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Merhaba VatanBir’in Değerli Okurları,
Bu sayımızda da birbirinden önemli ve dikkat çekici konularla
karşınızdayız. Her geçen gün sizlerden aldığımız güç ile büyümeye
ve gelişmeye devam ediyoruz.
Eylül ayı, Kurtuluş Savaşımızın sonuçlarını almaya başladığımız
ve yaz aylarının bitmesi ile topraktan aldığımız ürünlerin değerlendirildiği zamandır. Bu yıl Ramazan Bayramını da bu ayda kutluyoruz.
Kurtuluş Savaşının başladığı ve bittiği kentimiz İzmir’in kurtuluşu
9 Eylül’de kutlanır. Atatürk köşemizi, İzmir ve Atatürk olarak, Zeynep Saygı hazırladı. Salih Zeyhan İzmir’in İşgalini araştırdı. Tarihimizde önemli yeri olan bu ilimizi daha sonra özel sayı ile geniş olarak ele alacağız.
Türk Dil Bayramı olarak kabul edilen 26 Eylül kutlu olsun. Her
geçen gün önemi artan Dil Bayramının değerlendirmesini Cengiz Kocakaplan hocamızdan aldık. Değişen hayat şartları ve gelişen teknoloji ile dilimize giren yeni deyimleri ve ifadeleri Önder Saatçi hocamız,
“Dilimizin Yeni İncileri” başlığıyla bizlere sunuyor.
Türk Kültüründe, Yörükler konusunda geniş araştırmaları bulunan, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığını ve Fethiye Yörük Türkmen ve Kültür Derneği Başkanlığını yapmakta olan Ramazan Kıvrak ile yaptığımız söyleşi ilginizi çekecektir.
Ülkemizde Sosyoloji Kürsüsünün kurucularından, 48 yıllık hayatına çok sayıda makale, şiir, kitap sığdıran Ziya Gökalp hakkında geniş bilgiyi Prof Dr. Hikmet Yıldırım Celkan ile yaptığımız söyleşide
bulacaksınız.
Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, bütün gazilerimizi bir kez daha anmak ve minnetlerimizi sunmak amacıyla, Gazi Mehmet ile yapılan söyleşide, azmin ve
inancın zaferini bulacaksınız. Gazi Mehmet’in şahsında bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlarız.
Her sayıda tarihimizde yer alan önemli olayları öyküleştiren Sinan Akpınar, Yavuz Sultan Selim’in öyküsünü bu sayımızda anlattı.
Hayrunisa Okyay bizlere Urfa Balıklı Göl’ü, Görelim Yaşayalım bölümünde anlatıyor. Daha verimli ve gayretli çalışmalar yapmamızda, kendimize olan özgüvenin gelişmesinde katkısı olabilecek güncel haberler ve diğer köşelerimiz bu sayımızda da yer alamaya devam
ediyor. Türk Mutfağında nefis bir bayram tatlısı tarifi verdik, denemenizi öneririz.
Yaz mevsiminin pek çok kimse için dinlenme ve tatil dönemi olduğu gerçeği dikkate alındığında, yeni bir döneme girdiğimiz bu günlerde çalışmalarımız hızlanacak ve daha verimli olmak için var gücümüzle gayretlerimizi sürdüreceğiz.
Ramazan Bayramınızı ve Türk Dil Bayramınızı kutlar, daha mutlu
ve güzel bayramlarda buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.
Şenay CANER
0.555.859 66 52
dergi@vatanbir.org
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Atatürk, İzmir ve
İzmir’in Kurtuluşu
Ben, bütün İzmir’i, İzmirlileri severim; güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni
sevdiklerine eminim. M. Kemal ATATÜRK
Zeynep SAYGI

zeynep.saygi@vatanbir.org

A

tatürk 1 Eylül
1922
tarihinde
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” emrini verir. 9 Eylül 1922’de ordumuz İzmir’i alır. Atatürk İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf
(Orbay) Bey’e telgrafta: “Birliklerimiz
İzmir doğu sırtlarında düşmanın son
direnişini kırdıktan sonra bugün mağlup düşmanla beraber İzmir’imize zaferle girdik. Ben yarın öğleden itibaren
İzmir’de bulunacağım.” der.
Telgrafı çektiği gün Yunan askerlerinin yakarak katlettiği Turgutlu’dan
Armutlu’ya geçer. Mustafa Kemal
koyu bir güneş gözlüğü taktığı için
kimse onu tanımaz. Orada bulunan bir
ihtiyar, koynundan bir resim çıkarır,
bir kaç kere önce resme, sonra Mustafa
Kemal’e bakar. Mustafa Kemal gözlüğünü çıkarınca ihtiyar daha yakına yanaşır ve daha dikkatli bakar. Birdenbire yüzünün rengi değişir, her yanı titreyerek, “Bu sensin, bu!”diye bağırır.
Sonra orada bulunanlara dönerek, haykıra haykıra “Ey ahali koşun, koşun!
Bu odur, Kemalimiz geldi!”der demez bütün halk büyük bir sevgiyle otomobile koşar ve Atatürk’ün ellerinden
öperek ona sevgilerini gösterirler.
Atatürk’ün İzmir’e gelişini Ruşen
Eşref Ünaydın şöyle anlatıyor: “Seni,
bir iki basamak merdivenle ilk katına
çıkılan, zaten sanırım o ev sadece bir
katlı idi, o evin kapısından içeri girişte, başları beyaz örtülerle sımsıkı sarılı
köy kadınları karşıladılar. ....Yedi sekiz
kadın... Gölgeler gibi çekingendirler.
Seni o dar girişte görünce, yerlere doğ4

ru eğildiler; sarılıp dizlerinden öptüler; başörtülerinin ucu ile ayaklarından
tozlar aldılar, bir ikisi o tozları gözlerine sürdüler! Ve onların gözlerinden senin ayakkabılarına yaşlar damladı. Sen
onları ağır başla selamladın. Onlar senin önünde el bağladılar, yaşlı gözlerle sana uzun uzun baktılar. Bu el bağlayışlar, bu susuşlar sana bir sonsuz minneti ve hayranlığı bin sözden ne kadar
daha iyi anlatıyordu.”
Atatürk 10 Eylül’de İzmir’e gelir,
halk büyük bir coşkuyla ve kutlamalarla Atatürk’ü karşılar. Konak alanını
hınca hınç dolduran İzmirlileri, selamlayarak kısa bir konuşma yapar. Atatürk her zaman yaptığı gibi Türk milletini bir kez daha yüceltir ve onurlandırır: “Bu başarı milletindir.” der.
Konak Meydanı’na İzmirli Türklerin büyük kurtarıcılarına armağanı
olan bir açık otomobil getirirler. Otomobilin her yanı kırmızı beyaz kur-

delelerle küçük beyaz güllerle süslenmiştir. Gül bahçesi gibi arabayı beğenerek seyreder. İzmirlilerin inceliğinden duygulanır. Fakat çiçeklerin arasındaki kuzuyu fark edince, Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’e dönerek:
“Aman! Çabuk gidin söyleyin; şu
kuzuyu kesmesinler...”
Ruşen Eşref Bey anlatır: “Aşağıya çok hızla koştum. Fakat kapını önüne varınca gördüm ki beyaz mermere
al kanlar yayılmış, vaktinde yetişemediğimi arz için başımı ve ellerimi kaldırıp yukarı sana doğru baktım. Gördüm ki balkondan çekilmişsin şimdi o
anı bir daha hatırladıkça, saldırgan ordusunu yok etmiş bir Muzaffer Başkomutanın bir kuzu kanı dökülmesine
bakamayacak derecede bir insan yüreği taşır olduğunu hasretle bir daha anıyorum.”
İzmir’in işgalinden bahsederken
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Hulki Cevizoğlu’nun yazdığı ” İşgal
ve Direniş (1919 ve Bugün) ” adlı kitabını atlamamamız lazım. Cevizoğlu kitabında şunları söylüyor: “…kitabımı
yazarken, çok ilginç bir gerçekle karşılaşmıştım. 1919’da ülkemizi işgal eden
sömürgecilerin başında ABD’yi gördüm! Oysa hiçbirimiz okul yıllarından
bu yana ABD (Amerika Birleşik Devletleri) adını duymadık! İşgalci ülkeler olarak Yunanistan, İngiltere, Fransa ve İtalya’yı biliyor, onların yaptıklarını okuyorduk. Sanki ”gizli bir el” (!)
resmî tarih kitaplarımızdan ABD adını
kazıyıp, çıkarmıştı!”
Düşman orduları Türk halkını katledip, İzmir’i yakıp yıkarken etrafa astıkları bayrakları halk zaferden sonra
Kemal Paşa’nın önüne, ayaklarının dibine serdi.
- Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü alınız! Yunan Kralı, bu evden
içeri, bizim bayrağımıza basarak girmişti. Siz lütfedin. Bu karşılıkla o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu
ev sizin evinizdir. Bu hak sizindir.
Atatürk, o yerde serili bayrağın
önünde, bulunduğu noktada kaldı.
Çevresindekilere tatlılıkla baktı:
- O, geçmişse hata etmiş. Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak
çiğnenmez. Ben onun yanlışını tekrar
edemem.
Bayrağı yerden kaldırttı, bembeyaz
mermerlere basarak içeri girdi.
29 Ekim 1922 akşamına kadar 19
gün İzmir’de kalan Mustafa Kemal
bu süre içinde yerli ve yabancı basın
mensupları ile görüştü, millete ordunun başarılarını anlatan bir beyanname yayınladı. 14 Eylül’de İzmir Belediye Meclisi’nin teklif ettiği hemşeriliği kabul etti.
“İzmir Belediye ve Yönetim Meclisleri aracılığı ile bana İzmir Hemşeriliği sanı verildiğini öğrendim. Ülkemizin Akdeniz’e karşı ışığı olan, düşman

işgalinden kurtulması için bütün ülkeyi seve seve yıllarca sıkıntılara sürüklemiş bulunan İzmir’imizin hemşerileri arasında sayılmak bana sonsuz bir
sevinç ve övünç olmuştur.
Bundan yaklaşık üç yıl önce İzmir
felaketi ile yüreği en büyük üzüntü ve
aynı zamanda en güçlü bir inanç kararlılığı ile çarpmış; başladığımız bağımsızlık savaşında bana en güçlü umutları vermiş olan yiğit Erzurum halkı da
beni hemşerileri arasına almakla ödüllendirmiş oluyordu.
Bana ulusal savaşımızın, önemli bir girişiminin başlangıcını anımsatmakta bulunan Erzurum hemşeriliğine, savaşımızın zaferini müjdeleyen
İzmir hemşeriliğini ekleyerek, değerli
bir ödül vermiş oluyorsunuz.
İzmirli hemşerilerime sevgi ve bağlılıkla teşekkürlerimi sunarım. İzmir’in
acılarını gidermek için genel görevlerimizin verdiği zorunluluktan başka
özel ve içten bir ilgi ile çalışmak, benim için bir ülkü olacaktır.
Hepinize selam ve sevgi hemşerilerim.” der.
30 Eylül 1922 akşamı Ankara’ya
döndü. Gazi’nin annesi Zübeyde Ha-

nım 15 Ocak 1923’te Karşıyaka’da ölmüştü.
27 Ocak sabahı Manisa üzerinden
Karşıyaka istasyonuna geldi. Annesinin mezarını ziyaret etti. 28 Ocak akşamı İzmir Belediyesi’nin Hükümet
Konağı’nda verdiği yemeğe katıldı.
Yemekte Atatürk’e İzmir Göztepe nüfusuna kayıtlı olduğuna dair ‘nüfus
tezkeresi’ verildi. 29 Ocak günü Latife
Hanım’la gösterişsiz bir nikâh töreni ile
evlendi. Üçüncü gelişinde ise yanında
eşi de vardı. 10 Şubat 1923 günü Edremit yolu ile tekrar İzmir’e geldi. 17 Şubat günü Türkiye İktisat Komitesi’ni
açtı. 18 Şubat 1923 günü Lozan Heyeti ile buluşmak üzere Eskişehir’e hareket etti. 4. gelişinde 27 Temmuz 1923
günü İzmir’de Göztepe’deki köşkte
misafir oldu. 2 Ağustos 1923 tarihinde
Ankara’ya döndü.
İzmir’in kurtuluşunu büyük bir sevinç ve coşkuyla anarken düşmana ilk
kurşunu sıkarak halkı cesaretlendiren
Hasan Tahsin’i ve vatanımız uğruna
canlarını düşünmeden feda eden Türk
askerlerini de büyük bir minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yerinizde rahat uyuyun kahraman Türk
askerleri bu vatanın bir karış toprağını vermektense bizler de sizler gibi canımızı veririz.
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Araç Lastiğinden Yakıt Üretildi
yel amaçlı olarak kullanılabilecek kalitede motorin ve benzin elde edildi.
Yaptığı açıklamada çalışmalarının
oldukça mütevazı bir deney ortamı
kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilgil, şunları söyledi:
Niğde Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Bilgil’in öncülüğünde yürütülen çalışmada, kullanılan malzemenin yaklaşık yüzde 35’inden endüstri-

“Buna rağmen elde edilen sonuçlar
oldukça ümit vericidir. Ülkemizde kullanılmış araç lastikleri şu an için yeteri
kadar değerlendirilemiyor ve geri dönüşümü bu anlamda yeteri kadar gerçekleştirilemiyor. Bu çalışma sonrasında, literatürde mevcut olan bir tekni-

ği oldukça basitleştirerek araç lastiklerinden mazot, benzin gibi sıvı yakıtların elde edilmesi mümkün oldu. Ayrıca yan ürün olarak endüstriyel kullanımı mümkün olan karbon karası ve metal elde edilerek ekonomiye kazandırılması mümkün hale getirildi.”
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilgil, yöntemlerinin halen geliştirilmekte olduğunu ve araçlarda kullanılmaya uygun
olmayan benzin ve motorinin araçlarda kullanılabilecek hale getirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kırık Çene Kemiğine Borlu Tedavi
Nükleer uygulamalardan savunma
sektörüne kadar birçok alanda kullanılan bor madeni, diş ve çene tedavilerinde de yeni bir umut oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş
Hekimliği Fakültesinde yapılan çalışma ile bor minerallerinin diş tedavilerinde başarı ile kullanılabileceği belirlendi. Tavşanlar üzerinde yapılan deneylerde, kırılan üst çene kemiğinin,
bor madeni kullanılınca 3 kat daha hızlı geliştiği saptandı.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Ortodonti Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Tancan Uysal, yaptıkları çalışmaların
sonunda diş tedavisinde önemli gelişmeler sağladıklarını söyledi.
Uysal, yapılan projenin tıp alanında diğer dallarda da örnek olabileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Diş dizilişindeki anormalliklerin
ve çapraz dizili dişlerin düzeltilmesi
için hastalarımızın üst çenelerini çok
fazla sıklıkla genişletiyoruz. Üst çeneyi genişlettiğimiz zaman da damağın
orta kısmında kemiğin kırılması sonucu bir boşluk oluşuyor. Vidalarla desteklediğimiz bu boşluğun yeniden kemikle dolmasını bekliyoruz. Boşluk
olan bölgede, genelde 6 ila 8 aylık bu
sürede yeni kemik ancak oluşuyor. Bizim bu süreyi kısaltıp, kemik oluşumunu nasıl hızlandırabiliriz düşüncesiyle
bor madeni kullanılan bir çalışma gerçekleştirdik.”

