TÜRK OCAKLARI
KENAN AKYÜZ
1923) ndeki Türk milliyetçi
Türk Oca~~, II. Me~rutiyet Devri (1908kurulu~lar~n~n en büyü~ü, en tan~nm~~~~ve en uzun örnürlüsüdür.
Tanzimât Devri'ndeki baz~~ Türk ayd~nlar~, "dünyan~n çok de~i~ik
ve geni~~bölgelerine yerle~mi~, de~i~ik isimler alt~nda zaman
zaman birçok devletler kurmu~~bütün Türklerin tarih ve dilce
birli~i ve bütünlü~ü" görü~ünü ortaya atarak, "Türk milletinin
sadece Osmanl~lardan olu~mad~~~, Osmanl~~Türkleri'nin onun
ancak bir parças~~oldu~u" gerçe~ini yaymaya çal~~t~ lar. Osmanl~~
Imparatorlu~u'nda de~i~ ik etnik unsurlar aras~ ndaki anla~mazl~ klar~~
artt~ raca~~~endi~ esi ile milliyetçilik fikirlerini II. Abdülhamid idaresinin
kontrol alt~ nda tutmas~na ra~men bu görü~lerini aç~klamakta devam eden
den sonra siyasi bask~ n~ n kalkmas~~ üzerine, h~zla
ayd~nlar~ n baz~lar~, 1908
te~kilâtlanmaya ba~lad~ lar. Böylece Türk milliyetçili~i, fikir plân~ ndan
uygulama plan~na geçmi~~oldu.
Türk Oca~~, II. Me~ rutiyet Devri'nde, kurulu~~s~ras~na göre, Türk
Derne~i (kas~m 1908) ve Türk Yurdu (a~ustos ~ g~~ ) isimli ve ayn~~
görü~leri benimseyip savunan milliyetçi derneklerin üçüncüsüdür. Türk
Derne~i yerini Türk Yurdu'na, Türk Yurdu da Türk Oca~~'na b~ rakm~~t~r.
Türk Oca~~, tüzü~ünün I. maddesinde belirtildi~ine göre, resmen 25
mart 191 2 de kurulmu~tur. Ilk çal~~ ma yeri Divan Yolu'nda iki küçük odal~~
bir yer olan derne~in kurulu~~haz~rl~klar~~ ise, bu tarihten dokuz ay evvel
ba~lam~~t~r.
Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki Türklerin "kültürel, sosyal ve
iktisadi seviyelerinin yükselmesine politikaya girmeden hizmet
edebilecek büyük ve ciddi bir milliyetçi derne~in kurulmas~" fikri,
önce Istanbul'da frans~zca ç~ kmakta olan Jeune Turc (Genç Türk) isimli bir
gazete taraf~ ndan ve daha çok Celal Nuri (Ileri) nin yaz~lar~ nda ortaya
at~lm~~~ve bu görü~ ü benimseyen Istanbul T~ b Fakültesi ö~rencileri harekete
geçerek bu konuda kendilerine yard~m edebileceklerine inand~ klar~~ baz~~
ayd~ nlara müracaata karar vermi~lerdir. Aralar~ ndan seçtikleri bir
müte~ebbis heyet, ~~go t~bb~yeli ad~na bu ayd~nlara gönderdi~i ii May~s
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1911 tarihli bir ortak mektubla, "Osmanl~~imparatorlu~u'ndaki
Türklerin bir gerileme dönemine girdiklerini, bunu önlemedeki
ilk ve en mühim ~art~n bilgisizlikle mücadele oldu~unu, ticaret ve
ziraat yollar~ndan kazan~lacak bir sosyal üstünlü~ü kuru bir siyasi
üstünlü~e tercih ettiklerini ve gelecek nesillerin miskinli~i günah,
çal~~may~~iblidet sayan, güçlü ve zengin nesiller olmas~~
gerekti~ini" bildirerek "her türlü siyasi parti anla~mazl~klar~n~n
üstünde ve politika kavgalar~n~n d~~~nda bir cereyan" meydana
getirebilecek, "sosyal karakterde bir milli cemiyetin" kurulmas~nda,
20 Haziran ~ g~~~~ günü yap~lacak toplant~ya kat~lmak ve görü~lerini
bildirmek suretiyle, kendilerine yard~ mc~~olunmas~n~~istedi. Ayn~~ mektubta,
bütün Türk gençlerinin de böyle bir kurulu~u maddi ve manevi olarak
desteklemeleri de isteniyordu.
Bu davetiyenin kaç ki~iye gönderildi~i bilinmemekte ise de, 20 Haziran
~ g~~~~ günü yap~lan toplant~ya gelen davetlilerin say~s~~sadece yedidir: Milli
~air Mehmed Emin, Akçurao~lu Yusuf, Mehmed Ali Tevfik, Emin Bülend,
Eczac~~ Fuad Sâbit, A~ao~lu Ahmed. T~bb~yeli iki ö~renci temsilcisinin de
kat~lmas~~ile yap~lan bu ilk toplant~da, derne~in ad~~ Türk Oca~~~olarak
kabul ve kuruculuklar~ na Mehmed Emin (Yurdakul), Ahmed Ferid (Tek),
Ahmed (A~ao~lu) ve Fuad Sâbit; Geçici Yönetim Kurulu'na da Mehmed
Emin (Ba~kan), Yusuf (Akçura) (2. Ba~ kan), Mehmed Ali Tevfik (Kâtib) ve
Fuad Sâbit (Veznedar) getirildiler.
Kurulu~~haz~ rl~klar~~böylece ba~layan ve maddi yard~ m kabul eden
derne~e ilk mühim ba~~~~(50 alt~ n) Tanin Gazetesi sahibi Hüseyin Cahid
(Yalç~ n) den geldi. Türk Oca~~'n~n resmen kurulu~ undan sonra ise,
ba~kanl~~a Ahmed Ferid ve k~ sa bir süre sonra da Hamdullah Subhi
(Tanr~ över) geldiler. Yusuf Akçura, her iki seçimde de ikinci ba~kanl~k
görevini korudu.
20 Haziran ~ g~~~~ toplant~s~nda esaslar~~tesbit edilen ve 1913 y~l~ nda
Istanbul'da bas~lm~~~ olan tüzü~üne göre, derne~in kurulu~~gayesi
"Türklerin milli terbiye ve ilmi, ictimai, iktisadi seviyelerinin
terakki ve Ptilfis~~ile Türk ~rk ve dilinin kemâline çal~~mak" d~r.
"Asla politikaya kar~~mayaca~~~ve siyasi partilare hizmet
etmeyece~i" de belirtilen dernek, gayesine ula~abilmek için, "okullar
yapt~racak, kendi ad~n~~ta~~yan kulübler açacak, buralarda
dersler, konferanslar, halka aç~k toplant~lar düzenleyecek,
kitablar ve dergiler yay~mlayacak, milli serveti korumak ve
ço~altmak maksad~~ ile -de~i~ik meslelderdeki uzmanlara
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dam~arak- milli iktisada ve ~iraate yol gösterecek ve bu
alanlardaki kurulu~lar~n do~up ya~amalar~na yard~mc~~olacak"
d~r. Ancak, bu kararlara ra~men, politikamn da kan~abilece~i bir zemin
te~kil edebilecelderi endi~esi ile, kulüb açmak dü~üncesinden vazgeçilmi~ti.
Türk Oca~~~ba~kanl~~~ na Hamdullah Subhi getirildikten (1912) sonra
onun çok dinamik tutumu, nazik ve sempatik davran~~lar~, çok canl~~ ve
samimi konu~malar~~ile çal~~ malar büyük bir h~z kazand~. Konferanslar,
de~i~ik konularda toplant~lar ve yay~ nlarla desteklenen bu çal~~ malar
Oca~~n üye say~s~n~~günden güne artt~rd~~~~gibi, Istanbul d~~~ nda ~ubeler de
aç~lmaya ba~land~. Geni~leyen kadro ve çal~~ malar için daha büyük bir yere
ihtiyaç olunca da, Bayaz~ t'ta (sonradan Marmara Sinamas~'n~n yap~ld~~~~
yerin arkas~na dü~en sokakta) büyük bir eve ta~~ n~ld~. Evin bahçesi de geni~~
oldu~u için, buraya üç-dört bin ki~ilik bir de konferas salonu yapt~r~ ld~.
Oca~a 1912 de 776. üye olarak giren Hamdullah Subhi ile 1917 de
2320. üye olarak kaydedilen 3. Kolordu Kumandan~~Miralay (Albay) Ismet
Inal (Inönü) in kay~d numaralar~~aras~ ndaki fark, üye say~s~nda meydana
gelen art~~~ n h~z~~hakk~nda bir fikir verebilir. Bu say~ , 1928 de 30.000 i buldu.
~ube say~s~ na gelince; bu hususta, maalesef, elde yeterli bilgi yoktur. Bu
konudaki ilk rakamlara, ancak 1923 den ba~layarak rastlanabiliyor. Bu
tarihten sonra, üye say~s~nda oldu~u gibi, Ocak say~s~nda da büyük bir art~~~
görülüyor ve ~ubeler Türkiye'nin belli-ba~l~~bölgelerine yay~l~yor. Elde
de 72, 1925
de 37 iken, 1924
~imdilik mevcud bilgiye göre, Ocak say~s~~1923
de 135 ve ~~928 de 260 d~r. Bunlar aras~ nda en faal durumda bulunanlar ise
Istanbul, Izmir, Adana ve Ankara'dakilerdir.
Ilk büyük faaliyet dönemi Balkan Harbi ile I. Cihan Harbi aras~na
rastlayan Istanbul Türk Oca~~, I. Cihan Harbi ile Mütareke y~llar~ nda da
çok hareketli bir durumdad~ r. Birinci faaliyet döneminin eri~ti~i ba~ar~da,
Balkan Harbi'nin ortaya ç~kard~~~~ac~~gerçe~in de büyük pay~~ vard~r. Bu
sava~~n sonunda, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda, Türk olmayan etnik
unsurlardan her birinin koyu bir milliyetçi tutum ve dayan~~ma içinde
bulundu~u ve Tanzimat' tan beri imparatorlu~un resmi politikas~~olarak
sürdürülmekte olan "Türk olan ve olmayan bütün unsurlarla birlikte
bir karma Osmanl~~Milleti kurmak" fikrinin tamamiyle bo~~ve zararl~~
oldu~u aç~kca anla~~lm~~t~r. Selanik'te yay~ mlanan Genç Kalemler
dergisinde 1911 Nisan~ndan ba~layarak bir avuç Türk ayd~n~~ (Ömer
Seyfeddin, Ziya Gökalp, Ali Cânib, Aka gündüz, ...) taraf~ndan yanl~~l~k' ve
zarar~~ileriye sürülüp aç~ klanan bu "Osmanl~c~l~k" politikas~n~n ç~kmazl~~~n~~Türk siyaset ve devlet adamlar~n~ n anlayabilmeleri, ancak Balkan Harbi
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felaketinin ba~a gelmesi ile mümkün olabilmi~ tir. Bu büyük felaketin inkâr
edilemez sonuçlar~n~~ da çok iyi kullanabilen Türk ayd~ nlar~, nihayet, devleti
milliyetçi bir çizgiye getirmeyi ba~arabilmi~lerdir. Yine bu s~ ralarda, Türk
olmamakla beraber Müslüman olan etnik unsurlar (Arnavutlar, Arablar)
da -gerek yap~ lan idari hatalar ve gerekse yabanc~~devletlerin tahrikleri ilekendi milli menfaatlerine yönelince, devlet adamlar~~ da milliyetçi bir
politika gütmekten ba~ka yol olmad~~~ n~~ anlad~ lar. Böylece, Balkan
Harbi'nden sonra I. Cihan Harbi de, çok pahal~ya mal olan uyan~~lar
sonunda, Türk milliyetçili~i fikrinin geli~ip yay~lmas~~ ve dolay~s~yle Türk
Ocaklar~'n~ n faaliyetlerini artt~ rabilmeleri için elveri~li bir zemin haz~rlam~~~
oldu.
Ayn~~ gayedeki Türk Yurdu derne~inin yerini alan Türk Oca~~, bu
derne~in ilk say~s~~24 Kas~ m 191 1 de ç~ kan Türk Yurdu adl~~dergisini kendi
yay~n organ~~ olarak da benimseyip devam ettirdi. Türk Oca~~, II.
Me~ rutiyet'ten sonra kurulan milliyetçi derneklerin en uzun örnürlüsü
oldu~u gibi, bu dergi de milliyetçi dergilerin en uzun örnürlüsüdür. Ancak,
milliyetçi hareketin çok yo~un çal~~malar yapt~~~~Balkan Harbi, I. Cihan
Harbi ve Mütâreke y~llar~nda bu ba~l~ ca yay~n organ~n~ n, Türk
milliyetçili~ini yine kültür plan~ nda i~leyen ba~ ka dergilerle de desteklendi~i
görülür. Bilgi Mecmuas~~ (1913), Halka Do~ru (1913), Türk sözü
(1914), Milli Tetebbu'lar Mecmuas~~(1915), Yeni Mecmua (1917),
Büyük Mecmua ( 19 I 9) ve Dergâh (1921) bunlar~n ba~l~caland~r. Ayr~ca,
kitab halinde de yay~ nlar yap~lm~~ t~ r.
