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TÜRK OCAÐI

milliyetçiliði bilincine sahip geniþ bir kad-
ro ortaya çýktý. Türk ocaklarý çevresindeki
düþünce atmosferi içinde yetiþen Türk ay-
dýnlarý, Anadolu’da baþlayan Millî Müca-
dele’de yer alarak yeni Türk Devleti’nin ku-
ruluþunu desteklediler. Baþta Mustafa Ke-
mal Paþa olmak üzere Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’ni kuranlar, yeni rejimin be-
nimsenmesi ve yayýlmasý için Türk ocak-
larýný 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 bü-
tünleþmesine yol açtý. Siyasal bütünleþ-
meye paralel þekilde Türk ocaklarýnýn “bü-
tün Türklük” anlayýþýndaki fikrî dönüþüm
de resmîleþti. 1927’de toplanan Cumhu-
riyet Halk Fýrkasý kurultayýnda ocaðýn ni-
zamnâmesi, Türk ocaklarýnýn devlet siya-
setinde Cumhuriyet Halk Fýrkasý ile bera-
ber olduðu ve iþtigal sahasýnýn Türkiye
Cumhuriyeti hudutlarý dahiline münhasýr
bulunduðu þeklinde deðiþtirildi. Ayrýca
milliyetçilik ilkesi Cumhuriyet Halk Fýrka-
sý nizamnâmesine alýndý. Cumhuriyet Halk
Fýrkasý’nýn 1931’deki kurultayýnda halkev-
lerinin kurulmasý kararlaþtýrýldý. Bütün der-
neklerin Cumhuriyet Halk Fýrkasý içinde
eritilmesine yönelik bir program uygula-
maya konuldu. Cumhurbaþkaný ve Cum-
huriyet Halk Fýrkasý Genel Baþkaný Musta-
fa Kemal Paþa’nýn emriyle 260 þubesi bu-
lunan Türk Ocaðý Derneði 10 Nisan 1931’-
de feshedilerek bütün mal varlýðý Cumhu-
riyet Halk Fýrkasý’na devredildi. Böylece
Türk ocaklarý Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn
mülkiyetinde halkevlerine dönüþtürüldü.
Türk Kadýnlar Birliði ile mason dernekle-
ri 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

halk odalarý kuruldu. 1932-1950 yýllarý ara-
sýnda toplam 478 halkevi ve 4322 halk
odasý açýldý. Türk milliyetçilerinin entelek-
tüel alanda faaliyet gösterdikleri Türk ocak-
larý ise 10 Mayýs 1949 tarihinde Hamdul-
lah Suphi Tanrýöver baþkanlýðýnda yeni-
den açýldý. Türkiye’nin en uzun ömürlü si-
vil toplum kuruluþu olan Türk Ocaðý temel
ilke ve felsefesi doðrultusunda faaliyetle-
rini halen sürdürmekte ve 2010 yýlý itiba-
riyle yetmiþ yedi þubesi bulunmaktadýr.
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TÜRK ÞAÝRLERÝ

Sadettin Nüzhet Ergun’un
(ö. 1946)

hazýrladýðý þairler ansiklopedisi.
˜ ™

1936’da ayda iki defa birer formalýk fa-
siküller 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 ka-
dar gelen ansiklopedi Sadettin Nüzhet’in
1946’da ölümü üzerine yarým kalmýþtýr.
Yayýmý büyük sýkýntýlar içinde gerçekleþ-
miþ, müellif hastalýðýnýn iyice ilerlediði son
yýl içinde matbaa iþlerini yeterince takip
edememiþ, hatta sahipsiz kalan eserin hur-
da kâðýt olarak bakkallara satýldýðý da ol-
muþtur.

I. cildin baþýnda bulunan kýsaltmalar cet-
veli eserin yazma halindeki kaynaklarýný
da içerir. Kaynaklarý arasýnda þuarâ tezki-
releri, þiir mecmualarý, divanlarla eþ-Þe-
šåßišu’n-nu£mâniyye ve zeyilleri, Bursa-

Yusuf Akçura (ikinci baþkan), Mehmed Ali
Tevfik (genel sekreter) ve Fuad Sabit (say-
man) seçildi. Ahmed Ferid Bey’in Millî Meþ-
rutiyet Fýrkasý’ný kurmak amacýyla ayrýl-
masý üzerine baþkanlýða Hamdullah Suphi
(Tanrýöver) getirildi (1913). Derneðin amacý
1912 tarihli nizamnâmesinde “Türkler’in
ilmî, içtimaî ve iktisadî seviyelerini yük-
seltmek, Türk dilini geliþtirmek ve Türk-
ler’in harsî birliðine ve medenî kemaline
çalýþmak” þeklinde açýklanýyordu. Ayrýca
derneðin siyasetle uðraþmayacaðý vurgu-
lanýyordu.

