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ÖZET
Anadoluculuk, 1919 y›l›nda Hilmi Ziya ve arkadaﬂlar›n›n Türkçülük ideolojisine alternatif olarak Anadolu merkezli bir millet anlay›ﬂ›n› savunduklar› bir hareket olarak gündeme gelir. Türk Rönesans› aray›ﬂlar›, harekete kat›lanlar›n ortak hedeflerinden biridir. Hilmi Ziya, t›pk› Bat›’da oldu¤u gibi bizim de kaynaklar›m›za inerek bunu gerçekleﬂtirebilece¤imizi bunun için de büyük bir Türk destan› yazmam›z gerekti¤ini savunur. Ona göre, Destan ferdî de¤il, toplumsal bir ürün olarak de¤erleri en güzel yans›tan üründür; bunu için
Anadolu Türklü¤ünün ortak verimleri de¤erlendirilerek büyük bir Türk destan› oluﬂturulmal›d›r; Türk modern edebiyat› da bu temeller üzerinden yükselmelidir. Aksi taktirde kimlik ve kiﬂilik sahibi bir edebiyat
oluﬂturmam›z mümkün de¤ildir.
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ABSTRACT
PAnatolianism was conceived by Hilmi Ziya Ülken and his friends in 1919 as a concept of Anatolia-centered nationalism designed to be an alternative to Pan-Turkist ideology. The search for a Turkish Renaissance is a common concern of the followers of the Pro-Anatolian Movement. Hilmi Ziya believed in the idea that
Turkish society can only manage a Turkish Renaissance by understanding the deeper roots of Turkish culture, just as western societies pesumably did in the context of western culture.
Hilmi Ziya proposed that a good way to understand Turkish culture was to write new, significant Turkish epics. Epics were supposed to reflect social values in the best way. The epics in question had to be designed based on cammon values of the Anatolian Turkish nation and Modern Turkish literature had to be built
upon these, or Modern Turkish literature would never have its own identity and originality.
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Folklor çal›ﬂmalar›n›n oluﬂturdu¤u ve
geliﬂtirdi¤i milletleﬂtirme aray›ﬂ› , 19. yüzy›ldan günümüze devam eden bir olgudur.
Bu aray›ﬂlarda ilk akla gelen “malzeme”,
baﬂtan itibaren insanl›¤›n yan›nda bulunan edebiyat olagelmiﬂtir. Bizde özellikle
Tanzimat’tan beri ideolojilerin edebiyat
merak› ço¤unlukla “halk› e¤itmeye, yönlendirmeye “ yönelik olmuﬂtur. Bu tav›r ,
kimi ayd›nlar taraf›ndan tepeden inmeci,
dayatmac› görülmüﬂ ve her ﬂeyden önemlisi “serbest yaratma” ürünü olmas› gereken
edebiyata ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle çokça
da eleﬂtirilmiﬂtir. Hem millet, milliyet hem
de milliyetçilik tart›ﬂmalar›n›n hararetle
devam etti¤i noktada, farkl› say›labilecek
*

bir aray›ﬂa yönelmiﬂtir. Bu aray›ﬂlar genellikle gözlerden uzak kalm›ﬂt›r. Edebî eseri
toplumun hizmetinde gören bu aray›ﬂta
edebiyat› alg›lay›ﬂ da farkl›d›r. Bilindik
isimlerin bilinmeyen bir yönü olarak kalm›ﬂ bir aray›ﬂt›r bu. Farkl› bir millet ve
milliyetçilik anlay›ﬂ›n› savunan öncüleri,
tahmin edilebilece¤i gibi edebî kimliklerinden ziyade fikir adam› kimlikleriyle tan›nm›ﬂlard›r. Yeni Türk Milliyetçili¤i veya
daha yayg›n olarak Anadoluculuk olarak
isimlendirilen hareketin tam anlam›yla bir
ideolojik yap›lanma oldu¤unu söyleyebilmek mümkün de¤il. Fikir babas› olarak
farkl› isimlerin iﬂaret edilebilmesi, de¤iﬂik
sebeplerle fikir ak›ﬂ›nda yaﬂanan kopuk-
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luklar ve nihayetinde edebiyat dünyas›ndan bekledikleri “çapl›” deste¤i görememeleri , hareketin “hayata aksetmemiﬂ fikirler” hanesinde yer almas›na neden olmuﬂtur.
