TOPAL OSMAN PAÞA

olan Avusturya Ýmparatoru Franz Joseph’i
padiþah adýna selâmlamak üzere ziyaret
etmesi oldu. 1869 Mayýsýnda azli söylentileri yeniden canlandý ve bu defa valiliði
býrakmak zorunda kaldý (27 Mayýs 1869).
Yeni vali Saffet Paþa gelinceye kadar vilâyet iþlerini defterdara teslim etti, mal varlýðýný sattý ve Ýstanbul’a döndü. Boðaz’da
satýn aldýðý yeni evine yerleþti ve burada
vefat etti (25 Temmuz 1874), Haliç’te tersane / zindan arkasý mezarlýðýnda defnedildi (a.g.e., XV, 32).
Josef Koetschet Osman Paþa’yý enerjik, zekâ iþareti taþýyan küçük parlak gözlü, yumuþak ve sakin yüzlü olarak nitelemektedir. Türkçe þiirler yazan Osman Paþa, Arap ve Fars edebiyatýna da vâkýftý.
Gençliðinde Yanya’da iken bir Rum papazýndan öðrendiði Esop hikâyelerini Rumca tekrarlamayý severdi. Vaktiyle deniz subayý iken temasta bulunduðu konsoloslardan bir miktar Fransýzca öðrenmiþti. Ýmparator Franz Joseph’in huzuruna tercümansýz girerek kendisiyle Fransýzca görüþmesi zamanla bu dili iyi konuþur hale
geldiðini göstermektedir. Bosna valiliði siyasî önem taþýyan, yabancý hükümdarlar
dýþýnda Osmanlýlar’a baðlý özerk prenslerle de görüþmelerde bulunmayý gerekli kýlan bir vilâyet olmasý itibariyle Osman Paþa’nýn bu anlamda yeterlilik içinde bulunduðu açýktýr. Paþanýn hayatýndaki silinemeyecek tek kara lekesi, herhalde Hain
Ahmed Paþa’ya arka çýkýp donanmanýn Mýsýr’a teslim edilmesi olayýna katýlmasýdýr.
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Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.
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Konya Kadýnhaný’nda doðdu. Babasý hayýr sever bir tüccar olan Ahmed Hamdi
Bey, annesi Âdile Haným’dýr. Dedesinin babasý Topbaþzâde Ahmed Kudsi Efendi (ö.
1889), Hâlid el-Baðdâdî’nin halifelerinden
Bozkýrlý Muhammed Kudsî (Memiþ) Efendi’den hilâfet almýþ bir âlimdir. Doðduðu
yýl ailesi Ýstanbul’a göç eden Musa Topbaþ,
Enverpaþa ilk mektebini bitirdikten sonra
Kadýköy’deki Fransýz Mektebi’ne devam
etti; ardýndan Nuruosmaniye’de bulunan
Ýnkýlâp Lisesi’nde iki yýl okuyup bu okuldan
ayrýldý. Ailesi dinî eðitim almasýný isteyince Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr’dan
Kur’ân-ý Kerîm, Mustafa Âsým Yörük’ten
Arapça ve dinî bilgiler, hattat Hamit Aytaç’tan hüsn-i hat dersleri aldý. Bekir Hâki Yener, Tâhirülmevlevî, Babanzâde Ahmed Naim, Ali Yektâ Saraç ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi âlimlerin sohbetlerinden
faydalandý. 1950’li yýllarda Said Nursi’nin
hizmetinde bulundu. Gençliðinde baþladýðý kumaþ ticareti iþini babasýnýn 1944’te
vefatýndan sonra aðabeyi ve kardeþleriyle birlikte sürdürdü. 1950’de tanýþýp sohbetlerine katýldýðý Nakþibendî þeyhi Mahmut Sami Ramazanoðlu’na 1956’da intisap etti; 1976’da hilâfet aldý. Þeyhin vefatýnýn (1984) ardýndan onun irþad vazifesini devam ettirdi. Sevenleri arasýnda “Sâhibü’l-vefâ” diye anýlan Musa Efendi 16
Temmuz 1999’da Ýstanbul’da vefat etti ve
Sahrâyýcedid Mezarlýðý’na defnedildi. Musa Topbaþ birçok hayýr müessesesinin kurulmasýnda öncülük etmiþ, faaliyetlerine
destek olmuþtur. Kur’an kursu, imam-hatip okulu, cami, huzurevi ve hastahane yapýmýný teþvik etmiþtir. Bazý dostlarýný ve
evliya türbelerini ziyaret maksadýyla Pakistan, Güney Afrika ve Orta Asya’ya seyahatler yapmýþtý. Medîne-i Münevvere’-

de aylarca ikamet ettiði olurdu. Türkiye’de bulunduðu zamanlar dost ve sevenleriyle sohbet etmek için Anadolu’nun muhtelif þehirlerine seyahatler düzenlerdi.
Eserleri. 1. Ýslâm Kahramanlarý (I-III,
Ýstanbul 1990-1992). Eserin birinci cildinde Hz. Peygamber ve ashabýnýn cesaret
ve kahramanlýklarý, ikinci ve üçüncü ciltlerde Selçuklu ve Osmanlý döneminde yaþayan kahramanlar anlatýlýr. 2. Altýnoluk
Sohbetleri (I-VI, Ýstanbul 1991-2002). Altýnoluk dergisinde yayýmlanan makalelerinden derlenmiþtir. 3. Sultânü’l-ârifîn
eþ-Þeyh Mahmûd Sâmî Ramazanoðlu
(Ýstanbul 1991). 4. Allah Dostunun Dünyasýndan: Hacý Mûsâ Topbaþ Efendi
ile Sohbetler (Ýstanbul 1999). Hayatýnýn
son yýllarýnda kendisiyle yapýlan ve Altýnoluk dergisinde yayýmlanan röportajlarýn bir araya getirilip vefatýndan sonra
yayýmlanmasýndan meydana gelmiþtir. Sâdýk Dânâ takma adýyla neþredilen bu kitaplarýn yaný sýra Âhiret Hazýrlýðý, Tasavvuf-Mârifetullah, Hizmet Ýnsaný ve
Âile Seâdeti isimleriyle yayýmlanan cep
kitaplarý Altýnoluk Sohbetleri adlý kitabýndan yapýlmýþ seçmelerden ibarettir. Musa Topbaþ’ýn dostlarýna yazdýðý bazý mektuplarý 1999-2001 yýllarý arasýnda Altýnoluk dergisinin eki olan Yuvamýz’da neþredilmiþtir.
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Musa Topbaþ

Fikir adamý, ahlâk felsefecisi,
Hareket dergisinin kurucusu.

