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CUMHUR‹YET DEVR‹ TÜRK fi‹‹R‹NDE 
ESK‹ TÜRK TAR‹H‹NE YÖNEL‹fi‹N KAYNAKLARI

A. Mecit CANATAK*

ÖÖzzeett
Türk tarihinin her dönemi, Türk fliirine konu olmufltur. Örne¤in Os-

manl› tarihi, bafllang›çtan II. Meflrutiyet y›llar›na kadarki Türk fliirindeki tarih
teminin büyük bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. II. Meflrutiyetten sonra ve özellikle
Cumhuriyet dönemi Türk fliirinde ise, Osmanl› tarihinin yan› s›ra ‹slâm öncesi
Türk tarihi de ifllenmektedir. Bu fliirlerde, Türklerin kurduklar› ilk medeniyet-
ler, yaflad›klar› co¤rafyalar, devlet adamlar› ve isimleri destanlaflm›fl halk kah-
ramanlar› ele al›n›r. Devrin flairleri, baz› siyasî ve sosyal olaylar sonucu toplu-
mun yaflad›¤› ink›raz psikolojisi ve maziye özlem duygular›yla bu temalara yö-
nelmifllerdir. Bunun yan› s›ra Atatürk ink›laplar›, devrin önemli ideolojilerinden
olan Türkçülük düflüncesi, Türk Tarih Tezi ve ilk defa haz›rlanan tarih ders ki-
taplar› gibi belli bafll› etmenler, flairleri Türklerin eski tarihlerine ait konular› fli-
irlerinde ifllemeye yönlendirmifltir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr: Tarih duygusu, maziye özlem, Cumhuriyet devri
Türk fliiri, Eski Türk Tarihi, tarih çal›flmalar›, Türkçülük

GGiirriiflfl
Genel olarak her kültürel ve sosyal içerikli oluflumun arka plan›nda siyasî ve-

ya tarihsel bir olay yatar. Bu siyasî ve tarihî olaylar, tarihsel temalar hâlinde fliir kül-
türünde de yer al›r. Cumhuriyet devri Türk fliirinin temalar› içerisinde önemli bir yer
tutan Eski Türk tarihinin de böyle bir zemini vard›r. Bu çal›flmam›zda Cumhuriyet
devri Türk fliirinde Eski Türk tarihine yöneliflin kaynaklar›, sosyal ve siyasi zemini ele
al›nacakt›r.

fiiir, özellikle ilk ça¤lar için tarihin önemli kaynaklar›ndan birisidir. Zira en il-
kel kabile ve toplumlarda bile önce fliirle anlat›m söz konusuydu. Milletlerin tarihle-
rini anlatan ilk eserler olan destanlar›n bu konuda önemli bir görev üstlendiklerini
söyleyebiliriz. Ça¤lar boyunca dilden dile aktar›l›p gelen destanlar›n büyük bir k›sm›
tarihî hâdiseleri tasvir ederler ve tarihe ›fl›k tutarlar. Destanlar›n flekil aç›s›ndan man-
zum olduklar›n› göz önüne alarak tarih yaz›m›n›n fliirle bafllad›¤›n› söylemek müm-
kündür. 

Tarihî olaylar do¤u ve bat› toplumlar›nda her ça¤da sanat›n konusu olmufltur.
Bilindi¤i gibi Arap edebiyat›nda ‹slâmiyetten önce ve ‹slâm›n ilk as›rlar›nda savafllar
veya muharebeler etraf›nda söylenen ve ço¤u zaman flairi bilinmeyen kasideler mev-
cuttur. Avrupa’n›n birçok edebiyat›nda da vak’an›n meydana gelifli esnas›nda veya
daha sonraki y›llarda söylenen ve yaz›ya aktar›lan manzumelerin varl›¤› bilinmekte-
dir. Homeros, Corneille, Stendhal, Hugo ve burada ismini saymad›¤›m›z pek çok sa-
natç›, harpler karfl›s›ndaki heyecanlar›n› ve tan›k olduklar› baz› toplumsal olaylar›
farkl› edebî flekillerle dile getirmifllerdir. Bunlara ilâve olarak ‹lyada, Niebelungen ve
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Roland destanlar› gibi, vak’an›n üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra kaleme al›-
nan destanlar da vard›r. 

Türk destanlar›n›n da bu konuda tarih çal›flmalar› ad›na önemli bir eksikli¤i
giderdi¤i ve tarihin ilk belgelerinden olduklar› söylenebilir. Bunun yan› s›ra eski Türk
yaz›tlar›n›n birçok yerinde, savafllardan bahsedilir. Söz gelimi Vezir Tonyukuk, Türk
devletinin nas›l parçaland›¤›n› ve birli¤in tekrar nas›l sa¤land›¤›n›, bu u¤urda yap›-
lan mücadeleleri anlat›r.

Her ne kadar modern tarih anlay›fl›ndan uzak olsa da, bu e¤ilim Türk edebi-
yat›nda gerek Divan fliirinde gerekse Halk fliirinde, Battalnâmeler, Gazavatnâmeler,
Yusuf K›ssalar›, ‹skendernâme, Hüsrev ü fiirin, Behrâm-› Gûr, Köro¤lu gibi, konula-
r›n› millî hayattan alan manzum halk hikâyeleri, destan ve mesnevî naz›m türleri flek-
linde ortaya ç›kar. Divan ve Halk flairleri ayr›ca, halk›n muhayyilesinde yer etmifl Fa-
tih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi devlet adamlar› ile IV. Murad’›n Ba¤dat
seferinde büyük kahramanl›k gösteren Genç Osman gibi kahramanlar için manzume-
ler yazm›fllard›r.1 Bu tür eserler modern anlamda tarihî duyguyu yans›tsa da olayla-
r›n toplum üzerindeki tesirini ve toplumun bu olaylar karfl›s›ndaki his ve heyecan›n›
dile getirmeleri aç›s›ndan dikkate de¤erdir.

