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Türk milliyetçiliği mücadelesi, bir siyasi partinin ikti-
dar olmasıyla sınırlandırılacak veya sona erecek bir müca-
dele değildir. İktidara gelmek, ülkü yolunda sadece bir ara 
hedef, bir menzil olabilir.

Ülkü, Türk milletinin birliğinin ve esenliğinin sağlan-
masıdır. Bu da, iktidarda olalım veya olmayalım, millî 
bilinçle çalışmayı gerektirir. Hizmet etmek isteyenler için 
millete hizmet yolu her zaman açıktır.

Milletin hayatıyla ilgili olan her alan ve her konu, 
milliyetçiliğin faaliyet alanı olmak zorundadır: Hukuk, 
ekonomi, dil, din, çevre, tarım, müzik, edebiyat, güzel sa-
natlar… Bu alanlarda nasıl bir yol izleneceği uzmanların, 
bilim adamlarının katılacakları ve sık sık yapılan seminer 
ve kurultaylarda belirlenmelidir.

Milliyetçi olmak, halkın sorunlarına eğilmeyi ge-
rektirir. Sorunları çözer veya çözme yollarını gösterirse-
niz halkın takdirini kazanırsınız. O zaman size iktidar yolu 
açılacaktır.

Türk milliyetçiliği, Türk mil-
letini millî ve manevî değerleriyle 
yaşatma ve yükseltme ülküsüdür. 
Milliyetçi, şartlar ne olursa olsun, 
bu ülküye koşar, fedakârlık yapar 
ve her çileyi göze alır.

Milliyetçi, milletine sevgi ve 
saygı hisleriyle bağlıdır. Mille-
tini oluşturan değerleri yaşar ve 
yaşatır. Milletdaşlarını sever ve 
sayar. Kıskanç ve bencil değildir. 
Kin gütmez ve kimsenin kötülü-
ğünü istemez. Çünkü onlar, ortak 
bir kaderi paylaştığı kardeşleri-
dir. Bayramlarda beraber sevini-
yor, felaket günlerinde beraber 
ağlıyoruz. Millî bir toplumda bir 
yurttaşa yapılan kötülük, bütün 
bir topluma yapılmış kötülük sa-
yılır. Çünkü, Türk milleti, aynı 
değerler etrafında birleşen fert-
lerden oluşmuş büyük bir ailedir. 
Millet bir ulu ağaçtır, biz ise bu 
ağacın yapraklarıyız. Biz onu ya-
şatırız, o da bizi.

Türk milliyetçisi, ırkçı ve şö-
venist değildir; Türk milletinin 
varlığına kastetmeyen her millete 
saygı duyar, ülke içindeki bütün 

vatandaşları kökenleri ne olursa olsun kucaklar. Çünkü 
biz Türkler, “insanı eşref-i mahluk” kabul eden bir kültüre 
sahibiz. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre’yi 
yetiştiren bir milletiz. Bu uluları bilen ve izleyen insanlar, 
asla ırkçı ve şövenist olamazlar.

Milliyetçi, bağnaz (mutaassıp) değildir. Milliyetçi 
mensubu bulunduğu milletin tarihî, sosyolojik, psikolojik 
temellerini araştırarak milliyetçi olmuştur. İlerlemeyi, ye-
niliği teşvik eder. Çünkü, bilimi rehber edinmiştir. Bilim-
sel gelişmelere kapıları kapayan toplumların emperyaliz-
me nasıl yem olduklarını milliyetçilerden daha iyi kimse 
bilmez. Bütün dünyada, emperyalizme ve geri kalmışlığa 
karşı kurtarıcı fikir milliyetçilik ve kurtarıcılar da milliyet-
çiler olmuştur. Örnek mi istiyorsunuz? Türkiye’de Mus-
tafa Kemal, Pakistan’da Muhammet İkbal, Hindistan’da 
Gandi…

Türk milliyetçisi, din istismarcısı değildir; dinin po-
litikaya âlet edilmesine rıza göstermez. Büyük tarihçi İbra-
him Kafesoğlu: “Vicdan hürriyeti Türk tarihinin ana karak-

teri halindedir. Türkler en geniş 
dinî toleransa sahip milletlerin 
başında gelir. Lâiklik, hiç olmaz-
sa tatbikat şeklinde, Türk devlet-
lerinde daima mevcut olmuştur.” 
demektedir. Dolayısıyla, lâiklik, 
Türk milliyetçisinin bir temel il-
kesi, Türkiye Cumhuriyetinin de 
vazgeçilmez bir niteliğidir. Yine 
Kafesoğlu hocanın dediği gibi: 
“Türk milliyetçisi, yurdumuzda 
millî birliği temelinden sarsabile-
cek mahiyetteki alevilik-sünnilik 
gibi mezhep mücadelelerine de 
kesin surette karşıdır.”

Milliyetçi, iyi bir vatandaş-
tır. Yasalara bağlıdır. Ancak, 
bunu yeterli görmez. Çünkü mil-
letin çözüm bekleyen bir yığın 
derdi vardır. Bu dertlere şifa bu-
lunmadan toplum mutlu olama-
yacak, esenliğe ulaşamayacaktır. 
Milliyetçi, tüm toplumsal dert-
lere deva bulmakla yükümlüdür. 
Bu yükümlülük hem bilgi hem 
fedakârlık ister. Bu nedenle, mil-
liyetçi kendisini yenilemek ve ek-
sikliklerini gidermek zorundadır.

 MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE 
BAZI HATIRLATMALAR Mustafa ÖZTÜRK

bilgiyurdu@hotmail.com

“Türk milletinin 
varlığına kastetmeyen 
her millete saygı 

duyar, ülke içindeki bütün 

vatandaşları kökenleri 

ne olursa olsun kucaklar. 

Çünkü biz Türkler, “insanı 

eşref-i mahluk” kabul eden 

bir kültüre sahibiz. Ahmet 

Yesevi, Hacı Bektaş Veli, 

Yunus Emre’yi yetiştiren bir 

milletiz. Bu uluları bilen ve 

izleyen insanlar, asla ırkçı ve 

şövenist olamazlar.”
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Milliyetçi sıradan insan değildir; bilgisiyle, ahlâkıyla, 
karakteriyle temayüz etmiştir. Böyle olmaya da mecbur-
dur. Çünkü omuzlarında büyük bir davayı taşıyacaktır. 
Dava büyük olduğu için onu kirletmemek gerektiğini bilir.

Milliyetçi, kendisini milletine adayan kişidir. Onun 
hayatını anlamlı kılan, özgür ve şerefli bir milletin özgür 
ve şerefli bir mensubu olarak yaşamasıdır. Mutluluk işte 
buradadır.

Milliyetçi karakter, esareti kabul etmez. Onun için 
özgürlük ve bağımsızlık, insan olmanın ve insanca yaşa-
mının vazgeçilmez şartıdır. Bu yüzden zalime boyun eğ-
mez, biat etmez.

İstiklâl savaşında “ya istiklâl ya ölüm” diyerek, istiklâl 
uğruna ölümden korkmadığımızı göstermiştik. Aynı büyük 

milletin evlatları olarak bugün de istiklâlimiz ve değerle-
rimiz için güle güle ölüme gideriz. Bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Bu anlamda her milliyetçi bir Mehmetçiktir.

Milliyetçi, olmak millet için çalışmayı, üretmeyi ve yeri 
geldiğinde savaşmayı gerektirir. Bunu yapmayıp sadece 
sözünü edenler veya kendini öyle gösterenlerin milliyet-
çilik mücadelesine zarar verdikleri de herkesin malumu-
dur. Böyleleri, milliyetçiliğin yanlış anlaşılmasına sebep 
olmak suretiyle milliyetçi mücadelenin önünü tıkıyorlar.

Bozkurt gibi özgürlük tutkunu Türk milliyetçileri, 
Türkiye’nin tam bağımsız, çağdaş, demokrat bir ülke ol-
masını isterler. Ne Beyaz Saray’dan ne Brüksel’den emir 
alır, ne de bir diktatörün kölesi olurlar. Bu nedenle millî 
egemenliğin bir kişi tarafından gasp edilmesi anlamına ge-
len “başkanlık sistemi” gibi antidemokratik sistemleri asla 

onaylamazlar.
Türk milliyetçisi, kötümser değildir. Çalışıp gayret 

edene Allah’ın yardım edeceğine inanmıştır. Tarihte nice 
büyük adamın acılara göğüs gererek, azmederek başarıya 
ulaştığını bilmektedir. Aslında, yüce bir ülküye bağlanmış 
olan insana ümitsizlik yakışmaz. O, hak bildiği yola tek 
başına, yalnız da gider. O, bir yerde oturup kötü kötü dü-
şünen ve kurtarıcı bekleyen bir tip değildir; meydana çıkıp 
bütün gücünü ortaya koyan ve kurtarıcı olandır.

Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması-
nı mütakip Suriye Cephesi’nden İstanbul’a döndüğünde 
İstanbul Boğazı’nı dolduran işgal kuvvetlerine ait savaş 
gemilerini gördü. Paşa’nın dudaklarından şu sözcükler dö-
küldü: Geldikleri gibi giderler.

Bu söz söylendiğinde, Türk orduları dağıtılmış ve si-
lahları toplatılmıştı. Limanlar ve stratejik mevkiler işgal 
edilmişti. Haberleşme ve ulaşım tesislerine el konulmuş-
tu. Padişah teslim bayrağını çekmiş İngiltere’den himmet 
bekliyordu. Bu çok vahim durum karşısında bir kişinin “ 
Geldikleri gibi giderler” diyebilmesi, yüreğinde parlayan 
ümit ışığındandır. Bu ışık, Mustafa Kemal’in yüce Türk 
milletine duyduğu sınırsız sevgi ve güvenden kaynaklan-
mıştır.

Bu özellikleri nefsinde toplayan milliyetçilerin iktidar 
olmanın da ötesinde demirden dağları deleceklerine ve 
Türklüğün tüm hayallerini gerçekleştireceklerine inanıyo-
rum.
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ZAAFLARIN, TANRIN OLURSA...
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Ülke parçalanıyor, cumhuriyet elden gidiyor diye her 
gün sızlanıyorsun. Sonra da ne zevkinden vazgeçiyorsun 
ne de cumhuriyet düşmanlarının değirmenine su taşımak-
tan...

Ülke iç savaşın eşiğinde...  Gün yok ki şehit cenazesi 
zuhur etmesin... Doğu ihanet ateşiyle kaynıyor. Bütün bu-
lardan hesaba çekilecek 13 yıllık iktidar, ne acı ki, azınlık 
hükümeti olarak girdiği seçimden, yarıda bıraktığı ihanet 
açılım ve yıkım projelerini tamamlamamak üzere tekrar 
demir yumruk olarak çıkıyor. 

Mühim mi senin için, el ile gelen düğün bayram, düş-
sen de zillete...

Bu yüzden zevkinde, sevdandasın, iblisi utandırırsın 
nefsine hürmette... 

Ekmeden biçmeyi düşlemekte ustasın... 
Dış dünyaya ufukların kapalı...
Seçime girmişsin bu kafayla, sistemin kara tren, yolun 

ise hayli rampalı... Misyonun mazide kalmış, vizyonun 
düşük, projen yok; rayların üzerinde eziliyorsun. 

Sonra da “hep gözlerde, gönüllerde olmayı, alkışla-
nıp göklere çıkarılmayı umuyor ve bekliyorsun; gün-
de elli defa aht-ı peymanını bozduktan sonra bu nasıl 
olacak ki?”

*
Kuran’ı anlamayıp camileri “mescid-i dırar”lara çevi-

ren siyasetin peşine takılırsın...  
Milliyetini çiğneyen, halkını aşağılayan, Türklüğü 

tarihten silmeye çalışan zihniyetin kıçının kılı olmaktan 
şeref duyarsın...

“Analar ağlamasın” teranesiyle 40 bin insanın kanı-
nı içen ve binlerce şehit vermemize sebep olan  Bebek 
Katili’yle pazarlığa oturup şerefi olmayandan medet 
umarsın.. 

Şehitliği en yüksek mertebe sayıp sonra da, naşını 
kahpe siyasetine meze yapmaktan geri durmazsın...  

Eee, zaafların tanrın olduktan sonra kurtuluşun 
nasıl olacak ki?

*
Hayatın kısır döngü... Değirmen atı gibi hep kendi 

etrafında  dönerken ileri gittiğini sanıyorsun. Bir kitabı 
okumadan hemen usanıyorsun. 

Seni beynindeki örümcek ağından kurtaracak ilimden, 
fenden, sanattan, Kuran’ı anlamaktan yarasa olup kaçı-
yorsun… Bu yüzden fikretmiyorsun, fikredemiyorsun, 
fikredeni de sevmiyorsun...  

Her zaman aynı şeyi yaptığın halde farklı sonuç bek-
lerken aptal olduğunu belgelersin. 

İlimde, teknolojide Ortaçağa seferdesin... Emeksiz, 

zahmetsiz, gayretsiz; süper güç olup Mars’ta olmayı ar-
zularsın. 

Beynindeki urla, sırtındaki kamburla bu nasıl olacak 
ki?.

*
Gözün görüp elin tutarken, kör kütürüm gibi yatmış-

sın kulağının üstüne, ülkede dönen dolapları anlamaktan 
acizsin.  

Bu yüzden vuruldukça semiriyorsun, ezildikçe firavu-
nun piramitlerine irtifa katıyorsun... 

Ülkenin bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için 
güya dua ediyorsun elini açıp... Oysa oturduğun yerde 
çakılıp kalmışsın dibine... Ama  selamete erme adına, 
menfaatin icabı, kıyama kalkmaya korkuyorsun.

Aklını almışsa Firavun, nasıl Musa olacaksın? 
Ülkenin geldiği noktaya bir bak hele! 
13 yıl önce PKK denen küresel bir bela yok iken, 

şimdi emperyalist güçlerin  desteği ve iktidarın ihanetiyle 
ülke bölünmenin eşiğinde... 

Asrın tepegözü en son Dolmabahçe’de senin katline 
ferman çıkarıyor 10 maddelik, sen ise hala horul horul 
uykudasın, peki bacağın kesildiği zaman mı uyanacaksın?

Öyleyse kalk, kımılda, bir şeyler yap! Değiştir şu ma-
kus talihini de aptal olmadığını ispatla...

Davul olmayı seçenin, tokmaklardan kurtuluşu 
nasıl olacak ki?

*
Ahmaklığının farkına varman için yeniden 

Çanakkale’yi mi yaşaman lazım? 
“Açılım”ın yarattığı kahpelikler yüzünden her gün 

göklere yükselen ağıtların şiddeti arşı titretirken... Kulak-
ların hala duymuyorsa bu sessiz çığlıkları... Senin vicda-
nın kurumuş, odunlaşmışsın!.. Yeşermen nasıl olacak 
ki?

*
Kendini kandırmayacaksın! 
Gerçekler acıdır, kabulleneceksin!
Çıkartılmasına göz yumduğun hain kanunlar, ihanete 

verdiğin  gizli tavizler, rant için devirdiğin çamlar, salta-
nat uğruna yıktığın hayati değerler, din tacirliğinde geçer 
akçe kıldığın hurafeler, PKK için sözde aldığın tedbirler 
milletin sonunu hazırlamakta... 

Bu zillette payın olmadığını düşünsen de aynı gemide 
olduğunu unutma. 

Nefsinin arzuları tanrın olmasın... İradeni şeytan evli-
yalarına verdikten sonra , bir yerlere göbeği bağlı ola-
nın özgürlüğü nasıl mümkün olacak ki? 

 *
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MİLLÎ BİRLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ:
ORTAK TARİH VE ORTAK DİL

Millî Birliğin yapıcı unsurları nelerdir? Millî Birliği 
hangi olgular belirler, nasıl güçlenir ve sürdürülür?Millî 
birliğin var olabilmesi için önce millet olmak gerekir. Mil-
leti meydana getiren unsurlar millî birliğe de hayat verir. 
Bu unsurlar ne kadar pekiştirilirse, Millî Birlik o kadar sıkı 
ve kuvvetli olur. Demek ki, önce bu ilk yapıcı unsurlardır 
Millî Birliğin etmenleri: Ortak tarih, ortak dil, ortak yurt, 
ortak kültür, ortak ahlak, ortak ülkü (ortak millî fikir) gibi. 
Sonra, bilinçli uygulamalar gelir. Örneğin, “millet yapıcı” 
unsurları sahiplenmek, sürekli takviye etmek bunlardan bi-
ridir. Diğerleri arasında örgütlenme, Millî İrade’ye saygı, 
sosyal adalet ve refah sayılabilir.

Atatürk; milleti tarih, dil, kültür 
ve ülkü birliği ile birbirine bağlı 
yurttaşların oluşturduğu siyasi bir 
toplum olarak tanımlamıştır. Bu 
“alt-birlikler” ne kadar güçlü olur-
sa, Millî Birlik de o kadar güçlü 
olur.

Bu yazımda  söz konusu unsur-
lardan “ortak tarih” ve “ortak dil” 
üzerinde duracağım.

I) ORTAK TARİH
Milletlerin meydana gelme-

sinde rol alan ortak duygu ve he-
yecan, hatıra ve gelenekler, ortak 
ahlak, ortak millî fikir gibi unsurla-
rın bireylerde meydana gelmesini, 
yer edip kökleşmesini sağlayan en 
önemli faktör; ortak geçmiş, birlik-
te yapılmış tarihtir. Ortak yaşanmış 
bir tarih Millî Birlik ve beraberli-
ğin en önemli kaynağıdır. Millî 
kültürün temelleri millî tarihtedir. 
Tarih millî kültürün dil ile birlikte 
en önemli unsurudur.

Millî tarih bilinci; bireylerin ve milletlerin tarihlerine 
bağlılıkları, tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyet-
lerle gurur duymaları, onlardan cesaret, onları örnek alma-
larıdır. Böylece geçmişteki mutlu veya acı olaylardan ders 
alarak benzeri durumları yeniden yaratmaları veya o du-
rumlara bir daha düşmemeleridir. Yurttaşlar, tarih bilgileri 
ne kadar genişse, ulusal değerlere o kadar sahip çıkarlar; 
o kadar duygulanır, o kadar bir araya gelirler. Dahası, yeni 
kuşaklarla öncekiler arasında bağlar kurulur. Millî Birlik 

yalnız bugünü değil, geçmişi de kapsar.
Millî Birlik sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaş-

makla olur. Bunu da sağlayan, tarih bilgisi ve ortak tarih 
bilincidir. Atatürk millî tarih bilincinin, başarıyı arttıraca-
ğını şöyle ifade etmiştir: “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça 
daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Bir toplumda ulusal bilincin, buna bağlı olarak millî 
birliğin oluşmasının başta gelen bir gereği; milletin ken-
dini tanıması, bu yoldan yürüyerek ulusal benliğini bul-
masıdır. Bunun için de millî tarih bilgisi gerekir.

Demek ki, ortak tarih bir mil-
letin bütün bireylerinin bilmesi, 
benimsemesi ve koruması gereken 
değerleridir.

Tarih bilincinin uyandırılmasın-
da ulusal günlerimizin, bayramla-
rımızın ve zaferlerimizin de büyük 
payı vardır. Bundan dolayı, millî 
günlere milletçe gereken önem ve-
rilmelidir. Millî değerlerine sahip 
çıkmayan, onları yeni kuşaklara 
aktarmayan, benimsetmeyen mil-
letler, birliklerini ve yaşama güçle-
rini kaybederler.

O halde, “ortak tarih” yani millî 
tarih” unsurunu esas alarak, bugün, 
millî birliğimizi güçlendirmek için 
neler yapabiliriz?

Benim bazı önerilerim şunlar-
dır:

– İlk olarak yurttaşlarda bir or-
tak tarih bilinci oluşturulmalı, var 
olan bilinç güçlendirilmelidir. Bu 
da eğitim ve öğretimle olur. O hal-
de, millî tarih öğretimini yaymak 

gerekir; yalnız okullarda değil her yerde, evlerde, kışlalar-
da, dairelerde bu öğretime yönelik faaliyetler yapılmalıdır. 
Anne ve babalar özellikle Cumhuriyet tarihini iyi öğrene-
rek, çocuklarına en faydalı ve verimli şekilde, gerektiğinde 
öyküleştirerek anlatmalıdır. Yazarlarımız söz konusu faa-
liyetlerde kullanılacak eserler kaleme almalıdır. Cumhu-
riyet tarihimizde olanlardan ilham alarak ortaya yeni ve 
eğitici eserler koymalıdır.

– Millî günlere, hatıralara, ulusal değerlere sahip çık-

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com

“Tarih bilincinin 

uyandırılmasında 

ulusal günlerimizin, 

bayramlarımızın ve 

zaferlerimizin de büyük payı 

vardır. Bundan dolayı, millî 

günlere milletçe gereken 

önem verilmelidir. Millî 

değerlerine sahip çıkmayan, 

onları yeni kuşaklara 

aktarmayan, benimsetmeyen 

milletler, birliklerini 

ve yaşama güçlerini 

kaybederler.“
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malı, bu değerler özellikle çocuklara, gençlere öğretilmeli, 
benimsetilmelidir.

– Millî değerlerimize karşı düşmanca hareketlerde bu-
lunanlarla mücadele edilmelidir.

II) ORTAK DİL
Dil, tarih ile birlikte millî kültürün başta gelen bir un-

surudur. Bir milletin tüm yaratısı diline yansır. Dil bir mil-
letin tarihinin, benliğinin, değerlerinin, her şeyinin izlerini 
içerir.

Dil, düşünce ve duyguları aktarma aracıdır. Bir arada 
yaşayan insanların karşılıklı olarak anlaşmasını sağlar. Dil 
ne kadar zengin ve incelmiş olursa, bireyler o kadar kolay 
anlaşırlar. Ancak anlaşan insanlar birbirine yaklaşır, birbi-
rini sever, sayar, arar.

Her millet, ancak, kendine özgü bir dil ile ortak fikir 
ve duygularını, aktarır, kuvvetlendirir, yayar. Millet olma-
nın yolu açılır; çünkü toplumda duygu ve düşünce birliği 
oluşur ve gelişir. Bu, millî birliği sağlar, geliştirir, korur. 
Vicdanları ve zihinleri birleştirir. Bu nedenledir ki, Atatürk 
dili millî kurumların en başta geleni sayar. Ona göre millî 
duygu, düşünce ve yöneliş, millî benlik ve bilinç millî dile 
bağlıdır.

Eğer bir dil canlı, diri değilse, gelişkin değilse, kendisi 
değilse, bu durum millet için büyük bir tehlikedir, Millî 
Birlik içinse bir alarmdır.

Öyleyse ne yapmalı?

– Herkes her dilden önce kendi ana dilini, milletimizin, 
devletimizin dili olan Türkçe’yi öğrenmeye, en iyi şekilde 
kullanmaya çalışmalıdır. Kimse doğal olarak öğrendiği di-
lini, mükemmel şekilde konuşup yazdığını iddia edemez. 
Bir dili güzel ve doğru konuşup yazmanın sonu yoktur. Or-
tak anlaşma dilimizi ne kadar doğru konuşur ve yazarsak, 
diğer yurttaşlarımızla o kadar kolay anlaşırız. Tartışma-
larımız o kadar verimli olur, sorunlarımıza o kadar kolay 
çözümler bulur, bunları başkalarına en anlaşılır şekilde 
aktarırız. Bu uyum elbette ki, millî birliğimizi güçlendirir.

– Başta dilciler olmak üzere, her aydın Türkçemizi 
geliştirmeyi, zenginleştirmeyi ulusal bir görev bilmelidir. 
Gerektiğinde –en doğru şekilde– yeni sözcük türetme be-
cerisine sahip olmalıdır. Eğitim kurumlarında genç kuşak-
lara, sözcük türetme avadanlığı titizlikle ve en iyi şekilde 
öğretilmelidir. Bu alanda çok büyük bir eksiklik vardır. 
Aksi halde, dilimiz yabancı sözcüklerin etkisinde kalmaya 
devam edecek, özgün karakterini zamanla kaybedecektir.

– Her Atatürkçü, Büyük Önder’in şu direktifine göre 
hareket etmeyi görev bilmelidir: “Millî duygu ile dil ara-
sındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, 
millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle iş-
lensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk 
milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtar-
malıdır.”
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Devletler arasında durgunlaşan ticaret hacmini geniş-
letmek için ilgili devletler arasında birtakım ticari kolay-
lıklar içeren anlaşmalar imzalanmaktadır. Geçmişte kapi-
tülasyonlar olarak adlandırılan bu sistemde devletler ticari 
ilişkileri kolaylaştırmak adına birbirlerine ekonomik, sos-
yal ve hukuki birtakım ayrıcalıklar tanırlardı. Ancak dev-
letler arasında güç dengesi bozuldu-
ğunda kapitülasyonlar güçlü devletler 
lehine bir ayrıcalığa dönüşmekteydi. 
Böylece güçsüz devletler güçlü dev-
letlerin açıkça hammadde  pazar alanı 
haline gelirdi. 

Devletler arası ilişkiler mütekabi-
liyet yani karşılılık ilkesine dayanmak 
zorundadır. Tarih boyunca devletler 
arası ilişkilerde temel belirleyici etken 
ekonomi olmuştur. Ekonomik ilişki-
lerde mütekabiliyet ilkesi işlemezse 
o zaman bir devlet sömürgeci, öbür 
devlet de hammadde ve pazar haline 
dönüşür. AB – ABD Transatlantik Ti-
caret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması 
(TTIP)  bu iki gurup devletin serbest 
ticaret anlaşması yoluyla küresel üs-
tünlüklerini muhafaza etme çabası 
olarak değerlendirilmelidir. 

Soğuk savaş sonrası dönemde  tek 
kutuplu bir dünya düzeni oluşmuştu. 
ABD, o zamana dek hiçbir devletin 
sahip olamadığı bir küresel üstünlüğe 
ulaşmıştı. Kapitalizmin zaferi olarak 
adlandırılan bu dönemde ABD’li stra-
tejistleri ilgilendiren en önemli mesele 
ABD’nin küresel üstünlüğünün nasıl 
devam ettirileceği meselesiydi. Yani 
kapitalizm 21. yüzyılın rakipsiz tek 
gücü idi. Ancak en büyük rakibi de 
yine kendisinin rehavete kapılma kay-

gısı idi. Bazı stratejistlerin belirttiği gibi kapitilalizmin tek 
ve en büyük rakibi yine kapitalizmdi. 

AB ülkelerinde ise geçen yüzyılda iki büyük dünya 
savaşının merkezine yer almanın getirdiği travma devam 
ediyordu. Avrupa tekrar eski gücüne kavuşmanın çabası 

içindeydi. Bu nedenle Avrupa Birli-
ğinden Avrupa birleşik devletlerine 
gitmek için yoğun bir çaba harcan-
maktadır. Avrupa Birliğinden istenilen 
verimin alınamamıştır. Birlik ülkeleri 
daha ortak bir anayasa ve ortak bir 
para birimi konusunda anlaşamamış 
durumdadır. Avrupa Birliği Ülkele-
rinde ciddi ekonomik krizler meydana 
gelmektedir. Ekonomik durgunluğa 
reçete olarak sunulan Avrupa birliği, 
daha büyük ekonomik sıkıntılar mey-
dana getirmektedir. 

20. yüzyılın sonlarına doğru Sovyet 
tehdidinden kurtulan AB ve ABD’nin 
bu zafer sarhoşluğu çok pahalıya mâl 
olmuştur. 1990’ların sonuna doğru 
ABD’de Türkiye büyüklüğünde şir-
ketler batmıştır. 1990’ların sonunda 
Çin büyük bir atlımla ve önlenemez 
bir şekilde yükselişe geçmiştir. Pasifik 
bölgeside ABD’nin etki alanına kısıt-
layan faaliyetlere başlamıştır.  Günü-
müzde ise dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi haline gelmiştir. Çin sa-
dece ekonomik anlamda değil askeri 
alanda da ABD ile rekabet edecek se-
viyeye gelmiştir. 1990’ları büyük bir 
krizle atlatan Rusya da son 10 yıldır 
büyük bir atağa geçmiştir. Yaşanan 
son hadiselerden de anlaşıldığı ka-
darıyla ABD dünyanın patronu olma 
özelliğini büyük oranda kaybetmiştir. 

“Soğuk savaş 
sonrası 
dönemde  tek 

kutuplu bir dünya 
düzeni oluşmuştu. 
ABD, o zamana 
dek hiçbir devletin 
sahip olamadığı bir 
küresel üstünlüğe 
ulaşmıştı. 
Kapitalizmin zaferi 
olarak adlandırılan 
bu dönemde 
ABD’li stratejistleri 
ilgilendiren en 
önemli mesele 
ABD’nin küresel 
üstünlüğünün nasıl 
devam ettirileceği 
meselesiydi.”

Hakan BOZDOĞAN
sahittepe@gmail.com

 POSTMODERN KAPÜTİLASYONLAR: AB - ABD 
TRANSATLANTİK TİCARET 

VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI
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Çin’in önlenemez yükselişi ve Rusya’nın bu yarışta 
ben de varım demesi AB ve ABD’yi önlem almaya zor-
lamaktadır. Temmuz 2013’te başlayan ve Mayıs 2014 iti-
bariyle 5. tur görüşmeleri yapılan müzakerelerinin 2016 
sonu veya 2017 yılı başında tamamlanarak anlaşmanın 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD ve AB arasında bir 
ticaret anlaşması konusu yaklaşık 10 yıldır birçok alanda 
konuşuluyordu. 2008’deki ekonomik kriz, ABD ve AB’li 
yetkilileri harekete geçiren bir etken oldu.  Küresel ekono-
minin yüzde 47’sine karşılık gelen AB ve ABD, önümüz-
deki dönemde ticaretin, hizmetlerin ve kamu alımlarının 
serbestleştirilmesini ve yatırımların korunmasını içeren 
yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticaretini 
ilgilendiren kapsamlı bir ticaret anlaşmasını müzakere et-
meye başlayacaktır. Buna göre AB ekonomisin 119 mil-
yar Euro, ABD ekonomisinin is 95 milyar Euro büyümesi 
amaçlanmaktadır. 

ABD-AB bölgesi dünya nüfusunun yüzde 10’una sa-
hiptir. Dünya ekonomik üretiminin yüzde 50’si ve dünya 
ticaretinin yüzde 30’u bu bölgeden kaynaklanmaktadır. 
ABD ve AB arasında bugün çok güçlü ekonomik ilişkiler 
bulunmaktadır. Aralarındaki ticaret hacmi yıllık 613 mil-
yar dolar civarındadır. Serbest ticaret ve yatırım anlaşması 
ile bu ilişkiler daha da derinleşecektir. Güçlerini birleştiren 
ABD ve AB,’nin küresel ekonomi üzerindeki üstünlüğü 
güvence altına alınacaktır. Anlaşmanın kapsadığı alan çok 
geniştir. Ticaret, yatırım, vergileme, patentler, telif hakla-
rı, ilaçlar, devletin yetkileri vs. ile ilgili düzenlemelerde, 
sermaye gruplarına (şirketlere) çok geniş, bazılarına göre 
sınırsız serbestlik sağlanmaktadır. İmzalayan devletler, bu 
alanı ileride de daraltmamayı, kısıtlamamayı üstlenmekte-
dir. Ayrıca bu anlaşmayı imzalayan devletin anlaşmadan 
vazgeçmesi mümkün değildir.

AB - ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
anlaşması Çin’i durdurmaya yönelik bir çalışmadır. 2014 
itibariyle 1.368 milyon nüfusa sahip olan Çin, 10,4 trilyon 
dolara yakın GSYH büyüklüğü ile ABD’den sonra dünya-
nın en büyük ikinci ekonomisi konumunda yer almaktadır. 
Çin’in son 40 yılda muazzam bir büyüme kaydetmesi AB 
ve ABD’nin küresel ticaret üstünlüğünün sarsılmasına se-
bep olmuştur. Artık dünyada Çin mallarının girmediği ülke 
yoktur. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşma-
sı ile Çin’in engellenemez yükselişine darbe indirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasın-
da daha halledilmesi gereken birtakım pürüzler bulun-
maktadır. Bu pürüzlerin başında GDO’lu ürünlerin ticareti 
gelmektedir. ABD’de GDO’lu ürünlerin satışında her-
hangi bir kısıtlama yoktur. AB ülkelerinde ise GDO’lu 
ürünlere karşı çok ağır yasal hükümler bulunmakta-
dır. ABD, AB ülkelerinde GDO’lu ürünlerin ticaretiyle 
ilgili yasal güvence istemektedir. 