Merkez olan ~stanbul Türk Oca~~ 'nda üye say~s~n~ n ve çal~~malar~ n
h~zla artmas~~üzerine, kurulu~ undan bir y~l sonra yerle~ti~i Bayaz~ t'taki yeni
binas~ nda verilen konferanslar da büyük ilgi görmekte idi. Hepsinin de odak
noktas~n~~milli konular~n te~kil etti~i bu konferanslar' verenler aras~ nda Ziya
Gökalp, Hamdullah Subhi, Akçurao~lu Yusuf, Fuad Köprülü, Celal Sâhir,
Bursal~~Mehmed Tahir, Halide Edib, A~ao~lu Ahmed, Müfide Ferid (Tek)
Dr. Akil Muhtar, Ömer Seyfeddin, Kadri Ra~id Pa~a, Cemal Pa~a, Necib
As~m, Kilisli R~ fat, Veled Çelebi, Sâmih R~ fat, Yahya Kemal, Nakiye
(Elgün), Ali Cânib,.. gibi ba~l~ ca isimler yer almakta idiler. Bu hummal~~
faaliyetler, k~ sa sürede meyvesini vermekte gecikmedi. Milliyetçilik ~uuruna
sahib genç nesiller biri birini tâkib etti. Fakat yine biri birini h~zla takib eden
harbler (Balkan, I. Cihan) de, bu nesillerin büyük k~sm~n~~maalesef al~p
götürdü. Bu büyük felakete ra~men, bu nesillerden artakalanlar bile, sürüp
giden milli heyecan içinde, Istiklal Harbi'ni de yap~ p milli bir devlet
kurmay~~ ba~arm~~lard~r.
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Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun henüz ayakta bulundu~u s~ralarda Türk
Ocaklar~, yaln~z Türk olmayanlara kar~~~de~il, Türk olup da ~slamc~l~k
ideali pe~inde ko~an veya henüz milliyet ~uuruna eri~ememi~~ayd~nlara kar~~~
da mücadele etmek zorunda kald~ lar. Bundan ba~ka, aktif politikaya
girmemeyi prensip olarak kabul etmelerine ve politikan~n her ~eye bula~t~~~~
harb y~llar~nda bile bu prensiblerine ba~l~~ kalmalar~na ra~men, Mütâreke
y~llar~nda, gerek i~galci kuvvetlere kar~~~ve gerekse milli ve ~erefli bir politika
tâkib etmekten yana âciz kalan devlete kar~~~tav~ r almak ve günlük olaylara
kar~~mak gere~ini de duydular. Buna kar~~l~k, i~gal kuvvetleri de, milliyetçi
direnmenin ana kaynaklar~ ndan biri olarak gördükleri Türk Ocaklar~~ile
ilgilenmekte gecikmediler. Ilk olarak, 9 Mart 1920 tarihinde, Genel Merkez
binas~n~~ bast~lar. Birçok evraklara el koyup kitabl~~~~da~~tt~lar ve kap~s~n~~
mühürlediler. Bunun üzerine Genel Merkez, bir hafta sonra, Maarif
Nezâreti Talim ve Terbiye Dairesi'nin Sultan Ahmed'de Binbirdirek'teki
binas~n~ n bo~~bir bölümüne yerle~ti ise de, oras~m da basarak çal~~malar~n~~
tamamiyle durdurdular. Bu sefer, Genel Ba~kan Hamdullah Subhi, Mustafa
Kemal Pa~a'ya çekti~i bir telgrafla durumu bildirdi ve ne yap~lmas~~
gerekti~ini sordu. Mustafa Kemal Pa~a, verdi~i cevabta, "durumun
yabanc~~elçilikler nezdinde protesto edilmesi, ayr~ca protesto mitingleri
tertiplenmesi" tavsiyesinde bulundu. Türk Ocaklar~~Merkez Heyeti (Genel
Yönetim Kurulu), bir yandan bu tavsiyelere uyarken, bir yandan da, son
Osmanl~~ Meclis-i Meb'iisan~~ için yap~lan genel seçimlerde, o s~ ralarda
kurulmu~~olan Milli F~rka (Parti) adl~~ siyasi partiyi bütün ~ubeleri ile
destekleyerek, bu meclise üyelerinden ikisini (Hamdullah Subhi, Ahmed
Ferid) sokmay~~ ba~ard~. Ancak, k~sa bir süre sonra i~gal kuvvetlerince
Meclis-i Meb'ûsan'~n kapat~lmas~~ (1 ~~ Nisan 1920) üzerine, Istanbul'daki
Ocakl~ lar da birer birer Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye kat~lmaya
ba~lad~ lar. O devrin birçok ayd~ nlar~~ gibi, Malta'ya sürülmek için
Ingilizlerce aranmakta olan Genel Ba~ kan Hamdullah Subhi de bunlar
aras~ nda idi. Ankara'da yeni kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne de mebus olarak girdi ve ilk milli hükiimetin Maarif Vekili oldu.
Böylece, Türk Ocaklar~n~ n genel merkezi de ister istemez Ankara'ya
ta~~nm~~~bulunuyordu. Fakat o devir Ankara's~ndaki büyük bina s~k~nt~s~~ve
harb haz~rl~ klar~n~n ön planda gelmesi yüzünden, normal çal~~malar~ na
devam edemedi. Bu çal~~ malar, bu sefer merkez Ankara olmak üzere, ancak
zaferden sonra ba~layabildi ve genel merkez 23 Nisan 1923 de resmen
aç~ larak Anafartalar Caddesi ile Denizciler Caddesi aras~ndaki Yahudi
Mahallesi'nde bulunan ~engül Hamam~'n~ n yan~ndaki eski bir okul
binas~nda çal~~ maya koyuldu. Bu aç~l~~~ , en büyük ~ube olarak Istanbul
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Türk Oca~~'mn aç~l~~~~tâkib etti (1 Haziran 1923). ~~ Ekim 1924 de,
Istanbul'un i~gali üzerine 15 A~ustos 1918 de kapanm~~~(son say~: 161) olan
Türk Yurdu dergisi de yeniden yay~ na girdi.
Türk Ocaklar~n~n bütün üyelerinin kat~ld~klar~~ büyük kongre,
"Kurultay" ad~~ alt~nda, kurulu~tan beri her y~l yap~lmakta idi. Genel
Merkez Ankara'ya al~nd~ktan sonra, yeniden aç~l~~~n ilk y~ldönümünden
ba~layarak, kurultaylar da her y~l yap~lm~~t~r. Atatürk'ün de büyük
deste~ine sahib olan Türk Ocaklan'ndaki çal~~ malar, böylece, yeniden h~z
kazand~. Bu arada, Genel Merkez için, büyük bir binan~ n yap~lmas~ na da
karar verildi. Projesi ve in~aat kontrolü Mimar Arif Hikmet (Koyuno~lu)
(1889-1982) tarafindan yap~lan binan~n temelini, 21 Mart 1927 de,
Atatürk'ün ad~na, Ba~vekil Ismet Pa~a att~. Binan~n on iki dönüm
tutar~ndaki arsas~~ Vak~flar Umum Müdürlü~ü'nden sat~n al~nm~~t~~(1926).
Atatürk, zaman zaman bizzat giderek binan~n in~aat~~ ile yak~ndan
ilgilenmekte idi. In~aat üç y~l sürdü. Genel Ba~kan Hamdullah Subhi'nin bir
nutku ile Türk Ocaklar~~merkez binas~~ olarak aç~lan (23 Nisan 1930) bu
tarihi yap~, II. Me~rutiyet Devri'nde ba~layan milliyetçilik hareketinin
Türk mimarisindeki tesirlerini de ta~~makta idi. O devirde bu tesirlerle
ba~lay~p "Osmanl~~mimarisi ile modern mimariyi yeni bir sentez halinde
birle~tiren" ve de~erli temsilciler (Mimar Kemaleddin, Mimar Vedat,
Mimar Hikmet) yeti~tiren bu neo-klâsik Türk mimarisinin en güzel eserleri
Cumhuriyet Devri'nin Atatürk dönemine rastlar. Ankara'da ayr~ca
Etno~rafya Müzesi, Himâye-i Eti-al Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)
apart~manlar~~ ve ~imdiki Gümrük ve Tekel Bakanl~~~~(eski D~~i~leri
Bakanl~~~ ) gibi tarihi binalar~n da sahibi olan Mimar Arif Hikmet
Koyuno~lu'nun âbide-eseri, ~üphesiz bu Türk Oca~~~binas~d~r. Bir y~l gibi
çok k~sa bir süre Türk Oca~~'n~n elinde kald~ktan sonra Halk Evleri Genel
Merkezi haline getirilen ve ~~950 den sonra tekrar Türk Oca~~'mn hizmetine
giren, birçok toplant~~salonlar~, çal~~ma odalar~~ve kitabl~ktan ba~ka çok
güzel bir de tiyatro, konferans ve konser salonu da bulunan bu muhte~em
bina, mimari ve tarihi de~erinden habersiz kimselerin ve kurulu~lar~n
ellerinde, uzun bir müddet bak~ms~zl~~a mahküm kald~. En büyük tahribat
ise, apayr~~bir sanat eseri olan, salonundad~r. 1950 den sonra, gelir sa~lamak
dü~üncesi ile sinema olarak da kullan~lan ve Dördüncü Sahne ad~~ alt~ nda
ayr~ca Devlet Tiyatrolan'na kiralanan bu son derecede zarif salonun
kenarlanndaki yald~z oymal~~ve bordo kadife dö~eli localar -salonun seyirci
say~s~n~~ artt~rmak gibi çok hasis ve garib bir dü~ünce ile- y~kt~nlm~~~ve sala~~
haline getirilmi~tir. Kültür Bakanl~~~'nca ~imdi Devlet Resim ve Heykel
Müzesi'ne tahsis edilen ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü'nce
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halen bak~m~~ ele al~ nm~~~bulunan tarihi binadaki çal~~malar~n salonun
restorasyonunu da içine almas~~ ve eski durumuna getirilmesi bir milli kültür
görevidir. 927-1930 fiyatlar~ na göre 6o ~~
~~ Tl. na mal olan (ayn~~tarihte
devlet bütçesi: 400 milyon Tl.) binan~ n bitirilebilmesi için yap~lan devlet
yard~m~~ çok az oldu~undan, geri kalan paran~ n sa~lanmas~~gibi a~~r bir yük
de Türk Ocaklar~'na dü~mü~~ve bu u~urda bütün imkanlar zorlanm~~t~ r. Bu
arada, Türk dostu Amerikal~~ bir tüccar 120.000 dolarl~k yard~mda
bulunmu~, binan~ n bitmesinden sonra Yunan Ba~bakan~~ Venizelos da
kitabl~~~na be~~bin kitab hediye etmi~tir.
Tüzü~üne göre gayesi "Türklerin milli terbiyesi ile ilmi, ictimai
ve iktisadi seviyelerinin yükseltilmesi ve Türk dilinin
geli~tirilmesi" olan ve siyasetle u~ra~may~~rededen Türk Oca~~, I. Dünya
Harbi ve Mütâreke y~llar~nda, büyük de~i~iklikler ve bask~lar getiren
olaylar~n tesiri ile, zaman zaman, siyasi eylemlere de girmek zorunda kald~.
Fakat, buna ra~men günlük politikan~n d~~~ nda idi. Ancak, günlük politika
ile ilgilenmemenin üyelerin ~ahsen hiçbir siyasi kanaat sahibi olmamalar~~ve
onu savunmamalar~~ anlam~ na da gelemeyece~i tabildir. Nitekim, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilan edildi~i y~l yarmlad~~~~ve milliyetçilik hareketinin
esaslar~n~~ aç~ klad~~~~bir eserinde (Türkçülü~ün Esaslar~ ) Ziya Gökalp,
Türkçülük hareketinin "siyasi bir parti de~il, ilmi, felsefi ve estetik
bir okul oldu~unu" belirttikten sonra, "siyasi tecrihlerinin demokrasi oldu~unu", bu sebeble "oligar~iye ve dinin devlet i~lerine
kar~~mas~na kar~~~olduklar~n~" aç~klar. Ayr~ca, ayn~~ yerde, "halkc~,
medeniyetci (bat~c~) bulunduklar~, ça~da~~bir medenile~meye ve
milli bir devlete tarafdar olmakla beraber milli kültüre de büyük
de~er verdikleri; hukuk alan~nda, kanunlar~~yapma yetkisinin
yaln~z millete âid oldu~u; kanunlar~n dini müdahalelerden uzak
tutulmas~~gerekti~i; ferdler, zümreler ve s~n~flar aras~nda tam bir
e~itlik sa~lanmas~~lüzumuna inand~klar~; bir medeni kanun
haz~rlanarak erkekle kad~n aras~nda yaln~z insani haklar
bak~m~ndan de~il, siyasi ve mesleki haklar bak~m~ndan da tam bir
e~itlik sa~lanmas~n~~istedikleri; ekonomi alan~nda solidarizme
(dayan~~mac~l~~a) ve büyük sanayiin geli~tirilmesine de~er
verdikleri ve yeni ticaret, sanayi ve ziraat kanunlar~n~n
ç~kar~lmas~n~~zaruri gördükleri" de aç~ kca belirtiliyor. Bütün bu

esaslarla, Cumhuriyet Devri'nde siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda
yap~lan büyük de~i~iklikler aras~ nda tam bir paralellik bulundu~u aç~kt~r.
Arada, sâdece, yeni devletin iktisadi politikas~ nda, solidarizm yerine karma
ekonominin kabul edilmesi gibi bir fark vard~ r. Fakat as~l büyük fark, Türk
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Ocaklar~'mn yaln~z teorik planda kalmas~ , yeni devletin ise -yap~s~~ ve
fonksiyonu gere~i- pratik ve uygulay~c~~ olmas~d~r.
