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Özet: Malumdur ki Türkiye Şark ve İslâm âlemi içinde Avrupa ile en sıkı münasebette bulunan
bir memlekettir. Bu, biraz da coğrafi vaziyetten ileri geliyor. Eskiden, Avrupa memleketleriyle
hemhuduttu bile. Biz, bu uzak maziden tutturup bugüne kadar devam eden vakaları mevzu-i
bahis etmeyeceğiz. Fakat her medeniyet ve her saltanatın tarihi bir mazi ile başladığı gibi, bugünkü
Türkiye’nin de varlığında kendini sezdiren mazi izine tesadüf edilmesi tabiidir. Ehl-i salip (haçlı)
muharebelerinin en bariz karakteri “dinî” idi. Dinler arasındaki mübarezeyi hayat âlemindeki
“yaşamak için mücadele” tarzında tabii bir hadise gibi addedenlerdeniz. Çünkü dini nüfuz, in-
sanların bugünkü kadar şuurlanmamış olduğu bir devrede, böyle şeylere çok müsaittir. Halbu-
ki Garp milletlerinin şuurlandıktan sonraki zamana ait düşünceleri de aynı karakteri haiz gibi
görünüyor.

Anahtar Kelimeler: Şark, Garp, Türk meselesi, İslamiyet

Three Problems: Western Issue, Eastern Issue, Turkish Issue –II 
Haşim Nahit Erbil. (Transcription: Bedri Mermutlu)

Abstract: It is obvious that within the Eastern and Muslim world Turkey is a country that has the clos-
est relations with Europe. This somewhat arises from the geographical condition. In the past, Turkey was
even contiguous with Europian countries. We are not going to mention the matter of events that has come
from the past and continued till today. But as every civilization and every reign starts with a historical
past, it is normal to encounter the trace of the past that reveals itself in the presence of today’s Turkey. The
most obvious character of crusades was “religious”. We are the ones that assume the conflicts between re-
ligions as a normal event in the style of “struggle to live” in life. Because religious credit is so suscepti-
ble to that sort of things in a period that people were not became conscious as today. However, the thoughts
of the Western nations after they became conscious seem to have the similar character.
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Şark Me se le si

Şark fır tı na ya tu tul du ğu za man dal ga la rı sa hil le re çar pan ve ufuk la ra yük -
se len bir de niz iken şim di dur gun bir hal de dir. Bu nun la be ra ber o fır tı na -

lı za man la ra ait bir ha tı ra sı, bir ta ri hi ol du ğu için dir ki Şark ken di si ni dai ma
“bü yük bir me se le” ha lin de ha tır la tır. Ve gö rü yor su nuz ki dün ya da bir Af ri ka
me se le si, bir Avus tral ya me se le si yok tur!
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Es ki dün ya nın ge niş, fe yiz li ik lim le rin de bi rer du man lı dağ me ha be tiy le
sa kin du ran ak vam kit le le ri es ki den bir çok din le rin, me de ni yet le rin, sal ta -
nat la rın oca ğı idi. Bu gün bi le her bir ka vim bir din, bir me de ni yet, bir sal ta -
nat ya şı yor. Şark ak va mı böy le ce zen gin top rak la rı nın üs tün de ra hat ça ömür
sü rer ken, öte de Garp mil let le ri nin akıl ve ze kâ sı in ki şaf et ti. Te rak ki et ti ği ni
yu ka rı da izah et ti ği miz Av ru pa, ik ti sa di fa ali ye tin hu du du nu Şar kın içer le ri -
ne ka dar tev si edi yor du: Bir ta raf tan sı nai ma mu la tı nı Şark lı la ra sa tı yor, bir
ta raf tan da Şar kın ham eş ya sı nı alı yor, ma den le ri ni iş le ti yor, şi men di fer le ri -
ni, li man la rı nı ya pı yor du. Fa kat bu ik ti sa di fa ali yet hiç bir za man gü rül tü süz
ol ma dı ve ta bii dir ki vu ku bu lan mü ca de le ler de Av ru pa dai ma ga lip gel di,
çün kü ev vel ce de tes lim et ti ği miz gi bi Av ru pa fa ik (üs tün) idi.

Av ru pa’nın fa iki ye ti ne (üs tün lü ğü ne) rağ men or ta da hem de mu am ma î
bir şe kil de Şark me se le si nin dai ma ve dai ma mev cut ol ma sı, ha ki ka tin ol du -
ğu gi bi gö rül mek is te nil me di ği ne ham le di le bi lir. Ha ki kat te iki ta raf ara sın da
bir an ta go nis me/te zat mev cut tur; lâ kin bu nu vu zuh la gö re bil mek için Şar -
kın her han gi bir mem le ke ti ile Av ru pa’nın ilk te ma sı nı bu gün kü şek lin de
mev cut mü na se be tin den ayır ma lı dır: Es ki den Şark, Av ru pa’nın kuv vet li ol -
du ğu nu gör dü ğü ve ona ita at eder gi bi gö rün dü ğü hal de kuv ve ti nin hik me -
ti ne bir tür lü akıl er di re me di ği için on dan yi ne kor kar, dai ma uzak laş mak
mey li ni iz har eder di. İlk be bek ten kor kan ço cu ğun kor ku mem baı na sıl ki
“meç hu li yet” ise Şar kın ki de öy le idi.

Şar kın Av ru pa ile olan bu gün kü mü na se be ti ne, da ha doğ ru su Şar kın bu -
gün kü va zi ye ti ne ge lin ce, büs bü tün baş ka bir ma hi yet te dir ve gös ter di ği
mu ha le fet pek de rin se bep le re is ti nat edi yor. Lâ kin Av ru pa’nın, ken di me de -
ni ye ti nin fa iki ye ti hak kın da mev cut olan ka naa ti bu nu tet ki ke ba ya ğı ma ni
olu yor. Şark, hü küm ve ic ra kuv ve ti ni nef sin de bir leş tir miş bir ha kim kar şı -
sın da ki müt te he min de (suç la nan kim se) müş kül mev ki in de dir: Ha ki min
hiç bir iti raz ka bul et me me si ne mu ka bil müt te he min ken di si ni ta ma miy le
mü da fa a ede bi le cek bir cer be ze ye ma lik ol ma ma sı, bu sah ne ye bir ne vi fe ca -
at ve ri yor. Şim di biz, bu ka ran lık mu am ma yı ulu or ta teş ri he ça lı şa ca ğız.

Şark ile Garp ara sın da ki ih ti laf iki esas lı se be be ir ca olu na bi lir (in dir ge ne -
bi lir): 1-Me de ni yet far kı, 2- Zih ni yet far kı.

Me de ni yet Far kı

Ha ki kat te ih ti laf öy le bir mem ba dan neş’et edi yor ki bu nu is tih faf et mek
müm kün de ğil dir. Bu gün yer yü zün de ki fa iki ye ti ni ka bul et ti ği miz Av ru pa
me de ni ye ti mua sır mil let le rin ve ya on la rın ec da dı nın mi ra sı de ğil dir. İn sa -
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nın ir fan na mı na bil di ği ne var sa, bu, meb dei ni ka ti su ret te ta yin ve ira e et -
mek (gös ter mek) müm kün ol ma yan bir mem ba dan ge li yor. Bu ilk mem ba ı
han gi mil let be nim se ye bi lir? Böy le gü lünç bir id dia yı yal nız bir mil let ten,
hat ta kür re-i ar zın bir kı ta sın dan nez ede cek (çı ka rıp ata cak) vâ zıh ha ki kat -
ler var: Bu nun en bü yük de li li yer yü zün de bir tek me de ni yet de ğil, muh te lif
me de ni yet le rin hâ lâ mev cut ol ma sı dır.