Dünya Bankasının yatırım ve ticaret uzmanları tara-
fında oluşturulan uluslararası tahkim kurlu, Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasının temel mantığını 

oluşturmaktadır. Bu anlaşmaya taraf olanlarda yaşanan hu-
kuki sorunlarda yargı yetkisini ulusal mahkemeler yerine, 
tahkim kurulları çözecektir. Tahkim kurulları ise, sadece 
yabancı şirket ve yatırımcıların haklarıyla ilgilenecektir.  
Tahkim hakemleri, genellikle uluslararası şirketlerin hu-
kukçularından oluşacaktır. Bu mahkemelerde alınan ka-
rarlar kesindir ve temyiz yolu kapalıdır. Tahkim kurulları 
zaman içinde çeşitli konularda içtihat oluşturabilirler; do-
layısıyla “özgün yasa” tahkim hakemleri tarafından belli 
doğrultularda yorumlandığında, fiilen değişmiş olacaktır. 
Bu tür uygulamaların yasama organı tarafından düzeltil-
mesi ve iptali mümkün değildir. Dolayısıyla tahkim kurul-
ları dokunulmazlık kazanacaktır.

Anlaşma, yazımızın başında belirttiğimiz gibi gelişmiş 
ülkelerin ihracat ve rekabet üstünlüğünü tek yanlı koruma 
özelliğine sahiptir. Gelişmemiş ülkelerde sermaye ihracatı 
mümkün olmadığından anlaşma, gelişmiş ülkeler rehine 
çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca getirilen hukuki 
düzenleme ile gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkelerin kay-
naklarını hiçbir yasal engelle karşılaşmadan tüketilebile-
cektir. Üstelik sermaye akışının gümrük engeline takılma-
dan yer değiştirmesiyle gelişmemiş ülkelerden elde edilen 
gelirin neredeyse tamamı gelişmiş ülkelere aktarılacaktır.

Ülkemizde kurulduğu andan beri gelişmiş ülkelerin 
gönüllü taşeronluğunu üstlenen TÜSİAT, açıkça egemen-
lik haklarımızın ihlali anlamına gelen bu antlaşmayla 
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceği-
ni iddia etmektedirler. Hâlbuki Gümrük Birliği tecrübesi 
göstermiştir ki, Türkiye’nin gelişmiş pazar ekonomileriyle 
rekabet gücü zayıftır. Gümrük Birliği antlaşmasından daha 
ağır hükümler içeren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Or-
taklığı anlaşması Türkiye’nin kaynaklarının acımasızca 
vahşi bir iştahla sömürülmesine sebep olacaktır. Türkiye 
AB ile imzaladığı Gümrük Birliği antlaşması gereğince 
istemese de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı an-
laşmasına taraf olmak zorundadır. Bu nedenle anlaşmadan 
vazgeçme ya da anlaşmanın hükümlerini değiştirme hak-
kına sahip değildir. O halde Türkiye açısından yapılması 
gereken ilk iş, Gümrük Birliği antlaşmasını feshetmektir. 
Yoksa Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşma-
sı, Türkiye’nin feshedilmesine sebep olacaktır.

Son yıllarda önemli dönüşümler geçiren ülkemiz ener-
jisini iç kamuoyundaki kısır çekişmelere ayırarak, dünya-
daki gelişmelere tamamen yabancı hale gelmiştir. Transat-
lantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasına ilgisiz ve 
kayıtsız kalan ülkemizde AKP hükümetlerinin iddia ettiği 
pro-aktif dış politika söyleminin içinin ne kadar da boş ol-
duğunu görebilmekteyiz. Ülkemizi yakın gelecekte bekle-
yen bu sinsi oluşumlara karşı milletçe çok uyanık olarak 
önem alabiliriz. Başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın 
birçok yerinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
anlaşmasına karşı protesto gösterileri düzenlenirken, biz-
de bu konuların tartışılıyor olmaması bile durumun vaha-
metinin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Üstelik 
iktidar bir yana muhalefet partilerinden bile bu konularla 
ilgili hiçbir açıklamanın gelmemesi çok düşündürücüdür.
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Tekrar Cumhuriyet dönemine gelelim: 
Alttaki tablodan anlaşılacağı üzere, ülkemizde okurya-

zarlık oranı, harf inkılâbından sonra hızla yükselmiştir: Harf 
İnkılâbından yedi yıl sonra, yâni 1935 yılı nüfus sayımı es-
nasında, okuryazarlık oranının iki kattan fazla arttığı görül-
mektedir. Çünkü bu arada halk için kurslar açılmış ve herkese 
okuryazarlık öğretmek için çok büyük bir çaba sarf edilmiştir. 
Kız-erkek ayırımı yapmadan çocukların okula gönderilmesi 
kanunen zorunlu kılınmıştır. Buna rağmen erken Cumhuriyet 
döneminde insanlar kız çocuklarını okutmamak için her çare-
ye başvurmuştur. Hepsi de Cumhuriyetten sonra doğan dört 
kız kardeşimden biri, hiç okula gönderilmemiş, diğer üçü, 
ikişer yıl gittikten sonra, “akla karayı ayıracak hale geldin 
(yani kâğıt üstündeki yazıyı okuyacak hâle geldin) bu kadarı 
yeter” denmek suretiyle ve bir mâzeret uydurularak okuldan 
alınmıştır. Hepsi de, mahkemede yalancı şahitlerle yaşları 
büyütülerek, 14-15 yaşındayken evlendirilmiştir. (Eskiden 
mahkemelerde yalancı şahitlik etmek bir meslekti. Bu utanç 
verici durum ayrı bir yazı konusudur.) 8 

Ekteki tabloya göre, yıllar itibâriyle okuma-yazma oranla-
rındaki artış şöyledir: 1935 yılında ortalama % 19, erkeklerde 
% 31, kadınlarda %8’dir. 1950 yılında ortalama % 32, erkek-
lerde % 48, kadınlarda % 17’dir. 1965 yılında ortalama % 46, 
erkeklerde % 65, kadınlarda % 28’dir. 1980 yılında ortalama 
% 66, erkeklerde % 81, kadınlarda % 50’dir. 2000 yılında 
ortalama % 87, erkeklerde % 94, kadınlarda % 79 ve nihayet, 
2012 yılında ortalama %95, erkeklerde %98, kadınlarda ise 
%92’dir. 

Dolayısıyla, “yazımızı değiştiler, bir gecede câhil kaldık” 
lâfı külliyen yanlıştır. Çünkü bu lâfın mefhum-u muhalifin-
den (tersinden) şu mânâ çıkar: “Biz Osmanlı döneminde o 
kadar kaliteli, iyi eğitimli, bilgili ve kültürlü bir toplumduk 
ki, yazımız değişmese ve bir gecede câhil bırakılmasaydık, 
uçakları, bilgisayarları, akıllı telefonları, kanser ilâçlarını, 
MR ve tomoğrafi cihazlarını biz yapardık, Ay’a ve Merih’e 
biz giderdik”. Bu zihniyet, zaaflarımıza doğru teşhis koyma-
ya mânî büyük bir avuntudur, garabet ve hamakattır. Ayrıca, 
yüz binlerce insana papağan gibi bu lâfı ezberletmek, o insan-
ların, zaten zayıf olan, ‘hakîkat, adâlet ve hakkaniyet’ hassa-
larını, duygularını, büsbütün felç etmektir, dumûra uğratmak-
tır, ağır bir vebaldir, topluma karşı büyük bir kötülüktür. 

Cumhuriyetten önce âlim miydik? 
Ayrıca, Cumhuriyetten önce millet zaten câhil olduğu 

içindir ki yazı bu kadar kolay değişmiştir. Eğer Osmanlı dö-
neminde bu millet iyi eğitimli, bilgili ve kültürlü olsaydı; (1) 
hiç kimse yazıyı değiştirmeye gerek duymazdı, aklına bile 
getirmezdi ve (2) yazıyı değiştirmeye cesaret bile edemezdi. 
Asırlar boyunca bu millet fakir, eğitimsiz ve kültürsüz bıra-
kıldığı içindir ki, yazı bu kadar kolay ve suhuletle değişmiş-

tir. Şapka olayı gibi, Müslümanlıkla hiç alakası olmayan, ba-
sit bir sembolden dolayı başını veren kesimden bir kişi dahî, 
yazı değiştiği zaman tırnağını bile feda etmemiştir. Hâlbuki 
yazının değişmesi şapka olayından bin kat daha önemlidir. 
(Eğer şapkanın İslâmiyet’le bir alâkası olsaydı, şimdi fes giy-
mek için de bir kampanya yapılırdı ve Diyanet İşleri Başkanı, 
görevi dışında başı açık gezmezdi. Peki, devrin uleması ne-
den insanlara bunu anlatmadı da bunca ıstırap yaşandı?) 

Kerâmet yazıda olsaydı… 
Eğer keramet yazıda olsaydı, yazısını değiştirmemiş olan 

tüm Arap âleminin, İranlıların, Pakistanlıların, Afganlıların 
durumunun bizden daha iyi olması gerekmez miydi? Özel-
likle Arap dünyasına bir bakın, hepsi de Müslüman, hepsi 
de Kur’an’ı aslından okuyor ama hepsi de gelişmiş ülkelerin 
oyuncağı olmuş ve birbirine kurşun atıyor. “Yazımız değişti, 
bir gecede câhil kaldık” diyenlerin oralarda yaşananlara ve 
hattâ bunların bizi bile yakıp yıkması ihtimaline bakıp, asıl 
derdin, bin kat daha derin ve karmaşık olduğunu idrak etme-
leri gerekmez mi? 9 

Şimdi eski yazıyı bilenler çok daha fazladır. 
Bir konuyu daha anlatayım: 1927 yılında eski yazıyla 

okuryazar olan 1,1 milyon insanın en az on beş yirmi katına, 
yâni 20 milyon civarında insana, Kuran kurslarında, imam 
hatip liselerinde, üniversitelerin ilâhiyat fakültelerinde, Türk 
dili ve edebiyatı bölümlerinde, tarih bölümlerinde, maaşı 
devlet tarafından ödenen hocalar marifetiyle eski yazı öğ-
retilmiştir. Her yıl milyonlarcasına daha öğretilmeye de de-
vam edilmektedir. (Belediyelerin, cemaatlerin, tarikatların bu 
yöndeki gayretlerini de hesaba katmıyorum). Devlet eliyle 
eski yazı öğretilen bu insanların nüfusumuza oranı ise, Os-
manlı dönemindeki yüzde sekize karşılık, bu gün en az yüzde 
yirmidir. Peki, ya sonuç? İnsanları dinden soğutan çeyrek din 
adamları, bilimin ‘b’ sini bile bilmeyen çeyrek profesörler, 
devlet mülküne el koyarak zenginleşen iş adamları, terör 
örgütlerine katılan binlerce militan ve insanlık câmiâsında 
yüzümüzü yere baktıran, Makyavelist ve şarlatan politikacı-
lar… Kalite sorunu kimsenin umurunda olmayınca bu sonuç 
doğaldır, aksini beklemek saflıktır. 

Yabancılar okuyor da biz neden okuyamıyoruz? 
Bizimkiler, “yazımız değişti, bir gecede câhil kaldık” diye 

sıkılmadan şikâyete devam ededursun, Osmanlı arşivlerini, 
mezar taşlarını, bina kitabelerini yabancılar gelip okusun, di-
zini kırıp çalışsın, alın teri ve göz nuru döksün ve yüzlerce 
kitap yazsın… Osmanlı’nın torunları siz değilsiniz de onlar 
mı? İmam hatip okullarına, Kur’an kurslarına, ilâhiyat fa-
kültelerine siz değil de onlar mı gidiyor? Siz, sıkışınca, “ca-
nım, bu dünya kâfirler için, öte dünya Müslümanlar için” 
diyerek esrar uykusuna dalın… Beyler, üç yüz yıl önce, atı 
alıp Üsküdar’ı geçenler, şimdi Güney Doğu Anadolu’nun 
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dağlarında cirit atıyor. Beğenmediğiniz, yıllarca “hezimet” 
diye bağırdığınız ‘Lozan Coğrafyası’ bile altımızdan kayıyor. 
Hâlâ gerçekleri görüp uyanma zamanı gelmedi mi? (Kalbi 
ıstırapla dolu samimî din adamlarını, laboratuvarlarda gece-
leyen bilim adamlarını; toplumun kaderini değiştirmek, ileri 
teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli üretim yapmak ve dünya 
ile rekabet etmek için çırpınan işadamlarını; velhâsıl, şikâyet 
etmeden, suçlu aramadan, cehalete mazeret uydurmadan, alın 
teri ve göz nuru dökerek çalışan, dürüst, bilgili, onurlu, yük-
sek ahlâklı, tüm saygıdeğer insanlarımızı tenzih ediyorum.) 

Bu anlattıklarım “yazı değişmeli miydi, değişmemeli 
miydi” tartışmasından tamamen bağımsızdır. Herkes kendi 
meşrebine göre, her ikisinin de lehinde veya aleyhinde, bin 
bir tane delil getirebilir. Zaten, bu tür tartışmalar, yazı değiş-
meden önceki elli-altmış yıl boyunca, en ariz-amik (enine bo-
yuna) bir biçimde yapılmıştır. Bu işler, biri rüyasında gördü 
ve bir gecede yapıldı mı sanıyorsunuz? Ayrıca, olan olmuş ve 
aradan tam bir asra yakın, geri dönülmesi imkânsız bir zaman 
geçmiş, milletin yüzde doksan beşi bu yazıyla okuryazar hâle 
gelmiştir ve kütüphanelerimiz bu yazıyla yazılan kitaplarla 
dolmuştur. Bu saatten sonra millete bunları konuşturmak, 
tartıştırmak, sünnetçinin, “kuşa bak” demesi gibi, asıl vahim 
sorunları dikkatlerden kaçırma kurnazlığıdır, başka hiç bir 
faydası yoktur. 

Harf devrimi başka dil devrimi başkadır. 
Ayrıca, harf devrimi ile dil devrimini birbirine karıştırma-

mak gerekir. Bunlar birbirine yakın fakat ayrı konulardır. Os-
manlıca sadeleştirilmeliydi, buna hiç şüphe yok, aksini iddia 
edenler bu satırların arasına sıkıştırdığım Osmanlıca beyitle-
ri anlasın da göreyim. Eskiden de halktan hiç kimse bunları 
anlamazdı. Ama Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı, Köroğlu’nu, 
Dadaloğlu’nu anlardı. ‘Öz Türkçe’ konusunda aşırıya gidildi-
ği ise kesindir. Halkın dili devletin dili hâline getirilmeye ça-
lışılırken, halkın bildiği kelimeleri ve bazı kavramları atmak 
vahim bir hata olmuştur. Dilin zenginliği ve ahengi kaybol-
muştur. Ayrıca, milletin tarihine ve kültürüne yabancılaşma-
yı ‘aydın olmak’ zanneden bir yığın kalitesiz, kimliksiz ve 
kişiliksiz, nevzuhur insan türemiştir. Ancak bunları tenkit ve 
tahlil etmek ve yanlışları düzeltmeye çalışmak ayrı bir şey, 
“yazımız değişti bir gecede câhil kaldık” diyerek insanları 
slogan kültürüne mahkûm etmek ve siyasî ihtirasların papa-
ğanı haline getirmek ayrı bir şeydir. 

Asıl vahim sorun: 
Asıl sorun, eğitimin kalitesinin düşüklüğüdür, kaliteli 

insan yetiştirememektir ve hattâ ‘yüksek kaliteli eğitimin’ 
ve ‘kaliteli insanın’ ne demek olduğunu dahî bilmemektir; 
üniversite mezunlarının diplomayı aldıktan sonra ve çoğu 
üniversite hocalarının bile profesör olduktan sonra kitabı 
kalemi bir köşeye atmasıdır. Bilimde, teknolojide ve ekono-
minin her alanında geri kalmamızdır. Okumayan, yazmayan, 
düşünmeyen, araştırmayan, tecessüsü (merakı) olmayan, 
okuduğunu ve duyduğunu sorgulamayan, ahlâkî değerlerine 
sahip çıkamayan, doğruyu delikanlıca savunamayan, zâlimin 
karşısında boyun eğen, sevdiği insanın yalanını doğru kabul 
edip papağan gibi ezberleyen, sevmediği insanın söylediği-
ni, mutlak hakikat olsa bile reddeden bir toplum güdülmeye 
teşnedir (hazırdır, heveslidir). Nitekim güdülmektedir ve hiç-
bir sorununu sağlıklı bir biçimde çözememektedir. Böyle bir 
toplum, ister eski yazıyı, ister yeni yazıyı, ister Çin, ister ma-
çin yazısını kullansın; ister saltanatla ister cumhuriyetle, ister 
demokrasiyle, isterse şeriatla yönetilsin, durum çok da fazla 
değişmez. Etrafınızdaki ülkelere bakın ve değişmediğini gö-
rün. “Acaba, böyle dipsiz kuyulara atılan, deli saçması taşları 
çıkarmaya çalışmaktan yorulduğu, bunaldığı ve usandığı için 
mi, koskoca Osmanlı Şeyh-ül İslam’ı aşağıdaki beyti yazmak 
zorunda kalmıştır” diye sormaktan kendimi alamıyorum: 

Mescidde riyâ-pîşeler etsin ko riyâyı, 
Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne mürâî. 
Şeyhülislam Yahyâ 11 
Rusya ve diğerlerinden örnekler: 
Rusya, 1917’den evvel çarlar tarafından yönetilirken, 

Puşkin’leri, Lobaçevski’leri, Çaykovski’leri, İvan Gonça-
rov’ları, Çehov’ları, Turgenyev’leri, Dostoyevski’leri, Tols-
toy’ları, Pavlov’ları ve daha birçoklarını yetiştirdi. Dünyanın 
bir numaralı devletlerinden biriydi, en az yüz elli yıl boyunca 
Osmanlı’ya kök söktürdü. Rusya 1917 yılında, 180 derecelik 
bir dönüşle, insanlık tarihinin en trajik devrimini, en radikal, 
en hayâl edilemez dönüşümünü gerçekleştirdi; mülkiyeti kal-
dırıp komünizme geçti. Bu defa Maksim Gorki’leri, Boris 
Pasternak’ları, Soljenitsin’leri, Yevgeni Yevtuşenko’ları, Yuri 
Gagarin’leri ve daha nicelerini yetiştirdi. Yine birinci sınıf 
devletler arasındaydı, Hitler Almanya’sını yenen ülkelerden 
biri oldu, atom bombasını yapan ikinci ülkeydi, uzaya ilk fü-
zeyi, ilk insanı gönderdi, çok sayıda Rus Nobel mükâfatı aldı 
ve yine, yetmiş yıl boyunca, en korkulu rüyamızdı. 1989 yı-
lında yüz seksen derecelik bir dönüş daha yaparak kapitaliz-
me geçti. Bunca radikal dönüşümlere rağmen hâlâ birinci lig-
de oynuyor ve hâlâ biz, ayağına basmamaya dikkat ediyoruz. 

Neden ve nasıl oluyor bu? Çünkü neredeyse herkesin 
‘Büyük Petro’ dediği, ama adamın ne yapmaya çalıştığını 
anlayamadığımız için bizim ‘Deli Petro’ dediğimiz Çar, Ba-
tının gücünün nereden geldiğini anlamak için, bundan üç yüz 
yıl önce saltanatını bırakıp ve kimliğini gizleyip, Avrupa’ya 
işçi olarak çalışmaya gitmiştir. Hâlbuki o tarihten neredeyse 
yüz yıl öncesinden itibaren Osmanlı sultanları saraya kapan-
mıştır. Dördüncü Murat’ın Bağdat seferinden sonraki üç yüz 
yıl boyunca, “acaba tebaam nasıl yaşıyor, aç mı, susuz mu” 
diye merak edip İzmit’in doğusuna geçen, bir tek Osmanlı 
Padişahı yoktur. Bu bir şaka değil, tam üç yüz yıl… Hâlbuki 
Ruslar, Çar Petro’dan itibaren, bireyin ve toplumun kalite-
sini yükseltmek için yoğun bir çaba içine girmiş ve birinci 
sınıf bir toplum yaratmıştır. Bu nedenledir ki, rejim ne olursa 
olsun, birinci ligde oynamayı başarıyorlar ve ona buna esip 
gürleyen biz, NATO üyeliğimize rağmen, Rusya söz konusu 
olunca hâlâ sus pus vaziyetinde kalıyoruz… 

Peki, ister Osmanlı, ister Cumhuriyet döneminde biz, 
dünya çapında kaç kişi yetiştirdik? Bilimde, sanatta ve kül-
türde ne yaptık? İster Osmanlı, ister Cumhuriyet döneminde 
ve hangi kesimden olursa olsun, birazcık öne çıkanları itibar-
sızlaştırmak ve mahvetmek için, “bu bizden değil, bu bize 
boyun eğmiyor, bu bize bîat etmiyor” diyerek yapmadığımız 
zulüm kaldı mı? Hangi kesimden olursa olsun, biraz öne çı-
kıp da, karakollarda, mahkemelerde, hapislerde süründürül-
memiş kaç kişi var? 

Hatırladığım kadarıyla anlatayım: Fransa’da 1968 öğrenci 
olayları esnasında, sosyalist Filozof Jan Paul Sartre olayla-
rın içinde ve en önünde yürüyor. Kabine toplantısı esnasında 
içişleri bakanı, “Bu adam tahrikçidir, tevkif edilmesi gerekir” 
diyor. İkinci Dünya Harbi kahramanı ve muhafazakâr, sağ 
görüşlü Cumhurbaşkanı De Gaulle, “Jan Paul Sartre demek 
Fransa demektir, tevkif kelimesi telâffuz dahî edilemez” ce-
vabını veriyor. Bir süre sonra da, Sartre’ı hapse atmak yerine 
seçime  gidiyor ve ardından kendisi istifa ederek olayların 
yatışmasını sağlıyor. Beyler, işte Fransa’yı büyük, güçlü ve 
hattâ, İslâm dünyasının tüm kaçkınlarına melce (sığınak) kı-
lan budur. Bizde olanlarla mukayeseyi siz yapın… 

Almanya ve Japonya için de benzer paragraflar yazıp lâfı 
uzatmaya gerek var mı? Peki, Rusya Almanya ve Japonya, 
yaşadıkları bütün trajedilere ve radikal dönüşümlere rağmen, 
neden her zaman birinci ligde oynuyor? Bunun cevabı yüksek 
kaliteli insanlar, sanatta, bilimde, teknolojide üretimde ileri 
gitmiş, yüksek kaliteli ve birinci sınıf bir toplumdur. Toplum 
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böyle olduğu zaman, rejimin, yazının, fesin, şapkanın önemi 
minimumdur. Ayrıca, yüksek kaliteli bir toplum, yanlış olanı, 
toplumda karşılığı bulunmayanı ve sosyal realiteye uymayanı 
zaten kısa bir sürede tasfiye eder. 

Dünya ile rekabetin gereğini yapmak şarttır. 
Eğer dünya ile rekabete mecbursak, rakiplerimizin norm-

larını uygulamak ve değişimi o yönde yapmak zorundayız. En 
basitinden bir bakkal dahî bilir ki, yanına daha iyi bir dükkân 
açılırsa, onun normlarını (meselâ, daha çekici bir vitrin, daha 
yeni bir buzdolabı, daha çok mal çeşidi vesaire) uygulamadan 
rekabet edemez ve ayakta kalamaz. Ey okumuşlar, ey hocalar, 
ey profesörler, ey bürokratlar, ey işadamları, ey politikacılar; 
en az üç asırdan beri devam eden geri kalmışlık ıstırabından, 
şahsiyet ve haysiyet kırılmalarından sonra anlayın artık bunu. 
“Bizim oğlan bina okur, döner döner gene okur” fasit daire-
sinden kurtulun. 

Ey, kürsülerde ve ekranlarda tozu dumana katarak, ağ-
zından alev saçarak beyin yıkamaya çalışan, bir hayal dün-
yasının slogan ilkelliğine toplumu mahkûm eden insanlar, 
kiminizin cehalet kompleksini tatmine çalıştığını, kiminizin 
para ve ikbâl kazandığını herkes biliyor. Ama bunun sonu 
yok, doyamazsınız. Bari topluma acıyın, torunlarınıza acıyın. 
Çünkü bunun faturasını toplum, yakında çok ağır bir biçimde 
ödeyecektir. Her zaman söylüyorum, bir kere daha söyleye-
yim: Değişim kaçınılmazdır, kendiliğinden değişmeyeni, bir 
gün birileri mutlaka ve zorla değiştirir, üstelik şeref ve haysi-
yetini de elinden alır. 

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde, 
Biz hezâran mest-i mağrûrun humârın görmüşüz. 
Nef’î 
Bilgisizlik belâdır, felâkettir! 
Bir gün Hz. Ali, bet-beniz kül gibi, koşar adım gidiyor-

muş. Biri sormuş, “Yâ Ali, nedir bu hâl?” “Korktum” demiş. 
“Sen ‘Allah’ın aslanı’ unvanıyla mârufsun,  neden korkmuş 
olabilirsin ki?” Hz. Ali, hızla uzaklaşarak, “câhil ve ahmak-
tan korktum” cevabını vermiş. 

İngiliz Filozof Bertrand Russell der ki: “İnsanlığın en 
önemli sorunu, akıllılar şüpheyle doluyken, aptalların öz-
güvenle dolu olmasıdır”. Alman düşünür Goethe de der ki: 
“Câhil insanlar akıllıların bin yıl önce cevapladığı soruları 
sorarlar ve tartışırlar”. Bu son söze göre cehaletimizin tescîli 
için dokuz yüz yılımız daha var. Müsterih olabilir, sevinebilir 
ve hattâ rahatça uyuyabiliriz!

 Ülkemiz hakkındaki kaygılarımı anlattığım, üniversite 
mezunu bir iş adamı, bana, “korkma hocam, bu millete bir 
şey olmaz, çok şükür memleketimizin sahipleri var, Allah’ı-
mız, dinimiz, îmânımız, peygamberimiz, evliyalarımız, tür-
belerimiz, yatırlarımız var” dedi ve aklıma şu hikâye geldi: 

Bir gün Padişah’a bir haber gelmiş: “Kâfirler Tuna neh-
rinin kaynağından başlayarak, nehir boyunca yeni katılım-
larla gittikçe büyüyen bir donanma oluşturuyorlar, yakında 
Karadeniz’i aşıp Boğaz’a girecekler ve İstanbul’u geri alacak-
lar”. Padişah kara kara düşünmeye başlamış, yeterli sayıda ve 
kalitede asker yok, top yok, tüfek yok, günlerce uyku-tünek 
kalmamış. Padişahı eğlendirmekle görevli cüce bir maskara, 
bir gün, tüm cesaretini toplayıp, “aman Padişahım nedir der-
diniz, günlerdir sizi tebessüm bile ettiremedim” demiş. Padi-
şah olayı anlatmış. Maskara, “aman Padişahım, üzüldüğünüz 
şeye bakın, bundan kolay ne var, Belgrad ormanlarından bir-
kaç yüz tane ağaç kestirelim, bunları 3-4 metre boyunda par-
çalara ayıralım, katranla siyaha boyayalım, sonra da Anadolu 
ve Rumeli hisarlarının mazgallarına uzatalım, düşman bunla-
rı görünce top zanneder, korkar ve kaçıp gider” demiş. Padi-
şah ellerini gökyüzüne açmış ve bütün kalbiyle, “Yâ Rabbî, 
ne olursun, bir gece için şu adamın aklını bana ver de, rahat 
bir uyku uyuyayım” demiş. 

Sonuç olarak, açıkça ifade etmek isterim ki, bu toplumda, 
eski yazı da, Osmanlıca da, Arapça da Farsça da, Çince de, 
maçince de, velhasıl istisnasız mümkün olan her şey derin-
liğine öğretilmeli ve öğrenilmelidir. Ama hiçbir şeyi derin-
liğine öğretmeden ve öğretemeden, bu yönde en küçük bir 
çaba sarf etmeden, sağ-sol, ön-arka, her kesimden insana, 
slogan kültürünün, çeyrek aydın cesaretinin ve ahmaklığın 
hâkim kılınması ve toplumda kalitesizliğin derinleştirilmesi 
bir felâkettir ve Goethe’nin dediği gibi, “eyleme geçmiş ce-
haletten daha korkunç bir şey yoktur”. 

Geliniz, bir ateş çemberinin içinden geçtiğimiz böyle bir 
dönemde, bırakın gezip eğlenmeyi, uyumaya dahî hakkımız 
yokken, belirli tarih dönemlerini veya belirli şahsiyetleri, bir 
top gibi tepe tepe kullanarak, birbirimize gol atmaktan, çey-
rek aydınların ve sorumsuz politikacıların oyuncağı olmaktan 
vaz geçin. Hiçbir dönem cennet veya cehennem değildir, hiç 
kimse melek veya şeytan değildir, gerçekler de beyaz veya 
siyah değildir, gridir, gri, gri… 

Geliniz din ve tarih üzerinden politika yapmaktan da 
vaz geçin. Çünkü bu ikisi de, insanların ve toplumların 
asla fikir birliğine varamayacağı konulardır. Bunlar üze-
rinden politika yapmak toplumları tahrip eder, en büyük 
kötülüktür ve en büyük vebaldir. Hem bizde ve hem etrafı-
mızda olup bitenlere bakarak hlâ bunu anlayamıyorsak başka 
ne anlatabilir ki… 

Zamanımı, bir bedâhatı (açık gerçeği) anlatmak için har-
camak zorunda bırakanlara, bu ve benzeri beyhûde konular-
la, milletimize, onlarca yıldır vakit kaybettirenlere ve bunlar 
karşısında, kimi “ekmeğimden olurum”, kimi “koltuğumu 
kaybederim”, kimi “tekfîr edilirim”, kimi “huzurum kaçar” 
korkusuyla susanlara yazıklar olsun... 

TÜRKİYE’DE OKURYAZARLIK ORANLARI
  Yıllar Nüfus Miktarı Okuma-Yazma 

Bilenlerin Oranı 
(%)* 

Okuma-
Yazma 
Bilen 
Erkeklerin 
Oranı (%)* 

Okuma-
Yazma Bilen 
Kadınların 
Oranı (%)* 

1927 
(Yazı 
değiş-
meden 
önce) 

13.648.987 8,00 16,00 1,00 

1935 16.158.567 19,00 30,80 8,00 
1945 18.790.987 28,45 44,25 13,51 
1950 20.947.155 31,80 47,60 16,70 
1955 24.065.543 38,70 56,10 21,20 
1960 27.755.532 38,09 54,70 21,15 
1965 31.391.651 46,22 64,60 27,50 
1970 35.605.176 53,61 70,96 36,24 
1980 44.736.957 65,62 81,33 49,77 
1990 56.473.035 79,23 89,85 68,52 
2000 67.803.927 86,50 94,42 78,50 
2007 70.586.256 88,22 96,00 80,54 
2010 73.722.988 92,66 97,29 88,07 
2012 75.627.384 94,91 98,26 91,60 

*15 ve daha yukarı yaştaki nüfus

KAYNAKLAR
1-TUİK http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt id:1047
2-TUİK, İstatistik Göstergeler http://www.tuik.gov.tr/yıllık/Ist 

gostergeler .pdf
3-TUİK istatistiklerle Türkiye 2014 http://turkstat.gov.tr/ IcerikGe-

tir.do?istab id=5

Gençlik Dergisi12



Sosyal hayatımızda renklerin her birinin bir mânâsı 
vardır. Bu mânâ, kimi zaman bir algı üzerine kimi zaman 
salt gerçeklik üzerinde kendisini ifade eder. Eş anlam-
lı gördüğümüz ya da birbirinin anlam bakımından aynısı 
sandığımız pek çok kelime aynı şeyi ifade etmez. Şöyle ki; 
“kırmızı” ile “al” renk bakımından aynı olmasına rağmen 
mânâ bakımından aynı mesajı bize vermezler. “Al bayrak” 
yerine “kırmızı bayrak” ya da “al yanaklı” yerine “kırmızı 
yanaklı” diyemeyiz. Bizim kültürümüz mânânın ağırlığı 
ve derinliği üzerine kurulmuştur. Estetik ve biçim kay-
gısı olsa olsa sonradan üretilmiş ve kültürümüzün mânâ 
derinliğini yok etmeye yönelik araçlardan yalnızca birisi 
olabilir.

