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nun neticesinde zengin ve geliþmiþ, medenî bir milletin duygu ve düþüncelerini
ifadeye en elveriþli dilin Garp/Batý (Türkiye) Türkçesi olduðu ortaya konmuþ olacaktýr. Hüseyin Kâzým, “otuz beþ senelik
mütemâdî bir sa‘yin mahsulü olan” bu hacimli eseri hazýrlamaya Tevfik Fikret, Beyrut Valisi Nûreddin Bey ve Þevki Bey ile
birlikte 1895 yýlýnda karar vermiþ, arkadaþlarýnýn bir süre sonra bundan vazgeçmeleri üzerine kendisi tek baþýna eseri ortaya koymuþtur.
Türk Lugatý esas itibariyle Batý Türkçesi’nin yaný sýra Uygur, Çaðatay, Âzerî ve
Kazan lehçeleriyle diðer bazý lehçelerden
alýnmýþ kelimelerin etimolojik (kök esasýna
dayalý), mukayeseli ve edebî (örnekli) bir
lugatýdýr. Hüseyin Kâzým, çeþitli ülkelerde
ve farklý zamanlarda kullanýlan Türk dilleri ve lehçeleri üzerinde durup örnekler
vermiþ, daha sonra Batý Türkçesi’nin alfabesi, kelime türleri ve özellikleriyle ilgili açýklamalar yapmýþtýr. Türk Lugatý’nýn
tertibi elif harfinden baþlayýp ye harfine
kadar otuz üç harf üzerinedir. Eserin Arap
harfleriyle basýlan ilk iki cildinde Osmanlýca-Türkçe bütün kelimelerin Latin harfleriyle okunuþ þekilleri gösterilmiþtir. Latin alfabesine geçildikten sonra yayýmlanan diðer ciltlerde ise kelimeler yine Arap
alfabesine göre sýralanmýþ, bunlarýn yanýna Latin harfleriyle okunuþlarý yazýlmýþ,
açýklamalarý yapýlarak örnekler verilmiþtir.
Dört büyük cilt içinde örnek olarak verilen
deyim, atasözü, beyit ve cümleler müstakil birer çalýþma teþkil edecek mahiyettedir. Büyük boyda basýlan lugatýn I. cildi
(Ýstanbul 1927) XCIX + 4 + 855 sayfa, II.
cildi (Ýstanbul 1928) II + 982 sayfa, III.
cildi (Ýstanbul 1943) IV + 928 sayfa, IV. cildi (Ýstanbul 1945) 894 sayfadan meydana
gelmektedir. Ebadý dolayýsýyla eserin adý
bazý ilmî yayýnlarda bile yanlýþ olarak Büyük Türk Lugatý þeklinde geçmektedir.
Sözlük etimolojik ve mukayeseli þekilde
hazýrlandýðý için diðer sözlüklerden ayrýlýr.
Madde baþlarý kelimelerin kök biçimlerinden oluþmakta, türemiþ kelimeler bunun
altýnda verilmektedir. Sözlük maddelerinde kelimelerin çeþitli Türk lehçelerindeki
biçimleri ayrý ayrý kaydedilmekte, bu maddelerle ilgili örnek metinler, atasözleri ve
deyimler yazýlmakta, ayrýca yabancý kelimelerin hangi kökten geldiði açýklanmaya çalýþýlmaktadýr. Baþka sözlüklerde bulunmayan birçok kelime, terkip ve terimi
içermesi eserin zenginliðini ve farklýlýðýný
ortaya koymaktadýr. Hüseyin Kâzým önsözde kullanýlmasý zor olan sözlüðün kul-

