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Takdim
Kıymetli Okurlarımız,

Ülkü Ocakları dergisinin kasım sayısını sizler için hazırlamış bulunmakta-
yız. Bu ayki “Türk Dünyası” dosya konumuzda sizler için tarihin derinliklerinden 
günümüze kadar olan süreçte Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını, mü-
cadelelerini ve bu süreçte izlenen politikaları ana hatlarıyla inceledik. 

Türkistan, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla yüce Türk milletinin gönül 
coğrafyasını oluşturan ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geniş coğrafya, tarih boyunca 
birçok zulüm ve baskıya maruz kalmış ancak her seferinde tekrar dirilmeyi bil-
miştir. Türklüğün bağımsızlık mücadelesi Çin sarayında Kür Şad, Doğu Türkis-
tan’da Alptekin, Azerbaycan’da Resulzade, Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk 
oldu ve bir güneş gibi doğdu. İstiklal Marşımızın şu dizeleriyle tarihe yazıldı;

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”

Bu ayki dosya konusu bölümünde “Türkistan’da Bir Kültür Hareketi: Ka-
dimcilik/Ceditcilik, Bağımsız Kazakistan’ın Ayak Sesleri: Jeltoksan Ayaklanma-
sı, İttihat ve Terakki’nin Türkistan Politikası, Bakü’de Yapılan Birinci Türkoloji 
Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme, Türkistan’ın Efsanevi Kadın Kahramanı: 
Kurmancan Datka, Türkistan’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi: Korbaşı (Basma-
cı), Türkistan’ın Gür Sesi: Mustafa Çokay ve Faaliyetleri, Türk Coğrafyası’nın 
Düşmanı: Komünizm ve Sovyetler, Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Dünyası, 
Ayaz İshaki ve Faaliyetleri, Türk Dünyası’nın Rehberi: Hoca Ahmed Yesevi, 
Arafın Muhafızları: Gürcistan Türkleri ve Ziya Gökalp’e Göre Türkçülüğün Ya-
kın İdeali Oğuz Birliği” başlıklı konulara yer verilmiştir.

Bu vesileyle yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, 
alçak Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele 
veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycandaki Türk kar-
deşlerimizin zaferini kutluyoruz. Karabağ için can ve kan veren şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Yine 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan Milli Mücadelemizin önderi, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzü vefatının 
82. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

23 Kasım 1970’te vatan hainleri tarafından işkence yapılarak alçakça şehit 
edilen Ertuğrul Dursun ÖNKUZU ağabeyimizi, şehadetinin 50. yılında rahmet, 
minnet ve duayla anıyorum. Rabbim bizleri ecdadımızın ve şehitlerimizin izinden 
ayırmasın…

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…

Ahmet Yiğit YILDIRIM
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Genel Başkanı
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Türk birliği güdenlerin ülküsü:
1- Önce her türlü insanlık haklarından mahrum edilmiş bulunan ve işkence 

ile imhasına çalışılan esir Türklerin neşriyat ve propaganda yolu ile haklarını koru-
mak.

2- Diplomasi yolları ile bunlara her çeşit yardımı sağlamaya çalışmak.
3- Arada, imkân nispetinde kültür birliği kurmaya çalışmak ve bunu kuvvet-

lendirmek.
4- Esir bulunan Türk yurtlarının ayrı ayrı istiklal kazanarak, hür milletler top-

luluğu içinde lâyık oldukları yerleri almalarını sağlamaya çalışmak.
5- Esir bulundukları ülkelerden, mülteci ve muhacir olarak gelenleri sıcak 

bir ilgi ile karşılayıp her çeşit yardımda bulunmak gibi günün realitesi ile telifi kabil 
olan yakın hedeflere ulaşmaya çalışmaktan ibaretti. Bundan başka uzak bir hedef 
olarak da bağımsızlıklarını alacak Türk ülkelerinin ilerde aralarında sağlam bir kül-
tür birliği kurduktan sonra beraberce verdikleri bir kararla, büyük bir Türk birliği 
meydana getirmeleri dileği gelmekte idi.

Şimdi bu düşüncelerde, Türk milleti için acaba ne gibi bir zarar bulunabi-
lir? Kanaatimizce hiçbir zarar bulunamaz. Aksine olarak çok büyük faydalar vardır. 
Böyle bir ülkü, halkın ve bilhassa gençliğin heyecan ve hız kaynağı olur ve Tür-
kiye’nin kalkındırılması için daha çok çalışmayı sağlar. Sonra Ruslar Panslavizm 
(Slav birliği), Almanlar Pancermenizm (Cermen birliği), Araplar Arap birliği, Ya-
hudiler Yahudi birliği, Yunanlılar “Enosis” diye Kıbrıs’ı isteyerek Yunan birliği pe-
şinde koşarlarken, Bulgarlar Bulgar birliği diye Makedonya ve Trakya üzerinde boş 
iddialarda bulunurken Türklerin altmış milyonluk kendi öz kardeşleri arasında bir 
birlik kurmak istemeleri neden günah sayılıyor? Her millet için millî birlik kurmak 

mukaddes bir hak kabul edildiği hâlde bu hak neden Türkler 
için tanınmasın? Hele bu mukaddes hak ve dilek, 

neden Türkiye’de suç ve cürüm olarak karşı-
lanıyor? Ve neden bu fikrin sahipleri 1944 

yılında en ağır hakaretlere ve işkence-
lere uğratıldı? İnsaniyetçilik ve insan 

haklarına hürmette kendilerini ön 
safta göstermeye yeltenmiş olan 
o meşhur Türkçülük düşmanları 
için her çeşit insan haklarından 
mahrum yaşayan milyonlarca 
Türk’e insan gibi yaşamak hakkı 
sağlamayı dilemek, neden cürüm 
sayılıyor?

Başbuğ Alparslan Türkeş



Azerbaycan’ın haklı ve inanmış mücadelesi hamd olsun günbegün sonuç 
almaktadır. 

Dağlık Karabağ işgalin zincirlerinden hızla azat edilmektedir. 
Terör devleti Ermenistan yine sivillere misket bombalarıyla, füzelerle saldı-

rarak kansızlığının ve katilliğinin gereğini yapmaktadır. 
Ne yapsalar boşunadır, Dağlık Karabağ Türk’tür, Türk kalacaktır.  
Neye başvursalar beyhudedir, Azerbaycan Türklüğü teröristleri kaçtıkları 

yere kadar kovalayacaktır. 
Azerbaycan ordusu tüm cephe hattında kahramanlık destanıyla zafere koş-

maktadır.  
Çatışmalar ağırlıklı olarak Ağdere, Hocavend ve Gubatlı ekseninde devam 

etmektedir. 
Paşinyan’ın Putin’e mektup yazması, yardım dilenmesi, Putin’in ise çatışma 

alanının Ermenistan sınırlarının haricinde olduğunu ifade etmesi oldukça dikkat 
çekici gelişmeler arasındadır. 

Putin’in Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili müzakere arayışlarının içinde Tür-
kiye’nin de olmasına vurgu yapması bir başka önemli gelişmedir. 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde, Dağlık Karabağ ihtilafında ara bulucu rolünde-
ki AGİT Minsk Grubu’nun üç eşbaşkanı temsilcileriyle, Azerbaycan ve Ermenistan 
Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi masada çözüm arayışlarının eseridir. 

Çözüm olur mu olmaz mı bilemeyiz, ama bize göre kesin çözüm askeri başa-
rıdan sonra siyasi ve diplomatik müzakerelerle sağlanacaktır. 

Geçtiğimiz Nevruz Günü’nde PKK’lılarla halay çeken Paşinyan’ın sonu 
yaklaşmaktadır ve akıbeti 
terörist yoldaşlarıyla 
birlikte aynı karanlık 
dehlizdir. 

Karabağ 
Türk’tür, Azerbay-
can’dır, emanettir, ec-
dadın yadigârıdır. 

Pazarlık konusu 
yapılmamalı, Türk mille-
tinin fedakârlıklarıyla hak 
sahibine geçmelidir.

Lider Devlet Bahçeli
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TÜRKISTAN’DA BIR KÜLTÜR 
HAREKETI: CEDITÇILIK/ KADIMCILIK

Cedit, kelime anlamı olarak “yeni” anlamına gelmektedir. Cedit-
çilik veya usul-i cedit, XIX. yüzyılın sonlarında Rusya ve Türkistan 
coğrafyasındaki Türkler arasında eğitim ve kültür alanında ortaya çıkan 
yenileşme hareketidir. Bu hareketi savunan aydınlara ise “Ceditçiler” 
denilmiştir. 

Türkistan’da uzun zamandan beri devam ettirilen siyasi ve kültü-
rel konulardaki sıkıntı ve tartışmaların sonucunda XIX. yüzyılın sonla-
rında Ceditçilik hareketi kendisini göstermeye başlamıştır. Bölgedeki 
Türklerin her alandaki geri kalmışlığına çareler aranmıştır. Geri kalmış-
lığa sebep olan yapıların değiştirilme ihtiyacı aydınlar tarafından dile 
getirilmeye başlanmıştır.     

Değişimi hedefleyen fikirlerin yayılmaya başlamasının hemen 
ardından, eski güçlerini kaybedeceklerini düşünen kesimler muhale-
fet etmeye başlamışlardır.  Bu reaksiyon eski usul ve geleneklerin terk 
edilmemesini savunan “Kadimciler” denilen karşıt grubun ortaya çık-
masına neden olmuştur.

Ceditçilik düşüncesinin mimarı İsmail Gaspıralı olmuştur. İs-
mail Bey eğitimini Rusya’da tamamlamış ve eski usul medrese eği-
timi almıştır. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde İstanbul’da 

Yasemin TOPALOĞLU
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eğitim görmüş, Avrupa’da Paris’te 3 yıl bulunmuştur. “Dilde, Fikirde, 
İşte Birlik” sloganıyla çıkardığı Tercüman gazetesiyle dünyadaki bütün 
Türklerin anlayabileceği ortak bir Türkçe geliştirmiş ve Usul-i Cedid 
hareketinin kurucusu olmuştur. Gaspıralı’nın ifadesi ile Usul-i Cedid 
“kısa zamanda çok ve daha mükemmel okuma ve okutmanın yollarını 
gösterir”. Eski usul medreselerde verilen eğitim yetersizdi. Medrese-
lerde beş yıl boyunca dini eğitim verilir ve biraz da okuma öğretilirdi. 
Gaspıralı bir düzenleme ile bu beş yıllık eğitimi iki yılda tamamlayıp 
kalan üç yılda daha fazla bilgi vermenin mümkün olacağını belirtmiştir. 

İsmail Gaspıralı Rehber-i Muallimin (Muallime Yoldaş) adlı ese-
rinde cedit mekteplerinin kuruluşundan ders plan programına, sınıfların 
fiziksel özelliklerinden tatil günlerine kadar pek çok konu üzerinde ay-
rıntılı olarak durmuştur. Ayrıca kızlar için ayrı okul açılmasının, öğret-
menlere aylık bağlanmasının, ilköğretim ve ortaöğretimin ayrılmasının 
gerekliliğinden bahsetmiştir.

İsmail Gaspıralı bu hedefler ve ilkeler doğrultusunda 1884’te 
Bahçesaray’da Usul-i Cedid mektebini açmış ve yeni yöntemi burada 
bizzat kendisi uygulamaya çalışmıştır. Bu mektep örnek alınarak açılan 
okullara “Usul-i Cedid Mektepleri” denilmiştir. Usul-i Cedid Mektep-
leri başlangıçta fazla ilgi görmemiş, zamanla mezun olan öğrencilerin 
başarıları artınca halkın dikkati ve ilgisi bu okullara yönelmiştir. Bunun 
üzerine Kafkasya, Kazan ve Türkistan’ın uzak bölgelerinden Usul-i Ce-
didi tanımak ve öğrenmek üzere öğretmenler ve mollalar Bahçesaray’a 
gelmeye başlamıştır.

İsmail Gaspıralı, Türkistan’a öğrencilerini göndermiştir. Daha 
sonra ise bizzat kendisi Türkistan seyahatleri çerçevesinde Buhara Emir-
liği’ne uğramış, Buhara emirine Usul-ı Cedit Mektepleri’ni anlatmıştır. 
Gaspıralı’ nın Türkistan seyahatleri, Ceditçilik hareketinin Türkistan’a 
yayılmasında ve Türkistan âlimlerinin bu düşünceden etkilenmesinde 
önemli rol oynamıştır. Gaspıralı, Türkistan seyahati sırasında Mahmud 
Hoca Behbudi ile karşılaşmıştır. Daha önceden de Tercüman üzerinden 
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Ceditçilik fikrine aşina olan Behbudi, İsmail Gaspıralı Bey’in yenilikçi 
fikirlerinden derinden etkilenmiş, 1903 yılında Semerkant’ta ilk cedit 
okulunu açarak Türkistan Ceditçilerinin öncülerinden olmuştur. 

Semerkant’ta eğitim faaliyetlerini sürdüren Behbudi, bu faaliyet-
leri tüm Türkistan’a yaymak için Semerkant, Buhara, Taşkent âlimle-
riyle irtibat halinde olmuştur. Bu sırada daha önceden de Tercüman’ı 
sürekli takip eden ve 1901 yılında Taşkent’te ilk cedit okulunu açan 
Taşkentli Münevver Kâri ile yakından irtibat kurmuştur. Türkistan Ce-
ditçilerinin iki önemli siması olan Mahmud Hoca Behbudi ve Münevver 
Kâri sadece okul açmakla yetinmemişlerdir. Bu okullarda okutulmak 
üzere eser ve makale yazmışlar, gazete ve dergi çıkartmışlar, matbaa ve 
şirket açmışlardır. Türkistanlı öğrencileri ücretsiz okutmak ve yurtdışı-
na göndermek için de dernek ve vakıflar kurmuşlardır. Daha sonra ise 
Türkistan’ın özerkliğini ilan etmişlerdir.

Kazan Türklerinin önde gelen aydınlarından kelâm bilgini, tarihçi 
ve arkeolog Şehabeddin-i Mercani, Kadı Rızaeddin Fahreddinoğlu, Hü-
seyin Feyizhan, Abdülkayyum Nasıri ve Musa Carullah Bigi Ceditçilik 
hareketine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Müderris Alimcan Baru-
di, İsmail Gaspıralı’nın izinden giderek Kazan’da Usul-i Cedide göre 
öğretim dili Türkçe olan Muhammediye Medresesi’ni kurmuş (1901) 
ve yönetmiştir. Barudi, Ceditçiler arasında yer almakla beraber İslâm 
birliğini zayıflatacağı endişesiyle milliyetçilik ve batıcılık akımlarına 
taraftar olmamıştır. Bununla birlikte Usul-i Cedide göre açtığı medre-
se, Ceditçiliğin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Bunların yanı sıra 
Kazan’da yetişen bilim, düşünce, edebiyat ve sanat adamları arasında 
Abdürreşid İbrahim, Hadi Atlasi, Fâtih Kerimi, Abdullah Tukay, Fatih 
Emirhan, Kerim Tinşur, Hadi Maksudi, Sadri Maksudi, Yusuf Akçura 
ve Ayaz İshaki gibi isimleri zikretmek mümkündür.

Ceditçilik hareketi; din, dil, kültür ve ideal birliğinden dolayı 
Rusya müslümanları arasında süratle yayılmış, Kazan’ın yanı sıra özel-
likle Azerbaycan ve Türkistan’da tesirini göstermiştir. Abbaskulu Ağa 
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Han Bakihanlı eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmuş ve 
bunun için bazı teşebbüslerde bulunmuştur. Eğitimci Hasanbey Melik-
zade Zerdabi eğitimin Türkçe yapılmasını Azerbaycan maarifinin en 
önemli meselesi saymıştır. Zerdâbî, Ekinçi gazetesini (1875-1877) çı-
kararak yenilikçi fikirleri Azerbaycan Türklerine yaymaya çalışmış ve 
ilk Türk Kız Ortaokulunu açmıştır. Daha sonra Azerbaycan’ın Şirvan, 
Bakü, Ordubad ve Nahçivan gibi şehirlerinde Usul-i Cedid mektepleri 
açılmış ve buralardan Ceditçi aydınlar yetişmiştir.

Ceditçilik hareketi özellikle Azerbaycan, Kazan, Kırım gibi şe-
hirleşmiş yerlerde hızla yayılmış ve buralarda birçok okul açılmıştır. 
Ancak Türkistan’da tarımla geçinen ve gelişmemiş bölgeler (bugünkü 
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan) başlan-
gıçta bu harekete ilgisiz kalmışlardır. Bu ilgisizliği gidermek için Gas-
pıralı’nın 1893’te Türkistan’a yaptığı seyahat dahi etkili olmamıştır. 

Bu tarihten itibaren Türkistan’da Kadimciler ve feodal hüküm-
darların direnişlerine rağmen Ceditçilik sınırlı da olsa bir gelişme gös-
termiştir. Türkistan’da Ceditçilik hareketinin öncüleri Münevver Kari 
Abdürreşid, Ahmed Dâniş, Hoca Mahmud Behbudi ve İşan Hoca Hani 
olmuştur. Türkistan’da Ceditçiliğin gelişmesinde İsmail Gaspıralı’nın 
Tercüman gazetesiyle Kazan ve Azerbaycan’da bu hareketi savunan 
yayınların etkisi olmuştur. Burada ilk Usul-i Cedid mektepleri Buhara 
(1900), Taşkent (1901) ve Semerkant’ta (1903) açılmıştır. Buna rağ-
men, sosyal yapı sebebiyle Kadimci zihniyetin gücünü koruması yü-
zünden, Türkistan’da Ceditçilik diğer Türk ülkelerindeki kadar başarılı 
olamamıştır. Nitekim 1910 yılında Rusya’da açılan Usul-i Cedid okul-
larının sayısı 5000’i bulmuşken, Türkistan’da 100’ü geçmemiştir.

Ceditçilik hareketi bir yandan siyasi otoritelerin, öte yandan Rusya 
Türklerinin birliğini İslam’da gören ve yenileşmenin halkın Ruslaşma-
sına yol açacağını ileri süren Kadimcilerin muhalefetiyle karşılaşmıştır. 
Okullara başlangıçta tarafsız yaklaşan Rus Çarlık yönetimi, okulların 
başarısının artmasıyla özellikle Türkistan’da şüpheli yaklaşmaya baş-
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lamış ve Ceditçileri sıkı takibe almıştır. Genel olarak yönetim yeni tip 
okulların açılmasına açıkça engel olmamış, fakat bunlara maddi yardım 
da sağlamamıştır. Ceditçilere karşı olanların jurnalleri üzerine okullar 
kapatılmış, buralardaki görevliler başka yerlere sürgün edilmiştir. Bu 
şekilde Rus millî eğitim teşkilâtı ve Usul-i Cedid mekteplerinde uya-
nan Türkçülük düşüncesi kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Buna 
rağmen Rus sosyalistleri ve Batıcıları tarafından desteklenen Ceditçi-
lerle bunlara karşı olan Kadimciler arasındaki mücadele Ceditçilerin 
lehine sonuçlanmış, ancak Kadimcilerin muhalefeti hareketin başarısını 
oldukça yavaşlatmıştır.

1905 yılına kadar eğitim alanındaki faaliyetleriyle sınırlı Ceditçi-
lik, bu tarihten sonra sosyal ve kültürel hayatta da yeniliği savunan bir 
hareket haline gelmiştir. Eğitim alanında medreselerin ıslahı, okuma 
yazmanın kolaylaştırılması, okuma oranının arttırılması ve kadının top-
lumdaki yerinin yükseltilmesi gibi konularda başarılı hizmetler gören 
bu hareket, öteki alanlarda yönetimin olumsuz tutumu ve diğer engeller 
sebebiyle yeterince başarı sağlayamamıştır. 

Ceditçiler, 1905-1917 yılları arasındaki dönemde siyasî faaliyet-
lerde de bulunmuşlardır. Ancak bazılarının sol siyasî hareketler içinde 
yer alması, Kadimcilerin onları dinsizlik ve sosyalistlikle suçlamasına 
yol açmış ve Çarlık idaresinin de kendilerine karşı harekete geçmesi-
ne sebep olmuştur. Usul-i Cedid mekteplerini “ihtilâl ocakları” olarak 
görmeye başlayan Çarlık, 1912’de çok sayıda Ceditçi öğretmeni tutuk-
lamıştır. 1917 ihtilâline doğru Ceditçiler milliyetçilikten bolşevikliğe 
kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer almışlardır. Başlangıçta bir 
“aydınlanma hareketi” olarak ortaya çıkan Ceditçilik, kültürel tezlerine 
uygun olarak zamanla politik hedeflere de yönelmiş ve Rusya Türkle-
ri’nin istiklâl mücadelelerinin siyasî ideolojisi haline gelmiştir.

Ceditçiler bütün milletlere kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve-
rileceği söylemiyle yola çıkan bolşeviklere kendi gayelerini gerçekleş-
tirme ümidiyle katılmışlar ve Bolşevik Partisi’nde önemli bir Müslü-
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man fraksiyon1 oluşturmuşlardır. 1917 İhtilali’nden sonra ceditçiliğin 
önemli isimlerinden Sultan Galiyev Stalin’in Milliyetler Halk Komiser 
Yardımcılığına kadar yükselmiştir. Galiyev Rus sosyalizmine karşı Tu-
rancılık ülküsünü savunmuş, her Türk boyundan Ceditçileri bu amaç-
la bir araya getirmeye çalışmıştır. 1930’lu yıllarda Stalin güçlendikten 
sonra parti içindeki bu fraksiyonu yok etmek için harekete geçmiş, par-
tide ve devlette bulunan bütün Ceditçileri tutuklayarak kurşuna dizdir-
miştir. Bu şekilde binlerce Türk aydını öldürülmüş ve Türk toplumları 
milli kadrolardan mahrum bırakılmıştır. Sadece Azerbaycan’da 20.000 
kişi öldürülmüştür. Tarihe “Büyük Ziyalılar (Aydınlar) Kırımı” olarak 
geçen bu olayda Sultan Galiyev, Ekmel İkram, Münevver Kari, Abdül-
hamid Çolpan, Bekir Çobanzade gibi Ceditçiliğin en önemli temsilci-
leri de öldürülmüştür. Bu katliam sırasında Stalin, İsmâil Gaspıralı’ ın 
Bahçesaray’daki mezarını tahrip ettirip Ceditçiliğin bütün izlerini sil-
mek istemiştir. Ceditçilerin eserlerinin kütüphanelerde bulundurulması 
yasaklanmış ve Türk okullarında Ceditçilerin emperyalist ajanı, burju-
va, pantürkist sınıf düşmanları olduğu telkin edilmiştir.

Ceditçilik Türkistan’daki Rus işgaline, Rusların Hristiyanlaştır-
ma ve kültürel asimilasyon çabalarına karşı bir “Entelektüel Hareket” 
olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu hareket Türk dünyasındaki milli 
uyanışın edebiyata, dile, politikaya ve dine yansıması şeklinde günü-
müze kadar etkisini sürdürmüştür. Hareket Çarlık Rusya’sının Türkis-
tan’ı istila etmesinden sonra kesilen siyasi ilişkilerin sosyal ve kültürel 
anlamda devamlılığını sağlamakla kalmamış aynı zamanda günümüz 
ilişkilerinin de temelini oluşturmuştur. Önde gelen Ceditçiler Türk 
cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinden sonra milli kah-
ramanlar olarak kabul görmüşlerdir.
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BAĞIMSIZ KAZAKISTAN’IN AYAK 
SESLERI: JELTOKSAN AYAKLANMASI 

(1986)

Giriş

Kazak Türkleri’nin tarihsel süreçte ne zaman ortaya çıktığı gü-
nümüzde halen tartışılan bir konudur. Tarihi kayıtlarda ilk olarak 
1400’lerde kaleme alınan Tuhfetu’z Zekiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye 
eserde Kazak kelimesinin anlamının “bekâr, başıboş, çapulcu” mana-
sına geldiğini söylenmektedir. Ünlü Türk tarihçisi Zeki Velidi Togan 
ise Kazak kelimesinin önce hükümdar unvanı olduğu, ilerleyen dönem-
lerde anlam genişlemesine uğrayarak “çoğu zaman tek başına, boydan 
uzaklaşan veya uzaklaştırılan kimse” manasına geldiğini söylemekte-
dir. Günümüzde Kazakistan Cumhuriyeti’nin de kabul ettiği resmi gö-
rüşe göre ise Kazak Türkleri’nin, Türk mitolojisinde bulunan efsanevi 
hükümdar Alaş Han’ın oğlu Kazak Han’ın soyundan geldikleri iddia 
edilmektedir.

Geniş Türk boyları halinde yaşayan Kazak Türkleri ilk olarak ta-
rih sahnesine 15. yüzyılda çıkmıştır. Özbek Hanlığı idaresinde yaşayan 
Kazak topluluğu Özbek Han’ı Ebu’l Hayr Han’a karşı giriştikleri isyanı 
kayıbettikten sonra 1440 yılında bulundukları bölgeyi terk ederek Çu 
Nehri civarına kadar geldiler. Burada 1456 yılında Kerey ve Canibek 
Sultanları’nın idaresinde Kazak Hanlığı kurulmasıyla Kazak Türkleri 

Okan IŞIK
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etnik bir devlet olarak tarih sahnesine çıktılar. Canibek Han’ın oğlu Ka-
sım Han hükümdarlığında en parlak dönemlerini yaşadılar. Güneyde 
Özbek Hanlığı ile savaşıp galip gelmiş kuzeyde ise Nogay Hanlığı ile 
savaşıp büyük bir bölgesini ele geçirmiştir.  Bu dönemde 300.000 ki-
şiden oluşan bir ordu kurulmuştur. Kasım Han’dan sonra tahta çıkan 
hükümdarlar bu gücü koruyamadılar. Peş peşe gelen taht kavgaları so-
nucunda kısa zamanda çok sayıda hükümdar değişikliği oldu. Bu dö-
nemde Hanlık yıkılma tehlikesi geçirdi. 20 yılda 5 hükümdar değişliği 
sonrasında Kasım Han’ın soyundan gelen Ak-Nazar Han’ın hükümdar 
olmasıyla bu süreç sona erdi. 1580’lerde Ak-Nazar Han’ın vefatıyla ye-
rine Tevkel Han geçti. Tevkel Han Fetihlere devam etti. Bu dönemde 
iç ve dış baskılara dayanamayan hükümdar devleti yön, taraf manasına 
gelen “cüz” adı verilen üç adet parçaya böldü. Bu üç cüz savaş duru-
munda tek yumruk olarak mücadele edip hükümdarın iradesini tanırken 
iç işlerinde bağımsızlardı.

Rus Hâkimiyetinde Kazak Türkleri

18. yüzyıl, Kazak Türkleri için karanlık dönemlerin başlangıcı 
oldu. Kalmuk baskısından usanan Küçük Cüz Hükümdarı Ebu’l-Hayır 
Han, Rusların yardımını istedi. Bu dönemde Türkler arasında hakemlik 
ve abilik rollerine bürünen Ruslar, bölge halklarını kandırdılar. 1731 yı-
lında Ebu’l-Hayır Han Aksaçlılar meclisinde Rus hâkimiyetine girmeyi 
teklif ettiyse de mecliste bunu kabul ettirememiştir. Aynı yıl Ruslar Ka-
zak Türklerinin koruyucusu olduğunu duyurarak Kazak Hanlığı içleri-
ne kaleler yaptırmıştır. 1731’de Küçük Cüz, 1734’de Orta Cüz, 1738 
yılında da Büyük Cüz Rus hâkimiyetine girmiştir. Ruslar bu dönemde 
Kazak Türklerine vatandaşlık vermeyip, Kazak Türklerini yabancı sta-
tüsünde sayıp, onları askerlikten muaf tutmuşlardır.

1750’lerde Kazak yurtlarına Ruslar yerleştirilmeye başlandı. Bu 
durum büyük tepki çekti. 1783 yılında Sırım Batur önderliğinde Batı 
Kazak Cüz’ü büyük bir isyana girişti. 5 yıl süren bu isyanı Ruslar bas-
tıramazken bölgede salgın hastalığın çıkması sonucunda isyan bitmek 
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zorunda kaldı. Sırım Batur ise Ruslar tarafından kandırılan akrabaları 
tarafından zehirlenerek öldürüldü. 1821 yılında Rusya tarafından yayın-
lanan Step Kanunu ile Kazak Bozkırı’nın Rusya’ya ilhakı halktan bü-
yük tepki çekti. Peş peşe isyanlar çıktı. Savaş alanında kazanan Kazak 
Türkleri, Rusların hileleri ve suikastları sonucunda mağlup edildi. 1854 
yılında Çar 1. Nikola bir ferman yayınlayarak tüm Kazak Türklerini 
Rus vatandaşı ilan etti. Bu dönemde bölgeye çok sayıda Rus yerleşti-
rildi. Ayrıca Türklerin ekonomik faaliyetlerde bulunması engellenmeye 
çalışıldı. Bunun sonucunda Kazak Türkleri oldukça fakirleşti. Ardından 
bölgenin kültürel ve dini yaşayış tarzları engellenmeye başlandı. Cami 
yapımı yasaklandı. Vakıflara el koyuldu. Yaylak/kışlak hayatı yasak-
landı. Bu baskılar sonucunda sadece isyan eden insanlar değil, 71.000 
aileye ait hayvanlar bile canice öldürüldü. 

Milliyetçilik akımından etkilenen Kazak Türkü aydınları Anaya-
sal Demokratik Partisi üzerinden örgütlendi. Bu partinin ilerleyen dö-
nemlerde adı Alaş Orda (cüz) adını aldı. Lakin kesin sonuç alınamadı. 
1. Dünya savaşında 250 bin Kazak geri hizmette çalıştırılmak üzere 
orduya alındı. Kazak halkının hayvanlarına da el koyuldu. Bu durum 
karşısında Kazak Türkleri bir kez daha isyan etti. Lakin tam donanım-
lı Rus ordusu karşısında fakir ve silahsız Kazak Ordusu’nun hiç şansı 
yoktu. Bu isyanın sonucunda 400.000’e yakın Kazak Türkü çöllere ve 
Doğu Türkistan’a sürgün edildi. On binlercesi idam edildi.

1917 yılında Bolşevik İhtilali’nin gerçekleşmesinden sonra olu-
şan boşlukta Alaş Orda Hareketi’nin liderleri olan Alihan Bökeyhanov, 
Ahmet Baytursunov ve Mir Yakub önderliğinde bağımsız Kazakistan 
Devleti ilan edildi. Lakin uzun ömürlü olmayan bu devlet bir yandan 
Çar ordusunun öte yandan Kızıl Ordu’nun baskısına dayanamayarak 
1918 yılında yıkıldı.

Sovyet Rusya’da Türklerin Durumu

Bu dönemde Orta Asya’da iki grup bulunmaktaydı. İlk grup olan 
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Türkçüler tam manasıyla bağımsızlık arzularken ikinci grup, Çarlık 
Rusya’sı sonrasında Bolşevikler‘in komünizm yalanına inanıp Sovyet 
idaresi altında rahatça yaşayabileceklerini düşünenlerdi. Bu kişilerin 
yanıldığı kısa süre sonra belli oldu. Örneğin; kardeşliği savundukları-
nı iddia eden Bolşeviklerin Kazakistan’da ilk yaptıkları şey, Bağımsız 
Kazakistan’ı kuran Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursunov ve Mir 
Yakub başta olmak üzere bölgedeki Türk aydınlarını çeşitli iftiralarla 
idam etmek olmuştur. Bağımsızlığı savunanların ise en büyük eksik-
likleri; birlik içinde olmayıp bölgesel olarak çalışmalarıydı. Bu sebeple 
başarılı olamadılar.

