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Öz 

Kimlik, bir taraftan ferdin iç dünyasında gerçekleşen bir oluş, diğer 

taraftan toplumun etkin olduğu bir inşadır. Fert ve toplumun birliğini, 

kimliğin özünü oluşturan maya gerçekleştirir. Anadolu’da Türk kimliğinin 

özünü oluşturan maya Türkistan’dan gelmiştir. Bu özle oluşan kimlik, 

kimliğin sahiplerince tekrar Türkistan’a taşınmak istenmiştir. Bütün Türk 

Dünyası’nın birlikteliğini birliğe dönüştürecek yegâne unsur olarak bu 

maya esas alınmıştır. Bu sebeple, Türk Dünyası’na yönelik ilgi, sadece 

bir siyasî hareket olmamış, ilmî ve edebî camiada önemli bir yer bulmuş-

tur. Siyasî iktidar mücadelesi içinde yer alanlardan daha fazla, edebiyat-

çı, yazar, gazeteci, din adamı gibi geniş bir yelpazenin Türk Dünyası’nın 

kimlik birliğinin sağlanmasına yönelik çabası olmuştur. Bu çaba Rus sö-

mürgeciliği döneminde kesintiye uğramış görünse de için için gerçekleşen 

bir mayalanmanın mevcudiyeti Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 

fark edilmiştir. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla 

birlikte, Türkiye ile Türkistan arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler gö-

rülmüştür. Mayanın tutup tutmaması insan unsuruna bağlı olarak şekille-

necektir. 

Anahtar kelimeler: Kimlik, İnsan, Türk Dünyası, Birlik, Maya, Sö-

mürgecilik, Sovyetler Birliği. 

Abstract 

Turkish Identity From Anatolian Ferment to Turkistan Nature 

Ferment 

Identity, on the one hand is an event that takes place in the inner 

world of an individual and on the other hand is a kind of construction in 

which the society is actively involved. The nature forming the core of iden-
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tity constitutes the unity of the individual and society. The nature forming 

the core of Turkish identity in Anatolia has come from Turkistan. The 

identity formed by this core has been wanted to carry again to Turkistan 

by the owners of the identity. This ferment has been based on as the uni-

que element that will turn the unity of the whole Turkic World into a unity. 

For this reason, interest in the Turkic World has not only been a political 

movement but also it has found an important place in the community of 

science and literature. More than the ones who have been involved in the 

struggle for political power, the ones such as people dealing with literatu-

re, writers, journalists and clerics in a broad spectrum have struggled for 

the constitution of the unity of the Turkic World’s identity. Even if this 

struggle was seen as if it had been interrupted during the period of the 

Russian colonialism, presence of the bitterly realization of this nature fer-

ment was noticed after the decomposition of the Soviet Union. After the 

Turkish Republics had gained their independence, significant develop-

ments were noticed related to the relations between Turkey and Turkis-

tan. Whether the realization of this ferment will be ok or not depends on 

the human element. 

Key words: Identity, Human, Turkic World Unity, Ferment, Colonia-

lism, The Soviet Union. 

Giriş 

Türkistan’la olan ilişkilerimiz dört dönem dâhilinde düşünülebilir. Bi-
rinci dönem Türkistan’dan Anadolu’ya göçlerle birlikte Yesi’den gelen ke-
lâmla mayalanma sürecidir. Maya Anadolu’da tutmuş, Balkanlara taş-
mıştır. İkinci dönem, Rus tehdidi karşısında gelişen Türkiye-Türkistan 
ilişkileridir. Bu dönemde Anadolu’dan alınan maya Türkistan’a çalınmak 
istenmiştir. Öncelikli amaç, gelecekte tehdit olarak görülen Osmanlı’nın 
Rus işgalini ve daha fazlası Türkistan’ın işgalini önleyip, bütün Türk 
dünyasını kapsayan bir sosyal, kültürel ve siyasî projeyi gerçekleştir-
mektir. Üçüncü dönem önlenemeyen işgal ve sömürge dönemidir. Bu dö-
nemde Anadolu’dan Türkistan’a ulaşan mayanın tutmaması için çeşitli 
politikalar takip edilmiş, şiddet ve baskı uygulanmak suretiyle kültürel 
açıdan mevcut olan kimliğin siyasi bir mahiyet kazanmasının önüne ge-
çilmeye çalışılmıştır. İçin için mayalanmanın önüne geçilememişse de, 
mayalanma zahire taşınıp aşikâr hale gelememiştir. Nihayet yaşamakta 
olduğumuz günlerde bağımsızlık sonrası Türkiye ile Türkistan’ın ilişkile-
rinin belirlediği Türk Dünyası dâhilindeki gelişmelerdir. Bu süreçte gizli 
olan aşikâr hale gelmektedir. Görünürlük, farkındalığı arttırmakta, bu 
da yakınlaşmayı doğurmaktadır. Türk Dünyası’nın mensuplarının birbir-
leriyle olan ilişkileri, farkına varılan birlikteliği birlik haline getirecek 
mahiyette gelişmektedir. Yesi’de doğan Hikmetler Türkistan’dan Anado-
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lu’ya, buradan da Balkanlara taşmıştır. Şimdi Anadolu’dan aslına yönel-
mektedir. 

Anadolu Mayası ve Türk Kimliği 

Kimlik hem birey hem de toplumla alakalı olarak şekillenir. Bireyin 
doğumu ile başlayan süreçte kimlik, özgün tecrübelerle dinamik bir olu-
şum arz eder. Süreklilik içerisinde değişimle kimlik belirginleşirken, di-
ğer insanlara hem ihtiyaç duyulur hem de zorunlu ilişki ve etkileşim ku-
rulur. Toplumun içinde bulunmakla birey toplumsal bir inşaya tabi olur-
ken, “kendisi” olarak da özgün bir yapılanma içerisinde olur.1 “Kendi ol-
mak” kendini bilmek yoluyla gerçekleşebilecek bir süreci gerekli kılar-
ken, inşa edilmiş kimlikler dışarı ile olan ilişkilerle şekillenmektedir. 
Kendini bilmek “öteki”ni kendi içinde görmekle mümkün olurken, kim-
liklenme sürecinde öteki, toplumsal ilişkilerde bireyin aynası olmaktadır. 
Kendini bilmek yoluyla elde edilen aslî kimlik; ötekiyle ilişkide şekillenen 
ise itibari kimliktir. Çünkü ilkinde kişi kendisi ile baş başa iken, ikinci-
sinde başkaları ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla ilki “olmak”la ikincisi “in-
şa” ile ilgilidir. Olmak asli, inşa ise itibaridir. İtibari olan asli olana bağ-
landığında “birlik” gerçekleşir. “Birlik”te farklılıklar “bir”e tabidir. “Ben” 
ve “o” “biz”e, “biz” ve “siz” “hepimiz”e dönüşür, fakat her biri kendisi ola-
rak da varlığını devam ettirir. “Kendini bilen”e yönelik dışarıdan gelen in-
şa malzemesi, kişinin kendi özünde erir. Kişi belirlenen değil, belirleyen 
olduğunda “korunma” endişesi taşımaz. Böylece korumacılığın kaskatı 
kıldığı donukluğun aksine, her dem yeniden doğuşun verdiği canlılık hü-
küm sahibi olur. “Can”lar, her dem can verir ve can bulur. 

Kimliğin “birlik” şuuru millet olmanın esasını teşkil eder. Sosyolojik 
bir gerçeklik olan milletin hukukî manası olmakla birlikte, siyasî olaylar, 
askerî zafer ya da yenilgiler kaderini etkilese de varlığını tayin edemez. 
Çünkü millet sunî değil, organiktir.2 Milletin tayin edici özü kimliği şekil-
lendiren mayadır. Bu maya, aynı zamanda siyasî anlamla öne çıkan mil-
letin görünür ve gözlenebilir karaktere sahip tarafı olan millî kültürü de 
oluşturur. Ferdin kişiliğini kazanmasında, halkın, millî şahsiyetini kaza-
narak, millet haline gelmesinde, millî kültürün rolü büyüktür. Diliyle, 
sanatıyla, yazılı ve sözlü edebiyatıyla, gelenek ve görenekleriyle, inanç ve 
itikatları ve bütün değerleriyle millî kültür, binlerce yılın oluşturduğu ta-
rihî ve toplumsal bir üründür; millet hamurunun mayasıdır.3 Bu bakım-
dan Türk Dünyası’nı birleştiren temel değer dil, din, tarih ve kültür bir-
likteliğidir. Birlikteliği “birlik” haline getirmenin yolu ise aradaki ayrımla-
rı olabildiğince azaltmak ve milliyet hamurunda birlikte yoğrulmaktır.4 
                                                           