Teokratik ve klerikal müdahalelerden tamamiyle kurtularak, ça~da~~
medeniyete ba~l~~ve milli yap~ da yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti,
büyük bir dinamizm içinde, Orta Ça~~kurulu~undaki bütün eski
müesseselerin yerlerine ça~da~~kurulu~lar getirmek, köklü bir zihniyet
de~i~ikli~i yapmak için sab~rs~zlan~ yor; siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik
alanlardaki ça~da~~yenilikleri gerçekle~ tirme yolunda hamle üstüne hamle
yap~yordu. Milliyetçilikte art~ k teori devri kapanm~~, uygulama devri
ba~lam~~t~. Ancak, milli ve ça~da~~bir devlet kurmak için 1923-1930
aras~ nda gösterilen büyük çabalar, birçok siyasi ve dini direnmelerle
kar~~la~~yordu. Yüzy~ llardan beri çok derinlere kök salm~~~ Orta Ça~~
zihniyeti, yerinden k~ p~ rdamamak için, hala diretiyordu. En son örnek,
Menemen'deki Kubilay Olay~~ (23 Aral~ k 1930) idi. Bu durum kar~~s~nda,
milli ve ça~da~~bir devletin h~zla kurulmas~ n~~ ve yerle~mesini
kolayla~ t~rmak, bu gaye yönünde yap~lanlar~~yaymak ve onlar~~ yurdun her
kö~esinde benimsetip yerle~tirmek için ayn~~gayeye ba~l~~bütün kurulu~lar~n
ve ayd~nlar~ n devlete yard~mc~~ olmalar~ , hedefe hep birlikte yürümeleri
kaç~n~ lmaz görünüyordu. Bilhassa Kubilay Olay~'ndan sonra Atatürk, bu
zarurete tamamiyle inanm~~t~ . Bunun için de, sadece teorik planda kalan
de~il, fi'len yurdun ilçelerine, bucaklar~na ve köylerine kadar girip halkla
do~rudan do~ruya kayna~acak, ona yeni devletin yapt~~~~yenilikleri
anlatacak büyük kurulu~lara ihtiyaç vard~. Halk Evleri, i~te bu inançtan
do~du. Uzun bir süredir Türk milleti için yararl~~ dü~ünceleri ile büyük
hizmetlerde bulunmu~, memleketin en seçkin ve en dinç kadrolar~n~~ bir
araya toplam~§ Türk Ocaklar~ , böyle yeni bir kurulu~~için de en sa~lam
temeli te~kil edebilirdi. Bu dü~ ünce, yava~~yava~, Atatürk'ün zihninde
olgunla~maya ve yerle~meye ba~lad~. Türk Ocaklar~ , zaten, eskiden beri
ilgilendi~i, be~endi~i, destekledi~i ve güvendi~i bir kurulu~ tu. Bu güvenini
aç~ klamaktan da geri durmam~~t~.
Halk Evleri ad~nda yeni bir kurulu~a karar verildi~i hakk~ndaki
haberler, 1931 y~l~ n~ n ilk günlerinden itibaren, bas~ nda yer almaya ba~lad~.
"Yurdun her yerinde, halk~~ ve gençli~i bir araya getirecek bir kurulu~a
ihtiyaç bulundu~u, Gazi (Atatürk'ün soyad~~ kanunundan önceki ad~ ) nin
bu konuda direktif verdi~i, Halk EvIeri'nde sinama, kitabl~k ve konferans
salonu gibi halk~ n ilgisini çekebilecek her türlü imkanlara yer verilece~i,
kurulmalar~ nda CHP'nin önayak olaca~~ , partinin genel kongresine bu
konuda teklif götürülece~i ve evlerin ayn~~ y~l içinde kurulmalar~ na
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çal~~~laca~~ " yolundaki bu haberlerden üç ay kadar sonraki bir haberde de
"Türk Ocaklan'n~ n kapanaca~~, CHP'ye ba~lanacaklar~, tarihi fonksiyonlar~n~~ tamamlad~klar~, Hamdullah Subhi'nin de bu görü~te oldu~u,
yap~lacak kurultayda kapanma karar~~al~ naca~~" söylendikten sonra "milli
bünye ve vazifeleri bak~m~ndan hiçbir rolü kalmam~~" olan bu kurtulu~un
"hizmet ve mesai tarzlar~~ de~i~tirilerek ba~ka bir vaziyete
dönü~türülmesi" gerekti~i belirtiliyordu 2 . Nihayet Atatürk, 24 Mart 1931
günü, Türk Ocaklar~~ Genel Merkezi ilim ve Sanat Kolu üyelerinden Ru~en
E~ref (Onayd~ n) e verip ertesi günkü bas~ nda yer alan bir beyânat~nda, bu
konudaki karar~ n~~ ~öyle aç~ kl~yordu: "Milletlerin tarihinde baz~~
devirler vard~ r ki, muayyen maksadlara erebilmek için, maddi ve
mânevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve ayn~~
istikâmete sevk etmek lâz~md~r. Yak~n senelerde (Milli Mücadele
y~llar~nda) milletimiz, böyle bir toplanma ve birle~me hareketinin
verdi~i mühim neticeleri idrâk etmi~tir. Memleketin ve ink~lâb~n
içeriden ve d~~ar~dan gelebilecek tehlikelere kar~~~masf~niyyeti
için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde
toplanmas~~lâz~md~r. Teessüsü (kurulu~u) tarihinden beri ilmi
(teorik) sahada halkç~l~k ve milliyetçilik akidelerini (inanclar~n~ )
ne~r ü ta'mime (yay~ p genelle~tirme~e) sadâkatle ve imanla çal~~an ve
bu yolda memnûniyyeti mûcib hizmetleri sebk etmi~~(geçmi~) olan
Türk Ocaklar~'mn, ayn~~esaslar~~siyasi ve tatbiki sahada tahakkuk
ettiren (gerçekle~tiren) f~rkamla (partimle, CHP ile) ve bütün mânâs~~
ile yek-vücud (tek bir varl~ k) olarak çal~~malar~n~~münâsib gördüm.
Bu karar~m ise, (bu) milli müessese (T.0.) hakk~nda duydu~um
i'timâd ve emniyyetin ifadesidir. Ayn~~cinsten olan kuvvetler,
mü~terek gaye yolunda birle~melidirler." 3

Atatürk'ün bu sözlerinden çok aç~ k olarak anla~~ld~~~ na göre, "bir
milletin tarihindeki güç dönemlerde, ayn~~gayedeki kuvvetlerin birle~meleri
lâz~ md~ r. Medeni alanda ça~da~~seviyeye eri~meyi ana hedeflerinden biri
sayan yeni devletin kar~~la~t~~~~güç dönemler henüz sona ermi~~de~ildir. Orta
Ça~'~n inanç ve dü~ünce art~ klanndan kesinlikle kurtulmak için giri~ilen
reformlar~n (ink~lâblann) bir an önce yerle~tirilmesi, ~imdi de "milliyetçi"
ve "cumhuriyetçi" güclerin birle~melerine ba~l~d~ r. Kurulu~lar~ ndan beri
Türkiye'de milliyetçilikle halkç~l~~~~gaye edinmi~~ve bu konularda teorik
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olarak sevindirici hizmetleri geçmi~~olan Türk Ocaklan'n~n da, ayn~~
hizmetleri siyasi ve pratik olarak gerçekle~tirmekte olan CHP ile güç birli~i
yapmas~~ zaman~~ art~k gelmi~tir. Türk Ocakla~r~, bu bak~mdan da,
güvenilecek kurulu~lard~r."
Ayn~~ tarihli (25 mart) gazetelerde, "Türk Ocaldar~'mn CHP ile
birle~meleri karar~n~n Ocakhlarca sevinçle kar~~land~~~, yap~lacak ola~anüstü kurultayda birle~me karar~n~n oy birli~i ile
al~naca~~n~n tahmin edildi~i ve birle~meden sonra Ocaklara iid
bütün mallar~n da CHP ye devr °bulaca~~, Atatürk'ün bu konuda
beyAnat verdi~i gün Genel Ba~kan Hamdullah Subhi'nin de
Çankaya'ya giderek geç vakte kadar kald~~~~ve birle~menin ~ekli
üzerinde Atatürk'le görü~tü~ü" haberleri de yer ald~ . Sonraki
günlerde bas~nda ç~ kan baz~~ yaz~larda da, Türk Ocaklan'n~ n CHP ye
kat~lmalann~n sadece "günü gelmi~~bir olay" oldu~u, bu kat~lma
hakk~nda "ba~ka gerekçe aramaya lüzum bulunmad~~~, ayn~~
görü~teki bütün milli kurulu~lar~n güç birli~i yapmalar~n~n çok
tabii bulundu~u, ocaklar~n tarihi görevlerini hakk~yla yapt~klar~,
~imdiki güç birli~inin onlar~n geli~melerindeki son safila
say~labilece~i, art~k teoriden prati~e geçme döneminin geldi~i, bu
kat~lma ile milli birlik fikrine hizmet edildi~i, Türk Ocaklarl'~un
siyasetle ilgilenmedikleri, fakat gençlerin memleketin bütün
meseleleri ile ilgilenmeleri gerekti~i, milli kültür konular~n~n
art~k sadece baz~~kurulu~lar~~ve vatanda~lar~~ilgilendiren konular
olmaktan ç~karak bütün millete ve devlete mal olduklar~" 5 görü~ü
müdafaa edilmekte idi.
Gerçekten de devlet, her ça~da~~devlet gibi, bütün çal~~ma alanlanna
milli ve halkç~~ bir görü~le el atm~~~bulunuyordu. Ayn~~ y~l Türk tarihi
konusunda ba~lat~lan ve ertesi y~l da dil konusunda devam ettirilen
milliyetçi tezlerle, milli kültürde enine ve derinli~ine bir ara~t~rma ve
de~erlendirme dönemine girildi.
Atatürk'ün yukar~daki beyânât~ ndan çok k~sa bir süre sonra Türk
Ocaklan'n~n son ve ola~anüstü kurultay~n~n haz~rl~klar~~ tamamlanarak, ~~o
Nisan 193 ~~Cumartesi günü Ankara'daki genel merkez binas~nda toplan~ld~.
Ba~ta CHP Genel Sekreteri (Receb Peker) olmak üzere parti ileri
gelenlerinin ve mebuslann da kat~ld~klan kurultay, Genel Ba~kan
Hamdullah Subhi taraf~ndan aç~ld~. Türk Ocaklan'n~n tarihi fonksiyonunu
4
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tamamlad~~~~fikrini öteden beri savunanlardan, Manisa Mebusu Mustafa
Fevzi'nin kurultay ba~kanl~~~ na seçilmesinden sonra tekrar kürsüye gelen
Hamdullah Subhi, Merkez ~dare Heyeti ad~ na, Türk Ocaklar'n~ n son
çal~~ma raporunu okudu. Bu raporda, "Kurultay~n ola~anüstü
toplanma sebebinin Gazi'nin bas~nda da yer alan iste~i oldu~u,
CHP'nin dört y~l önceki genel kongresinde yapt~~~~konu~mada
(Büyük Nutuk) Gazi'nin vatan~~ve ink~lâblar~~gençli~e emanet
etti~i, bu tutumunun zamanla geli~ip uygulama safhas~na geldi~i,
onun son y~llarda gençlik, dernekler ve e~itim konular~~ile çok
yak~ndan ilgilendi~i ve kalbinde gençli~in ink~lâblar~ n esaslar~na
göre yeti~tirilmesinin, ink~lâblar~ n gençlikte emin bir dayanak
bulmas~n~n en büyük istekleri aras~na girdi~i, son bir y~lda
meydana gelen baz~~olaylar~n (Kubilây Olay~~ gibi) bütün yurtseverleri üzdü~ü, medeni dü~üncelerin muhafazakâr çevrelerde de
yerle~mesi hususunun Gazi'nin ve devlet ileri gelenlerinin
zihinlerinde gittikçe yer etti~i, bunu sa~layabilmek için de
Gazi'nin CHP kadrolar~n~~milliyetçi, halkç~~ve cumhuriyetçi
gençlerle doldurmay~~ve memleket meselelerinde onlara da sorum
vermeyi arzu etti~i" belirtiliyordu. Raporu okuduktan sonra Genel

Ba~kan, ~ahsen de, Türk Ocaklar~ 'mn CHP ile birle~ melerinin yerinde bir
hareket olaca~~~dü~üncesinde oldu~unu aç~ klad~.
Genel Ba~kan~ n konu~mas~ ndan sonra söz alan olmad~~~~için, yap~lan
teklif üzerine, biri "kat~lma karar~ n~ n metnini haz~ rlamak", biri de "Türk
Ocaklar~'mn hesablar~n~~incelemek" üzere iki komisyon kuruldu. ö~leden
sonraki toplant~da, Türk Ocaklar~ 'mn CHP'ye kat~lmas~~ ve bütün
mallar~n~ n da ona devredilmesi karar~n~~tesbit eden metin oy birli~i ile ve
alk~~ larla kabul edildi. Daha sonra konu~an üyeler de, o zamana kadarki
hizmetleri için, Genel Ba~ kan'a ve Genel Yönetim Kuruluna te~ekkür
ettiler
Büyük Nutuk'ta vatan~~ ve cumhuriyeti gençli~e emanet eden
Atatürk'ün, bu görevi yerine getirebilecek bir gençli~in o tarihte henüz
yeti~memi~~oldu~unu bildi~i muhakkakt~ r. Çünkü o tarihte (1927), ard~~
ard~na yap~lan reformlar~~ anlay~ p benimseyenler, sadece, orta ve daha ileri
ya~larda olan nesillerin içindeki ayd~ n ve milliyetçi kadro idi. Cumhuriyeti
devralacak nesiller, henüz çocuk ya~ larda idiler. O halde yap~lacak i~, bir an
evvel ve büyük bir dikkatle, bu nesilleri yeti~ tirmekti. Bu dü~üncenin onun
kafas~nda ink~lâblarla birlikte do~du~u ve zamanla ciddi bir endi~e ve
6
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kuvvetli bir istek haline geldi~i kabul edilebilir. Fikirler ne kadar güçlü
olurlarsa olsunlar onlar~~benimseyen ve en az onlar kadar güçlü ve sa~lam
kadrolar yoksa, gerçekle~meleri dü~ ünülemez. Bunu çok iyi bilen Atatürk'ü,
devleti ve reformlar~~ devral~p sürdürecek genç nesillerin yeti~ tirilmesi
fikrinin çok erkenden me~gul etmeye ba~lad~~~~muhakkakt~r. Bu dü~ünce
içinde ara~t~rmalara giri~ti~i zaman, ayd~nlar ve gençler aras~nda, samimi
milliyetçili~i, memleket meselelerindeki sevgisi ve heyecan~~ile müessesele~ip
kökle~mi~~Türk Ocaklar~~ kadrosunu görmemesi mümkün de~ildi. Gerçekten
de, yurdu ve cumhuriyeti gençli~e emanet ettikten hemen sonra, "bu
gençli~in nas~l bir gençlik olmas~~ ve nas~l yeti~tirilmesi gerekti~i" üzerinde
dü~ ünürken, gözlerinin Türk Ocaklar~' ndaki kadroya tak~ld~~~ , gençlik
içinde "bu kadronun aranan vas~ flara en çok sahib bulunan kadro
oldu~una, en çabuk ve en kolay olarak onun yeti~tirilebilece~ine" karar
verdi~i, bunun üzerine de Türk Ocaklar~~ile daha yak~ ndan ilgilenmeye
ba~lad~~~~anla~~l~yor. 1928 y~l~ nda geçen bir olay, bu bak~ mdan dikkati
derhal üzerine çekebilecek bir çarp~c~l~ktad~r.