Türklerden Kansere Umut Olacak Buluş
“Türk malı buzul ayısı” adı verilen dünyanın donmaya dirençli fare
geliştirerek adlarını duyuran TÜBİTAK araştırmacıları, transgenik farelerin sütlerinde hücrelerin kontrolsüz bölünmesini önleyen ve özellikle kanser tedavisinde kullanılan insana ait “interferon gamma” isimli bir
protein üretti.
6

“Dünyada ikinci, Türkiye’de ise ilk
kez” başarıya ulaşılan çalışmayla kanserin yanı sıra hepatit, viral enfeksiyonlar gibi çok sayıdaki hastalığın tedavisinde kullanılan bu protein mevcut yöntemlere göre daha sağlıklı bol
ve ucuza üretilebilecek.
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Anında Biyopsi İçin Çalışıyorlar
Doç. Dr. Murat Canpolat, yaptığı açıklamada, kanser hücresi üzerine
gönderilen lazer ışığının yayılımıyla
kanser hücresinin tespitine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve geliştirdikleri
prototipi beyin tümörü olan hastalarda
denediklerini söyledi.
AÜ Tıp Fakültesinde beyin tümörü
olan 33 hastanın ameliyatına girdiklerini bildiren Doç. Dr. Canpolat, bu çalışmanın sonucunun ABD’deki Journal
of Biomedical Optics Dergisi’nin yeni
sayısında yayımlanacağını ifade etti.
Doç. Dr. Canpolat, verilerin umut verici olduğunu belirtti.

Bu sistemi yapmalarının amacının, hasta üzerinde gerçek zamanda tümörlü dokuyu görmek olduğuna
işaret eden Doç. Dr. Canpolat, şunları söyledi:
“Ona göre cerrah hastadan ya tümörlü parçaları almaya devam edecek
ya da tümörsüz dokuyu bularak duracak. Bütün mesele bu. Şimdi ne yapılıyor? Tümörlü dokular temizlenerek
patolojiye gönderiliyor. Sonuçlar ancak 20 dakika ile birkaç gün arasında
alınabiliyor.

Bu sistemin çalıştığını tam olarak gösterirsek -ki ilk sonuçlar olumlu- cerrahlar operasyon anında optik
biyopsi ile tümörü anında görebilecek.
Beyinden normal doku alma veya tümörlü doku bırakma riski azalacak.’’

Kurtuluş Savaşı Halı Sergisi Açıldı
Afyonkarahisar`da Zafer Haftası
etkinlikleri çerçevesinde “Kurtuluş Savaşı” ve “Çanakkale Savaşı” görüntülerinin yer aldığı halı sergisi açıldı.
Ahmet Aksakal tarafından işlenen
el emeği göz nuru Isparta Halı Sanat
Galerisi, Afyonkarahisarlı vatandaşların beğenisine sunuldu. Aksakal, `Çanakkale Savaşı`ndan tarihi sahneler
dokuduk. Önümüzdeki yıllarda Kurtuluş Savaşı`nı dokumayı planlıyoruz.
Şu günlerde Sivas Kongresi`ni dokuyoruz.` dedi.
Evrensel bir projelerinin de oldu-

ğunu belirten Aksakal, `Dünyamızı
Güzelleştirenler` projesiyle, 50 kadar
bilim adamının portrelerini halıya dokuyacaklarını söyledi. Albert Einstein, Marconi, Fleming, Timothy Berners Lee, James Watt, Gutenberg gibi
50 bilim adamını halıya dokuyacaklarını aktaran Aksakal, insanların bu bilim adamlarına minnet borcu olduğunu belirtti.
Sergide, Mehmet Akif Ersoy, Âşık
Veysel, Atatürk`ün Gençliğe Hitabesi,
İstiklal Marşı, Atatürk`ün Büyük Taarruz emrini verdiği Kocatepe, Çanakka-

le Savaşı, Sivas Kongresi, 250 kiloluk
mermiyi kaldıran Seyyid Onbaşı ve bilim adamlarını işlemeleri de yer alıyor.
Belediye Kültür Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sunulan sergi, 5
gün açık kalacak.

Tarımda Güneş Enerjisi Dönemi
Adana’da faaliyet gösteren bir firmanın güneş enerjisi panelinden elde
edilen elektrikle tarla sulaması projesinin hayata geçtiği bildirildi.
Korona Temiz Enerji Sistemleri
Genel Müdürü Özen Özer, yazılı açıklamasında, güneş ve rüzgârdan elde
edilen temiz enerjinin kullanımının
Avrupa ülkelerinde yaygın olduğunu

söyledi. Türkiye’de de bu konuda çalışmalar yapıldığını, özellikle rüzgâr
enerjisi üretimi konusunda farklı bölgelerde ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Özer, kendilerinin de firma olarak güneş ışınlarından elde edilen elektrikle tarlaların çok düşük maliyetle sulanmasını sağlayacak sistem
geliştirdiklerini ifade etti.
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15 MAYIS 1919

İZMİR’İN İŞGALİ
Günümüzde esir, bağımlı olmak demek zincire vurulmak, zindana atılmak demek değildir. Ekonomik anlamda, kültür, dil ve eğitim anlamında bağımlı olmak demek esir
olmak demektir. Bu ulusun kararını, gene bu ulusun genç nesli belirleyecektir.
Salih ZEYHAN

salih.zeyhan@vatanbir.org

İzmir’in İşgalini Hazırlayan Gelişmeler

lanmış ve Anadolu’nun bazı kesimleri
işgal edilmiştir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti yönetiminde söz sahibi olduğu tarihte (23 Temmuz 1908) hasta
adam, asla derman bulamayacağı bir
hastalığa zaten yakalanmıştı. Yürütülen kötü ve dışa bağımlı politikalar nedeniyle, altı yüz yıllık Osmanlı Devleti sadece on yıl içerisinde asla geri dönülemeyecek bir noktaya getirilmiş,
Birinci Cihan Harbine Almanların tarafında girilmiş ve onlarla birlikte yenik sayılmıştır. Osmanlı Devleti bir oldubitti ile imzalattırılan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri gereği batılı
devletler tarafından parçalanmaya baş-

İzmir İşgalini Hazırlayan
Sebepler

1.
2.
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Mütareke hükümlerine dayanarak
hareket eden İtilâf Devletleri 1 Kasım
1918 tarihinden itibaren Musul, İskenderun, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile memleketin çeşitli yerlerine, antlaşmanın yedinci maddesine göre -ki,
İtilâf Devletleri güvenliklerini tehdit
eden bir problemle karşılaştıkları takdirde istedikleri yerleri işgal edebilecektir görüşünden hareketle- asker çıkardılar. İtilâf Devletleri, Paris Barış Konferansı’nda, Batı Anadolu’nun

Yunanistan’a verilmesini kararlaştırmışlardı. (12 Ocak 1919)1 İtilaf devletlerinin bu kararı almaktaki amacını önceki yıllara götürmek mümkündür. Birinci Dünya Harbinde tarafsızlığını ilan eden Yunanistan’ı kendi taraflarına çekebilmek için böyle bir
plan gütmüşlerdir. Yunanistan’ın “Megali İdea”sı2 (Büyük Yunanistan Fikri) doğrultusunda onlara Batı Anadolu topraklarını vaat etmişlerdir. Buradan da anlaşılması gerekir ki, İstiklal
Harbinde bizim karşımızda Yunanlılar
da bulunuyordu fakat Yunanistan’ı karşımıza diken batı devletleridir. Biz Yunanistan ile değil batı ile savaştık. Çanakkale Savaşı’nda karşı cephede Anzaklar olduğu halde onlarla değil on-

Mondros Mütarekesi hakkında geniş bilgi için bk. Gn.Kur. ATASE Başkanlığı, Türk İstiklal Harbi, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, c.I, Ankara 1992.
Megali İdea, Yunancada “büyük fikir”, “büyük ülkü” anlamındadır. Bu deyim bizdeki bir çok araştırmada “megalo idea” şeklinde ve yanlış olarak kullanılmaktadır; çünkü Yunanca dil bilgisi kurallarına göre megali şeklinde okunmaktadır.
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ları oralara getiren ülkelerle savaştığımız gibi. Yunanistan’ı karşımıza diken de gene aynı İtilaf Devletleridir.
Ayrıca İngiltere Batı Anadolu’yu İtalyanların elinde görmektense, kolaylıkla müdahale edip yönlendirebildikleri Yunanistan’ın kontrolünde olmasını
tercih etmiştir. Böylelikle İzmir’in Yunanistan tarafından işgal edilmesine ve
Türklerin işgalden 12 saat önce haberdar edilmelerine karar verilmiştir.3
Yunanistan’ın İzmir’e Asker Çıkarması
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri donanması İzmir limanına geldi. Donanma bölgede yaşayan Rumlar tarafından
büyük sevinçlerle karşılandı. Rumlar
taşkınlıklarını giderek artırıyorlar ve
Türklerin sabrını taşırmak ve bölgede
karışıklıklara sebebiyet vermek amacını taşıyorlardı. Ayrıca bu karışıklıklar kullanılarak bölgede güvenliğin olmadığı sözleri çıkartılacak ve güvenliği sağlamak için Batı Anadolu’nun Yunanistan kontrolüne verilmesi sağlanacaktı.
Paris Barış Konferansında Venizelos, Yunanistan’ın istekleri için 18
Nisan 1919 tarihli muhtırasında şu ilginç sözleri kullanmaktadır. “...Selânik
kapılarına beş mil mesafede asayişi sağlayamayan Yunanistan’ın Batı
Anadolu’da barış ve güvenlik sağlamakla görevlendirilmesini anlayamıyorum!”4
14 Mayıs 1919 tarihinde Üç Büyükler işgal olayının Amiral Galthorpe
tarafından yürütülmesi konusunda birleştiler. İzmir’in Yunanlılar tarafından
işgal edilmesinin gerekçesi ise şöyle açıklanıyordu: “Türklerin Rumlara
karşı yaptıkları zulümler(!), İtalya’nın
İzmir’i işgal etmek istemeleri”5 Birinci gerekçe açıkça görüldüğü üzere uydurma olup, bu görüş Lloyd George tarafından ortaya atılmış ve Avrupa ka3.
4.
5.

muoyuna da yayılmıştı. İkinci gerekçede ise Türk zulmünde İtalyan parmağı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanında
Batı Anadolu ve Trakya’daki Ortodoks
papazlar yerli Rumlardan topladıkları imzaları barış konferansına göndererek Yunanistan’a bağlanmak istediklerini açıklıyorlardı. Bütün bunları kışkırtan ve destekleyen ise, İstanbul’da
bulunan Fener Ortodoks Patrikhanesi idi. 15 Mayıs 1919 günü İzmir Yunanistan tarafından işgal edilmiş oldu.
Türklerin İzmir İşgaline
Gösterdikleri Tepkiler
Bilindiği üzere İzmir’in işgali ile
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a
hareketi bir birine yakın tarihlere rastlamaktadır. İşgal ile birlikte Türk halkının işgallere direnme ruhu harekete
geçmiştir. Bununla ilgili işgaller protesto edilmiş yurdun birçok yerinde
toplantılar, mitingler, protesto gösterileri düzenlenmiştir. İzmir işgaline İstanbul Hükümeti tarafından İngiltere
Devletine aşırı güvenildiği için pek ihtimal verilmiyordu. Oysa yayın organları bu gelişmeyi çok öncelerden irdelemeye başlamış ve yayınlarında da

milleti uyandırmak için çaba sarf etmişlerdir. Bununla birlikte işgalden üç
dört ay öncesine kadar İzmir Vali ve
Kumandanı bulunan (Sakallı) Nurettin
Paşa, muhtemel işgal hadisesine karşı
halkı uyanık tutmaya çalışıyordu. Nitekim Nurettin Paşa, Türkleri örgütlemesinden dolayı İzmir Rum Metropoliti
Hrisostomos tarafından Müttefik İşgal
Kuvvetleri Komutanlığına şikâyet de
edilmişti. Bunun üzerine İngilizler, Osmanlı Hükümetine Nurettin Paşa’nın
görevden alınması yolunda baskı yaptılar. Nurettin Paşa görevden alınarak;
kolordu komutanlığına Ali Nadir Paşa,
valiliğe de Kambur İzzet Bey getirildi. Bu olaylar karşılığında oluşturulan
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti bir bildiri
yayınlamıştır. Bildiride aşağıdaki metinler yer almaktadır;
“EY BEDBAHT TÜRK!...
Wilson prensipleri unvan-ı insaniyet kârânesi altında senin hakkın gasb
ve namusun hetk ediliyor. (Elden gidiyor.) Buralarda Rum’un çok olduğu
ve Türklerin Yunan ilhakını memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Ve bunun
neticesi olarak güzel memleketin Yunana verildi. Şimdi Sana Soruyoruz?...

Sina Akşin, “Paris Barış Konferansının Yunanlıları İzmir’e Çıkarma Kararı”, Üçüncü Askerî Tarih Semineri Bildirileri, s. 174–188.
Zekeriya Türkmen, Belgelerle Yunan Mezalimi, Ankara 2000, s. 4.
Sina Akşin, “Paris Barış Konferansının Yunanlıları İzmir’e Çıkarma Kararı”, Üçüncü Askerî Tarih Semineri Bildirileri, s. 174–188.
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Sonuç
Sonuç olarak tüm bu hadiseler
olurken, ülkenin birçok yerinde toplantılar yapılıyordu. Türk halkı bir araya
getirilmeye çabalanıyor, milli mücadele ateşi yakılmaya çalışılıyordu. Türk
milleti direnmesini bilen bir halktır ve
bu direncini İstiklal Harbini kazanarak,
ülkesini kurtararak göstermiştir. Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık hareketi ve devrimler
ile çağdaş bir medeniyet olma yolunda büyük adımlar atılmıştır. Bu devrim ve inkılâpların birçoğu gerçekleştirilmiştir.

Rum senden daha mı çoktur?...Yunan
hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster... Tekmil kardeşlerin
maşatlıktadır. Oraya yüz binlerle toplan. Ve kahir ekseriyetini orada bütün
dünyaya göster. İlân ve ispat et... Burada zengin, fakir, âlim, cahil yok; fakat Yunan hâkimiyetini istemeyen bir
kitle-i kahire vardır. Bu sana düşen
en büyük vazifedir. Geri kalma! Hüsran ve nekbet fayda vermez! Binlerle,
yüz binlerle maşatlığa koş. Ve Hey’et-i
Milliyenin emrine itaat et!
İlhak-ı Red Hey’et-i Milliyesi”6
Burada toplanan binlerce insanın
amacı İzmir halkının İşgale o kadarda
sevinmediğini göstermektir. Türk halkı
aksine Rum halkı ise işgale seviniyor
deniz kenarında bandolar Yunan marşları çalıyorlardı.

6.
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Düşmana Sıkılan İlk Kurşun
Hasan Tahsin, gerçek adı Osman
Nevres Türk İstihbarat görevlisidir. 15
Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmeye başlayan Yunan askerlerine silahını çekip ilk ateş eden kişi olarak bilinir. Yunanlılara ilk kurşun sıkan kişi
Hasan Tahsin’dir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu buna alternatif bir fikir ortaya sunulmuş ve belgeler gösterilmiştir. Hasan Tahsin Yunan
ordusu önündeki bayraktarını başından
vurmuştur. Aynı gün Yunanlılar tarafından öldürülür. Bazı kaynaklara göre
düşman işgaline ilk kurşun sıkan kişinin Hasan Tahsin olmadığı 11 Aralık
1918 tarihinde Dörtyol’u işgal etmeye başlayan Fransızlara karşı 19 Aralık
1918 tarihinde Mehmet Çavuş (Mehmet KARA) tarafından atıldığı ortaya
çıkmıştır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi Hatay’a bağlı Karakese Beldesi Belediyesi Resmi İnternet sitesine bakılabilir.