Me de ni yet le rin bir bir le riy le iş ti rak hat la rı nı gös ter me ye ça lış mak gi bi lü -
zum suz bir mü na ka şa ya gi riş me den, şu nu söy le ye ce ğiz ki yal nız Garp me -
de ni ye ti nin Yu nan-Ro ma dev re si nin sey ri, ay nı me de ni ye tin da ha uzak dev -
re le ri ni araş tır mak lü zu mu nu ha tır la tır. He sap sız asır la rın iş le di ği bu me de -
ni yet zin ci ri ne Yu nan’ın ila ve et ti ği hal ka lar dan da ha ev vel ki le ri, is ter Ak de -
niz’in şark ve ya ce nup sa hi lin de, is ter Pe laj’la rın yur du Kaf kas’ın da ha öte -
sin de, Hint ve ya Çin’de iş le nil miş ol sun, her iki tak dir de bu, is tik ba le doğ ru
uza nan zin ci rin öbür ucu nun As ya’da ol du ğu gö rü lür. Ve biz, iş te şu es ki As -
ya’da muh te lif me de ni yet ler mev cut ol du ğu nu Garp ile Şark ara sın da ki iki
kı ta me de ni ye ti far kın dan neş’et et ti ği ni söy lü yo ruz.

Me de ni yet de ni len şey bir dü şü nüş, du yuş, ya şa yış tar zı de ğil mi? Şu hal -
de bir Çin, bir Hint, bir Ja pon, bir İran, bir Arap, bir Türk me de ni ye ti nin var -
lı ğı nı ka bul et mek za ru ri dir. Ve di mağ la rın da ki zih nî sis tem ler bir bi ri ne uy -
ma yan mil let ler ara sın da ta bii uy gun suz luk olur! Şim di bu uy gun suz lu ğun
na sıl böy le ba riz bir şe kil al dı ğı nı izah ede ce ğiz: 

Av ru pa lı lar, Şar kın fa lan ve ya fi lan kö şe sin de ik ti sa di mü na se bet le re gi -
riş ti ler, di ye lim. Her Garp lı mil let ik ti sa di fa ali ye te sa ha it ti haz et ti ği ye rin
aha li si ne ken di li sa nı nı öğ ret me ye baş la dı. O aha li yi tem din (me de ni leş tir -
me) ve ya hut ti ca re ti tes hil (ko lay laş tır ma) mak sat la rın dan han gi bi ri ne is ti -
nat eder se et sin, Garp li san la rı nın Şark lı la ra ta li mi ame li ye si asıl mak sut
olan ga ye den büs bü tün fark lı ne ti ce ye mün cer ol du.

Av ru pa li san la rın dan her han gi bi ri ni öğ ren mek ih ti ya cı kar şı sın da bu -
lu nan Şark lı lar içe ri sin de me se la bir ti ca ret mu ame le si ni tes hil ede cek ke li -
me le ri öğ ren mek le ik ti fa et me yen adam lar ol du. Bir ec ne bi li sa nı nı ol duk -
ça öğ ren miş olan bu züm re ye “mü nev ver ler” un va nı nı ve re lim. Bu züm re,
bir ta raf tan ec ne bi li san la rıy la ya zıl mış ki tap la rı oku yor, bir ta raf tan da
bun lar içe ri sin de biz zat Av ru pa’da se ya hat eden ler olu yor du; hat ta ba zı
Şark genç le ri tâ li ve ya âli tah sil le ri ni Av ru pa pa yi taht la rın da ik mal edi yor -
lar dı. Li san va sı ta sıy la ma lu mat, se ya hat ta ri kiy le gör gü ya vaş ya vaş bu
züm re ye bir “ben lik şu u ru” ver di. Za ten Av ru pa ir fa nı nın yu ka rı da işa ret et -
ti ği miz o mu aka le sis te mi bir in sa nın ka fa sı na gi rin ce ha di se le ri mü şa he de
ve tet kik et mek ih ti ya cı nı ken di var lı ğın da mut la ka se zer. İş te bu dü şün -
mek ka bi li ye ti Şark mü nev ver le rin de ted ri cen te rak ki et ti ve bu nu ken di
mu hit le ri ne de si ra yet et tir di ler.
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Ben lik şu u ru na ma lik in san la rın men sup ol duk la rı me de ni yet sis te mi ile
baş ka bir me de ni yet sis te mi ni mu ka ye se edip bun la rın ay rı ay rı şey ler ol du -
ğu nu an la ma la rı pek ta bii ol maz mı? Hal bu ki biz zat Av ru pa, Şark mü nev -
ver le ri nin zih ni ni böy le bir mu ha ke me ye ade ta ic bar et ti. Bu nu, ara da ki zıd -
di yet için gös ter di ği miz ikin ci se bep is pat eder.

Zih ni yet Far kı

Av ru pa me de ni ye ti de di ği miz te fek kür tar zı nın or ta ya koy du ğu bir ta kım
pren sip ler var ki bun lar in sa na ve in san la rın teş kil et ti ği ce mi ye te bir çok hu -
kuk va ad ve te min edi yor: Hür ri yet, ada let, mü sa vat, ilah… gi bi hak la rın
mev cu di ye ti ni, me ri ye ti (ge çer li li ği) lü zu mu nu izah ve is pat eden he sap sız
na za ri ye le rin ya nı ba şın da yi ne he sap sız tat bi kat mi sa li var ki asıl na za ri ye -
le rin sıh ha tin den Şark lı la rı şüp he ye dü şür mek te dir. Va ka la rın na za ri ye ile
ta ban ta ba na zıt ol duk la rı şöy le dur sun, ba zı hu kuk na za ri ye le ri bi le Şark lı -
yı uzun uzun ken di ben li ği ni dü şün me ye sevk edi yor. Ba zı hu kuk alim le ri -
nin hu kuk-ı dü vel (dev let ler hu ku ku) ka ide le ri nin Av ru pa me de ni yet âle mi -
ni teş kil eden mil let le re in hi sa rı na za ri ye si iş te bu ka bil den dir. Av ru pa me -
de ni ye ti nin bir Hı ris ti yan me de ni ye ti ol ma sı ve ay nı me de ni yet hu ku ku nun
Hı ris ti yan la ra has re dil me si gi bi id di ala rın -hat ta ilim na mı na- or ta ya sü rül -
me si Av ru pa’nın ken di me de ni ye ti ni baş ka la rı na ka bul et tir mek hu su sun da
ne fay da sı ol du ğu cid den te em mü le de ğer. Fa kat biz bu ra da ih ti la fın se bep -
le ri ni araş tır ma nın hu du du nu geç me ye ce ğiz.

Ge rek na za ri ye ve ge rek fi il ha lin de ya ban cı lı ğı nı gö ren ve his se den Şark -
lı la rın, Av ru pa’nın Şar kı is ti mar et mek (sö mür ge leş tir mek) hu su sun da ki ar -
zu su nu ne ve cih le kar şı la ma sı la zım ge le ce ği ko lay lık la kes ti ri le bi lir. La kin
biz, bah sin şu nok ta sın da tet ki ka tı mı zı umu mi yet ten kur ta rıp hu su si bir sa -
ha ya nak le de ce ğiz; ve bu, pek ta bii bir su ret te ola cak: Gar bın Şar ka kar şı va -
zi ye ti ni ve Şar kın mü te ka bil ru hi ye ti ni tet kik ede cek de ğil mi idik? Hal bu ki
bu hu sus ta söy le dik le ri miz ih ti la fın umu mi ve esa si hat la rı na ta al luk edi yor.
Eğer bu umu mi ye ti, bir hü küm ve re bi le cek nok ta ya ka dar mu ha fa za eder -
sek, asıl tet ki kin sıh ha ti şa i be dar olur; çün kü umu mi yet dai ma sey yal dir ve
ay nı nok ta-i na zar onun her nok ta sı na te va fuk ede mez (uy gun dü şe mez).
Fil ha ki ka yu ka rı da da işa ret et ti ği miz veç hi le Şark ta muh te lif me de ni yet ler
mev cut tur, bi na ena leyh Garp ile Şark ara sın da ki zıd di yet le rin ne vi de bu
muh te lif me de ni yet le re gö re de ği şir. Hal bu ki yi ne bu umu mi yet da ire sin den
bir par ça yı, bir me de ni yet da ire si ni alır da tet ki ka tı mı zı bu hu su si sa ha da ic -
ra eder sek hem doğ ru dan doğ ru ya “re ali te/şe ni yet”i mev zu-i ba his et miş,
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hem de umu mi mü ta la ala rı mı zı “fa it/va ka” ile te yit et miş olu ruz. Bu hu su su
tet kik sa ha sı nı in ti hap ta da (seç mek te) isa bet et me ye ça lı şa ca ğız: Biz Şark-ı
Ka rib’te (Ya kın Do ğu) bu lun du ğu muz için da ha zi ya de on dan bah se de bi le -
ce ğiz. Hu su siy le in ti hap et ti ği miz mem le ket, coğ ra fi va zi ye ti ne meb ni Av ru -
pa’ya en ya kın olan ve onun la en sı kı te mas ta bu lu nan “Tür ki ye”dir.