Türk edebiyat›nda tarihî duygunun bütün yönleriyle ve modern anlamda gö-
rülmesi ise siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda birçok de¤iflimin yafland›¤› Tanzimat
dönemine rastlar. Tanzimat›n ilân›yla sistemleflen ve yeni bir boyut kazanan Bat›l›lafl-
ma çabalar› 1860’tan sonra edebiyata da yans›r. Edebiyat›m›z›n yeni tan›flt›¤› gazete,
roman ve tiyatro gibi türler Bat›l›laflmay› Türk halk›na tan›t›rlarken, bat›l› bir bak›fl
aç›s›n› getirmek suretiyle yeni bir nesil de yetifltiriyorlard›. Bu dönemde devletin içe-
risinde bulundu¤u vahim durum, y›k›lma tehlikesinin oluflturdu¤u infial ve bat›l› ro-
mantiklerin tesiri, edebiyatç›lar›m›z›n, bilhassa flairlerimizin dikkatini tarihe yöneltir
ve tarih duygusunun oluflmas›na vesile olur. Dolay›s›yla, Tanzimata kadar Türk ede-
biyat›nda manzum olarak tarih temal› birçok eser kaleme al›nm›fl olmakla birlikte,
modern anlamda tarihin edebiyat›m›zda ele al›n›fl›n›n bu dönem ile bafllad›¤›n› söy-
leyebiliriz. Nitekim Ömer Faruk Akün Abdülhak Hâmid’in “Fatihi Ziyaret” manzu-
mesiyle ilgili yaz›s›nda konuyla ilgili olarak flunlar› söyler:

“Eski edebiyatta tarihle ilgili fliir ancak s›rf bir tarih olmak gayesiyle yaz›lan
eserlerde yer al›r. Bunlar, tarih eserinin manzum olarak kaleme al›nm›fl olmas› dolay›-
s›yla, fliir kadrosu içerisinde görülen veya mensur bir tarih eserinin içine tarihçinin yer
yer serpifltirdi¤i parçalard›r. Eski fliirimizde tarih temini ancak bu kadrolar içerisinde
bulabiliriz. Fakat bu örneklerde, herhangi bir tarih konusu etraf›nda serbest tahassüs-
lerini ifade eden bir flair tavr› ile de¤il, vakalar› manzum anlatmas›n› bilen yahut nes-
rindeki ifadeyi manzum parçalarla süsleme¤e de¤er veren eski tarihçinin tekni¤i ile
karfl›lafl›r›z. Edebiyat›m›zda tarihin müstakil bir tem hâlinde fliire giriflini Tanzimat’tan
sonraki devrede görmek mümkün oluyor. Fakat bu devrede de tarih, fliirimize tam bir
genifllik ve zenginlikle girmez. 1908 Meflrutiyetine kadar gelen safhada tarih temi
mahdut ve muayyen bir repertoire içinde kalmaktad›r.”(Akün, 1956, 62-63). 

Ancak Akün’ün bahsetti¤i bu kadro ço¤u zaman Osmanl› Devleti’nin yüksel-
me devirleri etraf›ndad›r. Bu yönelifl, gerek siyasî gerekse edebî cephesiyle Türk siya-
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1 Ataî’nin Günefl Kasidesi, Ahmed Pafla’n›n Kerem Kasidesi ile Halk flairlerinden Keflfî’nin, ‹z-
nikli Derunî’nin ve Hakî’nin Selimnâmeleri burada isimlerini sayabilece¤imiz bu tür eserler-
den sadece bir kaç›d›r. Konuyla ilgili, Eski Türk edebiyat›nda kaleme al›nan manzum eserler
için bkz. Çelebi, 1953, 28-30; Öztelli, 1976, 22-23, Levend,, 1956, 22-38.

                                         



sî tarihini ve edebiyat›n› derinden etkileyen ve Türk tarihine hayranl›kla birlikte bü-
yük bir sevgi duyan Nam›k Kemal ile bafllar. Devletin kurtuluflunu sistemli bir tarih
heyecan›n›n oluflmas›nda gören, tarih ilminin insan zekâs›n›n ve muhayyilesinin ge-
liflmesine katk›s›na dikkat çeken Nam›k Kemal, Evrâk-› Perîflan(1872-1873) isimli ese-
rinde yer verdi¤i Selahattin Eyyubî, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim bi-
yografilerinin yan› s›ra, Devr-i ‹stilâ(1867), Barika-i Zafer(1872) ve Osmanl› Tari-
hi(1888) adl› eserleri ile bir tarih düflüncesi oluflturur.2 Nam›k Kemal’in söz konusu
eserlerinin tesiriyle bu devirde ve edebiyat›m›z›n sonraki dönemlerinde fliirin yan› s›-
ra hemen hemen edebiyat›n bütün türlerinde Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan
Selim gibi kahramanlar yer alm›flt›r. Hatta Millî Mücadele baflta olmak üzere, ülkenin
içinde bulundu¤u zor dönemlerde vatan, millet ve tarih duygusunun oluflumunda
Nam›k Kemal’in tesirinin oldu¤unu söyleyebiliriz.

Tanzimattan günümüze kadar, bu tesirin sonucu olarak baflta Yavuz Sultan
Selim ve Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Selçuklu hükümdar› Alp Arslan, Osman
Gazi ve Orhan Gazi gibi Türk tarihinde isim yapm›fl devlet adamlar› edebiyat›m›z›n
konusu olmufltur. Türk edebiyat›n›n Tanzimattan Cumhuriyete kadar olan dönemle-
rinde, Selçuklu ve Osmanl› tarihlerine karfl› genel bir ilgi ve e¤ilim olmas›na ra¤men
Eski Türk tarihine ciddi anlamda bir yöneliflin olmad›¤› görülür. Oysa devrin tarihçi-
lerinin konuyla ilgili gelifltirdikleri literatürün daha genifl kapsaml› oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Tarihçiler, Tanzimat›n getirdi¤i modernleflme çabalar›, Türk tarih anlay›fl›n-
daki de¤ifliklikler, 19. asr›n sonlar›nda Orta Asya ve Hindistan’daki birçok ‹slâm ül-
kesinin Avrupa devletlerinin sömürgesi alt›na girmesinin Türk kamuoyunda meyda-
na getirdi¤i infial ve esaret alt›na giren Türkleri kurtarma arzu ve heyecan›n›n netice-
si olarak Orta Asya’daki Eski Türk kavimlerinin tarihlerine yönelmifllerdir. Bunun so-
nucu olarak Leon Cahun’un Türk ve Mo¤ollardan bahseden Introduction L’Histoire
de L’Asie (1896), Müflir Süleyman Pafla’n›n Târih-i Âlem (1876) ile Bursal› Mehmet
Tahir’in Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri (1911) isimli eserleri yay›mlan›r. Fikir
tarihindeki bu zengin yönelifle ra¤men, Cumhuriyet y›llar›na kadar Eski Türk tarihi-
nin edebiyat eserlerinde çok az yer ald›¤›n› söylemek mümkündür. 