Türk gencine düşen başlıca görevler, bu devrim ve inkılâplarına sahip çıkmak ve tarihin tekrar etmesine,
yurdun parçalanma seviyesine gelmesine engel olmaktır. Ulus olarak pek
de hoş günler geçirmediğimiz bu dönemlerde bilinmelidir ki tehlike gene
aynı tehlikedir. Yukarıda bahsedilen işgal hadisesi yaklaşık bir yüzyıl öncesine tekabül etmektedir. Belki şartlar ve
imkânlar değişmiştir ama düşman değişmemiştir. Kendi kültüründen, kendi dili ve medeniyetinden başka kültür,
dil ve medeniyet üstünlüğünü tanımayan ve sahip olduğu bu değerlerle başka halkları değiştirmek isteyen emperyalizmdir. Temel ilke, Türkiye ulusunun haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu da ancak tam bağımsızlık ile mümkündür. Günümüzde
esir, bağımlı olmak demek zincire vurulmak, zindana atılmak demek değildir. Ekonomik anlamda, kültür, dil ve
eğitim anlamında bağımlı olmak demek esir olmak demektir. Bu ulusun
kararını, gene bu ulusun genç nesli belirleyecektir.
Bir devr-i şeamet yine çiğnendi
yeminler
Çiğnendi yazık milletin ümmid-i
bülendi
Kanun diye topraklara serildi cebinler
Kanun diye, kanun diye kanun
tepelendi
Tevfik Fikret

M. Murat Hatipoğlu, Türk Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821–1922), Ankara 1988, s.88 Dipnot: 36; Zekeriya Türkmen, aynı eser, s. 6.
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KOCATEPE’DEN İZMİR’E
Sivas Kongresi Hazırlıkları
Efendiler, Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek
ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha
Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar
devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var
ki, yine her tarafta olumsuz ve aleyhte propagandalar
ve özellikle İstanbul Hükûmeti’nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu.
Bazı yerlerden hem temsilci seçmiyorlar hem de
maneviyat kıracak ve herkesi ümitsizliğe düşürecek
cevaplar veriyorlardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!
Afyonkarahisar - Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asıl muharebe birliklerini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin
fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz.
Sahibimiz olan büyük Türk Milleti, istikbalinden emin
olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı, yakından müşahede ve takip
ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine vasıta olmak görevimi durmadan ve sürekli bir şekilde yerine getireceğim.
Başkumandanlığa tekliflerde bulunulmasını cephe
kumandanlığına emrettim.
Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverliğini, birbirleriyle yarışırcasına göstermeye
devam eylemesini talep ederim.
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Başkumandan Mustafa Kemal
1 Eylül 1338 (1922)

Örnek olarak, 20’nci Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey’in İstanbul’dan gelen
bilgileri içine alan Ağustos 1919 tarihli şifresinde, şu
maddeler dikkate değer görüldü:
1.

2.

İstanbul temsilci göndermiyor. Oradaki işleri uygun bulmakla birlikte, cür’etli bir duruma girmeyi de istemiyor.
İstanbul’dan temsilci göndermek imkânsızdır.
Gönderilmek istenen kimseler, orada verimli, başarılı iş göreceklerine emin olmadıklarından dolayı, boşuna masraf etmemek ve yolculuk sıkıntılarına katlanmamak için hareket etmiyorlar. (Bilindiği üzere, bazı kimseleri özel birer mektupla da
davet etmiştik.)

Biz, her yerden temsilci seçtirmek ve göndertmekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken, öte yandan kongrenin toplanması için en güvenli bir yer olarak seçtiğimiz Sivas’ta da bir telâş ve heyecan başladı.
Efendiler, burada, sırası gelmişken arz edeyim ki,
ben Sivas’ı gerçekten de her bakımdan güvenli bir yer
saymış olmakla birlikte, daha Amasya’da iken Sivas’a
gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından her
türlü askeri tedbir ve tertipleri aldırmayı da ihtiyatlı olmanın gereği saymıştım.
http://www.atam.gov.tr/index.
php?Page=Nutuk&IcerikNo=60
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19 Eylül kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak uğrunda
üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek canını ortaya koyduğu yüce görevden “gazilik” onuruyla yüceltilen gazilerimizin günüdür.

Gazi Mehmet:

HAYATA OLAN SEVGİM, İNANCIM HİÇ BİTMEDİ

DAHA DA AZİMLİ VE KARARLIYIM

Söyleşiyi gerçekleştiren: Meral ÖZCAN
meral.ozcan@vatanbir.org

V

atanBir. Mehmet
Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Mehmet Laçin: 1980 Şanlıurfa
doğumluyum. Ben okuyamadım. Nedeni de, köyde korucularla teröristler
çatışma halindeydiler. Köyü öğretmenler terk etti. İki yıl okullumuz kapalı kaldı. Ben de bu yüzden terk ederek
gurbete çıktım.16 yaşında Kıbrıs’a gittim. Oradan Bodrum’a geçip turizmle uğraştım. Daha sonra askere gittim.
İzmir’de askerliğimin bitmesine dört
ay kala trafik kazası geçirdim. Omuriliğim zarar gördü. Daha sonra Ege
Üniversitesinde yattım. Gata’da tedavi gördüm. Daha sonra Rehabitilasyon
Merkezinde tedavi gördüm.
VatanBir: Kazadan sonra zor
günler yaşadınız? Sakıncası yoksa
12

bu günlerden bahsedebilir misiniz?
M.L.: Rehabitilasyon merkezi benim hayatımın dönüm noktası oldu.
Ben burada üç aya yattıktan sonra hava
değişime gittim. Tekrar buraya geldim.
Babam ve arkadaşlarım basketbol için
ısrar etti. Ve her seferisinde ben hayır
dedim. Bir gün arkadaşlarımı antrenmanda seyrettim. Ortamları çok hoşuma gitti. Bu nedenle spor hayatına başlamış oldum.
VatanBir. Spora başladıktan sonra sizde ne gibi değişiklikler oldu?
M.L.. Kazadan sonra hayatımın
bittiğini düşünmüştüm. Evlenemeyeceğimi, araba kullanamayacağımı ve
en önemlisi evlat sahibi olmayacağımı düşünmüştüm. Tenise ve basketbola başladıktan sonra bu yapamayacağı-

mı zannettiğim şeyleri bir bir yapmaya başladım. Araba sürebiliyorum. En
önemlisi kendim biniyor ve iniyorum.
Ama tek engeller merdivenler. Sandalyeye mahkûm oldum diye hayatın güzelliklerinden geri kalacağım anlamına gelmez.
VatanBir. Siz tenisle de ilgilendiniz ve bu dalda da çok başarılı oldunuz. Tenise ne zaman başladınız? Ve
halen devam ediyor musunuz?
M.L.: 2005 yılında Selahattin Alptekin hocamızla tenise başladım. Tenis de 4 altın madalya, 3 tane gümüş, 2
tane bronz madalya aldım. Milli takım
kamplarına katıldım. Ama yurt dışlarına çıkamadım. Federasyonun belirlediği miktar sayısından dolayı katılamadım. Tenis de bir ara oyuncu sayısı 36 çıkmıştı. Hocamız milli takımda
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engelli tenis hocalığını bıraktıktan sonra, maalesef bu sayı
8 oldu.
VatanBir: Tenis oynarken neler
yaşadınız? Başka neler yapmak istiyorsunuz?
M.L.: Hocamız sayesinde kendimize geldik. Başaramayacağımızı zannettiğimiz yaşam kalitesini, hocamız

Ortopedi bölümüne indim ve orada
16 gün yattım. Sağ topukta bası yarası açıldı. İzmir’de bana bacağınız kesilecek dediler. Ben de olacaksa Gata’da
olsun dedim. Orada tedavi sonunda bacağım iyileşti. Gelen gidene soruyordum ne zaman iyileşip yürüyeceğim
diye, bana kaçamak cevap veriyorlardı. Daha sonra gerçeği öğrendim.
Ben kazadan önce çok hareketli,
eğlenceli yerimde duramayan ve güzel
işi ve maddi açıdan çok iyi olan birisiydim. Böyle hareketli yaşamdan sonra, sakin bir yaşantıya dönmek çok zor
oldu. Ama benim hayata olan sevgim,
inancım hiç bitmedi. Daha da azimli ve
kararlıyım. Bu şekilde denize, hamama

kabıyı, kıyafeti nasıl giymemizi, duşu
nasıl alacağımızı burada öğrendim. En
önemlisi, arabayı nasıl bineceğimi burada öğrendim. 2005 yılından beri yalnız yaşamaya başladım. Çamaşırlarımı elimde yıkamasını bile yaptım. Yeri
geldi yataktan düştüm. Basketbola başlamadan önce sandalyeden düştüğüm
zaman, ya da düşeceğimi hayal ettiğim
zamanlar yüreğim ağzıma geliyordu.
Hayata sımsıkı sarılmasını, ayakta durmasını burada öğrendim.
Benim için en önemlisi, bacağı olmayan birisini bakınca, keşke bacağım
olmasaydı da, ben de böyle sandalyede olmasaydım diye düşünmeden edemezsiniz. Şunu söylemek istiyorum.
Burada herkes birbirini kovalıyor. Tedrapileji olan arkadaşlar, porupilejyi,
anpute olan arkadaşlar var. Herkes burada birbiri gibi olmak istiyor. Çünkü
herkesin ayrıcalıklı özellikleri var.
VatanBir: Basketbol oynarken
duygularınız nelerdir?

sayesinde yakaladık. Tenis sayesinde
çok güzel insanlarla tanıştık. Düşünsenize, diğer tenisçi olan arkadaşım İbrahim Şırnak dağlarından, ben Urfa’nın
bağrından kopup gelen iki milli tenisçi
olduk. Ve bu mümkün olmayan bir şey
gibi geliyor. Biz bunu başardık. Ben
tenise gönül verdim. O yüzden açıktan
liseyi bitirip. Tenis antrenörlük belgesini almak, masa hakemliği yapmak istiyorum. Şu an okuluma devam ediyorum. Bu amacıma ulaşmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum.
VatanBir: Tenis ve basketbol hayatınıza girmeseydi, olumsuz yönde
neler olurdu?
M.L.: Bizim takım bir aile gibidir.
Sporumuzu yapıyoruz ve Türkiye’nin
her yerini bir arda gezip, vatanımızı
daha iyi tanıyoruz ve çok da hoş vakit
geçiriyoruz. Şunu sizinle paylaşmadan
geçemeyeceğim.
Onatlı gün arestisi bölümde yattım.

giriyor her ortamda bulunuyorum.
VatanBir: Siz zoru başaranlardansınız. Aileniz, arkadaşlarınız sizi
yalnız bırakmamışlar. Bu da çok
önemli bir faktör.
M.L: Ailemden, arkadaşlarımdan
çok destek gördüm. Kazadan sonra hayattan zevk alamıyordum. Babam bu
konuda yönlendirdi ‘ Bak aşağıda spor
yapıyorlar, basketbol oynuyorlar’’ diye
teşvik etti. Bu sözler sayesinde spora
başladım.
VatanBir: Rehabitilasyon merkezi sizin ve birçok gazinin ikinci
evi. Burası hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz?
M.L.: Burası Ortadoğu’da tek.
Dünyada üçüncü sırada yer aldı. Burada her şey var. Biz gazilere iyi bakıyorlar ve kazadan sonra ki yaşantımızı
kolaylaştırmak için, sil baştan her şeyi
yapmamızı öğretiyorlar. Çorabı, ayak-

M.L::Basketbol, oynarken bırakın
düşmeyi tekerlekli sandalyeyle beraber
taklalar atıp, düşüp tekrar oyuna devam ediyoruz. Azmin ve öğretimin gücüdür bu. Taklalar bana acı veriyorsa
da attığım sayılar da mutluluk veriyor.
Kurtardığım sayılar, rakibe karşı savunmalar bana haz veriyor. Sahada olduğum sürece, kendimi çok özgür hissediyorum. Bunları yapabileceğim aklıma bile gelmezken, ben bu gün bunları yapıyorum. Yeri gelir benden imza
istedikleri zaman işte o an unutulmaz.
VatanBir: Buraya iki yıldır sizleri görmek için gelip gidiyorum. Burada yapılanları baktıkça hayran
kalmamak mümkün değil. Sizlerle ilgilenmeleri çok güzel. Her taraf
yemyeşil. Sizlerin rahat hareket edebilmeniz için yolları ve mekânları
ona göre düzenlenmiş.
M.L: Evet, çok doğru..
VatanBir: Mehmet Bey bizimle
bu güzel duyguları paylaştığınız için
size çok teşekkür ederim.
13
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DİLİMİZİN YENİ İNCİLERİ
Önder SAATÇİ

onder.saatci@vatanbir.org

T

ürkçemizdeki
şu
iki deyim nedense
beni hep güldürür:
yaka paça (götür-), karga tulumba (götür-). Bunlardan ilkini duyduğumda, gözümün önünde, zorla bir yerden çıkarılmak istenen
ama buna direnen birinin çaresizliği canlanır. Adam, ne kadar söylense de lâf anlatmaya kalksa da dinleyeni yoktur; İkincisinde de kiminin kolundan kiminin bacağından
tutup götürdüğü bir kişinin çırpınışı gözümün önüne geliverir. Gerçi,
düşene gülen, başkalarının zayıf-

lıklarıyla eğlenenlerden değilim;
ama nedense bunları her duyduğumda makaraları koyuveriyorum işte... Kim bilir, gülüşüm belki bu iki deyimin canlandırma gücündendir veya atalarımızın, buna
benzer durumlardaki üretkenliğinden.
Evet, neden olmasın. Bakın,
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işte buldum neden güldüğümü. Hem
son zamanlarda da bir sürü deyim üretmedik mi milletçe... Şöyle bir düşünün
bakalım: 80’li yıllarda her köşe başında bir kulübe bulunur, içine girip telefon açardık sevdiklerimize. Epeyce de
konuşurduk. Ama aksilik bu ya, bazen
jeton yuvada takılır, aşağıya inip devreyi tamamlamadığından iletişim kurulamazdı. Bu arızalar her gün olur da
Türk milleti durur mu? Vatandaş, ilk
fırsatta, karşılaştığı dostuna bir espri patlatır, o da espriyi anlayamazsa
işte bir deyim oracıkta çıkıverir meydana: Jeton düşmedi. Peki, jeton neden düşmez insanda? Neden
bazıları anlatılmak istenenleri şipşak anlayamaz? O kişiler
çok mu saf, yoksa geri zekâlılar
mı? Yok canım,
jeton köşeli de
ondan.
Çok şükür ki
artık hayat şartları gelişti, hepimiz şehirli olduk. Her
adımda bir hastane herkesin hizmetinde. Başımız ağrır, gideriz; karnımıza
bir sancı girer, koşarız. Allah düşürmesin ama eksikliğini de aratmasın. Olup
olup gidiyoruz işte. Hem biliyor musunuz, son zamanlarda artık ilaç yazdırmaya da gider olduk. “Şuraya bir kalsiyum sandoz, iki aspirin birkaç kutu
da ağrı kesici yazıversene kardeşim”…