lanýlýþýna dair açýklayýcý bilgiler vermekte,
Türk dillerini geniþ biçimde ele almaktadýr. Çuvaþ lehçesi hakkýnda Journal asiatique’in 6. sayýsýndan (1820) naklen coðrafî bilgiler aktardýktan sonra ses bilgisi
ve yapý bilgisine temas etmekte, Kýrgýz ve
Kazak dillerini birlikte mütalaa etmekte,
Kazan Tatarcasý’ndan sonra Âzerî Türkçesi’ni anlatmaktadýr. Müellif Çaðatayca
dil bilgisi için kýsa, Batý Türkçesi için uzunca bir bölüm ayýrmýþtýr.
Abuþka lugatý (el-Lugatü’n-neva’iyye
ve’l-istiþhâdâtü’l-cagâtaiyye: Petersburg
1285/1868), Vel’aminov-Zernov, Pavet de
Courteille, Vámbéry ve Þeyh Süleyman
Efendi’nin eserleri Çaðatayca için kullanýlan kaynaklardýr. Castrén ve Radloff’un çalýþmalarý esas alýndýðý için eserde onlarýn
adlandýrmalarýnýn izleri görülür. Tatarca
için Budagov’un, Bálint’in, Ostrumov’un ve
Nasîrî’nin sözlükleri kullanýlmýþ, Yakutça
için Böhtlingk’in çalýþmasýndan yararlanýlmýþtýr. Uygur harfli eski Türkçe için Vámbéry, yeni Uygurca için Scaw’ýn sözlüðü ve
Pantusoff’un yayýmlarý, Kýrgýzca için Laptew
ve Pantusoff’un çalýþmalarý esas alýnmýþtýr.
Gagauzca için kaynaðý Moschkoff’tur. Osmanlý Türkçesi için Alexandre Handjéri,
Thomas-Xavier Bianchi, Ahmed Vefik Paþa, Hüseyin Remzi Bey, S. J. W. Redhouse,
Mallouf, Barbier de Meynard, Þemseddin
Sâmi, Mehmed Salâhî, Muallim Nâci, Nazîmâ, Fâik Reþad, Ali Seydi Bey, Bahâeddin Bey, Muallim Cûdî sözlükleri kaynak
olarak kullanýlmýþtýr. Bugün olduðu gibi zamanýnda da tartýþmalý olan bazý eserler
(meselâ Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen:

Leipzig 1878; Bedros Kerestedjian, Dictionnaire étymologique de la langue turque,

London 1912) köken bilgisi konusundaki
kaynaklarý arasýndadýr. Müellif, Çaðatayca
için faydalanamayacaðý yayýnlarý da (mese..
lâ Abuþka. Csagatajtörök szógyYjtemény.
Török kéziratból fordította Vámbéry Ármin,

Pest 1862) kaynaklarý içinde göstermiþtir.
Ayrýca eserin bibliyografyasý dikkatsiz ve
daðýnýktýr. Eser, Türk dili ve lehçeleriyle ilgili kýsýmlarýnda kelimelerin yazýlýþ ve okunuþlarýnda yanlýþlýklar bulunmasý, bazý kelimelerdeki tanýk yetersizliði veya anlama
uygun düþmeyen tanýklar, bazý tarihî bilgilerin ikinci el kaynaklardan alýnmýþ olmasý, bir kýsým maddelerin gereksiz yere uzatýlmasý gibi hususlar sebebiyle eleþtirilmiþtir. Bununla birlikte Doðu lehçeleri açýsýnda güvenilmez olan eserin Batý Türkçesi
bakýmýndan oldukça zengin bir malzeme
ihtiva ettiði söylenebilir.
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II. Meþrutiyet
ve Cumhuriyet dönemlerinde
Türkçülüðü savunan dernek.

