
Otuzlarda Türk Milliyetçiliğinde 
Irk, Dil ve Etnisite

S O N E R  Ç A Ğ A P T A Y

Otuzlardaki Türk m illiyetçiliği 
Türk tarihinin önemli bir bölü
münü teşkil eder. Ülkeyi yöneten 

Cumhuriyet Halk Partisi nin (CHP) ikti
dar tekelini sağlamlaştırmaya başladığı 
1931 senesiyle Atatürk'ün öldüğü 1938  
senesi arasında, Türk Tarih Tezi ve Güneş 
Dil Teorisi ile. Turklerin şanlı bir ulus ol
duğu düşüncesi ehemmiyet kazandı. Ayrı
ca. çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kendisini 
bu kurucu ideolojik mirasın koruyucusu 
olarak gördüğünden, otuzların Türk mil
liyetçiliğini anlamak, günümüz Türkiye- 
si'nin milliyetçilikle ilintili temel mesele
lerini kavramamızı da sağlayacaktır.

Otuzları yirmilerden ayıran bir dizi et
ken vardır, yirmili yıllarda, 1912-13 Hal
kan savaşlarından beri süregelmekte olan 
yoğun savaş döneminin ardından topar
lanmakla meşgul olan ve tüm enerjisini 
yeni, sekuler bir cumhuriyet kurmaya 
vakfeden Türkiye, ancak otuzların başın
da dikkatini ideoloji meselesine yönelte
bildi. Bu iki on yıl arasındaki bir ikinci 
fark, Türkiye'nin yirmiler süresince, her 
ne kadar güdümlü olsa da, iki kısa çok 
partili demokrasi tecrübesi yaşamış olma
sıydı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
(TpCF: 17 Kasım 1924-3 Temmuz 1923) 
ve Serbest Cumhuriyet Fırkasının (SCF: 
12 Ağustos 1930-17  Kasım 1930) kısa 
ömürlü faaliyetlerinden sonra kapatılma

ları, 1931 yılında, tek partili bir devlet 
olarak Kemalist Türkiye'nin daha otoriter 
ve milliyetçi hale gelişini haber veriyordu.

CHP’nin Üçüncü Genel Kurultayını 
topladığı 1931 senesinde Türk milliyetçi
liğinin yükselişini imleyen kilit bir hadise, 
Türk Tarih Tezi'nin ortaya çıkışıydı. Tezi 
ilkin. Türk Ocakları Türk Tarihi Tetkik 
Heyeti (TOTTTH) geliştirdi. Bu heyet 28 
Nisan 1930 tarihinde, Türk Ocakları he
nüz bağımsızken, Ocaklar bünyesinde 
oluşturulmuştu. Üyeleri arasında, Heyet 
Başkam olarak Yusuf Akçuraoğlu'nun  
(Akçura. 1876-193.5), İkinci Başkan ola
rak Samih Rıfat'ın (Horozcu, 1874-1932) 
ve Genel Sekreter olarak Dr. Reşit Galip'itı 
(1 8 9 7 -1 9 3 4 ) yanı sıra Ahmet Ağaoğlu 
(1869-1939), Fuat Köprülü (1890-1966) 
vc Afet İnan (1908-1985) gibi önemli ta
rihçiler. aydınlar ve Kemalizm ideologları 
da bulunmaktaydı. Atatürk’ün bizzat gö
revlendirdiği heyetin ilk büyük çalışması 
olan Türk Tarihinin Ana Hatları başlıklı 
606 sayfalık kitap 1930 senesinde basıldı.

il k  tü rk  tarih i kurultayi
___  ____VE TÜRK TARİH TEZİ ______

10 Nisan 1931’de Türk Ocakları kapatıl
dıktan sonra TOTTTH ismini Türk Tari
hini Tetkik Cemiyeti (TTTC) olarak de
ğiştirdi. Atatürk bu cemiyet için öngördü-
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gü programı Afel İnan’a bildirdi. TTTC, 
Türk ulusal tarihini “bu millig [sic] tarih 
mallarını asıl sahibi olan Türk halkına 
muhafaza ettirmek” ve yaymakla görev
liydi. Bu ödevini, “Hükümet otoriteleri
nin ve Belediyelerin yakın alâka, takip ve 
mesuliyetleri altında, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Halkevlerine ve Parti Organla
rına açtıracağı sürekli ve usanmaz bir 
propaganda faaliyetiyle" yerine getirecek
ti. TTTC aynı zamanda, “Matbuat Umum 
Müdürlüğünün nezaret ve takibi altında 
günlük gazete ve mecmualarda yaptırıla
cak sürekli, tesirli popüler neşriyatla” da 

246 yardım alacaktı. Söz konusu program  
TTTCye bir dizi sorumluluk daha yükle
mekleydi. Cemiyet, Türkçe üzerinde ta
rihsel araştırma yürütmesi amacıyla Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti (TDTC) adı altında 
bir komite oluşturarak, “Türk dilinin bü
tün dünya dillerinin inkişaf ve tekâmü
lünde en müessir bir âmil olduğunu” ka
nıtlamak için Türkçe ile Hint-Avrupa dil
lerini karşılaştıran bir inceleme başlata
caktı (İğdemir: 647).

TTTC’nin ikinci ödevi, Türk Tarihinin 
Ana HatlarTnı “müdellel olarak ve bir 
sentez halinde" yazmaktı (İğdemir: 644- 
7). Cemiyet bu doğrultuda, eserin gözden 
geçirilmiş bir versiyonunu ortaya çıkardı: 
Türk Tarihinin Ana Hatlarına Methal. Ar
kasından, 2-11 Temmuz 1932 tarihinde 
Ankara’da, sonraları Birinci Türk Tarihi 
Kongresi olarak adlandırılacak olan, ama 
aslında öğretmenleri Türk tarihi konu
sunda eğilme amacı taşıyan bir atölye ça
lışması düzenledi.1 Kongrede Afel İnan’ın 
tafsilatıyla anlattığı Türk Tarih Tezi, 'kürk
lerin muhteşem ve çok eski bir ırk oldu
ğunu ileri sürmekteydi, kürkler, kökleri 
binlerce yıl evvel yaşadıkları Orta Asya’ya 
dayanan brakisefal (yuvarlak kafataslı - 
ç.n.) bir ulustu. Orta Asya’da bir iç deniz 
etrafında parlak bir medeniyet yaratmış
lardı. Bu içdeniz iklimsel değişikliklere 
bağlı olarak kuruyunca, Orta Asya’yı terk 
ederek, dünyanın geri kalanım uygarlaş

tırmak için dört bir yana dağılmışlardı. 
Doğuda Çin’e; güneyde Hindistan’a; ban
daysa Mısır’a, Mezopotamya’ya, İran’a. 
Anadolu’ya, Yunanistan’a ve İtalya’ya git
mişlerdi ( Türk Tarihinin Ana Hatlarına 
Methal: 8, s. 50-58).

Bu hikâyenin içinde üç anlam barın
maktaydı: Birincisi, 'kürkler köKcnleı i Or
ta Asya’ya dayanan Hint-Avrupalılar da 
dahil olmak üzere tüm brakisefal ulusla
rın ataşıydı (Birinci Türk Tarihi Kongresi: 
31). Göç ettiği tüm topraklardaki medeni- 
y'eıleri Türk ırkı yaratmıştı. Dolayısıyla 
günümüz 'kürkleri, diğerlerinin yanı sıra 
eski Sümerlerin, Mısırlıların ve Yunanla
rın başarılarının mirasçısıydı. Ayrıca, Hi
lâller vasıtasıyla Anadolu’daki ilk uygarlı
ğın da sahibiydiler. Asıl, yerli sakinlerini 
Türklerin oluşturması nedeniyle, Anadolu 
Türklerin anavatanıydı (Türk Tarihinin 
Antı Hatlarına Methal: 8).

Konferansın ikinci gününde sahneye, 
TTTCnin has milliyetçi üyesi Dr. Reşit 
Galip çıktı. Dr. Galip, “Türk Irkı ve Me
deniyet Tarihine Umumi Bir Bakış” baş
lıklı çalışmasında Tezin ayrıntılarına eğil
mekteydi. Irk üzerine yapılmış çalışmala
rın çoğu Türklerin sarı ırka ait olduğunu 
ileri sürerken, frenoloji (kafatası bilimi) 
verilerine dayanılarak yapılan ırki sınıf
landırmalar farklı sonuçlar vermişti. Dr. 
Galip, “Uzun boylu, beyaz şimali, düz ve
ya kemerli ince burunlu, muntazam du
daklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapak
ları çekik olarak değil, ufki açılan ‘Türk’ 
beyaz ırkın en güzel örneklerinden biri
dir” diyerek görüşlerini özetledi (Birinci 
Türk Tarihi Kongresi: 109, 117-124,159).

Irk üzerine yapılan bu vurgu dikkat çe
kicidir. Bu meyanda, tezin oluşmasında 
büyük emeği bulunan Afet İnan ve Ata
türk kadar (Eıgün: 125-132), TTTC için
deki tarihçiler de çeşitli Batı Avrupalı ay- 
dınlardan etkilenmiş görünüyorlar. Örne
ğin İnan, isviçreli ırkbilim uzmanı Eugene 
Pitıard (1867-1962) ile kişisel irtibat içeri
sindeydi. İnan, otuzlarda Cenevre Üniver



sitesi Antropoloji Bölümü’nde Türk ırkı 
üzerine doktora tezini hazırlarken danış
manlığını Pittard üstlenmişti,2 Diğer taraf
tan, Atatürk’ün ırk üzerine, aralarında Pil- 
tard’m Les Races et Pffistoire lntroduction 
Etfınologique a l’Histoire’m n, Joseph Art- 
hur Comte de Gobineau’nün (1816-1882) 
Essai sur Tlnegolite des Races Huma- 
ines’inin, Alfred Cort Haddons’un (1855- 
1940) Les Races Hımmi?) es’inin, Georges 
Montandon’un La Race. Les Races. Mise au 
Point d’Efhnoiogie Sotnaiicjııe’inin vejean- 
Marie Jaeques de Morgon'un UHıunanite 
Pr6historique'min de yer aldığı bir dizi ya
pın okumuş olduğu bilinmektedir (Yıldız: 
165-16; "Onsa!: 42).