™

7 Kasým 1909’da Ýstanbul Süleymaniye’de doðdu. Ýlk nüfus kaydýnda adý Osman
Nuri olup Erzurumlu bir ailenin çocuðudur.
Dedesi Osman Efendi, Erzurum’un Ruslar
tarafýndan iþgali sýrasýnda orduda topçu
olduðu için kendilerine Topçuzâdeler lakabý verilmiþtir. Aileden Ýstanbul’a ilk yerleþen babasý Ahmed Efendi, Erzurum’da
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iken tahýl alým satýmý ve canlý hayvan ticaretiyle uðraþmýþ, daha sonra Çemberlitaþ’ta kasap dükkâný iþletmiþtir. Annesi Fatma Haným Eðinli’dir. Nurettin’in çocukluðu
Süleymaniye’de ve I. Dünya Savaþý yýllarýnda taþýndýklarý Çemberlitaþ’ta geçti. Büyük Reþid Paþa Numune Mektebi’ni bitirdi (1922). Bu sýralarda küçük bir sandýkta
kitap ve gazete biriktirme meraký vardý.
Mehmed Âkif’in bazý þiirlerini talebelerine ezberleten Türkçe muallimi Nâfiz Bey,
Nurettin Topçu’da hayatý boyunca sürecek
Âkif sevgisini aþýladý. Orta öðrenimine Vefa
Ýdâdîsi’nde devam etti; birinci sýnýfta iken
babasýný kaybetti. Lise tahsilini yaptýðý Ýstanbul Erkek Lisesi’nde felsefeye meyletti ve 1928’de bu okuldan mezun oldu.
Avrupa’da öðrenim görmek amacýyla girdiði imtihaný kazanarak Hamdi Akverdi,
Vehbi Eralp, Ziya Somar, Enver Ziya Karal
gibi þahýslarla birlikte Fransa’ya gitti. Önce Fransýzca öðrenmek için Aix Lisesi’ne
kaydedildi. Görüþlerini benimseyeceði ve
uzun zaman mektuplaþacaðý aksiyon (hareket) felsefesinin kurucusu Maurice Blondel’i bu sýrada tanýdý. Bir müddet Aix Fakültesi’ne devam etti. Ýki yýl sonra Strasburg Üniversitesi’ne geçerek felsefe öðrenimi gördü, ahlâk kurlarýný tamamladý,
sanat tarihi lisansý yaptý. 1930-1933 yýllarýnda aldýðý sertifikalar lisans diplomasýnda rûhiyat ve bedîiyat, umumi felsefe ve
mantýk, muasýr sanat tarihi, içtimaiyat ve
ahlâk, Ýlkçað sanat ve arkeolojisi þeklinde
belirtilmiþtir. Kendisinden önce Paris’e gelen Ali Fuat Baþgil, Remzi Oðuz Arýk, Ziyaeddin Fahri Fýndýkoðlu, Cevdet Perin, Bedrettin Tuncel, Samet Aðaoðlu, Ömer Lutfi
Barkan ve Besim Darkot’la tanýþtý. Bunlardan Remzi Oðuz ve Ziyaeddin Fahri ile
Türkiye’ye döndükten sonra yakýn münasebetleri ve dostluklarý olacaktýr. Bu arada
Louis Massignon, Hýristiyanlýða geçip papaz olan Girit asýllý Türk Paul Molla, o yýllarda Paris’te bulunan A. Adnan Adývar ve
eþi Halide Edip’le tanýþtý. Adývar’dan sonra Massignon’a Türkçe dersleri verdi. M.
Blondel üzerinden baþlayan mistik ilgileri Massignon etkisiyle Ýslâm tasavvufuna,
özellikle vahdet-i vücûd felsefesine doðru
geliþti. Tezinde ve ahlâk felsefesinde izleri görülen Hallâc-ý Mansûr’un (Ýsyan Ahlâký, s. 195-209), Yûnus Emre ve Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin eserlerini okumaya
bu yýllarda baþlamýþ olmalýdýr. Hýristiyan
mistisizmi ve ahlâký konularýnda Blondel
ve Paul Molla’dan faydalanmýþ bulunmasý muhtemeldir.
Strasburg’da ahlâk felsefesiyle ilgili hazýrladýðý Conformisme et révolte baþlýklý

tezini Sorbonne’a giderek savundu ve üstün baþarý kazandý (2 Temmuz 1934). Avrupa’ya tahsile giden Türkler arasýnda ahlâk üzerinde çalýþan ilk öðrenci ve Sorbonne’da felsefe doktorasý veren ilk Türk Nurettin Topçu’dur. Tezini bitirdikten sonra
Fransa’da kalmasý yönündeki teklifleri kabul etmeyip 1934 yazýnda Türkiye’ye döndü ve Galatasaray Lisesi’nde felsefe öðretmeni olarak göreve baþladý (29 Eylül
1934); sosyoloji dersi okuttu. Bu arada baba dostu Hüseyin Avni Ulaþ’ýn kýzý Fethiye
Haným’la iki yýl sürecek bir evlilik yaptý.
Lise müdürü Behçet Gücer’in bazý öðrencilere geçer not vermesi isteðini geri çevirdiði için düðün günü Ýzmir Lisesi felsefe öðretmenliðine tayin emri geldi. 6 Mayýs 1936 – 31 Ekim 1937 tarihleri arasýnda askerliðini yaptý.
Ýzmir’de bulunduðu yýllarda Hareket
dergisini yayýmlamaya baþladý (Þubat 1939).
Ýlk sayýlardaki yazýlarý (meselâ “Rönesans
Hareketleri” [sy. 1], “Asrýmýzýn Hareket
Adamlarý” [sy. 2], “Siyaset ve Mesuliyet” [sy. 3], “Zorba-Esir Medeniyetleri”
[sy 4], “Mabet ve Tabiat” [sy. 5], “Neslimizin Tarihi” [sy. 6], “Ýki Mezar” [sy. 7])
hayatý boyunca izleyeceði düþüncelere hazýrlýklý olduðunu göstermektedir. Derginin 4. sayýsýnda yayýmlanan ve Cumhuriyet’i kuran kadroyu eleþtirdiði ileri sürülen “Çalgýcýlar” yazýsýndan dolayý Ýstanbul
Vefa Lisesi felsefe öðretmenliðine nakledildi (29 Eylül 1939). Burada dört yýl çalýþtýktan sonra Denizli Ýsmet Ýnönü Lisesi’ne tayin edildi (20 Ekim 1943). 4 Ekim
1944’te Ýstanbul Erkek Lisesi’ne nakliyle
birlikte on yýllýk sürgün hayatý sona erdi.
Arada Vefa ve Haydarpaþa liselerindeki öðretmenlikleri dýþýnda emekliliðine kadar
on sekiz yýl burada çalýþtý. Bu arada Bergson’la ilgili teziyle felsefe doçenti unvanýný
aldýysa da Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi kurullarýnca kadroya tayin edilmedi. Yalnýz bir süre Hilmi Ziya Ülken’in
kürsüsünde ahlâk dersleri verdi. Ayrýca Ro-