1928 y~l~na kadar yap~ lan bütün kurultaylarda Genel Merkez
Heyeti'nin tamamiyle serbest kald~~~ , inisiyatifi hep elinde bulundurdu~u ve
-Türk Ocaklar~ 'mn o zamanlar ad~~ "Yasa" olan tüzü~üne görekurultaylar~n bütün safhalar~m re'sen idare etti~i ve d~~ar~dan hiçbir
müdahaleye u~ramad~~~~bilinmektedir. Fakat, 1928 y~l~ ndaki kurultay
haz~rl~klar~~s~ras~ nda, Genel Merkez Heyeti, her kurultayda oldu~u gibi bu
kurultayda da yeniden seçilecek olan üyelerinin adaylar~n~~tesbite
haz~rlan~ rken, her zamanki inisiyatifini birden bire kaybetti. Bu sefer,
Atatürk'ün iste~i üzerine, bu adaylar hakk~ ndaki liste, Genel Merkez Heyeti
tarafindan de~il, T.B.M.M. Ba~kan~ , Ba~ vekil ve CHP Genel Sekreteri ile
Türk Ocaklar~~ Genel Ba~kan~ 'ndan kurulan dört ki~ilik bir komite taraf~ndan
haz~rland~ . Kurultaya yine Genel Merkez Heyeti'nin listesi olarak sunulan ve
kabul edilen bu on ki~ilik listeye, Genel Merkez Heyeti'nin bir önceki
kadrosundan sadece üç ki~ i (Hamdullah Subhi, Dr. Hüseyin Enver,
Burhaneddin Develio~lu) al~nm~~ , geriye kalan yedi ki~i ise CHP'nin
milletvekillerinden ve müfetti~~kadrosundan seçilmi~ ti: Celal (Bayar), Hilmi
(Uran), Izzet Ulvi, Cemil (Ubayd~ n), Sâmi (Çölgeçen), Abdülmuttalib,
Sad~ k. Bu olay, dü~ündü~ünü gerçekle~ tirmede çok dikkatli ve sab~rl~~
olan, tesbit etti~i istikamette ad~ m ad~m ilerleyen ve verdi~i karar~~
gerçekle~tirmedeki zamanlamay~~ çok iyi yapan Atatürk'ün, Türk
Ocaklar~'mn gelece~i üzerinde daha o zamandan kararl~~ oldu~u ve
onlardan yararlanma iste~inin büyüklü~ü hakk~ nda yeterli bilgi
vermektedir. Yoksa, II. Me~rutiyet Devri'ndeki çok organize, çok sistemli ve
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dinamik çal~~malar~~ile gecikmi~~Türk milliyetçili~inin uyan~p harekete
geçmesinde büyük hizmeti dokunan, ordunun içlerine kadar bütün
ayd~nlara uzanm~~~geni~~kadrosu ile ~stiklal Harbi'ni zafere ula~t~ran milli
ruhun do~mas~nda ciddi emeldefi geçen Türk Ocaklar~~gibi tarihi bir
müessesenin çok h~zl~~formalite i~lemleri ile ortadan kallu~~n~, o günkü baz~~
gazetelerde ileriye sürüldü~ü gibi, sadece, "tarihi görevini tamamlam~~~
olmak" la aç~ klamak elbetteki güçtür. Esâsen, böyle bir iddian~n gerçeklik
ve geçerlik derecesini anlayabilmek için, Atatürk'ün ölümünden sonra ve
bilhassa 1940- ~~gso y~llar~ nda Türkiye'de hangi ideolojik hareketlerin daha
çok geli~me imkan~n~~bulduklar~n~, bu geli~menin de daha sonralar~~Türk
siyasi ve sosyal hayat~ndaki tahribât~n~~dikkate almak ve ona göre karar
vermek gerekir. Türk Ocaklan'mn yerini alan Halk Evleri'nin, Atatürk
döneminde, onlar~n çal~~malar~n~~daha disiplinli ve çok daha geni~~co~rafi
s~n~rlarda ve daha pratik ~ekilde devam ettirdikleri muhakkakt~r. Ancak,
Atatürk'ün ölümünden sonra, gittikçe artan s~zmalarla, Halk Evleri'nin
yava~~yava~~fikir ve yön de~i~tirdikleri, milliyetçi görü~e ters dü~en
ideolojilerin hizmetine girdikleri ve bu hizmetin hele ~~gfio dan sonra a~~r~~
boyutlara eri~ti~i de bilinen bir gerçektir. Atatürk, Türk Ocaklan'n~n
görevlerini tamamlad~klar~~ hakk~nda en küçük bir ima da bile
bulunmam~~t~r. Onlar~n fonksiyonlar~n~ n devam etti~ine inanmasayd~,
onlardan yararlanmay~~da dü~ ünmezdi ve 25 Mart 193 ~~günü bas~nda ç~kan
beyanat~ nda Türk Ocaklar~'m CHP ile yani kendisi ile birlikte çal~~maya
davet etmezdi.
1930 y~l~n~n baz~~olaylar~, Atatürk'ün Türk Ocaklar~~ ile ilgili
dü~üncesinin gerçekle~mesini hem çabukla~urm~~, hem de kolayla~t~rm~~t~r.
Bu olaylar, Türk Ocaklar~~yöneticilerinin kendiliklerinden ve bilerek veya
ba~kalar~n~n telkinleri ile ve fark~nda olmadan yapt~klar~, yahut da kontrol
ve disiplin yetersizli~i gibi organizasyon eksikli~i yüzünden do~mu~~
hatalardan ve bu hatalar~~kullanarak Ocaklar~~ y~kmakta kendileri için
herhangi bir ~ekilde ç~kar umanlarca yap~lan tahriklerden ç~kt~.
Bilindi~i gibi, Türk Ocaklan'n~n çal~~malar~~Cumhuriyet Devri'nin ilk
y~llar~nda daha da geli~erek devam etti ve, k~sa sürede, üye ve ~ube say~s~~
büyük bir h~zla yükseldi. Atatürk'ün de sempatisini ve deste~ini gören
Ocaldar, ba~kentin en muhte~em binas~na da kavu~tular. Bu parlak geli~me,
siyasi çevrelerde baz~~luskançhklara yol açt~~~~gibi, ayn~~yurtseverlik ve
idealisdik seviyesinde olmayan, idari veya siyasi ihtiraslar pe~inde ko~an, bu
u~urda ocaklann ülke çap~ndaki prestijinden yararlanmak isteyen baz~~
Ocakhlan da tüzük d~~~~davran~~lara itti.

21 4

KENAN AKYÜZ

Genel Merkezin bilgisi ve kontrolü d~~~ ndaki bu davran~~larla, Türk
Ocaklan'n~n "günlük politika d~~~nda kalmak" prensibine ra~men, Ocakl~~
olmay~~ kendi ç~karlar~~için kullanmaktan çekinmeyen baz~~kimseler, baz~~
yerlerdeki belediye seçimlerine aday olarak kat~l~p Ocakl~~seçmenlerin
oylar~ndan yararlanmaya kalk~~t~lar. Ba~ka baz~~yerlerde de, CHP'yi
tutmayan baz~~ Ocakl~lar bu partinin oralarda te~kilâtlanmas~n~~engellediler. Böylece, günlük politikaya bula~m~~~oldular. Bu hareketler, baz~~
Ocakl~lann, zamanla idari alandan siyasi alana da kayma niyetinde
olduklar~n~~ ve bu maksadla Türk Ocaklan'n~n prestijini zedelemekten de
çekinmediklerini göstermekte idi. Bu olaylar üzerine partinin müfetti~leri,
genel merkezlerine gönderdikleri raporlarda "Türk Oca~a te~kilâtmm
bulundu~u yerlerde partinin te~kilât kuramaz oldu~unu" belirterek
"Türk Ocaklar~~bu gidi~lerinde b~rak~lacak olurlarsa, çok daha
kötü sonuçlar do~abilece~ini" bildirmeye ba~lad~lar. Bütün bunlar
yetmiyormu~~gibi, ayn~~y~l ve yine Türk Ocaklan'n~n tüzü~ünü çi~neyerek,
siyasi mahiyetteki en büyük hatay~~ onlar~n bizzat genel ba~kanlar~~ yapt~.
1930y~l~~ yaz~nda Atatürk, öteden beri arzulay~p gerçekle~tiremedi~i
çok partili demokratik sistemi kurmak, böylece, kendisinden sonra dikta
rejimine kaymas~ndan korktu~u rakibsiz CHP iktidar~n~n kar~~s~nda
memleketteki muhalefeti te~kilâtland~ rarak onun mutlak nüfuzunu yava~~
yava~~gev~etmek maksad~~ile, eski ve güvendi~i arkad~~~~Fethi (Okyar) Bev'e
Serbest Cumhuriyet F~rkas~~ (partisi) ( ~~2 A~ustos- ~~7 Kas~m ~~930)isimli bir
siyasi parti kurdurdu. H~zla te~kilâtlanan ve CHP'nin T.B.M.M.'indeki
üyelerinden de baz~~kopmalara yol açan bu siyasi faaliyet, CHP'nin ve ona
âid olan hükümetin çevrelerinde büyük huzursuzluk yaratt~. Bu olayda
Türk Ocaklar~'n~~ ilgilendiren husus, CHP'den kopan milletvekillerinden
baz~lar~ n~n ayn~~ zamanda Ocakl~~ olmalar~ndan ba~ka, yeni siyasi partiye
yaz~l~p muhalefet saflar~na kar~~an vatanda~lardan da büyük k~sm~n~n yine
Ocakl~lardan olu~mas~~ idi. Böylece Türk Ocaklar~'n~n CHP'nin ve ba~~nda
~smet Pa~a'n~ n bulundu~u hükümetin büyük husumetini çekti~i bir s~rada,
Genel Ba~kan Hamdullah Subhi, siyasi hayat~n~n belki de en büyük hatas~n~~
yapt~. Henüz bir ayl~k bir geçmi~i bulunan ve gelece~i mechül bir siyasi
partinin h~zl~~ geli~mesine aldanarak, belki kendili~inden, belki de baz~~
telkinlere kap~larak i~ledi~i bu hatay~, Ak~am gazetesinde yay~ nlan~ p (1
Eylül 1930)
ba~ka gazete ve dergilerce de iktibas edilen heyecanl~~bir yaz~s~~
ile belgeledi. Yeni partiyi aç~kça ve hararetle destekleyen ve "Bu Sesi
Koruyacaks~n!." ad~ n~~ ta~~yan bu yaz~, bir yandan da CHP'yi ~iddetle
tenkid ederek, ayd~ nlara ve gençlere ~öyle sesleniyordu: "Bu muhalefet
sesi yükseldi~inden beri kalbinin içinde ferah duymayan kaç
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samimi vatanperver vard~r? De~il Garb'in eski milletleri
nezdinde, hatta dünki Balkan memleketlerinde bile bar~nan
hürriyeti Türk vatan~nda ya~atamazsak, bunda bizim için bir
hicab mevzuu yok mudur? ~çinde muhalefet sesi yükselmeyen bir
cumhuriyete biz inanabilir miyiz ki ona ba~kalar~n~~inand~ral~m?
"Ey, Türk münevveri! Ufak ihtiraslar~n, menfaat korkularm~n
kulaklar~~ t~kamak isteyen gürültüsü fevkinde sen, vatan~ndan
yükselen bu mürâkaba sesini koruyacaksm! Izt~rab~~meydana
ç~karan odur, tehlikeleri i~aret eden odur, hâkimiyyet-i milliyyenin ilk ve son ~art~~odur!
"Ey, Türk genci! Memleketin gibi, milli izzet-i nefsin gibi,
vatan topra~~~üzerinde yükselen bu yeni ve mübârek ikaz sedâs~n~~
koruyacaksm!"