________ TEZE GELEN TEPKİLER

Konferans esnasında, Tezin ırka olan  
vurgusuna karşı hatırı sayılır itirazlar 
yükseldi. Muhaliflerin başında önemli 
bir tarihçi ve İstanbul Darülfünununda 
profesör olan Fuat Köprülü geliyordu. 
Köprülü, kendi dillerini kaybetmiş, baş
ka ırkların dillerini konuşan ırklar ve ay
nı ırktan olup da farklı diller konuşan in
sanlar varoldukça ırk ve dilin özdeş ol
duğunu öne sürmenin imkânsız olduğu
nu ifade etmekteydi, inan buna, Orta As
ya’nın yerli soyu olan Türk ırkının daima 
Türkçe konuştuğunu söyleyerek karşılık 
verdi. Teze yönelen diğer bir itiraz, yine 
önemli bir tarihçi olan İstanbul Darülfü
nun profesörü Zeki Velidi (Togan)’den 
(1891-1970) geldi. Togan, tezdeki olgu
sal hatalar ve bilimsel verilerin yokluğu
na işaret ederken, Türklerın Orta As
ya’dan göç etmesinin sebebi olarak sunu
lan Orta Asya kuraklığı tezini çürüttü. 
Araştırmalar, böylesi bir kuraklığın an
cak tarih öncesi çağda meydana gelmiş 
olabileceğini gösterdiğinden, Türklerin 
bölgeden göçtükleri sırada Orta Asya’da 
bir kuraklık yaşandığına dair hiçbir kanıt 
bulunmamaktaydı (Birinci Türk Tarifli 
Kongresi: 1 6 8 -74 ,369 -389 ).

TÜRK ULUSUNUN ETNİK 
TANIMININ DOĞUŞU_________

Eleştirilere rağmen Birinci Türk Tarihi 
Kongresi Türk Tarih Tezinin tasdikiyle ka
pandı. Tez, Türklerin Orta Asya’dan göç
lerinden beri “diğer ırklarla karışmış ol
malarına’’ rağmen, Türk dilinin, onların 
hatıralarını, kültürel özelliklerini ve en 
aziz servetleri olan Türk zekâsı da dahil 
olmak üzere onları ulus yapan diğer her 
şeyi koruduğunu iddia etmekteydi (İnan:
1969, 38 ; Tarik L 20). Türk dili, Türk 
ulusunun Özelliklerini muhafaza ettiğin
den sadece bu dili konuşabilenler Türk 247  
soyundan sayılabileceklerdi. Sadece bun
lar Türk ulusuna üyeliğe layık olabilirler
di. Atatürk bu noktaya kongreden bile 
önce değinmişti:

f/lusıın en mühim özelliklerinden bir i 
dildir Kendisini Türk ulusunun bir üyesi 
sayan kişi, her şeyden önce ve ne olursa 
olsun Türkçe konuşmalıdır, Türkçe ko
nuşmayan bir kişi Türk kültürüne ve 
toplumuna üye olduğunu iddia ederse, 
buna inanmak pek doğru olmayacaktır 
(Arar; 23-24).

Bu vurgular Türk dili ile ırkını Türk
lüğün temel damgası haline getirdi. Ata
türk’e ve Inan’a göre Türklüğün diğer te
melleri, “a. siyasî varlıkta birlik, b. dil 
birliği, c. yurt birliği, d. ırk ve menşe 
birliği, e. tarihi karabet ve f. ahlakî kara
bet” idi (İnan, 1931 : 13 ), Bu yıllarda 
Türklüğün bileşenleri arasında İslâmi
yet’in adı geçmiyordu. Türkiye Müslü- 
manlarını hâkim kolektif kimlikleri olan 
İslâm’dan soyutlayan Kemalist seküla- 
rizm onlara alternatif bir kimlik olarak 
onlara etnik Türklüğü sunuyordü (Yıl
dız; 159).

Türk Tarifi Tezi’nin ardındaki dinamik 
güçlerden biri, Tezi Türklerin Baü ulusla
rıyla eşit olduğunu tespit etmek tir va
sıta olarak gören Atatürk’tü.3 Onun aşağı
daki sorulan Tezi şekillendirmiştir:
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1. Türkiye'nin en eski yerli halkı hi m terdir?
2. Türk iyeye ilk medeniyet nasıl kurulmuş 

veya kimler tarafından getirilmiştir?
3. Türklerin cihan tarihinde ve dünya me

deniyetinde yeri nedir?
4. Türklerin bir aşiret olarak Anadolu’da 

devlet karmaları bir tarih efsanesidir. Şu 
halde, bu devletin kuruluşu için başlıca 
bir izah lazımdır

2. İslâm tarihinin gerçek hüviyeti nedir? 
Türklerin İslâm tarihinde rolü ne olmuş
tur? (inan ve Karal, 1956: 57-58).

Tez ilk olarak, Türklerin uygarlık kur
maya muktedir olmadıkları görüşüyle sa
vaşıyordu. Türkler eski çağlardan beri da
ima uygar olagelmişlerdi. Orta Asya’yı 
medenileştiren eski Türkler, Çin, Hindis
tan, Mezopotamya, Nil Vadisi, Anadolu 
ve Ege gibi uzak bölgelerde tarihteki ilk 
medeniyetleri kurmuşlardı, (Günaitay 
and Tankuı: 10-17, 21-26) öyle ki, Tez, 
eski Yunan’da “Anadolu’da ve Tuna hav- 
zasile Trakya'da’1 kullanılan dilin "az çok 
lehçe farklarile eski Ortaasya Türkçesi” 
olduğunu iddia ediyordu. (Tarih I: 189). 
Tez ikinci olarak, “Türk milletinin tarihi
nin Osmanlı tarihinden ibaret" olmadığı
nı gösterm ek am acıyla Türklerin eski 
çağlardan beri varoluşuna vurgu yapıyor
du (inan ve Karal: 63 ). Osmanhlar’dan 
önce Türkler Orta Asya’da, Göktürkier, 
Uygurlar ve Karahatılılar gibi başka par
lak devletler kurmuşlardı. Üçüncü olarak 
ise, modern Türklerle Orta Asya’nın eski 
sakinleri arasında doğrudan bir soy ilişki
si olduğu savunuluyordu (Günaitay ve 
Tankut: 19). Tez "Biz bugünkü Türkler 
Orta AsyalıJann çocuklarıyız" diyerek bu 
görüşü özetliyordu. Tez dördüncü olarak, 
Türklerin Anadolu'da ırksal ve tarihsel 
devamlılığım ileri sürmekte; Anadolu'da, 
bronz çağından ve Hıtitlerden başlayıp 
Selçuklulara uzanan fasılasız bir Türk uy
garlığı yaşandığını iddia etmekteydi. Bu 
sav, Yunanların, İtalyanların, Ermenilerin 
ve Kürtlerin Birinci Dünya Savaşı sırası

ve somasında Türk toprakları üzerindeki 
iddialarını da söndürmüş oluyordu (İnan 
ve Karal: 57),

Tez, önemli bir nokta olarak, Türklerin 
sarı ırka veya Mongoİ ırkına ait olduğu 
savım da çürütüyordu. Orta Asya kökenli 
olmalarına rağmen Türkler aslında, "be
yaz ve brakisefal bir ırktı” (inan ve Karal: 
57, 63-64 ; Birinci Türk Tarihi Kongresi, 
31-32). Afet Inan’ın yazılarından anlaşıl
dığı üzere, Tezin, Türklerin “sarı ırka ait” 
olmadığını ispatlamaya yönelik ısrarının 
esas nedeni Atatürk'ün bu konuya değin 
kişisel ilgisiydi. İnan Atatürk’le ilk kez 
1928 yılında Bursa’da tanışmış ve ona 
Türklerin “san ırka ait" ve “ikinci sınıf' 
insan olduklarını ileri süren bir Fransız 
kitabını göstermişti. İnan bu konudaki 
fikrini sorduğunda Atatürk sert tepki gös
termiş ve ondan bunun tersini ispat et
mesini istemişti. O zamanlar bir tise öğ
retmeni olan İnan’a, bu olayı takiben hü
kümet bursu sağlandı. Türkiye’deki eğiti
minden sonra, Türk ırkı üzerine doktora 
tezini yazmak İçin İsviçre'ye gitti. İnan 
bir tarihçi ve antropolog olarak, Ata
türk’ün entelektüel arkadaşı ve sırdaşı ol
du. Tezin ırksal konulara ve Türklerin be
yaz ırka ait olduklarını kanıtlamaya yöne
lik İlgisi, Atatürk’ün şahsi kanaatleriyle 
olduğu kadar İnan’la arasındaki ilişkiyle 
de bağlantılıydı.4

TÜRK TARİH TEZİ’NIN NETİCELERİ

Tarih Kongresi’nin üzerinden çok geçme
den, Türk Tarih Tezi nin yarattığı dalga
lanmalar ülkede hissedilmeye başlandı. 
Halkevleri Tezin yayılmasında oldukça 
aktif rol oynadı (Aydın: 107-130). Bunun 
yam sıra, otuzlar boyunca, Türk akade
misyenlerinin çıkardığı pek çok yayında 
Tez tekrar tekrar kendini gösterdi. Bun
lardan biri ünlü tarihçi İsmail Hakkı Da- 
nişmend (1 8 8 9 -1 9 6 7 ) tarafından yazıl
mıştı. Türklerle Hind-Avrupaldann Menşe 
Birliği adlı çalışmasında Danişmend, bir
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insanın diliyle ırkî kökeninin örtüşmesi 
gerektiğini savunuyordu. Bu nedenden 
dolayı, beyaz ırka ait olan Türklerin, Mo
ğollarla aynı aileden bir dili konuştukları
nı iddia etmek mümkün değildi. Türkçe 
ve Moğolca arasında varolan muhtelif dil 
benzerlikleri, sadece, Türklerin Mongol- 
lar üzerindeki tarihsel etkilerine yorulabi
lirdi. Danişmend bu savına destek arar
ken, eski Türklerin Moğol değil Ari ol
dukları iddiasını desteklemek için, içle
rinde Zerdüşt’ün Avestahmın da yer aldığı 
bazı eski m etinlere dahi başvurmuştu 
(Danişmend: 15, 18-9, 71-5}

Tez Türk yaşamının pek çok cephesini 
de değişime açtı. Ülkenin eğitim sistemi 
bir dönüşüm den geçli. Ö ğretm enler, 
kongredeki brifinglerini takiben Tezi öğ
retime aktardılar,5 okul kitaplarına Tezi 
destekleyen düzenlemeler getirildi.6 Mil
liyetçi şair Fuat Şükrü tarafından yazıları 
bir şiir bu tarihsel revizyonizmin ruhunu 
özetlemektedir:

Turan ve Tarih
Tarifi nedir? ..Hiç Turana nisbet
Mazbut ve hay i bir gündür elbetl,.
Enönce doğmuş: Hobide Kabil,
Pek genç çocuklar; Asurla Babıl,
Birkaç yıl evvel doğmuşsa Musa,
Bir hafta sonra milâdı Isa 
***

Altayda Türkler herkesten evvel 
Dünyayı çizmiş bir elde pergel 
Artıp çoğalmış, Asyayı gezmiş 
Bulmuş, buluşmuş, her şeyi sezmiş.