1924 yılında Muhtar Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi. 
İlk başta başkenti Akmescit iken ilerleyen dönemde burada çok fazla 
Türk yaşadığı sebebiyle bir Rus şehri olan Almatı’ya taşındı.1936 yılın-
da ilan edilen Sovyet Anayasası ile Orta Asya’da Sovyetlere bağlı sözde 
bağımsız devletler kuruldu. Sovyetler bu devletleri kurarken Orta Asya 
Türklerini şive ve lehçe farkı üzerinden farklı milletler olduğu iddiasıy-
la Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan 
adı altında Türk dünyasını böldüler. Sınırlarını da öyle belirlediler ki 
bu dört sözde bağımsız devlet hep bir sınır sorunu yaşayacak, devamlı 
kendi aralarında çatışıp birlik olamayacaktılar. Ayrıca hepsine farklı bir 
harf sistemi getirilmiş, böylece anlaşmaları engellenmek istenmiştir. 

Jeltoksan Ayaklanması

Kazak Türkleri, Sovyetler döneminde devamlı açlık ve yoksul-
lukla boğuşmak zorunda kaldı. Özellikle 1950’lerde hayvancılıkla ge-
çinen Kazak Türklerinin 25 Milyon hektar mera arazinin bakir toprak-
lar adıyla Rusları beslemek için tarıma açılmak istenmesi isyana yol 
açtı. Yanısıra sağlıksız evler, kötü ücretler ve zor çalışma hayatları da 
Kazakistan’da isyana sebep oldu. Sovyetler tarafından bastırılan bu is-
yanlarda yüzlerce Kazak Türkü şehit edildi. Bu dönemde sözde Kaza-
kistan Bağımsız olsa bile Kazakistan’ı yöneten Komünist Parti’ye Ka-
zak Türkleri’nin üye olması bile yasaktı. 
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Sovyetler tarafından 1956 yılında Kazakistan’ı yöneten Ukray-
nalı Brejnev yerine Kazakistan Türk’ü olan Dinmuhamed Kunayev’in 
atanması Kazakistan için iyi bir haberdi. Zira artık Kazak Türkleri’ni 
kendilerinden biri yönetmeye başladı. Bu dönemde Kazakistan’da sa-
nat merkezleri açıldı. Fabrikalar yapıldı. Bunlar yapılırken de Kazak 
Türkleri’nin milli ve manevi değerlerini göz önünde bulundurmuştu. 
Bu sebeple Kazakistan halkı tarafından oldukça sevilen bir lider ol-
muştu. Kazak Türkleri’nin ordu adına savaşlara gönderilmesine karşı 
çıkmış, çoğu zaman Sovyet çıkarları yerine Kazak Türkleri’ni destek-
lemişti. Ayrıca Kunayev bu dönemde Türklerin siyasete girmesine ve 
parti içinde rol alabilmesine de onay verdi. Bu dönem siyasete giren 
isimlerden birisi de Nursultan Nazarbayev oldu. 1984 yılında Nursul-
tan Nazarbayev’i Bakanlar Kurulu Başkanı yaptı. Lakin 1986 yılında 
Nazarbayev’in Kunayev’in siyasi gücünü azaltmak için; Kunayev’in 
kardeşi Bilim Kurulu Başkanı Askar Kunayev’in çalışmadığını, göre-
vini kötüye kullandığı yönünde iddialarda bulunması üzerine ihanete 
uğradığını düşündü. Moskova’ya giderek Nursultan Nazarbayev’i gö-
revden aldırmaya çalıştı. Nazarbayev’in destekçileri ise benzer bir ta-
lepte bulunarak Kunayev’in görevden alınmasını yerine Nazarbayev’in 
getirilmesini talep etti. 

1986 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri 
görevine gelen Mihail Gorbaçov’a göre ülkedeki tüm yolsuzluk ve geri 
kalmışlıktan sorumlu kişiler Brejnev döneminden kalma eski yönetim-
dekiler idi. Kunayev’de bu kişilerden birisiydi. Nursultan Nazarbayev 
ve Kunayev’in çekişip soluğu Moskova’da almaları Gorbaçov’un ara-
dığı fırsat oldu. 16 Aralık 1986 tarihinde Kunayev görevden alınarak 
yerine Kazakistan’a hayatında hiç gitmemiş olan Rus Gennady Kolbin 
atandı.

16 Aralık 1986 tarihinde öğleden sonra radyodan yapılan açıkla-
mada duyurulan Kunayev’in görevden alınıp yerine Rus bir siyasetçinin 
atanması Kazakistan SSC’de şok etkisi yarattı. Gorbaçov’un yönetime 
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gelirken sık sık tekrarladığı “Herkes ifade özgürlüğüne sahip olacak” 
söyleminin de etkisinde yaklaşık 200 civarında Kazak Türk’ü 17 Ara-
lık sabahı şehir meydanında protestoda bulundu. Ellerinde “Kazakis-
tan BM’de temsil edilsin!”, “Kazakistan Kazaklarındır!”, “Perestroyka 
uygulanıyor!”, “Demokrasi nerede?”, “Kunayev nerede?”, “Her halka 
kendi lideri!”, ve “Kolbin Rusya’ya dön!” pankartlarını taşıyan bu öğ-
rencilerin protestosuna halk da destek verdi ve protestocuların sayısı 
kısa sürede 5 bin kişiye ulaştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise protes-
toya katılan kişi sayısı 300.000’e ulaştı. Gösterilerde Muhaşev, Nazar-
bayev, Kamalidenov, Mendibayev gibi Kazakistan halkı tarafından bi-
linen isimler de katılmıştı. Bu kişiler Kunayev’in görevden alınmasının 
sebeplerini anlatarak halkı gösterilerden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. 
Almatı’da başlayan bu gösteriler kısa sürede diğer beş büyük kente de 
sıçradı. Bu gösterilere diğer Kırgız ve Özbek Türkleri de destek vermek 
istemiş lakin Kazakistan’a alınmamıştı. Azerbaycan ve Gürcistan’da da 
destek gösterileri düzenlenmişti.

Kazakistan’daki bu gösterilerin sebebini anlamak dahi istemeyen 
Sovyet yönetimi sıkıyönetim ilan ederek Afganistan savaşını yöneten 
General Karpov ve ordusunu bölgeye göndermiştir. Ayrıca olayları in-
celemesi için 15 uçak dolusu Sovyet yetkilisini de bölgeye göndermiş-
tir. Gösterilerin başlamasından kısa bir süre sonra Sovyetler tüm Kaza-
kistan halkını isyancı ilan ederek; Kazakistan coğrafyasında yaşayan 
tüm Rusları milis güç olmaya davet etmişlerdir. Böylece olayın demok-
ratik istek yerine ırkçılık sebebiyle çıkmış bir iç çatışma olduğu ima-
jı çizilmeye çalışılmıştır. Bölgenin kara, hava ve demir yolu kapatıldı. 
Elektrikler kesildi. Ülkeden kimsenin dışarıya kaçmamasını ve bölgede 
yaşanacak olayların dünya kamuoyundan gizlenmesini istiyordu. Bu 
sebeple bu gösteriyle ilgili dünya basınında bu dönem çıkan haberler 
masa başında hazırlanmış ya da Sovyetlerin servis ettikleri yalan ha-
berler olmuştur.

Olayın bastırılması için ilk olarak sevilen kişilerin ikna girişim-
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leri boşa çıkınca bu sefer güç kullanılmaya başlandı. General Karpov 
önderliğinde 70 bin kadar Sovyet askeri kısa süre içerisinde başkent 
Almatı’yı kuşattı. Akşam 18.00 de askeri hareketlilik başladı. Silah-
sız göstericilere karşı 70 bin tam donanımlı asker çatışmaya hazırla-
nıyordu. Önce gençlerin üzerine su sıkıldı. Ardından silahlı çatışmalar 
başladı. Göstericiler, kendilerini korumak için tam donanımlı askerlere 
ellerine geçenleri atmaya başladılar. Bu müdahaleler içerisinde en acı 
verici olanı yaralı göstericilerin arabaların arkalarına bağlanarak sürük-
lenmesi olmuştu. Bütün bu orantısız güç kullanımına rağmen gösteriler 
19 Aralık’a kadar sürdü. Resmi açıklamaya göre toplam 2 kişi ölmüş 
200 kişinin yaralandığı bildirilirken gerçek rakamlar bunun kat ve kat 
üzerinde olmuştur. 150 kişi ölmüş, 1700’ün üzerinde kişi yaralanmıştı. 
8500 civarı gözaltı gerçekleştirilmiş ve bu kişilerin 99’u idam edilmiş, 
büyük bir çoğunluğu 15 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmıştır. Ay-
rıca eyleme katıldıkları tespit edilen öğrenciler de üniversitelerden atıl-
mıştır.

Jeltoksan Ayaklanmasının Sonuçları

İsmini Kazak Türkçesi’nde “Aralık Ayı” anlamına gelen “Jeltok-
san” kelimesinden alan ayaklanmanın gerçek sebebi olarak Kunayev’in 
görevden alınması gözükse de gerçek oldukça farklı idi. Yıllarca Sovyet 
rejimine karşı biriken öfke, Kazak Türkçesi’nin yasaklanması, Kazak 
okullarının kapatılması, Rusça’nın zorunlu dil olarak öğretilmeye zor-
lanması, Sovyetlerin Nükleer denemelerinin Kazakistan topraklarında 
yapılması, Kazakistan coğrafyasına devamlı Rusların yerleştirilmesi ve 
bölgede Kazak Türklerinin azınlık durumuna düşmesi gibi olaylar bu 
ayaklanmanın asıl sebebiydi. Ayrıca Kazak Türkleri fakir olmasına rağ-
men Kazakistan’dan çıkan tüm yer altı kaynaklarının Moskova’ya gön-
derilmesi, ağır koşullarda çalışma zorunda bırakılan ve buna rağmen 
hak ettiği maaşı almayan Kazakistan halkı artık ekonomik olarak da 
bıkmıştı. Bütün bunlara Gorbaçov’un Ruslaştırma politikası üzerinden 
Kazak kültürüne, diline ve dinine yapılan saldırılar da eklenince halk 
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isyan noktasına gelmiştir. Kazakistan yönetimine Kazak Türkleri tara-
fından oldukça sevilen Kunayev’in yerine Kazakistan ile hiçbir bağı 
bulunmayan Rus birinin atanması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Jeltoksan Ayaklanması, Sovyetler Birliğini parçalanmaya götüren 
en önemli olaylardan birisidir. Jeltoksan Ayaklanması sadece Kazakis-
tan özelinde gerçekleşen bir olay olsa bile artık milliyetçiliğin canlandı-
ğını ve Sovyetlerin merkezi idare altında halkları kolaylıkla sömüreme-
yeceğini göstermiştir. Sovyetlerin komünizm yalanıyla iddia ettikleri 
kardeşlik ve birlikteliğin yalan olduğu çok daha açıkça gösterilmiştir. 
Jeltoksan Ayaklanması ile artık Sovyetlerde bir milliyet sorununun ol-
duğu ortaya çıkmış, diğer Türk Devletleri başta olmak üzere SSCB’nin 
yönettiği tüm halklarda milli kimlik hassasiyeti taşıyan kitlelerin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. 

Jeltoksan Ayaklanması, Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
kurulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Jeltoksan Ayaklanması ile 
milli hassasiyetleri artmış, yıllardır gönüllerinde yaşadıkları bağımsız-
lık ateşi zirve noktaya vararak uygulamaya geçmiştir. Jeltoksan Ayak-
lanması’na katılan kişiler tarafından kurulan dernekler üzerinden ba-
ğımsızlık düşüncesi kurumsallaşmıştır. Bu dernekler üzerinden kurulan 
Azat Partisi Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oy-
namıştır. Jeltoksan Ayaklanması ile gönüllerde yakılan bağımsızlık ate-
şi her geçen gün artmış olaylardan üç yıl sonra Rus Kolbin’in görevden 
alınıp yerine Nazarbayev’in atanması bu ateşin sonucudur. Bağımsız-
lığı kazanmadan önce Rusça yerine Kazak Türkçesi’nin resmi dil ilan 
edilmesi Kazak Toplumu üzerinde Nazarbayev sevgisini artırmıştır. Bu-
nun devamında 1989 yılında Kazak Dili Kurumu ardından 1992 yılında 
Uluslararası Kazak Dil Kurumu kurularak dil üzerinden kültür korun-
maya çalışılmıştır. 1990 yılında Kazakistan SSC meclisinde alınan ka-
rarla devlet başkanlığı makamı oluşturulmuş ve ardından Nazarbayev 
ilk devlet başkanı seçilmiştir. 1989 yılında gerçekleşen ekonomik kriz 
ardından 1991 yılında Moskova’da gerçekleşen başarısız darbe girişimi 
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sonrasında 10 Aralık 1991 tarihinde devletin adı Kazakistan Cumhuri-
yeti olarak değiştirilmiştir. 16 Aralık 1991 tarihinde ise bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Jeltoksan Ayaklanması’nın 5. yıldönümünde Kazak Türk-
leri 260 yıl sonra bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’ne uyanmışlardır.
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ITTIHAT VE TERAKKI’NIN
TÜRKISTAN POLITIKASI

Kuruluş

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir cemiyetten fazlası olmakla birlik-
te; gelecek nesillere aktarmaya değer bir döneme damgasını vurmuştur. 
1889 yılında Askeri Tıbbiye ’de kurulmuştur. Kelime anlamı “birlik ve 
ilerleme”dir.  Kuruluşunda kabul görülen ismi İttihad-ı Osmani Cemi-
yeti olup, vatanı içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı amaç olarak 
benimsemiştir. Yönetime olan güvensizlik, kaybedilmiş savaşlar, meş-
rutiyet rejiminin istenmesi bu cemiyetin oluşumunda ve örgütlenme-
sinde etkili olmuştur. 1892 yılında Cemiyet üyeleri ülke içi muhalefe-
tin yeterli olmadığının farkındaydılar. 1894 yılında Tıbbiye öğrencisi 
olan Selanikli Nazım Paris’e gönderilmiş, Fransız ihtilalinin 100 yılı 
kutlamalarına katılmak üzere Paris’e giden ve yaşamına orada devam 
eden Ahmet Rıza Bey ile iletişim halinde bulunmuştur. Cemiyetin Paris 
sorumlusu Ahmet Rıza Bey olmuş, Cemiyet’in adı Terakki ve İttihat 
olarak değişmiştir.1 Yıl 1895’i gösterdiğinde Osmanlı tarihinde Millet-i 
Sıdıka olarak tabir edilen Ermenilerin olayları başlamıştır. Bu olaylar 
Cemiyet içerisinde ülkenin bölünme olasılığının yüksek olduğu düşün-
1 Cemil Hakan Korkmaz, İttihat ve Terakki, s.23.

Remzi Burak AKGÜN

“Benim Türklük idealine daha büyük bir borcum vardı: Kanım…”

ŞEHİT İSMAİL ENVER PAŞA 
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cesini oluşturmuştu. Cemiyet’in bu tür olaylarda teşkilatlanma yeteneği 
toplum tarafından Cemiyet’e olan güveni artırmış,  Avrupa da Erme-
nilerin oluşturduğu şiddet içerikli eylemler Cemiyet’in yurtdışı teşki-
latlanmasını güçlendirmiştir. Ancak Cemiyet’in yurtdışında bulunan 
temsilcisi Ahmet Rıza Bey şiddet dışı çözümler üretmek istemiş ve bu 
konuda Cemiyet’i bilgilendirmiştir. 

Cemiyet kurulduğu ilk yıllarda içerisine sadece Müslüman genç-
leri kabul ediyordu. Bu durum 1897 yılında gayrimüslimlerin de gir-
mesi ile değişmiştir. Gayrimüslim kişilerin cemiyete girişi 02.06.1906 
tarihli yazı ile açıklanabilir; “Bir Ermeni gelir de “yahu ben Osman-
lıyım, Osmanlılığı severim” derse, yol budur der onu ikaza çalışırız. 
Biz Gayrimüslim bir Osmanlıyı Cemiyet’e alırsak ancak bazı şartlar 
dâhilinde alabiliriz. Cemiyetimiz halis bir Türk Cemiyeti’dir. İslamlığa 
ve Türklüğe düşman olanların hiçbir vakit fikrine tebaiyet edilmeye-
cektir”2 böylece Cemiyet’in belirli şartlarda gayrimüslim kabul ettiği 
anlaşılmaktadır. Vatan, hürriyet, anayasa ve devletin birlik ve bütünlü-
ğü kavramları cemiyette ön plana çıkarılmıştır. Kurulduğu yıldan kapa-
nışına kadar Türk tarihinde yer edinmiş birçok önemli kişileri içerisinde 
barındırmıştır.  En önemlileri “Üç Paşalar” olarak tarihimize başarıları 
ve yaptıklarıyla kendilerini kanıtlamış Talat, Enver ve Cemal paşalardı. 
Özellikle içlerinde Sovyet Rusya’ya karşı Türkler tarafından gerçekleş-
tirilen Korbaşı Harekâtında önemli bir rol üstlenmiş ve hareketin lideri 
konumunda olmuş olan Enver paşa, İttihat ve Terakki cemiyeti ile bir 
bütün konumuna gelmiştir. 

Enver Paşa

Tam adı İsmail Enver’dir. 23 Kasım 1881 yılında İstanbul’da 
doğmuştur.  Köken bakımında Gagavuz Türklerinden olduğu bilinir.3 
İlkokulu İstanbul’da okumuş daha sonrasında Manastır’a taşındığı için 
ortaokulu Manastır’da bitirmiştir. Askerlik mesleğini babasının da sivil 

2 Ahmet Bedevi Kuran, İnkilap Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, s.202-203.
3 Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, s. 177.
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paşa olmasından dolayı benimsemiş ve bu yönde ilerleme kararı almış-
tır.  İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’yi kazanmış ve okulu üst derece ile 
bitirmiştir. Daha sonra Manastır’a üçüncü orduya gönderilmiş ve burası 
hayatının önemli bir döneminin başlangıcı olmuştu. Binbaşı rütbesin-
de bulunan Ener Paşa, Manastır’da İttihat ve Terakki ile tanışacak ve 
üye olacaktı.  Binbaşı Enver’e İttihat ve Terakki’nin Manastır şubesi-
ni kurma görevi verilecekti.4 İttihat ve Terakki üyesi olan Enver Paşa 
Trablusgarp işgalinde 1911 yılında gelmiş ve Mustafa Kemal ile birlik-
te Trablusgarp gitmiştir.  Sultan Abdülhamit’in şeyhülislam fetvası ile 
tahttan indirilmesiyle Enver Paşa’nın İttihat ve Terakki üzerinde etkin 
rolü başlayacaktı. 

Korbaşı Hareketi

Tarihimiz açısından Türklüğün Bağımsızlığı, Hürriyeti, hayalleri-
mizi süsleyen Turan’ı oluşturma isteği hep olmuştur. Olmaya da devam 
edecektir. Enver Paşa’nın içinde bulunan bu aşk ona engel olamamış ve 
Türkistan’daki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık mücadelesine des-
tek vermiş, aktif rol oynamıştır.  Peki, Korbaşı Hareketi dediğimiz bu 
olay nasıl ortaya çıkmıştır? Enver Paşa’nın bu harekette konumu nedir?

İsim kökeni bakımından Türkçe bir kelimedir. 1917 yılında Bol-
şevik Devrimi’nden sonra bağımsızlık isteyen Türk Cumhuriyetlerini 
ilgilendiren bir harekettir. Harekettin ilk öncüleri Mehmet Emin Bek 
ve Kiçkine Ergeş idi.5 Kiçkine Ergeş ve arkadaşları Rusya’ya sürgüne 
gönderilmiş ve burada bulunan Osmanlı subayları ile tanışmışlardı.  Su-
bayların düşünceleri, fikirleri Kiçkine Ergeş’i etkilemiş ve yapacakları 
işlerin fikir babaları olmuşlardır. Korbaşı Hareketinin merkez üstü ko-
numunda yıllarca Fergana Vilayetine Başkentlik yapmış Mergilan şehri 
bulunmaktaydı. Mergilan şehri ünümüzde Özbekistan sınırları içerisin-
de yer almaktadır. Mehmet Emin Bek bu şehirde Polis olarak görev 

4 Arslan, Akpınarlı, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı Enver, Cemal ve Talat
Paşa’nın Son Yılları, s.163.
5 A. Z. Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan)nin Yakın Tarihi, s. 387.
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yapıyordu. Kiçkine Ergeş arkadaşları ile birlikte halkı bilinçlendirmek 
amaçlı söylemler yaparken, işin silah kısmı ile de Mehmet Emin Bek 
ilgileniyordu.6 Yaptıkları söylemler işe yaramış Fergana konunun ciddi-
yetine varmıştı.  Kendilerine Korbaşı diyorlardı. 

“Türkistan, Türkistanlılarındır, ecnebi boyunduruğunu def edece-
ğiz. Fakir ahalinin en son entarisini soyan Rus ile harp!”7 Amaçladıkları 
gaye Rus boyunduruğu altında yaşamamak ve bağımsız bir yönetim 
kurmaktı.

Paşa ve Türkistan
Enver Paşa’nın Arnavutköy’den başlayıp Sivastopol’e ulaşan 

yolculuğunda gayesi şudur; Kafkasya’da bir ordu kurmak ve Anado-
lu’yu kurtarmaktı.8 İngilizlerin İstanbul’u işgalini sezen Enver Paşa, 
“İstanbul’da İngilizleri görmektense, Kafkasya’da İslam için savaşma-
yı tercih ederim.” demiş ve Osmanlı savaştan çekilmeden önce Azer-
baycan yakınlarına ordu göndermiş, ordunun komutasını da güvendiği 
isimlerden kardeşi Nuri Paşa ve amcası Halil Paşa’ya vermişti.9 

1934 yılına kadar süren hareket Enver Paşa’nın disiplinli tutu-
mu ile bambaşka bir boyuta ulaşacaktı. Yaşadığı ilk çatışma Ruslar için 
önemli bir konumda bulunan ve askeri bir üst konumunda olan Du-
şanbe’dir. Bu bölgeyi başarılı bir şekilde Ruslardan temizlemiş ve ilk 
zaferini kazanmıştı. Bu zaferin kazanılması daha fazla Korbaşı’nın da 
kendi safında bulunması demekti.  Birlik ve beraberlik sağlamak amaçlı 
9 maddelik bir bildiri yayınlamıştır;

“Muhterem Mücahit!

1-Duşanbe, Kabadiyan düşmandan alındı. Bu şehirleri tahliye 
eden düşman Termiz ve Baysun garnizonlarına sığınmış bulunmaktadır.

2-Maiyetinde bulunan Mücahitler ile Baysun garnizonunu muha-

9 İlyas Kara, Basmacılık Hareketinde Enver Paşa’nın rolü, s. 27
7 A. Z. Velidi Togan, Bugünkü Türkili (Türkistan)nin Yakın Tarihi, s. 277.
8 Emir Şekip Arslan, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı, s. 10. 
9 İlyas Kara, Basmacılık Hareketinde Enver Paşa’nın rolü, s. 81.
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sara ettim. Gece gündüz düşmanı baskı altında tutmaktayım.

3-Yurdumuzu düşmandan kurtarmak için ilk iş birleşmektedir. 
Mücahitlerin birbirine inanması itaat etmesi düşüncelerinize hürmet 
etmesi şarttır. Düşmanın hareketleri hakkında doğru malumat almak 
suretiyle yurdun hangi yerinde bulunursanız bulunun yekvücut bir kit-
le manzarası arz ederek düşmana karşı kuvvetli bulunmanız lazımdır. 
Binaenaleyh hepiniz aynı vatan evlatları bulunmanız hasebiyle kavga 
ve ikilikleri ortadan kaldırıp, bir bayrak altında toplanıp, tek bir ideale 
hizmet etmenizi rica ediyorum.

4-Muhterem vatanperver Mücahitler! Karşınızdaki düşman kuv-
vetleri yurdunuzun yabancısıdırlar. Kendilerinin iaşe merkezleri uzak-
tır. Binaenaleyh, onlar yurdunuzun nimetleriyle kendilerini besliyorlar. 
Birinci vazifeniz, bulunduğunuz muhitte düşmanın iaşe yollarını kapat-
maktır. Bu hususta çok titiz olmanız şarttır. Halk tarafından düşmana 
erzak satılmasına veya hibe olarak verilmesine; düşman için at, merkep 
vs. nakil vasıtalarının verilmesine kati surette mani olunuz.

5-Düşmanın kendileri tarafından iaşe temin etmeleri için çıkardı-
ğı müfrezelerine baskınlar yapmak veya münasip yerlerde pusuya dü-
şürmek suretiyle daimi taciz yolu ile mani olmaya gayret ediniz.

6-Düşman, garnizonlarını takviye için şehirden şehre veya Mos-
kova’dan gönderilen, Bolşevik kuvvetlerini istifade edebileceği de-
miryolu, şose yolları ve köprüleri devamlı kontrolünüz altında tutarak, 
hareketlerini haber alır almaz tahribat icra ederek düşmanın hareketini 
aksatmaya gayret ediniz.

7-Her Leşker başı (mıntıka kumandanı) posta teşkilatı kurup 
komşu Leşkerbaşılarının vaziyetlerini öğrenip, icabında yardım gön-
dermek veya istemek yolunu icat edin. Her 15 günde her kumandan 
durumunu karargâh-ı umumiye bildirsin.

8-Umumi karargâh Baysun şehri civarında(güneyinde) Kafirun 
köyünde kurulacaktır. 
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9-10 Nisan 1922’den sonra yapılacak kongrede bulunmak üzere 
heyetlerinizi göndermenizi rica ederim.

Buhara Mücahidin-i İslam Kumandanı Damad-ı Halifetü’l -Müs-
limin Enver.”10

Ruslar arasında en yoğun mücadele 1922 yılında gerçekleşmiş ve 
Pamir Dağları, Buhara ve Semerkant gibi önemli kentler Rus işgalin-
den kurtarılmıştır. Ruslar Enver Paşa’yı anlaşmaya çağırıyordu.   Paşa 
ise bunu Misak-ı Milli kurultayına danışmış ve kurultay kararı ile tam 
bağımsızlık karar kılınmıştı.11 Tarihler Mayıs 1922 yılını gösterdiğinde 
Enver Paşa’ya Afganistan’dan yardım gelmiş ve paşa çoğu şehir ile bir-
likte Baysun şehrinin bir kısmı düşman işgalinden kurtarılmıştı. Mülki 
idare sistemleri kurulmuş ve güvenlik açısından bir grup asker bırakıl-
mıştır.12 Tabi bu durum Rusları iyice zayıflatmış ve geçtikleri şehirleri 
yakıp yıkmış zarar vermişlerdir.  Enver Paşa’nın kazanmış olduğu za-
ferler mücadeleye olan ilgiyi daha da artırıyor Buhara’ya bölgenin her 
yerinden gönüllüler geliyordu.  Kızıl Ordu içerisinde bulunan bir grup 
Başkurt askeri Zeki Velidi Togan ile iletişime geçmiş ve Basmacıların 
(Korbaşıların) yanına geçmek için yardım istemişlerdir.13

Rusların Türkistan topraklarında vazgeçmeye niyeti pek görün-
müyordu. Enver Paşa için zorlu bir süreç başlamıştı. Bu mücadeleye 
gönül vermiş Enver Paşa’nın yanında yer almış kişiler tutuklanmış, çe-
şitli yollar ile öldürülmüştü.  Bu durum komuta merkezini bir hayli üz-
müştü. Şir Mehmet Bek, Kızıl Ordu askerleri tarafından yakalanmış ve 
Enver Paşa’dan yardım istemekteydi.  Rusların niyeti Karargâhı sarmak 
olduğunu Enver Paşa çözmüştü.  Paşa karargâhtan ayrılmış ve zorlu bir 
yolculuğun ardından Duşanbe’ye ulaşmıştı.14 Verilen kayıp 1000 civa-
rı olduğu söylenir.  Yapılan bu Rus propagandası Korbaşılar üzerinde 

10 Tekin Erer, Enver Paşa’nın Türkistan Kurtuluş Savaşı, s. 83-84.
11 Ali Bademci, Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa, s. 393.
12 Tekin Erer, Enver Paşa’nın Türkistan Kurtuluş Savaşı, s. 122-123.
13 A. Zeki Velidi Togan, Hatıralar, s.410-411.
14 Nabican Bakıyev, Enver Paşa’nın Vasiyeti, s.226.
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olumsuz etki yaratmış moralleri düşürmüştür.

Paşa’nın Şehadeti

Şevket Süreyya Aydemir’in Paşa’nın şehadetini anlattığı  “Make-
donya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa” eserinde şu şekilde değinir:

“Şimdi 4 Ağustos 1922 tarihindeyiz. Kurban Bayramı’nın birinci 
günüdür... Enver Paşa, maiyetinde kalanların, evin önünde toplanması-
nı ve onların bayramını kutlayacağını söyler. Toplanılır. Kalan asker-
lerine dualarını, tebriklerini bildirecek ve kendilerine bir miktar para 
verecektir. Asker başlarına ise, kendilerinin de bildikleri gibi, onlara 
sunacak bir şeyi olmadığını söyleyecek ve bu müşterek mücadelelerin 
hatırası olarak kendilerine, kendi mühür ve imzasıyla birer belge, hatta 
rütbeler verecektir.

Hülasa herkes bu hüzünlü kurban bayramının havası içindedir. 
Çünkü bilinir ki bu günler, artık son beraberlik günleridir. Arkadan ve 
çevreden ise düşman ilerler. Doğudaki Pamirler yol vermez karlı dağ-
lardır. Kesilen kurbanların toprağa akan kanları, hala tazedir. 

İşte tam bu tören sırasındadır ki doğuda, vadinin Dere-i Hakiyan 
kısmı ile Çegan tepesi istikametinden silah sesleri gelir. Bu bir baskın-
dır ve tören yerindeki kalabalık, baskıncıların makineli tüfek ateşleri 
altında eriyebilir. İşte o anda Enver Paşa, hemen atına atlar. Dört beşi 
Osmanlı Türklerinden olmak üzere 25 kadar atlı, hemen onu takip eder-
ler. Doğru Çegan Tepesi’ne yönelinir. Çegan, Abı derya suyunun kuzey 
sırtlarına düşer. Altta, Dere-i Hakiyan vadisi uzanır. Belcivan’a (yahut 
Belh-i Cevan) 15 kilometre kadar doğudadır. Tepede mevzilenmiş ve 
makineli tüfekleri bulunan bir düşman müfrezesine karşı aşağıdan, va-
diden ve ancak atlar üstünde çekilmiş kılıçlarla, azlık bir nevi fedai 
süvari grubunun saldırıya geçişinin sonu bellidir. Ama Enver Paşa en 
öndedir. Atını yıldırım gibi sürer. Kılıcıyla havayı yararak koşar. Yanın-
dakiler de ondan geri kalmazlar. Bir kumandanın, bir başkumandanın, 
bir baskın müfrezesine karşı en önde ve atla, kılıçla karşı çıkışı, askeri 
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savaş usullerine sığmaz. Ama burada artık askerlik değil, yolun sonu, 
son hamle ve beklenen sonu arayış konuşacaktır. Bu son ise, ölüm ve 
şahadettir.

Şimdi bütün yollar kapalıdır ve 1908’de Makedonya dağlarında 
başlayan serüven artık Himalaya dağlarının kuzey silsilelerini teşkil 
eden Pamir eteklerinde, yiğitçe sona erecektir.