1900’lü y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren
farkl› zeminlerde filizlenen hareket Anadoluculuk olarak 1919’da Hilmi Ziya Ülken’in
etraf›nda ﬂekillenir . Daha sonra çok farkl›
isimlerin de ad›n›n kar›ﬂt›¤› bu hareketin
temel iddias›, Anadolu Türklü¤ünün zaman ve zemine farkl› yeni bir “bütün” oluﬂturdu¤u ve bu bütünlü¤ün do¤ru ad›mlarla
milletleﬂtirilebilece¤idir. Anadolu’yu yurt
edinen ve yüzy›llar içinde farkl›laﬂan Anadolu Türklü¤ü kendi de¤erlerini üretmiﬂtir
ve bu de¤erler üzerinde durarak bir Türk
Rönesans’› oluﬂturulabilir. Bu de¤erleri en
güzel yans›tanlar ise, yüzy›llardan süzülüp
gelen ürünlerdir. O halde pekalâ “edebiyat
vas›tas›yla millet oluﬂturmak” mümkündür. Hareket içerisinde özellikle Hilmi Ziya
Ülken’in edebiyatla ilgili bir yaklaﬂ›m› dikkati çeker. Tanzimat’la gündeme gelen ve
sempatiyle karﬂ›lanan türlerden tamamen
farkl› bir türle ilgilenirler. Bu türün ad›
destand›r. Destan ferdin de¤il toplumun
ortak ürünü oldu¤u için de¤erlerin derlenip topland›¤› bir tür olarak eﬂi bulanamayacak bir kaynakt›r. Milleti tan›mlamak
için o milletin ortak ﬂuurla üretti¤i ürünleri bir araya getiren bir destan çok önemli
bir araç olabilir.
Destanla ilgili de¤erlendirmelerden
önce millet kabullerini k›saca ele almak
do¤ru olacakt›r; çünkü aray›ﬂlar›n temelinde bu kabuller yatar: Milleti 1900’lü y›llar›n al›ﬂ›lagelmiﬂ tan›mlar›ndaki ›rkî temellere dayand›rman›n yanl›ﬂ oldu¤unu savunan Hilmi Ziya, Turanc›l›¤›, yeni bir emperyalizm aray›ﬂ› olarak görür., “müspet
bir milliyetçilik” anlay›ﬂ› olarak Anadoluculu¤u ortaya atar. Irk kavram›n›n farkl›
tan›mlar›n›n mümkün oldu¤unu savunan
Ülken, kan ba¤›n› esas alan ›rk teorilerinin
yerine “içtimaî ›rk” olarak isimlendirdi¤i
yeni bir ›rk anlay›ﬂ›n› gündeme taﬂ›r. Buna
göre, tabiatla insan aras›ndaki karﬂ›l›kl›
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etkinin meydana getirdi¤i ve ortak toplumsal hayat›n tarih boyunca insanlara kazand›rm›ﬂ oldu¤u baz› antropolojik vas›flarla
›rk teﬂekkül eder (Ülken 1940a:6). Anadolu
Türklü¤ü bu temellere dayanarak oluﬂmuﬂ
farkl› bir millettir. “Türk milleti, etnik bak›mdan Orta Asya Turanî kavimlerinden
olan O¤uz kavmine, vatan bak›m›ndan, tarihî bir teﬂekkül olan Anadolu ve bir k›s›m
Rumeli’ye, din bak›m›ndan ‹slâmiyet’e, medeniyet bak›m›ndan modern milletler medeniyetine ba¤l› olan; fakat bu unsurlar›
yan yana getirmeye lüzum olmayacak surette, bin seneden fazla bir zamanda onlar›n kaynaﬂmas›ndan, bir vatan üzerinde
kültür birli¤inin kurulmas›ndan do¤muﬂtur.” Bu millet anlay›ﬂ›n›n benzerleri farkl›
ﬂekillerde gündeme gelmiﬂ ve fikir tarihi
içinde yer bulmuﬂtur. Burada bizim as›l
üzerinde duraca¤›m›z, Ülken’in Türk milletinin teﬂekkülünü henüz tamamlamad›¤›