Turanla Türk'ten asla bahis yok 
İnkâr İçin hem hiçbir beis yok,
Zira hi Türkler herkesçe meçhul,. 
Malûmu ilâm anlarca makbul/..
Mevcut eserler, Turana nisbet 
Bir damla olmaz ummana nisbet,
Tasbih edilmek elbette elzem 
Coğrafya, tarih, her şeyden akdem.

(Fuat Şükrü, 1931: 25-26}

Bu beklentilere paralel olarak D r Reşit 
Galip, Türk tarihine, belki de en radikal 
düzeltmeyi getirdi. “Değişim hevesiyle 
yanıp tutuşan devrimci bir ay dm”7 ola
rak tanımlanan Bakan Galip, 1932 yılın
da, İstanbul Darûlfünunu’nda profesör 
olan Agop Martayan (1895 -1979 } ile biı 
toplantı yaptt. Bir Osmanlı Ermerıisi ve 
Bulgar vatandaşı olan Prof. Martayan, 
“Türklerin ve Ermeni terin ortak köken
leri"8 üzerine bir kitap yazmak için İs
tanbul’a yeni gelmişti. Bu toplantıya, İs
tanbul’da yayımlanan günlük Ermeni ga
zetesi jamanak (Zaman)’dan bir temsilci 
de k atılm ıştı. Dr Galip, M artayan ’a 
“Antropolojik karşılaştırm alar ve eski 
çağlara ait bilgilerin, [...] Ermenilerin  
Türklerle aynı etnik kökenlere sahip ol
duğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bı
rakmadığım" anlattıktan sonra, bu kana
atiyle, “Türk vatandaşı olarak ödevleri
nin icrası açısından Türkiye’deki Erme
nilerin izlemeleri gereken mantıki davra
nış biçimini yeterince belirttiğine" olan 
inancım vurguladı,"9 Galip'in görüşüne 
göre Türk etnisitesi, ülkenin tüm sakin
lerini Türklük etrafında birleştirmişti. 
Türk vatandaşlığını hak etmek için Türk 
kültürünün ve dilinin yeterli olduğu ön
ceki zamanların aksine, Türk vatandaşlı
ğının temelini artık e t nişi te oluşturuyor
du. Bundan dolayı, Kemalist Türk milli
yetçiliğinin vecızesi şöyleydi: “Türkiye 
Türklerindir.”10

BİRİNCİ TÜRK DIÜ KURULTAYI VE 
TÜRKÇE’NİN ARILAŞTIRILMA5I

26  Eylül 1 9 3 2 ’de, İstanbul’da Birinci 
Türk Dili Kurultayının toplanmasıyla 
Kemalizm için bir başka önemli ideolojik 
adım daha atıldı, Bu kongrenin delegeleri 
arasında da çok sayıda öğretmen bulun
maktaydı, Tarih Kongresi ile bu Kurultay 
arasındaki önemli bir başka benzerlik, 
bir ABD diplomatik notasında şöyle ifade 
edilmişti:
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Haşan Ferit 
Cansever
C Ü N  S O Y S A L

1 8 9 1 'd e  d o ğ a n  Haşan F e rit, T ü rk  
O cakları bünyesinde oluşan Türkçülük 
akım ının tem silc ile rinderıd ir. 1914'te 

İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'ni 

b itirir, “Muasır m illiye t fik irle rin i geniş 

ve şam il b ir tarzda ilk  defa b ir ideal 

bayrağı yaparak ortaya a tıla n " Türk 
O cağı'nda kuruluşundan itibaren çalış

mış; 1913 yılındaki kuru ltayda ittiha t 
ve Terakki Partisi taraftarlarının idare 

heyetine girmesinde önem li rol oyna

mıştır. Kendisi de idare heyetine giren 

Haşan Ferit, ocağı partin in eline bırak
tığı suçlamaları karşısında, bu kişileri 
T ürk  m il l iy e tç i l iğ in e  sam im i o la rak  

bağlı olduklarını düşündükleri için ida

re heyetine aldıklarını, ayrıca "m illiye t

çilik fikrinin yayılması ve bu fikir cere
yanına İlmî bir istikamet verebilmek 
için bu hususda bilgileri olan ve İçti
maî mevkilerinden istifade edilebilecek 
2evatın yardım ve müzaheretine şid
detle muhtaç" olduklarını söyleyerek 
kendini savunmuştur.

Birinci Dünya Savaşi'nda Türk O ca- 
ğı'n ın  yalnızca bir kü ltü r merkezi o l

masına karşı çıkarak ocağın doğrudan 
halk iç inde ve "am eli" çalışan b ir ku
rum olmasını savunanlar arasında yer 
a lan Haşan Ferit ç e ş it l i bö lg e le rd e  
d o k to rlu k  yapm ıştır. N isan 1919 'da  
Dr. Reşit G a iip 'le  b irlik te  Tavşanlı'da 
İlk köy kalkınma g iriş im in i ve köycü

lük hareketini başlatmıştır. Bu dönem 
de İttihat ve Terakki Partisi Türk Oca- 
ğt'nı siyasî b ir rakip o la rak görm eye 
başlamıştır. Haşan Ferit partin in  Türk 
O cağı'nın devleti değil halkı hedefle
d iğ in i anlamadığını, halkın toplum sal 

ih tiyaç la rından  doğduğunu ve bunu 
kendisine kutsal b ir ideal o larak be
nim sediğini düşünm ektedir. Cansever 
C u m h u riy e tin  kuru lm asından sonra 
yeniden örgütlenen Türk Ocağı içinde 

de T ürkçü lük le  ha lkçılığ ı b ir lik te  gö-

hem Tarih hem de Dil Kongresi, Türk hal
kının ve dilinin sırasıyla, eski çağlardaki 
gücünü ve tarihsel benzerliğini, yabancı 
faktörlerin ve unsurların etkisi altında 
yaşadığı gerilem eyi ve son olarak da 
Cumhuriyet rejimi altında meydana gelen 
rönesansmı kanıtlama eğilimindeydiT'

TDTC’nin tüzüğü bu gözlemleri doğru
luyordu: Cemiyetin hedefi, “Türk dilinin 
hakiki güzelliğini ve zenginliğini açığa çı
karmak ve onu dünya dilleri arasında 
hak ettiği yüksek mertebeye çıkarmak”tı 
{Heyd: 25-26). Edirne milletvekili Meh
met Şeref (Aykut) (1874-1939) Türkçe’yi

yeniden eski ihtişamına kavuşturmak ge
rektiğini vurguladı. Türkçe “yakın asırlar 
boyunca, yazılı dilde yok olurken,” ko
nuşma dilinde serpilmişti (Birinci T tirit 
Dil Kurultayı-. 2 4 9 -2 5 0 , 389 , 4 0 1 -403 ). 
Dr. Reşit Galip, yazdı ve sözlü Türkçe 
arasındaki bu gedik yüzünden, “şu anda 
öğretilen dile Türkçe demenin zor oldu
ğunu, zira bu dilin ülke nüfusunun sade
ce onda biri tarafından anlaşdabıldiğini” 
belirtti.12 Bu durumu düzeltmek için, ön
celikle yazılı ve sözlü dil arasındaki uçu
rumun kapatılması ve Türk dilinin arılaş
tırıl ması gerekliydi.

Anlaştırma fikrine tek itiraz, ünlü ga-
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tünmek gereğini savunmuştur. Halkla 
doğrudan ilişk in in  araca olarak kabul 
edilen sağlık hizm etlerin in yürütü lm e
sinde önem li rol oynayan Haşan Ferit 
Türk O cağı’nın 1927 Kuru ltayında ge
nel sekreterliğe ge tirilm iş tir ancak bu 
tarihten sonra Türk Ocağı Cum huriyet 
Halk Fırkası ile bütünleşmiş, 1931 yı
lında da kapatılmıştır.

Eylül 1942'de Can sever Türk Yurdu 
dergisini yeniden yayımlamaya başlar. 
Derginin adı serlevhada eski O rhun ya
zısıyla da yer alır. Cansever, "başka 
m ille tle rin  de böyle yaptıklarını, örne

ğin A lm an m illiye tç i gençlerin in eski 
Cermen runik yazılarını severek öğren
d ik le r in i "  v u rg u la r. D e rg iy e  g ö re : 
"Türkçü gençler bu yazıları öğrenirler, 
hatta mektup yazıp hiç olmazsa imza 
o larak ku llan ırla rsa  bu en eski Türk 
m edeniyeti eseri de aramızda tanınıp 

yaşamış olur." Cansever, 1949 yılında, 
Türk Ocağı'nı eski başkanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver ile  b ir lik te  yen iden 
ku rm u ş tu r. C a n s e v e r 'in  1 9 4 0 '11 ve 
1 9 5 0 'li y ılla rd a  A ltın ışık , K ız ıle lm a ,  
Kür-Şad, Tanrıdağ, Türk Dünyası, Türk 
Yurdu g ib i derg ilerde daha çok Türk

Hastın faril Cansever.
“milleti teşkil eden fertler arasında 

milliyetçilik hususunda çok sıkı tesanüt 
bağlarım millî bekanın aslî koşulu 

olarak vurgulamıştır.

Ocağı'yla ilg ili yazıları yayımlanmıştır. 