1 Taner Tatar, Kürede Dönen Siyaset, İstanbul, 2008, s. 203. 
2 Mehmed Niyazi, Millet ve Türk Milliyetçiliği, İstanbul, 2000, s. 38-39. 
3 Mehmet Eröz, Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 1977, s. 8. 
4 Namık Kemal Zeybek, Türk Olmak, Ankara, 1997, s. 179. 
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Hamurun mayasının esası “cümle varlığın birliği ve kardeşliği”dir. Maya-
nın esası “birlik”tir ve mayalanan asli unsur “insan”dır. Mayalanmanın 
en bariz görünümü Anadolu’da açığa çıkmıştır. Türklerin mayası, Ana-
dolu’yu esası ve özü itibariyle dönüştürmüş, Anadolu’ya aslî bir kimlik 
vermiştir. Anadolu’nun bu asli kimliği, bir kültürün veya bir kültürler 
mozaiğinin değil, Türklerin gerçekleştirdiği bir mayalamanın sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bunu ancak mayayı çalanlar bilirler. Anadolu mayası 
ile mayalananlar, bu mayanın birliğine tabidir; kimliklerini bu mayanın 
birliğinden alırlar. Kimlik, “şey”i “özne” kılan esastır. Bu esas, “şey”i asli 
vasıfları itibariyle belirler ve bu yolla, öbür “şey”lerden “ayırd ederek”, 
“birey” oluşturur. Bir “şey”in kimliği, kimlik verdiği “şey”in asli vasıfları-
nın tamamını eksiksiz olarak kuşatır. Bazı asli vasıflar kuşatılamıyorsa, 
bu “şey”in kimliği oluşmamıştır; bu durumda, “kimlik”den değil de sade-
ce bir “kısmi belirlenim”den söz edilebilir. Kısmi belirlenim vasıtasıyla 
“şey”, “özne” kılınamaz ve bu yolla “şey” hakkında genel neticelere ulaşı-
lamaz. Zira altın suyu bir şeyi altın rengine boyar, ama altına dönüştür-
mez. Farklı kültürler, Anadolu mayasını boyamış gibi görünse de, maya 
“dönüşmez”. Zira Anadolu mayası, Türkistan’dan gelen kelamdır. Tür-
kistan’dan gelen kelamın yolu, Arapça ve Farsça konuşulan diyardaki 
“kelam alanının yolu” da, “tefsir alanının yolu” da değildir. Anadolu ma-
yası, “gönül”e mahsustur; kelamcının ve tefsircinin fikir alanı ise söz ve 
düşünce dairesine. Söz ve düşünce dairesi, “gönül”ü açamaz ve kuşata-
maz. Asli kimliğimiz, Türkistan’dan gelen ve gönül’ü mahal tutan kelama 
bağlıdır. Kültür, ait olduğu şeyin bizzat kendisi, yani özü ve esası değil-
dir. Bu itibarla, hiçbir kültür, asli kimlik vasfını taşımaz; çünkü kültü-
rün esası, artmak veya eksilmek yoluyla değişimdir.5 Değişimi yegâne is-
tikamete yönlendiren mayadır. Öz aynı olmakla birlikte farklı görünüm-
ler, “başka”lığı değil, asli olanın farklı suretlerini gösterir. Bu bakımdan 
Türkistan’dan gelen maya, gönül erlerinin liderliğinde oluşan manevî do-
ku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültür tarihinin kesin-
tisiz olarak devamına da vesile olmuştur.6 Dolayısıyla bir millet ifadesi 
olan Türk yerine coğrafi yer bildiren Türkiyeli tabirini kullanmak, Türk 
gibi, derin manevî değerler manzumesinin, Türkiye gibi coğrafi mıntıka-
ya haps ve inhisar ettirmek, “ruh”u öldürüp yerine “madde”yi ikame et-
meye çalışmaktır.7 Ayrıca “birlik” söz konusu olduğunda artık ne Türkis-
tan ne de Anadolu, Türk milleti olgusunu ifade edebilir. Türk Dünyası’nı 
dar coğrafî alanlara inhisar ederek düşünmek mümkün değildir. Ancak 
Türklüğün mekânlarının kendine has geçmişi ve hali Türkistan ve Türki-
ye tabirlerini kullanmayı gerekli kılmaktadır. Meseleye bizim durduğu-
                                                           
5 Yalçın Koç, Anadolu Mayası, Türk Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 2008, s. 13-17, 
169-172. 
6 Hayati Bice, Türk Yurtlarında İmanımızın İşaret Taşları, Ankara, 1992, s. 7. 
7 Aydın Taneri, Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara, 1993, s. 210. 

12



HÜSNİYE CANBAY TATAR / ANADOLU MAYASINDAN TÜRKİSTAN MAYASINA TÜRK KİMLİĞİ 5

muz yerden bakıldığında Türkistan’ın kültürel ve siyasi mazisi, bugünün 
şekillenmesi bakımından önem arz eder. Zira kimlik hafıza ile ilişkilidir. 
Mâzi-hâl-istikbâl çizgisini takip etmeden kimliğin esaslarını belirlemek 
çok da doğru değildir. Türkistan’la olan ilişkilerimiz hem Türkiye hem de 
Türkistan’ın hafızasındaki yeri itibariyle önemlidir. 

Rus Tehdidi Karşısında Türkistan’ı Mayalama Davası 

Türkistan şehri, Türk Dünyası’nın ortasında bir kutlu şehirdir. Asıl 
adı “Yesi”dir. Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin şehridir. Yesi şehrini ifade 
etmek üzere kullanılan Türkistan tabiri şimdilerde “Uluğ Türkistan”ı ifa-
de etmek üzere kullanılmaktadır. Yani bugünkü Türkmenistan, Özbekis-
tan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, Kuzey Afganistan 
ve Doğu Türkistan’ı kapsamaktadır.8 Türkistan’la olan ilişkiler hiçbir za-
man bütünüyle kopmamıştır. Ancak bazı dönemlerde kültürel ve top-
lumsal ilişkilerin önüne geçecek kadar siyasî hedefler ve yollar tatbik 
edilebilmiştir. Bazı dönemlerde de siyasî endişe ve gayelerle kültürel öz 
birleşerek bir dava haline gelmiştir. İşte bu davanın Osmanlı’nın son dö-
nemindeki ifadesi “Turan” şeklinde olmuştur. 

Turan, Ural-Altay ve Fin Macar halklarından oluşan ve Turan ırkı ola-
rak tanınan toplumların yaşadığı ana yurda verilen isimdir. Gökalp’e gö-
re Turan kelimesi Turlar yani Türkler demektir. Bu bakımdan Turan ke-
limesi bütün Türk şubelerini ihtiva eden büyük Türkistan’a hasredilme-
lidir.9 Turancılık ülküsünün ortaya çıkışı ise Panislavizm hareketinin 
başlamasına denk düşer. Rusların başlatmış oldukları bu harekete karşı 
olarak Türkistan’da yaşayan Türk aydınları davanın şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamışlardır. Turancılığın bir ülkü haline gelmesi ise Os-
manlı Devleti’nin son döneminde, devleti kurtarma sevdasını taşıyan 
Türk aydınları ile Türkistan’ın esarete düşmesini engellemeye çalışan 
Türkiye dışında yaşayan aydınlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

Bütün Türklük âlemine yönelik önemli çabalara ve işlere imza atmış 
çok sayıda fikir ve dava adamı vardır. Bunların başında “dilde, işte fikir-
de birlik” düsturu ile günümüzde de önemli bir yeri olan İsmail Gaspıralı 
gelmektedir. Bütün Türk-İslâm âlemini uyandırmaya, ayağa kaldırmaya 
çalışan Gaspıralı şöyle demektedir: 

“Sönmüş kalpleri ne ile yandırmalı? Basireti kesilmiş perdeleri ne ile 
kötermeli (kaldırmalı)? Gaflet sahrasında serilip kalmış koca bir milleti ne 
ile ayağa turguzmalı (kaldırmalı)?”10 

Gaspıralı, Rusya’daki Türkleri uyandırmak için hiç durmadan çalış-
mış, şehir şehir, köy köy dolaşmış, Rusya Müslüman kongrelerine katıl-
                                                           
8 Namık Kemal Zeybek, a.g.e., s. 235-236. 
9 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Hzl. Yalçın Toker), İstanbul, 1989, s. 31-32. 
10 Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım, İstanbul, 1995, s. 7. 
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mış, yayınladığı gazete ve kitapları bizzat dağıtmış, konferanslar vermiş 
ve okullar açmıştır. Bu faaliyetleriyle büyük tesir uyandırmış, fikirleri 
dalga dalga yayılmıştır.11 Onun çabalarının önemi, siyasî cepheden ziya-
de ilmî alanda gösterdiği gayretler dolayısıyladır. Nitekim Ahmet Ağaoğ-
lu, bu hususu şöyle ifade etmektedir: 

