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Azerbaycan, Aile, Türk Düþünce Hayatý,
Yûnus Emre, Çevre, Türk Ocaðý 80. Þeref
Yýlý, Hoca Ahmed Yesevî, Müslümanlarýn
Bugünkü Meseleleri, Kutlu Doðum Haf-
tasý, Medya ve Ýnsan, Türk Dünyasý, Ale-
vîlik-Bektaþîlik, Doðumunun 120. Yýl Dö-
nümünde Ziya Gökalp ve Türk Düþünce-
si, Habitat II / Þehir ve Kültür, Necmettin
Hacýeminoðlu’na Armaðan, Medeniyet-
çilik ve Küreselleþme, Gençlik ve Þiddet,
Üniversitelerimiz Nereye?, Ýslâm’ýn Bugün-
kü Meseleleri, Alparslan Türkeþ, Galip Er-
dem, 78 Yýl Sonra Millî Mücadele, Eðitim,
Yeni Bir Medeniyet Anlayýþýna Doðru, Türk
Ocaklarýnýn 32. Kurultayý 18 Nisan 1998,
Dünden Bugüne Türkiye’de Dergicilik, Cum-
huriyetimizin 75. Yýlý Kutlu Olsun, Çocuk ve
Kültür, XXI. Yüzyýla Doðru Türk Milliyetçi-
liði, 18 Nisan Seçimleri Deðerlendirmesi,
17 Aðustos 1999 Milletimizin Baþý Saðol-
sun, 700. Yýlýnda Osmanlý, Türk Romaný,
Atatürk ve Türk Milliyetçiliði, Türkçe’ye
Saygý, Çanakkale, Kýrgýzistan’a Yolculuk,
Hilmi Ziya Ülken, Arif Nihat Asya, Türkiye’-
de Fikir Dergiciliði, Türk Dünyasýndan Esin-
tiler, Dýþ Göçün 45. Yýlýnda Avrupa Türkle-
ri, Türk-Ermeni Ýhtilâfýnýn Tarihî Arka Pla-
ný, Ermeniler 1915 Olaylarý ve Türkiye, Eko-
nomi Býçak Sýrtýnda, Büyük Ortadoðu Pro-
jesi Hedefteki Ülke: Ýran, II. Meþrutiyet’in
100. Yýlý, Dilaver Cebeci, Cengiz Aytma-
tov, Nasreddin Hoca, Kâþgarlý Mahmud,
Ekonomi, Ömer Seyfeddin, Millî Eðitim
I-II-III, Bahtiyar Vahapzade, Ulusal Devlet
Soruþturmasý-Ergenekon, Ercüment Ku-
ran, Müze.

Derginin 1911-1928 yýllarý arasýnda çý-
kan sayýlarý yeni harflere çevrilerek, 1929-
1931 arasýndaki sayýlar týpkýbasým olarak
on yedi cilt halinde yeniden yayýmlanmýþ-
týr (Ankara 1998-2001).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Yusuf Akçura, Türk Yýlý: 1928, Ýstanbul 1928, s.
289-355; B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doðu-
þu (trc. Metin Kýratlý), Ankara 1970, s. 347-348;
Mehmet Bilgin, Türk Yurdu Dizini: 1911-1931
(mezuniyet tezi, 1978), AÜ DTCF Kütüphanecilik
Kürsüsü; Hüseyin Tuncer, Türk Yurdu (1911-1931)
Üzerine Bir Ýnceleme, Ankara 1990; a.mlf., Türk
Yurdu (1911-2001) Bibliyografyasý, Ankara
2002; a.mlf., “1911’den 1992’ye Türk Yurdu
Mecmuasý”, TY, sy. 63 (1992), s. 40-43; Mehmet
Özden, Türk Yurdu Dergisi ve II. Meþrutiyet Devri
Türkçülük Akýmý (1911-1918) (doktora tezi, 1994),
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
Aybike Yurdürün [Tarý], Yayýn Tarihimizde Türk
Yurdu Dergisi ve Derginin Dil Konulu Makale-
lerinin Ýçerik Analizi (1928-1931) (yüksek lisans
tezi, 1994), ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Messa-
mi Arai, Jön Türk Dönemi ve Türk Milliyetçiliði
(trc. Tansel Demirel), Ýstanbul 1994, s. 81-110;
Mustafa Gündüz, II. Meþrutiyet’in Klasik Para-
digmalarý Ýçtihad, Sebilü’r-Reþad ve Türk Yur-

dunda Toplumsal Tezler, Ankara 2007; a.mlf.,
“II. Meþrutiyet Devrinde Türk Yurdu Cemiyeti ve
Türk Yurdu Mecmuasýnýn Eðitim Faaliyetleri”,
Bilge, sy. 50, Ankara 2007, s. 78-83; Mehmet
Uzun, “Türk Yurdu Dergisi Üzerine Yapýlan Araþ-
týrmalar ve Yayýnlar”, TY, sy. 99 (1995), s. 47-49;
a.mlf., “Türk Yurdu ve Türk Ocaklarý Literatü-
ründe Unutulan Türk Yurdu Dergileri”, TT, sy.
143 (1995), s. 9-13.

ÿHüseyin Tuncer

– —
TÜRKÇE

(bk. OSMANLI TÜRKÇESÝ; 

TÜRK; TÜRKÝYE).
˜ ™

– —
TÜRKÇÜLÜK

XIX. yüzyýlda Osmanlý Devleti’nde
entelektüel düzeyde baþlayan,

daha sonra siyasal ve ideolojik boyut
kazanan hareket, pantürkizm.

