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ZAMAN KİMİN LEHİNE

Türkiye’nin güneyi yani Suriye’nin 
kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK) yaptığı yoğun yığınak ve bu yığına-
ğı izleyen Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ile onlara göre çok değerli ortakları 
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini 
almış olan PKK/PYD yoğunluklu güçlere 
verilen ültimatom (Türkiye’nin Fırat’ın 
doğusuna askerî harekât yapacağı açıkla-
ması) sonrasında ilk heyecan ortadan 
kalktıktan sonra pozisyonlar belirgin-
leşmeye başladı.

 

1. ABD başkanı Amerikan dış işleri 
personelinin 1 ay içinde bölgeyi boşal-
tacağı ve 3 ay içinde de (sonradan 4 
aya uzatıldı) askerlerin Suriye’yi terk 
edeceği açıklamasında bulundu. 

2. ABD’nin Türkiye dışındaki Arap veya 
Avrupalı tüm müttefikleri bu kararın 
yanlış olacağı yönünde açıklama-
lar yaptı. Fransa ve Birleşik Krallık 
bölgeden çekilmeyeceklerini bildirdi. 
Bilindiği kadarıyla bölgede Fransa’nın 
100-120, Birleşik Krallığın 60-80 
kadar askeri danışmanı var.

3. ABD PKK/PYD/SDG’ye silah dağıtımı 
yaptığı Irak sınırına yakın bir depoyu 
boşalttı.

4. PKK/PYD/SDG’nin sosyal medya 
sitelerinde ve sözcülerinin ağızların-
dan “üçüncü büyük ihanete uğradık-
ları” sözleri yayılmaya başladı.

5. PKK/PYD/SDG bölgeyi özerklik 
vaadi karşılığında devredebilecekle-
rini söyleyerek Suriye rejimine baş 
vurdu ancak talepleri kabul görmedi.

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DE

DÜNYA AZERBAYCANLILARI  
HEMREYLİK GÜNÜ BURSA’DA KUTLANDI

Ali Eşref UZUNDERE

31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar “Hemrey-
lik Günü” Azerbaycan Kültür Derneği, Türk 
Ocağı Bursa Şubesi ve Uludağ Üniversitesin-
de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler tarafın-
dan  Uludağ  Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev 
sahipliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uludağ Üniversitesi  Mete Cengiz Kültür 
Merkezinde düzenlenen Dünya Azerbaycan-
lılar “Hemreylik Günü” etkinliğine Uludağ 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce, Türk Ocakları Bursa Şube 
Başkanı,  Prof. Dr. Selçuk Kırlı,  Azerbaycan 
Kültür Derneği Başkanı Handan Askeran 
Ton, Öğretim üyeleri, davetliler ve öğren-
ciler katıldı.

U.Ü. okuyan Azerbaycanlı öğrenci, Solmaz 
İsmailova sunduğu, gecede konuşma yapan 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı,  Türklük davasına sahip 
çıkma fikir ve stratejisini oluşturmak bizim 
işimiz” dedi.

 Konuşmasına,“Ben sizin eniştenizim. Bir 
Azerbaycan Türkü hanımla evliyim. Azerbay-
can Türkçesini de eşimden çok daha iyi bilir 
ve konuşurum. Rahmetli kayın pederim bu 
konuya çok gönül vermiş bir adamdı. Ben 
bu konu üzerinde çalıştığımda, Türk Ocağı 
olarak düzenlediğimiz “Şehriyar”  Bilgi Şöleni 
sırasında eşimden en iyi iltifatı aldım. Bana 
‘Eğer babam yaşasaydı senin ile gurur duyar-
dı’ dedi.” sözleriyle başlayan Prof. Dr. Kırlı,  
Ben Türkiye coğrafyasında doğdum. Ama 
burası ne kadar benim vatanımsa, Azerbay-
can’da o kadar benim vatanım. Bu benim bir 
Azerbaycan Türkü ile evli olmamla alakalı bir 
şey değil. Çünkü Kırgızistan’da Özbekistan’da 
Türkistan’da, Kazakistan’da benim vatanım. 
Türkün bulunduğu her yer benim vatanım” 
diye konuştu.

