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3 - Türkçülük ve Turancýlýk

Ýþte, Turan ideali bunun gibidir. Yüz milyon Türk&rsquo;ün bir millet halinde birleþmesi, Türkçüler için en güçlü bir heyecan kayn
Turan ülküsü olmasaydý, Türçülük bu kadar hýzla yayýlmayacaktý. Bununla beraber, kim bilir? Belki, gelecekte Turan idealinin
gerçekleþmesi de mümkün olacaktýr. Ülkü geleceðin yaratýcýsýdýr. Dün Türkler için hayali bir ülkü olan milli devlet, bugün Türkiy
gerçek halini almýþtýr.
Türkçülük ve Turancýlýk
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)
Türkçülükle Turancýlýðýn farklarýný anlamak için, Türk ve Turan topluluklarýnýn sýnýrlarýný belirlemek gerekir. Türk, bir milletin
kendisine özel bir kültüre sahip olan topluluk demektir. O halde, Türk&rsquo;ün yalnýz bir dili, bir tek kültürü olabilir.

Oysa ki Türk&rsquo;ün bazý kollarý Anadolu Türklerinden ayrý bir dil, ayrý bir kültür yapmaða çalýþýyorlar. Mesela, Kuzey
Türkler&lsquo;inden bir kýsým gençler bir Tatar dili, bir Tatar kültürü oluþturmaya çalýþmaktadýrlar. bU hareket, Türklerin baþka
olmasý sonucunu verecektir. Uzata bulunduðumuz için, Kýrgýzlarýn ve Özbeklerin nasýl bir yol izleyeceklerini bilmiyoruz. Bunlard
birer ayrý dil ve edebiyat, birer ayrý kültür oluþturmaya çalýþýrlarsa, Türk milletinin sýnýrý daha daralmýþ olur. Yakýtlarla Altay T
uzakta bulunduklarý için, bunlarý Türkiye Türkler&lsquo;in bulunduklarý için, bunlarý Türkiye Türkleri&rsquo;nin kültürü dairesine
daha güç görünüyor.

Bugün kültürce birleþmesi kolay olan Türkler, özellikle Oðuz Türkleri yani Türkmenleredir. Türkiye gibi, Azerbaycan, Ýran, Harzem
ülkelerinin Türkmenleri de Oðuz uyruðundandýr. Bundan dolayý, Türkçülükteki yakýn idealimiz (Oðuz Birliði) yahut, (Türkmen Bir
olmalýdýr. Bu birlikten amaç nedir? Siyasi bir birlik mi? Þimdilik, hayýr! Gelecek hakkýnda bugünden bir yargýya varamayýz. Fak
bu günkü idealimiz Oðuzlarýn yalnýz kültürce birleþmesidir.

Oðuz Türkleri, bugün dört ülkede yayýlmýþ olmakla beraber, hepsi birbirine yakýn akrabadýrlar. Dört ülkedeki Türkmen illerinin a
karþýlaþtýrýrsak, görürüz ki, birinde bulunan bir ilin veya boyun diðerlerinde de dallarý vardýr.
Mesela, Harzem&rsquo;de Tekeler&rsquo;le Sarýlar&rsquo;ý ve Karakalpaklar&rsquo;ý görüyoruz. Yurdumuzda Tekele, bir
sancak teþkil edecek kadar çoktur; hatta, bir bölümü zamanýnda Rumeli&rsquo;ye yerleþtirilmiþtir. Türkiye&rsquo;deki Sarýlar,
özellikle Rumkale&rsquo;de otururlar. Karakalpaklar ise, Karapapak ve Terekeme adalarýn alarak Sivas, Kars ve
Azerbaycan yörelerindedir. Harzem&rsquo;de Oðuz&rsquo;un Salur ve maralý boylarýyla Çavda ve Göklen (Karluklardan
Kealin) illeri vardýr. Bu adlara Anadolu&rsquo;nun çeþitli yerlerinde rastlanýr. Göklen, kendi adaný Van&rsquo;da bir köye Gök
oðlan þeklinde vermiþtir.

