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veokulkitaplarıkalemealmıştır.Macarca,AlmancaveFransızcabilenOrkuneserle-rindeÇin,Fin,BizansveErmenikaynak-larındandayararlanmıştır.
Eser le ri.Otuzikikitabıve800’denfaz-lamakalesibulunanHüseyinNamıkOr-kun’unenönemli çalışmalarıarasındadörtciltlikTürk Ta ri hiyeralır(An ka ra 

1946).BuradaTürktarihininanakaynak-ları,Türkler’inanayurdu,soyu,eneskiTürkler, İslâmöncesindekurulanTürkdevletleri,diğerTürkdevletvetopluluk-ları,Avrupa’daTürkler,DoğuAnadolu’daTürkler,müslümanTürkdevletleri,Ata-begler,Türkhanlıkları,İran’daTürkler,Anadolu’dailkTürkdevletleri,Anadolubeylikleri,Osmanlılar,devletidaresiveteşkilâtıüzerindedurmuş,Türkdevletvetopluluklarıylailgiliolarakkültür,mede-niyet,görenekveahlâkanlayışıhakkındabilgivermiştir.BunundışındadörtcilttenoluşanEskiTürkYazıtları(IIV,İstanbul
1936-1941; Ankara 1986, 1994)veTürk çü-
lüğünTa ri hide(İstanbul1944;Ankara
1977)önemlieserlerindendir.Diğereser-lerideşunlardır:ÜberDasKıtåb-ıDede
Qor qud (Bu da pest 1926),TürkDünyası
(Budapeşte1928;İstanbul1932), At ti la 
veOğulları(İstanbul1933), Pe çe nek ler 
(İstanbul1933),OğuzlaraDair(An ka ra 

1935),TürkÇocuklarınaUlusalEfsa-
ne ler (nr. 1-2-3-4-5-6 se ri, An kara 1935), 
Türk Hu ku ku Ta ri hi (Ankar a 1935), 
Hun lar (İstanbul1938,1939), Türk Ta-
rihinin Bizans Kaynakları (Anka ra 

1938),OsmanlılarınAslınaDair(İstan
bul 1939),TürkİstilâsıDevrindeMa-
caristan’daveAvusturya’daCasuslar
(An ka ra 1939),PrensKalyanamkarave
PapamkaraHikâyesininUygurcası(İs
tan bul 1940),TürkSözününAslı(İstan
bul 1940; An ka ra 1946, 2004), Türk Ta ri-
hiNotHülâsaları(An ka ra 1940), Türk 
Ef sa ne le ri (İstanbul1943),Yeryüzünde
Türk ler (İstanbul1944), Bü yük Türk-
çüSüleymanHüsnüPaşa,Hayatıve
Eser le ri (An ka ra 1952),MorJokaiKanlı
Lale:PatronaHalil’iİsyanaSürükle-
yenBüyükAşk(İstanbul2001),Dev-
şirmeYeniçeriHasan(İstanbul2001). Orkun’unçeşitlidergivegazetelerdeya-yımlanmışçoksayıdamakaleveyazısı,ayrıcaTürkDilKurumuKütüphanesi’ndeözeleserlerbölümündebasılmamışonikiincelemesivardır(Çimen,bibl.).
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DilKarşılaştırmalarıKomisyonu’ndagö-revaldı.1932yılındaI.ve1937’deII.TürkTarihKongresi’neüyeolarakkatıldı.BirsüreMacardilindeAtatürk’etercümanlıkyaptı,Atatürk’leTürktarihiveTürkdili-nintetkikinedairçalışmalardabulundu.
1940’taAnkaraRadyosu’ndaherpazarhazırladığı“TürkTarihiSaati”adlıprog-ramdakonuşmalaryaptı.HüseyinNamıkOrkun,“Irkçılık-Turan-cılık”davasıylailgiliolarak7Mayıs1944 tarihindeAnkara’dagözaltınaalındıveİs-tanbulSıkıyönetimMahkemesi’ndeyar-gılandı.29Mart1945’teserbestkalıncaAnkara’yadöndü.Kitaplarıvemakaleleriy-leilgiliçalışmalarınadevametti.1946’dakurulanMillîOyunlarıYaymaDerneği’nebaşkanoldu.Budernektehazırlananan magünlerindeGaspıralıİsmâil,RızaNurgibiTürkbüyüklerihakkındakonuşmalardüzenledi.TürkOcağıAnkaraŞubesi’nin
8Ocak1951tarihindeaçılışınıgerçekleş-tirenmüteşebbisheyetteyeraldıvesonyıllarınakadarTürkOcağıgenelsekreteriolarakgörevyaptı.23Mart1956tarihindeAnkara’daöldü.TürkçülükfikirhareketininiçindeyeralanHüseyinNamıkOrkun,TürkırkınıenazotuzasırlıkbirmâzininveTuna’danAltaylar’akadaruzananbüyükbirülkenin,Turan’ınsahibiolaraktanıdığınıbelirtir.“Türk’eTürk’ütanıtmak”başlıklıçalışma-larındaTürktarihiniilkdönemlerindeniti-barenbütünyönleriyleelealmış,çeşitlikaynaklardanhareketlemillîbirtarihbi-lincioluşturmayaçalışmıştır.Türksoyunubelirlemenin,antropolojiyledeğilbudiliasırlardanberikonuşaninsanlarıbucâmiaiçindekabuletmeklemümkünolabileceği-nisavunmuştur.Macaristan’daTürkolojiekolündenedindiğisistematikmetodolo-jiyiTürkiye’deilmîçalışmalarınauygula-mış,genelliklemilliyetçi-Türkçügazetevedergilerdeyazılaryazmış,tarihe,edebiyattarihine,Türkmilliyetçiliğinedaireserler
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(1902-1956)

