtiyaçları karşılaması dolayısıyla eksiktir; dinî ve ahlâkî
prensiplere yer vermediği için kendi toplumlarını makineleştirmektedir. Ayrıca bir yandan
hak, eşitlik ve özgürlük gibi ilkeleri savunurken diğer yandan başka toplumları sömürmeye
çalışması bu medeniyetin asıl yüzünü ortaya koymaktadır (Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve
Avrupa, s. 4-6, 18; Hangi Meslek-i Felsefîyi Kabul Etmeliyiz?, s. 4546).
Şehbenderzâde’nin Batı düşüncesi ve kültürüne yönelttiği eleştirilerin odak noktasını,
İslâm dünyasını da etkilemeye başlayan materyalizm ve pozitivizm gibi din karşıtı akımlar
oluşturmaktadır. Materyalistlerin düşüncesinde yalnız dinin değil yüksek felsefenin bile
yerinin bulunmadığını belirten Şehbenderzâde biyolojik materyalizmin temsilcilerinden Ernst
Haeckel’i tenkit eder. Buna göre her şeyi madde ve kuvvete indirgeyen Haeckel’in “fizyolojik
soyutlama” diye tanımladığı kuvvete âdeta yaratıcılık, idrak ve şuurlu faaliyet fonksiyonu
vermesi bilim ve felsefeyle bağdaşmaz. Bu yaklaşım tarzı insanları taşlarla aynı seviyede
tutmakta, ayrıca ilme değil tahmin ve faraziyelere dayanmaktadır. Haeckel ve diğer
materyalistler, aslında hiçbir felsefî problemi halledemedikleri gibi varılan kısmî çözümleri de
inkâr veya tahrif ederek insan vicdanını derin bir karanlık içinde bırakmışlardır. Bunlar bir
taraftan metafiziği inkâr etmekte, diğer taraftan gözlem ve deneye dayanmayan çıkarımlarla
âdeta yeni bir metafizik kurmaktadır. Materyalistlerin madde ve kuvvetin sonsuzluğu ve
kendiliğinden oluşması gibi tezleri gözlem ve deneyle elde edilemeyen bazı kabullerden
ibarettir. Yok edilemeyeceği var sayılan bir şeyin yani maddenin yaratılamayacağını
savunmak isabetli bir görüş olmadığı gibi maddenin imha edilebileceğini düşünmek de ilim
dışı ve tutarsız bir fikir değildir. Şehbenderzâde’nin bu değerlendirmesi maddenin enerjiye
dönüşmesiyle ilgili bilimsel gelişmelerle uyum göstermektedir. Şehbenderzâde bu
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yaklaşımlarını büyük ölçüde Henri Poincaré’nin görüşlerine borçludur. Materyalizmi
eleştirirken ona atıflarda bulunarak düşünce dünyasında fikirlerin devamlı değiştiğini, ilim
adamının sadece sınırlı tecrübelerinin sonuçlarıyla kesin hüküm veremeyeceğini, deneysel
verilerin bir prensibe bağlanması gerektiğini söyler ve gerçekleştirilen son araştırmalarla
maddenin kütlesinin bile artık kendi aslî unsuru sayılmadığını savunur (Allah’ı İnkâr
Mümkün müdür?, s. 97, 119; Huzûr-ı Akl u Fende, s. 72-79, 109).
Faraziyelerin kesinlik
ifade etmeyip daima değişebileceğini vurgulayan Şehbenderzâde, dönemin bilimsel kabul
edilen nazariyelerine karşı en temkinli davranan şahsiyetlerden biridir. Ona göre nazariyelerin
dayandığı hipotezler birer tahmin olup ilmî araştırmayı yönlendirme işlevi görür. Araştırmalar
bitmeyeceği için bilim hiçbir zaman son sözünü söyleyemeyecektir. Değişmez prensip olarak
kabul edilen teorilerin bile (Carnot, Newton, Lavosier ve Meyer kanunları dahil) bugün
temelleri sarsılmıştır. İnsanlığın yeterince bilinen yedi sekiz binyıllık tarihi içinde
değişmeyen, kıymetini hiç kaybetmeyen bir tek ilmî gerçek bile kalmamıştır. Bazıları
tarafından bilimsel gerçekler diye sunulmaya çalışılsa da materyalist nazariyeler Avrupa’da
artık eskimiş fikirler diye görülmeye başlanmıştır. Tarih boyunca insanların büyük çoğunluğu
din ve ahlâk karşıtlığını reddetmiş, inkârcı gruplar varlıklarını kısmen sürdürmüşse de bunlar
hiçbir zaman çoğunluğu teşkil edememiştir. Düşünebilen her insan kendisinin ezelî ve ebedî
olmadığı, varlığının kendi başına gerçekleşmediği ve mükemmelliği yansıtmadığının idraki
içindedir. Ayrıca kendisinde bulunan bunca yetenek ve özelliğin tesadüfen meydana
gelmediğini, yokluktan varlık kazanma düşüncesinin temelsiz bir iddiadan ibaret
bulunduğunu anlamaktadır (a.g.e., s. 6-8, 37-38, 88-95, 138-143).
Şehbenderzâde
pozitivizmin öncüsü kabul edilen Auguste Comte’a da eleştiriler yöneltir. Onun bazı
düşüncelerini ve insanlık tarihini dönemlere ayırmasını ilginç bulmakla birlikte ilâhî dinleri
inkâr ettikten sonra kendi pozitivist dinini kurma ihtiyacından kurtulamadığına vurgu yapar.
Ona göre bu durum bazı gerçekleri ortaya koymaktadır. Birincisi, en yanlış yönelişleri
benimseyenler dahil olmak üzere insanların mânevî ihtiyaçlardan uzak kalamayacağı
gerçeğidir, bu ihtiyaçların başında ise ilâh ve din fikri gelir. Diğeri hiçbir akıl sahibinin
Allah’ı bütünüyle inkâr edemeyeceği realitesidir. İnsan kendi varlığını ve dış âlemdeki
nesneleri inkâr edemediğine göre bunlara değişmeyen bir sebep aramaktan kurtulamaz. Bu
ihtiyaçlarını bazı nesne ve kavramları yüceltmek suretiyle giderenler bile sonuçta ulûhiyyet
fikrinin vazgeçilmez bir gerçek olduğunu ispatlamış demektir (Allah’ı İnkâr Mümkün
müdür?, s. 40). Batı düşüncesi ve fikir akımlarıyla ilgili görüş ve değerlendirmelerinde geniş
ufku, ilmî istidlâlleri ve felsefî tartışma seviyesi bakımından Şehbenderzâde’nin dönemin
diğer İslâmcı yazarları arasında üstün bir mevkiye sahip olduğu görülmektedir (krş. Ülken, s.
290).
Hayatla yenileşme arasında kuvvetli bağların bulunduğunu kabul eden Şehbenderzâde
hayatla mevcut durumu koruma fikrini birleştirmenin imkân dahiline girmediğini söyler ve
asırlardan beri dinle ilgilenmelerin İslâm toplumunu zaman dışında yaşatmaya çalıştıklarını,
bunun da büyük bir hata olduğunu belirtir. İtikadî esaslarda değişimin düşünülemeyeceğini,
fakat sosyal hayatta farklı ihtiyaçların ortaya çıkabileceğini, bunun için ictihadın tekrar işler
hale getirilmesinin gerektiğini vurgular. Yapılacak şey, ictihad anlayışı çerçevesinde dinî
meselelere dair hükümleri ilmî esaslarla bağdaştırmak ve durmadan çalışıp fikir üretmektir.
İctihad kapısının kapandığını söylemek insanların sosyal ihtiyaçlarını görmemek demektir. Bu
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ihtiyacın karşılanması için bir yüksek ictihad meclisinin kurulması ve bütün mezheplerden
yararlanmak suretiyle problemlere çözüm getirecek ortak noktaların belirlenmesi bir zaruret
haline gelmiştir (Târîh-i İslâm, II, 651-668). Modern bilimleri okuyup bazı konularda şüpheye
düşen kişi seviyesi ne olursa olsun Ortaçağ’ın mantık ve birikimiyle ikna edilemez. Çünkü her
zamanın bir ihtiyacı ve her dönem insanının bir zihniyeti vardır. Eski devirlerin fikrî
ürünlerinin incelenerek doğru ve yararlı olanların alınması, sakıncalı görülenlerin
terkedilmesi, ahlâka ve gelişmeye uygun olmayanların ise değiştirilmesi gerekir. Bu da dini
ortadan kaldırıp yerine şüpheyi yerleştirmekle yapılamaz; zira toplumu ayakta tutan temelleri
yıkıp yeni temeller inşa etmek milletçe bir çeşit intihara teşebbüs etmektir. Şehbenderzâde,
dinin tebliğ ve tanıtımında kullanılan delillerin değerinden çok bunlardan hüküm çıkarma
şeklinin ve ifade tarzının önem taşıdığını belirtir. Dinde inanç esaslarının yanı sıra dinî
duygulara da sık sık vurgu yapar, bu yolla itikadî düşünceye yeni bir boyut kazandırmak ister.
Ayrıca kendisini vahdet-i vücûd ekolünün mensubu olarak tanıtır ve kelâmcıların metoduna
tam mânasıyla bağlı olmadığını kaydeder (Hangi Meslek-i Felsefîyi Kabul Etmeliyiz?, s. 4;
Huzûr-ı Akl u Fende, s. 126, 134-135, 146).
Şehbenderzâde, dönemin birçok âlimi gibi
istibdat olarak nitelendirdiği saltanata karşı meşrutiyeti savunmuş, bu sebeple İttihat ve
Terakkî Cemiyeti’ni desteklemiştir. Batı’ya karşı panislâmist yaklaşımı öne çıkarmış,
yayımladığı dergilerden birine İttihâd-i İslâm adını koyarak bu konudaki hassasiyetini
göstermiştir. Derginin ilk sayısında müslümanların dil ve ırk farklılıklarını bir tarafa bırakıp
birlik sağlamaları halinde iç meselelerini çözebileceklerini ve karşı karşıya kaldıkları dış
tehlikelerden korunabileceklerini, İslâm’daki kardeşlik prensibinin yanı sıra içinde bulunulan
dünya şartlarının da müslümanlar arasında birliği zorunlu kıldığını belirtir. Şehbenderzâde
bununla tam bir idarî bütünlükten ziyade “ittihâd-ı ictimâ-i İslâm” adını verdiği, birbirini
destekleyen farklı hükümetlerin varlığına imkân tanıyan toplumsal bir kaynaşmayı
kastediyordu. Kendisini bu görüşe yönelten sebeplerin başında Osmanlı Devleti içinde
milliyetçilik akımının hızla yayılması ve Balkanlar’da kopmalara yol açmasıydı. Osmanlıcılık
düşüncesinin gerektirdiği ittihâd-ı anâsır fikrini sürdürmenin imkânsızlığını gördüğünden
müslüman milletlerin devletten kopmaması için gayret gösteriyordu. Müslümanların iyice
zayıflayıp işgallere mâruz kaldıkları takdirde Kuzey Afrika’da olduğu gibi Batılı ülkelerin
esaretine mahkûm kalacaklarını düşünüyordu (Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa, s.
25-26). Bundan dolayı Fizan’da sürgünde bulunduğu sırada tanıdığı ve görüşlerinden
etkilendiği Senûsîler’in siyasî mücadelelerini ve ıslahatçı düşüncelerini takdir etmiş, ilk
kitabını onlar hakkında yazmıştır.
Osmanlılar’ın ağır buhranlar yaşadığı ve siyasî krizlere girdiği bir dönemde bütün
meselelerle ilgilenen ve çeşitli engellemelere rağmen fikirlerini ortaya koymaktan
vazgeçmeyen Şehbenderzâde din, gelenek ve modernleşme arasındaki gergin ilişkileri kendi
içinde yaşayan, bunları çözümlemeye çalışıp eserlerine yansıtan bir fikir adamı olarak tarihte
yerini almıştır.
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Uygulamalar
1.
Şehbenderzâde ile dönemindeki
aralarında ne gibi farklar görüyorsunuz?

diğer

düşünürleri

karşılaştırdığınızda
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Şehbenderzâde Ahmet Hilmi'nin hayatı, eserleri ve fikirleri ile ilgili
bilgiler verilmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi nesir hayatında önemli bir yeri olan haftalık
"Hikmet" dergisini çıkarmıştır?
a.
Ahmet Nâim
b.
İzmirli İsmail Hakkı
c.
Bahâ Tevfik
d.
Şehbenderzâde
e.
İsmail Fennî
2.
Aşağıda verilenlerden hangisi Şehbenderzâde'nin iç huzurunu arayan bir
gencin manevi seyahatini anlatan felsefi romanıdır?
a.
Amâk-ı Hayal
b.
İlm-i Ahval-i Ruh
c.
Akvâm-ı Cihan
d.
Vay Kız Bekçiyi Seviyor
e.
İstibdâtın Vahşetleri Yahut Bir Fedainin Ölümü
3.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Şehbendezâde'nin fikirleri için kullandığı
yöntemlerden biridir?
a.
Materyalizm
b.
Enerjitizm
c.
Pragmatizm
d.
Eklektizm
e.
Naturalizm
4.
Aşağıda Şehbenderzâde ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a.
Baha Tevfik ile birlikte materyalist felsefeyi desteklemiştir.
b.
Batı kültürünü olduğu gibi içselleştirmeyi savunur.
c.
Toplumun gelenek ve göreneklerinin geride bırakan bir modernleşme
anlayışını sürdürür.
d.
Batı toplumu hem maddi hem de manevi anlamda mükemmel bir toplumdur.
e.
"Ne taassup ne de kötü taklit" sloganını benimseyerek dini duygularla ilmi
prensipleri bağdaştırmayı savunur.
5.
Şehbenderzade materyalist felsefeyi eleştirirken hangi Batılı filozoftan
etkilenmiştir?
a.
Henri Poincare
b.
Henri Bergson
c.
William James
d.
J. Stuart Mill
e.
Gabriel Marcel

Cevaplar: 1) D, 2)A , 3)D , 4) E, 5)A
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11. ZİYA GÖKALP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ziya Gökalp-Hayatı
11.2. Eserleri
11.3. Edebî Yönü
11.4. Din Anlayışı
11.5. Ziya Gökalp'in Sosyolojisi
11.6. Gökalpçi Düşüncenin Epistemolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Hars ve mefkûre kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Sosyoloji'nin Türkiye'ye girişi hakkında neler biliyorsunuz?
Ziya Gökalp hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp'in hayatı,
eserleri ve düşüncelerini
değerlendirebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar







Medeniyet
Hars
Sosyoloji
Din
Mefkure
Türkçülük
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Giriş
Bu bölümde Türk düşüncesinin en önemli düşünürlerinden Ziya Gökalp'in hayatı,
eserleri, edebî yönü, düşüncesi, din anlayışı ve sosyolojisi ile ilgili bilgiler verilip
değerlendirmeler yapılacaktır.
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11. Ziya Gökalp11

(1876-1924)

11.1. Hayatı
23 Mart 1876’da Diyarbekir’de doğdu. Asıl adı Mehmed Ziya’dır. Bilinen en eski
ceddi, Diyarbekir’in kuzeydoğusundaki Çermik sancağı eşrafından olup XVIII. yüzyıl
ortalarında Diyarbekir’e yerleşmiş olan Hacı Ali Ağa’dır. Gökalp’in babası, Diyarbekir
vilâyet evrak müdürlüğü ve nüfus nâzırlığında bulunan Tevfik Efendi, annesi Diyarbekirli
Piriççizâdeler’den Zeliha Hanım’dır. Tevfik Efendi’nin dedesi Hacı Hüseyin Sâbir’in
Diyarbekir’de müftülük görevinde bulunmasından dolayı aile Müftüzâdeler diye
anılmıştır.
Mehmed Ziya, yakınlarındaki iki ayrı mahalle mektebinde üç yıl okuduktan sonra
Diyarbekir Askerî Rüşdiyesi’ne girerek 1890 yılında buradan mezun oldu. Bir yıl kadar özel
öğrenim gördü; ardından yeni açılmış olan Diyarbekir Mülkî İdâdîsi’nin ikinci sınıfına kabul
edildi. Dördüncü sınıfa geçtiği zaman yedi yıla çıkarılan idâdî programında, daha önce
gördüğü dersleri tekrar etmek zorunda kalacağı için öğrenimine İstanbul’da devam etmek
düşüncesiyle tasdiknâme aldı (1894). Aile büyüklerinin İstanbul’a gitmesini engellemeleri
diğer ruhî sıkıntılarına eklenince başına bir kurşun sıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Sağlığına kavuştuktan sonra ailesinden habersizce İstanbul’a gitti ve Mülkiye Baytar Mektebi Âlîsi’ne kaydoldu (1895). Bu mektebin dördüncü sınıfına geçtiği yılın yaz tatilinde
Diyarbekir’de iken gizli toplantılara katılmak, izinsiz cemiyet kurmak ve zararlı yayınları
okumakla suçlanarak tevkif edildi (1898). Bir müddet sonra serbest bırakılıp İstanbul’a
döndüyse de okula alınmadı; ayrıca muhakeme edilmeden on ay Taşkışla’da, iki ay da
Mehterhâne Hapishanesi’nde yattı. Böylece baytarlık eğitimi tamamlanmadan sona ermiş
oluyordu. 1900 yılı baharında Diyarbekir’de ikamete mecbur edildi. Aynı yıl, geleneksel
ilimlerde kendisinden faydalandığı amcası Hacı Hasib Efendi’nin kızı Vecihe Hanım’la
evlendi. Kısa süreli memuriyetlerde bulundu; bir ara askerî rüşdiyede Fransızca muallimliği
yaptı.
Meşrutiyetin ilânından sonra, esasen öteden beri ilgilendiği ve taraftarı olduğu İttihat
ve Terakkî’nin Diyarbekir şubesini kuran (22 Ekim 1908) Mehmed Ziya aynı yıl fırkanın
bölge müfettişi oldu. 18 Eylül 1909’da Selânik’te toplanan kongreye Diyarbekir delegesi
olarak katıldı ve merkez heyeti üyeliğine seçildi. 1910’da Diyarbekir maarif müfettişi oldu.
Daha sonra ailesini de alarak Selânik’e giden Gökalp, burada yeni açılan Selanik İttihat ve
Terakkî Mekteb-i Sultânîsi’nde kendi teklif ettiği programa göre Türkiye’de ilk defa sosyoloji
dersleri vermeye başladı (1911). Ancak Balkan savaşları başlayınca İstanbul’a dönmek
zorunda kaldı. 1912 Martında yenilenen Meclis-i Meb‘ûsan seçimlerinde Ergani Madeni
mebusu oldu. Aynı yılın ağustosunda meclis feshedilince önce Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye
Medresesi’nde ve Dârü’l-muallimât’ta, ardından Dârülfünun’da içtimaiyat dersleri verdi
(1913-1919). Bu arada Maarif Vekâleti Fenn-i Terbiye Encümeni üyesi oldu. I. Dünya Savaşı
11