Öyle de olur. Çegan tepesinde ve Kulikov kumandasında ateş 
saçan mitralyözlerin üzerine, yalın kılıçlarla hücum eden bu 25 kadar 
süvarinin akıl almaz saldırısı, karşı tarafta, hatta şaşkınlık da yaratır. 
Bu kılıçların altında yaralananlar, teslim olanlar bile olur. Öndeki mit-
ralyöz susturulmuştur bile, ama ateş kesilmez ki. Daha arkadaki ikinci 
mitralyöz, ateşini, huzmesini, en önde ilerleyenlerin üzerinde yoğun-
laştırır. Bunların en önünde de, Enver Paşa vardır. Böylece, çağdaş mit-
ralyöz, ortaçağın ünlü silahı olan kılıcı yener. Enver Paşa vurulur. Atın-
dan düşer. Onunla beraber diğerleri de yerlere serilirler. Paşa’nın kır atı 
Derviş, bütün bu tür sahnelerde olduğu gibi, efendisinin başucundadır. 
Ama mitralyözün şeritleri ateşlerini kusmaya devam ederler. Derviş de 
önce ön iki ayağı üzerine çöker. Sonra yana devrilir. O da son nefesini 
vermiştir.15

Türkistan Türklerine Vasiyet

Özbek yazar Nabican Bakiyev Paşa’nın vasiyetinde bilindik ese-
rinde şöyle değinir:

“Ey Türkistanlı kardeşlerim, bizim namaz kıldığımız camiler 
ahır, medreselerimiz zevk-i safa için işret meclisi oldu.

Kıymetli kardeşlerim, olanların hepsini kendi gözlerinizle gör-
mektesiniz. Nasıl bir zamanda bulunduğunuzu görmenize rağmen rahat 
uyumaktasınız! Hiç olmazsa bundan sonra uyanmanız gerekmez mi? 
Peygamberimiz Hz. Muhammed hadis-i şeriflerinde, ‘Kıyamet günü 
herkes Allah’ın huzurunda hesap verecektir’ buyurmaktadır. Bu hesa-
bın verilebilmesi için, kıyamete kadar her Müslümanın, İslam düşman-
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larına karşı cihat etmesi üzerine farzdır.

Komünistler kâfirlerin ta kendileridir. Onlar, şeriatı ayaklar altına 
almakta, vatanımızı yol, sizlere zulüm yapmaktalar. Sizleri aşağılamak-
ta ve horlamaktalar, fakat sizler bunlara hiç ses çıkarmamaktasınız.

Kardeşlerim, böylesine aşağılayıcı, alçaklığa nasıl tahammül 
ediyorsunuz? Yarın hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksınız? Yap-
tığınız hangi işler için mahşer gününde Peygamber sizlere ümmetim 
diyecektir.

Komünistler, sizlerin malınızı, mülkünüzü yağmaladılar, sizleri 
evsiz, barksız bıraktılar, çocuklarınız aç, perişan kaldı.

Ey kandaş ve dindaş kardeşlerim, sizler buna rağmen hala uyu-
maktasınız! Komünistlerin hileli tuzaklarına düştüğünüzün farkında 
mısınız? Onlar, Allah’a ve hiçbir dine inanmadıkları gibi, soyu ve aile-
nin kutsallığını da kabul etmezler.

Ey soy kardeşlerim, inancınızı korumak, çocuklarımızı komünist 
zulmü altında ezdirmemek için başkaldırmanız şarttır. Mukaddes vata-
nın istiklali için başkaldırmalısınız. Bunun için Allah’ın merhametine 
sığının ve Hazreti Peygamber’in mürüvvetine erişiniz. Allah’a sığına-
rak, elinize silah alıp, cihada katılınız. Zira ‘Cennet vatan için şehit 
olanlarındır.’ Elinizde silahla, kâfirlere karşı yapılan savaşta şehit ola-
na Cenab-ı Allah kıyamete kadar kabir azabından koruyacağı gibi, onu 
cennetle müjdelemektedir. Şu yalan dünyanın nimetlerine aldırmayınız. 
Sizler öldüğünüzde, bu dünyanın nimetlerinden götürebileceğiniz sade-
ce bir kefenden ibarettir.

Kardeşlerim, bildiğiniz gibi ben, Allah’ın en kutsal rütbesi olan 
şehadet şerbetini içmek niyetiyle Türkiye ve Arabistan’da kâfirlere kar-
şı savaştım. Nasip değilmiş, oralarda şehit olamadım. Azgın Kızılların 
ormanında ıstırap çekmekte olan siz kardeşlerime yardım etmek için, 
pek çok meşakkatlere katlanarak Buhara’ya geldim. Hürriyet ve istiklal 
yolunda on binden fazla kandaşım saflarımıza katıldı.
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Ey soy ve din kardeşlerim, bugün Doğu Buhara’nın Belcivan’ın-
da inşallah en şerefli rütbe olan şahadete nail olacağım. Hayatımın son 
anlarında siz soy kardeşlerime vasiyet ederim ki, vatan ve din uğrunda 
mücadele etmekte olan mücahitler safına katılın, onları yalnız bırakma-
yın. Böyle yaparsanız Peygamberimizin ruhunu şad edersiniz. Halkını-
zı ve vatanınızı kurtarırsanız benim de ruhumu şad etmiş olursunuz.”

Ölümden korkmayın, “Her canlı ölümü tadacaktır.”16
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BAKÜ’DE YAPILAN BIRINCI 
TÜRKOLOJI KONGRESI ÜZERINE BIR 

DEĞERLENDIRME

Dil bir milletin kimlik beyanıdır. Bir milletin kendine özgü dü-
şünme, yaşama ve ifade etme biçimi o milletin dilini oluşturur. Bir mil-
letin dilinin gelişmişliği kültürünün gelişmişliğinin de göstergesidir ve 
milli kimliğin ana unsurudur. Türk dili de Türk milletinin kimlik beyanı 
ve varlığını ifade etme biçimidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın da dediği 
gibi “Türkçe, Türk milletinin ses bayrağıdır.” 

Türk dilinin eşsiz ırmağından beslenen ve besleyen Türkolo-
ji alanında, bundan 94 yıl evvel, Azerbaycan’ın başkenti kadim Türk 
şehri Bakü’de, “Birinci Türkoloji Kongresi” bir diğer adı ile “Türkiyat 
Kongresi” düzenlenmiş ve Türk milletinin ses bayrağı milli bir rüzgârla 
dalgalandırılmıştır. Kongre, Türk dünyası açısından büyük önem arz 
etmektedir. Türk dünyasının işgale ve kimlik inşasına maruz kalmış il-
lerinin düşürüldüğü alfabetik ayrım için girişilen çözüm arayışı, Türko-
logları bir kongre yapmaya yöneltmiştir. Kongre, Türk dünyasının ana 

Gülşen SAKA

“Bizim dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır 
olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak  lazım-
dır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir 

köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz 
içinde bütünleşmeliyiz.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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dili olan Türkçeyi farklı alfabelerle tutsak kılarak Türk dünyasının ses 
bayrağını farklı şekillere bürüyüp birlikteliğine imkân tanımayan alfa-
betik ayrımı, ortak bir alfabe ile bitirmeyi amaçlamıştır.

26 Şubat-6 Mart 1926 tarihlerinde yapılan ve kurultay coşku-
sunda geçen kongrenin hazırlıkları birkaç yıl önceden başlamış ve bu 
kongre için organize bir heyet oluşturulmuştur. Kongrenin hazırlık ko-
mitesi başkanı Gabiyev, sekreteri ise Yusufzade’dir. Kongre Rusya ile 
diğer Türk Devletleri arasındaki ilişki açısından da önemli bir yere sa-
hiptir; zira Barthold, Samoyloviç gibi önemli Sovyet Türkologlarıyla 
işbirliği uyandırma ümidi taşımaktadır. Bu kongre fikrinin altyapısını 
Kırımlı yazar İsmail Gaspıralı oluşturmuştur. Bu sebeple Türkler kong-
renin Gaspıralı şerefine yapılmasını arzu etmiştir ancak bir kısım ünlü 
Türkolog da Radloff’a adanmasını isteyince kongre her iki isme de atfe-
dilmiştir. Azerbaycan’da Türkoloji alanında yetişmiş birçok fikir adamı 
bulunmaktadır ve Bakü Türk dünyasının en entelektüel şehirlerinden 
bir tanesidir. Bu sebeple kongre için Bakü şehri seçilmiştir. Kongre top-
lam 131 katılımcıyla gerçekleşmiştir. Türkiye Türklerini Mehmet Fuat 
Köprülü, Ali Bey Hüseyinzade Turan ve Hikmet Ertaylan temsil etmiş-
tir.  Heyet 17 Şubat 1926’da, İstanbul’dan hareket etmiştir.  Ali Bey’in 
kongrede  tuttuğu not defteri bugün kongre ile ilgili en önemli kay-
naklar arasında yer almaktadır. Ali Bey kongreye katılanların 82’sinin 
Türk olduğunu söyleyerek şöyle gruplandırmaktadır: 18 Azerbaycanlı, 
4 Türkmen, 3 Anadolu Türk’ü, 13 Kazan Türk’ü, 6 Kırım Türk’ü, 1 Mi-
şer, 5 Başkurt, 1 Kalmuk, 1 Macar, 1 Estonyalı, 2 Kumuk, 1 Uygur, 1 
Hakas Doğu Türkleri, 3 Yakut, 3 Çuvaş, 1 Nogay, 2 Karaçay Kıpçak …

Kongreden önce Sovyet merkezlerinin elemanları, Türk devletle-
ri arasında, Latin harflerini kabul etmeleri için propaganda yapmışlar-
dır. Kongreye katılan katılımcıların birçoğu Latin harfleri taraftarıdır.  
Kongrenin düzenlenmesinde önemli rol oynayan Ruslar, Türklerin La-
tin harflerine geçmesinden yana bir tavır sergilemiştir ancak Türklerin 
Latin alfabesine geçmesi için en büyük çabayı gösteren Veli Xuluflu ve 
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Xalid Sait’in, 30’lu yıllarda Ruslar tarafından öldürülmeleri Rusların 
aslında  farklı emeller peşinde olduklarını göstermiştir. Kongre; Tarih, 
Etnografya, Türk Dilleri, Akraba Diller, Terminoloji, İmla, Derslerin 
Metodu, Alfabe, Edebiyat Dili, Memleket Tanıtımı, Kültürel Tarih ve 
Edebiyat Kazanımı olmak üzere on iki seksiyon halinde gerçekleşmiş-
tir. Kongrenin en tartışmalı konusu alfabedir. “Tüm Türkler için Latin 
alfabesine geçme” kararı ile Türk devletleri arasındaki bağı güçlendir-
me düşüncesi Türkiye’de Latin harflerinin kabulüne etkili olmuştur. 
Kongrede, bugün halen tartışılan dil meselelerine değinilmiştir. Ana 
teması alfabe olarak kaydedilen kongre, amaç itibari ile Türk Cumhuri-
yetlerinde bir alfabe birliğini arzulamaktadır. Türk’ün ses bayrağı olan 
Türkçenin Türk Devletleri için ortak bir alfabe ile kullanımı elzemdir. 
Bu elzem hususta elbette yabancılar yani Ruslar, saklı niyetleri için ifa-
de beyanında bulunarak Türk Devletleri arasında kurulacak olası iletişi-
me yön vermeye çalışmıştır. Bu hususta, Alman Türkolog Menzel gerek 
kongrede gerekse kongre öncesi hazırladığı raporda Türklerde milliyet-
çiliğin günden güne yükseldiğinden bahsetmiştir ve kongredeki alfabe 
oylamasında çekimser oy kullanarak şunları dile getirmiştir: “Ben ken-
dim diğer birçok yabancı Türkologlar ile birlikte oylamada çekimser 
oy kullandım. Çünkü ben alfabe meselesinin yabancıların müdahale 
etmemesi gereken Türklerin bir iç meselesi olarak görüyorum. Aksi 
halde bu reformun yabancıların müdahalesiyle meydana geldiği iddia 
edilecektir.”(Hocayev, 2006).  Günümüzde dahi hâlâ tartışılan konula-
rın gündeme alındığı, Türk dünyasında ortak alfabeye, ortak yazıma, 
ortak terimlere ve nihayet ortak bir dile yönelik bildirilerin sunulduğu, 
tartışmaların yapıldığı Bakü Türkoloji Kongresi’nin yankıları bugün 
hâlâ devam etmektedir. Kongre içi yükselen sesler ve tartışmalı yorum-
lar, bugünün de tartışma konusu olması sebebiyle dikkat çekmektedir. 
Türkçenin kullanım alfabesi tartışma mevzisini koruyan bir konu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kongre alfabe hususunun dile getirimi ve 
tartışılması sebebiyle bu bağlamda önem arz etmektedir. 
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Türkoloji Kongresi alfabe tartışma ve bildiri sunumlarından ziya-
de ardında daha derin bir ülkü de barındırmaktadır. Türk dünyası için 
ortak bir alfabe, ortak terimler bulma çabası Turan’ın pratikte uygula-
maya geçirme güdüsünün harekete geçişidir. Bu sebeple dünyayı sarsan 
Turan düşüncesi için atılmış bu adım delegelerin kaderini etkileyen so-
nuçların doğmasına sebep olmuştur. Ortak ana dillerini ifade biçimi için 
bir araya gelen bilim insanları, kongrede yaptıkları çalışma ve bildiri-
lerinden ötürü asılsız suçlamalara maruz kalarak sürülmüş, hapsedil-
miş ve ölüme mahkum edilmiştir. Varoluşsal haklarını kullanan ve ana 
dillerinin kaygısını güden bilim insanı Türkologların maruz kaldığı bu 
durum, dünya bilim tarihine kara bir leke olarak işlenmiştir. “Türkoloji 
Kongresi” adını “Türkoloji Kıyımına” bırakmıştır. Ama bu leke hürri-
yet iddiası güden dünya tarafından dile getirilmemiş, bu kıyım görmez-
den gelinmiştir. Söz konusu Türk olunca adalet terazisi yine şirazeden 
kaymıştır. Kongre ile ilgili birçok tutanak günümüze ulaşmamıştır ve 
kaynaklardan, hatıratlardan öğrendiğimiz bilgilere göre günümüze ula-
şamayan belgeler arasında kongreye destek veren Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, kongre sonrası görüşleri de yer almaktadır. 

Türkoloji Kongresi dönemin Latin alfabesinin kabulü yolunda ilk 
adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada asıl husus, harf değişikliği-
nin sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil bütün Türk Cumhuriyetleri 
için önerilmiş olmasıdır. Bu durumda, Kongre Türk Birliği’nin mottosu 
olan Gaspralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” önerisinin dil aşaması 
olarak kayda geçmektedir. Bugün iş birliği aşamasına geçen ve Türk 
Keneşi’ni Türkiye öncülüğünde kuran Türk devletlerinin vardığı nokta-
nın ilk adımı Türkoloji Kongresi’nde atılmıştır. Bu adım, Türk Milleti-
nin varlığıyla var olan birlik temasının ve organik bağın tarihsel serüve-
nindeki ayrışmasını, pratikte ideolojik bir çerçeve ile yeniden kurmak 
için atılmış önemli bir adımdır. Bu bağlamda Türk milli mücadelesinin 
meşalesini yakarak Anadolu’dan başlayan bir mücadele ateşi ile Türk 
dünyasını aydınlatan ve ilham olan Mustafa Kemal Atatürk de, kongre-
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nin Türkiye kolunu yönetmiş ve seçtiği heyeti göndermiştir. Türk Dün-
yası’nın ses bayrağını, birliğin sedası ile gönderde dalgalandırmak için 
yapılan bu önemli kongrede de Atatürk’ün bizzat gönderdiği heyet yer 
almış ve kongre ardından Türkiye’de Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur. 

Mehmet Fuat Köprülüzade’ye göre “Türkiyat Türklüğün bütün 
şubelerine ait her nevi marifet şubelerini ihtiva etmek itibariyle çok 
geniş, çok şümuldür. Tarihin bilimum şubeleri, lisan ve edebiyat, ar-
keoloji, etnografi, hülasa Türk Milletinin maddi ve manevi hayatından 
bahsetmek yani, Türklere ait olmak şartıyla muhtelif marifet şubeleri, 
bu “Türkiyat” tabiri altında toplanabilir.”(Oral, 2014: 3).  Bu açıkla-
madan çıkarak Türkoloji/Türkiyat’ı Turan’ın engin kaynaklarının çatı-
sı olarak ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’de kurulmuş 
olan Türkiyat Enstitüsü, Turan’ın kaynağı olarak Türkoloji Kongresi 
ilhamı ile kurulmuştur. Bu ilham nesiller için tarihe yakılan meşaledir. 
Kongre ile Bakü’den yükselen ses; sürgünler, mahkûmiyetler ve ölüm-
lerle susturulamamış aksine yükselerek nesillerin kulağına okunmuştur. 
Türkoloji Kongresi ile Turan’ın ifade biçimi için atılan adımların açtığı 
yoldaki emanetçiler olarak bu yolda ömrünü adamış kıymetli Türkolog-
ları vefa ve saygı ile anıyoruz. 

KAYNAKÇA

Demirel, Ömer Faruk(1996) “1. Türkoloji Kongresi ve Thedor 
Menzel”, Ankara

Hocayev, Halid Said (2006), Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu 
ve Hatıralarım, Haz. Mustafa Toker, Ufuk Deniz Aşçı, Türk Dil Kuru-
mu Yayınları, Ankara.

Oral, Mustafa (2014), “Türkoloji Tarihinde 1926 Bakü Türkiyat 
Kongresi” Antalya



40  Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Türkistan’ın Efsanevi Kadın Kahramanı: Kurmancan Datka

TÜRKISTAN’IN EFSANEVI KADIN 
KAHRAMANI: KURMANCAN DATKA

Bugün genellikle Orta Asya diye tanıtılan, tarih ve etnografya 
yönünden tamamıyla bir Türk ülkesi olan Türkistan, Rusya ve Çin ara-
sında taksim edilmiş vaziyettedir. Çin işgali altında kalan ve 1.503.563 
km2’yi bulan kısmına “Doğu Türkistan”, Rus işgali altında kalan ve 
3.836.503 km2’yi bulan kısmına da “Batı Türkistan” denilmektedir. 
Türkistan, bu kadar geniş bir sahayı içine almasına rağmen 19. Asrın 
başlarında nüfusu ancak 10 milyon civarında idi. Bu nüfusun 7 milyonu 
Batı, 3 Milyonu da Doğu Türkistan’da yaşamakta idi.

Türkistan, siyasi yönden büyük karışıklıklara sahne olmuştur. 
Selçuklular önderliğinde Türklerin önemli bir kısmının Ön-Asya’ya 
yayılmalarından sonra zuhur eden Moğol istilası ve onu takiben gelen 
Timur İmparatorluğu zamanında ülke ve ahali büyük sıkıntılar çekmiş, 
bilahare Timurlular zamanında gelişen ve kültür sanat hayatı halkın ik-
tisadi durumunu bir dereceye kadar düzeltmesine fırsat vermişti. Ti-
murluları ortadan kaldırarak Türkistan’a hâkim olan Özbekler, çok geç-
meden parçalanarak üç hanlık haline gelmişlerdir. Bu üç hanlık, Batı 
Türkistan’da uzun süre müstakil olarak varlığını devam ettirmeye mu-
vaffak olmuştur. Bu hanlıklardan Buhara 1500’de, Hive 1511’de ve Ho-
kand ise 1700’de kurulmuştur. Türkistan’da üç ayrı devletin kurulması, 
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Türkistan Türklerinin üç ayrı hanlık arasında parçalanmasına ve do-
layısıyla kuvvetten düşmesine sebep olmuştur. Hanlıkların içinde en 
eskisi olan Buhara’nın 3, Hive’nin 2 ve Hokand’ın 1 milyon civarında 
nüfusu vardı. Zaman zaman Çin istilasına uğrayan Doğu Türkistan’da 
ise, kurulan müstakil Kaşgar Devleti’nin nüfusu da 3 milyon civarında 
bulunuyordu.

Türkistan’da kurulmuş olan bu müstakil dört devletin iktisadi 
ve kültürel hayatı oldukça zayıf idi. Bunun en büyük sebebi, 16. Asrın 
başlarından itibaren Avrupalıların deniz yoluyla Hindistan’a ve Çin’e 
gidebilmeleri ve Şii İran’ın, Türkistan’ı Orta-Doğu’ya bağlayan ticaret 
yollarını kapatması idi. Bu ise, Çin ve Hint mallarının Karadeniz ve Ak-
deniz limanlarına ulaştırılmasından büyük ticari kazançlar temin etmiş 
olan Türkistan halkının gittikçe fakirleşmesine ve neticede, kültür ve 
medeniyet sahasında geri kalmasına sebep olmuştur. Bu fakirlik, çok 
geçmeden Türkistan’ın askeri gücüne de tesir etmiş ve bilhassa ateş-
li silahlar sahasında geri kalmasına yol açmıştır. Bu arada, Türkistan 
Hanlıklarının iyi geçinmeleri için Osmanlı Devleti’nin yaptığı ikazlara 
rağmen, birbirleriyle kıyasıya mücadele etmeleri, kendilerini daha çok 
yıpratmıştır. 19. Asrın ilk çeyreği, Türkistan Hanlıklarının birbirleriyle 
mücadele ettikleri bir devirdir. Türkistan Hanlıkları bu vaziyette iken, 
iktisadi ve askeri yönden çok üstün durumda olan Rusya’nın tehdidi ile 
karşı karşıya gelmişlerdir.

Avrupa yönüne açılamayan Çarlık Rusya’sı 16. Asrın ortaların-
dan itibaren Asya’ya doğru yayılmaya başlamıştı. 16. Asrın ortalarında 
Kazan ve Astrahan’ı alan Ruslar, 17. Asırda Başkırt ülkesini, 18. Asır-
da da Türkistan’ın kapısı olan Kazakistan bozkırlarını işgal etmişler-
di. Rusya’yı büyük bir imparatorluk haline getirmek ve sıcak iklimlere 
açılmak hayaliyle yaşayan Çar 1. Petro (1689-1725) Türkistan’a (Orta 
Asya) hâkim olarak zenginlikler ülkesi Hindistan’a inmek istemişti. 
Bunu yaparken de “Devletlerarası hukuka riayet etmeyen Müslüman 
Türkistan Hanlıklarını “sivilizasyona” (medeniyete) sokacağız.” propa-
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gandasını yaparak, kendilerine karşı yükselebilecek itirazları da berta-
raf etmeyi düşünmüş ve bunu büyük çapta başarmışlardır. 

Hâlbuki ki milletleri yok ederek milliyetsiz bir umumi “beşeri 
kütle” yaratmayı imkânsız kılan başlıca sebepler, bugünkü milletlerin, 
yüksek kültür seviyesinden doğan psikolojik durumları, bunun neticesi 
olan ahlaki ve hukuki telakkileri ve ırsileşmiş, derinleşmiş milliyet duy-
guları, milliyetlerine bağlılıklarıdır.

Milliyetler meseleleri üzerine fikir yürütmüş Dimanstein isimli 
bir Sovyet teorisyeni şunları söylüyordu: “Doğu ülkelerinde milliyet-
çilik aşırı boyutlara ulaşmıştır. Tamamen normal olan bu hareketlere 
karşı çıkmak yersizdir, ancak bunları kanalize etmek gerekmektedir. 
Doğu’da asıl tehlike milliyetçiliğin işçi sınıfının bilinçlenmesinden 
daha hızlı geliştiği noktasında toplanıyor. Bu meseleyi iyice görmek la-
zımdır. Aksi halde burjuva ayrılıkçılığının muzaffer olacağı bir tehlike 
doğabilir.”

Rusların en büyük gayesi Hint ve Çin’den gelen ticaret kervan-
larına ve bu ülkenin zenginliklerine sahip olmaktı. Ruslar, Kazakistan 
bozkırlarını ele geçirdikten sonra, Türkistan’a doğru nasıl ilerleyebile-
ceklerini ve oradaki Hokand, Buhara, Hive, Kaşgar gibi devletleri nasıl 
kontrolüne alabileceğini düşünmeye ve araştırmaya çoktan başlamıştır. 
Kazan, Astrahan, Sibirya, Kırım ve Kafkasya’nın işgalinden sonra Rus-
lar, Türkistan ülkelerini de almak için gerekli hazırlıkları yapmış ve 
1858’de Albay N. İgnatiyev başkanlığında bir keşif heyeti göndermiştir. 
15 Mayıs 1858’de Türkistan’a doğru yolan çıkan İgnatiyev heyetin-
de 16’sı coğrafyacı, jeolog, etnograf, zoolog, şarkiyatçı ve tarihçi ol-
mak üzere 82 kişi bulunuyordu. Kasım 1858’de vazifesini tamamlayan 
İgnatiyev Türkistan Hanlıklarının durumlarını iyice tetkik ederek Pe-
tersburg’a dönmüş ve hazırladığı ayrıntılı raporu hükümetine takdim 
etmiştir. Raporunda Rus hükümetinin Hokand’a karşı derhal askerî ha-
rekâta girişmesini tavsiye eden İgnatiyev, Hive ve Buhara’nın da önce 
birbirlerine düşürülüp, Rus nüfuzuna sokulmaları ve sonra da fiilen 
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istila edilmeleri gerektiğini bildirmiştir. Ruslar, gerekli hazırlıkları ya-
parak, kendi yarattıkları harp bahaneleri ile devletlerarası hukuku hiçe 
sayarak yönlerini asıl hedefleri olan Buhara, Hive ve Hokand Hanlık-
larına çevirerek 1865’te Taşkent’i, 1868’de Semerkand’ı alan Ruslar, 
aynı yıl Buhara Emirliğine, 1873’te Hive ve Hokand Hanlıklarına hi-
mayesini zorla kabul ettirmiş, 1884’te de Türkmen direnişine son verip 
Türkistan işgalini tamamlamıştır.

Rusların Orenburg merkez olmak üzere daha önce kurmuş olduk-
ları Orenburg ve Batı Sibirya Genel Valiliklerinin haricinde, yeni işgal 
edilen Türkistan devletlerini içine alan ve merkezi Taşkent olan müsta-
kil bir genel valilik kurulmuştur. 11 Temmuz 1867’de yürürlüğe giren 
ve ilk Genel Valiliğine de General Kaufma’ın getirildiği “Türkistan Ge-
nel Valiliğine oblast (vilayet) adı altında şu beş bölgenin dâhil edildi-
ğini görüyoruz: Sir-Derya, Fergana (Hokand), Semerkand, Semirechie 
Hazar Ötesi (Türkmenistan).

Ne var ki, bu bölgelerde vazifeye başlayan Rus subayları, zafer 
sarhoşluğunu ve yükseklik kompleksini bir türlü üzerlerinden atamadı-
ğı için, yaptıkları idare ile ne halkı memnun edebilmişler ne de hükü-
metlerini. Daha önceleri Petersburg’un balo salonlarında alkole alışmış 
olan bu subaylar, Türkmenistan’a geldikten sonra kendilerini tamamıyla 
içkiye vermişler ve her türlü rezalet ve ahlaksızlığın öncüsü durumuna 
gelmişlerdir. Bu arada, sefahat hayatını sürdürebilmek için, daha çok 
paraya ihtiyaç duyan bu subaylar, maiyetlerinde vazifelilerden yerli 
halka kadar uzanan bir rüşvet zinciri yaratmışlardır. Halk, Rusların kötü 
muamelelerine maruz kalmamak için ister istemez talep edilen rüşve-
ti temin edip Rus subaylarına teslim etmişlerdir. Bu ise zaten yoksul 
düşmüş olan halkı tam bir fakirliğe sürüklemiştir. 

Rusların bu kötü idaresine ilk başkaldıran Türk ülkelerinin başın-
da ilk Rus işgaline uğrayan Hokand olmuştur. Hokand halkını oluşturan 
Kırgız, Kıpçak ve Özbek Türkleri, hem ülkelerinin yeniden istiklalini 
sağlamak ve hem de yaşadıkları zulüm ve sömürü düzeninden kurtul-
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mak için birlikte Rus idaresine karşı isyan ettiler. 

Gaspıralı, Rusların eğitim yolu ile Türkleri asimile faaliyetleri 
hakkında yaptığı çalışmaları, 1881 Şubatı’nda yazdığı “Yine şu hiçbir 
zaman ölmeyen, sönmeyen milliyet duygusu denilen dinamik manevi 
kuvvetin tesiri neticesindedir ki, bugün komünistlerin idaresi altında 
yaşayan bütün Rus olmayan milletler, Ukraynalılar, Türkistan Türkleri, 
İdil-Ural Türkleri, bütün şimali Kafkasya milletleri, milli hürriyet ve 
istiklal için mücadele etmektedirler.” sözüyle Türkistan halkının isyan 
özünü yansıtmıştır. 

Bir milletin hem yaşayabilmesinin hem medeni açıdan yükselme-
sinin temini için lazım olan, millete karşı derin sevgi ve bağlılık ile mil-
letin varlığı için her türlü fedakârlığa hazır ruhi haletten ibaret olacaktır.

Bugün Sovyet Rusya’nın bütün dünya milletlerine karşı münase-
betinde beliren tahakküm psikozu şekli, Sovyetizmdir. Bugünkü Sovyet 
Rusya’nın siyasetinde tecelli eden hafi temayül, diğer milletleri siyasi 
bakımdan yok ederek kendi milletini dünyada hâkim kılmaktır. Bu şe-
kilde mütecaviz (saldırgan) milliyetçilik, saldırgan şovenizm, herhan-
gi bir millet içinde, bir devletin siyasetinde esas olmaya başladı mı, 
derhal bütün diğer millet ve devletlerin, bu devlete karşı mukavemete 
hazırlanması gayet tabidir. Tarihin her devrinde milletler, bu gibi, diğer 
milletleri tahakkümü altına almak isteyen saldırgan milliyetçiliğe karşı 
mukavemet edebilmişlerdir; bundan sonra da edeceklerdir. Bu bir hayat 
kanunudur; muhafaza-ı nefis kanununun milletler hayatında tecellisidir. 

19. Yüzyılın başlarında özellikle Rusya ve İngiltere arasında re-
kabet alanı olan Türkistan’a batıda gelişen anlayış kapsamında birçok 
seyahat gerçekleşmiştir. Bu seyahat temelde Batılı devletlerin, sömür-
meyi planladıkları alanlara yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve dini 
konularda bilgi toplama amaçlı yaptığı araştırmaları kapsamaktadır. İn-
gilizlerin gayesi, Türkistan Hanlıklarını ve Afganistan’ın istiklallerini 
koruyarak, Rusya ile Hindistan arasında bir tampon bölge oluşturmak 



45 Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Tuğçe Asena İĞDE

idi. İngilizler, Rusların Hive ve diğer Türkistan Hanlıklarını almaları 
halinde Hindistan’daki hâkimiyetlerinin tehlikeye gireceği kanaatinde 
idiler. 

İngiliz Seyyah (istihbarat görevlisi) Arthur Conolly 1829-1831 
yılında yaptığı seyahati sonunda sahip olduğu kanaat, İngiltere’nin Tür-
kistan politikasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Conolly’e göre, 
birbirleriyle mücadele halinde olan Hokand, Buhara ve Hive Hanlıkları 
arasındaki anlaşmazlıklar giderilerek, bu hanlıkları birleştirip kuzey-
deki Rus tehlikesine karşı doğal bir savunma hattı oluşturmak müm-
kündü. Ona göre, İngiltere’nin Türkistan’ı ilhak etmesi durumunda 
hem bölgedeki kölelik sonlandırılacak hem de bu bölgeye medeniyet 
götürülecektir. Bu çerçevede 1838-1842 İngiliz-Afgan Savaşı sırasında 
İngiltere’nin Doğu Hindistan şirketinin Türkistan’ı tanıma faaliyetleri 
yoğunlaşmıştır.

