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Turancılık, her şeyden önce bu fikre gönül vermiş insanların yegâne emeli olan tüm Türkleri bir araya
getirme fenomeninin tek bir kavramla açıklanma şeklidir. Bu kavram genel terminolojide Turanî
kavimlerin ve Türk milletinin kendine özgü durumlarını ifade etmek anlamında kullanılmıştır.
“Turancılık” kavramı Türkiye’de “Pantürkizm” kavramına karşılık gelmektedir. Biz de “Turancılık”
kavramını “Panturanizm” anlamıyla kullanacağız.
Turan kavramının coğrafi ve siyasi olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır. Coğrafi olarak geniş Türk
veya Turan coğrafyası karşılığı olarak kullanılırken siyasi anlamda bütün Türkleri bir araya getirme
anlamına gelmektedir. Bundan dolayı incelenen romanlarda coğrafi ve siyasi olmak üzere Turancılığın
iki anlamını açıklayarak romanlarda bunların örneklerini ve nasıl kullanıldığını açıklamaya çalıştık.
Kitabın “Giriş” bölümünde “Turan” kavramı ve “Turancılık” ile ilgili terimler açıklanıp tartışıldıktan
sonra Turan coğrafyasının tam olarak hangi bölgeleri kapsadığını belirttik. “Turan” kavramının
temelinde Türkçülük dolayısıyla milliyetçilik unsuru bulunmaktadır. Milliyetçilik ise, yalnız Türklere
ait bir kavram olmayıp tüm dünyadaki milletlerde vardır. Bundan dolayı, milliyetçiliğin nasıl
oluştuğunu ve kuramlarını açıkladık. Fakat Türkiye’de kendine has bir milliyetçilik anlayışı
geliştiğinden çalışmamıza Türkiye’deki milliyetçilik akımlarını anlatan bir bölüm de koymayı uygun
bulduk. Bu akımlar arasında yer alan Turancılık, kitabımızın ana konusunu teşkil ettiğinden bu fikrin
ortaya çıkışı, gelişimi ve unsurları konusunda da bilgi verdik.
Çalışmanın ikinci kısmı “Turancılık Fikrinin Türk Romanına Yansıması” başlığını taşımaktadır. Bu
bölümde Turancılıkla ilgili incelenen romanlarda Turan coğrafyasının hangi bölgeleri kapsadığını
açıkladık. Bu coğrafyada yer alan Türk topluluklarının çektiği zulümler de çalışmamız kapsamına
alınarak incelenen romanlarda bu konunun nasıl geçtiğini anlattık. Turancılık fikrinin unsurları
arasında Türk tarih tezi, Türk ırkının üstünlüğü, ideolojik bir dayanak olarak algılanması, devlet
tasarımı, kültürel ve dinî kaynakları ve gelecek tasarımı bulunmaktadır. Bundan dolayı bu unsurların
romanlarda nasıl kullanıldığını belirli tasnifler doğrultusunda okuyucuya sunduk.
Üçüncü kısımda ise Turancılık düşüncesinin tipolojik tasnifini yaptık. İncelenen romanlarda bunu
yaparken roman kişilerinin milliyetçilik yönlerini ve Turancılıkla ilgili taraflarını vermeye çalıştık. Bu
tiplerin yanı sıra romanlarda iki komünist ve bir çift kişilikli tip de dikkati çektiğinden bu iki tip
hakkında da bilgi verdik.
Dördüncü bölümü romanların incelemesine ayırdık. Romanların hangi türde olduğunu açıkladıktan
sonra, romanlardaki zaman ve mekân unsurunun nasıl kullanıldığını gösterdik. Dil ve üslup
çalışmasında ise, romanlarda Turancılıkla ilgili kullanılan kelimeleri ve paragrafları okuyucuya
sunduk. Bu noktada Turancılıkla ilgili söz varlığının açıklanması noktasında bir sözlük hazırladık.
Aynı zamanda romanlarda baskın olarak kullanılan üslupları da okuyucuya sunduk. Fakat bu bölüm
tezimizin temel konusunun dışında olduğundan, söz konusu bölümdeki amacımızın sadece romanları
tanıtmak olduğunu da göz ardında tutmadık.