Cumhuriyetten önce edebiyatç›lar›m›z›n tarihî konulara yönelmelerinde dev-
letin veya toplumun siyasî anlamda bir çöküfle maruz kalmas›n›n rolü büyüktür. Ni-
tekim sanatkârlar toplumsal tatminsizliklerin yafland›¤› böyle devirlerde, bu tatmin-
sizli¤i gidermek, güç kazanmak için tarihin görkemli devirlerine giderler ve büyük
flahsiyetleri model olarak seçerler. Cumhuriyet devrinde de ayn› e¤ilimin var oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. Zira Cumhuriyet dönemi, siyasî Türk tarihi cephesiyle oldu¤u ka-
dar, edebiyat ve kültür hayat› aç›s›ndan da büyük de¤iflimin yafland›¤›, büyük bir
zenginlik ve çeflitlili¤in bütün boyutlar›yla hissedildi¤i bir tarihsel kesittir (And›,
2000, 42). Nitekim Cumhuriyetten itibaren, özellikle, 1930’dan sonra ‹slâmiyet öncesi
Türk tarihine önemli bir yönelifl göze çarpar. Bu devirdeki toplumsal ve kiflisel psiko-
lojilerin yan› s›ra Eski Türk tarihine ait tarihsel duygunun oluflumunu sa¤layan siya-
sî, sosyal ve kültürel sebepleri flöyle s›ralayabiliriz:
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2 Nam›k Kemal’in tarih sevgisi için bkz. Kaplan, 1954, 71-82. Nam›k Kemal’in Evrâk-› Periflan’›
yukar›da bahsi geçen üç hükümdar›n hâl tercümelerinden ibarettir. Nam›k Kemal, Devr-i ‹s-
tilâ’da Sultan I. Osman’dan Kanunî Sultan Süleyman dönemine kadar var olan yükselme
devri padiflahlar›n› tan›t›r ve Fatih’in kahramanl›¤› üzerinde durur. Barika-i Zafer’de de Fa-
tih’in kahramanl›¤› anlat›l›r. Osmanl› Tarihi’nde ise kendisine kadar yaz›lm›fl olan Osmanl›
tarihlerini tenkit eder ve tarih ilminin önemine dikkat çeker. Nam›k Kemal’in söz konusu
eserlerinin ilk neflirleri için bkz. Akün, 1976, 5; Pala, 1989, 1-5.

                                          



-Türkçülük hareketi.
-Tarih çal›flmalar›.
-Atatürk ink›lâplar›.
-‹stiklâl Savafl›n›n destanî ve millî havas›. 
-Bütün dünya ekonomileri ile birlikte Türk ekonomisini de derinden etkileyen

‹kinci Dünya Savafl›.
-Rusya’n›n Türkiye üzerindeki politikalar›n›n yans›mas› olarak güçlenen sos-

yalist hareket. 
-Rumlar›n adadaki Türkler üzerinde bask›lar›n› artt›rmalar› sebebiyle yüz y›-

l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türk kamuoyunu meflgul eden K›br›s meselesi. 
-Birleflmifl Milletlerin kararlar› çerçevesinde Kore’ye Türk askerinin gönderili-

flinin oluflturdu¤u atmosfer ve bunun neticesi olarak flairlerin bu co¤rafyada kurulan
medeniyetler ve bu medeniyetleri kuran devlet adamlar›na ve kahramanlara duy-
duklar› sevgi.

Ancak bütün bunlarla birlikte iki temel kültürel ve siyasî faaliyetin Eski Türk
tarihine yöneliflte di¤erlerine göre daha fazla ilham kayna¤› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bunlar:

1. Türkçülük Hareketi

2. Tarih Çal›flmalar›(Türk Tarih Kurumu ve Tarih Ders Kitaplar›)

11--TTüürrkkççüüllüükk HHaarreekkeettii::

Cumhuriyet devrinde flairlerin tarih duygular›na kaynakl›k eden en önemli iki
unsurdan birinin Türkçülük ak›m› oldu¤unu söyleyebiliriz. Türkçülük, Tanzimat’tan
sonra sistemli bir yap›ya bürünen ve böylece devletin önemli politikalar›ndan biri
olan Bat›l›laflma içerisinde, “kendini arama” ve “kendine gelme” çabas› olarak beli-
rir.3 Bunun yan› s›ra birçok milliyetçilik ak›m› gibi Türkçülük de dil ve tarih gibi kül-
türel alanlardaki araflt›rmalarla bafllar. Tanzimat döneminde dil sahas›nda fiinasi’nin,
edebiyatta Ziya Pafla’n›n, sözlük alan›nda fiemsettin Sâmi ve Ahmet Vefik Pafla’n›n
çal›flmalar› Türkçülük duygusunun uyan›fl›nda önemli merhalelerdir(Sar›nay, 2000,
251).  Bütün bunlarla birlikte bu dönemde birçok Avrupal› tarihçi Türklü¤e dayal› bir
tarih yaz›m›na koyulur. Hatta Avrupal› oryantalistlerin Türk tarihi ile ilgili bulgula-
r›, devrin önemli bir siyasal hareketi konumundaki Jön Türkler baflta olmak üzere,
baz› çevrelerinin Türklü¤ün geçmifli ile ilgilenmeleri için esin kayna¤› olur. Macar
Türkolog Vambery(1852-1913), Türklerin Turanî ›rktan olduklar›n› öne sürer. Frans›z
flarkiyatç› Leon Cahun(1841-1900) ise Türklerin dünya uygarl›¤›na katk›lar› üzerinde
durur. Polonya as›ll› Mustafa Celalettin Pafla(Constantin Borzcki(1826-1875) da
1867’de yay›mlanan, çok tan›nan kitab› Les Turcs Anciens et Modernes’de Türklerin
›rksal özelliklerini konu edinir. Bunlar›n yan› s›ra birçok Osmanl› tarihçisi, Türklerin
kökenlerini ve ‹slâm öncesi tarihlerini ele alan eserler verir. 
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3 Oba, 1995, 11. Türkçülü¤ünün tarihsel geçmiflini ve geliflimini çok daha gerilere götürmek
mümkündür. Nitekim tarih ve kültürümüzün ilk yaz›l› belgeleri olan Göktürk Yaz›tlar›’nda
Türk boylar›n›n milliyet duygusuna sahip olduklar› görülür. Hatta s›k s›k Türklerin birlik ve
beraberli¤inden bahsedilir. Yine Kaflgarl› Mahmut’un Divân-› Lügati’t-Türk isimli eserinde
Türk toplumunun yaflay›fl fleklinden bahsedilir. As›l itibariyle eserin isminde “Türk” kelime-
sinin yer almas› da dikkat çekicidir. Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür.