Türk Ocaðý, Türk Yurdu Cemiyeti’nin ka-
týlmasýyla daha da güçlendi. I. Dünya Sa-
vaþý’nýn sona erdiði 1918 yýlýnda Ýstanbul’-
da ve diðer vilâyetlerde otuz beþ Türk Oca-
ðý þubesi açýlmýþ bulunuyordu. Türk ocak-
larý bünyesinde Türk Gücü Derneði, Köy-
cüler Cemiyeti, Ýhtiyat Zâbitleri Teâvün
Cemiyeti, Dârülfünun Talebe Cemiyeti gi-
bi dernekler de kuruldu. Ayrýca ocak der-
gi yayýmcýlýðýnda baþarýlý oldu. Bu dergi-
ler içinde Türk Yurdu Cemiyeti tarafýn-
dan 1911 yýlýnda çýkarýlmaya baþlanan,
Türk ocaklarýnýn kuruluþunun ardýndan
onun yayýn organý haline gelen, Türkçülük
fikrinin oluþturulmasý, sistemleþtirilme-
si ve yaygýnlýk kazanmasýnda büyük rol
oynayan Türk Yurdu dergisi en önem-
lisiydi. Devrin birçok ilim ve fikir adamý
ocak bünyesinde toplandý. Bu aydýnlar ça-
lýþmalarýný Türk milliyetçiliðinin teorisinin
kurulmasý konusunda yoðunlaþtýrdýlar.
Türkçülük düþüncesi onlarýn çalýþmalarý
sayesinde dönemin en etkili fikir akýmý ha-
line geldi. Ocaðýn faaliyetlerinin odak nok-
tasý, devrin þartlarý gereði temelde millî
duygulardan kaynaklanan milliyetçilik fik-
rini heyecan ve telkin yoluyla uyandýrmak
ve canlý tutmaktý. Sistemli faaliyetler çer-
çevesinde yapýlan konferanslar, sohbetler,
müsamereler, konserler ve serbest ders-
ler sayesinde ülkede Türkçülük ve Türk
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rin karþýlaþtýrýlarak eleþtirilmesi yolu izlen-
miþ, bazý durumlarda ise sadece bunla-
rýn aktarýlmasýyla yetinilmiþtir. Her mad-
denin sonunda asýl kaynaklarýn kýsaltma-
lar halinde belirtildiði bibliyografyalar var-
dýr. Bir kýsým maddelerde þairlerin resmi
de konmuþtur. Eserin sonuna yüzyýllara,
zümrelere, tarikatlara, memleketlere gö-
re hazýrlanmýþ çeþitli dizinler eklenmesi
planlanmýþsa da gerçekleþtirilememiþtir.

Türk edebiyatý tarihçiliðinin geleneksel
tezkirecilik anlayýþýndan tam kurtulama-
dýðý, henüz ansiklopedik biyografi gelene-
ðinin oluþmadýðý bir dönemde hazýrlanan
eser yarým kalmasýna raðmen önemli bir
adým sayýlmýþtýr. Hazýrlýk sýrasýnda eski ve
yeni bütün biyografik kaynaklarýn taran-
masý, bunlarýn tenkide tâbi tutulmasý, ele
alýnan þairler hakkýnda deðerlendirme ya-
pýlýrken þahsî duygularýn karýþtýrýlmama-
sý gibi bilimsel metotlara uygunluk eseri
modern biyografi anlayýþýna bir hayli yak-
laþtýrmýþtýr. Bu özellikleriyle devrinde dik-
kat çekmiþ, Ali Nihad Tarlan, Reþat Ekrem
Koçu ve Ýbrahim Alâeddin Gövsa gibi þah-
siyetler tarafýndan beðenilmiþ, ancak ya-
rarlanýlan kaynaklardaki bilgilerin aynen ak-
tarýlmasý yöntemi eleþtirilmiþtir. Ansiklo-
pedi maddesi yazýmýnda dil birliðinin ve
teknik bütünlüðün saðlanmasýný engelle-
yen bu durum, müellifi dönemin biyografi
yazýcýlýðýndaki ortak bir sorunla karþý kar-
þýya býrakmýþtýr. Bir diðer husus, henüz
araþtýrma alt yapýsý tamamlanmamýþ bir
ortamda eserin hazýrlýk ve yazým yükünü
tek bir kiþinin üstlenmiþ olmasýdýr. Mad-
delerin hacminde müellifin her zaman öl-
çüyü tutturamamýþ olmasý da eserin eleþ-
tirilen yanlarýndan biridir. Türk Þairleri,
o günden beri ansiklopedi yazarlýðýnda bir
hayli ilerleme kaydedilmiþ olmasýna rað-
men hâlâ alanýnýn vazgeçilmez baþvuru
eserlerinden biridir.
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(bk. TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENÝ).
˜ ™

– —
TÜRK TARÝH KURUMU

Türk tarihini araþtýrmak üzere
oluþturulan kurum.