Yaz~ da muhalefet saflar~ nda yer almaya davet edilen ayd~nlarla
gençlerin, herkesten önce, Genel Ba~kan~n ba~~ nda bulundu~u kurulu~a
ba~l~~ayd~nlarla gençler olmas~~gerekti~i tabildir. Ayr~ca, bu yaz~y~~yazd~~~~
tarihte Hamdullah Subhi, yaln~z Türk Ocaklan'n~ n Genel Ba~kan~~ de~il,
ayn~~ zamanda CHP'nin de üyesi idi. Hattâ, imzas~n~n alt~ na, Türk
Ocaklar~'ndaki ünvan~n~~ kullanmay~~ da ihmal etmemi~ ti. Fakat, her iki
s~fat~~ da bu yaz~s~ na ters dü~ üyordu. Türk Ocaklar~~ Genel Ba~kan~, bu
zamans~ z ve sorumsuz ç~k~~~~ ile, bütün Ocakl~ lara aç~k bir telkinde
bulunuyor, hükümeti de, CHP'yi de Türk Ocaklan'na kar~~~cephe almaya
zorluyordu. Ocakl~lar~n her yerde yeni partiye ak~ n etmelerinde, âdeta bir
genelge, bir direktif mâhiyetindeki bu yaz~n~n da pay~~ bulundu~u kabul
edilebilir. Bu aceleci ve ters davran~~~n ters sonuçlar~~olmas~~da mukadderdi.
Bütün CHP'yi ve onun hükümetini kar~~s~ na almakla, ~öhret ve itibar~=
büyük k~sm~n~~ borçlu bulundu~u tarihi müesseseyi de tehlikeye sokmu~tu.
Atatürk'ün Türk Ocaklar~~hakk~ ndaki niyetinden elbette haberdar bulunan
bu çevreler, bu büyük dayana~~n ondan al~nmas~~ ve ortadan kald~r~ lmas~~
için ellerinden geleni esirgemediler. Türk Ocaklan'ndaki büyük emekleri
herkesce bilinen Genel Ba~kan'~n, bu yaz~s~ndan ~ üphesiz daha az vurucu ve
bat~c~~olmakla beraber, münâsebet dü~tükçe, tevâzua ayk~r~~ve incitici ba~ka
davran~~lar~~ da olmu~ tur. Bunlardan biri, baz~~ konu~malarinda, Türk
Ocaklan'n~ n tarihi hizmetlerinden söz ederken, bu tarihi hizmetlerin
yap~ld~~~~olaylarda ön planda yer alm~~~tarihi ~ahsiyetlerin emeklerini
gölgeleyecek ifadeler kullanmas~d~ r. Gerek Türk milletinin Anadolu'da
kazand~~~~büyük zaferden ve gerekse yeni devletin kurulu~undan sonra
yap~lan ink~ lâblardan bahsederken kulland~~~: "Türk Ocaklar~, Türk
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milletinin zaferinde ne~retti~i fikirlerin tesirini, Türk inkiliibuida
da milliyet fikrine göre terbiye etti~i gençli~in rü~diinü, ~uurunu
görüyor!" (Da~~Yolu, I. Kitab, 1929, S. 164) gibi ifadeler, en az~ndan, o
korkunç mücadeleyi y~llarca binbir s~k~ nt~~içinde yürütüp ba~anya
ula~t~rma§ yönetici kadroya kar~~~bir sayg~s~zl~k ve tahrik sebebi idi.
Serbest Cumhuriyet Farka" CHP'nin muhalifi olarak ortaya ç~kt~~~~
için, yeni devletin resmen kurulu~undan beri benimsenen Cumhuriyet
~ekline ve bilhassa dinin devlet i~lerinden uzakla~t~nlmas~ na kar~~~olan ve
çoklu~unu henüz koruyan kör taassub sahibi cahil y~~~nlar~~da, yeni
partinin, CHP'nin ~imdiye kadar bütün yapt~klar~n~~bozup ortadan
kald~raca~~n~~sanarak, hep birden onu desteklemeye ba~lad~ lar. Halbuki
yeni parti, daha ad~ndan ba~layarak cumhuriyetci oldu~unu ilan etti~i gibi,
pro~ram~ nda da, yap~ lan bütün ink~lablara ve bu arada laikli~e de ba~l~~
bulundu~unu aç~kça belirtmi~ti. Buna ra~men bu zümre, cehaletinin
kurban~~olarak, kanun d~~~~ta~k~nl~ klara kalk~~t~ . Bilhassa Ege bölgesinde,
CHP'yi de a~~p Atatürk'e ve ink~lablara kar~~~ç~lg~nca hareketlere giri~ti ve
bu tutum yeni partinin sonu oldu.
Çok partili siyasi hayata girmek için yapt~rd~~~~bu Serbest Cumhuriyet
F~rkas~~denemesi, Atatürk'e, ülkenin henüz o siyasi olgunluk seviyesine
gelmedi~ini gösterdi~i gibi, Orta Ça~~zihniyetinin ve onun temsilcisi olan
kara kuvvetin de henüz canl~l~~~n~~korudu~unu aç~ kça ortaya koydu. Bunun
üzerine, yeni partinin kapanmas~ ndan sonra, durumu bizzat yak~ndan
görmek için, Güney ve Bat~~Anadolu illerinde bir inceleme gezisine ç~kt~.
Gördükleri aras~ nda, Türk Ocaklar~~ve onlar~ n tutumlar~~da dikkatini çekti.
Bu gezisinde konu~ tu~u Ocakl~~gençlerin, ink~ lâblan desteklemelde beraber,
siyasi meselelerle fazla ilgilendilderini ve ülkenin idaresinde liberal bir
tutuma tarafdar olduklar~n~~tesbit etti. Buna kar~~l~k, Genel Ba~kan~~
bulundu~u CHP kadrolar~ n~n, sadece kendi ç~karlar~~pe~inde ko~an, i~e
yaramaz birtak~ m insanlarla doldu~unu gördü ve partinin mahalli
yöneticilerini bu hallerinden dolay~~azarlad~.
Öteden beri memleketi ileride idare edecek ve ink~lablan koruyacak
ayd~ n nesillerin yeti~tirilmesi zaruretine inanm~~~olan Atatürk, Ankara'ya
dönü~ünde bu konuda Türk Ocaklan'n~n genç ve uyan~ k kadrolanndan
faydalanmak hususundaki kanaatinin do~rulu~una iyice inand~ . Onlar~, bir
an evvel, belli bir disiplin ve e~itimle yeti~ tirmek Laz~md~ . Gerçekten de
Türk Ocaklar~, say~lar~~bütün yurtta çok artm~~~olan ~ubeleri ile ve genel
merkezin yeterli bir kontrol mekanizmas~ na sahib bulunmayan yüzünden,
sadece bir duygu ve heyecan havas~~içinde sürüp gidiyor; her türlü fikir
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ak~mlar~ na, siyasi ihtiras sahiblerinin sömürmesine aç~k bulunuyordu. Bu
büyük ve milliyetci heyecan potansiyelini yata~~na oturtmak, cumhuriyetin
ve ink~ lablarm bekcisi olarak ülkenin yönetimine haz~ rlamak laz~md~. Bu
maksadla Atatürk, önce, memleket meseleleri ve politika ile yak~ndan ilgili
gördü~ü bu büyük ayd~ n kitlesini -Genel Sekreterli~ini Hamdullah
Subhi'nin yapaca~~- yeni bir siyasi parti etrafinda toplamay~~ dü~ündü.
Fakat, Genel Ba~kan'~ n muhalefet partisine yak~ nl~k göstermek suretiyle
tak~nd~~~~tavr~ n CHP ileri gelenlerince ve hükümet taraf~ndan unutulmu~~
olmas~~imkans~zd~ . Derhal bu görü~e kar~~~ç~kt~ lar ve bu kitlenin, yeniden
organize edilmesi yerine, kendilerine kat~larak güçlü bir i~~birli~i
olu~turulmas~n~ n memleket için daha yararl~~olaca~~na onu inand~rd~lar. Bu
eski ve tarihi kurulu~, CHP'ye ba~lanacak yeni bir müesseseye (Halk Evleri)
dönü~ türülerek, bu güç birli~i kolayl~kla sa~lanabilecekti.
Parti ve hükümet çevrelerince ileriye sürülen bu teklifin alt~nda,
~üphesiz, kolayca muhalefet saflar~ na kayabilecek bu büyük ve dinamik
kitleyi kendi bünyeleri içinde eritmek, onu faal durumundan uzakla~t~ rmak,
bir daha kar~~lar~na toplu halde ç~kmas~n~~önlemek ve bu arada çok yak~n
bir tarihte böyle bir kar~~~ç~k~~~~desteklemi~, hattâ önayak olmu~~olan genel
merkez yöneticilerini de cezaland~ rmak iste~i yatmakta idi.
Bu arada, yeni devletin Misak-~~Milli ile de~i~mez s~n~rlr~ n~~tesbit etmi~~
oldu~u, bu s~n~rlar~ n d~~~nda hiçbir toprak iste~i bulunmad~~~~ve ana
politikas~n~~"içeride ve d~~ar~da bar~~" olarak çizdi~i belirtilmek suretiyle,
"Türk Ocaklar~'mn gençlere hâlft cihangirlik duygular~~
a~~lad~ldar~, Rusya'dan kaçan Türklerin u~rak yeri olduklar~,
cihangirlik k~~k~rtmalar~nm bilhassa Rusya'daki Türk topraklar~~
ile ilgili bulundu~u, böyle bir tutumun Türk-Sovyet dostlu~u ile
ba~cla~t~r~lamayaca~~" yolunda Ankara'daki Rus Elçili~ince Türk
hükümeti nezdinde yap~lm~~~diplomatik te~ebbüsün de Türk Ocaklar~' n~n
kapat~lmas~nda tesiri oldu~u hakk~ndaki söylentiyi ispatlayan yay~ nlanm~~~
herhangi bir belge bulunmad~~~~gibi, Türk Ocaklar~ 'nda her zaman kültür,
duygu ve fikir planlar~ nda kafan "d~~~Türklerle ilgi" nin bu hususta ciddi
bir gerekçe olmas~~da dü~ünülemez.
Türk Ocaklar~~ hakk~ndaki kesin karar an~= yakla~t~~~~günlerde geçen
bir olay, onlar~~ içinden y~ kmak isteyenlerin de varl~~~n~~ çok aç~k ~ekilde
göstermesi bak~m~ndan, dikkate de~er. Bu günlerden birinde Atatürk,
yan~nda hepsi de Türk Ocaklar~ 'mn eskiden beri üyeleri olan Celal (Bayar),
Sadri Maksudi, Siirt Mebusu Mahmud, Cemil (Ubayd~n), Hamdullah
Subhi, Dr. Re~it Galib ve Vas~f (Ç~nar) beyler oldu~u halde, konuyu son bir
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kere daha açar ve kesin görü~~ister. ~lk sözü alan Vas~f Ç~nar, "Türk
Ocaklar~'mn tarihi görevlerini tamamlad~klar~n~, cumhuriyetten
önce uzun süre temsil ettikleri fikirlerin art~k bütün millete ve
devlete mal olmu~~bulunduklar~n~ , zamanlar~n~~doldurmu~~
olduklar~~için kapat~lmalar~nda bir mahzur kalmad~~~n~" söyler. Bu
görü~ü Re~id Galib de destekler. Asl~ nda, bu görü~~Re~id Galib'indir ve
Vas~f Ç~nar'a telkin edilmi~tir. Re~ id Galib (1897-1934), Mersin'de
hükümet doktoru iken, bir yurd gezisi s~ ras~nda Atatürk'e kendisini
be~endirmi~~ve Ayd~n'dan milletvekili seçilmi~ tir. Genç, dinamik, sempatik,
cüretli ve atakt~ r. Yükselmeye kar~~~da a~~ r~~derecede haristir. Bu h~rs~na
Türk Ocaklar~'m da alet etmeye, onlar~ n ülkedeki yayg~n ve güçlü
prestijinden yararlanmaya kalk~~ maktan da çekinmez. Tarih, Almanya'da
Hitler'in ve ~ talya'da da Musolini'nin, kurduklar~~ gençlik te~kilatlarma
dayanarak, iktidar~n yolunu tuttuklar~~ tarihtir. Re~id Galib de böyle bir
tutuma özenir ve bir gün Genel Ba~ kan Hamdullah Subhi'ye "Türk
Ocaklar~'ndaki gençli~in her bak~mdan e~itilip kuvvetli bir
disiplin alt~nda yeti~tirilmesini, bu arada askeri e~itim de
verilmesini ve böylece memleketin kaderinde söz sahibi bir güç
hitline getirilmesini" teklif eder. Fakat, Genel Ba~ kan bu teklifi rededer.
Bunun üzerine doktor, Türk Ocaklar~'mn kar~~s~nda yer al~r. Görü~ünü
kabul ettiremedi~i bir kurulu~un ortadan kald~ r~lmas~~fikrini benimsemekte
tereddüd etmez. Ayr~ ca, rededilen kendi teklifini zaten öteden beri Türk
Ocaklarl'~nda uygulamyormu~~gibi gösteren söylentiler de ç~kartarak,
Ocaklar~~ lekeleme yoluna da gider. Ancak, Atatürk'ün yan~ ndaki
toplant~da bunlar hiç söz konusu edilmez ve sadece Türk Ocaklan'n~n
"zamanlar~n~~doldurmu~~olduklar~" ileriye sürülür. Fakat bu gerekçe
de toplant~da bulunan di~er kimselerce kabul edilmez. Münâka~a uzar.