M. Orhan Okay, Ziya Gökalp, DİA, XIV, 1996, 124-128; Süleyman Hayri Bolay, Ziya Gökalp (Din Anlayışı),
a.y., 128-131; Suat Anar, Ziya Gökalp (Sosyolojisi), a.y., 134-137.
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mağlûbiyeti ve İstanbul’un İngilizler tarafından işgali üzerine tevkif edildi (28 Ocak 1919).
Bir süre Bekir Ağa Bölüğü’nde tutuklu kaldı; arkasından savaş ve katliam suçlarından
yargılanarak birçok Osmanlı aydını ve subayı ile birlikte önce Limni adasına, daha sonra
Malta’ya sürüldü. İki yıl dört ay devam eden sürgün hayatının 19 Mayıs 1921’de sona ermesi
üzerine Türkiye’ye dönen Ziya Gökalp, bir süre Diyarbekir’de kaldıktan sonra Ankara
hükümetinin Maarif Vekâleti İlim Encümeni üyesi (1921), ardından da Telif ve Tercüme
Heyeti reisi oldu. 11 Ağustos 1923’te toplanan II. Büyük Millet Meclisi’ne Diyarbekir
mebusu olarak katıldı. Bu arada sağlığının bozulması ve Ankara’da tedavisinin güçleşmesi
üzerine kaldırıldığı İstanbul Fransız Hastahanesi’nde 25 Ekim 1924’te öldü. Resmî cenaze
töreninden sonra Divanyolu’nda Sultan Mahmud Türbesi’nin hazîresine defnedildi.
Son devir fikir hayatının önemli şahsiyetlerinden olan Gökalp, bilgisini ve kültürünü
çocuk yaşlarından başlayarak aile içinden, okullardan, hocalarından, siyasî çevresinden ve
nihayet Doğulu ve Batılı fikir adamlarının eserlerinden elde etmiştir. Geniş ve münevver bir
aile içinde yetişmiştir. Hem anne hem baba tarafında kadılık ve müftülük yapmış, şiir yazmış,
divan sahibi erkekler, okumaya meraklı kadınlar vardı. Babası Tevfik Efendi, memuriyetinin
yanı sıra Diyarbekir vilâyet gazetesinin başmuharrirliğini yapmış, Diyarbekir Salnâmesi’nin
neşrinde hizmetleri geçmiş ve buraya şehirle ilgili yazılar yazmıştır. Dönemindeki fikir
hareketlerini yakından takip eden Tevfik Efendi, Nâmık Kemal’in öldüğünü haber aldığı gün
örnek bir vatanperverin kaybından duyduğu acıyı on üç yaşındaki oğlu ile paylaşmak, ona da
hissettirmek istemiştir. Ayrıca oğluna hem Doğu hem Batı ilimlerini ve dillerini öğrenmesini,
bunları mukayese ve telif etmesini telkin etmiştir (Gökalp, “Babamın Vasiyeti”, Küçük
Mecmua, nr. 17, 25 Eylül 1338/1922, s. 1-3). Ziya Gökalp’in medrese kültürüyle yetişmiş
amcası Hacı Hasib Efendi de ona Arapça ve Farsça’nın yanında tasavvuf ve kelâm dersleri
okutmuştur. Eski bir Diyarbekir taş konağı olan evlerinde basma, yazma divan ve halk şiiri,
halk hikayeleriyle diğer kitap, gazete ve dergilerden oluşan oldukça zengin bir kütüphaneyi de
hazır bulan Gökalp küçük yaşta kitap meraklısı olmuştu. İdâdîde bir taraftan Gazzâlî, Fârâbî,
İbn Rüşd, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ gibi İslâm düşünürlerini ve ilerletmeye çalıştığı
Fransızca’sı ile Batı kültürünün önemli kitaplarını okurken bir taraftan da Léon Cahon,
Süleyman Paşa ve Ahmed Vefik Paşa’nın Orta Asya Türk tarihiyle ilgili kitaplarını
inceliyordu. Böylece Doğu ve Batı kültürüne milliyetçilik duyguları da eklenirken,
kendisinden yaşça daha büyük olan ve şehirdeki kolera salgını sebebiyle o sıralarda geçici
görevle Diyarbekir’de bulunan (Kasım 1894-Şubat 1895) Doktor Abdullah Cevdet, Gökalp’in
düşüncelerine farklı bir istikamet vermiştir. Aile büyüklerinin materyalist ve ateist olarak
bildikleri Abdullah Cevdet’le görüşmesini yasaklamalarına rağmen onunla yakınlık kuran
Ziya Gökalp, böylece Fransız pozitivistlerini ve sosyologlarını onun tavsiye ettiği eserlerden
tanımış, Athéisme adlı bir kitap ise zihnini iyice bulandırmıştır. Abdullah Cevdet kendisine
ayrıca siyasî düşünceler de aşılıyor, İstanbul’da istibdada karşı meşrutiyetçi faaliyetlerin
bulunduğunu haber veriyordu. Hatta Abdullah Cevdet onu, henüz gelişme halinde bulunan
gizli İttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne üye kaydetmiştir.
Aynı yıllarda Diyarbekir belediye
tabibi olan ve idâdîde târih-i tabiî dersleri veren Yorgi Efendi de genç Ziya üzerinde tesir
bırakan diğer bir mühim şahsiyettir. Bir Ortodoks Rum olan Yorgi, ona milliyetçilik fikirleri
aşılaması, sosyolojinin önemini kavratması ve Yunan filozoflarını tanıtması yanında hayatı ve
kâinatı mekanik bir sistemden ibaret gösteren ilkel materyalist fikirler de telkin etmişti.
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Gökalp’in, “Ben neyim? Bir hayat makinesi / Beni tahrîke zenberek lâzım / Odur ancak
hayâtıma nâzım / Zenberek: Kâinat makinesi” gibi o yıllarda yazıp yayımlamadığı şiirleri bu
düşüncelerin mahsulüdür. Böylece Ziya Gökalp, devrin birçok Osmanlı aydını gibi
memleketin fikrî ve içtimaî hayatında bir inkılâp yapılmasının zorunlu olduğu şeklinde
radikal düşüncelere sahip olmuştu. Ancak bu arada bir taraftan da materyalist-pozitivist
fikirlerin sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için kelâm ve tasavvuf kitaplarına sarılıyor,
bunları da tatmin edici bulamıyordu (Gökalp, “Hocamın Vasiyeti”, Küçük Mecmua, nr. 8, 2
Teşrînievvel 1338/1922, s. 1-5). İntihar teşebbüsü bu buhranlı yılın sonuna doğru vuku
bulmuş, tedavisi de Abdullah Cevdet tarafından yapılmıştı.
İstanbul’da Baytar Mektebi’nde yatılı öğrenci olunca hem okumak hem de fikrî ve
siyasî faaliyetlerde bulunmak için daha verimli bir zemin bulmuştu. Çoğu Fransızca olmak
üzere felsefe, psikoloji, sosyoloji ve pedagoji kitapları okuyor, bunlardaki bilgileri İslâmî
müktesebatıyla karşılaştırıyordu. Kendisinden bir müddet sonra İstanbul’a gelen Doktor Yorgi
Efendi’yi bulmuş ve onunla sık sık görüşmeye başlamıştı. Doktor Yorgi’nin tavsiyeleri
doğrultusunda, Türkiye’de yapılacak bir inkılâbın Türk milletinin içtimaî hayatına, millî
ruhuna uygun olması, Kānûn-i Esâsî’nin de ‘Türk milletinin içtimaî bünyesine tevâfuk
etmesi”, bütün bunlar için de halkın yapısının sosyolojik ve psikolojik açıdan iyi tanınması
gerektiğine inanan Gökalp okumalarını bu alanlarda yoğunlaştırmaya başladı. Rusyalı
Türkler’den Hüseyinzâde Ali, İttihatçı İshak Sükûtî ve Doktor İbrahim Temo ile tanışması da
bu yıllarda olmuştur.
Baytar Mektebi’nden ayrılmasına sebep olan hapishane hayatının on ayını başka kitap
verilmediğinden Kur’ân-ı Kerîm okumakla geçiren Gökalp, bu dönemin, ruhî buhranlarından
“ebedî surette” kurtulmaya yettiğini söyler. Mehterhâne Hapishanesi’nde geçen iki ay içinde
de babasından ve “hocam” dediği Yorgi Efendi’den sonra kendisi için üçüncü vasiyetnâmenin
sahibi telakki ettiği Naim Bey adlı bir inkılâpçı ile karşılaşır (Gökalp, “Pîrimin Vasiyeti”,
Küçük Mecmua, nr. 19, 9 Teşrînisâni 1338/1922, s. 1-5). Naim Bey ona meşrutiyetin bir gün
muhakkak geleceğini, ancak aydınların ve milletin buna hazırlıklı olmadığını, bunun için
özellikle düşünürlere büyük görev düştüğünü telkin etmiştir.
Gökalp’in hapishane hayatını takip eden Diyarbekir’deki dokuz yıllık mecburi ikameti
daha disiplinli bir okuma programı ile geçer ve yazı hayatına da bu yıllarda başlar. Tesbit
edilen ilk yazıları, Diyarbekir vilâyet gazetesinde “Küçük Seyahat” umumi başlığı altında
şehrin semtlerini tanıtan beş yazılık bir seridir (2 Mayıs-20 Haziran 1904). Aynı gazetede ve
daha sonra Peyman’da makaleleri ve şiirleri çıkar (1909).
Ziya Gökalp, İttihat ve Terakkî kongresi için gittiği Selânik’te kaldığı süre içinde
yazılarına Genç Kalemler dergisinde devam eder. İttihat ve Terakkî İdâdîsi’nde ve Beyaz
Kule’de toplanan gençlere “yeni lisan” akımı hakkında bilgi verir; ayrıca adlarını ilk defa
duydukları Durkheim, Fouillée, Tarde, le Bon gibi Fransız sosyologlarını tanıtır; bunları
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ile karşılaştırır. Gökalp İstanbul’a döndüğü zaman fikirlerine değer
verilen, itibarlı bir hoca olmuş, iktidarda bulunan İttihat ve Terakkî’nin uzun zaman ideologu
olarak kalmıştır. Bu sırada fırkaya medreseler, evkaf ve meşihat dairelerinin ıslahı hakkında
rapor ve lâyihalar vermiş; Yûsuf Kemal’le beraber İktisad Cemiyeti’ni kurmuş; Türk Yurdu,
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Halka Doğru, Türk Sözü, İslâm Mecmuası, İktisâdiyyat Mecmuası, İçtimâiyyat Mecmuası,
Millî Tetebbûlar Mecmuası, Muallim, Yeni Mecmua gibi yayın organlarında yazılar yazmış;
Kızıl Elma ve Yeni Hayat adlı şiir kitaplarıyla Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak
başlıklı kitabının nüvesi olan makaleleri de tefrika halinde bu yıllarda çıkmıştır. Bu yoğun
yazı hayatı Gökalp’in Malta’ya sürülmesiyle sekteye uğrar. Bununla beraber Malta’da ikamet
ettiği Polverista Kışlası’nda ve diğer karargâh mekânlarında nisbeten serbest imkânlardan
faydalanarak sürgünlerin isteği üzerine Türk tarihi, Türk medeniyeti, devlet teşkilâtı gibi
konular üzerinde konferanslar verir.
Dârülfünun’daki odasından alınarak tevkif edilen Gökalp’e, İstanbul’a dönüşünde eski
kürsüsünü teklif eden olmamış, İttihatçılar’ı bertaraf etme düşüncesinde olan Ankara
hükümeti de onu sıcak karşılamamıştır. Diyarbekir’e gitmek mecburiyetinde kalan Gökalp
burada Küçük Mecmuayı neşre başladı. Otuz üç sayı çıkan dergide fikrî, felsefî yazıları ve
şiirleri yanında yeni rejimi destekleyen makaleler de yazdı. Diyarbekir Gençlik Derneği’nde
ve mekteplerde dersler, konferanslar verdi. Ankara’da çıkan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine
de yazılar yazıyordu. 1923 yılı Mart ayında Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Encümeni reisi
olunca Küçük Mecmua’yı bıraktı ve Ankara’ya gitti. Türk Töresi ve Türkçülüğün Esasları bu
kısa döneminin mahsulüdür. Ölümünden sonra yayımlanacak olan Türk Medeniyeti
Tarihi’nin çalışmalarını da bu sırada yürüttü.
Birinci meclisin feshedilip yeni seçimlere gidileceği aylarda Gökalp Atatürk’ün
isteği üzerine Hâkimiyet-i Milliye gazetesine bir seri yazı yazdı. Bu makaleler Halk
Fırkası’nın (Cumhuriyet Halk Partisi) kuruluşunda ve hazırlık çalışmalarında yararlı olmuştur.
Ayrıca Atatürk’ün dokuz umde olarak tesbit ettiği parti programını Gökalp Doğru Yol adlı bir
el kitabıyla desteklemiş ve bu umdelerin sosyolojik açıklamalarını yapmıştır. İkinci meclise
Diyarbekir mebusu olarak giren Gökalp, ölümüne kadar geçen kısa sürede Türkiye Büyük
Millet Meclisi Maarif Encümeni’nde çalışmıştır.
Mizaç itibariyle mahçup, sessiz ve
mütevazi, şöhret yaptıktan sonra bile kendisiyle ilk karşılaşanları şaşırtacak kadar durgun,
suskun ve sıkılgan olan Ziya Gökalp’in dost meclislerinde heyecanlı, sürükleyici
konuşmalarıyla ilgi odağı teşkil ettiği yakınları tarafından ifade edilmiştir. M. Fuad Köprülü
onun kuvvetli bir hafızaya, Doğu ve Batı hakkında geniş ve sağlam bilgilere sahip olduğunu
söyler.
İlk yazılarında Ziya, Ziyaeddin, Mehmed Ziya, Hüseyin Vedad, Tevfik Sedad,
Mehmed Mehdi, Mehmed Nâil, Demirtaş, Celâl Sâkıb takma adlarını kullanan yazar, Genç
Kalemler dergisinde çıkan (nr. 14, Kânunusâni 1327/Şubat 1911) “Altın Destan”
manzumesinde Gök Alp imzasını kullanmış, bu tarihten sonra da hemen bütün eserlerinde
Ziya Gök Alp adını tercih etmiştir (Celâl Sâkıb ve Gök Alp adları Ali Canip [Yöntem]
tarafından da bir süre kullanılmıştır).
Ziya Gökalp ölümünden sonra da ilgi odağı olma
özelliğini korumuştur. Hususi veya resmî çevrelerce kendisi için çeşitli vesilelerle ihtifaller
düzenlenmiş, konferans ve ilmî seminerlerde fikirleri ele alınmış, dergiler özel sayılar
çıkarmış, böylece hakkında en çok yayın yapılan fikir adamlarından biri olmuştur.
Doğumunun 100. yılında (1976) Kültür Bakanlığı bütün kitaplarını, gazete ve dergilerde
kalmış yazılarını gerekli açıklama, fihrist ve sözlüklerle beraber bir koleksiyon halinde
yayımlamıştır. Ayrıca Şevket Beysanoğlu tarafından Ziya Gökalp adıyla Ankara’da bir
araştırma, inceleme ve yorum dergisi çıkarılmaktadır (Kasım 1974-Ocak 1996, 79. sayı).
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Diyarbakır’daki doğduğu ev, 23 Mart 1956’da kendisinden ve ailesinden kalan bazı eşya ve
belgelerin sergilendiği bir müze (Ziya Gökalp Müzesi) haline getirilmiştir.

11.2.Eserleri
Ziya Gökalp’in kitapları ölümünden sonra orijinal veya sadeleştirilmiş şekilleriyle pek
çok defa yayımlanmıştır. 1. Şakî İbrâhim Destanı (Diyarbekir 1324; Şakî İbrâhim Destanı ve
Bir Kitapta Toplanmamış Şiirler, İstanbul 1976). Gökalp’in şahit olduğu yakın tarihe ait bir
olayın hikâyesidir. Diyarbekir’e hâkim Hamidiye Alayı’nın kumandanı İbrâhim Paşa görevini
kötüye kullanarak şehir ve köyleri yağmalayıp insanlara zulmetmektedir. Bunun üzerine halk
sarayı zorlamak için 1905 ve 1907’de olmak üzere iki defa telgrafhâneyi işgal eder. Neticede
zalimlerin cezalandırılması vaadiyle ayaklanma sona erer. Her biri üçer mısralık 110 bendden
meydana gelen destan hece vezniyle yazılmıştır. 2. Rusya’daki Türkler Ne Yapmalı? (İstanbul
1918). On altı sayfalık bu küçük risâle aynı yıl Yeni Mecmua’nın otuz sekizinci sayısında
yayımlanmıştır. 3. İlm-i İctimâ Dersleri (İstanbul 1329 [taş bs.]; Tamamlanmamış Eserler,
Ankara 1985, s. 3-45). Gökalp’in Dârülfünun’da verdiği derslerin öğrenciler için forma forma
basılmasıyla oluşan bu eserde genel sosyoloji konuları, sosyal olaylar ve tarifler verilmiştir. 4.
Kızıl Elma (İstanbul 1330; Ankara 1976). Aralarında “Turan”, “Kızıl Elma”, “Alageyik”,
“Altın Destan’ın da bulunduğu yirmi yedi şiir “Turan”, “Masallar”, “Koşmalar” ve
“Destanlar” olmak üzere dört bölümde verilmiştir. 5. İlm-i İctimâ (İstanbul 1332/1916 [taş
bs.]; Tamamlanmamış Eserler, Ankara 1985, s. 49-70). Sosyoloji ilminin kuruluşundan ve
bazı sosyologlardan bahsedilmektedir. 6. Yeni Hayat (İstanbul 1918; Ankara 1976).
Gökalp’in Türkçülük programına dahil din, ilim, vatan, millet, ahlâk, vazife, dil, kadın,
medeniyet, sanat, İslâm birliği, aile, devlet gibi konu ve kavramları açıklayan didaktik
karakterde otuz iki parça manzumesini ihtiva etmektedir. 7. Türkleşmek, İslâmlaşmak,
Muâsırlaşmak (İstanbul 1918; Ankara 1976). 1329-1330 yılları arasında Türk Yurdu
dergisinde sekiz sayı tefrika edildikten sonra kitap haline getirilen eserde Türkçülük
programının önemli konuları bulunmaktadır. Gökalp’in doktrininde yer alan hars, medeniyet,
Türklük, mefkure, millet, turan, İslâmiyet gibi kavramlar felsefe ve sosyoloji açısından ele
alınmış, sonuçta Türklük, Müslümanlık ve çağdaş olma kavramlarının birbiriyle çelişmediği
belirtilmiş, bunların telifi halinde Türk milletinin yüceleceği ümidi telkin edilmiştir. 8. Türk
Töresi (İstanbul 1339, 1976). Töre kavramının mânası ve Türk töresinin ne olması gerektiği
üzerine tarif ve açıklamalarla başlayan kitap eski Türkler’de din, il dini, ilhanlık dini, eski
Türk kozmogonisi ve menkıbeleri, aşk masalları ve Türk destanlarında çeşitli bilgiler
bölümleriyle devam eder. 9. Altın Işık (İstanbul 1339/1342; Ankara 1976). Yedisi mensur,
sekizi manzum olmak üzere on beş halk masalı ile “Alparslan” adlı kısa manzum bir piyesi
ihtiva eden kitap, halk kültürünün işlenmesiyle millî bir edebiyatın meydana getirilebileceğini
göstermek için kaleme alınmıştır. 10. Doğru Yol. Hâkimiyet-i Milliye ve Umdelerin Tasnif,
Tahlil ve Tefsiri (Ankara 1339, 1976). Halk Fırkası’nın kuruluşu sırasında ortaya atılan dokuz
umde programını ve bunların alt konularını teşkil eden otuz sekiz umdeyi açıklayan kitap bir
siyasî parti programı hüviyetindedir. 11. Ala Geyik (İstanbul, ts.). Çocuk Dünyası mecmuası
yayını olarak çıkan ve çocuklar için resimlendirilen kitapta Kızıl Elma’da yer alan “Alageyik”
ve “Kurt ile Ayı” manzumeleri bulunmaktadır. 12. Türkçülüğün Esasları (Ankara 1339;
İstanbul 1976). Gökalp’in başından beri tasavvur ettiği ve önceki kitap ve makalelerinde yer
yer ortaya koyduğu Türkçülük düşüncesinin yeni Türkiye Cumhuriyeti ve ilk inkılâp
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teşebbüsleri karşısında az çok değiştirilmiş ve tekâmül etmiş programı olarak onun en önemli
kitaplarının başında gelir. “Türkçülüğün Mahiyeti” başlıklı nazarî bölümle “Türkçülüğün
Programı” başlıklı amelî bölüm olmak üzere iki kısımda Türkçülüğün tarihi, tarifi, hars ve
medeniyet, millî vicdan, millî tesânüd meseleleriyle dilde, estetikte, ahlâkta, hukukta, dinde,
iktisatta, siyasette, felsefede Türkçülük konuları ayrıntılarıyla işlenmiştir. 13. Türk
Medeniyeti Tarihi (İstanbul 1341, 1976). Gökalp’in son yıllarında meşgul olduğu, ölümünden
sonra basılabilen bu kitap onun en ciddi çalışmalarındandır ve dönemi için olduğu kadar
günümüzde de bazı konuları ile önemini korumaktadır. Uzunca bir girişten sonra
İslâmiyet’ten önce Türk dini, ilim ve felsefesi, devlet teşkilâtı, ailesi ve iktisadî yapısı olmak
üzere beş ana bölüme ayrılan kitap, kapağındaki nota göre lise sınıflarında okutulmak üzere
hazırlanmıştır. “Birinci Kısım” kaydından, kitabın İslâmiyet’ten sonraki bölümlerinin de
düşünüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu eserler, Gökalp’in sağlığında kendisi tarafından tertip ve
tanzim edilerek yayımlanmış veya yayıma hazır hale getirilmiştir. Ölümünden sonra ise halk
masallarıyla beraber bütün şiirleri Fevziye Abdullah Tansel tarafından notlar ve açıklamalarla
birlikte Ziya Gökalp Külliyâtı-I: Şiirler ve Halk Masalları adıyla yayımlanmıştır (Ankara
1952). Tansel ayrıca Gökalp’in sürgünde iken eşine ve kızlarına yazdığı 572 mektubu Ziya
Gökalp Külliyâtı-II: Limni ve Malta Mektupları adı altında neşretmiştir (Ankara 1965).
Şevket Beysanoğlu, kitapları dışında kalan şiirlerini Şakî İbrâhim Destanı ve Bir Kitapta
Toplanmamış Şiirler başlığı altında neşretmiş (İstanbul 1976), Dârülfünun’da verdiği ders
notlarıyla diğer notlarını Tamamlanmamış Eserler adıyla bir araya getirerek yayımlamıştır
(Ankara 1985). Gökalp’in Malta adasında iken verdiği konferansların muhtemelen
sürgünlerden biri tarafından tutulan notları da Fahrettin Kırzıoğlu tarafından düzenlenerek
Malta Konferansları adıyla neşredilmiştir (Ankara 1977). Kitaptaki dört konferans metni,
Gökalp’in basılı eserlerinde işlemediği konuları da ihtiva etmesi bakımından
önemlidir.
Ziya Gökalp’in doğumunun 100. yılı münasebetiyle yayımlanan koleksiyon
içinde kitaplarının yeni basımlarından başka dergi ve gazetelerde kalan makaleleri de
derlenmiştir. Böylece ilk kalem tecrübelerinden son günlerine kadar yazdığı yazıların
tamamına yakını Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan aşağıdaki koleksiyon içinde yer
almış bulunmaktadır: Makaleler I: Diyarbekir, Peyman, Volkan gazeteleri (haz. Şevket
Beysanoğlu, İstanbul 1976). Makaleler II: Genç Kalemler, Türk Yurdu dergileri, Dârülfünun
Edebiyat Fakültesi Mecmuası (haz. Süleyman Hayri Bolay, Ankara 1982). Makaleler III:
Millî Tetebbûlar Mecmuası (haz. M. Orhan Durusoy, Ankara 1977). Makaleler IV: İslâm,
İktisad, İçtimâiyat, Şâir, Halka Doğru mecmuaları (haz. Ferit Ragıp Tuncor, Ankara 1977).
Makaleler V: Muallim, Yeni Mecmua (haz. Rıza Kardaş, Ankara 1981). Makaleler VI:
(yayımlanmadı). Makaleler VII: Küçük Mecmua (haz. M. Abdülhalûk Çay, Ankara 1982).
Makaleler VIII: Halka Doğru, İslâm, İktisadiyat, Bilgi, İçtimâiyat, Şâir mecmuaları (haz. Ferit
Ragıp Tuncor, Ankara 1981). Makaleler IX: Yeni Gün, Yeni Türkiye, Cumhuriyet gazeteleri
(haz. Şevket Beysanoğlu, Ankara 1980). Küçük Mecmuada “Türk Devleti’nin Tekâmülü”
genel başlığı altında yazdığı yirmi iki makale de Kültür Bakanlığı’nca aynı adla
yayımlanmıştır (Ankara 1981).