Biz Türkiye Türklerinin son yüz yılda diğer 
coğrafyalarda yaşayan Türklerden biraz daha 
şanslı olan Türkler olduğunuzu ifade eden 
Prof. Dr. Kırlı, “Hatta 600 yıl daha geri giderse-
niz gene daha şanslıyız. Dolayısıyla bu coğraf-
yanın dışında yaşayan Türklerin ızdıraplarını 
anlamakta bir hayli geç kalmışız.”dedi. 

“ Türk Ocağı olarak Türklüğün davasına 
sahip çıkma fikrini stratejisini oluşturmak 
bizim işimiz.” diyen Prof. Kırlı, şöyle konuştu:

 “Arkamda gördüğünüz bayrağımız,  
Azerbaycan bayrağı,  Türk ocağı bayrağı ile 
yan yana. Bu bayrakları daha önceleri yan 
yana göremezdiniz.  Birileri Türklüğün arasına 
fitne sokarak bizleri ortak değerlerimizden 
uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptı-
lar, ama başarılı olamadılar. Türk dünyası 
ortak değerleri ile bir araya geldiğinde,  bu 
güce karşı koyacak bir güç, tanımıyorum ben.  
Önemli olan Türk milleti olarak değerlerimi-
ze sahip çıkıp, Gaspıralı İsmail’in dediği gibi 
‘Dilde Fikirde İşte birliği sağlamak olmaktır.” 

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şube 
Başkanı Handan Askeran Ton da konuşma-
sında,  dünya Azerbaycanlıları Hem reylik 
Günü, gerek Azerbaycan’da gerekse dünya-
nın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycan 
Türklerinin birlik  ve beraberlik içinde aynı 
ülküler etrafında buluştuğu;  tarihini,  sanat 
ve kültürünü ortak duygularla hafızalarında 
ve yüreğinde yenilediği ve gururla derk ettiği 
bir gün olduğunu söyledi. 

 U.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Yüce de  yaptığı  konuşmada, katılımcıları,  
üniversite ve üniversite yönetim kurula ve 
kendi adına selamlayarak Dünya Azerbaycan-
lılarının Hemreylik gününü kutladı. 

 “Çok şükür bu  günleri  burada idrak edebil-
dik” diye konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Yüce,   “Gerçekten birbirine uzak durmak 
zorunda kalan, ama hiçbir zaman bir birini 
unutmayan bahadır Oğuz’un iki kahraman 
evlatlarının uzun bir süreden sonra  tekrar bir 
adada bulunmak, birbirinin sevinç ve keder-
lerini paylaşmak,  sevinç ve kederlerine ortak 
olmak mutlulukların en üst derecesidir. Bunu 
tanımlamak mümkün değildir” dedi. 

Bursa Büyükşehir belediyesi Konservatu-
arı Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim üyesi 
sanatçıları:  Tar’da  Hamit Gazigil, Garmon’da  
Cavit Gazigil, Nağara’da  Ahmet Çakmak  solist  
Muhammet Muhittin’den oluşan Azerbay-
can orkestrası, enfes bir  konser verdiler. 
Konserden sonra,  Azerbaycan Olgestrasının 
çaldığı Azerbaycan oyun havaları eşliğinde; 
Azerbaycanlı öğrencilerin coşkulu oyunları 
ile devam eden gece,  Bursa Ahıska Türkleri 
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Dr. Seyfettin Buntürk ‘ün Azerbaycan Orkest-
rası Şefi Hamit Gazigil’e hizmetlerinden ötürü 
sunduğu plaket töreni ile sona erdi. 

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şube Başkanı Handan Ton:-“Bütöv Azerbaycan 
ideali gerçekleşmedikçe bu bayram eksik ve buruk olarak kutlanacaktır.”
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6. Membiç’in güney doğusunda bulunan 
ve Fırat Kalkanı harekâtı sırasında TSK’nın 
ilerlemesini engellemek için Rus ve Rejim 
kuvvetleri tarafından tutulan Arimah 
bölgesine rejim güçlerinin girdiği, 400 
kadar PKK/PTD’linin bölgeden ayrılıp 
Fırat’ın doğusuna geçtiği hatta Membiç 
kent merkezinin rejim tarafından devra-
lındığı yönünde açıklamalar yapıldı ancak 
bunların gerçek olmadığı anlaşıldı.

