YUSUF AKÇURA*
1876 - 12.3.1935
Phil. Dr. HAMIT Z. KO~AY
Yusuf Akçura'n~n kendi kaleminden ç~kan haltercümeleri ~unlard~r.
T — 1905 de Osmanl~~türkçesi ile "Mevkufiyet Hat~ralar~" (I.
Duma'ya (Parlamentoya) seçilmesini önlemek için bahane ile tevfkifi).
2 — 1911 de "Ba~~mdan geçenler" Orenburg'da Matbaai Hüseyiniye'de bas~lm~~t~r.
3 — "Defter-i A'malim" Harbiyede I. defa tutuklu iken yaz~lm~~t~r. Birinci defter çocukluk hat~ralar~n~~kapsar. II. defter kaybolmu~tur. Rahmetli yazar ve millet hadimi Muharrem Feyzi Tugay,
Akçura'n~n rahmetli e~i Selma Haramefendiden I. defteri alarak
"Yusuf Akçura'n~n Hayat~~ve Eserleri" adl~~kitab~n~~yarnlam~~t~r
(1937 de haz~rlanan eser, Akçura'n~n vefat~ndan on y~l sonra 1944 de
Zaman Kitabevi taraf~ndan yay~nlanm~~~olup 141 sahifedir).
4 — Türk Y~ll'nda k~sa bir hal tercümesi.
M. F. Togay zikri geçen eserinde Akçura'y~~~u cümlelerle tan~t~r:
"Yusuf Akçura yaln~z Türkiye'nin de~il, bütün Türk dünyas~n~n mal~~olmu~~
bir varl~kt~r. Dahilde ve hariçhte Türklü~ü hayat~n~~her zaman tehlikeye koyarak zindan ve mahbeslerin her türlü ~zd~rap ve i~kencelerini gözönüne alarak
son nefesine kadar çal~~m~~~feda/e& bir Türk müverrihi idi".
Türk Tarih Kurumu'nun de~erli üyelerinden rahmetli profesör
Rahmeti Arat da Akçura'n~n biyografisini yazmaya te~ebbüs etmi~~e~i
rahmetli Selma Hammdan Akçura'n~n haberle~me ile ilgili mektuplar~n~~ve baz~~elyazmalar~n~~emanet olarak alm~~, ancak eserini kaleme
almaya ömrü vefa etmemi~tir 1.
Biyografiler, çok defa ferdlerin ac~-tatl~~hat~ralar~n~~subjektif
olarak seren sevimli hikâye kitab~~olmaktan ileri gitmezler.
* Bu ara~t~rma Yusuf Akçura'n~n ~ oo. do~um günü nedeni ile 25 Haziran
1976'da Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen törende okunmu~ tur. H. K.
(Naile Binark'm Kazan dergisi Say~~ ~~o (1973) de ç~kan 5 salüfelik Ömer Yusuf
Akçura adl~~makalesi de de~erli bir hulasad~r).
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Nadir baz~~biyografiler ise, ferdlerin hayat~~ile birlikte mensup
oldu~u ulusun ülkülerinin ve mücadelelerinin tarihçesidir. Akçura'n~n
haltercümesi bu cinstendir.
Çekilen ac~lar, kimi insan~n beden ve ruhunu çökertir. Mukavemet gücünü s~f~ra indirir. Bu çe~it insanlar tevekkül ile ezilme~e mahkümdurlar. Bunun aksine kimi insan da ad~raplar, mücadele azmini
ve gücünü artt~r~r, iradesini kamç~lar. Tarihin kaydetti~i ve etmedi~i
gerçek kahramanlar bunlar aras~ndan yeti~ir. Akçura bu tip bir insand~r.
AKÇURA AILESI:
Akçura o~ullar~ ; Kazan vilayeti Simbir ilçesine ba~l~~ Ziiye ba~~~
köyünde yerle~en, Alt~nordu'ya kadar uzanan, eski ve soylu bir aileden gelir. Dedeleri Abdullah Han'~n o~lu Mehmed ~ah'~n torunu
Hac~~ Timur Bulat neslindendir.
"Defter-i A'mal"a göre Akçura'n~n dedesi, Süleyman Akçura,
K~r~m'dan Kazan'a göç etmi~tir. Akçura'n~n pederi Hasan, Süleyman'~n o~ludur. Süleyman Simbir'de (~imdiki ad~~Ulyanovsk, Lenin'in
de do~du~u yer) Çuha fabrikalar~~sahibi idi. Süleyman'~n 4 erkek ve
7 k~z çocu~u olmu~tur. Y. Akçura haltercümesinde baz~~amca ve
halalar~n~~da adlar~~ile anar.
