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Bugün 31 Ocak 2022. Tarihçi ve Türkolog büyükbabam Hüseyin 
Namık Orkun’un doğumunun 120. yıl dönümü. Öncelikle, bu anma 
gününün tertip edilmesine vesile olan Türk Dil Kurumu Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile yardımcısı Sayın Prof. Dr. Feyzi 
Ersoy’a ve değerli konuşmacılara, ayrıca onun eserlerinin yaşama-
sını sağlayan, ona âdeta 1936 yılından bu yana hamilik yapan Türk 
Dil Kurumuna şahsım ve Orkun Ailesi adına sonsuz minnetlerimizi 
sunmak isterim.

Büyükbabam da Türk Dil Kurumuna olan minnettarlığını, Eski Türk 
Yazıtları adlı eserinin 1936 yılında Kurum tarafından basılması 
üzerine, “Bu kutsal vazifeyi bana havâle ettiğinden dolayı Türk Dil Ku-
rumu’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” sözleri ile dile getirmiştir. 

Tarihçi ve Türkolog Hüseyin Namık Orkun 31 Ocak 1902 tarihin-
de beş kuşak İstanbullu bir ailenin bir ferdi olarak İstanbul Kasım-
paşa’da dünyaya gelmiştir. Babası ilmiyeden Mehmet Hayri Efendi, 
annesi Münevver Hanım’dır. Tarihe olan ilgisi ilk ve ortaöğrenimi 
sıralarında meydana gelmiştir. Nişantaşı Sultanisi karne notların-
da tarih dersinin on numara olduğu görülür.

Bu ilgi doğrultusunda yükseköğrenimini İstanbul Darülfünunu Ta-
rih Bölümünde yapmış ve 1924 yılında mezun olmuştur. Bir son-
raki sene Türkoloji eğitimi için Macaristan’a Budapeşte Üniversi-
tesine gitmiş ve orada Macar Türkolog Gyula Németh’in öğrencisi 
olarak doktora derecesini almıştır.

Merhum hocam, Halil İnalcık’ın belirttiği gibi, “Türklük bilinci ilkin 
Osmanlılarda Lehli ve Macar asıldan milliyetçiler tarafından uyandı-
rılmaya çalışılmış ve nihayet bu bilinç milli fikir kaynaklarını şaşılacak 

* Bu yazı, Türk Dil Kurumu tarafından 31.01.2022 tarihinde genel ağda 
düzenlenen ‘‘Hüseyin Namık Orkun’u Anma Toplantısı’’nda sunulan 
bildirinin gözden geçirilmiş metnidir.
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bir biçimde Fransız, İngiliz ve Macar Türkolojisinde bulmuştur1. İşte bu bağlam-
da, Türkoloji tahsil etmek ve Batı filoloji-hermenötik metotlarını öğrenmek 
üzere Batı üniversitelerine gönderilen Türk öğrenciler arasında H. N. Orkun 
da bulunmaktaydı.

Hüseyin Namık, Macaristan’da bulunduğu 1925-1930 yılları arasında ilk eser-
lerinin tohumunu atmış; Macar Türkolog Ármin Vámbéry’den esinlenerek ilk 
eseri olan Türk Dünyası ile Almanca olarak yazdığı Über das Kitab-ı Dede Kor-
kud adlı eserlerini meydana getirmiştir.

Orkun, orada bulunduğu yıllarda Güney Macaristan köylerini gezerek Türk-
lük izlerini aramış, bir nevi sözlü tarih yapmıştır. Bu araştırmaların sonunda, 

“Turancılık ve Irkçılık Hislerinin Türkiye’deki Gelişimi” (1927) ile “Türk-Macar 
Akrabalık Sorunu” (1930) adlı iki makalesi Macaristan’da yayımlanmıştır.