7 İsrail Hizbullah’a karşı olduğunu ileri 
sürerek Suriye içindeki hedefleri bomba-
ladı. Ruslar ve Rus füzeleri bu konuda 
hiçbir şey yapmadılar.

8. Deyr-Ez Zor bölgesinde çatışmalar 
tekrar başladı ve iki Birleşik Krallık askeri 
yaralandı. 

9. İdlip’te HTŞ Özgür Suriye Ordusunun 
elinde bulunan bölgelere saldırdı ve iki 
köyü ele geçirdi. Bu nedenle TSK’nın 
Membiç sınırına yığdığı ÖSO askerlerin-
den 500 kadarı tekrar İdlip’e gönderildi.

10. ABD içindeki tartışmalar ve yapılan 
yeni açıklamalar ABD askerlerinin çekil-
mesi meselesinin takvimini giderek daha 
bulanık hale getirdi.

11. Şimdi ABD heyeti kendilerinin çekil-
mesi ve DAEŞ ile mücadelede Türkiye’ye 
verilen görevlerin koordinasyonu için 
Ankara’ya geliyor. Gelmeden önce heyetin 
İsrail’e uğraması ve İsrail başbakanı ile 
birlikte yaptığı basın toplantısında ABD 
temsilcisi Bolton’un ABD askerlerinin 
çekilmesi ve Türkiye’nin bölgede yapma-
yı düşündüğü harekatın “hoş görülebil-
mesi” için kendileri ile birlikte DAEŞ’e 
karşı savaşan Kürt savaşçıların hayat-
larını koruyacak bir anlaşma yapılma-
sının şart olduğunu belirtmesi ilginç. Bu 
arada ABD’nin durup dururken Türkiye’ye 
Patriot füzesi satmak için teklif vermiş 
olmasını ve bu satışı S-400’lerin alınma-
ması şartına bağladığını da bir kenara not 
etmek gerek.

12. Bir de haritadaki Fransız bayrağı-
nın yerine dikkat etmenizi öneririm. Tam 
olarak TSK’nın harekât alanının ortasında 
duruyor. Yani ABD ile mutabakata varsak 
bile bizi engellemek için yedek lastik 
Fransızlar orada. Sayılarının az olması-
nın önemi yok, önemli olan orada üsleri-
nin bulunması ve harekât için onlarla da 
anlaşmak zorunda kalmamız.

Anlatmak istediğim şu. ABD çekiliyor, 
Ruslar bizimle birlikte çalışmaya razı, İsrail 
bir şey yapamayacak halde, Suudiler’in 
oluşturmaya çalıştığı Arap gücünü toparla-

maları imkânsız, Rejim Ruslar olmadan bir 
şey yapamaz, İran’ın hiç sesi çıkmıyor o 
halde zafer bizim gibi ham hayallere kapıl-
manın hiçbir anlamı yok. Çünkü ABD’nin 
sözleri DAEŞ’in kalanıyla mücadeleyi bize 
devretmeyi düşündükleri yönünde yani para 
da kan da bizden. PKK/PYD/SDG’ye gelince 
ABD’nin son açıklamaları aslında bunların 
hayatını en azından rejime ve bölgedeki 
Arap çoğunluğa karşı bizim garanti etmemizi 
öneriyor. Yani biz her ne kadar tüm terörist 
örgütleri kastediyorsak da onlar terörist 
sözünden sadece DAEŞ ve HTŞ’yi anlamaya 
devam ediyorlar ve o kadar hoş ki bizim baş 
düşmanımızın korunmasını da bize havale 
etmekten yanalar.

Sonuçta bu iş daha çok uzar ve bu boya 
daha çok su götürür. Türk Milletinin yapması 
gereken ise şu aşamada elindeki cepheleri 
tutup gelişmeleri doğru izlemektir çünkü 
satranç tahtasında gerçekten çok denklemli 
oyunlar oynanmaya devam ediyor.