Y. Akçura'n~n annesi Bibi Fahri Banu ise, Kazan'da keçi derilerini
i~leyen bir deba~hanesi (fabrikas~) olan ve Çin'le çay ticareti yapan
zenginlerden Abdürre~id Yusuf'un k~z~d~r.
Y. Akçura, eski Bulgar Türklerinin Volga (Idil)'in bat~~yakas~nda kurduklar~~ Simbir'de 1876 y~l~~ocak ay~nda do~mu~tur. Iki
erkek ve dört k~zkarde~i erken öldükleri için Yusuf, ailenin tek tesellisi
olmu~~ve bu yüzden biraz ~~mart~lm~~t~r. Baba Hasan'~n çuha fabrikalar~= say~s~~üçe ula~m~~t~. Bunlardan biri Zilye ba~~'nda, ikincisi
Simbir'de, üçüncüsü lahofka denilen yerde idi. Aile Iahofka'daki kö~klerinde kal~yordu. Yusuf, iki evladl~k (birinin ad~~Fatma) ile birlikte
büyümü~tür. Binlerce i~çinin çal~~t~~~~Çuha Fabrikalar~~Rus ordusuna
kaputluk kuma~~imal ediyordu. (Kazan'daki me~har Apanay o~-ullar~~
da pamuk i~leyen büyük fabrikalar~n sahibi idiler.)
Pederinin yerini almaya namzet Y. Akçura fabrikalar~n sahibi
ve dede emlakinin hissedar~~olarak zengin bir burjuva, hattâ imtiyazl~~
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bir s~n~fa mensup yüksek idareci olabilirdi 2. Ancak kaderin örgütleri
ona çoktan gizli a~lar~n~~haz~rlam~~t~. Yusuf henüz çocuk denecek
ya~ta iken pederi, Kazan'dan Simbir'e k~zakla gelirken kalp sektesinden vefat eder. K~za~~n önü kapal~~oldu~u ve iki seyis önde oturduklar~~için bunun fark~na varmazlar.
Fabrikalar~n a~~r yükü annesinin omuzlar~na yüklenmi~tir. Sürekli harpler yüzünden Rusya'da idare ve iktisadi düzen bozulmu~tur.
Yusuf alt~~ya~~nda iken validesi de Kazan'a k~zakla giderken sürat
yüzünden bir virajda yere yuvarlanarak ~ok geçirir ve yatalak olur.
Fabrika i~lerini yürütmek için küçük karde~ini Kazan'a ça~~r~r.
Karde~inin kendi i~leri oldu~undan fazla kalamaz, di~er bir akrabas~~
yerini al~r.
Hasta ana, doktorun tavsiyesi üzerine Volga kenar~ ndaki Stavropordeki K~m~z sanatoryumuna gider. Alacakl~~ olanlar~n avukat~~
orada da rahat b~rakmaz. Akrabalar~~vakit kazanmak ve tasfiye i~lerini
daha kolay yürütebilmek için kendisine doktorlar~n tavsiyesine uyarak
daha mutedil iklimli Istanbul'a gitmesini tavsiye ederler.
Yusuf 6 ya~~nda anas~~ile birlikte Odesa tariki ile Istanbul'a gelip
yerle~ir (1883). Izmit'e ve s~k s~k Bursa kapl~calar~na giderler. Yusuf;
Bursa'da, Türk sanat abidelerinin hayran~~olan annesi ile birlikte
camileri, türbeleri gezer. Ilkokulda tahsilini sürdürür. 9 ya~~nda
Koca Mustafa Pa~a Askeri Rü~tiyesin.dedir. Bu s~rada annesi Da~~stanl~~Osman Bey'le evlenir.
BABA YURDUNU ILK ZIYARET
Yusuf Askeri Rü~tiye üçüncü s~n~finda iken müdür As~m Bey'den
izin alarak annesi ile birlikte Kazan'a giderken ~eyh ~amil'in torunu
2 Çar idaresi tebas~n~n sadakatini sa~lamak için soylu müslümanlara rütbe
da~~t~rd~. ~eyh ~amil'in torunlar~ndan general rütbesinde olanlar oldu~u gibi,
Akçuralardan da Knyez'ler vard~r. Me~hur Ignatiyef de tenassur ettirilmi~~bir Türk
olup Çar'~n hem~iresi (k~zkarde~i) ile evli idi. Kan~~kendi ulusuna çekti~i için zor
durumlarda ~irnal Türklerine yard~m etmi~tir. Volga'da vapurda seyahat eden ve
namaz k~lan müslümanlarla Ruslar alay edince bir arabede kopar. Müslümanlar
6o Rus'u suya atarlar. Tevkif edilence de idama mahküm edilirler. Ingatiyef nufuzundan faydalanarak onlar~n cezalar~n~~hafifletir. O vakadan sonra Volga'da i~leyen
vapurlarda namaz k~lacak daire ve abdest alacak yerlerin bulundurulmas~~mecburi k~l~n~r. Y. Akçura, bir defas~nda Kiev'de tutukland~~~~zaman da onu hapisten
Ingatiyef kurtar~r.