11.3.Edebi Yönü
II. Meşrutiyet sonrası siyaset ve fikir akımları arasında önemli bir yere sahip olan
Ziya Gökalp aynı dönem edebiyatı için de dikkate değer bir isimdir. Bir edebiyatçı olarak
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Gökalp’i iki açıdan değerlendirmek gerekir: Şiirleri ve diğer edebî yazıları, edebiyat üzerine
görüşleri.
Yeni Hayat adlı eserinin başında kendisinin de belirttiği gibi “şiirin değil şuurun
hâkim olduğu” bir devri yaşadığı için Gökalp’in şiirlerini bir ideolojinin, bir fikir sisteminin
programını aksettiren metinler olarak görmek gerekir. Esasen II. Meşrutiyet’ten sonra ortaya
çıkan bütün fikir akımları değişik nisbetlerde edebî eserlere yansımıştır. Mehmed Âkif,
Tevfık Fikret, Abdullah Cevdet, Mehmed Emin (Yurdakul) gibi Ziya Gökalp de şiirlerini ileri
sürülen fikirlerin okuyucu üzerinde daha güçlü bir tesir bırakacağı düşüncesiyle kaleme
almıştır. Aralarında destan, manzum hikâye ve halk masalları tarzında uzun parçaların da
bulunduğu bütün şiirlerinin sayısı 130 kadardır. Bunlardan aruzla yazılmış olanları on beşi
bulmaz. 1911 tarihli “Turan” manzumesinden sonra aruz veznini tamamen bırakmış olduğu
bilinmektedir. Böylece şiirlerinin büyük kısmını “Türk millî vezni” dediği heceyle yazmıştır.
İlk şiiri olarak bilinen “İhtilâl Şarkısında ve gazel tarzındaki denemelerinde Nâmık Kemal’in,
aruzla yazdığı diğer şiirlerinde Servet-i Fünûncular’ın tesiri görülür. Heceyle yazmaya
başladığı zaman ise önünde Mehmed Emin’in örnekleri vardı. Bu bakımdan çoğunda onun
tesiri hissedilir. Bu şiirler genel olarak estetik bakımdan kusurludur. Gereksiz uzatılmış
ibareler, sığ bir nesir sentaksı, kafiyelerde zorlanma, hece duraklarındaki monotonluk bu
nazmın teknik ârızalarını gösterir. Bununla beraber Gökalp zamanla Mehmed Emin tarzının
dışına çıkmış, özellikle halk şiirinden gelen şekilleri kullandığı zaman monotonluktan
kurtulmuş ve daha başarılı olmuştur. Çocuk şiirleriyle “Tevhid” ve “İlâhiler’de nisbî bir
lirizme yükselir. Özellikle en büyük ideali olan Türklüğün yücelmesinden, büyük ve
mefkûrevî (idealist) düşüncelerden bahsettiği, kuru ve mantıkî didaktizmden sıyrılıp bir
duygu ve heyecan yoğunluğu ile yazdığı şiirlerinde bu lirizm hissedilir. Konu veya tema
olarak şiirleri Turan mefkûresini, Orta Asya Türk tarihini anlatanlar, savaş gücünü, millî
dayanışmayı güçlendirmek için kaleme alınmış hamâsî karakterde olanlar, toplumun çeşitli
meslek ve kesimlerinden bahsedenler, makale ve kitaplarındaki Türkçülük fikirlerini
tekrarlayan ve açıklayanlar olmak üzere birkaç grupta toplanabilir.
Gökalp’in Altın Işık
adlı eseri içinde, halk masallarından derleyip konu ve üslupta az çok değişiklik yaparak
yeniden kaleme aldığı nesir şeklinde yedi masal vardır. Aynı kitabın sonunda Malazgirt
Muharebesi’ni konu alan “Alparslan” adlı iki perdelik bir manzum piyes yer alır. Bunların
dışındaki bütün fikrî yazılarında, diğer makalelerinde ve kitaplarında Gökalp’in nesri
sanatkârane değil fakat sağlam ve açıktır.
Nesrinin ve özellikle şiirinin bu hususiyetleri
dikkate alınırsa Gökalp’in bir edebiyatçı olarak önemi şairliğinde değil, millî bir edebiyatta
şiir ve nesir türlerinin nasıl olması gerektiği konusunda açtığı çığırda ve bu edebiyatın teorik
alanına getirdiği bilgi ve görüşlerdedir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda ve diğer
yazılarında edebiyatın kaynağının halk kültürü olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Avrupa
milletlerinde olduğu gibi bizde de şairler ve yazarlar önce kendi halkının edebî mahsullerini
yakından tanımalı, daha sonra bunları “tehzîb” yoluyla gerçek sanat eseri haline getirmelidir.
Böylece Gökalp, edebiyatı ve özellikle halk edebiyatını sosyolojik bir vakıa olarak kabul
ediyor, asıl büyük edebî eserler için halk kültürünün kaynak teşkil etmesi gerektiğini ilk defa
ortaya atıyordu; bu fikirden hareket ederek hem yaşadığı bölgenin çevresindeki, hem de
Türklük coğrafyasının ulaşabildiği alanlardaki halk edebiyatı, destanlar, efsaneler üzerinde ilk
ilmî araştırmaları yapıyordu. Altın Işık’taki mensur ve manzum masallarla Dede Korkut’tan
alarak nazmettiği “Deli Dumrul” ve “Arslan Basat” parçaları bu uygulamalarına örnek teşkil
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eder. Gökalp ayrıca, ikinci bir kaynak olarak Batı edebiyatının klasik ve romantik büyük
eserlerinin okunmasını tavsiye eder. Edebiyatın dışındaki güzel sanatlar için de benzer
usulleri gösteren Gökalp’in, özellikle Türkçülüğün Esasları’nda Osmanlı şiiri ve mûsikisi
hakkında olumsuz kanaatler taşıdığı görülür.
“Yeni lisan” ve dilde sadeleşme hareketinin
içinde yer almış olan Ziya Gökalp’in bu konudaki fikirleri daha istikrarlı ve ılımlıdır. Ona
göre kavramların Türkçe’de bilinen karşılıkları varsa bunlar tercih edilmeli, yoksa Arapça
veya Farsça’sını kullanmaya devam etmelidir. Batı’dan gelen ilmî ve teknik terimler ya aynen
alınabilir veya Arapça türetme şekillerinden faydalanılarak yeni kelimeler yapılabilir. Bu
usulle Gökalp kendisinden önce başlamış olan bir yoldan giderek felsefe, antropoloji, etnoloji,
sosyoloji, folklor gibi alanlarda Batı kaynaklı terminolojiye Arapça karşılıklar bulmuştur.
“Hars, mefkûre, halkıyat, kavmiyat” gibi pek çok kelime Gökalp’in o dönemde Türkçe’ye
kazandırdıklarındandır. Onun dil ve edebiyat alanındaki Türkçülüğü, eksiklerine ve hakkında
yapılan tenkitlere rağmen yenileşmekte olan Türk dilinin ve edebiyatının gelişmesine hizmet
etmiş, millî edebiyat akımının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.