˜ ™

Gülhane Hatt-ý Hümâyunu’nun ýsdarýn-
dan sonra devlet ricâlinin bir Osmanlý mil-
leti oluþturulmasý yolundaki çabalarýna rað-
men Osmanlý tebaasý arasýnda milliyetçi
ve proto-milliyetçi hareketler hýz kazandý.
Bir genelleme yapýlýrsa imparatorluðun
hýristiyan tebaasý içinde Yunanlýlar, Sýrp-
lar, Bulgarlar, Makedonlar ve Ermeniler
arasýnda milliyetçilik cereyanlarý güç ka-
zanýp bu fikirleri savunmak amacýyla si-
yasî örgütler kurulurken müslümanlarýn
çoðunlukta olduðu Araplar ve Arnavutlar’-
da da kültürel proto-milliyetçilik hareket-
leri hýzlanmaya baþladý. Ýlk grupta yer alan
milliyetçi hareketler, zaman içinde impa-
ratorluktan ayrýlýp baðýmsýz devletler kur-
ma fikrini ciddi bir seçenek halinde tartý-
þýrken ikinci gruptaki akýmlar daha ziyade
Osmanlýlýk kimliðinin sýnýrlarýný zorlamayý,
Arap-Osmanlý, Arnavut-Osmanlý benzeri
karma kimlikler oluþturmayý hedefledi.
Türkçülük bu ikinci sýnýflamadaki hare-
ketlerden biri olarak ele alýnabilir. Ancak
Arap ve Arnavut proto-milliyetçiliklerin-
den farklý biçimde imparatorluðun deva-
mýný saðlamayý birincil amaç kabul eden
Türkçü hareket Osmanlý kimliðindeki Türk-
lük vurgusunu güçlendirmeye çalýþtý. Ay-
ný þekilde Gagauzlar gibi çok küçük gayri
müslim topluluklara sahip Türk nüfus için
etnik kimliði ön plana çýkaran bir hareket
olmamýþ, Araplar ve Arnavutlar’da görül-
düðü gibi farklý dinlere mensup bireyleri
birleþtirici bir özellik taþýmamýþtýr. Bu se-
beple Türkçülük hareketi müslüman un-
surlarda baþlayan proto-milliyetçi fikir ve
siyaset akýmlarý içinde en geç baþlayanlar-
dan birini teþkil etmiþtir.

yönetenler Mehmed Emin, Yusuf Akçura
ve Celâl Sahir’dir. Ülkenin içinde bulun-
duðu þartlar yüzünden 161 sayý çýktýktan
sonra 15 Temmuz 1918’de neþir hayatýna
ara vermek zorunda kalýr. 2. Seri (1923-
1931). Bu dönemde Ankara’da yayýmla-
nýr. 1923’te dört sayý çýktýktan sonra ye-
ni bir düzenlemeye gidilir. Eylül 1927 – 28
Ocak 1928 arasýnda derginin boyutu de-
ðiþtirilir. 1928 Aðustosunda yine görünü-
mü deðiþir; 1929 Þubatýnda yeni harfler-
le çýkmaya baþlar. Derginin baþýnda, “Türk
ocaklarýnýn fikirlerini neþreder aylýk mec-
muadýr” cümlesi yer alýr. 10 Nisan 1931’de
Türk ocaklarýnýn kapatýlmasýyla yayýmýna
ara verir. Bu iki seride toplam 233 sayý
(26 cilt) çýkmýþtýr. 3. Seri (1942-1943). Ýlk
yýllarda olduðu gibi küçük boyda ve, “Türk-
ler’in faydasýna çalýþýr, on beþ günde bir
çýkar” ibaresiyle yayýmlanýr, sekiz sayý ile
1943 yýlýna geçilir, iki sayý daha çýkar ve ka-
panýr. 4. Seri (1954-1957). Temmuz 1954’-
te “Türk Ocaklarýnýn Fikirlerini Neþreder
Aylýk Mecmua” baþlýðýyla yayýmýný sürdü-
rür. Dergiyi yönetenler Abdülhak Þinasi
Hisar ile Hamdullah Suphi Tanrýöver’dir.
5. Seri (1959-1968). Büyük boy olarak her
ayýn on beþinde yayýmlanýr. Yönetimini üst-
lenenler Sadettin Bilgiç, Emin Bilgiç, Os-
man Turan, Hamdullah Suphi Tanrýöver,
Ziyaeddin Fahri Fýndýkoðlu gibi þahsiyetler-
dir. Mayýs 1961’den (sy. 296) Kasým 1964’e
kadar (sy. 305-306) kesintilerle çýkan dergi
1967’de devam eder. Ocak-Þubat 1968’e
kadar yayýmýný sürdürür ve tekrar ara ve-
rilir. 6. Seri (1970). Mart 1970’ten itibaren
iki sayý yayýmlanýr; yöneticileri Osman Tu-
ran ve Osman Yüksel Serdengeçti’dir. 7.
Seri (1987). Þubat 1987’de “Türk Ocaðý
Merkez Hey’eti’nin Yayýn Organý” olarak ye-
niden çýkar. Yöneticileri Orhan Düzgüneþ,
Reþat Genç ve Cezmi Bayram’dýr.