1930 yılında yurda dönerek orada öğrendiği Batı filolojik-hermenötik metot-
larını uygulama ve öğretme şevki ile çalışmış, Polis Koleji, Ankara Devlet Kon-
servatuvarı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Terbiye Enstitüsünde 
Türk Tarihi ve İnkılap Tarihi dersleri vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ku-
rumları olarak Türk tarih ve dil tezlerini bilimsel bir zemine oturtmak için 
kurduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, H. N. Orkun’un fikirleri-
ni ve araştırmalarını sunması için bir vesile olmuştur. 1932’de ilk Türk Dil 
Kurultayında “Türk Dilinin MÖ 23-24 Asır Önce Varlığı” adlı tebliği ile “Türk 
Dilinin Çin Tarihlerinde Kaydedilmiş En Eski Dil Yadigârları” adlı çalışmasını 
Mustafa Kemal’e hitaben sunmuştur. 

Hüseyin Namık, 1934 yılındaki II. Türk Dil Kurultayına “Has İsimlerin Tetki-
ki” adlı tebliği ile katılmış, ayrıca Dil Karşılaştırmaları komisyonunda da çalış-
mıştır. Aynı yıl Soyadı Kanunu’nun çıkması ile kendisine, tarihte Türk adının 
ilk kez geçtiği ve ömrünü adadığı Orhun yazıtlarına binaen ‘Orkun’ soyadını 
almıştır. 

1936 yılında III. Türk Dil Kurultayına da katılan Hüseyin Namık, Güneş-Dil 
Teorisi ve Dil Karşılaştırmaları Komisyonunda da görev almıştır. Bu sırada, 
Mustafa Kemal Atatürk kendisinden ‘Hitit’, ‘Eti’ ‘Hattu’ ve ‘Saru’ kelimelerinin 
kökenlerini araştırmasını istemiştir. Bu etimolojik araştırmanın Güneş-Dil 
Teorisi’nin dayanağı olan Küçük Asya medeniyetini Sümer ve Mısırlıların de-
ğil, Türklerin kurduğu görüşüne dayanak teşkil edeceği düşünülebilir. Orkun 
ayrıca, I. ve II. Türk Tarih Kongrelerine de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyesi 
olarak katılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk ile olan görüşmeleri ve katıldığı Çankaya sofraları mü-
nasebetiyle, Hüseyin Namık Orkun bir süre de Atatürk’ün Macarca tercüman-

1 Halil İnalcık, “Hermenötik, Oryantalizm, Türkoloji”, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde 
Osmanlı Devlet, Kanun, Diplomasi, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2011): s. 215-249..
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lığını yapmıştır. Orkun’un, Macarcadan başka Almanca ve Fransızca ile Fin, 
Çin, Moğol ve Rus dillerine hâkim olduğunu çalışmalarından anlamaktayız. 
Bu bağlamda kendisini dönemin tarihsel gelişmesi içerisinde ‘millî tarih’ ve 
‘millî dil’ araştırmalarına ilmî bir temel ve Batı metodolojisi ile yaklaşan bir 
tarihçi ve dilci olarak tanımlayabiliriz. 

1944 Türkçülük-Turancılık davasının sanıkları arasında yer almış, ancak dai-
ma Türklük âlemi için bilimsel temellerle çalışmış, eserlerini “Türk’e Türk ır-
kını, dilini, tarihini, kültürünü, coğrafyasını tanıtmak” amacı ile yazdığını be-
lirtmiştir. Bu çerçevede kendisini bir ‘ilmî Türkçü’ olarak değerlendirebiliriz. 
Milliyetçiliği siyasi bir hareket olarak görmemiş, onu bir fikir ve kültür hare-
keti olarak almıştır. Türkçülüğü ise esas itibarı ile Türk milletinin kalkınması 
için çalışmak olarak nitelendirmiştir.

Kısa ömrünü durmak bilmez bir çalışma azmi ile geçiren H. N. Orkun, Anka-
ra Radyosu’nda Türk Tarihi Saati programı yapmış, Halk Evi, Millî Oyunları 
Yayma Derneği, Türk Kültür Derneği ve Türk Milliyetçiler Derneği gibi ku-
rumların yayınlarına konferans ve makalelerle katkıda bulunmuştur. Ayrıca 
ömrünün son yıllarına dek kuruluşunda da görev aldığı Türk Ocağı Ankara 
Şubesinin Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştır.