Yıl 1919. Mart ayında başlayan Malta sürgünleri me-
selesinde Osmanlı ordusunun vatanını seven paşaları pa-
dişah Vahdettin’in oluru ile tek tek Sadrazam Damat Fe-
rit hükümetince tutuklanırlar. Bunlar 20 civarında paşa 
ile birlikte toplam 145 kişidir. İngiliz hâkimiyetindeki 
Malta’ya İngiliz gemileriyle sürgün edilirler. İçlerinde (bu 
günkü karşılıkları ile) başbakan, bakanlar, Genel Kurmay 
başkanı, Şeyhülislam, milletvekilleri, valiler, profesörler, 
gazeteciler, siviller, askerler, istihbarat teşkilatı başkanı 
ve üyeleri ile diğer memurlar vardır. Mustafa Kemal ise 
Anadolu’da olduğu için sürgünden kurtulur. Ancak kendisi 
sürgüne gönderilenleri de görmezden gelemez, sahiplenir. 
Mondros Ateşkes Antlaşması gereği Anadolu’da ateşkesin 
uygulanmasını gözetleyen İngilizler vardır. Malta sürgün-
lerini kurtarabilmek için Millî Mücadele komutanlarından 
İngilizleri göz hapsine almalarını sonra da tutuklanmaları-
nı ister. İngilizlere şu anlamda bir mesaj verir: “Malta’ya 
sürgün edilen vatansever Türk evlâtlarına reva görülen 
uygulamanın aynısını İngilizler de bizden görecektir. İngi-
lizlerin serbest kalması Malta’da tutsak tutulan tüm Türk-
lerin serbest kalmasıyla mümkündür”. Yani politika, “hepe 
hep ya da hiç”tir.

    İngiliz tutsakların en ünlüsü Albay Rawlinson’dur. 
Rawlinson aristokrat bir aileye mensup olup ağabeyi Lord-
lar Kamarası üyesidir. Dönemin Dış İşleri Bakanı Lord 
Curzon ile akrabalık bağı vardır. Mustafa Kemal, Kazım 
Karabekir Paşa’nın elinde tutsak olan Albay Rawlinson’un 
değerini bilmektedir. İngilizler Anadolu’da haber alama-
dıkları her İngiliz’in Kuva-yı Milliyecilerce tutuklanmış 
olduğuna inanırlar. Onlara göre 206 kişi Anadolu’da tu-
tukludur. Neticede Mustafa Kemal Malta’da sürgün olan 

tüm tutsakların Anadolu’da tutuklu bulunan İngilizlerle 
değişimini öngören antlaşma ile 01 Kasım 1921’de kur-
tulmalarını sağlar. Yapılan antlaşma maddelerindeki bir 
cümle dikkati çeker: “Anadolu’da kalmak isteyecek, beyaz 
ırktan İngiliz tutsaklar yine de İnebolu’ya yollanacaklar 
ve orada Yüksek Komiserin ve General Harrington’un 
temsilcilerine bu konuda ifade vereceklerdir”

Türk tutsaklar arasında siyah-beyaz, rütbeli-sivil, Türk 
olan-olmayan, Anadolulu-Trakyalı ayrımı yapılmamıştır. 
Çünkü Türk renginden almaz Türklüğünü. Bir gökkuşa-
ğı gibidir. Her bir rengin ayrı bir güzelliği vardır ve hep 
birlikte gökkuşağını oluşturur. Türk ırkı tek bir renk ol-
maktan çıkarak yüzyıllar boyu kültür yağmurlarıyla gök-
kuşağı gibi hâkim Türk kültürü çevresinde bir medeniyet 
toplumuna dönüşmüştür. Yani bir kimsenin kendisini Türk 
hissetmesi bizim için yeterlidir. Bu değerler tüm dünyaca 
bilinirken, son zamanlarda tuhaf sözler duymaya başladık. 
Zenginlerle siyasî ve ekonomik gücü olanlar için söylen-
meye çalışılan “Efendi” ve/veya “beyaz Türkler” ifadesi, 
karşılığı Türk medeniyet ve kültüründe bulunmayan bir 
sözdür. Türk medeniyetinde ne kölelik ne de ırk ayrımı 
vardır. Kasıtlı olmasını bir yerde tutarak, en masumane 
zorlama ile sınıfsal, siyasî bir organizasyon kimliği kast 
edilmek istenebilir ki, yine de hiçbir zaman ırk temelinde 
bir sözden bahsedilemez. “Beyaz Türkler”sözü her halde 
Kurtuluş Savaşında yenilgiye uğrayan Damat Ferit’ler ve 
İngiliz Muhipler Cemiyetinin bu günkü temsilcilerince 
yaşatılmak istenen bir sözdür. Oysa İngilizler için “renkli 
milliyet”, devlet siyasal yapısı içindeki ırk ayrımıdır. İn-
gilizler, “Beyaz İngiliz, Sarı İngiliz, Siyah İngiliz” deyim-
lerini antlaşma metinlerine girecek kadar uygulama alanı 
bulmuşlardır. “Beyaz İngilizler”i “Britanya’daki beyaz ırk 
İngilizler” için, “sarı İngilizler”i “Hindistan-Uzakdoğu 
bölgesi sömürgelerindeki İngiliz vatandaşları” için, “si-
yah İngilizler”i ise “Afrika sömürge bölgesindeki İngiliz 
uyruğuna tabi kimseler” için kullanırlar. Türkiye’de kuru-
cu irade “Türk” olurken, İngiltere’de aslî unsur “beyaz ırk 
İngilizler”dir. 

Türk medeniyet ve kültürünün ahlâk temelinde gelişen 
güzelliklerini bizlere miras bırakan atalarımıza, bu mira-
sımızın yaşamasına katkıda bulunan soydaşlarımıza ve 
bizleri birlik, beraberlik, doğruluk sevgi, saygı,  sadakat, 
kardeşlik ve ortak ülkü zemininde buluşturan fikir adamla-
rımıza şükran ve minnet duygusuyla… 

“BEYAZ”IN MÂNÂSI
Seyit Ali ERGEÇ
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ÜLKÜCÜNÜN SON GÖREVİ: 
TARİHE NOT DÜŞMEKTİR

12 Eylül 2015 günü  facebook adlı sosyal paylaşım si-
tesinde Halil Konuşkan adlı bir arkadaş, http://turansesi.
com/…/898/12-eylul-oncesi-ulkucu-bir-genc.…adresin-
deki “12 EYLÜL ÖNCESİ ÜLKÜCÜ BİR GENÇ  “ baş-
lıklı yazısını paylaştı. 

Halil Konuşkan’ın bu yazısında  Türk milliyetçilerinin, 
Türk ülkücülerinin 12 Eylûl 1980 öncesi yaşadıkları, fa-
kat -ister yazma tembelliklerinden deyin ister öğünmeyi 
sevmediklerinden ve yaptıklarını, yaşadıklarını anlatma-
yı dillendirmek istemediklerinden deyin- anlatmadıkları/
yazmadıkları kahramanlıkların çok 
küçük bir numunesi anlatılmaktadır.

 O  adsız kahramanlarda “Yaşa-
dıklarımızı, devlet adına hareket eden 
görevlilerin vatansever insanlara yap-
tıkları zulümleri anlatır yazarsak son-
raki nesillerde devlete soğukluk, dev-
let aleyhtarlığı, devlet düşmanlığı v.b. 
duyguların oluşmasına yol açıp acaba 
milletimizin ve devletimizin gelece-
ğini tehlikeye atar mıyız?” endişesi 
vardır. 

“Baba sever de, döver de” anlayı-
şının mı, Ömer Seyfettin’in “Ferman” 
adlı hikâyesindeki kahraman “Tosun 
bey” gibi gönüllerine ve zihinlerine 
silinmeyecek şekilde  yerleştirdikleri 
bir anlayışın, aşırı “devlet düşkünlü-
ğünün/devlet korumacılığının” sonu-
cu mu, yoksa “kendini devlet için feda 
etmenin acılı hazzı”nı yine Ömer Seyfettin üstadımızın o 
meşhur “Başını Vermeyen Şehit” hikâyesinin kahramanı 
“Deli Hüsrev” gibi yalnız başlarına/içlerinde sessizce ya-
şamak istemelerinden, sözlü yahut yazılı dillendirip “Kuru 
Kadı”nın akıbetine uğramak endişesinden midir, nedendir  
bilinmez,  o adsız kahramanlar, -dün mücadele ettikleri ve 
birçok arkadaşının şehit edilmesinde parmakları olan dev-
let ve millet düşmanlarının yalan yanlış attıkları iftiraları, 
sahte/uydurma feryatları okuyup dinlemelerine rağmen- 
sessizliğe bürünmüşlerdir.  Belki sessiz kalmak, vakarını 
muhafaza etmek o ülkücü kahramanları mutlu etmektedir.

Bu kahramanlıklar yazıya geçirilip ebedîleştirilmez ve  
bu sebeple unutulursa ve  sonraki nesillere örnek ata kahra-
manlıkları gösterilemez ve bundan dolayı bu fedakârlık ve 
feragat gösterme duygusundan mahrum nesiller yetişirse 

bunun sorumluluğu yaşadıklarını hangi gerekçeyle olursa 
olsun anlatmayan, yazmayan o adsız/sessiz  kahramanların 
üzerinde olacaktır. 

“Kuru Kadı”, gördüklerini, yaşadıklarını yazıya dök-
meseydi  ne Peçevî bu destanı tarihine alacak ne Ömer 
Seyfettin onu modern hikâye haline getirme imkânı bula-
caktı ve hiç kimse o mucizevî kahramanlıklardan haberdar 
olmayacaktı.

Türk milletinin dünkü -son 50 yıldaki- adsız kahraman-
ları, fedâkâr evlatları, bir başka fera-
gat ve fedâkârlık örneği gösterip ya-
şadıkları fakat dillendirmekten imtina 
ettikleri o acılı hazlarını -kendilerine 
saklama, tek başlarına içlerinde yaşa-
ma lüksüne sahip olmadıklarını idrak 
ederek- milletle paylaşma zahmetine 
de katlanmalıdırlar. Türk milleti için, 
Türk ülküsü için kanlarını ve canları-
nı sebil etmekte en ufak bir tereddüt 
göstermeyen bu kahramanlardan şah-
siyetlerine, anlayışlarına ters gelen 
böyle bir feragat ve fedakârlıkta bu-
lunmalarını istemek hem nesildaşla-
rının hem de sonraki nesillerin hakkı 
olsa gerektir.

Büyük Türk ülküsünün adsız, ses-
siz kahramanları! 

Büyük Türk milletinin  yaptıkla-
rını anlatmayı, onlarla öğünmeyi zül 
sayan alçakgönüllü neferleri! 

Çoğunuzun yaşı 60’ın üzerindedir. Ömrünüzün son 
demlerini yaşadığınız bu günlerde, milletimizin, devleti-
mizin varlığının, birliğinin yeniden büyük tehlikelerle kar-
şı karşıya kaldığı bu günlerde sevdalısı olduğunuz Türk 
milletine belki de son bir hizmette bulununuz. Rahat ya-
tamadığınız yataklarınızda yaşadıklarınızı kaleme alınız, 
yazamıyorsanız yazdırınız; bu,  yarın tarih yazıcılarına da 
belge olacaktır, tarihin doğru yazılmasına ve doğru öğretil-
mesine de yardımcı olacaktır. 

Ülkücülük zor zanaattır be kardeşim, hem de çok zor! 
İnsanı -ölüm döşeğinde bile olsa- işte böyle rahat bırak-
mazlar; son nefesini verinceye kadar “hep ver” derler; o 
da hep verir, hep verir, her şeyini verir milletine, vatanına 
, devletine, ülküsüne  “Allah rızası için”!..

Mehmet KILINÇ

“Ülkücülük zor za-
naattır be karde-
şim, hem de çok 

zor! İnsanı -ölüm dö-
şeğinde bile olsa- işte 
böyle rahat bırakmazlar; 
son nefesini verinceye 
kadar “hep ver” derler; 
o da hep verir, hep verir, 
her şeyini verir milleti-
ne, vatanına , devletine, 
ülküsüne  “Allah rızası 
için”!..
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Zafer ÇUBUKCU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Hakkari Kato Dağı... Teğmen Alim Yılmaz timiyle zir-

velerdeki mağaraları teröristlerden bir bir temizliyordu. 
Günlerdir süren operasyonlarda artık sona gelinmiş, giril-
medik mağara kalmamıştı. 

Dağda Son Gece
Gece olmuş, gecenin ürkütücü karanlığı dağa çökmüş-

tü. Dağda gece “sızma” demekti. Karanlık basınca terö-
ristler bir yılan gibi sürüne sürüne Mehmetçiklerin mevzi-
lerine sızar ve Mehmetçiklere ölüm kusarlardı. 

Timini geceyi geçirecekleri tepede mevzilendiren Alim 
Teğmen tepenin vadiye inen güney yamacını emniyetli 
bulmamıştı. Bir şey olacaksa askerlerime değil; bana ol-
sun, derdi hep. Yine öyle yaptı ve o yamaca yakın bir yere 
kendisi mevzilendi. 

Gecelerdir uyumamıştı, bu son gece de ayaktaydı. 
Gözleri sessiz ve ayaz karanlıklarda kaybolurken içinde 
garip duygular vardı: Bir yıl olmuştu evleneli ve eşi ha-
mileydi. Tayini Hakkari›ye çıktığında eşini bunun için ge-
tirmek istememiş, ancak eşi onu yalnız bırakmamış; o da 
Hakkari’ye gelmişti. Dağa çıktıkları gün de eşini doğum 
için Beytüşşebap Hastanesine yatırmıştı. Erkek bir çocuk-
ları olacaktı, ismini bile koymuşlardı: Doğukan. 

Gece de içindeki garip duygular da bitmek bilmiyordu. 
Bu kez içinde “Yakınlarda terörist- ler var! “ diye bir his 
oluştu. Bu hisle sağ elini göğsünde takılı duran el bomba-
larından birine atarak gündüz hiç de emniyetli bulmadığı 
yamaca doğru hızla yürüdü ve sımsıkı kavradığı el bomba-
sının pimini çekerek düzlüğün bittiği yamaca fırlatıverdi. 

Dağda etkisiz hale getirilemeyen son dört terörist gece 
olunca vadiden geçerek Mehmetçiklerin mevzilerine sız-
mıştı. Alim Teğmen’in fırlattığı el bombası tepelerinde 
patlamasa Mehmetçiklere ölüm 
kusacaklardı. Alim Teğmen’i 
fark ettiklerinde iş işten geçmiş; 
üçü ölmüş, biri yaralanmıştı. 

Beytüşşebap’a Dönüş
Gün ışıyınca Mehmetçikle-

ri almak için helikopterler Kato 
Dağı’nda göründü. Yaralı teröris-
ti ve Mehmetçikleri alan helikop-
terler art arda havalandı. Günler 
sonra olsa da nihayet Beytüşşe-
bap› taydı Mehmetçikler. 

Alim Teğmen önce yaralı te-
röristi hastaneye yatırdı, sonra 
yan odada yatan eşinin yanına 

gitti. Nur topu gibi bir erkek evlatları olmuştu: Doğukan.
Kundaktaki Doğukan’ ı kucağına alıp hızla yaralı terö-

ristin yattığı bitişik odaya geçti. Doğukan’ ı teröriste gös-
tererek “Beni öldürseniz bile bu, büyüyüp asker olacak, 
peşimden gelecek. Türkiye› yi böldürtmeyeceğiz. Sizin 
gittiğiniz yol, yol değil! «diye haykırdı. 

Yüzbaşı Alim Yılmaz
Doğukan beş yaşına basmıştı. Alim Yılmaz yüzbaşı 

olmuş, eşi ikinci çocuklarına hamileydi. Terörse iyice az-
mıştı.

Teröristler Diyarbakır Özel Harekat Grup Komutanlı-
ğına peş peşe saldırmış, grup komutanı Yusuf Altın’ ı yara-
lamış, yerine atanan Bahtiyar Er’ i ve onlarca Mehmetçi-
ği şehit etmişti. Bunun üzerine Yüzbaşı Alim, Diyarbakır 
Özel Harekat Grup Komutanlığına atanmıştı.

Tayin emrini alan Alim Yüzbaşı bu defa kararlıydı; eşi-
ni ve oğlunu Ankara’ ya gönderip Diyarbakır’ a tek gide-
cekti. Eşi buna yine razı olmadı, fakat eşini ikna etti ve 
onları Ankara’ ya uğurladı. 

Alim Yüzbaşı Diyarbakır’ a henüz gitmemişti, ama 
ismi Diyarbakır kırsalındaki terörist- lere çoktan korku 
salmıştı bile. Onun Hakkari ve Bingöl dağlarındaki ope-
rasyonlarından haberdardılar. Sanki başlarına gelecekler-
den emindiler. 

“Mehmetçiklerin kanları yerde kalmayacak! “ Bu 
yemini içerek büyük bir iman ve aşkla Diyarbakır’daki 
görevine başlayan Yüzbaşı Alim, Ankara’dan gelecek iki 
önemli haberi beklemeye başladı. Çok geçmeden bekledi-
ği iki haber de geldi: İlki, ikinci oğlu Batıkan’ın dünyaya 
geliş haberi; ikincisi ise Kulp ve Sason dağlarındaki terö-
ristlere operasyon emriydi.

Şölene, toya, düğüne gider gibi giderdi operasyona. 
Kendisi aç kalır, azığını askerine 
yedirir; askerini uyutur, kendisi 
uyumazdı.Mehmetçiklerin her biri-
nin “ana emaneti” olduklarını çok 
iyi bilirdi Alim Yüzbaşı. Aylarca sü-
ren bu son operasyonda da timiyle 
Kulp-Sason dağlarında tek bir Meh-
metçiğin burnu bile kanamadan 
yüzlerce teröristi inlerinde etkisiz 
hale getirdi.

Ettiği yemini yerine getirmiş, 
Mehmetçiklerin kanları yerde kal-
mamıştı. Alim Yüzbaşı Diyarbakır 
kırsalında da destan yazmış, tarihler 
yazmasa da tarihe geçecek  kahra-

KAHRAMANLAR CAN VERİR 
YURDU YAŞATMAK İÇİN

 (YARBAY ALİM YILMAZ’IN ANISINA)  
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manlıklara imza atmıştı.
Elazığ Jandarma Komutan-

lığı
Ilık, güneşli, yeşil bir nisan sa-

bahı...Yüksekçe bir tepede kurulu 
Harput’tan serin serin esen rüzgar 
Elazığ Ovasındaki jandarmanın 
bahçesinde bir ip gibi tek sıra ol-
muş komandoların nisan sabahı 
gibi pırıl pırıl yüzlerini okşuyordu. 
Mermer bir sütun gibi ayakta di-
nelmiş Mehmetçikler ‘’baba’’ bil-
dikleri komutanlarını bekliyordu.

Uzun sürmedi bekleyişleri, bir 
komandonun yeri göğü inleten 
‘’Dikkat!’’ komutuyla sona erdi.
Evet, beklenen geliyordu, ismini 
duyduklarında kaçacak delik ara-
yan bölücü teröristlerin korkulu 
rüyası Yarbay Alim Yılmaz geliyordu. Kırk üç yaşındaydı. 
Görkemli komando yapısıyla bahçenin sessizliğini bir kur-
şun gibi dele dele, yağız yeri titrete titrete yürüyordu Alim 
Yarbay. Komandolarsa nefeslerini tutmuş, komutanlarını 
izliyordu.

Kendisine ayrılan yere gelince duruverdi. Kalın, hilal 
kaşlarının daha da güzelleştirdiği şahin bakışlı gözlerini 
komandoların gözlerinde gezdirdi. Hep “Kahramanla-
rım! “ diye seslenirdi onlara. Bu sefer bir şiirle başladı:  

“ Sızlasa da gönüller ölenlerin yasından   Koşar 
adım gitmeli onların arkasından   Kahramanlık içerek 
acı ölüm tasından   İleriye atılmak ve sonra dönme-
mektir. “

Şiirini «Kahramanlarım, yüce Allah sizleri vatana; va-
tanı sizlere bağışlasın! « sözleriyle  bitirdi.  Öyle  yürekten 
seslenişti ki bu, tüyleri diken diken olmuştu komandoların. 
Bu kez farklı konuşuyordu komutanları. Veda konuşması 
gibi gelmişti onlara. Bilemedikleri bir hüzün kaplamıştı 
yüreklerini. 

Kırsaldaki karakollar denetlenecekti, hazırlıklar ta-
mamlanmıştı. “Araç bin! “ komutuyla hareketlendiler ve 
üç araç jandarmanın bahçesinden arka arkaya yola koyul-
du. 

Türk’ ün Ezel Evvel Can Düşmanları 
Elazığ Ovası arkalarında, aşağılarda kalmıştı. Araçları 

yemyeşil dağların arasında, dört bir yanı boydan boya ni-
san güneşiyle iyice kızaran gelinciklerle kaplı yolda kıvrı-
la kıvrıla ilerliyordu. 

Gelincikler kızardı mı Doğu’ da “ölüm vakti” geldi de-
mekti. Mehmetçiklerin dilinden düşmezdi bu cümle. Lakin 
Alim Yarbay bilirdi niçin doğduğunu... Nerede öleceğini 
de... Çınar ayakta, kutlu yolda ölmeli, derdi her zaman. 

Sabah evden çıkarken eşi ve çocukları güle güle di-
yerek el sallamışlardı. Boyunlarına sarılıp vedalaşmıştı 
onlarla. Her asker ailesinin yaptığı gibi  evden her çıkışta 
yaşanacak olan sonun bir provası daha yapılmıştı: Helal-
leşme... Bu sona hazırdılar. 

Araçları gelincikler arasındaki yoldan ilerliyordu. Her 
biri bir al bayrak gibi dalgalanan gelinciklerde kaldı göz-
leri. Eşi ve çocukları gelincikler arasından el sallıyordu. 
Araçtan inip gelincik tarlasına koşmak, onları öpüp kok-
lamak istedi. Ne doğumlarını ne bebekliklerini ne de ço-
cukluklarını onlarla yaşamıştı. Yıllar var ki dağlardaydı. 
Botlarını ayağından çıkaramadığı nice günler, sırtının dö-

şek görmediği nice geceler olmuş-
tu. Ne çıkar... Sadece çocuklarını 
doya doya bağrına basamamıştı. 
Yarbay olup Elazığ’ a tayin oldu-
ğunda eşine “Elazığ’ da sizlerin 
yanında daha çok olurum, hem ço-
cukların eğitimi için de Elazığ iyi 
olacak. “ demişti. 

Oysa Türk’ ün ezel evvel can 
düşmanları karar vermişti: Yarbay 
Alim Yılmaz ortadan kaldırılacak-
tı. Erkekçe karşısına çıkamadıkları 
için kalleşçe tuzak kurulacaktı ve 
o tuzak kurulmuştu: Yola döşenen 
mayın uzaktan patlatılacaktı. 

Araçları Arıcak - Erimli yol ay-
rımına gelmişti. Gelinciklerden ve 
toprak yoldan başka bir şey görün-
müyordu. Görünmeyen iki de yı-

lan vardı. Karşı tepede girdikleri delikten yolu gözetleyen 
iki karayılan... İki hain terörist. 

Alim Yarbay gelinciklere daha bir hayranlıkla baktı. 
Eşi ve çocukları hala el sallıyordu. Utangaç yüzünden ter-
ler boşalırken yüzünde sonsuz bir gülümseme oluşmuştu. 
Sağ elini kaldırdı ve “Allah’a ısmarladık!. “ der gibi el 
salladı onlara. Birden bir ses duyuldu... Yer gök, gelincik-
ler uğuldadı. Ardından kızıl bir alev topu... Sonra sessizlik. 

Alim Yarbay gelincikler arasına düşmüştü. İki kolu iki 
yana açık, sırt üstü yatıyordu. Elleri ise kollarında yatan 
Doğukan’ la Batıkan’ ın başlarını okşuyor gibi hala kımıl-
dıyordu. Sessizliği Alim Yarbay›ın son sözleri bozdu: “Eş-
hedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühü ve resulühü” Tarih: 6 Nisan 2006

Ertesi gün şehit Yarbay’ın al bayrağa sarılı naaşı silah 
arkadaşlarının ve onu tanıyan bir avuç Elazığlının katıldığı 
törenle Elazığ’ dan Ankara’ ya uğurlanıyordu. O gün Ela-
zığ İmam  Hatip Lisesinde dersim vardı. Ders çıkışı Şehit 
Yarbay›ımızı uğurlayanlar arasına katıldım. İnanıyorum ki 
onu tanısaydınız hepiniz koşar adım onu uğurlamaya ge-
lirdiniz.

Ankara Kocatepe Camii
Her şehit cenazesinde olduğu gibi siyah takım elbiseli, 

kara gözlüklü nice insan Kocatepe’deydi.Şehidimizin si-
lah arkadaşları ise yumruklarını sıkmış bekliyorlardı. Alim 
Yarbay’ı Mehmetçikler omuzladığında eşi Firdevs Hanım 
dimdik ayaktaydı. Söz vermişti eşine: “Ağlamayacağım, 
itleri sevindirmeyeceğim.” diye. Gözyaşlarını içine akıta 
akıta küçük oğlu Batıkan’la el ele büyük bir vakurla uğur-
ladı şehidini son yolculuğuna.

Doğukan ise şehit babasının arkasından kocaman bir 
Türk bayrağını sonsuz bir gururla taşıyordu. Kundaktay-
ken şehit babasının yaralı teröriste söylediklerini duymuş-
tu sanki:”Beni öldürseniz bile bu, büyüyüp asker olacak, 
peşimden gelecek, Türkiye›yi böldürtmeyeceğiz. Sizin 
gittiğiniz yol, yol değil!”

Doğukan’ın hemen ardından yürüyen on binlerse bir 
ağızdan haykırıyordu:

EZAN SUSMAZ BAYRAK İNMEZ, ŞEHİTLER 
ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!

Ruhun şad, mekanın cennet olsun Yarbay’ım. Gözün 
arkada kalmasın, nice Alimler, Doğukanlar, Batıkanlar var 
oldukça Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz. Çünkü bizler bili-
yoruz ki Şehit kanlarıyla yaşamaktadır Türkiye.
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Erkek Oğul- Kız Oğul
“Erkek adamın erkek oğlu olur” sözünü işitmişiz-

dir. Bu söz, toplumumuzdaki, soyun erkekten sür-
düğü düşüncesinden hareketle erkek çocuğa ayrı bir 
değer yüklendiğinin göstergesi olmakla birlikte bizim 
burada dikkat çekmek istediği-
miz konu “oğul” sözcüğüdür. Bu 
sözdeki “erkek oğul” tamlaması, 
yaklaşık bin üç yüz yıl önceki 
kullanımıyla aynıdır. Sekizinci 
yüzyılda yazılan Göktürk Ben-
gütaşlarında bu tamlama şöyle 
geçmektedir: “…tabgaç bodun-
ka beglik urı oglin kul boltı eşi-
lik kıız oglin küñ boltı” Türkiye 
Türkçesiyle: … “Çin halkına, 
bey olmaya layık evladı kul oldu, 
hanım olmaya layık kız evladı 
(da) cariye oldu.” (KT, D7, Talat 
TEKİN, Orhon Yazıtları, TDK 
Yayınları, Ankara, 2008, s.: 26.) 
Görüldüğü üzere urı ogul “erkek 
evlat”,  kıız ogul “kız evlat” de-
mek olup “oğul” sözcüğü hem kız hem de erkek evlat 
için kullanılmıştır. Aslında daha o zamanda “oğul”, 
yalnızca “erkek evlat” anlamına gelecek şekilde de 
kullanılmıştır. “… kıızın ertinü ulug törün oğluma 
alı birtim” Türkiye Türkçesiyle: “…kızını pek bü-
yük (bir) törenle oğluma alıverdim.” (BK, K10, age, 
s.:46). Günümüzde ise bu sözcük anlam daralmasına 
uğramış, bazı durumlar hariç yalnızca erkek evlat ye-
rine kullanılmaktadır. Hâl böyleyken “Erkek adamın 
erkek oğlu olur.” sözündeki “erkek oğul” tamlaması-
na akıl erdiremeyenler, bu sözü “Erkek adamın erkek 
evladı olur.” şeklinde söylemektedir.

Oğul sözcüğü soyadlarında da eski Türkçedeki 
anlamıyla yaşamaktadır: Türkoğlu, Köroğlu, Ma-
hiroğulları vb. Dolayısıyla bu sözcük Farsçadaki 
“zade”, Arapçadaki “evlat”, Rusçadaki “of/ov” Er-

menicedeki “an/yan” karşılığıdır. Hâl böyleyken kimi 
“feminist”lerin, soyadı niçin “…oğlu” oluyor da “…
kızı” olmuyor, gibi saçma sorular sorduğuna tanık ol-
maktayız.

Saydıklarımızın yanında pek çok deyim ve ata-
sözünde de eski Türkçedeki anlam 
korunmaktadır: Oğulluk (Kız veya 
erkek üvey evlada “oğulluk” denir. 
Kız olduğu zaman “kızlık” den-
mez.), sütoğlu, insanoğlu, kişioğ-
lu, hinoğluhin (kurnaz anlamında), 
köpoğlu… Bunların yerine de “…
kızı” koymak mümkün değildir.

Erkek Çocuk- Kız Çocuk
Erkek çocuk ve kız çocuk tam-

lamaları birer sıfat tamlamasıdır. 
Erkek ve kız, çocuk isminin cinsi-
yetini niteleyen sıfat durumundadır. 
Bu tamlamaların büyük çoğunlukla 
“erkek çocuğu”, “kız çocuğu” ola-
rak söylenip yazıldığını görmekte-
yiz. Kız çocukları daha uysal olur, 
erkek çocuğu arabalara meraklı-

dır vb. Bu kullanımlar yanlıştır. “erkek[in] çocuğu”, 
“kız[ın] çocuğu” dendiğinde sıfat tamlaması isim 
tamlaması hâline getirilmiş olur. Sözgelimi kötü yö-
netim kazanamaz, yavuz hırsız ev sahibini bastırır 
cümleleri kötü yönetimi kazanamaz, yavuz hırsızı 
ev sahibini bastırır, şeklinde söylenebilir mi? Elbette 
söylenemez; çünkü, buradaki kötü yönetim ve yavuz 
hırsız da sıfat tamlamasıdır. Öyleyse kız çocuk, erkek 
çocuk sıfat tamlamaları da isim tamlamasıymış gibi 
kullanılmamalıdır. Burada yönelme hâli eki almış sı-
fat tamlamasını bu yanlış kullanımdan ayırt etmek ge-
reklidir. Bunun için cümlenin anlamına bakılmalıdır. 

“kız çocukları severim” (doğru, yönelme eki), 
“kız çocuklarını severim” (yanlış, iyelik eki).
Bilmek, bilmemekten iyidir. Saygıyla…

Bilgehan AYATA Oğullar ve Çocuklar

“Oğul sözcüğü 
soyadlarında da 
eski Türkçedeki 

anlamıyla yaşamakta-
dır: Türkoğlu, Köroğ-
lu, Mahiroğulları vb. 
Dolayısıyla bu sözcük 
Farsçadaki “zade”, 
Arapçadaki “evlat”, 
Rusçadaki “of/ov” Er-
menicedeki “an/yan” 
karşılığıdır.”
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II. BÖLÜM
Mondros Mütarekesinden sonra tehcirden Develi’ye 

dönen Ermenilerin taşkınlıkları ve Adana tarafında halka 
yapılan mezalim hiçbir şeyi umursamayan varlıklı şahıs-
ları bile tedirgin etmeye başlamıştı. Develi’den Adana’ya 
hayvanları ile ticaret için giden bir kısım şahsın Adana-
Tarsus arasında Ermenilerce bir binaya doldurulup ya-
kılmaları herkesi dehşet içinde bırakmıştı. Buna rağmen 
hükümetin partisi olan Hürriyet ve İtilâf Partisinin Deve-
li’deki mensupları adaletten ve kanundan bahsederek her 
türlü teşebbüse karşı koyuyorlar, çözümü Halife’den bek-
liyorlar ve millî cereyanları isyan olarak niteliyorlardı.