“İsmail Bey her şeyden az siyasiyatla, politika ile iştigal ederdi. Zira 

kanaatince Türklüğü kurtaracak, Türklüğe kan verecek siyasiyat de-

ğil, ilim ve irfan, mektep ve sanattı. Binaenaleyh bütün hayatını, bü-

tün faaliyetini ilim ve irfanın, mektep ve sanatın Türkler arasında in-

tişarına sarf eyledi. Türklük kendini yalnız terbiye, talim, mektep ve 

müstakil bir hayat-ı iktisadiye sayesinde öğrenecek, anlayacak ve o 

günden yani Türklük kendi vicdanını bulduğu ve o vicdanın ihtiva et-

tiği azîm kuvvetlerden istifade etmek yolunu tayin edebildiği andan 

itibaren kurtarılmış addolunacaktır.”12 

Türkçülüğün kapsamlı ve bütün Türk boylarını içine alan büyük bir 
cereyan haline gelmesinde Rusya hakimiyetinde yaşayan Türk aydınları-
nın hissesi büyük olmuştur. Gaspıralı İsmail Bey ile başlayan cereyan 
genişlemiş, Kazan, Azerbaycan ve Türkistan’a kadar yayılmıştır. Rusya’-
da Rus şovenizmi ve onu takiben Panslavizm hareketleri kuvvet bulduğu 
nispette, Rusya’daki Türk aydınları ve din adamları Türkçülüğü kendile-
ri için kültür ve siyasî doktrin olarak benimsemişlerdir. Bu fikrin geliş-
mesi ve yayılmasında Yusuf Akçura ile Azerbaycanlı Doktor Hüseyinzade 
Ali Beylerin büyük hizmetleri dokunmuştur. Bu cereyanın belli bir siste-
me konması ise Ziya Gökalp sayesinde gerçekleşmiştir.13 Bilhassa Ziya 
Gökalp yazmış olduğu makalelerle ülkünün ilmi temellerini atmış, şiirle-
riyle de davaya heyecan ve aşk katmıştır: 

Vatan ne Türkiye’dir, Türklere ne Türkistan, 
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. 

    Düşman ülkesi viran olacak! 
    Türkiye büyüyüp Turan olacak!14 

Ziya Gökalp gibi meselenin hem ilmî hem de siyasî boyutu üzerinde ça-
lışan ve bunu Turan adlı eseriyle ortaya koyan bir diğer düşünür Ahmet 
Ferit Tek olmuştur. Bazılarınca bu eser, kullandığı mahlas dolayısıyla Te-
kin Alp’e atfedilmiş ise de bunun doğru olmadığı bilinmektedir. Eserin sa-
hibi olan Ahmet Ferit Tek, Turan ülküsüyle ilgili şöyle demektedir: 
                                                           
11 Giray Saynur Bozkurt, “İsmail Bey Gaspıralı’nın Gün Doğdu Hikâyesi”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 142, İstanbul, 2003, s. 153-170. 
12 Ahmed Ağaoğlu, “Tercüme-i Hâl, İsmail Bey Gasprinski”, Türk Yurdu, Yıl: 4, Sayı: 73, 11 
Kânûnı-evvel 1330. 
13 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 497. 
14 Ziya Gökalp, Kızılelma, (Haz. H. Tanyu), Ankara, 1976, s. 5, 125. 
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“…Turan muhabbetini, Turan ilim ve terbiyesini Türklüğün dört köşe-

sine yaymaya, Turan’ı bu ateş ile tutuşturmaya çalışmalıdır… Ateş 

ve demir! İşte Türkleri, bundan üç bin sene evvel ilk esaretten kurta-

ran kuvvet!. Bu kuvvet, bugün de Türklüğü son esaretten kurtaracak 

ve Turan, ancak bu yolda “Bir elde kılıç, bir elde çerağ!” fetholuna-

caktır.”15 

Ruslarla girişilen harbe takaddüm eden yıllardan çok daha önce İs-
tanbul’da Buhara, Semerkand, Hive ve hatta Doğu Türkistan (Kaşgar, 
Hotan ve Yarkent) ile sıkı ilişkiler tesis edilmiş ve bu bölgelerden İstan-
bul’a öğrenciler gelmeye başlamıştı. Ayrıca İstanbul hacıların da uğrak 
yeri olmuştu. Öyle ki İstanbul’da bir “Buhara Tekkesi” dahi vardı. Bu su-
retle Türkiye ile Türkistan arasında kültürel bağlar kurulmuş ve gelişmiş 
bulunuyordu. Rusya’da ortaya çıkan ihtilalden, bu bağların siyasî bir 
mahiyet kazanması için faydalanmak mümkün görülmüştür. Bu istika-
mette Türkiye liderlik rolünü oynamıştır.16 

Bolşevik ihtilali ile oluşan ortamda başta Kırgız ve Kazak gençleri ol-
mak üzere Osmanlı Devleti’nden yardım istemek üzere İstanbul’a Dağıs-
tanlı, Kazanlı, Azerbaycanlı, Kırımlı temsilciler gelmiş, Rusya Müslüman-
ları ile ilgilenilmesi yolunda, bazı rica ve temenniler dile getirilmiştir. 
Bunlar içerisinde Kırgız ve Kazak gençleri Rusya’da başlayan ihtilâl mü-
nasebetiyle Rus boyunduruğundan kurtulmak ve kendi hudutları dâhi-
linde bağımsız olarak yaşamak için hazırladıkları beyannamede ana ilke-
leri şu şekilde belirlemişlerdir: 

“1- Kırgız-Kazak Türklerinin kendi hududu, kendi arazisi dâhilinde is-
tiklâl-i dâhiliyesini tesis için çalışmak, 

2- Göçebe hayatına hatme ve süratli iskân için çalışmak, 
3- İstiklâl-i dâhiliyesini, hudut ve arazisini muhafaza için askerî teşki-

lât vücuda getirmeye çalışmak, 
4- Kırgız-Kazak Türklerini yükseltmek, terakki ettirmek daha doğrusu 

mevcudiyetini muhafaza etmek için maarif teşkilâtı vücuda getirmeğe ça-
lışmak, 

5- Merkez-i Hilâfet maarifinin orada süratle intişarı için mümkün oldu-
ğu kadar Memalik-i Osmaniye’ye talebe göndermeğe çalışmak.”17 

Türkistan’a yönelik alaka sadece ilmi boyutta kalmamıştır. Siyasî ve 
fiili mücadele açısından da önemli çabalar gözlenmiştir. Mesela bu dö-
nemde ordunun duası olarak kabul edilen, Celal Sahir’in yazmış olduğu 
şiir Turan ülküsünü dile getirmektedir: 
                                                           
15 Ahmet Ferit Tek, Turan, Turancılık Tarihinin Kaynakları, (Hzl. N. Gültepe), İstanbul, 1999, 
s. 180-181. 
16 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 508-509. 
17 Mustafa Gül, “Bolşevik İhtilali Sırasında Kırgız-Kazak Öğrencilerin Osmanlı Hüküme-
ti’ne Sundukları Bir Beyanname”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XI, S. 31, 1995, s. 
52-53. 
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Ulu Tanrım, esir olan güzel Turan 
Daha kaç yıl hazanında hasret çeksin? 

Sen nasib et, altın ordu, elde Kur’an,  
Otağını Kut dağında kursun, âmin…18 

Başta Enver Paşa olmak üzere İttihat Terakki mensuplarının siyasî ve 
askerî mücadeleleri tarihte önemli bir tecrübe olarak yer etmiştir. Müca-
delenin siyasî ve askerî alanda başarıya ulaşamaması, daha sonra takip 
edilen politikaları da etkilemiştir. Bu bölgede, böyle bir mücadelenin ne 
kadar gerekli olduğu, Rus emperyalizminin Türkler üzerindeki katliamı 
ve baskılarıyla anlaşılmıştır. Ancak Anadolu Türkü’nün kendi hayatta 
kalma mücadelesi ve Enver Paşa’nın şahsında hafızalarda yer eden traje-
di, Türk Dünyası ile ilişkilerde farklı bir dönemin kapılarını açmıştır. Ni-
tekim Atatürk, millî siyaset anlayışını ortaya koyarken, bundan Türkiye’-
nin varlığının korunmasını ve refaha ulaştırılmasını anlıyordu. Türkiye’-
nin içinde bulunduğu durumdan dolayı da bir maceraya sürüklenmenin 
son derece yanlış olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla Panislamizm ve Pan-
turanizm gibi siyasetlerin başarıya ulaşma şanslarının bulunmadığını 
belirtiyordu. Ancak Atatürk, kültür müşterekliğine dayalı bir yakınlaş-
manın sağlanması gerektiği noktasında da kararlı olmuş, bu istikamette 
de dil ve tarihe ayrı bir önem vermiştir. Sovyetler Birliği’nin de bir gün 
dağılacağını düşünerek, bunun için hazırlıklı olunması gereğini duymuş 
ve ifade etmiştir. Nitekim bu öngörü gerçekleşmiş ama hazırlıklı olma 
durumu arzu edilen seviyede olmamıştır. 