19 69 'd ak i ö lü m ü n e  kadar h e k im lik  

m es leğ in i sü rdü ren  C ansever T ü rk  

Ocağı m irasını daim a sahip lenm iştir. 

Masan Ferit'e göre Türk Ocağı "m illî

zeteci Hüseyin Cahit (Yalçın)’dan (1874- 
1957) geldi. Yalçın, “tabiatın lerakkü ka
nunlarına” bağlı olarak dillerin, “zoraki 
müdahaleler ve kararlar ile değiştirileme
yeceğini” savundu. Sosyal bir müessese 
olan diller emrivakiler ile değiştirilemez
lerdi. Aralarında TDTC başkanı Çanak
kale milletvekili Samih Rıfat ile TDTC 
üyelerinden Ali Cânip (Yöntem) (1887- 
1967) ve Haşan Ali Yüccl'in de bulundu
ğu daha milliyetçi delegelerin pek çoğu 
Hüseyin Cahit Yalçın a sert tepki göster
diler. (Birinci Türh Dil Kurultayı, 266-70, 
277-99). Birkaç ay evvel Türk Tarih Te- 
zi’ne eleştiri getiren Fuat Köprülü de

bunlara katıldı. Köprülü Yalçın’ı, “Evri
min doğal yasalarına gönderme yapmak, 
bütün tutucu unsurlar tarafından her tür 
yeniliğe karşı çıkmakta kullanılan klasik 
bir itirazdır” diyerek eleştirdi. Önerilen 
dil reformu için tüm güçlere harekete 
geçme çağrısı yapan Köprülü, “26 Eylül 
1932’yi Türk Rönesansı'nın başlangıcı 
olarak selamladı.”13

Kongre sırasında katılımcılar, Türkçe’yi 
diğer dillerle karşılaştırmanın gereği üze
rinde de durdular. Tıpkı Tarih Kongre- 
si’nin pek çok büyük ulusun T ürk soyun
dan geldiğini iddia etmesi gibi, Dil Kurul
tayı da başlıca pek çok dilin Türkçe kö-
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f ik r i  o rta ya  i lk  de fa  atan b ir  m üesse- 

se” d îr ve bu f ik ir  t ıp  o ku lu nda k i farklı 

unsurlardan öğ ren c ile rin  Türk öğrenci

le re  karşı h a re ke tle riy le  şek ille nm iş tir. 

D e rnek Türk m ille t in i uyandırm ak, ile r

le m e y e  sevk e tm e k  ve b ir  m î l l î  f ik i r  

doğm asına çalışm ak iç in  kuru lm uştu r. 

T ıp  ö ğ re n c ile ri "m ille t le r in in  hastalığı

n ın  teşhis ve tedav is inde  d e  en doğru 

İ lm î m etodu ku llanarak hastalığın hari

ci tezahürle riy le  değ il de doğrudan se

beb i üze rin de  du rm uşla rd ır". İttih a t ve 

Terakk i'n İn  ila n  e ttiğ i M eşru tiye t Türk- 

le rin  değ il d iğe r unsurların yararına o l

muştur, bu yüzd en  de Türk O cağ ı "z i

raat, t ica re t ve  sanayî ile  e lde ed ilm iş  

b ir top lum sa l hâk im iye ti kuru  b ir siyasî 

hâk im iye te  te rc ih "  e tm ekted ir ve siyasî 

pa rtile rin  ku lland ık la rı " ih t ilâ lc i m etod- 

iarın aksine tekâm ü l kanununa uym ak

ta ısrarlı" o lacağın ı vurgulam ıştır.

H aşan F e rit T a n z im a t'a  ka d a r O s- 

m an lı h ü k ü m e tin in  b ir  T ü rk  saltanatı 

o lduğunu  be lirtir. T ü rk  O cağı m illiy e t

ç il iğ i f ik r in in  Balkan Savaşları sonrasın

da yurda  taşınan Balkan m illiy e tç ilik le 

rin de n  ayrı o ldu ğun u  vurgular. Ç ünkü 

"T ü rk le r, B alkan m ille t le r i g ib i siyase-

ten m ağ lup  ve başka hâ k im  b ir  m ille t in  

esaret a ltına  düşm üş b ir  m il le t"  d e ğ il

d ir. Türk m illiy e tç iliğ in in  uğruna m üca

de le  edeceği he de fle ri "ce ha le t, m ari- 

fe ts iz lik , fıka ra lık  ve çeşitli hastalıklar

dan İba re t"tir. "P a n tü rk is t" o lm ad ığ ın ı 

be lirten  Cansever Tü rk 'ün  ta rih in i araş

tırırken  m ilyo n la rca  n ü fu s lu k  b ir  Tü rk  

k itles iy le  karşılaşıldığı ve bu n la rla  k ü l

türe l iliş k ile r kurm a gereğinin d u yu ld u 

ğunu be lirtm iştir.

"K an ve d in  m illiy e tç iliğ i yapm ak is

tem eyerek m uasır m eden iyetin  m üve l- 

l id i o lan  m il l iy e t  m e fh u m u n u n  kabu l 

e d ild iğ in i"  dü şünen  C ansever a y rıca  

"T ü rk  m ille t in e  garazı o lm ayan  ve bu 

m il le te  k a tı la n  he rke s in  T ü rk "  ka b u l 

ed ile ceğ in i söylem iş, ancak "T ü rk , ne 

ka d a r su k a tı lm a d ık  te m iz  ise, o n u n  

icad kuvve tin in  de, o  kadar v e rim li o l

duğunu bütün ta rih im izd e n  öğ ren d iğ i

m iz iç in , bunun bundan sonra da böy

le o lm asın ı" is ted ik le ri kaydını düşm üş

tür. Cansever'e göre e tn ik  a z ın lık la r "ya 

kend i m illi davaları iç in  ça lışm ak üzere 

m il l i  c a m ia m ız ı te rk  e tm eye  veya hu t 

Türk m îllî cam iası iç in d e  e riy ip  g itm e

ye m ahkûm durla r."

>

kenli olduğunu ileri sürdü. Yunanca’da, 
L atin ce ’de, İb ran ice ’de ve A rap ça’da 
Türkçe kökenli pek çok sözcük bulun
maktaydı; Latince'de “DLyo" (tanrı), Yu
nanca’da “Teos” (tanrı), Arapça'da ve Ib- 
ranice’de “Melek” ile “Cennet” ve Arap
ça’da “Allah”. Bu savlan doğrulayan man
tık epey dolambaçlıydı. Örneğin, “Diyö” 
ve “Teos” kelimelerinin Türkçe kökenli 
oluşu şöyle açıklanıyordu:

Eski Türkler fevkalbeşer bir kuvvete sa
hip olan maneviyete (tiv) ve (dev) derler
di; bunun için Türkçe’de Tanrının diğer 
bir adı da (Tıyıı) dur. Lütinler bu kelime

leri DiyĞ şekline sokarak aynı manada 
kullanddar. Yunanlılar da aynı kelimeleri 
(Teo) ve (Teos) olarak, Allah’a ad verdi
ler. Keza Türkler kahraman ve kahhar 
lyokedici) gençlere (devoğlu) derlerdi Bu 
devoğulları çok defa Arap feavmim çiğne
miş, onlar için korku ve dehşet sembolü 
olmııştnt; Lâtinler bunlara da diyavol di- 
yabl demiştir. Yunanlılar da diyavolos 
olarak telaffuz etmişlerdir (Birinci Türk 
Dil Kurultayı: 393).

Toplantıdaki diğer delegeler bu mantığı 
daha da ileri götürdüler. Türkçe ile diğer 
diller arasındaki yakınlığı savunmak için
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1 9 4 0 'la r ın  o rta la r ın d a  h a y li g ü ç le 

nen Türkçü-Turancı hareke tin  önde rle 

r i, Z iy a  G ö k a lp 'i te k ra r  eden H aşan 

F e rit'in  g ö rü ş le rin i ılım lı ve  'geri/esk i- 

m iş ' o la ra k  d e ğ e rle n d ir iy o r la r; sabırla 

b ire y le r i ikn a  e tm eye d ö n ü k  "m is y o 

ne rce ”  ça lışm a  ta rz ın ı, saygıdeğer o l

m ak la  b ir lik te  b iraz  n a if b u lu yo rla rd ı. 

C ansever y in e  de 1 9 4 4 'te Irkç ılık -T u - 

ra n c ılık  davasın ın  en yaşlı sanığı o la 

rak y ık ıc ı p ro p a g a n d a  fa a liy e t le r in e  

ya rd ım  etm ekle  suçlanm ış, Z ek i V e lid i 

T ogan 'ia  iliş k is i ve  Türk Yurdu'nu ç ı

karm ası kan ıt o la ra k  göste rilm işse  de 

beraat e tm iştir.

Haşan Ferit'te, Batı'ya, evrensel " in 

sa n lık " f ik r in e  şüphey le  yaklaşan, öz- 
gücü anlayış be lirg ind ir. "G arp  hayran

lığı h is te riy le  yetişm iş ve b e yn e lm ile lc i

liğ i ben im sem iş m ünevve r ve m ikda r- 

ları çok  az o lan b ir  zü m re n in " sayıları 

az o lm a k la  b ir lik te  edebî, f ik r î  hayata 

ö n d e rlik  ettiğ i kanısındadır. Batı te kn i

ğ in in  a lınm asına  karşı de ğ ild ir, lâ k in : 

” B İz A s y a lıy ız  ve  A s y a lı k a la c a ğ ız . 