™

Osmanlý Devleti’nin kozmopolit yapýsý
içinde bir tepki ve kendini tanýmlama akýmý olarak doðan Türkçülük ve Türk milliyetçiliði fikrinin II. Meþrutiyet devrinde teþkilâtlanmasýyla ortaya çýkmýþtýr. Türk aydýnlarý arasýnda milliyetçilik fikrinin uyanmasýyla birbiri ardýnca Türk Derneði (1908),
Genç Kalemler Hareketi (1910) ve Türk
Yurdu Cemiyeti (1911) gibi cemiyetler kuruldu, Türk Yurdu Cemiyeti tarafýndan ayný isimde bir dergi çýkarýldý. Türk Ocaðý
Derneði ise bu geliþme çizgisi içinde II.
Meþrutiyet’in ilk yýllarýnda uygulanan Osmanlýcýlýk düþüncesinin yol açtýðý kimlik
bunalýmýna karþý geliþen Türkçülük akýmýnýn bir sonucudur. Ocaðýn kurulmasýyla ilgili ilk hareket Askerî Týbbiye öðrencilerinden geldi. Bunlar, milliyet esasýna
dayanan bir cemiyet kurmak amacýyla hazýrladýklarý bir programý kendilerine yardýmcý olacaðýna inandýklarý devrin Türkçü
aydýnlarýna sunarken bir de bildiri yayýmladýlar (24 Mayýs 1911). “190 týbbiyeli Türk
evlâdý” adýna kaleme alýnan bildiride Türkler’in 1908 inkýlâbýnýn ardýndan çöküþ dönemine girdikleri ileri sürülüyor ve Türk ýrkýnýn fikrî kalkýnmasýnýn en büyük hedef
olduðu açýklanýyordu. Türkler’in her yönüyle geliþtirilmesi için sosyal bir reforma ihtiyaç bulunduðu vurgulanýyor, bu amaçla çalýþacak bir cemiyetin kurulmasý gereði dile getiriliyordu. Týbbiyeli öðrencilerle Türkçü aydýnlar arasýnda yapýlan görüþmelerin ardýndan fiilen çalýþmaya baþlayan Türk Ocaðý Derneði yaklaþýk dokuz ay
sonra resmen kuruldu (25 Mart 1912). Ýlk
idare heyetine Ahmed Ferid (Tek) (baþkan),
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halk odalarý kuruldu. 1932-1950 yýllarý arasýnda toplam 478 halkevi ve 4322 halk
odasý açýldý. Türk milliyetçilerinin entelektüel alanda faaliyet gösterdikleri Türk ocaklarý ise 10 Mayýs 1949 tarihinde Hamdullah Suphi Tanrýöver baþkanlýðýnda yeniden açýldý. Türkiye’nin en uzun ömürlü sivil toplum kuruluþu olan Türk Ocaðý temel
ilke ve felsefesi doðrultusunda faaliyetlerini halen sürdürmekte ve 2010 yýlý itibariyle yetmiþ yedi þubesi bulunmaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Ankara
Türk Ocaðý
binasý