Hokand Hanlığı; Fergana vadisi esas olmak üzere geniş bir sa-
hayı içine alan bu hanlık, doğuda Issık Göl’den, batıda Sir-Derya’ya, 
güneyde Pamir Dağları’ndan, kuzeyde Kazakistan bozkırlarına kadar 
uzanıyordu. En önemli şehirleri şunlar idi: Hokand, Taşkent, Margi-
lan, Evliya-Ata, Pişpek (Bişkek), Namangan, Türkistan (Yesi) ve Ak-
mescid. Hokand Hanlığı için buhran yılları olarak tabir edilen 19. Asır 
döneminde, devlet siyaseti değil boy siyaseti hâkim durumdaydı. Güç 
yarışı içerisine girmiş olan boylar, dış tehditleri görmezden gelerek iç 
siyaseti belirliyordu. Hükümdar hangi tarafa yakın siyaset takip edilir-
se, diğer tarafın isyanı ile karılaşıyor ve tahtını kaybediyordu. 

Hokand Hanlığı’nın siyasi olarak güçlenmesi ve sahip olduğu yer-
leri genişletmesi ise Âlim Han, Ömer Han ve Madalı Han (Muhammed 
Ali Han) zamanında olmuştur. Yani hanlığın en parlak dönemleri sözü 
edilen bu üç han döneminde yaşanmıştır. Âlim Han’ın Buhara Hanlı-
ğı’nın topraklarında seferler düzenlemesi ve bu seferler sonucunda çok 
fazla esir ve ganimet elde etmesi, Buhara’yı Hokand Hanlığı’na tam 
manasıyla düşman etmiştir. Özellikle Taşkent’in alınması, Âlim Han 



46  Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Türkistan’ın Efsanevi Kadın Kahramanı: Kurmancan Datka

devri ve sonrasında, bitmeyen Hokand-Buhara savaşlarını başlatmıştır. 
Hokand tahtına üç defa çıkan Hudayar Han, üçüncü hanlık zamanında 
iç karışıklıkların artması ve halkın memnuniyetsizliği üzerine 1868’de 
yapılan bir antlaşma ile Rus hâkimiyetine boyun eğerek ülkesinin ka-
pılarını Ruslara açmıştır. Bu durumu kabul etmeyen halk, 1875 yılında, 
Hudayar Han’a karşı isyan etmiştir. Hudayar Han Ruslara sığınmış ve 
yerine oğlu Nasueddin 1875 tahta çıkmıştır. 

Hokand Hanlığı’na en parlak dönemini yaşatan ve Kaşgar’a yap-
tığı sefer ile gazi unvanını alan Muhammed Ali Han (Madeli Han), eze-
li düşman olan komşu Buhara Hanlığı’nın Emiri Nasrullah tarafından 
1841’de sebepsiz yere öldürüldü.

Hokand Hanlığı içerisinde Kırgız, Kıpçak boyları ve Özbekler 
arasındaki taht mücadeleleri hanlığın 1876 yılında sona ermesine kadar 
devam etmiştir. Bu süre içerisinde Kırgızların ve Kıpçakların 33 büyük 
isyan çıkardıkları bunlardan yedisini Kırgızların çıkardığı belirtilmek-
tedir. Bunun yanında hanlığın değişik kademelerinde çok sayıda Kırgız 
idareci görev yapmıştır. Kırgızistan’ın güney bölgesindeki Kırgızlar, 
coğrafi ve kültürel yakınlıklara binaen hanlığın tabii halkı içerisinde yer 
alırken kuzey bölgesinde bulunan Kırgızlar, hanlığın onlar üzerindeki 
hâkimiyetine her fırsatta karşı koymaya çalışmıştır. 

Hokand Hanlığı dönemi bölgede yerleşik kültüre ait değerlerin 
geliştiği ve yayıldığı bir dönem olmuştur. Devamlı mücadeleler ve is-
yanlar neticesinde hanlık iyice zayıflamış, başkent Hokand, 1876 yılın-
da Ruslar tarafından ele geçirilmiş ve Hokand Hanlığı son bulmuştur. 
Hokand Hanlığı’nın topraklarının yönetimi, önce Rus Çarlığı’nın Fer-
gana ve Sir-Derya Bölge yönetimine sonra Orenburg Genel Valiliği’ne 
daha sonra da Türkistan Genel Valiliği idaresine geçmiştir.

Türkistan’daki Türk Hanlıklarının bu kadar kolayca ve kısa za-
manda Rus istilasına boyun eğmelerinin elbette pek çok sebepleri vardı. 
Bu sebeplerden en önemlisi, muhakkak ki Türkistan Türklerinin mer-



47 Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Tuğçe Asena İĞDE

kezî bir idare yerine, parçalanmış üç-dört devlet hâlinde yaşamaları idi. 
Osmanlı hükûmetlerinin birlik ve beraberlik hâlinde olmaları için yap-
tığı tavsiyelere kulak asmamaları, birbirleriyle uğraşmaları, varlık ve 
enerjilerini boşu boşuna tüketip zayıf düşmelerine sebep olmuştur. Ay-
rıca, etrafları hep hasım milletlerle çevrili olduğu için iktisadi ve ticari 
yönlerden zayıf kalmışlar ve dolayısıyla da ilim ve öğrenmede gerekli 
hamleyi yapamamışlardır. Neticede, cehaletin, fakirliğin ve disiplinsiz-
liğin yarattığı yetersizlik yüzünden Rusların, iyi silahlarla donatılmış 
kuvvetleri karşısında bütün kahramanlıklarına rağmen mağlup olmak-
tan kurtulamamışlardır. Türkistan, Ruslar tarafından işgal edilen Müs-
lüman ülkelerin sonuncusu olmuştu.

Türkistan Türklerinin 16. Yüzyılın ortalarından itibaren başlatmış 
oldukları bağımsızlık mücadelesi, medeniyet tarihi bakımından Do-
ğu-Asya’nın, Batı-Avrupa’dan; inanç tarihi yönünden İslam dünyası-
nın Hristiyan dünyasından; milli tarih bakımından Türklerin Ruslardan 
kurtuluşu şeklinde düşünülebilir.

İşte Kurmancan Datka’nın eşi Alımbek Datka, bu kargaşa orta-
mında Hokand Hanlığı’ndan Kıgız Türklerinin talihine bir güneş gibi 
doğmuştur. Nitekim Hokand Hanlığı’nın başbakanı Alımbek (kay-
naklarda Alımkul olarak da geçmektedir) Datka, Hudayar Han’ın Bu-
hara’ya sığınarak “tahtını alması için yardım rica ettiği Nasrullah’ın 
Hokand’a yürümesi” üzerine onu durdurmuş ve ülkesinin kontrolünü 
eline almıştır. Rusların Çernyayev komutasında Hokand’a yürümeleri 
üzerine Kanesarı Kasım Bey önderliğinde bir kuvvet yollamış, yetme-
yince de kendisi askerleriyle birlikte Rus ordularını geri püskürtmüştür 
ve ağır yaralanarak Taşkent’te 1865 yılında ölmüştür.

Kurmancan’ın Kırgızlara lider olmasında kesin tesiri olan Alımbek 
Datka, 1799 yılında Altay Bölgesi’nde Coşolu Köyü’nün eteklerindeki 
Kargaşa denilen yerde dünyaya gelmiştir. Hokand Hanlığı’nın hem si-
yasi lideri, hem de ordu komutanlarından biri olan Alımbek özellikle 
1850-1876 yıllarında hanlığın güttüğü siyasette büyük bir rol oynamış-
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tır. Malla Han’ı tahta geçirip (1857-1862) Anciyan’a vali olarak tayin 
eden, 1862’de onun yerine yeğeni Şah Murat’ı tahta geçirip kendisi de 
baş vezir (başbakan) olan Alımbek Datka sadece Kırgız Türkleri’nin 
değil, bütün Türklerin birlik ve beraberliğini hedef edinmiş; o sebeple 
Doğu Türkistan Türklerinin hürriyeti uğruna Hokand Hanlığı’nın as-
kerlerini seferber etmiştir. Ayrıca Datka, bu düşüncesini toplumun kül-
tür seviyesini yükseltme uğrunda çalışarak da göstermiştir. O sebeple 
Oş’ta bir medrese kurarak, diğer ülkelerden ününü duyduğu âlimleri, 
hocaları getirterek her yıl yüzlerce gencin okuma-yazma öğrenmesin-
de, yetişmesinde etkili olmuştur. Hatta bu medresenin giderini karşıla-
mak üzere kendi topraklarını bile vakıf haline getirmiştir. 

Kurmancan, 1811 yılında Oş şehrine yakın Madı Kışlağı’nda 
Munguş sülalesinin Bargı Kabilesi’nden olan orta halli, hatta varlıklı 
bile sayılabilecek bir çiftçi olan Mamatbay’ın kızı olarak dünyaya gelir. 
17 yaşında iken Cooş Kabilesi’nden Kul Seyit ile evlenir ve bir yıl son-
ra Uç Taş Yaylası’ndaki baba evine gelir; 3 yıl geçince de kendi gibi 
eşinden ayrılmış, Hokand’ın başbakanı ve komutanı Alımbek Datka ile 
evlenir. Kurmancan’ın Alımbek ile evliliğinden 5 oğlu, 2 kızı olur. 

Kurmancan, Alımbek ile evlenene kadar sıradan bir kadındı. An-
cak saygı uyandıran duruşuna ve güzelliğine bir görüşte kapılan Ho-
kand’ın yiğit komutanı ile kurduğu bu yeni hayat, onun bu gün bile 
“Altay Kraliçesi”, “Alay Hanışası”, “Altay Kanıkesi” diye anılmasına 
sebep olmuştur. İyi bir eğitim görmüş, kültürlü ve görgülü Kurmancan, 
tam da “Datka” unvanını almış olan Alımbek’in istediği gibi bir kadın-
dır. O, kocasının evine geldiği günden itibaren yerinde konuşması, zeki 
ve işbirliği, mantıklı davranışı, doğru kararları ile yeni memleketinde 
hemen sivrilmiş, her meselede ona danışır olmuştur.

Kurmancan, eşi Alımbek’in ölümüne kadar her konuda akıl ho-
cası, arkadaşı, sırdaşı olmuştur.  “Datka” unvanını almadan önce de at 
üstünde askerlerin başındadır ve yanında da çoğunlukla oğullarından 
biri veya birkaçı vardır. Hatta kocası Hokand’a gittiği zamanlarda bile 
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onun yokluğunu hissettirmemiş; milletinin güvendiği, akıl danıştığı bir 
kadın, askerlerin başında da bir komutan olmuş; çocuklarının ruhunu ve 
kalbini ise “hür ve bağımsız Kırgızistan” ruhuyla doldurmuştur. 

Kurmancan’a verilen “Datka” unvanı, Hokand ve Buhara Hanlık-
ları zamanında yönetimin en üst kademesini ifade etmekteydi. Kelime 
anlamı “gerçek bağlılık” demek olan bu unvanın bulunduğu vilayetin 
idare amiri (yani valisi), siyasi ve dini lideri, hatta toplumda çıkan bütün 
problemlerin çözücüsü, temyiz ve şikâyet dilekçelerine bakan hukuk 
görevlisi, vilayetle ilgili kararları gözden geçiren, askerlerin komutanı 
kısacası emrindeki bölgenin tek yetkilisi demekti.

Kurmancan’a bu unvan Alımbek’in ölümü ve Hudayar Han’ın 
üçüncü defa tahta geçmesinden sonra verilmiştir. Bu arada Hudayar 
Han’ın tahtını kaybetmeme uğruna Rus yanlısı davranışları sonucu 
Hokand’da bir huzursuzluk başlamıştı. Tam bu sırada Alımbek’in ölü-
müyle boş kalan “Datka”lık unvanı, Alımbek’in ilk eşinden olan oğlu 
Carkınbay’a verilmek istendi. Ancak Hudayar Han’ın bu isteği, Oş Vi-
layeti’nin hâkimi olan üvey oğlu tarafından kabul edilmemiştir. Zira 
Kurmancan’ın şerefine, fikirlerine, alacağı kararların doğruluğuna bü-
yük bir saygı göstermektedir. Bu durum Hokand’a “Kırgızların Ruslara 
olan güven ve bağlılığını araştırmaya gelen Sait Muzaffer ile Hudayar 
Hanı bile şaşırtmıştır. Böylece Kırgız Türkleri’nin “Altay Kraliçesi” 
dedikleri Kurmancan’a Buhara Şeyhülislamının fetvası ile 1876’da 
“Datka” unvanı verilmiştir. 

“Datka” unvanı, onun ömrünün sonuna kadar Kırgızların bağım-
sızlığı uğruna çalışmasını engellememiş, her fırsatta Rus kuvvetlerinin 
karşısına askerleriyle çıkarak aşılmaz bir set olmuştur. 

Rus ordusunun Alay Dağları’nda başlattığı askerî harekât, özgür-
lüklerine düşkün olan Kırgızların, sert mücadelesi ile karşılık bulmuş 
ve kanlarının son damlasına kadar savaşan Kırgızlar karşısında Ruslar 
büyük bir şaşkınlık yaşamışlardır. Kurmancan Datka ise tüm bu mü-
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cadelelerin içinde bulunarak silah ve askerî teçhizat noktasında eşit 
olmayan savaşın gidişatını değerlendirmekte olup, cephe hattındaki 
mücadeleyi kendi lehine çevirebilmek için oğullarının danışmanlığını 
yapmaktadır. Kurmancan Datka göçebe evini karargâh gibi kullanıp 
Rus savaş teknikleri ve teknolojisi hakkında bilgi almakta; savaş taktik-
lerini gerçekçi bir şekilde tespit ederek değerlendirmeler yapmaktaydı. 
Bu sert direniş karşısında çaresiz kalan Ruslar, özel cezalandırma ordu-
su kurarak bölgedeki bütün erkekleri kılıçtan geçirmişler, ayrıca teslim 
olanları ve suçsuz insanları bile kurşuna dizmişlerdir. Rus cezalandırma 
ordusu bazı yerlerde çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden herkesi kılıçtan 
geçirmekte bir beis görmemiştir.

Savaşın uzamasından rahatsız olan Rus General Skobelev’in 
1876 yazında özel olarak kurduğu “Özel Cezalandırma Müfrezeleri”-
nin masum halkı topyekûn katliamlarla cezalandırma yoluna gitmeleri 
sonucu Kurmancan Datka, daha fazla direnmenin Kırgızlar açısından 
bir soykırım olacağından endişelenerek, en doğrusunun siyasi bir çö-
züm olduğuna karar vermiştir. Oğlu Hasanbek’i büyük oğlu Abdılda-
bek’e göndermiş ve bundan sonra savaşa devam etmenin bir netice 
vermeyeceğini ifade etmiştir. Fakat bu durumu içine sindiremeyen Ab-
dıldabek annesinin sözlerine uymayarak, şehit oluncaya kadar savaşa 
devam etmiştir. Abdıldabek bu dönemde Afganistan’dan yardım almayı 
düşünmüşse de yaraları çok ağır olduğundan kısa süre sonra vefat et-
miştir.

Alay Dağları’nda meşalesi yakılan bu özgürlük mücadelesi, Fer-
gana Vadisi’nin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkmış ve 
Rusların huzurunu iyiden iyiye kaçırmıştır. Ruslar Kafkasya’da yaşa-
dıkları durumu tekrar yaşamama adına savaşı kesin olarak bitirmek için 
diplomatik yolları denemeye çalışmışlardır. Eğer Rus ordusu Alay Dağ-
ları’nda Kırgızların şiddetli direnişlerine son vererek savaşı kısa sürede 
bitiremezse, Rusya’nın dünyadaki itibarı sarsılacaktı. Bu yüzden Gene-
ral Skobelev, halk arasında büyük bir saygınlığa sahip olan Kurmancan 
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Datka ile bir şekilde görüşülmesi gerektiğini kavramıştır. Kurmancan 
Datka Ruslardan gelen barış teklifini uzun bir süre düşündükten sonra 
anlaşma yapılabilmesi için, eğer Rus generali onur kırıcı davranışlarda 
bulunmaz ve onunla eşit bir seviyede konuşmayı kabul ederse görüşme 
yapılabileceğini ifade etmiştir. İleri sürdüğü şartlar General Skobelev 
tarafından kabul edilen Kurmancan Datka’ya Rus generali görüşme es-
nasında “Ruslar düşmanlarının cesaretini takdir ederler” diyerek iltifat-
ta bulunmuştur. Kurmancan Datka’nın Ruslar ile yaptığı anlaşmanın iki 
taraf için de zorunluluk olduğu tarihî bir gerçektir. Öteden beri bağım-
sız yaşamaya alışmış olan Kırgızların silahlı direnişi son bulsa da on-
lar özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerdi. Kurmancan Datka dönemin 
zor şartlarını da göz önünde bulundurarak aşağıda belirtilen isteklerin 
yerine getirilmesi durumunda bir anlaşma yapılabileceğini General 
Skobelev’e iletmiş ve bu istekleri Ruslar tarafından kabul edilmiştir. 
Sözü edilen şartlar incelendiğinde bunların temel hak ve özgürlüklerle 
ilgili olduğu ve onurlu bir şekilde Rusların hâkimiyetini kabul etmek 
şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Ruslar bu durumun farkında ol-
duklarından Datka’nın isteklerini hemen kabul etmişlerdir. Sözü edilen 
şartlar şunlardır:

ŞARTNAME:
1. Rus ordusuna karşı silahlı direnişe katılan hiç kimse herhangi 

bir cezaya tâbi tutulmayacak 

2. Savaş esirleri en kısa zamanda serbest bırakılacak 

3. Göç edenlerin yurtlarına dönmelerine izin verilecek 
4. Hiç kimsenin malı zorla elinden alınmayacak

5. Halktan alınacak olan vergi miktarı en aza indirilecek 

6. Yerli halkın hak ve hukukuna sınırlama getirilmeyecek 

7. Halkın dini inanç ve ibadetlerine karışılmayacak 

8. Ülkedeki cami ve medreselere dokunulmayacak 
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9. Yerli halkın örf, adet ve geleneklerine hiçbir şekilde karışıl-
mayacak

Bu maddelerin özüne baktğımız zaman Kurmancan’ın bölgenin 
özerk yönetimini sağladığını görmüş oluyoruz. Direniş her ne kadar 
başarılı olamasa da Abdıldabek gibi bağımsızlığı seven yiğitlerin yetiş-
mesi devam etmiştir. Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı’nda 
geçtiği üzere “Yurt koruyan er ölmez, Er doğuran il ölmez.”

Datka, Alay bölgesini vefat tarihi olan 1 Şubat 1907’ye kadar yö-
netmiş ve 96 yaşında vefat etmiştir. Hiçbir zaman inandığı değerlerden 
taviz vermeyen Kurmancan Datka, birçok hikâye, roman, şiir, şarkı gibi 
edebiyat ürünlerine de konu olmuştur. Öyleki Kırgızca söylenen Gülza-
de Rıskulova’ya ait “Kurmancan Datka”  şarkısı, Kurmancan Datka’nın 
torunlarından Prof. Tursunay Ömürzakova’nın “Kurmancan Datka” 
isimli Kırgızca kitabı, Kırgız romanı üstadı Töölögon Kasımbekov’un 
yazdığı Baskın Romanı, 2014 yapımı Kurmancan Datka filmi bunlar-
dan bazılarıdır.

Tüm bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere Türkistan, hem içten 
hem dıştan pek çok sıkıntılara sahne olmuştur. Tabi Türkler her maruz 
kaldıkları saldırı ve işgallere hiçbir zaman sessiz kalmamışlardır. Tür-
kistan tarihinde boylar arasında birçok taht kavgası olurken Kurman-
can Datka’nın meşguliyetinin bu olmadığını görmüş olduk. Datka da 
bu zulümlere bir kadın olarak göğüs germiş ve milleti için bir mücadele 
vererek kahramanlık göstermiştir. 

TURAN BİZİM İLİMİZDİR, TÜRK’TEN OLAN BERİ GEL-
SİN. 
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TÜRKISTAN’DA BIR BAĞIMSIZLIK 
MÜCADELESI: KORBAŞI (BASMACI) 

HAREKETI

Tarih, toplumları değerlendirirken yaptığı sınıflamayı “millet” 
kavramı üzerine oluşturmuştur. “Millet, dilce, dince ve ahlâkça müş-
terek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir 
topluluktur.” Genel bir tabirle kısaltacak olursak, aynı kültür öğeleri 
altında buluşanlara millet adı verilir. Milletlerin yaşananlara ve yaşa-
nacak olanlara gösterecekleri refleksler de kültür bağları gereği ortak 
olacaktır. Bu pencereden bakıldığı durumda Türk milletinin en önemli 
kültürel özelliklerinden birisi de “hürriyetine” olan düşkünlüğüdür. Bi-
linen tarih boyunca kurulan on altı büyük Türk devleti yıkılmışsa da 
yerine her zaman bir yenisi kurulmuştur. Çünkü Türkler, tutsak yaşa-
maktansa ölmeyi yeğleyecek bir yaşam anlayışı ile yoğrulmuşlardır. 
Geçmiş, bu iddialara yüzlerce kez kanıt teşkil edecek olaylarla doludur. 

Türkler, tarih boyunca birçok kez savaşmış, toprakları işgale uğ-
ramıştır. Ancak her seferinde bu duruma başkaldırılmış ve hürriyet mü-
cadelesi ölüm pahasına sürdürülmüştür. Korbaşı Hareketi de bunlardan 
birisidir. Çarlık Rusya’nın 1522 yılında Kazan Hanlığı’nı işgal ederek 
başlattığı bu süreç Kazan, Kırım, Hive, Hokan ve Buhara gibi kadim 
Türk yurtlarının işgali ile 1979 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreç 
içerisinde Çarlık Rusya’nın yıkılması ve yerine SSCB’nin kurulmuş 

Zekai PINARBAŞI
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olması “Rus politikasında” herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır.  

Belirtmemiz gerekir ki makalemizin başlığında ve içeriğinde Kor-
başı kelimesini kullanmamızın, Basmacı yerine bu adı tercih edişimizin 
bir sebebi vardır.  Ruslar, Basmak ve Baskın kelimesinden yola çıkarak 
ayaklanmaları Basmacı Ayaklanması olarak nitelendirmişlerdir. Ancak, 
bu harekete katılanlar kendileri için Korbaşı ifadesini kullanmışlardır. 
Çünkü basmacı kelimesinin anlam karşılığı “eşkıyadır”. Ancak onlar 
eşkıya değil, yüzyıllardır kendilerine ait olan toprakları haksız ve hu-
kuksuz olarak işgal eden Ruslara karşı millî bir mücadele veren kahra-
man Türk neferleridir. Korbaşı Hareketi, Bolşeviklerin 1918 senesinde 
Hokand Özerk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasıyla ortaya çıkmış ve 
kısa sürede tüm Türkistan’a yayılmıştır. Aynı şekilde Türkmen coğraf-
yasına da sirayet etmiştir. Cüneyt Han’ın azimli mücadelesi sayesinde 
Türkmen coğrafyası adeta bu hareketin merkezi konumuna gelmiştir. 
Ruslara karşı bu uğurda mücadele edenlerin asıl amaçları Türkmen 
coğrafyasını Rus işgalinden kurtarmak ve bu coğrafyadaki Rus varlı-
ğına son vermektir. 

1. Korbaşı Hareketi’nin Oluşum Aşamaları
Türkistan’da vuku bulmuş olan Korbaşı Hareketi’ni doğru idrak 

edebilmek için öncelikle bu millî mücadelenin ve yapılanmanın oluşu-
mundaki temelleri incelemek ve ayırt etmek gerekmektedir. Türk top-
lumunun millî duruşunun ve hürriyet sevdasının bilinen tarih boyunca 
süregeldiğini yukarıda aktarmıştık, süreci doğru yorumlamak adına 19. 
yüzyılın başından itibaren bölgede yaşanan durumlara bakılmalıdır. 
Çarlık Rusya, Türkmenistan’ı kendisine bağladığı dönemden itibaren 
sömürgecilik çalışmalarına başlamıştır. Çarlık orduları Türkmen şehir-
lerinde işgalci gibi hareket edip, halka çok ağır vergiler dayatmışlardır. 
Bu duruma tepki gösteren Türklere, Çarlık askerleri en acımasız şekilde 
karşılık verip fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaktan hiç çekinme-
miştir. Türklere ait toprakların, haksız yere işgal edilmesiyle birlikte bu 
durum oldukça tepki çekmeye başlamış ve küçük çaplı da olsa başkal-
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dırılara sebep olmuştur. İlerleyen süreçte Çarlık Rusya’nın yıkılmasının 
ardından halk rahat bir nefes alacağı düşüncesine kapılmıştır. Nitekim 
SSCB’nin ilk aşamasında da bu durum gerçekleşmiştir. Sovyetler Bir-
liği topluma onları eziyet ve zulümden kurtarmaya geldiklerini iddia 
ederek Türkleri kontrol altına almaya çalışmıştır. Ancak kısa sürede du-
rumun böyle olmadığını, Sovyetlerin niyetinin Türklüğü ve İslam’ı bi-
tirmek olduğu belgelerle kanıtlanmıştır. Bu niyetin anlaşılması üzerine 
Korbaşı Hareketi fiilen başlama noktasına gelmiştir. 

2. Korbaşı Hareketi’nin İngiliz Planı Olduğu İftirası
Korbaşı Hareketi’nin oluşum aşamaları incelendikten sonra ince-

lenmesi ve cevap verilmesi gereken mühim konulardan birisi de Sovyet 
kaynaklarının iddiası olan İngiliz desteğidir. Sovyet kaynakları olayları 
o kadar abartırlar ki İngiliz kaynakları Korbaşı Hareketi’ni de onların 
mücadelesini de bilmediklerini bildirirler. Bu durum Sovyet yönetimi-
nin toplumda yapmak istediği psikolojik algı operasyonunun ürünün-
den başka bir şey değildir. Türk milletinin verdiği haklı mücadeleye bu 
yollarla zayıflatmak isteyen Sovyetlerin tarihi bir dayanağı da yoktur. 

3. Korbaşılar Hareketi’nin Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Te-
melleri

Korbaşılar Hareketi, Türkistan topraklarında doğmuş ve yüzlerce 
yıllık geçmişe sahip olan bir milletin kültürünün tecrübelerinin sonucu 
olarak karşımıza çıkmıştır. Korbaşılar’ın birden bire belirmiş bir yapı 
olmadıklarını satır aralarında ifade etmiştik. Rusların haksız işgalleri 
sonucu fiilen harekete geçmiş bir harekettir. 1917 yılı ve sonrasında 
Türk aydınları tarafından gerçekleştirilen muhtelif çalışmalarla halkın 
bilinçlendirilme çalışmaları hareketin sosyal temellerini oluşturmuştur. 
Bu aydınların çalışmaları Türkistan halkı üzerine tesir etmiş ve halk 
arasında bağımsızlık yolunda idealist bir yaklaşımın doğmasına vesile 
olmuştur. Belli bir ideal ve ülkü etrafında toplanan halk, Rusların çeşitli 
asimilasyon ve sömürge politikalarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Bu 
durum hareketin önemli dayanaklarından birisidir. 
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Sovyet mahalli idarecileri tarafından Sovyetlerin ekonomik plan-
ları doğrultusunda Türkistan topraklarında uygulanan “pamuk politika-
sı” da hareketin ekonomik nedenlerinden biri olmuştur. Ruslar, Türkis-
tan’ın toprak yapısına müsait olmayan bu politika nedeniyle Türkistan 
topraklarının verimsizleşmesine neden olmuşlardır. Bu nedenle Türk-
ler, gıda ihtiyacı açısından Ruslara mahkûm olmak durumunda kal-
mışlardır. Bir diğer unsur ise tarımda geleneksel tarım aletleri yerine 
“Rus Traktörü” zorunluluğunun getirdiği politikadır. Mevzubahis poli-
tika sebebiyle traktörün alımında, tamirinde, yakıtında ve kullanımın-
da Ruslara mecbur etmiştir. Bu olaylar sonucunda halk ciddi oranlarda 
ekonomik zorluklar yaşamıştır. Sonuç olarak çiftçiler bahsettiğimiz po-
litikalar karşısında Korbaşılar etrafında toplanmış ve harekete aktif ola-
rak katılmışlardır.  Sovyet yönetiminin İslam karşıtı tavrı da bölgedeki 
Müslümanları rahatsız etmiş ve Korbaşılar’ın aktif teşkilat sayısında 
büyük bir artışa neden olmuştur.

4. Korbaşılar Hareketi’nin Teşkilatlanması
Yukarıda maddeler halinde değerlendirdiğimiz başlıklar sonu-

cunda Sovyetlerin bu stratejileri hareketin düşünceden fiile geçişinde 
etkili olduğu görülmektedir. Muhtelif baskılar neticesinde Korbaşılar 
Hareketi artık millî bir mücadeleye dönmüştür. Hatta bu konuda Sovyet 
kaynaklarında yapılan çalışmalar göz önüne alındığında yine Sovyetler 
tarafından itham edilen  “çete, eşkıya vs.” iftiralarının yine kendi belge-
leriyle asılsız olduğunu ispat eder niteliktedir. 

“Askerî teşkilatlara sahip olan Korbaşılar, basit bir kurumsal bir 
yapı arz etseler de bir Korbaşı yönetiminde belli bölgelerde ayrı ayrı 
oluşturulmuş askerî-sivil bir yapıdadır. Hiyerarşik olarak belli bir dü-
zenleri vardır. Buna göre yapı, içerisinde en üst Korbaşı’nın komutası 
altında kurmay heyeti, askerî eğitim sistemi içerisinde yer alan eğitim-
ciler, süratli hareket tarzına sahip atlı birlikler şeklinde oluşturulmuştu. 
Ancak bu yapı düzenli bir askerî birlik değildi. Askerî teçhizat olarak da 
ileri bir seviyede sayılmazlardı. Ağır silahlara da hiçbir zaman sahip 
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olamamışlardı.” Dolayısıyla savaş halinde oldukları Ruslara karşı hem 
sayı olarak hem de teçhizat olarak oldukça eksik ve zayıf kalmışlardır. 
Bu duruma rağmen Rus ordusuna karşı oldukça önemli mücadeleler 
vermişlerdir. Öyle ki Sovyetler Birliği bu durum karşısında Korbaşılara 
karşı 123 maddeden oluşan bir eylem planı hazırlamak zorunda kalmış-
lardır. Plan incelendiğinde basit bir eşkıya birliğine karşı hazırlanma-
mış olduğu da görülmektedir. 

5. Türkistan İstiklal Mücadelesi Korbaşı Hareketi ve Enver 
Paşa

Enver Paşa’nın 2 Ekim 1921 tarihinde Moskova’dan ayrılarak 
Buhara şehrine gelişi bölgede Ruslara karşı gerçekleştirilen hareketi 
daha da alevlendirmiştir. Bu sırada Enver Paşa birçok kişi ile görüş-
meler gerçekleştirmiş, harekete canlılık kazandırmak maksadıyla giri-
şimlerde bulunmuştur. Bu görüşmelerden biri de Türk tarihçi, Türkolog 
Zeki Velidi Togan ile yaptığı görüşmedir. Bu konuşmada Enver Paşa 
“Şarkî Buhara’ya ve oradan da Fergana’ya geçerek bütün Basmacı 
[Korbaşı] Hareketi’nin başına geçmek istiyorum” der. Bunun üzerine 
Velidi Togan “Madem bir defa Buhara’ya gelmişsiniz, bundan Türkis-
tan istiklâl mücadelesine faydası dokunacak şekilde istifade etmemiz 
lazım” diyerek Enver Paşa’yı desteklemiştir. 

