Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

1-Türkçülüðün Tarihi

Ahmet Vefik Paþa&rsquo;nýn bu bilimsel Türkçülükten baþka, bir de sanat Türkçülüðü vardý. Evinin bütün fertlerinin mobilyalarý,
ve ailesi fertlerinin elbiseleri genellikle Türk ürünüydü. Hatta, çok sevdiði kýzý Avrupa modeli bir terlik almak için çok ýsrar ettiði h
&ldquo;Evine Türk ürünlerinden baþka bir þey giremez&rdquo; diyerek bu arzusuna engel oldu. Ahmet Vefik Paþa&rsquo;nýn
baþka bir orijinalitesi de, Moliere&rsquo;in komedilerini Türk geleneklerine adapte etmesi ve þahýslarýn adlarýný ve kimliklerini
Türkleþtirerek Türkçe&lsquo;ye aktarmasý ve milli bir sahneden oynatmasý idi.
Türkçülüðün Tarihi
(Ziya Gökalp-Türkçülüðün Esaslarý)

Türkçülüðün yurdumuzda ortaya çýkmasýndan önce Avrupa&rsquo;da Türklükle ilgili iki hareket oluþtu. Bulardan birincisi Fransý
Turquerte denilen, Türk hayranlýðý&rsquo;dýr. Türkiye&rsquo;de yapýlan ipekli ve yün dokumalar, halýlar, kilimler, çiniler, demirc
marangoz iþleri, ciltçilerin, tezhipçilerin yaptýklarý ciltler ve tezhipler, mangallar, þamdanla, vb. Gibi Türk sanat eserleri çoktan
Avrupa&rsquo;daki sanat severlerin dikkatini çekmiþti. Bunlar, Türklerin eseri olan bu güzel þeyleri binlerce lira vererek toplarlar
ve evlerinde bir Türk salonu veya Türk odasý oluþtururlardý. Bazýlarý da bunlarý baþka milletlere ait güzel þeylerle birlikte, biblol
arasýnda sergilerdi. Avrupalý ressamlarýn Türk hayatýyla ilgili yaptýklarý tablolar ile, þairlerin ve filozoflarýn Türk ahlakýný nitelem
amacýyla yazdýklarý kitaplar da Turquerie&rsquo;nin içine girerdi. Lamartine&rsquo;in, Auguste Comte&rsquo;un Pierre
Laffite&rsquo;in, Ali Paþa&rsquo;nýn özel sekreterleri olan Mismer&rsquo;in, Pierre Loti&rsquo;nin, Farrere&rsquo;in Türklerle
ilgili dostça yazýlarý bunlarýn örneklerindendir. Avrupa&rsquo;daki bu hareket tamamen Türkiye&rsquo;deki Türklerin güzel
sanatlardaki ve ahlaktaki yüksekliklerinin bir sonucudur.

Avrupa&rsquo;da otaya çýkan ikinci harekete de Türkiyat (Türkoloji) adý verilir. Rusya&rsquo;da, Almanya&rsquo;da,
Macaristan&rsquo;da, Danimarka&rsquo;da, Fransa&rsquo;da, Ýngiltere&rsquo;de, birçok bilim adamlarý eski Türklere,
Hunlara ve Moðollara ait tarihi ve arkeolojik araþtýrmalar yapmaya baþladýlar. Türklerin eski bir millet olduðunu oldukça geniþ bir
alanda yayýlmýþ bulunduðunu ve çeþitli zamanlarda dünya egemenliðine yaraþýr devletler ve yüksek medeniyetler kurduðunu
meydana koydular. Gerçi bu sonuncu araþtýrmalarýn konusu Türkiye deðil, eski Doðu Türkleri idi. Fakat, birinci hareket gibi, bu
ikinci hareket de yurdumuzdaki bir takým fikir adamlarýnýn ruhuna etkisiz kalmýyordu. Özellikle Fransýz tarihçilerinden
Deuignes&rsquo;nin Türkler Hunlar ve Moðollara ait yazýlmýþ olduðu büyük tarihle; Ýngiliz bilim adamlarýndan Sir Davids
Lumley&rsquo;in Üçüncü Selime ithaf ettiði Kitab-ý Ýlmü&rsquo;n Nafi (yaralý bilim kitabý) adýndaki genel Türk grameri, aydýnla
ruhunda büyük etkiler yaptý. Bu ikinci eser, yazarý tarafýndan Ýngilizce yazýlmýþtý. Bir süre sonra annesi bu kitabý Fransýzca&r
çevirerek Sultan Mahmut&rsquo;a ithaf etti. Bu eserde, Türkçe&lsquo;nin çeþitli dallarýndan baþak, Türk medeniyetinden, Türk
etnografyasýndan ve tarihinden söz ediliyordu.