Şarklıyız, G arp li d e ğ iliz , bunu değ iştir

m ek e lim iz d e  de ğ ild ir." B ir başka yazı

sında  ise "b iz ,  a n ca k  T ü rk  m il le t in in

kend is in in  yarattığı, yah u t ta r ih î seyrin

de ben im sem iş o ldu ğu  ak ide le ri, m il lî  

ak id e m iz  olarak tanırız, m ille tle rin , d i

ğer m ille tle ri uyuşturm ak, h iç  olm azsa 

'y u m u ş a tm a k ' n iy e t iy le  u y d u rd u k la r ı  

a k id e le re  k a p ılm a k ta n  T ü rk  m il le t in i 

ko rum ayı en bü yük  ve başlıca va z ife 

m iz  b i l i r i z "  der. H aşan F e rit C anse- 

v e r 'in  Batı f ik r iy a tın ı tü m ü y le  redde t

m esin in tem e linde  m il liy e tç i lik  anlayışı 

yatar. M il l iy e t  fik r i ona göre hayatın ta 

b ii kanun ların ın  b ir ü rünüdür ve tab ia t 

şaşmaz b ir  d ü ze n le  ça lışm aktad ır. O , 

he k im  k im liğ iy le , insan ak ıl, zekâ  ve 
m uhayy iles in in  b ir  bu luşu o lan , d o la y ı

sıyla g ü ve n ilm e z  o lan  in san îye tç iiiğ în  

ha ya t k a n u n la rın a  u yg u n  o lm a d ığ ın ı 

gösterm eye çalışm ıştır. İn s a n iy e tç iliğ i 

savunanla r kend i m illiy e tle r in in  ah lak  

d ü z e n in i b o za ra k  m il l î  b ü n y e n in  b o 

zu lm asına neden o lu r la r  ve  m ille t le r i

n in  varlığ ına ihanet e tm iş sayılırlar.

1969 'da  ö len  Haşan Ferit Cansever 

T ü rk  O ca ğ ı g e le n e ğ in e  ve Z iy a  GÖ- 

k a lp 'in  düşüncesine bağlı b ir  T ü rk ç ü 

lük çizg is i iz lem iş  ve Türk m illiy e tç ili

ğ in i Batı f ik i r  a k ım la rın ın  d ış ında  ta 

nım lam ayı savunmuş b ir  m illiye tç id ir.
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fonetik benzerliklerden yararlandılar. 
Agop M artayan, T ürkçe, Süm erce ve 
Hind-Avnıpa dilleri arasındaki bağlantılar 
olduğunu savundu. Dilbilimci Ahmet Ce- 
vat (Emre) (1876-1961), morfoloji, fone
tik, kelime dağarcığı ve sözdizimi alanla
rında Türkçe ile Sümerce arasındaki ben
zerlikleri ayrıntılı biçimde ele aldı (Birin
ci Türk Dil Kurultayı, 71-104, 110-124).

Dil Kurultayı sona erm eden, TDTC  
konferans kararlarını yürürlüğe koymak 
için bir eylem programı benimsedi. Bu 
program TDTCye aşağıdaki sorumluluk
ları yüklüyordu:

a. Halk d ilin d e  ve m etin le rde  h a lih a z ırd a  

k u lla n ı la n  T ü rkçe  sözcük da ğ a rc ığ ın ın  

derlenmesi ve yayın lanm ası.

b. [...jTürkçc  kök le rden , uyum  içe ris in de  

y e n i ke lim e le r türetilm esi.

c. Bu h a k ik i T ü rkçe  k e lim e le r in , yab an c ı 

k ö k e n li a n la m d a ş la r ın ın  y e r in i a lm ası 

iç in  önerilmesi ve yayg ın la ş tırılm as ı [...] 
(Heyd: 26).

Türk dili üzerine yapılan karşılaştırmalı 
çalışmaların çoğu, birçok dilin Türkçe kö
kenli olduğunu kanıtlamak amacıyla eş- 
sesli kelimeler bahsinde yoğunlaştı.14 
Hatla, Dil Kurultayı’adan sonra eşseslilik
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çalışmaları Türkiye’de bir bilim dalı hali
ne geldi. Bu minvalde yazılan birçok çalış
ma arasından, Konya’da okul öğretmeni 
olan Hicri’nin çalışması örnek teşkil edi
yordu.15 Hicri, 1933 tarihli kitabında, “Aı- 
tila" ve “Anglosakson" gibi kelimelerin 
Türkçe kökenli olduğunu savunmaktaydı, 
Yazar tezinde, önce bu kelimeleri hecelere 
ayırmıştı. Daha sonra bu hecelerin Türk
çe’de anlamlı sözcükler oluşturduğuna 
dikkat çekerek “Attila" ve “Anglosakson” 
kelimelerinin Türkçe kökenli olması ge
rektiğini öne sürüyordu. Hicri’nin hipote
zini ispat eden bir örnek “Anglo" kelime- 

254  siydi. Hicri, anglo=angle=angil kelimesi
nin “ang=ank” ve '‘il" olmak üzere iki he
ceye bölüneb ileceğini ileri sürüyordu. Her 
iki hece de Türkçe’ydi. “Ang," zihin, fikir, 
kavrama, anlayış vb. anlamlarına gelen es
ki Türkçe bir kök sözcüktü. Çağdaş Türk
çe’deki “anlamak" fiili bu kökten türemiş
ti; keza Fransızca’daki “enqu£rLre" (hak
kında bilgi edinmek) fiili de. “11" hecesi 
ise, yön belirten (-i hali) Türkçe bir so
nekli. Dolayısıyla, iki Türkçe sözcüğün 
bileşiminden meydana gelen “aııg-il" keli
mesi, karmaşık fikirleri kavrama becerisi 
anlamına gelmekteydi.

Dil Kurulıayı’mn ikinci etkisi ise dil 
anlaştırılması alanında yaşandı. Bunun 
ilk sinyali, 12 Temmuz 1932 ’de TDTC 
kendi ismini arılaştırdığında verildi. Her 
İkisi de Arapça kökenli olan “tetkik” ve 
“cemiyet” kelimeleri atılarak, yerlerine 
saf Türkçe kelimeler olan “araştırma” ve 
“kurum" getirildi. Buna göre, Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti (TDTC), Türk Dili Araş
tırma Kurumu (TDAK) haline geldi. Bu 
örnek arılaştırma stratejisini ortaya ko
yar: Arapça ve Farsça kelimeler saf Türk- 
çeleriyle değiştirilecekti. Öz Türkçe keli
meler, öncelikle konuşma dilindeki ika
meleri bulunarak, ikinci olarak da yeni 
sözcükler türetilerek toplanacaktı. Bu ne
denle, Kasım 1932’de .TBMM, tüm ülke
deki devlet organlarına “dilde varolan 
ancak sözlüklerde varolmayan" Türkçe

kelimeleri derlemeye başlamalarım emre
den bir kararname çıkardı (Heyd, 26). 
Bu arada Maarif Vekaleti bir “dil sefer
berliği” ilan etli.16 Çoğunlukla öğretmen
ler tarafından derlenen yeni kelime liste
leri Ankara’ya akmaya başladı. Ankara’da 
bir öğretmen ekibi hatalı ve tekrarlanan 
kelimeleri birkaç hafta gibi kısa bir süre
de ayıklayarak 1934 senesinde derlenmiş 
kelimeler listesini yayımladı.

Bu sırada TDAK da, yabancı kelimele
rin yerini alacak yeni sözcükler türetmek
le meşguldü. Kurum 1933 Mart ayında, 
yabancı kelimelerin Türkçe eşanlamlıları 
için bir kamu araştırması başlattı. Her 
gün, yeni türetilmiş on ila yirmi sözcük 
önerisini ulusal gazetelerde yayımlayarak 
kamuoyundan fikir istedi. Netice olarak, 
bu süreç içerisinde yaklaşık 1400 yeni 
sözcük halka tanıtıldı. TDAK daha sonra, 
Türkçe’deki Arapça ve Farsça kökenli 
sözcüklerin yerine yenilerini öneren Ta
rama Dergi si’ni yayımlamaya başladı.

1933 ve 1934  yılları, Urie! Heyd’in 
devletin “kudret gösterisi" olarak tanım
ladığı dil arılaştırma hareketinin doruğa 
ulaştığı yıllardı (Heyd: 21-2, 30 ). Anlaş
tırma çabalan devlet kademesiyle sınırlı 
kalmadı. Örneğin 31 Mart 1933’te Orto
doks Türkler (Karamanlılar) saf Türk
çe'yi benimsediklerini ilan ettiler. Bun
dan böyle tüm hizmetlerinde “o kutsa] 
dili" kullanacaklardı. O sıralarda İğ
dır'daki öğretmenler, “kendi İslâmî isim
lerini atma" ve yerine “saf Türkçelerini" 
koyma kararlarım açıkladılar, İsim deği
şikliği tiyatrolardan bankalara kadar gün
delik hayatın tüm cephelerine yayıldı. 
Atatürk bile ismini değiştirdi. Cumhur
başkanı, ikinci adı olan Arapça kökenli 
Kemal’i Eski Türkçe’de “büyük kale" an
lamına geldiği ileri sürülen Kamâl’le res
men değiştirdi..

Bu dönemde altında ideolojik imalar 
yatan daha pek çok başka isim değişikliği 
yapılmıştır. Örneğin, “Sanayi Kredi Ban
kasının admm “Sümerbank” olarak de
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ğiştirilmesi;17 Anadolu’nun, Mezapotam- 
ya’nm ve Ege’nin eski sakinlerinin Türk- 
ler olduğunu vurgulayan Türk Tariiı Te- 
2 t’nin dil anlaşıınlmasmdaki etkisini gös
teriyordu. Otuzlar boyunca Türkiye’nin 
her tarafında caddeler, okullar ve semtler 
Sümer isimleriyle adlandırıldı. 14 Hazi
ran 1935’te madencilik işleri için kurulan 
devlet bankasına ise, Hitit Kr a İliğini ifade 
eden “Eti" adı kondu. Otuzlarda “Eti" 
sözcüğü bir kadın ismi olarak Önerilecek 
kadar yaygınlaştı.