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ve Galatasaray Lisesi mezunu Zahit ~amil de kendilerine refakat
eder. Nijni Novgorad da General ~amil onlar~~kar~~lar, Semerkandl~~
imam~n evinde misafir olurlar. Vapurla Volga üzerinden önce Kazan'a oradan Ba~kurt ülkesi say~lan Ufa'ya var~rlar. Dim nehri k~y~smda Devletgen adl~~Ba~kurt köyü yaknur~da K~m~zla tedavi yapan
nekahethaneye yerle~irler.
Yusuf, burada Ba~kurtlar~n ve dolay~s~yla eski nomad Türkleri'nin hayat~n~~tan~ma f~rsat~n~~elde eder. Yusuf'un annesi fabrika borçlar~n~n tasfiyesi tamamland~ktan sonra Türkiye'ye dönmeyi kararla~t~r~r. Önce Kazan'a u~ramadan Nijni Novgorad panay~r~na giderek
amcalar~~ rakup'un ma~azas~n~~ziyaret ederler. Vapurla Hankerman
(Kas~m) ~ehrine giderek ~ah Kulu ailesi ile evli halas~nda misafir
kahrlar. Simbir'e dönerek dedesinden kalan emnii sulhen bölü~ürler.
Simbir'den do~ru Odesa tariki ile Istanbul'a ula~~rlar. Üvey baba
onlar~~ kar~~lar. Yusuf yeniden Askeri Rü~tiyenin üçüncü s~n~fina
yazd~n "Defter-i A'mal" deki bilgiler burada sona eriyor.
HARBIYEDE
Y. Akçura, Askeri Rü~tiyeden sonra Pangalt~'daki Harbiye'ye
yaz~hr. Tatillerde k~sa süre baba yurdunu birkaç defa ziyaret eder.
Simbirsk'deki amcas~~ ~brahim Akçura fabrika sahibi ve tüccar olmakla
beraber türkiyata da merakl~d~r. Yabanc~~dillerde ç~kan eserleri,
bilhassa uyg-urca metinleri, günümüzün diline tercüme ile me~guldür.
Akçura, art~k ~imal Türkleri'nin fikir adam~~olan ve milli hareketin
liderli~ini yapan tarihçi ~ehabettin Mercani ve dilci Kayum Nas~ri'yi
tan~makta ve yenile~me hareketlerini dikkatle takip etmektedir. Türkiye'de Necip As~m, Veled Çelebi ve Bursal~~Tahir Bey'lerin eserlerini
okumaktad~r.
Yusuf'un Harbiyede bulundu~u y~llar Osmanl~~- Yunan sava~~na
rastlar. Kazan~lan zafer, milli güven ve gururu ~ahland~rm~~t~r.
Yusuf'ta ~uurlu Türkçülük bu ça~da geli~ir. Akçura ~imal Türklerinin
kültür faaliyetlerini Osmanl~~ülkesinde tan~tmak için 2 Ocak 1897
"Musavver Malamat" dergisinde Mercani ve Kayum Nas~rrnin tercüme-i
hallerini yay~nlar. Yusuf'un "Genç Türkler" ile ilgisi olmamakla
beraber makalesindeki Hürriyet ve terakki sözlerine hafiyeler kulak
kabart~rlar. Tevkif edilerek sorguya çekilir ve Harp divam taraf~ndan
45 gün "Pranga ber~d"li~e mahkûm edilir. Mekteb-i Harbiye Naz~r].
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R~za Pa~a, cezas~n~~çektikten sonra çal~~ kan ö~ren.cisine ö~üt vererek
tahsiline devam~na müsaade eder.
Yusuf 1897 de Erkan-1 Harp s~n~f~na ayr~l~ r. Birkaç ay geçtikten
sonra arkada~~~Ahmed Ferit'le birlikte Y~ld~z Saray~'nda sorguya çekilerek tevkif edilirler. Ta~k~~ la Harp Divan~~taraf~ndan her ikisi de
askeri meslekten tard ve müebbed kalebendlik hükmü giyerler. Di~er
82 genç de çe~itli cezalara çarpt~r~l~ rlar. Bir "Irade-i seniyye =
padi~ah ferman~" ile 84 cezai', bir gece vapura bindirilerek Trabulusgarp'teki Fizan'a sürgün edilir. Trablusgarb Vali ve Kumandan~~
Mü~ür Recep Pa~a, gençlere ac~ r. Yusuf ve Ferid'e mülaz~ml~k rütbelerini iade eder ve ö~retmenlik ile görevlendirir.