Sultan Abdülaziz&rsquo;in son dönemi ile Sultan Abdülhamid&rsquo;in ilk devirlerinde, Ýstanbul&rsquo;da büyü bir düþünce
hareketi görüldü. Burada hem bir Encümen-i Daniþ (akademi) oluþmaya baþlamýþ, hem de bir Darülfünun (üniversite) kurulmuþt
Bundan baþak askeri okullar yeni bir ruhla yükselmeðe baþlamýþtý.

O zaman bu Darülfünün&rsquo;da Tarih Felsefesi profesörü Ahmet Vefik Paþa&rsquo;ydý. Ahmet Vefik paþa, Þecere-i
Türkiye&rsquo;yi (Türklerin soy kütüðü) Doðu Türkçe&rsquo;si&rsquo;nden Ýstanbul Türkçesi&rsquo;ne çevirdi. Bundan baþak,
Osmani (Osmanlý lehçesi) Türk lugati hazýrlayacak Türkiye&rsquo;deki/Türkçe&lsquo;nin genel ve büyük Türkçe&lsquo;nin bir le
olduðunu ve bundan baþka Türk lehçeleri bulunduðunu aralarýnda da karþýlaþtýralar yaparak meydana koydu.

Ahmet Vefik Paþa&rsquo;nýn bu bilimsel Türkçülükten baþka, bir de sanat Türkçülüðü vardý. Evinin bütün fertlerinin mobilyalarý,
ve ailesi fertlerinin elbiseleri genellikle Türk ürünüydü. Hatta, çok sevdiði kýzý Avrupa modeli bir terlik almak için çok ýsrar ettiði h
&ldquo;Evine Türk ürünlerinden baþka bir þey giremez&rdquo; diyerek bu arzusuna engel oldu. Ahmet Vefik Paþa&rsquo;nýn
baþka bir orijinalitesi de, Moliere&rsquo;in komedilerini Türk geleneklerine adapte etmesi ve þahýslarýn adlarýný ve kimliklerini
Türkleþtirerek Türkçe&lsquo;ye aktarmasý ve milli bir sahneden oynatmasý idi.

Darülfünün&rsquo;un bir profesörü Türkçülüðün bu ilk esaslarýný kurarken, askerî okullardan sorumlu bakan olan Þýpka Kahram
Süleyman Paþa da Türkçülüðü askeri okullara sokmaða çalýþýyordu. Süleyman Paþa&rsquo;nýn Türkçülüðünde, Deguignes&rs
olmuþtur, diyebiliriz. Çünkü yurdumuzda ilk defa olarak Çin kaynaklarýna dayanarak Türk tarihi yazan Süleyman Paþa, bu eserde
özellikle Deðuignes&rsquo;i kaynak almýþtýr. Süleyman Paþa Tarih-i Alem (Dünya Tarihi) adlý eserinin baþýnda, bu kitabý niçin
baþladýðýný anlatýrken diyor ki: &ldquo;Askeri okullarýn baþýna geçince, bu okullara gerekli olan kitaplarýn dilimize çevrilmesini
uzmanlara býraktým. Fakat sýra tarihe gelince, bunun çeviri yoluyla yazdýrýlamayacaðýný düþündüm. Avrupa&rsquo;da yazýlan
kitaplarý ya dinimize, veya milliyetimize (Türklüðümüze) ait karalamalarla doludur. Kitaplardan hiç birisi dilimize çevirtilip de
okullarýmýzda okutturulamaz. Bu nedenledir ki, okullarýmýzda okunacak tarih kitabýnýn yazýlmasý iþini ben üzerime aldým. Yaz
olduðum bu kitapta gerçeðe ters hiç bir söze rastlamayacaðý gibi, dinimize ve milliyetimize ters düþecek hiç bir sözle karþýlaþma
da yoktur.&rdquo;