ve bunun için bir Türk destan›n›n yaz›lmas›na ihtiyaç duyuldu¤u fikridir. “Millet, bu
manada temeli ﬂahsî k›ymet yarat›ﬂlar›
olan, gittikçe objektifleﬂen ve müﬂterekleﬂen
kültür birli¤i demektir.”(Ülken 1940a :6))
Yazar, milletin bu anlamdaki yarat›c›l›¤›n›n onu medeniyet dairesine yükseltebilece¤ini savunur. Her k›ymet yarat›ﬂ›n›n
karakteri evrenselleﬂme ve sembolleﬂmedir. Verilen her eser veya üretilen her de¤er, ya sembolleﬂerek insanlar›n zihninde
yer al›r veya fikir olarak yay›l›r. Her iki
halde de küllîleﬂip millîleﬂirler. Millî kültürü canland›rmak için iﬂte millet içerisinde
yerleﬂen bu sembol ve fikirlerden yararlanmak gerekir (Ülken 1949a:6). Milletler, bir
tehlike an›nda bu de¤erler etraf›nda toplanarak ayakta durur; ayn› zamanda bu de¤erleri yeniden üretme ve zenginleﬂtirme
aray›ﬂ›na girer, bu, millî ﬂuurun oluﬂma
sürecidir. Bugün medeniyete mal olmuﬂ
her hareket, her düﬂünce, her de¤er, ancak
bir millet içerisinde do¤abilir ve bir milletin hareketi, düﬂüncesi ve de¤eri olarak yaﬂama hakk› kazand›ktan sonra onun gücü
oran›nda evrenselleﬂebilir. Milletin mal›
haline gelememiﬂ eserler, ya temelsiz ola-
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rak yok olur gider veya “müstevlî” kuvvetlerin mal› olurlar. Bu da ayd›n›n halk›yla
bütünleﬂememesinin bir sonucudur (Ülken
1949a:6).
Halk de¤er üretir ancak onu evrensel
boyutlara taﬂ›yamaz. Öte yanda ayd›n bu
kudrete sahiptir; ancak bu kökü görüp oradan beslenmedi¤i sürece onun da ayakta
durmas› mümkün de¤ildir. “Halk›n hayal
gücüne büyük sanatkâr›n iradesi yard›m
etti¤i zaman uçurum ortadan kalkar,kütle
ile münevver kaynaﬂ›r, as›l millî destan o
zaman do¤ar “ (Ülken 1948:2).
Ülken, içinde bulundu¤u dönemi, milletlerin kendi içerisindeki anarﬂik unsurlar› eritmeye, müfrit fertçili¤in parçalad›¤›n›
yeniden birleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› bir devre oldu¤u için millî destanlar etraf›nda toplanmaya son derece elveriﬂli bir devir olarak
görür. Büyük milletlerde 19. as›r ortalar›ndan itibaren sanat tarihi gözden geçirilirse
destan ruhunun ne kadar etkili oldu¤unun, romanda , tiyatroda, operadaki yans›malar›n›n neler oldu¤unun görülece¤ini dile getirir.
Ülken, insanl›¤›n üç merhaleden geçti¤ini ifade eder: Birinci merhalede insanl›k tabiatla iç içe, onun gibi saf bir halde
yaﬂar. ‹kinci merhalede kendine yönelir ve
fani varl›¤›yla hesaplaﬂma yoluna girer bu
merhalede tabiattan soyutlanan insan kendini günahkâr kabul etti¤i için kurtuluﬂu
maddî varl›¤›n› inkâr edip maneviyata yönelmede görür. Son merhalede ise, insan
yeniden tabiatla bütünleﬂme aray›ﬂ›na girer; ancak mutlulu¤u yeni bir bütünleﬂmede görmesine ra¤men, tabiat içinde özel bir
yerinin oldu¤unun fark›na varm›ﬂt›r. Bu üç
merhale edebî eserlere de yans›r. Birinci
merhale destanlar›n üretildi¤i merhaledir.