Yusuf, Türk alemine istedi~i kadar faydal~~hizmetlerde bulunabilmek için, yüksek tahsil gayesi ile Avrupa'ya biran evvel kapa~~~
atmay~~tasarlam~~t~ r. Istanbul'daki büyük depremde (1894), validesi
Yusuf Pa~a'daki evinden ç~ karken, balkonun çökmesi sonucu a~~r
yaraland~~~~ve akabinde vefat etti~i için onun b~rakt~~~~miras, Kazan
ve Simbir'de pay~na dü~ en gelirler sayesinde tahsilini rahat sürdürebilece~inden emindir. Yusuf bu dü~üncesini felaket arkada~~~ Ahmed
Ferid'e açar ve birlikte Paris'e kaçma~a karar verirler. Bir Mahiz
kay~~~na gizlice binerek Trablus'tan uzakla~may~~ba~ar~rlar (1899).
Yusuf ve Ferid, Paris'e geldikten sonra vakit kaybetmeden
"Serbest Ulûmu Siyasiye Mektebi"ne kaydolmu~lard~r. Cihan ~umul
~öhrete sahip tarihçi Albert Sorel ve Emil Boutmey derslerinde, asr~~haz~r
tarihinde en gerçek amilin milletler ve milliyetçilik oldu~u tezini
sav~~nurlar. Iki genç bat~~kültüründen kana kana faydalan~rlar.
Akçura art~k milliyetçili~i ve Türkçülü~ü siyaset alan~nda gerçekle~tirmeyi vicdan~~bir görev saymaktad~ r.
A. Yusuf 1903 de üçüncü mükâfat ile "Serbest Ulümu Siyasiye"
okulundan ~ehadetname al~ r. Diploma için haz~ rlad~~~~tez "Osmanl~~
imparatorlu~u müesseselerinin tarihine ait bir tecrübe" dir.
KAZAN'A AVDET
A. Yusuf, Osmanl~~devleti s~n~rlar~~kendisine kapal~~oldu~u için
~imal Türkleri aras~nda çal~~maya kararl~d~r. Paris'ten do~ruca Kazan
civar~ndaki Zil:ye ba~~~ kasabas~ndaki amcas~~ Yusuf Bey'in yan~na gider.
Burada "Üç Tarz-~~Siyaset" adl~~me~ hur eserini yazar. Çar idaresinden
çekindi~i için 1904 de onu Kahire'de "Türk" gazetesinde yay~nlar.
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Eser, hariçteki Türk ayd~nlar~~aras~nda ~iddetli münaka~alara yol
açar. Ali Kemal "Türk" gazetesinin ba~yazar~~da takma adla tezyifkarane tenkid yazar. O s~rada M~s~ r'da bulunan Ahmed Ferid ise
Akçura'y~~savunur. Rus - Japon sava~~nda Çar ordular~~hezimete
u~ray~nca, Rusya'da hürriyet havas~~eser, 1905
inlulab~~siyasi Türkçülük sahas~nda serbest çal~~ ma imkan~~ sa~lar. Osmanl~~imparatorlu~u da geni~~nefes alarak Bo~azlar~~tahkime koyulur.
Rusya'daki Ink~lab~n sa~lad~~~~nimetler ~unlard~r:
— Vicdan hürriyeti sayesinde Türkler'in zorla tenassur ettirilmeleri önlenir.
2 — Hukukta e~itlik. K~ rk milyon Türk, ilk defa Duma ad~~verilen
Meclise, lus~ tlama da olsa meb'us gönderebilir. "Rusya Müslümanlararas~~Ittifak~~F~rkas~" kurulur.
3 — Kültürde serbestlik. Okul kurma ve serbest yaym hakk~~
tan~n~r.
Çar idaresi zebun duruma dü~mckle beraber, Türkler'e kar~~~
husumet ve kinini göstermekten kendini alamaz 3. Mebus seçiminde,
kanuna ayk~ r~~yollarla, hizmet edebilecek ayd~nlar~ n Dumaya girmelerini önlerler. Yusuf Akçura da bir bahane ile tevkif edilir ve seçim
sona erinceye kadar hapiste kal~ r. Akçura, önce Orenburg da, daha
sonra Türk Yurdu kütüphanesinde bas~lan "Mer~kufiyet Hat~ralan"nda
bu vak'ay~~anlat~ r (Ikinci bask~~Ist. 1330).