II I
Türk Me se le si

Ma lum dur ki Tür ki ye Şark ve İs lâm âle mi için de Av ru pa ile en sı kı mü -
na se bet te bu lu nan bir mem le ket tir. Bu, bi raz da coğ ra fi va zi yet ten ile ri ge li -
yor. Es ki den, Av ru pa mem le ket le riy le hem hu dut tu bi le. Biz, bu uzak ma zi -
den tut tu rup bu gü ne ka dar de vam eden va ka la rı mev zu-i ba his et me ye ce -
ğiz. Fa kat her me de ni yet ve her sal ta na tın ta ri hi bir ma zi ile baş la dı ğı gi bi,
bu gün kü Tür ki ye’nin de var lı ğın da ken di ni sez di ren ma zi izi ne te sa düf edil -
me si ta bii dir. Bi na ena leyh Os man lı Türk le ri nin bu gün kü me se le si ni her tür -
lü mü hi mi yet ten ari bir su ret te or ta ya koy mak için onun hiç ol maz sa bir kaç
yüz se ne lik ta ri hi ne te mas ede ce ğiz; bu, ma ne vi hü vi ye ti ni bi raz ta nıt ma ya
yar dım eder:

Baş lan gı cı nı hiç bir ta rih ki ta bı nın sa rih bir su ret te ta yin et me di ği bir müd -
det ten be ri, Or ta As ya’dan akın eden, muh te lif sal ta nat lar te sis ey le yen Türk -
ler Ana do lu’da ge lip yer leş miş ler… Ora da Os man lı Türk sal ta na tı nın dört
yüz ha ne hal kın dan iba ret “Ka yı Han” ka bi le siy le baş la dı ğı yo lun da ki ri va -
yet, ya hut şa i ra ne hu ra fe, Türk ta ri hi nin la yı kı veç hi le bi lin me me si ne at fo lu -
na bi lir. Ha ki kat te Os man lı sal ta na tı, Türk mil le ti nin ta ri hin de Sel çuk sal ta -
na tı nın isim de ğiş tir me sin den ve baş ka bir ta bir le sal ta nat ha ne da nı nın te -
bed dü lün den gay rı hiç bir şey ifa de et mez.

İş te bu Türk dev le ti, İran me de ni ye ti nin ba zı un sur la rı nı ve ni ha yet İs lâm
me de ni ye ti ni ka bul et miş ti. Bu dev le tin te şek kül, iti la, in hi tat amil le ri ni ev vel -
ce neş ret ti ği miz Tür ki ye İçin Ne cat ve İti la Yol la rı un van lı ese ri miz de uzun uza -
dı ya teş ri he ça lış mış tık. Da rül fü nun Hu kuk Şu be si sı ra la rın dan he nüz uzak laş -
tı ğı mız bir za ma na ait olan bu ese rin ih ti va et ti ği şah si mü la ha za la rı mı za te kâ -
mül ka nu nu na med yun ol du ğu muz in ki şaf eser le ri ni şim di ila ve ede ce ğiz:

Os man lı Türk le ri nin İs lâm me de ni ye ti ni tem sil et me si (özüm se me si) öy -
le bir za ma na te sa düf edi yor du ki ay nı me de ni ye te müs te nit sal ta nat lar bir
in hi lal dev re si ne gi ri yor du. Yu na ni fel se fe nin in taç et ti ği (so nuç lan dır dı ğı)
zih nî in ki şa fın Arap sal ta na tı nı yık mak hu su sun da ki ro lün den bu ra da uzun
uza dı ya bah set me ye ne lü zum ne de im kân var dır. İs lâ mi yet sal ta na tı ana ne -
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si nin de te si si ne yar dım et ti ği Türk sal ta na tı me tin bir ima nın ya rat tı ğı ha ri -
ku la de bir kud ret le İs lâm ha ki mi ye ti ni Vi ya na sur la rı na ka dar gö tür müş tü.
Ve bü tün o mu az zam fü tu hat için kul la nı lan ay nı va sı ta mağ lup ol ma ya baş -
la dı ğı gün, ku ru lan bi na da hi sar sıl ma ya baş la dı. Çün kü Os man lı sal ta na tı -
nın te mel ta şı as ker lik ti.

Şüp he yok ki Os man lı Türk le ri ma ne vi kuv ve ti ni, iti mat his si ni ilk ön ce
kı ran şey, as ke rî mağ lu bi yet le ri dir. De lil mi is ter si niz? İş te si ze Ni zam-ı Ce -
dit!.. Av ru pa lı la ra ben ze mek is te mek, ken di za afı nı ve onun fa iki ye ti ni ka bul
de ğil de ne dir?..

Tan zi mat-ı Hay ri ye, Ka nun-ı Esa si tat bi ka tı bu nun da ha ba riz de lil le ri dir.
Ne za ret ler teş ki li, Av ru pa ka nun la rı nın ter cü me ve tat bi ki, mat bua tın ser bes -
ti si ve ni ha yet Meş ru ti ye tin te si si te şeb bü sü Av ru pa me de ni ye ti nin tak li din -
den baş ka bir şey ol du ğu nu kim se id di a ede mez.

An la şı lı yor ki dev let adam la rı fa iki ye ti ni his set tik le ri Av ru pa me de ni ye ti -
ni “ida re şek li”nde ve ha yat ve ma işe te lü zu mu olan âlât ve ede vat ta gör müş -
ler ve sırf bu nok ta-i na zar dan Av ru pa’yı ör nek it ti haz et miş ler; ida re sis te -
mi, ka nun, bi na, ge mi, top, tü fek, kı ya fet, le va zım ilah… Tür ki ye’de vü cu da
ge ti ri lir se onun da te rak ki ede ce ği ne ka ni ol muş lar. Hal bu ki bü tün bun lar bi -
rer “mah sul”dur, bir mu aka le sis te mi nin mah su lü dür. Me de ni ye tin bu tarz da
an la şıl ma sı, Türk le rin bu sis te mi an la ya bi le cek bir id rak se vi ye si ne gel me yi -
şi ne de la let eder.

Fil ha ki ka hü kü met adam la rı nın me sa isiy le baş la yan te rak ki te ma yü la tı
son ra dan Garp li san la rı nı öğ re nen ve Gar bın ir fan eser le ri ni te teb bu eden
mü nev ver ler ta ra fın dan şu u rî bir ha le ge ti ri le me miş. İl me, ede bi yat ve sa na -
ta ait bir çok eser ler oku muş, hat ta Türk çe eser ler neş ret miş olan lar bi le Garp
me de ni ye ti nin ne ol du ğu nu bir tür lü kav ra ya ma dı lar. Çün kü bu te teb bu dev -
re si ne ait Türk mü nev ver le ri nin her bi ri muh te lif ilim ve sa nat şu be le ri ne ait
ki tap yı ğın la rı ara sın da şa şır mış, ya da sa de bir alim ve ya sa nat ka rın bil mem
han gi asır da çiz di ği rü’yet (gö rüş) da ire sin de mah pus kal mış… Onun için
Türk mü nev ver le ri nin Garp ir fa nın dan al dık la rı şey hep kı rın tı ha lin de idi.
Hat ta şu hü küm gü ya Av ru pa’da tah si li ni ik mal et miş Türk genç le ri ne de ba -
zı is tis na lar la teş mil edi le bi lir. Son mu ha re be sı ra sın da Av ru pa’da se ya hat
eden edip le ri miz, mü te fek kir le ri miz bi ze Av ru pa’dan bi na la rın mi ma ri şe kil -
le ri ne ait taf si lat ge tir di ler!.. Za ten bil gi si böy le kı rın tı ha lin de olan, ve ya sa de
köh ne bir rü’yet da ire sin de se ya hat eden Türk mü nev ver le rin den, bu şe kil le -
ri de lip ar ka sın da ki ru hu gör mek has sa sı bek le ne mez di.

