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Türk Milliyetçiliğini sosyal bilim metodolojisiyle inceleyen ve “Türk-İslam 

Ülküsü” kavramıyla yeniden temellendiren bir fikir insanı olan Ahmet Arvasi, 

çağdaş Türk düşüncesinin öncü isimlerinden biridir.  Arvasi, bir sosyolog ve 

eğitim-bilimci yaklaşımıyla, Türk-İslam düşüncesini yeniden yorumlamış;  

binlerce sayfa tutan kitaplarında, Türk milletinin sorunlarını dil, tarih, sanat, 

kültür, eğitim, iktisat, ahlâk vb her açıdan ele almış ve çözüm yolları önermiştir.  

Bu yönüyle Arvasi, Ziya Gökalp’la başlayıp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör gibi 

isimlerle devam eden ilmî Türk milliyetçiliğine yeni bir soluk kazandıran bir isim 

olmuştur.  

 

Ahmet Arvasi’nin Türk okuyucusunu etkileyen en güçlü yönü onun mütefekkir 

kişiliğidir. Arvasi’ye göre , düşünen insan, araştıran, hakikate özlem duyan 

insandır.  Düşünen insan, bir problem karşısında hipotezler geliştirir, bunların 

ışığında bilgi ve veri  toplar, topladığı bilgileri objektif ölçütler içinde 

yorumlayabilmek için soğukkanlı ve sistemli bir  çaba sarf eder. Arvasi’nin bu 

tanımlaması, “ilmî zihniyet ve metot”  veya  bugünkü deyimle “bilimsel yöntem”i 

esas alan bir yaklaşımdır. Zaten, ilmî metodolojiyi  ve “ilim”i çok önemseyen bir 

isim olan  Arvasi, pek çok yazısındaki coşkulu üsluba, edebiyatlı ve sanatlı 

anlatıma rağmen yazdığı her yazı, her cümle, her kelimede “ölçü”yü muhafaza 

eden bir “ilim adamı” hüviyetini  korumayı başarmıştır. 

 

Arvasi’nin ilim kişiliği, onun fikir sisteminin bütününde kendini gösterir.  

Arvasi’ye göre, her ilim adamı, şahsiyetinde ister istemez kendi toplumunun 

değerlerini de taşır. O’na göre, “ilmin prensipleri âlemşumul ise de ham maddesi 

millî ve mahallîdir”. Matematik, fizik, kimya gibi ilimlerin kanunları kolayca 

genelleştirilebildiği hâlde, psikoloji ve sosyoloji kanunları bu kadar kolayca 

başka gruplara tatbik edilemez. Bilhassa bu konularda, her milletin kendi 

yapısını bizzat kendisinin incelemesi, kendi problemlerine bizzat kendisinin 

sahip çıkması gerekir.  Hele ki, ilim kisvesine bürünmüş olan yıkıcı ve tahripkâr 

akımlara çok dikkat etmek, ilimde tercümecilikten öteye geçerek inceleme ve 

araştırmaya yönelmek gerekir.   

 

Arvasi’yi akademik bir ilim adamının ötesine geçiren, onun “insan”ı manevi-

gönül yönüyle  de ele alan bir düşünce insanı olmasıdır. Onun fikir sisteminde, 

ilim,  objektif gerçeği; sanat subjektif gerçeği; din ise mutlak gerçeği arama 

faaliyetidir ve güçlü medeniyetler bu üçlü  arasında hassas bir âhenk 

oluşturarak yükselir. O’na göre, ilim adamları hakikati objektif olanda; 

sanatkârlar, subjektif olanda; peygamberler ve velîler de “mutlak olan”da 

ararlar. O, güzel sanatlar ve estetik değerleri, aklın doğurduğu esarete karşı bir 

isyan olarak yorumlar. O’nun dünya görüşünde din, insan idrakinin objektif 

kalıpların ötesinde, bir hürriyet özlemi, yaratma irâdesinde tükenmesi biçiminde 

beliren duygulara bir cevaptır.  

 



Akıl ve düşünmeyi çok değerli bir faaliyet olarak gören Arvasi,  insan aklının 

sınırlılığını da en iyi betimleyen düşünürlerden biridir ve bu yüzden o filozofun 

aklını “trajik akıl” olarak yorumlar. Bu nedenle, o, hiçbir felsefi ekol veya akımın 

sözcülüğünü yapmaz ve felsefî manâda, ne idealist, ne materyalist, ne 

spirütüalist, ne rasyonalist, ne de emprist olmayı kabul eder. O’na göre, İslâm 

tefekkürü,  biri biriyle çatışan bu felsefi akımların hepsinin üstünde; maddenin 

de, hayatın da, ruhun da, aklın da, tecrübenin de hakkını veren, varlık  

tezahürlerinin sırlarını  ilâhi vahyin muhteşem rehberliğinde çözmeye çalışan bir 

tefekkür sistemidir.  

 

Entelektüel yönü çok güçlü bir düşünür olan; hürriyeti “Allah’tan başkasına kul 

olmamak”  şeklinde tanımlayan; “insan, objektif ve sübjektif bütün sahte 

mabutları kırarak Allah’a yol bulabilir” diyen ve yazdığı her yazı ile 

okuyucusunu etkileyen Arvasi, sadece bugün değil gelecekte de, insanlık için yol 

gösterici bir mürşit olarak anılacaktır. 
 

 

Not: Hasan Seçen’in bu yazısı Hüdavendigar Onur’un  “Aydınların Gözüyle  S. Ahmet 

Arvasi” kitabında yayınlandı. Kitap hakkında bilgi almak için tıklayınız. 
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