Nurettin
Topçu

bert College’da tarih (1946-1961), Ýstanbul
Ýmam-Hatip Okulu’nda psikoloji, felsefe,
din psikolojisi ve dinler tarihi (1955-1960)
öðretmenliði yaptý. 1960 ihtilâlinden sonra bu ek görevlerine son verildi. 20 Kasým
1974’te yaþ haddinden emekli oldu. Kýsa
süren bir hastalýktan sonra 10 Temmuz
1975’te vefat etti. Ertesi gün Fâtih Camii’nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
Topkapý Kozlu Kabristaný’nda defnedildi.
Fransa dönüþünde çocukluk arkadaþý
Sýrrý Tüzeer vasýtasýyla Nakþî Hasib Efendi (Yardýmcý) ve Abdülaziz Efendi (Bekkine)
ile tanýþan Topçu hayatý boyunca etkileneceði Abdülaziz Efendi’ye intisap etmiþtir. Celâl Hoca’dan (Ökten) Ýslâmî ilimler,
Ýslâm tarihi, kelâm ve felsefe yönünden
faydalanmýþ, daha sonra Ýmam-Hatip Okulu’nun kuruluþu sýrasýnda programlarýn
hazýrlanmasýnda onunla beraber çalýþmýþtýr. Fikrî ve siyasî faaliyetlerini Türk Kültür Ocaðý ve Milliyetçiler Derneði’nde sürdüren Topçu Millî Türk Talebe Birliði, Aydýnlar Ocaðý ve Türkiye Millî Kültür Vakfý’nýn bazý faaliyetlerine katýlmýþ, seminer
ve konferanslar vermiþ; fetih-Fâtih, Mehmed Âkif ve Çanakkale anma toplantýlarýnýn yapýlmasýna öncülük etmiþtir. 1960 ihtilâlinin ardýndan Ali Fuat Baþgil’le birlikte Adalet Partisi’nin kuruluþ çalýþmalarýna katýlmýþ ve 1961 seçimlerinde Konya’dan senatör adayý gösterilmiþtir. Ancak
cumhurbaþkanlýðý seçimi esnasýnda Baþgil’e yapýlan muamele ve Süleyman Demirel’in parti baþkanlýðýna getirilmesi sýrasýnda takýnýlan tavýrlar yüzünden bu çevreyle münasebetlerini kesmiþtir.
Fikirleri. Nurettin Topçu’nun coðrafya
olarak Anadolu’yu, tarih ve kültür olarak
Selçuklu-Osmanlý tecrübesini merkeze
alan, buradan en geniþ ve belirleyici daire
olarak Ýslâm’a ve özellikle tasavvufa intikal eden, Batý dünyasýna ve insanlýk tecrübesine uzanan bütüncül bir düþünce dünyasý vardýr. Meselelere ahlâk üzerinden
yaklaþýr. Cumhuriyet devri Türk felsefecileri ve aydýnlarý arasýnda ahlâk konusunda en çok yazý kaleme alan ve bu alandaki
vurgularýný bütün hayatý boyunca sürdüren kiþi Nurettin Topçu olmalýdýr. Doktora tezinde geliþtirdiði isyan ahlâký fikri M.
Blondel’in, bazý bakýmlardan Immanuel
Kant ve Henry Bergson etkileri taþýyan hareket (action) felsefesinden ilhamla determinist, rasyonalist, sosyolojist, pragmatist
ahlâk anlayýþlarýnýn karþýsýnda bir düþünce, bir tez olarak teþekkül etmiþ ve geliþmiþtir. Çýkardýðý derginin adýnýn Hareket
olmasý doðrudan bu çizgiyle alâkalýdýr.
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Ýlk yazýlarýndan itibaren bir taraftan Osmanlý-Cumhuriyet modernleþmesini hesaba katarak fakat onu aþmayý hedefleyerek tenkitçi bir bakýþ açýsýyla yeni bir
insan, millet, devlet modeli inþa etmeye
çalýþýrken diðer taraftan bunlarýn o günün
þartlarýnda ve tarihten gelen saðlam zeminler üzerine oturmasýný mümkün kýlacak bir rönesans fikri, bir tarih, ilim, sanat, ahlâk, felsefe, tasavvuf ve din anlayýþý geliþtirmeye yönelmiþ, metafiziði dýþlayan felsefî temayüllere karþý çýkmýþ; duygu, akýl, sezgi ve aþk kavramlarýný yeniden
yorumlayýp ahlâk aðýrlýklý bir felsefe kurmuþtur. Kendisinden önce baþlayan Anadolucu milliyetçiliðini Ýslâm merkezli bir
yoruma taþýmýþ, bunu yaparken Turancýlýðý, ýrkçýlýðý ve topraktan tamamen kopuk milliyetçilikleri, Ýslâmcýlýðý eleþtirmiþ,
modernizmin katý ölçütlerine boyun eðmeden Batý, Doðu ve Ýslâm medeniyetlerini mukayeseli þekilde ele almayý denemiþtir. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm,
kültür ve medeniyet, sanayileþme, kuvvet ve teknoloji meselelerini büyük ölçüde dönemindeki yaklaþýmlardan farklý bir
üslûp ve muhteva ile tartýþmýþtýr. Türkiye’nin kapitalist ekonomik sisteme ve ahlâk
anlayýþýna, bunlarýn üzerinden Amerikan
sempatizanlýðýna doðru kaymaya baþladýðý Demokrat Parti iktidarýnýn ilk yýllarýndan itibaren Ýslâm / Anadolu sosyalizmini
savunmuþ, maarif, mektep ve din eðitimi
konularýný özellikle iþlemiþ, bir hareket
adamý olarak yaþama zevkini býrakýp yaþatma aþkýna gönül verecek, sabýrlý ve
azimli, gösteriþsiz çalýþan, ruh cephesinin
“maden iþçileri” olacak (Yarýnki Türkiye,
s. 14) idealist bir nesil yetiþtirmek için çaba göstermiþtir.
Topçu’nun özel anlam daireleriyle inþa
ettiði, ahlâk telakkisini, felsefesini ve kapitalist dünya görüþüyle Cumhuriyetçiler’in
ideolojisine karþý muhalif fikirlerini dayandýrdýðý iç içe üç ana kavram isyan, hareket ve iradedir. Ýsyan, mutlak itaate ulaþabilmek için tek tek anlamlý olan ara duraklarýn (arzu ve ihtiraslar, aile, cemaat,
örf ve alýþkanlýklar, kurallar vb.) baðlayýcýlýðýndan ve onlarýn kiþiliði sýnýrlayýcý, hürriyeti daraltýcý, esareti kuvvetlendirici, insaný çürütücü etkilerinden sýyrýlmayý, kendini aþarak daha üstün bir nizama, tabiat
üstü âleme, birliðe ulaþmayý, Allah’a doðru yükselmeyi ifade etmektedir; ona göre “isyan Allah’ýn bizdeki hareketi”dir. Ýsyan ahlâkýný anarþizmden ayýran þey ebedî ve âlemþümul merhamet nizamýna baðlý olmasý, sonsuz kuvvete itaat ve teslimiyetle neticelenmesidir. Ahlâkî vasfýný taþýyan her hareket insan açýsýndan bir anar250