Bunun üzerine Nuri Bey bir gece bu partinin ilçedeki 
başkanı Osman (Develioğlu) Beyin evine gitti. Durumu 
anlattı. Partinin düşünce ve faaliyetlerinin yanlış olduğunu 
söyledi. Osman Bey dürüst namuslu ve mert bir insandı. 
Nuri Beye hak verdi ve kendine yakın bazı partilileri de 
evine çağırarak, partinin Develi’de kapatılması için onlar-
la bir karara vardı. Ertesi gün partide yapılan fesih mü-
zakereleri hararetli geçti. İtiraz edenler çıktı. Ancak karar 
alındı ve dilekçe millî mücadele yanlısı olan kaymakama 
(Atıf Tüzün) verildi. 

Bundan sonra Develi’de halkı organize edecek bir millî 
teşkilâtın kurulması kararlaştırıldı. Halka hoş gelecek 
“Cemiyet-i İslamiye” teşkil edildi. Cemiyetin görünürde-
ki gayesi, şehit çocuklarını korumak, okutmak ailelerini 
sefaletten kurtarmaktı. Cemiyetin başkanlığına eski parti 
başkanı Osman Bey, genel sekreterliğine (kâtib-i umumî) 
de Nuri Bey getirildi. Dernek halka yardım için salma sal-
dı. Herkes imkânları ölçüsünde bağış yapmakta yarıştı. Bir 
yetimhane meydana getirilerek, yetim çocuklar burada hi-
maye edildi ve eğitildi. Dernek ayrıca halkın anlayacağı 
şekilde camilerde Türkçe cuma hutbesi okunmasını karar-
laştırdı. Böylece millî mücadele ve dernek faaliyetlerinden 
bahsedilecekti.

Artık bizzat mücadeleye atılmak için belediye binasın-
da, Başkan Yaşar Bey, Nuri Bey ve Kaymakam Atıf Beyin 
de içinde bulunduğu gizli bir toplantı yapılıp, işgalcilerle 
birlikte olan İstanbul’u bir tarafa bırakarak bizzat müca-
deleye atılmak için gizli bir teşkilât kurulması gerektiği, 
yeminli olarak kurulacak bu teşkilâtın Develi’de mahal-
lelerde ve köylerde teşkilâtlanarak silâh ve cephane topla-
yacağı, bazı itirazlara rağmen kararlaştırılmıştır.  “İstiklâl 
Komitesi” ismiyle kurulan bu gizli teşkilâta yedi kişilik bir 

idare heyeti seçilmiştir. 
Fransızlar, Adana’nın Develi’ye yakın Kozan İlçesi-

ne Tayyarda isimli bir yüzbaşı tayin etmişler, bu yüzbaşı 
Ermeniler’den kurduğu komite ile, sürgün sırasında güya 
Ermenilerin olup Türklerin ellerinden aldıkları malları geri 
Ermeniler’e vermek için zulümlere başlamıştı. Ermeniler 
Müslümanlarda gördükleri at vs. gibi her türlü kıymetli 
şeyi kendilerinin diye ellerinden alıyorlar, itiraz edenler en 
ağır şekilde cezalandırılıyorlardı. Buradan kaçan Türkler 
Develi’ye gelip sığınıyorlardı.

Kaymakam Atıf, Belediye Başkanı Yaşar ve Nuri Bey-
ler Develi ve bağlı Tomarza köylerini dolaşıp silâhları tes-
pit ederek Kuvay-ı Milliyeye iştirak edecekleri yazıyorlar-
dı. Köylerde İstiklâl Komitesi’nin şubeleri kuruluyordu.

Komite Punku (Kılıçkaya) köyünde iken, aslında eşki-
yalık yapıp yakalanarak Adana Cezaevinde konulan, ora-
dan Fransızlar’ın kendine yardım için bıraktıkları, henüz 
25 yaşlarında bir delikanlı olan Gizik Duran ve arkadaşları 
Arap Ali, Halil İbrahim ve Hacı Çavuş’la buluştular. Gizik 
Duran Fransızlara söz verip serbest kaldığı halde, onların 
emrindeki Ermeni Artin Çavuş ve yanındaki askerlerin, 
kendi köyü olan Haçın’ın Çöhmürlü köyüne gelerek, ka-
dınlara ve kızlara sarkıntılık yapmaya kalkışmaları üzerine 
onları oracıkta öldürmüş ve gelip Kuva-yı Milliyeye katıl-
mışlardı. Nuri Bey onlara, “artık eşkiyalık bitti, yiğitliği 
vatan savunmasında göstereceksiniz” diye nasihatler etti. 
Onlar da “bundan böyle siz ne emrederseniz onu yapaca-
ğız” diye cevap verince teşkilata alındılar. Ancak Gizik 
Duran ve çetesinin Develi’de Kuva-yı Milliye’ye dahil ol-
duğunu öğrenen Fransızlar, Develi Kaymakamlığına telg-
raflar çekerek ısrarla onları istiyorlardı.

Nuri Bey bu arada, Adana’yı Fransız işgalinden kurtar-
mak için oraya giderek orada bulunan yirmi yedek subay 
arkadaşı ile Merkez Komutanlığına çıkmış ve vatanperver 
bir zat olan komutana niyetlerini anlatmışlar, komutan du-
rumu şehrin ileri gelenleri ile görüşeceğini söylemişti. Er-
tesi gün komutan görüşmelerini yaptığını, ancak onların, 
yirmi kadar yedek subayın bunu başarmalarının imkânsız 
olduğunu, bu şekilde düşmanı daha da azdıracakları görü-
şünde olduklarını anlattı. Bunun üzerine oradan iki at ve 
bir araba tedarik eden Nuri Bey, arabaya komutanlıktan 
silâhlar doldurarak Adana-Niğde arasındaki Kolsuz Han’a 
kadar gelmişti. Hanın yanındaki aynı köyde bir menzil 
komutanlığı vardı ve burada komutan olarak Kâmil Bey 

KAYSERİ’DE MİLLÎ MÜCADELEYE HİZMET EDENLER:

Osman Coşkun 
(Nuri Bey)

Mehmet ÇAYIRDAĞ

Gençlik Dergisi18



isimli vatanperver, yaşlı bir komutan bulunuyordu. Onunla 
memleket meselelerini görüşürken komutan:

“Nuri Bey düşmana teslim edilmek üzere benim buraya 
çok miktarda silâh ve cephane yığıldı. Mustafa Kemal Paşa 
İstanbul’a giderken buraya uğradı ( İstanbul’a giden tren o 
yıllarda Ulukışla’dan geçiyordu). Bu silâhları düşmana de-
ğil iç bölgelere nakledilmesini istemişti. Şimdi ben yaşlı-
yım, fazla bir şey yapamam. Bir gün burası basılsa, benim 
elim ayağım bağlansa ve silâhlar taşınsa,”dedi. Nuri Bey 
mesajı almıştı. Silâh yüklü arabası ile ona veda etti. 

Nuri Bey, Develi’ye geldikten bir müddet sonra, Gizik 
Duran çetesinden, onun gibi Haçın’lı, ufak tefek olduğu 
için Küçük İsmail denilen, büyük hizmetlerde bulunmuş 
delikanlıyı yanına çağırttı. Ona Ulukışla’dan silahları ge-
tirme görevi verdi. Binbaşı’ya da durumu anlatan bir mek-
tup yazdı. İsmail “emrin baş üstüne” deyip Nuri Bey’den 
ayrıldı.

Develi Belediyesinde, Develi Belediye Başkanı Yaşar 
Bey ve Kaymakam Atıf Bey’le otururlarken Adana’dan 
bir habercinin geldiği bildirildi. Haberci Veysel adında bir 
Türktü. Kozan komutanı Tayyarda’dan bir mektup getiri-
yordu. Mektubu açıp okudular. Orada, kendileri tarafından 
firar eden eşkıyayı (Gizik Duran ve arkadaşları) sınırda-
ki Punku köyüne yerleştirilmiş olduğunu, oradan kendi 
taraflarına tecavüzler yaptıklarını öğrenmiş olduklarını, 
bunların kendilerine teslim edilmemesi halinde, Mond-
ros Mütarekesine dayanarak Develi’yi işgal edeceklerini” 
yazıyordu. Mektubu getiren aslında vatanperver bir Türk 
çocuğu idi. Kendisinden önemli bilgiler aldılar. Fransız 
komutanın etrafında azınlıklardan topladığı bir grupla sı-
nıra yakın Çataloluk köyünde olduklarını, yanlarında, son-
radan Kuvay-ı Milliyeye geçen Jandarma Tabur Komutanı 
Ali Saib’in de olduğunu öğrendiler. Hemen Tayyarda’ya 
cevabi bir mektup yazarak Veysel’le iade ettiler. Orada, 
şakilerin kendi taraflarında olmadığını, Develi’yi işgale 
kalkışırlarsa, silahlanan halkla karşılık verileceğini bil-
dirdiler. Arkasından Nuri Bey, Başkan Yaşar Bey Punku 
köyüne gitmek üzere yola çıktılar. Punku’ya geldiklerin-
de köyün boşaltılmış olduğunu gördüler. Haber alan Gizik 
Duran ve arkadaşları bütün sınırda düşmana karşı tedbir 
alıp köylerde tahkimat yapmışlardı. Fransızların bulun-
duğu Çataloluk köyü karşısındaki Eşdit Çiftliği’ne daha 
büyük kuvvetler yığmışlardı. Bütün bu tedbirleri öğrenen 
Fransızlar ve Ali Saib, sınırdan gece vakti gizlice çekilip 
gittiler. Tabii takip edildiklerini fark etmeden.

Yukarıda anlatıldığı şekilde Kolsuz’a kadar giden Kü-
çük İsmail burada Binbaşı Kamil Bey’le görüşmüş, mek-
tubu vermiş, onun “aman acele edin, terhis edildim, beş 
araba ile cephaneyi taşıyabilirsiniz” cevabını yine sür’atle 
Develi’ye bildirmişti. Buna sevinen Develi İstiklal Komi-
tesi derhal harekete geçti, Ulukışla Tren istasyonuna eşya 
taşıyan altı araba ile yükün ne olduğu söylenmeden kira 
anlaşması yapıldı. Nuri Bey bu iş için Punku’ya haber gön-
derip, oradan on beş kişilik bir müfrezenin Kopçu köyüne 
gelmesini istedi. Planlandığı gibi Gizik Duran’ın başında 
olduğu on beş kişilik müfreze Kopçu’ya gelen Nuri Bey ve 

Küçük İsmail’le buluştu. Müfreze yatsı namazı vaktinde 
Kolsuz Hanı’na ulaştı. Arabalar da gelmişti. Köyde tedbir 
aldıktan sonra Nuri Bey elinde tabancası ile Binbaşı Kamil 
Bey’in odasına girdi. Nuri Bey’in “Davranma, deponun 
anahtarlarını teslim et”sözü karşısında Kamil Bey gülerek, 
“Tamam, tamam tabancanı yerine koy, silahları teslim ede-
ceğim” karşılığını verdi. 

Müfreze yarım saat içinde silahları altı arabaya yer-
leştirdi ve Niğde’ye doğru yola çıkıldı. Nuri Bey’i Kamil 
Bey “Vatanı ve sizi Allah korusun, yolunuz açık olsun” 
diye uğurladı. Silahlar üç gün içerisinde salimen Develi’ye 
ulaşmıştı. Arabacılar, vatan hizmetidir diye para almadılar.

İstanbul’un tesiri ile Kuva-yı Milliye’ye karşı, içinde 
bazı hocaların bulunduğu bir grup Develi’de bir evde top-
lanmışlar, bu maceraperestler yüzünden, düşmanın kızdı-
rılıp Develi’yi işgal ettireceklerini, zaten bunların dinle 
alakasının bulunmadığını konuşarak ertesi günkü vaazında 
hocanın bu hususlarda halkı aydınlatmasını kararlaştırdı-
lar. Vaazda hoca ne söyledi ise de halk itibar etmeyip da-
ğıldı. Bunun üzerine milli mücadeleye karşı çıkan bu grup 
aralarından birini, para vererek gizlice, Develi’yi kurtar-
maları için Fransızlara gönderdiler. 

Haçın (Saimbeyli) ve Gizik Duran’ın köyü Çöhmürlü’de 
Ermeniler zulümlerinin ve baskılarının şiddetini artırmış-
lar, Gizik Duran’ın nerde olduğunu öğrenmeye çalışıyor-
lardı. Köyde bulunan Gizik Duran’ın genç ve güzel ka-
rısı ve çocuğu onlar gelince ormana kaçıp saklanıyordu. 
Duran’ı aramaya Misak isimli azılı bir Ermeni subay ta-
yin edilmişti. Elinde çok Türk kanı vardı. Bir gün bu câni 
yanında askerleri ile Duran’ın köydeki evini bastı. Gece 
yarısı ele geçirdiği Duran’ın genç ve güzel hanımına iş-
kencelerle tecavüz etti. Onlar gittikten sonra kendine gelen 
kadın küçük yavrusu ile vedalaştıktan sonra, gece yarısı 
sokağa fırladı ve köy yakınındaki uçurumdan kendini ata-
rak intihar etti. Ermeniler ise köyü de yangına vererek ay-
rıldılar. 

Felaket her yere, Develi’ye ve tabii Gizik Duran’a da 
duyulmuştu. Gizik Duran hiç kimseye bir şey demeden 
dağlara çıkıp düşünüyordu. Nuri Bey, Küçük İsmail’e 
bu işi tahkik etmek üzere gizlice Çörmühlü köyüne gi-
dip gerçeği öğrenme görevi verdi. İsmail ayrıca Haçın’a, 
Kozan’a, Mağara’ya (Tufanbeyli), Rumlu’ya da gidip 
düşman kuvvetlerinin durumunu, halkın vaziyetini öğ-
renecekti. Tam bu sırada, milli mücadelenin Develi’deki 
kahramanlarından Belediye Başkanı Kamberli Osman 
Bey (Yaşar Bey) heyecanla Nuri Bey’in yanına gelip yeni 
aldığı haberi verdi. Adana ile Tarsus arasında Türkleri bu 
arada bazı Develililer’i bir binaya doldurup diri diri ya-
kan Ermeniler’i Fransızlar Tekir (Adana-Kayseri arasında) 
Karakoluna vermişler. Bunlar Develili katırcıları burada 
çevirmişler, onları bir hayli dövdükten sonra, “Haydi gidin 
Develi’ye haber verin, yakında oraya geleceğiz, şimdiden 
kendilerine yer bulsunlar.”

diyerek öldürmeden yollarına devam etmelerine mü-
saade etmişlerdi. Osman Bey “bu herifler gelene gidene 
ve civardaki köylere kan kusturuyorlarmış, ne yapacağız” 
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diye yakınınca Nuri Bey, daha önceki emrini yerine getir-
mek için yola çıkmak üzere olan Küçük İsmail’e, “Atına 
atla, önce Punku’ya git. Gizik Duran’la on kişi hemen bu-
raya gelsinler.”dedi.

Haberi alıp hızla Develi’ye gelen Duran, arkadaşı Hacı 
Çavuş dahil on kişi Nuri Bey’den Tekir’deki karakolu bas-
ma görevini alıp yola çıktılar. Talimat gereği geceleri yol 
yürüdüler, gündüzleri dağlarda gizlendiler. Dördüncü gün 
Tekir’e geldiler. Önce pusu kurmayı düşündükleri halde, 
Duran’ın kararı ile doğrudan karakol’u basmak üzere ha-
rekete geçtiler. Kendilerine aralarında bulunan yiğit bir de-
likanlı olan bir katırcı yol gösteriyordu. Pozantı Çayından, 
had duruma gelmiş susuzluklarını giderdiler. Gece yarısı 
karakol’a geldiler. Duran hemen iki adamını karakol’a ge-
len telgraf tellerini koparmakla görevlendirdi. Duran ve 
arkadaşları yılan gibi sürünerek karakola yaklaştılar. Ka-
rakol önünde gidip gelen nöbetçiye yaklaşmışlardı. Duran 
yerinden şimşek gibi fırlayarak dev gibi olan nöbetçiyi 
sessizce yere serdi. Oradan hızla karakol binasına daldı. 
Kapıyı tekmeyle açıp içeridekilere, “Kıpırdamayın!”diye 
gürledi. Arkadaşları da içeri dalmışlardı. Ermeniler, şaşkın 
şaşkın kıpırdıyamadan bakıyorlardı. Tüfekleri duvarlarda 
asılı idi. Duran, “Çavuşunuz kim?” diye bağırdı. Onlar 
söylemeden katırcı delikanlı Mehmet’i gösterdi: “İşte şu!” 

İri yarı, canavar gibi bir adamdı. Duran ona doğru iler-
ledi. 

“Sen misin?”
“Benim”
“O kadar zavallıyı diri diri nasıl yaktın çakal”diye ba-

ğırdı.
 Hemen oracıkta onunla beraber diğer Ermeni asker-

lerin de işlerini bitirdiler. Tüfeklerini kırdılar. Paralarını 
aldılar. Hızla Develi’ye dönerek, durumu anlatıp, getirdik-
leri altın ve kağıt paraları Nuri Bey’e teslim ettiler. O da, 
aralarında bölüşmeleri için paraları onlara iade etti.

Adana tarafında Kozan, Haçın ve çevresindeki köyler-
de gizlice tahkikat yapıp, haber getirmek üzere görevlen-
dirilen Küçük İsmail ve arkadaşı Mustafa sağ salim geri 
dönmüşler ve önemli bilgiler getirmişlerdi. Önce Kozan’a 
uğramışlar, oradaki Develi İstiklal komitesinin irtibat-
ta olduğu kimselerle görüşüp bilgi almışlardı. Fransızlar 
Ermeni ve Hint kuvvetleri ile burayı işgal etmişlerdi. An-
cak ahaliye asıl eziyet veren Ermenilerin, güya kaybet-
tikleri malları için kurulan tahkikat komisyonunda görev 
alan jandarma komutanı Yarbay Ali Saib’le, Cezmi isim-
li bir şahıs imiş. Bunlardan kurtulmayı çok istiyorlarmış. 
Haçın’a ise Ermeniler büyük bir yığınak yapmışlar, hala 
silahlanıyorlarmış. Kafkasya’dan gelen silahlı Kamavurlar 
(Ermenilerin silahlı fedai çeteleri) etrafa kan kusturuyor-
larmış. Başlarında Aram isimli azılı bir Ermeni bulunu-
yormuş. Haçın’ın çevresine siperler kazdırmış. Müslüman 
ahaliyi tamamen yok etmek için hazırlık yapıyormuş. Bel-
dede iki bini silahlı sekiz bin Ermeni bulunuyormuş. Çevre 
köyler de farklı değilmiş. Ermeni mezalimi sürüyormuş. 
Nuri Bey aldığı bu bilgileri değerlendirmiş, gerekli notla-
rı almıştı. Nuri Bey’le Belediye Başkanı Yaşar Bey önce 

ihanet içinde olan Yarbay Ali Saib ve Cezmi’yi bir müf-
reze göndererek ele geçirip onları Fransız ve Ermeniler’e 
hizmet etmemek, gizlice milli kuvvetler lehine çalışmak 
üzere yeminle söz almayı kararlaştırdılar.

Bu sırada Haçın’dan gelen iki vatanperver şahıs, Er-
menilere karşı silahlarının olmadığını kendilerine silah 
ve cephane verilmesini talep ediyorlardı. Bu konuyu ko-
mite görüşürken, Kayseri Askerlik şubesinden gelen bir 
teğmenin Develi Askerlik şubesinde bulunan silahları 
buradan Kayseri’ye nakledip, bunların anlaşma gereği 
İngilizlere teslim edileceği öğrenildi. Şube reisi ihtiyar 
yüzbaşı da buna muvafakat ediyordu. Nuri Bey derhal şu-
beye koştu. Teğmen’e, “ Sen Türk değil misin?”dedi. O 
ise: “Tabii ki Türküm, ama bana bu vazife verilmiş, bunu 
yapacağım.”dedi. Nuri Bey de: “Bu silahları İngilizlere 
teslim etmek mi Türklük ve vazife?”diye sordu. Teğmen 
birden kendine gelerek, “Haklısınız. Bunları burada bıra-
kacağım, Kayseri’ye de halkın silâhları vermediği mealin-
de bir telgraf çekeceğim.”dedi.

Develi ahalisi, gerçekten ayaklandırılarak, şubeye doğ-
ru yürüyüşe geçirildi. Böylece şube reisi yüzbaşı da ikna 
edilmiş oldu ve silahlar ile cephane Haçınlılar’a teslim 
edildi.

Yarbay Ali Saib’i yakalayıp yemin ettirmek üzere 
gönderilen, Gizik Duran’ın da içinde bulunduğu müfreze 
Feke ve Haçın arasında Pozat geçitinde mevzi alarak pusu 
kurmuşlar, gelip gideni kontrol etmeye başlamışlardı. Bir 
sabah vakti beş Fransız üniformalı atlının yaklaşmakta ol-
duklarını gördüler. Atlılar geçide girince Gizik Duran ve 
Arkadaşları birden fırlayarak “ Davranmayın!” diye bağır-
dılar. Atlılar donmuş kalmıştı. Onları atlarından indirdiler 
ve silahlarını aldılar. Duran bu Ermeni askerlerin başında-
ki teğmeni tanıdı. Bu karısına tecavüz edip ölümüne sebep 
olan “ Misak” tı. Allah, Duran’a Ali Saip yerine Misak’ı 
göndermişti: “Namussuz alçak, zavallı bir kadına nasıl 
kıydın?” diye bağırdı. 

Misak deli gibi gözleri yuvalarından fırlamış, tir tir tit-
riyordu. Onu derhal yere yatırdı ve bıçağı ile işini bitirdi. 
Duran diğer Ermeni jandarmaları da tanıyordu. Onlara da 
isimleri ile hitap ederek, o işe nasıl yardımcı olduklarını 
sordu ve hepsini de birer kurşunla oraya serdi.

Müfreze tertibat aldıkları köylerine geri dönmüştü. 
Birgün sonra Kozan kaymakamı Fransız Tayyarda’dan 
ve Kayseri mutasarrıfı (valisi) Ali Ulvi’den, Develi 
Kaymakamlığı’na birer telgraf geldi. Telgraflarda Gizik 
Duran ve çetesinin Fransız askerlerini ve subayını kat-
lettiklerini, bunların Develi sınırlarına girmeleri halinde 
derhal yakalanarak Fransızlara teslim edilmesini, aksi tak-
dirde mütareke hükümlerine göre hareket edileceği bildiri-
liyordu. Telgrafı Kaymakamlıkta okuyan Kaymakam Atıf 
Bey, Belediye Başkanı Yaşar Bey ve Nuri Bey, “tamam, 
gelirlerse gereği yapılacaktır” mealinde bir cevap verdiler. 

(DEVAMI GELECEK SAYIDA...) 
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1977 yılında devlet tarafından Türk çocuklarını okut-
mak üzere sekiz yıllığına Almanya’ya gönderildim. Daha 
dört yıl dolmamış iken Kenan Evren darbesi ile yurda 
çağrıldım. Hareketimizin Türkiye tarafı büyük yara almış, 
büyüklerimiz içeri atılmıştı. Avrupa’da ise çok güçlü idik. 
1985’e kadar “en büyük yabancı kuruluş” durumundaydık. 
Ben de bu güçlü kuruluşun eğitim işlerini yürütüyordum. 
Türkiye’deki dostlarımla telefonlaşarak orada kalmamın 
hareketimiz için faydalı olacağı kanaatine vardık ve kal-
dım.

“Kaldım” ama bu o kadar kolay olmadı. “Gel!” emri-
ne itaat etmediğim için müstafi addedildim.  Önce bana, 
“iş bulabilirsen kalabilirsin” diyen Alman makamları iş 
bulmama rağmen, bu kararından caydı. Yaptığım itiraz-
lar arka arkaya reddelince “sınır dışı” kararına muhatap 
oldum. Çaresiz iltica talebinde bulundum. Talebim resmî 
makamlarca reddedilince mahkeme nezdinde itiraz et-
tim. Arka arkaya iki mahkemeyi de kazanmama rağmen 
kararlara devlet savcısının itirazı üzerine yüksek idare 
mahkemesinde uzlaşmaya gittik. Ben iltica dilekçemi geri 
çektim, onlar da sınır dışı kararından vaz geçti. Böylece 
Almanya’da kaldım. Bütün bunlar sekiz senemi aldı. Bu 
süre içerisinde Türkiye’ye gelemedim.

 Büyük biraderimin vefatı üzerine 1988 Ağustosu’nda 
dostum Mustafa Öztürk ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
yardımı ile - biraz da illegal olarak - vatanıma geldim. Ya-
kınlarım arandığımı söylüyordu…  Muhsin beyin talima-
tı ile beni uçağın merdivenlerinden alan komiserler, yine 
onun talimatı ile aranmadığımı da öğrendiler. Hakkımda 
idarî takibat açılmış ancak adlî takibat yokmuş… Bu yüz-
den dönüşümde bir sıkıntı çıkmadı. Neden geri çağrıldığı-
mı da bir türlü öğrenemedim.

Ben 12 Eylül’ü takıbeden sekiz sene içerisinde 
Türkiye’ye gelemedi isem de Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, 
Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, Prof. Dr. Necmeddin 
Hacıeminoğlu, Galip Erdem, Şerafettin Yılmaz ve yıllar 
sonra da Türkiye’nin sayılı hadis âlimlerinden muhterem 
Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu gibi değerli kişileri evimde mi-
safir etme bahtiyarlığına ulaştım. Şimdi onlarla ilgili hatı-
ralarımı yazmaya çalışacağım.

          ***
12 Eylül 1980 günü Orhan Türkdoğan misafirim ol-

muştu. Sohbet halkası oluşturduğumuz Stuttgart üniversi-
tesinde okuyan gençleri de davet ettim. Hoca’dan istifade 
etmelerini istiyordum. Tedirginlik içindeydik. Orhan hoca 
- sonunda tam tersi çıkan - şu sözlerle yüreğimize su serp-
ti: “Çocuklar, işin içinde Haydar Saltık var. Korkmayın! 
O paşanın bir konuşmasını dinledim; tam bir vatanperver-
dir.” O günleri yaşayanlar bilir, darbecilerin akıl hocası 
bu adam idi ve vatanperverlerin anasını ağlatan da bu va-
tanperver(!) paşa oldu.(Orhan hocanın takdirini kazanan 
bu paşanın asıl adı Ali Haydar imiş; ancak o, bu isimle 
çıkmadı Türkiye’nin karşısına...)

Orhan hoca Almanya’ya “ikinci 
nesil Türk çocukları”üzerinde ince-
lemeler yapmak için gelmişti. Onun 
çalışmalarında, anketlerinde ve zi-
yaretlerinde yardımcı oldum. Ken-
disinden faydalanmak için yolcu-
luklarımızda sorular sorardım. 
“Ziya Gökalp’ı fazla sevemedim.” 

demem üzerine, “Efendim, kimi ıspanak sever, kimi pıra-

Hamza ERAVŞAR Almanya Hatıraları

“1977 yılında devlet 
tarafından Türk 
çocuklarını okutmak üzere 

sekiz yıllığına Almanya’ya 
gönderildim. Daha dört yıl 
dolmamış iken Kenan Evren 
darbesi ile yurda çağrıldım. 
Hareketimizin Türkiye tarafı 
büyük yara almış, büyüklerimiz 
içeri atılmıştı. Avrupa’da ise çok 
güçlü idik. ”
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sa; kimsenin zevkine karışamayız.” dedikten sonra “Siz, 
Demirel veya Erbakan hakkında hiç ciddî, ilmî bir çalış-
ma duydunuz mu? Gökalp hakkında sayısız makale ve 
doktora çalışması var” diye ilâve etti. Bir gün de ben sor-
madığım halde dedi ki: “Efendim, ben anlamıyorum; bi-
zim buradaki Ülkücü arkadaşlar Atatürk’ü sevmiyorlar. 
Ülkücülük Türk milliyetçiliği değil mi? Atatürk de en 
büyük Türk milliyetçisi değil mi?” Ne yalan söyleyeyim, 
o güne kadar okuduğum kişilerin ve yazıların tesiri ile 
Gökalp ve Atatürk’e biraz soğuktum. Bu konuşmalar dü-
şündürdü. Hoca belki de bendeki bu tavrı fark ettiği için 
bunları söylemişti. 

Orhan hoca süratten çok korkardı. Bir akşam yemeği 
için hanımı ve kızı ile bize getirilecekti. Onu getiren arka-
daşı şöyle şikâyet etti bana: “Efendim takometreye baktım 
120’yi gösteriyordu. Süratı arttırır korkusu ile ikaz ede-
medim.” 

Yer sofrası kurdurdum. Yemekteyiz. Hanım hizmet için 
oturmadı. “Gelin hanım sen de gel” dedi. “Biri yer biri ba-
kar, kıyamet ondan kopar, değil mi hocam?” demem üzeri-
ne “O sözün eksiği var. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar. Yiyen bir değil bin, kıyamet ondan kopar.” dedi. 

Türkiye’nin yaşayan en büyük ve en verimli sosyolog-
larından Orhan Türkdoğan’a gıyaben selâm ve saygılar su-
nuyorum. Allah uzun ömürler versin.

***
Kendisi ile Almanya’da tanışığım bir değerli kişi te, 

1944’de görülen “Irkçılık-Turancılık Davası”nın önemli 
ismi olan merhum Reha Oğuz Türkkan’dır. O, Almanya’ya 
çok sık gelirdi. Her gelişinde de uzun uzun sohbet ederdik. 
Ondan bir hayli istifade ettim. 

Türkkan hoca “44 Olayları”ndan sonra, biraz da kaderi-
ne küsüp, Amerika’ya gitmiş. 25 sene orada yaşamış. Orta 
Amerika’da kurulan medeniyetleri incelemiş. Kızılderili-
ler üzerinde araştırmalar yapmış… Orada, bizim Ötüken 
Kitabeleri’ne benzer kaya yazıları ve resimler görmüş… 
Onlarda, tepe, su, hava gibi yirmi beş kadar kelimenin bu-
gün kullandığımız Türkçe ’de var olduğunu tespit etmiş. 
Kayalara çizilen bir resmi de şöyle anlatmıştı: “Ortada sa-
kallı bir adam, etrafında onu dinleyen sakalsız insanlar var. 
Altındaki yazıda da o sakallının uzak Asya’dan geldiği, 
kendilerine çok şey öğrettiği yazılıdır.” Hoca, bu öğretici 
kişilerin Türk olduğunu, o medeniyetlerin kurulmasında 
payları bulunduğunu söylerdi. 

Almanya maceramı dinleyince de aramızda şöyle bir 
konuşma geçti:

-Peki, şimdi ne yapıyorsun?
-Türk Federasyonu bünyesindeki gençlere ders veriyo-

rum.
-Nasıl bir ders?
- Tarihî şahsiyetleri inceliyorum. Bazen gençleri o za-

man götürüyorum; bazen de o şahsiyetleri bugüne getiri-
yorum. Ve soruyorum: “Siz o çağda, o kahramanın yerin-
de olsanız veya onun askeri olsanız, hadiseler karşısında 
tavrınız ne olurdu? Yapılan işin hangisi şahsı için, hangisi 
milleti için olmuştur?”O kahramanı günümüze getirdi-
ğimde de diyorum ki: “Acaba o kişi, meselâ Bilge Kağan, 
bugünün hadiselerini nasıl çözerdi?” Tabii bu değerlendir-
meler için kuvvetli tarih şuuru ve bilgisi gerekir; gücüm 
ölçüsünde gençlere onları da öğretiyorum.  