                              



Osmanl› Devleti içerisindeki Türkçülük veya Türk milliyetçili¤i fikrinin, ‹slâm
ümmetçili¤i ve Osmanl›c›l›ktan tevarüs etti¤ini söyleyebiliriz(Sar›nay, 2000, 250). Ni-
tekim, Türkçülük, birçok millet ve dinden oluflan, ancak yüzy›l›n bafllar›nda da¤›lma
dönemini yaflayan Osmanl› Devleti’ni kurtarmak ve yaflatabilmek için düflünülen ça-
relerden biri olarak ortaya ç›kar. Bu düflünce, özellikle Rusya’dan gelen muhalif
Türkçü ayd›nlar›n giriflimleriyle h›z kazan›r ve II. Meflrutiyet y›llar›ndan itibaren der-
nekleflerek siyasî bir cereyan hâline gelir. Türkçülük ak›m›n›n sistemli bir yap›ya bü-
ründürülmesinde en önemli görevi Gökalp’›n da konuyla ilgili yaz›lar›n› yay›mlad›-
¤› Türk Yurdu (1911) dergisi üstlenir. 1908’de kurulan Türk Derne¤i’nden bayra¤›
devralan Türk Yurdu Derne¤i’nin yay›n organ› olan bu dergi, Türk milliyetçili¤inin
genifl kitlelere tan›t›lmas› ve ulaflt›r›lmas› noktas›nda önemli bir misyon üstlenir. 

Bu y›llarda Türkçülük hareketi dil ve edebiyatta da varl›¤›n› hissettirir. Sela-
nik’te yay›m hayat›na bafllayan Genç Kalemler(1910) mecmuas›nda bafllayan, edebi-
yat›n millîleflmesinde önemli bir kilometre tafl› olan Yeni Lisan hareketinin dilde
Türkçülü¤ün yayg›nlaflt›r›lmas›nda büyük pay› ve eme¤i oldu¤u söylenebilir. Türk
kavimleri üzerinde tetkiklerde bulunan Ziya Gökalp’›n “Turan”4 manzumesi yine bu
dergide yay›mlan›r. Mehmet Emin Yurdakul’un eserlerinde ›srarla Türk ismini kul-
lanmas› da söz konusu hareketin edebiyat ve sanatla iliflkisi noktas›nda bir örnek tefl-
kil etmektedir. Hareketin h›z kazanmas›nda rol oynayan bir baflka husus, Osmanl›la-
r›n S›rplar ve Bulgarlar gibi Türk olmayan unsurlar›n›n ayr›l›kç› milliyetçi hareketle-
re giriflmeleridir 

Bütün Türk dünyas›n›n birlikteli¤ini amaç edinen Turanc›l›¤›n da temellerinin
bu dönemde at›ld›¤› söylenebilir. Nitekim ‹ttihat ve Terakki iktidar› y›llar›nda Orta
Asya’da yaflayan Türklerle Anadolu aras›nda bir ba¤lant› kurulmaya çal›fl›ld›¤› iddia
edilir(Behar, 1996, 65). Ziya Gökalp ve Köprülüzâde Mehmet Fuat baflta olmak üzere
devrin birçok fikir adam› taraf›ndan benimsenen bu hareketin(Türkçülük-Turanc›l›k)
etkisiyle II. Meflrutiyet ve Balkan savafl› y›llar›nda Türk tarihinin ilk devirlerine ait ta-
rihî ve destanî kahramanlar edebiyat›n konusu hâline gelir.5

II. Meflrutiyet ile birlikte siyasallaflan Türkçülük ak›m›, Cumhuriyet devrinde
hem siyâsî hem de kültürel alanda, çeflitli kurum ve faaliyetleri ile birlikte geliflimini
sürdürür ve kimi zaman Turanc›l›k fleklinde görülür. As›l itibariyle Anadolu’da art›k
Misâk-› Millî ile paralellik arz eden, onunla at bafl› yürüyen bir Türkçülükten bahse-
dilebilir. Hatta bu tarihlerde Türkçülü¤ün yerine Anadolu milliyetçili¤i fleklinde or-
taya ç›kan bir oluflum da söz konusudur. Bu siyasî ve kültürel geliflimin sonucu ola-
rak, 1930’larda yay›mlanan Ats›z Mecmua, Ergenekon, Tanr›da¤, Türk Amac› gibi
dergilerde Eski Türk tarihine ait kadroyu konu edinen birçok manzume yay›mlan›r.
Fuat fiükrü(Dilbilen)’nün Turan ve Türkler (1931) isimli hacimli ve birçok fliirden olu-
flan manzum eseri bunu örnekler niteliktedir. Sonraki y›llarda da özellikle yukar›da
bahsetti¤imiz ‹kinci Dünya Savafl›n›n kamuoyunda uyand›rd›¤› infial ve bunun so-
nucunda oluflan millî duygular tarihî duygunun oluflmas›na ve Eski Türk tarihine yö-
nelifle kaynakl›k eder. Söz konusu y›llarda resmî çevrelerin destek ve takdirleri ile
Türkçülük faaliyetleri daha da h›z kazan›r ve bunun sonucu olarak Türkçülü¤ün
önemli savunucular›ndan Nihal Ats›z baflta olmak üzere Orhan Seyfi Orhon, Yusuf
Ziya Ortaç, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir ‹nan, Cemal O¤uz Öcal, Fethi Teveto¤lu
ve Ali Haydar Yeflilyurt gibi birçok flairin siyasî yaz›lar›n›n yan› s›ra fliirleri de Ç›na-
ralt›, Gök-Böri, Kopuz ve Bozkurt gibi mecmualarda yay›mlan›r. Gerek siyasî çal›fl-
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4 Bu fliir için bkz: Tansel, 1989, 5.
5 Özellikle Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün siyasallaflmas› noktas›nda önemli hizmetleri oldu¤u-

nu söyleyebiliriz. Gökalp’in Türkçülük düflüncesi için bkz: Köseo¤lu, 2005.