þizm, ilâhî irade karþýsýnda ise bir itaattir
(Ýsyan Ahlâký, s. 33, 37; Ýradenin Davasý, s.
73; Yarýnki Türkiye, s. 61). Bir hareket,
ancak kendi içerisinde baþ kaldýrdýðý nizama karþýlýk yeni ve zorunlu olarak daha
üstün bir nizamýn iradesini taþýyorsa isyan
adýný alabilir (Ýsyan Ahlâký, s. 195). Ýçe ve
dýþa doðru mücahede ve mücadelelerle geliþen ve mutlak itaate doðru seyreden isyan ayný zamanda özgürleþtirici, kiþilik kazandýrýcý bir hareket, ahlâkî bir eylemdir.
Ýnsanýn bütün eylemlerini yüce bir seviyeye doðru çýkararak tekâmül ettiren hareket, “insanla Allah’ýn bir terkibidir” (Topçu’nun doktora tezinden itibaren tekrarladýðý bu ifade Blondel’e aittir). Diðer bir
ifadeyle hareket, ferdin kendi kendisini ve
baþka varlýklarý bir üst mertebeye ve sonsuzluða doðru deðiþtirmesidir. Bu hareket ayný zamanda, kendini ve eþyayý tanýmanýn en emin yolu olarak ahlâkî bilginin
kaynaðý ve tecrübe edilerek ulaþýlan iyilik
fikrinin nüvesidir. Ýradeye yaslanan ve bir
amaca doðru seyreden eylem gerçek ve
hür hareket, ahlâkî hareket adýný alýr. Tam
ve gerçek hareket her defasýnda en iptidai bir karar ve feragatte bile bütün âleme yayýlýþ, oradan sonsuzluða geçiþ, sonsuzluktan aldýðý kuvvet, bütün âlemden
aldýðý ibretle ve zekâ ile iradenin bütün
kuvvetlerini kullanýp tekrar ferdî âleme dönüþ ve bu noktadan âlemle temastýr (Var
Olmak, s. 17, 18). Zekâ tek baþýna bu seviyede bir hareketi gerçekleþtiremez; derunî bilgi ve sezgiye dayalý düþünce mutlaka ona eþlik etmelidir. Descartes’ýn meþhur sözü þöyle olmalýdýr: “Hareket ediyorum, düþünüyorum, birliði seviyorum, o
halde varým” (a.g.e., s. 20). Ýrade ise insanýn iç ve dýþ duyulardan, tabiattan ve cemiyetten aldýðý etkileri karþýlayan, ardýndan öznel ve kiþisel karara dönüþen, nihayet hareket þeklinde dýþa vuran bir kudret, Allah’a kadar yükselmek isteyen içsel,
mistik bir kuvvettir (Ýradenin Davasý, s. 1718, 23). Hürriyet duygularla benlik (þuur)
ve iradenin, kararla hareketin çarpýþtýðý
muazzam sahnedeki tercihlerde tam karþýlýðýný bulur. Duyulardan baþlayarak Allah’a kadar yükselen merhalelerin her birinde insandaki rahata, hayatla barýþýk olmaya, uyuma meyilli güçler devreye girer
ve irade ile çatýþýr. Ayný zamanda yetiþtirici
ve yükseltici fonksiyonu olan ýstýrap da bu
çatýþmalar sýrasýnda meraklar, sýkýntýlar, vehimler, meyiller arasýndan doðar. Bu mânada ýstýrap müsbet bir þeydir, çünkü büyük
hareketler büyük ýstýraplarýn eseridir.
Topçu’nun dönemin diðer milliyetçi-muhafazakâr düþünce çevrelerinden ayrýlan