11.4. Din Anlayışı
Ziya Gökalp milliyetçi ve Türkçü hareketin fikir babasıdır; fakat özellikle
Cumhuriyetten önceki yazılarında dine de geniş yer vermiştir. Onun genel sosyolojisi
üzerinde görülen Durkheim tesiri geniş ölçüde din hakkındaki fikirlerine de yansımıştır.
Ancak Gökalp’in Durkheim’i körü körüne benimsemiş olduğunu söylemek doğru değildir.
Her şeyden önce Durkheim’e göre toplum hayatı dine dayanır. Bütün toplum müesseseleri
dinden çıkmıştır. İkinci olarak Durkheim, Auguste Compte’un üç hal kanununa dayanarak
toplumun artık pozitivist düşünce dönemine ulaştığına, dolayısıyla dinî birliğin geride
kaldığına ve tıpkı din gibi kutsallık taşıyan toplumun din birliğiyle ayakta tutulamayacağına
inanmıştır. Gökalp de bu iki temel fikri benimsemekle birlikte millî sosyolojiyi ilgilendiren
noktalarda bunlara tamamen sadık kalma ihtiyacını duymamıştır. Ayrıca Gökalp Durkheim’in
aksine, inanan bir insandı ve daima dinî ve tasavvufî hayatın etkisinde kalmıştır. Bu bakımdan
onun ruhunda din, özellikle İslâmiyet büyük yankılar uyandırmış ve zaman zaman da
çatışmalara sebep olmuştur (Güngör, s. 269). Gökalp’e göre kalp dinî, ahlâkî, bediî kıymetleri
anlar; onlardan vecd alır; akıl ise değerleri maddî kadrolara sokmaya çalışır ve bu işi
başaramayınca akıl ile kalp arasında bir mücadele başlar. Bu mücadelenin çeşitli
sonuçlarından söz eden Gökalp için en ideal sonuç akıl ile kalp arasında bir uzlaşmanın
sağlanmasıdır (Makaleler VIII, s. 33).
Gökalp önce dinin ferdî hayattaki rolünü ortaya
koyar ve dinin, insan ruhunda bıraktığı derin etkilerin önemini belirterek ferdî şahsiyetin
teşekkülünde baş faktör olduğunu savunur. Din kavramını incelerken de dinin mahiyetinin
ahlâk, estetik ve mantığın mahiyetinden üstün olduğunu ileri sürer. Çünkü ahlâk insanı
fazilete kadar yükselttiği halde din onu evliyalık makamına kadar çıkarabilir (Makaleler VII,
s. 22). Her çeşit dinî yaşayış (ramazan orucu, bayram âyinleri, cemaatle kılınan namazlar,
mevlidler, kandiller vb.) çocukluk yıllarından itibaren müslümanların ruhunda derin izler
bırakır. Bu izler ahlâkî ve estetik duyguların kaynağını teşkil eder.
Ziya Gökalp, 3 Temmuz 1922’de yayımlanan “Dine Doğru” başlıklı yazısında içtimaî
değerleri aşağıdan yukarıya iktisadî, ilmî, bediî, ahlâkî ve dinî şeklinde sıraladıktan sonra dinî
değerlerin “bütün mânevî kıymetleri câmi‘” olduğunu belirtir; bu sebeple de “mukaddes”
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kelimesiyle gösterilen bu değerleri en yüksek kıymet sayar. Gökalp’in din hakkındaki bu
hükmü, onun düşüncesinde çok önemli ve ayrıcalıklı bir yeri olan ahlâkın şerefini eksiltmez.
“Zira dinin en çok kuvvet verdiği şey ahlâktır. Peygamberimiz, ‘Ben ahlâkı itmam için
gönderildim’ buyuruyor. Bundan başka, bir şey mukaddes ise behemehal iyidir de. Hatta
diyebiliriz ki mukaddes iyiden daha iyi bir şeydir”.
Öte yandan dinin estetik bir yanı da vardır. Gökalp “Felsefeye Doğru” başlıklı
makalesinde, Hz. Ali ve Râbia el-Adeviyye’ye isnat ettiği, dinin bir bediî zevk tarafının da
bulunduğunu, ibadetlerin ruhî haz için yapılması gerektiğini vurgulayan bir sözü örnek
göstererek ibadetlerin en yükseğinin fayda gütmeyen ibadetler olduğunu, nitekim İslâm
inancına göre Allah’ın fiillerinde görülen vasıfların da aynı çıkar gütmezliği yansıttığını
hatırlatır. “Ahlâk-ı ilâhiyye ile tahalluk”u emreden hadis de dinî ahlâkın çıkar gütmezliğine
önemli bir delildir.
Kaynağı ve mahiyeti itibariyle normal hayatın üstünde olmakla birlikte din yine de
insanlar için gelmiştir. Bu bakımdan din kesin itikadları, feyizli ibadetleriyle ruhları vecd
içinde coşturur, birbirine bağlar ve içten bir saadet verir. İnsanı mânen besler, ona kalıcı
değerler kazandırır. Böylece din insanı medeniyetten de daha iyi tatmin etmektedir. Bundan
dolayı dinî duygu iman ve ibadetlerle daima güçlendirilmelidir. Bu duygu zayıflarsa herkesin
bu müesseseden beklediği sevgi, şefkat, vecd ve sürur da kaybolur.
Ziya Gökalp, inanan ve inandığını gizlemeyen bir kimse olduğu için dinî duygularını
çeşitli şiirlerinde ifade etmiştir. Ruhun huzur ve mutluluğunu maddî saadete tercih ettiğinden
dinî pratikler ve faaliyetler üzerinde dikkatle durmuş ve dinî terbiye ile ilgili bilhassa ezan,
namaz, oruç, zekât, bayram gibi konularda etkileyici çocuk şiirleri yazmıştır (Şiirler ve Halk
Masalları, s. 242-245). Ona göre prensip olarak en iyi din Allah’ı en çok sevdiren dindir (Ziya
Gökalp Külliyâtı II: Limni ve Malta Mektupları, s. 446). Allah’a inanan ve O’nu seven, O’na
tam bağlanan kişi ne öfkeli olur ne de bunalıma düşer. Çünkü bunlar iman zaafından ileri
gelir.
Gökalp imanı tarihi ve toplumları yürüten kuvvet olarak görür; milletleri ve
medeniyetleri yükselten odur. İman tarihe yansıyınca topluma da yansıması tabiidir. Gökalp
bu hususu şöyle belirtir: “Allah iradesini evvel-emirde umumun vicdanı sûretinde tecelli
ettirir, sonra bu umumi vicdan ilâhî kuvvetiyle fiile münkalib olur”. Böylelikle Gökalp’in
anlayışında ferdî iman cemiyete yansımakta, dinin fertlere verdiği kutsal gayeler ve ideallerin
gerçekleşme safhasına girmesiyle toplumların gelişmesi ve yücelmesi de mümkün olmaktadır.
Bu düşünceleriyle Gökalp dini, fertleri idealleri uğrunda severek ölüme sevkeden en güçlü
müessese ve millî kültürün temeli olarak görmektedir.
Onun sosyolojisinde dinin eğitim açısından da büyük önemi vardır. “Terbiye
noktainazarından en faydalı âmil dindir”. Zira dine göre ruh, bütün yetkinlikleri kendinde
toplayan ulûhiyyetin bir üflemesidir. Ruhta hem bir irade hem vazife mükellefiyeti hem de bu
mükellefiyetin müeyyidesi olmak üzere uhrevî mesuliyet şuuru vardır. Gökalp eğitimde ruh
terbiyesinin esas olduğunu belirtir, bunun için onun kirlerinden arınmasını zururi görür.
Çünkü ruhun aslî kaynağı Allah’tır; bu sebeple ruh O’ndan uzak bırakılmamalıdır. İnsan
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ayağını yere basmadan duramaz, ruhunu da Allah’a dayandırmadan yaşayamaz. Bu fikirler
dikkate alındığında Uriel Heyd’in, Gökalp’te “Tanrı inancının yerini ulusal inancın aldığını ve
ulusçuluğun bir din haline geldiğini” belirtmesi ve “Gökalp’in Tanrısı toplumdur” diyerek
onu ateist Durkheim ile aynı inançta göstermesinin (Türk ulusçuluğunun Temelleri, s. 66, 68)
isabetli olmadığı görülür.
Ziya Gökalp, A. Fouillée’den tanıdığı “kuvvet fikirleri” (idées-forces) kavramını
İslâm’da da aramış, bu bakımdan insanda yüksek meyiller uyandıran uhrevî itikadları “kuvvet
fikirleri” olarak nitelemiştir. Esasen Gökalp, İslâm hakkındaki yazılarında genellikle bu dinin
bütün esaslarında fert ve toplumu harekete geçiren, maddî ve manevî olarak gelişme,
olgunlaşma ve yükselmeye yönelten dinamik bir yapı göstermeye çalışmıştır. Dinî hayatın
insana küçüklükten itibaren şahsiyet kazandırdığını söyleyen Gökalp bu fikri geliştirerek şu
sonuca ulaşır: İmanı kuvvetli müminlerin “feragat ve sekînet’i daha fazla olduğu gibi
şahsiyeti de daha güçlüdür. Zayıf olanlarda durum aksinedir. Gökalp buradan farklı bir sonuç
çıkararak hayatlarında kuvvetli seciye gösterenlerin bu halini çocukken aldıkları sağlam dinî
terbiyeye bağlar. Çocukluğunda dinî terbiye almayanlar ise ölünceye kadar şahsiyetsiz
kalmaya, iradesiz ve seciyesiz yaşamaya mahkûmdurlar (Makaleler VII, s. 24).
Dua ve tevekkülden ayrılmayan ruha gam ve kasvetin giremeyeceğini söyleyen
Gökalp, tasavvufî hayatın ruh terbiyesindeki güçlü tesirine de dikkat çeker. Ferdin yüksek
şahsiyet sahibi olmasında dinin rolünü ortaya koyarken esas maksadı, bunu basamak yaparak
dinin cemiyet hayatındaki rolüne yeni bir açıklama getirmektir. Buna göre dinin rolü yalnız
fertlere şahsiyet vermekten ibaret değildir; cemiyetlere şahsiyet veren de dindir. Gökalp dinin
bu rolünü nasıl yerine getirdiğini araştırırken evliyalık ve peygamberlik kavramlarından
faydalanır. Peygamberler evliyadan üstün olup vahye mazhardırlar; onlar insanları bataklıktan
kurtarıp mutluluğa erdirmek için gönderilmiştir. Peygamberler semavî bir kitap ve kutsal bir
sünnetle gelirler; dinî bir teşkilât kurarak Hak’tan aldıkları her şeyi insanlara ve toplumlara
ulaştırıp onlara mal etmeye çalışırlar. Böylece her çeşit insan ve zümrenin bir iman ve ahlâk
birliği etrafında kaynaşmasını sağlarlar. Buradan yeni bir cemiyet tipi meydana getirerek bu
cemiyete nihaî kişiliğini verirler. Nitekim Hz. Peygamber de Araplar’ı derin bir câhiliyetten
kurtararak yüksek bir kültür ve medeniyete kavuşturmuştur; dolayısıyla yaydığı din insanlığın
büyük bir kısmının “nâzımı ve mürebbisi” olmuştur. Şu halde din toplumlara peygamberler
vasıtasıyla şahsiyet verir. Bunun yanında din bazı insanlara evliyalık derecesi kazandırarak
onları metanet, sabır, şefkat ve fedakârlıkta olağan üstü bir seviyeye yükseltir. Ne var ki
evliya denilen bu din mürşidleri sadece fertlere şahsiyet verirler. Bu bakımdan evliya ahlâk
kahramanlarının fevkinde olmakla birlikte onlardan daha üst mertebede cemiyetlere şahsiyet
kazandıran peygamberler vardır. Evliya da bağımsız kalmayıp peygamberlere tâbi olmuştur.
Gökalp, peygamberlerin bu tesirinin sebebini gönüllerinin Hak ile, kendilerinin halk ile
olmalarında bulmaktadır. Velîler de onları rehber edinirler. Bu ilkenin diğer insanlara ilham
ettiği temel formül de şudur: “Şeytanı ruhumuzdan kovmak, Allah’ı kalbimizde daima hazır
bulundurmak”. Velîler peygamberlere uyarak ölü vücutları değil ölü ruhları diriltmek
suretiyle fertlere şahsiyet ve dinamizm kazandırırlar. Bu tahlil ve tesbitlere bakarak Ziya
Gökalp’i Türkiye’de din sosyolojisinin kurucusu saymak, hatta buna bağlı olarak bir evliya
sosyolojisi ile peygamber sosyolojisinin habercisi olarak görmek mümkündür.
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Ziya Gökalp’in cevabını aradığı bir soru da şudur: Bir inanç sistemi içtimaî hayatta
bilhassa ahlâken nasıl bir eğitim vasıtası olabilir? Gökalp bunun cevabını bizzat peygamberin
kurduğu bir dinî teşkilâtta, “ümmet teşkilâtı”nda görür. Milliyetçiliğin hâkim olduğu bir
çağda ümmet gerçeği ortadan kalkmış değil midir? Gökalp, ölümünden iki yıl önce yazdığı
“Dine Doğru” başlıklı yazısında ümmet gerçeğinin devam ettiği kanaatinde olduğunu
söylüyordu. Çünkü Türk toplumunun milliyetinin Türklük, her Türk’ün milletlerarası bağının
da İslâmlık olduğunu düşünüyordu. Buna göre “dinî bir efkâr-ı âmme râbıtasıyla birleşerek
dinî bir velayete tâbi olan heyete ümmet denilir.” İptidaî toplumlarda yalnız ümmet hâkimdir,
devlet ve millet yapısı onlarda henüz ortaya çıkmamıştır. Gelişmiş bir cemiyette ise her üçü
de ayrı ayrı mevcuttur. Ümmetten devlet, devletten de millet doğmuştur (Makaleler VIII, s.
43-45). Gökalp Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak adlı kitabında (s. 53-56) İslâm
ülkeleriyle kültürel bağları güçlendirmek için bu görüşleri doğrultusunda hazırladığı bir
program da vermektedir. Gökalp İslâm terbiyesinden, hem uygulanacak usulleri hem de
çocukların İslâm akaidine göre yetiştirilmesini anlamaktadır. Buna millî terbiye ile asır
terbiyesi yardımcı olacaktır (Makaleler VIII, s. 13-15).
“Dinin İçtimaî Hizmetleri” adlı üç
ayrı yazısında Gökalp, dinin sosyal faydalarının gelişmiş cemiyetlerde aranması gerektiğini
belirtir. Ona göre din ibadetler ve itikadlardan ibaret olduğu için siyaset, iktisat, hukuk, sanat,
dil ve ilim müesseselerine karışmamalıdır. Dinin içtimaî hizmetlerinin sadece ibadet ve
itikadların dünyevî faydalarında aranması, bu faydaların da sadece manevî menfaatlerde
gözetilmesi gerekir.
Gökalp dinî âyinleri müsbet ve menfi diye ikiye ayırır. Menfi âyinler
(abdest, gusül, tahâret, kurban, hac, zekât vb.) müminin ferdiyetçi, bir başka ifade ile hayvanî
yapısından gelen nesnel arzulardan kurtulması amacına yöneliktir (Heyd, s. 100). Gökalp’e
göre bu ibadetler “âbidi az çok mukaddesleştiren” âyinlerdir (Makaleler VIII, s. 51). Müsbet
âyinler ise vakte bağlı olma, cemaatle icra edilme ve menfi âyinlerden sonra yerine getirilme
şartlarına bağlı olup bunlar beş vakit namaz, teravih, cuma ve bayram namazları ile oruçtur.
Dinin içtimaî hizmetleri esas olarak bu müsbet âyinlerle ortaya çıkar. Çünkü din dağınık
yaşayan fertleri belli zamanlarda toplayıp ruhları kaynaştırır ve böylece “te’sîs-i millet”
şeklinde içtimaî bir hizmette bulunur, millî vicdanı tesis eder. Esasen “ibadetlerin cemaatle
eda edilmesi, mukaddesleşmek için cemaatleşmek lâzım olduğuna binâendir”. Öte yandan
gerçek dindarlar aynı zamanda millî hamiyete sahip oldukları gibi hakiki milliyetperverler de
dinin sonsuzluğuna inanırlar.
Uriel Heyd’in, Ziya Gökalp’in bir sosyolog olarak döneminin sosyal şartları sebebiyle
ibadetlerin ahlâkî ve içtimaî muhtevalarına fazlaca önem veren tahlillerine dayanarak onun
“Tanrı’yı ülkünün bir simgesi” saydığı, bütün dinleri “sadece yaşamın bir simgesi
görünümünde” değerlendirdiği, insanlığın gelişmesinin en üst merhalesine varmasıyla “yavaş
yavaş bunlardan (ibadetlerden) vazgeçilmesi gerektiğini” ileri sürdüğü şeklinde sonuçlar
çıkarması (Türk Ulusçuluğunun Temelleri, s. 99-100), yine Gökalp’i ateist bir düşünür olarak
gösterme eğiliminin bir ürünü olup doğru değildir. Zira ibadetlerin formel özelliklerinin
ötesinde ahlâkî ve içtimaî amaçlı muhtevalarını tesbit etme gayreti “mesâlih, makāsıd,
hikmet-i teşrî” gibi isimler altında başta fıkıh ve tasavvuf olmak üzere çeşitli İslâmî ilimlerde
eskiden beri sürdürülmektedir. Gökalp’in dinin içtimaî tesirlerini sosyoloji metoduyla
incelemesi ise (Makaleler VIII, s. 51) onun döneminde daha çok önem kazanmış olan aynı
geleneğin bir devamı sayılmalıdır.
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Gökalp, 1911’de İslâm Mecmuası’nda yayımlanan “İçtimaî Usûl-i Fıkıh” başlıklı
yazısında, İslâm şeriatının kıyamete kadar her asrın şeriatı olarak kalacağına inananların bu
ağacın daima canlı ve verimli kalmasını kabul etmek zorunda olduklarını, çünkü “yaşamayan
ve yaşatmayan” bir kanunun hayatın düzeni olamayacağını ifade eder. Ona göre bundan,
fıkhın bir nas metodunun olduğu gibi bir de içtimaî metodunun bulunduğu sonucu çıkar.
Gökalp, “içtimaî usûl-i fıkıh” dediği bu metodun ancak fıkıhçılarla sosyologlar tarafından
kurulabileceği düşüncesindedir. Zira ilmî olarak sosyolojinin alanına giren örf, hukukun nasla
birlikte ikinci kaynağını meydana getirir; örf hem içtimaî kuralları hem de içtimaî vicdanı
oluşturur. Fıkıh ise vahiy ile birlikte içtimaî konulara da dayanır; yani İslâm şeriatı hem ilâhî
hem de içtimaîdir. Fıkhın vahye dayanan naklî esasları mutlaktır, tekâmül edemez; içtimaî
esasları ise sosyal bünyenin gelişmesine paralel olarak değişir. Hüsün-kubuh da “fevka’l-akl
ve içtimaî’dir. Gökalp, “içtimaî şeriat” dediği sosyal kanunların devamlı oluş ve değişim
içinde bulunduğunu, buna göre fıkhın bu kısmının İslâm ümmetinin sosyal gelişmesine uygun
olarak tekâmül etmeye yalnız elverişli değil aynı zamanda mecbur olduğunu söyler. Bu
ifadelerden de anlaşılacağı gibi Gökalp önce dinin sahasını diğer sahalardan ayırarak onu
itikad ve ibadetlere münhasır kılmış, sonra da fıkhın nassa dayanan esaslarının örfe ve içtimaî
ihtiyaçlara göre değişmesi zaruretini belirtmiştir. “Diyanet ve Kazâ” başlıklı makalesinde
diyanetle kazânın birbirinden çok ayrı şeyler olduğunu ileri sürmüş, bazı yazılarında ve
şiirlerinde müftünün kazâya yani hukuka karışmaması gerektiğini savunmuştur.
Gökalp buradan yeni bir ictihada ulaşarak “İçtimaî Usûl-i Fıkıh” başlıklı yazıda şu
sonuca varmıştır: Kur’an’da bildirilen esaslar Allah’ın kanunlarıdır; bunun gibi cemiyetleri
idare eden kanunlar da Allah’ın kanunlarıdır. Şu halde biz Kur’an’daki esasların yerine örfleri
yani sosyal kanunları ikame edersek dinin dışına çıkmış sayılmayız. Örfte “zımnî, mecazî bir
itibarla ilâhî bir mahiyet” gören, “içtimaî muayyeniyet” (determinizm) ve uyumu “âdetullahın
tecellisi” olarak kabul eden Gökalp’in bu ictihaddan maksadı dini devletten ve içtimaî
hayattan (ahlâkî yönü hariç) ayırmak, yani laik anlayışı yerleştirmektir. Bu bakımdan onun
Cumhuriyet dönemindeki laik uygulamanın içtimaî ve fikrî zeminini hazırladığını söylemek
yanlış olmaz. Gerçekten Gökalp, “Diyanet ve Kazâ” başlıklı yazısında İslâmî gelenekteki
fetva ve kazâ ayırımına dayanarak hukuk ile dinin birbirine karıştırılmasının dine karşı bir
ilgisizlik doğurduğunu ileri sürerken başka bir yazısında da dinin içtimaî hizmetlerini
ibadetler ve itikadlarla sınırlar. Gökalp, teokrasi ve klerikalizmin cemiyetleri geri bıraktığını
ve millî vicdanın uyanmasına engel olduğunu ileri sürmüş (Türkçülüğün Esasları, s. 65),
çağdaş bir millet olabilmek için millî hukukun bütün dallarını teokrasi ve klerikalizm
kalıntılarından kurtarmak gerektiğini söylemiştir. Ona göre dil ve kültür birliğine dayalı
milliyetler eskiden de vardı. Fakat “dinî ve siyasî emperyalizmler onları... saltanat ve ümmet
çemberleri arasında hapsetmişti”. Ziya Gökalp’in bu fikri onun ümmet birliğini büsbütün
reddettiği anlamına gelmez. Ancak Gökalp, müslümanlarda ümmetin bir hükümet şeklinde
değil bir üniversite biçiminde geliştiği kanaatindedir. Nitekim Hıristiyanlık’ta dinî teşkilâta
kilise adı verilirken Müslümanlıkta medrese adı verilmiştir. Bu şekilde Gökalp ümmet
kavramını, müslümanların bilgi iletişimini ve bilgide gelişmelerini sağlayan bir kurum olarak
anlar (Makaleler VII, s. 26-27). Buna karşılık müslüman milletlerin millî vicdanı
kuvvetlendirmekle bağımsızlıklarını elde edebileceklerini, nitekim İslâm birliği idealinin
müslüman milletleri müstemleke olmaktan kurtaramadığını belirtir (Türkçülüğün Esasları, s.
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12-13, 65). Bu açıdan Gökalp’in hilâfetin ilgasını istemesi gerekirdi. Fakat Gökalp önceleri,
“Halife örf ve icmâa dayanır ve hilâfetin istişare meclisi parlamentodur” derken Türkçülüğün
Esasları’nda her çeşit teokratik kurallarla şer‘iyye ve evkaf mahkemelerinin lağvedilmesini
istemiştir. Onun laik rejimle ilgili açık bir teklifi olmamakla birlikte 1928’de İslâm devletin
resmî dini olmaktan çıkarılmış ve 1937’de din ile devlet anayasada resmen ayrılmıştır.
Gökalp yeni Türk Cumhuriyeti’nde dine ahlâk, eğitim, sevgi ve millî birlik açısından
dar bir yer ayırmakta; bir yandan dinin toplumdan tamamen tecridine karşı çıkarken öte
yandan İslâm’ın hayatiyetini yalnızca ferdin vicdanında devam ettirmesini uygun
görmektedir. Ancak bu takdirde dinin içtimaî hizmetleri mesnetsiz kalmaktadır. Aile
hukukunda da değişiklik isteyen Gökalp erkekle kadının nikâhta, talâkta, mirasta, meslekî ve
siyasî haklarda eşit tutulmasını çağdaş devletteki eşitlik ilkesinin gereği olarak görür.
Türkçülüğün Esasları’nın “Dinde Türkçülük” başlıklı bölümünde din bir buçuk
sayfalık bir yer işgal edebilmiş ve burada sadece Türkçe ezan ve Türkçe hutbe meselesi ele
alınmıştır. Uriel Heyd’e göre, “Atatürk’ün dine karşı tutumu olmasaydı Gökalp Türkiye’de
İslâmiyet üzerinde çok verimli bir araştırmanın ve hatta ilginç bir dinsel reform hareketinin
başlatıcısı olabilirdi” (Türk Ulusçuluğunun Temelleri, s. 97).
Erol Güngör “Ziya Gökalp ve Türkçülükte Din Meselesi” başlıklı makalesinde (Atsız
Armağanı, s. 267-280), Ziya Gökalp çapında bir sosyolog ve mütefekkirin Türkiye’deki en
büyük problemlerden birini birkaç sayfa içinde âdeta geçiştirmesinin akla birtakım ihtimaller
getirdiğini belirterek bu ihtimallerden en kuvvetlisini, “o günkü siyasî atmosferin dinî
Türkçülük konusunda ihtiyatlı davranmayı gerektirmesi” şeklinde özetler. Buna göre belki de
Cumhuriyet’in yeni anlayışı ile ters düşmemek için sosyolojinin temel konusu olan din
hakkında susmayı tercih eden Gökalp’in Türkçe ezan ve Türkçe Kur’an teklifi, 1928’de
İlâhiyat Fakültesi’nde bir reform heyetinin çalışmalarına tesir ettiği gibi daha sonra resmen
uygulamaya konulmuş ve Türkçe ezan 1950’ye kadar devam ettiği halde Kur’an’ın Türkçe
okunması deneme halinde kalmıştır.