23 Mart 1956 günü ardında ilkokul öğretmeni bir eş ve üç evlat ile birçok eser 
bırakarak en verimli çağında ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır. Onun ardın-
dan yazan öğrencileri ve dostları Orkun’u şu sözlerle anmışlardır2:

Prof. Emin Bilgiç, “Onun ilim aşk ve idealizmi içerisinde hayatını sürdürdüğünü, 
Milliyetçilik ve Türkçülük idealizminin nefsinde en gelişmiş çağını yaşadığı”nı,

Fahriye Yılanlıoğlu, “Masal tadındaki dersleri ile ilmi, mefkure ile kutsileştirip 
tevâzu ile olgunlaştıran bir hoca olduğu”nu,

İ. H. Gökhun,”Yeni harflerle Türk Tarihini ilk yazanlardan olduğunu ve dönemin 
gençlerinin onun eserlerinden yararlandığı”nı,

Zeki Sofuoğlu, “Onun bir Türk düşünürü, tarihi hakikatleri arayan bir ilim, mef-
kure ve fikir adamı olduğu”nu,

Ali Çankaya, “Onun öğrencilerine tarih dersi vermekten ziyade tarih şuuru aşıla-
maya çalıştığı”nı dile getirmişlerdir.

H. N. Orkun’un akademik kişiliğini ve eserlerini incelediğimizde onu tek bir 
akademik kimlik ile tanımlamanın mümkün olmadığı anlaşılıyor. O, bütün-
cül bir ilim insanın olması gerektiği gibi çok yönlü idi. Orkun’u tarihçiliğinin 
yanı sıra aynı zamanda bir dilci, fikir adamı, antropolog ve folklorist olarak da 
tanımlayabiliriz. Ama her şeyden öte onun en belirgin özelliğinin, memleketi-
ne ve Türklük âlemine hizmet etmek ideali olduğu anlaşılıyor. Bu ideal, onun 
eserlerini meydana getirmesinin başlıca sebeplerinden birini oluşturmuştur.

2 Ziyaeddin Babakurban, Sevenlerinin Kalemiyle H.Namık Orkun, Toprak Yayınları, İstanbul 
1962.
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Orkun, eserlerini yazma amacının her şeyden önce Türk kavimlerini ve coğ-
rafyasını, Türk dilini, tarihini ve kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere ak-
tarmak olduğunu belirtmiştir. İkinci amacının, Türk tarihi ile ilgili yayınların 
kendi dilimizde pek az olmasından dolayı tarihimizi kendi dilimiz ile yazmak, 
okutmak ve okumak olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer amacının ise, Türk ta-
rihinin kaynaklarını tanıtmak ve bu kaynaklar doğrultusunda Türk tarihini 
yazmak olduğunu vurgulamıştır.

Bu bağlamda, eserlerini yazarken, Türk tarihinin Çin, Fin, Ermeni, Bizans ve 
Macar kaynaklarını araştırmış, eserlerini bu kaynaklara dayanarak eleştirel 
bir bakış açısı ile yeni Türkçe harfler ile yazmıştır. Eserlerinin çoğunu daha 
kapsamlı hazırladığını fakat dönemin şartlarında bastırmak için olanak bula-
madığından kısaltmak zorunda kaldığını da üzülerek belirtmiştir. Eserlerin-
den bazılarına kısaca bir göz attığımızda3;