Rus Sömürgeciliğinin Maya Tutmayan Kimliği 

Ruslar, Türkistan’da hâkimiyetlerini tesis etmek için çok yönlü politi-
kalar takip etmişlerdir. İktisadî hayattan sosyal ve kültürel bütün alan-
lara yönelik olarak ayrıntılı politikalar ve taktikler belirlenmiş ve uygu-
lanmıştır. Başta eğitim olmak üzere, dil, din, aile hayatı, akrabalık bağ-
ları, kılık-kıyafet, gelenek ve görenekler, sanat, mimari ve kültürel değer-
lere yönelik yoğun bir değiştirme faaliyeti gözlenmiştir. Başlangıçta millî 
kültürün geliştirilmesini teşvik etme görüntüsünün altında Türkistan’ın 
bütünüyle Ruslaştırılması için çaba sarf edilmiştir.19 

Ruslar Türkistan’ı işgal ettikten sonra, öncelikli olarak nüfusun den-
gelerini ve iktisadî sistemi değiştirme yoluna gitmişlerdir. Rus sömürge-
ciler, kalabalıklar halinde işgal edilen bölgelere yerleşmeye başlamışlar-
dır. Ancak 1910’a kadar Rus çiftçileri eskiden beri ziraat yapılan alanla-
ra yerleşememiştir. 1911’de Sirderya, Fergana, Semerkant ve Transhazar 
illerinde toplam 5.291.152 olan nüfusun sadece 202.290’ı Rus’tu. Bun-
                                                           
18 Celal Sahir, “Ordunun Duası”, Türk Yurdu, Yıl: 5, Sayı: 89, 30 Temmuz 1331. 
19 Elizabeth E. Bacon, Esir Ortaasya, (Çev. Tansu Say), Tercüman 1001 Temel Eser, (Tsz), 
s. 139-164. 
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ların çoğu memurlar, askerler, tüccarlar, maceracılar ve demiryolunun 
kurulmasından sonra gelen, demiryolu ve sanayi işçileriydi. İktisadî ön-
celiklerin belirlediği politikalar takip edilirken nihaî olarak bölgenin ta-
mamen Ruslaştırılması hedeflenmişti.20 

Nüfusun yapısını ve mahiyetini değiştirmek üzere uygulanan politika-
lar en bariz Kazakistan örneğinde görülmektedir. Zira 1926-1939 arasın-
da nüfusta önemli bir azalma görülmüş, nihayet 1950 yılına gelindiğinde 
Ruslar çoğunluk haline gelmişlerdir. Rakamlar dikkatlice incelendiğinde 
görülmektedir ki, bu dönem içinde Kazak Türklerinin üçte biri soykırıma 
maruz kalmıştır. Bu süreçte kadınlar, erkekler ve çocuklar evlerinden çı-
karılmış, sırtlarındaki elbiselerinden başka bütün eşyaları, hayvanları 
gasp edilmiş, el konan evler kulüp ve resmî daireler haline getirilmiştir. 
Bazıları, hayvan sürüsü gibi yaya olarak, bazıları da sığır vagonlarına is-
tif edilerek, yazın sıcağında, kışın soğuğunda, üst üste çalışma yerlerine 
sevk edilmişlerdir. Çoğu yolda, açlık, soğuk ve hastalıktan ölmüştür. Gö-
türülenlerin hepsi de tam bir şaşkınlık içinde olmuştur. Evlerini kaybet-
miş, nesiller boyu benimseyip oturdukları topraklardan çıkarılmışlar ve 
hepsinden kötüsü alışılmamış bir muhit içinde, alışmadıkları bir işte ça-
lışmaya zorlanmışlardır.21 

1920-1941 yılları arasında Kırım’da iki defa sunî olarak kıtlık meyda-
na getirilmiştir. Ülkenin bütün tahılı ve yiyecek maddeleri toplanılarak 
Kırım dışına çıkarılmıştır. Halk korkunç bir açlıkla karşı karşıya bırakıl-
mıştır. Binlerce Kırım Türkü açlıktan hayatını kaybetmiştir. 1936-38 dö-
neminde ise toplumun bütün kesimlerinde hissedilen kitle terörü başla-
tılmıştır. Daha önce de yapılmakla birlikte 18 Mayıs 1944’te sürgün artık 
topyekûn uygulanmaya başlamıştır. Bu sürgün hayvan vagonlarıyla ger-
çekleştirilmiş, sürgün sırasında Kırım Türkleri nüfuslarının %46’sını aç-
lık, salgın hastalık, havasızlık ve katliamlardan dolayı kaybetmiştir. Bir 
aya yaklaşan çileli yolculuk sırasında hayatını kaybedenler vagonlardan 
atılmıştır. Aileler parçalanmış, sürgün soykırıma dönüşmüştür. Sibirya 
bölgesine sürülen Türklerin tamamına yakını açık arazide açlıktan ve so-
ğuktan hemen ölmüşlerdir.22 

Kırım Türklerinin sürgün esnasında yaşadıkları diğer Türk halkları-
nınkinden farklı olmamıştır. Nitekim yaşananları Lütfiye Bulat şöyle an-
latmaktadır: 

“…Öyle idi ki, bu vagonlar seyyar bir zehirli gaz odasından farksızdı. 

Hava almak için yeterli penceresi dahi olmadığı gibi, vagonlarda çö-

melmek bile imkânsızdı. Ancak sımsıkı ayakta durabiliyorduk. Çoğu 
                                                           
20 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 98. 
21 Sir Olaf Caroe, Sovyet İmparatorluğu, Sömürülen Milletler, İkinci Cilt, (Çev. Z. Yüksel), 
Tercüman 1001 Temel Eser, (Tsz), s. 252-263. 
22 Kemal Çapraz, Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım, İstanbul, 1995, s. 10. 
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ailenin fertleri başka vagonlara sıkıştırılmışlardı. Ölüm, ihtiyarlar, ço-

cuklar ve zayıflar arasında kol geziyordu. Susuzluktan, açlıktan ve 

havasızlıktan boğularak öldüler… Yazın sıcaktan dolayı pek çabuk 

kokmaya başlayan cesetleri Rus askerler istasyonlarda dışarı atıyor-

lardı. Beyim Bilal Bulat Alman ordularına karşı savaşıyordu. Ama bi-

zi yine de altı çocukla birlikte sürgüne gönderdiler. Dört hafta süren 

yolculuktan sonra altı çocuktan sadece üçü sağ kalabildi.”23 

Köylere yönelik müdahale nispeten kolay olmuştur. Ancak göçebele-
rin dağıtılmasında güçlüklerle karşılaştılar. Böylece Ruslar, bu defa ye-
niden dağıtma yoluna değil, göçebeleri, hayvanlarıyla birlikte ortadan 
kaldırma yoluna gittiler. İçlerinde, ölümden kurtulanların yarısı, kadınlı 
erkekli köle oldular. Sürülerin dörtte üçü boğazlandı veya bakımsızlıktan 
telef oldu. Her şey olup bittiğinde bozkırlarda kalan şey tek tük Rus köy-
leri oldu.24 

Sanayileşme adeta bir savaş gibi görülmüştür. İşçiler, bu savaşın öl-
meye hazır askerleri olarak düşünülmüştür. Mallarından, mülklerinden 
edilmiş köylüler, siyasî sürgünler, burada ilerlemeye kurban edilmek 
üzere gelmiş, mahvolmuş bir topluluk olarak şekillenmiştir. Bu insanla-
rın ölümü adeta kaçınılmaz olmuş ama bu sayede sosyalizmin kendi hal-
kına zarar vermeksizin muzaffer olması amaçlanmıştır. Zalim bir anlayış 
olmakla birlikte, bu bir politika olarak takip edilmiştir.25 