Zaman açısından söyleyeceğim ise geçen 
zamanın PKK/PYD/SDG’nin daha önceden 
kararlaştırdığı elinde bulunan arazinin güney 
batısında bir baş kent teşkil ederek ilerisi 
için düşündüğü özerk veya bağımsız devlet 
yapılanmasını engelleyebilirsek lehimize, 
engelleyemezsek aleyhimize işleyeceğidir. 

Bir sohbet havasında geçen program-
da millet ve milliyetçilik konuları üzerinde 
duruldu. Gençlerin sorularını cevaplayan Kırlı, 
kendisi için bu iki kavramın ne anlama geldi-
ğinden ve nasıl bir önem taşıdığından bahset-
ti. Konuşmasının devamında insan topluluk-
larını "millet" yapan değerlere, millet olmanın 
anlamına ve günümüz Türkiye'sinde bunların 

ne önem taşıdığına değindi. Bir buçuk saat 
süren program gençlerden yoğun ilgi gördü. 

Konuşmasıyla bizleri bu konularda bilgi-
lendiren Sayın Selçuk Kırlı’ya teşekkürleri-
mizi sunuyoruz

Haber: İhsan GÜNEŞER 
BUÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı 23 Aralık 2018 
tarihinde Setbaşı'ndaki Bursa Türk 
Ocağı'nda gençlerle buluştu.

KIRLI: GENÇLİK 
KOLLARIYLA 
BİR ARAYA 

GELDİ
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D
aha evvel de bu selamı vermiş-
tik. Bu defa Üniversitelilerle 
yola devam ediyoruz. Çok güzel 
sanat merakları olan gencecik 

taliplerle beraberiz. 

Yapmak istediğimiz sadece fırça ve 
renkle tanışmak değil. Türk’ün soyut 
resim sanatı olan tezhibi ve milli resim 
sanatımız olan ve talan edilen minyatü-
rü öğrenmek ve hazmedip yeni eserler-
le sergiler açmak.

Malumunuz olan genel bilgileri 
tekrarlayalım: 

Tezhip Arapçada “altınlamak”, “yaldızlama”, 
“bezeme” manasındadır. Eski dönemlerimizin özelli-
ği olan yazma eserlerin sayfalarına, güzel yazı 
levhalarına, hatta tuğralara altın ve tabii boya ile 
aşırı soyutlanarak meydana getirilen motiflerin 
resmedilmesi sanatı bir başka tarifle.

Altının dışında, toprak boyalar da kullanılmıştır. 
Tezhip yapan sanatçı, yani “müzehhib” “müzeh-
heb”ini sadece altınla çalışırsa bu üsluba “halka-
ri” denmektedir.

Hani kimi Batı ülkeleri Türkleri at üstündeki 
barbar göçebeler olarak tarif ediyor ya, aslında 
hakikat hiç de öyle değil.  Dünya medeniyet gelişi-
mine pek çok   sanat kolundaki üstün tesirleriyle 
imza atmış ve   zirveye ulaşmış milletlerin başın-
dadır Türkler.

 Türkler kadim çağlardan bu yana dünyanın 
neredeyse her yerinde özellikle güzel sanatlar 
konusunda iz bırakmışlardır. Orta Asya’dan Ön 
Asya’ya ve Anadolu’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya 
taşıdıkları kendi üsluplarıyla bu coğrafyalara büyük 
etkide bulunmuşlardır.

Kısaca tarihi seyre bakarsak:

Bugün Çin tarafından sistematik işkenceye tâbi 
tutulan Uygur Türklerinin ataları, duvar resimle-
rindeki figür ve motifleri   kitaplarında da kullan-
mışlardır.  Uygur eserlerinde evvelâ zemin mavidir. 
Daha sonra tercih edilen renkler kırmızı, beyaz, 
altın yaldız, yeşil de bolca kullanılmıştır. 

Orta ve Ön Asya’da, diğer coğrafyalarda kurulan 
Türk devletlerinde sanatta kesintisiz bir devam 
vardır ve eserler Avrupa sanatına da tesir etmiştir.

Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde yazılan 
ilmi eserler, Kuran-ı Kerimler, tezhip sanatımızın en 
güzel örneklerindendir. XII. Asırda medeniyet ve 
sanatta yıldızlaşan Selçuklu, kentlerinde, özellikle 
Konya’da bu sanatlara muhteşem bir destek vermiş-
tir. Saraya bağlı sanatkârların meydana getirdiği 
şaheserler çok zengin, bir o kadar sade ve olgunlaş-
manın zirvesinde olan tezhip örnekleridir. Sarayın 
muhteşem desteği dedik. Bu desteğe de hoş bir 
misâl getirelim: Anadolu Selçuklunun zor zaman-
larının adalet bakanı olan Sahip Ata’nın nakışha-
neye sahip olduğu bilinmektedir.

Tezhip sanatını Anadolu’ya hediye eden Selçuklu-
lar, stilize edilmiş hayvan motifleriyle bezeli “Rumi” 
üslubunu da bu coğrafyaya getirmişlerdir. 

Münhan i  de 
Selçuklu devrin-
de çok görülen bir 
tarzdır ki birbirleri-
ne dayanan küçük 
formlardan meyda-
na gelir.

Ayrıca Selçuk-
lu tezhibinin çok 
önemli bir özelliği 
de geometrik şekil-
leri kullanmasıdır. 
Birbirine geçme 
geometrik şekil-
lerden meyda-
na gelen tezhip 
desenlerinin iç 

kısımlarında benek, yıldız ve yaprak 
stilize edilerek kullanılmıştır. Zemin-
lerde altın kullanılmış olup bazen de 
siyah, kırmızı ve maviye yine zeminde 
yer verilmiştir. 

Bir önemli hususu daha belirte-
lim: Selçuklu, Memlukler ve Beylikle-
ri dönemi tezhipleri birbirine benze-
mektedir.

Elbette Anadolu Selçuklu devletinin 
dağılmasıyla sanatta kesilme meyda-
na gelmemiş, devamı olan Anadolu’da-
ki Beylikler bu olağanüstü sanatları 
sürdürmüşlerdir.

Bu dönem tezhip sanatında altın, yeşil, lacivert, 
güve rengi, yazılardaki tezhip zemininde beyaz 
hemen dikkati çekmektedir.

Erken Osmanlı Tezhip Sanatına gelince: Yeni bir 
tezhip üslubu ortaya çıkmaya başlamıştır ki bu çok 
hoş bir terkiptir: Bu devirde gerek saray nakışha-
nesinde gerekse dışarıdaki takipçileri müzehhipler 
tarafından meydana getirilen çok özel, görkemli 
motifleri tespit etmekteyiz.

Ancak Osmanlı Tezhip Sanatının tamamen kendi-
ne has özellikler taşıması ve bağımsız üslup özellik-
leri kazanmasının Fatih Sultan Mehmet ile başla-
dığı görülmektedir. 

Osmanlı Tezhip Sanatının, Fatih’ten sonraki ikinci 
önemli dönemi 16. yüzyılın ilk yarısına rastlar ki 
bu ikinci özel dönem Yavuz Sultan Selim’in Çaldı-
ran Zaferinin akabinde Tebriz’e girmesinden sonra, 
farklı üslupların Osmanlı Sarayına girmesiyle 
zenginleşen zaman dilimidir. 

Ve… Kanuni dönemi: Devrin çok önemli nakkaşla-
rından Nakkaş Bayram ve Muhammed bu devirdeki 
çalışmaları Kanuni Devrini üst seviyeye taşımıştır.
Bu dönemde tezhipteki motifler büyüklü küçüklü-
dür ve tepelikte büyük hatayi’nin hemen yanında 
küçük hatayi olabilir, rozet ve goncalar da sanat-
karın tercihine bağlı olarak kullanılabilir. 

Yine bu dönemde yaşayan Nakkaş Şah Kulunun 
Osmanlı Tezhip Sanatına taşıdığı Uzak Doğu kaynaklı 
olan üslubuna “Saz Üslubu” denilmektedir.

16. yüzyılın ortalarına doğru, Türk Tezhip Sanatı-
nın motiflerinin değişik şekilde bir zenginleştiği 

görülür. Bu yıllarda saray nakışhanesinin başında 
artık Sah Kulunun eğitmiş olduğu müzehhip Kara 
Memi vardır. Üstat Kara Memi saray bahçelerin-
de gördüğü lale, gül, sümbül, nergis gibi çiçekleri, 
bahar çiçekleriyle donanmış meyve ağaçlarını1, 
servileri, narları soyutlayarak tezhip kompozis-
yonlarının içine yerleştirince çok özel bir dönem 
daha başlamıştır. 