Avrupa tarihlerindeki Hunlar&rsquo;ýn, Çin tarihindeki Hiyong-nu&rsquo;lar olduðunu ve bunlarýn Türklerin ilk dedeleri
bulunduðunu ve Oðuz Han&rsquo;ýn Hiyong-nu devletinin kurucusu Mete olmasý gerektiðini bize ilk kez öðreten Süleyman
Paþa&rsquo;dýr. Süleyman Paþa, bundan baþka, Cevdet Paþa gibi, dilimizin grameriyle ilgili bir kitap da yazdý. Fakat bu kitaba
Cevdet Paþa gibi, Kavaid-i Osmaniye (Osmanlýca kurallarý) adýný vermedi. Çünkü, dilimizin Türkçe olduðunu biliyordu ve Osma
adý altýnda üç dilden&hellip; yapýlmýþ bir dil olamayacaðýný anlamýþtý. Süleyman Paþa, bu konudaki düþüncesini, Ta&rsquo;lim
Osmaniye (Osmanlý edebiyat öðrenimi) adýyla bir kitap yayýnlayan Recaizade Ekrem Bey&rsquo;e yazdýðý bir mektupta
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meydana koydu. Bu mektupta diyor ki: &ldquo;Osmanlý edebiyatý demek, doðru deðildir. Ayrýca, dilimize Osmanlý dili ve
milletimize Osmanlý milleti demek de yanlýþtýr. Çünkü Osmanlý tabiri yalnýz devletimizin adýdýr. Milletimizin adý ise, yalnýz
Türk&rsquo;tür. Bundan dolayý dili de Türk dilidir, edebiyatýmýz da Türk edebiyatýdýr.&rdquo;

Süleyman Paþa, askeri okullarýn ilk kýsmýnda okunmak üzere, Esma-yý Türkiye (Türk isimleri) adlý kitabý da Osmanlýcanýn etk
altýnda Türkçe kelimelerin unutulmamasý amacý ile yazmýþtý.

Görülüyor ki, Türkçülüðün ilk babalarý Ahmet Vefik Paþa ile Süleyman Paþa&rsquo;dýr. Türk ocaklarýnda ve diðer Türkçü kurulu
öncüsünün büyük boyda resimlerini asmak, deðerbilirlilik gereðidir.

Türkiye&rsquo;de Abdülhamid bu kutsal akýmý durdurmaða çalýþýrken, Rusya&rsquo;da iki büyük Türkçü yetiþiyordu. Bunlardan
Mirza Fethali Ahundzade&rsquo;dir ki, Azeri Türkçesi&rsquo;nde yazdýðý orijinal komediler bütün Avrupa dillerine çevrilmiþtir.
ikincisi, Kýrým&rsquo;da Tercüman gazetesini çýkaran Gaspýralý Ýsmail&rsquo;dir ki, Türkçülükteki ilkesi dilde, fikirde ve iþte bir
Tercüman gazetesini Kuzey Türkleri anladýðý kadar Doðu Türkleri ile Batý Türkleri de anlardý. Bütün Türklerin ayný dilde birleþm
anlardý. Bütün Türklerin ayný dilde birleþmelerinin mümkün olduðuna bu gazetenin varlýðý canlý bir delildir.
Abdülhamid&rsquo;in son devrinde, Ýstanbul&rsquo;da Türkçülük akýmý tekrar uyanmaða baþladý.

Rusya&rsquo;dan Ýstanbul&rsquo;a gelen Hüseyin-zade Ali Bey, Týbbiye&rsquo;de Türkçülük esaslarýný anlatýyordu. Turan
ismindeki þiiri, Turancýlýk idealinin ilk dýþa vurumu idi. Yunan savaþý (1897) baþladýðý sýrada, Türk þair Mehmet Emin bey:
Ben bir Türk&rsquo;üm, dinim, cinsim uludur. Dizesi ile baþlayan ilk þiirini yayýnladý. Bu iki þiir haber veriyordu Hüseyin-zade Al
Bey, Rusya&rsquo;daki milliyetçilik akýmlarýnýn etkisiyle Türkçü olmuþtu. Özellikle, daha kolejde iken, Gürcü gençlerinden son d
milliyetçi olan bir arkadaþý ona milliyet aþkýný aþýlamýþtý.