Ruslar sadece nüfus yapısına müdahale ederek ya da zoraki çalışma-
ya mahkûm ederek amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmamış, aynı za-
manda çok yönlü bir toplumsal ve kültürel politika da takip etmişlerdir. 
Nitekim Lenin, Üçüncü Enternasyonal’in İkinci Kongresi’nde (Moskova, 
1920) “Pantürkizm” olarak nitelendirdiği Türkçülüğe şiddetle karşı çık-
mış, ileri sürdüğü bazı tezleri kabul ettirmek suretiyle Türk millî birliğini 
yıkmanın hazırlıklarını başlatmıştır. Buna göre Türkçülük fikri yıkıla-
cak, kabile şuurları canlandırılacak, edebî diller baltalanarak “halk dili” 
geliştirilecek ve böylece Türk lehçeleri arasındaki farklar arttırılacaktı. 
Türkçe kelimeler yerine Rusça kelimeler ikame edilecek, alfabe değiştiri-
lecek ve aradaki bağ koparılacaktı.26 Böylece Rusların hedefi, önce ayrı 
ırk şuurluluğu maskesi altında, Türkistan’ın muhtelif kısımlarını birbiri-
ne bağlayan tabiî bağları zayıflatmak ve kırmak, sonra da ayrılan kısım-
ların birbiriyle temasını önlemek ve doğrudan doğruya dış kuvvetin, yani 
Rusya’nın tabiiyetine bağlamak olmuştur. Bu neticeye ulaşmak için de 
bölmeler ve tekrar bölmeler saçmalık derecesinde uygulanmaya çalışıl-
mıştır.27 Nihayetinde şive farklılıkları birer lisan farkı boyutuna yaklaştı-
                                                           
23 Kemal Çapraz, a.g.e., s. 10-11. 
24 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 271. 
25 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 281. 
26 Mehmet Eröz, Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 1977, s. 290-291. 
27 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 231. 
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rılmıştır. Küçük farlılıklar büyütülerek birlik parçalanıp, ayrı milletler 
inşa edilme yoluna gidilmiştir. Ancak milletin oluşumu ile ilgili Gellner’ın 
“icat ve inşa”28 ya da Anderson’ın “hayali cemaat”i29 en azından bu ör-
nekte yanlışlanmış oluyordu. Zira Rusların hayal edip, inşa etmeye çalış-
tıkları millet, oluşturulamamıştır. Rus milliyetçiliğinin bir asır süren ça-
balarına rağmen kültür yok edilememiştir. 

Bu çabaların çok ince taktiklerle uygulanması da durumu değiştirme-
miştir. Hakikaten de İngilizlerin aksine Ruslar, aralarına girdikleri halk-
lara dost olduklarını iddia ederler. Kendisini kardeş olarak tanıtır, evlilik 
münasebeti kurarak kan bağı tesis eder, onların mahremiyetine girer. O 
milletin edebiyatına, diline, mimarisine, musikisine nasıl nüfuz edeceğini 
bilir ve uygular.30 Bunu da en iyi muhataplarının içinden yetiştireceği 
aydınlarla yapabileceğini düşünürler. Böylece Moskova, esir aldığı Türk-
ler üzerinde bir taraftan baskı uygularken, diğer taraftan özellikle eğitim 
kurumları aracılığıyla kendisine hizmet edecek aydın zümresi yaratma 
amacı gütmüştür. Beklentilerinin aksine sömürge okullarında yetişen 
aydınlar, kendi halklarının maruz kaldığı perişanlığa tahammül edeme-
miş ve bunu da tepkilerini dile getirerek göstermişlerdir.31 Mesela her 
Türk topluluğunu ayrı ayrı millet yapmak gayretinde ve amacında olan 
Rus tarih anlayışının aksine Rahmankul, Kazaklar arasında muhafaza 
edilmiş sözlü edebî ürünlerle, diğer Türkler arasında muhafaza edilenleri 
bir bir ele alarak ortak kökleri ortaya çıkarmış, eserleriyle resmî tarih 
anlayışını çürütmüştür.32 Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının en önem-
li sebebi köklü bir geçmişin, önü alınamaz bir geleneğin ve esaslı bir ma-
yalanma ile teşekkül etmiş kültürün varlığıdır. Bu gerçekliği gördükle-
rinden dolayıdır ki Sovyet basınında yazılar kaleme alan Rus yazar ve 
düşünürler, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn Sina, Ali Şir 
Nevai gibi Türk Dünyası’nın birliğinin manevi işaret taşlarına yönelik ya-
yınlar yapmışlar, bu düşünürlerin İslâm’la olan bağlarını koparmaya ça-
lışmışlardır.33 Ancak bağın kuvveti ve mayanın bir kere çalınmış olması 
arzu ettikleri sonucu almalarını engellemiştir. Yazılması ve anlatılması 
yasaklanan Manas Destanı, gizlice de olsa anlatılmış ve her seferinde 
Manas’ın dilinden yapılan çağrı ile kimliğini muhafaza ederek hürriyete 
doğru yürünmüştür: 
                                                           
28 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, (Çev. B.E. Behar-G.G.Özdoğan), İstanbul, 1992. 
29 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (Çev. İ. Sava-
şır), İstanbul, 1993. 
30 Sir Olaf Caroe, a.g.e., s. 243. 
31 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, (Haz. R. Güler-E. Kılınç), İstanbul, 1993, s. 
236-237. 
32 Z.C. Multiyev, “Akademik R. Berdibayev-Qazaq-Türki Halıqtar Adebiybaylanısın (Ölen-Cır 
Mısalında) Zerttevşi”, Mehmet Eröz Armağanı, İstanbul, 2011, s. 407. 
33 Çağatay Koçar, Türkistan İle İlgili Makaleler, Ankara, 1991, s. 228-229. 
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Ey halkım 
Ayağa kalk dimdik doğrul 
Kendini geçmişinde bul 
Kimsin nesin kendini bil 
Dilini özünü koru 
Özgürlük yolunda yürü 
Ben ölsem de ruhum burada 
Bekçi koydum seni yurda.34  

Türk Dünyası Mayasının Görünürlüğü ve Asli Kimliğe Rücu 

Sovyetler Birliği’nde çözülme belirtileri Mihail Gorbaçov’un başa geç-
mesinden sonra başlamıştır. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, 
Doğu Avrupa ülkelerinde görülen patlamalar üzerine, Sovyetler Birliği’ni 
oluşturan cumhuriyetler de önce 1989-1990 yıllarında birer birer ege-
menliklerini ilan ettiler. Sovyet Türk Cumhuriyetleri de 1990 yılında ar-
ka arkaya egemenliklerine kavuştular: 20 Haziran’da Özbekistan, 22 Ha-
ziran’da Türkmenistan, 25 Ağustos’ta Tacikistan, 23 Eylül’de Azerbay-
can, 12 Ekim’de Kırgızistan ve 25 Ekim 1990’da Kazakistan egemenlikle-
rini ilan ettiler. Süreç, Rusya’da girişilen Ağustos 1991 darbesiyle daha 
da hızlandı. Darbecilerin başarısızlığı sonrasında bir bağımsızlık rüzgârı 
esmeye başladı ve evvela Baltık cumhuriyetleri bağımsızlık bayraklarını 
açtılar, sonrasında ise 30 Ağustos 1991 günü Azerbaycan bağımsızlık 
bayrağını dalgalandırdı. Bir gün sonra Özbekistan ve Kırgızistan Cum-
huriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. 27 Ekim’de Türkmenistan ve 16 
Aralık 1991’de de Kazakistan bağımsızlıklarına kavuştular.35 Bağımsızlı-
ğın hemen sonrasında, hafızasına müracaat eden Türk Dünyası’nın fert-
leri ilk olarak kendilerine “ben kimim?” sorusunu yönelttiler. Bu gerçeği 
Nısanbayev şu cümlelerle dile getirmektedir: 

