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Milliyetçi Düşünce 
“Millet”e Nasıl 
Bakar?
“Kan tahliliyle uğraşmaz, kafataslarının şek-

liyle de alakadar olmaz. Rasyonel milliyetçilik 

kan aramaz, ruh arar. Muayyen bir millete 

bağlılık ruhu bugünkü milliyetçiliğin esa-

sıdır.”

Türk hukuk ve tari-
hi açısından önemli 
isimlerden birisi olan 

Sadri Maksudi Arsal Milliyet 
Duygusunun Sosyolojik Esasla-
rı adlı eseriyle pek çok sosyal 
bilimci için başucu olan bir 
kitabı vücuda getirir. Sosyoloji, 
psikoloji ve tarih; eserinin sa-
cayakları arasındadır. En son 
baskısı 1979 yılında yapılan 
kitap, geçtiğimiz yıl (2018) 
sonunda Ötüken tarafından 
tekrar neşredildi. 

Kazan’da doğan S. Maksudi 
Arsal, Rus işgali altındaki Kı-
rım’da medrese eğitimi aldık-
tan sonra hukuk tahsilini Sor-
bonne’da tamamlar. Takiben 
Duma Meclisi’nde Müslüman 

Türklerin ha klarını savunur. 
Osmanlı Türkçesi’nin yanında 
Rusça, Fransızca ve İngilizce’ye 
de vakıftır. Atatürk’ün dave-
ti üzerine Türkiye’ye gelerek 
hukuk eğitimi verir ve Türk 
Tarih Kurumu’nun kurulma-
sına öncülük eder. İşgal altın-
daki Türk yurdunda yaşaması 
ve 20. yüzyılın bir anlamda 
‘milliyetçilik’ çağına denk gel-
mesi onu milliyet meselesine 
yöneltir. 

Nasıl Bir Irk Tasnifi?

Mezkur kitabında Arsal; ant-
ropoloji, sosyoloji, edebiyat ve 
tarih gibi kültür meselesini il-
gilendiren tüm alanlar arasında 
gidiş gelişler yaparak interdi-

sipliner bir eser ortaya çıkarır. 
S. Maksudi Arsal’a göre biyo-
lojik olarak ırk tasnifi yalnızca 
hayvanlara aittir ve insanlarda 
bunu aramak toplumsal ha-
yatın doğasına aykırıdır. Ona 
göre ancak etnolojik manada 
bir ırk tasnifi ve tanımı olabilir, 
ki burada etnolojiyi de nasıl 
anladığını aktarmak gerekiyor. 
Etnoloji, kavimleri örf-adet ve 
dilleri vasıtasıyla inceleyen bir 
bilim dalıdır. Milletin tanımını 
da şöyle yapar Arsal: “Millet, 
muayyen bir dili konuşan, 
aynı örf ve adetlere, aynı mil-
li seciyeye, müşterek tarihe, 
müşterek milli emellere malik 
olan fert ve ailelerden terekküp 
eden bir insan kütlesidir.” 

İkinci Cihan Harbi sürecine 
değinen ve Alman ile İtalyan 
faşizminin ırk teorilerini de 
reddeden yazar, üstün ırk gö-
rüşünü şiddetle tenkit eder. 
Arsal’a göre milliyet duygu-
sunun iki kaynağı vardır. Bi-
rincisi yaşayabilmek için mü-
cadele etme aşamasında bir 
arada olma zaruriyeti, ikinci-
si ise “içtimaileşme” yani bir 
sosyal topluluğa dahil olma 
ihtiyacıdır. Millet mensupla-
rının başka milletler arasında 
yok olmaktan kurtulmasını 
da bu bağlılık hissi üzerinden 
yorumlar. Bireyin var olma ira-
desine “muhafaza-ı nefs” der-
ken, bireyden topluluğa geçişle 
beraber toplulukların da var 
olma kavgasının milliyeti ve 
milliyetçiliği ortaya çıkardığını 
ifade eder. Kavimden/halktan 
millet olma aşamasına geçişin 
de ancak ve ancak devlet ol-
makla ve devlet eliyle gerçek-
leşebileceğini ifade eder. 

Milliyetçilik Ruh Arar

Arsal milliyet için “ruh-i halet” 
tamlamasını kullanırken men-
şeinin biyolojik ve sosyolojik, 
mahiyetinin ise psikolojik ol-

duğunu dile getirir. Arsal’ın 
sosyolojik görüşüne göre 
millet ve milliyet şuuru için 
ortak tarih, dil, din ve birlikte 
yaşama iradeleri olmak üzere 
dokuz farklı safha ve durum 
vardır. Bunları tamamlayan 
topluluklar kavim-halk vec-
hesinden millet olma nokta-
sına yükselebilmiş toplumlar 
haline gelirler. Kozmopolitliğin 
de tenkidini yapan Arsal, mil-
liyetçiliğin sosyolojik ve psiko-
lojik temelleri olduğunu ifade 
ettikten sonra şöyle der: “Kan 
tahliliyle uğraşmaz, kafatasla-
rının şekliyle de alakadar ol-
maz. Rasyonel milliyetçilik kan 
aramaz, ruh arar. Muayyen bir 
millete bağlılık ruhu bugünkü 
milliyetçiliğin esasıdır.”
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*Gökhan Gökçek, 1991 Şişli doğumlu. Gazi 
Üniversitesi Tarih mezunu olup yine aynı 
bölümde yüksek lisans yapıyor. Çeşitli derg-
ilerde Türkoloji ve tarih üzerine yazılar yazıyor. 
Nihal Atsız ve Seyyid Ahmed Arvasi’nin arasın-
da bir denge tutturmaya çalışıyor.Başaracak 
mı, bilmiyoruz. Düşünmeyi, düşündükten son-
ra harekete geçmeyi ve şu anda ayrı olduğu 
İstanbul’u çok seviyor.