Görüyorsunuz ya, doktorlarla pek
samimiyiz. O derece ki artık onların ağzıyla da konuşuyoruz. Kırk
yıllık kuş palazını unuttuk, şimdi artık difteri var. Eskiden bazıları verem olur buna da ince hastalık derdik, şimdi artık tüberküloza yakalanıyor insanlar. Hem basur
da ne demek canım, çok ayıp. Hiç
öyle denir mi, hele basur memesi,
zinhar ağza alınmamalı(!) hemoroid diyeceksiniz. Kalp hastalıkları
da artık eskisi gibi alıp götürmüyor
insanları birdenbire. Doktorlarımız
pek maharetli evelallah, yatırıveriyorlar bir masaya adamı, bacağındaki damarı kalbe takıp yeni bir hayata kavuşturuyorlar, sağ olsunlar.
Anlayacağınız baypas olup çıkıveriyoruz hastaneden. Artık yeni hayatımızda da kestirmeden gitmek,
atlatmak gibi deyimlere ne hacet.
Babamızdan para koparamadık mı,
sağ olsun annelerimiz zuladan birkaç kuruş çıkarıp tutuşturuverirler
elimize. İşte babalar da oldu baypas.
Hani demin dedim ya şehirli olduk diye. Şehirliliğin bir göstergesi de gazeteleri yakından takip etmek. Hele öyle gazetelerimiz var
ki resimli boyalı sayfalarından başını kaldırıp da yazılarını okumaya sıra gelmez. Arka sayfadaki güzellere de sevabına bir göz attıktan
sonra, köşelerden birini dönmüş
mü desem, kapmış mı desem, her
neyse, bir yazarın satırlarını oku-
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maya başlarız, her nasılsa. Yazarımız, ideolojilerin havada uçuştuğu yetmişli yıllarda sıkı militanmış. 12 Eylül’de içeriye de girmiş.
Sonra çıkınca bakmış ki o eski havalar yok artık. Yaş kemale ermiş.
Beyimizde tahsil de var. Ne yapsın, hayatında yeni bir sayfa açıp
basın plazalarından birinde bir köşeye oturuvermiş. Patron tokmağa
vuruyor bizimkisi de hıh diyor, geçinip gidiyor işte… Sayfaları biraz
daha karıştırıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki Türkiye’nin dağ gibi
sorunları var. Siyasetçiler, bunları çözme hususunda bir türlü ortak
paydada birleşemiyor, aciz kalıyorlar; ancak bazı itirazlarla, muhalefet şerhleriyle tarihe not düşüyorlar
işte, ne yapsınlar…
Gazete okuyanlar tabi televizyon da seyrediyorlar. Hem ondan
da fazla. Eskiden biricik TRT’miz
vardı, şimdiyse bir sürü kanalımız var artık. Kimine şifre yüzünden ulaşılamasa da birçoğu evimize dünyayı getiriyor neme lâzım.
Heyecanlı heyecanlı diziler, bilgiye dayalı olmasa da şansa dayanan
yarışmalar, çığlıklarla süslenmiş,
zihnimizi yormayalım diye içine
yorum da katılmış, biraz da kanla
boyanmış haber bültenleri hayatın
gerçeklerini, dünyayı evimizin içine getiriyor, ne güzel işte(!)… Sonra, güzellik yarışmalarında birinciliği tescillenmiş fıstık gibi sunucular, hostesler hep akşam eğlencelerimizin neferleri. Arı gibi çalışıyorlar bizleri her akşam neşelendirmek için(!). İyi de para kırıyorlarmış ya. E, helal olsun canım, onun
da lâfı mı olur şimdi(!)
Dedim ya, televizyon vazgeçilmezimiz artık. Film de müzik de maç da onda. Hele bir derbi maçı olsun da o zaman seyreyle
sen gümbürtüyü. Zaten daha maç
oynanmadan bir hafta evvel başlar

iki tarafın yöneticileri, amigo yazarları atışmaya. Maç günü de nihayet gelmiştir. Sahada oyuncular, tribünde taraftar ve yöneticiler, evdeki televizyonlarımızın başında da bizler ve bazı
yorumcu dostlar yerlerimizi alır, maçı
izlemeye koyuluruz. Sonra maç biter,
oyuncular sarmaş dolaş olur, bizlerse
milletçe başlarız kavgaya, münakaşaya
(!). Bazen de öyle olur ki yorumu beğenilmeyen veya bir tarafları rahatsız
eden bir yorumcu kolundan, bacağından kurşunlanıverir, böylece direkten
dönmüş olur. Yoksa tahtalı köyü boylayacaktır maazallah. Bu arada, dünyada futboldan başka spor dalları da
bulunduğunu yine bazı televizyon kanallarından öğreniyoruz. Hani şu dört
yılda bir yapılan ve her seferinde düzenleme hakkı için müracaat ettiğimiz
ama bir türlü muradımıza eremediğimiz, bu hususta kapı aşındırmayı da
elden hiç bırakmadığımız Olimpiyatlar
da olmasa atletizm denen sporun varlığından haberdar olamayacağız. Hem
bilir misiniz, sıradan bir futbol maçına sıkı bir 100 metre veya çekişmeli
bir 1500 metre yarışını asla değişmem.
Ya o uzun mesafe koşularına ne demeli… Adamlar öyle atletler yetiştirmişler ki 10000 metrenin sonuna gelmiş,
son iki yüz metreyi de bir ceylan hızıyla koşarak ipi göğüslüyor. Arkasından gelenlerse yarışa devam ediyorlar.
Koşucu diğerlerine yarışta, dünya da
bize Olimpiyat düzenlemesi konusunda tur bindiriyor. Biz de o atletlere bakıp daha kırk fırın ekmek yememiz
gerek diye düşünüyoruz
Futbol kadar, hayatımızın bir başka vazgeçilmezi de şu bankalar. Ne güzel(!) de hizmetler sunuyorlar baksanıza. Onların sayesinde hayat amma
kolaylaştı(!). Cebimizdeki kredi kartı musluğunun akar tarafı onlarda ama
ne gam. Bankalar sayesinde alışveriş
bir lüks olmaktan çıkıp eğlence halini
almadı mı(!)? E helâl olsun bankacılara(!) Hem sonra, adamlar bize kredi
de açıyorlar. O derece de alıştık ki mis-

li misli kredi faizleri ödemeye, artık hayatımızın tuzu biberi. Hem
bazen öyle oluyor ki bize yanaşmak, bizimle iletişim kurmak isteyenlere biz de kredi açıyoruz. Sonra bir yamuğunu görüp, sen kredini doldurdun kardeşim, haydi
sana eyvallah, deyip kıçına basıyoruz tekmeyi.
Evet, dostlar, her ne kadar güldükse de ağlanacak halimize,
yine de bir ümit ışığı var bu Türkçede. Baksanıza hâlâ deyim üretip
duruyoruz işte. Bu kadar gevezelik de yetişir hepimize. Haydi, kalın neşe içinde.
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DİL BAYRAMI VE ANA DİLDE EĞİTİM
TALEPLERİ
Cengiz Kocakaplan

Eğitimci, Türk Eğitim Sen Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

B

ilindiği üzere 26 Eylül Türkiye’ de Türk
Dil Bayramı olarak
kutlanmaktadır. Bir milletin en belirgin özelliği dildir. Çünkü dil milletin
yaşamasının asıl unsuru, can damarıdır. Milletlerin ömrü dillerinin ömrü
kadardır. Sonsuza kadar yaşamak isteyen milletler, dillerini de sonsuza kadar korumak zorundadırlar. Milletleri var eden kültürünün, nesiller boyunca yaşatılmasının tek aracı dildir. Dil,
bir milletin; ekonomik, siyasal, kültürel bağımsızlığının ve dünyadaki onurlu yerini korumasının bir parçasıdır.
Dil de bayrak gibi bağımsızlık sembolüdür ki bunu iyi anlayan Karamanoğlu Mehmet Bey 1277’ de Türkçeyi her
alanda kullanır kılmıştır.
Ulu önder Atatürk, dili millet olmanın en başta gelen öğesi olarak değerlendirmiş, milli duygu, düşünce ve
yönelişin, milli benlik ve bilincin dile
bağlı olduğunu vurgulamıştır. “ Türk
Milletinin dili Türkçedir. Türk dili
dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her
Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk
milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü
Türk Milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısacası bugün
kendi milliyetini yapan her şeyini dili
sayesinde korunduğunu görüyor. Türk
dili, Türk Milletinin kalbidir, zihnidir.”
Sözleri Atatürk’ ün dile verdiği önemi
ve Türk Dilini, Türklüğün en temel taşlarından ve en büyük zenginliklerinden
biri olarak algıladığını ortaya koymaktadır.
16

Büyük Türk Milleti; Türk Ülkesi senin tarihi vatanın, Türk Dili senin manevi vatanındır. Yurdunun Türk
Yurdu olduğunu gösteren iki işaret var;
biri Türk Bayrağı öteki ise Türk Dilidir. İşte bunun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk, dilimizi korumayı vatan
ve istiklali korumakla bir tutuyordu.
Nitekim Anayasamızda: “ Türk Devleti, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez
bir bütündür. Dili Türkçedir.” denmiştir. Unutulmamalıdır ki dilsiz edebiyat,
edebiyatsız millet, medeniyet olmaz.
Bu bakımdan dil bizim varlık sebebimizdir. Biz kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşuruz.
T.C Devletinin kurucusu Mustafa
Kemal ATATÜRK Türk Milletini: “Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı cevherin damarlarıdır. “sözüyle bir cevher olarak görmüş ve ilan
etmiştir. Yıllardır ısıtılıp ısıtılıp önümüze konan, çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler tarafından dile getirilen Türkçeden başka “ana dilde eğitim” talepleri bu gün
başka bir boyut kazanmış, demokratik
açılım gibi büyülü fakat bir o kadar da
şeytansı planlarla önümüze gelmiştir.
İşte bu planlarla bu cevherin parçalanması, yok olması, anlamsızlaşması hedeflenmektedir.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de
“Heyecan ve hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya
GÖKALP’tir” diyerek hak ettiği yere
çıkarttığı Diyarbakırlı büyük fikir adamı Ziya GÖKALP dizelerinde dildeki
ayrışmanın getireceği tehlikelere şöyle

dikkat çekiyor:
Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize.
Yine farklı dil arayışlarında bulunanlara tokat, Türk Milletine de ders
gibi dizeleri ise şöyle:
Tûran’ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var.
Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.
Dil birliğini sağlayamaz, ülkemizde farklı dil arayışları peşine düşersek
ne hale düşeceğimizi ise çok net ortaya
koyuyor Ziya GÖKALP.

Türklüğün vicdânı bir,
Dîni bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisânı bir.
Bu anlamda kutlayacağımız 26
Eylül Dil bayramı, başta Türk Diline
emek verenler olmak üzere, Tüm Milletimize kutlu olmasını diler, Bayramın Türkçe düşünmeye, Türkçe konuşmaya, Türkçe yazmaya, ümitlerimizin Türkçe olmasına vesile olmasını diliyorum. Türk Milletini Mehmet
Akif Ersoy’un şu dizeleriyle baş başa
bırakıyorum.
Bir baksana: gökler uyanık, yer
uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır
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Türkistan’da Bir Kültür Hareketi
Olarak “Ceditçilik”

Yenileşme

Fuat Uçar

T

ürkistan Coğrafyası’nı
ve Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri’nin kültürel hareketlerini ve kültürel yapısını incelerken, milli hareket niteliği kazanmış Ceditçilik ve Türkçülük gibi
fikir hareketlerinin tarihsel gelişimini incelemeden Türk Dünyası’nın kültürel yapısını anlamak ve değerlendirmek zordur.
Müslüman şehri olan Kazan’ın
1552’de Ruslar tarafından işgal edilmesi ile 16. yüzyılın ortalarından itibaren Türkistan coğrafyasında Ruslaştırma politikaları uygulamaya başlanıyor. Böylece geçmişteki Rus ‘Emperyal’ siyasetinin amacı, Müslüman ahalinin dini yönden Hıristiyanlaştırılması ve kültürel yönden de Ruslaştırılarak asimilasyonu idi.
Özellikle 1800’lerin ortalarında
başlatılan Pan - Slavizm uygulamaları, Ruslaştırma ve Ortodokslaştırmaya yönelik zorlamalar Çarlık Rusya’sı
içinde kalan Türklerde, varlığını koruyabilmenin tek yolunun ‘Milli değerlere’ dönmek olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır.1 Ruslar bu politikalarını uygulamaya da Tatar’lar üzerinden
başlıyorlar.
Tatar aristokrasisinin bu asimilasyon politikasına karşı tepkisi iki yönlü olmuştur. Bir yandan Hıristiyanlığı
görünüşte benimseyip sessiz bir şekilde direnmeyi sürdürüyor, diğer yandan
da çocuklarını İslam’ın geleneksel eğitim merkezi olan Buhara’da okumaya göndermeye çalışıyorlardı. Özellik1.
2.
3.

le Çariçe II. Katerina yönetimi altında,
İslami eğitim almak için diğer bir seçenek yeni kurulan Orenburg medreseleriydi.2
19. asır sonunda Türkistan’da başlayan Ceditçilik hareketi (muasırlaşma), yenileşme olarak uzun zamandan beri devam ettirilen kültür meselelerindeki münakaşaların yeni şekilde görünüşü idi. Ceditçilik, yeni usulde talim ve terbiye etrafında bulunan
Avrupa medeniyetinden öğrenmek faaliyeti değil, belki Avrupa medeniyetini öğrenerek onu milli kültüre hizmet
ettirmenin bir ifadesidir. 20. asır başında Türkistan’daki bu kültür mücadelesi aslında 16. asır sonunda başlayan talim-terbiyede ki tartışmaların çağın fikirleri ile devrin şartları şeklinde
görünmesi idi.3

Bu şartlar altında Türkistan’da yenileşmeye ve eğitim öğretime ilişkin
tartışmalar devam ederken 19. asırda yavaş yavaş Ruslaştırma politikaları artmaya başlıyor. Türkistan’da, Osmanlı İmparatorluğu’nda, Kırımda,
Azerbaycan’da, Hicaz’da, Kazan’da
ve Hindistan’da bu yenilikçi fikirler
aydınlar aracılığı ile bu geniş coğrafya
da yayılmaya ve toplumu etkilemeye
başlıyordu. Başlangıçta İslami reform
şeklinde olan bu hareket zamanla kültür ve eğitimle ilgili bir harekete de dönüşüyor. Zamanla da 20. yüzyılın başında siyasi bir nitelik kazanıyor.
Ceditçilik bu şekilde Pan-Türkizm
ve Pan - İslamizm gibi bir karakterde taşımaktaydı. Özellikle Rusların
Pan-Slavizm politikalarına maruz kalan Türkistan Türkleri endi bağımsızlıklarını koruyabilmek ve varlıkları-

