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TÜRK DÜNYASI AYDINLARINDAN SADR  MAKSUDÎ 
VE TURAN YAZGAN 

VATANSEVERL KTEN AVRASYACILI A DO RU 

Almas eyhul  

 Bilindi i gibi, tarihi ah slar ve büyük ayd nlar n ( smail Gasp ral , 
Ziya Gökalp, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal, Mustafa Çokay) 
temelde siyasî, ictimaî fikirlerinin geli meleri ba lang çta kendi nesilleri, 
kendi halklar , kendi milleti için hizmet etmekle alakal r. Me hur 
milliyetçiler olarak tan nca, onlar n bak lar  geni ledikçe, siyasi, 
sosyolojik ve ideolojik platformlar  da global meseleleri tasvirlemede, 
onlar u veya bu ekilde çözme ümitlerinde geli meler de görülüyor. 
Elbette, problemlere dünyevi aç dan yakla ma çabalar  do al fikri 
geli mesinin meyvesi olarak kabul edilmelidir. 

Yukar da bahsedilenlere örnek olarak gösterilen ah slardan Sadri 
Maksudi’nin k  Adile Ayda, Kazanl  Sadri Maksudi hakk nda Paris’te 
“Posledn e Novosti” (Son Haberler) gazetesi 16 Haziran 1923 say nda 

dakiler yaz yor diyerek belirtiyor:1 “Paris Üniversitesi, Slav 
Enstitüsü’nde Millî Meclisin eski üyesi ve Avrupa Rusya’s n Millî 
Müslüman Konseyi’nin ba kan  Sadri Maksudî Rusya’da Türk-Tatar 
milletinin e itimi hakk nda oldukça ilginç bir haber vermi tir. Ba kanl k 
vazifesini üstlenmi  olan eski hükümet ba kan  Jan Kloyd Leyg’in 
ba kan  oldu u toplant  ilim ve politika dünyas ndan çok say da Frans z 
temsilcisinin dikkatini çekmi tir. Bildirisinin ilk k sm nda konu mac  

                                                
 Prof. Dr., Ba kurt Devlet Üniversitesi, Tatar Dili Ve Edebiyat  Bölümü Ö retim Üyesi. “ dil-

Kama Etnolinguvistik Alan nda Ya ayan Türk, Mo ol, Fin-Ugorve Slav Halklar n Ruhi 
Medeniyetini Ara rmalar lmî Merkezi”nin idarecisi, “Türk Dünyas  Ara rmalar ” dergisinin 
(Türkiye- stanbul) yaz  kurulu üyesi. 
1 Ayr nt  bilgi için bak z: Adile Ayda, Sadri Maksudî Arsal, Moskva 1996, s.315-318; 141-
144. 
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Türk-Tatar boylar n terihini ele al r. (315. sayfa) Maksudî Bey, Büyük 
Petro reformlar  Rusya’y  bat la rma ve Rusya’n n gelece i 
aç ndan bir geli me olarak nitelendiriyor.  Ama Asya prensipleri 
aç ndan “dekadano” (gerileme) olarak de erlendiriyor. Yeni 
ba lang lar II. Aleksand r döneminde etkilerini göstermeye ba lar. Ne 
var ki, Rus halk n bir bat  milleti olarak yükselmesi çok yava  
gidiyordu. Do u otokrasisi Bat  demokrasisiyle XX. Yüzy l boyunca 
mücadele etti ve mücadele sonucunda imparatorluk ve Romanovlar 
hanedan  sona ermi  ancak sonuçta demokrasi zaferini ilan edememi tir. 
Konu mac n dü ünceleri son derece ilginçtir. Onunla ayn  fikirde 
olmayabiliriz; ama böyle dü ünce tarz na sadece Rus tarihinin ta 
kayna nda ya am  millet mensubu olarak meseleye yakla m 
bak ndan Tatar n bu Slav sevgisinde tan k bir Avrasyac k var.  

Konferans n ikinci k sm  durumlar n aç k bir ekilde 
ekillendirilmesi ve yabanc  ülkelerde bulunan türlü millet temsilcileri 

taraf nda çok nadir görülen Rusya ile bar  havas  oldukça ilginçtir. 