Hoca beni dikkatlice dinledikten sonra tavsiyede bu-
lundu. “Buna şunu da kat: Biz hangi medeniyetlerle karşı-
laştık? Onlardan neler aldık onlara neler verdik?”

Benim bu çalışmalarımı, takdirkâr ifadelerle, 
“Almanya’da Bir Öğretmen Tanıdım” başlığı ile Bay-

rak dergisine yazmış; bir kopyasını da bana yollamıştı. Ar-
şivimde muhafaza ediyorum.

Türk tarihinin sınıflandırılması 
hususunda da hocanın tavsiyesi 
oldu. Ben Türk tarihini Atsız’ın 
tasnifine göre, Doğu Türklüğü, 
Batı Türklüğü ve “Anayurt dışında 
kurulan Türk devletleri” olarak oku-
tuyordum. Reha hoca dedi ki: “Sı-
nıflandırmaya Kuzey Türklüğünü de 

kat! O topraklar da anayurdun bir parçasıdır.”
 
Hoca özel hayatı hakkında da bilgiler lûtfetmişti. An-

cak onun yeri burası değil. Kendisine rahmet diliyorum.

Diğer misafirlerimi bir sonraki sayıya bırakıyorum.

Yeni Ufuklar Derneği Kayseri Şubesi Başkanı 
Orhan KÖKSAL beyin kardeşi Ömer KÖKSAL 
17 Kasım 2015’te, babası Mevlüt KÖKSAL ise 

22 Kasım 2015 tarihinde,
***

Değerli insan ve Serçeönü Mahallesi muhtarı 
Mehmet OKANDAN 28 Ekim 2015 tarihinde, 

***
Aydın- Ayhan- Aydoğan Çetinkaya’nın ve 

Aysel Özkan’ın babası Kemal ÇETİNKAYA 28 
Ekim 2015 tarihinde,

****
Emekli öğretmen Mehmet BEDİZ 31 Ekim 

2015 tarihinde vefat etmişlerdir.

Bu kardeşlerimize Allah’tan rahmet dileriz.
Bu kardeşlerimizin tüm aile fertlerine 

taziyelerimizi sunarız.

BAŞSAĞLIĞI
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SURİYE TÜRKLÜĞÜ - 2

SURİYE TÜRKLÜĞÜ GERÇEĞİ 
VE TÜRK DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEMİ
Konunun iyi ve doğru anlaşılabilmesi için öncelikle 

tarihî ve coğrafî olarak meselenin bütününü, çerçevesini 
tespit etmek gerekir. 

Irak, Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan, kısaca 
Türkiye’nin güneyinde kalan bölge, birçok yönüyle birlik-
te değerlendirilmelidir.

Coğrafî, siyasî ve tarihî olarak buraya “Merkezî Orta-
doğu” diyebiliriz. Bu bölge bilinen tarihin tüm dönemle-
rinde aynı kaderi paylaşmıştır. Aslında adı geçen devletler 
I. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan sun’î devletlerdir. 
Tarihî dayanağı olmayan, milleti olmayan, sınırları için-
de yaşayan halkların çoğunluğuna dayanmayan, kısacası, 
azınlıkların gayri meşru yollarla işbaşına gelerek yönettiği 
antidemokratik devletlerdir. Temel vasıfları, meşruiyetle-
rinin olmamasıdır; dolayısıyle konuyu bölge bazında ele 
almak daha doğru olacaktır. 

ORTADOĞU TÜRKLÜĞÜ, 
daha doğru ve özellikle dış politi-
ka açısından da faydalı bir tanım-
lamadır. 

Ortadoğu Türklüğünün sı-
nırları: 

Tarihî olarak Türklerin Orta-
doğu’daki varlığı İslam devleti 
bünyesinde Mevali-Gilman olarak 
görüldüğü 8. asrın ilk yıllarından 
sonra 865’te Mısır’da Tolunoğlu 
Beyliğinden başlayarak I. Dünya 
Savaşı sonuna kadar sürmüştür ve 
bu bin yılı aşkın dönem kesintisiz 
Türk hâkimiyetinde geçmiştir. 

Coğrafî sınırlar olarak da bu 
siyasî hâkimiyetin hüküm sür-
düğü alanların tamamı İslam 
coğrafyasıdır; bu bölgeye Ku-
zey Afrika, Mısır, Sudan, Arabis-
tan, Basra Körfezi, Irak, Suriye, 
Filistin’i alabiliriz.

Bu coğrafyada Türkler bin 
yıldan daha fazla bir süre güçlü 
devletler kurarak, bölgenin siyasî 
birliğini devam ettirmişler; böl-

gede yaşayan tüm halklara huzur ve mutluluk vermiş-
lerdir. Bölgeyi; bölge dışı güçlere karşı 1000 yıl büyük 
fedakârlıklarla korumuşlardır. Haçlı seferlerine, Moğol ve 
Timur ordularına, daha sonra, İngiliz ve Fransızlara karşı 
Ortadoğu’da İslam adına siyasî birliği devam ettirmişler-
dir. Ayrıca İslam dininin içine düştüğü bir takım din dışı 
cereyanlara karşı ısrarla Sünnî akaidini savunarak İslam 
dininde -daha önce Hıristiyanlık ve Musevilikte yaşanan- 
muhtemel sapkınlıkların gelişmesine engel olmuşlar.

Kısacası,  Ortadoğu’da ve tüm İslam dünyasında 
Türkler, kurtarıcılar ordusu olmuşlar ve dinin koruyucu-
luğu görevini üstlenmişler ve bunu başarı ile yerine getir-
mişlerdir. 

I. Dünya Savaşı sonrasında Türklerin bölgede siyasî 
hâkimiyetinin sona ermesi ile Ortadoğu ve tüm İslam coğ-
rafyasında çatışmalar ve savaşlar yaşanmış ve önlenemez 
bir duruma gelmiştir.

Ortadoğu’da; artık kardeş kar-
deşi boğazlamaktadır. Sürekli ça-
tışma ve savaş vardır. Bölge dışı 
güçler artık bölgede hâkim güç 
haline gelmiştir. Komünist ideo-
loji ile İslam devleti yönettiğini 
zanneden meczuplar sahnededir. 
İslam artık uluslararası terörün 
kaynağı olmakla suçlanmakta-
dır. Adaletsizlikler, zulüm, şid-
det ve onursuzluk Ortadoğu’da 
günlük hayatın bir parçası hali-
ne gelmiştir. İslam’ın iffeti, ar-
tık Ortadoğu’da, Siyonizm’in, 
komünizm’in ve emperyalizmin 
insafına terk edilmiştir.

ORTADOĞU (7)
Tarihî, coğrafî ve zaman bütün-

lüğü içinde Ortadoğu olgusunu, 
Ortadoğu’nun jeopolitik değerini 
dikkate alıp bir çerçeve çizmeli ve 
bölgede yaşayan Türkleri bu çer-
çevede değerlendirmeliyiz.

Yeni bir yüzyılın tanzim edil-
diği günümüzde, Çin Seddi’nden 
Adriyatik sahillerine kadar olan 

Mehmet ŞANDIR

Suriye Türkmen Milli Meclisi Onursal Başkanı

“Bu bölge bilinen 
tarihin tüm 
dönemlerinde aynı 

kaderi paylaşmıştır. 
Aslında adı geçen 
devletler I. Dünya Savaşı 
sonrasında oluşturulan 
sun’î devletlerdir. Tarihî 
dayanağı olmayan, 
milleti olmayan, 
sınırları içinde yaşayan 
halkların çoğunluğuna 
dayanmayan, kısacası, 
azınlıkların gayri meşru 
yollarla işbaşına gelerek 
yönettiği antidemokratik 
devletlerdir. ”
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geniş coğrafyada bağımsız devlet ve toplulukları ile yer 
alan büyük Türk dünyası, geçmişinin ve misyonunun şu-
uruna vararak Yüce Allah’ın bir lûtfu ile devlerin çatıştığı 
Ortadoğu bölgesinin merkezinde olmakla yakaladığı bu 
çok önemli avantajı iyi değerlendirmelidir. 

Bu gün yaşananları anlayabilmek için Ortadoğu gerçe-
ğini göz ardı etmemiz mümkün değildir.

 Ortadoğu gerçeğini iyi bilen gazeteci-yazar Cengiz 
Çandar, Ortadoğu’daki atomizasyonu anlatan bir yazısın-
da bu durumu şöyle anlatmaktadır:

“Ortadoğu’nun parçalanmışlığı dış güçlerin çıkarları 
gereğidir. Dış güçler bu bölgedeki çıkarlarını çok sayıda 
devletçikler kurdurarak ve kurdukları devletlerin başına 
da azınlıkları geçirerek alabilmişlerdir. Ayrıca azınlık te-
meli üzerinde bölgenin parçalanması İsrail’in de strateji-
sidir. Bölgede batının temsilcisi olarak bulunan ve kendisi 
de bir azınlığın devleti olan İsrail, bölgede hegemonya 
kurabilmek için, Ortadoğu’nun parçalanmasından yana 
stratejiler geliştirmiştir. Dış güçlerin Ortadoğu hakkın-
daki stratejik niyetleri bu kadar açıktır. Süper devletlerin 
kendi aralarındaki çekişme de azınlıklar kozunu birbirle-
rine karşı oynanmasına yol açmaktadır. Ancak, bölgenin 
değişmeyen gerçeği, Ortadoğu’nun kendi dışındaki güçler 
için bir çıkmaz olduğudur. 21. Yüzyılın yeni Haçlıları da 
60 yıl içinde tıkanıp kalmışlardır. “ (Ortadoğu Çıkmazı – 
Cengiz Çandar, 1983 Seçkin Yayıncılık) 

Bu gün II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan siyasî 
sınırlar artık korunamaz olmuştur.

Özellikle gelişmiş ülkelerin enerji ve hammadde kay-
naklarına olan ihtiyacının hızla artacağı 21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde, artık tüm Ortadoğu coğrafyasında her şey 
önem taşıyacaktır. 

SURİYE TÜRKLÜĞÜ TARİHİ
Ön Asya’ya Türk göçlerinin başlangıç tarihi çok ke-

sin bilinmemektedir. Muhtemelen İslam ordularının Orta 

Asya’ya ulaştığı tarihten itibaren Oğuz boylarının akıncı-
ları Irak ve Suriye’de görünmeye başladılar. İslam halifeli-
ğinin Bağdat’a taşındığı 750 yılından sonra, Abbasî halife-
lerinin saraylarında Türk komutan ve askerlerinin sayıları 
ve etkileri hızla artmaya başladı. O tarihte kurulan Samar-
ra şehrinin Orta Asyalı Türk kökenli askerler ve ailelerinin 
iskanı için kurulduğu bilinmektedir.

9. yüzyılın başlarından itibaren İslam devletinde Türk 
yöneticilerin, valilerin görev yaptığını, zayıflayan merkezî 
idarenin adına, mesela Mısır’da Tolunoğullarını takiben 
İhşidoğullarının kendi adlarına hanedan kurarak “beylik” 
yaptıklarını biliyoruz. Mısır tarihinde 868 yılından 969 yı-
lına yani Şii Fatimîlere kadar olan dönem Türk beylikleri 
dönemi olarak geçmektedir. Biz de, Ortadoğu’daki Türk 
hakimiyetinin başlangıcını bu tarihler olarak alabiliriz.

Orta Asya’dan Ön Asya’ya büyük kitleler halinde Türk 
göçleri Selçuklukların 1040 tarihindeki Dandanakan zafe-
ri sonrasında olmuş ve bunun sonucu  Anadolu ve Suriye 
hızla Türkleşmiştir. 1071 Malazgirt zaferini takip eden 10 
yıl içinde, Kutalmış oğlu Süleyman Şah tüm Anadolu’yu 
Bizanslılardan fethederek Anadolu Selçuklu Devletini 
kurmuştur.  İznik şehrinin Bizanslılardan alınarak Anado-
lu Selçuklu Devletinin başkenti olarak ilan edildiği 1087 
yılından itibaren Avrupa devletleri ve Hıristiyan dünya 
için Anadolu’yu işgal eden milletin adı Türk milletidir ve 
Anadolu’nun adı da artık Türkiye’dir.

Melikşahın kardeşi Tutuş Bey de Şam’a kadar tüm 
Suriye’yi Şii Fatimîlerin hâkimiyetinden kurtararak Suri-
ye Selçuklu Devletini kurmuştur. Aslında Suriye’de daha 
1063 yılında Atsız ve Kurlu beyler, 3000 çadırlık oymak-
ları ile Filistin’deki Remle şehrini zaptederek geleceğin 
habercisi olmuşlardır. O tarihlerde İslam âlemi birçok 
mezhep ve fırkanın kanlı kavgaları ile anarşi dönemi ya-
şamaktadır. Kuzeyde Bizans’ın yoğun baskısı vardır. Bir 
kurtarıcı beklenmektedir.

İslam’ı, kendi kültür unsurları ile yorumlayıp, samimi 
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olarak benimseyen Oğuzlar, hızla hareket ederek kısa sü-
rede Ortadoğu’yu yurt edinmişler ve İslam’a sahip çıkmış-
lardır.

Türklerin Ortadoğu’ya yerleşmeleri, Hıristiyan Batı 
dünyasının tarihî ümit ve heveslerini bitirmiştir. 17. yüz-
yılda artık tüm Ortadoğu, Osmanlıların hâkimiyetindedir. 
Orta Asya’dan Fas’a, Kırım’dan Sudan’a kadar İslam 
coğrafyasıdır. Bu coğrafyaya, Batı, ancak 1000 yıl sonra 
tekrar dönebilmiş; 1948’de İsrail Devletini monte etmiştir. 
Bölgedeki Türk hâkimiyetini, ancak Ortadoğu bütünlüğü-
nü bin parçaya bölerek bitirebilmiştir. Artık İslam coğraf-
yasında anarşi, kan, gözyaşı ve çile vardır. Kardeş-kardeşi 
boğazlamaktadır. Ve Türkler yeniden beklenmektedir. (İn-
şallah beklenen gerçekleşecektir)

XI. yüzyılda Suriye’deki Türkmen yerleşimi kuzeyden 
iki koldan başladı. Birincisi, Lazkiye güneyinden Trab-
lusşam ve Lübnan dağlarına doğru, diğeri ise, Halep, Asi 
nehri vadisinden Hama-Humus-Şam’a ve Filistin’e doğ-
ru olmuştur. Anadolu ve Suriye’deki Türk devletlerinin 
hâkimiyetlerinin doğudan gelen Moğollar ve batıdan ge-
len Haçlı orduları ile zayıfladığı dönemlerde; Anadolu’dan 
Suriye’ye, bazen de Suriye’den Anadolu’ya Türkmen göç-
leri olmuştur; 1243 Kösedağ bozgunu sonrasında 40 bin 
çadırlık Türkmen boyu Anadolu’dan Suriye’nin muhtelif 
yerlerine göç etmiştir. 1337’de İlhanlı Sultanı Ebul Said 
Bahadır Han’ın ölümü ile de Türkiye’den gelenler tekrar 
geri dönerek Elbistan yöresinde Dulkadiroğlu Beyliği’ni 
kurmuşlardır. 

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı;  Suriye’ye yerleşen 
Oğuz boylarının isimlerini, yerleşim bölgelerini, Suriye ile 
Anadolu arasındaki nüfus hareketlerini ve bugünkü köy ve 
kasaba isimlerini -kaynakları tarayarak ve saha çalışması 
yaparak- tespit etmiştir. Bu konuda en detaylı ilmî çalışma 
hocamızındır. Günümüzde yerleşim yerlerinde bazı deği-
şiklikler olmasına rağmen hocanın makalesinin bu kısmını 
olduğu gibi yazımıza alıyorum.(9)

“SURİYE’YE YERLEŞEN OĞUZ BOYLARI:
I- BOZOKLAR; Bozoklar Amik ovasından itibaren 

doğuya doğru Halep bölgesinde ve buradan da Asi ırmağı 
vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yaygındır. Bozoklu 
Türkmenler içinde en mühimleri Bayat, Afşar, Beğdili ve 
Döğer boyuna mensup olan oymaklar yer almaktaydı.

II- ÜÇOKLAR; Üçoklar ise Amik ovasından güne-
ye doğru Lazkiye ve Trablusşam istikametinde Ensariye 
dağlarının batısında meskun idiler. Bunların en meşhurları 
Yüreğir, Yıva, Kınık, Bayındır, Salur ve Eymür boylarına 
bağlı oymaklardır. 

Kaynaklarda Suriye’nin kuzeyinde oturan Türkmenlere 
“Halepli Türkmenler” güneyinde oturanlarına ise “Şamlı 
Türkmenler” denmektedir. XVI. yüzyılda varlıklarını gös-
teren Dulkadirli Türkmenleri Kuzey Suriye’de oturan Ba-
yatlarla, Akkoyunlular Bayındır boyuyla, Karakoyunlular 
Yıva boyuyla, Ramazanoğulları Yüreğir boyu ile doğrudan 
doğruya alâkalıdırlar. Bundan başka Köpekli, Gündüzlü 
ve Kut-Beğliler, Afşar boyuna; İnallular Beğdili boyuna; 
Bozcalılar, Pehlivanlılar ve Reyhanlılar Bayat boyuna 
bağlı Halepli Türkmenlerinden idiler. 1402 yılında Anka-
ra Muhaberesini kazanan Timur, Anadolu’dan ayrılırken 
1243 yılından sonra Anadolu’ya yerleşen Kara Tatarları 
Türkistan’a geri götürünce Halep Türkmenleri yurtlarını 
muhafaza ettikleri halde, Güney Suriye’de oturan Şam 
Bayadi başta olmak üzere Şam Türkmenleri umumiyetle 

kuzeye ve İç Anadolu’ya tekrar dönmüşlerdi. XV. yüzyılda 
Yıva boyuna bağlı oymaklar ile Akça-Koyunlu ve Akçalı 
Türkmenlerini artık kuzey Suriye veya Anadolu’da gör-
mekteyiz. XV. yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılın başlarında 
Halepli Türkmenleri arasında Boz-Ulus bakiyesi Harben-
delü, Acurlu, Bahadırlu, Hacılu, Karkın, Kızık, Peçenek, 
Kınık, Döğer boy ve oymaklarına bağlı unsurlar da bulun-
maktaydı.

XVII. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmpara-
torluğunun Anadolu bölümünde, Celâlî hareketlerinin ge-
lişmeğe başlaması üzerine, birçok köy ve kasaba, harabe 
haline gelmişti. Aynı şekilde Halep’in kuzeyindeki Azez, 
Bab ve Münbiç’e bağlı bazı köyler ile Şanlıurfa vilayeti-
nin güneyindeki Harran ve Culab havzası ile Fırat ırma-
ğına dökülen Belih ırmağı boyu ve Fırat boyundaki Balis 
ve Rakka bölgeleri yer yer bu tahribattan zarar görmüş-
tür. Bu bölgedeki Celâlîlerin en büyüğü 1603-1607 yılları 
arasında Antep ile Halep arasındaki havaliye hükmeden 
Canpolatoğlu’dur. Bilahare üzerine ordu gönderilerek ber-
taraf edilmiştir. XVII. asrın ortalarında Arabistan’ın Necid 
bölgesinden gelen Şammar Arap aşireti, Suriye çölüne ha-
kim olduktan sonra Kuzey Suriye’deki Türkmen köylerine 
de baskınlarda bulunarak tahribat yapmaya başladı. Şam-
mar aşiretini takiben 20 sene sonra diğer bir Arap aşireti 
olan Anazeler bu bölgeye geldiler. Şammar aşireti, Aneze-
lerin baskısına dayanamayarak Fırat ırmağının doğu tara-
fına geçtiler. Şammarların yerine hakim olan Aneze aşireti 
ise Halep’e kadar bütün Suriye çölünü hakimiyetleri altına 
aldılar. Önce Şammar sonra da Aneze aşiretlerinin bu yer-
leşme hareketleri her şeye rağmen Türkmenlerin iskân sa-
hasına nüfuz etme kudretini gösterememiştir. Ancak Halep 
hattının kuzeyinde kalan Azez, Bab, Münbiç ve Harran’a 
bağlı bir çok Türkmen köyü ile ve bilhassa Fırat boyun-
daki Balis bölgesi Şanlıurfa’nın güneyindeki Cula havzası 
ve Fırata dökülen Belih ırmağı boyundaki Türkmen köy-
leri yer yer bu mücadele neticesinde tahribata uğramıştı. 
Bu durum üzerine XVII. yüzyıl sonralarında, nüfusu yer 
yer eksilen bu bölgeye, kuzeye çıkmış olan Halebli Türk-
menlerinden bir kısım oymaklar ile Yeni-İl Türkmenlerine 
bağlı bütün Beğdili obaları ve Boz-Ulus Türkmenlerinden 
bazı topluluklar Harran ve Akça-Kale’den itibaren güneye 
doğru Culab ve Belih ırmakları boyunca Rakka’ya kadar 
iskân edildiler. Bu meyanda, Sivas ve Amasya bölgesinde 
oturan Uluğ-Yörük cemaatinden İl-Beğli oymağı, Münbiç 
merkez olmak üzere bütün çevre köylerine ve Kilis istika-
metinde yerleştirildiler, İl-Beğlilerin bir kısmı ise Amasya 
tarafında kalmıştı. Sivas Malatya arasındaki Yeni-İl Türk-
menlerinden Beğ-Diliye bağlı oymaklarından başka Akça-
Koyunlu (Musacılı-Musa hacılı), Ceritlerin bir kolu olan 
Barak oymağı, İmanlı Afşarı, Çimenli oymağı, Karkın ve 
Çepni boylarına bağlı bazı topluluklar ile Boz-Ulus’tan İz-
zedinli, Köçekli, İnallı, Acurlu, Hamza-Hacılı, Ak-Başlı, 
Kızıl-Koyunlu ve Kırıntılı oymaklar iskâna tabi tutulanlar 
meyanındadır. Yalnız Rakka ve Balis ile Belih’in Fırat’a 
katıldığı bölgeler, çöl ikliminin hakim olduğu, sıcak ve 
kurak rüzgârların kavurduğu sahalar olduğu için Türk-
menlerin yerleşmesine uygun değildi. Aynı zamanda çöle 
hakim olan Suriye tarafındaki Anezeler ve Irak tarafındaki 
Şammarlar ile de devamlı surette mücadele etmek mecbu-
riyetinde kalıyorlardı. Dolayısıyle Rakka bölgesindeki bu 
Türkmenler ağır ağır hicret ederek, Azez, Bab, Münbiç, 
Carablus, Çobanbey ve Gaziantep’in güneyinde oturan di-
ğer Türkmen kardeşlerinin yanına iltihak ettiler. Zira bu 
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bölge deniz seviyesinden yüksek yayla mesafesinde olan 
ve Türk hayat şartlarına elverişli karakterdeki, Gaziantep 
ovasının Halep’e kadar uzanan devamı mahiyetindeki yer-
lerdi. Yani çöl ikliminin tesiri dışındaki sahalardı. Bu şe-
kilde devam eden hareket neticesinde XIX. yüzyılda Rak-
ka bölgesi, yerleştirilen Türkmenlerin terk ettiği bir saha 
durumuna gelmişti. Bunun üzerine bu yüzyılın 2. yarısında 
Toroslar üzerinde ve Uzun Yayla’da oturan Afşar oymak-
ları buralara zorla iskân edilmişlerse de halen Afşarlar ara-
sında acı hatıralar halinde nakledilen destanî parçalardan 
anlaşıldığına göre; yayla havasına alışkın olan bu oymak-
lar, alışkın olamadıkları çöl ikliminden ve hastalıklarından 
nüfus kırılmasına duçar kalmışlardı. Neticede onlar da bir 
önceki Türkmen oymakları gibi daha kuzeye gitmişlerdi.

Suriye, Osmanlı hakimiyetine girdiği 1516 yılından 
1918 yılına kadar 400 seneden fazla bir zaman kuzeyde 
Halep ve güneyde Şam olmak üzere, merkeze bağlı iki 
vilâyet halinde idare edilmiştir. Bu iki vilâyetten Şam, esas 
itibariyle Arap nüfusunun iskân sahası olduğu halde, Halep 
vilâyeti nüfus bakımından kahir ekseriyeti Türk vilâyeti 
durumunda idi. Kahramanmaraş, Gaziantep, İskenderun, 
Antakya, Şanlıurfa ve Rakka, Halep vilâyetinin sancakları 
idi. Bu sancaklardan ancak Rakka bölgesinde XIX. yüz-
yıldan sonra Türk nüfus iskânı zayıfladıktan sonra Arap 
nüfusu onun yerine kaim olmuştur. Dolayısıyla asgari bir 
tahminle Halep,  merkezi de dahil olmak üzere, %80’in 
üzerinde Türk nüfusun yaşadığı bir bölge durumunda idi. 
1918 yılında Türk kuvvetlerinin Halep’in kuzeyine çekil-
mesini takip eden hadiseler ve 1950 yılında Fransızlar ile 
yapılan hudut anlaşması Halep vilâyetini ikiye böler şekil-
de olmuştur.

TÜRKMENLERİN BUGÜNKÜ YERLEŞİM Bİ-
RİMLERİNİN İSİMLERİ

Her ne kadar söylediğimiz üzere, 1939’da Hatay vilâyeti 
Türkiye’ye ilhak edilmişse de halihazırda Suriye’de bil-
hassa Hatay vilâyeti ile Gaziantep vilâyetimizin Suriye’ye 
komşu olan bölgelerinde kesiksiz olarak yüzlerce Türk 
köyü Suriye tarafında kalmıştır. Bunlardan 1. grubun Ba-
yır ve Bucak Türkmenleri olduğunu söylemiştik. Bugün 
Lazkiye vilâyetine bağlı olan Bayır-Bucak bölgesi kâmilen 
Türk köyleri ile meskûndur. Yalnız Antakya’nın Yayladağı 
hududuna komşu olan Keseb nahiyesi ile buna bağlı olan 
Çınarcık, İki-Oluk, Karaduran, Kabacık, Eskiören ve Düz-
Ağaç köylerinde sonradan buraya yerleştirilmiş olan Er-
meni nüfusa da rastlanır. Fakat bunlar yekûn teşkil etmez-
ler. Bu köyler isimlerinden de anlaşıldığı üzere, eski Türk 
köyleri olmalarına rağmen Fransız idaresi döneminde Er-
menilerin adı geçen köylere yerleştirildikleri anlaşılıyor. 
Hemen bu köyleri takiben güneye doğru sahil tarafından 
Bucak nahiyesi köyleri, içeri kısımda da Bayır nahiyesi 
köyleri Uluçay’a (Nehr ül Kebir) kadar uzanır. Uluçay, 
Yayladağ  yakınlarından çıkarak Lazkiye yakınlarından 
Akdeniz’e dökülen, bu bölgenin mühim ırmaklarından-
dır. Bucak nahiyesine bağlı Türkmen köyleri, Lazkiye’nin 
kuzeyinden denize dökülen Arap Çayına (Nehr ül Arab) 
kadar devam ederler.

Bucak bölgesindeki Türk köyleri, bizim hududumuza 
yakın Güvercinkaya burnu ve Kara-duman dağının sahil 
tarafından ve güneyinde yer alan Bodur-su köyü ile başlar. 
Buna yakın olan Himmetli ve Kızıllı köyleri iç tarafta ise 
Bohça-Ağız, Fakı-Hasan köyleri ile devam eder. Yine sa-
hilde Alaca-burnu tarafında Alaca, Karakol-köyü, Gümüş-

Hort yer alır. Alaca bölgesinin güneyinde Akdeniz’e dö-
külen Kandil deresi ile Akdeniz sahili arasındaki köyler 
”İsa-Beğli köyleri” adı ile anılır. Bu köyler şunlardır: İsa-
Beğli, Kara-Mustafa, Büyükpınar, Çiçekliyazı, Sazak, Bo-
zoğlan, Ağtaş, Zeytuncuk, Kaynarca, Karakoca, Kızanlı, 
Turunç, Kırcaali, Kığır ve Damat köyü. Adı geçen köyler 
de İsa-Beğli adını alan Türkmen teşekkülünün yerleşme 
sahalarıdır. Kandil deresi ile daha güneydeki Arap Çayına 
kadar uzanan sahada sahile yakın olan Eski Kulluk, Dik 
Ağa, Çapıtlı, Sulayıb ve Burç (Burç-ı İslam) köyleri bu 
bölgenin güneyinde kalan en son Türkmen köyleridir. Bu-
cak nahiyesinin merkezi Kandil deresinin doğusunda kalan 
Saray köyüdür. Saray köyünün kuzeyinde yer alan Bucak 
köyleri: Gergil, Karabucak, Şeyh-Veli, Kantara, Mılıklı, 
Kisecik, Çardaklı, Yumurcak, Gökdağ, Mülk Kepir, Kulp-
lu-Seki, Karamanlı, Külahlı,Halitli, Çangaralı, Çalkamalı, 
Filikli, Kerengül, Karaca, Türkmenli köyleridir. Saray-Kö-
yünün  batısında Çamurlu, Camuz, Baskın, Kıraç, Parmak-
sız, İskenderli, Zimzif ve Bostancı köyleri bulunur. Yine 
Saray-Köyünün güneyindeki köyler: Meydancık, Avanlık, 
Acramli, Bel-Veren, Çukur-Veren, Zahre-Veren, Kandil-
cik, Hamam, Beyti-Nasir, Kara-Cücük, Molla-Mahmutlu, 
Kızılcura, Yalnızçam, Mülek, Büyük Kızılcura, Yasancık, 
Kır Esat, Deli Köy, Küçük Kırca Ali, Kastel ve Seğirt Ali 
köyleridir. Bucak nahiyesinin güneyindeki Behluliye na-
hiyesine bağlı Hırbet Türk, Hırtes Türk köyleri yine bu 
köylerin devamı durumundadır. Saray  Köyünün batısında 
ise Şeren, Elmalı, Ayvalı, Muran ve Emlik köyleri yer alır. 

Bucak nahiyesinin doğusunda Bayır nahiyesi yer alır. 
Bayır nahiyesindeki Türkmen köyleri, Uluçay hudut-
larına kadar uzanır. Bu nahiyenin merkezi Gebelli’dir. 
Gebelli’nin kuzeyinde Türk hududuna doğru uzanan köy-
ler Türkiye tarafındaki Yayladağ kazasının köylerinin de-
vamıdır. Bu köyler, sırasıyla; Kara Kise, Moruklu, Kepir, 
Salmur, Kara-Pınar, Salur, Yamadı, Zeytuncuk, Dağdağan, 
Dere-Yurt, Ablaklı, Dervişli, Çukurcak, Kulcuk, Kapaklı, 
Nisibin, Çanacık, Cuvalık, Kaya, Hıdan, Saldıran, Karaca 
Ağız, Kara Ahmet, İsa Pınar, Ilıcak, Aşağı Karamanlı, Yu-
karı Karamanlı ve Kör Ali köyleridir. Gebelli’nin doğusun-
da bulunan ve Uluçay’a doğru uzanan köyler ise sırasıyla: 
Kara Ağıl, Kuruca, Başaran, Züveyli, Hanköy, Kazancık, 
Mağara, Deberli, Ağaca Bayır, Keles, Şeren, Aynül Ha-
mam, Şahvuran köyleridir. Gebelli’nin güneyindeki köyler 
ise, Mağara, Dere, Gündeşli, Kapaklı, Hanbektaş, Hıbıtlı, 
Kasap, Nisibin, Colturman, Dırahdlı, Ayvalık, Durmuşlu 
ve Çanlı (Gımam) köyleridir. Bayır nahiyesinin batısında 
kuzeyde Kızıldağ’dan çıkarak kuzey güney istikametinde 
akıp, güneyde Uluçay’a katılan Kızılçay, Bayır ve Bucak 
bölgelerini ikiye ayırır. Bucak bölgesi daha ziyade ovalık 
ve düzlükleri, Bayır bölgesi ise ismine uygun olarak yük-
sek tepeleri ve yaylaları ihtiva eder. Umum olarak isimle-
rinden de anlaşılacağı üzere bu bölge tamamen Türkmen 
nüfusla meskûndur. Bayır ve Bucaklı Türkmenlerden 
vilâyet merkezi olan Lazkiye şehrine yerleşenler de vardır. 
Bugün nüfusu 100 bine yaklaşan Lazkiye şehrinde 15 bin 
kadar Bayır ve Bucaklı Türk yaşamaktadır.