Oðuz&rsquo;un Bayat ve Afþar boylarý da gerek Türkiye&rsquo;de gerek Ýran&rsquo;da ve Azerbaycan&rsquo;da vardýr.
Akkoyunlular ile Karakoyunlular bu üç ülkede yayýlmýþlardýr. O halde Harzem, Ýran, Azerbaycan ve Türkiye ülkeleri, Türk etnog
açýsýndan ayný uruðun yurtalýrdýr. Bu dört ülkenin bütününe Oðuzistan (Oðuz ili) adaný verebiliriz. Türkçülüðün yakýn hedefi, b
bir tek kültürün hakim olmasýdýr.

Oðuz Türkleri, genellikle oðuz Han&rsquo;ýn torunlarýdýr. Oðuz Türkleri, birkaç yüzyýl öncesine gelinceye kadar, birbiriyle yakýn
ilgili bir aile biçiminde yaþarlardý. Mesela Fuzuli, bütün Oðuz boylarý içinde bilinen bir Oðuz þairi idi. Korkut Ata Kitabý Oðuzlar&r
resmi Oðuznamesi olduðu gibi, Þah Ýsmail, Aþýk Kerem, Köroðlu kitaplarý gibi hak eserleri bütün oðuz iline yayýlmýþtýr.

Türkçülüðün uzak ideali ise, Turan&lsquo;dýr. Turan, kimilerinin sandýðý gibi, Türklerden baþka, Moðollarý, Tunguzlarý, Finuvala
Macarlarý da içine alan kavimler karmasý deðildir. Bu zümreye bilim dilinde Uralo - Altay topluluðu denilir. Bununla beraber, bu
sonuncu topluluðun içindeki kavimlerin dilleri arasýnda bir akrabalýk bulunduðu da henüz ispat edilememiþtir. Hatta bazý yazarla
Ural kavimleriyle Altay kavimlerinin bir birinden ayrý iki topluluk oluþturduðunu ve Türklerin Moðollar ve Tunguzlarla beraber
Altay grubunu Finuvanlarla Macarlarýn da Ural gurubunu oluþturduklarýný iddia ediyorlar. Türklerin Moðollarla ve Tunguzlarla dil
akrabalýðý olduðu da henüz ispat edilmemiþtir. Bugün bilim açýsýndan tartýþýlmaz olan bir gerçek varsa, o da Türkçe konuþan Y
Özbek, Kýpçak, tatar, Oðuz gibi Türk boylarýnýn dilce ve gelenekçe kavmi bir birliðe sahip olduðudur. Turan kelimesi, Türlar yani
Türkler demek olduðu için, sadece Türkleri içine alan bir birliðin adýdýr. O halde, Turan kelimesini bütün Türk boylarýný kapsayan
Türkistan&rsquo;a karþýlýk kullanmamýz gerekir. Çünkü Türk kelimesi, bugün, yalnýz Türkiye Türkleri&rsquo;ne verilen bir isim h
gelmiþtir. Türkiye&rsquo;deki Türk kültür dairesinde olanlar elbette yine bu adý alacaklardýr. Benim inancýma göre bütün Oðuzla
bir zamanda bu isimde birleþeceklerdir. Fakat, Tatarlar, Özbekler, Kýrgýzlar ayrý kültürler oluþtururlar ise ayrý milletler durumuna
geleceklerinden yalnýz kendi isimleriyle anýlacaklardýr. O zaman, bütün bu eski akrabalarý kavmi bir topluluk halinde birleþtiren
müþterek bir isme gerek duyulacak, iste bu ortak isim Turan kelimesidir.

Türkçülerin uzak ülküsü Turan adý altýnda birleþen Oðuzlarý, tatarlarý, Kýrgýzlarý, Özbekleri, Yakutlarý, dilde, edebiyatta, kültürd
Bu idealin bir gerçek haline geçmesi mümkün mü, yoksa deðil mi? Yakýn idealler için bu yön aranýrsa da, uzak idealler için aranm
Çünkü uzat ideal ruhlardaki heyecaný sonsuz bir dereceye yükseltmek için, ulaþýlmak istenilen, çok çekici bir hayaldir. Mesela,
Lenin, Bolþeviklik için kayýn ideal olarak &ldquo;Kollektivizmi&rdquo;, uzak ideal þeklinde de &ldquo;Komünizmin ne zaman
uygulanacaðýný þimdiden kestirmek mümkün deðildir. Bu Hazret-i Muhammed&rsquo;in cenneti gibi, ne zaman ve nerede
görüneceði bilinmeyen bir þeydi.&rdquo;