Sonunda Atatürk, aralar~ndan küçük bir komisyon seçerek, kararlar~ n~~
yaz~ya dökmelerini ister. Türk Ocaklar~' n~n kapanmas~~ görü~ünün
arkas~ nda Atatürk'ün de bulundu~unu anlayan komisyon, "Ocaklar~n
kapat~lmas~~zaman~ n~n geldi~ine" karar verir. Fakat, bu karar~~Hamdullah
Subhi imzalamaz. Bunun üzerine Atatürk, karar~n yeniden görü~ülmesini
ve yaz~lmas~n~~ ister. Komisyon ilk karar~nda ~srar edince, Atatürk'ü
k~rmamak için, bu sefer, Hamdullah Subhi de imzalar. Atatürk'ü k~rmaz
ama, kendisi çok derinden k~ r~l~ r. Kurulu~unun ilk y~llar~ndan beri büyük
emekler verdi~i, u~runda say~s~z s~k~nt~lar çekti~i, üzerine titredi~i ve kendisi
ile kayna~~ p bütünle~ti~i bir tarihi müessesenin ortadan kalk~~~n~~gözleri ile
görmenin verdi~i büyük ~zt~ rabtan hiçbir zaman kurtulamaz ve onu
yeniden kurman~n hayali ve ümidi ile ya~amaya ba~lar. Onun bu ~zt~rab~ m
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çok iyi anlayan Atatürk, bir süre çevreden uzakla~mas~~için, kendisine yurd
d~~~nda bir görev teklif eder ve onu Bükre~~Elçili~ine gönderir (May~s ~~931).
On üç y~l bu görevde kald~ktan sonra yurda döner ve emeldili~ini ister.
~~946'da ba~layan çok partili dönemle birlikte tek parti bask~s~n~n
gev~emeye yönelmesi üzerine, Türk Ocaklan'n~ n yeniden aç~labilmesi
ümidleri de belirir. Hamdullah Suphi, CHP'nin 1947'deki VII, kongresinde
bir konu~ma yapar. Belirtti~i görü~lerin ~iddetli tenkidlere u~ramas~~
üzerine, partiden istifa eder ve Türk Ocaklar~' n~n yeniden aç~lmas~~için
gerekli haz~rl~klara ba~lar. Bu aç~l~~~, asl~ nda, bütün Ocakl~ lar beklemekte
idiler. Çünkü kapat~lmalar~ndan dolay~~üzülen yaln~z genel ba~kanlar~~
de~ildi, hepsi de ayn~~üzüntü içinde idiler. Bu sebeple, Halk Evleri'ndeki
çal~~malara çok az bir k~sm~~kat~ld~~ve zaman zaman eskisi gibi toplant~lar
yaparak, aralar~ndaki ba~~~koparmamaya çal~~t~lar. En eski üyelerden Ferid
Cansever'in, 1942 de, Türk Ocaklan'n~n yay~n organ~~Türk Yurdu'nu
yeniden ç~karmaya ba~lamas~, Ocakl~~ruhunun devam etmekte oldu~unun
maddi delillerinden biridir.
Nihayet, uzun süren ve 1949 y~l~nda tamamlanabilen çal~~malardan
sonra, Türk Ocaklan'n~n yeniden aç~lmas~na karar verildi. Kapat~ld~klan
s~rada bütün mallar~~da CHP'ye devredildi~i için uygun bir bina temin
edilemeyince, aç~l~~~töreni, Fatih'in Horhor Mahallesi'nde, Hamdullah
Subhi'nin babas~~ Subhi Pa~a'dan kalma tarihi konakta yap~ld~. Bu
münasebetle, ~~o May~s 1949
günü, eski Ocakl~lar yeniden bir araya geldiler.
Davetliler aras~nda milletvekilleri, Istanbul valisi, üniversite hocalan ve
gençleri ile gazetelerin ba~yazar ve baz~~yazarlar~n~n bulundu~u büyük bir
kalabal~k önünde, Geçici Yönetim Kurulu Ba~kan~~olarak Hamdullah
Subhi, Ocaklann tarihçesine, kurulu~~gayelerine, tarihi hizmetlerine ve
de~i~ik konulara dokunan uzun bir konu~ma yapt~. Bundan sonraki ilk
seçimlerde de, Genel Ba~kanl~~a yeniden getirildi.
14 May~s 1950
deki iktidar de~i~ikli~i, Türk Ocaklan'n~n hayat~nda
yeni bir dönemin ba~lang~c~d~r. Milliyetçi bir kadronun i~~ba~~na gelmesi,
CHP'den ayr~lan Hamdullah Subhi'nin de ba~s~z aday olarak bu sefer
Demokrat Parti listesinden milletvekili seçilmesi, Türk Ocaklar~'m yeniden
gündeme getirdi. Halk Evleri'nin Atatürk'ten sonra u~rad~klar~~ters
de~i~iklikler, Türk Ocaklar~~gibi denenmi~, görü~leri ve hizmetleri belli bir
kurulu~un yeniden ön plana geçmesini sa~lad~. "Menafi'-i Umûmiyyeye
Hâdim Cemiyetler" (Kamu Ç~karlar~na Hizmet Eden Dernekler) aras~na
al~nan Türk Ocaklan'na da devlet bütçesinden para yard~m~na ba~land~.
Fakat acil ihtiyac olan bina meselesinin, daha do~rusu 1931 de CHP'ye
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devredilen mallar~n geri al~nmas~~ i~inin çözülmesi, yeni bir kanun konusu
oldu~u için uzad~. Sonunda kanun, ancak, "Halk Evleri'ne âid mallar~n
hazineye devri" ~eklinde ç~kt~~ (8 A~ustos 1951). Bu sefer Hazine, baz~~
hukuki sebebler ileriye sürerek, bu mallar~~ Türk Ocaklar~'na vermek
istemedi. "Bu mallar, asl~nda, resmen kapanm~~, art~k mevcud
olmayan bir kurulu~a âittir. Ayn~~isimle yeniden kurulan bir
müessese, bu mallar üzerinde hak iddia edemez" gerekçesine
dayanan Hazine'ye kar~~, Genel Ba~kan da, "Yeniden aç~lan Türk
Ocaklar~'mn eskisinin devam~~oldu~unu ve mallar~n~~geriye almak
için mahkemeye ba~vuracaklar~n~" söyledi. Neticede, bu mallar~ n

ancak bir k~sm~~ ve "intira" (sadece faydalanma, kullanma hakk~ ) ~art~~ ile,
Türk Ocaklar~'na verildi. Bu ~ekilde verilen binalardan Ankara Türk Oca~~~
binas~ , yine Genel Merkez Binas~~olarak kullan~ld~. Istanbul ~ ubesi için de,
Aksaray'da, Hazine mülkü olan eski bir çorab fabrikas~~tahsis edildi.
Bütün mallar~n~ n geriye mülk olarak verilmemesi, Türk Ocaklar~~ ile
iktidar~ n aras~ n~~ açt~. Bu s~ ralarda, üyelerinin birço~u ayn~~ zamanda Türk
Ocaklar~ 'mn da üyesi olan Türkiye Milliyetçiler Derne~i'nin baz~~
olaylar yüzünden kapat~lmas~~(1953) ve üyelerinden bir k~sm~ n~ n Demokrat
Parti'den ihraç edilmesi, dolay~s~yle, hükümetle Türk Ocaklar~~ aras~ndaki
aç~kl~~~~daha da büyüttü ve devlet bütçesinden yap~lan yard~m önce k~s~l~ p
sonunda tamamiyle kesildi. Bu arada Türk Ocaklar~ 'mn eskiden beri yay~n
organ~~ olan Türk Yurdu dergisi de, kas~ m 1954 den itibaren, yeniden
ç~kmaya ba~lad~.
Bozulan münasebetler üzerine Demokrat Parti'den de ayr~lan
Hamdullah Subhi, Hürriyet Partisi listesinden yine haks~z olarak kat~ld~~~~
1957 seçimlerinde kazanamay~nca, Istanbul'a yerle~ti. Fakat, Türk
Ocaklar~~ ile ilgisi devam etti. 27 may~s 1960 hareketinden sonra kurulan
Milli Birlik Komitesi Ocaklar~~ kapatmak için harekete geçti ise de,
Hamdullah Subhi'nin Devlet Ba~kan~~ Cemal Gürsel'e müracaat~~üzerine,
buna engel olundu. Fakat bundan sonra, Türk Ocaklar~~ da düzenli ve
verimli bir çal~~ ma dönemine yeniden giremediler. Hamdullah Subhi'nin
ölümünden (1966) sonra, genel ba~kanl~~a de~i~ik isimler gelir. Bu arada,
Prof. Osman Turan ile Prof. Emin Bilgiç de genel ba~kan olurlar. Emin
Bilgiç'in genel ba~kanl~~~~ s~ ras~nda CHP'nin yeniden iktidara gelmesi
üzerine (1973), Türk Ocaklar~'na kar~~~olan yeni hükümet, Hazine'ye âid
olduklar~~ gerekçesi ile, Demokrat Parti iktidar~~ zaman~ nda kendilerine
kullan~lmak üzere verilmi~~olan mallar~~ geriye ald~. Kitabl~~~ ndaki kitablar
da Milli Kütüphane'ye verildi. Yeniden yersiz kalan Ocakhlar, buna
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ra~men, eskisi kadar düzenli olmamakla beraber, toplant~lar~ na devam
ettiler. Prof. Orhan Düzgüne~'in genel ba~kanl~~~~ s~ ras~nda, K~z~lay'da
Çelikkale soka~~ ndaki bir apartman dairesine yerle~ildi. Ancak, 12 Eylül
1980
hareketinden sonra al~ nan bir kararla ve baz~~istisnâlarla Türkiye'deki
bütün dernekler kapat~l~ nca, Türk Ocaklar~~ da yeniden kapanm~~~oldu.
1908 den sonra kurulmu~~fikri ve sosyal yap~ daki milliyetçi derneklerin
en uzun ö~nürlüsü ve en verimlisi olan Türk Oca~~, zaman zaman
çal~~malar~ na ara vermek zorunda kalmakla beraber, son kapan~~~ na kadar
geçen 68 y~l içinde, kurulu~ undaki temel yap~s~n~~ de~i~tirmemi~ tir. Geçen
uzun müddet zarf~ nda Türkiye çok büyük siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik de~i~ ikliklere u~ram~~ ; imparatorluktan ve me~ rutiyet rejiminden
milli devlete ve cumhuriyet rejimine geçmi~, ça~da~~bat~~medeniyetini örnek
alarak birçok alanlarda çok h~zl~~ geli~meler göstermi~, 1908 deki hareket
noktas~ndan çok uzaklara gitmi~, o günki durumu ile kay~ slanamayacak
merhalelere ula~m~~t~ r. Türkiye'nin iradesinin bazan içinde ve bazan da
d~~~ nda cereyan eden ve biri ötekinden mühim olaylar kar~~s~nda, Türk
Ocaklar~'run tüzü~ü de (ilk tüzük: 1912, bask~: 1913) üç kere de~i~ikli~e
(1918, 1924, 1969) u~rad~~~~halde, birinci tüzükteki esaslar, sadece baz~~
ifade de~i~ iklikleri ile, aynen korunmu~tur. ~lk tüzükte, Türk Oca~~'n~n
gayesi "Türklerin milli terbiye ve ilmi, ictimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve Ptilas~~ile Türk ~rk ve dilinin kernaline çal~~mak"
olarak gösterildi~i (madde: 2) gibi, siyasetle ilgili bulunmad~~~~da "Ocak,
maksad~m tahsile çal~~~ rken, s~rf milli ve ictimai bir vaziyette
kalacak, asla siyasetle u~ra~mayacak ve hiçbir vakit siyasi
f~rkalara hdim bulunmayacakt~r" (madde: 4) ~eklinde aç~kça
belirtilmi~ tir. Bu esaslar, 1918 de de~i~ tirilen (bask~ : 1923) tüzükte "Oca~m
maksad~ , Türklerin harsi (kültürel) birli~ine ve medeni kemâline
çal~~makt~r" (madde: 2), "Ocak, siyasetle u~ra~maz. Hiçbir Ocakl~,
cemiyeti siyasi emellerine alet edemez" (madde: 3), "Ocakhlar,
yekdigerinin ~ahsi ve siyasi kanaatlerine hürmet ederler" (madde:
4); 1924 de yeniden de al~ narak de~i~tirilen (bask~ : 1925) tüzükte "Türk
Ocaklar~'mn maksad~, bütün Türkler aras~nda milli ~uurun
kuvvetlendirilmesine, Türk hars~mn meydana ç~kar~lmas~na, medeni, s~ hhi tekâmülün te'~ninine ve milli iktisad~n inki~af~na
çal~~makt~r" (madde: 2), "Ocak, f~rka (parti) siyaseti ile u~ra~maz.
Hiçbir ocakl~, cemiyeti siyasi emellerine alet edemez" (madde: 3),
"Her ocakl~, 2. maddedeki gayelere muhalif olmamak üzere, Ocak haricinde, siyasi kanaatine göre çal~~makta serbesttir" (madde: 4)
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ve ~~ 969 tüzü~ünde de "Oca~~n gayesi, prensiplerine ve program~na
göre, milli kültür, milli ahlak ve mefidirenin geli~tirilmesine,
Türklü~ün yükselmesine çal~~mak; ilmi, milli ve insani esaslara
dayal~~Türk milliyetçili~ini yeni nesillerin mü~terek ideali haline
getirmektir" (madde: 35), "Türk Oca~~, kendi gaye ve program~~
d~~~nda faaliyette bulunmaz, particilik siyaseti ile u~ra~maz.