Vak tâ ki Türk mü nev ver le ri ara sın da bir ilim, bir sa nat şu be si ni “sis tem”
ha lin de kav ra ya cak adam lar zu hur et ti, Garp me de ni ye ti “es ra ren giz lik”,
“mu am mai lik” bu lut la rın dan bir gü neş gi bi sıy rıl dı. Akıl için yol bir dir, der -
ler; son Türk mü te fek kir le ri de ted ri ci su ret te ol sun yük sel dik le ri ay nı id rak
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mer te be sin den bu gü ne şi ar tık gör dü ler. Ay dın lat mak has sa sın da olan zi ya
(ışık) şüp he yok ki asır lar ca sü ren bir ge ce ka ran lı ğı nın ver di ği ışık ih ti ya cıy -
la mü te hey yiç vic dan la rı en ev vel ten vir et ti. Türk mü nev ver le ri, Türk’ün
nü fus ke sa fe ti or ta sın da ka ran lık ge ce ler tek tük gö rü nen yıl dız la ra ben zer -
ler; la kin biz, bun la rın ke mi ye tin den de ğil key fi ye tin den bah se de ce ğiz.

He pi miz iti raf ede riz ki Türk’ün, -ce ha let, uyu şuk luk, uy ku, hü la sa ne
der se niz de yi niz- ka lın ve si yah bir per de al tın da yok ol muş gi bi gö rü nen
“ben lik” şu u ru Gar bın ir fan me şa le siy le be lir di. Av ru pa mil let le ri nin ta kip et -
tik le ri te ka mül ta ri ki nin bir ay nı nı da bi zim ta kip et ti ği mi zi ve bu nun so nun -
da şu ur lan dı ğı mı zı id di a ede me yiz. Son ra bu şu u ru -Zi ya Bey’in söy le di ği
gi bi- Bal kan he zi me ti de bi ze ver me miş tir. Eğer Ça tal ca’da düş ma nın top sa -
da la rı nı işit me mi zin böy le bir has sa sı (özel li ği) olay dı, Ayas te fa nos Mu ahe -
de si bu icaz kâr te si ri biz den ev vel ki ler de da ha kud ret li ola rak gös te re bi lir di.
Ha ki kat şu mer kez de dir: Türk’ün, ken di nef si ne ve fa iki ye ti ne iti ma dı var dı.
Vi ya na mu ha sa ra sın dan son ra “ne ti ce iti ba riy le” dai ma mağ lup ol du. Bu
mağ lu bi yet iti mat his si ni kır dı; Av ru pa’yı tak lit et mek te ma yü lü iş te bu su -
ret le baş lı yor. Tak lit sa ha sı nın ida re şek li ne has rı doğ ru ola maz. De ni le bi lir
ki Türk’ün Av ru pa ir fa nıy la te ma sın dan bü tün “cul tu re/har sî” mü es se se le ri
az çok mü te es sir ol muş tur.

Ev ve la din mü es se se si, müs pet ilim le rin mü şa he de ve tec rü be usul le rin -
den kuv ve ti ni alan bir ten kit tar zıy la ya vaş ya vaş nü fu zu nu [bil has sa mü -
nev ver de di ği miz züm re nin vic da nın da] kay bet me ye baş la dı. Bir ke re “din”
mü es se se si böy le zaa fa uğ ra yın ca, kuv ve ti ni din den alan öbür mü es se se ler
de git tik çe za yıf düş tü ler: Ah lâ kın uğ ra dı ğı müt hiş in hi tat, te yit kuv ve ti ni al -
dı ğı di nin es ki nü fu zu nu kay bet me sin den ile ri ge li yor.

“Da rül hik me ti’l-İs lâ mi ye”nin, ah lâ kı va az ve na si hat le mu ha fa za et me ye
ça lış ma sı abes tir; ev ve le mir de ah lâ kın kuv ve-i te yi di ye si ni mey da na koy ma -
sı icap eder ki bu, “ulu hi yet” fik riy le müs pet ilim le ri te lif ten iba ret tir. Di nî hu -
kuk mü es se se si nü fu zu nu kay bet mek şöy le dur sun, kıs men me de ni hu kuk
ta ra fın dan is tih laf edil di. Ti ca ret-i Ber ri ye ve Bah ri ye ka nun la rı nın Me cel le
ile yan ya na bir mev ki ih raz et me si ve “uku bat” hü küm le ri ye ri ne ce za ka nu -
nu nun ka im ol ma sı bu ka bil den dir.

Di nî ik ti sat ka ide le ri çok tan be ri umu mi bir su ret te hük mü nü ic ra ede mez
ol du lar. Be di iya ta (gü zel sa nat lar) ge lin ce; bu nu tav zih et mek icap eder. Re -
sim, hey kel tı raş lık İs lâm me de ni ye tin de mev cut ol mak la be ra ber mem nu
(ya sak) da hi ol du ğu hal de ya vaş ya vaş Türk’ün ir fan ha ya tı na ka rış tı. Mu si -
ki nin di nî mev kii res min ki ne ya kın ol ma sı na mu ka bil, bir ta raf ta ba zı ta ri kat
sa lik le rin ce di ni ayin ler sı ra sın da te hey yü cün va sı ta sı gi bi kul la nı lı yor du.
Di nî-be dii olan bu kı sım mu si ki den baş ka, hal kın ve ha vas sın (seç kin ler) ay -
rı ay rı mu si ki le ri var dı. Bu nun la be ra ber gö rü yo ruz ki bu sa nat şu be sin de de
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Garp mu si ki si nin mev kii git tik çe yük se li yor. Ede bi yat mü es se se si nin bah se
olan ta ham mü lü nü tah dit mec bu ri ye tin de yiz: Bi zim bir “Os man lı” ede bi ya -
tı mız var dı. Bir ke re ede bi yat ta te fek kür, ta has süs, ifa de tar zı mız Garp ede -
bi ya tı nın te si riy le mü te ma di yen de ği şi yor. Şi ir de ği şi yor, şi ve de ği şi yor, hat -
ta li sa nı mız de ği şi yor. Son ra biz de esa sen mev cut ol ma yan ede bi ne vi ler ede -
bi ya tı mız da te ka mül edi yor; ro man, dram, ko me di bu ka bil den dir. İş te, gö -
rü lü yor ki Os man lı Türk’ün bü tün har si mü es se se le ri Av ru pa lı mil let le rin
me de ni ve ya har si mü es se se le ri nin te si ri al tın da ya vaş ya vaş es ki kıy met le -
ri ni kay bet me ye baş la dı lar.

Ve bi zim Os man lı Türk sal ta na tı nın in hi ta tı şek lin de gör dü ğü müz “iç ti -
mai in hi lal” (top lum sal çö zül me) vu ku a gel di. Fert le ri “ce mi yet” ha lin de bir
ara da tu tan ve be ra ber ce ya şa tan har si man zu me le rin vic dan lar da kıy me ti ni
kay bet me si iç ti mai vic da nın in hi la li ne mua dil dir (denk tir). Ma dem ki iç ti ma i
vah de ti din bir li ği, ah lâ ki, hu ku ki, ik ti sa di te lak ki nin ve be dii zev kin bir li ği
te min edi yor du; ve ma dem ki bu ma ne vi ra bı ta lar fert le rin vic dan la rın da çö -
zül dü, bu ra bı ta la rın müş te rek ve man zum bu lun ma sın dan iba ret olan “iç ti -
mai vic dan” ta bii in hi lal eder; çün kü bu nun var lı ğı ra bı ta la rın ahen gi dir. Biz -
zat ra bı ta yok olur sa or ta da ahenk ka lır mı?