17. yüzyıl, 16. yüzyılın devamıdır. Ancak bu yüz 
yıl aynı zamanda canlı ve milli renklerin artık yok 
olmaya başladığı, altının öne çıktığı bir dönem-
dir. Bundan sonra Batılılaşma tesiri başlamış, bu 
tesir özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında giderek 
artmıştır.

 Yüzyılın sonlarına doğru bu yenilik farklı bir 
anlayışa dönüşmüş, natüralist bir bakışla rengâ-
renk çiçekler ve çiçek buketleri yaygınlaşmıştır. 
Bu tesir 18-19 yüzyıl boyunca Türk tezhibini etkisi 
alına almıştır.

Sultan III. Ahmet’in saltanat yıllarında klasik 
tezhiple birlikte, natüralist çiçek buketleri, kıvrık 
iri yapraklar varlığını sürdürmektedir. 

Rokoko tarzı, III.  Ahmet zamanında ortaya çıkan 
diğer bir Batı tesirli tarz da Rokokodur.  Müzehhipler 
kısa zamanda Rokokoyu Türkleşmis, yeni bir tarz 
haline getirmişlerdir.

19. yüzyıla baktığımızda tezhipte Türk Rokoko-
sunun en güzel eserlerini görürüz. 20. Asır Osman-
lı ile birlikte bu sanatların boynunu büküp yok 
oluşu beklediği ümitsiz bir zaman dilimidir diyebi-
lir miyiz? Kısmen…

Sebepleri daha sonraki yazılarda, nasipse…

Gelelim bizim Atölyemize, eski tabirle Bursa Türk 
Ocağı Nakışhanesine… 

Adım adım yürüyeceğiz inşallah… Geneli üniver-
site öğrencisi olan evlatlarımız bu güzel sanat 
dallarında en kısa zamanda ustalaşıp yeni eserler 
verecekler ve yakın gelecekte kendi çömezleriyle 
yola devam edecekler inşallah.

Minyatür ile ilgili yazımız bir dahaki sefere…

SUZAN ÇATALOLUK

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ İLE  
TEZHİP VE MİNYATÜR DÜNYASINA SELAM!
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II
. Meşrutiyetin ilanından sonra 
oluşan özgürlük ortamında 
ortaya çıkan fikir hareketle-
rinden biriside İslamcılıktır. Her 

ne kadar II. Meşrutiyet sonrası bir 
düşünce akımı gibi kabul edilse de, 
arkasında yer alan 40 yıllık birikimi 
dikkate alınmadan gerçek hüviyeti 
ile anlaşılmaz. 

İslamcılık, öncelikle devletin kurtu-
luşuna çare aramak ile başlayan, 
modernleşme ile birlikte mevcut 
kültürel kodların uyumunu İslami 
temellere dayanarak aramaya çalışan 
bir ideoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanayi devrimi sonrasında hammadde ve 
Pazar ihtiyacı ortaya çıkan Avrupa devletleri 
bu ihtiyaçlarını özellikle Müslüman topluluklar 
üzerinden karşılamaya çalıştılar.  Bu sömürge-
leştirilme hareketlerine karşı tepki göstermek, 
Müslümanların duygu ve düşüncelerini dile getir-
mek ve buna İslami açıdan çare arayan aydın-
ların ortaya koyduğu akımdır.

 Her ne kadar sömürgecilik hareketleri 
sonucunda ortaya çıkmış olsa da bu hareke-
tin bir toplumsal bir de siyasal olarak iki yönlü 
incelenmesi gerekli bir hareket olduğu açıktır. 
Toplumsal açıdan İslam dünyasının geri kalmış-
lığı ile ilgilenirken siyasi açıdan parçalanma 
aşamasına gelmiş bir İmparatorluğu kurtuluş 
çaresi olarak görülmesidir.. 