8 Kasım tarihinde Doğu Buhara’ya geçen Enver Paşa, bölgede 
lider eksikliğinden kaynaklı hareketsizliği gidermek için hemen hemen 
bölgedeki herkes ile görüşmeler düzenlemiş, harekete yeniden bir can-
lılık katmak istemiştir. Bu çalışmaları esnasında Lakaylı İbrahim Bek 
tarafından üç ay tutsak edilmiştir. Onun tutsak edilmesi, bölgede Rus-
lara karşı verilen savaşta büyük bir handikaptır. Afgan Kralı Amanullah 
Han’ın aracılığıyla serbest kalan Enver Paşa, Muin Kışlası’nda bütün 
mücahit komutanlara şu beyanatı göndermiştir. “Türkistan’ın büyük 
Türk mücahitleri, Küffarın barışmaz düşmanı olan muhafaza-i din ve 
vatan için mücadele edenlere selam ve bundan sonra da bilirim ki; bu 
andan itibaren Buhara-yı Şerif, Hive ve bütün Türkistan’ı istila eden 
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Ruslardan kurtarmak üzere, Ruslara ilân-ı cihat ile bütün İslam kuvvet-
lerinin komutasını biiznillahi Teala deruhte ettim. Fergana ve Hive ve 
bütün mücahitleriyle bütün taraflardaki İslâm alaylarına bildiririm ki, 
Buhara’daki bütün kuvvetlere ve sizlere hali muharebeden feriğ olarak 
Liva-yı Muhammedî’nin Ruslara karşı çalışmak emrini verdim. Bunun 
için size de malum olmak ve öz Müslüman kardeşler arasında kan dö-
külmesine nihayet vermemizi talep eder emin bir adamınızı hemen bu 
kâğıdın vüsûluyla beraber bana göndermenizi isterim.1 

Bu beyanat Enver Paşa’nın Türkistan millî mücadelesine gerçek 
anlamda önderlik etmeye başladığının kanıtı niteliğindedir. Bu beyanat 
sonrası muhtelif teşkilatlanma ve stratejik hamleler sonucunda Enver 
Paşa bölgede Ruslara ciddi zararlar vermiş ve Korbaşı komutanları üze-
rinde büyük otorite kazanmıştır. Ancak 4 Ağustos 1922 tarihinde Ça-
ğan Tepesi’nde, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Sovyet ordusu Enver 
Paşa’nın bulunduğu köye ani bir saldırıda bulunmuştur. Enver Paşa, 
atına biner ve kılıcını çeker. Rus mitralyözlerin yağdırdığı kurşunların 
üzerine doğru yalın kılıç gider. Önce yaverleri vurulur, sonra da kendisi 
vurularak şehit düşer.

 Enver Paşa’nın bu mücadelesi bayraklaşmış, Türk milletine ufuk 
açarak bağımsızlığın timsali olmuştur.     

SONUÇ

Korbaşılar Hareketi 1930’lu yıllara kadar süregelmiştir. Ancak 
güçlü Rus orduları karşısında daha fazla dayanamamış, taşra bölgelere 
doğru dağılmışlardır. Ruslar, Korbaşılar’a karşı saldırıları artırarak ha-
rekete son vermek için çalışmalarını sıkılaştırmışlardır. Bu kadar büyük 
ve güçlü saldırı karşısında büyük kayıplar veren Korbaşı Hareketi 1935 
yılında son bulmuştur. Türkistan tarihinin en önemli siyasi olayların-
1 Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa, III. Cilt. İstanbul 
1972, s. 631
2 Salahi R. Sonyel“Enver Paşa ve Orta Asya’da Baş Gösteren “Basmacı” Akımı”, Belle-
ten, Cilt: LIV, Sayı: 211(Aralık 1990)’den Ayrıbasım, Ankara 1991, s. 1185-1186.
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dan birisi olan Korbaşı Hareketi yüzyıllar boyu süregelen millî şuurun 
tecrübeleri ile doğmuş ve bu uğurda mücadele ederek son bulmuştur. 
Rusların sömürgecilik politikalarını meşru hale getirmek için bu kahra-
man Türk evlatlarını çete, eşkıya vs. olarak adlandırmaları onların tari-
hin tanıklığında yaptıkları katliamları ve zulümleri gizleyemeyecektir. 
Tarih, Korbaşılar Hareketi’ni ve onların onurlu neferlerini her zaman 
kahraman Türk evlatları olarak yazacak, böyle yâd edecektir.
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TÜRKISTAN’IN GÜR SESI:
MUSTAFA ÇOKAY VE FAALIYETLERI

1917 Rus İhtilali, muhtelif açılardan birçok sonucu olan tarihi bir 
olaydır. Bu olay bir kırılma noktası olduğu gibi birçok milletin kaderini 
etkileyen bir meseledir. Çarlık hâkimiyeti, zulüm ve sıkıntılarla anılan 
bir dönem olduğundan bu geçiş süreci dikkatle izlenmiştir. 

Çarlık rejiminin yıkılmasından sonra iktidarı ele geçiren, eşitlik 
ve özgürlük çığırtkanlıkları yapan Sovyet Dönemi’nin de sömürgeci 
zihniyeti çok geçmeden ortaya çıkmıştır. Etnik ve kültürel bölücülük 
faaliyetleri yürüten Sovyetler, Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın 
özgürlüklerini kısıtlamıştır. Bu kısıtlamalar, büyük Türk kavmini mil-
letlere bölmeye kadar gitmiştir. Türk kimliğini yaşatan “Türkistan” ke-
limesi dahi fiili olarak yasaklanmıştır. Tüm bunların manası açık, ama-
cı belli ve niyeti ortadadır. Türkistan coğrafyası baskı altına alınmış, 
kültürel bir emperyalizme maruz kalmış ve yapay bir etnik bölücülüğe 
uğramıştır. Tarihin bu devrini bilmek, bugünü yorumlamak için epey 
mühimdir. Elbette Türk milleti, Rusların bu baskılarına karşı muhte-
lif alanlarda farklı nitelikte mücadeleler vermiştir. Mitralyözlere karşı 
yalın kılıçla dövüşmek de bu mücadelenin bir parçasıdır, dünyanın her 
yerine bu zulmü ve haksızlığı duyurmak için yazılar yazmak da bu mü-
cadelenin bir parçasıdır. 

Ayberk AKIN
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Komünizm, fikri özgürlükleri kısıtlayan siyasal ve toplumsal bir 
ekonomik sistemdir. Türkistan’ın içinde bulunduğu bu durum da fikir 
adamlarını rahatsız edecek boyutlardadır. Avrupa’da eğitim görmüş bir-
kaç fikir adamı, vatanlarında olan bitenin tüm dünyaya duyurulması 
gerektiğini düşünmüştür. Bu düşünceyi, basın-yayın organlarının kul-
lanılması gerektiği düşüncesi desteklemiştir. Türkistan’ın bölünmesini 
engellemek için çabalayan bu aydın kesim, Afganistan topraklarından 
Avrupa’nın içlerine kadar fikri bir mücadele başlatmıştır. Bu mücade-
lenin karargâhı, güç merkezi ise Türkiye olmuştur. Hedef açık, plan ise 
bellidir. İstiklal için çalışan aydınlar, gizli yahut açık cemiyetler kura-
rak muhtelif alanlarda farklı isimlerde dergiler çıkartarak mücadelele-
rini başlatmışlardır. Bu mücadelenin net açıklaması ise şu şekildedir: 
“Türkistanlı aydınlar için 1917–1924 yılları ümit ve kaygı dolu geç-
miştir. Bu yıllarda Osman Hoca, Mustafa Çokay ve Zeki Velidi Togan’ın 
Türkistan içinde ve dışında yürüttükleri faaliyetlerin tamamı Türkis-
tan halkının bölünmesini engellemeye yönelik girişimlerdi. Bunun için; 
Türkistan’ın bağımsızlık talebini dünya kamuoyu ile paylaşmak, dünya-
nın değişik coğrafyalarında yaşayan Türkistanlı muhacirler arasındaki 
iletişimi sağlamak, ayrıca Türkistan Türklerinin birlik ve beraberliğine 
vurgu yaparak, bütünlüklerini sağlamaya çalıştılar.”1 

Bahsettiğimiz aydınların demirbaşlarından olan Mustafa Çokay 
ise tarihi ve siyasi açıdan ehemmiyet teşkil eden bir kişiliktir. Hayatı 
ve faaliyetleri konumuz olduğundan mütevellit yazımızın devamı da 
onunla şekillenecektir. 

1. Türkistan’ın Gür Sesi Mustafa Çokay 

1.1 Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Faaliyetleri

Kazakistan’ın Akmescid (günümüzde Kızılorda) şehrinde dünya-
ya gözlerini açmıştır. Bölgede yaygın olan Şokay soyadını aldığından 
Çokay olarak anılmaktadır. Babası, Kıpçak boyuna mensup Şaştı aşire-
tinin beyi Şokay, annesi Bahtlı Hanım’dır. 
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Çocukluğunda idarecilerin haksız uygulamalarına maruz kalan 
babasının ve yakınlarının çektiği sıkıntıları görmüş ve bunlarla büyü-
müştür. Kanunsuz davranışlara karşı hukuk mücadelesi verme amacıy-
la Petersburg Üniversitesinde hukuk bölümüne girmiştir. Hukuk bölü-
münde okuması, siyaset ile tanışmasına olanak sağlamıştır. Bu yıllarda 
siyasî faaliyetlere katılmıştır. I. Dünya Savaşı’nda işler kötü gittiği için 
Türkistanlı gençleri askere almak isteyen Rus hükûmetine karşı başla-
yan ve binlerce insanın ölümüne yol açan isyanın soruşturulmasında, 
sonrasında da meselenin parlamentoya taşınmasında önemli rol oyna-
mıştır. 1916 Kasım’ında Rusya Devlet Duması Müslüman Fraksiyonu 
Bürosu’na Türkistan temsilcisi seçilmiştir. 1917 Şubat İhtilâli ile çarlık 
yönetimi devrilince Türkistan’da yeni siyasî yönetimin şekillendirilme-
sinde aktif rol almak istemiş, umutlanarak yeni bir mücadeleye giriş-
miştir. Petersburg’dan ayrılıp Orenburg’da Kazak Kurultayı’na (Nisan 
1917) ve Taşkent’te Türkistan Müslümanları Kurultayı’na iştirak etmiş-
tir. Burada oluşturulan millî merkezin başkanlığına seçilmiştir.

İhtilal ile birlikte değişen dengeler, Türk milletine hareket alanı 
sağlamıştır. Bu hareket alanı sonucunda, 27 Kasım 1917 tarihinde Orta 
Asya Türk tarihinde ilk modern devlet yapılanması olarak değerlendi-
rilebilecek Türkistan Muhtariyeti ilân edilmiştir. Mustafa Çokay da ku-
rulan hükümette önce dış işlerinden sorumlu bakan olarak görev almış 
sonrasında da başbakan olarak görev yapmıştır. Bolşevik kuvvetlerinin 
baskı politikaları çerçevesinde hükûmet dağıtılmıştır. Baskı ve zulüm 
kelimelerini kendine şifre belleyen Ruslar tarafından, Mustafa Çokay 
hakkında ölüm kararı çıkartılmıştır. Bu kararın ardından önce Taşkent’e 
kaçmış ve burada bir evlilik yapmıştır. Taşkent’ten sonra Orenburg’a 
hareket eden Mustafa Çokay, burada Zeki Velidi Togan ile bir araya 
gelerek toplantılar yapmıştır. 

200 Rus demokratla birlikte tutuklandığı bir dönemde, hakkın-
da kurşuna dizilerek idam kararı çıkartılmıştır. Bu kararın uygulanması 
için bindirildiği trende ayaklanma çıkartarak kurtulmuştur. Faaliyetle-
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rine şehir şehir devam eden Çokay, tüm vilayetlerin düşman işgaline 
uğramasından sonra İstanbul’a gitmiştir. Mücadelesi için uygun ortamı 
yaratmaya çalışmış, birçok ülkede ve muhtelif vilayetlerde çalışmalar 
yapmıştır. Türkistan Millî Birliği Teşkilatı ile Avrupa’da ve Türkiye’de 
bir kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Tüm bu faaliyetlerin sonlanması-
na sebep olan hadise ise II. Dünya Savaşı olmuştur.

Mücadele içinde geçen hayatı, 27 Aralık 1941 tarihinde Alman 
makamlarınca tifüs sebebiyle, yakınlarına sorulduğunda ise zehirlen-
mesi hasebiyle son bulmuştur. Cenazesi Almanya’ya, Berlin Türk Şe-
hitliği’ne, defnedilmiştir. 

1.2 Mustafa Çokay’ın Fikirleri 

Öğrencilik yıllarından itibaren Türkçülük akımlarını benimse-
yen Mustafa Çokay’ın siyasî fikirlerinin oluşmasında Kazak Alaş Millî 
Hareketi’nin lideri A. Bökeyhanov’un büyük etkisi olmuştur. Yaşadığı 
coğrafyanın bağımsızlığına kavuşması, millî bir yönetim hâkimiyetin-
de bulunması gerektiğini savunmuştur. Bu savunmanın argümanlarını 
gençlik yaşlarından itibaren bulmuş ve oluşturmuştur. Siyasî bir Türk 
dünyası birlikteliği için şartlar ve zaman epey mühimdir. Kültürel bir-
liktelik için ise böyle bir ön koşul yoktur. Türk kültürü, Türk ayak izinin 
olduğu her coğrafyada yaşamalı ve yaşatılmalıdır. Bu düşünceleri ile 
bağımsızlık temelli bir mefkûreye vâkıf olan Çokay, mevzubahis gö-
rüşlerini makaleleriyle, dergileriyle tebliğ etmiştir. Yedi yüzden fazla 
makalesi, onlarca dergisi vardır. “Taşkent’te Birlik Tuvı (Kazakça) ve 
Ulug Türkistan (Özbekçe), Tiflis’te Na Rubeja (Rusça) ve Şafak (Türk-
çe), İstanbul’da Yeni Türkistan, Berlin’de Yaş Türkistan (Çağatayca) 
dergilerinin yayım hayatına başlamasına önemli katkıları olmuştur.” 
Bu dergilerin içinde “yüz on yedi” sayıya ulaşan ve Çokay’ın hayatında 
önemli yer tutan Yaş Türkistan dergisidir. Dergi, her alanda eğitici fikir 
yazıları barındıran, on yıl boyunca süreli yayımlanan bir eserdir. Ba-
ğımsızlık yolundaki etki ve alanı ise tartışılamaz derecede mühimdir. 2

2 https://islamansiklopedisi.org.tr/sokay-mustafa
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2. Türkistan’ın Bağımsızlığı İçin Çıkan Dergi: YAŞ TÜRKİS-
TAN 

Türkistan’ın bağımsızlığı için dünyanın birçok yerinde faaliyet-
lerde bulunan Mustafa Çokay rehberliğinde yayımlanan bir dergidir. 
On yıl boyunca yayın hayatına devam eden Yaş Türkistan, bilhassa kül-
türel meseleleri bunun yanında ekonomik, siyasi vb. hareketleri irdele-
yen bir mecmuadır. Yaş Türkistan’ı kısaca anlatmak gerekirse şu metin 
bizim işimize yarayacaktır: 

“Derginin ana konusu ilk sayısında, Türkistan bağımsızlığı ve 
Türkistan halkının kendi kendini idare etme hakkını kazanma yolunda 
mücadele olduğu3 belirtildi. Mücadelenin temelini ise siyaset, kültür 
ve dil sahalarındaki çalışmalar oluşturdu. Öncelikle Türk Dünyasın-
da kültür ve dil birliğinin sağlanması çok önemlidir. Türk kültürünün 
tüm Türk halklarının ortak kültürü olduğu bilincine varılmalıdır. Türk 
halkları birbirlerinin konuştuğunu ve yazdığını aracısız, tercümansız 
anlamalıdır. İstanbul’da çıkan bir gazete Semerkant’ta okunabilmelidir. 
Böylece Türk halkları arasındaki birlik ve kardeşlik duyguları pekişti-
rilebilir. Türk halklarının aralarındaki kültür ve dil birliği ideali, on-
ların(Türklerin) diğer halklardan soyutlandırılmasını gerektirmez. Ak-
sine bu birlikle beraber, kendileri gibi bağımsızlık mücadelesi içindeki 
diğer halklarla iş birliği sağlanmalıdır. Türk Halklarının kültür birliği, 
bir aile içinde bütünlüğün sağlanmasıyla eşdeğerdir. Bu bütünlüğün 
sağlanmasından sonra diğer halkalarla bağımsızlık konusunda ittifak 
edilmelidir. Bu Türkistan’ın bağımsızlığı için gereklidir.4  Bağımsızlığa 
kavuşmak isteyen Türkistanlılar için sadece öz yurdunu ve halkını sev-
mek yetmez, bizim Türkistan’ı ve Türklüğü başkalarına da sevdirmemiz 
gerekmektedir.5”

3 Mustafa Çokay, “Biznin Yol”, Yaş Türkistan, Berlin Aralık 1932, Sayı:1, ss.1-2.
4 Mustafa Çokay, “Dekabr(Aralık) Hatıraları”, Yaş Türkistan, Berlin Aralık 1932, Sayı:37, 
ss.1-6.
5 Mustafa Çokay, “Kazakistan’ın On Yıllıgıga”, Yaş Türkistan, Berlin, Ekim1930, Sayı:11, 
ss. 1-11.
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Edebî yönü çok az olan Yaş Türkistan’ın, siyasi bir dergi olduğu-
nu söylemek mümkündür. Yaklaşık olarak beş bin sayfalık bir külliyat-
tır. Bazı sayılar iki sayı halinde çıkarılmıştır. Ortalama kırk iki sayfa-
dan oluşan dergide, birçok sayının dış kapak kısmında abone şartlarına 
yer verilmiştir. Yaş Türkistan’ın kaç adet basılmış olduğuna dair net bir 
bilgi mevcut değildir. Birçok sayıda derginin içinde bulunduğu maddi 
yetersizlikler yüzünden sınırlı sayıda basıldığına ilişkin haberlere rast-
lanmaktadır. Dergide 1761 yazı bulunmaktadır. Bu yazıların önemli bir 
kısmı Batı Türkistan ile ilgili makale ve diğer yazılardan (duyuru, dü-
zeltme, haber, hatırlatma, kitap tanıtımı, mektup, rica, tebrik vesaire) 
oluşmaktadır. Diğer bir kısmı ise Doğu Türkistan, Kafkasya, İdil-Ural 
ve Kırım ile ilgili konuları içermektedir.

Yaş Türkistan’ın ilk sayısında, dergi idaresi tarafından yazılan 
“Bizniñ Yul,” adlı makalede kısa ve öz bir biçimde “Biz Türkistan is-
tiklalcileri, yurdumuzun bağımsızlığı ve kurtuluşu için kurulduk. Tür-
kistanlılara bundan başka yol yok, olamaz, olmasın. Biz buraya yur-
dumuzdaki Moskova Sovyet hükümranlığı zulmü altında bağımsızlık 
için atılan milyonlarca Türkistan Türklerinin az bir grubuyuz. Bizim 
sesimiz yurdumuzdaki güçlü figanın güçsüze bir yansımasıdır” şeklin-
de derginin amacı belirtilmiştir.6 Türk yurtlarında bağımsızlık meşalesi 
yakmayı hedefleyen dergi, amacından hiçbir şekilde sapma gösterme-
miştir. Dergi, her şeyden önce millî bilinci korumak ve millî birlikteliği 
sağlamak derdindedir. 

SONUÇ

Mustafa Çokay, fikir ve faaliyetleri baz alındığında tarihimiz açı-
sından mühim bir kişiliktir. Örnek alınması gereken yönleri, bilinmesi 
gereken düşünceleri mevcuttur. Türkistan’ın bağımsızlığını haykıran, 
bu uğurda yaşayan bir fikir adamıdır. Türkiye, onun için özel bir yere 
sahip olduğu gibi memleketimize yüklediği anlam da derindir. Çokay, 
Türkiye’ye verdiği değeri anlatmak için şu cümleyi kurmuştur: 
6 (Yaş Türkistan Başkarması, Dekabr 1929, s. 1-2.)
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“Her dış Türk’ün iki vatanı vardır; birincisi kendi anavatanı, 
ikincisi Türkiye’dir” 

Mustafa Çokay’ın inandığı değerler, savunduğu gerçekler bugün 
bizim de tavırlarımızın temeli, dik duruşumuzun dayanağıdır. Onun 
gibi fikir adamlarının inşa ettiği binalar ile Türklük aşkı harlanmakta, 
Turan ülküsüne her geçen gün bir adım daha yaklaşılmaktadır. 
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TÜRK COĞRAFYASI’NIN DÜŞMANI: 
KOMÜNIZM VE SOVYETLER

Sovyetler’in Gerçek Yüzü

Defaatle komünizmin maddeci bir düşünce sistemi üzerine otur-
tulduğu, dinlere karşı bir savaş içerisinde olduğu Türk aydınları tarafın-
dan belirtilmiştir. Oysa komünizm eşitlik naraları atarak zihinlere sanki 
birer kurtarıcı gibi nakşedilmeye çalışılıyor. Gerçekte öyle olmadığı 
birçok örneklerle mevcuttur. Tabi din düşmanlığının yanı sıra ırkçılık 
duyguları da ağır basan bir yapılanmaya dönüştürüldüğünü de kimse 
inkâr edemez. Oysa komünizm, faşizm, yani ırkçılığa karşı bir düşünce 
sistemidir. O halde komünizmin teorideki durumu ile pratikteki durumu 
birbirine uyuşmuyor demektir.

Türkistan coğrafyası, komünizm akımına Sovyet Rusya’nın te-
sirleri ile girdiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Sovyetler tarihine 
bakarak Türkistan coğrafyasındaki baskı, zulüm ve gözyaşı ile dolu dö-
nemler anlaşılacaktır. 

Ahmet Serdar AYDIN

 “Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü, Türk Hükümeti'nin ilk 
gayesi halka hürriyet ve saadet verme, askerlerimize olduğu kadar, 

sivil halkımıza da iyi bakmaktır.”

M. Kemal ATATÜRK
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Doğuş ve İlk Katliam

Çarlık Rusya savaştan savaşa koşmuş bu nedenden ötürü elinde-
ki tüm kaynakları bitirmişti. Halkta huzursuzluk başlayınca Rusya’da 
Sosyal Demokratlar güç kazanmıştı. Bu sıralarda «Fakir Edebiyatı» 
dönemine de girilmişti. Sosyal Demokratlar 1905 Rus Devrimini ger-
çekleştirmiş ancak başarısız olmuşlardı. Bu esnada kendi aralarında 
ayrılıklara düşen Sosyal Demokratlar şu şekilde anılmaya başlandı: 
Bolşevikler, Menşevikler... Bolşevikler daha saldırıcıdırlar. Sözcük 
anlamı itibariyle Bolşevik, Rusça çoğunluk demektir. Bu grup Lenin 
yandaşlarını yanında toplamıştır. Menşevikler ise daha sakindirler. Söz-
cük anlamı itibariyle Menşevik, azınlık demektir. Daha sonraki zaman-
larda, yani asıl ihtilal olan Ekim Devrimi gerçekleştiğinde Bolşevikler 
kendilerini katletmeye başlayacak ve Menşevikler’i yok etme işlerine 
girişeceklerdi. Bu sırada birçok Menşevik ise, Bolşevikler’in safına ka-
tılacaktı.

Tekrar Çarlık Rusya’ya dönecek olursak özellikle Birinci Cihan 
Harbi’nde tüm güçlerini kullanmış, Osmanlı topraklarını İttifak Devlet-
leri ile paylaşmaya yaklaştığı esnada daha önceleri çatışma içerisinde 
oldukları Sosyal Demokratların ihtilali ile yıkılmışlardır. Yıl 1917’dir. 
Halk kimlere destek verdiğini bilmeden, Komünist yönetimin Çar’la-
rın eziyetini yok edip, refahı getireceği düşüncesi ile dolup taşmaya 
başladı. Ancak umduklarını bulamamış olan halk yeni rejime de isyan 
etmeye başlamıştı. Öncelikle azınlıkların isyanları baş gösterdi. Durum 
büyümeye başlayınca Sosyal Demokratların şiddetli müdahaleleriyle 
karşılaştılar. Ölümü gören halk dişini sıkmaya devam etti. 

Müslüman Türkler’in Durumu

Sosyal Demokratlara Müslüman Türkler de destek veriyordu. 
Çünkü yeni rejim dinlerini serbestçe yaşamalarına izin veriyordu. Oysa 
Sosyal Demokratların da farkında olduğu üzere Müslüman Türkler, 
Çar’ların baskıları yüzünden dinlerini yaşamaları konusunda geri kal-
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mışlardı. Onların dinlerini yaşama konusunda sıkıntılar çekeceklerinin 
bilincindeydiler. Ve yeni rejim kendini gösterdi. Nitekim Müslüman 
Türkleri ayırmak için aralarına fitne tohumları serpiştirmeye dahi baş-
lanmıştı. Öyle ki Türkler birer birer İstiklal istemeye başladı. Tüm Müs-
lüman halka İstiklal verildi. 27 Müslüman halk istiklal aldı. 16 Devlet 
kuruldu. 16 ayrı devletin altısı tam bağımsızlık alırken, kalan onuna 
muhtarlık verdiler. Bağımsız olanların sonuna “SSC” yani Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti, Muhtarlık olanların sonuna “MSSC” yani Muhtar 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ekini taşımaları zorunluydu. Nitekim bu 
devletlerin çoğu milyondan az nüfusluydu. Bunlar bir sallantı ile yı-
kılabilecek devletlerdi. Aralarına soktukları fitne tohumları sayesinde 
birleşmeleri imkânsız hale getirilmek isteniyordu. İlk olarak bunlarla 
araları bozulan Türkler ilerleyen zamanda birbirlerinden daha çok ay-
rılmaya başladı. Bunun nedeni ise komünist rejimin özellikle dil üze-
rindeki türlü oyunlarıydı. 

Gelişim ve Gerilim

İlerleyen zamanlarda Lenin’in iktisadi teşebbüsleri daha olumlu 
neticeler vermeye başladı. Özellikle zirai alanda ki gelişim yıllarca aç 
olan ve yemekten başka bir şey düşünmeyen halkı memnun etti. Bu 
sayede Sosyal Demokratlar halkın desteğini tekrar arkalarında görmeye 
başladılar. Geri bir devlet durumunda olan Sovyetler, askeri alanda güç-
lüydü. Kızıl Ordu ile Sovyet topraklarının tamamına hükmediyordu. 
Sovyetler, halkın desteğini de aldığı için artık içeride katı yasalar uygu-
lamaya başlamıştı. Halk yarı tok karnın verdiği mutlulukla sesini çıkart-
mıyor, komünist rejim ise içeriye sert, dışarıya yumuşak davranıyordu. 
Öyle ki Lenin, Atatürk’e bir denizaltı dahi hediye etmişti. İçeriye sert 
davranan rejim, 1922 yılında gerçek yüzünü göstermeye başladı.  Mad-
deci düşünceli komünistler dini öğretimi yasakladılar. Eğitime devam 
eden Müslüman din adamlarını yok etmek için 1927 yılında harekete 
geçildi. Lenin’in yerini Stalin almıştı. Ve Stalin daha saldırgandı. Stalin 
göreve başladığında artık hizaya gelmiş bir halk vardı. Bu durumu din-
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lere saldırarak değerlendirdi. Binlerce camiyi kapattı. Sadece Türkistan 
Başkır ve Kafkasya’da kapatılan camilerin sayısı 25 bin civarındaydı.

Tam Hürriyet Değil, Tam Ayrılık

Artık azınlık olan Türk devletleri Rusya’nın eline düşmüş. Yakıl-
mış, yıkılmıştı. Birbirleri ile bağları koparılmıştı. On üç ayrı Kiril alfa-
besi Türklerin yeni alfabesi olmuş, bağlarını kopartmak, birbirlerinden 
haber almalarını engellemek için yazı alanında darbeler vurulmuştu. 
Daha önceleri ise radyolar kısıtlatıldı. Tek bir istasyon dinlenme zorun-
luluğu getirildi. Gazeteler sansüre tabi tutuldu. Komünist partisine ka-
yıtlı olmayanların gazete ve mecmua çıkarması yasaklandı. Böylelikle 
dışarıdan haber almanın yanı sıra, içeriden de irtibatlar sadece Komü-
nist rejimin istekleri doğrultusunda sağlandı. 

Zekice Bir Manevra

Aradan neredeyse on yıl geçmişti. Bu süre zarfında tüm din 
adamları ya katledilmiş ya da komünist oyunlarıyla yoldan çıkartılmış 
ve Sovyetlerin uşağı durumunda esir halde tutulmuşlardı. Din adamla-
rının katledildiği bölgelerdeki Türkler bir bir sürülmüştü. Zaten parça 
parça olan devletler aralarına nifak tohumları ekilmişti. Bu tohumların 
en çok kullanılanı ve en tesirlisi mezhep ayrımları olmuştu. Dini iba-
detin yasak olduğu bölgelerde, mezhepçilik serbest bırakılmıştı. Bu on 
yılın sonunda, yani 1936’da dini hürriyet tanınmıştı. Bu durum 1936 
Rus anayasasında bütün dinlerin ibadet hürriyeti teminat altına alına-
rak resmiyete bindirilmişti. Ancak yıllar boyunca din adamları katle-
dilmiş ve ibadet hürriyetleri ellerinden alınmış olan Müslüman Türkler 
neredeyse dini yaşayışı unutmuş durumdalardı. Daha önceleri de Çarlık 
baskılarıyla dinini yaşayamayan Müslümanlar, yine büyük bir sevinç 
buhranına kapılsa da neler yapacaklarından bi haberlerdi. 

Üç yıl sonra Adolf Hitler’in tanklarıyla İkinci Cihan Harbi’ni 
başlatması, Komünist rejimin neden din hürriyeti tanıdığını açıkça belli 
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etmişti. Bu zekice manevra sayesinde Batı’da Almanlarla savaşılırken, 
Doğu’da bir isyana mahal verilmemiş olunacaktı. Ancak dinsiz Sov-
yetlerin mücadeleleri bir sonuç vermeyip 1942’de Alman ordusu Mos-
kova’ya yaklaşınca daha önceleri esir tuttukları din adamlarını bırakıp 
mücadele etmek için Müslüman ve Hristiyan halkları örgütlemelerini 
emretmişti. Daha sonra dört bir yandan saldırıya uğrayan Alman Ordu-
su savaşı kaybetmişti. 

Güçlü Sovyet, Güçsüz Halk

Özellikle Sovyetler Doğu cephesinde kaybetmek üzereyken 27 
milyon askerinin yok olduğu bir mücadele vermiş ve Almanya toprak-
larına kadar girmişti. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan Almanya’nın, 
Doğu bölgesi Sovyetlerin ellerine geçmişti. Genel olarak Sovyetler Av-
rupa’yı işgal etmiş, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, 
Romanya ve Doğu Almanya’da Sovyet yanlısı komünist kukla devlet-
ler kurulmuştu. 