İKİNCİ TÜRK DİLİ KONGRESİ VE 
TÜRKÇE'NİN DAHA FAZLA 

AKILAŞTIRILMASI * 23

Onunla yakın (arlhJi bir sohbet imde (İzmir 
nıö/lflsa RafuneEuiIahJ Türkçe öğrenme niyetimi 

belirttiğimde, şöyle karşılık verdi: 'Kemal 
(G azi’ terimini kullanmıyor.) revizyonunu 

bitirene dek biraz bekle de birlikte öğrenelim)’1®

Milliyetçilik ateşi harlanmış ve arılaştır
ma hareketi doruklardayken, TDAK 18-
23 Ağustos 1934 tarihlerinde ikinci Türk 
Dili Kurullayı’nı düzenledi. Sovyet Bilim 
Akademisi’nin iki üyesi ile İstanbul Ünİ- 
versitesi’nden bir Alman profesör de bu 
toplantıya katıldı. “Dünyaya medeniyet 
Türkler aracılığıyla geldi ve Türkçe tüm 
dünya uygarlıklarına ilham verdi" naka
ratı konferans boyunca yinelendi. Konuş
macılar, Türkçe’yi "yabancı ilhaklarla” ör
ten İslâmiyet’in, “İslâmiyet öncesi muaz- 
zandıklarına dair hatıraları Türklerin zi
hinlerinden silip attığım” vurguladılar. İs
lâmiyet, “geçmişlerini unutan ve onu ha
kir gören" Türklere içerisinde olmaktan 
gurur duydukları “bir yabancı kültür" 
empoze etmişti.19 Bundan dolayı, Türk 
onurunun yeniden inşâsı için Islâm! geç
mişin kalıntılarımn Türk dilinden çıkarıl
m ası gerek iyord u . 1 9 3 5  M ayısı’nda 
TDAK, çok çeşitli Arapça ve Farsça keli
melerin ikamelerini listeleyen bir sözlük 
yayımladı. Osmanlıca-Tûrkçe Cep Kılavu
zu başlıklı bu sözlük, Türkçe ile Arapça

ve Farsça arasındaki dilbilimsel bir kopu
şu gerçekleştiriyordu. Bir kısmı neredeyse 
bin yıldır Türkçe’nin içerisinde bulunan 
Arapça ve Farsça kökenli sözcükler böy- 
lece tasfiye edildi.

Ancak paradoksal olarak ve Atatürk’ün 
Türkiye’yi Avrupalılaştırma andını yansı
tır biçimde, Avrupa dillerinden gelen ke
limeler Türkçe'den temizlenmedi. Aslın
da TDAK’nın türettiği yeni kelimelerin 
bir kısmı, şüphe uyandıracak biçimde, 
Avrupa dillerindeki, özellikle de Fransız
ca’daki kelimelere benziyordu. Buna ör
nek olarak “iktisad”ın yerini alan “öko- 
nomya” ve “hars"!!! yerini alan “kültür" 
sözcükleri gösterilebilir, TDAK, bu keli
melerin Avrupa dillerinden ödünç alın
mış sözcüklere benzemekle birlikte saf 
Türkçe olduklarını savunuyordu. Ülke
nin otuzlardaki yetkin gözlemcileri olan 
Ingiliz diplomatları bu şaşırtıcı durumu, 
1934’te ikinci Türk Dili Kurultayı üzerine 
hazırladıkları raporda mizahi bir tarzda 
anlatıyorlardı:

Konferans başkam, “kendi payına düşen 
‘onurıııı’ (kökeni Fransızca Ftonneur’ ke
limesi) /ark ın d a olduğunu” söyledi. 
Cumharbaşkanının söylevinden bahseden 
gazeteler, "‘tez’ini, onu dikkatle izleyen 
milletin doldurduğa kalabalık ‘salan’a 
’tribün’den okurken, ‘îıoparlor’ıitı imdada 
yetiştiğini'' kaydettiler20

Arılaştırma hareketi 1934 yılı boyunca 
hızla ilerledi. Bu yıl başlı başına, otuzlar 
Kemalizmi’nin doruğunu sembolize eden 
gelişmelerle doludur. Ankara’daki İngiliz 
elçiliğinin bir raporunun ifadesiyle:

Bu yılkı ülke içi faaliyetler, tamamen 
Türkleştirilmiş, zengin, tümüyle Batık
laştırılmış, koyu milliyetçi, kendi kendi
sini taşıyan ve kendisine yetebilen, saldı
rıda ve savunmada güçlü, s af bir Türk di
line sahip olan ve kendi tarihi üzerinde 
durma ve tüm dünyaya uygarlığın Türk 
ırkı üzerinden ve Türk dili vasıtasıyla
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yayıldığına iticin  şu anda tüm Tarlîi- 
yenin kafasına kazınan akıl almaz dokt
rini özümseme yoluyla her türlü aşağılık 
duygusundan kurtulan bir Türkiye kede
rine doğru kararlı bir adım atıldığını söy
leyerek özetlenebilir21

ÜÇÜNCÜ TÜRK DİÜ KURULTAYI 
________ VE GÜNEŞ DİLÎ TEORİSİ

1935 yılının sonlarına doğru arılaştırma 
hareketi tatbikî bir sorunla karşılaştı. 
Kampanya öyle bir ivedilikle yürütül
müştü ki, birçok sözcük, yerine halk ta- 

256 rafından kabul gören bir yenisi konulma- 
dan T ürkçe’den atılmıştı, Dolayısıyla, 
şimdi halkın çoğunluğu saf Türkçe’yi an
lamaktan acizdi.22 Bu durumun yarattığı 
rahatsızlık üzerine, TDAK tüm sözcükle
rin yerine derhal yenilerinin konulması
nın gerekmediğini bildirdi. Ayrıca, daha 
evvel yabancı sözcük gözüyle bakılan ki
mi sözcüklerin, aslında Türkçe oldukla
rına karar verdi (Heyd: 33). Bu yaklaşım, 
otuzlardaki yeni bir mühim tezini, Güneş 
Dili Teorisi'ni haber veriyordu. Teori, 24- 
31 Ağustos 1936 tarihinde İstanbul’da, o 
sırada adım Türk Dil Kurumu (TDK) 
olarak değiştiren TDAK tarafından dü
zenlenen Ü çüncü Türk Dili Kurul ta
yı’ nda ilatı edildi.

Güneş Dili Teorisi, Türk Tarik Tezi’ni 
devam ettiriyordu. Atatürk tarafından ge
liştirilen karmaşık bir dizi iddiaya ve eti
m olojik sava dayanan23 Teori, başlıca 
tüm dünya dillerinin Türkçe kökenli ol
duğunu Öne sürüyordu. TDK Genel Sek
reteri İbrahim Necmi Diimen’e (1 8 8 9 -  
1945) göre, “her etimolojik sözlükte bu
lunan ve kökenleri bilinmeyen sözcük 
kalabalığı" Türk dilbilimcilerinin dikka
tini çekmişti. Türk dilbilimcileri ‘ eski 
Türkçe kelimeleri başka dillerin sözcük
leriyle karşılaştırırken," eski Türkçe “si- 
fiy" (güneş) kelimesiyle Fransızca “sole- 
il" (güneş) kelimesi arasmdakine benzer, 
“bir dizi yakınlığa rastladıklarında" çok

şaşırmışlardı. Türk dilbilimcileri bu çık
mazı açmaya çalışırken, “dünyadaki en 
eski ırk olan" ilk Türklerin güneşe taptı
ğını ileri sürdüler. Bunlar, “yaşam kav
ramlarını güneş fikrinden edinmişler
di”23 ve buna dayanan bir dil geliştirmiş
lerdi. İşte bu Türk Güneş Dili tüm diğer 
dillerin kökeniydi.

Türk dilbilimcileri teorilerini ay m a l
landırırken, insanların en kolay telaffuz 
edebildiği A ünlüsü tarafından temsil 
edilen sesin, insanoğlunun çıkardığı ilk 
ses olması gerektiğini ileri sürdüler. Bu 
uzun ‘a’ sesi, insanoğlunun güneş karşı
sında duyduğu şaşkınlığı temsil etmek
teydi, Bu ses ayrıca, güneş ve onunla ilin
tili parlaklık, yükseklik, güç, kuvvet, 
çokluk, renk ve ateş gibi kavramlar için 
kullanılan kelimeydi. Takip ettiği ünlüyü 
uzatmaya yarayan Türkçe ğ ünsüzü nere
deyse hiç telaffuz edilmediğinden, bu 
uzun ‘a’ sesi “ağ” şeklinde de yazılabilir
di. Zaman içerisinde “ağ" sözcüğü başka
laşarak Farklı biçimlere bürünmüştü. A 
harfi tarafından temsil edilen ses yedi 
başka ünlüye, ğ harfi tarafından semboli
ze edilen ses ise yirmi başka ünsüze dö
nüşmüştü. Böylece, Latin esasına dayalı 
yeni Türk alfabesindeki tüm harfler izah 
edilmiş oluyordu. Bu yirmi dokuz harfin 
birleşiminden, yetmiş iki adet iki harfli 
“birinci derece prensipal kökler" İle sek
sen sekiz adet "ikinci derece prensipal 
k ök ler” ü retilm işti. Pek çok dildeki 
birçok kelimenin “etimolojik, morfolo
jik, fonetik ve semantik” analizi, bu söz
cüklerin Türkçe kökenli “birincil” ve 
“ikincil kök sözcüklerden” oluştuğunu 
ortaya çıkarmıştı (Güneş Diî Teorisi; 7-
12).25 Türk alimlerince candan kabulüne 
karşın, Güneş Dili Teorisi konferanstaki 
uluslararası kaulımcılar arasında destek 
bulmadı.26

Konferans sırasında Teoriklin başlıca 
yandaşlarından biri Prof, Agop Marta- 
yan’dı (D ilaçar). (T üm  vatandaşların  
Türkçe soyadı benimsemelerini ve bunla-
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rı kaydettirmelerini şart koşan 1934 ta
rihli Soyadı Kanunu’nu takiben, Atatürk 
Prof. M artavalla saf Türkçe bir soyadı 
olan “Dilaçar”ı vermişti.) Prof. Dilaçar, 
Kemalist Cumhuriyet gazetesinin Fransız
ca baskısı olan günlük La Rcpublicjue için 
kongre sırasında yazdığı bir makalede, 
Güneş Dili Teorisi'nin daha geniş anlamla
rını detaylandırmıştı:

Bir beşik olan bu toprakların ırkını ve 
hâkim kültürünü araştırma meselesi ele 
alınmış ve ortaya [...] bu ülkedeki hâkim 
ırkın maddi anavatanının -kültür ve dil 
bağlamında-, brakisefal ırkın Alp kolu
nun -yani Türklerin- yaşadığı Orta Asya 
olduğu konulmuştur. Bilimudamlarının 
Sümer ırkı ve dili ve thc mohenco-darolar 
(Sindhu [tndus] uygarlığı ç.n.) ile arasın
da bir bağlantı kurmaya çalıştıkları Orta 
Asya, sonradan, Ural-Altay grubunun 
yanı sıra, Arap, Davud, Yunan, Kludian 
İsicj, Alman, Ermeni, Hind-Avrupa, Hitit, 
Etrüsk, Ilasilt, Bantu, Mısır dillerini - 
dünyadaki tüm dilleri- doğurdu.27

Prof. Dilaçar’ın savında çarpıcı olan 
nokta, dünyadaki tüm başlıca kültürleri 
kürklere, bağlayan Kemalist iddianın yanı 
sıra, Ermenileri ve likitleri Türklerle or
tak bir kökene bağlamaktaki ısrarıydı. 
Prof. Dilaçar'ın bunu Ermeniler için yap
m aktaki kaygısı, R eşit G alip'in ona 
1932’deki tavsiyeleri hatırlandığında an
laşılabilir. likitlerle Türkler arasında bağ
lantı kurma eğilimi ise 1937’nin akışı içe
risinde. İkinci Tarih Kongresinde anlaşı
lır hale geldi.

ik in c i Tü rk  ta r ih i k o n g r e s i _

İkinci Türk Tarihi Kongresi, ismi 3 Ekim 
I935'te saf Türkçeleşen Türk Tarih Ku
rum u (T T K ) tarafından 2 0 -2 5  Eylül 
1937 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. 
Önceki konferansların tersine bu kong
reye geniş (41 kişilik) bir uluslararası ka
tılım vardı.