Mart 1989’a kadar Türk Ocaklarý Ýstan-
bul Þubesi tarafýndan Ýstanbul’da, Kasým
1989’da yeni kapak düzenlemesiyle An-
kara’da çýkarýlan dergi çok sayýda ilim ve
fikir adamýný bünyesinde toplar ve akade-
mik nitelikte yayýmýný sürdürür. Bu dev-
rede standart sayfa sayýsý altmýþ dörttür.
Aðýrlýklý ve özel sayýlarla derginin sayfa sa-
yýsý deðiþmiþtir. 1987 yýlýndan sonra sahi-
bi, genel yayýn müdürü ve yazý iþleri sýk-
ça deðiþmesine raðmen 105. sayýdan iti-
baren kalýcý isimler Nuri Gürgür, Osman
Çakýr, Çaðatay Özdemir, Necmettin Sefer-
cioðlu ve Galip Tamur’dur. Ocak 1991’den
itibaren derginin dil, kültür, edebiyat, sa-
nat, siyaset, ekonomi ve þahýslara iliþkin
olarak çýkardýðý özel sayýlar, hazýrladýðý
dosyalar þunlardýr: Mehmed Âkif Ersoy,
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de Ýstanbul’da neþredilmeye baþlanan Te-
rakkî gazetesi baþlýðýnýn sonunda “Türk
gazetesi” ibaresini koymuþtu. Ayrýca ba-
sýnda Türk ve Osmanlý Devleti için Türkis-
tan benzeri kelimeler yaygýn biçimde kul-
lanýlýyordu. Ancak bunlarýn henüz rüþeym
halindeki bir kütürel hareketi dile getiren
ilk ifadeler olduðunu belirtmek gerekir.
Daha sonra Ali Suâvi’nin bir Türkçü lider
þeklinde tanýtýlmasý gibi çabalar, erken
Cumhuriyet döneminde resmî ideoloji ha-
line gelen Türk milliyetçiliðinin geriye dö-
nük tarih yazýmýnýn ürünü olarak müta-
laa edilmelidir.

Kültürel Türkçülüðün hýz kazanmasý II.
Abdülhamid döneminde gerçekleþti. Bu
dönemde Macar Türkologlarý’nýn artan ça-
lýþmalarý, Orhon yazýtlarýnýn Vilhelm Thom-
sen tarafýndan 1893 yýlýnda okunmasý gi-
bi geliþmeler Türklük araþtýrmalarýna hýz
kazandýrdý, bu da Osmanlý entelektüelleri
üzerinde derin etkiler meydana getirdi. Bu
devirdeki Türkçülük hareketinin ilginç bir
özelliði de Rus müslümanlarýnýn tesiridir.
Bu alanda bilhassa Gaspýralý Ýsmâil Bey’in
çabalarýna ve 1883’ten itibaren Bahçesa-
ray’da Kýrým Türkçesi’yle yayýmlanarak Os-
manlý entelektüelleri tarafýndan okunan
Tercüman gazetesinin oynadýðý role de-
ðinmek gerekir. Kültürel Türkçülük hare-
ketindeki önemli bir aþama da Süleyman
Hüsnü Paþa’nýn Târîh-i Âlem adlý kitabý-
nýn 1876’da yayýmlanmasýdýr. Joseph de
Guignes’den etkilenen Süleyman Paþa,
deðiþik Türk kavimlerinin tarihini ayrýntý-
lý biçimde ele alarak Osmanlý tarih yazý-
mýnda genel kabul gören tarih metodolo-
jisinin oldukça dýþýna çýkýyordu. Kitabýn
Mekteb-i Harbiyye’de okutulmasý etkisini
daha da arttýrdý. Tarihe bu yaklaþým, daha
sonra Mizancý Murad ve özellikle David-Léon
Cahun’dan etkilenen Necib Âsým’ýn (Yazýk-
sýz) tarih çalýþmalarýyla daha da ileri gö-
türülerek Türk tarihini yeni bir çalýþma ala-
ný haline getirdi. Bu dönemde Ahmed Ve-
fik Paþa, Þemseddin Sâmi dil alanýnda, Ah-
med Midhat Efendi popüler kültür düze-
yinde Türkçü fikirlerin yayýlmasýna ciddi
katkýlarda bulundular. Ayný þekilde Bur-
salý Mehmed Tâhir, Türkler’in Ýslâm me-
deniyetinin yükseliþindeki rolünü ortaya
koyarken daha sonra “millî þair” unvanýný
alacak olan Mehmet Emin (Yurdakul) ede-
biyat alanýnda Türkçülüðün geliþmesine
öncülük etti. Kendilerini “Türk gazetesi”
diye niteleyen Mîzan ve Ýkdam baþta ol-
mak üzere basýn, Osmanlý Devleti dýþýnda
yaþayan Türkler, Türkler’in etnik kökenle-
ri ve Macarlar gibi kavimlerin Türkler’le ay-
ný kökene dayandýklarý gibi konularý ele al-

mak, ayrýca Macar Türkologlarý’nýn yazý-
larýnda geçen “turan” ve “turanî” kelime-
lerini kullanmak suretiyle kültürel Türk-
çülüðün tartýþýlmasýnda ciddi rol oynadý.
Ancak dönemin sansürü yüzünden siyasî
Türkçülük konusunda dýþa akseden önem-
li bir tartýþma yaþanmadý.