Ahad Andican, değişim Sürecinde Türk Dünyası,(İstanbul:Emre yayınları,1996),s.111.
Cengiz Çağla, Azerbaycan’da Milliyetçilik ve Politika,(İstanbul:Bağlam Yayınları,2002),s.30.
Baymirza Hayıt, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri,(İstanbul:Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,1987),s.80.
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ne bir medrese sistemi vardı.4 Türkistan’da ki, bilhassa
Buhara şehrindeki medreselerde, öğretme prensiplerini
iki yüz yıldan fazla bir devir
içinde âlimler arasında münakaşalar devam etmişti. Bilindiği gibi Buhara medreseleri 16. asır sonuna kadar bugünkü anlayıştaki üniversite
tabiatını taşımıştı. Medreselerde bütün bilimler öğretilmişti. 16. asır sonunda facia
başladı. 19. asırda tüm medreselerde taassup hâkim olmuştu. Böyle bir fikir cereyanı Türkistan’ı kültür bakımından “Ruh düşkünlüğüne”
sürüklemiş ama 20. asra kadar bir gurup müderris mektep ve medreselerde tüm ilimlerin öğretilmesini ister.5

nı devam ettirebilmek için ‘Türk Milliyetçiliği’ fikrine sarılmışlardır. Bu
Türk - İslam davasını yeniden ihya etmek ve bunun millete çağın gereklerine göre uygun bir şekilde öğretilmesini de amaçlıyordu. Ama “İslamiyet’in
ikinci merkezi” konumunda olan Fergana, Semerkand, Buhara, Kazan, Kırım gibi Türkistan topraklarında yetişmiş birçok Türk ve İslam aydının ölümünden sonra bu coğrafyadaki maddi
ve manevi ışık zamanla sönmeye yüz
tutmaya başlar.
Bu âlimlerin ölümünden sonra
ilmi zihniyet terkedilmiş, mekteplerde hemen hemen sadece dini öğretim
yapılmaya başlanmıştır. Bu öğretimde dar kalıplar içinde oluyor ve köh4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Böyle bir ortamda Türk
Dünyası’nın diğer bir köşesinde yeni bir ışık, yeni bir
aydınlanma belirtileri başlar. Kırım’ın Bahçesaray kasabasında bir Türk aydını
olarak Gaspıralı İsmail Bey
tüm Türk Dünyası için çalışmaya başlar.Gaspıralı’nın izinde giden aydınlar ilk cedit okulunu M. Korabay tarafından 1900’de Buhara’da, 1900-1915
yılları arasında Türkistan Genel Valiliğinde seksene yakın ve Buhara Emirliğin de elli yedi yeni Usul-ü Cedit
okulları açılmıştır. Yine 1918 sonunda
Türkistan’da üç yüz yirmi sekiz Usul-ü
Cedit okulunun açıldığı görülmektedir.
Usul-ü Cedit hareketinin yayın organı olan Tercüman’ın Türkiye’deki normal tirajının 5-6 bin olduğu,bazen de
15-20 bine ulaştığı görülmüştür.Böylece Gaspıralı çıkarmayı düşündüğü Tercümanın dilinin hem Rusya’da hem
de Osmanlı imparatorluğunda yaşan
Türklerin anlayabileceği Türkçe olma-

sı gerektiği fikriydi.
Hatta bir Sovyet tarihçi bu küçük
gazetenin etkisinin ünlü İngiliz Times
gazetesinden binlerce kat daha fazla
olduğunu iddia etmiştir.6
Kırım’da İsmail Gaspıralı’yla başlayan ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ hareketi sadece Çarlık Rusya’sında yaşayan Müslüman Türklerin değil dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Türklerin
de kurtuluşunu amaçlıyordu
Bu ortamda şekillenen ‘Ceditçilik
Hareketleri’ Avrupa’daki değişmelerin milli bir anlayışla yoğrularak topluma maledilmesini amaçlamaktaydı.
Böylece Türk milli kimliğinin ön plana çıkarıldığı modern toplumlar yaratılacaktı.7
Tercüman gazetesinin ve Gaspıralı İsmail Bey’in Türkiye’de ki fikir hayatına da etkisi olmuş ve Türkçülüğe
de ivme kazandırmıştır. Çalışmalarında Türk Dünyası ile ilgili ilmi, fikri ve
edebi alanlara önem verdiği görülmektedir.
Ancak Türkistan’daki kültür mücadelesinde Türkistanlılar arasında 1917’ye kadar iki akım vardı.
Rusya’da gelişen ve laikleşmeyi savunan Müslüman/Türk hareketi kısa zamanda yenilik taraftarı ”Ceditçi”lerle,
kültürel kimlikleri savunmakla birlikte eski usul ve geleneklerin terk edilmesini istemeyen muhafazakârlar
“Kadimi”lerin çekişmesi de baş göstermiştir.8 Türkler arasındaki diğer fikir hareketi olan mahalli İslamcılık,
kısmen bu fikirde olan Musa Carullah
tarafından ulusçulukla bir arada yürütülmüştür.9
Şair Sadrettin Ayni’nin 20. asrın
başında yazılan:

Mehmet Eröz, Marksizm Leninizm ve Tenkidi (İstanbul:İrfan Yayınları,1978),s.324.
Baymirza Hayıt,a.g.e.,s.81.
Bennigsen ve Quelquejay’de aktaran Cengiz Çağla, a.g.e. ,s.41.
Ahad Andican,a.g.e.,s.126.
Baymirza Hayıt, a.g.e.,s.83.
G. Göksu Özdoğan. “Sovyetlerden Bağımsız Cumhuriyetlere:Uluslaşmanın Dinamikleri”,Bağımsızlığın İlk Yılları,(Yayına Hazırlayan:Büşra Ersanlı Behar, Ankara:Kültür Bakanlığı Yayınları,1994),s.29.
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“Mektepsizlik bizni kıldıyap yalangaç
Mektepsizlik bizni etti talan taraç
Mektepsizlik Turan elin öldürdüğü aç
Gözünü aç, bu horluktan mektebe kaç”

gaç

“Mektepsizlik bizni kıldıyap yalan-

Mektepsizlik bizni etti talan taraç
Mektepsizlik Turan elin öldürdüğü aç
Gözünü aç, bu horluktan mektebe kaç”
Görüldüğü gibi bu şiirde Ceditçiliğin misyonu ifade edilmektedir ve
okul önemli bir yer tutmaktadır. Bu
Ceditçiler ile Kadimciler arasındaki
çekişmeyi büyük ölçüde Ceditçiler kazanmıştır. Ceditçiliğin ve Gaspıralı İsmail Beyin tüm arzusu ve çalışmaları
16. asır Buhara medreselerinin yozlaşmasının sebeplerini ortadan kaldırmak,
böylece gerilikten ve gafletten kurtularak, çok acele okuma yazma öğrenmek ve öğretmekti. Bunun için okullar
İslami ilimlerin yanında sosyal ilimleri ve hesap ilimlerini de öğretmeliydi. Üstelik dersleri de Türkçe yapılıyordu. Gaspıralı’nın savunduğu fikir içinde Arapça ve Farsçadan arınmış
İstanbul’da konuşulan Türkçe gibi bir
dilin olmasıydı.
Bunun sonucunda Kırımda 350’den
fazla Cedit Okulu kurmayı başardılar.
Bu okullarda eğitim dili Tercüman gazetesinde kullanılan şekliyle Türkçe ve
Rusçaydı. Bu okullarda eğitimden geçenler Pan - Türkist ve Pan - İslamist
siyasal hareketlere duyarlı olacaklardı.10
Ceditçiler Arap harflerini kolay öğretmek ve Türkçeyi doğru telaffuz et10.
11.
12.
13.
14.

mek için Arap
harflerindeki
fanta, kasra ve
damma işaretleri yerine ayrıca a, u, i harflerini, ilave etmişler ve Türklerin en
eski “ng” de bu alfabeye dâhil ederek
Türkistan’da alfabe böylece meydana getirilmiştir.11 Ceditçiler 1915’lere
kadar kendi gazetelerini neşretmeye
imkân bulamamışlardı. 1915 yılında
Rus Çarlığının Japon önündeki yenilgisi her yerde olduğu gibi Rus mahkûmu
Türkler arasında da ümit ışığı olur.12
1906’dan itibaren “Tarakki”, ”Hurşid”,
”Şöhret”, ”Asya”, “Buhara’yı Şerif”,
“Turan”, “Semerkand”, “Sada-yı Fergana”, “Sadi-yi Türkistan”, “Kazak”,
“Balapan” gazeteleri, “Ayna”, “İstilah” ve “Yurt” dergilerini yayınlarlar.13
Bu şekilde Cedit hareketi kendi
içinde kendi edebiyatını da oluşturmakta, kültürel ve edebi yapının şekillenmesine ve günümüze ulaşmasına da önemli katkılarda bulunmuş
oluyor. Ceditçilik hareketinden Çarlık Rusya’sı az da olsa çekinmektedir. Çünkü onun yeni nesil üzerindeki “Milli Terbiye” ve “Milli Bilinç”
etrafında Rus emperyalizmine karşı bir “Potansiyel Güç” noktasına getirmişti. Aynı zamanda Buhara’da ve
Türkistan’da ki mutaassıp din adamları da Ceditçiliği İslam’a düşman gibi
görüyor ve Buhara Emirliği de bu konuda Ruslardan geri kalmıyordu.

Ceditçilik Rusların kültür teşkilatı kurmalarına uzun vermedikleri için
1917’ye kadar teşkilat şeklini alamamıştır. Bu zamana kadar “Marifat ve
Berakat” cemiyetini kurarak maarif ve kültür işlerini devam ettiriyorlar. Sovyet Rusya’sı 1917’den itibaren Ceditçilerle işbirliği yapmak istemiş ama Ceditçiler “Milli Kültür Politikalarının” devamı için çalışmışlardır. 1918’den sonra çeşitli adlarla 10
gazete neşrederler, fakat bunların kapatılması sonucunda Sovyet gazeteleri yolu ile kendi fikirlerini bildirmeye
başlarlar. 1937 - 1939 yıllarında devam
eden “Devlet ve Komünist Partisi idarelerini halk düşmanlarından ve milliyetçilerden temizleme” siyaseti neticesinde Cedidizm’in Sovyet idarelerinde bulunan tüm vekilleri hapsedilir. 1939 yılında Ceditçilik faaliyetlerine son verilmesine rağmen milli kültürün tekâmülü ve milli devlet yolundaki
faaliyetler sadece fikir tarihinin bir parçası olarak devam etti. Sovyetler Ceditçilik hareketinin bazı açık faaliyetlerine son verebildilerse de onu ruhlardan silemediler.14
Böylece
Kırım,
Kazan
ve
Azerbaycan’da “Kültürel Türk Birliği”
olarak 1880’ler de başlayan hareket,
önce kısa süreli olsa da 1905 liberal-

Cengiz Çağla, a.g.e. ,s.42.
Baymirza Hayıt, a.g.e.,s.84.
Mehmet Eröz, a.g.e.,s.326.
Baymirza Hayıt, a.g.e.,s.85.
Baymirza Hayıt, a.g.e.,s.80. ve Mehmet Eröz,a.g.e.,s.324.
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leşme döneminin15 sağladığı imkânlar
içinde, sonrada Osmanlı Türkçülerinin
katkısı özellikle de İttihat ve Terakki
Partisi’nin Türkçü açılımıyla siyasi bir
platforma dönüştü.16
Ceditçilik konusunda Gaspıralı İsmail Bey gibi Kazanlı bir Türk olan
Yusuf Akçura’da bu harekette önem
kazanır. Pan - Türkizm’in fikir babası olan ve adeta Türkçülüğün manifestosu niteliğinde olan “Üç Tarz-ı Siyaset”17 adlı makalesi ile 1904 yılında
Pan - Türkizm’i siyasi bir strateji olarak 20. asrın başında günün koşullarını göz önüne alarak Yusuf Akçura tarafından ileri sürmüştür.
Sonuç olarak Ceditçilik Orta
Asya’daki Rus işgaline, Rusların Hristiyanlaştırma ve kültürel asimilasyon
çabalarına karşı bir “Entelektüel Hareket” olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra Bu hareket Türk dünyasındaki milli
uyanışın bir nevi “Türk Rönesansı”nın
edebiyata, dile, politikaya, dine yansıması şeklinde günümüze kadar etkisini
sürdürmüştür.
Ceditçiler, İslamcı olan İslam ve
Türk dünyasının kurtuluşunu şeriatta gören, milliyetçiliğe karşı olan Kadimciler aynı zamanda Ruslar ile işbirliği de yaparak bağımsızlık fikirleri15.
16.
17.
18.
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ne de karşı çıkıyorlardı. Ancak Rus Çarlığı’nın
yıkılması sonucunda,
Bolşeviklerin iktidara gelmesi ve Buhara Emirliği ile Kadimcileri işbirliği içinde olması Ceditçileri bu süreçte sağ ve sol olarak iki gruba ayırıyor, sol Ceditler Buhara Komünist Partisi’nden Özbekistan Komünist Partisi’ne giden bir süreçte parti üyesi olacaklar ancak hemen hepsi önde gelen harekette liderlik, rehberlik edenler 1937 kanlı tavsiyesinde
“Pan - Türkist” ve “Türkçü” suçlaması
ile toplu olarak kurşuna dizileceklerdir.
Sağ Ceditlerse Afganistan, Türkiye ve
Pakistan’a kaçmak zorunda kalacaklar, Enver Paşa’nın başına geçtiği Türkistan İstiklal Mücadelesi’ni destekleyecek, Basmacılarla aynı safta vuruşacaklardı.18

Günümüzde
Orta Asya Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında arzulanan düzeyde karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulmasında ve Türk dünyasındaki topyekûn bir
“Kültür Hareketi” için yeni bir “Cedit
Ruhuna” ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca
yine günümüzde bir tepki olarak oluşan ve gittikçe artan ‘Ulusalcılık’ hareketi içinde güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü bu hareket geçmişte
Türk tarihinde kültürel ve sosyal dönüşüme öncülük etmiş, kültürel asimilasyonu önlemiş bir milli harekettir. Tarihsel referansı güçlü ve hala geçerliliğini koruyan, ulusal ya da milli nitelikli bir harekettir.

G. Göksu Özdoğan, a.g.e.,s.30.
1905 İhtilali ve Rus-Japon savaşının sonuçları ile Ceditçilik arasındaki ilişki için bakınız. İklil Kurban, “Türkistan’da Ceditçilikten Türkçülüğe ”Türk
Yurdu,37(Eylül 1990), s.41.
Daha geniş bilgi için bakınız.Fuat Uçar, “Sosyal-Kültürel-İdeolojik ve Siyasi Tarih Yönleri İle ‘Üç Tarz-ı Siyaset’ ”Trabzon Türk Ocağı Bülteni, Sayı:23, (Şubat-Mart 1996), s.4-6.ayrıca; Fuat Uçar, ‘Gündemdeki Alt - Üst Kimlik Tartışmalarına Yusuf Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset Adlı Makalesi Işığında
Farklı Bir Bakış’ İleri, Sayı:28, (Ocak-Şubat-Mart 2006), s.213-228.
İrfan Ülkü, Moskova ‘yla İslam arasında Orta Asya, (İstanbul
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Ümit Z. NEKİŞ - Sevda UÇAK
umit.nekis@vatanbir.org
sevda.ucak@vatanbir.org

Protez: Fransızca protez
(prothése) sözü, “1. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın
sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapay organ veya parça, 2.
Bu amaçla yapılıp kullanılan organ veya parça.” anlamlarına gelmektedir. Aynı söz dilimizde ayrıca gramer terimi olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu bu
söz için takma karşılığını önermektedir. Gramerdeki “Ön ses türemesi.” anlamı için de ilişme uygun bir karşılıktır.

Ekstrem:
Fransızca
ekstrem
(extréme) sözü dilimizde uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Kurumumuz, bu söz için aşırı, uç ve sıra dışı
karşılıklarını önermektedir. Bu karşılıklar sözün geçtiği yere göre kullanılabilir.

TÜRKÇEDEN DİĞER DİLLERE GEÇMİŞ SÖZCÜKLER

BİR SÖZCÜĞÜN DİL KÖKENBİLİME (ETİMOLOJİYE) GÖRE İNCELENMESİ

2.

Sofra:
1.

Masa, sini gibi şeylerin yemek yeme üzere hazırlanmış
durumu.
Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası.

Alyans: Alyans sözcüğü Latince
oluşumlu bir sözcüktür. Latincede “alligere” sözcüğü bağlamak manasına
geliyor.
al (yanına) + ligâre (bağlamak) =
alligâre

Virman: Fransızca virman
(virement) sözü daha çok bankacılık alanında, “1. Banka hesabındaki fonların belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması, 2. Bir işletme veya kişinin hesabındaki paranın bir bölümünün
başka bir hesaba aktarılması için
bankaya verdiği ödeme emri.” anlamlarında kullanılmaktadır. Türk
Dil Kurumu da sözün bu anlamları
için para aktarımı karşılığını önermektedir.

Fransızcada ise “allier” birleştirmek, “alliance” anlaşma birleşme anlamına geliyor. Türkçeye de Fransızcadan alyans olarak geçiyor.