11.5. Ziya Gökalp'in Sosyolojisi
Osmanlı toplumunda değişim eğilimini harekete geçiren faktör, Batı’da olduğu gibi
sanayileşmenin ortaya çıkardığı meseleler değil, daha ziyade merkezî yönetimden
hoşnutsuzluk ve seçkinlerin meşrutiyet talebi şeklinde iki noktada toplanabilecek olan siyasîiçtimaî sebeplerdir.
Gökalp sosyolojisinin özellikle metot açısından başlıca kaynağı olan
Emile Durkheim, “Sosyal olgu sosyal sonuçlarıyla ilişkisi açısından araştırılmalıdır” diyordu.
Gökalp içtimaî ve siyasî problemleri tahlil ederken Durkheim’in bu yöntemi yanında
sosyolojinin felsefî temellerine de inme gereğini duymuş; bu da onu karmaşık sorunları
incelerken bazan sosyolojinin yöntemi dışında tümdengelim yöntemine başvurmaya,
Kur’an’dan ve fıkıhtan örnekler kullanmaya götürmüştür. Esasen Gökalp, Durkheimci
sosyolojiyi tanımadan önce pozitivizm ve idealizmi uzlaştırarak bir değerler ve eylemler
felsefesi geliştirmeye çalışmış, hatta meselelerin tahlilinde bu felsefeden faydalanmış ve bu
anlayışı sosyolojik idealizm olarak sunmuştur.
Ziya Gökalp kavramları çok net olarak ortaya koymaya çalışmış, onları tahlil ederken
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dikkatli ve mekanik bir tutum takip etmiştir. Gökalp, Batı sosyoloji geleneğinde bulunan
düalist yaklaşımı (cemaat-cemiyet, organik-mekanik, dinamik-statik gibi) bu kavramlarda
korumuş ve bunları oldukça şuurlu bir biçimde kullanmıştır.
Gökalpçi düşüncenin
esaslarını oluşturan, bu düşüncenin sosyolojik açıklamasını yapabilmek için incelenmesi
gereken başlıca kavramlar şunlardır:
l. Hars ve Medeniyet: Spencer ve Durkheim gibi pek çok sosyal bilimcinin kabul ettiği
ve içtimaî değişmenin etkenlerinden olan nüfus yoğunluğu ve iş bölümünün gelişimi,
Durkheimci ifade ile mekanik toplumdan organik topluma geçiş toplumsal evrimin oluşum
çizgisini belirler. Gökalp de Durkheim’in bu görüşünü benimsemiş, ancak medeniyetin maddî
hars (kültür) ağırlıklı değiştirme gücü karşısında kültürün silinmesi korkusu onu kültür ve
medeniyeti farklılaştırma çabasına götürmüş (Heyd, s. 44-47), böylece bu iki kavram
Gökalpçi düşüncenin iki önemli dayanak noktasını teşkil etmiştir.
Kültür milletin din,
ahlâk, estetik, ekonomi, edebiyat, teknik gibi değerlerle ilgili hayatının bir sentezidir
(Makaleler V, s. 30-31; Türkçülüğün Esasları, s. 25). Gökalp, milletlerin kendilerine has
değerleri yanında diğer milletlerle ortak bulunan değerlere rastlamanın da mümkün olduğunu
söyler. Medeniyet, milletlerce ortak içtimaî tanımların belli bir gelişim aşamasında
paylaşılmasından oluşmaktadır. Şu halde medeniyet milletlerarası karakter gösterir ve
gerçeklik hükümlerinden meydana gelir. Kültür ise bir millete mahsus karakteristik özellikler
taşır. Nitekim Gökalp İngiliz, Fransız, Alman kültürlerinin her birinin bağımsız olduğuna,
fakat bunların birlikte Batı medeniyetini meydana getirdiğine işaret eder (Türkçülüğün
Esasları, s. 25-26). Bu kavramlarla ilgili önemli bir nokta da kültürün kendiliğinden
(spontane) oluşmasına karşılık medeniyetin bilinçli, rasyonel bir çabanın ürünü olmasıdır
(a.e., s. 104).
Böylece Gökalp, ilmî sosyoloji yöntemini kullanarak Türk kültürünü
koruyup geliştirmeye, Batı medeniyetiyle Türk kültürü arasında diyalog kurmaya
çalışmaktadır. Değiştirilmesi istenmeyen değerleri kültür, değiştirilmesi istenenleri de
medeniyet kapsamında ele almakta, buradan hareketle Batı medeniyetiyle bütünleşmenin
stratejilerini ortaya koymaktadır. Çünkü kültürü oluşturan değerler milletlerin öz malı olup
bunların değişmesi değil gelişmesi gerekir. Medeniyetin unsurları ise kültürün gelişimine
imkân vermediğinde değiştirilecektir.
Ziya Gökalp’in bu farklılaşmadan, Gaston
Richard’ın yazıları vasıtasıyla Tönnies’den haberdar olmuş veya bunu I. Dünya Savaşı
döneminde Türkiye’ye gelen Alman profesörlerinden öğrenmiş olması muhtemeldir (Anar, s.
79; Fındıkoğlu, Sosyalistler XII, s. 17). Ayrıca Giddens Revue philosophique’de Durkheim’in
Tönnies’den haberdar olduğunu da açıklar (Durkheim, Selected Writings, s. 146-147). Esasen
bu yaklaşım, Graham Sumner’ın meşhur örf ve âdetler analizinde de yer almaktadır (Anar, S.
77).
Gökalpçi düşüncede kültür-medeniyet ikilemiyle ilgili tesbitler Uriel Heyd ve Erol
Güngör tarafından sunî olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Nitekim Gökalp kültür ve
medeniyetin muhtevasını tartışırken dil, din, hukuk, ahlâk gibi kavramları bazan kültürün,
bazan da medeniyetin konusu olarak ele almıştır. Bu karmaşa belki de Gökalp’in, Türk
toplumunun çok hızlı değiştiği bir dönemde gerekli tahlil ve değerlendirmeleri yapabilmek
için acele davranmak zorunda kalmasından kaynaklanmıştır. Şüphesiz Heyd ve Niyazi
Berkes’in düşündüğü gibi bu onun sistematiğinde de bazı eksikliklerin bulunabileceği
ihtimalini akla getirmektedir (Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 54-56).
Ziya
Gökalp’in kültür ve medeniyet ayırımı aynı zamanda mekanik ve organik toplum tipleriyle de
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ilgilidir. Bu ayırım günümüz sosyolojisinde de kullanılmaktadır (Türkdoğan, s. 25). Nitekim
Maclver, tıpkı Gökalp gibi kültürü medeniyetin antitezi olarak kabul etmektedir. Medeniyet
milletleri birbirine benzer hale getirirken kültür belli bir biçimde farklılaştırmaktadır. Burada
Gökalp sosyolojiye dayanmayan pratik sebeplerle hareket etmektedir. Bu ise vatandaşlarının
önce güçlü bir biçimde kültürü benimsemesini, ardından da Batı medeniyetine uyum
sağlamasını istemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Kroeber’de olduğu gibi ona göre de
medeniyet kaynağını kültürde bulmaktadır. Bu açıdan her toplumun önce yalnız kültürü
vardır; medeniyet kültürün sonucudur. Gökalp bunu tarihî şartlardan faydalanarak da ortaya
koyar. Türkler kültürce zengin fakat medeniyetçe fakirdir. Onun bu görüşü tartışmaya açıktır.
Ancak Gökalp kültüre bir denetim fonksiyonu yüklemekte, yani medeniyet unsurlarının
iktibas edilişinde kültürün kaosu önleyecek bir rol oynaması gerektiğini
düşünmektedir.
Kültür ve medeniyetin birleşen noktaları sosyal hayatın din, estetik, ahlâk,
ekonomi, dil ve teknoloji alanları olup bunlar kültür ve medeniyeti oluşturur. Tıpkı Batı
uygarlığının Alman, Fransız, İngiliz kültürlerinden meydana gelişi gibi her medeniyet içinde
kendine has farklı kültürlere rastlamak mümkündür.
Gökalpçi düşüncede kültür,
bağımsızlığını sürdürmek için medeniyeti temsil etmelidir. Eğer bir kültür çevresindeki
medeniyeti temsile çalışmazsa medeniyet kültürü bozar (Berkes, s. 109). Hatta kültür
kaynağını medeniyetten almakta, medeniyet çok gelişince de kültür bozulmaktadır. Yine
Gökalpçi düşüncede kültürleri kuvvetli, fakat uygarlıkları zayıf milletler uygarlık düzeyleri
yüksek milletleri yenmektedir (Güngör, Dünden Bugünden: Tarih-Kültür-Milliyetçilik, s.
103). Şu halde bir milletin sağlam olabilmesi için kültürle medeniyet arasında denge
kurulması gerekir. Gökalp daha sonraları Telif ve Tercüme Dairesi başkanlığı yaptığı
dönemde bir taraftan Bat’nın temel kültür eserlerini Türkçe’ye çevirmek, diğer taraftan da
millî kültürü geliştirecek eserler yazdırmak suretiyle inandıklarını hayata geçirmeye
çalışmıştır.
Kültürün önemi milliyet ve millet kavramıyla içten ilişkisindedir. Tarihî
gelişme açısından bu oluşum kültür-millet tipine doğrudur. Bir toplumun millet olması
bağımsız bir kültüre sahip olmasına bağlıdır. Kültürün gelişmesi toplumda milleti oluşturan
din, dil, ahlâk, zevk gibi değer yargılarının eğitim yoluyla gerçekleşmesine bağlıdır. Bundan
dolayı kişinin başka medeniyetlere hayran olmaması, önce eğitim ve sosyalleşme yoluyla
kendi kültürünü edinmesi gerekir. Gökalp din, ahlâk, dil, teknik, estetik vb. elemanları
bakımından kültür ve medeniyet kavramlarının benzerliğini ve aynılaşmasını tahlil ederek
bunların sosyal hayatın bütün safhalarını kapsadığını göstermektedir (Anar, s. 85). Böylece
monist bir yaklaşımdan sentezci bir teoriye yönelmektedir.
2. Mefkûre: Ziya Gökalp, “ideal” mukabili olarak bizzat kendisinin türettiği mefkûre
kelimesini daha dar ve özel anlamda “millî ülkü” karşılığında bir terim olarak kullanmıştır.
Gökalp, sosyal hayatı düzenleyen değerler ve inançların neler olduğu sorusunu, bu hususlara
tesir eden esas şekillendirici güç olan mefkûrenin yapısı ve topluma etkileri gibi problemleri
Durkheim sosyolojisinden faydalanarak çözmeye çalışır (Heyd, s. 35-36). Heyd, Gökalp’in ilk
defa Türk Yurdu’ndaki yazılarında toplumun bir sosyal bunalım halinde uyanan bilincini
mefkûre anlayışıyla işlediğini söyler. Toplum burada kendi oluşumunu, kökenini ve görevini
bilinçli bir şekilde anlar. Bunalımlı dönemler mefkûrenin yaratılış günleridir; millî felâketler
kalpleri birleştirerek ortak bir kalp vücuda getirir. Mefkûre bu birleşmiş güçten doğar ve yeni
kurumlar meydana getirir (Türkleşmek, islâmlaşmak, Muâsırlaşmak, s. 63-67). Pozitivizm
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taraftarı olan Gökalp mefkûreyi metafizik dünyadan çıkaramaz, ferdin zihninde oluşan ve
ferdin topluma kabul ettirdiğini ifade eden teorileri de kabul edemezdi. Şu halde bu
sübjektiflikten kurtulmak için mefkûrenin varlığı ilmî olarak ortaya konmalı, böylece ilk ve
temel Durkheimci sosyolojik kural uygulanmalıydı. Buna göre değerlerin yakından
incelenmesi durumunda onlarda gizli ve yaptırımcı bir güç olduğu görülür. Fakat ferdin
üstündeki realite aslında sosyal gerçekliktir. Değerler toplum için sübjektif karakter
göstermekle birlikte bunlar fertlerce benimsenmek suretiyle sosyal vicdanı oluşturarak
objektif nitelik kazanmaktadır. Bu şekilde fertler millî kişilikler halini alır, toplumu
kendilerinden farklı bir realite olarak görürler. Yeni hayat ve yeni değerler artık toplumun
ruhu olacaktır. Hikâyeler, inançlar, atasözleri ve estetikten ahlâk ve ekonomi anlayışına kadar
bütün değerler millî mefkûreyi teşkil edecektir.
Gökalp’e göre modern toplumda millî
vicdan varlığını sürdürürken sosyal sebepler toplumda yenilikler meydana getirebilir. Bu
değişmeler özellikle sosyal yapı, sosyal yoğunluk, sosyal homojenlikle sosyal iş bölümünde
kendini gösterir. Ziya Gökalp, sosyal olguların sebebini yine sosyal olgulara bağladığı için
Durkhemci görüşü Marx’ın tarihî maddeciliğine tercih eder. Çünkü mefkûrenin anahtar
terimleri sosyal morfolojide yatar. Durkheim gibi Gökalp de sosyal olayları kolektif bilince
indirger.
Zümrenin içtimaî vicdanında şuur halini almış olan inançlar sosyal çekicilik ve
yaptırım gücü sayesinde insanları toplumla bütünleştirir. Bu bakımdan örf düşünülen
mefkûreye benzer. Örf toplumun vicdanını ve aktüel davranışlarını şekillendirici bir rol
oynamaktadır. Heyd’in ifadesiyle, insanların isteklerinden bağımsız ve toplumu birleştiren
kararlı güç içtimaî şuur olup bu şuur toplumda düşünme, duyma ve görevlerin yerine
getirilişinde bir ahenk sağlar (Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 154).
3. Seçkinlerin Dolaşımı Teorisi: Gökalp’in teori ve perspektifleri kültürü millîleştirir;
çünkü kültür millî olma yeteneğini kazandırır. Gökalp toplumun millîleşmesini ister; zira
toplum millî kültürle kişilik kazanacak ve güçlenecektir. Ancak medeniyet olmaksızın belli
bir toplumun yükselmesi de mümkün değildir. Batı dünyası uygarlığı paylaşır; fakat her
birinin kendine özgü kültürü de vardır. Gökalp millî varlığın millî kültüre bağlı olduğuna
inanır. Bu bakımdan Tanzimat’ta devlet yönetiminin Batı kültürünü almasının yanlışlığını
vurgular.
Tönnies gibi Gökalp de kültür ve mefkûrenin kaynağını halkta bulur. Ona göre
kültür seçkinlerin nezdinde bozulmuş, potansiyelini yitirmiştir (Heyd, s. 48-50). Halbuki halk
kültürün yaşayan müzesidir. Eğer toplumda seçkinler bozulmuşsa bunların tekrar millî kişilik
kazanması ancak kültüre dönmeleriyle mümkün olur. Toplumsal yabancılaşmayı önlemenin
yolu da seçkinlerin halka gitmesidir. Seçkinler halktan kültürü almalı, bu arada kendileri de
halka medeniyeti götürmelidir. Halbuki Türk seçkinleri millî kültürden faydalanmadan
yetiştirilmiştir. Bu açığın kapatılması için seçkinler halkın arasında yaşamalı, onların atasözü
ve deyimlerini, olayları açıklayış ve anlayış tarzını, mantığını kavrayarak ahlâkî ve dinî
duygularını paylaşmalıdırlar (Türkçülüğün Esasları [İng. trc. Robert Devereux], mütercimin
önsözü, s. IX-XI).
Gökalpçi demokrasi seçkincidir. Eğer halk-seçkinler diyalogu kültür ve
medeniyetin bir diyalogu olarak gerçekleştirilirse seçkin-halk ilişkisi de sağlıklı bir düzene
kavuşmuş olur. Çünkü seçkinler içtimaî hareketlilik esasına göre başarı, yetenek ve
çalışmaları nisbetinde yükselirler; bu da açık ve demokratik toplumda gerçekleşir. Görüldüğü
gibi burada tek şart aydınların millî olmasıdır.
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4. Gökalpçi Sosyal Değişme Teorisi: Sosyal değişme sosyal konuların en
vazgeçilmezlerindendir. XIX. yüzyılda teoriler genellikle Batı uygarlığının gelişimiyle
ilgiliydi. Bu yaklaşımlar, sosyal sistemlerin özel karakteristiklerini veya mekanik özelliklerini
ilk hareket noktası olarak kabul ettiler. Gökalpçi yaklaşım, Durkheimci sosyolojik idealizmin
takipçisi olarak çoğulcu bir karakter taşır. Gökalp değişime tesir eden faktörleri ele alırken
sosyal, kültürel ve teknolojik faktörlerin nasıl farklı sosyal değişimler oluşturduğunu, bunların
başka alanları nasıl bir farklılıkla etkilediğini, değişik faktörlerin ve tepkilerin kültürmedeniyet diyalogunda nasıl birleştiğini tahlil eder (Türkdoğan, s. 11-29).
Gökalpçi
düşüncenin iki ana kavramından biri olan medeniyet bilim ve teknoloji üzerine kurulmuştur.
Kültürün elemanları tabii, medeniyetin elemanları sunîdir. Şu halde kültür yaşama biçimi,
medeniyet ise bunun görünümüdür. Gökalp’in medeniyet kavramı P. A. Sorokin’deki maddî
kültüre, hars kavramı da manevî kültüre uygun düşer. Gökalpçi kültür-medeniyet
farklılaşmasına Sorokin’in modeli arasında paralellik vardır. Bu durum, Gökalpçi sosyolojinin
günümüz sosyoloji çerçevesi içinde de yerinin olduğunu göstermektedir.
Sosyal değişme
içtimaî yapının farklılaştırılması olup bu da bir toplumun kültürüyle ilgilidir. Sosyal değişme,
toplumların statüko dengesinin kaybolmasına ve bir aşamadan bir başka aşamaya doğru
ilerlemesine sebep olur. W. F. Ogburn, maddî kültürdeki değişimin daha sonra manevî kültürü
değiştireceğini ifade eder (Sociology, s. 819-829). Şu halde öncelik maddî kültür alanındaki
değişmededir. Gökalp’e göre de toplumsal değişme önce maddî kültürde başlar ve kültür
medeniyet için ön şart olur.
Gökalpçi sosyal değişme, Durkheim’in toplum tipleri
ayırımından hareket eden mekanik toplumorganik toplum oluşumunda ve kültür-medeniyet
etkileşimine doğru kendini gösterir. Gökalp, toplumları basit ve karmaşık olarak ayırırken
ilkel toplumdan millî topluma doğru oluşumun belirtilerini tesbit eder. Bunlardan ilkel veya
basiti ifade eden birinci toplumda mekanik karakter hâkimdir. İnsanlar inanç, davranış,
algılama ve tepkide bulunma bakımından birbirlerine oldukça benzerler. Burada homojen
niteliklerin ağır bastığı bir toplum tipi ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık nüfus artışı ve iş
bölümünün ağırlık kazandığı, bilgi ve becerinin ön plana çıktığı organik toplumlarda
Durkheim’in ifadesiyle artık iş bölümünün ürünü olan yeni grupların dayanışması doğar;
toplumun bütünsel dayanışma biçiminden gruplar dayanışmasına yani zümreler
dayanışmasına ulaşılır. Bu değişim “anomi” denilen kuralsızlık halini doğurur; değişmelerin
çok hızlı oluşu toplumda kaos meydana getirir. Gökalp ise tarih felsefesinde olduğu gibi
sosyal değişme teorisinde de iyimserdir. Organik toplumda iş bölümünün oluşturduğu
gruplardaki organik dayanışmanın yanında mekanik dayanışmanın da devam ettiğini kabul
eder. İlkel toplumdan karmaşık topluma doğru ilerlerken klan veya kabilenin kaybolması millî
duyguların gelişimini sağlamıştır. Şüphesiz bunda kültür unsurlarının daha kolay etkileşim
alanı yaratmasının, yani teknolojik imkânların artmasının da etkisi olmuştur. Gökalp, kan
bağının yerine millî kültürü koyarak organik toplumda bütünleşmeyi mümkün kılmaya,
toplumsal değişmede anomiyi önlemenin yolunu göstermeye çalışmıştır.
Gökalpçi sosyal
değişme evrimci karakter gösterir. Organik dayanışmanın bulunduğu toplumlarda değişme
milletleşme yönündedir. Gökalp, toplumsal düzenleme ve kültürel iletişimin anominin
önlenmesinde etkin olduğunu vurgular ve çoğulcu nitelikli bir sosyoloji düşüncesi
oluşturmaya çalışır.
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11.6. Gökalpçi Düşüncenin Epistemolojisi
Bazı farklılıklara rağmen Gökalp, Durkheim’in takipçisi olarak içtimaî ve felsefî
alandaki kendi fikirlerinin epistemoloji açısından karşılaştığı problemlerle de ilgilenmiştir
(Anar, s. 113-120). Ona göre toplumsal bilinç, toplumsal temsil edilme ve mefkûreler
toplumun dinamizmini oluşturur. La Capra’nın işaret ettiği gibi Durkheim, dinin sosyolojik
açıklamasında din sosyolojisini bilgi problemiyle irtibatlandırmış, toplumsal temsil ve bilinci
tabiatı itibariyle dinî temele bağlamıştır (Emile Durkheim, Sociologist and Philosopher, s.
265). Gökalp de masallara, dinî inançlara, ahlâk ve mefkûreyi gerçekleştirecek kavramlara
bazı nitelikler yükleyerek içtimaî temsilin yarı yarıya dinî karakter gösterdiğini belirtmek
suretiyle Durkheim’in görüşüne katılır.
Gökalp bilgi probleminin pek çok yönüyle
ilgilenmiştir. Problem, bütün olgular için aynı determinizm ve monistik ilkenin uygulaması ile
çözülemezdi. Durkheim’in sosyoloji ile metafizik arasında ilişki kurmamasına ve
epistemolojiyi metafizikle desteklemesine karşılık Gökalp toplumu bütünleştirmek amacıyla
bilimsel bir titizlikle sosyal metafizik ve toplumsal felsefeye önem vermiş, diğer bilimlerle
onların sadece toplumsal ilişkiler dolayısıyla önemli sebep ve sonuçları bakımından
ilgilenmiştir. Toplumsal olmayan bilgi ve varlığın da gözden kaçırılmaması gerekliydi.
“Bugünkü Felsefe” adlı makalesinde artık bugünün felsefesinin bilimle uyumlu hale
getirilebileceğini, çünkü mantığa dayalı olduğunu vurgulamıştır (Makaleler II, s. 17).
Ziya Gökalp’in eksik noktalarından biri, herhangi bir konunun anlaşılmasına yarayacak
ve onu aydınlatacak felsefî kavramların tartışılmasından ziyade mevcut şartlarla ilişkisi
açısından sosyal bilimlere fazla önem vermesidir (Heyd, s. 43). Fakat Gökalp, Türkler için
zamanın henüz başlı başına felsefe ile ilgilenmeye elverişli olmadığı bir dönemde sınırlılığın
ardındaki ütopyacı görüşlerin keşfedicisi olmaktan ziyade, sosyolog olarak toplumun
problemlerine çözüm üretmeye çalışmıştır.
Gökalp’in toplumsal analizleri yeterince ilmî
derinlik ve objektiflik taşımaz. O zaman zaman kendine rehber edindiği ilkelerden
uzaklaşmış, bazan sübjektif kalırken bazan da fikirlerini bir dogma gibi ortaya atmıştır.
Normatif yasalaştırmanın sürekliliğini ve çarpıtılmış normatif toplumsal temsil biçimini
tartışmayan Gökalp, yabancılaşma ile geçerlilik arasındaki ilişkiyi belirleyerek Marx’ın sınıf
hâkimiyetine dayalı bir grup çıkarını düşünen görüşünün aksine seçkinlerle halkın
dengeleşme noktalarını göstermiştir.
Gökalpçi düşüncenin toplumculuğa inancı,
inananların İslâm kardeşliği ve eşitlik geleneğine dayanır; onun inancı buradan hareketle
kendisini toplumsal dayanışmacılığın yollarını bulmaya götürür. Bu sebeple tıpkı Amerikan
sosyolojisi gibi Gökalpçi sosyoloji de içtimaî çatışmayı reddeder. Fakat günümüzde çatışma
sosyolojisi toplumsal dinamizmin tesbitinde önemli ipuçları vermektedir.
Ziya Gökalp’in
epistemolojiyi yorumu, kültürel tecrübenin ve onun anomi ile ilişkisinin yapısal açıklamasıdır.
Epistemolojik analizin konusu bu anlamda, aşağı yukarı örnekler ve kategorilerin değişik
birleşimlerinin kelime ve eylemlerde belirtilen anlamlarının açığa çıkarılmasını
gerektirmektedir. Bu açıdan epistemoloji kültür ve toplumla ilişki içindedir. Bu ise
toplumsallaşma sürecinin epistemolojik incelenmesine de özel bir önem yüklemektedir.
Ziya Gökalp Türk düşüncesinin en önemli düşünürlerinden biridir. Eserleri ve
düşünceleri ile Cumhuriyet Dönemi’nde de etkisini devam ettirmiştir. Türkiye'de sosyolojinin
kurumsallaşmasına da öncülük etmiştir.
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Uygulamalar
1.
tartışınız.

Ziya Gökalp'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine katkılarını
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Uygulama Soruları
1.

Ziya Gökalp'in hayatının dönüm noktaları nelerdir?

2.

Ziya Gökalp'in dinî görüşleri hakkında bilgi veriniz.

3.

Ziya Gökalp'in Türk sosyolojisine katkıları nelerdir?

4.

Ziya Gökalp'in temel kavramlarını açıklayınız.

5.