Siyasal Türkçülük tartýþmasý, Jön Türk
basýný diye adlandýrýlan ve yurt dýþý mer-
kezlerde basýlarak Osmanlý vilâyetlerine
gizlice sokulan dergilerle baþladý. Jön Türk
muhalefetinin ilk yýllarýnda bilhassa Tu-
nalý Hilmi’nin yazdýðý makalelerde impara-
torluk içinde Türk toplumunun hâkim mil-
let olarak kabul edilmesinin gerekliliðine
iþaret edilmesi, Türkler için övücü sýfat-
lar kullanýlmasý dýþýnda ciddi bir kültürel
Türkçülüðe rastlanmaz. Esasen bu dö-
nemde Jön Türklüðün önemli yayýn organ-
larýna, Osmanlý ve Meþveret gibi Osman-
lýlýk ideolojisine veya Ýslâmî ilkelere atýfta
bulunan isimler verilmiþti. 1902’de Paris’-
te düzenlenen Osmanlý Hürriyetperveran
Kongresi’nin ardýndan bu toplantýda Sa-
bahaddin Bey yanlýlarýnýn ve Kürtler dýþýn-
daki Türk olmayan temsilcilerin oluþtur-
duðu çoðunluðun izleme kararý aldýðý si-
yasete karþý çýkan Ahmed Rýzâ Bey ve ken-
dilerini “icraatçýlar” diye adlandýran küçük
Jön Türk organizasyonlarý kültürel ve si-
yasal Türkçülük alanýnda ciddi bir hareket
baþlattýlar.

1902 Hürriyetperveran Kongresi’nden
sonra Ahmed Rýzâ Bey yanlýlarý ile icraat-
çýlar tarafýndan gerçekleþtirilen koalisyo-
nun yayýn organý olarak neþredilen Þûrâ-
yý Ümmet gitgide Osmanlýcýlýk ideolojisi-
nin sýnýrlarýný zorlayan bir Türkçülüðe ka-
yarken bilhassa Mýsýr Jön Türklüðü siyasî
Türkçülüðün ilk önemli ürünlerini ortaya
koymaya baþladý. Süleyman Vâhid ve Tar-
susîzâde Münif beylerin yayýmladýðý Ana-
dolu dergisi bu alanda ilk örneklere yer
verdi. Ancak bizzat siyasî Türkçülük ide-
olojisini yaymak için Kahire’de neþredilen
ilk gazete Türk adýný taþýyordu. Þerefed-
din Maðmûmî, Necmeddin Ârif, Celâled-
din Ârif, Ali Kemal ve Esad beyler tara-
fýndan 5 Kasým 1903 tarihinde yayýmlan-
maya baþlanan derginin ilk sayýsýndaki
“Türk” makalesi mecmuanýn “Türkler’in
muhâfaza-i hukuku, tehzîb-i ezhâný, ten-
þît-i efkârý için te’sis olunduðu”nu belirt-
tikten sonra Türkler’in Macarlar gibi ka-
vimlerle akrabalýðýný ve diðer Doðu kavim-
lerine üstünlüðünü vurguluyordu. Dergi-
ye gelen çok sayýda mektup, Türk’ün ya-
yýmýnýn Rus müslümanlarý arasýnda da il-
giyle karþýlandýðýný ortaya koymaktadýr. Ya-
zarlarýnýn Oðuz, Özbek, Tuðrul, Turgut, Ku-