taraflarý bu üst kavramlarda baþlamaktadýr. Genellikle milliyetçilik ve muhafazakârlýk toplumun yerleþik deðerlerini, örf ve
âdetleri, devlete itaati bir þahsiyet olarak
insandan ve hürriyet fikrinden daha üstün bir yerde konumlandýrmakta, Durkheim – Gökalp çizgisini takiben vazifeyi öne
çýkararak sosyal determinizme baðlý cemiyet adamý yahut iyi vatandaþ aramaktadýr. Topçu þahsiyeti geri plana iten bu
yaklaþýmýn kiþi ve toplumlarý sürü haline
getireceðini, sonuçta hem tarihi hem de
bugünü eleþtiri süzgecinden geçirme teþebbüslerini engelleyeceðini ileri sürmektedir. Ona göre cansýzlar, bitkiler ve hayvanlara mahsus özellikleri bünyesinde barýndýran insan eþref-i mahlûkat olma özelliklerini bir ferdiyet ve þahsiyet olma çabasý içinde kazanýr. En aþýrý yorumunu Nietzsche’de bulan bireycilik (endividüalizm)
insaný kendi kendine yeterli bir varlýk halinde düþünürken Durkheim’in ve Ziya Gökalp’in cemiyetçiliðinde (sosyolojizm) fert
kendi baþýna deðer taþýyan bir varlýk olmaktan tecrit edilmiþ, kendine has tasavvurlarý, duyuþ tarzý ve iradesi yok farz edilerek bunlarýn cemiyetten ferde geçtiði iddia edilmiþtir. Bu tezlerin ilkinde fert kendisinin, ikincisinde cemiyetin mahkûmudur. Ýki durumda da insanýn hürriyeti ve
yücelme kabiliyeti zaafa uðramýþ, gerçeðe ulaþma yollarý týkanmýþtýr. Topçu’nun
hareket ve irade kavramlarýyla irtibatlý þekilde tercih ettiði þahsiyetçilikte ise (personalizm) insan kendi hür iradesiyle baðlandýðý inançlar, ruhî münasebetler ve yüklendiði mesuliyetlerle kendinin ve cemiyetin içinde eriyip kaybolmaktan kurtularak büyük, bölünmez bütün bir varlýk olma imkânýný elde edecektir. Kendine yeterli bu insan kendine inanmýþ, azmi sonsuz, iradesi demirden, ihtirasý ilâhî bir insandýr (Mevlâna ve Tasavvuf, s. 118). Bütün ömürleri boyunca ayný iman ve kanaatin sahibi olan büyük adamlar devirlere,
zaruretlere göre deðiþmedikleri gibi cemiyetlere göre de deðiþmezler, çünkü cemiyetten daha kuvvetlidirler; bu sebeple cemiyeti kendilerine uydurarak sürüklerler,
sürükleyemezlerse onunla çarpýþýrlar (Mehmet Âkif, s. 15). Þahsiyetli insanýn ayrýlmaz
vasfý olan mesuliyet ise ferdiyeti harekete sevkeden ve hareketten sonra kuvvetlenerek büyüyen bir iradedir; âlemþümul
hale gelmiþ bir merhamettir; hürriyetleri
tayin eden, hür hareketleri vicdan karþýsýnda önüne geçilmez bir zaruret yapan,
ahlâk meselesinin de kaynaðýnda olan temel bir kavramdýr (Yarýnki Türkiye, s. 119;
Ýradenin Davasý, s. 71). Merhamet, hür-
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met ve hizmet ise ahlâkî þahsiyeti tamamlayan diðer üç kavram olacaktýr.
Nurettin Topçu’nun düþüncesinde tasavvuf ve özellikle vahdet-i vücûd telakkisi, Ýslâm’ýn tercih edilebilecek meþrû yorumlarýndan ilki olmaktan daha ötede þahsiyeti öne çýkaran kuvvetli bir isyan, irade
ve hareket fikri taþýmasý dolayýsýyla kelâm
ve fýkha dayalý yorumlarýn önüne geçirilmiþtir. Bu tavýr eþ zamanlý olarak istisnaî
bir duruþa ve yoruma iþaret etmektedir.
Topçu’nun yaþadýðý dönemde ve bir önceki devirde yeni Selefî hareketin de etkisiyle tasavvuf ve tarikatlarýn teþkil ettiði
zihniyet dünyasý ve yaþama biçimi itikadî
bakýmdan bozucu ve daðýtýcý, felsefî açýdan sýradan ve derinliksiz, sosyal ve kültürel yönden pasif, donuk ve meskeneti
besleyici, Ýslâm toplumunu geriletici, dýþarýdan gelmiþ bir düþünce ve yaþama biçimi olarak deðerlendirilmekteydi. Topçu’ya göre yerleþik Ýslâm (kelâm) yorumunun
Allah ile eþyanýn ve insanýn varlýðýnýn birbirinden kopuk iki ayrý varlýk biçimi olarak
kabul etmesi, ayný þekilde Allah’ýn iradesiyle insanýn iradesini (küllî irade ile cüzî iradeyi) kategorik açýdan birbirinden ayýrmasý dinî tecrübeyi zaafa uðratmýþ, insanýn
yücelmesinin önüne set çekmiþtir. “Bir olan
varlýðý Allah ve kâinat diye ikiye bölüp iki
görme hali ruh için þaþýlýktan baþka bir þey
deðildir. Ancak fert fert eþya, þekiller ve tek
tek varlýklar Allah olamaz. (...) Vahdet-i
vücûd gözünde Allah’ý kâinat dýþýna esirgemek O’nu dosdoðru tanýmamaktýr. (...)