Av ru pa me de ni ye ti te si ri nin biz de ki fe na ta ra fı bu dur. Şim di bu te si rin bir
de iyi ta ra fı nı izah ede lim: Av ru pa me de ni ye ti nin mu aka le sis te mi ni an la mak,
on lar gi bi dü şün mek ka bi li ye ti ni ik ti sap et mek (el de et mek) de mek tir. Biz, bu
ka bi li yet le ilk ön ce Av ru pa me de ni yet da ire si içe ri sin de bu lu nan mil let le rin
umu mi te ka mül man za ra sı nı du ya du ya te ma şa ve tet kik et tik. Gör dük ki, bu
mil let ler züm re si nin “mad di yat” sa ha sın da ki mü şa be het (ben zer lik) ve iş ti ra -
ki nin ar ka sın da za hi ri vah de tin öte sin de her mil le tin ay rı ay rı hu su si yet le ri
var. Bu ay rı lık ak lın te ka mü lü sa ha sın da de ğil, his si ya tın te ka mü lü sa ha sın -
da dır. Fil ha ki ka be dii sa nat la rı nın tek nik le ri hep bir bi ri nin ay nı dır; ede bi yat,
şi ir, mu si ki, re sim, hey kel tı raş lık, mi mar lık şe kil ve hat ta mal ze me iti ba riy le
hep bir bi ri ne ben zer ler... Fa kat on la rın ru hu baş ka baş ka dır; ya Fran sız, ya İn -
gi liz, ya İtal yan ve ya Al man’dır. Alâ met-i fa ri ka la rı li san olan bu ay rı ay rı
ruh la rın ta has süs tar zı, zev ki, he ye ca nı, he ye ca nı nın ahen gi bir bi rin den çok
fark lı dır. Ve bü tün bu fark lar “mil let” ke li me sin de top la nı yor, onun la ifa de
olu nu yor: Fran sız mil le ti, İn gi liz mil le ti, Rus mil le ti, İtal yan mil le ti, ilah...

Vic dan di ye ter cü me et ti ği miz “con ci en ce” ke li me si nin fel se fe de bir ikin ci
ma na sı da ha var ki his set mek, sez mek, şu ur lan mak de mek tir. İş te bi ze, bu
ma hi yet te bir şu ur gel di, ken di ken di mi zi ta nı ma ya baş la dık. Bu iyi te si ri, fe -
na te sir le ri ni de kay det ti ği miz Av ru pa me de ni ye ti ne med yun ol du ğu mu zu
da iti raf ede riz.

İş te Türk ler de, böy le için den ge len bir şu ur la bu gün ba ğı rı yor: Ben de bir
mil le tim!.. Türk ler de mil li şu u run, mil li vic da nın, -te şek kür ma ka mın da bir
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da ha tek rar ede lim- Av ru pa ir fa nı sa ye sin de in ki şaf et me si dir ki Av ru pa lı la -
rın “Türk me se le si” de dik le ri, bir mu am ma şek li ne sok tuk la rı iş sa de le şi yor.
Türk ler as ri bir mil let ha li ne in kı lap et mek üze re dir!

Şim di şu ur lu bir hal de olan Türk le re kar şı Av ru pa’nın al dı ğı va zi ye ti de
bir kaç cüm le de gös ter mek icap eder. Av ru pa lı lar is ti yor lar ki Tür ki ye’yi is ti -
mar et sin ler (sö mür ge leş tir sin ler) ve her Garp lı mil let ken di si ne bir ik ti sa di
nü fuz mın tı ka sı ayır mış…

Ehl-i sa lip (haç lı) mu ha re be le ri nin en ba riz ka rak te ri “di nî” idi. Din ler ara -
sın da ki mü ba re ze yi ha yat âle min de ki “ya şa mak için mü ca de le” tar zın da ta bii
bir ha di se gi bi ad de den ler de niz. Çün kü di ni nü fuz, in san la rın bu gün kü ka -
dar şu ur lan ma mış ol du ğu bir dev re de, böy le şey le re çok mü sa it tir. Hal bu ki
Garp mil let le ri nin şu ur lan dık tan son ra ki za ma na ait dü şün ce le ri de ay nı ka -
rak te ri ha iz gi bi gö rü nü yor: Bal kan Mu ha re be si Tür ki ye’nin he zi me tiy le bit -
ti ği gün, bu mu ha re be de kat le dil miş beş yüz bin Türk’ün naa şın dan ya pıl -
mış bir kür sü nün üs tü ne çı kıp ba ğır dı lar: “Ta rih te ye ni bir de vir açı lı yor!”. De -
mek is ti yor lar dı ki İs tan bul’un Türk ler ta ra fın dan fet he dil me si na sıl bir ta rih
dev re si ne meb de (baş lan gıç) ol duy sa, Türk le rin As ya’ya sü rül me si de ye ni
bir dev re ye baş lan gıç olu yor!..

Son mu ha re be nin Tür ki ye’ye ait saf ha sın dan ba his olun du ğu za man, sa -
li bin hi la le kar şı mu zaf fe ri ye ti ana ne si der hal can lan dı. Ni ha yet Sevr Mu ahe -
de sin de ha kim olan ve her mad de sin de ken di ni gös te ren zih ni yet gös ter di ki
hür bir mil le tin la yık ol du ğu hak lar Türk ler’e ve ril mek is te nil mi yor!.. Şim di
bu zih ni yet mu ka bil ta raf ta ki Türk zih ni ye tiy le ka rış tı rı lın ca müş kü la tın se -
bep le ri der hal an la şı lır: Av ru pa is ti yor ki Tür ki ye’yi Af ri ka’nın bir par ça sı
imiş gi bi is ti mar et sin; Türk mil le ti de di yor ki, be nim bir ta ri him, bir me de -
ni ye tim var, be nim in san lı ğım ve hak la rım var!..

“Türk ler bar bar dır, te med dün ka bi li yet le ri yok tur, Türk mil li yet per ver li ği bir
çe te ci lik tir, bun lar es ki si gi bi baş ka mil let le re zul me di yor lar, Şar kın asa yi şi ni ih -
lal edi yor lar...”

Bü tün bu söz ler bü yük dip lo mat lar ta ra fın dan söy le nil di ği ne rağ men zer -
re ka dar ha ki ka ti ih ti va et mi yor. Sö zü mü zün baş lan gı cın da de di ği miz gi bi,
dip lo mat, si ya si de ni len adam lar ya mil let le rin ha ya tı nı ida re eden ve ta ri he
is ti ka met çi zen eze li ka nun la rı bil mez ler, ya da mem le ket le ri nin mad di men -
faa ti na mı na ha ki ka ti tah rif et mek gi bi ma ne vi bir gü nah iş ler ler. Eğer bu da -
ki ka da Av ru pa mü te fek kir le ri ne hi tap et mek im kâ nı olay dı, Türk le rin Av ru -
pa me de ni ye ti ni an la yıp an la ya ma dık la rı nı tah kik için me se la şu na çiz ese ri
tet kik et me le ri ni tav si ye eder dik; la kin biz, bir mil le tin kuv vet ve kud ret
mem baı nın ken di var lı ğı nın ha ri cin de ol ma dı ğı na iman eden ler den ol du ğu -
muz için baş ka la rı nı ik na dan hiç bir fay da bek le me yiz. Her bir ta rih dev ri nin
ol du ğu gi bi, bu gü nün de bir man tı ğı var; ve bu, bi ze meç hul de ğil dir. Bi na -
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ena leyh biz ha ki ka ti, hem de mü ba la ğa dan ve her tür lü şa i be den ari ola rak
mil let taş la rı mı za an lat ma ya ça lı şa ca ğız.

Umu mi Ne ti ce

Bu gün Av ru pa kor kunç bir buh ran ge çi ri yor. Şark me se le si nin ne ol du ğu -
nu da Tür ki ye’ye ait mi sal ile an la dık; fa kat ay nı mi sa li izah eder ken, Türk -
le rin de iç ti mai bir buh ran ge çir di ği ne va kıf olu yo ruz. Şim di pek ye rin de ola -
rak şu su al irad edi le bi lir: Bu umu mi her cü merç or ta sın da Türk ler na sıl bir
is ti ka met al ma lı dır ki onun so nun da var lı ğı nı, müs ta kil var lı ğı nı mu ha fa za
ede bil sin?