Ballandıra ballandıra anlatılan Sovyet gücü ise eksik anlatılan bir 
öykü olmakla beraber safsatalarla doludur. Sonuç olarak Doğu Cephe-
sini kazanan Sovyetler, modern sanayide geriydiler. İkinci Cihan Harbi 
ile girilen Alman topraklarındaki Alman fabrikalarını sökmüş ve kendi 
topraklarına taşımışlardı. Yanı sıra Alman bilim insanlarını bu fabrika-
larda zorla çalıştırmış ve büyük bir ilerleme kaydedilmişti. Bu ilerleme 
sayesinde Komünist devletin Marx’ın teorisine zıt olarak sadece devleti 
büyülttüğünü, halkı ise açlık ve ölümlerle baş başa bıraktığını görüyo-
ruz. Bu sayede Marx tıpkı komünist ihtilalinin en ileri sanayi devletle-
rinde doğacağı teorisinde olduğu gibi yanılmıştır. Sonuçta Çarlık batık 
bir devletti. Ve ihtilal sanayinin gelişmiş olduğu devlette değil, batık, 
fakir, ezilen bir halkın olduğu devlette kendini göstermişti. 

Stalin dönemine devam edersek, Stalin’in sonu komünistler için 
hiç de iç açıcı olmamıştı. Stalin, Yirminci Komünist Kongresinden 
sonra vatan haini ilan edildi. Nedeni yüzbinlerce insanın katledilmesi, 
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savaşı kötü yönettiği için milyonlarca insanın ölümüne neden olmasıy-
dı. Öyle ki naaşı Lenin’in yanından 1961’de alınarak Kremlin Duvarı 
Mezarlığı’na defnedilmişti. 

Sovyetlerin Sonu

Sovyetler büyümüşken halk ezilmişti. Yanı sıra nerede bir isyan 
varsa ölümler orada oluyordu. Müslüman Türk Devletleri dinlerinden 
habersiz ve benliklerinden yoksun kalmıştı. Türk olduklarını unutmuş 
ve Rus olduklarına inanmışlardı. Sovyetler bu asimilasyonu başarıyla 
sonuçlandırmışlardı. Sovyetler ekonomisini geliştirirken birçok hata 
yapmıştı. Bu hataların başında batı bloğu ile girdiği silahlanma yarışı 
gelmekteydi. Öyle ki 1980’in sonuna gelindiğinde, Sovyetlerin bu ya-
rışı kaybettiği artık açıktı. Bu kaybın bedeli ise ekonomide büyük ve 
tamiri neredeyse imkânsız yaralar olmuştu. Sovyetlerin Başına Geçen 
Mihail Gorbaçov ekonomiyi düzeltmek ve halkları elinde tutmak için 
daha esnek yönetim şekilleri denedi. Ancak bu durum tüm farklı görüş-
leri rahatlattı. Baskının olmadığı, liberal görüşlerin açıkça dile getirile-
bildiği bir Sovyetlerde, durumun eski baskıcı tutuma dönülmesi gerek-
tiğini düşünen bazı generaller ve Politik Büro üyeleri darbe girişiminde 
bulundu. Bastırılan bu darbe girişimi birkaç ay içerisinde Sovyetlerin 
dağılmasını sağladı. İşin ilginç tarafı burjuvaların olmaması gereken 
komünist sistemde, Sovyetlerin dağılması ile birlikte birçok petrol zen-
gini kişilerin çıkmasıdır. Demek ki Sovyetler yıllarca komünizme aykı-
rı olan ve sistemin savaş içinde olduğu burjuvaları beslemişti. Halk ise 
her zamanki gibi sefalet içindeydi. 

Sovyetlerin dağılması ile şükürler olsun ki Müslüman Türk Dev-
letleri bir bir benliklerine dönmeye başlamıştır. En bariz örneği 2009 
yılında kurulan Türk Konseyi’dir. Yanı sıra Kazakistan Meclisi’nde, 
Rusça konuşmak yasaklanmıştır. 
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Diğer Komünist Devletlere Kısa Bir Bakış

Çin Halk Cumhuriyeti:

Çin Halk Cumhuriyeti, 1949’dan bu yana komünizmi benimse-
miştir. Ve günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkeleri sıralamasındadır. 
Ancak bunun nedeni komünizm değil, aksine komünizmin dışına çık-
masıdır. Dıng Şiaoping, 1978’de ülkenin dışa açılımını dünyaya ilan 
etmişti. Böylelikle Çin daha öncelerde gelişimini sağlayamazken, kapi-
talizm kervanına katılarak büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak Kızıl 
Sovyetlerin acımasız tutumunu Çin devralmıştır. Öyle ki Sincan Özerk 
bölgesinde 30 milyon Müslüman Türk’e dini ve milli değerlerini yaşa-
ma şansı verilmiyor, 3 milyon Türk toplama kamplarında eziyet görü-
yor, katlediliyor ve asimile edilmeye çalışılıyor. 

Laos: 

Laos, 1975’te komünizm ile yönetilmeye başlanmıştır. Dün-
yanın en geri ülkelerindendir. Durumu düzeltemeyen Laos yönetimi 
1981’de birinci beş yıllık kalkınma planını devreye sokmuş, gerekli ve-
rimi alamamıştır. Nitekim Laos’da komünizmin gereklerini çiğneyerek 
1988’de bazı özel mülkiyetlere izin vermiş, 2013 yılında Dünya Ticaret 
Örgütü’ne katılmıştır. 

Küba:

Belki eski dönemden, yeni döneme kadar komünizmin gerekle-
rini yerine getirebilen iki devletten birisi olan Küba, 1959’daki devrim 
sayesinde komünizm ile yönetilmeye başlanmıştır. Sovyetler ile ya-
kın ilişkiler kuran Küba, Sovyetler dağılana kadar refahını korumuştu. 
Öyle ki Sovyetlerde, füzelerini Küba üzerine yerleştirmiş ve yeni bir 
Dünya savaşının başlamasına ramak kalmıştı. Ancak dayanakları olan 
Sovyetler yıkılınca bundan fazlasıyla etkilenmişti. Açlıklar başlamış, 
kapitalist ülkelerin baskıları artmıştı. Ayrıca günümüzde Küba’nın sağ-
lık sektöründe geliştiği söylentileri doğruyu yansıtmamaktadır.
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Kuzey Kore:

Kuzey Kore, 1948 yılında, Sovyetlerin desteği sayesinde komü-
nizm ile yönetilmeye başlamıştı. Komünizmin gereğini yerine getiren 
bir diğer ülkedir. Kan, ölüm, zulüm, açlık...

Kuzey Kore kendisini komünist bir devlet olarak kabul etmez. 
Kendi komünizm markası ile yönetildiğini söyler. Kim ailesi tarafın-
dan yönetilen Kuzey Kore tamamen askeri alanda kendini geliştirmiştir. 
Halkı, Kim ailesini kutsal saymaya zorlamıştır. Her komünist yönetim-
de olduğu gibi diktatörlük vardır. Öyle ki ekonomisi de zayıf olan Ku-
zey Kore, 221 Dünya ülkesi arasında Dünya’nın en zengin 119’uncu 
ülkesidir. Nükleer silahlarının olmasının yanı sıra, bunları test edecek 
yeterli ekonomiye sahip değildir. 

Vietnam:

1976’da Vietnam’ın ayrı olan iki parçası birleşmiş ve komünizm-
le yönetilmiştir. Ancak Vietnam’da çok geçmeden kapitalist devletler 
gibi dışa açılıma başlamıştır. Kişi başına GSMH’ye göre ülkelerin lis-
tesine bakıldığında Vietnam 180 ülke arasından 143’üncü sırada yer 
alıyor. Vietnam, ekonomisi zayıf ülkeler listesinde yer almaktadır.

Hiçbir koşulda uygulanması mümkün olmayan komünist sistem, 
örneklerle de ortaya koyulduğu üzere kan, ölüm, zulüm, açlık dışında 
bir getiri(!) sağlamamaktadır. Özünde bir Türk-İslam düşmanlığı barın-
dıran komünizm Sovyetler döneminde Türkistan coğrafyasında uygula-
nan vahşet ve asimilasyon çalışmaları ile aslında söylenenlerin tam zıd-
dı olduğu açıktır. Türk Dünyası’nın kanayan yaraları Sovyetler ve diğer 
komünist devletlerin ellerinden açılmıştır. Hocalı Soykırımı, Karaçay 
Sürgünü, yıllardır süren Doğu Türkistan Soykırımı, 20 Yanvar Katliamı 
ve daha niceleri komünist sistemin doğrudan ve dolaylı yoldan Türk 
Dünyası’na açtığı yaraların delilidir.

Bu yazı vesilesi ile Sovyetlerin ve diğer tüm komünist sistemli 
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devletlerin zulümlerine maruz kalarak şehit olan tüm soydaşlarımızı 
rahmetle yâd ediyor, halen devam etmekte olan zulümlerin acısına or-
tak olarak Yüce Allah’tan bu zulümlerin sorumlularını helak etmesini 
diliyorum.
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BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 
TÜRK DÜNYASI

Türk milliyetçiliği ve milliyetçilik hareketi kavramsal olarak ya-
kın tarihte ortaya çıksa da manevi anlamda tarih boyunca taşınan bir 
duygudur. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’nin zeminini hazırlayan, Osmanlı’nın son dönemlerindeki tek çıkış 
kapısı olan mefkuredir. 

Bahsettiğimiz dönemlerin tümü, bugün ideallerimizi ve fikri ze-
minimizi oluşturan süreçlerdir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliği, muhte-
lif ideolojiler gibi masa başında yazılmamış, tozpembe rüyalara konu 
olmamıştır. Mefkuremiz hem sahada hem de tarihin her safhasında 
yaşamış ve yaşatılmıştır. Türk milliyetçiliğini diğer fikirlerden ayıran 
ve özel kılan da budur. Bugün savunduğumuz ilkelerin, inandığımız 
gerçeklerin tarih tarafından tescilli oluşu da bizim için ehemmiyet teş-
kil eden bir meseledir. Vakti zamanında dünyayı kasıp kavuran, dalga 
dalga çeşitli coğrafyalara yayılan ideolojilerin isimleri bugün duyulmaz 
ve anılmaz olmuştur. Ancak yıllardır mefkurelerin her türlüsüyle müca-
dele eden Türk milliyetçiliği hâlâ ayaktadır ve gözünü ufka dikmiş bir 
şekilde ilkelerine bağlıdır. 

Tanzimat döneminden İttihat ve Terakki’ye, cumhuriyetin kuruluş 
aşamasından devletin geleneklerine uzanan geniş bir süreçte, bir başka 

Deniz GÜZELAY



78  Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Dünyası

deyişe tarih boyunca Türkçülük hareketlerine rastlamak mümkündür. 
İnsanlarımızın içinde bulunan bu aidiyet duygusu aslında soyumuzun 
karakteristik bir özelliğidir. Manevi bakımdan bu denli güçlü olan mef-
kuremizin bugün geniş kitlelere hitap ediyor olmasının en önemli se-
beplerinden biri buyken bir diğeri de siyasallaşmasıdır. 

1. Başbuğ Alparslan Türkeş Özelinde Türk Kimliği ve Türk 
Milliyetçiliği Anlayışı

1.1 3 Mayıs 1944 Özelinde Yakın Tarihte Türk Milliyetçiliği 

Türk milliyetçiliği her şeyden evvel milletimizin refahını ve 
devletimizin bekasını savunmaktadır. Gayesi ve temeli sebebiyle güç-
lü olan mefkuremiz, günümüzde de aynı temellerin üzerinde dimdik 
ayaktadır. Milliyetçiliğin bugünlere bu kadar güçlü gelmiş olmasının en 
temel sebeplerinden biri de tarihin süzgecinden geçmiş olması ve türlü 
engellere maruz kalmasıdır. Yılmayan ve yıkılmayan dava adamlarının 
savunduğu milliyetçilik anlayışı, kendisine vurulan her prangadan kur-
tulmuştur. 

Bahsettiğimiz engellerden biri, herkesin malumu olan, 3 Mayıs 
1944 Irkçılık ve Turancılık davasıdır. Türk milletinin istiklal ve istik-
baline mâni olacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasına ve gele-
ceğine ket vuracak olan fikirlere karşı mücadele yürüten Türk milliyet-
çıleri, Irkçılık ve Turancılık davsı ile sindirilmeye çalışılmıştır. Birçok 
milliyetçi fikir adamının yargılandığı dava, nihayetinde Türk milliyet-
çiliği adına bir kilometre taşı olmuştur. Başbuğumuz Alparslan Türkeş 
de bu davada yargılananlar arasındadır. Çok işkence görmüş ve birçok 
acı çekmiştir. Milliyetçilik için çektiği her sıkıntı, onun davasına olan 
inancının da bir göstergesi olmuştur. O döneme dair şu sözüyle de duy-
gularını açık bir şekilde ifade etmiştir: “Hücrenin rutubeti, ışıksızlık, 
güneş yüzü görememek, bir şey okuyamamak, atalet beni yıpratmıştı.”1 

1 Müftüolu, 1977 : 95
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Yaşanan tüm bu hadiseler Başbuğumuzun gelecek planlarını etki-
lemiş, yeni kararlar almasını sağlamıştır. Devlet nezdinde ve millet hu-
zurunda, resmî bir zeminde milliyetçilik propagandası yapmanın elzem 
olduğu da burada anlaşılmıştır. 

1.2 Başbuğ Alparslan Türkeş’in Tanımıyla Türk Milliyetçiliği 
ve Türk Milliyetçiliğinin Siyasallaşması

Bu devleti kuran fikir sisteminin yine bu devleti yöneten kadrola-
rı yetiştirmesi şarttır. Bu yüzden siyasallaşmak ve demokratik ortamda 
kendimize yer açmamız gerekmiştir. Mefkuremizin bu atılımını gerçek-
leştiren, Türk milletini siyasallaşmış bir milliyetçilik anlayışı ile buluş-
turan da Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendidir. Hayatını adadığı 
mefkuremizi şu ifadelerle tanımlamış ve anlatmıştır:

 “Türk milliyetçiliğini Türk milletine, kültürüne, devletine, sevgi, 
bağlılık ve hizmet ülküsü olarak tanıyoruz. Bu bağlamdan bütün mil-
liyetçi dernekleri desteklemek ve geliştirmek kararındayız. Millî ülkü 
ve millî kültürün ihyasının ele alınması gereken en büyük dâva olarak 
görüyoruz. Türkiye halkının refah ve mutluluğunu, kişi, zümre, sınıf ve 
parti çıkarlarının üstünde görüyoruz.2” “Milliyetçilik, Türk Milletine 
karşı beslenen derin sevginin ifadesidir…… Biz; Türk Milletine men-
sup olduğumuza göre, bu milletin içinden çıkmış insanlar olduğumuza 
göre, elbette ki kendi milletimize karşı derin bir bağla bağlı olacağız 
ve bu milletin yükselmesi için bu milletin haklarının daima her çeşit 
tesirlerden uzak, her şeyin üstünde bulundurulması için çalışmayı gö-
rev tanıyacağız. İşte bu sebeplerden dolayı bizim milliyetçiliğimiz, Türk 
milletine karşı duyulan derin, köklü bir sevgi ve Türk Milletinin içinde 
bulunduğu müşkül durumdan bir an önce, en modern, en ilmi metotlar-
la çıkarılarak, en kısa yoldan modern uygarlığın en ön safına geçiril-
mesini sağlama duygusundan, kuvvet alır. Milliyetçiliğimiz başkalarına 
karşı kin, garez duygularıyla beslenmez. Demek ki Türk Milliyetçiliği, 
2 5CKMP 1965 Seçim Bildirisi, Ankara 1965, s. 11; MHP Memleket ve Dünya Hadiseleri, 1969 
Seçim Bildirisi, Ankara 1969, s. 12
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Türk Milletine karşı duyulan derin sevgi, bağlılık ve onu güç durumdan 
kurtarıp kuvvetli, her çeşit korkudan, baskıdan uzak, şerefiyle yaşayan, 
müreffeh, mutlu ve modern uygarlıkta en ön safa geçmiş bir hale ge-
tirmek isteği ve bu isteğin yarattığı duygudur. Birinci prensibimiz olan 
Milliyetçiliğimizin özet olarak tarifi ve izahı budur.” “Milliyetçiyiz, 
Türkçüyüz. Neden Türkçüyüz? Çünkü milletimiz Türk milletidir. Türk-
çülük ne demektir? Türkçülük Türk milletinin hayatının her safhasın-
da, yapacağı her şeyin Türk ruhuna, Türk geleneğine uygun olması ve 
Türk’e yararlı olması amacının, fikrinin ön planda tutulmasıdır. Türkçe 
konuşacağız, Türkçeyi daima her şeyin üstünde tutacağız. Yapılacak 
her işte Türklük ruhuna, Türkün özelliğine uygun ve Türk milletine ya-
rarlı olması şartını göz önünden kaçırmayacağız. Türkçülüğün de kı-
saca tarifi budur. Birinci prensibimiz olarak aldığımız Milliyetçilik ve 
Türkçülük, kısaca yaptığımız bu izah ve tarifle işte bu şekilde ortaya 
konmuş oluyor.3” 

Türk milliyetçiliği fikri, birinci ağızdan bu şekilde tanımlanmış-
tır. Fikirlerimizin temelinde bulunan Türklüğe ve Türk’e olan bu aidiyet 
duygusu, muhtelif çevreler tarafından ırkçılığa ve insan ayrımcılığına 
yorulsa da Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in bu meselede de bakışı şu 
şekildedir: “Kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan ve kendisini 
samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türk’tür.4” 
Yine çeşitli çevreler tarafından farklı şekilde yorumlanan, İslam dininin 
milliyetçilik fikir sistemine dahil edilmesi hususunda da muhtelif sesle-
rin olduğu bilinmektedir. Türlü eleştiri ve yorumların yapılmasına konu 
olan Türk-İslam ülküsü özelindeki tavır, 1977 seçim bildirgemizde açık 
ve net ifadelerle kamuoyuna duyurulmuştur. Türklük gurur ve şuuru ile 
İslam ahlak ve faziletini yaşamak ek olarak da yaşatmak bir karakter 
hâline gelmiştir. Seyyid Ahmet Arvasi Hoca’nın da İslam konusunda 
görüşleri mevcuttur. “Türk-İslam kültürüne, Türk-İslam medeniyetine, 

3 Alparslan Türkeş, Dokuz Işık, s. 7.
4 Alparslan Türkeş, Dokuz Işık, CKMP Eminönü İlçe Teşkilatı Yayını, Sulhi Garan Matbaası, 
İstanbul 1967, s. 6.
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Türk-İslam Ülküsüne bağlı Türklük şuur ve vakarına, İslam iman, aşk, 
ahlak ve aksiyonuna sahip, Türklüğü bedeni, İslamiyet’i ruhu bilen, 
milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak 
için çırpınan, Dünya Türklüğünün, İslam dünyasının ve bütün mazlum 
milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmek5” gayesinde 
olunduğunu ifade etmiş ve mefkuremize yöneltilen tenkit ve yorumları 
bertaraf etmiştir. 

Türk milliyetçiliği, eleştiri aldığı her cephede savunmasını ver-
miş ve temellerini sağlamlaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
muasır medeniyetler seviyesine gelmesi, ekonomik-siyasi vb. her alan-
da kalkınma ve gelişme göstermesi öncelikli gayemizdir. Bu hedeflerin 
ciddiyeti ve ehemmiyeti yine Başbuğumuz tarafından şu sözlerle açık-
lanmış ve anlatılmıştır: “Biz ülkücülüğümüzde daima realist olmayı ve 
girişilecek faaliyetlerde Türkiye’yi hiçbir zaman tehlikelere, risklere, 
maceralara sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmayı esas kabul 
ederiz. Ülkücülüğümüz bir macera fikri değildir. Ülkücülüğümüz Türk 
Milletinin en kısa yoldan, en kısa zamanda modern uygarlığın en üst 
kademesine yükseltilmesi, müreffeh, mutlu bir hayata erdirilmesi, ken-
di gücüyle ayakta durabilecek bir hale getirilmesi ve her çeşit korku-
dan, baskıdan uzak olarak, hür, müstakil yaşaması ülküsüdür. Bu ülkü 
aynı zamanda Türk olan herkese karşı ilgi ve sevgi göstermeyi, onların 
mutluluğunu dilemeyi ve onların mutluluğunu, Türkiye’yi risklere, teh-
likelere maruz bırakmadan, bırakmaksızın, bırakmamak şartıyla sağ-
lamaya çalışmayı içine alan bir ülkücülüktür.6”Türkiye’nin yükselişi 
hem mazlum milletlerin umudu hem de Türk kavminin hafızalarında 
yer edinen ve gelecek planlarını süsleyen Turan ülküsünün gerçekleşme 
ihtimali olacaktır.

Türk kavminin gelecek planlarını süsleyen, tarihin defalarca kez 
tanık olduğu Turan ülküsü de Türk milliyetçiliğinin üzerinde yükseldiği 

5 S. Ahmet Arvasi, Türk -İslam Ülküsü, Burak Yayınevi, İstanbul 1994, s. 7-8
6 Alparslan Türkeş, Dokuz Işık, s. 9-10.
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ve hedef belirlediği bir meseledir. Kurumsallaşan Türk milliyetçiliği, 
siyasi ortama göre de şekillendirerek faaliyetlerine ara vermeden de-
vam etmiştir. Türk dünyası, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in üzerinde 
durduğu ve girişimlerde bulunduğu bir sahadır. 

2. Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Dünyası’na Bakışı 

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in Türk dünyası için faaliyetleri 
ve girişimleri mevcuttur. Ancak daha iyi tahlil etmek için tasnif yapmak 
da faydalı olacaktır. Turan ülküsü uzun soluklu bir planlama, adım adım 
ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç için devletler arası iyi ilişkiler, diplo-
matik görüşmeler ve çeşitli sahalarda iş birliği için adımlar atılmalıdır. 
Bu bağlamda hem MÇP hem de MHP siyasi olarak girişimlerde bulun-
muştur. Başbuğumuzun kurduğu iki parti, onun ilkelerini ve görüşlerini 
yansıtan partilerdir. Dolayısıyla MHP ve MÇP özelinde Türk dünyası 
için atılan adımlar Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından tertip edil-
miş ve fikri zemine oturtulmuştur. Siyasi hareket alanı kazanılmadan 
önce de devam eden çalışmalar, meşru zemine oturulduğu zaman po-
litika hâline gelmiştir. Hâlâ devam eden ve Azerbaycan’ın haklı mü-
cadelesi olan Karabağ meselesinde, Kıbrıs’ın bağımsızlığı hususunda 
ve Türkistan coğrafyasında Rus baskısı altında kalan Türkler hakkında 
birçok politika üretilmiş ve yakından ilgilenilmiştir. Turan ülküsünün 
manası ve kapsamı da yine bizzat Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından 
özetlenmiştir. Ancak birkaç cümleyle anlattığımız bu işler, Türk mil-
liyetçiliği adına çokça meselelerdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Sovyetler Birliği’nin akıbeti hakkındaki düşüncesi hepimizin 
malumudur, yine aynı mevzuda SSCB’nin yıkılacağını öngörenlerden 
biri de Başbuğ Alparslan Türkeş’tir. Geniş bir sahaya yayılan fikirlerin, 
coğrafyalar üstü bir idealin tanımını yaparken de adım adım gitmek 
yerinde olacaktır. 

2.1 Başbuğ Alparslan Türkeş ve Turan Ülküsü
Türk milliyetçiliği, idealleri büyük bir fikir sistemidir. Bu ideal-

ler, aynı zamanda davaya inanmış her ülkücünün de hedefidir. Dola-



83 Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Deniz GÜZELAY

yısıyla bir gün gerçek olacağına inandığımız, bu uğurda yaşadığımız 
Turan ülküsü de bunlardan biridir. Başbuğ Alparslan Türkeş nezdinde 
tanımı ise “Turancılık: Turan asıllı bütün milletlerin, kavimlerin bir 
devlet, bir bayrak altında birleşmesi fikridir. Bu fikir Macarlar, Finler 
ve Mişer Türkleri tarafından ortaya atıldı. İlmî anlamda Turancılık bu-
dur. Halk dilinde ise Azerî, Kerkük, İran, Kırım, Türkistan Türklerinin 
birleşmesidir.” şeklindedir.  

Turan, hayalperestlik ile tenkit edilemeyecek kadar güçlü, im-
kânsızlık ile sınırlandırılamayacak kadar olasıdır. Bu hakikat hakkında 
Başbuğumuz da şunları söylemiştir: “… Türk Birliği ülküsü, yeryüzün-
deki bütün Türklerin bir millet ve devlet hâlinde, bir bayrak altında 
toplanması ülküsüdür. Bunun tahakkuku, bazı kimselere ilk bakışta im-
kânsız gibi görünebilir. Birçok kimseler bunu zararlı bir hayâl (ütopi) 
olarak da vasıflandırabilir. Fakat unutmamak lâzımdır ki, her hakikat 
önce hayâl ile başlar. Yine hatırlamak gerektir ki 1919 yılında hür ve 
müstakil bir Türkiye kurmak için Anadolu’da dünyanın galiplerine kar-
şı savaşa girişmek de çılgınlık ve hayâl diye vasıflandırılmıştı. Fakat 
inanmış ve kendilerini bir ülküye vermiş olanlar, yurdu kurtarmaya ve 
müstakil bir Türkiye meydana getirmeye muvaffak oldular. Türk Birli-
ği de sistemli çalışmak, fırsat kollamak ve her şeyden önce Türkiye’yi 
korumak ve yükseltmeğe çalışmak suretiyle bir gün elbet hakikât ola-
caktır…” 

Türk izinin bulunduğu her coğrafya, Türk adının duyulduğu her 
toprak bizim için yurdumuz kadar değerli ve özeldir. Türk milliyetçileri 
olarak inancımızda ve gayelerimizde en ufak bir noksanlık yoktur. Çün-
kü Türk milliyetçilerinin bugünkü tavrı, Başbuğumuzun dün söyledik-
leri ile aynıdır. Turan ülküsü, Türk dünyası meselesinin olmazsa olma-
zıdır. Bu sebeple Başbuğumuz, Türk dünyası ile yakından ilgilenmiş ve 
Türk milletinin bu konudaki algılarını uyandırmak istemiştir. Hayatta 
olduğu dönemde yaptığı muhtelif müdahaleler, bugün Turan ülküsü-
nün hâlâ umutla harlanmasının önünü açmıştır. O, dünyanın neresinde 
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olursa dertli bir Türk’ün sıkıntısını hissetmiş ve çözümler üretmek için 
çabalamıştır. Bu konuya da şu şekilde bir açıklık getirmiştir:  

“İster Türkiye içinde, ister dışında, ister evrende nerede olursa 
ol-sun Türk Milliyetçisi, oradaki Türklere karşı ilgi ile, saygı ile do-
ludur. Mademki bizim milletimizdendirler, onlarla bizden başka kim 
ilgilenecek? Onlarla ilgilenmeliyiz. Bu, milliyetçilik anlayışımızın bir 
prensibidir.7” 

Milliyetçilik anlayışının bu prensibine sadık kalmış, inandığı il-
keler doğrultusunda faaliyet ve girişimlerde bulunmuştur. Mevzubahis 
girişim ve faaliyetleri tasnif ederek tahlil etmek doğru olandır. 

2.2 Başbuğ Alparslan Türkeş ve Kıbrıs Meselesi 
Başbuğumuz, Kıbrıs üzerinde özenle durmuş ve önemli söylem-

lerde bulunmuştur. Çünkü Kıbrıs hem demografik bağlamda Türk var-
lığıyla hem de Akdeniz’deki konumu itibariyle Türkiye’nin güvenliği 
açısından ehemmiyet teşkil eden bir yerdedir. 

Mevzubahis konum hasebiyle de Başbuğumuzun daima üzerin-
de durduğu, gerektiğinde mevcut iktidarı eleştirdiği ve bazen de belli 
konularda da uyardığı görülmüştür. Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde 
de sorunları dile getiren Başbuğ, dokuz-on yıl öncesinden TBMM’de 
yaptığı bir konuşmada, hükûmetin geç kaldığını, propagandaların daha 
geniş kitle ve alanlara yansıması gerektiğini ve tüm bunlara ek olarak 
planlı diplomatik ilişkilerin yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır.  Bu 
konuşmasından iki yıl sonra da Kıbrıs’ta devam eden saldırılara karşı 
iktidarın herhangi bir tepki göstermemesini eleştirmiştir. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında mecliste devam eden görüşme-
lerde de Başbuğumuz yine telkinlerde bulunmuş, Kıbrıs’ın yalnız bıra-
kılmaması için çabalamıştır. MHP’nin 1977 yılındaki seçim beyanna-
melerinde de Kıbrıs hususunda kamuoyunu bilgilendirdiği ve uyardığı 

7 https://www.tasav.org/media/k2/attachments/TASAV-SHY_Analiz_16_M.Gunal_TurkeyZ-
veZTrkZDnyasy.pd
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görülmüştür. MHP, seçim beyannamesinde yer verdiği bu konuyu millî 
bir dava olarak atfetmiştir. Aynı zamanda dönemin iktidarına şu ikazda 
bulunulmuştur: “Türkiye’nin millî güvenlik ve çıkarları, coğrafyanın 
gereği Kıbrıs’ın tamamen Türkiye’ye ait olmasını gerektirirken, bir de 
bu durumda taviz verilmesi ve Adada Yunanistan’ın uzantısı olan Rum 
üstünlüğüne imkân tanınması tasavvur bile edilemez.” 

1987 yılındaki seçim bildirgesinde de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nin dost ve müttefik devletlerce bir an evvel tanınması sağlanmalı 
ve Maraş bölgesi yerleşime açılmalıdır.8” maddelerine yer verilmiştir. 
Yine 1999 seçimlerinde de AB’nin uzlaşmacı tavrının yanlı olduğu vur-
gulanmıştır. Hem Başbuğumuzun şahsi söylem ve faaliyetleri hem de 
parti politikaları nezdinde Kıbrıs için girişimlerde bulunulmuştur.

2.3 Başbuğ Alparslan Türkeş ve Karabağ Meselesi

Karabağ, yıllardan beri kanayan bir yara olarak tarihimizde yerini 
almıştır. Bugün itibariyle devam eden mücadele, haklı bir davanın ve 
hakkımız olanı almanın mücadelesidir. Şu an izlenen yollar, belirlenen 
politikalar ve Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin durumu; bun-
dan yıllar evvel Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in işaret ettiği gibidir. 
1991 yılında devam eden saldırılar için gerekli diplomatik ve askeri ön-
lemlerin alınması gerektiğini ilk vurgulayan, hiçbir şartta taviz verilme-
mesi gerektiğini ısrarla söyleyen Başbuğumuz olmuştur. Terör devleti 
Ermenistan’ın 1992 yaptığı katliamın dünya kamuoyunda yankı bul-
ması için de girişimlerde bulunmuştur. “Şeref ve haysiyetimizi korumak 
için, kardeş Azerbaycan’a gerekli yardımı sağlamak için, ileride kendi-
mize karşı yönelecek herhangi bir saldırgan niyeti şimdiden caydırmak 
için gerekli her türlü tedbiri almaktan çekinmemeliyiz. Bu tedbirlerin 
içinde askeri tedbirler de vardır ve o da olmalıdır9” 

8 MHP 1977 Seçim Beyannamesi, Ankara 1977, s. 50; MÇP 1987 Seçim Bildirgesi, s. 73-75; 
MÇP Programı, Ankara 1988, 79-80; MHP 1995 Seçim Beyannamesi, Ankara 1995, s. 26.
9 Alparslan Türkeş’in TBMM’deki Konuşmaları…, s. 248, 282, 300.



86  Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Dünyası

Azerbaycan konusunda aktif siyaset izleyen Başbuğ Alparslan 
Türkeş’in, Bakü Azadlık Meydanı’nda Ebulfez Elçibey ile birlikte hal-
ka hitap etmesi de büyük yankı uyandırmıştır. Dolayısıyla Başbuğumuz 
Karabağ ve Azerbaycan konularına da uzak kalmamıştır. 