Türktarihçisivefikiradamý.
˜ ™

31Ocak1902’deİstanbulKasımpaşa’dadoğdu.BabasıilmiyedenMehmedHayriEfendi,annesiMünevverHanım’dır.Annevebabatarafındanbeşkuşakİstanbul-lu’dur.OrtaöğrenimininardındangirdiğiİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümü’nden1924’temezunoldu.HenüzöğrenciikenTürktarihineaitma-kaleleriDergâhmecmuasındaçıktı.Da hasonraYeniMecmua,MillîMecmua,
YeniTürk,Ülkü,Çınaraltıgibidergiler-deyazılarıyayımlandı.1925’teMacaris-tan’agiderekBudapeşteÜniversitesiFel-sefeFakültesi’ndeMacarTürkologuGyulaNémeth’inyanındadoktorasınıtamamla-dı.Macaristan’dabulunduğuyıllardaÜber 
DasKıtåb-ıDedeQorqudadlıeseriniyazdı(Bu da pest 1926).DiğerbirMacarTürkologuolanArminiusVámbéry’ninA 
tö rök faj (Budapeşte1885)adlıçalışma-sınıesasalarakTürkDünyasıadıylabireserkalemealdı(Budapeşte1928). 1927’-deyineMacaristan’daBu da pes tiszem le isimlidergide“AturanizmusésafajiérzéfkialakuláfaTörökorfzágban”(Tu ran cı lık 
ve ırk çı lık duy gu la rı nın Tür ki ye’deki ge li şi mi), 
1930’daTu randergisinde“Atörök-mag-yarrokonságkérdése”(TürkMa car ak ra ba
lık so ru nu)adıylaikimakaleyayımladı.