‹kinci merhalede Dante’nin manevî âlemdeki yolculu¤u karﬂ›m›za ç›kar. Son merhalede Goethe’nin Faust’u, aray›ﬂlar› olan bir
insan olarak karﬂ›m›zdad›r. Bu merhaleler
birbiriyle ba¤lant›l›d›r. ‹nsanl›¤›n birinci
merhalesinin ürünleri olan destanlardaki
bütün o kahramanl›k görüntülerinin arkas›nda bir samimiyet vard›r, toplumlar›n
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özünü yans›t›rlar. Hilmi Ziya, böylece destandan modern ürünlere uzanan yolu örneklendirir, bizim edebiyat›m›z›n da bu
merhalelerden geçmesi gerekti¤ini; ancak
bu ﬂekilde millî eserler ortaya ç›kaca¤›n›
ifade eder (Ülken 1949b:5).
Millet ve Destan isimli makalesinde,
fele¤in tek baﬂ›na kalabal›k içine att›¤› bir
çocu¤un o kalabal›k içinde hayat›n› sürdürebilece¤ini; ancak kiﬂilik ve kimlik kazanamayaca¤›n› ifade eder ve ard›ndan milletler için de ayn› ﬂeylerin geçerli oldu¤unu
savunur. Milletler di¤er milletler içerisinde
kültür ve idealleriyle yer bulur. Kendi kültürü ve ideali olmayan milletlerin büyük
badireleri aﬂamayaca¤›n› belirtir. Bu cemiyetlere tatl›su ismini veren yazar, tatl›su
olman›n “çöküﬂün son haddi “oldu¤unu belirtir. “Milletler, kiﬂiliklerini önce kendi hat›ralar›na ba¤lanarak, sonra ideal yaratarak gösterirler.(...)Milletlerin tarih sahnesine ç›karken kendi renkleri ve mânâlar›yla
gelmelerine destan yaratmalar› diyoruz
“(Ülken 1949a:6). Ferdin de¤il toplumun
de¤erlerini yans›tan destanlar, köklerini
onun en uzak devirlerine kadar uzatm›ﬂ,
bütün geliﬂimini bünyesine sindirmiﬂtir.
Bu vas›flar›yla toplum içindeki farkl› gibi
görülen tabakalar› birbirine s›k›ca ba¤layabilecek kudrette ürünlerdir.
Büyük bir destan oluﬂturma hayalini
destekleyen ve Hilmi Ziya’ya cesaret veren
ünlü Alman bestecisi Wagner’dir. “Wagner’e
yaln›z bir bestekar, ﬂair, mütefekkir, bir millete istikamet veren büyük bir idealist de¤il,
bütün bu vas›flar› kendinde toplam›ﬂ ve tek
bir gayenin hizmetinde kullanm›ﬂ olan büyük bir destan ﬂairi ve bestekâr› demek lâz›md›r.” Büyük besteci kendi hayal ürünü
olan eserler yaz›p besteledi¤i gibi halk›n
zaman içinde yaﬂatt›¤› ürünleri bir baﬂl›k
alt›nda toplamay› ve onu bestelemeyi hedefledi. Devrinde ayn› kaynaktan beslenen
di¤er yazarlardan farkl› olarak bu malzemeyi tek bir kaynaktan de¤il bütün varyantlar›yla okuyup farkl›l›klar› bir zenginlik olarak kaydetmeye çal›ﬂt›. Lohengrin ve
son olarak da Niebelungen’in Yüzü¤ü isim-
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li eserler böyle bir çal›ﬂman›n ürünüdür
(Ülken 1949c:6). Bu özellikleriyle Wagner
Hilmi Ziya’n›n yapmak istediklerini gerçekleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂ somut bir örnektir.
O da devrinde eleﬂtirilmiﬂ, bu eleﬂtirilerin
bir k›sm›na kulak t›kanm›ﬂ, bir k›sm›n›
makaleler ve eserler kaleme alarak reddetmiﬂtir. Sonuçta Yunan mitolojisinden geri
kalmayan bir Alman mitolojisi oluﬂturmay› baﬂarm›ﬂt›r: “Wagner, Alman mitolojisinde antik mitolojinin mukabillerini buluyor.
Onu eserlerinin temeli yapmakla Greko-Lâtin gelene¤ine tamamen uymas›na imkân
olmayan bir milletin klâsik üstadlardan
faydalanmak üzere kendi klâsiklerini baﬂtan yaratma yolunun ne oldu¤unu gösteriyor (Ülken 1949d:4).