 Batı karşısında İslam dünyasının geri kalmış-
lığını İslami açıdan araştıran aydınlar, bu geri 
kalmışlığın sebebini dinde olmayan hurafele-
rin sebep olduğunu, bunların kaldırılarak dinin 
aslına dönülmesi gerekliliğini ana tez olarak 
kabul eden, yani ilk saf durumuna getirilmesi 
gerektiğini savundular. Bu aydınlara göre: mazisi, 
medeniyeti ve düşüncesi bakımından İslam’ın 
zengin tarihi istenilen ve aranılan delilleri ve 
emsalleri sağlamaktadır. 

 İslam dünyasının çektiği sıkıntıla-
rı ve Osmanlı İmparatorluğunun geri 
kalmışlığını ağırlıklı olarak ‘kaderci-
lik’ ve ‘züht’ anlayışına bağlamışlar-
dır. Bu aydınlar 19. ve 20. yüzyıl-
da İslam’ı bir bütün olarak (inanç, 
ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, 
eğitim,..) yeniden hayata hakim 
kılmak ve akılcı bir metotla Müslü-
manları, zalim ve müstebit yönetici-
lerden, esaretten, taklitten, hurafe-
lerden kurtarmak, medenileştirmek, 
kalkındırmak uğruna teklif ve çözüm 
önerileri getirmişlerdir.

 1913’ten sonra Şebil-ür Reşat’ta modernist 
İslamcı görüşüyle makaleler yazan M. Şemsettin 
bu yazıları sonradan toplayarak ’Zulmetten Nura’ 
adlı kitabını çıkardı. Bu makaleler, yanlış inançlar 
ve gerici fikirler ile bunalmış olan İslam alemini 
uyandırma gayesiyle yazılmış makalelerdi. Fikri 
çöküşümüzün sebebini cinci hoca Seyit Musta-
fa gibi dar görüşlü fanatik kafalarda bulan M. 
Şemsettin buna karşı yalnız ilimle, çağın gereği 
fikirler ile kuşandırılmış bir İslamcılığın kurta-
rıcı olabileceğini söylüyordu.(Ülken,2013:582) 

M. Şemsettin göre kaynağı bilgisizlik olan 
yanlış yol her iki yönde görülmelidir: Bunlardan 
birisi dindarlık öteki teceddüt adını alır fakat 
cahil gericiler ile cahil ilericiler arasında zarar 
bakımından büyük fark yoktu. Yenilişin sebep-
lerini bütün İslamcılar gibi içerden görüyordu. 
Bunun için küfrü kanaatler yıkılması gerektiği-
ni ifade ediyordu. 

İslamcılık akımının savunucuları, II. Meşru-
tiyet sonrası özgürlük ortamı ile birlikte çeşitli 
yayın organlarında fikirlerini anlatmışlardır. Bu 
yayın organları Sırat-ı Müstakim, Şebil-ür Reşad, 
Mekatip-Medaris, Beyanul-hak, Liva-yı İslam, 
Mahvel, Volkan gibi dergilerdir. Bu yayın organ-
larında fikirlerini dillendirebilecekleri zemini 
bulan Sait Halim Paşa, M. Şemsettin (Günaltay) , 

İsmail Hakkı İzmirli, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet 
Hilmi, Mehmet Ali Ayni gibi aydınlar tarafından 
savunulmuş ve desteklenmiştir.

Bu aydınlar tarafından devlet, adalet, ilerle-
me, kadın hakları, milliyetçilik gibi kavramlar 
yeniden tanımlanmaya çalışıldı. Diğer düşün-
ce akımlarında olduğu gibi batının üstünlüğü 
kabul edildi. Yalnız bu üstünlüğün kabulü ile 
birlikte, batının, demokrasi, parlamento, seçim 
gibi kurumsal yapılarının yerine, İslami temelli 
meşveret, şura, biat gibi İslami bir öz ve içerik-
ler katarak kısmi bir Batılılaşma savunulmuştur.