Yusuf Akçura (ikinci baþkan), Mehmed Ali
Tevfik (genel sekreter) ve Fuad Sabit (sayman) seçildi. Ahmed Ferid Bey’in Millî Meþrutiyet Fýrkasý’ný kurmak amacýyla ayrýlmasý üzerine baþkanlýða Hamdullah Suphi
(Tanrýöver) getirildi (1913). Derneðin amacý
1912 tarihli nizamnâmesinde “Türkler’in
ilmî, içtimaî ve iktisadî seviyelerini yükseltmek, Türk dilini geliþtirmek ve Türkler’in harsî birliðine ve medenî kemaline
çalýþmak” þeklinde açýklanýyordu. Ayrýca
derneðin siyasetle uðraþmayacaðý vurgulanýyordu.
Türk Ocaðý, Türk Yurdu Cemiyeti’nin katýlmasýyla daha da güçlendi. I. Dünya Savaþý’nýn sona erdiði 1918 yýlýnda Ýstanbul’da ve diðer vilâyetlerde otuz beþ Türk Ocaðý þubesi açýlmýþ bulunuyordu. Türk ocaklarý bünyesinde Türk Gücü Derneði, Köycüler Cemiyeti, Ýhtiyat Zâbitleri Teâvün
Cemiyeti, Dârülfünun Talebe Cemiyeti gibi dernekler de kuruldu. Ayrýca ocak dergi yayýmcýlýðýnda baþarýlý oldu. Bu dergiler içinde Türk Yurdu Cemiyeti tarafýndan 1911 yýlýnda çýkarýlmaya baþlanan,
Türk ocaklarýnýn kuruluþunun ardýndan
onun yayýn organý haline gelen, Türkçülük
fikrinin oluþturulmasý, sistemleþtirilmesi ve yaygýnlýk kazanmasýnda büyük rol
oynayan Türk Yurdu dergisi en önemlisiydi. Devrin birçok ilim ve fikir adamý
ocak bünyesinde toplandý. Bu aydýnlar çalýþmalarýný Türk milliyetçiliðinin teorisinin
kurulmasý konusunda yoðunlaþtýrdýlar.
Türkçülük düþüncesi onlarýn çalýþmalarý
sayesinde dönemin en etkili fikir akýmý haline geldi. Ocaðýn faaliyetlerinin odak noktasý, devrin þartlarý gereði temelde millî
duygulardan kaynaklanan milliyetçilik fikrini heyecan ve telkin yoluyla uyandýrmak
ve canlý tutmaktý. Sistemli faaliyetler çerçevesinde yapýlan konferanslar, sohbetler,
müsamereler, konserler ve serbest dersler sayesinde ülkede Türkçülük ve Türk
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milliyetçiliði bilincine sahip geniþ bir kadro ortaya çýktý. Türk ocaklarý çevresindeki
düþünce atmosferi içinde yetiþen Türk aydýnlarý, Anadolu’da baþlayan Millî Mücadele’de yer alarak yeni Türk Devleti’nin kuruluþunu desteklediler. Baþta Mustafa Kemal Paþa olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlar, yeni rejimin benimsenmesi ve yayýlmasý için Türk ocaklarýný dayanýlmasý gereken bir güç olarak
gördüler. Devlet desteðiyle ülke çapýnda
teþkilâtlanan Türk ocaklarýnýn þube sayýsý
1927’de 257’ye ulaþtý. Bu destek sonuçta
Cumhuriyet Halk Fýrkasý ile ocaklarýn bütünleþmesine yol açtý. Siyasal bütünleþmeye paralel þekilde Türk ocaklarýnýn “bütün Türklük” anlayýþýndaki fikrî dönüþüm
de resmîleþti. 1927’de toplanan Cumhuriyet Halk Fýrkasý kurultayýnda ocaðýn nizamnâmesi, Türk ocaklarýnýn devlet siyasetinde Cumhuriyet Halk Fýrkasý ile beraber olduðu ve iþtigal sahasýnýn Türkiye
Cumhuriyeti hudutlarý dahiline münhasýr
bulunduðu þeklinde deðiþtirildi. Ayrýca
milliyetçilik ilkesi Cumhuriyet Halk Fýrkasý nizamnâmesine alýndý. Cumhuriyet Halk
Fýrkasý’nýn 1931’deki kurultayýnda halkevlerinin kurulmasý kararlaþtýrýldý. Bütün derneklerin Cumhuriyet Halk Fýrkasý içinde
eritilmesine yönelik bir program uygulamaya konuldu. Cumhurbaþkaný ve Cumhuriyet Halk Fýrkasý Genel Baþkaný Mustafa Kemal Paþa’nýn emriyle 260 þubesi bulunan Türk Ocaðý Derneði 10 Nisan 1931’de feshedilerek bütün mal varlýðý Cumhuriyet Halk Fýrkasý’na devredildi. Böylece
Türk ocaklarý Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn
mülkiyetinde halkevlerine dönüþtürüldü.
Türk Kadýnlar Birliði ile mason dernekleri de 1935 yýlýnda laðvedilip mal varlýklarý
halkevlerine baðýþlandý. Cumhuriyet Halk
Fýrkasý’nýn ilkeleri doðrultusunda çalýþan
halkevlerinin bütün il ve ilçelerde þubeleri
açýldý. 1940’tan sonra da kýrsal kesimde
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Sadettin Nüzhet Ergun’un
(ö. 1946)
hazýrladýðý þairler ansiklopedisi.
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1936’da ayda iki defa birer formalýk fasiküller halinde yayýmlanmaya baþlanmýþ,
1945 yýlýna kadar ilk üç ciltle IV. cildin iki
formasýný içine alan doksan sekiz fasikül
çýkmýþtýr. “Âbâdî” (saz þairi) maddesiyle
baþlayýp “Fâizî (Kafzâde)” maddesine kadar gelen ansiklopedi Sadettin Nüzhet’in
1946’da ölümü üzerine yarým kalmýþtýr.
Yayýmý büyük sýkýntýlar içinde gerçekleþmiþ, müellif hastalýðýnýn iyice ilerlediði son
yýl içinde matbaa iþlerini yeterince takip
edememiþ, hatta sahipsiz kalan eserin hurda kâðýt olarak bakkallara satýldýðý da olmuþtur.

I. cildin baþýnda bulunan kýsaltmalar cetveli eserin yazma halindeki kaynaklarýný
da içerir. Kaynaklarý arasýnda þuarâ tezkireleri, þiir mecmualarý, divanlarla eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye ve zeyilleri, Bursa-

