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TÜRKÇÜLÜK

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-
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Fethi, Mehmed Ali paþalar, Sadrazam Sâ-
rým Paþa, Sâdýk Rifat Paþa, Þekib Paþa,
Kaptanýderyâ Mahmud Paþa ve Sinop vak-
‘asý, Serdârýekrem Abdülkerim Nâdir Pa-
þa, Þeyhülvüzerâ Nâmýk Paþa, Sadrazam
Ahmed Esad Paþa, Ahmed Cevdet Paþa,
Mümtaz Efendi, Mansûrîzâde Mustafa
[Nûri] Paþa ve Netâyicü’l-vuk†ât, Münif
[Mehmed] Paþa, nâzýrlar ve müsteþarlar,
Dahiliye Nâzýrý [Mehmed] Memduh Paþa,
Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa. Eserin Mý-
sýr Valisi Mehmed Ali Paþa’ya ait olan kýs-
mý Türk Tarih Encümeni Mecmuasý’-
nýn 1 Haziran 1927 tarihli sayýsýnda; Þekib,
Rifat, Münif ve Mansûrîzâde Mustafa pa-
þalara ait kýsýmlarý yine ayný mecmuada
(sy. 2, Eylül 1929, I/1 [1929], s. 40-48; I/3,
Þubat 1930, s. 42-66; I/4, Mart-Mayýs 1930,
s. 1-16; I/2, Eylül 1930, s. 1-11). 5. Edvâr-ý
Islâhât. Kýrým harbinden II. Meþrutiyet’in
ilânýna kadar yabancý devletlerin önerdiði
ýslahatlarý içeren basýlmamýþ önemli bir ki-
taptýr. 1856 Islahat Fermaný’ndan baþla-
yarak Makedonya ýslahatýna kadar (1903)
gelen eserde birçok belge yer almakta-
dýr. Türkgeldi, Bâbýâli’de toplanan Erme-
ni olaylarýyla ilgili çeþitli komisyonlarda ve
Makedonya olaylarý esnasýnda dahiliye
mektupçuluðu görevinde bulunduðundan
geliþmelerin önemli bir bölümüne tanýk-
lýk etmiþtir (BA, HSD. AFT, nr. 9/50). 6. Tâ-
rihî Fýkralar. Mustafa Reþid, Âlî, Fuad,
Mütercim Rüþdü, Ahmed Vefik, Saffet
Mehmed Esad paþalarla Þeyhülislâm Zey-
nî Efendi, Veli Efendizâde Emin Efendi,
Müverrih Âsým Efendi, Süleyman Fâik Efen-
di, Hâlet Efendi, Keçecizâde Ýzzet Molla,
Þair Nihad Bey, Suhte Nâilî, Kâzým Paþa
gibi ünlü bazý simalara ait nüktelerden olu-
þan bir mecmuadýr. 18 Aðustos 1927 – 19
Nisan 1928 tarihlerinde Servet-i Fünûn’-
da yayýmlanmýþtýr. 7. Âfâk¢ Fýkralar. Halk
arasýnda söylenegelen hikâye ve fýkralar-
dan oluþur (BA, HSD. AFT, nr. 9/50).
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Divan edebiyatý içinde
yalýn Türkçe’yi benimsediði

ileri sürülen
edebiyat ve dil akýmý.

˜ ™

Ýlk defa 1921’de Mehmed Fuad Köprülü
tarafýndan Tevhîd-i Efkâr gazetesindeki
makalesinde, daha sonra 1928’de kitabýn-
da (bk. bibl.) bahsedilerek tanýmlanan
Türkî-i basît tabiri, divan edebiyatýnda
Arapça ve Farsça kelime ve terkiplere faz-
la yer vermeyerek sade bir Türkçe ile þiir
yazma akýmý için kullanýlmýþtýr. Köprülü’-
ye göre XVI. yüzyýlda Ýran þiirinin gittikçe
artan etkisiyle Arapça ve Farsça kelime ve
terkiplerin çoðalmasýna bir tepki þeklin-
de önce Tatavlalý Mahremî, ardýndan Edir-
neli Nazmî aruz vezniyle sade, terkipsiz bir
Türkçe ile yazmaya baþlamýþ ve bu tarzýn
adýný Türkî-i basît koymuþtur. Âþýk Çelebi’-
nin, Mahremî’nin Basîtnâme’sinden bah-
sederken (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 117b) “el-
fâz u teþbîhâtý kâmilen Türkî olan, içinde
lafz-ý Arabî ve Fârisî bulunmayan” deme-
sine bakýlarak Türkî-i basît’in Türkçe kay-
gýsýyla ortaya çýktýðýna ve ilk temsilcisinin
Mahremî olduðuna þu tek beyitle hükme-
dilmiþtir: “Gördüm seðirdir ol ala gözlü ge-
yik gibi / Düþtüm saçý tuzaðýna bön üve-
yik gibi.” Edirneli Nazmî’nin divanýnda yer
alan ve “Türkî-i Basît” baþlýðýný taþýyan bu
tarz manzumelerden, çoðu gazel olmak
üzere 283 þiirle 100’den fazla beyit ve
müfredi Dîvân-ý Türkî-i Basît adý altýn-
da yayýmlayan Köprülü bu örnekleri dik-
kate alýp bunlarý millî edebiyat akýmýnýn bi-
linçli ilk müjdecileri arasýnda saymýþtýr.