“Allah’ın yarattığı, akıl verdiği her insan, etrafındakileri sorgulama 

yaşına, yetişkinlik çağına gelişinden itibaren muhakkak “Ben ki-

mim?” sorusuna cevap arar. Sömürgeciliğin çizmesinden kurtulup 

bağımsızlığına kavuşan, kendine has bakış açısıyla çevresindekileri 

değerlendirmeye başlayan her milletin de kendisine soracağı ilk so-

ru: “Biz kimiz?” olur. Bu soruya cevap arama yolculuğunda, yabancı-

lara bağlı yaşadığı gönlü buruk, yarı aç olarak ömür tükettiği günler-

de kaybettiği kıymetli varlıklarını bulur, dört köşesini bütünleyip, hiç 

kimseye benzemeyen yapısına, kendine has dünya görüşüne yavaş 

yavaş kavuşmaya başlar.”36 
                                                           
34 Recep Bilginer, Manas Ölümsüz Kahraman, Opera, 2 Bölüm, (Haz. T. Bilginer), Ank., 2001, s. 207. 
35 Bilal Şimşir, “Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, 1991 Yılındaki Gelişmeler”, Değişen 
Dünyada Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 13 Nisan 1992, s. 60-61. 
36 Abdimalik Nisanbayev, “Türk Halklarının Büyük Düşünürü Korkut Ata”, Kazak Türklü-
ğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı, (Hzl. S. Tural), Ankara, 1999, s. 12. 
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Türkistan’da büyük kültür değişiklikleri olmuş; ancak burada yaşa-
yanlar ne kendi etnik özelliklerini kaybetmiş, ne de Ruslarla karışmışlar-
dır. Geleneklerini ve hayat tarzlarını muhafaza etmişlerdir. Bütün yasak 
ve zorlamalara rağmen, kendi kültürlerini uygulamaya devam etmeyi öğ-
renmişlerdir. Dışarıdan bakıldığında baş eğmiş gibi görünmelerine rağ-
men kendi kültürlerinin Ruslarınkinden daha köklü olduklarını bildikle-
rini de belli etmişlerdir.37 Bu bakımdan Türk Dünyası’nın dağınıklığının 
giderilmesi, Türk millî kültürüne verilecek şuurlu önemle mümkündür. 
Türk halk kültürü, millî kültüre hayat veren kan damarlarıdır. Bu se-
beple Türk halk kültürü, Türk Dünyası’nın dağınıklığının giderilmesinde 
yegâne imkândır.38 Zaten Türk toplumları birbirinden uzun yıllar kültür, 
tarih, coğrafi konum ve birtakım sebepler yüzünden ayrı ve uzak kalma-
larına bakmayarak, atasözlerindeki ortak yönlerini saklamaya muvaffak 
olmuşlardır. Türkistan’da yaygın olan atasözleri ve deyimleri Anadolu’da 
da mana ve özü değişmeden, fakat şive ve ağız farkı ile devam etmiştir.39 
Sayısız örneklerle dolu bu atasözü ve deyim birlikteliği mana birliğinin 
özlü ve veciz ifadeleri olarak yaşamaktadır. 

Yine toplumun en önemli ve çekirdek kurumu olan aile, yapısı itiba-
riyle Türk Dünyası’nda birliği oluşturacak özellikleri ve müştereklikleri 
taşımaktadır. Mesela Kazaklara ait evlilik âdetlerini inceleyen Yorulmaz, 
çalışmasında tespit etmiştir ki, Kazaklara ait evlilik âdetleri Kırgızlar, 
Türkmenler, Başkurtlar başta olmak üzere Türkistan ve İdil-Yayık bölge-
si Türkleriyle, farklı dinlere sahip Sibir sahasındaki Türk soylu halkların 
bir çoğunda aşağı yukarı aynıdır veya ortak özellikler gösterir. Hatta bu 
âdetler, Kazak bozkırlarından asırlar önce göç edip Anadolu’ya gelen 
Türkiye Türklerindeki evlilik âdetleriyle bile birçok hususta ortak özellik-
ler göstermektedir.40 

Türk Dünyası’ndaki kültürün esasını oluşturan mana birlikteliğini 
başka birçok örnekte görmek mümkündür. Mesela Anadolu, Altay, Azer-
baycan, Ardanuç, Adakale, Başkurt, Gagauz, Hakas, Kazak, Kerkük, 
Kıbrıs, Kırgız, Kumuk, Özbek, Uygur, Yakut masallarında su kültüne 
ilişkin mana birlikteliği dikkatleri çekmektedir.41 

Dünya medeniyet hazinesine Nizami Gencevi, Efzeleddin Haqani, 
Imadeddin Nesimi, Muhammed Fuzulî, Mirze Feteli Ahundov, Celil Mem-
medquluzade, Hüseyn Cavid, Mehemmed Hadi, Üzeyir Hacıbeyov ve da-
ha onlarca meşhur edebî sima bahşeden Azerbaycan edebiyatı, yetmiş 
yıllık bir ömrü Sovyet döneminde tüketmiştir. Bu yetmiş yıllık dönemde 
                                                           
37 Elizabeth E. Bacon, a.g.e., s. 177-180. 
38 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları VII, Ankara, 2007, s. 383. 
39 Çağatay Koçar, Türkistan İle İlgili Makaleler, Ankara, 1991, s. 199-212. 
40 Osman Yorulmaz, “Kazak Türklerinde Evlilik Âdetleri”, Mehmet Eröz Armağanı, İstanbul, 
2011, s. 214. 
41 Kadriye Türkan, “Türk Dünyası Masallarında Su Kültü”, Milli Folklor, Yıl: 24, S. 93, 2012. 
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Azerbaycan Sovyet edebiyatı oluşmuş ve Leninizmi bayrağı yapmıştır. 
Bin yıllık edebî geleneğin üzerine âdeta kara bir çizgi atılmıştır.42 Ancak 
Sovyetler Birliği’nin “glasnost” politikalarıyla birlikte Türkistan’da Ana-
dolu Türk edebiyatına yönelik ilgide yeniden bir canlanma görülmüş, 
başta Yunus Emre olmak üzere Türkistan Türk lehçelerine çevrilmiştir.43 
Türkistan’da yazılmış eserler ise zaten Türkiye Türkçesine çevrilmiş bu-
lunmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ilgiyi daha da arttırmıştır. 

Yıllar geçtikçe Türkiye ile diğer Türk devletleri arasındaki ilişkiler 
güçlenmektedir. Siyasi sınırların dışında yaşayan Türklerle edebî alanda 
ilerleyen ilişkiler oldukça önemlidir. Türk Dünyası’nda, Türk düşünür ve 
edebiyatçıları hakkında çok sayıda yazı yayımlanmaktadır. Ayrıca inşa 
edilen anıtlarla bu ilişkiler görünür kılınmaktadır. Mesela Aşkabat’ta Yu-
nus Emre ve Karacaoğlan’ın anıtları dikilmiştir.44 Böylece “gönüller yapı-
lır” hale gelirken, geride kalanlar artık melül değildir. 

Mayanın Muhatabı ve Mayalamanın Faili Olarak İnsan 

Millî kimliğin mayasını bulacak olan da mâzi, hâl, istikbâl çerçevesin-
de mayalayacak olan da insan anlayışımız çizgisindeki insanımız olacak-
tır. Aksi takdirde biçilmiş kimliklerin hamalı, aslında yüklüsü olmaktan 
kurtulamayacaktır. Gün, biçilmiş ve dayatılmış kimliklerin moda seline 
kapılma veya modası hiç geçmeyen kefen gibi görülüp milletin sırtından 
çıkarma tercihinin yapılacağı gündür. Bu şuur taşınmadıkça hiçbir badi-
re atlatılamaz. Aksi takdirde sadece başkalarınca razı edilmiş olmanın 
zilleti değil, rıza göstermiş olmanın vebali de omuzlarda taşınacaktır. Bu 
şuur taşındığı takdirde ve ancak o zaman o onlardan, onlar da O’ndan 
razı olacaktır. 

Bu konuda bu millet idmanlıdır, keşke olmasaydı demenin bir faydası 
olmayacaktır. Gölpınarlı’nın Yunus’un yaşadığı dönemi tahlil ederken 
çizdiği manzara bu konuda bize kâfi derecede fikir vermektedir. Gölpı-
narlı’nın ifadesiyle, “büyük tehlike karşısında iç kavgalar unutulmuyor, 
kan, ihtirası söndüremiyor, ateş, kini, gayzı yakıp kül edemiyordu.”45 Bu 
manzara karşısında bile mayalayan ve mayası tutan insanımız “ol şarı 
yapılır görmüş, o dahi yapılır” olmuştur. Bu gayreti, bu anlayışı, bu ma-
yayı ve ondan kaynaklanan bu kudreti anlayabilmenin yolu herhalde, 
tarihi yapan ve onu yazanlara müracaat etmekten geçecektir. 

Köprülü’nün aşağıdaki tespit ve tahlili bu müracaattaki yolumuza 
ışık tutacak mahiyettedir. Zira o bu tespit ve tahlili yaparken, hem par-
                                                           
42 Ferqane Kazımova, “Bin Yıllık Edebiyatın 70 Yılına Bir Nazar”, Mehmet Eröz Armağanı, İs-
tanbul, 2011, s. 614. 
43 Çağatay Koçar, a.g.e., s. 254. 
44 M. Aydoğduyev, “Atatürk’ün İdealleri Gerçekleşiyor, Bağımsızlık Yıllarında Türkiye İle 
Türkmenistan’ın Arasındaki Kardeşlik İlişkilerinin Sağlanması ve Geliştirilmesi”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 42, 1998, s. 1199. 
45 Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, 2. Baskı, İstanbul, 1992, s. 89. 
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çalamadan bütüne hem devamı sağlama ve devamı sağlayan mayaya 
hem de bunu temin eden aktörlere işaret ederken; aslında biz olmamızı 
sağlayan şeyi ve ona nasıl bakmamız gerektiği hususunda da bize mesaj 
vermektedir. 

“İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatını anlamadan İslamiyet’ten son-

raki devirleri izah etmek; Osmanlıların teşekkülüne kadar Orta ve 

Küçük Asya’da nasıl bir edebiyat mevcut olduğunu bilmeden Osman-

lı edebiyatının teşekkülünü idrake muvaffak olmak imkânsızdır. Hat-

ta her devirde muhtelif coğrafî sahalarda yaşayan Türklerin o saha-

lardaki edebiyatlarını ve aralarındaki münasebetleri ihmal ederek, 

mesela Neva’i’yi bilmeden Ahmed Paşa devrini öğrenmeye kalkmak 

da manasızdır.”46 

Bu çerçeveden olmak üzere, O’nun Türk edebiyatının “millî zevk ve 
millî ruhu”nu en iyi aksettiren kısmını incelemek maksadıyla, başlangıç 
dönemi ve Doğu Türkleri için Ahmet Yesevî; sonraki dönem ve Batı Türk-
leri için de Yunus Emre’yi seçmiş olması bir tesadüf olamaz. O bahsi ge-
çen tavrıyla aynı zamanda ve böylece, Türk edebiyatının diğer Türkler-
den ayrı ve kendi başına gelişmediğini ve mazinin bir devamı olduğunu 
da göstermiş oluyordu. Türk edebiyatı hakkında sergilenen bu tavrı 
Türklük hakkında yapılacak her nevi tahlil ve tespite teşmil edebiliriz. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Türkistan bilinmeden mazisi ve haliyle 
Türkiye’yi bilmek beyhude bir gayret olacaktır: Tıpkı Orhun Abidelerini 
bilmeden ve anlamadan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni anlamanın im-
kânsız, bu konudaki gayretin de manasız olacağı gibi. 

Ecdat bir göç seliyle yeni bir dünyaya yelken açmıştı, ama Dede Kor-
kut’u, Yesevî’yi de beraberinde getirmişlerdi. Hatta bunların fikirlerini 
getirmekle kalmamış, aynı şeyi söyleyen, duyan ve düşünen farklı şahsi-
yetler de yetiştirmişlerdi. Ancak bu sayede yeni bir vatanla birlikte bir 
medeniyetin temeli de atılabilmiştir. Şüphesiz bu azim, kararlılık ve kud-
retin kaynağı, ecdadın “devleti devlet, milleti millet”47 bilmenin, anlama-
nın ve kavramanın ruhunu, yol haritasını ve pusulasını beraberinde ge-
tirmesinde ve bulmasında yatmaktadır. Bahsi geçen kaynak millî des-
tanlar, Orhun kitabeleri, Yesevî ve Dede Korkut’un rehberliği ve daha ni-
celeri; bulunan ya da karşılaşılan ise, İslâm dinin verdiği şevk, heyecan 
ve Hz. Peygamberin zirve ve modal şahsiyetidir. Göç edenler bunları hem 
biliyor, hem takip ediyor hem de Onların durduğu yerden ve Onların çiz-
diği yoldan dünyaya bakabiliyorlardı. Ancak bu sayededir ki dünyalarını 
kurabiliyorlardı. 

Yukarıda söz konusu edilen durumu ve kurulan dünyayı Barkan, dö-
nemin kuruluşunun ya da Koç’un ifadesiyle mayalanmasının faillerinden 
                                                           
46 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991, s. 3. 
47 Abdimalik Nisanbayev, “a.g.m.”, s. 19. 
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biri olan dervişler üzerinden tahlil etmiştir. Buna göre, dervişler yeni bir 
dünyaya gelirken, örf ve adetlerini, dinî adap ve erkânını da getirmekle 
kalmamış; göç dalgasını sevk ve idare etmiş, hatta hanedan kurabilmiş 
soy ve mevki sahibi insanlardı. Bunların din ve dünya anlayışları, göç 
eden kimselerin anlayışlarıyla aynı olup, müritleri de kendi aile ve soyla-
rından insanlardı. Söz konusu kimseler, siyasî ve sosyal roller oynamış 
kahramanlar; hengâmeli devirlerde halkın içinde yetişmiş ve onları tem-
sil kabiliyeti bulunan dervişlerdi.48 Bunların bazen ordulardan önce gelip 
yerleşmiş olmaları, kuruluşta fail olan alp-gazi çizgisindeki insanların 
harekât kabiliyetini arttırmış; bunların bir kısmı fütuhata katılırken bir 
kısmı da boş yerlere yerleşerek, ziraat ve hayvancılıkla meşgul olup şen-
lendirme işini üstlenmişlerdir. Böylece bir başka insan unsuruna, ahile-
re, kuruluşta fail olma zemini hazırlanmıştır. Ancak bu sayede, “Mümine 
rahmet, kâfire afet” olabilen yani dosta rahmet, düşmanlık yapana da 
afet olmayı başarabilen insan unsuru ortaya çıkabilmiş; kaynağını unut-
madan insan anlayışımızın kaynağı da olabilmişlerdir. 

Tarihî süreçte insan anlayışımıza baktığımızda üç dönemlendirme ya-
pıldığını ve üç başlık altında toplandığını görürüz. İslâm’dan önceki ilk 
dönemdeki insan anlayışı bilge, alp ve ülüglü şeklinde isimlendirilmiş, 
bilebilmeyi, kahramanlık yapabilmeyi ve üretebilmeyi ölçü almış olup; 
ideal insan “tükel tınlıg” terimiyle karşılanmıştır. Bu üç yeteneği bünye-
sinde birleştirme hali esas alınmak suretiyle de, bu dönemdeki yetkin in-
san örneği Oğuz Kağan olarak kabul edilmiştir. İslâm’la birlikte bu anla-
yış, “tükel tınlıg” anlayışından kopmadan ve “ikin ara” (yer-gök) bulunan 
insanın, dünya-ahiret dengesi gözetilerek insan-ı kâmil anlayışına dö-
nüşmüştür. Bu dönemdeki yetkin insan örneği ise insan-ı kâmil anlayı-
şının hem kaynağı hem de zirve şahsiyeti olan Hz. Peygamberdir. Millet 
dönemi Tanzimat’tan sonra başlamış olup organik dayanışmadan meka-
nik dayanışmaya geçiş esas alınmıştır. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Pa-
şa’nın metinlerinden hareketle yeni Türk insan anlayışı akıllı, bilen, şe-
hirli, iktisadî, ideal, kavramlaştıran, inançlı ve değerler sahibi şeklinde 
ortaya konmuştur. Burada aşkın insandan dünyevî insana bir yönelim 
söz konusudur.49 Bahsi geçen insan anlayışı ve buna bağlı olarak fail in-
san unsuru olmasaydı, farklı dönemlerdeki kuruluştan da, mayadan da 
mayalanandan da söz etme imkânı herhalde kalmayacaktı. 

Zira askeri fetihler güçlü olsalar da kültürel hizmetlerle, birtakım alt 
yapı tesisleriyle ve müesseselerle desteklenmedikçe kalıcılık sağlayamaz-
lar. Ancak bu sayededir ki fatih Türkler Anadolu’yu vatan bilmiş, vatan 
yapabilmişlerdir. Böylece Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması ger-
çekleşmiştir. Fetihten sonra bu müesseselerle Anadolu’da Türk-İslâm 
                                                           
48 Ömer Lütfü Barkan, Kolanizatör Türk Dervişleri, (Tsz), s. 19. 
49 Nurettin Öztürk, Türk Edebiyatında İnsan, Ankara, 2001, s. 153, 454. 
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Medeniyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu devirde kurulan Ahi Teşkilatı (Ba-
cıyan-ı Rum) sosyal, kültürel, ticarî ve hatta siyasî kuruluşların başında 
gelmektedir.50 Bayram’ın da belirttiği üzere geçmişte yaşanan haçlı saldı-
rılarının mağdurlarına, devam eden Moğol zulmünün mazlumlarına ve 
akın akın gelen göç dalgasına bacılar teşkilatı, ana olsun olmasın, bir 
ana gibi kucak açmıştır. Şüphesiz bu rolün ifasının temelinde, bünyesin-
de bulunulan Ahi teşkilatı, üretebilme kudreti ve bunu yapabilen insan 
unsuru bulunmaktadır. 

