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Özet 
1939’lu yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın sorunları ile ilgili denemeler yazmış, Avrupa’daki faşizmin etkisi ile 

Türkiye’de Turancılığın yeniden gündeme getirişi, faşizme yönelik sempatinin artışı, faşizme, savaşa ve ırkçılığa 

karşı olan aydınları bir araya getirdiği aydınlardan biri de Muzaffer Şerif’tir. Muzaffer Şerif’i, Muzaffer Şerif 

olmaya iten, onu dünya vatandaşlığını seçmesinin nedenleri anlayabilmek, Türkiye’de yaşadığı 1905-1946 yılları 

arasında dönemin toplumsal ve siyasi arka planı, 1937-1945 arası yazdığı dergi ve kitapları üzerinden Türk 

düşünce dünyasındaki yerini kavramaktan geçiyor. Düşünür ya da yazar, yaratmaksızın ve üretmeksizin kendinin 

kılmaya, sahiplenmeye, yararlanmaya yönelen bu öznenin oluşumunun kaynağındaki tarihsel-toplumsal 

koşulların incelenmesi ve aradaki bağıntıyı ortaya koymak gerektiğini düşüncesindedir. Çalışmada bu düşünceyi 

yarattığı halde sahiplenemeyen Muzaffer Şerif’in hayatı irdelenmiştir. 
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MUZAFFER ŞERİF’S BIOGRAPHY AND WORKS 
 
Abstract 
He wrote essays on issues in Turkey and in the world in 1939. The fascism in Europe revived Turanism in Turkey 

and the sympathy towards fascism grew, which brought together some intellectuals, including Muzaffer Şerif, 

who are against fascism,war and racism.  In order to understand what forced Muzaffer Şerif to lead such a life 

and the reasons why he chose to be a world citizen, one has to know social and political backgound of the 

period (1905 - 1946) when he lived in Turkey and his views through journals and books that he wrote between 

1937 - 1945. Muzaffer Şerif, a thinker or a writer, is of the opinion that it is essential to analyze socio- historical 

conditions that led him to embrace and benefit without creating and producing; to present the relation in 

between. The life of Muzaffer Şerif, who did not embrace this thought though he created it, was examined. 
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