Joseph de Guignes’in dört ciltlik Histo-
ire générale des Huns, des Turcs, des
Mogols et des autres Tartares occiden-
taux, &c. avant et dépuis Jésus-Christ
jusqu’à present (Paris 1756-1758) ve Art-
hur Lumley Davids’in A Grammar of the
Turkish Language with a Preliminary
Discourse on the Language and Litera-
ture of the Turkish Nations: Copious
Vocabulary, Dialogues, A Collection of
Extracts in Prose and Verse, and Lit-
hographed Specimens of Various An-
cient and Modern Manuscripts (London
1832) benzeri eserler (ilk eser daha sonra
Mustafa Kemal’i derinden etkileyecektir)
XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda Türklük tanýmý-
nýn yeniden kavramsallaþtýrýlmasýna yol aç-
tý. Genç yaþta ölen Davids’in kitabý 1836
yýlýnda annesi tarafýndan Fransýzca’ya çev-
rilerek II. Mahmud’a ithaf edildi. Osmanlý
Devleti’nde kitabýn bazý baskýlarýnda baþ-
lýðýna eklenen Kitâbü ilmi’n-nâfi£ fî taf-
sîli sarf ve nahv-i Türkî adýyla þöhret ka-
zanan eserin bilhassa dilciler ve Ali Suâvi
gibi entelektüeller tarafýndan ilgiyle okun-
duðu anlaþýlmaktadýr. Davids’in farklý Türk
kavimleri için Tatarlar yerine ortak bir ke-
lime olarak Türk adýnýn kullanýlmasýný tek-
lif etmesi, kitabýna deðiþik Türk lehçele-
rinden örnekler ekleyip bunlarýn ayný dil
grubuna mensup olduðunu vurgulamasý
Osmanlý entelektüel çevrelerinde tartýþ-
malara yol açtý. Daha sonra Joseph de
Guignes’in eserinden faydalanan Mustafa
Celâleddin Paþa, Les turcs anciens et mo-
dernes baþlýklý kitabýyla (Istanbul 1869)
ciddi bir entelektüel tartýþmayý baþlattý.
Asýl adý Konstanty Polklozic-Borzêcki olan
Mustafa Celâleddin baþarýsýz 1848 ihtilâli
sonrasýnda Osmanlý Devleti’ne sýðýnmýþ ve
müslüman olduktan sonra Türkler’in et-
nik kökenleri üzerine çalýþmalar yapmýþtý.
Mustafa Celâleddin Paþa, Türkler’in as-
lýnda Avrupalý sayýldýðýný ve Tuoro-Aryan
ýrkýndan geldiðini, Türkçe ile Latince ve
diðer Avrupa dilleri arasýnda baðlantýlar
bulunduðunu ileri sürmüþtü. Onun bu fi-
kirleri 1930’lu yýllarýn Türk tarih ve dil tez-
leri üzerinde etkili oldu. Tanzimat döne-
minin sonuna gelindiðinde Batý kaynakla-
rýnýn tesiriyle Türkler’in etnik kökeni, dille-
ri ve diðer ýrklarla iliþkileri üzerine tartýþ-
malar baþlamýþtý. Yurt içinde Tercümân-ý
Ahvâl ve Basîret gazetelerinde, yurt dý-
þýnda Yeni Osmanlý yayýnlarýnda meselâ
Hürriyet ve Ulûm dergilerinde kültürel
Türklüðe gösterilen ilgi olarak yorumla-
nabilecek atýflar yapýldý. Ali Suâvi 1873’te
Paris’te basýlan Hîve (Le Khiva) adlý ese-
rinde benzer görüþleri dile getirdi. 1868’-
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ðer önemli etken de Osmanlý Terakkî ve Ýt-
tihat Cemiyeti’nin yurt dýþý þubelerinin Bul-
garistan, Romanya, Kafkasya, Girit, Kýbrýs
gibi imparatorluktan ayrýlmýþ ya da muh-
tariyet kazanmýþ bölgelerinde kurulmasý
ve buralarda daha yaygýn olan Türkçü fi-
kirlerin bu þubeler aracýlýðýyla cemiyet mer-
kezinde etki yaratmasýydý. 1905 Rus Ýhti-
lâli sonrasýnda oluþan göreceli özgür or-
tamda Âzerîler, Tatarlar gibi Türk toplum-
larýnýn yayýn faaliyetine hýz vermeleri de bu
geliþmeye etkide bulundu. Aðaoðlu Ah-
met, Hüseyinzâde Ali (Turan), Gaspýralý Ýs-
mâil gibi Osmanlý Terakkî ve Ýttihat Cemi-
yeti’yle iliþkiyi sürdüren liderlerin Hayat,
Ýrþad, Füyûzat, Tercümân-ý Ahvâl-i Za-
man gibi dergilerde ileri sürdükleri fikir-
ler (Þûra-yý Ümmet ve Türk gibi dergiler
bunlardan bazýlarýný kýsmen yayýmlamýþ-
týr), Türkçülüðün Jön Türklüðün temel ör-
gütlenmesi tarafýndan içselleþtirilmesin-
de önemli rol oynadý. Osmanlý Terakkî ve
Ýttihat Cemiyeti’nin gizli muhaberatýnda
“Adriyatik denizinden Çin hududuna ka-
dar vâki memleketler baþtan aþaðý yalnýz
bir din ile mütedeyyin deðil, bir lisan ile
de mütekellim Türk cinsi ile meþguldür.
Afrika ve Hindistan’dan sarfýnazar yalnýz
Türk cinsinden olanlar ittihat etseler dün-
yanýn en þevketli hükümetini teþkile muk-
tedir olurlar” gibi ifadelerin kullanýlmasý,
Hüseyinzâde Ali Bey’in emeli “Adriyatik de-
nizinden Çin’e kadar olan memâlikten bir
‘Türk ittihadý’ husule getirmek” olan bir
entelektüel þeklinde takdimi bu fikirlerin
etkisini ortaya koymaktadýr. Osmanlý Te-
rakkî ve Ýttihat Cemiyeti, 1907 Eylülünde
merkezi Selânik’te bulunan Osmanlý Hür-
riyet Cemiyeti ile birleþince gerçekleþtire-
ceði ihtilâlin merkezini Makedonya olarak
belirledi. Burada giriþilecek bir ihtilâl ha-
reketi muhtelif anâsýr ve bilhassa Arna-
vutlar’ýn ciddi desteðine dayanacaktý. Bu
sebeple 1907 sonu ile 1908 Ýhtilâli arasýn-
daki dönemde Osmanlý Terakkî ve Ýttihat,
Türkçü çizgisini terkederek yeniden Os-
manlýcýlýðý ön plana çýkaran bir propagan-
da yürütmeye baþladý. Bu amaçla söz ko-
nusu dönemde yeniden kullanýlan beyan-
nâmelerdeki “Türk” kelimeleri “Osmanlý”
ile deðiþtirildi ve diðer anâsýrý suçlayan ifa-
deler sansürlendi.