Arapçaya sufra, Bulgarcaya
sofra, Sırpçaya sofra, sovra, sopra, Rumenceye sofra biçimleri ile
Türkçeden geçmiştir.
Kaynakça:
•
•
•

TDK Büyük Türkçe Sözlük/
http://tdkterim.gov.tr/bts/
Kelimelerin Soy Ağacı/www.
kelimelerinsoyagaci.com
Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü/Hasan EREN

Kombinasyon: Bu söz için dilimizde birleştirme ve düzen karşılıkları bulunmaktadır.
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tanıtım

Bilkent Üniversitesi Türkçe Topluluğu
Serhan ÜNAL

2

003–2004 akademik yılı Güz
döneminin sonlarında Bilkent Üniversitesi Öğrenci
Konseyine bağlı olarak Bilkent Türkçe Topluluğu (BTT) kurulmuştur. Türk
kimliğinin en önemli değeri olan Türk
dilini ve Türk dilinin kaynaklık ettiği değerleri korumayı, ulu önderimiz Atatürk’ün deyişiyle “Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğu altına girmesini” engellemeyi, Türk dilinin gelişimini desteklemeyi ve Türk
dili sevgisini toplumun her kesimine yayabilmeyi amaçlayan faaliyetler
yapan bir kurumdur. Türkçe Topluluğu, “Türkçe”ye gönül veren, kelimenin tam anlamıyla Türk’e özgü, Türk’e
yakışan değerleri savunan bir öğrenci
topluluğu, bir gençlik oluşumudur. Bu
değerler ve esaslar doğrultusunda çeşitli konferanslar, paneller, söyleşiler,
tartışmalar, dinletiler ve türlü etkinlikler düzenlemektedir. Buna ek olarak,
Türkçesi Varken (TRV) adlı, yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar öneren afişleriyle Türkçe bilincini kazandırmaya çalışmaktadır. Türk dilinin en
güzel eseri olan Türk edebiyatıyla ilgili çeşitli araştırmalar, sunumlar ve her
yıl düzenlediği şiir yarışması ile etkinliklerini zenginleştirmektedir.
Bilkent Türkçe Topluluğu, “Türk
dili” anlayışını yalnızca Türkiye Türk22

çesi ile sınırlamamakta olup Türk dilinin
diğer lehçe ve kollarını da ilgi alanında bulundurmakta ve
onlara yönelik de çalışmalar yapmaktadır; bu yönüyle BTT,
diğer birçok Türkçe
topluluğundan farklı
olarak bir “okul” niteliği kazanmaktadır.
Topluluk, hiçbir kuruma bağlı olmadan çalışmalarına devam etmekte ve her geçen
gün üye sayısını artırmaktadır. Özellikle, yabancı dille eğitim yapılan bir okulda “Türkçe”yi savunabilme cesaret ve
kararlılığına sahip olmak, Bilkent Türkçe Topluluğu’nun ana
çalışma ilkesidir.
Topluluk hakkında daha detaylı bilgiye, topluluğun resmî ağ adresi olan
www.btt.gen.tr den ulaşılabilir.
ETKİNLİKLERDEN BİRKAÇI
•
•

•

•

Yavuz Bülent Bâkiler ile Şiir Dinletisi
TDK Başkanı Şükrü Halûk Akalın
ile “Turkche”leşen Türkçe Söyleşisi
Oktay Sinanoğlu ile “Gençlere Bilim Aşkı Nasıl Kazandırılır” Söyleşisi
A.Bican Ercilasun, Yakup Deliömeroğlu, Robert Dunkoff ve Ertuğrul Yaman ile “Kaşgarlı Mahmud Paneli ve Şiir Yarışması ’08
Ödül Töreni”

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Tuna Kiremitçi ile “Edebiyat ve
Aşk” Söyleşisi
Turgut Özakman ile “Edebiyatta
Diriliş” Söyleşisi
Cemal Sâfi ile “Tamburî Orhan
Doğanay Eşliğinde Şiir Dinletisi”
Hamza Zülfikâr ile “Üzerinde Güneş Batmayan Dil: Türkçe” Konferansı
Türk Lehçeleri Kurs Programı:
Özbekçe dersleri
Hilmi Yavuz ile “Karanlıktan Işık
Eleyen Adam: Cemil Meriç” Söyleşisi
Doğan Hızlan ile “Basın-Yayında
Türkçe Söyleşisi ve Şiir Yarışması
’07 Ödül Töreni”
Üstün Dökmen ile “Dil, Bilinç ve
İletişim” Söyleşisi
Tiyatro Tempo ile “Karagöz Gösterisi”

hıkmetler
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H İ HİKMETLER
KMETLER
Aşıkların İŞLERİ
On sekiz bin alemde
Hayran olan aşıklar
Bulmaz maşuk ışığın
Şaşkın kalan aşıklar
Her an başı dönerek
Gözü halka kavrulup
Hû - Hû diye kavrulup
Ağlar olan aşıklar
Yanıp yanıp kül olan
Aşkında bülbül olan
Kimi görse kul olan
Mertler olan aşıklar
Yol üstünde hak olan
Sineleri çak olan
Zikir yapıp pak olan
İnler olan aşıklar
Bele himmet bağlayan
Yürek bağır dağlayan
Feryad edip ağlayan
Giryan olan aşıklar
Gahi yüzü sararıp
Gahi yolunda garip
Tesbihleri “Ya Habib”
Cevlan olan aşıklar
Hoca Ahmet aşık ol
Sıdkın ile sadık ol
Dergahına layık ol
Canan olan aşıklar

Kaynak: Zeybek, N.K. (2003), Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler, Ankara: Ay Basım Yayınları
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DEYİMLER VE ÖYKÜLERİ
AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI
Bir zorluğu çözerken karşılaşılan sıkıntıları anlatan deyim.
Deyimin öyküsü Osmanlı tarihine
dayanır. Yavuz Sultan Selimin Yemen’i
Osmanlı topraklarına katmasından bir
süre sonra Yemen’de isyan çıkmış, uzun
uğraşmalar sonunda Yemen Fatihi Sinan Paşa duruma hâkim olmuş; Yemen
bundan sonra 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. Söylentiye göre Sinan
Paşa’nın askerleri bir gün çölde konaklamış. Yemek pişirmek üzere hasır torbalar içindeki mısır pirinçlerini yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş
ve taşlarını ayıklamaya başlamışlar.
Bu sırada bir fırtına çıkmış ve
rüzgârın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üstüne inerek, ufak bir tümsek
halinde yığılmış.
Kumların altında kalan pirinçlere bakakalan yeniçeriler arasından şakacı bir asker, arkadaşlarına:
- Biz Allah’ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk,

ELİ KULAĞINDA

H

emen az sonra beklenen işler için kullanılan bir deyim.

İslamiyet’in ilk yıllarında ezan okunurken, Mekkeli
müşrikler (inanmayanlar) alay ettikleri ve okuyanı şaşırttıkları için ilk müezzin Bilal Habeşi elleri ile kulaklarını
tıkayarak okurdu. Birisi yanındakine ‘Ezan okundu mu?’
diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakın ise diğeri şöyle
cevap verir:’Hayır okunmadı ama eli kulağında’ Olması
çok yakın işler için hemen eli kulağında gibi sözlerin kullanılması buradan kalmıştır.
24

bizim gibi günahkâr kullara üç beş taş az bile gelir. Asıl
şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. Ulu tanrımız,
Kâbe’ye hücum eden fil sahiplerinin başına ebabil kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim başımıza da daha büyük
taş yağdırmadan hemen tövbe edelim, diyerek arkadaşlarını güldürmüş.
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YÖRÜKLER
“Koyunlarla koç, ister mevsiminde göç,
Keçilerle teke, o da ister pınarlı bir tepe.”
Söyleşiyi Gerçekleştirenler: Zeynep SAYGI, Halime BÜYÜKGÜZEL
zeynep.saygi@vatanbir.org, halime.buyukguzel@vatanbir.org
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Keçide bağımsızlık duygusu var. İnekte, sığırda teslimiyet duygusu. Sürekli ineği gören insan teslimiyete alışır. Keçiyi gören adam özgürlüğe, bağımsızlığa alışır. Doğadaki şifayı keçi alıyor; sütle, yoğurtla bize veriyor. Belki de bilmediğimiz birçok hastalıktan bunun sayesinde korunuyoruz. Dağdaki otun zehirlisini, yararlısını keçi biliyor. Keçi önden yayılır, keçinin yediğini insan da yiyebilir.
Yörükler sadece keçi güden, koyun güden değil; Yörük aynı zamanda okuyan, mühendis, doktor, öğretmen, pilot, siyasetçi, bilim adamı olan, Türkiye’nin bütün kademelerinde görev alan insanlardır. Yörükler neden idarede olmalı derseniz, Yörüklerin içinden tek tük de olsa tembel çıkabilir ama Yörüklerde ihanet asla olmaz.

Keçiyi gören adam özgürlüğe, bağımsızlığa alışır.

V

sıl oluştu?

Yörükler bir yıllık yiyeceğini yazdan hazırlar, soğuğa sıcağa dayanıklıdır, kendi tedavisini
kendisi yapar, kendi derdini kendi çözer. Yörükler kendi
başının çaresine bakar. Bu da ekonomik
özgürlüğü ve bağımsızlığı gösterir.
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atanBir:
Yörük
kültürünü araştırma fikri sizde na-

Ramazan
Kıvrak:
Kendim
Yörük’üm, Yörüklerin içinden geliyorum, küçüklüğüm yayla göçleri ve çobanlıkla geçti. Bankada çalışırken yılda bir ay izin alıyordum. Oxford Üniversitesinden gelen bir hoca ve Kültür
Bakanlığı’nın verdiği bir arkeologla
beraber Likya, Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi gibi eski dönemleri araştırıyorduk. Bu araştırma süresinde bir ara
bir haç bulduk. İngiliz hoca etrafı gezmeye başladı sonra bir baktık adam taş
yığınları arasında durmuş ibadet yapıyor. O sahneyi görünce aklıma şu geldi: “Başka ülkelerin insanları inançları ve ülkeleri uğruna araştırmalar yapıyor, mücadeleler veriyor ve kendi kültürlerini dünyada hâkim kılmak için tarihi değiştiriyorlar ve tarihe yön veriyorlar. Ben de kendi kültürüm için mücadele etmeliyim dedim. “Onların yaptığı bu çalışmaları ben neden yapmayayım?” diye kendime sordum. Böylece
kendi kültürümü araştırmaya ve bunları insanlarla paylaşmaya karar verdim. Gelecek yıllarda görülecektir ki
öğrencilerimize okutulan tarih yeniden yazılacaktır. Çünkü bugüne kadar
yabancı araştırmacıların örneğin İngiliz, Alman, Rus ya da başka milletlerden araştırmacıların yazdığı tarihi bizler okuduk ve çocuklarımız hala bu ta-

rihi okuyor. Okutulan bu tarih yanlıştır çünkü her ülke kendi çıkarlarını gözeterek bunları yazmaktadır. Bu yüzden tarihin yeniden yazılacağına inanıyorum ama bunun için Türk araştırmacıların ve tarihçilerin çoğalması gerek.
VatanBir: Bugüne kadar Yörüklerle ilgili hangi çalışmaları yaptınız ve ileriki dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz?
R.K.:Yörüklerle ilgili iki tane kitap
yazdım. Birisi Fethiye’de Yörükler ve
Karaçulha kitabı. Bu kitap Fethiye ve
civarındaki Yörüklerin yaşama şekilleriyle ilgiliydi. İkinci kitabım olan Yörük Obalarımız’da da Türkiye ve dünyadaki Yörüklerin hedefleri, idealleri;
gezdikleri yerleri, Yörük Atasözleri,
v.b konulara yer verdim. Şimdi üçüncü kitabım üzerinde çalışıyorum. Bu
kitap Yörüklerin hayvanlarıyla ilgili...
Yörüklerin önemli dört hayvanı vardır,
bunlar: keçi, koyun, deve, at. Özellikle keçiden başladım, çünkü Türkiye’de
keçi neslini bitirmek istiyorlar. Bunun
arkasında türlü hesaplar var. Keçinin
nesli tükenmesin diye mücadele ediyoruz.
VatanBir: Keçileri neden yok etmek istiyorlar?
R.K.:Dağda keçi varsa Yörük çadırı var. Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmek için Yörükleri yok etmek lazım.
Tabi bu tuzağı bilmeyen yerli işbirlik-
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Yörüklük bir ırk değildir. Yörüklük Türk’ün kendisidir zaten.

çiler de oluyor. Bir de Ankara’da hayatında bir keçiye bir tutam ot vermemiş, ağacı seviyorum diyor ama hayatında eliyle bir tane ağaç dikmemiş insanlar keçinin ormana zarar verdiğini
düşünüyor. Hani şöyle derler ya arıyı
gören bal sanır, koyunu gören yün sanır diye, her şeyin kolay olduğunu sanıyorlar. Yörüklere, çobanlara zulüm
etmeye başlıyorlar. Onların yedikleri
kaymaklı yoğurtları, tereyağları, peyniri, çökeleği, mangalda yaptıkları pirzolayı, kebabı Yörüklerin yaptığını bilmiyorlar. Yani nankörlük ediyorlar. Nimet veren, Atatürk’ün milletin efendisi dediği, kendi açken diğerlerini doyuran Yörüklere nankörlük ediyorlar.
Yörükler ürettikleri yoğurdu, sütü, eti
kendi yese de şehirliye ot yiyin deseydi
daha çok kıymeti olurdu belki de.
BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ KE-

ÇİNİN NESLİNİ BİTİRMEK İSTEYENLER VAR
VatanBir: Ramazan Bey aslında keçiler kuru otları yiyor ve yangın çıkmasını önlüyor değil mi? Devlete ait ormanları yakıyorlar ya da
dikkatsizlik sonucu yanıyor. Bu ormanlar 2-B araziye dönüşüyor daha
sonra buralar yabancıların eline geçiyor.
R. K: Devletin yaptığı şöyle bir
yanlış var, keçi ormanı yok ediyor diyor. Oysa keçi ağaç kesmez, keçi orman yakmaz, keçi tarla açmaz. Demek
ki tehlikeli olan insan. Keçiyi de Allah
yaratmıştır, ormanı da Allah yaratmıştır. O zaman Allah’ın yarattığı keçi ormanda yaşamalı. Keçi yok olursa Türk
dili zarar görür çünkü birçok dağların taşların adına keçiyle, tekeyle ilgili

isimler verilmiştir. Keçiyle ilgili birçok
sözcük keçiyle birlikte yok olur. Keçi
biterse türküler biter çünkü keçi biterse Yörükler yaylaya göçemez. Yaylaya
yakılan bütün türküler yaylacılıkla birlikte biter. Halılara, çullara, heybelere
dokunan desenler Yörük kadının duygu ve düşüncesini yansıtır. Kilim nasıl oluyor? Keçinin kılından, koyunun
yününden olur. O zaman kadınların hayallerini dokudukları kilimler, halılar
da yok olur.
Keçi bağımsızlığına düşkündür.
Sarı öküzün yanında duran ya suyundan ya huyundan kapar. Bir ineğe bakalım, bir de keçiye. İneği bağladığın
yerde akşama kadar durur, saman yer
ya da bir çeşit ot yer. Keçiyse yüzlerce çeşit ot yer. Keçiye boyunluk takmaya kalksan keçi direnir. Boynundan
çekmeye kalksan karşı koyar, direnir.
29
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Yörük; göçebe, dağlı, çok ve
çabuk yürüyen, iyi yol alan, eskiden yeniçeriye katılan yaya asker, Anadolu ve Rumeli’de hayvancılıkla uğraşan göçebe Türkmenler geçimini hayvancılık yaparak sağlayan göçebe Türkmen.
Yörük, Anadolu ve Rumeli’de
göçebe hayatı yaşayanlara verilen
addır. Türkçe “yürümek” fiilinden
türediği söylenir. Daha sonraları,
göçebe halka verilen ad olduğu
söylenmiştir. Yörük adı Anadolu ağızlarında cesur, eli ayağı çabuk anlamlarında kullanılır. Yörük bazı Türk lehçelerinde yöğrük
şeklinde geçmektedir. Bazı araştırmacılar yürümek fiili ile yörük
arasında kurulan bağa karşı çıkıyorlar. Yörükler, yürümek eylemi
için “yörümek” fiilini kullanırlar.
Yörük kelimesi göçer yaşam süren Türkmenlere verilen addır.