Yusuf Ittifak Partisinin büro üyesi s~fat~~ile Parti kongrelerini
tanzim eder. "Kazan Muhbiri" ve Orenburg'da ç~ kan "Vakit" gazetelerine makaleler yazar. K~r~m'da ç~ kan "Tercüman" gazetesinin
muhabirli~ini yapar. Ismail Gasp~ralfn~n e~i Akçural~ lardan oldu~u
için ailece de taru~~ rlar. Zikri geçen Ittifak Partisinin bir kongresinde
Ismail Bey'in teklifi üzerine zab~tlar Türkçenin. ~stanbul ~ivesi ile kayd
edilir. Kongre bununla da yetinmeyerek I. Gasp~ral~ 'mn Türk diline
ait a~a~~ daki teklifini ~iddetli alk~~ larla kabul eder:
"Umum Türkler'in ad~~ve nesli birdir. Zaman ve mekân tehalülii ile
Türkler'in ~ive ve âdetlerinde baz~~farklar belirmi~tir. Bu farklar, bazan
birbirimizi anlamakta zorluk çekecek bir dereceye gelmi~tir. Bunun için mektepRahmetli Abdülkadir Inan, Çar'a ba~l~~olanlar~n kinini, ba~~ ndan geçen
vak'a ile tan~klad~ : "Japon yenilgisini hazmedemiyen Rus zabitinden, beni Japon'a
benzetti~i için, "seni gidi Jap~n" diye tokat yemi~ tim." 1971 Ankara. H. K.
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lerimizdeki tedrisat: bundan sonra tek bir Türk edebi dilini umumile~tirecek
bir surette tanzim etmeliyiz. ittifak Kongrelerinin mektep ve medrese komisyonu taraf~ndan haz~rlanm~~~lâyihada Türk iptidai mektepleri için dört senelik
tedris müddeti tayin edilmi~tir. Bunun ilk üç senesinde tedrisat mahalli Türk
~ivesi üzre yap~lmal~~ve son senesinde umumi Türk edebi diliyle yaz~lm~~~kitaplar
okutturulmal~d~ r. iptidai mekteplerde takip olunacak bu tedris usulü sayesinde
muhtelif Türk ~ive ve lehçeleri tedricen birle~mi~~olur."
Türk milli birli~ini bozan mezhep ihtilaf= ortadan kald~rmak
için Ittifak Partisi üçüncü Kongresinde ~ii mezhebinde bulunan
Azeri Türk'ü Ali Merdan Topçuba~~~ ~u teklifte bulunur:
"Türkler'in aras~ nda cari muhtelif mezhepler aras~ndaki farklar esasl~~
ve mühim olmad~~~ ndan bu gibi ihtilâflar Umum Rusya Müslüman Türklerinin
~er'i i~lerinin umumi müftülük gibi tek ve umuma ~amil bir merkezi müessese
taraf~ndan yap~lmas~ na ve dini hiçbir mani olmad~~~na karar verir". Sünni
ve ~ii bir çok alimlerin bulundu~u Kongre teklifi ittifakla kabul
eder.
Ufa'da bulunan ~imal Türkleri müftülü~ü Umum Rusya'ya
te~mil edilir.
Ikinci Devlet Dumas~~(parlamentoya) daha çok mebus verirler.
Fakat Rusya'da irtica ba~ lam~~t~r. Çarl~k art~ k Rus ulusuna dayanmaktad~r.
1907 y~l~~3 Haziran~ nda Ikinci Duma da~~t~l~~~~protestolarla kar~~lan~ r. A. Yusuf Orenburg da "3 Haziran Vakai Müessifesi" adl~~bir
risale yay~nlar (~~go7).
Türk ve müslümanlar~n amans~ z ve insafs~z dü~man~, türkçeyi
iyi bilen müste~ rik Prof. Smirnof, Yusuf hakk~nda takibat yap~lmas~~
için savc~l~~a ba~~vurur. O s~ ralarda Akçura, rahats~z oldu~undan
nekahat devresini mutedil iklimli K~ ram'da geçirmekte ve akrabas~~
I. Gasp~ rall'run "Tercüman" gazetesine yaz~lar yazmaktad~ r. Savc~n~n Akçura'y~~bulmas~~uzun sürer.
Türkiye'de Me~ rutiyet ilan edildi~inden takibata u~rayan Türk
dü~ ünürleri büyük ümidlerle Istanbul'a dönmektedirler. Akçura da
bunlar aras~ndad~r (~~go8).
TÜRKIYE'DE Y. AKÇURA TÜRKÇCLER ARASINDA
Akçura ~~938 y~l~ndan itibaren Türkiye'ye serbestçe dönebilmektedir. ~imal Türkleri ile de ilgisini kesmi~~de~ildir. Türkiye'de Türk
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milliyetçili~i esas~na dayanan s~rf ilim ile me~gul ilk cemiyet "Türk
Derne~i" 1908 y~l~~sonlar~na do~ru Mülkiye Mektebi müdürü Celal
Bey'in odas~nda kurulur. Kurucular~~(o tarihteki gazete haberlerine
göre) Ahmed Midhat Efendi, Emrullah Efendi, Necip As~m Bey, Tahir Bey,
Da~~stanl~~Geldi' Korkmazoklu, Veled Çelebi, Yusuf Akçura, Müverrih Arif
Be', Rusça Müderrisi Musa Akyi~it, Fuad Raif; filozof R~za Tevfik,
Ahmed Ferid Bey'dir. Nizamnamenin ne~ ir tarihi: 25 Aral~ k 19o8'dir.