Ocakl~lar, oca~~n mefküresine ayk~r~~olmamak ~art~~ile, Ocak
d~~~nda, siyasi inanclar~na göre çal~~makta serbesttirler" (madde:
36) ~ekillerinde ifadelendirilmi~lerdir. Türk Oca~~, daha ilk tüzü~ünde
tesbit edilen esaslar dahilinde, fikir ve kültür plan~ nda "konferanslar,
dersler (türkçe ve yabanc~~ dil kurslar~ ), konserler, temsiller düzenlemek, kitablar ve dergiler ç~karmak", sosyal ve ekonomik planda da
"milli serveti korumak ve ço~altmak için, her türlü meslek erbab~~
ile görü~erek iktisadi ve zirai te~vik ve ir~adlarda (yol göstermelerde) bulunmak ve bu gibi müesseselerin do~up ya~amas~na elden
geldi~i kadar yard~m etmek" (madde: 3) ~eklindeki çal~~ma program~ n~~
ise, kurulu~undan ba~layarak, elindeki bütün imkanlarla uygulamaya
çal~~m~~; dergi ve kitab yay~ nlar~ndan ba~ka, türkçe ve yabanc~~ dil kurslar~~
açm~~; fakir üniversite gençlerine yatacak yer ve yiyecek sa~lam~~, para
yard~ m~~yapm~~; bir özel poliklinik (Kadri Ra~id Pa~a'n~ n yönetiminde) de
açarak hasta çocuklar~~ tedavi ettirmi~~ve Türk kad~ nlar~n~n bat~l~~ müzik
konserlerine ilk defa olarak salonlar~n~~açm~~t~ r. Sonraki tüzüklerde kültürel
çal~~malara daha çok yer verilmi~~ise de, Türk Ocaklar~, teorik planda da
olsa, sosyal ve ekonomik alanlarla da ilgilenmekten geri kalmam~~lard~r.
Ancak, bütün çal~~malar~~ gelecek için kal~c~~ k~lan yay~n faaliyetine
yeterince yönelemedikleri ve bu konuda pek ba~ar~l~~ olamad~ klar~~
görülüyor. Temelde milli duygulardan kaynaklanan milliyetçilik fikrini
"heyecan ve telkin" plan~nda canl~~ tutmay~~ tercih eden, zaman~n kar~~~k,
a~~r siyasi ve sosyal ~artlar~~içinde belki de kendilerini buna mecbur gören
yöneticiler, bu yüzden çal~~malar~n~, daha çok toplu hareketlerle,
toplant~larla ve konu~malarla yürütmeyi uygun gördüler. Bizzat Genel
Ba~kan Hamdullah Subhi'nin Ankara'daki Genel Merkez binas~nda yapt~~~~
(15 Kas~m 1930) bir konu~mada belirtti~ine göre 7 , bu tarihe kadar Türk
Hamdullah Subhi, Da~~Yolu, 2. Kitab~, Ankara 1931, s. 24. Yay~ nlanan te'lif eserlerle
yazarlar~: Sâmih R~fat (~ark~ n Masal Analar~, Milli Armam~z Nas~l olmal~), Mehmed Emin
(Mustafa Kemal), Hamdullah Subhi (Da~~Yolu, Günebakan), A~ao~lu Ahmed (Üç
Medeniyet), Yusuf Akçura (Türk Y~l~), Celal Esad (Türk Sanat~), Re~id Safvet (Türklük ve
Türkçülük Izleri), Sadri Maksudi (Türk Diline Dâir).
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Ocaklar~'nca yay~ nlanan kitablar~n say~s~~ (üçü tercüme) sadece on üçtür.
Kurulu~undan beri geçen on sekiz senelik süre içindeki bu kitab yay~n~~
mikdar~ mn yeterli oldu~u söylenemez. Hele, Ocaklarda yap~lan
konu~malar~n, verilen konferanslar~n ve her yap~lan kurultay zab~tlar~ n~n
bir araya toplan~ p yay~nlanm~~~olmamas~~ büyük birer kay~pt~ r. Buna
kar~~l~ k Türk Ocaklar~, hedef al~ nan duygu ve fikirleri telkin bak~m~ndan
çok daha az yorucu yaz~lar~n yer ald~~~~dergi yay~nc~l~~~ nda ba~ar~l~d~ rlar.
Ç~kard~ klar~~ ve adlar~n~~ daha önce verdi~imiz dergiler içinde gayeye
hizmetteki en büyük pay ise, ~üphesiz, Türk Yurdu'na aittir.
Ilk olarak Tanzimât Devri'nde fikir plan~ nda görülen milliyetçilik
hareketinin 1908
den sonraki te~ kilâtlanma döneminde kurulmu~~ikinci
milliyetçi dernek olan Türk Yurdu (18 A~ustos 191 ) nun ç~karmaya
ba~lad~~~~(24 Kas~ m 1911) ve k~ sa bir süre sonra yerini alan Türk Oca~~'na
devretti~i bu dergi, milliyetçi hareketi temsil eden dergilerin en uzun
örnürlüsü oldu~u gibi, yaz~lar~ n~n ta~~d~~~~ a~~rl~ k, yazar kadrosunun
seçkinli~i ve ayd~nlar üzerindeki fikri tesirlerinin büyüklü~ü bak~ m~ ndan da
üzerinde durulmaya de~er.
Ad~n~ n alt~nda "Türklerin faydas~na çal~~~r" cümlesini ta~~yan
derginin imtiyaz~, Türk Yurdu derne~inin ilk ba~kan~~ olan ~air Mehmed
Emin (Yurdakul) ad~na al~ nm~~t~ r. Derginin ayn~~ zamanda mesul
müdürlü~ünü de yapan Mehmed Emin'in Erzurum valili~ine tayin edilerek
Istanbul'dan ayr~lmas~~ üzerine, imtiyaz sahipli~i ve mesul müdürlük
ünvanlar~~ da derne~in yönetim kurulunda murahhas üye (genel sekreter
kar~~l~~~ ) olarak görev yapan Yusuf Akçura'ya geçmi~ tir.
Derginin oldukça geni~~bir yay~ n program~~ vard~ r. Mehmed Emin
tarafindan haz~ rlan~ p yaz~~ kurulunca da kabul edilmi~~bu ilk program~n
ba~l~ca esaslar~~~unlard~ r: ~~ ) Dergide yay~nlanacak yaz~lar "Türk ~rk~mn
ço~unlu~u taraf~ndan okunup anla~~labilecek bir ~ekilde" yaz~lacakt~ r. Bunun için de yaz~lar dilce sade olaca~~~gibi, üslubu da kolayl~kla
anla~~labilir bir yap~da olacakt~ r. Ayr~ca, yine ço~unlu~un ilgi duyup
yararlanaca~~~konular seçilmelidir. Bunula birlikte, kültür seviyeleri üstün
olup say~ca az~ nl~ kta bulunan okuyucular da dü~ünülerek, a~~ r~~
vülgarizasyona gidilmeyecektir. 2) Dergi, bütün Türklerce kabul edilebilecek, "ortak bir ideal" yaratmaya çal~~acakt~ r. 3) Dergide yer alacak
konular, çoklukla, "de~i~ik Türk zümrelerinin biri birilerini
tan~malar~m, ahlâk ve iktisadca yiikselmelerini ve fen (teknik)
bilgilerinin artmas~n~~sa~layacak konular olacak, politika ile ilgili
konulara bunlardan sonra yer verilecektir. Türk Dünyas~'n~n
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de~i~ik bölge ve zümrelerinde geçip bütün Türkler aras~nda ortak
sevince veya üzüntüye yol açacak olaylar ve fikir ceryanlar~~ile,
de~i~ik Türk zümrelerinin edebiyatlar~~hakk~nda gerekli bilgiler
de aktar~lacakt~ r. Politik konularda ise, hiçbir siyasi parti
tutulmayacak, sâdece Türk milletinin ve bütün Türklü~ün
menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yap~lacakt~r. Ancak, Türklerin
menfaatleri korunurken, Osmanl~~imparatorlu~u'ndaki Türk-d~~~~
etnik unsurlar aras~nda huzursuzluk yarat~lmamas~na da dikkat
edilecektir."

~lk say~s~ n~ n ç~kt~~~~24 Kas~m 1911den son say~s~n~n ç~kt~~~~~~Nisan 1970
tarihine kadar geçen 59 y~ll~k süre içinde, de~i~ ik sebeblerle zaman zaman
kapanmak zorunda kalan, kapan~~~süreleri bazan on iki y~ la kadar varan,
çe~ itli boylarda ve hacimlerde olarak bazen on be~~günlük ve bazen de ayl~k
olarak yay~nlanan 8 ve yay~ n hayat~~ boyunca toplam say~s~~346 ya ula~an
Türk Yurdu, bilhassa 19 ~~1-1918 y~llar~~ aras~nda, zaman~ n en güçlü
milliyetçi kurulu~u Türk Ocaklar~'n~ n ana yay~n organ~~ olarak büyük
hizmetler görmü~tür.
Türk Yurdu dergisinin geçirdi~i yay~ n safhalan, k~saca, ~öyledir:
24 Kas~m ~ g~~~ de ba~lay~ p 15 A~ustos 1918 de sona eren ilk yay~ n dönemi. Bu
dönemin sonunda, derginin cild say~s~~ XIV ü, nüsha say~s~~ ise 161 i bulur. 15 günde bir,
(18 x 25) boyunda, 32 sayfa olarak ve hiç ara verilmeden yay~ nlanm~~t~r. Kapan~~~sebebi,
Birinci Dünya Sava~~~sonunda Istanbul'un yabanc~~ kuvvetlerce i~gal edilip sahibi olan Türk
Oca~~'n~ n da bask~~ alt~na al~ nmas~~ ve bas~ na ~iddetli sansür k~~nularak milli konular~n
yasaklanmas~~ üzerine, yay~ nlanmas~ n~ n imkans~z duruma gelmesidir. XX. As~r Türk fikir
hayat~~ ile ilgili çok mühim yaz~ larla dolu oldu~u halde, bugünkü ara~t~ nc~lann derginin
koleksiyonlar~ndan faydalanmalan oldukça güçtür. Basit dikkatsizliklerin sebeb oldu~u bu
güçlük, "y~l, cild, nüsha" say~lar~n~ n derginin yaln~z d~~~ kapa~~na konulmas~ndan,
koleksiyonlar~ n cildlenmesi s~ras~nda çoklukla d~~~kapaklar~ n ç~ kar~ lmas~ndan do~maktad~r. Bu
durum, derginin kitabl~ klardaki hemen hemen bütün koleksiyonlar~nda görülmektedir. Y~l,
cild ve nüsha say~lar~n~n iç kapa~a da konulmamas~ndan do~an bu güçlü~e, ayr~ca, her cildi
olu~turan say~lar~ n miktar~ nda zaman zaman yap~lm~~~de~i~ikliklerin getirdi~i kar~~~ kl~ k da
eklenebilir (Derginin bu yay~ n dönemindeki ilk iki cild 24 say~dan olu~tuklar~~halde, sonraki
cildler 12 ~er sayd~ k ve alt~~ ayl~ kt~ r). Istanbul'daki Türk Ocaklar~~ Genel Merkezi'nin i~gal
kuvvetlerince kapat~lmas~~ ve dergiyi ç~ karanlar~n Milli Mücadele'ye kat~lmak için Ankara'ya
gitmeleri üzerine, sava~~y~llar~ n~ n bin bir s~ k~ nt~s~~ içinde derginin ç~ kar~lmas~~ mümkün
olamam~~~ve bu kapan~~~1924 y~l~na kadar sürmü~tür.
Türk Yurdu, Milli Mücadele sona erip de yeni devlet kurulduktan ve Türk Ocaklar~~
yeniden aç~ld~ ktan (1923) sonra, ~~Ekim 1924 tarihinde tekrar yay~ nlanmaya ba~lar. 1930
y~l~na kadar süren bu ikinci yay~ n döneminde dergi, bu sefer ayl~k olarak ç~ kar. Fakat bu yeni
sende cild say~s~~hiç gösterilmedi~i gibi, derginin genel say~s~~ yâni ilk dönemin sonunda 161 de
kalm~~~olan nüsha say~s~~ da yürütülmeyerek, say~~ ba~tan ba~lat~l~ r. Ayr~ca, sayfa say~s~~ 8o ve
boyu da (25 x 16) olarak de~i~tirilir. Bu düzende 33 say~~ yay~nland~ ktan sonra ( ~~ Eylül ~~ g2 7),
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Türk Ocaklar~'mn fikir plân~ndaki çal~~malar~nda, milliyetçilikten
sonra en çok yer alan konu "Bat~~medeniyetçili~i" dir. Milliyetçilik fikrinin
Bat~~medeniyetçili~i ile beraberli~i, II. Me~rutiyet döneminden sonra daha
çok dikkati çekmektedir. Ziya Gökalp'in "Garbal~ k" ve "Muâs~ rla~mak"
olarak terimle~tirdi~i bu tutumun yorumunda ve ölçüsünde zaman zaman
tereddüdler ve anla~mazl~klar olmu~sa da, sonunda, "Türk kalarak
bat~l~la~mak" ~eklindeki gerçekci ve uzla~t~r~c~~bir anlay~~ta birle~ilmi~tir.