                                          



malar› gerekse kültür ve edebiyat alan›nda verdi¤i eserleri ile devrin Türkçü hareke-
tinin en önemli simalar›ndan biri olarak kabul edilen Nihal Ats›z’›n Baflbakan Rüfltü
Saraço¤lu’na hitaben, Türkiye’de gittikçe güç kazanan sosyalist faaliyetler hakk›nda
kaleme ald›¤› iki mektubu Orhun mecmuas›nda yay›mlan›r (15 Mart-15 Nisan 1944).
Bu geliflmeden sonra dergi kapat›l›r, Ats›z’›n ö¤retmenlik görevine son verilir ve tu-
tuklan›r. Savafltan sonra genel olarak siyasî anlamda Türkçülük faaliyetlerinde bir
azalma görülmekle birlikte, sanat alan›ndaki çal›flmalar devam eder.6

22--TTaarriihh ÇÇaall››flflmmaallaarr›› ((TTüürrkk TTaarriihh KKuurruummuu vvee TTaarriihh DDeerrss KKiittaappllaarr››))::

Cumhuriyet devrinde flairlerin Eski Türk tarihine yönelifllerinde ilham kayna-
¤› olan bir di¤er faaliyet alan› da tarih çal›flmalar›d›r. Yeni bir rejimin kuruldu¤u, bir
milletin yeniden flekillendi¤i ve bu u¤urda birçok ink›lâb›n yap›ld›¤› Cumhuriyetin ilk
dönemi, yeni devletin tarih telâkkisinin tart›fl›ld›¤›, buna ba¤l› olarak dikkatlerin Orta
Asya Türklü¤üne, Anadolu ve Ön Asya’da kurulan medeniyetlere çevrildi¤i y›llard›r.
Bilindi¤i gibi bat›l› devletler, Birinci Dünya Savafl›n›n hemen sonras›nda, Türklerin
Avrupa ve Anadolu’da oturmaya haklar› olmad›¤›n› savunarak, bu topraklarda ken-
dilerine pay ararlar. Söz gelimi, Anadolu’da kurulan ilk medeniyetlerden olan Sumer-
lerin Macar; Hititlerin ise Alman oldu¤u ileri sürülmüfltür(Özçelik, 1999, 187). Nitekim
Afet ‹nan bir hat›ras›nda, ‹stanbul Frans›z K›z Lisesi’nde ö¤renci iken bir co¤rafya ki-
tab›nda Türklerin “Secondaire”, yani ikinci derece bir ›rka mensup olduklar›n› ifade
eden bir yaz› ile karfl›laflt›¤›n› söyler. Ayn› flekilde yine Frans›zlar›n tarih kitaplar›nda
Türklerin medeniyet alan›ndaki eserlerine hiç yer verilmemesi ‹nan’›n dikkatini çeker.
Afet ‹nan bu durumu Mustafa Kemal’e iletir ve endiflelerini dile getirir. Atatürk de bu
iddialar üzerinde meflgul olmak gerekti¤ini söyler(Çoker, 1983, 1). Bunun yan› s›ra
Avrupa kamuoyunda Türklerin sar› ›rktan olduklar›, medeni kabiliyet ve istidattan
yoksun olduklar›na dair iddialar dolaflmaktad›r.7 Bütün bu iddialar› yok etmek, Ana-
dolu’nun gerçek sahiplerinin Türk ve bu topraklarda ilk medeniyet kuran milletin de
Türk oldu¤unu ispat etmek ve Avrupa devletlerinin Türkler hakk›ndaki yanl›fl ve ta-
rafl› telâkkilerini düzeltmek amac›yla Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle tarih
çal›flmalar› bafllat›l›r.8 As›l hedef yeni bir tarih tezi oluflturarak, Türklerin dünya tari-
hindeki gerçek yerini ve dünya medeniyetlerine hizmetlerini gün ›fl›¤›na ç›karmakt›r. 

Mustafa Kemal’in öncülü¤ünde bafllayan tarih çal›flmalar› 1928-1929 y›llar›
aras›nda sonuç vermeye bafllar, hatta baz› çal›flmalar notlar hâlinde bas›l›r(Behar,
1996, 96). Türk Ocaklar›n›n kapat›lmas›ndan hemen önce, Nisan 1930’da Türk Oca¤›
Türk Tarih Heyeti kurulur. Bir ay sonra da Türk Ocaklar› kapat›l›r.  Ancak yaklafl›k
bir y›l sonra, Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulur. Ard›ndan Birinci
(1932) ve ‹kinci Türk Tarih Kongreleri (1937) düzenlenir. 

I. Türk Tarih Kongresi kurucu baflkan Atatürk’ün emir ve direktifleriyle 2-11
Temmuz 1932 tarihlerinde Ankara Halkevi’nde toplan›r. Temel amaç yeni tarih anla-
y›fl›n›n ve tarih ö¤retiminde izlenilecek yolun ö¤retmenlere anlat›lmas›d›r. 10 akade-
misyen, 106 tarih ö¤retmeni ve di¤er mesleklerden de kat›l›mlarla birlikte toplam 232
kiflinin kat›ld›¤› bu kongreye 33 bildiri sunulur ve Atatürk haz›rl›k aflamas›nda oldu-
¤u gibi kongre boyunca çal›flmalar› izler.
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6 Ats›z’›n mektuplar› için bkz.: Aka vd., 1994, 6-18.
7 Türklerle ilgili Avrupa kamuoyundaki yanl›fl bilgi ve düflünceler için bkz. Azmi Süslü, 1998,

323-348.
8 Atatürk’ün, öz güvenini kaybetmifl topluma yeniden moral afl›lamak, milletin köklü bir geç-

mifle sahip oldu¤u bilincini yeniden kazand›rmak amac›yla tarih çal›flmalar›na büyük bir
önem verdi¤i bilinmektedir. Konuyla ilgili genifl bilgi için bkz.: Bildirici, 2005, 9-31.