Ziya Gökalp'in Türkçülük düşüncesini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ziya Gökalp'in hayatı, eserleri, kavramları, dinî ve sosyolojik fikirleri
değerlendirmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
"Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muâsırlaşmak" eseriyle hars, medeniyet,
Türklük gibi kavramlara vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Mehmet Emin Yurdakul
b.
Prens Sabahattin
c.
Namık Kemal
d.
Ziya Gökalp
e.
Ali Canip Yöntem
2.
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in eserleri arasında yer almaz?
a.
Altın Işık
b.
Yeni Hayat
c.
Vatan Yahut Silistre
d.
Türkçülüğün Esasları
e.
İlm-i İçtima
3.
Aşağıdakilerin hangisinde Ziya Gökalp ve düşünceleriyle ilgili yanlış bilgi
verilmiştir?
a.
Milli edebiyat akımı içinde yer alarak dilde sadeleşmeyi savundu.
b.
Dini değerin bütün manevi kıymetleri cami olduğunu dile getirdi.
c.
Hars, mefkure gibi kavramları Türkçeye kazandırdı.
d.
Kültürün milli bir kavram olduğunu savundu.
e.
Auguste Comte'un üç hâl kanununu sosyolojide yöntem olarak uyguladı.
4.
Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyete dair görüşleri aşağıdakilerin hangisinde
yanlış verilmiştir?
a.
Kültür elemanları tabi, medeniyetin elemanları sunidir.
b.
Medeniyet kendiliğinden(spontane) oluşmuştur.
c.
Medeniyet milletlerce ortak içtimai tanımların paylaşılmasıdır.
d.
Kültür bir milletin dini, ahlaki ve estetik gibi değerlerinin sentezidir.
e.
Kültür bir millete mahsus karakteristik özellikler taşır.
5.
Aaşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in sosyolojisine önemli etkilerde
bulunmuştur?
a.
E. Durkheim
b.
Le Play
c.
W. Pareto
d.
H. Spencer
e.
K. Marx

Cevaplar: 1) D, 2) C, 3)E , 4) B, 5)A
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12. BABANZÂDE AHMED NAİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Babanzâde Ahmed Naim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Babanzâde Ahmed Naim hakkında ne biliyorsunuz?
Mehmed Akif Ersoy'un çevresini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Babanzâde Ahmed Naim

Babanzâde Ahmed Naim'in
hayatı, eserleri ve düşüncesi
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Babanzâde Ahmed Naim
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Giriş
Bu ünitede İslamcılık akımının önemli isimlerinden Babanzâde Ahmed Naim'in hayatı
ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.
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12. Babanzâde Ahmed Naim12 (1872-1934)
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Bağdat’ta doğdu. Babanzâdeler’den
Mustafa Zihni Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi ve Mülkiye Mektebi’nde okudu. Bir
ara Hariciye Nezâreti Tercüme Kalemi’nde çalıştıktan sonra Maarif Nezâreti Yüksek Tedrisat
müdürlüğüne getirildi (1911-1912). Galatasaray Sultânîsi’nde Arapça okuttu (1912-1914) ve
Maarif Nezâreti Telif ve Tercüme Odası üyeliğinde bulundu (1914-1915). Daha sonra
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde felsefe, mantık, ruhiyat ve ahlâk dersleri müderrisliğine
başladı (1915); bu görevini Dârülfünun’un lağvedilmesine kadar (1 Temmuz 1933) aralıksız
sürdürdü. Bu tarihte üniversite yeniden kurulurken açıkta bırakıldı.
Ahmed Naim
İstanbul’da 13 Ağustos 1934 Pazartesi günü öğle namazının ikinci rek‘atında secdede vefat
etti. Mehmed Âkif, “Naim’in vefat haberi üzerime dağ gibi yıkıldı” diyerek üzüntüsünü dile
getirirken aynı zamanda onun kaybının büyüklüğüne de işaret etmiş oluyordu. Kabri
Edirnekapı Mezarlığı’nda, dostu Mehmed Âkif Ersoy’un mezarının yanındadır.
Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilen, Doğu ve Batı kültürünü tam mânasıyla
hazmetmiş olan Ahmed Naim, Arap edebiyatından seçtiği parçaların tercüme ve şerhlerini
Servet-i Fünûn dergisinde “Bedâyiu’l-Arab” başlığıyla neşrederek yazı hayatına başladı
(1901). Edebiyat ve mûsiki dostu, Garp ilminin âşığı, fakat maddeciliğin amansız düşmanı bir
felsefe âlimi idi. Velûd bir yazar değildi ama yazacağı konuyu Doğu ve Batı kaynaklarından
inceledikten sonra kaleme alırdı. Taklitçi ve kuru bir mütercim olmayıp tenkit ve tercihler
yapan bir düşünürdü. Özellikle tercümelerinde terimlerin tam karşılığını bulmak için büyük
bir titizlik göstermiştir. Felsefe alanında değerli bir mütercim olduğunu, Georges Fonsgrive’in
birçok terim ihtiva eden psikoloji kitabını İlmü’n-nefs adıyla Türkçe’ye çevirmekle ispat
etmiştir. Telif ve Tercüme Odası’nda üye iken de aynı hassasiyeti gösterir, kabul ettiremediği
fakat doğru olduğuna inandığı terimleri kendi eserlerinde kullanırdı. Tecrîd-i Sarîh
Tercemesi’nde, Türk dilini kullanmadaki ustalığı yanında Arapça kelimelerin en uygun
karşılığını bulmadaki mahareti de açıkça görülmektedir. Ahmed Naim, maddeciliğe ve belli
bir hizbe bağlılık gösterenlere karşı çıkarak onlarla mücadele ettiği gibi eski usulle Arapça
öğretimine de cephe aldı. Ayrıca hadis okutma usulünün ıslaha muhtaç olduğunu ortaya
koydu. Türk dilinin istiklâlinin korunmasına dair yazılar yazdı; ilmî terimlere dokunulmadan
Türkçe’nin arındırılmasını ve üslûbun sadeleştirilmesini savundu. Kendisine “Arapçacı”
denmesine rağmen yazılarında Türkçe’yi ustalıkla kullandı. Hatta onun Mehmed Âkif’le
birlikte Âsım Efendi’nin Kāmus Tercümesi’ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lugatı
yapmaya çalıştığı, ancak bu teşebbüsün yarım kaldığı da bilinmektedir.
Ahmed Naim,
tarihî ve millî hâtıraları övmenin insanı ciddi surette yanıltacağını ve hurafelere düşüreceğini
savunarak Yahya Kemal ile yaptığı bir münakaşadan on yıl kadar sonra onunla
karşılaştığında, Yahya Kemal’in deyişiyle, müminlere yakışır samimi bir üzüntüyle
kusurunun bağışlanmasını dilemiş ve böylece onu hayretler içinde bırakmıştı. O, meziyetlerini
gizleme, düşmanının bile değeri varsa o değeri tanıma, dostlarını onların gıyabında da sevme
meziyetlerine sahipti. “Sormazsan mâlumatını söylemeyen”, “dinlemesini bilen”, “sözü senet
teşkil eden” güvenilir adam özellikleriyle Mehmed Âkif’in “ashaptan sonra en sevdiği kişi”
12

İ. Lütfü Çakan, Babanzâde Ahmed Naim, DİA, IV, 1991, 375-376.

220

olan Ahmed Naim’in İslâm’a bağlılığı tamdı. İlim ve irfan erbabı kimselerle sohbet etmekten
çok hoşlanırdı. Kayınpederi Fâtih türbedarı Ahmed Amiş Efendi’ye intisap etmişti. Şâfiî
mezhebine mensuptu. İslâm birliği ve kardeşliği konusunda çok titiz ve dikkatli olup bu
birliğe zarar verme ihtimali bulunan her harekete karşı çıkmıştır. Türkçülük cereyanlarına
Türk olmadığı için cephe aldığı ileri sürülen Ahmed Naim, İslâm birliği açısından sakıncalı
bulduğu Arap İttihat Kulübü’nün isim ve kuruluşunu da tenkit etmiştir. Kavmiyet ve cinsiyet
davası gütmeyi İslâm’ın varlığı için kanser kadar tehlikeli bulmuş, bunu “yabancı bir bid‘at”,
“Frenk hastalığı” olarak nitelendirmiş ve bu davanın faydalı ve zararlı taraflarını Kur’an ve
Sünnet’e dayanarak izah etmeye çalışmıştır.
Eserleri: 1. Temrînât: Sarf-ı Arabî’ye Mahsus Temrînât (İstanbul 1316) ve Mekteb-i
Sultânî’ye Mahsus Sarf-ı Arabî ve Temrînât (İstanbul 1323) gibi adlarla basılan eser,
Galatasaray ders nâzırı Mustafa Cemil Bey’in Arapça sarf risâlesinin uygulama ve alıştırma
kitabı haline getirilmiş şeklidir. Medrese usulü ile Arapça öğretimini bu kitabın
mukaddimesinde tenkit etmiştir. 2. Hikmet Dersleri (İstanbul 1328 r./1329). 3. Felsefe
Dersleri (İstanbul 1333). 4. Mebâdî-i Felsefeden İlmü’n-nefs (İstanbul 1331). G.
Fonsgrive’den birçok dip notu ekleyerek tercüme ettiği bu eserin sonuna 1900 felsefî terim
için hazırladığı Türkçe karşılıkları da eklemiştir. 5. İlm-i Mantık (Elie Rabier’den tercüme,
İstanbul 1335 r./ 1338). 6. Tevfik Fikret’e Dair (İstanbul 1336). Dr. Rıza Tevfik’in Türk
Ocağı’nda verdiği bir konferansta Tevfik Fikret’i savunarak başta Mehmed Âkif olmak üzere
İslâmcılar’ı tenkit etmesi üzerine bu kitapçığı kaleme almıştır. 7. Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları
(İstanbul 1340 r./1342). 1912’de Lahey’de toplanan Ahlâk Terbiyesi Kongresi’ne sunmak
üzere hazırladığı bir tebliğ olup Ömer Rıza Doğrul tarafından sadeleştirilerek İslâm Ahlâkının
Esasları adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 1963). 8. İslâmda Da‘vâ-yı Kavmiyyet (İstanbul
1332). Eser daha sonra Abdullah Işıklar tarafından bazı kısımları eksik olarak "İslam Irkçılığı
Menetmiştir" adıyla (İstanbul 1963), bazı açıklayıcı notlarla Ömer Lütfi Zararsız tarafından
İslâmda Irkçılık ve Milliyetçilik adıyla (Ankara 1979), ayrıca Ertuğrul Düzdağ tarafından
"Türkiye’de İslâm ve Irkçılık" adıyla neşr edilmiştir.
Babanzâde Ahmed Naim İslamcılık akımının önemli bir temsilcisi olup dil bilimleri,
hadis ve felsefe disiplinlerinde eserler vermiş, bu alanlarda lise ve üniversitede hocalık
yapmıştır.
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Uygulamalar
1.
İslamcılık akımına mensup bir düşünürün Batı felsefesine dair çalışmalar
yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Uygulama Soruları
1.

Babanzâde Ahmed Naim'in hayatı hakkında bilgi veriniz.

2.

Babanzâde Ahmed Naim'in çalıştığı disiplinleri söyleyip, bunlar arasında

bağlantılar kurunuz.
3.

Babanzâde'nin eserleri hakkında bilgi veriniz.

4.

Babanzâde'nin görüşleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Babanzâde Ahmed Naim'in hayatı, eserleri ve fikriyâtı hakkında bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Darülfunun Edebiyat Fakültesinde fıkıh,
mantık, ruhiyat ve ahlak müderrisliği yapmıştır?
a.
Şehbenderzâde
b.
Babanzâde Ahmet Naim
c.
Celal Nuri
d.
Bahâ Tevfik
e.
İsmail Fennî
2.
Aşağıda Babanzâde Ahmet Naim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Doğu-Batı kültürünü tam anlamıyla içselleştirmiştir.
b.
Arapça, Farsça ve Fransızca lisanlarını iyi derecede bilmektedir.
c.
Maddeciliğe ve belli bir hizbe bağlılık gösterenlere karşı çıkmıştır.
d.
İlmî terimlere dokunulmadan Türkçenin arındırılmasını ve üslubun
sadeleştirilmesini savunmuştur.
e.
Kavmiyet ve asabiyet davası gütmüştür.
3.
Babanzade Ahmet Naim felsefe alanında değerli bir mütercim olduğunu
aşağıdaki hangi kitabın tercümesiyle ispat etmiştir?
a.
Bedâyiu'l-Arab
b.
Ahlak-ı İslamiyyenin Esasları
c.
İlmü'n-nefs
d.
Tecrîd-i Sarih
e.
İlm-i Mantık
4.
Babanzâde Ahmet Naim yazı hayatına "Bedayi-ul Arab" başlıklı tercümeleriyle
aşağıdaki dergilerin hangisinde başlamıştır?
a.
Servet-i Fünûn
b.
Tasvîr-i Efkar
c.
Sırat-ı Müstakim
d.
Volkan
e.
Sebîllü'r-reşad
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13. CELÂL NURİ İLERİ

226

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Celal Nuri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Celâl Nuri hakkında neler biliyorsunuz?
2.
Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları içinde Cumhuriyet Dönemi
üzerinde en etkili olmuş olanı hangisidir? Niçin?

228

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Celâl Nuri

Celâl Nuri'nin hayatı ve
eserleri hakkında bilgi sahibi
olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar


Celâl Nuri
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Giriş
Bu bölümde Celâl Nuri'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilecektir.
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13. Celâl Nuri İleri13

(1882-1936)

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış gazetecisi, fikir ve siyaset adamı.
Gelibolu’da doğdu. Babası, mektupçuluktan valiliğe kadar çeşitli hizmetlerde bulunduktan
sonra 1908’de Meclis-i A‘yân üyeliğine seçilen Mustafa Nuri Bey, annesi de Mesnevî
mütercim ve şârihi Âbidin Paşa’nın kızı Nefise Hanım’dır. Celâl Nuri’nin çocukluğu
babasının görevli olarak bulunduğu Gelibolu, Sakız ve Canik’te geçti. İlk öğrenimini taşra
mekteplerinde ve özel hocalardan gördü. Orta öğrenimini Galata Sarayı Mekteb-i
Sultânîsi’nde yaptı. Daha sonra Mekteb-i Hukuk’a devam etti ve II. Meşrutiyet’in ilânından
önce buradan mezun oldu.
Çalışma hayatına avukat olarak başlayan Celâl Nuri’nin asıl faaliyet gösterdiği alan
gazeteciliktir. Gazeteciliğe 1909’da Ebüzziyâ Tevfik ile birlikte Currier d’Orient’da başladı.
Celâl Nuri 1911 yılı sonlarına kadar çalıştığı, Ebüzziyâ’nın ayrılmasından sonra adı Le Jeune
Turc olan bu gazetede fikir hürriyeti, Avrupa’ya karşı Osmanlı hukukunun müdafaası, Rus
aleyhtarlığı ve ittihâd-ı İslâm taraftarlığı konularında birçok yazı yazdı. 1912 yılından itibaren
yoğun bir yazım faaliyetine girerek, Tanin ve Hak gazeteleriyle İctihad mecmuasında
makaleler yayımlarken bir yandan da bunlardan yaptığı seçmeleri kitap haline getirdi. Aynı
yıl Rusya ve İskandinavya’ya bir seyahat yaptı; 1913’te ilk Türk yazarı olarak kuzey kutbuna
gitti. Celâl Nuri, 1914 yılı başlarında Abdullah Cevdet ile aralarında çıkan bir fikir tartışması
yüzünden İctihad’dan ayrıldı ve Hürriyet-i Fikriyye mecmuasında yazmaya başladı. Aynı yıl
yaklaşık iki ay süren bir Amerika seyahatine çıktı. 1916’da İkdam’ın başyazarlığını yaparken
bir yandan da Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası’nı çıkardı. Bütün fikrî ve ilmî enerjisini
üzerinde toplayacağı Âtî gazetesini 1 Ocak 1918’de yayımlamaya başladığında artık meşhur
bir yazar, tecrübeli bir gazeteci ve usta bir polemikçi olmuştu. Hükümetin basın hürriyetini
sınırlayıcı teşebbüsleri karşısında tenkit dozunu iyice arttırınca Âtî 10 Şubat 1919’da
kapatıldı; fakat hemen ertesi gün İleri adıyla yayımına devam etti.
Celâl Nuri tenkitlerini
Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na da yöneltince o günlerde bu fırkanın umumi kâtibi olan ve Sabah
gazetesinde yazan Ali Kemal’le aralarında bir tartışma başladı. Bu polemik, Celâl Nuri’nin
yurt dışına çıkmasına ve yaklaşık dört ay kadar Roma’da kalmasına sebep oldu. Ali Kemal’in
Dahiliye vekilliğinden ayrılması üzerine 24 Temmuz 1919’da İstanbul’a döndü. 22 Kasım
1919 tarihinde Gelibolu’dan mebus seçildi; böylece 1935 yılına kadar devam edecek siyasî
hayatı da başlamış oldu. Son Osmanlı Meclis-i Meb‘ûsanı’nın aldığı Mîsâk-ı Millî kararının
müsveddesini kaleme alan Celâl Nuri (İleri, nr. 1358, 11 Teşrînisâni 1337), İstanbul’un
işgaliyle basın üzerindeki baskılar iyice artınca işgalciler tarafından Malta’ya sürüldü. 3
Kasım 1921’de Malta’dan İstanbul’a döndü ve Ankara’ya geçip Gelibolu milletvekili sıfatıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 10 Şubat 1922’de Kanûn-ı Esâsî Encümeni reisliğine
seçildi. Buradaki çalışmalarıyla Kanûn-ı Esâsî’yi, gerekli değişikliği yaparak Cumhuriyet’in
ilânını mümkün kılacak duruma getirdi.
Lozan Antlaşması’ndan sonra kanunsuz yollarla
İstanbul’a dönen Rum ve Ermeniler’e kolaylık sağlayan ve Yunus Nadi, Kılıç Ali gibi bazı
mebusların adlarının da karıştığı “iş komitesi” hakkında yaptığı neşriyattan sonra gelişen
13