2.4 Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türkistan Coğrafyası 

2.4.1 SSCB’nin Dağılması ve Başbuğumuzun Uyarıları   

1917 Rus İhtilali ile Türkistan coğrafyasındaki pek çok dinamik 
değişmiş, hakimiyet farklı bir anlayışın egemenliğine bırakılmıştır. 
Çarlık Rusya’nın zalim olduğunu söyleyen bu anlayış, özgürlük çığırt-
kanlığı ile karşılık bulmuştur. Ancak isimler değişse de anlayışın değiş-
mediği kısa bir süre sonra belli olmuş, Türkistan’daki soydaşlarımız ya-
pay bir etnik bölücülüğe maruz kalmıştır. Bu etnik bölücülük, kültürel 
emperyalizm ile desteklenmiştir. 

Zaman geçtikçe bu bölücülük faaliyetleri sonuç vermiş, nesiller 
boyu devam eden baskı politikaları işe yaramıştır. Türkistan coğrafyası, 
Türk olmasına rağmen kendine muhtelif isimler veren insanlardan olu-
şan kozmopolit bir coğrafya hâlini almıştır. Turan ülküsünün merkez 
üssü, Türk kavminin anavatanı olan bölge Türk milliyetçiliği nezdinden 
epey mühimdir. Tüm bu zulüm ve baskılarda adı geçen SSCB hakkın-
da uzun konuşmak mümkündür ancak buna gerek yoktur. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, bu birliğin dayanamayacağını ve bir gün çö-
keceğini düşündüğünü açık bir şekilde belirtmiştir. Bu görüş, Başbu-
ğumuz Alparslan Türkeş tarafından da şu konuşmayla desteklenmiştir. 
Ek olarak Başbuğumuz şahsi bakış açısı getirerek konuyla yakından 
ilgilendiğini ve politikalar ürettiğini de kanıtlamıştır. “… Sovyetlerdeki 
Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgelerdeki Türk yönetimleri konusu 
bugüne kadar Türkiye’nin dış politikasında hiç yer almamıştır. Türkiye 
dış politikasını Sovyetler Birliği’ne göre ayarlamıştır. Ama dünyadaki 
gelişmeler, Sovyetler Birliği’ndeki yeni oluşumlar ve dünyanın diğer 
yerlerindeki yeni gelişmeler, Türkiye’nin bundan sonra ilişkilerini na-
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sıl ayarlayacağı gibi konuları getirmiş bulunmaktadır. Daha önce Türk 
Dışişleri, doğrudan doğruya Sovyetler Birliği’ni hedef almış; bunla-
rın içinde bulunan Türkler hiç konu edilmem iştir. Hatta Türkiye’mizde 
çeşitli sebeplerle Türkiye dışındaki Türkler konusunu ele almak, hele 
siyasî alanda korkulu bir konu olarak görülmüştür, bunu söz konusu 
edenler suçlanmıştır, küçük görülmüşlerdir…

 … Bildiğiniz gibi, siyaset alanında uzun zamandan beri bu-
lun-muş eski bir arkadaşınız olarak ömrümün 55 yılını bu konularla 
uğraşarak geçirdim. Birleşmiş Milletler’in son zamanlarda yapmış ol-
duğu istatistiklere göre, yeryüzünde en çok konuşulan diller arasında 
Türkçe beşinci sırayı almaktadır. Birinci sırada Çince, ikinci sırada İn-
gilizce, üçüncü sırada İspanyolca, dördüncü sıra-da Arapça ve beşinci 
sırada Türkçe geliyor, yani bu sıralamaya göre birçok felaket yaşamış 
olmasına rağmen hâlâ Türk milleti yeryüzündeki en kalabalık milletler-
den birisidir. ‘200 milyon insan Türkçe konuşuyor’ demek, ‘200 milyon 
Türk vardır’ demektir…

 … Sovyet İmparatorluğu dağılmaya ve çözülmeye başlamıştır. 
Burada yaşayan beş Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır; bunlar Azer-
baycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dır

… Bunları dikkate aldığımız zaman Türk Cumhuriyetleri ile Tür-
kiye’nin dış münasebetleri, dış politikası ne olmalıdır? O cumhuriyetle-
rin jeopolitik özelliklerini göz önüne alarak, sahip oldukları ekonomik 
imkânları, kaynakları dikkate alarak, sosyal yapılarını dikkate alarak 
ve Türk olmayan diğer birimlerin, Ermenistan gibi, Gürcistan gibi ve 
diğerlerinin de durumlarını dikkate alarak Türkiye’nin politikası ne 
olmalıdır diye akılcı ve ilmî esaslara dayalı yeni bir siyasî plana ihti-
yacımız vardır. Böyle, hazırlıksız, rastgele, ayaküstü tutumlarla bu dış 
politika düzenlenemez… 

… Bunlar soy itibarıyla, din itibarıyla bizimle aynı olan insanla-
rımızdır, kardeşlerimizdir ve kendileri, bize karşı sevgi beslemektedir-
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ler. Türkiye’yi sevmektedirler, Türkiye’den önderlik beklemektedirler. 
Binaenaleyh, onların bu özelliklerini de dikkate alarak ve Türk olma-
yan diğer cumhuriyetleri tanımamızın da bunlar üzerinde ne gibi et-
kileri olacağını dikkate alarak, yeni ilmî esaslara dayalı bir politika 
planlaması yapmaya ihtiyaç vardır…10” 

2.4.2 Başbuğ Alparslan Türkeş ve Turan Coğrafyası 

Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Turan ülküsünü için gerekli olan 
şeyin diplomasi başta olmak üzere devletler arası iletişim olduğunu dü-
şünmüştür. Turan’a giden yolu, partimizin de gayesi bellemiş ve Türk 
milletinde de bir kamuoyu oluşturmak istemiştir. TBMM’de yaptığı ko-
nuşmalardan seçim beyannamelerine, yazdığı eserlerden etrafına verdi-
ği öğütlere bakıldığı vakit de bunu görmek mümkündür. 

Turan coğrafyası için atılması gereken adımların, bugün birka-
çı hayata geçmiştir, Başbuğumuz tarafından partimizin politikası ola-
rak belirlenmiş ve anlatılmıştır. Türkistan coğrafyası ile kurulacak her 
ilişki, sıkı bağlarla bağlanacak her ortaklık Turan ülküsü için güçlenen 
umutlar demektir. Türk dünyası hakkında konuşan, bu alanda mevcut 
iktidara uyarı ve önerilerde bulunan tek lider de Başbuğumuz olmuştur. 
TBMM’de, zamanın mevcut iktidarına karşı yaptığı birçok konuşmada 
Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” düsturunu hatırlatmış ve hayata 
geçmesini istemiştir. Bunların yanı sıra Türk cumhuriyetlerinin yetki-
lileri ile sürekli istişare hâlinde olacakları bir konsey kurulması gerek-
tiğini dile getirmiştir. Uluslararası sorunlarda ortak tepkiler sergilemek 
ve duruş göstermek, devletlerin kendi içlerindeki ve yardım istedikleri 
meselelerde ortak bir çözümler üretebilmek adına daimî bir meclisin 
kurulmasını önermiştir.  

Bu öneriler ciddi ve önemli görüşlerdir. Başbuğumuzun görüş-
lerinin yansıması olarak 1999 seçim beyannamesinde ve 2002 seçim 

10 https://www.tasav.org/media/k2/attachments/TASAV-SHY_Analiz_16_M.Gunal_TurkeyZ-
veZTrkZDnyasy.pd
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beyannamesinde bu meseleler maddeler hâlinde dile getirmiştir. Hâlâ 
dilimizden düşürmediğimiz, gerçekleşmesi için çalıştığımız bir slogan 
olan “Lider Ülke Türkiye” 1999 seçim beyannamesinin de sloganıdır. 
Aynı beyannamede şu hususlara dikkat çekilmiştir: 

- Türkiye, Türk dünyasının sorunları ve geleceği ile planlamalar 
yapmalı, liderlik vazifesini üstlenmelidir. 

- SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk devletle-
rinin toprakları enerji bakımından zengin olduğundan, emperyalistlerin 
hedefindedir. Türkiye bu konuda hazırlıksızdır, önlemler alınmalıdır.

- MHP iktidarında Türk Dünyası Bakanlığı kurulacak, ortak iş 
birliği geliştirilecektir. Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda birlikte-
lik sağlanmalıdır. 

Bu önerilerin benzerleri 2002 yılındaki beyannamede de yerini 
almıştır. Onlar da şu şekildedir:

- Türk devletleri arasında millî bir enerji ajansları ve Türk Dün-
yası Enerji Konseyi kurulacaktır. 

- Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Merkezi kesin 
bir suretle aktif hâle getirilecek buna ek olarak da ortak veri tabanları 
oluşturulacaktır. 

Tüm bu saydığım maddeler, Başbuğumuzun öneri ve ikazların-
dan derlenmiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş, Türkistan coğrafyası ile ku-
rulacak ilişkilerin niteliğini bu şekilde tayin etmiştir. 

Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk milliyetçiliğinin kutup yıl-
dızıdır. Türk dünyası meselesindeki görüşleri, bizim tavırlarımızı oluş-
turur. Musul’un derdiyle dertlenmek, Doğu Türkistan için acı çekmek 
gibi alışkanlıklarımız bize Başbuğumuzun yadigarıdır. Dünyanın ne-
resinde olursa olsun, her Türk bizim için kıymetlidir, ilgi alanımızdır. 

Türkistan coğrafyasından Kıbrıs’a, Karabağ’dan Musul’a bütün 
meseleler bizi ilgilendirmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin üzerin-
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de sıklıkla durduğu Lider ülke Türkiye düsturu da tam olarak bunu ge-
rektirmektedir. Başbuğumuzdan öğrendiklerimiz, örnek aldıklarımız ve 
parola bellediklerimiz açık ve net bir şekilde izah edilmiştir. Başbuğ Al-
parslan Türkeş, milliyetçilik anlayışı ile bu ülkeye nefes aldırmış, Türk 
dünyasına olan hassasiyeti ve duyarıyla da Turan ülküsünün temellerini 
atmıştır. Başbuğumuzun yolundan, Liderimizin izinden gittiğimiz bu 
yolun sonu hiç şüphe yok ki aydınlıktır. Başbuğumuz Alparslan Tür-
keş’in de ifade ettiği üzere:

“Yolumuz, Turan yoludur.”

KAYNAKÇA:
Müftüolu, 1977 : 95

Alparslan Türkeş, Dokuz Işık

S. Ahmet Arvasi, Türk -İslam Ülküsü, Burak Yayınevi, İstanbul 
1994, s. 7-8
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AYAZ ISHAKI VE FAALIYETLERI

Günümüzde İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türkler, 13. Yy’de 
Türkistan’dan bölgeye gelen Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Tarihi 
süreçte bölgede birçok devlet ve hanlık kurulmuş, Kıpçak Türkleri de 
bu kurulan devletlerin çoğunda etkin faaliyet göstermişler son olarak 
Uluğ Muhammed Han’ın kurduğu Kazan Hanlığının yüz on beş yıl 
sonra egemenliğinin son bulmasıyla Kazan Tatar Türkleri de bağım-
sızlıklarını kaybetmişlerdir. İlerleyen süreçte bölgede yaşayan Türk-
ler, Rus hâkimiyeti altına girmişlerdir. Çarlık Rusya dönemine gelin-
diğinde ise bölgedeki Müslüman ve Türkler eğitim açısından oldukça 
geride kalmış ve birkaç yüzyıllık eğitim sistemi olan medreselerde 
eğitim görmeye çalışmışlardır. Bu kötü durum karşısında Kazan Tatar 
Türkleri, Çarlık Rusya’nın bu zalim zihniyetine karşı tepki göstermiş-
lerdir. Bu tepkiler, fikir adamlarının bir araya gelmesiyle büyümüş ve 
“Usul-u Cedit” hareketine dönüşmüştür. 

1. Ayaz İshaki’nin Hayatı ve Fikirlerinin Gelişim Aşamaları

İdil-Ural bölgesi öncülük hareketinin sembol ismi ve Kazan 
Türk edebiyatının kuvvetli kalemi Ayaz İshaki, 1878 yılında Kazan’ın 
Çiştay ilçesinin Yevşirme köyünde dünyaya gelmiştir.1 İshaki öğrenci-

1 Mustafa Kaçalin, Muhammed Ayaz İshaki İDİLLİ, TDV İslam Ansiklopedisi
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lik hayatı boyunca dini, ilmi ve fikri konularda dersler almıştır. İsma-
il Gaspıralı’nın fikirlerini yaymak için neşrettiği, o dönem Rusya’da 
çıkan tek Türkçe gazete olan Tercüman Gazetesi’ni de düzenli ola-
rak takip etmiştir. Hem İsmail Gaspıralı’nın çıkardığı bu gazete hem 
de hocası Hadi Maksudi2, Ayaz İshaki’nin fikri anlamda gelişmesine 
büyük katkılar sağlamıştır. Etkilendiği kişiler ve okuduğu kitapların 
da etkisiyle Türk Dünyası’nın yenilik taraftarı âlim ve siyaset adamı, 
Rusya Türklerinin uyanış hareketinin liderlerinden birisi olmuştur. 

Ayaz İshaki henüz medresede öğrenim görmekteyken bu fikir-
lerin tesiri altında kalmış, Rusya’da yaşayan Türklerin eğitimlerinin 
modern bir seviyeye gelmesi için çaba gösteren “Usul-ü Cedit” ha-
reketinin taraftarı olmuştur. 1897 yılında hocası Hadi Maksudi’nin 
aracılığı ile öğretmenlik görevine başlayan İshaki, Kazan’da bulunan 
Emirhanovlar Medresesi’nde etkilendiği ve içinde bulunduğu Usul-u 
Cedit sistemine uygun olarak ders vermiştir.3

Öğretmen okulunda okuduğu sırada başlıca Osmanlı yazarları 
olmak üzere birçok dünya yazarını tanımış ve okumuştur. Yayınladı-
ğı gazete ve dergi yazılarında hem Usul-u Cedit sisteminden hem de 
etkilendiği kişilerden hareketle genellikle dil ve eğitim meselelerine 
ağırlık göstermiştir. 

İshaki’nin siyasi hayatı ise 1898 yılında öğretmen lisesinde 
okuduğu yıllarda başlamıştır. Lise 4. sınıfta medreselerde devam eden 
eski eğitim sistemini değiştirmek üzere kurulmuş olan “Şakirtlik” 
4hareketine öncülük etmiştir. Ayaz İshaki’nin de içinde bulunduğu 
Şakirtlik hareketi, o dönem Çarlık Rusya’sını devirmek için Rus-Ta-
tar öğretmen okulu öğrencilerinin kurduğu sosyal-ihtilalci grupların 
aracılığıyla medreselere girmiştir. 

2 Hadi Maksudi: Usul-ü Cedit hareketinin liderlerinden olan Kazan Tatar Türkü gaze-
teci ve pedagog. 
3 Şule Güngör, Yeni Milli Yol Dergisi ve Tatar Aydınlarından M. Ayaz İshaki’nin Siyasi 
Görüşleri, Marmara Üniversitesi, 1994
4 Şakirtlik: Öğrencilik, talebelik.
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Lise hayatının bitmesiyle birlikte daha çok öncü duruma gelen 
İshaki’nin gayesi gerek Çarlık Rusya döneminde gerekse Bolşevikler 
döneminde ülkesinin bağımsızlığa kavuşması olmuştur. Mücadeleci 
ruhu ve ülkesinin elbet bir gün bağımsızlığa kavuşacağına dair son-
suz inancı ile bir ömür çalışmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda gaze-
te ve dergiler çıkarmış, partiler kurmuş ancak 1917 Bolşevik İhtilali 
ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır.  İlk olarak Çin’de, 
sonraları ise Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşamış ve 1939 yılının 
Temmuz ayında Türkiye’ye göç etmiştir. Türk Birliği konusundaki 
fikirleri ise siyasi görüşten çok kültür birliği bağlamında olmuş ve ya-
yınladığı dergilerde Türk soyundan gelen kavimleri ortak bir birliğe 
çağırmıştır. 

Toplamda yayınladığı 9 gazete ile Türk Dünyası’nın birçok me-
selesine ve problemine çare aramıştır. Sadece çıkardığı dergiler ile 
değil yayımladığı 50’ye yakın eserle de Tatar-Türk edebiyatının temel 
taşlarında bir tanesi olmuştur. 

Sürgün yıllarında Türkiye de Ayaz İshaki’nin uğradığı ve faa-
liyet gösterdiği ülkelerden bir tanesi olmuştur. Siyasi olarak faaliyet 
göstermek istese de bu isteğine bir zemin bulamamış ancak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin daima bir savunucusu olmuştur. Türklük için hiz-
metlerine minnettar olduğumuz Ayaz İshaki, görüşleri bakımından da 
mühim bir kişiliktir. Dolayısıyla fikirlerini anlamak ve temellendir-
mek, bize fayda sağlayacaktır.

2. Ayaz İshaki’nin Görüşleri

2.1 Eğitim ve Alfabe Hakkındaki Görüşleri

Rusya’da yaşanan Bolşevik İşgali sonrası bölgede yaşayan 
Türkler ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Ülkelerinden çı-
kan Türkler; Çin, Japonya, Türkiye, Amerika ve Avrupa’nın çeşitli 
bölgelerine dağılmışlardır. 
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İshaki, dünyanın dört bir yanına dağılan ve birbirinden kopuk 
vaziyette yaşamak zorunda kalan Tatar Türk gençlerinin eğitimi ko-
nusunu büyük problem olarak görmüş, yazılarında da dile getirmiş 
ve çözümler aramıştır. İshaki, gençlerin yabancı kültürler içinde kay-
bolarak kendi kültürlerini unutmalarının ciddi bir tehlike arz ettiğini 
defalarca belirtmiştir. Yayınladığı yazılarda genç kuşaklara tavsiyeler 
vererek, gençlerin yabancı ülkelerde milli benliklerini korumaları ve 
geliştirmelerini istemiştir.5 

Bu hususlarda ilk aşamada okullar açılmasını, yabancı milletle-
rin okullarında okuyan Tatar Türk’ü gençlere yönelik kurslar düzen-
lenmesini ve gençler için eğitici cemiyetler açılmasını tavsiye etmiş 
ve bu konuya “Genç Kuşağın Milli Eğitim” yazısında detaylı bir şe-
kilde değinmiştir. Yine aynı yazıda gençlerin milli eğitimi konusunda 
yapılması gereken işleri şu şekilde sıralamıştır:

- Farklı ülkelerde yaşayan Tatar Türklerinin eğitim programları 
ortak bir payda da birleştirilerek, ortak kitaplar hazırlanmalı ve basıl-
malıdır.

- Milli Edebiyat kitapları dağıtılarak ihtiyaç halinde tekrardan 
bastırılmalıdır. 

- Tatar Türklerinin yaşadıkları ülkelerde tek tip gençlik cemi-
yetleri kurularak, gençlerin ortak bir programla eğitim almaları sağ-
lanmalıdır. 

- Milli meselelere gençlerin de dâhil olmaları sağlanmalıdır.

- Edebiyat ve tarih kitapları bastırılarak milli fon ve neşriyat 
oluşturulmalıdır.6

İshaki yukarıda da belirtildiği gibi Tatar Türkü gençlerin her 
zaman millî davalarına sahip çıkmaları ve bu yolda kendilerini geliş-
tirmeleri için eğitimleri konusunda mücadele etmiştir.

5 Ayaz İshaki, Genç Kuşağın Milli Yönden Eğitimi, Y.M.Y, Sayı:11, 1930
6 Ayaz İshaki, Genç Kuşağın Milli Yönden Eğitimi, Y.M.Y, Sayı:11, 1930
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Alfabe konusunda ise Rusya’da yaşayan Türklerin ve Müslü-
manların yaklaşık 1000 senedir kullandığı Arap alfabesinin kullan-
ması taraftarı olmuş, Latince ve Kiril esasına dayanan alfabelere çev-
rilmesine karşı çıkmıştır. Çünkü İshaki’ye göre alfabede değişikliğe 
gidilmesi Rusya’da yaşayan Müslüman ve Türk varlığının bağlantıla-
rının kesilmesine yol açacak, kültür kopukluğu meydana getirecektir.7

2.2 Milliyetçilik ve Türk Birliği Hakkındaki Görüşleri

Ayaz İshaki’nin Türk Birliği görüşünün temelini, Rusya’da 
yaşayan Türklerin “Türk Kültür Birliği” çatısı altında birleşerek ve 
birbirlerine destek olarak Bolşevizm’e karşı mücadele etme düşün-
cesi oluşturmuştur. Kurulacak olan bu Türk Birliği ile birlikte Sovyet 
zulmü içinde yaşamak zorunda kalan Türk ülkelerinin istiklale kavu-
şacağına inanmıştır. 

1917 yılında gerçekleşen ihtilalden sonra Rusya topraklarını 
terk etse de inandığı birlik yolunda yürümeye devam etmiştir. Ver-
say ve Lozan’da gerçekleşen kongreler sırasında Tatar Türkü vekil-
ler “birlik” kavramına uygun hareket etmişler ve bu birliği sağlam-
laştırmak için Berlin’de Turan Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Kurulan 
bu cemiyetle Türk topraklarında yaşayan gençlerin eğitimi için çaba 
göstermişlerdir. 1928 yılında Berlin’de çıkardığı Milli Yul dergisinin 
amaçlarından birinin de Türk Birliği fikrinin korunması olarak göster-
miş ve bu konuyu şu sözlerle ifade etmiştir: Milli Yul, merhum İsmail 
Gaspıralı’dan miras kalan “Dil birliği, düşünce birliği, güç birliği” 
esasında hareket etmek amacıyla yayına başlamıştır.8

Kültür bağlarıyla bir araya gelmenin Türk birliğini oluşturaca-
ğını söyleyen İshaki, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 
Türk kültürünü araştırma konusundaki çalışmalarını takdirle karşıla-
mıştır. Türk Birliği içerisinde Türkiye’ye ayrı bir önem vererek, Sov-

7 Ayaz İshaki, Sovyetler Birliğinde Türk Halkları İçin Rus Alfabesi, Y.M.Y, Sayı:10, 1938
8 Ayaz İshaki, Birlik ve Bölünme Yolları, Y.M.Y. , Sayı:13, 1929
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yet Hükümeti’nin bu birliği engellemek ve Türkiye Türkleri ile Tatar 
Türkleri arasına nifak sokmak için büyük bir çaba sarf ettiğini maka-
lelerinde birçok kez dile getirmiştir.

Sonuç:

İdealleri uğruna büyük mücadeleler veren, fikirlerini her mec-
rada ifade eden Ayaz İshaki, siyasi mahkûm olarak birçok kez hapse 
girmiş, Rusya’nın -40 derece soğuk bölgelerinde sürgün hayatı ya-
şamış, vatanından senelerce uzak kalmış olsa da bu zorluklar onu 
ülküsünden asla vazgeçirememiştir. Çektiği sıkıntılar Ayaz İshaki›yi 
vazgeçirmeye yetmemiş aksine onu davasına daha da çok bağlı kıl-
mıştır. Hayatının sonuna kadar kendi değimiyle “Fikir hiçbir zaman 
ölmediği gibi, bizim İdil-Ural istiklal fikri de hiçbir zaman ölmeye-
cektir.”9 Düsturuna bağlı kalmıştır. İdeallerinin gerçekleştiğini göre-
mese de geride, büyük ülküsü yolunda mücadele eden, fikirlerinden 
etkilenen, İdil-Ural fikri hiçbir zaman ölmeyecektir diyen sayısız kişi 
ve mücadele ruhu bırakmıştır.
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TÜRK DÜNYASI’NIN REHBERI:
HOCA AHMED YESEVI

Tarih sayfaları, pek çok kahramana ve önemli olaya yer vermekte-
dir. Önemli fetihler, savaşlar ve kumandanlar mensubu olduğu milletin 
hafızasına kazınmıştır. Elbette bu olgunun oluşmasında etkili olan en 
önemli faktör, tarihin akış yönünün, devletlerin serüveninin savaşlar-
dan ve fetihlerden sonra şekillendiği gerçeğidir. Ancak bazı şahsiyetler 
vardır ki bu olguya karşı bir istisnadır. Giriştikleri savaşlarda silahlar 
yerine kitaplarını kullanan, topraklardan önce gönülleri fetheden, söy-
ledikleri ve öğrettikleriyle kendisini zamanın ötesine taşıyabilmişlerdir. 
Bu ender şahsiyetlerden biri de Türk tasavvuf geleneğine ışık olan Di-
van-ı Hikmet’iyle, dünyanın dört bir tarafına onun öğretilerini taşıyan 
öğrencileriyle ve Türk İslam davasını şekillendiren fikirleriyle Pir-i 
Türkistan Hoca Ahmed Yesevi’dir. 

Günümüzde olduğu gibi İslamiyet öncesinde de Türk milleti ge-
niş bir coğrafyada dağınık olarak yaşamışlardır. Göçebeliğin etkisiyle 
gittikleri coğrafyaların kültür unsurlarını kendilerine devşirerek yeni 
bir sosyal yapı inşa etmişlerdir. Bunun gereği olarak birbirinden ki-
lometrelerce uzakta bulunan Türkler arasında dinî, siyasî, iktisadî ve 
birçok alanda muhtelif farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar en çok 
da dini inanışta etkisini göstermiştir. Bu duruma Uygur Türkleri Ma-
nihaizm dinini seçmesi, Karahallıların İslamiyet’e geçişi veya Karay 

Alparslan Burkay BAL
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Türklerinin Yahudiliği seçmesi örnek teşkil eder. Bu durumun yanı sıra 
Türklerin geçmişteki ortak inancı olan Gök Tanrı inancının etkileri yeni 
inanışlarla harmanlanıp yepyeni sentezler ortaya çıkarmıştır.

Türkler günümüzde yaygın olarak İslam dinine inanmaktadır. 
Diğer inançları benimsemiş Türk toplulukları olsa da genel olarak de-
ğerlendirildiğinde bu sayı oldukça azdır. Şüphesiz bunun en büyük ne-
deni özellikle 8. Yüzyıldan sonra İslamiyet’in Türkler arasında hızla 
yayılmasıdır. Bu yayılımın gerçekleşmesindeki en büyük pay dönemin 
mutasavvıflarıdır. Geleneksel Türk kültürüyle İslam şuurunu harmanla-
yan bu aydınlar, hitap ettikleri kitleye farklı metotlarla inandıkları dini 
anlatmıştır. Kimi zaman ilahiler, şiirler aracılığıyla kimi zaman da çal-
dıkları müzik aletleriyle topluluklara deyişler okumuşlardır. Türklerin, 
eskiden beri kutsal bildikleri ozanları anımsatan tarzları da Türk mille-
tinin, onların öğretilerini benimsenmelerinde faydalı olmuştur. Bunun 
yanı sıra daima iyilik üzerine yaşayan hayat tarzlarıyla büyük bir ahlâk 
örneği sergilemişlerdir. Bu şahsiyetler, Türkistan coğrafyasıyla da ye-
tinmemiştir. İslam dini ve hikmetleri Anadolu coğrafyasından Balkan-
lara, oradan Karadeniz’in kuzeyine de taşımışlardır. İlerleyen yıllarda, 
Türk İslam kültürünün bu coğrafyalara taşınmasında bahsi geçen böl-
gelerin Müslüman Türkler tarafından fethedilmesinde hayati önem taşı-
mıştır. Hoca Ahmed Yesevi, bu düsturda hareket eden şahsiyetlerin pek 
çoğunun hocası ve önderi konumundadır.1 

Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı

Ahmed Yesevi’nin hayatı hakkında çok az tarihi kaynak bulunmak-
tadır. Mevcut kaynaklardaki bilgiler ise menkıbelerle öyle karışmıştır 
ki, bu bilgilerden ne kadarının gerçek ne kadarının menkıbe olduğunu 
ayırt etmek oldukça zor görünmektedir. Buna rağmen, bu menkıbelerle 
karışmış tarihi verilerden ve özellikle de kendi hikmetlerinden pay çı-
karılabilir.2

1 Türk Eğitim Tarihi Profesör Dr Yahya Akyüz. Sayfa: 30
2 . Dosay Kenjetay, “Hoca Ahmed Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri”, 
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Hoca Ahmed Yesevi; 1093 yılında gözlerini Kazakistan’ın Say-
ram şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Sayram aynı zamanda böl-
geden geçen nehrin de adıdır. Yaklaşık 3000 yıllık tarihe sahip kadim 
Türk şehri, güzergâhında bulunduğu ticaret yolları sayesinde Türkistan 
coğrafyasının en önemli yerleşkelerinden biri haline gelmiştir. Tica-
retin şehre kazandırdığı bir diğer katkı ise kültürel gelişim olmuştur. 
Kervanlarla gelen ekonomik değerlerin yanı sıra farklı insanlar, baş-
ka uluslara ait gelenekler, yakın coğrafyalarda konuşulan diller ve en 
önemlisi farklı inançlar şehrin sosyal yapısını şekillendirmiştir. İslam’ın 
yayılması sırasında, bu yeni dinle ilk karşılaşan Türk şehirlerinden biri 
de Sayram olmuştur. Hoca Ahmed Yesevi’nin babası Sayram şehrinin 
önde gelenlerinden biridir. Annesi Ayşe Hatun da babasının halifelerin-
den biri olan Musa Şeyh’in kızıdır. Köklü bir aileden gelen Ahmed Ye-
sevi bu vesileyle küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim almıştır. Henüz 
daha çocukken talihsiz bir şekilde babasını yedi yaşında kaybetmiştir. 

Ahmed Yesevi yedi yaşında babasını kaybetmiştir. Annesi Ayşe 
Hatun daha önce vefat etmiş olmalıdır ki, o, babasının ölümünden son-
ra velayetini üstlenen ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Yesi’ye göç et-
miştir. Yesi’de Arslan Bab ile karşılaşmış ve ondan himmet ve eğitim 
almıştır. Menkıbelere göre Arslan Bab Hz. Muhammed’in ashabından-
dır. Hz. Muhammed Arslan Bab’a Ahmed Yesevi’yi bulması ve vereceği 
emaneti kendisine teslim etmesi için görevlendirmiştir. Arslan Bab bu 
emaneti Ahmed Yesevi’ye teslim edebilmek için dört yüz yıl kadar ya-
şamış ve teslim ettikten sonra vefat etmiştir. Kesin olarak bilinmemekle 
birlikte bu emanet bir hurma tanesidir.3 

Tabi ki bu bilgiler menkıbevidir. Kesinliği olamasa da bu bilgi-
lerden çıkarılması gereken gerçekler vardır. Ahmed Yesevi’nin küçük 
yaşlardan itibaren dinî, ilmî ve manevî alanda eğitimler aldığıdır. Bu 
eğitimler neticesinde fikir dünyasını şekillendirdiği, ilk gençlik yılla-

Tasavvuf, Ankara 1999, Yıl 1, Sayı 2 s. 105-129.
3 Köprülü, age., s. 28,29.
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rından itibaren “Türk-İslam” davasına kendisini adadığı sonucu rahat-
lıkla ortaya çıkmaktadır. Arslan Bab’ın vefatından sonra Hoca Ahmed 
Yesevi, eğitim almak için Buhara’ya gitmiştir.  Mâverâü’n-nehr’in, be-
reketli suları pek çok kasabaya ve kente ev sahipliği yapsa da bunlardan 
en gözdesi Buhara’dır. Kadim ve köklü bir tarihi olan şehir sayısız dev-
lete başkentlik yapmıştır. Örneğin, “Alper Tunga Sagusu” ile bilinen 
Türk komutanın bu şehirde yaşadığı ve vefat ettiği düşünülmektedir. 
Emevi’lerin şehri fethetmesinden sonra İslam’la tanışan şehir, zamanla 
Türk-İslam kültürünün beşiği haline gelmiştir. Buhara bu süreçte önem-
li âlimlerin toplanma merkezi olmuş dolayısıyla bir eğitim yuvası haline 
gelmiştir. Hoca Ahmed Yesevi de bu merkezin alimlerinden ve manevi 
değerlerinden istifade etmek istemiştir. Buhara’da Yusuf Hamedanî’yle 
tanışan Ahmed Yesevi ondan Tasavvuf ve İslami ilimler üzerine dersler 
almıştır. Keskin zekâsı, ahlâkı ve öğrenmedeki hızıyla Ahmed Yesevi, 
hocasının gözüne girmiştir. Yusuf Hamedanî, onu üçüncü halifesi tayin 
etmiştir. Hocasının ve kendisinden önceki halifelerin vefatı üzerine Ah-
med Yesevi posta oturmuştur. Bunun tasavvuftaki anlamı bir tekkenin 
şeyhi olmaktır. 