Atatürk, Türk Tarih Kongresi’nde 
delegelerle. Kongre. Atatürk'ün 
direktifiyle. 'Tiirk Tarih Tezini" 
geliştirmek ve lamam etm ek’ üzere 
toplanmıştı. Biişra Ersanlt Bekar, hu 
tezin siyasal bütünleşme sağlayıcı bir 
“sivil din " işlevi gördügüniı 
saptamaktadır.

Toplantının, rejimin yeni ideolojik eği
limine işaret eden, “Türk Tarih Kürtünü
nün Arkeolojik Faaliyeti" başlıklı tebliği 
Afet İnan tarafından okundu. Bu dönem
de, ırk üzerine yapılan çalışmalar Türki
ye’de oldukça popülerleşmişti. Örneğin 6 
Ağustos 1935’te, TTK üyelerinden oluşan 
bir bilim adamları ekibi, Mimar Sinan’ın 
“morfolojik ve bilimsel kişiliğini” araştır
mak için iskeleti üzerinde “bilimsel ince
leme” yürütmek amacıyla mimarın meza
rını açmıştı.28 Inan’ın Cenevre Üniversite- 
si’nde hazırladığı doktora tezi de Türk ır
kının antropolojik özelliklerine odaklan
mıştı. lnan’m sunuşuna göre, Türkiye'de 
yakın tarihli arkeolojik kazılarda bulunan 
kemikler üzerinde yapılan anlropometri- 
kal incelemeler, modern Türklerle Ana
dolu'nun en eski sakinleri arasında bir 
soy birliği olduğunu kanıtlıyordu. İnan
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Anadolu’yu, “ırksal özellikleri itibariyle 
Türk özünü daima muhafaza eden” bir 
toprak olarak adlandırdı (İkinci Türk Ta
rifti Kongresi: 8-15). Eugüne Pittard, Dr. 
Marguerite Elisabeth gibi bazı yabancı 
antropologlar, kimi şerhlerle, bu teze des
tek verdiler. İki dünya savaşı arasındaki 
dönemde Türkiye’nin en önemli antropo
logu olan Prof. Şevket Aziz Kansu, Sel
çuklu Türkleri'nin iskeletleri üzerindeki 
son araştırmalarından tnan’ın tezini des
tekler nitelikteki bazı bulgulan takdim 
etti (/kinci Türk Tarifti Kongresi: 3 7 9 ,4 4 0 -  
83). Doçent Sadi Irmak (1904-1990) ise 
ırki kategorileştirm enin ölçütü olarak 
kan gruplarını ve parmak izlerini vurgu
layan sunuşunda, Türklertn, Güney Asya 
ve Yakındoğu halklanndan farklı oldukla
rını ve Güney Avrupa halklanyla benzer
lik gösterdiklerini anlattı. Türkler arasın
da yüksek oranda A grubu kanın bulunu
şu ve belirli bazı parmak izleri çeşitlerine 
rastlanması, Türkler AvrupalIların çoğun
dan, bu arada Yunanlardan ve Alınanlar
dan da daha az bozulmuş bir ırk olduğu
nu ortaya koyuyordu (İkinci Türk Tariki 
Kongresi: 841-5 ).23

ikinci Tarih Kongresi, Anadolu’nun 
çok eski zamanlardan beri Türk ırkıyla is
kân edilmiş olduğu sonucuna vardı. Hi- 
titler de dahil olmak üzere eski sakinleri
nin tümüyle beraber, Anadolu’nun Erme- 
niler gibi bugünkü ahalisi de, Türkçe ko
nuşsunlar veya konuşmasınlar, ırki açı
dan Türklerdi.30

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE KEMALİZMIN 
_________BlR DÖNEMİNİN SONU________

ikinci Tarih Kongresi’nin üzerinden çok 
geçmeden Atatürk siroz hastalığına yaka
landı. Bu süreç 10 Kasım 1938’de ölümüy
le sonuçlandı. Atatürk’ün ölümü, Kemaliz- 
min bir döneminin sona erdiğine işaret 
ediyordu; Kemalizmin sonuna değil. Nite
kim, ou iki yıl süren İnönü döneminde Ke
malist milliyetçilik yeni bir safhaya girdi.

TÜRK ULUSUNUN ETNO-IRKSAL
TANIMI TÜRKİYE’NİN ETNO-DİNSEL 

FARKLILIKLARINA KAKŞJ_______

1931 ile 1938 yılları arasında, Kemalizm 
ideologlan Türk ulusunun kendine özgü 
etno-ırki bir tanımını geliştirdiler, Türki
ye’nin gelmiş geçmiş tüm sakinlerinin et
nik ve ırksal olarak Türk olduğunu iddia 
etliler. Ne var ki otuzlardaki Türkiye etnik 
olarak homojen bir devlet değildi. 1935'te 
Türkiye nüfusu 16.157.450 idi, ki bunun 
15.838 673’ünü Müslümanlar oluşturmak
taydı. Nüfusun geri kalanının dinsel analizi 
ise şöyleydi: 1 2 5 .0 4 6  Rum -O rtodoks, 
78.730 Yahudi, 44.526 Gregoryen Ermeni, 
32.155 Katolik, 8486 Protestan, 4725 Hı
ristiyan, 559 dinsiz ve 12.965 diğer.31 1935 
senesinde ülkede en çok konuşulan dili 
13.899.073 kişiyle Türkçe oluştururken, 
1.480.246 kişiyle Kürtçe ikinci sırada yer 
alıyordu. Buna ek olarak 153 .687  kişi 
Arapça, 108.725 kişi Yunanca, 91.972 kişi 
Çerkezce, 63 .253 kişi Lazca, 57 .599 kişi 
Ermenice, 57.325 kişi Gürcüce, 42.607 kişi 
Ladino, 32.661 kişi Pomakça, 29.065 kişi 
Boşnakça (bunlardan 4452’si bu dilin Sırp 
ve Hırvat varyasyonlarım konuşmaktaydı), 
22.754 kişi Arnavutça, 18.245 kişi Bulgar
ca, 15.615 kişi (Kırım) Tatarca, 12.424 kişi 
İspanyolca, 10.099 kişi Abhazca, 7855 kişi 
Romence, 5381 kişi Fransızca, 5047 kişi 
Almanca, 4810 kişi Rusça, 4633 kişi İtal
yanca, 4369 kişi Sırpça, 2053 kişi Farsça, 
1482 kişi İngilizce ve 885 kişi ise Lehçe 
konuş maktaydı.3 2

Öyleyse soru, Türkiye’nin farklılıkları
nın ve Kemalist milliyetçiliğin otuzlarda 
nasıl buluşacağıydı. Burada otuzlardaki 
Türk milliyetçiliği ideolojisinde Önemli 
bir role sahip olan ırk unsurunun, devle
tin otuzlardaki uygulamalarında merkezi 
bir yer tutmadığını görürüz. Hükümet 
Türklüğün işareti olarak Türk diline 
odaklanmıştı. Bunu gösteren açık bir ör
nek, otuzlardaki “Vatandaş Türkçe Konuş 
Kampanyasüydı,
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VATANDAŞ TÜRKÇE KONUŞ)

Tıirh Tarifi Tezi ve dil anlaştırmasının ya
ra ttığ ı coşk u  zirvesin deyk en , 1 5 2 8  
Ocak’ında başlatılan ancak daha sonra za
yıflayan “Vatandaş Türkçe Konuş" kam
panyası da yeniden ivme kazandı, (Heyd; 
30). Kampanya 1931-32’de, Türkiye’nin 
ikinci büyük şehri İzmir’de yaşayan Ya
hudilerin gayretiyle atağa kalktı, Rumla 
rın ve Ermenilerin gidişinden sonra tz- 
midin tek gayrimüslim cemaati olarak Ya- 
hudiler kalmışlardı. Bunlar nüfusunun 
yüzde onundan fazlasını oluşturdukları 
şehrin ekonomik hayatında da nispeten 
geniş pay sahibiydiler. Dahası, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) İzmir’de 
popüler bir parti olarak ortaya çıktıgL 
1930  seçim leri sırasında Yahudiier bu 
partiye tam destek vermişlerdi. Tüm bun
lar, İzmir’de kendilerine karşı yöneltilen 
milliyetçi bir husum ete yol açm ıştı,33 
Şimdi, buradaki Yahudiier tarafından des
teklenen “Türkçe Konuş" kampanyası, 
kendilerine karşı yönelen antipatiyi azalt
mak için tutulan bir yol gibiydi. İzmir’de
ki Amerikan Konsolosu Geoıge W. Perry 
şehrin Yahudi cemaati lideri Emanuel Si- 
di’nin “Türkçe Konuş” kampanyasıyla il
gili görüşmesini şöyle aktarır:

Hareket yaklaşık bir yıl önce, bir grup 
genç Yahudi aydını tarafından sessizce, 
önce Milas’ta, daha sonra da İzmir’de 
başlatıldı ve şimdi tüm ulaşa yayıldı. Ha
reketin biricik gayesi, Yafutdt liderleri 
için kamusal yaşamda daha büyük /irşat
ların kapısını açmaktır: Bu belki, Bizans 
împaratortuğu’nun çöküşünden sonra, 
[...] Yahudi ticaret gücünün kabul görme
sine benzetilebilir. [Sidi] 'Bunu başara
mazsak’ diye açıkladı, ‘göç etmek zorun
da kalacağız.’3*