Recep Durman, Celâl Nuri İleri, DİA, VII, 1993, 242-245.
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olaylar üzerine İleri 30 Kasım 1924’te kapatıldı.
Adı 1928 yılına kadar herhangi bir gazetede görülmeyen yazarın bu süre içinde tek
yayın faaliyeti, 1926’da yayımladığı Türk İnkılâbı adlı eseridir. 1928’de İkdam’da yeniden
yazı hayatına dönen Celâl Nuri, harf inkılâbının gerçekleşmesinde ve tutunmasında önemli rol
oynamıştır. 1934’te soyadı kanunu çıkınca gazetesi İleri’nin adını soyadı olarak seçti. 2
Kasım 1936’da İstanbul’da öldü.
Eserleri: Celâl Nuri siyaset, hukuk, tarih, din, seyahat, dil ve edebiyat alanlarında çok
sayıda makale ve kitap yayımlamıştır. Bunlar konularına göre şöyle sıralanabilir:
Siyaset: 1. 1327 Senesinde Selânik’te Mün‘akid İttihad ve Terakkî Kongresine Celâl
Nuri Bey Tarafından Takdim Kılınan Muhtıradır (İstanbul 1327). Bu muhtırada devletin
içinde bulunduğu durumu, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın Osmanlı Devleti hakkındaki
emellerini, yabancı unsurlar meselesi, Avrupalılaşma, hükümetlerin hangi temele dayanması
gerektiği ve nihayet Jön Türk hükümetinin görevleri konusundaki düşüncelerini dile
getirmiştir. 2. Taç Giyen Millet (İstanbul 1339 r./1341). Celâl Nuri bu kitapta genel olarak
tarih ve milliyet, devlet şekilleri, Tanzimat hareketi ve Meşrutiyet rejimiyle millî hâkimiyetin
mukayesesi, inkılâp, eski ve yeni din anlayışı üzerinde durmaktadır. Ona göre zamanla dinin
esasıyla ilgisi olmayan birtakım gelenekler dine ilâve edilmiştir. Bunlar gittikçe çoğalarak
dinin hakikatini örtmüştür. Celâl Nuri dinsizliğin ve din aleyhtarlığının bu ilâvelerden çıktığı
kanaatindedir. 3. Türk İnkılâbı (İstanbul 1926). Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra
Türkiye’de gerçekleştirilen inkılâplara dair düşüncelerini ihtiva eden eseridir. Türk inkılâbını
H. Taine’in metoduyla değerlendirdikten sonra medeniyet, Batılılaşma, dil, edebiyat, iktisat
ve inkılâp fikirleri üzerinde durur.
Hukuk: 1. Kendi Nokta-i Nazarımdan Hukuk-ı Düvel (İstanbul 1330). Çeşitli gazete
ve mecmualarda yayımladığı makalelerden yaptığı seçmeleri ihtiva eder. Celâl Nuri bu
kitabında James Lorimer, F. de Martens, Henri Bonfils ve Paul Fauchille gibi Batılı
hukukçuların eserlerinden ve Batılı devletlerin Osmanlılar’a karşı tutumundan hareket ederek
Batılılar’ın, birincisi kendi aralarında, ikincisi de bizimle münasebetlerinde uyguladıkları iki
türlü hukuk anlayışlarının bulunduğunu söyler. Celâl Nuri eserinde, günümüzde de hâlâ
geçerli olduğu görülen Batılılar’ın bu ikili hukuk anlayışının yanlışlığını ispatlamaya çalışır.
Eserin sonuna, ilk defa İctihad’da çıkan ve önemli tartışmalara sebep olan “İslâm’da Vücûb-ı
Teceddüd” adlı makalesi ilâve edilmiştir (s. 163-191). Üç bölümden meydana gelen
makalenin birinci bölümünde müslümanların XIII. yüzyıldan beri hızı gittikçe artan bir çöküş
halinde olduklarını belirtir. Bu çöküş, XIX. yüzyılda Hıristiyanlık âleminin İslâm’ı nüfuzu
altına alması sonucunu doğurmuştur. İkinci bölümde müslümanlara bu nüfuzdan kurtulmanın
yollarını gösterir. Üçüncü bölümde ise Batı sömürüsüne karşı verilecek mücadelede
sosyalistlerle iş birliği yapmanın câiz olduğunu söyler. 2. Havâic-i Kanûniyyemiz (İstanbul
1331). Celâl Nuri’nin İctihad mecmuasında yazdığı hukukla ilgili makalelerinin bir araya
toplanmasından meydana gelen eseridir. Mukaddimede kanunlarla ilgili genel düşüncelerini
anlatır. Ona göre bir memleketi kanunla “ihya arzusunda bulunmak”, insanların tabiatını ve
milletlerin mizacını bilmemek demektir. Nitekim İngiliz hukuku, bu ülkede mevcut olan örf,
âdet ve muamelelerin tesbitinden başka bir şey değildir. Bu noktadan hareketle mevcut
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kanunlar üzerindeki düşüncelerini ve tekliflerini ortaya koyar. Ancak bunu yaparken kendi
içinde tutarsızlıktan kurtulamaz. Bir taraftan hukukun sosyal bünyeye uygun bulunmasını,
taklit eseri olmamasını savunurken aynı fikirleri benimseyen Cevdet Paşa’ya ve eseri
Mecelle’ye şiddetle hücum eder. Bir başka yerde de tam tersini savunarak, “Garp karşımızda
bir kütübhâne-i kavânîn arzediyor. Bunların ahz ve iktibası pek o kadar müşkil bir iş değildir”
(s. 48-49) demekte bir sakınca görmez.
Tarih: 1. Târîh-i Tedenniyât-ı Osmâniyye (İstanbul 1330). Eserde Osmanlılar’ın
gerileyiş ve çöküş sebepleri üzerinde durulur. 2. Mukadderât-ı Târîhiyye (İstanbul 1330).
Târîh-i Tedenniyât-ı Osmâniyye’nin zeylidir. Bu eserde de Türk toplumunun maarif, kadın,
ahlâk, iktisadî gerileme, kanunlar ve idarenin yenilenmesiyle azınlıklar gibi belli başlı
meseleleri üzerinde durur. Bu iki eser daha sonra birleştirilerek Târîh-i Tedenniyât-ı
Osmâniyye-Mukadderât-ı Târîhiyye adıyla tek cilt halinde yeniden basılmıştır (İstanbul
1331).
Dinî ve Fikrî Eserleri: 1. İttihâd-ı İslâm (İstanbul 1331). “İslâm’ın Mâzisi, Hali,
İstikbali” alt başlığını taşıyan eserde, XX. yüzyılın başlarında dünyada meydana gelen siyasî
değişiklikler göz önünde bulundurularak müslümanların geleceği ele alınmakta ve İslâm
birliği fikri tartışılmaktadır. Celâl Nuri de İslâm birliğini gerekli görmekte ve bunun
gerçekleşmesiyle ilgili görüşlerini belirtmektedir. 2. Kadınlarımız (İstanbul 1331). Kadının
toplumdaki sosyal ve hukukî durumunu inceleyen bir eserdir. Celâl Nuri’ye göre kadın
Osmanlı toplumunda ikinci plana itilmiştir. Bunun sebebi İslâm dini değil bizim Müslümanlık
anlayışımızdır. Celâl Nuri kadınların erken yaşta evlenmesine, çok evliliğe, resmî memur
önünde kıyılmayan nikâhlara şiddetle karşı çıkmaktadır. Yine ona göre Osmanlılar’da
uygulanan boşanma usulleri değiştirilmeli, ancak mahkeme kararıyla yapılan boşanmalar
geçerli sayılmalıdır. Öte yandan Celâl Nuri kadınların örtünmesine değilse de en azından o
dönemdeki örtünme biçimlerine karşıdır. Eserin kaleme alındığı yıllar Batıcılar, Türkçüler ve
İslâmcılar arasında kadın meselesinin yoğun biçimde tartışıldığı yıllardır. Celâl Nuri de bu
mücadelede Batıcılar safında yer almış ve özellikle İslâmcılar’ın fikirlerini reddeden görüşler
ileri sürmeye gayret etmiştir. Celâl Nuri’nin bu fikirleri kısmen Hukuk-ı Âile Kararnâmesi’ne
ve daha ziyade Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen hukuk inkılâplarına tesir etmiştir.
3. Hâtemü’l-enbiyâ (İstanbul 1332). Kapağındaki “Garazkârân-ı Garb ve hurâfât-perestân-ı
Şark’a karşı mevki-i târîhî-i Ahmedî’yi muhafazaten yapılmış tecrübe-i kalemiyyedir”
cümlesiyle tanıtılan eserde Hz. Muhammed ve İslâm dini mevcut siyer geleneğinin dışında
yeni bir açıdan ele alınmaktadır. Yazara göre Hz. Muhammed “tarih nokta-i nazarından
mağdurdur”; gayri müslim tarihçiler “büyük ve irsî bir husumetin zebunudurlar”. Müslüman
tarihçiler ise Hz. Muhammed’i bir insan olarak değil insan üstü varlık olarak görmüşlerdir.
Müellif daha sonra Dr. Sprenger, R. Dozy ve E. Renan’ın Hz. Peygamber’le ilgili iddialarına
cevaplar verir. 4. İlel-i Ahlâkıyyemiz (İstanbul 1332). Eserde ahlâk anlayışımızın teşekkülü,
zamanla bu anlayışın bozulması, bunun sebepleri ve yeniden sağlam bir ahlâkî münasebetler
sistemine ulaşmanın yolları üzerinde durulur. 5. Târîh-i İstikbâl. Mesâil-i Fikriyye (İstanbul
1331), Mesâil-i Siyâsiyye (İstanbul 1331) ve Mesâil-i İctimâiyye (İstanbul 1332) adlı üç ayrı
kitaptan meydana gelmektedir. Mesâil-i Fikriyye’de spekülatif felsefenin artık sona erdiğini,
insan zekâsının gittikçe pratikleştiğini, bunun sonucu olarak da günümüzde zan ve hayale
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dayanan nazariyelerin ortadan kalkmakta olduğunu söyler. Celâl Nuri’nin bu kitabındaki
fikirlere, başta Ferit Kam (Sebîlürreşad, c. XI, nr. 283, 30 Kânunusâni 1329, s. 358) ve
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi (Huzûr-ı Akl u Fende Maddiyyûn Meslek-i Dalâleti, İstanbul
1332) olmak üzere birçok yazar tarafından cevap verilmiştir. 6. Müslümanlara, Türklere
Hakaret, Düşmanlara Riayet ve Muhabbet (İstanbul 1332). Celâl Nuri’nin Abdullah Cevdet
ile aralarında çıkan tartışmada kendi görüşlerini anlattığı bir risâledir. Celâl Nuri, Balkan
felâketi üzerine yazdığı “Şîme-i Husûmet” adlı yazısında (İctihad, nr. 89, 9 Kânunusâni 1329)
vatan ve milletimize kasteden Batılı devletlere karşı düşmanlık beslememiz gerektiğini telkin
ederken Abdullah Cevdet buna “Şîme-i Muhabbet” makalesiyle cevap verir ve bu yazıda
ilerleyebilmemiz için Batılılar’a sevgi beslememiz gerektiğini söyler. Tartışma büyüyünce
İctihad’dan ayrılmak zorunda kalan Celâl Nuri, o sırada başka bir yayın organında yazmadığı
için Abdullah Cevdet’e bu risâle ile cevap vermiştir. 7. Harpten Sonra Türkleri Yükseltelim
(Kostantiniye 1917). Bu eserinde müellif devam etmekte olan I. Dünya Savaşı’nın doğurduğu
problemler üzerinde durur. 8. İştirak Etmediğimiz Harekât (İstanbul 1917). Eser, bugünkü
Batı medeniyetinin meydana gelmesinde rolü olan üç büyük hareketten coğrafî keşifleri,
Rönesans ve Reform’u tanıtmakta, bunların Osmanlı tarihiyle münasebeti üzerinde
durmaktadır. 9. Kara Tehlike (Dersaadet 1334). Celâl Nuri, Edebiyyât-ı Umûmiyye
Mecmuası’nda yazdığı Türkler’in Osmanlılar’dan önceki devirlerine ait makaleler arasında
özellikle “Osmanlılar’dan Evvel” (c. II, nr. 30, 31) başlığını taşıyan makalesinde eski
Türkler’in “secâyâ-yi milliyyesi”ni araştırmıştır. Ona göre tarih boyunca Türkler tarafından
gerçekleştirilen akınlar sırasında insanlar kılıçtan geçirilmiş, servetler yağma edilerek
medeniyet eserleri tahrip edilmiştir. Celâl Nuri’nin bu düşünceleri devrin aydınları arasında
şiddetli itirazlara yol açmış, 3 Haziran 1917’de bazı gazetelerde Yahya Kemal, Celâl Sahir,
Ağaoğlu Ahmed, Ziya Gökalp ve Hamdullah Suphi’nin imzalarını taşıyan bir “protestonâme”
neşredilerek (Tanin, s. 3; Tasvîr-i Efkâr, s. 2) mecmua yaklaşık iki ay kapattırılmıştır. Kara
Tehlike, bu tartışma dolayısıyla Celâl Nuri’nin yazdığı makalelerin bir araya toplanmasından
meydana gelmiştir.
Dil ve Edebiyat. Celâl Nuri, Türk dili ve edebiyatıyla ilgili
makalelerinin yanı sıra mecmua ve gazetelerde hikâye ve roman türünde eserler de kaleme
almıştır. Hikâyeleri kitap haline gelmemişse de Perviz (İstanbul 1332), Ölmeyen
(Kostantiniye 1917), Merhûme (İstanbul 1334), Âhir Zaman (İstanbul 1335) adlı roman
denemeleri basılmıştır. Türkçemiz (İstanbul 1917) adlı kitabı ise İkdam gazetesiyle
Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası’nda yayımlanan konuyla ilgili makalelerini içine almakta,
müellif burada Türk dilinin gramer, lugat, imlâ ve alfabe gibi belli başlı meseleleri için bazı
çözüm yolları göstermektedir.
Celâl Nuri’nin İskandinavya, Rusya ve kuzey kutbuna
yaptığı seyahatleri anlattığı Şimal Hâtıraları (İstanbul 1330) ile Kutub Musâhabeleri (İstanbul
1331) adlı iki eseri daha bulunmaktadır.
Eserlerinin önemli bir kısmını imparatorluktan
millî devlete geçiş döneminin çalkantılı yıllarında kaleme alan Celâl Nuri’nin fikir çizgisinde
sürekli değişiklikler, hatta çelişkiler görülür. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
girdikten sonra bir daha değiştirmeyeceği yolunu bulmuş, Millî Mücadele’nin kazanılmasının
ardından gerçekleştirilen inkılâpların hazırlanmasında ve tutunmasında önemli rol oynamıştır.
Eserlerinin önemli bir kısmını imparatorluktan millî devlete geçiş döneminin çalkantılı
yıllarında kaleme alan Celâl Nuri’nin fikir çizgisinde sürekli değişiklikler, hatta çelişkiler
görülür. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdikten sonra bir daha değiştirmeyeceği
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yolunu bulmuş, Millî Mücadele’nin kazanılmasının ardından gerçekleştirilen inkılâpların
hazırlanmasında ve tutunmasında önemli rol oynamıştır.
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Uygulamalar
1.

Celâl Nuri ile Bahâ Tevfik'in düşünce serüvenlerini karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Celâl Nuri'nin hayatı hakkında bilgi veriniz.

2.

Celal Nuri'nin gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.

3.

Celal Nuri'nin siyasî eserleri hakkında bilgi veriniz.

4.

Celal Nuri'nin hukuk ve tarihle ilgili eserleri hakkında bilgi veriniz.

5.

Celal Nuri'nin dinî ve fikrî eserleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Celâl Nuri'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi son Osmanlı Meclis-i Mebusân'ının aldığı
Misak-ı Milli kararlarının müsveddesini kaleme almıştır ?
a.
Celâl Nuri
b.
Bahâ Tevfik
c.
Şehbenderzâde
d.
Abdullah Cevdet
e.
Babanzâde Ahmet Naim
2.
Celâl Nuri'nin "Türkler tarafından gerçekleştirilen akınlar sırasında insanlar
kılıçtan geçirilmiş, servetler yağma edilerek medeniyet eserleri tahrip edilmiştir" şeklindeki
görüşüne karşı bazı yazarlar bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini yayınlamıştır?
a.
Zeyl
b.
Bildiri
c.
Hâşiye
d.
Şikayetnâme
e.
Protestonâme
3.
Aşağıdakilerden hangisi Celâl Nuri'nin eserlerinden biri değildir?
a.
Kutup Muhâsebeleri
b.
Kadınlarımız
c.
A'mak-ı Hayal
d.
İttihâd-ı İslam
e.
Taç Giyen Millet
4.
Aşağıdakilerden hangisi Celâl Nuri'nin kadının sosyal ve hukuki durumu
hakkında benimsediği anlayışı ifade eder?
a.
Osmanlıcılık
b.
Türkçülük
c.
İslamcılık
d.
Batıcılık
e.
Doğuculuk
5.
Aşağıdakilerden hangisi Celâl Nuri'nin çıkardığı dergilerden biridir?
a.
Tasvîr-i Efkar
b.
Âtî
c.
İctihad
d.
Sırât-ı Müstakim
e.
Servet-i Fünûn

Cevaplar: 1) A , 2)E , 3) C, 4) D, 5)B
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14. PRENS SABAHADDİN-RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Prens Sabahaddin
14.2. Rıza Tevfik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Liberalizm ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Türk siyasî düşüncesinde liberalizmin yerini tartışınız.
Rıza Tevfik hakkında araştırma yapınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Prens Sabahaddin

Prens Sabahaddin'in hayatı,
eserleri ve düşünceleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Rıza Tevfik

Rıza Tevfik 'in hayatı,
eserleri ve düşünceleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma yaparak

elde
veya

Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
Okuma yaparak
Araştırma yaparak
Fikir yürüterek
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Anahtar Kavramlar



Prens Sabahaddin
Rıza Tevfik
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Giriş
Bu bölümde Prens Sabahaddin ve Rıza Tevfik'in hayatı ve eserleri ele alınacaktır.
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14.1. Prens Sabahaddin14

(1878-1948)

Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
Asıl adı Mehmed Sabahaddin olup babası
Damad Mahmud Celâleddin Paşa, annesi Sultan Abdülmecid’in kızı ve II. Abdülhamid’in kız
kardeşi Seniha Sultan’dır. Annesinden dolayı yerli kaynaklarda “Sultanzâde” denilmekte, Batı
kaynaklarında ise “Prens” olarak anılmaktadır. Kardeşi Ahmed Lutfullah’la birlikte Kadıhanlı
Emin Efendi, Adanalı Hayret, İsmâil Safâ, Sâdık Belîğ, Muallim Feyzi ve Hüseyin Dâniş gibi
şahsiyetlerden Arapça, Farsça, Fransızca, fen bilgisi, resim ve piyano dersleri aldı; Osmanlı,
Arap-Fars ve Fransız edebiyatlarını öğrendi. Küçük yaştan itibaren evlerine gelen devrin önde
gelen edebiyatçı ve fikir adamlarıyla tanıştı; onların bilgi, kültür ve tecrübelerinden
yararlandı. Daha gençlik yıllarında, biraz da aile üzerindeki baskı dolayısıyla, Osmanlı
Devleti’nin içine düştüğü felâketlere ancak yurt dışında yürütülecek bir mücadeleyle çare
bulunabileceği düşüncesini benimsedi.
Ailevî bir mesele yüzünden babasının padişahla arasının açılması üzerine babası ve
kardeşi Lutfullah’la birlikte Paris’e kaçtı (Ekim 1899). Orada II. Abdülhamid idaresine karşı
mücadele eden Jön Türkler’e katıldı. Ancak Paris’teki Jön Türkler’in lideri Ahmed Rızâ
Bey’le birçok konuda ihtilâfa düştü. Bu arada Le Play sosyoloji ekolü temsilcilerinden
Edmond Demolins’in kurduğu La Science Sociale cemiyetinin faaliyetlerine katıldı. 4-9 Şubat
1902’de, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Jön Türkler’i birleştirmeyi
hedefleyen I. Jön Türk Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kongrede başkan
seçilmesine rağmen nihaî hedef konusunda gruplar arasında uzlaşma sağlanamadığı için arzu
ettiği sonucu alamadı. Daha sonra, Ahmed Rızâ ile Mizancı Murad Bey grupları yanında
üçüncü bir Jön Türk grubu olan Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i Merkeziyyet Cemiyeti’ni
oluşturdu. Cemiyetin yayın organı olarak Paris’te Ahmed Agayef, Reşad Mehdiyef ve Emîr
Hüseyinof ile birlikte Terakkî gazetesini çıkarmaya başladı (1906). II. Abdülhamid
yönetiminin sona erdirilmesi amacıyla 27 Aralık 1907’de II. Jön Türk Kongresi’nin
toplanmasına öncülük etti.
Prens Sabahaddin, bu sırada yayımladığı yazılarında daha
ziyade Edmond Demolins’in etkisi altında geliştirdiği liberal (teşebbüs-i şahsî) ve adem-i
merkeziyetçi görüşleri savunuyordu.
II. Meşrutiyet’in ilânı üzerine diğer yönetim muhalifleriyle birlikte o da İstanbul’a
döndü. Görüşlerini benimseyen Ahrar Fırkası mensuplarının ısrarlarına rağmen aktif
politikaya girmedi. 1909’da 31 Mart Vak‘ası’ndan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakkî
yönetimine karşı açıkça muhalefete geçti. 31 Mart Vak‘ası’na karıştığı ileri sürülerek bir süre
hapsedildiyse de annesinin ricası ve Mahmud Şevket ile Hurşid paşaların araya girmesiyle
serbest bırakıldı. İttihat ve Terakkî yönetiminin siyasî ve iktisadî görüşlerini şiddetle
eleştirmekten geri durmadı. Onun fikirlerini benimseyen gençler Nesl-i Cedîd Kulübü adıyla
bir cemiyet kurdularsa da kulüp 1911’de yönetim tarafından kapatıldı.
Balkan Savaşı
sırasında Sultan Reşad’a hitaben yazdığı bir makalede düşmanın dışarıda değil toplumsal
yapımızda olduğunu vurgulayarak tembelliğin ve merkeziyetçi yönetimin Osmanlı Devleti’ni
yok edeceğini açıkça dile getirdi. Gerek bu yazısı gerekse Mahmud Şevket Paşa suikastına
adının karışması yüzünden tekrar tutuklandı, serbest kalınca Paris’e kaçtı (1913). I. Dünya
14
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Savaşı’nın ve İttihat ve Terakkî yönetiminin sona ermesi üzerine İstanbul’a döndü (1919). Bu
sırada Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketini destekler bir tavır sergilemesine
rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Osmanlı hânedanı mensuplarını sınır
dışı eden kanunun yürürlüğe girmesiyle bir daha geri dönmemek üzere yurt dışına çıkmak
zorunda kaldı (1924). Bundan sonra da Avrupa gazetelerinde Türkiye’nin siyasî ve iktisadî
meseleleri hakkında çeşitli yazılar yayımladı. Hayatının son yılları İsviçre’de yoksulluk içinde
geçti. 30 Haziran 1948’de İsviçre’nin Neuchâtel kasabasına yakın bir köyde vefat etti; bir süre
sonra naaşı İstanbul’a getirilerek Eyüpsultan’daki aile kabristanına defnedildi.
Prens Sabahaddin liberalizmi savunan bir fikir adamı, Ziya Gökalp tarafından
benimsenen Durkheim’in toplumculuğuna karşı daha çok Le Play ekolünün ve özellikle bu
ekolden Edmond Demolins’in savunduğu ferdiyetçi anlayışı Türkiye’de geliştirmeye çalışan
bir sosyolog olarak tanınmaktadır. Ona göre millet ve devlet esas itibariyle fertler üzerine
kuruludur; millet denilen varlığı meydana getiren ve ona güç kazandıran asıl unsur kişiler
olduğuna göre toplumun gelişmesi için öncelikle tek tek fertlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Devletin görevi ise milleti oluşturan fertlerin refah ve mutluluğunu sağlamaktır. Fertler
devletin temel taşlarıdır; bunun için devlet vatandaşlarının başarılı olmasını temin etmek
zorundadır. Prens Sabahaddin, çözüm için daha önce Fransa’da denenmiş ve başarısızlıkla
sonuçlanmış olan Ecole des Roches’un eğitim sistemini tavsiye etmiştir.
Çeşitli makale ve eserlerinde şu görüşlere de yer vermiştir: Osmanlı Devleti’nde
yapılması gereken iş, II. Abdülhamid istibdadına son verilerek Meşrutiyet’in ilân edilmesini
ve Kānûn-ı Esâsî’nin yeniden işlerlik kazanmasını sağlamakla bitmemektedir; çünkü istibdat
yönetimi büyük ölçüde toplumsal şartların sonucunda ortaya çıkmıştır. Çözüme mevcut
şartları değiştirerek başlanmadığı sürece yeni bir istibdat kaçınılmaz olacaktır. Meşrutiyet’in
ilânıyla birlikte istibdadın kökünü kazımak için devlet yönetiminde esaslı bir reform
gerçekleştirerek adem-i merkeziyet sisteminin kurulması, vatandaşlar arasında şahsî
teşebbüsü geliştirmeye yönelik şartların hazırlanması gerekir. Meşrutiyet’in gayesi halkın
hükümeti kontrol edebilmesidir. Eskiden beri doğrudan merkezî yönetim şekli ve özel
mülkiyet sisteminin bulunmaması Osmanlı Devleti’nin geri kalmasına ve dağılmasına sebep
olmuştur. Adem-i merkeziyetçilik otoriteyi bölen, böylece süratle işleyişi sağlayan bir
sistemdir. Bu tür yönetimde esas olan fertlerin serbestçe davranabilmesidir. Ülkede asırlardır
tüketici memur sınıfı üretici ve faal yeni sınıfların doğmasını engellemiştir. Bunun için her
şeyi devletten bekleyen zihniyetten kurtulmak lâzımdır. Öte yandan komşu devletlere karşı
dikkatli bir politika takip edilmelidir. Fransa ve İngiltere ile dostça ilişkilerin sürdürülmesi
Ruslar’ın Karadeniz üzerindeki emellerine karşı kuvvetli bir engel teşkil edecek ve
Balkanlar’da barışın sağlanmasını temin edecektir.
Prens Sabahaddin’in başta Ziya Gökalp olmak üzere devrinde birçok fikir adamı ve
politikacı tarafından ütopik bulunan, hatta vatan hainliğiyle itham edilen görüşleri Türkiye’de
kısmen 1950’den itibaren taraftar bulmaya başlamış, ancak 1970’li yıllara kadar uygulanma
imkânı bulamamıştır.
Eserleri: Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza (Paris 1901, Prens Lütfullah’la birlikte, I.
Jön Türk Kongresi’ne davet broşürü), Teşebbüs-i Şahsî ve Tevsî-i Me’zûniyyet Hakkında Bir
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Îzah (İstanbul 1324), Teşebbüs-i Şahsî ve Tevsî-i Me’zûniyyet Hakkında İkinci Bir Îzah
(İstanbul 1324), Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir Îzah (İstanbul 1327), Türkiye Nasıl
Kurtarılabilir: Meslek-i İçtimâî ve Programı (İstanbul 1334). Eserlerinin tamamı Gönüllü
Sürgünden Zorunlu Sürgüne - Bütün Eserleri (haz. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul 2007) adıyla
tek bir ciltte yayımlanmıştır.