Türk Ocaklar~'ndaki milliyetçilik anlay~~~ n~n "kana ba~l~~ ~ rk anlay~~~" ile
bir ilgisi yoktur. Ilk tüzükte yer alm~~~olan "~ rk" kelimesinin (madde 2)
"millet" anlam~nda kullan~ld~~~~aç~kt~ r. Böyle oldu~u, yanl~~~birtak~ m
yorumlara yol açmamas~~ için daha sonraki tüzüklerde "~rk" terimine yer
1928 y~l~n~n ba~~na kadar üç ayl~ k bir ara verilir. 1 Ocak 1928 den ba~lanarak, yeniden
de~i~iklik yap~l~r. Boyu (28 X 21), sayfa tutan da 64 olur. Ayr~ca, ayl~k olan derginin her y~l için
1 den 12 ye kadar özel numara almas~n~ n yan~nda, ilk ç~ k~~~tarihinden (1911) ba~lanarak,
cildlerle nüshalar~n gebel numaralar~ na da yer verilir. Böylece, ~~Ocak 1928 tarihini ta~~yan bu
yeni serinin kapa~~nda, özel say~~ olan ~~ 'in yan~nda, genel say~~olan 195'in ve cild genel say~s~~
olan XXI'in de yer ald~klar~~ görülür. Derginin bu düzen içindeki yay~n~~ da ~~Haziran 5930 a
kadar sürer ve bu tarihi ta~~yan son say~s~~(C. XXVI, s. 30-224) ile yeniden ve ~r Eylül 1g42 ye
kadar süren uzun bir ara verilir. Bu ikinci yay~ n döneminde yap~lan teknik de~i~iklikler de, ilk
dönemdekiler kadar olmamakla beraber, ara~ t~rmac~lar için yine baz~~ güçlükler
yaratmak tad~r.
c) B~r y~l sonra Türk Ocaklan'n~ n resmen kapanmas~~üzerine tamamiyle sahibsiz kalan
Türk Yurdu'nun yeniden yay~nlanmas~~ da mümkün olmaz. On iki y~l süren bu kapan~~~
döneminden sonra derginin, Türk Ocaklar~~ Genel Merkezi'nin en eski ve ba~l~ca üyelerinden
Dr. Ferid Cansever taraf~ ndan Istanbul'da yeniden ç~ kar~lmas~ na ba~lan~ r. Türk Ocaklar~~
kapal~~oldu~u için, dergiyi tek ba~~na ve kendi ad~ na ç~kar~r. ~~Eylül 1942 tarihini ta~~yan ve ilk
ç~k~~~ ndaki gibi on be~~günlük olan derginin kapa~~nda ad~~ ayn~~zamanda Orhon Harfleri ile
de yaz~ld~~~~gibi, bu yeni serinin tekrar ~~ 'den ba~layan özel numaralar~~ile birlikte cild genel
numaras~~ (C.XXVI) da yürütülmü~~ise de, nedense, bir önceki sende 224 de kalm~~~olan nüsha
genel numaras~~yürütülmemi~tir. Boyu (23 x 16) olup, sayfa tutar~~32 dir. Dr. Cansever dergiyi
ilk serideki boyunda (25 x 18) ç~karmak istemi~~ise de, II. Dünya Sava~~'n~n darl~kl~~
günlerindeki ka~~d azl~~~~yüzünden ilk serinin sadece kapak rengini (k~ rm~z~ )
gerçekle~tirebilmi~tir. ~~Ocak 1943 e kadar düzenli olarak sekiz say~~ç~ kan dergi, 1943 y~ l~n~ n ilk
iki nüshas~ na (1 ve 15 Ocak) yeniden özel numara verilerek ve 15 Ocak 1943 de iki say~~birden
(1-2) bas~ld~ktan yâni toplam on say~~ ç~kar~ld~ ktan sonra tekrar kapan~ r. Böylece, kapa~~nda
yürütülmemekle beraber, derginin genel say~s~~ da 234 e ula~m~~~olur.
ç) Türk Ocaklan'n~n 1949 da yeniden aç~ lmalan üzerine, ~~Temmuz 1954 de Türk
Yurdu, tekrar ayl~k olarak ve yeni bir seri ~eklinde ç~kmaya ba~lar. Ankara Türk Oca~i ad~na
ç~ kar~lan derginin üzerinde yeni serinin ~ 'den ba~layan özel say~s~~ile birlikte genel say~~ da 234
(235 olmas~~gerekir) olarak gösterilmi~~ise de bu sefer cild genel say~s~~ihmal edilmi~tir. Dr. Ferit
Cansever'in ç~ kard~~~~boyu koruyan 8o sayfa tutar~ ndaki bu yeni serinin imtiyaz sahibi Izmir
Milletvekili Halük Akören ve ne~riyat~~Wien idare eden mesul müdür de Aziz Ocakc~oglu'dur.
Fakat, Kas~m 1954 say~s~nda, derginin yönetiminde de~i~iklik olur. Imtiyaz sahibli~ine Türk
Belleten C. L, 15
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verilmemesinden ve milliyet kavram~n~n tamamiyle "ortak kültürel ve
manevi de~erler" ile aç~klanm~~~olmas~ndan da anla~~lmaktad~ r. Ayr~ca,
bu tarz aç~ klamalar zaman zaman birçok konu~ malarda, konferanslarda,
kitablarla makalelerde de ~srarla yap~lm~~t~ r. Bu konuda, yaln~z, Ziya
Gökalp'in Türkçülü~ün Esaslar~ 'na ve Hamdullah Subhi'nin konu~malar~ n' toplayan Da~~Yolu'na ve makalelerini ta~~ yan Günebakan'a bir göz
atmak kâfidir.
Osmanl~~ ~~mparatorlu~u'nda ya~ayan Türklerin bir an önce uyan~p
milli ~uur içinde birle~erek her bak~mdan geli~melerini gaye ve bu yolda Bat~~
Ocaklar~~ Merkez Heyeti Reisi Hamdullah Subhi Tanr~över ve ne~riyat~n fi'len idaresine de
Abchilhak ~inasi Hisar getirilir. Yine bu kas~m nüshas~nda yap~lan bir de~i~iklik de, yeni serinin
özel numaras~n~n kald~r~l~p yaln~z genel say~n~n (238) kullan~lmas~na ba~lanmas~d~r. Dergi, bu
son düzeni içinde üç y~ll~k bir yay~n dönemi geçirdikten sonra, Haziran 1957 say~s~~ ile tekrar
kapan~r (say~: 269).
Iki y~la yak~n süren bir aradan sonra, ~~Mart ~959 da, dergi yine Ankara Türk Oca~~~
ad~na ç~ kmaya ba~lar. Bu sefer de ~ekil de~i~ikli~ine gidilerek, derginin kapa~~~renk ve
konpozisyonca de~i
~tirildi~i gibi, boyu (27.5 x 19.5) ve sayfa tutan da 8o olarak düzenlenir.
Yine Ankara'da bas~lan derginin, ayr~ca, yönetim kadrosunda da de~i~iklik görülür. Imtiyaz
sahipli~ine Prof. Osman Turan, yaz~~ i~leri Müdürlü~üne de Prof. Emin Bilgiç getirilir. Ayl~k
olan derginin üzerinde cild genel say~s~~ yine yoktur. Bu yeni serinin nüsha özel numaralar~~ ile
nüsha genel say~s~~ da (271 den ba~layarak) yürütülür. Nüsha genel say~s~n~n 271 olarak
gösterilmesi ile, 1954 Temmuzunda ba~lay~p 269 genel say~s~~ile biten bir önceki serinin ik
mishas~nda 235 olmas~~ gerekirken 234 olarak gösterilip öylece yürütülen genel say~~ yanl~~l~k' da
düzeltilmi~~olur. Fakat bu arada, derginin genel say~s~ndaki 270 rakam~~ ortadan kalkm~~~olur.
Yine bu sende, ilk nüshadan derginin yay~n y~l~~ say~s~na da yer verilmeye ba~lan~r. Bu yay~n y~l~~
say~s~~ 49 dur. Ancak bu rakam asl~nda derginin gerçek yay~n y~llar~n~n tutar~n~~ de~il, ilk
ç~k~~~ndan beri geçen süredeki y~llar~n tutar~m göstermektedir. Çünkü, bilindi~i gibi dergi
zaman zaman yay~n hayat~ndan çekilmi~tir. Onun gerçek yay~n y~llar~n~n tutar~n~~bulabilmek
için, ilk ç~k~~~ndan beri geçen süredeki y~llar~n toplam~ndan, yay~nlanamad~~~~ y~llar~n
toplam~n~~ ç~karmak laz~md~r. Bu seri de 25 say~~sonra yani son say~s~n~~ ~~Temmuz 1961 (say~:
4-298) de ç~kararak sona erer. Bu arada yeni bir yönetim de~i~ikli~ine ukrar ve derginin
sahipli~ine tekrar Hamdullah Subhi Tanr~ över ve umumi ne~riyat müdürlü~üne de Avni
Yalç~nta~~getirilir.
Bir y~l süren bir kapan~~tan sonra dergi, 1962 Temmuz ve A~ustos aylar~nda sadece
iki say~~ (5-299, 6-3oo) ç~karak yeniden kapan~ r. Boy, sayfa tutan ve öteki teknik ve ~ekil
özellikleri bak~m~ ndan bir önceki serinin ayn~d~r.
t) Tam iki y~ll~ k bir aradan sonra Türk Yurdu, Temmuz 1964 de, tekrar ç~kmaya ba~lar
(say~: 7-301). Ayn~~ y~l~n Kas~m sonlar~nda, kas~m ve aral~k say~lar~~ ( ~ 1-12, 305-306) birlikte
ç~ kar. Bundan sonra da, düzenli olarak, 1968 y~l~~ba~~na kadar devam eder. Fakat, 1968 y~l~n~n
ilk ay~nda ç~kmaz. ~ubatta, ocak say~s~~ile beraber, iki say~~(1-2, 343-344) halinde yay~nlan~r ve
yeniden kapan~r. 1964 Temmuzundan 1968 ~ubat~na kadar süren bu dönemde, yönetim
kadrosundaki de~i~iklikler de sürer. 1967 Oca~~na kadar derginin sahibli~ini Prof. Osman
Turan ve ne~riyat Müdürlü~ünü Galip Erdem yaparlar. Bu y~l~n ilk say~s~nda (ocak, 1-331)
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medeniyetini örnek edinmi~~olan Türk Ocaklar~'mn, Cumhuriyet Devri'nde
ayn~~ gaye ile ve ayn~~ yoldan yürünerek yap~lm~~~siyasi, sosyal ve kültürel
ink~lâblan benimseyip savunmas~~ da tabii idi. Ancak, "Türk kalarak
banl~la~mak" istedikleri için, temel mânevi de~erlerimizin ink~lâblar
aras~ nda zedelenmemelerine dikkat etmekle beraber, Türk Ocaklar~,
kendilerini ink~lâblann da bekçisi olarak kabul etmekte idiler. Kurulduklar~ ndan beri milliyetçi, halkç~~ ve Bat~c~~ -dolay~s~ yle reformcu- olan Ocaklarla
Cumhuriyet Türkiyesi'nin dayand~ klar~~ ana prensipler aras~ nda tam bir
uygunluk zaten vard~. Siyasi tercihleri demokrasi oldu~u için de,
cumhuriyet rejiminden yana bulunduklar~~gibi, her türlü d~~~müdahaleye ve
dinin devlet i~lerine kar~~mas~ na da kar~~~idiler.
Günlük politikaya-mecbur b~ rak~lmad~kça - kar~~mayan, çal~~malar~n~~
sosyal ve kültürel alanlarda toplayan Türk Ocaklar~; Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu olu~turan de~i~ik etnik unsurlar içinde Türk olmayanlar~n,
tamamiyle milliyetçi duygulara dayanan bir tutumla, hâkim güç bulunan
Türk milletinin aleyhine birle~ip geli~tikleri y~llarda; gaflette olan ve
"Osmanl~~ ad~ nda karma bir millet"in varl~~~ na, ya~at~labilece~ine ve ancak
böylece imparatorlu~un ayakta tutulabilece~ine inanan devlet adamlar~ n~~
bu inançlar~n~ n çürüklü~üne, saçmal~~~ na ve devleti ayakta tutabilme
yolunun ancak Türk milletinin uyanmas~ndan, milli ~uuruna ula~mas~ndan
ve kendi milli birli~ini bir an önce kurup ona dayanmas~ndan geçti~ine
inand~ rmaya bütün güçleri ile çal~~ t~ klar~~ ve -geç ve güç de olsa- bunu
ba~ard~ klar~~ gibi, ayd~nlar aras~ nda uyand~ rd~klar~~ milli ruh ile Milli
Mücadele'nin kazan~lmas~ nda ve Cumhuriyet Devri ink~lâblannda da
yard~mc~~ olmu~lard~ r.
II. Me~rutiyet Devri'nin Mütâreke dönemine kadarki bölümü ile
Cumhuriyet Devri'nin 1931 y~l~ na kadarki bölümünü kaplayan ve Türkiye
tarihinin imparatorluktan milli devlete geçi~~gibi çok mühim bir k~sm~ nda,
Türk ayd~ nlar~ n~n milli ~uura sahib geni~~bir kadro olu~turmalann~~
derginin sahibi ve ba~muharriri olarak Prof. Ziyaeddin Fahri F~ nd~ ko~lu ve ne~riyat Müdürü
olarak da Muzaffer ~ rdem yer al~ rlar. Ayn~~ y~l~ n aral~ k ay~nda ( [2-342) sahiplik yine Prof.
Osman Turan'a, ne~riyat Müdürlü~ü de Galip Erdem'e geçer.
g) 1968 Mart~nda ba~layan son ara 1970 Mart~na kadar yine tam iki y~l sürer. Dergi,
197o mart~ nda, bir önceki serinin devam~~ olark ve ~eklen hiçbir de~i~iklik yap~lmadan tekrar
ç~ kmaya ba~lar (3-345). Ancak, bir tek say~~ daha ç~ kabilerek (Nisan 197o, 4-346) kapan~ r.
~çinde bulundu~umuz y~la ( [983) kadar da yeni bir yay~n~~ yap~lm~~~de~ildir.
Yay~ n hayat~~ k~saca boyle olan Türk Yurdu, daha çok, biri ötekini h~zla tAkib eden siyasi
olaylar~ n tesiri ile düzenli ve sürekli bir faaliyete sahib olamamakla beraber, Türk ça~da~~fikir
ve edebiyat hayat~ n~ n altm~~~y~ll~ k bir döneminde çok mühim yeri olan dergilerden biridir.
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sa~lamakta inkar edilemeyecek derecede büyük pay~~ bulunan Türk
Ocaklar~~hakk~nda ~imdiye kadar yap~lm~~~yay~nlar, maalesef, çok basit,
da~~n~k ve yetersiz bir durumdad~ r. Bu konuda ilmi seviyede yap~lacak geni~~
çal~~malara olan ihtiyaç devam etmektedir.
Ankara, Nisan 1983
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