Köprülü’nün yer yer ihtiyatlý bir yakla-
þýmla bir dil ve edebiyat akýmý / hareketi
þeklinde tanýttýðý Türkî-i basît’i onu takip
eden edebiyat tarihi araþtýrmacýlarýnýn bir-
çoðu (Nihal Atsýz, Agâh Sýrrý Levend, Ni-
had Sâmi Banarlý, Ahmet Kabaklý vb.) var-
lýðý mutlak bir akým olarak benimsemiþ-
tir. Hatta Köprülü’nün Edirneli Nazmî’nin
divanýndaki sade þiirleri seçerek Dîvân-ý
Türkî-i Basît þeklindeki adlandýrmasýný bu
isimde bir divaný varmýþ gibi telakki edil-
miþlerdir. Bazýlarý ise XV. yüzyýl þairlerin-
den Aydýnlý Visâlî’yi akýmýn ilk þairi diye
bunlara katmýþtýr. Ancak Vasfi Mahir Ko-
catürk, Nazmî’nin þiirinden bahsederken
bunlarýn sanat deðeri bulunmadýðýný, sa-
de Türkçe ile þiir yazmanýn bir yenilik sa-
yýlmadýðýný, daha önce de buna benzer ör-
neklere rastlandýðýný ileri sürmüþtür. Ali
Karamanlýoðlu da bilinçli bir milliyetçilik ve

Yýldýz’dan Bâbýâli’ye devredilen siyasî evra-
ký incelemesi, kiþiliklerini tahlil ettiði önem-
li isimlerin aileleriyle tanýþma fýrsatý bul-
masý ve özel arþivlerini gözden geçirme-
sidir.

Eserleri. 1. Mesâil-i Mühimme-i Siyâ-
siyye. XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itiba-
ren Osmanlý Devleti ile Avrupa ve Rusya
arasýnda geçen olaylarý konu edinen kay-
nak niteliðinde bir eserdir. I. cilt Kýrým har-
binin ortaya çýkýþý ile baþlar, Karadeniz’in
tarafsýzlýðýnýn ihlâli ve Londra Konferansý
ile sona erer. Cildin sonuna Mustafa Re-
þid, Âlî ve Fuad paþalarýn bu dönemdeki
geliþmelerle ilgili yazýlarý eklenmiþtir. II.
cilt 1293 (1876) Osmanlý-Rus Harbi’nin çý-
kýþ sebeplerinden Rumeli-i Þarkî’nin Bul-
garistan’a iltihakýna kadar (1885) gelir. Sad-
razam ve hariciye nâzýrlarýnýn kaleme al-
dýklarý bu dönemle ilgili belgeler cildin so-
nuna eklenmiþtir. III. cilt Girit meselesi ve
Osmanlý-Yunanistan siyasî iliþkilerine da-
irdir (nþr. Bekir Sýtký Baykal, Ankara 1960-
1966). 2. Görüp Ýþittiklerim. II. Meþruti-
yet’in ilânýndan Mâbeyin baþkâtipliði gö-
revinden ayrýlýncaya kadar yaþadýðý olay-
lardan bahseden bir hâtýrattýr. Mütâreke
dönemine ait bölümü günü gününe tu-
tulmuþ notlardan oluþmaktadýr. Yazar, ki-
tabýn sonunda yer alan “Ýstitrad” baþlýklý
bölümde Sultan Reþad ile Vahdeddin’in
önemli saydýðý söz ve kendi gözlemlerine
yer vermektedir (Ankara 1951, 2. bs.). 3.
Ricâl-i Mühimme-i Siyâsiyye. Müellifin
kendi döneminde en tanýnmýþ kitabýdýr.
Mustafa Reþid Paþa’dan itibaren II. Abdül-
hamid döneminin son sadrazamý Avlon-
yalý Ferid Paþa’ya kadar gelen devlet adam-
larýnýn görevleri esnasýnda iç ve dýþ iliþki-
lerde meydana gelen önemli geliþmeler ve
bu geliþmelerde rol oynayan þahsiyetlere
dairdir; bunlara ait bazý belgeleri de ih-
tiva eder. Eser 4 Haziran 1925 – 4 Aðustos
1927 tarihleri arasýnda Servet-i Fünûn’-
da tefrika edilmiþ (nr. 29-142), Mustafa
Reþid, Âlî ve Fuad paþalarla ilgili kýsmý ay-
rýca kitap halinde yayýmlanmýþtýr (Ýstan-
bul 1928, 1935). 4. Mâruf Sîmâlar. Ri-
câl-i Mühimme-i Siyâsiyye’de tercü-
me-i halleri yer alanlarýn dýþýnda dönem-
lerinde iz býrakan kiþilerin biyografileriyle
bazý hikâyelerini içerir. Eserde eski teþki-
lât düzenine ve siyasal olaylara dair bilgi
ve belgeler de bulunur. Kitap yirmi iki bö-
lümden oluþmaktadýr: Sadrazam Mehmed
Emin Paþa, Rauf Paþa, Sadrazam Ýzzet
Mehmed Paþa, Mehmed Said Pertev ve
Âkif paþalar, Abdurrahman Nâfiz Paþa,
Teþkîlât-ý Mâliyye’nin kurucularýndan Mû-
sâ Saffetî Paþa, damatlardan Halil, Said,
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