14.2.Rıza Tevfik Bölükbaşı15 (1869-1949)
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve
politikacı.
Asıl adı Ali Rıza olup babasının kaymakamlık yaptığı Edirne vilâyetine bağlı
Cisr-i Mustafa Paşa’da (bugün Bulgaristan’da Svilengrad) doğdu. Babası Arnavutluk’tan
Debre-i Bâlâlı Hoca Mehmed Tevfik Efendi, annesi Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’da bir
konağa satılan Çerkez asıllı Münîre Hanım’dır. Öğrenimine Üsküdar Dağ Hamamı’nda
babasının hocalık yaptığı Sion Mektebi’nde başladı. Bir süre yine babasının yanında
Beylerbeyi ve Dâvud Paşa rüşdiyelerine devam ettiyse de babasının İzmit’e savcı vekili
olarak tayini üzerine tahsili yarım kaldı (1879). İzmit’te annesi sıtmadan öldü. Çocukluk ve
ilk gençlik yılları ailenin göç ettiği Gelibolu’da geçti. 1884’te girdiği Galatasaray Sultânîsi’ne
sadece bir yıl devam edebildi. 1887’de Mekteb-i Mülkiyye’ye kaydolduysa da bir talebe
hareketine karışınca okuldan uzaklaştırıldı (1890). Sonunda bir hocasının tavsiyesiyle
Tıbbiyye-i Mülkiyye’ye girdi. Buradaki öğrenimi sırasında zaman zaman yine bazı öğrenci
olaylarına karıştı, bu yüzden birkaç defa hapse atıldı. Hayatının bir düzene kavuşacağı
düşüncesiyle akrabaları tarafından 1895’te Dârülmuallimât müdîresi Ayşe Sıdıka Hanım ile
evlendirildi. Tıbbiyenin son sınıfında iken II. Abdülhamid’in iradesiyle, 1897 Türk-Yunan
Muharebesi’nde yaralı askerleri Manastır’dan İstanbul’a nakleden seyyar bir hastahanede
Fahri Paşa’nın yanında stajyer doktor olarak çalıştı.
Tıbbiyeden ancak 1899’da mezun
olabildi ve Cenab Şahabeddin’in yardımıyla Karantina İdaresi’ne doktor olarak tayin edildi.
Ayrıca İstanbul Gümrüğü’nde Eczâ-yı Tıbbiyye müfettişliğine getirildi; bir süre sonra
Cem‘iyyet-i Mülkiyye-i Tıbbiyye’ye üye seçildi. Bu görevleri 1908 yılına kadar sürdü.
1903’te karısının ölümü üzerine Nazlı Hanım ile evlendi. 1907’de girdiği İttihat ve Terakkî
Cemiyeti’nde üst kademelerde görev aldı. II. Meşrutiyet’in ilân edildiği günlerde Selim Sırrı
(Tarcan) ile birlikte İstanbul halkına meşrutiyet ve hürriyeti anlatan nutuklar verdi. Aynı yıl
yapılan seçimlerde Edirne mebusu olarak Meclis-i Meb‘ûsan’a girdi. 1909’da İngiliz
Parlamentosu’nun davetlisi olarak Talat Paşa başkanlığındaki bir heyetle birlikte Londra’ya
gitti. Birtakım pervasız hareketleri yüzünden kısa zamanda partili arkadaşlarıyla arası açılınca
1911’de parti içindeki muhaliflerin kurduğu Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na geçti. 1912’de
Büyükada’da yaptığı bir konuşma seçim usullerine aykırı bulunarak İstanbul mebusu Kozmidi
Efendi ile beraber bir ay kadar hapsedildi. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra propaganda
konuşması yapmak üzere gittiği Gümülcine’de İttihatçılar’ın tuttuğu adamlar tarafından
dövüldü. 1913-1918 yılları arasında politikadan uzaklaşarak tekrar Karantina İdaresi’nde
çalışmaya başladı. Bir yandan da Rehber-i İttihâd-ı Osmânî Mektebi’nde felsefe dersleri verdi
ve Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni’nde çalıştı.
1918’de Ahmed Tevfik Paşa kabinesinde
15
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Maarif nâzırı olarak politikaya döndü; aynı zamanda İstanbul Dârülfünunu’nda felsefe ve
estetik dersleri veriyordu. Damad Ferid Paşa kabinesinde iki defa Şûrâ-yı Devlet reisliği yaptı
(1919-1920). 1919’da Paris’te toplanan Barış Konferansı’na Osmanlı Devleti’ni temsilen
önce danışman, ardından delege sıfatıyla katıldı. Sevr Antlaşması’nı imzalayan heyette yer
aldı (10 Ağustos 1920). Gerek Sevr Antlaşması’nı imzalaması, gerekse aynı günlerde
Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketine muhalif bir tavır takınarak millî vicdanı
incitecek yazılar yazması Dârülfünun talebelerinin tepkisine yol açtı. Yapılan protestolar
sonunda Cenab Şahabeddin, Ali Kemal, Hüseyin Dâniş ve Barsamyan Efendi ile birlikte
Dârülfünun’daki görevinden istifa etmek zorunda kaldı (8 Nisan 1922). Yakın arkadaşı Ali
Kemal’in İstanbul’dan kaçırılıp Ankara’ya götürülürken İzmit’te linç edilmesi üzerine aynı
âkıbete uğrama korkusuyla 8 Kasım 1922’de bazı arkadaşlarıyla beraber Mısır’a gitti. Daha
sonra Sevr’i imzalaması yüzünden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 150’likler
listesine alındı. Kahire’de karşılaştığı eski dostu Emîr Abdullah’ın davetine uyarak Ürdün’e
gitti ve kralın divan tercümanı oldu; ayrıca Sıhhiye ve Âsâr-ı Atîka Müzesi
müdürlüğü
yaptı. 1934’te buradaki görevinden emekliye ayrılarak Lübnan sahilinde Cünye kasabasına
yerleşti. 1936’da eşiyle birlikte Avrupa seyahatine çıktı ve bir yıl kadar İngiltere ile Fransa’da
kaldı. 150’liklerin affına dair kanunun yürürlüğe girmesinden yaklaşık beş yıl sonra İstanbul’a
döndü (1943). Burada gazetelerde edebiyat, sanat ve estetikle ilgili yazılar yayımladı. 30
Aralık 1949’da vefat etti ve Zincirlikuyu’daki Asrî Mezarlığa defnedildi.
Türk kültür ve edebiyat tarihinde “feylesof” lakabıyla tanınan Rıza Tevfik bugün daha
çok şair olarak hatırlanmaktadır. 1895’ten itibaren dergilerde önce Abdülhak Hâmid ile Hugo
ve Lamartine gibi romantik şairlerin etkisi altında aruz vezniyle şiirler yayımlayan Rıza
Tevfik asıl şöhretini 1913’ten sonra hece vezniyle yazdığı şiirlerle kazanmıştır. Millî Edebiyat
akımının teşekkül yıllarına rastlayan bu tarihlerde hece vezni ve sade Türkçe ile o günkü Türk
şiirinin en beğenilen örneklerini ortaya koyarken 1900’lerde Mehmed Emin’in başlatmış
olduğu “parmak hesabı” şiiri de asıl yerine o oturtmuştur.
Küçük yaştan itibaren halk kültür ve âdetleri içinde yetişen şair sanatkâr kişiliğiyle
gelenekten ustaca yararlanmış, bu konuda yazdığı makaleleriyle şiir estetiğine bu doğrultuda
sağlam bir zemin hazırlamıştır.
Rıza Tevfik, felsefî ve dinî anlamda gerçeği aramak üzere
başladığı araştırmaları sonunda Türk milletinin öz malı olan ve onun ruhunu en güzel biçimde
dile getiren tekke ve halk edebiyatı örneklerini keşfeder. Milletin hâfızasındaki folklor
malzemesiyle sadece halk şairleri ve Bektaşî dervişlerinin elinde kalan halk ve tekke şiirlerini
samimi ifadeleriyle Türk milletinin karakterini en güzel şekilde yansıtan örnekler olarak
değerlendirir. 1914-1922 yılları arasında konuyla ilgili elliye yakın makale yayımlayan Rıza
Tevfik’in bu yazıları, Millî Edebiyat hareketini fikrî planda hazırlayan ve bir kamuoyu
oluşmasına büyük ölçüde yardım eden unsurlar arasında ele alınmıştır. Ancak onun âşık tarzı
ve tekke edebiyatı geleneği konusundaki görüşleri uzun süre iyice anlaşılamamış, zaman
zaman devrin önde gelen Türkçüler’i tarafından tenkit edilmekten kurtulamamıştır.
Bütün
bu hazırlığın arkasından onun bir devre damgasını vuran asıl sanatkâr şahsiyeti tekke şairleri
ve halk âşıklarının genellikle mûsiki eşliğinde okudukları divan, nefes ve ilâhi gibi şiirlerden
yola çıkarak kaleme aldığı divan, koşma ve nefesleriyle belirir. Millî Edebiyat’ın daha yeni
yeni teşekkül etmeye başladığı II. Meşrutiyet sonrasında onun bu tarz şiirler yazmak suretiyle
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Türk edebiyatının asıl kaynağına yönelmesi dönemin birçok şair ve aydını için yol açıcı bir
rol oynar. Bu yıllarda hece vezniyle yazdığı lirik divan ve koşmalarıyla şöhret kazanan şair
sanat anlayışı olarak sübjektivizmi benimser. Bundan dolayı şiirlerinde teşbih, istiare ve
mecaz gibi edebî sanatlara başvurmaz; doğrudan doğruya dış dünyadaki varlıkların ruhunda
uyandırdığı tesirleri aksettirmek suretiyle daha çok izlenimlere dayalı bir sanat anlayışını
savunur.
Rıza Tevfik dil, şekil ve üslûp bakımından en mükemmel şiirlerini 1911-1922 yılları
arasında yazar. Aruz vezniyle kaleme aldığı ilk denemelerinde daha çok ferdî ıstıraplarına
bağlanabilecek bazı temalar çevresinde dolaşan şairin şiirlerine yeni konular girer. Bu
dönemde ferdî ıstıraplarıyla birlikte içinde yaşadığı toplumun meseleleriyle de yakından
ilgilenir; başta tarih, vatan sevgisi ve aşk olmak üzere toplumsal, dinî ve felsefî birçok yeni
temayı işler. “Sfenks”, “Gelibolu’da Hamzabey Sahili”, “Selma, Sen de Unut Yavrum!” başta
olmak üzere “Harap Mâbed”, “Fikret’in Necip Ruhuna” ve “Uçun Kuşlar” adlı şiirleri onun
en tanınmış eserleri arasında yer alır.
Doğu ve Batı dünyasına ait oldukça geniş bir felsefî
birikime sahip olan Rıza Tevfik, yeni bir ekol kurmaktan ziyade mevcut felsefî bilgileri
yorumlayarak bunlarla modern görüşler arasında dikkate değer benzerlikler üzerinde
durmuştur. Bütün bu faaliyetleri yanında 1905’te Mehmed Emin’in şiirleri dolayısıyla dilde
sadeleşme ve hece vezni üzerine Ömer Nâci ile, 1918’de Zerdüşt’ün Türk asıllı olup olmadığı
konusunda Sâmih Rifat’la, yine aynı yıl Tevfik Fikret’in inancı konusunda Babanzâde Ahmed
Naim’le fikir tartışmalarına girmiş, bu tartışmalar sırasında bütün bilgi birikimini ortaya
koyduğu dikkate değer makaleler yazmıştır.
Eserleri: 1. Textes houroûfîs (I. Clément Huart’la birlikte, Leiden 1909). “Etude sur la
religion des houroûfîs” başlıklı ikinci bölümü (s. 220-313) Rıza Tevfik tarafından kaleme
alınan eserde, bir kısım yazma metinlere başvurulmak suretiyle Hurûfîliğin kurucusu
Fazlullāh-ı Hurûfî ile bu mezhebin inanç sistemi ve Anadolu’daki başlıca temsilcileri
hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte, eserde ayrıca Hurûfîliği benimseyen Osmanlı şairlerinin
şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. 2. Felsefe Dersleri (I, İstanbul 1330). Rıza Tevfik’in
Rehber-i İttihâd-ı Osmânî Mektebi’nde vermiş olduğu ders notlarından meydana gelmiştir.
“Mebhas-i Ma‘rifet” adını taşıyan, genel anlamda bir felsefe tarihi mahiyetindeki eserin bu ilk
cildinde felsefenin esas konusu ve belli başlı problemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
Eser aynı adla ve kısmen sadeleştirilmek suretiyle M. Münir Dedeoğlu tarafından
yayımlanmıştır (Ankara 2001). 3. Mufassal Kāmûs-ı Felsefe* (I-II, İstanbul 1332 r., 1336 r.).
Felsefe kavramlarına Osmanlı Türkçesi’nde karşılıklar bulmak amacıyla hazırlanmaya
başlanan bir eser olup I. Dünya Savaşı ve Rıza Tevfik’in 1918’de tekrar politikaya dönmesi
yüzünden tamamlanamamıştır. 4. Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyyesi (İstanbul
1334 r.). Türk edebiyatı tarihinde bir şairin felsefî görüşleri üzerine ilk defa yapılan bu tahlil
denemesiyle Abdülhak Hâmid’in felsefî anlayışı ortaya konurken bir yandan da tasavvufî
düşünce ile Batı felsefesine ait çeşitli konular tartışılmaktadır. Şeyhülislâm Mustafa Sabri
Efendi’nin oğlu İbrâhim Sabri tarafından eđ-Đarîĥ (el-Melĥametü’ş-şiǾriyyetü’l-kübrâ)
adıyla Arapça’ya da tercüme edilen eseri (İskenderiye 1979) Abdullah Uçman bir inceleme ve
dizinle birlikte neşretmiştir (İstanbul 1984). 5. Mâba‘dettabiiyât Derslerine Ait Vesâik
(İstanbul 1335). 6. Ontoloji Mebâhisi (İstanbul 1336). 7. Estetik (İstanbul 1336). Bu üç eser
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Rıza Tevfik’in Dârülfünun’da verdiği derslerin notlarından oluşmaktadır. 8. Bergson
Hakkında (İstanbul 1337). Yine Dârülfünun’da verdiği ders notlarından meydana gelen eser,
Abdullah Uçman’ın kaleme aldığı bir incelemeyle birlikte Erdoğan Erbay ve Ali Utku
tarafından aynı adla yayımlanmıştır (Konya 2005). 9. Rubâiyyât-ı Ömer Hayyâm (Hüseyin
Dâniş’le birlikte, İstanbul 1340/1922). Rubâî türü hakkında geniş bilginin yer aldığı eserde
Rıza Tevfik, Hayyâm’ın rubâîlerindeki felsefî görüşleri ele alıp yorumlamıştır. Eser ilâvelerle
beraber 1945’te yeniden basılmıştır. 10. Serâb-ı Ömrüm (Lefkoşe 1934; İstanbul 1949). Rıza
Tevfik’in şiirlerinin büyük bir kısmını bir araya getirdiği eski harflerle basılan kitabın ilk
baskısında yetmiş üç şiir yer almaktadır. Rıza Tevfik’in ölümünden kısa bir süre önce yapılan
ikinci baskısında toplam 115 şiire yer verilmiştir. Eser, daha sonra dergi ve gazete
sayfalarında kalmış otuz kadar şiirin ilâvesiyle Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri adıyla
Abdullah Uçman tarafından yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 2005). 11. Tevfik Fikret Hayatı,
San’atı, Şahsiyeti (İstanbul 1945). Rıza Tevfik, yakın arkadaşı Tevfik Fikret’in otuzuncu
ölüm yıl dönümü münasebetiyle kaleme aldığı bu eserde Tevfik Fikret’in mizacı, sanat
anlayışı ve dünyaya bakışı üzerinde durmaktadır. Abdullah Uçman eseri, Rıza Tevfik’in
Fikret hakkında kaleme aldığı diğer yazıların da ilâvesiyle Tevfik Fikret’in doksanıncı ölüm
yıl dönümünde yeniden neşretmiştir (İstanbul 2005). 12. Biraz da Ben Konuşayım. Rıza
Tevfik’in başta Sevr olmak üzere II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde
içinde bulunduğu siyasî mahiyetteki olayları anlattığı hâtıratıdır. Daha önce Yeni Sabah
gazetesinde tefrika edilen eser yazarın seksen yıllık hayatıyla hesaplaştığı ilk elden bir belge
niteliği taşımaktadır (haz. Abdullah Uçman, İstanbul 1993). 13. Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk
Edebiyatı ile İlgili Makaleleri: Rıza Tevfik’in gazete ve dergilerde çıkan elli kadar
makalesinden meydana gelmektedir (haz. Abdullah Uçman, Ankara 1982; İstanbul 2001). 14.
Şiiri ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup. Rıza Tevfik’in
1935 yılında Lübnan’ın Cünye kasabasından yine kendisi gibi sürgün olan Antakya Lisesi
edebiyat hocası Ali İlmî Fânî’ye hitaben yazdığı uzun bir mektuptur. Kendi şiir ve sanat
anlayışı ile birlikte şiirlerinde yer alan bazı konuların da açıklandığı bu mektup Rıza Tevfik’in
terekesinden kalan müsveddeleri arasından çıkmıştır (haz. Abdullah Uçman, İstanbul 1996).
15. Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları I (haz. Abdullah Uçman, İstanbul 2000).
Prens Sabahaddin, döneminde kabul görmemiş olsa bile Cumhuriyet Dönemi’nde
taraftar bulacak olan liberalizmin Türkiye'deki öncüsü olarak kabul edilmektedir. Rıza Tevfik
ise hem edebiyat alanında hem de felsefe alanında öncü eserler vermiş bir düşünürümüzdür.
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Uygulamalar
1.

Rıza Tevfik'in birçok alanda eser vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Uygulama Soruları
1.
Prens Sabahaddin'in hayatı hakkında bilgi veriniz.
2.
Prens
Sabahaddin'in
düşüncelerini
liberalizm
akımı
değerlendiriniz.
3.
Rıza Tevfik'in eserleri hakkında bilgi veriniz.
4.
Rıza Tevfik'in hayatının dönüm noktaları hakkında bilgi veriniz.

bağlamında
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Prens Sabahaddin ve Rıza Tevfik'in hayatı ve eserlerini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Le Play sosyoloji ekolünün Türkiye’deki
temsilcilerindendir ?
a.
Namık Kemal
b.
Ziya Gökalp
c.
Rıza Tevfik
d.
Prens Sabahattin
e.
Abdullah Cevdet
2.
Aşağıdaki akımlardan hangisi Prens Sabahaddin’in fikirlerine kaynaklık
etmiştir ?
a.
Sosyalizm
b.
Faşizm
c.
Liberalizm
d.
Komünizm
e.
Kapitalizm
3.
Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahaddin'in adem-i merkeziyetçiliği
savunduğu en önemli eserlerinden biridir?
a.
Toplum Sözleşmesi
b.
Türkçülüğün Esasları
c.
İlm-i Ahvâl-i Ruh
d.
Kızıl Elma
e.
Türkiye Nasıl Kurtulabilir?
4.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Türk kültür ve edebiyat tarihinde "feylesof"
lakabıyla tanınmaktadır?
a.
Rıza Tevfik Bölükbaşı
b.
Prens Sabahaddin
c.
Ziya Gökalp
d.
Nâmık Kemal
e.
Celâl Nuri
5.
Aşağıdakilerden hangisi Rıza Tevfik'in eserlerinden biridir ?
a.
Vatan Yahut Silistre
b.
Harap Mabed
c.
Türkiye Nasıl Kurtulabilir?
d.
Perviz
e.
A'mak-ı Hayal

Cevaplar: 1) D, 2) C, 3)E , 4)A , 5)B
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KAYNAKÇA
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