Do¤u’daysa Firdevsî yine destan vas›tas›yla ﬁark Rönesans›’n› baﬂlatt›. Hilmi
Ziya’ya göre destan devrinden yüzy›llar
sonra Firdevsî, uzun y›llar emek vererek
kendisi tükenmiﬂ; ancak Farsçay› ve ‹ran’›
diriltmiﬂtir. Bu sayede ‹ran, ‹slâm dünyas›ndaki di¤er toplumlardan farkl›, kendine
has bir kimli¤i ortaya ç›kartm›ﬂt›r. Do¤u
dünyas› ﬁehnâme’ye benzer eser verme yar›ﬂ›yla bu kimli¤e hizmet etmiﬂtir (Ülken
1949e:2).
Hilmi Ziya’da destan yazma fikri 1916
y›l›nda oluﬂmaya baﬂlar ve 1917’den itibaren bu fikri yak›nlar›yla paylaﬂ›r; ancak
destan konusu farkl› zeminlerde tart›ﬂ›lmaktad›r ve o da fikirlerin bir netlik kazanmas› için bir süre beklemeye karar verir (Ülken 1951:5-8). Ülken’de Anadoluculuk ve destan fikrinin bir gençlik hevesi olmad›¤› 1940’l› y›llar›n sonunda bununla ilgili yapt›¤› çal›ﬂmalardan anlaﬂ›l›r. Hilmi
Ziya Ülken ve arkadaﬂlar›n›n destanla ilgili bu çal›ﬂmalar› ayr› bir makalede ele al›nacak kapsamda oldu¤undan bu konuya
burada de¤inmeyece¤iz.
Anadolucular, Anadolu merkezli bir
millet anlay›ﬂ›n› savunmuﬂ, devri içinde
Turanc› olmakla suçlanm›ﬂ olan Türkçülerden farkl› bir aç›l›mla ortaya ç›kmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Temel fikir bu olmakla birlikte Anadolucu yaklaﬂ›m Remzi O¤uz Ar›k,
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Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan gibi çok
farkl› isimlerle farkl› boyutlar kazanm›ﬂt›r.
Hilmi Ziya ve onun fikirlerinden esinlenenlerin destan teriminden kastettikleri ﬂey
tam olarak milletlerin tarih ve tarih öncesi
devirlerine dayal› anlat›mlar de¤ildir. Daha çok Firdevsî’nin ﬁehnâme’de yapt›¤› gibi bir bütün oluﬂturma aray›ﬂ›d›r bu. Hilmi
Ziya, böyle bir eserin Anadolu Türklü¤ünün üretti¤i de¤erleri bir araya getirebilece¤ini ve dolay›s›yla milletleﬂme sürecinin
ancak böyle bir destanla tamamlanabilece¤ini savunur. Bu destan veya destanlar
modern edebiyata da kaynakl›k edecek ve
önce millî olmay› baﬂarm›ﬂ bu eserlerle
Türk sanatç›s› dünyaya aç›labilecektir.
Böyle bir “hizmet”in yap›lmas› ayd›ndan,
sanatç›dan beklenir. Alman bestekâr› Wagner, ‹ranl› ﬂair Firdevsî bu yolla kendi milletlerine hizmet etmiﬂ kiﬂilerdir. ‹çinde bulunulan zaman dilimi bir Türk destan›
oluﬂturmak için çok uygundur. Hilmi Ziya,
bu fikri yirmi otuz senelik bir zaman diliminde ﬂekillendirmeye çal›ﬂm›ﬂ, sanatç›lardan destek aram›ﬂ ve buna yak›n eserlere kulak kabartm›ﬂ ve hattâ kendisi bu
eserin bir ucundan tutmay› denemiﬂtir.
Türk destanlar›n›n “de¤erlendirilemedi¤i” fikri, konuyla ilgili olarak görüﬂ
bildiren pek çok araﬂt›r›c›n›n birleﬂti¤i bir
tespittir.Bana göre, Hilmi Ziya’n›n gün yüzüne çok ç›kmam›ﬂ bu aray›ﬂ›, konuyla ilgili tart›ﬂmalar›n tarihine kaydedilebilecek
önemde ve özelliktedir.
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