 İslamcılık hareketini siyasal yönüne bakıldı-
ğında ise Ümmetçilik adını aldığı görülmektedir. 
Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı İmparatorluğuna 
geçen ve Osmanlı sultanlarına verilen halifelik 
makamı II. Abdülhamit’e gelinceye kadar pek 
kullanılan bir unvan değildi. Azınlıkların isyanını 
engelleme ve ’Osmanlı vatandaşlığı’ oluşturma 
noktasında ’Osmanlıcılık’ fikrinin zayıf kalması, 
Millet-i hâkime’nin dini sıfatıyla zaten ayrıcalıklı 
ve başat bir konumda olması İslamcılık fikrinin 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

 Osmanlı toprakları dışında doğan zaman içeri-
sinde İstanbul’a sıçrayan, ’ittihadı-ı İslam’, ’Panis-
lamizm’ veya ’İslamcılık’ hareketini, İmparator-
luğun içinde bulunduğu zor durumdan kurtar-
mak amacı ile İslam dünyasının halifesi olan 
Padişahın manevi gücü İslam birliği politikasını 
oluşturmasına olanak sağlıyordu 

İslamcıların bir kısmı çağdaşlık bayrağı-
na sarılarak bunun üstesinden geline bilece-
ğini savunmaktadır. Bu çağdaşçı İslamcıların 
başında Osmanlıcılığın babası sayılan Namık 
Kemal gelmektedir. Aynı zamanda çağdaş-
çı İslamcı olarak kabul edilebilecek Cemalet-
tin Efgani bütün İslam dünyasını etkilemiştir. 
Ayrıca Mısır’da Muhammet Abduh, Kazan’da 
Musa Carullah, Hindistan da Seyit Ahmet Han, 
Muhammet İkbal gibi isimler sayılabilir. 

İslamcılıkta, diğer fikir hareketlerinde de 
olduğu gibi tek bir çizgide görmek doğru olmaz. 
Birçok akım ile iç içe geçmiş durumu, savunucula-
rı tarihsel süreç içerisinde aldığı tavır çok farklı-
dır. Meşrutiyetten Cumhuriyete geçen nesilde 
Sebil-ür Reşat’ın ateşli yazarlarından, medrese 
profesörü ve aynı zamanda iyi bir Türkçü olan 
M. Şemsettin, sarıklı bir Türkçü olarak kabul 
edilen Şerefettin Yaltkaya, Halim Sait, sarıklı bir 
Türk tarihçisi ve koyu bir Türkçü olan Hüseyin 
Hüsamettin aynı zamanda birer İslamcı idiler.

İslamcılık, Osmanlının son döneminde bir fikir 
hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet’in 
ilanından birkaç yıl sonra kabul edilen (1924 
yılında hilafetin kaldırılması, harf inkılâbı ve 
medeni kanunun kabulü gibi) kanunlarla birlik-
te bir ideolojik tepki olarak gelişmiştir. Laik 
Kemalist çevreler tarafından zararlı bir ideolo-
ji olarak görülmesi ve İslamcıların buna karşı 
tepkileri ve dış destekleri hala gündemimizi 
meşgul eden ve üzerinde araştırmalar yapılan 
bir akımdır.

Özellikle Cumhuriyetin ilanı ve sonraki 
dönemde yapılan inkılâplardan bazıları İslam-
cı hareketi ve savunucularını derinden etkile-
miştir. 3 Mart 1924 yılında Halifeliğin, Evkaf 
ve Şerriye vekâletlerinin kaldırılması, medre-
selerin kapatılması karşı çıkılan inkılâpların 
başındadır.  Daha sonraki dönemlerde tekke 
ve zaviyelerinin kapatılması, harf inkılâbı, kılık 
kıyafet inkılâbı ve medeni kanunun kabulü gibi 
devrimlere İslamcılık fikrini savunan aydınlar 
ve devlet adamları tarafından sert şekillerde 
eleştiriler getirilmiş ve birçok devlet adamının 
yol ayrımına sebep olmuştur.

Bazen siyaset içerisinde, bazen siyaset dışın-
da; bazen dış destekli bir hareket bazen moder-
nleşmeyi ve çağı anlamayan bir yapı olarak 
karşımıza çıkan bu düşünce hareketi içerisinde 
bulunan fikir adamları günümüz Türkiye’sini ve 
siyasetini hep meşgul etmiştir. 

Daha önceki dönemlerde ortaya çıksa da 
yoğun olarak gündeme geldiği dönem II. Meşru-
tiyet olup kurulacak olan Türkiye Cumhuriyetini 
derinden etkilemiş ve hala farklı boyutları ile 
etkilemekte olan bir akımdır. 

TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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