Hakiki Ýslâm inancýna göre her þeyde gözüken Allah’ý her þeyden ayrý düþünmek
tezada düþmektir” (Mevlâna ve Tasavvuf,
s. 169-170). Aslýnda bütün âleme yaygýn
olan bir irade ile ona iþtirak eden insanýn
ruh yapýsý söz konusudur. Ýnsanýn þuur kazanmasý ve insanlýðýnýn yükseliþi bu iþtirakin anlaþýlmasýyla ve bu yolda ilerlemesiyle mümkündür. Aksi halde sadece bütünden ayrýlmýþ ve benliðine mahkûm olmuþ insandan bahsedilebilecektir. Amacýna ulaþabilen gerçek ve tam irade fertten baþlayan, aile ile devleti yani otoriteyi
isteyen, millet ve insanlýk basamaklarýndan geçerek Allah’a ulaþtýran iradedir. Ýnsan, damarlarýndan sýzan iradeyi kendi eseri zannetmekle yanýlýyor. Hakikatte irade
birdir. O istek halinde âleme yaygýn kudretin insandaki adýdýr (Ýsyan Ahlâký, s.
204; Ýradenin Davasý, s. 14-15). Dinî mistik tecrübeden çýkan bir de tasavvuf metafiziði yahut mistik nazariyat vardýr. Ýslâm tasavvufu bu tarafýyla Kur’an’dan kalp
ilmini çýkaran bir felsefedir. Ayrýca Ýslâm
felsefesi adý verilebilecek düþünce geleneði de esas itibariyle tasavvuf olmalýdýr.
Bugün Ýslâm felsefesi denen ilim aslýnda
müslüman filozoflarýn yaptýðý bir felsefe
olabilir, yoksa kaynak itibariyle Aristo’ya
dayanan Meþþâîlik Ýslâm felsefesi olamaz.
Ýslâm’ýn ibadet ve muâmelât kýsmýnýn þekil ve kural merkezli olarak anlaþýlmasý ve
yaþanmasý neticesinde öz ve esas unutulmuþ, öze ulaþtýrýcý olmaktan baþka kendinden bir deðeri olmayan otomatik þeklî
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hareketler, anlamsýz sayýlar, katý kaideler
öne çýkmýþtýr.
Topçu’nun tasavvuf anlayýþý onun bilgi,
bilim ve felsefeyle ilgili düþünce ve yorumlarýný doðrudan etkilemiþ, hatta büyük ölçüde belirlemiþtir. Ona göre insanýn kanun
ve nizamý bilme ve birliði tanýma istikametinde seyreden düþünme ve bilgi kademelerini belli bir hiyerarþi içinde ele almak
gerekir. Kendi sýnýrlarý içinde kalmak ve
bir sonraki üst kademeye yol açmak þartýyla duygu, akýl, sezgi, aþk, ihtiras ve merhamet üzerinden elde edilen bilgilerin her
biri deðerli ve geçerlidir. Ýnsanýn varlýk üzerindeki hareketi þeklinde de anlaþýlabilecek düþünme ve bilgi, his ve tecrübe düzeyinde ilme, akýl düzeyinde felsefeye, aþk
ve ilham düzeyinde ilâhî ve sonsuzluk bilgisine, hakikat aþkýna kaynaklýk eder. Duyularla akýl dinî hayata disiplin ve düzen
saðlayýcý dýþ unsurlardýr. Onlar dinin özüne götürmez. Dinde akýl sadece bir disiplin gücüdür (Mevlâna ve Tasavvuf, s. 147).
Modern Avrupa ilim ve felsefesi hatta akýlcýlýðý, sýnýrlarý ve Türk kültürüyle irtibatlarý yerinde ve doðru çizilmek þartýyla üst
bir anlam ve deðere sahiptir. Onun için yarýnki Türk cemiyetini yoðuracak ruh, eski
Asya’nýn hikmetiyle Kur’an’daki ilhamý kendinde birleþtirdiði halde Garp’ýn dört asýrlýk ilmine hayran, zihniyetine sahip, felsefesine âþina olacak Anadolu derviþinin ruhu olacaktýr (Var Olmak, s. 101). Modern
ilim anlayýþýnýn ýsrarla eleþtiri konusu yapýlmasý gereken yönleri pratik fayda ve
menfaat anlayýþý üzerinden hakikat aþkýný öldürmesi, izâfîlik üzerinden sonsuzluk
ve ebedîlik kavramýnýn zaafa uðratýlmasý
ve nihayet ilmin tekniðe ve kuvvete indirgenmesidir. Bu sebeple pozitivizm, pragmatizm ve sosyolojizm hakikat düþmaný
üç felsefedir. Çünkü pozitivizm hakikati
deneylere, pragmatizm menfaatlere, sosyolojizm cemiyete teslim etmektedir (Yarýnki Türkiye, s. 67-72).
Nurettin Topçu’nun metafizik ilgileri
onun düþünce dünyasýnýn tabiatý kadar
hümanist, pozitivist ve seküler düþüncenin
etkisi altýnda ortaya çýkan ve katýlaþan metafiziði dýþlayýcý felsefe doktrinlerine ve entelektüel temayüllere muhalefetiyle de alâkalýdýr. Metafiziðin “eski devre ait bir þey,
karanlýk ve anlaþýlmaz bir fikir, dinin öz
kardeþi, bir vehim” gibi ifadelerle tasvir
ve reddedilmesi, 1930’lu yýllarda Tanrý ve
ruh bahislerinin ders kitaplarýndan çýkarýlmasý gibi teþebbüsler, insanýn daha üstün bir akla yönelip kendini aþmasý ve yücelmesinin yolunu kapatmakla kalmamýþ,
hakikati araþtýrmayý sýnýrlandýrarak felse251
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feyi de fakirleþtirmiþtir (Kültür ve Medeniyet, s. 48-49; Türkiye’nin Maarif Davasý, s. 140). Topçu’nun Türkiye’deki eþ zamanlý ilgilerden farklý olarak varoluþçuluk
akýmýyla, özellikle Kierkegaard ve kýsmen
Heidegger üzerinden hýristiyan / dinci egzistansiyalizmle ciddi biçimde ilgilenmesi
de esas itibariyle metafizikle alâkalý görünmektedir.
Topçu, bütün Batýlýlaþma tarihini kuþatan kültür-medeniyet ayýrýmý meselesini
yeniden ele alan düþünürlerden biridir. En
önemli vurgusu bu ayýrýmýn yüzeyselliðine
dair olanýdýr. Ona göre evrensel denilen
ve büyük ölçüde bilim ve teknoloji üzerinden tanýmlanan medeniyet zorba ruhundan ve kapitalist baðlamýndan ayrý ele alýnamaz. Bu çerçevede bilim ve teknoloji,
hakkýn yerine geçen kuvvetin hâkimiyetinin ve insanla tabiatý tahrip eden sanayileþmenin, sömürünün kaynaðýdýr. Kapitalist sistemi güçlendiren ve insaný esarete
sürükleyen teknolojik geliþmeleri insanlýk
adýna ilerleme diye göstermek büyük bir
yanlýþlýktýr. Aðýr sanayi söylemlerinin meþrû bir savunma ve atýlým hamlesi olarak
takdim edildiði, fabrika bacalarý ile minarelerin yan yana zikredilip resmedildiði o
yýllarda Topçu’nun bu fikirleri muhafazakâr kesim tarafýndan fantezi veya kalkýnma karþýtlýðý gibi sathî düzeyde anlaþýlmýþtýr. Demokrat Parti iktidarýnýn ilk yýllarýndan itibaren savunmaya baþladýðý Ýslâm
sosyalizmi (Anadolu sosyalizmi, milliyetçi sosyalizm) düþüncesi de bir ekonomik sistem
tercihi olmaktan ziyade bir hak ve ahlâk
meselesidir. Bu duruþ Topçu’nun dilinde
kul hakkýnýn yoðun biçimde ifadesidir. Burada Türkiye’nin ve sað kanadýn dýþ politik tercihlerinde Amerika Birleþik Devletleri’ne yakýnlaþmasý ve liberal ekonomiye
doðru gitmesine yönelik ciddi bir muhalefet ve tenkit söz konusudur. Onun ifadesiyle, “Hakikatte bu dava Ýslâm’ýn özünde
barýnan hak davasýdýr. Sosyalizm, çiðnenmesi halinde Allah’ýn da affetmeyeceðini
bildirdiði kul hakkýnýn müdafaasýdýr” (Ahlâk Nizamý, s. 180). Bu çerçevede liberalizm devletin anarþiyi himayesi veya gücünü baþý boþluðu himaye için kullanmasý, varlýk sebebi büyük sanayi ve kapitalizm olan, din ve mâneviyat karþýtý komünizm ise bir reaksiyon hareketi olarak zulme karþý zulüm mânasýna gelmektedir.
Millet ve milliyetçilik meseleleri, Topçu’nun eserlerinde hem isyan ahlâkýyla irtibatý olan ferdiyetin yükselip sonsuzluða
uzanmasý süreçlerinin bir parçasý, hem de
Türkiye’nin modernleþme döneminde kendini yeniden anlamak ve tanýmlamak için
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yýllardýr tartýþtýðý önemli bir problem ve
bir eleþtiri konusu olarak yer alýr. Ziya Gökalp’in Turancýlýk davasý ile baþlayan maddeci ve ütopik milliyetçiliðin Cumhuriyet
döneminde kaba maddeci ve realist milliyetçiliði doðurduðunu düþünen Topçu,
Ýslâmcýlar’ýn dini milletten ayýran gayretlerinin de ayrý bir zihin karýþýklýðýna sebebiyet verdiðini ileri sürmektedir (a.g.e., s.
156-157). Anadolucular’ýn Türk milletini ve
milliyetçiliði tarif için Malazgirt Savaþý ile
baþlattýklarý bin yýllýk tarih vurgusunu ve
toprak / vatan olarak Anadolu ýsrarýný paylaþan Topçu bu çizgiye belirleyici ve kuvvetli bir unsur olarak Ýslâm’ý ve tasavvufu ekler. Ayrýca bu ruhçu milliyetçiliðin temellerinin Melikþah, Mevlânâ, Yûnus, Fâtih ve Yavuz gibi Türk siyaset ve mâneviyat ikliminin büyükleri tarafýndan atýldýðýný söyleyerek milleti ve milliyetçiliði yeni ortaya çýkmýþ bir hadise gibi yorumlayanlarý aþmak ister. Topçu 1950’li ve 1960’lý yýllarda milliyetçiliðin antikomünistlik ve
Amerika/kapitalizm taraftarlýðýyla paralel
hale gelmesine de sert bir þekilde karþý
çýkmýþ, bunu “doktrinsiz ve kanaatsiz bezirgânlýk” diye adlandýrmýþtýr.
Topçu’nun devlet ve siyasete iliþkin fikirleri þahsiyet olarak insan ve millet üzerinden inþa edilmiþ gibidir. Hegel’in, “Devlet ilâhî iradenin yeryüzünde gözükmesidir” cümlesini eserlerinde birkaç defa zikreden Topçu, “milletin þuuru, millet iradesinin gözüktüðü yer” diye nitelendirdiði
devleti ferdiyetin yüce Allah’a ve sonsuzluða doðru hareketinin bir duraðý, bir menzili þeklinde telakki eder. Devleti meydana getiren üç temel öðe birlik halinde bir
halk kütlesi, vatan topraðý ve idare edici
iktidardýr. Dolayýsýyla devlet tek baþýna varlýk alanýna çýkabilen ve anlamlý hale gelen
müstakil, kendinden bir vâkýa, bir varlýk
deðil ferdin ruhunda harekete baþlayan,
milleti oluþturan ve ilâhî iradeye kavuþmak
için hamleler yapan iradenin fertten Allah’a götüren yoldaki bir duraðýdýr. Ýnsanýn yükseliþ çizgisi yukarýdan aþaðýya, Allah’tan insana doðru hâkimiyet kavramý
etrafýnda tezahür eder. Bu ayný zamanda
bir siyasî kavram olan egemenlik fikrinin
Allah’ta temerküz ettiðini ve oradan âleme, devlete, insana yayýldýðýný gösterir.
Yükseliþ çizgisi aþaðýdan yukarýya, insandan Allah’a doðru itaat ve teslimiyet kavramlarý etrafýnda þekillenir.
Devleti inþa edecek ve taþýyacak temel
kavramlarýn ilki devlet varlýðýnýn esaslý unsuru olan otoritedir. Bu otorite yüce Allah’tan insan þahsiyetine doðru inen hâkimiyet ve irade kavramlarýyla irtibatlýdýr