˜ ™

Mustafa Kemal’in emriyle 1931’de An-
kara’da kurulmuþtur. Mustafa Kemal, özel-
likle Avrupa devletlerinin ders kitaplarýn-
da yer alan Türkler’in ikinci sýnýf bir mil-
let olduðu iddialarýna ve “barbar” diye
nitelendirilerek bir istilâcý kavim þeklin-
de gösterilmesine karþýlýk Türkler’in dün-
ya tarihinde en eski çaðlardan beri ger-
çek yerinin ve medeniyete ne gibi hizmet-
lerinin bulunduðunun araþtýrýlmasý ge-
rektiði düþüncesindeydi. 28 Nisan 1930’-
da bizzat katýldýðý Türk ocaklarýnýn altýn-
cý kurultayýnda direktifleri doðrultusunda
Âfet Ýnan tarafýndan bir önerge sunuldu
ve, “Türk tarih ve medeniyetini ilmî suret-
te tetkik etmek için hususi ve dâimî bir
heyetin teþkiline karar verilmesini ve bu
heyetin âzasýný seçmek salâhiyetinin mer-
kez heyetine býrakýlmasýný teklif ederiz”
denildi. Teklif Sadri Maksudi (Arsal) ve Re-
þid Galip tarafýndan da desteklendi. Ayný
gün kurultayda yapýlan görüþme sonun-
da Türk Ocaklarý Kanunu’na 84. madde
olarak “Merkez heyeti, Türk tarihi ve me-
deniyetini ilmî bir surette tetkik ve teteb-
bu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üze-
re bir Türk tarihi tetkik heyeti teþkil eder”
þeklinde bir madde eklendi. Bu karar çer-
çevesinde on altý üyeden meydana gelen
Türk tarihi tetkik heyeti teþkil edildi, he-
yet ilk toplantýsýný 4 Haziran 1930 tarihin-
de yaptý. Heyetin adý bizzat Atatürk tara-
fýndan konuldu. Heyette Tevfik (Býyýklýoð-
lu) baþkan, Yusuf Akçura ile Sâmih Rifat
baþkan vekili, Reþid Galip genel sekreter
olarak yer aldý. Üyeler, Âfet Ýnan, Ýsmail
Hakký (Uzunçarþýlý), Hamit Zübeyir (Koþay),
Halil Ethem (Eldem), Ragýb Hulûsi, Reþid
Saffet (Atabinen), Zakir Kadiri (Ugan), Sadri
Maksudi (Arsal), Mesaroþ (Ankara Etnog-
rafya Müzesi uzmaný), Mükrimin Halil (Yi-
nanç), Vâsýf Çýnar ve Yusuf Ziya’dan (Özer)
meydana geliyordu. Bu heyetin en önemli
yayýný Türk Tarihinin Ana Hatlarý isimli
dizi eserdir.

Türk Tarih Kurumu, daha önce kurulan
Târîh-i Osmânî Encümeni ve Türk Tarih
Encümeni’nin bir ölçüde yeni þekliydi. 12
Mart 1931 tarihinde Türk ocaklarýný ka-
patma kararý alýnýnca 15 Nisan 1931’de

lý Mehmed Tâhir’in Osmanlý Müellifleri,
Ýbnülemin Mahmud Kemal’in Son Asýr
Türk Þairleri ve müellifin kendi hazýrla-
dýðý Bektaþî Þairleri gibi biyografi kitap-
larý bulunmaktadýr. “Türk Þairleri” baþlýklý
mukaddimede eserin hazýrlanýþý ve özel-
likleri hakkýnda bilgi verilmektedir. Buna
göre daha önceki þair biyografilerinden
farklý þekilde, kapsamý bir hayli geniþ tutu-
lan eserde eski ve yeni -yaþayanlar dahil-
bütün Türk þairleri yer alacak, eskilerden
sadece klasik þairlerle yetinilmeyip ab-
dallar, Hurûfîler, Bektaþîler, Kýzýlbaþlar gi-
bi muhtelif tasavvuf zümrelerine mensup
þairlerle saz þairleri de alýnacaktýr. Bunla-
ra Çaðatay ve Âzerî lehçesiyle þiir yazan
önemli þairlerle Türkçe þiirler yazmýþ bazý
yabancý þahsiyetler de eklenecektir. Mad-
de baþlarý belirlenirken sadece estetik de-
ðer ölçüsü gözetilmeyecek, manzum eser
yazanlarýn birçoðu ansiklopediye girecek-
tir. Þairler için verilen hükümlerde taraf-
sýz kalmaya çalýþýlarak bunlar mensup ol-
duklarý ekolün estetik anlayýþýna göre de-
ðerlendirilecektir. Eserin bir özelliði de an-
toloji niteliði taþýmasýdýr. Biyografisi yazýl-
mýþ 1074 þairin þiirlerinden verilen örnek-
ler ansiklopedide önemli yer tutmaktadýr.
Bu þekilde hem þiirlerine bakýlarak onla-
rýn sanattaki durumunun tesbitine imkân
hazýrlanmýþ hem de bir Türk þiir antoloji-
sinin ortaya çýkmasý saðlanmýþtýr.

Biyografilerde kaynaklardaki bilgilerin
aynen aktarýlmasý ve ardýndan bu bilgile-

TÜRK TARÝH KURUMU

Türk Þairleri birinci fasikülünün kapaðý