Ýþte, Turan ideali bunun gibidir. Yüz milyon Türk&rsquo;ün bir millet halinde birleþmesi, Türkçüler için en güçlü bir heyecan kayn
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Turan ülküsü olmasaydý, Türçülük bu kadar hýzla yayýlmayacaktý. Bununla beraber, kim bilir? Belki, gelecekte Turan idealinin
gerçekleþmesi de mümkün olacaktýr. Ülkü geleceðin yaratýcýsýdýr. Dün Türkler için hayali bir ülkü olan milli devlet, bugün Türkiy
gerçek halini almýþtýr.
O halde Türkçülüðün, idealinin büyüklüðü noktasýndan, üç dereceye ayýrabiliriz:
1) Türkiyecilik
2) Oðuzlar veya Türkmencilik
3) Turancýlýk,

Bugün, gerçekli sahasýnda, yalnýz &ldquo;Türkiyecilik&rdquo; vardýr. Fakat, ruhlarýn büyük bir özleyiþle aradýðý Kýzýl Elma, ge
sahasýnda deðil, hayal sahasýndadýr. Türk köylüsü, Kýzýl Elma&rsquo;yý hayal ederken, gözünün önüne eski Türk ilhanlýklarý g
Turan ülküsü geçmiþte bir hayal deðil, bir gerçekti. Milattan 210 sene önce Kun hükümdarý Mete Kunlar (Hunlar) adý altýnda büt
birleþtirdiði zaman Turan ülküsü bir gerçek haline gelmiþti. Hunlardan sonra Avarlar, Avarlardan sonra GökTürkler, GökTürklerde
sonra Oðuzlar, bunlardan sonra Kýrgýz-Kazaklar, daha sonra Kur Han, Cengiz Han ve sonuncu olmak üzere Timurlenk Turan
idealini gerçekleþtirmediler mi?

Turan kelimesinin anlamý bu þekilde sýnýrlandýrýldýktan sonra, artýk Macarlarýn, Finuvalarýn, Moðollarýn, Tunguzlarýn Turan il
ilgilerinin kalmamasý gerekir. Turan, Türklerin geçmiþte ve belki de gelecekte bir gerçek olan büyük vatanýdýr.
Turanlýlar, yalnýz Türkçe konuþan milletlerdir. Eðer Ural ve Altay ailesi gerekten varsa, bunun kendisine özel bir ismi olduðunda
&ldquo;Turan&rdquo; adýna ihtiyacý yoktur.
Bir de bazý Avrupalý yazalar, Batý Asya&rsquo;da aslen Samilere veya Arilere mensup olmayan bütün kavimlere
&ldquo;Turani&rdquo; adýný veriyorlar. Bunlarýn anacý bu kavimlerin Türklerle akraba olduðunu belirtmek deðildi. Yalnýz
Samilerle Arilerden baþka kavimler olduðunu anlatmak içindir.

Bundan baþak, bazý yazarlar da, Þehname&rsquo;ye göre &ldquo;Tür&rdquo; ile &ldquo;Ýrec&rdquo; in kardeþ olduðuna bakar
Turakh&rsquo;ý eski Ýran&rsquo;ýn bir kýsmý saymaktadýrlar. Oysa ki, Þehname&rsquo;ye göre, Tür ile Ýrec&rsquo;in üçüncü
kardeþleri daha vardýr ki adý &ldquo;Selem&rdquo; dir. &ldquo;Selem&rdquo; ise, Ýranlý bir boyun dedesi deðil, bütün Samilerin
müþterek atasýdýr. O halde Feridun&rsquo;un oðullarý olan bu üç kardeþ, Nuh&rsquo;un oðullarý gibi eski etnografik ayýrýmlarý
adlarýndan doðmuþtur. Bundan anlaþýlýyor ki &ldquo;Turan&ldquo;, Ýran&rsquo;ýn bir parçasý deðil, bütün Türk illerini8n hepsin
alan Türk topluluðundan ibarettir.
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