Kuzey Suriye’de bulunan diğer grup Türkmen köyleri-
nin Halep’in kuzeyinde yer aldığını söylemiştik. Bu köyler 
Hatay vilâyetimizin doğusunda ve Gaziantep vilâyetimizin 
güneyinde bulunan köylerimizin Suriye’de devam eden 
uzantısı durumundadır. Bu köylerin en batıda bulunanları 
Gaziantep vilâyetimizden çıkarak Kilis’in batısında Ars-
lanlı Suyu, Deli Çay ve Sabuncu Suyu ile birleşerek kuzey-

Gençlik Dergisi26



güney istikametinde akan Afrin Suyu’nun batısında kalan, 
Havar dağı ve Kurtdağı bölgesinde bulunan Türkmen 
köyleridir. Afrin suyu Suriye topraklarına girdikten son-
ra Halep’in batısında bulunan Saman dağlarının doğuda, 
Havar ve Kurtdağını batıda bırakmak üzere güneye doğru 
akarken Havar dağı bölgesinde İnce-Su ve Ok deresi daha 
aşağı bölgede de Kurt dağından doğan Çerçi deresi ile bir-
leşir ve batıya doğru dönüş yaparak Reyhanlı’nın kuzeyin-
de Hatay topraklarına girer ve Amik Gölüne dökülür.

Afrin suyu ile Türk hududu arasındaki bu bölgede pek 
çok Türkmen köyü mevcuttur. Bu bölgenin kuzeyindeki 
Havar dağı ile güneyindeki Kurt dağı arasındaki Ok De-
resi vadisi boyunca, hududumuzda bulunan Meydan-ı 
Ekbez’den Suriye’ye giren Halep demir yolu geçer ve bu 
bölgeyi iki kısma ayırır. Kuzeydeki Havar dağı bölgesi, 
umumiyetle Türkmen aşiret köyleridir. Afrin Irmağına 
katılan İncesu Irmağı, Havar dağı bölgesini doğu ve batı 
olmak üzere iki bölüme ayırır. İnce Su’yun batısında hu-
dudumuzdaki meydan-ı Ekbez’den itibaren, güneye doğ-
ru Deli Osman, Bindirek, Velidli, Deli Oğlan, Güvende, 
Tepeköy, Koruköy, Pullu, Sokallı, Atamanlı, Aliviran, Fir-
firik, Meydanlıoba, Alemdar, Çakmak, Küçüksokalı Ök-
süzlü, Göbek köyü, Dağ obası, Şeyler Obası, Dik Obası 
ve Mağara köyleri uzanır. İnce Su ırmağının doğusunda 
Gaziantep hududundan güneye doğru Bülbül, Bali Köy, 
Beğ Obası, Mahmut Oba, Kale Köy, Ziyaret Köy, Serenci, 
Orta Oba, Aşağı Oba, Salkaya, Ali Beğ, Karışık, Konak, 
Hıdırlı, Çolaklı, Sağır Oba, Kuru Göl, Kaş Uzadı, Bebe 
Uşadı, Kurt Uşatı, Alkanlı, Duraklı, Alıcı, Kızılbaş, Küçük 
Kargın (Derviş Köyü), Belen, Naz Uşağı, Meydanlık, Çor-
bacıoğlu ve Anbarlı köyleridir. Ok Deresinin güneyinde 
kalan Kurt dağı bölgesini Çerçim deresi kuzey güney is-
tikametinde iki bölgeye ayırır. Bu bölgede bir miktar Kürt 
köyü var ise de yekûn teşkil etmezler.Çerçim deresinin 
doğusunda kalan ve Türk hududuna doğru olan bölümde, 
Derviş Oba, Küçük Atamanlı, Kadı Köyü, Mamalı Uşa-
ğı, Ömer Uşağı, Sarı Uşak, Kantarlı, Birincilik, Kantara, 
Mabedili, Çömezli, Al Cura, Hacı Kasımlı, Arslanın Köyü, 
Satı Uşağı, Kışla Köy, Selçik, Çakallı, Şeyh Çakallı ve İn 
Kale Türkmen Köyleri bulunmaktadır.

Çerçim deresinin doğusunda ise; Aşağı Kışla, Dar Gü-
ney, Su Başı, Çolaklar, Kara Baş, Büyük Çakallı, Hacı Ha-
sanlı, Aşağı Çobanlı, Tatar Hanlı, Karan Köy, Kocaman, 
Şeyh Abdurrahman Gazi, Gümüş Burç, Yaha Goz, Hacdar, 
Aceli, Hacı İskender köyleri uzanır.

Cebeli Seman’ın doğusunda ve Afrin Suyu vadisindeki 
Türkmen köyleri, kuzeyden güneye doğru sırayla şöyle-
dir: Kurt Kulağı, Kara Kurt Kulağı, Kara Tepe, Kersen Taş 
(nahiye merkezi), Masut, Burç Gaziler, Çadır Köy, İskan 
Köy, Celeme, Eski Celeme, Göl Bayılı, Yukarı Divan, 
Molla Halil ve Atma köyü.

Kilis kazasının güneyinde Suriye tarafında kalan Azez 
kazasına bağlı Türkmen köyleri batıdan doğuya doğru 
yine aynı şekilde kesintisiz devam eder. Azez kazası ile 
Afrin suyu arasında kalan Türkmen köyleri şunlardır: İki 
Dam, Dam, Kuzuncu Pınar, Arpa Veren, Dikme Taş, Koz-
cu pınarı, Umranlı, Büyük Kargın, Ali Beyli, Çimenli, Di-
rekli, Aşağı Dam, Kastal, Ziyaret, Katma, Metinli ve Ali 
köyüdür.

Azez’in doğusundaki köyler ise: Sucu, Kefer, Parça, 
Kefersuç, İğde, Havar, Hacar, Nasmiye, Telbattal, Kısacık, 
Telşahin, Çeke, Dudan, Kuru Mezra, Bağ dili, Karaköprü, 
Yeniyapan, Mırgıl, Şamandıra, Savran, Tuğlu, Kızıl Mez-

ra, Barak, Kefer, Kani, Tel Hüseyin, Yelbabal, El Beğli, 
Yahnil ile Defterdar köyleridir.

Azez’in güneyinde kalan Taşlı, Horbil ve Başköy ise 
Halep’e bağlıdırlar. Bab kazası Haleb’in kuzeydoğusunda 
yer alır. Gaziantep hududumuzdaki El Beğli nahiyesinin 
Suriye’de karşılığı Çoban Beğ nahiyesidir. En kuzeyin-
deki Çoban Beğ’den başlayarak Güneyde Bab kazasına 
kadar uzanan Türkmen köyleri sırasıyla şunlardır: Çıldır 
Apa, Şahin mezrası, Tel Hamur, Kadılı, Karagöz, Zeyyatlı, 
Kartır, Türkmen Parkı, Sinsile, Haliloğlu, Ziyaret Köyü, 
Kocaali, Taşkapı, Hacı Veli, Mamalı, Yukarı Kanlı Kuyu, 
Kuruca Hüyük, Molla Yakup, Ayyaş, Kevsenli, Bozluca, 
Eda Abat, Sekizler, Kalkım, Zülüf, Kapıviran, Tepeviran, 
Elçi, Mazıcı, Arapgördük, Hacı Köse, Tepecik, Tarhın, Eş-
curum, Sapviran, Kanlıkuyu, Kör Hüyük, Kumru, Ulaşlı, 
Burgaz, Kendirli, Koç Ali, Kop veren, Surnabat, Mehmet 
Ağa, Başköy (Nahiye), Acemi, Bayraktar ve Mağa köyle-
ridir.

Münbiç kazasının kuzeyinde bulunan ve hududumuz-
daki Akça Koyunlu nahiyesinden Munbiç kazasına doğru; 
Öküzöldüren, Karagöz, Manafi Solak, Acar, Bo Hüyük, 
Belveren, Çukurveren, Göllü, Sabuncu, Karayakup, Ko-
yunlu, Karataşlı, Kadılar, Çörten, Baltacı, Eşekçi, Kubbe, 
Türkmen, Kantara, Mirza Şehid, Memik, Küçük Arap Ha-
san, Büyük Arap Hasan, Alabak, Mahzenli, Sonbun, Yaş-
lı, Taşlı, Küyük, Kerpiçli, Çatalviran, Yılanlı, Aşağıçakal, 
Yukarıçakal, Çoraklı, Akviran, Osman Geldi, Küçük Me-
dene, Büyük Medene, Şeyh Yahya, Beğveren, Ballı, Ziya-
rat, Camuz, Viran, Demdenoğlu, Nafak, Helyağcı, Bozçe-
yik Ziyareti (Bölge Türkmenleri arasında çok itibar gören 
bir ziyaretgâhın bulunduğu bir köydür), Aşağı Kuru Dere, 
Orta Kuru Dere, Yukarı Kuru Dere köyleri yer alır.

Münbiç kazasının güneyinde ise, İsmail Efendi, Ömer 
Bey, Akçukur, Yalnızdan, Küçükköy, Öküzgöze, Katma, 
Sıçan,Kazıklı, çene, Küçük çene, Elbeğli, Küçük Kara 
Tepe ve Büyük Kara Tepe köyleri bulunmaktadır. 

Hududumuzdaki Barak nahiyesinden itibaren Türkmen 
Barak köyleri yine Suriye tarafında devam ederler. Gazi-
antep topraklarından doğarak Akçakoyunlu yakınlarından 
hududumuzu terk ederek Suriye topraklarına giren Sacur 
suyu bir müddet güneydoğu istikametinde seyrederek Av-
şar bucağı yakınında Fırat nehrine karışır. Türk hududu 
ile Sacur suyu arasında kalan köyler, umumiyetle Baraklı 
oymağının yerleştiği köylerdir. Bu bölgede yer alan köy-
ler sırasıyla şunlardır; Cerablus (nahiye), Aşağı Cerablus, 
Harbül Ceman, Teklicek, Döğünük, Karakuyu, Kındıra, 
Taşatan, Aşağı Talşatan, Çimenli, Yusuf Bey, Kuru Hüyük, 
Bulduk, Şeyh Ahmetli, Akpınar, Küçük Deliz, Büyük De-
liz, Tatlı kuyu, Kösecik, Bel Mağara, Kırk Mağara, Bala-
ban, Topar, Dedet, Tookar Selami ve Bir Ata’dır.

Sacur Suyunun güneyinde ise Avşar Bucağı, Küçük 
Hamam, Büyük Hamam, Tavşan, Keçici, Köpekli Kuyusu, 
Küçük Yılanlı, Büyük Yılanlı, Kersen, Domuzlu, Mağara, 
Kara Sofu, Küçük Merkez, Kara Seki,  Yusuf Paşa Kışla-
sı, Keçili Kuyu,Nafi Paşa Bahçesi, Küçük Sandal, Büyük 
Sandak, Şaşı Köy,Yukarı Uçkuna, Aşağı Uçkuna, Orta Uç-
kuna köyleri yer alır. 

Bu bölge Türkmen köyleri Fırat nehrinin doğu tarafın-
da devam eder. Şanlıurfa vilâyetine bağlı hududumuzda 
bulunan Mürşit Pınarı, nahiyesi ile Akçakale kazasının 
güneyine isabet eden bu köylerin en doğudaki hududu 
Belih ırmağına kadar uzanır. Bu bölgede yer alan köyler 
sırasıyla; Zor Mağara, Kuran Hacı İsmail, Kara Kuyu, 
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Doğlu Dağ, Çevrik, Yedi Kuyu, Kör Pınar, Alişar, Kopuz, 
Boztepe, Kertik, Karakılıç, Arslantaş, Köpeksatan, Askan 
Harap Beğ, Çelik, Yukarı Taşlık, Aşağı Taşlık, Kankara, 
Tepe Viran, Uzun Domuz, Domuz, Pendir, Göbelik, Av-
han, Derindur, Seyf Ali, Yeni Yapan, Yukarı Şeyhler, Aşağı 
Şeyhler, Ilıcak, Kur İni, Boyrazoğlu, Kumluk, Zırp Kötep, 
Meydan Halilcik, Çakal Viran, Toraman, Boğaz, Kuyum-
cu, Kılınçveren, Arslankuyu, Harabe Köy, Kırat, Kirik, 
Mağara, Geyik, Dede, Kula Kara, Kozak, Fıtık, Bucak, 
Sariç, Başkuşu, Eğerli ve Göllü köyleridir.”

1973 yılında Töre dergisinde yayınlanan bu makalede; 
Bölgede yerleşen Türk boylarının isimleri ve tarih içinde-
ki nüfus hareketleri incelenmiştir. Ayrıca bugünkü köy ve 
kasaba isimleri tespit edilmiştir. Özellikle bu konuda çok 
değerli bir kaynaktır. Makale incelendiğinde, bugün Ku-
zey Suriye’nin özellikle batı kısmının yoğun bir Türkmen 
yerleşim bölgesi olduğu görülmektedir.

 Aslında, bölge, Güneydoğu Anadolu ile birlikte de-
ğerlendirilmelidir. Etnik yapı, yaşayış biçimi, maddî ve 
mânevî kültür unsurları, inanç dokusu, coğrafî özellikler 
olarak bölgenin kuzeyi ile güneyi arasında hiçbir fark yok-
tur.

Bölgeyi ikiye bölen bugünkü hudutlar sun’îdir. Ak-
deniz kıyısındaki Basit Burnundan Musul şehri arasın-
da düz bir hat çizilirse, bu hattın kuzeyi Güneydoğu 
Anadolu’dur. Kuzey Suriye tabiri doğru değildir. 

Suriye, Lübnan dağlarının doğusu ile Arap çölü arasın-
daki bölgedir. Tarih boyunca, Şam çevresi Suriye, Bağdat-
Basra çevresi Irak, Kudüs çevresi Filistin, Beyrut çevresi 
Lübnan, olarak anılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde bu bölge Halep, Diyarbakır ve Musul vilâyetleri 
olarak bölünmüştür. Gaziantep, İskenderun, Rakka, Şan-
lıurfa ve Kahramanmaraş hep birlikte Halep vilâyetinin 
sancaklarıdır.

Bölgede kurulan Türk devlet ve beylikleri tamamen 
Türk nüfus yoğunluğuna dayalı olmuştur. Günümüzde 
kendilerini bir başka ırkın mensubu zanneden bölge insan-
larının soyları, geçmişleri incelendiğinde büyük ihtimal-
le bir Türk boyuna çıkacaktır.  Yaşar Kemal 01.08.1995 
tarihli Yeni Yüzyıl gazetesinde yayınlanan yazısında bir 
hatırasını şöyle nakletmektedir:

“1950 yıllarında Cumhuriyet gazetesi adına Anadolu 
muhabiri olarak çalışıyordum. 1865 Kozanoğlu isyanından 
sonra, söylenildiğine göre 30 bin çadırlık Afşar oymakları 
Diyarbakır’a sürgüne gönderilerek iskân edilmişti. Kendisi 
aslında 1920 Balkan göçmeni olan Köprüköy İlkokulu öğ-
retmenine sordum “Nerede bu benim emmioğulları” diye. 
“Var” dedi. “İstersen gidelim. Bunlar sekiz köy, hiç Kürtçe 
bilmezler.” Öğretmenle birlikte Büyük Kadıköyü’ne gittik. 
Büyükçe bir köydü. Köylü hiç Kürtçe bilmiyordu. Sordum, 
“Siz buraya 30000 çadır geldiniz. Daha çok olmalıydınız. 
Sekiz köy çok az. Gerisi ne oldu?” Yaşlı bir köylü “Kürt 
oldu” dedi. “Biz Alevî idik, kız alışverişi olmadı, birbiri-
mize karışmadık. Sünnî olanlar diğerlerine karıştı” dedi.” 
            Bunları Yaşar Kemal yazıyor. Ben de soruyorum; 
Artukoğulları, Sincaroğulları, Halep Atabeyleri, Şam Ata-
beyleri, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Dulkadiroğulları, 
Yüregirliler, Karakeçililer ne oldu? Neredeler? Bugün Ha-
lep çarşılarında dolaşırsanız, Antep ağzı ile nefis sohbetler 
dinlersiniz. Bayır-Bucak düğünlerinde Karacaoğlan’dan, 
Aşık Garip’ten söylenen uzun havalar sizi eski günlere gö-
türecektir. 

Dr. Yaşar Kalafat’ın “Bayır-Bucak Türkleri Karşılaştır-

malı Halk İnançları” adlı araştırmasında tespit ettiği gibi 
Suriye Türklüğü halk inançları açısından Anadolu’dan hiç 
bir fark göstermemektedir.

KAYNAKLAR
7-Türkiye üzerine düşünen herkes önüne çıkan soruların cevapları-

nı biraz da Ortadoğu gerçeğinde aramalıdır. Ben Ortadoğu’yu aşağıda-
ki yayınlardan okudum.

-Alain Gresh – Dominique Vidal: Ortadoğu, Alan Yayıncılık, İst., 
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-Türkiye Günlüğü: Bahar 1991 sayısı, Ankara-1991
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- Prof. Dr. Ahmet Vasfi Zekeriye, Bladi Şam Aşiretleri – Şam-1997 
(Şam vilâyetinde yaşayan Türk aşiretlerini, köy ve kasabalarını Türkçe 
isimleri ile zikretmektedir. 

9-Türk Dünyası El Kitabı: M.C. Şahabettin Tekindağ sh.866-875 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara,1976

-Prof. Dr. Osman Turan : Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, 
Boğaziçi Yayınları, İst. 1993

- Türk Dünyası El Kitabı,  T.K.A.E. Ankara, 1976
- İslam Ansiklopedisi,  Cilt 1, 9, 10, 11.
- Ortadoğu Çıkmazı,  Cengiz Çandar,  Seçkin Yayıncılık  1988
- Türkiye İçin Milli Strateji,  Harun Yahya,  Vural Yayıncılık  İs-

tanbul 1996
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1976
- Türk İnkilap Tarihi, Hikmet Bayır, Cilt 2  kısım 1-3, Cilt 3  kısım 

3-4  Ank. 1958
- Tarih İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar,  Ab-

dulhadi Toplu,  Ocak Yayınları, 
   Ankara,1996                        
- Büyük Larousse,  Cilt 21  
- Avrasya Dosyası Dergisi,  Cilt 2, sayı 3, Ankara 1995
- Avrasya Dosyası Dergisi,  Cilt 3, sayı 2, Ankara 1996
- Türkiye Günlüğü Dergisi,   Sayı 14, Ankara 1991
- Hatay’ın Kurtuluşu için Harcanan Çabalar, Tayfur Sökmen    

T.T.K. Yayınları Ankara 1992  
- Doğu Problemi, Prof.Dr. İsmail Kayabalı, Cemender Arslanoğlu   

Ankara 1992
- Hatay, Kurtuluş ve Kurtarış Mücadeleleri Tarihi,    Nuri Aydın 

Konuralp İskenderun 1970
- Hatay Fikir ve Sanat Dergisi 1.Cilt 1985 - 1988 
- Gaziantep Savunması Lohanizade M. Nurettin Kastaş A.Ş. Ya-
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- Milli Mücadelede Güney Cephesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akbıyık,   

Kültür Bakanlığı 1990 Ankara
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KÜÇÜM HAN
(?-1601)

1999 yılında Türk-Kazak Uluslar arası Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nde görev yaptığımız sırada en çok 
dikkatimi çeken  ülke Dağlık Altay Ülkesi olmuştu. İç iş-
lerinde serbest, dış ilişkilerinde Rusya’nın egemen olduğu  
olduğu bir ülke. Nedendir bilmiyoruz! Üniversitede oku-
yan on dokuz ülke öğrencileri içerisinde de  Altay’lı öğ-
renciler daha çok ilgimizi çekmişti.  Öğrenciler içerisinde 
Jene Evgeni Oğuzkoyev  evli bir Altaylı gençdi idi. Komız 
adlı müzik aleti çalardı. Şimdiye kadar Hıristiyan daha çok 
bölgesindeki inanç sisteminin şaman, ateşperest ve aksö-
ğüte tapma  olduğunu söylemişti. Okuyucuya b u bilgiler 
garip gelebilir ama dağlık bir arazide,  yabancı kültür bas-
kısına yakın zamana kadar uğramıyan bir bölgeden bah-
sediyoruz. Ancak Türkistan’a geldikten sonra Türklerin 
büyük çoğunluğunun kabul ettiği İslâmiyeti benimsediğini 
ve kurallarını öğrenmeye çalıştığını belirtmişti. Herhalde 
oda arkadaşları olan  Türk çocuklarının etkisinde kaldığını 
veya onların telkinlerinin rolü olduğunu tahmin ediyoruz. 
Kendisi aslen Ak Hunların bakiyesi 
olan ve 3000 kişi kalan Teleüt Türk-
lerindendi. Tam bir Sibirya Türklerin-
dendi. 

Kendisiyle değişik sohbetlerimiz-
de “Kızılderililerde Don  Jon  adın-
da bir boy var. Dağlık Altaylar’da 
da  Don Jon  boyu vardır” demişti.  
Fakat  bu sohbetlerde  en çok dikka-
timi çeken bir  bahadır vardı ki o da  
Sibir Hanlarından Küçüm Han’dı.  
Rusça’yı bilemdiğim için Üniversite-
nin o muhteşem kütüphanesinden fay-
dalanamadık. Ancak  Reşit Rahmeti 
Arat’ın  İslam Ansiklopedisi ‘ndeki 
“Küçüm Han “maddesi ile Rasoni’nin 
“ Tarihte Türklük “ adlı eserinden fay-
dalanmaya çalışmıştık. Ancak o gün-
lerden bugüne Küçüm Han hakkında 
bilgiler genelde R. R. Arat’ın yazısı 
üzerine oturtulmuş bilgiler ise de  yine 
de önemlidir. 

Altın  Ordu Hakanlığı,  Aksak-
Timur’un arka arkaya indirdiği üç 
darbeden sonra (bu seferler esnasın-
da Saray şehri  tamamen yıkılmış ve 
ahalisi öldürülmüştür.  Altın Ordu 
bir daha kendine gelemedi.  Hanedan 
azası arasında çıkan iç mücadele,  ti-
caret hareketlerinin gittikçe azalması,  
komşularının kuvvetlenmesi netice-

sinde Altın Ordu Hakanlığı gittikçe kuvvetten düştü.  Altın 
Ordu’nun son büyük hanı Timur’un ve Bayezid’ın muasırı 
olan Toktamış Han’dır (1376-1391).  Ondan sonra,  “Taht-
ili”nde (Saray’da) hanlar birbirini sık sık takip etmişler ve 
karşılıklı şiddetli mücadeleler yapmışlardır.  1480 yılın-
da Saray Hanı Seyyit Ahmet,  Moskova büyük knezi III.  
İvan’ı baş eymeğe zorlayarak Rusya üzerinde eski hakimi-
yetini kaybetmişti.  1502’de bu devlet artık tarihe karışmış 
bulunuyordu. Bu da Rusların önünde hiçbir engel kalma-
dığı anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Özbekler Timur 
Han’ı Rusları başımıza bela etti,  diyerek sevmezler.  Bu 
Hakanlığın harabeleri üzerinde birçok hanlıklar yükseldi; 
bunlar; Kırım,  Kazan,  Sibir,  Astırhan ve Nogay hanlık-
ları idi. 

Sibir Hanlığı,  Cengiz Han’ın oğlu Cuci’nin ulusuna 
bağlı olan Şiban (Şeyban) sülalesinden İbak tarafından 
Sibirya’da kurulmuş ve 1464 - 1598 yılları arasında de-
vam etmiş bir hanlıktır. Bilinen ilk hükümdarı Taybuğa 

Han’dır. Moğolistan’ın kuzeyinden 
Sibirya’ya kadar uzanan topraklarda 
kuruldu.  Bugünkü Sibirya’nın adı bu 
hanlıktan alındı. Taybuka’dan son-
ra, Muhammet Han ve Yadigar Han 
hanlıklarda bulunmuştur. İşte Küçüm 
Han  bu Sibir Hanlarının en sonun-
cusudur. Kendisi Şeybanilerdendir. 
Ebulhayr’ın torunu ve Murtaza’nın 
oğludur.  Ne zaman doğduğu belli de-
ğildir. Rus kuvvetlerine karşı direnen 
Muhammet Kul ve Altun adlı kardeş-
leri vardır. Evlidir. İki eşi,  kırıntı bil-
giler arasında iki tane Ebu’l-Hayr  ile 
Ali adlı oğulları vardır. Küçük oğlu  
Ali’den  Alparslan adlı bir de torunu 
olduğunu öğreniyoruz. 

KÜÇÜM HAN’IN ORTAYA ÇI-
KIYOR

Küçüm Han’ın çok iyi yetişmiş, 
mert ve cesur aynı zamanda imanlı 
biri olduğunu görüyoruz. . 1555 ‘de 
Kazan Ruslar tarafından zapt edilin-
ce, Yadigar Han, Ruslara yaklaşmaya 
başladı. Bunu kabullenmeyen Küçüm 
Han  etrafındaki Bozkır Kazakları 
ile birlikte,  yaptığı baskınlar sonucu 
Yadigar’ı 1563’te katletti ve başken-
ti ele geçirdi. Hanlığın başına geçti.  
Sibirya’da daha önce,  bulunan İslâm 

Yar. Doç. Kadir ÖZDAMARLAR

“Bugünkü 
Sibirya’nın adı bu 
hanlıktan alındı. 

Taybuka’dan sonra, 
Muhammet Han ve 
Yadigar Han hanlık-
larda bulunmuştur.
İşte Küçüm Han  bu 
Sibir Hanlarının en 
sonuncusudur. Kendi-
si Şeybanilerdendir.
Ebulhayr’ın torunu ve 
Murtaza’nın oğludur. 
Ne zaman doğduğu 
belli değildir. Rus kuv-
vetlerine karşı direnen 
Muhammet Kul ve 
Altun adlı kardeşleri 
vardır.”
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dini,  Küçüm Han zamanında yayıldı. Devletin resmi dini 
İslamiyet oldu. Hem İslamiyetin yayılması ve hem de hal-
kın dini değerlerinin ve bilgilerinin yükselmesi  için Buha-
ra hâkimi aracılığıyla ona yakın şeyhler getirtti. Bunlardan 
azami derecede faydalandı. Bu sayede  Sibirya Türkleri 
arasında İslâm kültürü yerleşti.  

Rusların Sibirya’ya doğru ilerlemelerini önlemek için,  
mücadele etti.  Bu sıralarda,  hıristiyan bir Türk ailesi olan 
Stroganovlar, 1517’de sanayici olarak teşkilâtlanıyorlardı.  
Bu ailenin yetkilerini Moskova çarlığı da kabul edince,  
Sibirya’ya doğru yayılmaya ve bu bölgede silâhlı koruyu-
cuların bulunduğu  ciddi şehir ve kaleler kurmaya başla-
dılar.  Ruslar,  yapılan baskılar sonucu ayaklanan,  yerli 
Türk ve Fin-Ugur kabilelerine karşı,  Stroganovlara doğu-
ya doğru yayılma ve askerî harekâta girişme izni verdiler. 
1573’te Küçüm Han’ın kardeşi Muhammed Kul kuvvetleri 
de Stroganov’ların merkezine 5 km yaklaşmışlardı. 

YERMAK DEVREYE GİRİYOR
Küçüm Han,  hanlığa geçtiği ilk yıllarda,  Rus devle-

tine karşı eşit ve bağımsız durumdayken önceleri denge-
li bir politika izlemiştir. Ancak yarlığında yazdığı”Dost 
olmak istersen dost olalım;yok harp etmek istersen harp 
edelim”  ifadesi üzerine Moskova’ya gönderdiği elçisi 
bir süre Moskova’da hapis tutulduktan sonra1569’da geri 
dönmüştür. Ateşli silahlara ve toplara sahip Rus birlikleri 
nin gücünü gören Küçüm Han,  1572’de belirli bir vergi 
vermeye razı oldu.  Fakat Küçüm Han’ın kardeşi Muham-
met Kul Rus elçisini öldürünce ilişkiler kesilmiş ve artık 
söz silahların olmuştur. 

 Bu arada 1572’de Rus merkezî hükümetinin sert tedbir-
lerinden kaçan asi Rus kazaklarının reisi olan Yermak adlı 
bir asi etrafına topladığı 6 000 kadar Rus kazağının şerrin-
den korkulduğu için,   Stroganovların silâhlandırmasıyla 
doğuya sefere gönderildi. Küçüm bu kuvvetlerin karşısına 
kardeşi M. Kul komutasındaki askerleri çıkardı. Beş gün-
lük savaşta M. Kul güçlü silahlar karşısında tutunamadı. 
Karaca şehri Yarmak tarafından zapt edildi. Fakat kendi 
askerleri de bir hayli azalmıştı. Yarmak uzaklara gidemi-
yordu. Gidenler de Küçüm Han tarafından kılıçtan geçiri-
liyordu. Kazaklar Küçüm Han’ın çekilmek zorunda kaldı-
ğı,  hanlığın merkezi Iskir şehrini de aldılar (1581); Ancak 
burada tutunamayacaklarını anlayarak Moskova’dan yar-
dım istediler.  Çare olarak Sibirya’yı Rusya’ya bağlamak 
ve arkadaşlarını af ettirmek için 50 kişilik bir heyeti yine 
kıymetli kürklerle Moskova’ya gönderdi. 1582’de bu he-
yet Moskova’ya geldiğinde,  bir ihanet sonucu Muham-
med Kul esir edilmiş ve o da Moskova’ya gönderilmişti. 
Moskova Yermak’ın bütün isteklerini kabul etmiş ve  500 
kişilik de bir askeri güç göndermiştir. 

Küçüm Han da başlıca kuvvetleri ile düşmanını göz-

lüyor ve  göç ediyordu. Yermak da erzak toplamak için 
300 adamı ile İrtiş’de doğru hareket etmeye başladı. Kü-
çüm Han kuvvetlerinin korunduğu Kullar Mevkiini beş 
gün muhasara ettiyse de alamadı. Yorgun arkadaşları ile 
bir adaya sığındı. Bunları gözetleyen Küçüm Han adaya 
çıkıp bu amansız rakibinin bütün askerlerini kılıçtan geçir-
di. Buradan kaçmayı başaran Yarmak 1582’de Yermak’ın 
Kosak birlikleri Çuvaş Burnu Savaşı’nda Küçüm Han’ı 
yenerek Kaşlık kentini işgal etmesine ve Küçüm Han’ın 
kardeşi,  oğlu ve  torunları esir edilip Moskova’ya gön-
derilmştir. Bu arada    bütün taraftarları da öldürülmüştür.   
Buna rağmen  Küçüm Han direnişe devam etmiş ve savaş 
sürerken 1585›de Yermak  Küçüm Han’ın gözleri önünde 
ırmağa düşmüş ve burada kalın kürklü elbiselerinin ağırlı-
ğı ile suya gömülerek ölmüştür. Ancak bu Rus eşkiyasının 
Ruslara Sibirya’nın yolunu açmasında gösterdiği hizmet-
ten dolayı  boğulduğu ırmak kenarına yedi metre yüksek-
liğinde bir heykelini yine yukarda bahsettiğim Jene adlı 
öğrencimizden öğrenmiştik. Fakat Küçüm Han’ın da ahı 
böylece tutmuş oldu.  

Ruslar yeni ve donanımlı güçlerle Tobol, Tümen şehir-
lerini ve Tavda ırmağı kenarında bir liman  şehirlerini kur-
dular ve Tobol’u bölgenin yönetim merkezi yaptılar (1590).  
Küçüm Han,  Tobol’u almak için,  başarısız saldırılarda 
bulundu; Şehre hücum edemedi ama kendisini destekle-
meyen  ve Ruslara boyun eğen kabileleri kılıçtan geçirdi. 
Bir yıl sonra Ruslar Küçüm Han’a İşim Irmağı boyunda 
Çil-Köl isimli küçük bir göl yanında saldırdılar. Küçüm 
Han ölümüne müdaafa etti. Çok zayiat verdi. Bu savaştan 
kendisi yine bir fırsatını bulup kaçtı . 1597’de Moskova’da 
esir olan oğlu tarafından Ruslar adına “Moskova’ya gel !” 
teklifine,  hürriyeti her şeyin üstünde görerek kabul etme-
mişti. 