Atilla ve Oğulları adlı eserini, 1933 yılında Atilla’nın tahta çıkışının 1500. yılı 
anısına yazdığını, Oğuzlara Dair adlı eserini manzum bir Oğuzname nüshasını 
uyarlayarak hazırladığını, ki bu nüshanın da Uzunköprü nüshası olduğunu Sn. 
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun sayesinde öğreniyoruz, Türk İstilası Devrinde 
Macaristan’da ve Avusturya’da Casuslar adlı eserini Macar arşivlerinden yarar-
lanarak yazdığını, Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası 
adlı eserini bir Uygurca metnin Türkçeye uyarlamasını yaparak hazırladığı-
nı, Türkçülüğün Tarihi adlı eserini 1944 Türkçülük-Turancılık Davası’nda tu-
tuklanmasına bir cevap niteliğinde yazdığını, Eski Türklerde Evcil Hayvanların 
Tarihçesi adlı eserini Türk veteriner tarihine ait toplu bir araştırma olmama-
sından dolayı yazdığını ve de on senelik bir çalışmanın ürünü olan Eski Türk 
Yazıtları adlı eserini, runik harflerle yazılmış bilinen en eski Türk eserlerini 
çözerek Türk adının ve tarihinin eskiliği ve gelişimini aydınlatmak üzere ha-
zırladığını ifade etmiştir. 

Bu bağlamda H. İnalcık’ın belirttiği üzere, “Orhon Yazıtlarının keşfi ve çözül-
mesi XX. asrın başında Türkler arasında heyecan uyandırmış ve Türkçülüğün ge-
lişmesinde ve Türkolojinin bir ilim dalı olarak batıda ve ülkemizde yerleşmesinde 
büyük rol oynamıştır.” İnalcık, ayrıca, Orhun Yazıtları’nın ilk bilimsel yayınını 
günümüz Türkçesine yeni harflerle kazandıran kişinin H. N. Orkun olduğunu 
da belirtmiştir.4

H. N. Orkun’un diğer eserleri arasında, Türk Çocuklarına Ulusal Efsaneler serisi 
ile Dede Korkut’tan Atatürk’e tarihimizdeki kahramanları ve efsaneleri anlat-
tığı İlkokullar ve Ortaokullar için Tarih Okuma Kitabı ile İslamiyet öncesi Hun 
Türklerinden II. Murat devrinin sonuna dek kısa bir Türk tarihi anlatımını 
yaptığı dört ciltlik Türk Tarihi adlı çalışmaları kayda değer çalışmaları arasın-
da yer alır.

3 H. N. Orkun bibliyografyası için bk. Sabriye Gülay Çimen, “Hüseyin Namık Orkun’un 
Hayatı ve Eserleri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2000.

4 İnalcık, “Hermenötik, Oryantalizm, Türkoloji”, s. 233-234.
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H. N. Orkun ayrıca, Adliye Vekâleti tarafından fasiküller hâlinde çıkan Araş-
tırmalar, Düşünceler ve Belgeler serisinde eski Türk hukuk tarihine ait çeşitli 
belgeleri yayımlamıştır. Bunlar arasında Uigurische Schachdänkmaler’den çe-
virilen “Türk Hukuk Tarihinin Uygur Vesikaları”, “En Eski Macar Kanunları” 
ve “Kuman Türklerinin Hukukuna Dair” ile “Timur’un Tüzükatı” gibi en eski 
Türk hukuk tarihine ışık tutacak belgeler vardır.

Orkun’un bunların dışında, Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunan etüt 
çevirileri, Thúry József ‘in Behçet’ül Lügât Çağatay Lügatı, Munkácsi Bernát’ın 
Votyak Lügatı ve Çuvaş filolojisine ait notları ile Németh’in Kumuk ve Balkar 
Söz Notları ile En Eski Yakut Fonetiği Esasları gibi tercümeleri de bulunmaktadır. 

H. N. Orkun sadece eski Türk kavimlerinin tarihi ve dili ile ilgili değil aynı za-
manda; eski Türklerde, kadın, harp aletleri, müzik, para-ticaret, yemek, folklor, 
tıp, eski Türk karakteri, kahramanları, efsaneleri, masalları, tabirleri, âdetleri 
ve inanışları ile Şamanizm, eski Türklerde antlaşma-yemin etme, ad verme, 
heykel-mimari, ayrıca Osmanlılar, Oğuzlar, askerlik tarihimiz ve Anadolu’da 
yer adları gibi çok çeşitli konularda Bozkurt, Çınaraltı, Dergâh, Kalem, Mefkûre, 
Orkun, Tanrıdağ, Türk Dili, Türk Yurdu ve Ülkü, Varlık, Yeni Mecmua gibi der-
gilerde yazılar yazmıştır. Bunların arasında, Macar edebiyatı ve Türkologları 
hakkında yazmış olduğu bir seri makale ve Türk tarihinin yabancı kaynakları-
nı incelediği bir seri yazı ile Türk millî eğitim tarihine ve akademiye ait yazdığı 
yazıları da değerli araştırmaları arasındadır. Ayrıca Hâkimiyet-i Milliye, Hürses, 
Kudret ve Millet gibi gazetelerde yazıları ve süreli tarihî romanları bulunmak-
tadır.