Rus istilas  Türk-Tatar halklar n hayatlar n temellerini epey 
de tirdi. O, eski do u dini ve mistik dünyaya bak  temellerini epey 
de tirdi. O, ak llar , faydal  ilimler ve pratik geli melere yönlendirdi. 
Rus okullar  ve Rus dili bat  kültürünü elde edebilmek için bir “anahtar” 
verdi. lk önce ak l liberalizmi, sonra da uyanm . kincisini türlü 
faktörler etkilemi tir. Rusya bir çat  alt nda birçok karde  halk  
birle tirmi tir. Müslümanlar n haklar , kitap basma, okul açma gibi 
konularda yap lan s rland rmalar muhalefet zemininde birliktelikler 
olu turdu. Sonunda yabanc lar n haklar na sayg  gösteren Rus 
entellektüellerin politik liberalizmi onlar n  millî duygular  için bir 
te vik olmu tur.2  

Bu millî duygular n nelerde ifadesi vard r? Hr stiyan halklar ndaki 
gibi, ba ms z milletin uuru meydana gelmi , ana dile merak, onu 
geli tirmek ve kendi edebiyat  yaratmak iste i ortaya ç km r. 
Sonunda Türk-Tatarlar özgür millî ya amlar  için çal maya 
ba lam lard r…3 

                                                
2 Buna benzer fikirlerin zaman nda smail Gasp ral  taraf ndan da söylenmi  olmas  dikkate de er 
bir eydir.  Baz  farklar olsa da buna benzer fikirler Nadir Devlet, Mehmet saray, Hakan K ml , 
P. Akçal , smail Mara  vb.nin çal malar nda da vard r. 
3 Adile Ayda, age., s.315-318. 
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Zaman n geçmi  ve bugünkü epeyce a r ve çetin 

dönemlerinde de Türkistan halklar n kaderine hiçbir ekilde bîtaraf 
olmayan, onlara elinden geldi i kadar türlü ekillerde, kitap da tarak, 
okumaya ve okutmaya davet ederek, gençleri festivallere davet ederek, 
Türkiye devletinin türlü yerlerini gezdirerek kitaplar yazd rarak ya da 
tercüme ettirerek, sözlükler haz rlatarak ve onlar  yay nlatarak, Türk 
dilini ö renmek için ücretsiz kurslara davet ederek, s navlar  geçenlere 
Türk dilini ö retmek için hak veren diplomalar vererek, türlü konularda 
video filmler haz rlat rken Ba kurdistan Cumhuriyeti’nden gelen 
gençlerinde ilgisini çekerek, türlü röportajlar yaparak hizmet eden 
tan nm ah slardan birisi de iktisat profesörü hocam z Turan 
Yazgan’d r.  

Turan Yazgan Bey’in yönetti i “Türk Dünyas  Ara rmalar  
Dergisi” Türkistan, onun geçmi i, bugünü ve gelece i hakk nda farkl  
aç lardan ayd nlat lmas , materyallerin as l nüshalar n ar ivlerden 
al p burada bas lmas  da genç alimler için büyük bir hizmettir. 
Dergide sürekli olarak bulunan “Türk Dünyas le lgili Faaliyetlerimiz”, 
smail Gasr ral ’n n “Tercuman” gazetesinden al nt lar, “Türk 

Dünyas ndan Haberler” bölümünde verilen haberle, isminden de 
anla ld  gibi, Türkistan’da Türk ve ba ka halklar n ya ay , durumu 
hakk nda epeyce geni  bir ekilde haberdar olmak imkan  veriyor. 

Say n Turan Yazgan büyük çabalarlarla yay nlanan “Türk Dünyas  
Tarih Medeniyet Dergisi”ni de idare eden vakf n di er bir yönü de 
dünya boyutunda Türk halklar n tarihine, medeniyetine sosyal 
durumuna, nüfus problemlerine, politik duruma büyük yer 
verilmesidir. Burada yine ayn ekilde dil, etnografya, arkeoloji, 
edebiyatla ilgili türlü bak lar, tart malar do uran malzemelerle de 
tan rs z.  

Bu büyük gayreti gösteren, Türk halklar n hayat , sosyal, 
iktisadî, medenî anlamda Avrupa halklar  dercesine yak nla rmay  
ümit eden ve bununla smail Gasp ral , Ziya Gökalp, Zeki Velidî, 
Mustafa Çokay, Sadri Maksudi gibi Türk Dünyas n ayd nlar n 
vasiyetlerini hayata geçirmede vatan sevgisinden büyüklü üne yönelen 
me hur alimlerimize sa k ve bu kutsal i lerinde de ba ar lar diliyoruz.  