Türk þairi Mehmet Emin Bey&rsquo;e Türkçülüðü aþýlayan kendisinin söylediðine göre Afganlý Þeyh Cemaleddin&rsquo;dir. Mýs
Þeyh Muhammed Abduh&rsquo;un Kuzey Türkleri arasýnda Fahreddin oðlu Rýzaeddin&rsquo;i yetiþtiren bu büyük Ýslam lideri
Türkiye&rsquo;de Mehmet Emin Bey&rsquo;i bularak hak dilinde, halk vezninde millet sevgisiyle dolu þiirler yazmasýný
söylemiþti.

Türkçülüðün ilk devrinde, Deguignes tarihinin etkili olduðunu görmüþtük. Ýkinci devirde, Leon Cahun&rsquo;ün Asya Tarihine Gir
kitabýnýn büyük etkisi oldu. Necip Asým Bey, birçok eklemlerle bu kitabýn Türklerle ilgili bölümünü Türkçe&lsquo;ye aktarmýþtý.
Bey&rsquo;in bu kitabý, her tarafta, Türkçülüðe doðru eðilimler uyandýydý. Ahmet Cevdet Bey, Ýkdam gazetesini Türkçülüðün bi
haline koydu. Emrullah Efendi, Veled Çelebi ve Necib Asým Bey bu Türkçülüðün ilk mücahitleri idi.

Fakat, ikdam gazetesi etrafýnda toplanan bu Türkçülerden özellikle Fuat Raif Bey&rsquo;in Türkçe&lsquo;yi sadeleþtirmek
konusunda yanlýþ bir teoriyi izlemesi Türkçülük akýmýnýn deðer kaybetmesine neden oldu. Bu yanlýþ, tasfiyecilik (arý Türkçecili

&ldquo;Arý Türkçecilik&rdquo; dilimizden Arap, acem köklerinden gelmiþ bütün kelimeleri çýkararak, bunlarýn yerine Türk kökünd
doðmuþ eski kelimeleri, veya Türkçe köklerden yeni eklerle yapýlacak yeni Türk kelimeleri yerleþtirmek demekti. Bu teorinin
uygulamasýný göstermek için yayýnlanan bazý makaleler ve mektuplar, zevk sahibi olan okuyucularý tiksindirmeðe baþladý. Hal
diline yerleþmiþ olan Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçe&lsquo;den çýkarmak bu dili en canlý kelimelerden, dini, ahlaki, felsefî
kavramlardan yoksun kýlacaktý. Türkçe köklerden yeni yapýlan kelimeler gramer esaslarýný altüst edeceðinden baþka, halk için
yabancý kelimelerden daha yabancý, daha bilinmezdi. Bundan dolayý bu hareket dilimizi sadeliðe, açýklýða doðru götürecek yer
karýþýklýða ve karanlýða doðru götürüyordu. Bundan baþka, doðal kelimeleri atarak onlarýn yerine yapay kelimeler koymaða çal
dil yerine yapay bir Türk esperantosu oluþturuyordu. Ülkenin ihtiyacý ise, böyle yapma bir esperantoya deðil, bildiði ve anladýðý,
ve yapmacýk olmayan kelimelerden oluþmuþ bir anlaþma aracý idi. Ýþte, bu nedenden dolayý, ikdamdaki arýcýlýk akýmýndan y
yerine zarar meydana geldi.

Bu sarýda Týbbiye&rsquo;de þekillenen gizil bir ihtilal örgütünde Pan-Türkizm, Pan-Ottomanizm, Pan-Ýslamizm ideallerinden
hangisinin gerçeðe daha uygun olduðu tartýþýlýyordu. Bu tartýþma Avrupa&rsquo;daki ve Mýsýr&rsquo;daki Genç Türklere de ya
kimileri Pan-Türkizm idealini kimileri de Pan-Ottomanizm idealini kabul etmiþlerdi. O zaman Mýsýr&rsquo;da çýkan Türk
gazetesinde Ali Kemal Osmanlý Birliði fikrini ileri sürerken Akçura - oðlu Yusuf Bey&rsquo;le Ferit Bey Türk birliði politikasýný
öneriyorlardý.