1933 yılında, İstanbul’un etkili gazetesi 
Valıifin başyazarı Mehmet Asım, Sidi’nin 
sözlerine dikkat çekti. Asım, Türkiye’deki 
Yahudilerin “Türk dili, kültüm ve görüş

leri ile” kaynaştırılması gerektiğini yazdı. 
Rumların ve Ermenilerin aksine, Yahudi- 
ler Türk rejimine sadakatsizlik etmemiş
lerdi, Eski Osmanlı rejiminden kalan mi
ras o ulan Türkleıden ayırıyor gibi gözük
se de, laik Türk Cumhuriyeti’nde böylesi 
bir dinî ayrılık için hiçbir sebep bulun
mamaktaydı. Mehmet Asım’a göre: “Mu- 
seviler, Türkler arasında etnik bir azınlık 
oiamazlar”dı.35

“Türkçe Konuş" kampanyasının en sa
dık yandaşlarından biri milletvekili Şeref 
Aykut’tu. İlginçtir, Aykut, TBMM’d e, ge
niş bir Yahudi cemaatinin yaşadığı Edime 
ilini temsil ediyordu. 7 Haziran 1934’te 
TBMM’de yaptığı konuşmasında Yahudi
lerin “Türkçe konuşmadıkları yetmezmiş 
gibi, kendilerine ait olmayan bir dili be
nimse [dikler ini]’’ söyledi: "... bir gün ge
lecek Türk olduklarını öğrenecekler ve 
Türk ulusuna katıldıklarında, ne kadar 
mutlu olduklarını ve bu gururu kendi öz
lerinde bulamayacaklarını anlayacaklar”. 
Aykut, Yahudilerin kovulmasını veya da
ğıtılmasını değil, b ila k is ,  “ticaret alanında 
çok yetenekli olan bu insanların, Medeni 
Kanunumuz uyarınca Türklerle birleşme
lerini” istiyordu.36

Türk Yahudıleri Türkçe konuşmaları 
yolundaki beklentilere yavaş yavaş karşı
lık verdiler. Önce taşralı Yahudiier uyum 
gösterdiler. Şubat 1933'te, Kırklareli ha
hamı Moise Efendi ayinin sonunda cema
ate şöyle dedi: “Bugünden itibaren, yüce 
Türk ırkına ve içinde yaşadığımız büyük 
ülkenin uygar sahiplerine ait aziz dili ko
nuşmanızı rica ediyorum."37 Bursa Yahu
di derneği Uhuvet, “Dernek bölgesi için
de Türkçe’den başka bir dil konuşan" 
üyelerini para cezasına çarptırmaya karar 
verd i.38 Ardından Ankara Yahudıleri 
Türkçe’yi benimsediklerini açıkladılar.39 
Diyarbakır hahamı Uyas Efendi ise yıl so
nunda Doğu ve Güneydoğu illerine bir 
gezi düzenleyerek “Yahudıleri, yeni Ke
malist inanç altında vaftiz edilmeye çağır
dı”.40 Sonunda İstanbul Yahudileri de 23
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Kasım 1933'te, Türk dilinin yayılışım  
ilerletme kampanyasına katıldılar. Aslim
le olmaları durum unda Yahudiler için 
Türkleşmenin mümkün olduğunu ispat
lamak amacıyla kendisine Türkçe bir isim 
seçen  Yahudi aydını M unis Tekinaip  
(1883-1961), bu doğrultuda büyük çaba 
harcadı (Landau: 20).

“Türkçe Konuş” kampanyasının etkile
ri, Türkçe konuşmayan Müslünıanlar ara
sında da hissedildi. 1934 tarihli İngiliz 
diplomatik yazışmaları, Türkçe konuşma
dıkları gerekçesiyle Arapların, Çerkezle- 
rin, Girit Müslümanlarının ve Kürelerin de 

260 hedef alındığından söz ediyordu.41 “Türk
çe Konuş” kampanyası özellikle, geniş bir 
Müslüman ve Hıristiyan Arap cemaatini 
ve çok sayıda Rumca konuşan Girit Müs- 
tümamm barındıran Mersin şehrinde sert 
bir şekilde yürütülüyordu.42 Mersin’de, 
Türkçe konuşmayanlara yöneltilen antipa- 
ti öyle güçlûydü ki 1934 Temmuzu’nda 
yapılan bir Halkevi toplantısına katılan ba
zı gençler Türkçe konuşmayanların “dö
vülmesini ve yalnızca Türkçe konuşmaya 
zorlanmasını" talep etmişlerdi.43

1 9 3 5 ’te “Türkçe Konuş” kampanyası 
yeni bir ivme kazandı.44 CHP’nin Dör
düncü Kongresi’nde Başbakan İsmet İnö
nü'nün yaptığı ateşli bir konuşma yeni 
bir dalgayı canlandırdı. Başbakan söylevi 
sırasında, Türkiye’deki herkesin Türkçe 
konuşması gerekliliğini vurguladı: “Bun
dan sonra susmayacağız. Bizimle beraber 
yaşayan bütün vatandaşlar artık Türkçe 
konuşacaklar.”45 Bunu takiben Milli Türk 
Talebe Birliği (TMTB), Türkçe’yi halka 
açık yerlerde işitilen tek dil haline getir
meyi amaçlayan bir kampanya baş 1 attı. 
Gazeteler bu kampanyayı destekleyen 
ateşli yazılarla doldu; Türkçe konuşma
yanlar açıkça taciz edildi. Azınlıklar kam
panyaya Türkçe kullanımını daha da ge
liştirerek mukabele ederken, bu yeni dal
ganın baskısı en çok Yahu dile re yöneldi. 
Yahudi cemaati barındıran şehirlerin be
lediyeleri umuma açık yerlerde Türkçe

dışındaki dillerin kullanımım yasakladı
lar. “Türkçe Konuş” kampanyası Ata
türk’ün ölümünden sonra, kırklarda da 
devam etti (Bali: 281-287, 377-379).

________________ SONUÇ

Ayhan Aktar, Kemalistlerin ulusa ilişkin 
fikirlerinde Gökalp’ten ayrıldıklarını sa
vunur. Gökalp, Türk ulusunun ortak pay
daları olarak dine, ahlaka, estetiğe ve top
lumsallaşmaya vurguda bulunurken, Ke- 
malisder Türklüğün temelinde yatan un
sur olarak yüzlerini etnisiteye dönmüşler
dir (Aktar, 60-66, 103-108; Balı; 502-503; 
Parla, 1 7 6 -2 2 1 ). Erik Zurcher, Kema
lizm’in gönüllü seçime veya sosyalleşme
ye değil, doğuştan gelen kültür, dil ve ül
küye dayanan “organik kültür” fikrinin, 
Gökaîp’in gönüllü Türklük düşüncesin
den kopuş anlam ına geldiğini ekler 
(Zurcher: 179). Ancak bu durumda bile, 
rejimin “Vatandaş Türkçe Konuş" kam
panyasında özellikle Yahudi 1 e re ve Müs
lüman azınlıklara karşı takındığı asimilas- 
yoncıı tavır, Türk milliyetçiliğinin ideolo
jisi her ne kadar ırk üzerine odaklanmış 
olsa da, bunun yönetimle azınlıklar ara
sındaki etkileşimde nihai bir rol oynama
dığım göstermektedir. Dolayısıyla Türki
ye’nin yakın siyasî coğrafyası olan Balkan
larda ve Avrupa'da iki dünya savaşı arası 
dönemde Yahudiler ırkî olarak izole edi
lirken, Cumhuriyet bunları Türk olarak 
kabul etmeye hazır görünmekteydi.

Devletin otuzlardaki milliyetçilik uygu
lamaları, ırkm ulus ile eşanlamlı olduğu 
19. yüzyıldaki geleneksel tavrı hatırlatı
yordu, 20. yüzyılın başlarında Nazizm ve 
diğer ırkçı ideolojiler, biyoloji, genetik, şe
cere ve fiziksel özellikler gibi kıstasları 
kullanarak ırk terimini dönüştürdüler. Irk 
ve milliyetin eşanlamlı olarak kullanıldığı
Türk Tarih Tegi’nde ve Güneş Dili Teori- 
sî’nde görebileceğiniz ırk fikri de bu d ur. 
Ancak, Türk devletinin “Türkçe Konuş”
kampanyası gibi günlük uygulamaları he-



1 9 3 0 ' L A B D A  T Ü R K  M İ L L İ Y E T Ç İ L İ Ğ İ M D E  I R K ,  D I L V i  E T M I S I T E

saba katıldığında, ırk terimiyle kastedile
nin bu terimin 20. yüzyıldaki anlamından 
ziyade 19, yüzyıldaki çağrışımlarına yakın 
olduğu görülür Otuzlar Türlöyesi’nde ırk, 
biyolojik değil de “milli” bir topluluğa 
gönderme yapıyordu. Doğrusu, Kemalist- 
lerin kafasında bu tabii ki değişmez ve ka
ti bir kategoriydi. Ama nihayette dil tara
fından belirlenen bir cemaate işaret et
mekteydi. Bu durumda Türk milletine ve 
dolayısıyla \ urk ırkına dahil olduğu dü
şünüler um nüfusun Türkçe konuşması 
arzulanmakta ve gerekli görülmekteydi. 

Görünen odur ve “Vatandaş Türkçe

Konuş" kampanyası örneği de İşaret et
mektedir ki, dil-üzerinden-millet tarnmt 
fikri otuzlu yıllarda Türklüğün temel 
paydalarından birisi olarak ortaya çık
mıştır. Bu durum ülkedeki Türkçe ko
nuşmayan gruplar açısından sorun arz 
etmekteydi, Türkiye Devleti tüm bunla
rın Türk dilini benimseyerek asitnile ol
malarını arzulamaktaydı. İşte bu nedenle 
ileride, dil-üzerinden-millet tanımı ve ay
rıca Türk ırkı ile Türk dilinin örtüş meşi
nin ülkenin demografik çeşitliliğiyle ça
tışması kaçınılmaz görünüyordu. O 
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