Fil ha ki ka Türk le re bir is ti ka met gös te re bil mek için ilk ön ce Av ru pa buh -
ra nı nın ala ca ğı is ti ka me ti is tid lal et mek la zım dır. Ve zan ne de riz ki ese ri mi -
zin Av ru pa’ya ait kıs mı bu va zi fe yi ol duk ça yap tı. Şim di doğ ru dan doğ ru ya
Türk’ün ala ca ğı is ti ka me ti [fa kat Av ru pa’nın ki ni hiç bir da ki ka gö zü müz den
ayır ma mak şar tıy la] ta yi ne ça lı şa ca ğız.

Ma dem ki Türk ler de bir mil li vic dan şu u ru var, di yo ruz; iş te asıl bu şu ur
ona reh ber lik ede cek tir. Mil li vic da nın idea li/mef kû re si mut lak bir “ke -
mal”dir. Ve bu ke ma le doğ ru ha re ket, mil li ye ti teş kil eden un sur la rın, ya ni
har si mü es se se le rin te kem mü lü ne ça lış mak la olur. Bu tarz da bir fa ali ye tin
baş la dı ğı na inan mış olan lar da nız. Gö rü yo ruz ki li san git tik çe da ha şu u rî ve
sa mi mi olu yor. Bu te ma yü lün iz le ri son se ne ler de ya zı lan eser ler de dir; ve
bu nun de va mın dan da şüp he edi le mez.

Mu ka bil le ri (kar şı lık la rı) Türk çe’de mev cut olan ec ne bi ke li me ler git tik çe
aza lı yor; kul la nıl ma sı za ru ri olan lar da Türk çe bir şah si yet al ma ya baş lı yor,
ter kip ler he men he men or ta dan kalk tı gi bi. Arap ça ve Fa ri si ce ka ide le rin te -
si ri de gün den gü ne azal mak ta dır. Hü la sa li san sa de le şi yor ve gü zel le şi yor.
Li sa nın böy le ce da ha şu u rî ve da ha mil li ol ma sı ce re ya nı, şek lin için de ki ru -
ha, ya ni be dii zev ke ait ce re ya na mü te ra fık tır (bir ara da dır). Ma zi den ar ta
kal mış ve ade me (yok lu ğa) ka rı şan bir ede bi ya tın san ki yer yü zün de can lı
ola rak unu tu ver di ği ba zı es ki ede bi yat çı lar is tis na edi lir se, ye ni ne sil ara sın -
da Arap ve Acem ede bi ya tı çeş ni si ni mu ha fa za et miş kim se kal ma dı. Es ki
ede bi yat la olan son ala ka yı da, aru zu da genç ler atı yor lar.

He ce vez nin de ya zı lan şi ir le rin be dii zev ki mi zi tat min et ti ği id di a olu na -
maz; bu gün kü Türk nes ri nin bü tün muh te vi ya tı için de böy le söy le ne bi lir.
An cak şu mu hak kak ki bu gün kü ler ne es ki Os man lı ede bi yat çı la rı na, ne de
Av ru pa ede bi ya tı mu kal lit li ği nin baş la dı ğı gün den Ede bi yat-ı Ce di de ve
Fecr-i Âti’ye ka dar olan ede bi yat çı la ra hiç ben ze mez ler. Bu ben ze me mek şe -
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kil ve ru hun her iki sin de de var dır. Sa nat ta ara dı ğı mız ib da kuv ve ti ne ge lin -
ce, bu nun ilk ve son mem baı mil li vic dan ol du ğu na gö re bu, şu ur lan dık ça,
baş ka bir ta bir le, mef kû re nin nü fuz ve kud re ti ru hu muz da art tık ça ib da kuv -
ve ti de te cel li et me ye baş lar.

Esa sen bu mil li şu ur, ev vel ce de söy le di ği miz gi bi mu aka le ile baş la dı ve
yi ne mu aka le nin de va mı ile te kem mül ede cek tir. Mu aka le nin de va mı de -
mek, mil li mü es se se le ri ru hen sez di ği miz bir ir ti fa a (yü ce li ğe) yük selt mek tir.
Bu nun için, be dii zev ki mi zin man tı ğı nı, ahen gi ni, ya ni Türk es te ti ği ni ara yıp
bul mak la zım. Bu sır rın mem ba ve men şei halk şu ur la rı, ma sal lar, darb-ı me -
sel ler, oyun lar ve sa ire dir. Bu yol da ta har ri yat (araş tır ma) te ma yül le ri ken di -
ni gös ter me ye baş la dı bi le. İş te biz, böy le bir “araş tır ma dev re si” ge çir me ye
mec bu ruz: sa nat eser le ri nin ru hi ih ti yaç la rı mı za kâ fi gel me me si, bi zi bu nun
se bep le ri ni ara ma ya sevk ve ic bar eder. Ne den gü zel şi ir ler ya zıl mı yor? Çün -
kü şa i rin “gü zel” mef hu mu hak kın da mil li bir bil gi si yok. Türk “de ha”sı na
gö re gü ze li bil mek, sev mek, mü te hey yiç ol mak için, Türk’ün asır lar dan be ri
te ra küm et miş (bi rik miş) ve halk şi ir le ri nin, ma sal la rı nın, ilah... ih ti va et ti ği
be dii ana ne le ri tet kik et mek la zım! Ni çin gü zel pi yes ler ya zı la mı yor? Çün kü
ti yat ro nun men şei olan oyun lar hak kın da hiç bir tet kik ya pıl ma dı. Yu nan tra -
je di si, Yu nan ko me di si Yu nan lı la ra mah sus bir ta kım di ni me ra sim den doğ -
muş tu. La tin ler bu ede bi ne vi be nim se ye cek de re ce de tem sil et miş ler (özüm -
se miş ler). Son ra ay nı sa nat şu be si bu gün kü mua sır mil let le rin her bi rin de ve
her mil le tin de ha sı nı ib raz ede cek te kem mül le re maz har ol muş.

Bi ze ge lin ce; Av ru pa’yı tak lit et mek su re tiy le ti yat ro yu ha ya tı mı za sok -
ma ya ça lış tık. Hal bu ki ti yat ro nun da bi ze mah sus bir men şei ol du ğu nu
gö rü yo ruz. Bü tün sa nat lar “eğ len ce”den doğ du ğu gi bi, ti yat ro da öy le dir.
Fil ha ki ka in san da iki sı nıf duy gu var! Haz ve elem... Gül mek, ağ la mak ha -
ya tın ay rı ay rı te cel li le ri ol du ğu na gö re mud hi ke (ko me di) bi rin ci, hâi le
(tra je di) ikin ci ne vi duy gu nun mu adi li dir. Ba şı mı zı Türk ana ne si ne çe vir -
di ği miz za man gö rü yo ruz ki Türk ha ya tın da da ha zi ya de bi rin ci ne vi duy -
gu nun te cel li le ri mev cut tur. Or ta Oyu nu, Ka ra göz, ve Ho ca Nas red din hi -
kâ ye le ri ilah... Türk’ün ha ya tın da ko me di nin iz le ri, bu iki ne vi den han gi -
si nin da ha zi ya de in ki şa fa mü sa it ol du ğu nu is tid la le de yar dım eder. Hal -
bu ki ede bi ya tın bu kıs mıy la meş gul gö rü nen le rin hiç bi ri, Türk ha ya tın da -
ki bu sır rı sez miş ol du ğu nu ol sun mey da na ko ya ma dı. İran lı lar, Haz ret-i
Hü se yin’in kat lin den di nî ve mu az zam bir fa ci a (tra je di) ib da et miş ler...
İh ti mal ki bu gü ne ka dar hiç bir İran lı, hiç bir Şark lı ve ya hiç bir Türk bu nun
se be bi ni araş tır ma mış tır.