1908 yýlý Aralýk ayýnda bir kýsmý II. Ab-
dülhamid döneminde yurt içinde, bir kýs-
mý Jön Türk olarak Türkçülük hareketinde
öncü roller oynamýþ Ahmed Midhat Efen-
di, Necib Âsým, Mehmed Emin, Yusuf Ak-
çura, Ahmed Ferid beylerin önderliðinde
kurulan Türk Derneði, Türkçülüðün yeni

dönemde de entelektüel hayata damga-
sýný vuracak bir ideoloji olacaðýnýn ilk iþa-
retiydi. 1911-1912 yýllarýnda kurulan Türk
Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocaðý ise iktidar-
daki Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nden al-
dýðý destekle Türkçülüðün entelektüel tar-
týþmada güçlenmesini saðladý. Türk Ocaðý,
erken Cumhuriyet dönemine uzanan bir
süreçte etkisi görülen bir kültürel örgüt-
lenme olma özelliði taþýr. Türkçülük, Ýtti-
hat ve Terakkî Merkez-i Umûmîsi’nde gö-
rev yapan Ziya Gökalp ve Hüseyinzâde Ali
beyler gibi entelektüeller aracýlýðýyla ikti-
dar partisinin ideolojisini derinden etkiledi.

Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergi-
ler, Þûra-yý Ümmet ve Tanin gibi gaze-
teler tarafýndan yoðun biçimde tartýþýlan
kültürel ve siyasal Türkçülük, edebiyat ala-
nýnda da etkili oldu ve Genç Kalemler
(Selânik) gibi dergi ve yayýnlarla bu alan-
da ciddi bir deðiþimi gerçekleþtirdi. Emile
Durkheim’den etkilenen Ziya Gökalp, Türk-
çülüðün sosyolojik bir çerçeveye oturtul-
masýnada, Ahmet Aðaoðlu, Yusuf Akçu-
ra ve Hüseyinzâde Ali beyler Osmanlý Dev-
leti dýþýnda yaþayan Türkler’i de kapsayan
bir Türk dünyasý ve Türklük fikrinin kav-
ramsallaþtýrýlmasýnda, Ömer Seyfeddin ve
Mehmed Emin beyler sadeleþtirilmiþ dil ve
Türkçü edebiyat tezlerinin oluþturulma-
sýnda öncü roller oynadýlar. Bunlarýn yaný
sýra Türkçülük, Alman tarihçi okulundan
etkilenerek 1913 sonrasýnda yürürlüðe ko-
nan millî iktisat siyasetiyle ekonomik tez-
ler de geliþtirdi, kapitülasyonlara karþý ta-
výr aldý, yabancý devletler ve muhtelif Os-
manlý anâsýrýna yönelik boykot hareketle-
rini örgütledi.

1913 yýlýna gelindiðinde Türkçülük sos-
yolojik, ekonomik, kültürel tezleri olan, yay-
gýn basýn desteðine sahip, iktidar partisi
tarafýndan içselleþtirilen bir ideoloji hali-
ne gelmiþti. Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’-
nin Türkçülüðü benimsemesi ciddi sorun-
larý da beraberinde getirdi. Çok uluslu bir
imparatorluðu idare etme durumunda
olan Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti ileri ge-
lenleri Türkçülük ile Osmanlýcýlýk ideoloji-
sini baðdaþtýrmaya çalýþtýlar ve Türkler’in
millî bir ruh kazanarak imparatorluðu ye-
niden canlandýrmalarýnýn bütün Osmanlý
anâsýrý için yararlý olduðunu savundular.
Ancak diðer Osmanlý unsurlarý Türkçülük
ideolojisine oldukça mesafeli yaklaþtý ve
ciddi tenkitler dile getirdi. 1912-1913 Bal-
kan savaþlarýnýn Osmanlýcýlýk ideolojisine
vurduðu aðýr darbe, Türkçülüðün ente-
lektüel düzeyde daha da güçlenmesine
sebep olmakla birlikte bu ideolojinin Türk
tarihçiliði tarafýndan 1912-1913 sonrasýn-

neralp, Uluð gibi takma adlar kullandýðý
dergide diðer Osmanlý anâsýrý için kaleme
alýnan açýk mektuplarda Türkler’in ýrkî üs-
tünlüklerini belirten ifadelere yer verildi.
Türk, bu sebeple diðer Osmanlý unsurla-
rýna mensup entelektüellerle ciddi pole-
miklere girdi. Bunlarýn belki de en önemli-
si el-Menâr ve Reþîd Rýzâ ile olanýdýr. Der-
ginin siyasî Türkçü tezleri ve bilhassa Ýs-
lâmiyet’in Türkler’in gerilemesine yol aç-
týðý anlamý çýkarýlabilecek yorumlar, 1905
yýlý Kasým ayýnda Ýslâmiyet ile Türkçülü-
ðün sentezini yapmaya çalýþan bir grubun
dergiyi daha radikal Türkçülüðü benimse-
yen milliyetçilerden tasfiyesiyle sonuçlan-
dý. Ancak Hüseyin Âlî Bey liderliðindeki ye-
ni idareciler 1906 yýlýnýn Haziranýnda der-
giyi yeniden eski neþir heyetine býrakmak
zorunda kaldý. Dergi 1907 Kasýmýnda ka-
panýncaya kadar siyasî Türkçülüðün geliþ-
mesine büyük katký saðladý.