Fakat Küçüm Han yılmıyordu. Ruslar için tehlikeli ol-
makta devam etti.  Rusların yaptıkları yeni bir sefer so-
nucunda (1598),  Ruslar tarafından Moskova’ya gelmesi 
ve rahat etmesi için yapılan  davete ve ileri yaşına rağ-
men esirliği kabul etmedi. Üzerine gelen Rus birliklerine 
kahramanca, ilerlemiş yaşına rağmen mücadele etti. An-
cak eski gücünden çok şey kaybetmişti. . Sonuçta ateşli 
silahlara karşı ok ve kılıçla karşı duran Küçüm Han Obi 
nehri boyundaki Urmin mahallindeki savaşta mağlup oldu. 
. Ruslar,  Küçüm Han’ın kardeşi,  oğlu ve torunlarını ve 
yakın akrabalarını esir ettiler.  Moskova’ya götürdüler. . 
Bölgede bulunan Fin - Uğor kabilelerini hâkimiyet altına 
alarak beylerini sürdüler,  bir kısmını öldürdüler. Bu arada 
Küçüm Han da oğlu Ali ile birlikte kaçıp kurtuldu. 

ÖLÜMÜ
Genel kanı:. Bu yiğit, İstiklal âşığı Türk hanı  Obi 

ırmağının kuzeyine doğru gitmiştir.  Oğlu Ali ile birlikte 
kaçmayı başaran Küçüm Han,  Ruslar tarafından yapılan 
bütün davete ve yaşına rağmen esirliği kabul etmeyerek 
Mangutlar arasına çekilmiş ve orada ölmüştür. (1601 ?)
Sibirya’da Ruslara on sekiz yıl  dünyayı dar eden  bu yi-
ğit Han’ın Hayatında ne ibretler vardır!

Artık  Rusya’nın önünde de  Büyük Okyanus’a kadar 
direnecek hiçbir kuvvet kalmamış ve Rus orduları çok 
kısa sürede tüm Sibirya’yı ele geçirmişlerdir. 

Küçüm Han ile Yermak Timofeyeviç’in bir Sibir Savaşı’nın tasviri.
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MÜZİKTE BATILILAŞMA 

Kültür,bir toplumun tarihsel ve toplumsal gelişmesi 
sürecinde kendine özgü geliştirdiği, oluşturduğu maddi 
ve manevi gerçeklerin tümüdür. Kültür;toplumun idealler 
bütünüdür, toplumu birleştirici, kucaklayıcı olma özelliği 
vardır.Kültür; kalıtımsal olmadığı için,birey ya da top-
lum, onu bir sonraki kuşağa aktarmak zorundadır. Tarihi 
süreç içerinde kültürel değişimlerin olması kaçınılmaz-
dır. Ancak kültürel değişimlere dışarıdan etki edilmesi 
halinde,bireyde ve bireylerin oluşturacağı toplumlarda 
yozlaşma ve bunun sonucu olarak da çözülme ve çökme 
kaçınılmazdır.

Bir devletin gerilemesi, çökmesi sadece askeri alanda, 
sadece ekonomik alanda olmuyor. Bunlarla birlikte; devlet 
olma şiarının kaybedilmesi, kültürel ayakta başlayan zaaf-
ların etken olması da bir gerekçedir. Kültürel ayakta başla-
yan bu zaaflar, milletin kimliğini kaybetmesine, hedeflerin 
yitirilmesine yol açar.

Osmanlının batı müziği ile ilk ta-
nışması, I. François’nın İstanbul’a 
gönderdiği klasik müzik orkestrası ile 
olmuştur. 1543 yılında I. François, V. 
Karl karşısında zor durumda kalmıştı. 
Kanunî Sultan Süleyman’ın yardımı 
ile bu zor durumdan kurtulmuştu.I. 
François, şükran hediyesi olarak bir 
orkestra göndermiş,bu orkestra sa-
rayda 3 gün süreyle konser vermişti. 
Hediyeler arasında bir kilise orgu da 
vardı. Bu kilise orgu ile de minik kon-
serler verildi. Kanuni Sultan Süley-
man, bu hediyeleri beğendi ise de, ye-
niçerilerin düzenini bozacağı endişesi 
ile hediyeleri geri gönderdi.

Daha sonraları, İngiltere Kraliçesi, 
I. Elisabeth de buna benzer hediyeler 
göndermişti. Orkestralar İstanbul’da 
bir çok kez konserler vermiş, fakat; 
halk, beğenmemiş, yeterli ilgi göster-
memişti.

Karlofça Anlaşmasından (26 Ocak 
1699 ) sonra, Osmanlı toprak yitirme-
ye başladı. Gerek içerde, gerek dışar-
da, Osmanlı,geçmişten gelen itibarını 
kaybetmeye başladı. Toprak kayıpları 
da, bu itibarın daha çok sarsılmasına 
yol açtı. Yeniçerilerde görülen başı-  
bozukluk, zapt edilmez bir hale bü-
rünmüştü. Ayaklanmalar çıkıyordu. 
Çökmek duruma gelmiş bir devlet için, bir dizi önlemlerin 
alınması gerekiyordu. Bu önlemler hem askeri, hem de 
sosyo-kültürel tabanlı oldu.Bu önlemler; yenilikler olarak 
tarihdeki yerini aldı. Bu yeniliklerin mimarları; III. Selim 

ve II.Mahmud’dur. III. Selim ve II.Mahmud ayrı ayrı ele 
alındığında; yenilik düşünceleri ve bu düşüncelerin yapı-
lanması  birbirinden farklıdır. Kısaca;  III.Selim’de, eskiyi 
yad etme, düzeltme düşüncesi var iken, II. Mahmut’ta eski 
olan ne varsa ilga (yürürlükten kaldırma) etme, yerine Av-
rupa emsalli kurumların getirilmesi düşüncesi vardır.

18.yüzyıl Osmanlı’da sona doğru gitmenin hızlandığı 
bir dönemdir.Geleneksel musiki, III. Selim döneminde bü-
yük bir ihtişam yaşadı. Kendisi de muhteşem bir bestekar 
olan III. Selim’in müzikte yaptığı yenilikler, geleneği can-
landırma, eski ihtişamını tekrar vücuda getirme yönünde 
oldu. Yeni makamlar ve usuller terkib ederek, geleneksel 
musikinin şahlanmasına öncülük etti. Terkip ettiği bazı 
makamlarda, batı tonları ile ilişkiler kurarak batıya bir tür 
yaklaşım sergiledi. III.Selim, melodik ve ritmik olarak bu 
geleneğin sınırlarını zorlayan,en büyük formdan en küçük 

forma kadar eserler besteledi. Adeta  
bir“ III. Selim Ekolü’’ yaratmıştı.

II. Mahmut döneminde yenileşme 
hareketleri hızlanmış, yeniçeri ocak-
ları kapatılmıştı.  Avrupa’daki emsal-
lerine benzer  ‘’Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye’’ adı altında yeni bir 
ordu teşkilatı kurulmuştu. Enderun, ( 
bu yeni askeri yapıya uymadığı gerek-
çesi ile) II. Mahmut tarafından kapa-
tılarak, yerine “Mızıka-i Hümayun’’ 
kurulmuştu. Mızıka-i Hümayun’un 
başına, İtalyan GiuseppeDonizetti, 
(Önce müşir rütbesi,sonra paşalık 
rütbesi) paşalık ünvanı verilerek ge-
tirilmişti. Mızaka-i Hümayun; bando 
ve orkestra olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktaydı.Donizetti’nin kadrosu 
ilk başlarda 21 kişi olmasına karşılık; 
sonraları bu kadro Sultan Abdülaziz 
döneminde 750 kişi olmuş, daha son-
ra bu kadro 500 kişiye düşürülmüştür.

Avrupa’dan, batılı musikişinas-
lar getirilmiş, batı sazları, Mızıka-i 
Hümayun’u istila etmiş, batı tar-
zında orkestralar ve bando takım-
ları kurulmaya başlamıştı.Donizetti 
Paşa,sarayda, öğrencilerine nota ile 
İtalyanca şarkılar söyletmeğe baş-
lamış, orkestralar İtalyan operetleri, 
operaları çalmaya başlamıştı. Batılı 
bestekarlar kendi duygularına, örf-

lerine uygun eserler üretmeye başlamıştı.Batılı müzis-
yenlere rağbet oldukça artmaya başlamış, padişah; ope-
retler, operalar dinliyordu.Donizetti Paşa,II.Mahmut için 
‘’Mahmudiye Marşı”,II.Mahmud’un ölümünden sonra 
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Sultan Abdülmecit için ‘’Mecidiye ‘’Marşı bestelemiş,bu 
marş uzun yıllar,Osmanlı Devleti marşı olarak çalınmıştı. 
II.Mahmud; Donizetti Paşa’ya ‘’iftihar’’ nişanı , Abdülme-
cid de ‘’legiond’onneur ‘’ nişanı vermiştir.

Dede Efendi gibi  büyük bestekarlar bile önemini yi-
tirmeye başlamış, padişahın isteği üzerine,bestekarlarımız; 
Avrupai tarzda eser besteleme çabasına girmişti. Çok az 
sayıda bestekar dışında, geleneksel musikiye aldırış eden 
kalmamıştı. Bundan sonra geleneksel müzik önemini ol-
dukça yitirmiş, müziğin yönü artık batı(!) tarafına dön-
müştü.Bundan sonra, batı musikisi daha çok işlevlidir. Ab-
dülmecit Efendi, Sultan olduktan sonra bu işlev daha çok 
artmış, Tanzimat Fermanı ile de bu işlev onaylanmıştır.

Osmanlı’nın31’inci padişahı olan Sultan Abdülmecit; 
Sultan II.Mahmut ile Bezmi Alem Sultan’ın oğludur. Ge-
leneksel eğitimin yanında, özel hocalardan resim, müzik 
ve Fransızca dersleri aldı. Sultan Abdülmecid döneminde 
batılılaşma hızı oldukça arttı. Tanzimat  ve Islahat ferman-
ları ile bu batılılaşma, kurumlaşma sürecine girdi. Devlet, 
batılılaşmanın sembolü sayılan Dolmabahçe Sarayı’ndan 
yönetilmeye başlamış, Topkapı Sarayı terkedilmişti. Pol-
kalar, mazurkalar, valsler, sarayın duvarlarında aksedi-
yordu. Bu meyanda, sarayda; cariyeler, kalfalar piyano 
öğreniyor, şan dersleri alıyordu. Hatta,piyano hocalığı ya-
pabilecek kalfalar bile yetişmişti. Hanımlar orkestrası dahi 
kurulmuştu.Birçok İtalyan, Macar ve benzeri devletlerden, 
müzisyenler, İstanbul’a davet edilmişti. Bu müzisyenlerin 
içinde önemli besteciler ve virtüöz müzisyenler vardı.

Söylenir ki; Abdülmecit Efendinin isteği üzerine, Dede 
Efendi:’’Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü’’ şarkısını, Rast 
makamında,vals usûlünde bestelemişti.Ancak;Dede Efen-
di bu gidişattan hoşnut olmadığını, talebesi Dellazade’ye 
açmış:’’Bu işin tadı tuzu kaçtı’’ diyerek üzüntüsünü açığa 
vurmuştur. Hatta ‘’hacca gitme’’isteği(bahanesİ) ile saray-

dan ayrılmıştır. (Dede Efendi, hac dönüşünde koleradan 
vefat etmiştir.)

Sultan Abdülmecit’in ölümünden sonra tahta geçen 
kardeşi Abdülaziz; Mevlevî, hattat ve bestekârdı. Arapça 
ve Farsçayı iyi bilirdi. Batılı hiç yanı yoktu. İlk yıllarında 
Batı müziğini saraydan çıkarmak için uğraşmıştı. Gele-
neksel musikiyi iyi bilirdi. Mükemmel derecede ney üfler 
ve lavta çalardı. Bu icracılığı yanında beste kardı da. Hicaz 
ve Şehnaz makamlarını çok sevdiği için, birçok şarkısını 
ve çoğu marşlarını bu makamlardan bestelemişti. Eserle-
rinden iki şarkısı ve Hicaz Sirtosu günümüze ulaşmıştır.

Abdülaziz; padişah olduktan sonra,saray orkestra ve 
bandolarının yerine geleneksel musiki takımları kur-
durmuş, bestekar ve hanendeleri koruma altına almıştı. 
Millî kültürü ihya edeceği kuvvetle muhtemeldi. Ancak; 
Osmanlı devleti tarihinde ilk olarak Avrupa yolculuğu-
na çıkan Abdülaziz’dir.Bu seyahat sonrası millî kültüre 
verdiği önem azalmış, onda da bir batılı hayranlığı baş-
lamıştı. Avrupa’da gördüğü servet ve refah, onu Avrupa 
özentisine sevk etti. Avrupa’daki örneklerini aratmayacak 
saraylar yaptırdı. Orkestra ve bandoları tekrar kurdurdu. 
Yukarda söz edildiği gibi orkestradaki eleman sayısı önce 
750’yeçıkarılmış, daha sonra bu sayı 500’e indirilmişti.
Tanzimatçı’larınyönlendirmesi ve kadrosunda  müstakim 
(doğruluktan şaşmayan) insanların olmayışı, bu dönüşte 
etkili olmuştur.

Sultan Abdülaziz’den sonra tahta geçen V. Murat; şeh-
zade iken, AugustiLombardi ve Guatelli Paşa’dan müzik 
ve piyano dersleri almıştır. Geleneksel müziği ilk defa çok 
sesli yazan kişidir. Batı müziği alanında birçok eser ver-
miştir. Hükümdarlığı, 93 gün süren V. Murad; rahatsızlığı 
nedeni ile tahtan indirildi.

Osmanlı’nın bu kültürel değişiminde, yabancı elçilik-
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lerin etkisi çok fazladır. Özelikle Beyoğlu’nda (Pera’da), 
opera ve konser gösterileri, sosyal hayatı derinden etkili-
yor, yeni yeni davranış şekilleri geliştiriliyordu. Varlıklı 
ailelerin evlerinde piyano, keman ve benzeri batılı enstrü-
man dersleri alınıyordu. Bu kişiler bir Avrupalı özentisi 
içerisine giriyordu. Recaizade Mahmud Ekrem ‘’Araba 
Sevdası’’ adlı romanında;Türkçe’yi kaba bulan, Fransız 
hayat tarzının taklitçisi, batı hayranı olan ‘’Bihruz Bey’’in 
şahsında bu bayağı davranış şeklini eleştirmiştir.

Osmanlı coğrafyasında yaşayan, yerleşmiş Avrupa kö-
kenli kişiler (levantenler) de Türk müzik kültürünün biraz 
daha batıya kaymasında etkili oldular. İçlerinde müzik eği-
timcileri, besteciler, müzik icracısı ve kuramcıları vardı. 
Bu gün Sultan Ahmet Meydanı olarak bilinen eskinin At 
Meydanında, Avrupa’dan gelen, gezginci tiyatrolar kuru-
lur, müzik gruplar da kendilerine ait müzikleri sergilerler-
di.

Kanto söylemek, bu devirde başlamıştır. İtalyanca’da 
‘’cantare’’ (şarkı söyleme) sözcüğünden geçmedir. Bir 
gezgin tiyatro ekibinden alınmıştır. Kantolar,genel itibarı 
ile sahnelerde dans ederek söylenilen, gelenekle,görenekle 
ilgisi olmayan şarkılardı. Kantolar,insanı eğlendirmeye 
yönelik, sadece zevk ve eğlenceyiön plana çıkaran(bir kaçı 
hariç) önemi olmayan yapıtlar olarak müzik tarihimizde 
yerini aldı.

Ermeni ve Yahudilerin ‘’Kızıl Padişah’’ dediği, kimi-
lerine göre ‘’Gök ‘’ padişah olarak nitelendirilen  II. Ab-
dülhamit, İttihadçilerin kıskacı altında idi. Türk tarihine 
damgasını vurmuş şahsiyetti. İmparatorluğun yıkılmasını 
en az on beş sene geciktirmiştir. Yönetimi hakkında bir-
çok söz söylenebilir, lehte veya aleyhte… Ancak kültürel 
ayakta tam bir serbesti vardı. Edebi düşünce ve sanat sal-
faaliyetler oldukça artmıştı.

Sultan II. Abdülhamit,geleneksel müziğe karşı biraz 
soğuk olmasına karşılık yine de bestekarlarımızı koruma 
altına almıştı. Sanata, sanatçıya ehemmiyet verirdi. Batı 
müziğini sever, geleneksel müziği iptidai sayardı.Çocuk-
luğunda,  Paul Duppas’dan müzik, Guatelli’den piyano 
dersleri aldı. Biraz da keman çalardı. Batı tarzında birkaç 
beste de yapmıştı.

Saray müzisyeni olan Paul Duppas : ‘’ Abdülhamit, pi-
yano severdi, yaylı kuartetlerden hoşlanırdı. Bu şekilde bir 
eser icra ettikten sonra, benden bir şarkı söylememi isterdi.
Bitince müzik sohbetleri yapardı’’ diye aktarmaktadır.

Abdülhamit; geleneksel musikiden hoşlanmaz ‘’insanın 
uykusunu’’ getirdiğini söylerdi. Abdülhamit’in Batı mü-
ziğine olan düşkünlüğünü; şehzadeliğinde, Abdülaziz’le 
çıktığı Avrupa yolculuğu sonucunda önemli şekilde art-
tırmıştır.Paris’te seyrettiği ‘’Guiselle’’ balesini sarayda 
sergilenmesini ve hatta balenin sonunu, ‘’mutlu son’’ ile 
bitmesini istemişti.

II.Abdülhamit’in teşvikiyle opera ve özellikle ope-
ret oldukça yaygınlaşır. Önceleri Batıdan aynen veya 
Türkçe’ye çevrilerek oynanan operetlerin yerine,19.yüzyı-
lın bitimi,20.yüzyılın başlamasıyla beraber yerli operetle-
rin yazımına da başlanmıştır.

Yıldız Sarayının içine yapılan tiyatro binası;bir çok 
konsere, baleye, operaya ve operetlere ev sahipliği yaptı. 
Sultan II. Abdülhamit bu etkinlikleri, Yıldız Sarayı’nda, 
izlerken;yanında kızları Ulviye, Zekiye, Ayşe ve Naile 
Sultanlar ile,saray protokolü eksiksiz bulunuyorlardı. Yıl-
dız sarayı bir konservatuar gibi idi.  Abdülhamit’in kızları 

ve şehzadeleri de (17 kişi) Batı müziği dersleri almışlar-
dı.Bir araya gelerek babalarına konser verirlerdi. Kızla-
rından, Şadiye Sultan piyanist, Ayşe Sultan ise piyanist, 
arpist,viyolonselist ve kompozitör (besteci) olup, her iki-
sinin de hocaları o dönemde Saray’ da görevli Macar pi-
yanist GezaHegyel’di II. Abdülhamit Batı müziğinin elit 
çevreye yayılmasında büyük rol oynamıştır.

Bunlara rağmen; II. Abdülhamit, geleneksel müziği 
ve bestekarlarını korumuştur. Desteğini, yardımlarını asla 
esirgememiştir.

Müzikte batılılaşma macerası, günümüze büyük bir 
sorun olarak yansıdı. Tabiyatı ile Cumhuriyet döneminde 
müziğin çok seslendirme çalışmaları, ilk başlarda batı tek-
niği ile birleştirme, milli bir müzik inkişaf ettirme yönünde 
idi. Güzel çalışmalar yapıldı ama sonra bütün çalışmalar 
batı müziği tabanına oturtuldu. Halk bu çalışmaları benim-
semedi, daha açık bir ifadeyle üretilen müzikte kendinden 
bir parça görmedi, halkın duygularını ifade etmekten çok 
uzaktaydı. Elit kesim batı müziği; halk, arabesk denilebile-
cek müzik türüne yöneldi.Gerek halk musikimiz, gerek sa-
nat musikimiz kaybolup gitme eğilimi göstermeye başladı.

Seksenli yıllarda,eşi tiyatrocu,kendi müzisyen olan bir 
Hollandalı çift bana:’’Ülkenizde o kadar yer gezdik, kaldı-
ğımız yerlerde dinlediğimiz müzik; ya bizim batı müziği 
ya da Arab (Arabesk demek istedi) müziği. Sizin kendi mü-
ziğiniz yok mu’’ demişlerdi. Çok üzülmüştüm, bu soru ile 
karşılaştığımda, içim yanmıştı o an doğrusu;  ‘’ tabiki var’’ 
dedim. Çektiği resimleri, müziğimiz eşliğinde, slayt olarak 
arkadaşlarına izlettirmek istiyorlardı. Onlara;geleneksel 
müziğimize ait örneklerden gönderebileceğimi söyledim. 
Tatil dönüşü isteklerini yerine getirdim, iki müzik kaseti 
gönderdim Hollanda’ya. Mektuplarında çektikleri resim-
lerden ziyade müziğimizi çok beğendiklerini yazdılar.

Bir çok aydın ve müzisyen, günümüz müziğindeki bu 
kaotik yapının, Cumhuriyet döneminde oluştuğunu zanne-
diyor. Ne büyük bir yanılgı bu!..

Okuyucuya, batı müziğini kötü bulmadığımızı belirt-
memiz gerek. Küçümsendiği zannedilmesin. Ancak; batı 
müziği, batı milletlerine ait müzik, bizim müziğimiz de 
bize aittir. Batı müziğinin bazı tekniklerini alarak, gele-
neksel müziğimizin karakterini bozmadan kullanmak ola-
bilir, denenmelidir. Ancak; geleneksel müziğimiz mutlaka 
korunmalıdır. Geleneksel müziğin yerine batı müziğini 
getirip koymak olmaz. Bu denendi ülkemizde. Konserva-
tuarlarımızda bir türkü pasajı bile  çalınamazdı. Bu düşün-
cenin yanlış bir düşünce olduğu anlaşıldı.

Milletlerin var olması, kültürel ayağı ile de yere sağlam 
basmasına bağlıdır. Tek sesli müziğin kötü, çok sesli mü-
ziğin iyi olarak sınıflandırılması oldukça yanlış. Aksine, 
geleneksel müziğimizde gerek makam, gerek usülleri kul-
lanma zenginliği; batı müziği ve tekniği ile boy ölçüşebi-
lecek durumdadır. Farkına varmak gerek!..
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Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ

ARNAVUTLUK  SEYAHATİ  VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Mainz J. Gutenberg Üniversitesi’nin de katkılarıyla 
Hena E Plote- Beder Üniversitesi’nce 30 Ekim- 1 Kasım 
2014 tarihlerinde Tiran’da düzenlenen  “3. Uluslararası 
Dil ve Edebiyat (Türkoloji) Konferansı”na bir tebliğ ile 
katılmak üzere eşim Nermin Hanımla birlikte 29 Ekim 
günü İstanbul’dan Tiran’a hareket ettik. THY ile 1 saat 
20 dakikalık bir yolculuktan sonra saat 19.30 civarında 
Tiran Nene Tereza Havaalanı’na indik. Kalacağımız ote-
le giderken havaalanının hemen çıkışında havaalanına 
ismi verilen Nene Tereza’nın heykeli bulunuyor. Bilindiği 
üzere uluslararası havaalanları o ülke hakkında ilk intiba-
ların yerleşmesinde önemli olan mekânlardır.  Sonradan 
bu ismi alan Nene Tereza, 1910 Üsküp doğumlu. Babası 
Ulah, annesi Katolik bir Arnavut olan Tereza 18 yaşında 
rahibe olmuş ve misyonerlik faaliyetleri için uzun süre 
Hindistan coğrafyasında faaliyet göstermiş birisi. “Hayır-
severlik!” adı altında Hristiyanlığa ve Batı’ya hizmetlerin-
den  dolayı Vatikan’ın takdirini kazanmış ve Nobel Barış 
Ödülü’ne layık görülmüş bir kişi. Hayatında yalnızca 1 kez 
Arnavutluk’a gelmiş olan bu rahibenin, nüfusunun %70’i 
Müslüman olan Arnavutluk’ta ön plana çıkarılması, galiba 
5 asra yakın Osmanlı-Türk-Müslüman kültürüyle yoğrul-
muş Arnavut kimliğinin, Hristiyan unsurlar ve sosyalist 
rejim tarafından,  dönüştürülme  gayesine mâtuf olmalı 
diye düşünüyorum. Ancak, Arnavutluk’ta olduğu kadar, 
Kosova ve Makedonya’da da heykelleri ile ön plâna çı-
karılan Tereza ile ilgili saklanan bir gerçeğin olduğunu da 
biliyoruz. Ali Murat Daryal Hoca’dan öğrendiğimize göre 
ödül ve pâyelerle donanan ve Hristiyanlık lehine kimlik 
dönüştürülmesine vesile kılınan  bu “yardımsever  azize”, 
görev yaptığı Hindistan’da adına “ölüm evleri” de denilen 
fakir ve kimsesiz çocukların toplandığı yetimhanelerden 
çocuk-büyük pek çok kimseyi “organ mafyasına” satmış 
idi. Bu konu ile ilgili açılan dava 3 yıl önceye kadar de-
vam ediyor ve Papalık da elinden geldiğince bu durumu 
saklamaya çalışıyor idi1. Davanın sonucunun ne olduğunu 
bilmiyorum.  

Bu düşünceler içerisinde yol alırken, aracıyla bizi kar-
şılayan Beder Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Bünya-
min Çağlayan, kalacağımız otele geldiğimizi söyledi.  Yor-
gunluğun tesiriyle erken uykuya varmanın sonucu olarak 
sabah 5’te uyandım. Uzaktan bir ses duymaya başladım, 
ama ezan olabileceği ihtimalini vermekte çok zorlanıyor-

1) Ali Murat Daryal, “Bir Gezinin İtirafları ve 
Râhibe Teresa”,  Kubbealtı Akademi Mecmuası, 
Temmuz 2012, sayı: 63, s. 25. 

dum. Çünkü duyduğum, ezan makam ve uslûbundan uzak, 
bir nidadan ibaret idi. Daha sonra öğrendim ki, yakında bir 
selefî camii varmış ve bu acaip ezan sesi oradan geliyor-
muş.  Hemen bütün Balkan coğrafyasında rastladığım en-
dişe, burada da karşıma çıkmış bulunuyordu. Selefîlik ile 
kamufle edilmiş Vehhabîlik, maalesef ceddimizin bu güzel 
coğrafyaya hediye ettiği İslâm’ın güzel yüzü ve sesi ve 
hatta mimarîsini kısacası Osmanlı Türk-İslâm kültürünü 
belki de sistemli bir şekilde yok etmek görevini üstlenmiş 
bulunuyordu.. 

30 Ekim sabahı otelden konferansın icra edileceği Üni-
versiteye –biraz da etrafı tanıyabilmek için- yürüyerek git-
meyi tercih ettik. Mine Peza ve Haxhi Hysen Dalliu cad-
deleri Tiran’ın önemli caddelerinden olmakla birlikte, dar 
ve estetikten söz edilemeyen çarpık yapılaşma ilk bakışta 
dikkatimizi çekti. Binalar âdeta rastgele yapılmış gibi idi. 
İşyeri levhalarında, etiket ve ilânlarda gördüğümüz Türkçe 
kelimelerin çokluğu, bütün olumsuzluklara rağmen bu coğ-
rafyada Türk kültür izlerinin devam ettiği müjdesini bize 
veriyordu. Konferans mahalline giderken güzergâhımızda  
not alabildiğim bazı kelimeler şunlar idi; Birek (börek), 
çorap, perde, dollap, duhan (tütün-sigara), pambuku (pa-
muk), gira (kira), para, çekiç, baker (bakır), haser (hasır), 
ilambe (lamba), jastek (yastık), kajmak (kaymak), çadere 
(çadır) vs. Tabii ki, dillerinde Türkçe kelimeler bulunan 
ve uzun yıllar Osmanlı’nın adalet ve hoşgörülü yönetimini 
idrak etmiş Arnavut halkında özellikle orta yaş ve üzerinde 
olanlarda Türkiye ve Türklere karşı bir muhabbet ve say-
gıyı da fark ediyor idik. Bu gözlem ve duygular içerisinde 
15-20 dakikalık bir yürüyüşün sonunda konferansın yapı-
lacağı Beder Üniversitesi’ne geldik. 

Açılış konuşmalarından sonra, ilk oturumlar baş-
ladı. Prof. Dr. Hamza Zülfikar Hoca’nın başkanlığını 
yaptığı  oturumda,  bizim, “Balkan Savaşı Arefesinde 
Arnavutluk’un Siyasî ve Sosyal Durumuna Dair Bazı Tes-
pitler” konulu tebliğimizin, literatüre henüz girmemiş bazı 
yeni bilgi ve belgelerden ve sorulan sorulardan dolayı ilgi 
çektiğini düşünüyorum. Başkanlığını yaptığım öğleden 
sonraki oturumda da Balkanlarda Türk Dili ve Türkoloji 
çalışmaları alanında güzel bildirileri dinlemiş olmamız, ta-
bii ki bizi mutlu ediyor idi. 

İlk günkü oturumlardan sonra, eşimle birlikte Tiran’ın 
tarihî dokularını görmek istedik. Tabii ki ilk durağımız 
şehrin merkezi yerindeki Ethem Bey Camii idi. Bazı kay-
naklarda farklı tarihler verilmekle birlikte Balkanlarda Os-
manlı mimarîsi hakkında ciddî mesaileri bulunan Ekrem 
Hakkı Ayverdi’ye göre Ethem Bey Camii›nin inşası 18.yy. 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Tarih öğretim üyesi. 
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sonları olarak kabul edilmektedir. Osmanlı’nın Tiran’da 
18. ve 19. yy.’da inşa ettiği 8 büyük camiden maalesef gü-
nümüze yalnızca Ethem Bey Camii kalmış. Dış cephesin-
deki tezyinat, bize Kalkandelen’deki Alaca Camii ve Trav-
nik’teki aynı adlı Alaca Camii’ni hatırlattı. Tek minareli, 
tek kubbeli ve ahşap derin bir revağı bulunan camide iki 
rekat namaz eda etmenin hazzını yaşattığı için “Yaradan’a 
ne kadar şükretsem azdır” diye düşünüyorum. 

Ethem Bey Camii’nin hemen yanında ona  20 metre 
mesafede  yine Ethem Bey tarafından yaptırılan bir Os-
manlı mührü, saat kulesi bulunuyor. Bu iki tarihî Osmanlı 
mirasının yaklaşık 40-50 metre ötesinde onu âdeta sevgi-
den mahrum, kin ve nefret duygularıyla seyreden İskender 
Bey Heykeli dikkatimizi çekiyor. Heykelin yüzüne bakın-
ca Arnavutluk’ta 500 yıl süren Osmanlı idaresini ve Türk-
lerle kültürel bağı sindiremeyen dış güçler ve Sosyalist En-
ver Hoca rejimi tarafından, Arnavut halkının İslâmiyet ve  
Türk kültürü ile olan bağlarını zayıflatmanın ve toplumu 
farklı bir yapıya dönüştürerek yeni bir kimlik oluşturma-
nın vasıtası olarak böyle bir heykelin dikildiğini rahatlıkla 
anlıyoruz. Osmanlı’nın değer verip yetiştirdiği hatta bir 
süre Osmanlı’ya hizmet edip daha sonra ayaklanan İsken-
der Bey’in miğferindeki keçi başı, güya Osmanlı kuvvet-
lerine karşı geceleyin başlarına mum bağlanan keçi sürü-
leriyle ordu intibaını verdiğini rivayeti anlatılsa da aslında 
inatçılığı simgelediği aşikare görünmektedir. Her ne ise, 
ortada gerçek olan bir vakıa var ki o da, İskender Bey’in 
Ortodoks olarak doğduğu, Müslüman olarak yaşadığı ve 
Katolik olarak öldüğüdür. Enver Hoca rejimi, her ne kadar 
Arnavut kimliğini değiştirme ve dönüştürme amacına yö-
nelik sun’î bir kimlik inşa etmek için “millî lider İskender 
Bey” heykellerini dikse de, Arnavut halkının önemli bir 
kesiminde Osmanlı’ya, Türkler’e ve Türkiye’ye karşı  bir 
muhabbet ve alâkanın devam ettiğini Arnavutluk’ta bulun-
duğumuz sürede bizzat müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Pek çok Balkan ülkesinde olduğu gibi, Arnavutluk’ta 
da Türkçe biliyor olmak, medenî veya entelektüel olmanın 
ölçülerinden kabul ediliyor. Bu çerçeveden tek fotoğraf 
karesine alabildiğimiz yukarıdaki üç dokuya baktığımız-
da, bir bakıma Hristiyanlığı temsil eden dökme bronzdan 
yapılmış 11 metrelik İskender Bey’in heykeli karşısında, 
saat kulesi ve özellikle Ethem Bey  Camii’nin asil, kibar 
ve medenî duruşu bize her şeyi anlatıyor idi.  Tiran’a gez-
meye gelen herkesin muhakkak gördüğü ve  turizm rehbe-
rinde öne çıkarılan bu üç doku, Tiran’daki ilk gezimizde  
bizi 5 asırlık Türk-Arnavut dostluğu çerçevesinde tarihin 
derinliklerine götürmüş bulunduğundan havanın karardı-
ğını bile geç fark etmiş olduk. 