Bu sýrada, Hüseyinzade Ali Bey Ýstanbul&rsquo;dan ve Aðaoðlu Ahmet Bey Paris&rsquo;ten Bakü&rsquo;ye gelmiþler ve orada
mücadele için el ele vermiþlerdi. Topçubaþýoðlu da bunlara katýldý. Bu üç kiþi, orda o zamana kadar hakim olan Sünnilik ve Þiilik
çekiþmelerini gidererek Türklük ve Ýslamlýk çerçevesindeki bir örgütlenmede bütün Azerbaycanlýlarý toplamaða çalýþtýlar.

23 Temmuz (1908) hareketinden sonra, Türkiye&rsquo;de Osmanlýcýlýk düþüncesi hakým olmuþtu. Bu sýralarda yayýnlanmaya
baþlayan Türk Derneði dersini, gerek bu nedenden gerek yine ara Türkçecilik akýmýna kapýlmadan dolayý hiç bir raðbet görmed

31 Mart&rsquo;tan sonra, Osmanlýcýlýk fikri eski geçerliliðini kaybetmeðe baþladý. Zamanýnda Abdülhamid&rsquo;e Ýslam Birli
düþüncesini aþýlamýþ olan Alman Kayzer&rsquo;i, bu fýrsattan yararlanarak, Sultanahmet Meydanýn&rsquo;da Ýslam Birliði adý
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miting yaptýrdý. Bu günden itibarýn, ülkemizde, gizli Ýslam Birliði örgütlenmeðe baþladý. Genç Türkler, &ldquo;Osmanlýcý&rdqu
&ldquo;Ýslam Birliði taraftarý&rdquo; olmak üzere, iki karþý guruba ayrýlmaða baþladýlar. Osmanlýcýlar kozmopolit, Ýslam Birlið
taraftarlarý ise, ültramonten idiler.Her iki akým da ülke için zararlýydý. Ben, 1910 kongresinde Selanik&rsquo;te Genel Merkez
üyeliðine seçildiðim sýrada, politik görünüþ böyleydi.

Bu sýrada, Selanik&rsquo;te Genç Kalemler adýnda bir dergi çýkýyordu. Derginin baþyazarý Ali Canip Bey ile, bir gece, Beyaz
Kule bahçesinde konuþuyorduk. Bu genç bana dergisinin dilde sadeliðe doðru bir dönüþüm gerçekleþtirmeðe çalýþtý3ðýný; Öme
Seyfettin&rsquo;in dil hakkýndaki bu fikircileri tamamiyle benim düþüncelerime uyuyordu. Gençliðimde Taþkýþla&rsquo;da tutuklu
bulunduðum sýrada erlerin mülazým-ý evvel&rsquo;e evvel mülazým (teðmen), Trablus-ý Garp&rsquo;a Garp Trablus&rsquo;u
(Libya), Trablus-ý Þam&rsquo;a Þam Trablus&rsquo;u demeleri bende þu kesin yargýyý uyandýrmýþtý:

Türkçe&lsquo;yi yeniden düzenlemek için, bu dilden bütün Arapça ve Farsça kelimeleri deðil, Arap ve Fars kurallarýný atmak, Ara
ve fakça kelimelerden de Türkçe&rsquo;si olanlarý çýkararak, Türkçe karþýlýðý bulunmayanlarý dilde býrakmak.

Bu düþünceyle ilgili bazý yazýlar yazmýþ isem de, yayýnlanmaða fýrsat bulamamýþtým. Nasýl ki, Türkçülük hakkýnda yazý yazm
bir fýrsat çýkmamýþtý. Daha on beþ yaþýnda iken Ahmet Vefik paþa&rsquo;nýn Lehçe-i Osmani&rsquo;si ile Süleyman Paþa&rs
Tarih-i Alem&rsquo;i bende Türkçülük fikri uyandýrmýþtýr. 1896 da Ýstanbul&rsquo;a geldiðim zaman, ilk aldýðýmýz kitap Leon
Cahun&rsquo;ün tarihi olmuþtur. Bu kitap, adeta, Pan-Türkizm ülküsünü özendirmek, üzere yazýlmýþ gibidir. O zaman Hüseyin-z
Bey&rsquo;le temas ederek, Türkçülük hakkýndaki görüþlerini öðreniyordum.