Yusuf Akçura’nýn “Üç Tarz-ý Siyâset” baþ-
lýklý çalýþmasýnýn Türk gazetesinde yayým-
lanmasý (nr. 24, 14 Nisan 1904 vd.) bir tesa-
düf eseri deðildir. Akçura, Osmanlý Devle-
ti’nin önündeki seçenekleri sýralarken bun-
larýn panislâmizm, Osmanlýcýlýk ve ýrk esa-
sýna dayanan Türk milliyetçiliði olduðunu
belirtiyor, son alternatifin bunlar arasýnda
en anlamlýsý sayýldýðýna iþaret ediyordu.
Zaven ve Vartouhie Nalbandyan’ýn Turt-
siia i panturanizm adlý risâlelerinde, Ak-
çura’nýn kitabýnýn Türk milliyetçiliði ve tu-
rancýlýk alanýnda komünist manifestonun
Marksizm üzerindeki rolüne benzer bir et-
ki yaptýðýný söylemeleri yerinde bir tesbit-
tir. Ali Kemal ve Ahmed Ferid (Tek) beyle-
rin Akçura’nýn tezine karþý verdikleri ce-
vaplar tartýþmayý daha da ateþlendirdi ve
siyasal Türkçülüðü imparatorluðun temel
entelektüel tartýþmalarýndan biri haline ge-
tirdi.

Yusuf Akçura, Türk dergisine yazan es-
ki Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti üyelerinden
biriydi. 1905 yýlý sonbaharýndan itibaren
Bahâeddin Þâkir ve Nâzým beyler muha-
lefeti yeniden örgütleyip 1906’da Osman-
lý Terakkî ve Ýttihat Cemiyeti adý altýnda
tekrar teþkilâtlandýrdýklarýnda Akçura gi-
bi pek çok Türkçü bu yeni örgütlenmenin
sempatizaný veya üyesi haline geldi. Bu
çok önemli bir geliþmeydi, çünkü Türk
herhangi bir siyasal örgütlenmenin yayýn
organý deðil bir entelektüel yayýndý. Os-
manlý Terakkî ve Ýttihat Cemiyeti’nin si-
yasî Türkçülüðe yönelmesi, bu ideolojinin
temel Jön Türk örgütlenmesinin fikrî da-
yanaðý haline gelmesi anlamýný taþýyordu.
Bu alanda iþaret edilmesi gereken bir di-
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ni bir þekil almýþ ve resmî Türk milliyetçi-
liðine dönüþen ideoloji Ýslâmiyet’i Türk ýr-
kýnýn geliþmesinin engellerinden biri ola-
rak öne sürmüþtür. Bu dönemin tezleri,
antropolojik temelleri istisna edilirse Türk
dergisinin erken dönem neþriyatýyla ciddi
benzerlikler gösterir.
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Hâtýratý ve siyasî eserleriyle tanýnan
Osmanlý Devleti’nin

son Mâbeyin baþkâtiplerinden.
˜ ™

8 Temmuz 1867’de Ýstanbul Acýbadem’-
de doðdu. Tanzimat devri bürokratlarýn-
dan Dahiliye Müsteþarý Celâl Bey’in toru-
nu ve Tercüme Odasý Mühimme Müdürü
Cemal Bey’in oðludur. Ýbtidâiyeden sonra
Soðukçeþme Askerî Rüþdiyesi’nden mezun
oldu ve lisan mektebini bitirdi. Büyükba-
basýnýn evinde oturan Hintli Hoca Ýsken-
der Efendi’den Fars edebiyatý dersleri al-
dý. 1881’de girdiði Dahiliye Mektûbî Kale-
mi’nde bir yandan çalýþýrken diðer yan-
dan öðrenimine devam etti. 1895’te Mek-
teb-i Hukuk’u birincilikle tamamladý. Res-
mî görevinde ilerleyerek çeþitli komisyon-
larda çalýþtý ve ardýndan kalem müdürü
oldu. 28 Haziran 1901’de dahiliye mektup-
çuluðuna getirildi; 9 Temmuz 1903’ten
itibaren dahiliye müsteþarlýðýna vekâlet
etti. II. Meþrutiyet’in ilâný esnasýnda bu
iki görevi birlikte yürütmekteydi. 22 Ey-
lül 1908’de sadâret mektupçusu, 8 Eylül
1909’da dahiliye müsteþarý olan Ali Fuat,
bu görevi yürütürken Gazi Ahmed Muh-
tar Paþa kabinesinin iktidara gelmesin-
den sonra Hüseyin Hilmi Paþa’nýn Meclis-i

Vükelâ’da teklifi ve Sultan Reþad’a tavsi-
yesiyle 31 Temmuz 1912’de Mâbeyin baþ-
kâtipliðine getirildi. Sultan Reþad’ýn vefa-
týna kadar bu görevde kaldý; Vahdeddin’in
cülûsunda görevini Damad Ferid Paþa’nýn
ikinci sadâretine kadar sürdürdü. Kuvâ-yi
Milliye’yi isyancý ilân eden hatt-ý hümâyu-
na karþý çýkýnca (BA, HSD. AFT, nr. 9/50;
Görüp Ýþittiklerim, s. 283-287) baþýndan be-
ri icraatýný eleþtirdiði Damad Ferid’le iliþ-
kileri tamamen bozuldu. Bu olayýn ardýn-
dan Þûrâ-yý Devlet Maliye ve Nâfia Daire-
si Riyâseti’ne nakledilerek 15 Nisan 1920’-
de saraydan çýkarýldý. 27 Ekim’de Tevfik
Paþa’nýn son sadâretinde sadâret müste-
þarlýðýna tayin edildi ve Ýstanbul hükü-
metinin ilgasýna kadar bu görevde kaldý.
Emekliliðini istedikten sonra daha önce
baþladýðý ilmî, tarihî ve siyasî alanlarda çe-
þitli eserlerini kaleme aldý. 1934 Mayýsýn-
da geçirdiði kýsmî felcin ardýndan 3 Þu-
bat 1935’te vefat ederek Yahyâ Efendi
Kabristaný’na defnedildi.