                          



II. kongre 20-25 Eylül 1937 tarihlerinde ‹stanbul’da Dolmabahçe Saray›’nda
toplan›r. II. Tarih kongresinin birinciye göre daha bilimsel oldu¤u söylenebilir. Nite-
kim kongrede 46’s› dünyaca tan›nm›fl yabanc› bilim adamlar› taraf›ndan olmak üze-
re 97 bildiri sunulur. Atatürk t›pk› birinci kongrede oldu¤u gibi bütün çal›flmalar›
dikkatle izler ve bildiriler sunulmadan önce onlar› gözden geçirir(Çoker, 1983, 18).

II. Türk Tarih Kongresinin ilginç gelebilecek bir baflka özelli¤i de kongre kap-
sam›nda aç›lan sergidir. Dolmabahçe Saray›’ndaki bir salonunda, tarih öncesinden
Cumhuriyet devrine de¤in, Ortado¤u ve Anadolu’da geliflen uygarl›klar› resim ve
maketlerle canland›ran bu sergi, Atatürk’ün ölümüne kadar halka aç›k kal›r. Daha
sonra salonun katafalk yap›lmas› nedeniyle kald›r›l›r.

Her iki kongre de Türk tarihinin tan›t›lmas› ve yeni bir tarih düflüncesinin olu-
flumu noktas›nda faydal› olmufltur. Özellikle ikinci kongre, Türk tarihiyle ilgili tebli¤-
lerin yabanc› bilim adamlar›n›n dikkatlerine sunulmas› ve onlar›n düflüncelerini ver-
mesi yönüyle önemlidir.

Türk tarihiyle ilgili toplant›lar sadece bu iki kongreyle s›n›rl› kalmaz. Nitekim
III. Türk Tarih Kongresi 15-20 Kas›m 1943’te ‹smet ‹nönü baflkanl›¤›nda Dil ve Tarih-
Co¤rafya  Fakültesi’nde; IV. Türk Tarih Kongresi 10-14 Kas›m 1948’de; V. Türk Tarih
Kongresi 12-17 Nisan 1956 tarihlerinde düzenlenir. VI. Türk Tarih Kongresi ise Türk
Tarih Kurumu’nun  30. kurulufl y›l› olan 20-26 Ekim 1961 tarihlerinde toplan›r. Türk
Tarih Kongrelerinin yedincisi ise 21-25 Eylül 1970 tarihlerinde gerçeklefltirilir.

Türk Tarih Kongreleri ve tarih çal›flmalar› 1970’den sonra da devam eder. Bu
tarihten sonra da Türk tarihiyle ilgili kongre ve toplant›lar düzenlenir. 9

Burada sayd›¤›m›z kongrelerin yan› s›ra, tarih ders kitaplar›n›n da tarih çal›fl-
malar› içerisinde ve Türk tarih tezinin oluflumu noktas›nda önem arz etti¤ini söyleye-
biliriz. Bilindi¤i gibi Türk tarihi üzerinde yap›lan bilimsel ve kültürel çal›flmalar
Cumhuriyet ile birlikte yeni bir safhaya girer. Siyasal e¤ilimli ve ayn› zamanda meto-
dik, derli toplu tarih ders kitaplar›na bir gereksinim duyulur. Bu ba¤lamda Türk ta-
rihçilerinden bilimsel ve ça¤dafl kurallara dayal›, ça¤dafl tarihçilik anlay›fl› çerçevesin-
de tarih ders kitaplar› yazmalar› istenir. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ve hemen sonra-
s›nda yaz›lan eserlerin böyle bir amac›n sonucu olduklar› söylenebilir(Behar, 1996,
99).

Tarih ders kitaplar›n›n bir k›sm› Türk Tarih Kurumu’nun kuruluflu ve Türk
Tarih kongrelerinden çok daha önce yay›mlan›r. Bilindi¤i gibi Türk Oca¤› içerisinde
Türk tarihini araflt›rmakla görevli Türk Tarihi Tetkik Heyeti vard›. Dolay›s›yla ilk te-
flebbüsler söz konusu heyete aittir. Bu ba¤lamda daha önce yay›mlanan tarih ders ki-
taplar› yeniden gözden geçirilir ve yeni yay›mlar yap›l›r. Türkiye Tarihi, Türk Tarihi-
nin Ana Hatlar›, Türk Tarihinin Ana Hatlar›-Methal K›sm›, Tarih ve Orta Mektep ‹çin
Tarih gibi eserler, böyle bir çal›flman›n ürünüdür. 

Modern tarih metoduna göre haz›rlanan tarih kitaplar›ndan ilki, ilk bask›s›
1924’te yap›lan, 1924-1929 tarihleri aras›nda üç kez yay›mlanan Türkiye Tarihi’dir.10

Orta dereceli okullarda okutulmak üzere haz›rlanan eser, Cumhuriyetin ilk tarih ders
kitab› olma özelli¤ine de sahiptir. Hamid ve Muhsin taraf›ndan kaleme al›nan ve 560
sayfadan oluflan eserin girifl k›sm›nda, tarihsel olaylar› aç›klamada dikkatlerin kiflisel
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9 Türk Tarih kongrelerinde sunulan tebli¤ler ve genel olarak kongrelerin oluflumu, içeri¤i ve
di¤er tarih çal›flmalar› için bkz: Çoker, 1983, 1-98.

10 1930’da yay›mlanan eser, Hamid-Muhsin imzas›n› tafl›r. Bkz: Hamid-Muhsin, 1930.

                            



amillere dayand›r›lmas›n›n yanl›fll›¤›na dikkat çekilir. Hamid ve Muhsin, özellikle bu
tarz bir yaklafl›mdan kaç›nd›klar›n› ifade ederler. Eserde Osmanl› tarihçili¤i de metot
aç›s›ndan tenkit edilir.