31 Ekim günü, öğleden sonra kongre grubu ile özel 
bir Tiran gezisi yapılacağı için, öğleye kadar olan zamanı 
eşimle birlikte Adriyatik kıyısındaki Durres şehrinde de-
ğerlendirmek istedik.  50 dakikalık bir yolculuktan sonra 
saat  9.30 civarında Durres’e geldik. Adriyatik kıyısındaki 
200 bin nüfuslu bu güzel şehirde 1503 yılında inşa edil-
miş Fatih Camii’nden başka -maalesef- pek fazla Osmanlı 
izleri kalmamış.  İskender Bey  Heykeli, Antik döneme 
ait bazı dokular ve sonradan inşa edilmiş bazı kiliselerle,  
İtalya’nın Bari şehrine bakan ve Batı Avrupa’ya açılan bu 
şehirde,  bir kimlik dönüştürme gayreti olduğu intibaı he-
men fark ediliyor.  Şehrin ana caddesi ve bazı tarihî doku-

larını ziyaret ettikten sonra  ulaştığımız sahil kenarında bir 
çay içimi dinlenmek gereğini duyduk.  Adriyatik kıyısın-
da çayımızı içerken, mimar veya şehir plancısı olmasına 
gerek kalmadan sıradan bir insanın bile fark edebileceği 
şekilde, sahilin ve tabiî güzelliklerin yeterince değerlen-
dirilmediği ve hatta denizin içine bir beton yığını olarak 
kondurulan alış-veriş merkezi vb. yapılaşmalarla  tahrip 
edildiğini görmek, tabii ki, çayımızdan alacağımız tadı 
biraz engellese de biz yine de denizin maviliği ve diğer 
güzellikleri görmeye çalışıyor idik. Çünkü, bu gün Ner-
min Hanım ile dünya evine girişimizin 33. yılı dolmak 
üzere idi. Biraz yorgunluğumuzu giderdiğimizi fark ettik-
ten sonra, dönüş için Tiran dolmuşlarının bulunduğu alana 
geldik. Öğle vakti,  Tiran’a dönmüş olduk. Üniversite’nin 
bodrum katında tanzim edilmiş mescidde cumayı eda et-
tikten sonra, kongre üyeleriyle şehir gezisi programına 
çıkmadan önceki zamanı değerlendirmek için yakında bu-
lunan yine bir Osmanlı bakıyyesi olan Kâdirî Tekkesi’ni 
görmek istedim. Bir üniversite öğrencisinin rehberliğinde, 
Zogu Bulvarı’na paralel  Barrikadave Caddesi üzerinde   
Kaamus-ı Türkî’nin yazarı Şemseddin Sami’nin adını taşı-
yan  Sami Frasheri Lisesi’nin yanında bulunan tekke, tipik 
bir Osmanlı karakterini taşıyor. Dış avlu kapısının hemen 
sağında üç şeyh sandukasının yer aldığı türbe  bulunuyor. 
Büyükçe bir sedir ağacının gölgelediği Arnavut kaldırımlı 
iç avluya bakan mekânda ise küçük bir mescid ve tekke-
nin diğer dokuları yer alıyor.  Geziye çıkacak diğer kongre 
üyelerini bekletmemek için hızlıca geri döndük.

Kongreyi düzenleyen ev sahipleri, planladıkları Tiran 
gezisinde  bizi Tiran’ın panoramik bir mekânı ve millî par-
kı  olan Dajti dağına götürdüler. Şehir merkezinden aşağı-
yukarı 25 km. mesafede bulunan  harikulâde manzaralı bu 
millî parka teleferik ile çıkılıyor. Aşağıdaki küçük göller 
ve ormanlık mekânların sergilediği, mavi ile yeşilin ve or-
manlık alandaki diğer renklerin  kartpostalı hatırlatan mü-
kemmel dansı, bize  teleferik yolculuğunda çok yüksekte 
bulunmanın ürkütücülüğünü unutturuyor idi. Bu yolculuk 
sırasında orman içinde sık sık gördüğüm bazı beton par-
çacıkları da dikkatimden kaçmamış bulunuyordu. Zirveye 
ulaşıp buradaki turistik mekânda meslektaşlarım Doç. Dr. 
Ergün Koca, Doç. Dr. Ayşen Koca ve Dr. İlirjana Kaceli ile 
birlikte bütün Tiran’ı seyr ederek  yudumladığımız çayın 
zevkinden bahsetmezsem, Allah’ın lûtfettiği bu coğrafya-
ya haksızlık yapmış olurum diye düşünüyorum. Kısa bir 
çay-kahve molasından  sonra çevreyi dolaşmaya çıktık. 
Rehberimiz,  teleferikte iken gördüğüm ve bir türlü anlam 
veremediğim “beton parçacıklar” dediğim mekânlara doğ-
ru yöneldi. Yaklaştıkça, beton papatya veya mantara ben-
zetebileceğimiz, ama dikkatli bakışla ağaç aralarından bile 
onlarcasını görebileceğiniz betonlar. 

Arnavutça’da “bunker” denilen bu acayip yapılar, 
edindiğimiz bilgiye göre, 1950’li yıllarda Enver Hoca 
zamanında korunak olarak yapılmış. Bulunduğumuz 
mekânda bunlardan 1000 kadar olduğu ve ülke genelinde 
ise, 700.000 adet bulunduğu söylendi. Değişik boyutlarda 
olup, en fazla üç-beş kişinin içine girip küçük penceresin-
den mevzilenebileceği bu korunaklar, görünüşte savunma  
amaçlı yapılmış. Rusya ve Komünist bloka kapılarını ka-
payan Enver Hoca, Batı’nın muhtemel saldırısına karşı 
bütün ülkeyi bunkerlerle donatmış. Bunlar için yaklaşık 
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5 milyar dolardan fazla para harcanmış ki bu, Arnavutluk 
için çok büyük bir rakam. Bu para ile ülkenin tüm yolları  
veya her beş bunker için 2 daire hesabı ile 280 bin daire 
yapılabilecek beton ve demir kullanılmış. Dahası var, bu-
gün eğer, arazinize bir bina yapacak iseniz ve projenize 
bunker engeli çıkıyor ise her bir bunkerin kaldırılmasının 
maliyeti 700-800  Dolardan fazla imiş. Tabii ki ülke açı-
sından ibret verici ve bir o kadar da traji-komik olan sözde 
“savunma” amaçlı yapılan bu harcamaların akıl ve mantık 
dahilinde tek bir açıklaması olabilir, o da; demokrasinin 
gelişmediği ülkelerde tek kişi hakimiyetinin kurulması için 
sanal düşman ve korku kültürü yaratma gerekliliğidir. 
Hatta, içinde bulunduğumuz coğrafyada ve bazı Ortado-
ğu ülkelerinde de son yıllarda örnekleri görüldüğü üzere 
tek kişi; kendi beceriksizliğini, yanlışlığını ve hatta gayr-i 
meşru kazançlarını, sanal düşmanın dozu ile kapatma  şan-
sını (!)  yakalayabilmektedir. Tabloya sosyolojik açıdan 
baktığımızda, bu yolla ezici tek kişi iktidarı kuruluyor, 
ama farkına varamayan halk bunun bedelini tabii ki yıl-
lar boyunca ağır ödüyor. İktidarını bu şekilde inşa edenler, 
Mutlak Hakim’i ve hakikatı bir tarafa bırakıp asla “hesap 
günü” endişesinde olmayarak, beşer gözüyle dünyaya hük-
mettiklerini  zanneder, hatta narsizmin doruk örneği olan 
Firavunlarda müşâhede edildiği üzere, kendilerini “mutlak 
irade” olarak görebilirler.  Lâfı fazla uzatmayalım, maddî 
bütün imkânları seferber ederek tamamen nefsinin emrin-
de kendi ismini inşa ettiğini zanneden Enver Hoca’dan ge-
riye bugün Arnavutluk’ta acaba ne kalmıştır? Her halde, 
sevgi, saygı, muhabbet, kısacası hakkında iyi bir intibâın 
kaldığı asla söylenemez. Galiba, hükümdarı veya mukte-
diri değerlendirmenin hakiki ölçüsü, iktidardan düştükten 
veya dünyadan ayrıldıktan sonra, hakkında söylenenler 
veya düşünülenler olmalıdır. Nitekim şairin dediği gibi; 
“Dü çîz hâsıl-ı ömrest hayr u nâm-ı nikû//Ez în çü der-
güzerî küllü men aleyhâ fân” (Ömür tarlasının mahsulü iki 
şeydir: İyilik ve güzel bir ad. (Hayırla anılmak) Bu ikisi-
nin dışında “yeryüzünde bulunan her şey fanidir”).  Dajti 

Millî Parkı’ndaki o güzelim yeşillik ve ağaçlıklar  içindeki 
beton parçacıklar bunkerlerin  bizi sevkettiği düşünce ik-
liminden artık uzaklaşmanın zamanı gelmiş bulunuyordu. 
Rehberimizin “dönüyoruz”  çağrısı ile aynı teleferikle oto-
büslerimize ulaştık. 

Vakit ikindi üzeriydi ve akşama doğru hızla ilerleme-
ye başlıyordu. Programda, Tiran’daki önemli tasavvufî 
kurumlardan olan Rufaî Tekkesi ve Bektaşî Tekkesi zi-
yareti vardı. Kongreyi düzenleyenlerden biri olan ve ta-
savvuf üzerine bazı araştırmaları bulunan sayın Dr. Adem 
Balaban’ın bize verdiği bilgiye göre; Arnavutluk’taki ilk 
Rufaî tarikatı 1910 yılında İşkodra şehrinde kurulmuş; 
kısa sürede Durres, Elbasan, Pekin gibi şehirlerde yayıl-
mış, ancak Enver Hoca ile birlikte dinin yasaklanmasıyla 
tasavvufî kurumlar da kapatılmış, 1991 yılında tekrar faa-
liyetlerine müsaade edilmiş. Günümüzde, Tiran, İşkodra, 
Berat, Elbasan, Durres’de faaliyetleri devam ediyormuş. 
Şu anda Arnavutluk’taki Rufaî tarikatının merkezi duru-
munda olan Tiran’daki tekkenin başında Şeyh Kemaleddin 
Reka Efendi bulunuyormuş. Âdem Bey, ziyaret amacımızı 
Şeyh Kemaleddin Efendi’ye telefonla ilettiğinde, şu anda 
tadilat yapıldığından dolayı tekkenin ziyarete kapalı oldu-
ğu cevabının alınması  üzerine burayı ziyaret edemedik ve  
Bektaşî tekkesine gittik. Burası büyük bir külliye şeklinde 
inşa edilmiş. Türkiye’nin de katkılarıyla vücut bulan bu 
komplekste babalar ve dedeler için yapılmış türbelerin 
yanı sıra kütüphane, ve henüz açılışı yapılmamış çok bü-
yük bir cem evi bulunuyor.  Arnavutluk Bektaşîlerini tem-
silen 2014 Mart ayında Türkiye’ye gelen ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı da ziyaret eden Bektaşî dedesi Baba Mondi, 
biz ziyaretçilere burada açıklayıcı bilgiler verdi. Konuş-
malarında, Osmanlı bakıyyesi Tiran’daki dinî kurumlara  
verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkürü de ihmal et-
medi.  Bizler için oldukça yoğun ve bir o kadar da faydalı 
geçen günün sonunda, 1999’da Tiran’ın lüks alanlarından 
Kavajes Caddesi üzerinde açılmış bir Türk lokantası olan 
Sofra Turke’de,  bir taraftan açlığımızı, bir taraftan da yor-

gunluğumuzu gidermiş olduk. Aslın-
da yorgunluğumuzu alan olgu, otu-
rup dinlenmemiz değil, Türkiye’den 
1000 km. uzaklıkta Türkleri, işveren 
konumunda ve mutlu  işadamları ola-
rak görmemiz idi. 

Ertesi günkü  programda yer alan 
Kruja ve İşkodra şehir gezilerinin 
1 Kasım’a denk gelmiş olmasının 
da –Adriyatik kıyısında çay içerken 
değindiğimiz üzere- bizim için özel 
bir anlamı bulunuyordu. Sabah saat 
8.00 civarında Üniversite önünden 
Kruja’ya hareket ettik. Yolların dar 
ve iki şeritli olması sebebiyle 35-40 
km.lik mesafeyi ancak 45 dakikada 
kat edebildik. Osmanlı kayıtlarında 
Akçahisar olarak bilinen  dağ ete-
ğinde stratejik bir mevkide kurulmuş 
olan bu küçük şehir Osmanlı’nın ada-
letli yönetimiyle  1415’te tanışmış. 
Oldukça sarp bir dağın eteklerine 

Resim 1: Tiran Ethem Bey Camii ve saat kulesi
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kurulmuş bu muhteşem şehre Osmanlı Camisi ve Kale, 
mührünü vurmuş.  Âdeta bir kartal yuvası gibi görünen 
Akçahisar kalesi Bizans döneminde yapılmış, ama esas iti-
barıyla  Osmanlı döneminde çok ciddî  onarım geçirmiş. 
Burada müzeye girdiğimizde hemen karşımızdaki duvarda 
İskender Bey ve askerlerinin  işlendiği rölyef  bizi karşılı-
yor. Müze görevlisi Mehdi Hafızî Bey, bize müze içerisin-
de ilgili mekânlarda Arnavutluk tarihi hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi. Bir tarihçi olmam hasebiyle verdiği bilgilerde 
resmî tarih gereği olarak bazı uydurma ve abartmaların ol-
duğunu farketmeme rağmen bir misafir nezaketi ile dinle-
meyi tercih ettim. Fırsat bulduğu her cümlede millî kahra-
man olarak göklere çıkardığı İskender Bey’in aslında sahte 
bir ferman ile, isyanı başlatacağı Akçahisar’a gelip Sancak 
beyliğini Sultan II. Murad’ın kendisine verdiğini beyanla  
kalenin idaresini ele aldığını ve hemen akabinde babasının 
300 adamı ile küçük Türk garnizonunu kılıçtan geçirdiğini,  
belki de bu müze görevlisi  bilmiyor idi.  Kalenin hemen 
yakınında,  bir evlâd-ı fatihân bakıyyesi ve halen faal olan 
Bektaşî tekkesi bulunuyor. Tekkenin haziresinde, Osmanlı 
döneminden kalma üzerinde 12 imama izafeten 12 dilimli 
başlığı olan  mezar taşları dikkatimi çekti. 

Müze görevlisi Mehdi Bey’in anlattığına göre, kalenin 
hemen arkasındaki dağın tepesinde Saru Saltuk türbesi ve 
ziyaretgâhı bulunuyor imiş. Menkıbeye göre, bir ejderha 
her gün ancak kendisine bir kişi sunulması şartı ile dağ-
dan şehre suyun akmasına izin veriyormuş. Sarı Saltuk 
bu ejderhayı yok ederek şehir halkını böyle büyük bir sı-
kıntıdan kurtarmış. O günden bu yana -Müslüman veya 
gayr-i Müslim olsun- insanlar Sarı Saltuk’u  ziyaretle ona 
dua ediyorlarmış. Tabii ki bu efsane, Sarı Saltuk’un inanç 
ayrımı gözetmeksizin Yaradan’dan ötürü yaradılana yar-
dım ettiği mesajını veriyordu. Sarı Saltuk kavramı, Bal-
kanların pek çok ülke ve şehrinde toplumun her kesimi-

ne mâl olmuş bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut 
kayıtlarda Balkanlarda 13 yerde Sarı Saltuk makamı ve 
ziyaretgâhı olduğu biliniyor. Meselâ bizzat görme imkânı 
bulduğumuz, Makedonya’nın Ohri Gölü’ne nâzır tepede 
de Hristiyanların Aziz Naum olarak bildikleri Sarı Saltuk 
var, Bulgaristan’ın Dobruca şehrinde de Sarı Saltuk var; 
işte burada da yani Kruja’da karşımıza çıkan Sarı Saltuk 
var. Evliya Çelebi’nin  Sarı Saltuk Mehmed Buharî dedi-
ği,  Aşıkpaşazâde’de, Gaziyân-ı Rum olarak  anılan, esas 
kabrinin Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunduğu kabul 
edilen ve misyonu,   Balkanlar’da “ilâ-yı kelimetullah” 
olan bu Horasan’lı  Hakk dostu neredeyse bütün Balkan-
lara mührünü vurmuş bulunuyordu.  Bir başka ifade ile, 
Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyasında Arslan Baba ne 
ise, Anadolu’da Yunus Emre ne ise, Balkanlar’da da Sarı 
Saltuk o idi. Bu düşünceler içinde, Kruja Dağı’ndaki Sarı 
Saltuk’a dualarımızı göndererek, arabamızı park ettiğimiz 
yere doğru yöneldik. Burada, Osmanlı’dan kalma çarşı ve 
camiyi de ziyaret ettikten sonra, İşkodra’ya gitmek üzere 
Kruja’dan yani Akçahisar’dan ayrıldık. 

Akçahisar- İşkodra arası 85 km. olmasına rağmen, yol-
ların yetersizliği yüzünden ancak 1,5 saatte İşkodra’ya 
varabildik. Vakit epeyce ilerlemiş bulunduğundan şehrin 
girişinde Drina nehri kenarında bulunan güzel turistik 
mekânda açlığımızı yatıştırdıktan  sonra ilk ziyaretimiz 
Rofaza Kalesi olarak da bilinen İşkodra Kalesine oldu. 
Oldukça yüksek tepe üzerinde bulunan kaleye çıkarken 
aşağıda gördüğümüz Kurşunlu Camii  komünist rejime 
karşı ilk halk muhalefetinin başladığı yer olarak biliniyor. 
Kasım ayının ilk günü olmasına rağmen kaleden Drina 
ve Buna nehirlerinin suladığı ovanın yeşilliği ile İşkodra 
Gölü’nün maviliği ve İşkodra şehrinin beton kulesiz en 
fazla 3-4 katlı binaları ile sade görünüşü âdeta bir kartpos-
tal güzelliği ile seyredenin  ruhuna hitap ediyordu. Tabii 

Resim 2: Tiran Kadirî Tekkesi’nin girişi ve arka plânda Sami Frasheri (Şemseddin Sami) Lisesi
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Resim 4: İşkodra Kalesi, Drina nehri  ve İşkodra

ki bu seyir tarih ile daha anlamlı hale geliyordu. Özellikle, 
asırlar sonra ecdadı ve yaşadığı yerleri teneffüs etmenin 
verdiği haz veya burukluk insanı tarif edilmez bir halet-i 
ruhiyeye sevk ediyor. 1392’de İşkodra prensinin Sultan 
Yıldırım Bayezid’e bağlılığını bildirmesiyle başlayan 
Osmanlı nüfuzu zaman zaman kesintilere uğramış ise de 
1468’den itibaren bir sancak merkezi olarak İşkodra’da 
Osmanlı yönetimi inşa edilmiş bulunuyordu. Meşrutiyet 
döneminde Vilayet merkezi durumuna getirilen bu güzel 
şehir Balkan Savaşında çok sıkıntılı ve acı günler yaşıyor. 
Kale içindeki yapıları dolaşırken gözümün önüne Sırp ve 
Karadağlılara karşı âdeta destan yazan Hazan Rıza Paşa  
geldi. Kastamonu’nun Tosya’sından 42 yaşında bir yiğit, 
Balkan Savaşı sırasında bir taraftan Sırp ve Karadağlılara 
karşı savunma tedbirleri alıyor ve kahramanca şehri sa-
vunuyorken, bir taraftan da, gayr-i müslim Arnavutlar’ın 
Slav propagandasına kanmamaları yolunda onları uyarı-
yor, Arnavut birlik ve beraberliğini inşa etmeye çalışıyor-
du. Ama ne çare, bir kere fitne sokulmuştu Arnavutlar’ın 
içine. 30 Ocak 1913 akşamı karargâha giderken suikasta 
uğrayan Hasan Rıza Paşa, doktorların bütün gayretine 

rağmen başında okunmakta olan Yasin suresinin sonuna 
gelindiğinde “inna lillahi ve inna ileyhi râciun” hükmü-
ne uyarak Rabbine kavuştu. Bu  Hakk dostunun İşkodra 
savunmasındaki kahramanlığının mükâfatı olarak mirli-
valığa yükseltildiğini beyan eden Padişah iradesinden he-
nüz haberi olamadan Hakk’a yürümesi, onun makam ve 
mansıptan öte şehitliği tercih etmesiyle alâkâlı olsa gerek 
diye düşündüm. Tabii ki bu duygular içinde İşkodra kalesi 
benim nazarımda tarihe şahit oluyordu. Yapabileceğimiz 
tek şey vardı, o da Hasan Rıza Paşa ve İşkodra şehitleri 
ile bütün evlâd-ı fâtihân’a dua etmek idi. Kale içindeki ki-
liseden müdevver Fatih Sultan Mehmed Camii’ni harabe 
halinde kaderine terkedilmiş olarak görmek tabii ki bizi 
üzdü. Vakit akşama yaklaşmakta olduğundan  hızlı hare-
ket etmek durumunda idik. Hemen şehir merkezine doğru 
hareket ettik. Zamanımızın azlığı yüzünden, ancak araba 
ile şehir merkezini dolaşabildik. Bu kısa şehir gezimizde 
Osmanlı Konağı ile 1430 yılına tarihlenen ancak 2009’da 
restorasyonu yapılan  dış cephesi daha önce bahsettiğimiz 
Alaca Camii’ne benzeyen Medrese Camii dışında maa-
lesef, zamanın komünist idaresinin günümüze kalmasını 
istemediği Osmanlı tarihî camilerini göremedik. Arnavut 
millî kahramanlarından İsa Boleti’nin heykeli ile Rahibe 
Teresa’nın heykeli şehre damgasını vurmuş görünüyor. 

O harikulâde İşkodra Gölü’nde güneş batımını sey-
rettikten sonra, Tiran’a doğru hareket ettik. Aşağı-yukarı 
2,5  saatlik bir yolculuktan sonra otelimize ulaşmış olduk. 
Dolu dolu geçen bir günün ardından otelimizin lobisinde 
Nermin Hanımla çayımızı içerken, bir büyük cihan devle-
tinin vârisi olmanın Türkiye’mize de bazı sorumluluklar 
yüklediğini, özellikle Balkanlar’daki Osmanlı-Türk kültür 
varlığının korunması ve kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin 
geliştirilmesinin gerekliliğini bu coğrafyayı yaşayıp tenef-
füs ettikten sonra daha iyi anlamış bulunuyorduk. Artık, 
kalkma zamanı gelmiş idi. Çünkü yarın (2 Kasım)  sabah 
erkenden Türkiye’ye döneceğimizden dönüş hazırlıklarını 
şimdiden  yapmak durumundaydık. 

Resim 3:Akçahisar (Kruja) Bektaşî Tekkesi haziresinde 
tarihî  mezar taşları
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Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği gelenek-
sel “Cuma toplantıları” nı aralıksız sürdürüyor. Bu toplan-
tılarda Kayserili bilim ve fikir adamları yanında Türkiye 
çapında tanınan ve sevilen şahsiyetler de konuşmacı olu-
yorlar. Meselâ:

6 Kasım 2015 Cuma günü araştırmacı yazar Yavuz Se-
lim Demirağ, ülke medyasının içinde bulunduğu durumu 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan operasyonları anlat-
tılar.

13 Kasım 2015 Cuma akşamı ise İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Konferans salonunda “Gün Sazak: Bir Şehidin 
Anatomisi” konulu konferans verildi ve aynı adı taşıyan 
kitabın tanıtımı yapıldı. Araştırmacı yazar Himmet Kay-
han yaptığı konuşmada bu kitabın, Sazak ailesinin verdiği 
dokümanlara dayanarak 5 yıllık bir emek sonucu meydana 
geldiğini söyledi. Ülkü Ocaklarının efsanevî başkanların-
dan Sami Bal da toplantıda bir konuşma yaptı.

Aynı gecede Bilgiyurdu gençlerinden Gül Hilâl Tuzcu 
ve Aybüke Arslan, Gün Sazak beyin şehadeti üzerine ya-
zılmış olan şiirleri okudular.

Dernek başkanı Mustafa Öztürk, konferansın açılış ko-
nuşmasında şunları söyledi:

Muhterem dostlar, ülküdaşlar,
Sevgili gençler, hanımefendiler!
Varlığınızla bize güç verdiniz, bizi onurlandırdınız. 

Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum sizlere, hepinize…
Bugün, büyük dava adamı, faziletin, yüksek seciye ve 

ahlâkın, cesaret ve yiğitliğinin timsali Gün Sazak beyi an-
mak için toplandık.

O, çok uzak maziden yola çıkıp gelen şehitler kervanına 
27 Mayıs 1980’de katıldı. İnanıyoruz ki O, Malazgirt, Ça-
nakkale, Dumlupınar ve bölücü komünistlerce katledilen 
ülkücü şehitlerle beraber Cennet-i âlâ’da bulunmaktadır.

Aradan 35 yıl geçti. Ülkücü hareketin bu en büyük şe-
hidini yeni nesillere anlatmak görevimizi, maalesef yete-
rince yapmış değiliz. Ancak bir kişi var ki bu önemli gö-
revi başarıyla ifa etmiş ve etmektedir. Bu bakımdan, ben, 
büyük şehidimizi anlatma işini 50 yıllık dostum ülküdaşım 
Himmet Kayhan Beye bırakacağım. Öyle zannediyorum 
ki Gün Sazak Beyi, Himmet kardeşim kadar iyi tanıyan 
kişi, Türkiye’de yoktur.

Himmet Kayhan Bey, yıllarca uğraşarak ve binlerce 
dokümanı inceleyerek bir kitap yazdılar. Adı: Gün Sazak: 
Bir Şehidin Yolculuğu

Bu kitap, yalnızca Gün Sazak Bey’i anlatmaz, 
Osmanlı’nın son yıllarını, Cumhuriyet’in 57 yılını ve Mil-
liyetçi Hareketi de anlatır.

Bu kitap, şimdi benim başucu kitaplarımdan biridir. 
Tıpkı: Dede Korkut Kitabı, Türkçülüğün Esasları, Nutuk, 
Şu Çılgın Türkler, Ulus Dağına Düşen Ateş, Türk Cihan 
Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, Coğrafyadan Vatana, Milli-
yet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Bozkurtlar, Başımıza 
Gelenler gibi…

Bütün şehitlerimizin huzurunda tekrar saygılıyla eğili-
yorum.

BİLGİYURDU’nun KONFERANSLARI
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Herkes Haddini Bilecek!
HDP’li Leyla Zana’nın  17 Kasım 2015 günü TBMM’deki yemin töreninde metni okurken 

“Türk milleti” yerine kasıtlı “Türkiye milleti” demesiyle, 24 yıl önce yaptığı gibi, yine bir ye-
min krizi çıkartarak yüce milletimizi bir kez daha derinden yaralamıştır. 

TC Anayasası’ndan güç alarak Meclis’e girip  sonra da güç aldığı bu Anayasa’yı yok sayanla-
rın bu Meclis’te görev yapmaya hakları yoktur!.. 

Herkes haddini bilecek!
Bu davranış iki nedenle asla kabul edilemez:
1-Hiç kimse kendi anlayışına göre, bir terim icat edemez!  Dünya tarih ve sosyoloji literatü-

ründe  “Türkiye milleti” diye bir millet ve böyle bir  tabir  mevcut olmadığına göre bu ifade de 
“Türk milleti” yerine kullanılamaz!

2-Milletvekili yemin metni Anayasa’nın 81’inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Milletvekil-
lerinin yemin metnini aynen okumaları, anayasal bir mecburiyettir.

Anlaşılan odur ki, Leyla Zana Türk milletine de TC Anayasasına da saygı duymamaktadır ve  
bu yüzden “Türk milleti” tabirini ve TC. Anayasasını  reddetmiş bulunmaktadır. 

Leyla Zana ve onun bu eylemini onaylayanlar, bu tavırlarıyla Türk milletine olan kin ve  düş-
manlıklarını ortaya koymuş oldukları gibi, adeta meydan okumuşlardır!.. 

Bu düşmanlığa ve meydan okuyuşa sessiz kalanları, “ne var ki bunda” diye hafife alanları, 
“öyle de söylenebilir” diyen izansızları kınıyoruz. Milletinin adına sahip çıkamayanların, kendi 
namus ve şereflerine de sahip çıkamayacakları ve böylelerinden de millete asla hayır gelmeyece-
ği unutulmamalıdır! 

Milletvekili andını, “ideolojik, ayrımcılık kokan, darbe ürünü” sözleriyle eleştiren AKP Ge-
nel Başkan Yardımcısı M. Ali Şahin’i de kınıyoruz. Kelime ve kavramları anlamlarına uygun 
kullanmak gerekir. Yemin metninde ideoloji ve ayrımcılık yoktur. Orada bir ideoloji değil, dev-
letimizin nitelikleri belirtilmiştir. Sayın Şahin, yemin metnindeki “Büyük Türk Milleti” ifadesini 
ayrımcılık sayıyor ise, kendisine TC Anayasası’nın 66’ncı maddesini bir daha okumasını tavsiye 
ederiz. Devletin en yüce makamlarında görev yapmış bir zatın bölücülerle aynı dilden konuşma-
sı, bizi şaşırtmış ve üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Türk kültürüne ve Türk kahramanlığına dayanan bir Türk devletidir. 
Dolayısıyla bu devletin her bireyinden beklenen asgari vatandaşlık görevi, Türk milleti ve de-
ğerlerine saygılı olmalarıdır. Bu konuda, 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz 
Sancar’ın, BBC’nin kendisine yönelttiği “Arap mısınız, kısmen mi Türksünüz?” sorusuna tepki 
göstererek, “Arapça da Kürtçe de konuşmuyorum. Ben Türk’üm o kadar!” diye verdiği ce-
vabı her Türk’ün örnek alması gerekir. Atatürk Türkiye’sinde yetişen herkeste, biz işte bu bilinci 
arıyoruz. 

Türkiye’de Türklüğe karşı söz ve fiillerin artmış olması ve hatta “Türk” kelimesinin 
Anayasa’dan çıkarılmak istenmesi her Türk’ü düşündürmeli ve özellikle Türk milliyetçilerini 
kendilerine getirmelidir. Bunun için de bilinçli bir mücadeleden başka yol yoktur.

Türkiye’de yaşayan herkesi “Türk” sözüne, Türk milletine ve değerlerine saygıya davet edi-
yoruz! Kimse nankörlük yapmasın. Kimse birilerine güvenmesin. Kimse mevcut siyasi düzenin 
böyle sürüp gideceğini düşünmesin!.

Hiç kimse, Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan büyük değildir.
Herkes haddini bilecek!