30

Ağıla girerken zorla koyarsınız. Keçide bağımsızlık duygusu var. İnekte, sığırda teslimiyet duygusu var. Sürekli ineği gören insan teslimiyete alışır.
Keçiyi gören adam özgürlüğe, bağımsızlığa alışır. Samanın sütü çok sağlıklı değildir ama keçi yüzlerce ot yediği
için örneğin oğulotu, âdemotu, kekik
otu gibi yüzlerce otun sütü sağlığa çok
faydalıdır. Doğadaki şifayı keçi alıyor; sütle, yoğurtla bize veriyor. Belki de bilmediğimiz birçok hastalıktan
bunun sayesinde korunuyoruz. Dağdaki otun zehirlisini, yararlısını keçi biliyor. Keçi önden yayılır, keçinin yediği mantar zehirsizdir. Keçinin yediğini insan da yiyebilir. Ayrıca keçi ağaçlara budama da yapar. Sadece uzamış
yaşlı dalları yer. Sincap değil ki tepedeki taze filizleri yesin. Devlet kendi
diktiği yeni, 3–5 yıllık ormanları telle
çevirip keçi sokmayabilir ancak hiçbir
emek vermediği, yüzlerce yılık ormana
da keçiyi sokmazsa doğru olmaz. Kur-

ban Bayramlarında keçiyi genelde fakirler, garibanlar keser. Zengin koyun,
deve, dana keser ancak fakir keçi keser. Keçi yok edilirse fakir nasıl kurban
kesecek? Allah’a karşı görevini yapamaz duruma gelir. Bu da insana zarar
verir. Bunu yeni kitabımda daha ayrıntılı anlatacağım. Şu an keçiyle ilgili
bölüm 80 sayfa oldu. Allah’ın yarattığı keçiyi yaşatmaya devlet, çoban, ormancı oturup ortak karar vermeli. Ormanı, çobanı, keçiyi bir arada yaşatmanın yolunu bulmalı.

Yörük kelimesinin etnik özelliği
yoktur. Yörüklük bir yaşam biçimidir.
Oğuzlar, Türkmenler ve Yörükler hepsi göçer olan ve aynı köklü topluluğun
değişik zamanlarda ve yerlerde aldığı
adlardır. Bir diğer kaynakta Yörüklerin
yaşam biçimleriyle ilgili bilgiler buluyoruz.

rak yerleşen veya yarı göçebe durumuna gelen Türkmenler yanında, göçebe Türkmenler için onların “göçer” veya yörük olduğunu ifade etmek amacıyla kullanıldı. Yerleşik düzen dışındaki Türkmenler devletin sınır boylarında hayvancılık ve akıncılığı
birleştirmişlerdir. İki araştırmacımız da Oğuz efsanesiyle, yörük,
oba, oymak ve boy adları arasında bağ kuruyorlar. Görüldüğü
gibi yapılan incelemelerden yörük adı hakkında edinilen bilgiler
çok açık değildir. Yörük; konargöçer, daima çadırda oturan ve
geçimini küçükbaş hayvancılıkla
sağlayan Türkmenlere verilen addır, diyebiliriz.

Yörükler, en küçük topluluk olan
yakın ailelerin birliğine SOY, soyların
birliğine OBA, obaların birliğine OYMAK, oymakların birliğine BOY, boyların birliğine İL yani devlet adını verirlerdi. Bir diğer araştırmacı da Yörük
kelimesine değişik bir bakış getiriyor.
Oğuzların ve Türkmenlerin yerleşik
olanlarına durgun anlamında YATUK,
Türkmen göçebelerine de TÜRÜK adı
verilir. Yörük sözünün, göçebe Oğuz
Türklerini ifade edişi yalnız Anadolu
ve Rumeli için söz konusudur. Kaşgarlı Mahmud, Oğuz göçebelerine Türkmen demiştir. Yörük adı, köyler kura-

VatanBir: Atatürk’ün Yörüklerle ilgili bir sözü var: “Toroslar’a gidiniz orada bir Yörük çadırı varsa
ve dumanı tütüyorsa kimse Türkiye
Cumhuriyeti’ni yıkamaz.” diye. Bu
sözle Atatürk bize ne anlatmak istemiş?
R.K::Atatürk zaten Kocacık Yörüklerinden, yani Atatürk bir Yörük…

Anadolu
göçer
kültürünün dayandığı tarihi temel Orta
Asya Türk göçebeliğidir. Geçmişte, Orta Asya bozkırların-
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O ruh kendinde de olduğu için Yörüklerin bağımsızlık ve özgürlük sevdasını çok iyi biliyor. Yörükler bir yıllık
yiyeceğini yazdan hazırlar, otla, çöple
gerekirse karnını doyurur, soğuğa sıcağa dayanıklıdır, kendi tedavisini kendisi yapar, kendi derdini kendi çözer.
Yani bir Türk dünyaya bedeldir sözünde olduğu gibi Yörükler kendi başının
çaresine bakar. Bu da ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığı getirir zaten. İlerde bir savaş çıkarsa Yörük mutlaka savaşır. Ama günümüzde baktığımızda
Ankara’da veya İstanbul’da kışın -10
derecede doğalgazı Rusya kapatırsa
veya elektrik kesilirse dışarıdan gelen
elektrik ve doğalgaza bağımlı bu insanlar ne gibi zorluklar çeker? Büyük
bir bölümü karnımızı doyuralım yeter
diyecektir. Bu da bağımsızlık için büyük tehlike oluşturur ama dağdaki Yörük kendi kendine yetebildiği için direnir, karşı gelir. Ayrıca Yörüklerin vatan
ve evlat sevgisi yüksektir.

VatanBir: Bazı kişiler Yörük
olup olmadıklarını bilmiyor. Yörük
olup olmadıklarını öğrenmek için
nasıl bir araştırma yapabilirler?
R.K.:Bize göre Türkiye’de Ermeni
veya Rum değilse Yörük’tür. Yörüklük bir ırk değildir. Yörüklük Türk’ün
kendisidir zaten. Hatta son yıllarda bizi
birbirimizden ayırmak isteyen insanlar Yörükleri, Dadaşları, Avşarları ayrı
ayrı göstermeye çalışıyor. Her şeyden
önce biz Türk’üz. Yörüklük bir yaşam
biçimidir yani konargöçerliktir. Türk
milletinin tamamının geçmişi hayvancılığa dayanır. Geçmişe baktığımızda tüm Türkler Yörük’tür. Ancak sonradan yerleşik düzene geçenlere Türk-

da yaşayan Türk topluluklarının yaşama biçimi, coğrafi çevre gereği hayvancılığa bağlı ekonominin belirlediği bir göçebeliğe dayanıyordu. Yörükler, Anadolu’da genellikle Orta, Güney
ve Batı Anadolu’da yoğun bir şekilde
görüldü. Anadolu’da Sivas, Ankara,
Bolu, Kastamonu, Balıkesir, Manisa,
Kütahya, Afyon, Uşak, İzmir, Aydın,
Antalya, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Maraş illerinin bulunduğu geniş bir sahaya yayılan Yörükler, değişik adlarla anılmaktaydılar.

lamına da geliyordu.

Yörükler Anadolu’da dağınık yaşamalarına karşılık, Rumeli’de daha teşkilatlı ve belli yerlerde yaşamaktaydılar. Rumeli’de Yörükler, İstanbul’dan
Tuna boylarına kadar yayılmıştı. Yörüklere Osmanlı Devleti’nde yasaklı
anlamında “nöker” denilmiştir. Yörük
seferlere kendi aile ve hayvanlarıyla
katılan, göç ve yerleşme haklarıyla tamamıyla hükümdara ait olan asker an-

17.yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti, yörükleri, idari otoriteyi sağlamak için zorunlu iskâna tabi
tuttu. Bundan amaç arazinin işlenmesini ve eşkıya gruplarına karşı set görevi görmelerini sağlamaktı. Bugün
Anadolu’da yörüklerin tamamına yakını yerleşik hayata geçmişlerdir. Ancak eski yaşam biçimlerini sürdüren,
yaylak ve kışlaklarında, Toroslar’da

men demeye başlamışlar. Yani Yörüklük ve Türkmen arasında hiçbir fark
yok. Bana göre herkes birbirine bağlı. Zaten Atatürk çok güzel söylemiş
“Ne mutlu Türküm diyene.” Biz de Ne
mutlu Yörük’üm diyene, diyelim çıkalım işin içinden.
VatanBir: Sizce Yörük kültürü diğer kültürel miraslarımız gibi
unutuluyor ve yavaş yavaş yok oluyor mu? Yoksa Yörük kültürüne sahip çıkılıyor mu?
R.K..Yörük kültürü içerisinde üretmeyi, çalışmayı, kendi kendine yetebilmeyi, bağımsızlığı, özgürlüğü ve
dürüstlüğü barındırır. Özgürlük ve bağımsızlık ruhu taşıyan insanlar ülkesini
de savunur, ülkesinin yer üstü ve yeral-

günümüzde göçebe olarak yaşayan Yörükler vardır. Konargöçerlerin genellikle yerleştirildikleri yerler, yaylak-kışlaklarla
eski yerleşim merkezleriydi.
Kaynak Kişi: Prof.Dr. Erman
Artun Çukurova Ünv. Fen-Edeb.
Fakültesi
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tı kaynaklarını da korur, bunlar benim
diye düşünür. Bu da dış güçlerin işine
gelmez, dolayısıyla Türkiye düşmanları Yörükler üzerinde çalışmalar yaparak Yörük kültürünü yok ederek, onların dilini, inançlarını, giyimini kuşamını, gelirlerini yok ederek, Türkiye’yi
bölüp parçalayarak ya da insanları pasifleştirerek Türkiye’deki oyunlarını sergiliyorlar. Ancak Yörükler burada dik durmak zorundadır. Yörükler
kültürüne sahip çıkmasını bilmelidirler. Yörükler hayvan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi, vatan, bayrak, millet sevgisine sahip çıkmak zorundalar.
Biraz daha açacak olursak, Yörüklerin
kendine özgü yemekleri var, un çorbası, öfelemeç, keşkah gibi. Yörük kadını yarım kilo unla, bir şişe yağla bir
kışı geçirir. Yokluğu, kıtlığı bilir. İlerde ülkemizde bir kıtlık olursa Yörüklerin pişirdikleri yemeklerle bu kıtlığı
aşabiliriz. Ama şimdi on çeşit yemeğe
alışırsak o kıtlıkta çok mağdur oluruz.
VatanBir: Az önce siz de bahsettiniz Atatürk’ün Yörük olduğuna
dair araştırmalar var. Kimisi Aydın,
kimisi Karaman Yörük’ü diyor. Bu
konuda bize bilgi verebilir misiniz?
R.K.: Atatürk’ün annesi bir yerden,
babası bir yerden... Önemli olan Yörük olmasıdır, yani Yörük olduğu kesin. Annesinin nerden olduğu, babasının adı, çocukluğunda neler yaptığı de32

ğil onun fikirleri çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve
devamlılığı açısından, kıyamete kadar
varlığını sürdürebilmesi açısından fikirlerini uygulamak önemlidir. Örneğin doğduğu yer Türkiye’yi kalkındırmaz ama “İstikbal göklerdedir.” sözünü anlarsak ve uygularsak Türkiye ileriye doğru gider.
VatanBir: Kültürel değerlerimizin yok olmaması veya fazla değişime uğramaması için gençlere neler
önerirsiniz?
R.K..Gençler tarihi iyi bilmeli ve
tarihle ilgili kitaplar okumalılar. Anne,
baba, nene ve dedelerinin sözlerini iyi
tutmalılar. Gençlerimizin içi sevgi dolmalı, sevmeyen insan Yörük olamaz,
Türk olamaz, insan olamaz. Bu sevgi bayrağına, vatanına, doğasına, çevresine karşı olmalı. Örneğin bir Yörük
kadını abdestini ağacın dibinde alır.
Su boşa gitmesin ağaç sulansın diye.
Hayvana su verdiğinde kovanın dibinde kalan suyu gene ağacın dibine döker. Her Türk, Yörük çocuğu bunu bilmeli, öğrenmeli o da ağaç yetiştirmeye düşkün olmalı. Bir çoban eğer koyunlarından birisi o gün iyi yayılmadıysa, açsa gece huzursuz hisseder, rahat yatamaz. Bir Yörük hayvanıyla evladını bir tutar. Bir Yörük hayvanı aç
mı, değil mi anlar. Devesine, eşeğine

fazla yük sarmaz. Her Yörük çocuğu
da Allah’ın yarattığı hayvanları korur
ve yaşatmak için mücadele verir. Onları öldürerek değil yaşatarak ilerlemeli. Yörüklerin ağaç sevgisi Peygamber
efendimizin kıyamet olurken bile ağaç
dikin sözüne de uyar.
Yörüklerin vatan, bayrak sevgisine gelince, Yunanlılar Anadolu’ya girdiklerinde Ege’de dağdaki birçok Yörük, başta Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi efeler vatan elden
gidiyor diyerek dağdan indiler ve düşmana karşı koydular. Yurdun kurtuluşu uğruna canlarını verdiler. Onların
bu vatan sevgisini Yörük evlatları örnek almalı, vatanı uğruna birinin emir
vermesine gerek yok, vatanı korumak
eğer ihtiyaçsa bunu emir almadan yapmalı. Bunun dışında Yörükler ne yapmalı? Yörükler sadece keçi güden, koyun güden değil; Yörük aynı zamanda okuyan, mühendis, doktor, öğretmen, pilot, siyasetçi, bilim adamı olan,
Türkiye’nin bütün kademelerinde görev alan insanlardır. Yörükler neden
idarede olmalı derseniz, Yörüklerin
içinden tek tük de olsa tembel çıkabilir
ama Yörüklerde ihanet asla olmaz. Zaten Yörük’te ihanet varsa onun soyunu
araştırmak lazım, Yörük değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin devamı için dilimizi, geleneklerimizi korumalıyız.
VatanBir: Yayla Göçleri nasıl ya-
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pılıyor bize kısaca anlatabilir misiniz?
R.K:Yörükler hayvanların yayılma
mevsimine göre göç ederler. Yayla ve
sahil arasında göç ederler. kışın sahile
geldiği zaman özgürlüğü elinden alınmış hisseder. Çünkü alanı dardır, yüksek değildir. Yörük yüksekten bakarak
her tarafı görüp hâkimiyet duygusunu yaşamayı sever. Yörük sabah kalktığı zaman kış ayında önce karlı dağlara bakar, bunun nedeni gözünün nazarına ancak dağlar dayanabilir. Sonra keçilerine, koyunlarına sonra da çocuklarına bakar. Yörük kalktığında da-