 1930yılınınsonlarınadoğruTürkiye’yedöndüktensonradaMacaristan’lailişkisinisürdürenOrkun,AnkaraGaziEğitimEns-titüsü,AnkaraÜniversitesiTıpFakültesiveDevletKonservatuvarıilePolisKoleji’ndeTürktarihiveinkılâptarihidersleriverdi
(1931-1945), 1932’deaçılanhalkevlerinintüzüğünühazırlamaklagörevlikomisyon-daüyeolarakçalıştı,değişikillerdehalke-viaçılışlarındakonuşmalaryaptı,halkevidergilerineilmîyazılargönderdi.26Eylül
1932’detoplananI.TürkDilKurultayı’na“TürkDili’ninM.Ö.23-24AsırÖnceVar-lığı”adlıbirbildiriilekatıldıveMustafaKemal’eTürkdilininÇintarihlerindekay-dedilmişeneskidilyâdigârlarıhakkındakifilolojikçalışmasınıtakdimetti.26Eylül
1934’teyapılanII.TürkDilKurultayı’nda“TürkDili’ninTarihîAkışıveFilolojisi”adlıbildirisinde“HasİsimlerinTetkiki”isimlitezinisavundu.Kurultaytezleriüzerindebilimselaraştırmayapmaküzereoluş-turulandörtkomisyondandilkarşılaş-tırmalarıkomisyonunabağlıTakrirlerveTekliflerKomisyonu’naseçildi.III.TürkDilKurultayı’nda(1936)Güneş-DilTeorisive
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sitarafındanAltayvaliliğinetayinedildi.BununüzerineÇinliler,OsmanBatur’unonsekizyaşındakikızıKabiyraileondörtyaşındakioğluBaydolla’yıanneleriMa-mey’ingözüönündehunharcakatlettiler.OnbiryaşındakioğluKariyvedokuzyaşın-dakikızıSapiyan’ıda20m.derinliğindekibirkuyuyaattılar.EvlâtlarınayapılanbumuamelekarşısındaMameyintiharate-şebbüsetti.OsmanBatur1945’teUluttuKorgavUyumu’nu(Ulusukorumateşkilâtı)kurdu.
6Eylül’deyapılanbirtörenleAltayhalkınınsavaşıkazandığıilânedildi.MoğolistanveSarsümbe’dekiRuskonsolosu,OsmanBa-tur’utanıdıklarınıbildirdi.DoğuTürkistanMillîOrdusu’nunManas’agelmesiüzerineÇinaskerleriateşkesilânedinceİliliderlerielçileriniUrumçi’yegönderdi.Barışgörüş-meleri14Eylül’debaşladı.MüzakerelerneticesindeÇinveKulcahükümetleriara-sındaanlaşmaimzalandı(2 Ocak 1946). 

1946’daAliHanTöre’ninortadankaybol-masıüzerinekarışıklıklaralevlendi.OsmanBatur,Kulcayönetimindenyüzçevirdi.Hükümetekarşıolangüvensizliğiyüzün-denbütüngörevlerindenalınıncaKulcaileirtibatınıkesti.EylüldeTayankol’ayer-leşti.BirtaraftanKulcayönetiminekarşıdirenişegeçerkendiğertaraftanUrumçiidaresiylegizligörüşmeleryaptı.ÜlkedeSovyettesirininartmasıüze-rinemerkezîhükümet,19Mayıs1947 tarihindeXin-jiageyalethükümetibaş-kanlığınaMesutSabriBaykozi’yigetirdi.Haziran1948’deBaykozi,OsmanBatur’uUrumçi’yedavetettivetekrarAltayva-liliğineatadı.10Haziran’daUrumçi’yegidenOsmanBaturhalktarafındansev-giylekarşılandı.ErtesiyılDoğuTürkistan,KomünistÇinişgalineuğrayıncaOsmanBatur,MilletiYükseltmeCemiyeti’nikur-du.Gelişmelerden rahatsız olanDoğuTürkistan’dakimüslümanTürkliderleridüzenledikleribirtoplantıdadışülkeleregöçetmeyekararverdiler.CanımhanHacı
11Eylül’deUrumçi’yiterkederekOsmanBatur’labuluştu.Kazakhalkıeylülayın-danitibarensilâhlımukavemetedevametti.17Eylül’deOsmanBaturvalilikgöre-vindenalındıveyakalanmasıiçinüzerinebirliklersevkedildi.Odakomünistbirlik-lerinekarşıaltıaykadargerillasavaşınıdevamettirdi.26Eylül1949’dagenelvaliBurhanŞehidîvekumandanTaoülkeninsavaşsızKomünistÇin’eteslimedildiğiniilânetti.ÇinkarşısındatutunamayacağınıanlayanOsmanBaturyanındakalanazsa-yıdaadamıylabirlikte28Ağustos1950’deMakay’açekildi.