Ancak, kısa bir süre sonra bu makamı dördüncü halife olan Hoca 
Abdülhalik Gücdüvani’ye bırakarak Yesi’ye dönmüştür. Ölümüne ka-
dar (1166 veya 1167) halkın eğitimi ile uğraştığı Yesi’de yaşamıştır. 
Onun hayatından bilinmesi gereken bir husus da 63 yaşına geldiğinde. 
Hz. Peygamber’in vefat yaşına hürmeten, yer altında kazdığı bir odacı-
ğa çekildiği ve geri kalan ömrünü burada geçirdiğidir.4 

Vefatının ardından Hoca Ahmed Yesevi, Yesi’ye defnedilmiş-
tir. Türbesi bugün Kazakistan’ın Türkistan şehrindedir. Türbe, Emir 
Timur’un emriyle inşa edilmiştir. Büyük komutan Emir Timur, Hoca 
Ahmed Yesevi’den yaklaşık 200 yıl sonra yaşamıştır. Menkıbevi bil-
giye göre Timur bir gece hocayı rüyasında görmüştür. Rüyada Ahmed 
Yesevi, Timur’a bir zafer müjdelemiştir. Müjdesi gerçekleşen Timur, 
4 Bkz. Köprülü, age., s. 75.
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Yesi’ye (Türkistan) gelerek Hoca Ahmed Yesevi’nin mezarını ziyaret 
etmiş, buraya bir türbe yapılmasını emretmiştir. Türbeye günümüze ka-
dar birkaç kez yenileme yapılmıştır. Son yenileme çalışması Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti tarafından yaptırılmıştır.

Hoca Ahmed Yesevi’nin Soyu

Rivayetlere göre Ahmed Yesevi’nin bir oğlu iki kızı vardır. Oğlu 
İbrahim kendisinden önce vefat etmiştir. Soyu, kızı Gevher Şehnaz ta-
rafından devam etmiştir. Soyu da düşüncesi ve tarikatı gibi çok geniş 
bir alana yayılmıştır. Birçok insan kendisinin onun soyundan geldiğini 
iddia etmiştir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi de bunlardan biridir.5 Evli-
ya Çelebi, önemli bir seyyah olmasına rağmen abartılı anlatım tarzı ve 
gerçek dışı söylemlerinden dolayı sahih kaynak olarak değerlendiril-
memelidir.

Öğretilerinin Yayılması

Hoca Ahmed Yesevi, fikirlerini anlatırken sade ve anlaşılır bir dil 
kullanmayı tercih etmiştir. Bu sayede onun ilmi büyük kitlelere ulaş-
mıştır. Sayılarının yaklaşık doksan dokuz bin olduğu düşünülen mürit-
leri Yesevilik anlayışını geniş coğrafyalara ulaşmışlardır. 

XIII. yüzyılın başlarında Karahıtaylarla Harzemşahlar arasında 
yaşanan mücadelenin yol açtığı şartların yanı sıra Moğol istilası do-
layısıyla da pek çok alperen, Yesi’de aldıkları emaneti, oradan Anado-
lu’ya, Balkanlara, Orta-Asya’dan Avrupa içlerine kadar taşımışlardır.6 
Saru Saltuk, Hacı Bektaş’ı Veli, Yunus Emre bunların başlıcalarıdır.

Sonuç

Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Hikmetleri ile yetiştirdiği 
öğrencileriyle yeni bir çağı başlatmıştır. Fikirleri yalnızca yazılarında 
kalmamış dağları, tepeleri, engin denizleri aşmıştır. Onun yeşerttiği in-
sanlar ve fikirler gönül coğrafyalarını fethetmiş Türk-İslam ülküsünün 
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mihenk taşlarını yerleştirmiştir. İlimin ve irfanın yenilmez ordulardan 
daha etkili olabileceğinin; gönülleri kazanmanın savaşları kazanmaktan 
daha önemli olabileceğinin muhteşem bir örneği olmuştur. Yesevi’nin 
yaktığı ocak sönmeyecek, yüzyıllardır olduğu gibi nesillerden nesil-
lere zihinlerden zihinlere aktarılmaya devam edecektir.



103 Ülkü Ocakları • Kasım 2020

Arş. Gör. H. Bozkurt ÇELİK

ARAFIN MUHAFIZLARI:
GÜRCISTAN TÜRKLERI

Kişinin dünya tasavvuru ufku ile doğru orantılıdır. Havası solu-
nan, suyu içilen ve beşeri koşullarını karşılayan varlık alanı, onun hu-
dutlarını da belirler. Yaradılışı gereği ufkuna çizgi çekemeyen kişioğlu 
tarihsel birikiminden beslenerek kazandığı aidiyet hissiyle millet olma 
vasfına erişir. Köklü milletler de sahip oldukları mefkûreleri yani ülkü-
leri ile kabilelerden ve klanlardan ayrılırlar. Ülküler, milletlerin dünya 
tasavvuruna yön verir ve geleceğini tayin eder.

Tarih ile yaşıt kabul edilebilecek Türklerin cihan hâkimiyeti 
mefkûresi, Tanrı’dan alınan kut mucibince doğal hudutlarla sınırlandı-
rılmamış ve yine Tanrı’nın çizdiği sınırlar çerçevesinde bir hudutsuz-
lukla tanımlanmıştır. Diğer bir deyişle O’nun devletinin hadsizliğine, 
Allah’ın takdiri sınır olmuştur. Kökbörü’yü uran edinen, demir kargıyı 
orman eden, av yerinde kulan yürüten ve daha deniz daha müren diye-
rek güneşi bayrak; göğü çadıra çeviren kağan, Fırat kenarında kurdun 
kaptığı sahipsiz koyunun hesabının kıyamet gününde sorulacağını da 

1 Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Arş. Gör. Volkan ÖZKAN1

“Obam, yurdum talan oldu 
Destanlarım yalan oldu 

Yollar birer yılan oldu 
Kervanlarım geçmez gayrı.”

Dilaver Cebeci
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biliyordu.2 Orhun’dan geçerken çelikleşen nalların bin yıl sonra Me-
dine’de keçeye sarılı raylara dönüşmesi ancak bu izanla açıklanabilir. 
Peki, böylesine bıçak sırtı bir zeminde olağanüstü yetki ve sorumluluk-
la şekillenen Türk Dünyası neresidir? Coğrafî hudutları nerede başlar 
ve nerede biter? Bu soruların cevabı tarihi süreç içerisinde olgunlaşan 
millî mefkûrenin ilkeleri çerçevesinde verilebilir. Ötelere akan çağlar 
boyunca Türkçe bayrağının dalgalandığı, Türk sazının dillendiği ve 
Türk nakşının işlendiği tüm yurtlar Türk Dünyası’nın hinterlandındadır.

Merhum Mustafa Çokay, “Her dış Türk’ün iki vatanı vardır; bi-
rincisi kendi anavatanı, ikincisi Türkiye’dir” der. Özellikle son iki yüz 
yıldır Türk jeopolitiğinin kalbinin Türkiye’de attığı bariz bir biçimde 
hissedilir durumdadır. Kalpgâhın Türkiye kabul edildiği Türk Dünya-
sı’nda, Türkiye serhaddinin bir adım ötesinde kalan Ahıska, Borçalı, 
Ağbaba, Tebriz, Musul, Kerkük, Halep, Dedeağaç ve Kırcaali gibi böl-
geler, burada yaşayan Türkler için araf durumundadır. Bu toprakların 
dünü ve bugünü, Türk Dünyası’nın kaderini doğrudan ilgilendirmek-
tedir. Çok katlı bir evin penceresinden bakmak ile kapısından bakmak, 
kişiye aynı ufku ve gerçekliği sunmaz. Dolayısıyla büyük ve müebbet 
ülkeye ulaşabilmek için kapı eşiğinin sağlıklı olması gerekmektedir.

Sultan Alparslan 1064’te Rey’den hareket ederek çıktığı “Rum 
gazâsı”nda kolay bir rota olan güneybatı istikameti yerine daha zor olan 
Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kür ve Aras vadileri üzerinden gitme-
yi tercih etmişti. Çünkü Anadolu’da kurulacak otağın çatısının yani 
Kafkaslar’ın sağlam olması elzemdi. Keza Fatih Sultan Mehmet’in 
1461’deki Trabzon seferinden yaklaşık altı yıl önce deniz üzerinden 
Batı Gürcistan’ın Sohumi şehrine yönelmesi ve Enver Paşa’nın 1914 
yılının Aralık ayı sonunda başlattığı Sarıkamış Harekâtı aynı stratejinin 
gereğidir.

2 Volkan Özkan, Türk Kültüründe Bozkurtun Yeri ve Önemi, İstanbul Üniversitesi 
SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s.51.
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Günümüzde Türkiye’nin Kafkaslar’daki sınır komşuları Gürcis-
tan ve Ermenistan’dır. 1800’lü yılların başından 1878’e kadar kademeli 
olarak Gürcistan’ın Osmanlı Devleti’nin elinden çıkması, 1828 yılında 
da İrevan Hanlığı’nın son bulması ile bugünkü Ermenistan toprakla-
rının kaybedilmesine kadar Kafkaslar’daki Türk varlığının Azerbay-
can’dan sonra en yoğun olduğu bölgeler adı geçen devletlerin sınırları 
içerisindeydi. Rus Çarlığı’nın işgali ile başlayan Kafkaslar’ın Türk-
süzleştirilmesi ve yapay bir Ermeni devleti inşası projesi Sovyet rejimi 
döneminde de aralıksız sürmüştür. Rusların yanı sıra Kafkaslar’daki 
İngiliz, Alman ve Fars siyaseti günümüzde de aynı “ortak misyonu-
nu” sürdürmektedir. Zengezur’un Azerbaycan’dan koparılması, Kara-
çay ve Ahıska Türkleri’nin sürgünü, sözde Mahabad Cumhuriyeti’ni 
kurma girişimi, Ermenistan’da yaşayan Türklerin sistematik göçe tabi 
tutulması, Karabağ’ın işgali, Cavaheti bölgesindeki ayrılıkçı hareketler, 
Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya üzerinden parçalanması, Ba-
tum’un statüsünün tartışılması gibi başlıca meseleler güncelliğini hâlâ 
korumaktadır.

Gürcistan toprakları gerek stratejik konumuyla gerekse de tarih-
sel geçmişi ile Türk jeopolitiğinin mihver noktalarından birisidir. M.Ö. 
3. bin yılın ortalarına tarihlendirilen kurgan buluntularının, Türkistan 
bozkırlarından Güney Kafkaslar’a doğru yapılan erken bir göçün izleri 
ve dolayısıyla Gürcistan’daki Türk varlığının başlangıcına delil olma-
sı kuvvetle muhtemeldir.3 Ancak Gürcü vakayinamelerinde sübut olan 
bilgilere göre Kimmerler M.Ö. 720 yıllarında Derbent yolu ile Gür-
cistan’a gelmişler ve civardaki Kafkas kavimlerini vergiye bağlamış-
lardır.4 Daha sonra soydaşları Kimmerler’i Karadeniz’in kuzeyindeki 

3 Aynur Özfırat, “Doğu Anadolu Yüksek Yaylası’ndan M.Ö. 2. Binyıl Kurganları”, 
Belleten, C. LXVI, S.246, Ağustos 2002, s.343vd.
4 Marie Félicité Brosset, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 yılına kadar), 
Yay. Haz. Erdoğan Merçil, TTK Yay., Ankara 2003, s.9. Ön Türkler/Proto Türkler 
olarak tanımlanan Kimmerler, Ural-Altay kökenli bozkır konargöçerlerinin batı kolu-
nu oluşturmaktadırlar. M.Ö. 2. binyılın başlarından M.Ö. 8. yüzyıla kadar Kırım mer-
kezli olarak Karadeniz’in kuzeyinde, Avrasya bozkırlarında ve Kafkaslar’da yaşamış-
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Azak civarından çıkararak Kafkas Dağları’nın güneyine gitmelerine 
neden olan İskitler’in Hazar Denizi’nin kuzeybatı kıyıları yoluyla Der-
bent’i geçerek Kür ve Aras boyları ile daha güneyde Urmiye Gölü çev-
resine kadar yayılmaları ise M.Ö. 680 yıllarına tekabül eder.5 Kartlis 
Tskhovreba isimli Gürcü vakayinamesinde Kimmerler’in Gürcistan’a 
girişleri ve buradaki faaliyetlerinin ardından Makedonyalı İskender’in 
(M.Ö. 356-323) Kafkaslar seferi sırasında Kür Nehri boylarında karşı-
laştığı Bun-Türkler ve Kıpçaklar hakkında önemli bilgiler bulunmak-
tadır.6 Diğer yandan Hazarlar’ın Kafkaslar ve Gürcistan’da görülme-
leri ile ilgili bilgileri edindiğimiz Kalankatlı Moses’in Albanlar Tarihi 
adlı eserdeki haberlere göre, Hazarlar önce Sasani İmparatoru II. Şapur 
zamanında (309-379) Derbent’i aşarak sonra da 552 senesine Alban-
ya’ya saldırmışlardır. Bunu takip eden yıllarda Köktürklerin, Bizans 
İmparatoru Heraklius tarafından İranlılara karşı Güney Kafkaslar’a da-
vet edildikleri ve 626’nın ertesi yıllarında ortak bir harekâtla Tiflis’i 
kuşattıkları bilinmektedir. Dönem hakkında bilgiler veren Theophanes 
kroniğinde geçen “Hazar denen Türk” ifadesinden Köktürklerin idare-
sindeki orduda büyük ölçüde Hazarların da bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Tong Yabgu (Cebu Hakan) (618-633) Tiflis’i aldıktan sonra yerine oğlu 
Börü Şad’ı bırakarak geri dönmüştür. Harekâtı devam ettiren Börü Şad, 
Agvan (Alban)’ı da alarak Kafkaslar’ı Batı Köktürk Kağanlığının sınır-
larına katmıştır.7

lardır. Bugünkü Gürcistan’ın kuzeyindeki yüksek rakımlı dağların arasındaki vadilere 
adını veren Daryal, Mamisoni, Digor, Truso ve Alagir gibi geçitleri aşarak Urartu 
sınırlarına ulaşmışlardır. Taner Tarhan, “Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler 
ve İskitler”, Türkler, C. I, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s.913., İlhami Durmuş, 
İskitler, Akçağ Yay., Dördüncü Baskı, Ankara 2012, s.53., M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yu-
karı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar İlk-Kıpçaklar (M.Ö. VIII.-M.S. VI. yy.) 
ve Son-Kıpçaklar (1118, 1195) ile Ortodoks-Kıpçak Atabekler Hükûmeti (1267-
1578) (Ahıska/Çıldır Eyâleti Tarihi’nden), TTK Yayınları, Ankara 1992, s.17.
5 Kırzıoğlu, Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, s.31., Tarhan, “Kimmer-
ler ve İskitler”, s.913.
6 Brosset, Gürcistan Tarihi, s.18.
7 Osman Karatay, “Hazarlar”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, Editörler O. Karatay, S. 
Acar, Kitabevi Yay., İstanbul 2013, s.341., Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, Çev. Y. 
Gedikli, Selenge Yay., Birinci Baskı, İstanbul 2006, s.147., Karatay, “Hazarlar”, 
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Gürcistan’daki en yoğun ve belirgin Kuman/Kıpçak hareket-
liliğinin yaşandığı devir 1118 ile 1195’li yıllarda gerçekleşen göçler 
neticesinde meydana gelmiştir. Sultan Alparslan’ın 1064’teki ilk batı 
seferinde Bizanslılar’dan Kars, Iğdır ve civarını, Gürcü Krallığı’ndan 
da Çıldır ve Ahılkelek çevresini almasını takip eden yıllarda Selçuk-
lu fetihleri devam etmiş ve Gürcü kaynaklarının “Didi Turkoba” ola-
rak ifade ettiği “Büyük Türk Akınları/Fetihleri” dönemi yaşanmıştır. 
1089’da krallık tahtına geçen Gürcü Kralı IV. David, hem Selçuklu 
egemenliğinden çıkabilmenin hem de ülkenin iç siyasetini düzenleme-
nin yollarını ararken o tarihlerde Kafkaslar’ın kuzeyine kadar yayılmış 
olan ve daha önceden akrabalık kurmuş olduğu Kuman/Kıpçaklar’dan 
faydalanma yoluna gitmiştir. 1118 yılına gelindiğinde IV. David, Şa-
rağan/Şarukan’ın oğlu Otrok/Atrak idaresindeki Kuman/Kıpçakları 
Gürcistan’a davet etmiştir. David’in tarihçisinin verdiği bilgiye göre 
40.000 seçkin savaşçı aileleriyle birlikte ülkeye yerleştirildi. Günden 
güne Hıristiyanlığı kabul eden Kuman/Kıpçaklar, IV. David’in emrine 
bağlı kumandanların liderliğinde muntazam bir kuvvet meydana getir-
diler.8 Öyle ki Ağustos 1121 tarihinde gerçekleşen Didgori Savaşı’nda 
İlgazi komutasındaki Selçuklu ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratan 
Gürcü ordusunun önemli bir kısmını Kuman/Kıpçaklar teşkil etmiştir.9 
Kuman/Kıpçakların bahsi edilen yıllardaki siyasi ve içtimai faaliyetleri, 
Gürcistan’daki Türk varlığının kökleştiği ve devamlılığının sağlandığı 
esas dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gürcistan krallığının altın çağını yaşadığı bu yüzyıllara doğru-
dan etki eden Kuman/Kıpçaklar’ın, bu asrı takip eden yıllarda siyasi 
etkinliğinin gerilemesi ve dolayısıyla Gürcü krallığının da zayıflaması 
neticesinde önce Moğollar sonrasında da Osmanlılar ile Safeviler’in 
hâkimiyet mücadelesinin geçtiği bir sahaya dönüşen Gürcistan’da 1578 

s.344., Ömürkul Karayev, Türkler ve Kağanlıkları, Çev. Mustafa Kalkan, Bilge 
Kültür Sanat Yay., İstanbul 2008, s.51., Brosset, Gürcistan Tarihi, s.190.
8 Brosset, Gürcistan Tarihi, s.320.
9 Brosset, Gürcistan Tarihi, s.323.
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ile 1878 yılları arasında mutlak bir Osmanlı egemenliği tesis edilmiş-
tir. 1800’lü yılların başından itibaren Rus Çarlığı’nın Kafkaslar’daki 
etkinliğini artırması ve neticesinde Güney Kafkaslar’ı ele geçirmesi-
ne rağmen ciddi miktarda Türk bakiyesinin mevcudiyetini koruduğu 
görülmüştür. Ancak gelişen süreçte patlak veren 1804-1813 Rus-Kaçar 
Savaşları, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nın netice-
sinde bölgeden büyük Türk göçleri başlamıştır. SSCB döneminde ise 
göçler sistematik sürgünlere dönüşmüş, 1944 yılının Kasım ayında, er-
kekleri II. Dünya Savaşı cephelerinde savaşan Ahıska Türkleri’nin aile-
leri Türkistan bozkırlarına gönderilmiştir. Stalin’in Karadeniz kıyılarını 
ve Türk sınırını temizleme operasyonunun bir neticesi olan bu sürgünde 
90 bin civarında Türk’ün yurtlarından edildiği bilinmektedir. Türkler-
den boşaltılan Samtshe-Cavaheti idari bölgesindeki şehir ve köylere 
ise Ermeniler yerleştirilmiştir. Böylelikle Türkiye’den Azerbaycan’a 
ve dolayısıyla Türk Dünyası’na uzanan stratejik koridorun bağlantısı 
Gürcistan toprakları üzerinden kesilmiştir. Gürcistan sınırları içerisinde 
kesilen bu önemli hattın doğu ucunda bugün hâlihazırda 500 binin üze-
rinde bir Türk nüfusa sahip Borçalı olarak bilenen Kvemo-Kartli idari 
bölgesi bulunmaktadır.

Karapapak-Terekeme boyuna mensup olan Borçalı Türkleri, bu-
günkü Gürcistan’ın güneydoğusunda Azerbaycan ve Ermenistan sınırı-
na komşu topraklarda yaşamaktadırlar. Başta Sarvan (Marneuli), Bolnisi 
(Çörük Kemerli), Dmanisi (Başgeçit), Gardabani (Karayazı), Sagareco 
(Karaçöp), Tetritskaro (Ağbulak) ve Rustavi (Bostandere)’ye bağlı köy 
ve kasabalarda berrak bir Oğuz lehçesi konuşmaktadırlar. Türkiye’ye 
ve Türklüğe derin bir muhabbet besleyen Karapapak/Terekemeler, ço-
ğunlukla hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadırlar. Yaşadıkları yerleşim 
yerlerinin adlarının değiştirilmesi, siyasi ve kültürel kuşatılmışlık ile 
ekonomik imkânsızlıklar gibi sorunlara rağmen kültürlerini ve inanç-
larını muhafaza etmeyi başaran Karapapak/Terekemeler, Gürcistan’la 
olan vatandaşlık bağları ve anayasal düzene riayetleri ile ülkedeki diğer 
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etnik gruplardan ayrılmaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
bölgeyle olan tarih ve soydaşlık hukuku çerçevesinde ilgisi gözle gö-
rülür düzeydedir. Ancak bunun yanı sıra özellikle dinî değerler üzerin-
den İran’ın, sosyoekonomik açıdan ise Avrupalı devletler ile ABD’nin 
etkinliği de göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurulduğunda iki Türk Devleti’nin de Gürcistan’ın toprak bütün-
lüğü ve anayasal düzeni çerçevesinde bahsini ettiğimiz köklü hukukuna 
dayanarak bölgeye uzak kalmaması elzemdir. Tüm dünyanın gözünün 
üzerinde olduğu, Türkçe bayrağının dalgalandığı, Türk kültürünün ya-
şatıldığı bu coğrafyayı her türlü tehditten izole etmek stratejik gerek-
liliktir. Diğer bir ifadeyle arafın muhafızlarının kale burçlarını terke 
zorlanmasına seyirci kalınmamalıdır.
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ZIYA GÖKALP'E GÖRE TÜRKÇÜLÜĞÜN 
YAKIN IDEALI OĞUZ BIRLIĞI

Ziya Gökalp Türkçülüğün babası olduğu kadar, Türk tarihinin 
de en parlak hocasıdır. Türkçülük hareketini ilk defa sistematikleştiren 
Gökalp, bu ülküye nasıl ulaşılacağının da rotasını çizmiştir. Gökalp’e 
göre tüm Türklerin yalnızca bir tek dili olabilir. Nasıl zamanında 
Fuzuli’nin şiirleri Türk ellerinin her yerinde aynı mana ve aynı ahenkle 
okuyup anlaşılıyorsa bugün de yazılan her kitap, söylenen her söz 
aynı mana ve ahenkle anlaşılması gerektir. Gökalp zamanında Türk 
Milliyetçiliği temelleri ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde bu yönde 
çalışmalar yapılmış olsa da devamı getirilmediği için Türk dilinin 
gelişimi sekteye uğramıştır denilebilir. Gökalp, “BİRLİĞİ ve Dİ(L)
LİĞİ” temin etmek için de bir rota çizmiştir. Öncelikle kendi içimizde 
bir devlet olarak birlik oluşturmamız gerektiğini vurgulayan Gökalp, 
bu gereliliği Türkiyecilik adı altında açıklamıştır. Türkiye’de dil ve 
kültür bakımından birleşilmesi ve devletin milliyetçi bir politika ile 
yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir. Türkiyecilik ülküsü en yakın 
ülküdür. Yani başarılması en muhtemel ülküdür. Özellikle bu durumun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu zamanda başarıldığını söylemek 
mümkündür. Ancak ilerleyen süreçte milliyetçi aydınların yönetimden 
çıkartılması ve daha birçok umumi değişiklikler nedeni ile Türkiyecilik 
ülküsü eski tozlu rafına dönmüştür.

Oğuz Kağan Destanı’nda belirtilen Oğuz boylarının birlik 
oluşturması, bunun adının da Oğuzculuk olduğu ülkü de Ziya 

İsmail Burak TATLI
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Gökalp’in Türkiyecilik ülküsünden sonra ulaşılması gerektiğini 
vurguladığı birliktir. Bu birlik tüm Oğuz boylarının bir kültür ve bir 
dil altında toplanmasıdır. Ziya Gökalp bu durumu eserinde şu şekilde 
açıklamıştır: Bugün kültürce birleşmesi kolay olan Türkler, özellikle 
Oğuz Türkleri, yani Türkmenler’dir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, 
İran ve Harizm ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğundadırlar. Bunun 
için Türkçülükteki yakın ülkümüz Oğuz birliği ya da Türkmen birliği 
olmalıdır. Bu birlikten amacımız nedir? Siyasal bir birlik mi? Şimdilik 
hayır! Gelecekle ilgili bugünden bir yargıya varamayız. Fakat bugünkü 
ülkümüz, Oğuzlar’ın yalnız kültürce birleşmesidir. Oğuz Türkleri bugün 
dört ülkede yayılmış olmakla birlikte tümü birbirine yakındırlar. Dört 
ülkedeki Türkmen illerinin adlarını karşılaştırırsak, görürüz ki birinde 
bulunan bir ilin ya da boyun öbürlerinde de kolları vardır.

Gökalp, bu dört ülkeyi de eserinin devamında şu şekilde belirtir: 
Harizm, İran, Azerbaycan ve Türkiye ülkeleri Türk etnografyası 
bakımından aynı uruğun yurtlarıdır. Bu dört ülkenin toplamına 
Oğuzistan adını verebiliriz. Türkçülüğün yakın ereği, bu büyük bölgede 
yalnız bir tek kültürün egemen olmasıdır. (GÖKALP, 1994: 21)

Tüm Oğuz boylarını belirtecek olursak, öncelikle iki madde ile 
başlarız. Bunlar Boz-oklar ve Üç-oklar’dır. Bu iki madde ise Oğuz 
Kağan’ın oğullarını temsil etmektedir. Boz-oklar; Yıldız-Han Oğulları, 
Ay-Han Oğulları, Gün-Han Oğulları’dır. Üç-oklar; Deniz-Han oğulları, 
Dağ-Han Oğulları, Gök-Han Oğulları’dır. Oğulların her birisi ise dörder 
boya ayrılmıştır. Bunu da tabloda gösterecek olursak:

Yıldız-Han 
Oğulları:

Karkın Beg-Dili Kızık Avşar

Ay-Han Oğulları: Yaparlı Dodurğa Döğer Yazır
Gün-Han Oğulları: Kara-İvlu Alkaravlı Bayat Kayı
Deniz-Han Oğulları: Kınık Yıva Bügdür Yiğdir
Dağ-Han Oğulları: Üregir Ala-Yanlı Eymür Salur
Gök-Han Oğulları: Çebni Çavuldar Biçene Bayındır
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Gökalp bu gereklerin temin edilmesinden sonra uzak ülkü olarak, 
Turan adı altında birleşen tüm Türk boylarını belirttiği Turancılık 
ülküsünü temin etmek gerektiğini belirtmektedir.

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “Türk birliği de sistemli 
çalışmak, fırsat kollamak ve her şeyden önce Türkiye’yi korumak ve 
yükseltmeye çalışmak suretiyle bir gün elbet hakikat olacaktır.” sözleri 
bizlere Türk Birliği’ne giden yolda rehber olacaktır. 

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin “Biz AB’ye muhtaç olmadığımız 
gibi Şangay meraklısı da değiliz. Türk’üz, Türkçüyüz, Turan’ın sevda 
ve hedefindeyiz. Ne Avrupa Birliği ne Şangay İş birliği, biz diyoruz ki 
sonuna kadar Türk Birliği” sözü, 21. Yüzyılda Gökalp çizgisinin Türk 
siyasetindeki temsilcisinin Milliyetçi-Ülkücü Hareket olduğu gerçeğini 
vurgulamıştır.

Oğuz Birliğinin mihenk taşları olan Irak ve Suriye’nin 
kuzeyindeki Türkmen varlığı 2012’de Liderimiz tarafından “Ülkemize 
yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla; Batı ucu Afrin’i ve Doğu 
ucu da Kandil’i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki 
güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir.” sözleriyle 
gündeme getirilmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde 
24 Ağustos 2016 günü başlattığı Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018 günü 
başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış 
Pınarı ve son olarak gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı ile Irak’ın 
kuzeyinde ise 28 Mayıs 2019 günü başlayan Pençe Harekatı ile sahada 
kendini göstermeye başlamıştır.

2018 Şubat ayında açıklanan Cumhur İttifakı Protokolü’ne göre 
“Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti 
çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş 
ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara 
açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya 
kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız, Türkiye’yi bölgesel 
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güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, 
İ’lâ-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin 
teminatı, İslam âleminin ve bütün mazlum milletlerin yegâne ümidi olan 
Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonunun 
alt yapısını adım adım inşa edecektir.” sözlerinden anlaşılacağı gibi 
Gökalp’in gelecek tahayyülüne uygun bir biçimde Türkiye’yi Turan 
idealine yaklaştıracak hedefler kurumsallaştırılmıştır. Protokolde geçen 
“Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” hedefini 
yakalama azmi ile millî ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir.” ifadeleriyle de 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, 
hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp’tir” 
sözü ile bütünleştirir isek; 20.yüzyılın başında bağımsızlık odaklı yeni 
Türk devletinin kuruluş felsefesi olan Türkçülük fikri ile, 21.yüzyıl 
Türkiye Cumhuriyetinin yükselme devrine yine bağımsızlık odaklı 
Türkçülük fikri ile girdiği gözle görülür bir gerçektir. Kuzey Kıbrıs, 
Suriye ve Irak’ın Kuzeyi, Azerbaycan, Güney Azerbaycan Türkleri ve 
Türkiye’nin toplam nüfusu olan 135 milyon ile Gökalp’in belirttiği 
yakın gelecekte Türkiye’yi Turan’a ulaştıracak yakın ideal olan Oğuz 
Birliği’nin gücünü konjonktürel olarak ortaya koymaktadır. 

Cenab-ı Allah 2053 ve 2071 yıllarında önce Oğuz Birliğini ve 
ardından da Türk Birliğini görmeyi bizlere nasip etsin. Evlatlarımızın 
Kosova’dan, Doğu Türkistan’a tek kimlik kartıyla seyahat edeceği, 
Türk Lirası ile alışveriş yapacağı günler yakındır. 

Allah Türk’ü, Türk tüm mazlumları korusun...
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Benim naçiz vücudum, 
bir gün elbet toprak 

olacaktır. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti, ilelebet 
payidar kalacaktır.