Özetle on yedi- on sekiz yýldan beri Türk milletinin sosyolojisini incelemek için harcadýðým çalýþmalarýn ürünleri kafamýn içinde
duruyordu. Bunlarý meydana atmak için yalnýz bir nedenin oluþmasý gerekiyordu. Ýþte, Genç Kalemler&rsquo;de Ömer
Seyfettin&rsquo;in baþatmýþ olduðu fikir mücadelesi bu sebebi hazýrladý. Fakat ben dil meselesini yeterli görmeyerek Türkçülüð
idealleriyle bütün programýyla ortaya atmak gerektiðini düþündüm. Bütün bu fikirleri kapsayan Turan þiirini yazarak Genç
Kalemler&rsquo;de yayýnladým. Bu þiir tam zamanýnda yayýnlamýþtý.

Çünkü Osmanlýcýlýktan da Ýslam Birliði fikrinden de ülke için tehlikeler doðacaðýný gören geç ruhlar, kurtarýcý bir ideal arýyorla
bu idealin ilk kývýlcýmý idi. Ondan sonra sürekli bu þiirdeki esaslarý açýklamak ve yorumlamakla uðraþtým.

Turan þiirinden sonra Ahmet Hikmet Bey, Altýn ordu makalesinin yayýnladý. Ýstanbul&rsquo;da, Türk Yurdu dergisi ile Türk Oca
cemiyeti kuruldu. Halide Edib Haným, Yeni Turan adlý romaný ile,Türkçülüðe büyük biri deðer verdi. Hamdullah Suphi Bey, Türkç
bir öndeki oldu. Ýsimleri yukarýda geçen veya geçmeyen bütün Türkçüler gereke Türk Yurdu&rsquo;nda, gerek Türk Ocaðý&rsqu
birleþerek beraber çalýþtýlar. Fuat Köprülü, Türkoloji alanýnda büyük bir bilim adamý oldu. Ýlmi eserleri ile, Türkçülüðü aydýnlatt
Yakýp Kadri, Yahya Kemal, Falip Rýfký, Refik Halit, Reþat Nuri, Beyler gibi yazarlar ve Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya,
Hikmet Nazým, Vala Nurettin beyler gibi þairler yeni Türkçe&lsquo;yi güzelleþtirdiler. Müfide Ferit Haným da, gerek deðerli
kitaplarýyla, gerek Paris&rsquo;teki yüksek konferanslarý ile Türkçülüðün yükselmesine büyük emekler harcadý.

Türkçülük dünyasý bugün o kadar geniþlemiþtir ki, bu alanda çalýþan sanatçýlarla bilim adamlarýnýn isimlerini saymak ciltlerle ki
gerektirir. Yalnýz. Türk mimarlýðýnda, Mimar Kemal Bey&rsquo;i unutmamak gerekir. Bütün genç mimarlarýn Türkçü olmasýnda
büyük bir etkisi vardýr.

Bununla beraber, Türkçülüðe ait bütün bu hareketler verimsiz kalacaktý, eðer Türkleri Türkçülük ideali çevresinde birleþtirerek bü
tehlikesinden kurtarmayý baþaran büyük bir dahi ortaya çýkmasaydý. Bu büyük dahinin adýný söylemeðe gerek yok. Bütün düny
Gazi Mustafa Kemal Paþa adýný kutlu bir kelime sayarak, her an saygýyla anmaktadýr. Eskiden Türkiye&rsquo;de. Türk milleti h
bir önemli yere sahip deðildi. Bugün, her hak Türk&rsquo;ündü. Bu topraktaki egemenlik Türk egemenliðidir. Politikada kültürde,
ekonomide hep Türk halký egemendir. Bu kadar esin ve büyük inkýlabý yapan kiþi Türkçülüðün en büyük adamýdýr. Çünkü, düþ
kolaydýr. Fakat, yapmak ve özellikle baþarý ile sonuçlandýrmak çok güçtür.

http://turkcutoplumcu.org
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