Ali Fuat Türkgeldi, Osmanlý bürokrasi-
sinde önemli görevlerde bulunmuþ, özel-
likle II. Meþrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar
pek çok siyasal geliþmeye tanýk olmuþ,
bunlarýn önde gelen þahsiyetleriyle tanýþ-
mýþ, bir yandan geliþmeleri kaydederken
diðer yandan -oðlu Âli Türkgeldi’nin be-
lirttiði gibi- Türk hükümetinin görüþ ve
düþünüþ tarzýný eserlerinde ortaya koy-
muþtur (BA, HSD. AFT, nr. 9/50). Kitapla-
rýnýn deðeri sadece görüp iþittiklerini yaz-
makla sýnýrlý kalmamýþ, Tanzimat’tan II.
Meþrutiyet’in ilânýna kadar geçen yetmiþ
yýl içinde meydana gelen olaylarý Avrupa
kaynaklarýna da atýfta bulunarak karþýlaþ-
týrmalý biçimde ele almýþ, ayný zamanda
bu olaylarda rol alan þahsiyetlerin resmî
ve özel kiþiliklerinin tahlilini yapmýþtýr. Bu
konularda yazdýklarýný özgün kýlan husus,
yer verdiði tarihî belgelerin yaný sýra Tan-
zimat ricâlinin kaleminden çýkan pek çok
belgeyi görmesi, sadâret müsteþarý iken

da ortaya çýktýðýnýn savunulmasý yanlýþtý.
Balkan Savaþý kayýplarýnýn yol açtýðý þid-
detli milliyetçi tepkiler ve harb-i umûmî-
ye giriþ, Ýttihat ve Terakkî’nin içselleþtir-
diði Türkçülüðün resmen sahip çýkýlan Os-
manlýcýlýk’tan çok daha etkili olmasý sonu-
cunu doðurdu. 1914 sonrasýnda Rusya’nýn
daðýlacaðý yönünde beslenen ümitler, ev-
velce kültürel boyutta tartýþýlan pantür-
kizm ve turancýlýk fikirlerinin siyasal bo-
yutta tartýþýlmasý neticesini doðurdu.

II. Meþrutiyet’in ardýndan Türkçü hare-
keti, temel ideolojik çerçevesi yaygýn ka-
bul görmekle birlikte türdeþ olmaktan
uzak kalmýþtýr. Özellikle bu ideolojiyi Ýs-
lâm ile baðdaþtýrma konusunda 1903-
1907’de Türk dergisini çýkaran entelek-
tüellerinkine benzer fikir ayrýlýklarý yaþan-
mýþtýr. Babanzâde Ahmed Naim Sebîlür-
reþâd mecmuasýnda neþrettiði ve daha
sonra bir risâle halinde yayýmladýðý “Ýslâm’-
da Da‘vâ-yý Kavmiyyet” baþlýklý deðerlen-
dirmesinde Türkçüler’i “hâlis Türkçüler” ve
“Türkçü-Ýslâmcýlar” diye ikiye ayýrýrken bu
farklýlýða iþaret etmiþtir. Ýlginç olan taraf,
Ziya Gökalp baþta olmak üzere hareketin
önde gelen ideologlarýnýn Türk’ün 1903-
1905 dönemindeki neþriyatýna benzer þe-
kilde Ýslâmiyet’i Türklüðün gerilemesinin
temel sebeplerinden biri olarak gören tez-
ler ileri sürmemeleridir. Ömer Seyfeddin
gibi materyalist düþünürleri hikâyelerin-
de kahramanlaþtýran Türkçüler dahi açýk-
tan böyle tezler ortaya atmamýþtýr. Aksi-
ne Ziya Gökalp 1913’te Türk Yurdu’nda
neþrettiði “Türkleþmek, Ýslâmlaþmak, Mu-
âsýrlaþmak” baþlýklý çalýþmasýnda, bilhas-
sa Ýslâm Mecmuasý’nda ve Yeni Hayat
kitabýnda Türkleþtirilmiþ bir Ýslâm, “Türk-
Ýslâm harsý” tezini iþlemiþtir. Bu yayýnlar-
da Ýslâm’ýn Türkleþtirilmesi kadar refor-
ma tâbi tutulmasý fikri de iþlenmiþtir. 1918
Mondros Mütarekesi bir anlamda Türkçü
düþüncenin iktidarý kaybetmesi anlamý-
na geliyordu. Ancak parçalanan bir impa-
ratorluktan Türk ulus-devletine geçiþ sü-
recinde Türkçülük tabii olarak hayli etkili
oldu. Her ne kadar 1919-1922 döneminde
Millî Mücadele liderleri Ýslâmî bir lisan kul-
lansalar da bunlarýn önemli bölümü Türk-
çü harekette yer almýþ ya da ona sempati
duymuþ kimselerdi. Bunun yaný sýra Sov-
yet liderleriyle iyi iliþkiler sürdürme çaba-
sý da Türkçü ve turancý tezlerin açýkça dile
getirilmesini önlemiþti. Buna raðmen 1922
sonrasýnda Türkçülük yeni bir ivme ka-
zanmýþtýr. Türkçülük düþüncesi erken Cum-
huriyet döneminin ideolojik temellerin-
den birini oluþturmakla birlikte bilhassa
Türk tarih tezinin geliþimi sonrasýnda ye-

Ali Fuat

Türkgeldi