(Büyük Fetih, s. 13-15; Ýradenin Davasý, s.
46, 48). Ýkincisi merkeziyetçilik olup adalet ve mesuliyet prensipleri etrafýnda geliþerek bir hukuk ve ahlâk nizamýnýn adý
olmaktadýr. Üçüncüsü halkýn bütün ihtiyaçlarýna uzanan, onlarý karþýlamaya çalýþan, mesuliyet iradesiyle birlikte kul hakkýný merkeze alan hür bir totalitarizme dayanmýþ olmasýdýr. Yalnýz devletin otoritesi
ve kuvveti milletin otoritesi ve kuvvetinden baðýmsýz deðildir. Otoritenin kurucusu devlet olmakla beraber olgunlaþmasý
ve devamlýlýðý otorite iradesini milletten
almasý ile imkân dahiline girer. Bugün sivil toplum kuruluþlarý denen ve “devlete
baðlý bulunmayan organizasyonlar” diye
tarif edilen, Topçu’nun ise “sosyal teþkilât” dediði yapýlar Ýslâm ve Selçuklu-Osmanlý tecrübesinde devletin içinde yer almaktadýr. Vakýflar bunun örneðidir. Milletin siyasî iradesiyle devletin siyasî iradesi
arasýnda Batý’da olduðu gibi bir otorite zýtlaþmasý, bir menfaat çatýþmasý problemi
yoktur. Sadece bir derecelenmeden bahsedilebilir. Halka dayanan, halk tarafýndan
kontrol edilen, ancak halkýn üstünde duran ve onun dileklerini Allah’ýn iradesine
baðlayan kuvvet en iyi hükümettir. Mesuliyet iradesini Allah’tan almayan ve halkýn
karþýsýnda sorumluluk tanýmayan bir idare haklý ve âdil bir milliyetçilik rejimi olamaz. Millet fertlerini Allah iradesine baðlayýp yaþatacak iktidar Hakk’ýn hâkimiyeti ve halkýn hükümetidir (a.g.e., s. 130).

Nurettin Topçu’nun sistematiðinde hürriyet ve eþitlik kavramlarý adalet ve mesuliyete göre ikinci derecede bir yere sahiptir. Çünkü hürriyet tabii deðil sosyal bir
hadisedir. Cemiyetin içinde bir anlam kazanan hürriyetin bir üst düzeye çýkabilmesi için insanda tabii olarak var olan hareket ve düþünce ile irtibatlanmasý gerekir. Bu durumda da hürriyet müstakil deðil baðýmlý bir kavram haline gelir. Hürriyet, “hiçbir kayýt ve þarta baðlý olmadan
her istediðini yapabilmek” diye tanýmlanýrsa bu, insanlar için duyularýn ve bedenin hürriyeti veya bir iradeye deðil içgüdülere tâbi olan hayvanlar dünyasýnýn hürriyeti olabilir. Burada bir þuur aranmadýðý
gibi ideal olarak da gösterilemez. Ýnançsýzlýk ve liberal eðilimlerin ortaya çýkardýðý hürriyet kavramý bir hile deðilse anarþiden baþka bir þey olamaz.
Eserleri. Topçu’nun doktora ve doçentlik tezleriyle felsefe grubu için hazýrladýðý
ders kitaplarý dýþýndaki eserleri çoðu saðlýðýnda olmak üzere makalelerinden derlenerek hazýrlanmýþtýr. 1997-2005 yýllarý
arasýnda kitaplarýna girmemiþ makalele-
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riyle doktorasýnýn tercümesi, yayýmlanmamýþ romaný ve bazý yazýlarý dahil bütün
eserleri Ezel Erverdi – Ýsmail Kara tarafýndan tekrar yayýma hazýrlanmýþ ve yirmi
bir kitaplýk bir külliyat halinde Dergâh Yayýnlarý arasýnda basýlmýþtýr (burada kitaplarýn ilk baskýlarý ile redaksiyondan sonraki ilâveli baskýlarýna iþaret edilmiþtir; madde içindeki
atýflar son basýmlara aittir): Conformisme et