(15 Ekim 1912 de faal aza say~s~~63 dür. .Kbprülü Fuad Bey, Mehmed
Emin Bey, Gaspzrah ~smail Bey, sonradan Azerbeycan Türk Cumhuriyeti Ba~vekili olan Yusuf Beyzade Nesip Bey, A~ao~lu Ahmed Bey, Hüseyinzade Ali Be), doktor Fuad Sabit, Ispartah Hakk~~ derne~e ilk kat~lanlar
aras~ndad~r).
Ilk yay~nlar~~Necip As~m Bey'in "Türklerin pek eski Yaz~s~", Bursal~~
Tahir Bey'in "Türkler'in ilim ve Fenne hizmetleri" dir.
"Türk Derne~i Dergisi" ilk say~s~~ 1911 de ç~km~~~ve yedi say~~
devam ettikten sonra yerini "Türk Yurdu" na b~rakm~~t~ r.
"Türk Yurdu Cemiyeti" 18 A~ustos 191 ~ 'de kurulmu~tur. Kurucular~ : Mehmed Emin ( Yurdakul), Ahmed Hikmet, Yusuf Akçura, A~ao~lu
Ahmed, Hüseyinzade Ali, Akil Muhtar Bey'lerdir.
Orenburg'daki Hüseyniye Ali Mektebi bânisi Mahmud Bey Hasan(of) Hac için Hicaz'a giden bir hac~~arac~l~~~~ile "Türklük u~runa
faideli ve hay~rl~~bir i~ e sarfedilmek üzere "~ o.000 alt~n ruble teberru
etmi~, Rusya'y~~k~~k~ rtmamak için bu teberrunun Ittihat ve Terakki
Cemiyeti taraf~ndan yap~ld~~~~rengi verilmi~~ve "Türk Yurdu" mecmuas~n~n tesisi kararla~t~r~ lm~~t~r.
Türk Yurdu Cemiyeti murahhasl~~~ na Yusuf Akçura, Ahmet
Hikmet Bey, Pe~te Ba~~~ehber~ deri olduktan sonra Ahmet Hikmey Bey
yerine Selânik'ten gelen Ziya Gökalp seçilmi~tir. Mecmuan~n imtiyaz
sahibi Mehmed Emin (Yurdakul) Bey 1912 A~ustos'unda Erzurum
Valisi olduktan sonra mecmua imtiyaz sahipli~ine ve müdürlü~üne
Yusuf Akçura seçilmi~tir.
Bütün Türk dünyas~nca aranan ve okunan Türk Yurdu eski
harflerle 17 y~l ç~km~~t~r.
Dergi, eski ve yeni harflerle ç~kt~~~~müddetçe prensiplerine sad~k
kalmakla beraber, idaresi defalarca el de~i~tirmi~tir. 12 Mart 1912 de
"Türk Oca~~" kurulmu~~ve program~~geni~letilmi~ tir. Ancak Türk
Oca~~n~n kurulu~u, resmi te~ ekkülünden daha eskidir. ~ g~~~~ilkbaha-
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rmda Askeri T~bbiyesinde bir zümre, 190 imza ile, gerek Yusuf
Akçura'ya, gerek di~er Türkçülere yapm~~~olduklar~~müracaat, oca~m
ilk temelini te~kil eder.
zo Haziran 1912 de 231 t~bbiyeli ad~na gelen murahhaslar ile
Mehmed Emin Bey, Yusuf Akçura, Mehmed Ali Tevfik, Emin Bülent. Doktor
Fuad Sabit ve A~ao~lu Ahmed Bey'lerce cemiyetin ad~~ Türkoca~z olarak
kabul edilmi~~ve muvakkat idare heyeti seçilmi~tir.
"Mutlak~yet devrinde her nev'i cemiyet te~kili çok zordu. Hele
milliyet esas~~üzerine cemiyet te~kiline, hükümet asla müsaade etmezdi.