Tarih çal›flmalar› kapsam›nda dikkate de¤er eserlerden birisi de bir komisyon
taraf›ndan haz›rlanan Türk Tarihinin Ana Hatlar›’d›r.11 Atatürk’ün direktifleriyle ku-
rulan Türk Tarih Heyeti’nin önemli icraatlar›ndan biri olan eser, Türk Tarih Tezini
içermesi yönüyle dikkate de¤erdir. ‹stanbul Devlet Matbaas›’nda tek cilt hâlinde ba-
s›lan eserin isminin hemen alt›nda flu sat›rlara yer verilir: 

“Türk Oca¤›, Türk Tarih Heyeti azalar›ndan Afet Han›m ile Mehmet Tevfik,
Samih Rifat, Akçura Yusuf, Dr. Reflit Galip, Hasan Cemil, Sadri Maksudi, fiemsettin,
Vas›f ve Yusuf Ziya Beyl’er taraf›ndan iktifat, tercüme ve telif yollar› ile yap›lm›fl bir
teflebbüstür.” 

Eserin, Türk devletleri ve Medeniyetleri ile ilgili bölümü ise flu cümle ile bafl-
lar:

“Bütün dünyada medeniyet neflretmifl olan Türkler as›l vatanlar› olan Orta
Asya’da muhtelif devirlerde yüksek medeniyetler tesis etmifllerdir. Fakat Orta As-
ya’da Türk medeniyeti normal bir surette, fas›las›z inkiflaf edememifltir. Bunun se-
beplerini anlamak için Orta Asya’n›n iklim-i ahvalini göz önünde tutmak gerekir.”

Türk Tarih Tezinin oluflmas› sürecinde büyük katk›lar› olan Afet ‹nan ve Yu-
suf Ziya U¤ur taraf›ndan kaleme al›nan, 605 sayfadan oluflan Türk Tarihinin Ana
Hatlar›, yaln›zca yüz nüsha bas›l›r. Çok dar bir kadronun dikkatine sunulmak üzere
haz›rland›¤› anlafl›lan bu kal›n cildin bas›lmas›ndan bir y›l sonra Türk Tarihinin Ana
Hatlar›-Methal K›sm›- ismiyle yine ‹stanbul Devlet Matbaas›’nda 87 sayfal›k bir kitap
yay›mlan›r(Eyice, 1968, 509-526). Otuz bin nüsha bas›larak 15 kurufla sat›lan eserin
yay›mlanmas›ndaki amaç önsözde flöyle ifade edilir: 

“Bu eserin gayesi as›rlarca çok haks›z iftiralara u¤rat›lm›fl, ilk medeniyetlerin
kuruluflundaki hizmet ve emekler inkâr olunmufl Büyük Türk milletine, tarihî haki-
katlere dayanan flerefli mazisini hat›rlatmakt›r”

1950’lere kadar okullarda ders kitab› olarak okutulan eser, önemli hatalar ih-
tiva etti¤i için yeterince ilgi ve kabul görmez. Ancak girifl k›sm› tarihçilerin dikkatine
sunulur. Eser baflar›s›zl›¤›na ra¤men kendisinden sonra yaz›lan tarih kitaplar›na esin
kayna¤› olmas› yönüyle önemlidir.

1931’de dört cilt hâlinde yay›mlanan Tarih12 ise liseler için haz›rlanan ilk res-
mî tarih ders kitab› özelli¤ini tafl›mas› yönüyle dikkate de¤erdir. Türk Tarih Tezinin
olgunlaflma dönemine rast gelen eser için, devrinde sanatkârlar› en çok etkileyen ta-
rih kitab›d›r diyebiliriz. Söz gelimi Cumhuriyetin ilk çeyre¤inde Türk tarihinin eski
ça¤lar›na en çok yönelen flairlerden Abdulkadir Sar›kelle ve Fuat fiükrü( Dilbi-
len)’nün yan› s›ra devrin birçok ikinci ve üçüncü derecede sanatkârlar›n›n fliir dene-
melerinde Tarih’ten istifade ettikleri hemen görülür ve hissedilir.

Bu hacimli eserin birinci cildinin tamam›nda tarih öncesi ça¤lar ele al›nm›flt›r.
Eserin dikkat çeken yönlerinden birisi de, ‹slâm öncesi Türk tarihinin anlat›ld›¤› I., II.
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11 1930’da ilk bas›m› yap›lan eser, Afet ‹nan’›n da içerisinde bulundu¤u bir komisyon taraf›n-
dan haz›rlanm›flt›r. Bkz: Afet ‹nan, 1930.

12 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti taraf›ndan haz›rlanan eserin son bask›s› 2003 tarihlidir.
Bkz: Tarih I-Kemalist E¤itimin Tarih Dersleri(1931-1941), 2003.

                               



ve IV. ciltler yaklafl›k 400’er sayfa iken, Osmanl› tarihinin ele al›nd›¤› III. cildin sade-
ce 200 sayfadan ibaret olmas›d›r.

Tarih’ten hemen sonra, onun devam› mahiyetinde 1936’da üç ciltten oluflan
Orta Mektep ‹çin Tarih adl› eser yay›mlan›r. Bu son eserin tamam›ndan ç›kan genel
anlay›fl flöyle özetlenebilir: Türk tarihini oluflturan Türk devletçili¤inin gelene¤inin
zaferi, güçlü bir ›rk›n ve dilin çok eskilere dayanan devlet kurma gelene¤ine dayan-
maktad›r. Türklerin ›rksal özellikleri medeniyet kuran Çinlileri, M›s›rl›lar›, Hintlileri,
‹ranl›lar› ve Yunanl›lar› geride b›rakmaktad›r(Behar, 1969, 111).

Tarih ve Orta Mektep ‹çin Tarih, Türk Tarih Tezinin olgunlaflt›¤› bir döneme
rastlar. Bu kitaplar önemli bir de¤iflikli¤e u¤ramadan y›llarca okullarda okutulur. An-
cak 1950’den sonra baz› de¤ifliklikler veya ilavelerde bulunulur( Behar, 1996, 100).