Aynı şekilde alperenlik de, sadece fütuhata katılma ve şenlendirmeyle 
sınırlı kalmamış, güvenlik işini de üstlenmiş, kurdukları tekke sayesinde 
asayişi de temin etmişledir. İç ve dış konjonktüre uygun olarak, “ayende 
ve revendeye” sunulan hizmetle tekkeler sayesinde ticaret ve ziyaret 
maksadıyla seyahatler de kolaylaşmıştır.51 Bu dervişler “cemiyet içinde 
duyulan bir ihtiyacın ifadesi olmanın verdiği bir hayatiyetle canlı kalarak 
bin bir müşkülata rağmen kendilerinden yerleştikleri yerlerde toprağa yer-
leşip tutunmakta ve oralarda muvaffakiyetle üretmektedirler.”52 Dolayısıy-
la bu insanlar yardım teşkilatı, imar ve iskân, emniyet ve nakil temini ve 
dinin tebliği bakımından önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu azmin 
anahtarını “fertlerin ölümlü toplumun sürekli” olduğu inancı vermektedir. 
Ayrıca beden olarak toplum işlerinden uzak kalınsa bile akılca toplumla 
birlikte ve onun yanında bulunmak gereğine de sıkı sıkıya bağlı kalın-
mıştır. Türk düşüncesinde bilge insan tipi veya ideal insan anlayışı bu-
nu gerektirmektedir.53 

Son dönemle ilgili olarak, numuneleri bulunmakla birlikte, önceki dö-
nemler kadar insan anlayışı hakkında sarih ifadeler kullanılamamakta-
dır. O yüzdendir ki dışarıdan birtakım teklifler gelebilmektedir. Mesela 
Toynbee, bir dönem, mevcut insanımız hakkında, böyle bir tespitte bu-
lunmuştur. Ona göre Batının İslam dünyasındaki ezici tesiri zealot ve 
herodian ismini verdiği iki yeni insan tipin doğmasına yol açmıştır. Zea-
lot değişmeye direnerek, kendi medeniyetinin geçmişteki başarılarıyla 
övünme yolunu tercih eder. Bunu yaparken de yaşananlar karşısında 
başını kuma sokan kuş misali gerçekleri görmezden gelerek, kendi me-
deniyetinin üstünlüğünü iddia eder. Herodian tip ise aynı baskılar karşı-
sında eski medeniyetini bir tarafa bırakarak, kozmopolit bir tavır takın-
mayı tercih eder.54 Zealot gibi herodian da tehlikeli bir oyun oynamakta-
dır ve bu meydan okuma karşısından zealot gibi herodian tipin de şansı 
yoktur. Zira taklitle yetinir ve ileri sürdüğü çözümler sadece herodian 
                                                           
50 Mikail Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyan-i Rum, Konya, 1994, s. 35. 
51 Ömer Lütfü Barkan, a.g.e., s. 38-42. 
52 Ömer Lütfü Barkan, a.g.e., s. 72. 
53 Nurettin Öztürk, a.g.e., 2001, s. 60. 
54 Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, (Çev. U. Uyan), İstanbul, 1991, s. 167-187. 
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tavrın temsilcileri için geçerli kalır. Çünkü biri sönmüş medeniyetin fosi-
li, diğeri yaşayan medeniyetin maskarası olmaya mahkûmdur. Bazen de 
Promete yeni ve yetkin insan anlayışımız için örnek gösterilmiştir. Şu ka-
darını söyleyelim, çalan Promete bizim anlayışımızı ne temsil edebilir, ne 
de şekillendirebilir. 

Bu tespit ve tekliflerin yapılmasında içinde bulunduğumuz “…hayat 
ile din arasında tereddütler içinde bocalayan, maddi hayatı gibi manevi 
hayatı da kararsızlıklar içinde olan bir yarım-adamlar topluluğu”55 görün-
tümüz yatmaktadır. Dolayısıyla iman ile hayat arasındaki boşluğun dol-
durulması gerekir. Adı ne konursa konsun, ölçüsü ve yapacağı işi belli 
olan insanların, millî dünya görüşümüz çerçevesinde “sis içinde kalan 
gelenekli dünya görüşümüz ve millî ruhumuzun eksikliklerini tamamlaya-
rak”56, tabiri caizse insan anlayışımızı güncellemesi gerekmektedir. Zira 
içinde bulunduğumuz dönem ve durum, Koç’un kutlu ve kutsaldan ziya-
desiyle nasibini almış veciz ifadesinde olduğu gibi “kelamı sözden, vatanı 
araziden, bayrağı bezden”57 ayırmayı insanımızdan beklemektedir. 

Sonuç 

Kimlik, bir taraftan çokluğu diğer taraftan da birliği içeren tanımlama 
ve tanınma ifadesidir. Fert, farklılığın aynasında kendini görür ve göste-
rir. Farklılık bedene (madde), birlik ruha (mâna) bağlıdır. Başka bir ifa-
deyle beden çokluktur, kültürel farklılığa işaret eder, ruh ise her çoklu-
ğun hem içinde hem de hedefindedir ve birliktir. Bedenin inkârı her şeye 
kâdir ve her şeyin yegâne sahibi olmayı, ruhun inkârı ise farkın hakikat-
siz kalmasını doğuran en dipte anarşizmi, daha üstlerde ise sosyal çö-
zülmeyi doğurur. Hâlbuki beden ve ruh iç içedir. 

Çokluğu birliğe maya dönüştürür. Zahirde farklılık olsa da özde birlik 
mayalanma iledir. Mayalanmak için gönlün açık olması gerekir. Gönül 
mayalanınca gözdeki perde kalkar. Anadolu ve Türkistan gönlü mayalı, 
kendini bilenlerin yurdudur. 

Günümüzde küreselleşme ekseninde yapılan tartışmalar bir uçta ye-
rel farkçılık, diğer uçta küresel birlik arasında cereyan etmektedir. Olgu 
boyutunun ötesinde bir ideoloji ve proje olarak karşımıza çıkan ve küre-
selcilerin iddialarından biri olan “dünyanın tek bir kültüre doğru kaçınıl-
maz gidişatı”ndan dem vurulmasına, yani kültürel küreselleşme efsane-
sine itirazda bulunduğumuzda bilimsel körlükle suçlanma ihtimalimiz 
yüksektir. Kürenin tamamını kapsayan bu iddiayı daha küçük bir ölçe-
ğe, mesela Türk Dünyası’na uygulamaya çalıştığımızda en iyimser eleşti-
ri ile hayalperest, daha acımasız olunduğunda ise şövenistlikle itham 
                                                           
55 Erol Güngör, İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, 10. Basım, İstanbul, 1996, s. 201. 
56 Abdimalik Nısanbayev, “a.g.m.”, s. 184. 
57 Yalçın Koç, a.g.e., s. 367. 
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edilmek kuvvetle muhtemeldir. Gücünü iletişim araçları ve onun sanal 
kahramanlarından alan, bütün küreyi kapsayan küreselleşme projesi bir 
olgu olarak kabul ettirilmeye çalışılırken, köklü temeller üzerinde yük-
selmekte olan Türk Dünyası olgusu gözden düşürülerek akim kılınmak 
istenmektedir. Gelenekli Türk toplumları, geçmişte çağın medeniyetleri-
nin meydan okumalarına cevap verebilecek “insan”ı mayalamış ve bir 
medeniyet kurmuştur. Bugün de yeni meydan okumalar karşısında ye-
niden kendi “insan”ının mayasını aşikâr kılmak durumundadır. 

Batı medeniyeti karşısında, aslında kendi içimizde ve kendimiz için, 
kendi mayasından hareketle bir medeniyet inşa etmek daha doğrusu bu-
nu yapacak olan insanımızın insan anlayışını günümüze taşıyıp, gün-
demde tutmak, bilge-veli veya bugün adı ne olacaksa insanımızın asli 
vazifesi, boyun borcudur. Nitekim alp-gazi insanımız bu borcunu vakti 
zamanında ve son kez ödemişti. Bu borç hem tarihe, hem geleceğe hem 
millete ve hal itibariyle ödenmesi gereken bir borçtur. Nitekim son dö-
nem kuruluş ve kurtuluşumuza bakıldığında bunun ipuçları görülecek-
tir: “Geldikleri gibi giderler.” En umutsuz görünen zamanda bile bunu 
dedirten, Ondaki kudret elbette insan anlayışımızdaki kudretin bir ak-
sinden başkası olamazdı. Söz konusu kudretin insan anlayışımızda ve 
tarihimizde ve tarihî devamlılığımızda aranması gerekir. Altta yağız yer, 
üstte mavi gök durdukça bizim ilimizi ve töremizi kim bozabilirdi? Elbet-
te dâhili ve harici bedhahlarımız olacaktı, olacaktır. Ama muhtaç oldu-
ğumuz kudret mayamızda, insanımızda bulunuyordu, bulunmaktadır. 
Sadece bu anlayışın derlenip toparlanması ve onun da sevk ve idare edil-
mesi gerekmektedir. Zira gök de yer de yerli yerinde durmaktadır ve gali-
ba kurtuluşumuz kuruluşumuzdadır. 
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