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Jacob M. Landau, Israilli Türkologlar aras~ nda yak~ n Türk tarihiyle u~ra~anlann ba~~nda
geliyor. (Bu alan~~tek ba~~na temsil etmiyor ku~kusuz. Osmanl~~ döneminin her kesiti gibi XIX.
yüzy~l üzerinde de Israil Türkologlar~~ önemli monograf~ k çal~~malar yapm~~lard~ r ve
yap~yorlar.) Landau'yu ülkemiz okuyucusu Radicalism in Turkey'den "Türkiye'de A~~ r~~
Ak~mlar" ad~yla yap~lan çeviriyle tan~yor. Asl~nda Landau daha çok XIX. yüzy~lla u~ra~an bir
ara~t~rmac~. Hicaz Demiryolu, Abdülhamit Dönemi Filistini (albüm) gibi, Ingilizce ç~km~~~
monograffieri var.
Landau'nun son kitab~~ Panturkism in Turkg, ülkemiz akademik çevrelerinde monografik
çal~~anlardan çok, siyaset bilimcisi ve sosyologlar~ n ba~vuraca~~~bir eser olma durumundad~ r.
Kitap için zengin bir kaynak taramas~~ yap~ld~~~~görülüyor. Public Record Office ve Foreign
Office belgeleri, Alman D~~i~leri ar~ivi, Hoover Enstitüsü kolleksiyonlar~~ kullan~lm~~;
Türkiye'de ve Türkiye d~~~ nda ç~ kan periyodiklere ve monografilere ba~vurulmu~. Özellikle iki
sava~~aras~ndaki Turanc~~ ak~ mlar~~ ele alan Dördüncü Bölüm, üslûp ve yorum aç~s~ ndan renkli
ve kapsay~c~ . Yazar yorumlar~ n' ölçülü yapma gayretindedir; böyle güncel bir konuda sivri
yorumlardan kaç~ ndi~~~aç~ k. Do~rusu bunun için kendisine hiçbir ele~tiri de yöneltilemez.
Ama baz~~ kaynaklar~ n kullan~m tarz~ ndan ileri gelen çeli~ik aç~klamalara da rastlanm~ yor
de~il. Bu tutars~zl~ klann ard~nda, belki literatürün baz~~bo~luklar b~ rakacak biçimde taranmas~~
yatmaktad~r. Rahat okunan bir ba~lang~ç bölümü var; burada pantürkizmin Rusya'da dokusu
ve geli~mesi üzerinde duruluyor. Yazar bu do~umu etkileyen ak~mlar olarak, pancermanizm ve
panislavizm üzerinde de durmay~~ ihmal etmemi~. Ancak bir gerçe~in üzerinde önemle
durulmas~~ gerekiyordu: Türkçülük ak~m~~ Rusya'da f~lolojik, nihayet edebi alanda do~du ve
büyük ölçüde de öyle kald~. Sonuna kadar siyasal bir aksiyon niteli~ini kazand~~~~söylenemez.
Örne~in Türk-Tatar Dillerinin Umumi Grameri adl~~eseri 1848'de Leipzig'de Almanca olarak
ç~ kan Mirza Kaz~ m Bey'i (18o2-187o) ele alal~ m. Bir Azeriydi, Kazan üniversitesinde
profesördü, h~ ristiyan olmu~~ve Aleksandr ad~ n~~ alm~~ t~, laik bir ulusalc~ yd~ . Bu Türkologdan
önce Rusya'da zaten Türkist dü~ünceye rastlanamaz. Sonrakiler de ya Mirza Fethali
Ahundzade gibi edib ve dilci olan sosyal reformatörlerdir, ya da bu paraleldeki dü~ünce
atmosferi içinde kalm~~lard~ r. Gasp~ rinskiy'de dahi siyasal bir eylemcili~e rastlanmaz. (Yazar
onun ismini s. g'da Gasparinsky ve do~du~u köyü Gaspara diye veriyor; do~ru bir imlâ de~il.
Ayn~~ ~ekilde Zerdabi ismi de bir yerde Serdabi diye yaz~lm~~.) Gene örne~in, Gasp~ rinskiy'nin
uygulad~~~~modern e~itim usulünün, yani "Usul-ü cedid"in köklerini Ingiliz Bell-Lancaster
yönteminde ve bir benzerini Bulgaristan'da Aprilov'un ö~retim metodunda aramak yanl~~~
olmaz. Sayd~~~m~z bu noktalar, ku~kusuz yazar~ n kaleme ald~~~~bölümün derli toplu,
enformatif yönünü zedelemez ama, yorumlarda daha ba~ka nüanslann bulunabilece~ine i~aret
eder.
Yazar~ n yorumunda pek yer almayan bir di~er noktaya da dikkat çekelim. Siyasi
pantürkizmin ilk eseri Rusya'da re~il; kan~m~zca Osmanl~~ topraklannda do~du. Polonya as~ll~~
Mustafa Celâleddin Pa~a'n~ n (Borzecki) 1861 tarihli Les Tures anciens et mod~rnes adl~~eserinin
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Landau taraf~ndan zikredildi~ini ve bu aç~dan tahlile tâbl tutuldu~unu görmedim. Mamaf~ h
Landau XX. yüzy~l ba~~nda Jöntürk pantürkizmini ve baz~~Alman etkilerini ortaya koymak
suretiyle, siyasi Türkçülü~iin sonraki evreleri hakk~ nda ayd~ nlat~c~~bilgi vermektedir.
Rusya müslümanlar~ ndan Türkiye'ye kaçanlar~ n pantürkist faaliyeti, eserde geni~~ölçüde
ele al~ nm~~t~r. Sözkonusu ki~ilerin y~ ldan y~la de~i~en tutumlar~~ ve faaliyetleri, olaylar~n ak~~~~
içinde dü~ünürsek, yorumlama ve betimleme zorluklar~~ arzeder. Örne~in Resulzade Mehmet
Emin'in pantürkizmi böyledir. Yazar~n kullanmad~~~~fakat Resulzade'nin kaleme ald~~~~bir
risale var; Paris'te Rusça olarak ç~ kan (1930 y~l~ ) bu kitapç~~~n (O Pan:arar:izni, v svyazi s
Kavkazskoy problemoy) 7. sayfas~nda, "Türkiye'nin ne panturanist, ne pantürkist oldu~u ve
sadece Türkçü oldu~u" ifade edilir. ~u takdirde o y~llarda Türkiye'nin sadece yönetici
çevrelerini de~il, ama onlar~n yönetti~i fikir atmosferini de kimsenin pantürkist bir amaç ve
iklime sürükleyemeyece~i ve böyle bir~eye kimsenin heveslenmeyece~i anla~~lmaktad~r.
Yazann Alt~ nc~~ Bölümde pantürkizmi irredantist bir ideoloji olarak ele al~p inceledi~i ve
ba~ka pan-ideolojilerle kar~~ la~t~ rd~~~~görülüyor. Ilginç olan bu bölümün de~erlendirilmesi,
ku~kusuz her okuyucunun kendine aittir. Anla~~l~ r bir dille yaz~lan bu kitab~ n, konusunda bir
ba~lang~ç oldu~u, birçok noktan~ n henüz ayd~ nlat~lmay~~bekledi~i tart~~ma götürmez. Sözünü
etti~imiz çal~~malar, yorumlardan çok belgelere dayanan ara~t~ rmalar olmal~d~ r.
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