Yalmz gayri müslim ve hattâ Türk olmayan tebaan~n hakikatte milliyet esas~~üzerine dayanan, zahirde de hayri ve edebi maskalar ile
maskelenen bir hayli cemiyet vard~." (M. F. Tugay. Zikrolunan
eseri, sah. 57)
YUSUF AKÇURA'NIN SON RUSYA SEYAHATI
I. Cihan sava~~nda Brest Litovsk muahedesi imzaland~ktan sonra
1918 de Rusya'ya da~~lan Türk esirlerinin yurda dönmelerini sa~lamak için" Hilâli Ahmer Derne~i" Yusuf Akç~~ra'y~~Rusya'ya gönderir.
O s~ralarda Rusya'da K~z~llar ile Beyazlar aras~nda iç sava~~sürdü~ü
için, hayat~~birkaç defa tehlikeye girer. Ufa'da o s~ralarda beyazlarla
birlikte olan Ba~k~~rtlar'~n lideri Zeki Velidi (To~an) ile de bulu~ur 4.
Samara ~ehrinde bir otelde iken, çarp~~an iki taraf~n ate~i aras~nda
kal~r. Rusya'daki Türkler kendileri güç ~artlar alt~nda olmalar~na
ra~men esirlere yard~m hususunda ellerinden gelen yard~m~~esirgemezler.
ISTIKLAL SAVA~I'NA I~TIRAK
Y. Akçura, Istiklâl Sava~~'na "seyif ve kalem" ehli olarak ilk kat~lan.lardand~r. Ilk f~rsatta erkân~~harp yüzba~~s~~üniformasnu bavuluna
koyarak Ankara'ya gelir. Ya~~~çok geçkin olmasma ra~men cepheye
giderek, askeri vazifesini yapar.
Sivil hayatta, Büyük Millet Meclisi Hükümetine yararl~~hizmetlerde bulunur. Hariciye Vekâleti Umuru ~arkwye Müdürlü~ünü
4 Bu görü~mede Rahmetli Prof. Abdulkadir Inan da bir arkada~~~ile bulunur.
Akçura onlardan çekinir. Zeki Velidi, zarar~~yok, o, bizdendir der. O zaman emirleri
alt~ndaki matbaada, Türk esiri bir asker ile Karadenizli bir i~çi vard~r. Di~er da~uuk
esirler de haberdar edilir. Türkistan- iran yolu ile esirler Türkiye'ye gönderilir.
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yapar. Kurtulu~tan sonra Istanbul ve Kars mebusu, Ankara ve Istanbul Hukuk Fakültesleri Kürsülerinde tarih ö~retim üyesidir. Türk
Tarih Kurumu Kurucu üyelerindendir.
12 Mart 1935 de Istanbul Üniversitesindeki vazifesinden gayet
yorgun Göztepe'deki evine dönerken vapurda fenala~~r ve Haydarpa~a
Hastahanesinde kalp kifayetsizli~inden vefat eder.
Merasimle Edirnekap~~ ~ehitli~ine defn edilir, üzerinde Kazan
Han Mescidinin tasviri olan Mezar An~t~n~, tüccarlardan Bay Hasan
Majgar yapt~rm~~t~r.
Y. Akçura, "~eyhuhet = ihtiyarl~k" say~lmayacak, topu altm~~~
y~ll~k ömründe yaln~z Osmanl~~imparatorlu~unu de~il bütün dünyay~~
sarsan vak'alar~n tan~~~~olmu~tur.
1879 (1393) Osmanl~~- Rus Harbi,
1897 Yunan Harbi,
1904 Rus -Japon Harbi,
1911 Trablus Harbi,
191 2 Balkan Harbi,
1914 - ~ 8 I. Cihan Harbi,
1919 - 21 Istiklal Harbi, arada isyanlar ve ink~laplar
Y. Akçura, kendisini Akçura yapan gerçek benli~ini bu mücadeleli devirde bulur. O, Türkiye'nin son kale oldu~unu ve Türklü~ün
bir bütün te~kil etti~ine çoktan inanm~~t~r. Bu yaln~z duygusal bir
dü~ünce olmay~p, ilmi kanaat düzeyine ula~m~~t~r. O, son nefesine
kadar milletinin savunucusu olmu~tur.
YUSUF AKÇURA'NIN ESERLERI
Yusuf Akçura'n~n makalelerini de içine alan tam bir bibliyografyas~~henüz yoktur. M. F. Togay'~n da veciz bir ~ekilde ifade etti~i
gibi "Türk Yurdu, Akçura; ve Akçura Türk Yurdu" demektir. Onun
"Kazan Muhbiri", Orenburg da ç~kan "Vakit", K~r~m'da ç~kan
"Tercüman" gazeteleri ile Orenburg "~ura" ilmi dergisi v.b. ç~kan
makaleleri ile Türkiye'deki, M~s~r'daki, Fransa'daki yay~nlar~n~n
bibliyografyasuu, genç kütüphan.ecilerimizden biri tez olarak haz~rlayabilir.