vaşlarMart1944’ekadardevametti.HürAltay/EriktiAltayteşkilâtdivanı22Hazi-ran1943’teBulgun’dayaptığıbirtörenleOsman’a“Han”rütbesivekahramanlık-larındandolayı“Batur”unvanıverdi.Ar-dındandahagüçlübirşekildeUrumçiilemücadeleyedevametti.MoğolistanDev-letBaşkanıÇoybolsan’aheyetlergönderipsilâhalımıkonusundaanlaşmayavardı.ÇatışmalarAralık1943’teşiddetleninceyapılantoplantıdaOsmanBaturbaşku-mandanseçildi.Ocak1944’tenitibarenMoğolistan’ınyaptığı yardımlarOsmanBatur’unÇinbirliklerinekarşıbaşarısındaetkilioldu.Çoybolsan,şubatayındaAlatöbe(Ala te
pe)mezrasındailkdefaOsmanBaturilebuluştu.16Mart’taKazaklar’ınefsanevîlideriCanbeg’insancağıçıkarılaraktörenyapıldı.ÇinbirliklerininboşalttığıyerlerOsmanBatur’unkontrolünegeçti.9Ni-san’daBulgun’daOsmanBatur,ÇoybolsanveRusasıllıkumandanMacikbirgörüşmeyaptı,16Nisan’dadüzenlenentoplantıdabağımsızlıkeldeedilinceyekadarmüca-deleyedevamedileceğiaçıklandı.HaziranayındasavaşAltay’ındiğerbölgelerinedeyayıldı.BugelişmelerüzerineUrumçiida-resiAltay’akesintaarruzyapmayıkarar-laştırdı.İkitarafarasındamuhtemelentemmuzayındavukubulansavaşlaronbeşgünkadarsürdüveÇinaskerîbirlik-lerigeriçekilmekzorundakaldı.OsmanBatur’unAltay’dakibaşarılarıDoğuTür-kistan’ındiğerbölgelerindedeetkisinigösterinceİli’de(Kul ca)AliHanTöreli-derliğindebüyükbirayaklanmabaşladı.BuhareketinbaşarıyaulaşmasıylaKulca
(Gul ca)DoğuTürkistanCumhuriyetiku-rulduveAliHancumhurbaşkanlığınage-tirildi.BudevletiilktanıyanOsmanBaturoldu.DahasonraÜçVilâyetİnkılâbıdiyebilinenİliihtilâli,DoğuTürkistantarihindebenzeriolmayanbirolaydiyenitelendirilir.OsmanBatur7Ekim1944’teKulcaidare-
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DoðuTürkistan
baðýmsýzlýkmücadelesiliderlerinden.
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Altay’ın Köktogay bölgesi Öndirkaramevkiindedoğdu.Kazaklar’ınOrtaCüz-Kerey-Abak Kerey-Cantekey-Molkı-Ay-tuvganboyunamensuptur.BabasıİslâmBey,annesiAyça(Kay şa)Hanım’dır.Ço-cuklukyıllarındadinîdersleraldı.Genç-liğindegerillasavaşınıBökeBatur’danöğrendi.12Şubat1940’taSarıtogay’daAkitHacıCamii’neyapılansaldırılarüzeri-neİrisveEsimHanliderliğindeÇinliler’ekarşıbaşlatılanprotestolarakatıldı.ÇinliyetkililerİslâmBey’densilâhlarıntoplanıpteslimedilmesiniisteyinceOsmanBaturbabasınınısrarınarağmensilâhınıteslimetmedive“Bugünsilâhverenyarıncanınıdaverir,istiyorlarsagelipalsınlar”dedi.OsmanBatur’undağaçıkmasıÇinliler’invereceğikarşılıkyüzündenilkbaşlardahalkıntepkisineyolaçtı.Fakatyaşananolaylaronuhalkarasındadestanlaştırdı.Şerdiman,NimetullahveNabiadlıço-cuklarıda1941’denitibarenistiklâlmü-cadelelerinekatıldı.Urumçiidaresinin5 Temmuz1940’taAltay’daRuslar’amadenaramaiznivermesiisyanateşinialevlen-dirdi.10Mayıs1941’deOsmanBatur’unemriyleAltay’dagörevlibirçokRuskur-şunadizildi.Ekim1941’denitibarenmillîayaklanmanınliderliğinikendisiüstlendi.ÇinlilerveRuslarbuisyanıbastırmakiçinbütüngüçleriniseferberettilersedebirsonucavaramadılar.1942’deMoğolistanveSovyetlerBirliği’ndenyardımalanOs-manBatur,Mart1942’denNisan1943’ekadarhükümetaskerlerinebaskınyapa-rakdüşmanabüyükzayiatverdirdi.Bununüzerineikincihanımı,üçoğluvebeşkızıhapseatıldı.TekerkekkardeşiDelilhanİslâmoğluda1942’dekatledilmişti.1943 yılıbaharındanitibarenRusya,ihtilâlcileridesteklemeyekararverdi.Mayıs1943’tenitibarenOsmanBatur’afaaliyetlerinige-nişletmesiiçincesaretverdi.Odahazi-randansonrabirçokzaferkazandı.Busa-
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