Hü la sa gö rü lü yor ki -hal kın ru hun da bu gün hâ lâ ya şa sın, ya hut ya şa ma -
sın- bir çok mü es se se le rin iz le ri ni ta kip et mek su re tiy le asıl ru hu araş tır mak
la zım. Bu ame li ye ile ah lâ ki, hu ku ki, ik ti sa di te lak ki le rin mil li renk ve ahen -
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gi de keş fo lu na bi lir. Esa sen bu mü es se se le ri ih ti va eden ve ya hut ken di ren -
gi ni on la ra ver miş olan bir “din”, bu araş tır ma dev re sin de -hat ta mec bu ri
ola rak- din mü te has sıs la rı nın tet kik ve te teb bü le ri ne bir sa ha teş kil ede cek.
Ve ay rı ay rı yol lar da vu ku bu la cak bu tet kik ve ta har ri ame li ye le ri “mil li vic -
dan”ın tam in ki şa fın dan iba ret tek bir nok ta ya da ya na cak. Şu nu da kay det -
mek la zım dır ki, Av ru pa’nın yu ka rı dan be ri ba his ve tek rar et ti ği miz mad di
te rak ki ve ih ti ra eser le ri ni ken di ih ti yaç la rı mı zın sa iki ne (dür tü sü ne) ta bi ol -
mak su re tiy le ya ay nen ve ya hut ta di len ala ca ğız. Bir mil le tin mef kû re si mev -
cut olun ca, Av ru pa’dan ala ca ğı mad di eser le rin tek ni ği ni ne su ret le ta dil et -
me si la zım ge le ce ği ni pe ka la bi lir.

Şim di Türk mil le ti, için de bu lun du ğu buh ran dan böy le mu ay yen bir is ti -
ka me te doğ ru çık mak is te yin ce, yü zü nü ne ta ra fa çe vi re ce ği ni sıh hat le is tid -
lal ede bi li riz: Av ru pa buh ra nı nı tev lit eden (do ğu ran) ami lin, mua sır ha ya ta
ha kim olan ana ne ler nü fu zu nu kır mak zih ni ye tin den iba ret ol du ğu nu söy le -
miş tik; şim di mü ba re ze mey da nı nın bir ta ra fın da bu zih ni yet, öbür ta ra fın -
da da ana ne nin nü fu zu na sa dık olan lar var.

Eğer bir si lah mu ha re be si olay dı, Türk’ün mert li ği ne ve pek de rin olan ra -
him ve şef kat his le ri ne ba ka rak onun mut lak za yıf ta ra fa yar dım ede ce ği ni söy -
le ye bi lir dik; fa kat bu, bi raz da zih ni yet kav ga sı dır. Türk le rin Bol şe vik lik ka ide -
le ri ni ka bul et ti ği ni, ya hut ede ce ği ni tah min eden ler al da nı yor lar. Şark lı la rı,
Şar kın din ve fel se fe ta ri hi ni bi len ler şüp he siz tes lim eder ler ki şim di ye ka dar
Şark ta vu ku a gel miş bü tün mu ha re be ve mü ca de le ler di ni ve me de ni ev sa fı ha -
iz dir ler. Bu ra lar da ma ne vi ya tın kıy me ti, baş ka bir kı ta da bir mis li ne te sa düf
edi le me ye cek de re ce de yük sek tir. Yer yü zün de ki bü tün din le rin men şei ve ye -
ga ne men şei şark ol ma sı bu nu te yit eder. Hu su siy le Türk le rin, en mü te ka mil
bir di nin en mü te ka mil bir en mu ze ci ol du ğu dü şü nü lür se, böy le mad di men -
fa at ni zaı na (kav ga sı na) -sırf men fa at için- iş ti rak et me si ne as la ih ti mal ve ri le -
mez. Bol şe viz min or ta dan kal dır mak is te di ği “mül ki yet”, “ve ra set” hak la rı
Türk’ün vic da nın da yer leş miş tir. Müs lü man la rın eş kı ya sı bi le şe ka ve ti, yağ -
ma yı ya par ken his si ya tı nın ne ca be ti ni kay bet mez; fe na lı ğı fe na lık ola rak ya par.
Ne cip bir in sa nın se fil bir fii li ir ti kap et me si nin se bep le ri ni bu ra da ta har ri ede -
cek de ği liz, yal nız şu mu hak kak ki Müs lü man Türk, “men fa at” için “hakk”ın
aley hi ne kı yam ede mez. Ol sa ol sa ken di in sa ni hak kı nı ta nı mış olan ta ra fı il ti -
zam eder. Türk’ün bu gün kü ha re ke ti şu u rî ol du ğu na gö re il ti zam ede ce ği ta ra -
fı in ti hap ta ya nıl ma sı na da ih ti mal yok tur. Çün kü bi le rek ha re ket edi yor…

Şim di ye ka dar vu ku bu lan neş ri yat ve te za hü rat, Türk le ri tah rik ve ida re
eden mef kû re yi, esa si fi kir le ri mey da na koy muş tur. Türk ler gö rü yor ki Tür -
ki ye “ik ti sa di nü fuz” mın tı ka la rı na ay rı lı yor. Bu nun ne de mek ol du ğu nu pek
âlâ bi lir ler. İk ti sa di nü fu zun ar ka sın da Türk’ün mil li vah de ti ni kı ra cak, mil li
in ki şa fı nı men ede cek her tür lü va sı ta var!..
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Türk ler böy le bir teh li ke nin kar şı sın da iken Bol şe vizm ce re ya nı ve Av ru -
pa buh ra nı mey da na çık tı. Bi rin ci mu am ma nın iza hın da gö rül dü ğü gi bi, Av -
ru pa’nın ze ki bir mu har ri ri Bol şe vizm, Ko mü nizm, Sos ya lizm ilah... ha re ket -
le ri nin ay nı mak sa da ma tuf ol du ğu nu tas dik edi yor. Bü tün Av ru pa mü te fek -
kir le ri nin ne dü şün dük le ri ne va kıf olur sak ih ti mal ki ay nı tas dik işa re ti ni gö -
re ce ğiz. Her ne hal ise, Av ru pa’nın her ta ra fın da kü çük mik yas ta bi rer nu mu -
ne si mev cut olan bu ih ti lal ha re ket le ri nin alem dar la rı nı te sa düf Türk ler le
yan ya na ge tir di. Di yor lar ki, Türk ler Bol şe vik ler den yar dım gö rü yor lar ya -
hut bek li yor lar. Böy le bir ümit im kâ nı nı zan ne de riz ki biz zat Av ru pa ha zır -
la dı idi. Bu hu sus ta Fran sız mat bu atı nın gös ter di ği has sa si yet, da ha doğ ru su
fe ra set ese ri ni va kıa lar her gün da ha zi ya de te yit edi yor. Doğ ru su ya, Fran -
sız mü te fek kir le ri mü te ma di yen ba ğır dı lar: Türk le rin hak kı nı ve re lim, yok -
sa on lar Rus Bol şe vik le riy le bir le şir ler!

Fran sa’nın bu ha ki ki mü te fek kir le ri pe ka la bi lir ler ki Türk le rin Rus lar la
bir leş me si de mek, bü tün Türk le rin ve Müs lü man la rın bir leş me si de mek tir.
An cak bu “bir leş me” on la rın an la yış la rın dan büs bü tün fark lı bir ma hi yet te -
dir. Türk mü te fek kir le ri gö rü yor lar ki bu gün kü Rus ya Em per ya lizm ve Ka -
pi ta liz min aley hin de dir. Rus lar ara zi yi, fab ri ka la rı, ika met gâh la rı, hü la sa bü -
tün ser ve ti, hat ta ka dın la rı sos ya li ze et mek is ti yor. Hü la sa fer din hu kuk ve
im ti yaz la rı nı ce mi ye te ve ri yor lar. Ve bu mak sa dın uğ run da bir çok me za lim
yap tık la rı nı da ri va yet et mek te dir ler.

Rus la rın ga ye si yan lış ola bi lir. Bu ga ye ye er mek için kul lan dık la rı va sı -
ta lar, ta kip et tik le ri yol lar da yan lış ola bi lir; fa kat doğ ru olan bir şey var sa,
o da şu dur: Rus lar öy le bir kuv ve tin aley hi ne yü rü yor lar ki Türk mil le ti nin
vah de ti ni kır mak is te yen ve Türk le rin in sa ni ve mil li hak la rı nı ta nı ma yan
da odur.