Biz burada eserlerinden bir k~sm~n~~hat~rlatmakla yetinece~iz:
— Ilk Büyük Türk Tarihçisi, Kazan'll ~ahabettin Mercani, Musavver Malûmat Gazetesi, 2 Ocak 1897.
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Osmanl~~Saltanat~~Müessesat~n~n Tarihine Dair Bir Tecrübe, 1903.
Paris Ulumu Siyasiye Mektebi Doktora Tezi, Frans~zca, (Üçüncü
mükâfat~~kazanan bu eserin medhal k~sm~~1914 de Bilgi Dergisi 1.
ve 2. say~lar~nda yay~mlanm~~t~r.)
Üç Tarz~~Siyaset, Türk Gazetesi, Kahire, 1905. P. Krisal'in 1912
y~l~~May~s 14 de ç~kan Frans~z Mecmuas~~"Islam alemi" tan~t~r.
Ulüm ve Tarih, Kazan, 1906. (Kazan'daki "Medrese-i Muhammediye" de okuttu~u dersler).
Alimcan.-el Barudi Tercüme-i hali (eski harflerle), Kazan, ~eref
Matbaas~, 1907. 64 sahife.
Kazan Muhbiri'ndeki Makaleleri, 1908.
3 Haziran Vâkai Müessifesi, Kerimof ve Hasimof Matbaas~,
Orenburg 1907.
Defter-i A'mal (Muharrem Feyzi Togay; Yusuf Akçura ve Hayat~,
1944 Istanbul'da elyazmas~ndan aynen yay~mland~).
(Paris'te Ahmed R~za Bey tarafindan türkçe yay~nlanan "~uray~~
Ümmet" ve frans~zca "Me~veret" gazetelerindeki makaleleri).
Eski ~uray~~Ümmet de ç~kan makalelerin.den (Eski harflerle),
Tanin Matbaas~, i7 Ekim 1329 ( 913).
Kader, 9 May~s 1902.
Glohofski'nin Nutku Üzerine Mütalaa, 21 Haziran 1902,
Bir Tavsiye, 3 Kas~m 1902,
~ark Meselelerine Dair, 7 ve 31 Aral~ k 1902,
Nur ve Zulmet, 29 Ocak 1903,
Rusya Ihtilaline Dair,
Türk, Cermen ve Islav Halklar~~Aras~ndaki Tarihi Münasebetler,
Kadir Matbaas~~ ~~33o ( ~~9 ~~4).
Rusya'daki Türk - Tatar Müslümanlar~n ~imdiki Vaziyeti ve
Emelleri, 1916 L~~sanne, Isviçre (Frans~zca).
Muas~r Avrupa Siyasi ve Ictimai Fikirler ve Fikri Ceryanlar,
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Yay~nlar~, 1339
(1923) (Islav ittihad~~pek valufâne tahlil edilmi~tir. Hürriyet,
müsavat, ve adalet islâmiyetin esaslar~d~r. Sosyalizm de yeni
bir~ey de~ildir).
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— Siyaset ve Iktisad, Hilmi Kitabevi, ~stanbul 1924, 221 S. (Istik'al
Harbine ve kurtulu~a tesadüf eden günlerdeki hitabe ve makaleleri)
Cihan harbine i~tirakimiz ve istikbalimiz (nutuk).
Ilk Ankara tahassüsat~ndan bir mülâkat,
Celâdet gösterdi~imiz,
Vazifemiz ve bir vazifeniz,
Iktisadiyat ve f~rkalar,
Cihad-1 Ekber'e dair,
Milliyetçilik ve halkc~l~k,
Türk Milliyetçili~inin iktisadi men~eleri,
Milliyet ve mai~et.
Türk ve Tatarlar birdir ve medeniyete hizmet etmi~lerdir, Alt~n
Arma~an I. say~.
Türklük, Alt~n Arma~an, Say~. II.
Türk Y~l~, 1928. (Türkocaklar~~ad~na ne~redilmi~tir).
Tarih Yazmak ve Okutmak Usulleri, I. Tarih Kongresi, 1932.
— Osmanl~~Imparatorlu~unun Da~~lma Devri (Eser 15 ~ubat 1934 de
yaz~l~p bast~r~lm~~, bir sene sonra da hayata veda etemi~tir. Eserin
ikinci bask~s~~Maarif Vekâletince yap~lm~~t~r). ~~74 sah. ve resimler,
planlar.
— ~ark Meselesine Ait Tarihi Notlar, (Erkan~~Harbiye Mektebinin
Ikinci snuf~ndaki takrirleri) Erkâm Harbiye Mektebi Külliyat~,
No. 12, Kas~m - 1936.

Kazan'da cemaet hadimleri (Arka s~rada soldan birinci Yusuf Akçura)
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