Özetle, H. N. Orkun şahsında Türkolojinin Türkiye’deki kurucularından saya-
bileceğimiz, Türk tarih ve dil bilimine Batılı bir metodoloji ile yaklaşan döne-
minin zorlu şartlarında kısa süren ömrüne vazife şuuru ile birçok eser kazan-
dıran idealist bir bilim insanı görüyoruz. Orkun’un 120. doğum yıl dönümü 
vesilesi ile hazırlanan bu kısa anma yazısını onun ömrünün son yıllarında 
Mefkûre dergisine yazdığı ‘Millî Benlik’ ile ilgili bir seri yazısında gençlere şu 
tavsiyesi ile bitirmek isterim5:

 “Asırlardır milli benliğinden vazgeçmemiş bir neslin gençleri olarak, milli benli-
ğimizden, dinimizden, dilimizden, geleneklerimizden kopmadan Türkçe düşünüp, 
Türkçe okumak ve yazmak… Tarihte pek çok örneğini gördüğümüz gibi Türkün çö-
küşü daima yabancı ahlak ve geleneklerin bünyesine alınmasıyla vuku bulmuştur. 
Milli benliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece daima ayakta kalacağız, milli gelenek-
lerimiz milli varlığımızdır.” “Kendi kültürüne dayanarak, milli benliğinden ilham 
almak ve her şeyde milletin menfaatini düşünmek suretiyle hareket etmek, yurdu-
nu kalkındırmak için çalışmak. İşte asıl milliyetçilik, vatanseverlik budur…” 

5 Hüseyin Namık Orkun, “Türk Gençliği Mefkure Yolunda”, Mefkûre, S 17 (1952); “Lafla 
Milliyetçilik Olmaz”, Mefkûre, S 20 (1952); “Milli Benliğe Doğru”,  Mefkûre, S 21 (1952); 

“Millî Benlik”, Çınaraltı, S 2 (1941); “Bugünkü Türkçülüğün Esaslarına Doğru”, Özleyiş, S 7 
(1947).
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Eserleri:

1. Über Das Kitab-ı Dede Qorqud (1926) (Basılmamıştır)

2. Türk Dünyası (1932)

3. Attila ve Oğulları (1933)

4. Peçenekler (1933)

5. Oğuzlara Dair (1935)

6. Türk Çocuklarına Ulusal Efsaneler (Bay Böre, Göç, Boğaç, Tepegöz I-II, Kan 
Turalı) (1935)

7. Eski Türk Yazıtları I-IV (1936-1941)

8. Hunlar (1938)

9. Türk Tarihinin Bizans Kaynakları (Gyula Moravcsik’den Tercüme) (1938)

10. Osmanlıların Aslına Dair (1939)

11. Türk İstilası Devrinde Macaristan’da ve Avusturya’da Casuslar (1939)

12. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası (1940)

13. Türk Sözünün Aslı (1940)

14. Türk Tarihi Not Hülasaları (1940)

15. Türk Efsaneleri (1943)

16. Türkçülüğün Tarihi (1944)

17. Yeryüzünde Türkler (1944)

18. Türk Tarihi I-IV (1946)

19. İlkokullar için Tarih Okuma Kitabı IV-V (1951)

20.  Büyük Türkçü Süleyman Paşa ve Eserleri (1952)

21.  Eski Türklerde Evcil Hayvanların Tarihçesi (1954)

22.  Avarlar, Peçenekler, Kumanlar. 