Bütün bu tarih çal›flmalar›na paralel olarak, özellikle I. Türk Tarih Kongre-
si’nden itibaren Eski Türk tarihini konu edinen fliirlerin a¤›rl›kl› olarak Cumhuriyet
Devri Türk edebiyat›nda yer ald›¤› görülür. Kongredeki görüfllere ve tarih ders kitap-
lar›ndaki bilgilere paralel olarak Türk tarihinin bilinmeyen ça¤lar›ndan, Türklerin ‹s-
lâmiyeti kabul etmelerine kadar olan k›sm› bütün cepheleriyle fliire konu olur. Hatta
baz› manzumelerin, Türk Tarih Tezini oluflturmak amac›yla haz›rlanan ders kitapla-
r›ndaki bilgileri oldu¤u gibi ihtiva etti¤ini söyleyebiliriz. Söz gelimi Abdulkadir Sar›-
kelle’nin, Türk tarihini bafllang›c›ndan itibaren destanlaflt›rd›¤› Türk Cöngü (1937)
isimli eseri , birkaç y›l önce yay›mlanan Türkiye Tarihi, Türk Tarihinin Ana Hatlar›,
Tarih ve Orta Mektep ‹çin Tarih isimli ders kitaplar›ndan nas›l yararlan›ld›¤› nokta-
s›nda iyi bir örnektir.

Özet olarak Eski Türk tarihi, burada sayd›¤›m›z siyasî, sosyal ve kültürel se-
beplerin sonucu olarak flu yönleriyle Türk fliirine yans›m›flt›r:

-Türklerin komflular›yla yapt›klar› savafllar. 

-‹klim flartlar›n›n zorlaflmas› nedeniyle Avrupa, Anadolu ve Hindistan’a yap›-
lan göçler. 

-Kahramanl›klar› destanlaflan Hun hükümdarlar› Attilâ ve Mete Han (O¤uz
Han).

-Esaret alt›ndaki Göktürkleri kurtarmak amac›yla Çin saray›na yapt›¤› bas-
k›nla kahramanl›¤› sembol hâle getirilen Göktürk prensi Kür-fiad.

-Alp Er Tonga, Teoman, Kutluk Han, Bilge Ka¤an, Tonyukuk, Kültigin gibi
devlet adamlar› ve isimleri destanlaflan di¤er millî kahramanlar.

-Türklerin Ön Asya, Anadolu ve Orta Asya’da kurduklar› Sumer, Eti, Hun,
Göktürk, Uygur, Türgifl gibi medeniyetler ve yerlefltikleri co¤rafyalar.

-Türklerin yaflay›fl flekli. 

Devrin fliirine konu olan Eski Türk tarihine ait bu tarihî kadroyu flöyle tablo-
laflt›rabiliriz:13
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SSoonnuuçç

‹slâm öncesi Türk tarihi, Cumhuriyet devri Türk fliirinde yo¤un olarak ifllen-
mifltir. fiairler, Türkçülük hareketi, Türk Tarih Tezi, tarih ders kitaplar›, ‹kinci Dünya
Savafl›, K›br›s Meselesi, Kore Harbi gibi siyasî, sosyal ve kültürel olay›n harekete ge-
çirdi¤i toplumsal veya kiflisel psikolojiyle fliirlerinde ilk dönem Türk tarihine yer ver-
mifllerdir. Ancak flairlerin tarih duygusunu tetikleyen özellikle iki muharrikten bah-
sedilebilir. Bunlardan birincisi II. Meflrutiyet y›llar›ndan itibaren sistemli bir flekilde
varl›¤›n› belli ettiren Türkçülük hareketi, bir di¤eri ise yeni kurulan Cumhuriyetin
modern metotlarla yeniden tarihini oluflturma çabalar›d›r. Bu çabalar›n ve çal›flmala-
r›n sonucu olarak Türklerin kurduklar› ilk medeniyetler ve bu medeniyetlere ait kah-
ramanlar Cumhuriyet devri Türk fliirine konu olmufltur. fiiirlerin büyük bir k›sm›, ta-
rih kitaplar›ndaki bilgilerin manzum olarak anlat›lmas›ndan öte edebî bir önem tafl›-
mamaktad›r. Bahsi geçen fliirlerin önemli bir k›sm› da devrin Türkçü dergilerinde ya-
y›mlanm›flt›r.
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fifiiiiirrddee EEllee AAll››nnaann DDöönneemm

Türk Tarihinin
Bilinmeyen Ça¤lar›

Ön Asya ve Anadolu
Türk Medeniyetleri
(Sumerler, Asurlar,
Etrüskler, M›s›r
Medeniyeti, Fenikeliler,
Avarlar, vs.)

Orta Asya Türk Devletleri
(Hunlar, Göktürkler,
Uygurlar,
Karluklar,Türgifller,
Tukyu Devleti, Hazarlar,
Daravidler

KKoonnuunnuunn YYoo¤¤uunnlluukk
KKaazzaanndd››¤¤›› YY››llllaarr

1937-1952

1931-1952 

Yo¤unluk 1937’de

1937-1952

Yo¤unluk 1946-1942’de

TTaarriihh DDuuyygguussuunnuu
OOlluuflflttuurraann  SSeebbeepplleerr

Türk Tarih Tezi
‹kinci Dünya Savafl›
Kore Bar›fl Harekât›

Türk Tarih Tezi

Türk Tarih Tezi
Türkçülük Hareketi
‹kinci Dünya Savafl›
K›br›s Meselesi
Kore Harbi

13 Bu tabloda baflka temalar› iflleyen, ancak küçük de¤inmelerle söz konusu tarihî kadrodan
bahseden fliirler de dikkate al›nm›flt›r.
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THE ROOTS OF TENDENCY TOWARDS 
THE ANCIENT TURKISH HISTORY IN REPUBLICIAN 

PERIOD TURKISH POETRY

A. Mecit CANATAK*

AAbbssttrraacctt
Every period of Turkish history has been a subject for the Turkish poet-

ry. A great part of subject matter has compaired Ottoman Empire up till the se-
cond constitution years. After this historical background and especially during
the Republician Era, the historical period before the ‹slamization of Turks is al-
so employed in the poetry. The first civilization founded by Turks, the geograp-
hies which became their settlements, statements and the name epic heroes were
also employed. The poets of the period were influenced by some political and
social events inferiority psicology felt by the society as a result of these events.
A nostalgia were also among the themes which were worked out in the poems.
In addition to these, the revolutions of Atatürk have developed ideas such as
Turkism which was one of the ideologies of the period. Turkish historical thesis
is one of the most important motivating factories of Turkish poetry.

KKeeyy WWoorrddss:: Historical feeling, nostalgia, Republician Era Turkish Po-
etry, The Old Turkish History, historicial studies, Turkism
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