İs lâ mi yet um de le ri nin asır lar dan be ri ha ya tı na ha kim ol du ğu Türk le rin
Bol şe viz mi mut lak bir su ret te ka bul et me le ri ne inan mak Bol şe vizm gi bi
mad di yet çi lik fik ri nin men şei ni bil me mek ten ile ri ge lir. Aca ba şu fik rin doğ -
du ğu mu hit te ki iç ti mai şart lar Türk’ün iç ti mai mu hi tin de de var mı? Bu ci -
he ti epey ce tet kik et mek la zım dır. La kin dün ya da hiç bir fi kir yok tur ki bir
mu hit ten baş ka bir mu hi te in ti kal et me sin. Fik rin si ra ye ti ni men ede me mek
im kan sız lı ğı, onun “in sa ni” ol ma sın dan ne şet eder. Bir fi kir ma dem ki bir in -
san ta ra fın dan or ta ya ko yu lu yor, di ma ğın da ay nı fe him ve id rak ka bi li ye ti
olan baş ka in san la rın da o fik ri te lak ki et me si ta bii dir. An cak in san lar din,
mil li yet ve sai re iti ba riy le muh te lif te lak ki tarz la rı na ma lik tir ler. “Din”ler bi -
le muh te lif ka vim ler ta ra fın dan az çok ta di la ta uğ ru yor. Ay nı di nin, fi lan
mem le ket te ki te lak ki si ile baş ka bir mem le ket te ki te lak ki si ara sın da az çok
fark var. Di nî bir kai de sa rih ve mu ay yen ol du ğu hal de tat bi ka tın da ih ti laf
gö rü lür. Bu nun gi bi, bu gün yer yü zün de mev cut olan şu Bol şe vizm ce re ya nı -
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nın Türk mu hi ti ne de gir me si ta bii bir ha di se dir; an cak bu nu na sıl te lak ki
ede ce ği hak kın da şim di den hiç kim se tah min de bu lu na maz. Bi na ena leyh bu
nok ta-i na zar dan Bol şe viz me ait mü na ka şa la rın sa de Türk mu hi ti ne gir me si
im ka nı tes lim edi le bi lir.

Esa sen Türk le rin bu gün kü zih ni ye ti, böy le bir si ra yet ve in ti ka le de mü -
sa it tir; çün kü de di ği miz gi bi, Türk ler da ha zi ya de şu ur lan mak üze re bu gün
bir mü na ka şa dev re si ge çi ri yor lar. Din, ah lâk, hu kuk, sa nat ilah... gi bi mü es -
se se le re, Av ru pa me de ni ye ti nin te si ri ne ve aks-i te si ri ne da ir gün de lik ga ze -
te mü na ka şa la rı nı gör mü yor mu su nuz? He sap sız mev zu la ra da ir ba his ler ai -
le ler ara sın da, kah ve ha ne ler de, tram vay da, va pur da, so kak lar da her da ki ka
ce re yan edip du ru yor…

Türk le ri em per ya list ve ka pi ta list le rin ak si ta ra fı na ima le ede cek baş ka
se bep ler de yok de ğil. Türk le rin, he men bü tün mü es se se le ri te mev vüç ha lin -
de dir: Din, li san, ede bi yat, gü zel sa nat lar, ah lâk, hu kuk, ik ti sat hak kın da ki
dü şün ce ve duy gu la rı se ri’ (hız lı) bir is ti ha le dev re si ge çi ri yor.

İş te Türk ha ya tı nın bu ta hav vül ve te mev vüç is ti da dı onu mu ha fa za kâr
olan Em per ya lizm, Ka pi ta lizm mü da fi li ği ne sevk ede me ye cek; za ten ken di
ha ya tı na sui kast teh di di ni bun dan gö rü yor. Son ra Türk ler, ne baş ka mem le -
ket ler de ten mi ye ede cek (ar tı rı la cak) bü yük ser ma ye le re sa hip tir, ne de müs -
tem le ke müş te ri le ri ne sa ta cak sı nai mah su la tı var. Bu nun için baş ka mil let -
ler le mes kûn ara zi yi fet het mek ga ye si de yok tur. Bu nun la be ra ber Ka pi ta -
lizm ve Em per ya liz min ha yat ta ki ro lü, ta ay yün et miş ve is tik rar bul muş. Ha -
ya tî te mev vüç ha lin de olan Türk ler böy le müs ta kar ve ken di le ri ne de uy gun -
suz bir sis te mi mü da fa a ede mez ler.

Mu ka bil ta raf ta ki ce re ya na ge lin ce; bü tün fe na lık la rıy la be ra ber ta kar rür
et miş bir sis tem ol ma dı ğı için ve yal nız bu te mev vüç ka bi li ye ti ol du ğu için
Türk le ri cezp et me si ih ti ma li da ha kuv vet li dir. Bu nun la be ra ber Bol şe vizm
ne ka dar fe na bir sis tem olur sa ol sun, gir di ği mu hi te te ta buk et mek mec bu -
ri ye tin de ka la cak. Te ta buk ke li me si ni “adap ta ti on” mu ka bi li kul la nı yo ruz.
Ma lum dur ki adap tas yon, hay va ni ha yat ta da hü küm sü ren bir “mu ame le”
tar zı dır. Ken di mu hi tin den baş ka bir mu hi te gi ren bir hay van ve ya in sa nın
bün ye vi ve ha ya ti fa ali ye ti ye ni mu hi tin il ca atı na (zor la ma la rı na) te ta buk et -
mek (uy mak) mec bu ri ye tin de ka lır ve bu ame li ye az çok ta di la tı ta zam mun
eder. Mev zu u, ede bi mal ze me si, hu su si yet le ri, için de ki şa hıs la rın se ci ye le ri
baş ka bir ede bi yat âle min de baş ka bir si ma ile mey da na gel miş olan bir pi -
ye sin ikin ci ve büs bü tün ay rı bir mu hit te az çok ta di lat la sah ne ye vaz’ olun -
ma sı da adap tas yon ke li me siy le ifa de olu nu yor. Böy le mi sal le ri ni sa yıp dök -
mek le iyi ce an lat mak is te di ği miz adap tas yo nun bir de esas lı fi kir le re, um de -
le re, hat ta mez hep le re ait te cel li le ri var. De mek is ti yo ruz ki bir esas lı fi kir de,
bir mez hep de gir di ği mu hit ler de eği lir, bü kü lür, yu mu şar, ni ha yet hal kın
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ma ne vi bün ye si ne uyar. Bi na ena leyh iç ti mai ha ya tın en yük sek ha di se le ri ni
mey da na ge ti ren din le rin uğ ra dı ğı ta di lat tan Bol şe vizm ve ya Sos ya liz min
kur tu la ma ya ca ğı mu hak kak tır.

Şu son sa tır lar la sö zü mü ze ni ha yet ve re ce ğiz:
Fil ha ki ka Av ru pa kor kunç bir ka rı şık lı ğın are fe sin de dir. Gö rü yo ruz ki

mad di yet çi lik ye ni bir hay van-in san en mu ze ci ya rat ma ya ça lı şı yor. Biz zat
Av ru pa me de ni ye ti nin hu su le ge tir di ği bu zih ni yet bu gün ken di te si sat ve
teş ki la tı aley hi ne kı yam et miş fa kat ilk ha re ke tin Şark ta ra fın da zu hu ru ye ni
bir Şark-Garp mü ca de le si ni ha tır la tı yor. Ve mu hak kak ki Türk ler han gi ta ra -
fa ge çer se te ra zi nin o ta raf ta ki gö zü ağır ba sa cak; çün kü o ka dar is tih kar edi -
len Türk, bil me li dir ki kos ko ca bir me de ni ye tin,

İs lâm âle mi nin tim sa li dir. Av ru pa’da, şim di ye ka dar Türk ler hak kın da sa -
la hi yet le söz söy le dik le ri ni id di a eden le rin ya nıl dı ğı nı dai ma gör dük; on la -
rın na za rın da he men her asır da mu az zam bir ge ce te si ri ni ya pan bu Türk
me se le si nin fe cir gi bi ay dın lık lı çeh re si ni Av ru pa lı ne bir si ya si, hat ta ne bir
alim gö re me di. Ka ran lık ta, hem de et ra fı na bak ma dan ko şan bir kim se nin,
bir den bi re ka fa sı nı bir ka ya ya çarp ma sı muh te mel dir!..
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