Révolte-Esquisse d’une Psychologie de
la Croyance (Nurettin Ahmed adýyla, Paris 1934; týpkýbasýmý, Ankara 1990), Garbýn
Ýlim Zihniyeti ve Ahlâk Görüþü (1955,
1970’ten sonra Kültür ve Medeniyet ’in içinde), Mehmet Âkif (1873-1936)-20. Ölüm
Yýldönümü (1957, Ali Nihad Tarlan’la birlikte; Nihad Sami Banarlý, Ferruh Bozbeyli, Uður Kökden ve Peyami Safa’nýn yazýlarý ile ilâveli 2. bs., 1961), Türkiye’nin
Maarif Davasý (1960, 1997), Komünizm
Karþýsýnda Yeni Nizam (1960, 1970’ten
sonra Ahlâk Nizamý ’nýn içinde), Ahlâk Nizamý (1961, 1997), Yarýnki Türkiye (1961,
1997), Büyük Fetih (1962, 1998), Var Olmak (1965, 1997), Varoluþ Felsefesi-Egzistansiyalizm (P. Foulquié’den derleme,
1967, son düzenlemede Varoluþ FelsefesiHareket Felsefesi ’nin içinde), Bergson (doçentlik tezi, 1968, 1998), Ýradenin Davasý
(1968, son düzenlemede Devlet ve Demokrasi ile birlikte, 1998), Ýslâm ve Ýnsan
(1969, son düzenlemede Mevlâna ve Tasavvuf ’la birlikte, 1998), Devlet ve Demokrasi (1969, 1998), Kültür ve Medeniyet (1970, 1998), Mehmed Âkif (1970,
1998), Mevlâna ve Tasavvuf (1974, Ýslâm
ve Ýnsan ’la birlikte, 1998), Milliyetçiliðimizin Esaslarý (1978), Ýsyan Ahlâký (doktora tezi, Conformisme et Révolte’un tercümesi, çev. Mustafa Kök – Musa Doðan,
1995, sonradan bulunan Nurettin Topçu’nun kendi tercümesiyle karþýlaþtýrýlarak 2.
bs., 1998), Varoluþ Felsefesi-Hareket
Felsefesi (1999), Millet Mistikleri (Portreler, 2001; ilâveli 2. bs., 2009), Amerikan Mektuplarý-Düþünen Adam Aramýzda (2004). Ders Kitaplarý: Sosyoloji

(1948, 2001), Psikoloji (1949, 2003), Felsefe (1952, 2002), Mantýk (1952, 2001),
Ahlâk (Orta 3, Emin Iþýk’la birlikte, 1975),
Ahlâk (Lise 1 ve Lise 2, 1976; ikisi bir arada, 2005), Din Psikolojisi Bahisleri (haz.
A. V. Ýmamoðlu, Erzurum 1995, Ýslâm mecmuasýnda yayýmlanan din psikolojisiyle
ilgili makalelerin toplu neþri; bu makaleler son neþirde Ýslâm ve Ýnsan-Mevlâna ve
Tasavvuf kitabýna ek olarak alýnmýþtýr).
Edebî Eserleri: Taþralý (hikâyeler, 1959,
1998), Reha (roman, 1999). Broþürler: Ýnkýlap-Ýrtica (1951), Çanakkale (1952),
Din ile Kinin Mücadelesi (Malatya hadisesi üzerine, 1952), Son Hadiseler ve
Biz (Milliyetçiler Derneði aleyhine yürütülen kampanyalar üzerine, 1953), Þehit
(1959). Broþürler son neþirde ilgili kitaplara girmiþtir. Nurettin Topçu’nun makale ve yazýlarýnýn yayýmlandýðý belli baþlý dergiler (makale adedi yoðunluk sýrasýna göre):
Hareket, Komünizme Karþý Mücadele,
Düþünen Adam, Türk Yurdu, Þule, Bizim Türkiye, Büyük Doðu, Sebîlürreþâd. Gazeteler: Akþam, Yeni Ýstanbul,
Yeni Ýstiklâl, Son Havadis, Hürsöz (Erzurum). Topçu Hareket dergisindeki bazý
yazýlarýnda “Nizam Ahmet” ve “Osman Asyalý” takma adlarýný kullanmýþ, ayrýca dergi
adýna “Hareket” imzalý birçok baþyazý yazmýþ, herhangi bir isim belirtilmeyen tercümeler ve mektuplar yayýmlamýþtýr.
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Osmanlý Devleti’nde
top dökümünün yapýldýðý yer.
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Tophâne, top döküm yeri yanýnda barut, top ve güllelerin depo edildiði mekânlarý da içine alýr. Osmanlýlar’ýn ateþli silâhlarla tanýþmasý XIV. yüzyýlýn ikinci yarýsýna
kadar inmekle birlikte sabit top dökümhanelerinin tam olarak ne zaman kurulduðu bilinmemektedir. Elde kesin deliller
bulunmamasýna raðmen ilk sabit top dökümhanesinin Edirne’de II. Murad tarafýndan tesis edildiði ve Fâtih Sultan Mehmed tarafýndan da kullanýldýðý kabul edilir.
Ancak bu tarihlerden önce Osmanlýlar’ýn
muhtelif savaþlar için top döktüðü ve bunlarýn bir kýsmýný seyyar top dökümhanelerinde imal ettiði bilinmektedir.
Tophâne-i Âmire. Tesbit edilebildiði kadarýyla Edirne’den sonra inþa edilen ikinci
top döküm merkezi Ýstanbul’da bugünkü
Tophane semtindeydi. Kesin inþa tarihi
tesbit edilememekle birlikte Tursun Bey’in
Yeni Saray’ýn bir tarafýnýn Tophâne’ye baktýðýndan söz etmesi, yine ayný tarihlerde
kaleme alýnan Fâtih Vakfiyesi’nde (867875/1462-1470) Ayasofya Camii’nin gelirleri arasýndaki Galata’da Kapýiçi Hamamý’nýn Karaköy mahallesinde ve Tophâne Kapýsý yakýnýnda bulunduðunun belirtilmesi fetihten yaklaþýk on iki yýl sonra (1465)
tophânenin varlýðýný gösterir. Buradaki yapýnýn Osmanlýlar tarafýndan mý inþa edildiði yoksa mevcut bir yapýnýn mý dökümhaneye çevrildiði konusu henüz kesinlik
kazanmamýþtýr.
Bir kurum olarak Tophâne ve Tophâne-i
Dergâh-ý Âlî tabiri 905 (1499-1500) tarihli
Avlonya Tophânesi Muhasebe Defteri’nde geçer (BA, A. E, Bayezid II, nr. 41).
Tophâne-i Âmire terkibi ise kuruma ait
1513 tarihli bir muhasebe defterinde yer
alýr (BA, KK, nr. 4726, s. 1). Fâtih Sultan
Mehmed döneminde kurulan Tophâne-i
Âmire’nin II. Bayezid zamanýnda artan
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