ğara bakarken yayla özlemini düşünür
ve acaba yeşillendi mi diye her gün bakar. Sahilde otlar cücüklemeye, ağaçlar pürçüklemeye (filizlenmeye) başlayınca yayla zamanı artık gelmiştir.
Nisan ayında bütün hayvanlar yaylaya döndürülüp yayıltılırlar. Hatta orada öküzler böğürür, atlar kişner, keçiler koyunlar meler; bütün hayvanlar
kendine özgü sesler çıkararak yaylaya
dönük olarak otlarlar. Nisan sonlarında
duk kuşu ötmeye başlayınca Yörükler
göç zamanının geldiğini anlarlar. Aksakallı Yörük dedesi “Ak keçi karakeçi
gene geldi yaz göçü” der. “Koyunlarla koç, ister mevsiminde göç, / Keçilerle teke, o da ister pınarlı bir tepe.“ gibi
maniler de vardır. Göçe karar verildiğinde Deveci Yıldızı takip edilir. Duk
kuşu göçü takip eder, hatta birçok türkü vardır. Ne ötersin bozca duk, yani
sevdiği göçe gidince oğlan da geride
kalır duk kuşuna kızar, göç vakti geldi beni yârimden ayırdın gibi türküler
de vardır. Göç ederken bir intizam vardır. En önde hat hat çanlı, kızıl kilimli değerli eşyalar yüklenmiş deve son-

ra yozlar (boz renkli deve), maya (dişi
deve), daylaklar (genç dişi deve), sığır,
koyun, keçi gelir. En öndeki deveyi
köyün en güzel kızı ya da gelini çeker.
Yaylaya giderken yolda konaklandığı zaman yemekler yapılır, sazlar, curalar çalınır ve eğlenceler yapılır. Yörük yaylaya yaklaşınca ardıç kokusunu
hisseder. Ve şöyle derler “Armut ağlatır, söğüt söyletir, kavak kavlatır, kabaardıç gölgesi baş yayladır.” Kabaardıç
Yörüklerin en kutsal, en yüce ağacıdır.
Dibine çadırını kurar. Yoğurt kesesini atar. Ardıcın gölgesi çok koyu olur.
Ardıçlara türküler yakılmıştır. Yaylaya
çıktıklarında Yörükler yarenlik denilen bir eğlence yaparlar. Cirit, at yarışı gibi eğlenceler
yaparlar. Kadınlar
beş taş, kaya gibi
oyunlar oynarlar.
Herkes hünerlerini gösterir, yaylaya varmanın sevincini duyarlar çünkü yaylaya varmak
özgürlüğe, ata yurduna varmaktır. Yörük ata yurduna varırsa o zaman mutlu olur.
VatanBir: Yaren gecesi hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?
R.K.Türkiye’deki Yörük Derneğimiz bünyesinde, ben aynı zamanda
dernek başkanıyım, bir yarenimiz var
ve ben yaren başıyım. Yarenlik geleneği binlerce yıl öncesinden geliyor.
Türkiye’nin birçok yerinde bu gelenek
var. On iki tane saz ekibimiz var, buna
sazende diyoruz. Cura, sipsi, kaval, kemençe, düdük, bağlama, koltuk davulu
gibi müzik aletleri çalınıyor, türküler
söyleniyor. Yarende herkes yaş sırasına göre oturur. Bey, paşa, vali, kaymakam olması ya da giyim, kuşam zenginlik önemli değil, önemli olan yaş.
Yaren meclisinde dostlarımızın yanlışlarını, kötülüklerini gördüğümüzde
gece gibi oluyoruz, iyiliklerini gördüğümüzde gündüz gibi oluyoruz. Yani
kötülüklerini örtmeye çalışırız, iyiliklerini yaymaya çalışırız. Yaren ekibi-

ni aynı zamanda sokakta da denetleriz.
Yani yaren ekibi yüz kızartıcı suçlar işleyemez; onları kontrol ederiz; karısına, insanlara zulüm edemez. Kendi
aramızda kontrol sistemimiz var.
VatanBir: Türkiye’deki Yörük
Derneklerinin sayısı ve durumu nasıl? Birlikte çalışmalar yapıyorlar
mı?
300’ü aşkın Yörük Türkmen Derneğimiz var. Yenileri kurulmaya da devam ediyor. Dokuz tane federasyonumuz var, Yörük Dernekleri Federasyonlarına bağlı. Federasyon da Türk
Boyları Konfederasyonuna bağlı. Milyonlarca üyemiz var. Yörük Türkmen
kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz hem
de Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti daha
uzun yaşasın diye üreten, çalışan, vatanını, milletini seven insanların yetişmesi için mücadele veriyoruz.
VatanBir: Türk Dünyası’yla ilişkileriniz ne durumda?
R.K.Biz tüm Türk Dünyasını bağrımıza basıyoruz. Onlarla aramızdaki engelleri kaldırıp, gönül, dil birliği
sağlamak istiyoruz. Nerde bir Türk’ün
burnu kanasa, tırnağa çıksa aynı acıyı
içimizde hissediyoruz. Nerde bir Türk
mutlu olsa aynı mutluluğu yaşıyoruz.
Tabi dünyada 350 milyon Türk’ü Uygur Türklerine kadar olan bölgedeki Türklerin mutluluğu Türk milletinin güçlü olmasına bağlı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir baba,
bir ağabey olarak, yani ağacın gövdesi kökü olarak görüyor, kendilerini yaprak ve dal olarak görüyor. Nasıl
bir baba çocuklarının işini, aşını düşünürse biz de Türk Dünyası’na yardımcı olmalıyız. Kültür bağlarımızı geliştirip atamızın bir olun, iyi olun, diri olun
sözünü tutarak Türk Dünyası’nı ezilen,
sömürülen, özgürlüğü elinden alınmış
değil; bağımsız, dik durabilen, ekonomisi güçlü insanlar olmasını istiyoruz.
VatanBir: Bizimle söyleşi yaptığınız için çok teşekkür ederiz.
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YAVUZ SULTAN SELİM
Sırtımdan vuruldum.

Sinan AKPINAR

sinan.akpinar@vatanbir.org

S

ırtından, tam iki kürek
kemiğinin arasından bulacaktı ölüm onu. Hasan
Can’a dönerek sırtında bir acı hissettiğini söyledi. Hasan Can telaşla açar
Yavuz’un sırtını, etrafı kızarmış ufak
bir çıbanbaşı vardır.
- Cerraha gidelim hünkârım
- Biz çelebi değiliz ki çıban için
cerrahlara müracaat edelim, merhem
sürelim.
Tam da sefere çıkacağı vakitte bulmuştu bu bela Yavuz’u. Vakit intikam
vaktiydi. Baştanbaşa zaferlerle dolu
Mısır fethi ile meşgulken, üç yıllık barış antlaşmasını bozarak Türk topraklarına giren Macarlara ders verme zamanı gelmişti. İran ve Mısır tehlikelerini iki seferde yok etmişti.
Ne zaferlerdi!
“Yavuz daha Trabzon Beyi iken
yaptığı araştırmalar sonucu 40 bin Şii
ajanı ve Şah İsmail’in gizli ordusunu
ortadan kaldırmıştı.
Şimdi Sultan olmuştu, Şii propagandası yapan Anadolu’yu karıştıran
34

bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırma zamanı gelmişti.
Hedef Şah İsmail!
Topkapı sarayından tüm haşmetiyle çıktı. İstanbul halkı dualar eşliğinde uğurladı onu. Sefer böylece başlamış oldu.
Tarih 23 Nisan 1514. 140 bin kişilik bir ordu, yürüyerek 2500 km. ilerleyeceklerdi. Sivas’tan sonra yol iyice çekilmez hale geliyordu, zira Safevi ordusu geri çekilirken bütün köyleri
yakıp yıkmış talan etmiş, tarlalar yakılmıştı. Şah tehlikesi şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Yavuz’un moralini bozan tek
şey bu değildi. Ordunun içine kadar sızan Şah yandaşları, askerleri geri döndürmek için gizliden propaganda yapıyordu. Öyle bir vakit gelmişti ki, Yavuz bir sabah çadırının ok yağmuruna
tutulduğunu görür, askerler isyan başlatmıştı. İşte Yavuz tam bu anda çıktı
çadırından, kılıcını çekerek ordusunun
üzerine doğru yürümeye başladı.
- Gayretsizler dönsün, er olanlar arkamdan gelsin! Ben tek başıma da giderim! Diyerek hızlı bir hamleyle atı-

na atladı.
Ordu içine ekilen nifak tohumları,
Yavuz’un o koskoca yüreğinin altında
ezilmiş tuzla buz olmuştu.
Nihayet tarih, 25 Ağustos 1514
Çarşamba gününü gösteriyordu. Van
Gölünün kuzeyinde bulunan Çaldıran
Ovasında iki ordu karşı karşıya geldi.
Osmanlı ordusunun sağ kolunu Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ile Zeynel
Paşa’nın emrindeki Anadolu ve Karaman kuvvetleri, sol kolunu ise Rumeli
Beylerbeyi Hasan Paşa komutasındaki Rumeli askerleri oluşturuyordu. Yavuz ise merkezde başkomutandı. İlk
hücum emrini Şah İsmail verdi. Karşılarında 2500 km. yol yürümüş, sayıca
kendilerinden az, aç ve yorgun Osmanlı ordusu vardı. Her şey Şah İsmail’in
lehine görünüyordu. İlk hücumla Osmanlının sol kanadını bozdular, şiddetli çarpışmalar sonucu Beylerbeyi
Hasan Paşa burada şehit düştü. Sinan
Paşa tam bu sırada topları ateşlemeye
başlayınca Şah’ın sol kanadını perişan
etmeyi başardı. Ardından da yoğun tüfek atışları Safevileri bozguna uğrattı. Osmanlı ordusu zafere hızla ilerliyordu. Artık Anadolu’yu karıştıran
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pisliklerden kurtulmaya ramak kalmıştı. Açılan ateşler sonucu Şah kolundan
yaralandı ve atından düştü. Derhal askerler Şahı yakalamak için hamle yaptılar. Askerler tarafından çembere alınan Şah’a ulaşmak için kılıçlar konuşuyor, kanlar dökülüyor ama yine de
Safeviler Şah’ın yakalanmasına izin
vermiyorlardı. Ancak direnecek güçleri de pek kalmamıştı. Osmanlı Askerlerinden birinin gözüne Şah göründü,
hemen üzerine atıldı, boğuşmaya başladılar, derken diğer askerlerin de yardımıyla Şah’ı yakaladılar. Zafer çığlıkları eşliğinde, bağladıkları Şah’ı
Yavuz’un huzuruna getirdiler. Ancak
durum hiç de tahmin ettikleri gibi değildi. Şah, çoktan savaş alanından kaçmış, dikkatleri çekmemek için de kıyafetini kendisine benzeyen Hızır adında
bir seyisle değiştirmişti.
Savaş sonrası Şah’a ait ne varsa ganimet sayıldı ve el konuldu, Şah’ın eşi
Taçlı Hatun esir edildi.”
İşte bu cihan Padişahı, şimdi sırtında çıkan ufak bir çıbana “merhem sürelim” diyen Hasan Can’ı düşündükçe gülmeden edemiyordu. Sabah olsun hamama gider tellağa temizletirim diye düşündü. Geceyi ıstırap içinde geçirdi Yavuz. Sabah olunca doğru
hamama gitti. Tellağa çıbanı sıktırdı ve
içinden cerahat çıkınca biraz olsun rahatlamıştı. Bu çıban hiç onun kafasını
meşgul etmiyor, sıradan bir yara diye
düşünüyordu. Ancak günler geçtikçe
acısı daha da artacaktı…
Yavuz seferden vazgeçmiyor hastalığını hiçe sayıyor, ağır ağır da olsa
muzafferiyet için ordunun başında ilerliyordu. Sırtındaki acı onu iyice rahatsız etmeye başlamış, dayanacak gücü
kalmamıştı. Çorlu’ya gelindiğinde Hasan Can’a tekrar sırtına bakmasını söyledi. Hasan Can, Yavuz’un sırtını açtığında çıban açılmış, büyümüş ve sırtını
kana bulamıştı. Hasan Can kan görmeye alışkın bir insandı ancak Yavuz’un
sırtını böyle görmeye hiç dayanamadı.
- Biz ne engeller aştık Hasan, telaş

etme, Tih Çölünü hatırlar mısın?
“Evet, Yavuz Tih Çölünü geçmişti. O ne dillere destan bir seferdi. Mısır fethedilecek, hilafet Osmanlı’ya geçecekti. Zor olan Mısır’ın fethi değil,
Tih Çölünü geçmekti. O nasıl bir çöldü
ki, içine aldığını bir daha bırakmıyordu. Bu dünyanın cehennemi Tih Çölü.
Cengiz Hanlar, Timurlar bile göze alamamıştı oradan geçmeyi, Napolyon’un
askerleri Tih Çölünde çıldırmış bertaraf olmuşlardı. Gündüz kavurucu sıcak, gece dondurucu soğuk, etrafı kasıp kavuran, gözleri kör eden kum fırtınaları, bu kum fırtınası öyle berbat bir
nesne haline dönüşmüştü ki Tih Çölünde, son molekülüne kadar parçalanmış,
sadece gözleri kör etmekle kalmıyor,
ciğerlere - kılcal damarlara kadar dolup tıkıyor, ölümün belki de en ıstıraplısını yaşatıyordu kurbanlarına. Yüzlerce kilometre boyunca su yok, insan
yok, vaha yok, in yok cin yok sadece
ve sadece ölümün nefesi kum fırtınaları var. Geceleri akrepler yılanlar çıkıyor karşınıza, nereye gizlenirseniz
gizlenin kaçamazsınız onlardan. Enfraruj denilen antenleriyle, sıcak derili her canlıyı buluyor, zehirli dişleriyle
yaşamlarına son veriyor. Tih Çölünde
ölümden kaçmak imkânsızdır, Tih Çölünden kurtulmak imkânsızdır.
Yavuz gidiyordu Tih Çölüne, binlerce asker kumlara gömülecek, bir
kabirleri bile olmayacaktı. Ve nihayet
ölüm çölüne girildi. O ana kadar Tih
çölü hiç yağmur görmemişti, bundan
sonra da görmeyecekti. Bulutlar toplandı gök gürledi ve şakır şakır yağmur
yağmaya başladı. Toz kalktı Yavuz’un
askerlerini koruyordu Allah’ın merhameti. Sarıp sarmalamış, kum fırtınalarını dindirmiş, kavurucu sıcağı yok etmişti. Tih Çölü artık ölüm çölü olmaktan çıkmıştı. Allah (CC) sonsuz merhametiyle açmıştı ilk Osmanlı Halifesi Yavuz’un yollarını.
Mısır’ın fethinden sonra Yavuz en
önde atıyla ilerliyordu ancak birden
iniverdi atından ve yayan yürümeye
başladı. Askerlerin gözü Yavuz’daydı

bunca yol yayan yürünür mü diye söyleniyorlardı. Yavuz’un gözlerinden
yaşlar damlıyor ara sıra elleriyle gözyaşlarını siliyordu, askerin merakı iyice artmıştı,
- Hünkârım neden yayan yürürsünüz?
- Önüne bak!
Asker önüne bakar ancak bir şey
göremez, merakları iyice artmıştır.
Tekrar sorar:
- Hünkârım neden binmezsiniz atınıza?
Yavuz yaşlı gözlerle bakar askerine
ve tüyler ürperten şu sözleri sarf eder.
- Görmez misin asker önümüzde
Muhammed (A.S.) yürümektedir. O
yürürken ben nasıl ata binerim!”
Tih Çölünden geçerken Allah’tı
onun kılavuzu, dönerken de Allah’ın
sevgilisi Peygamber Efendimiz.
Şimdi mucizeler Sultanı Macar yolunda hastadır, Peygamber yoldaşı hastadır. Tabip onun yarasını iyileştirmeye
çalışmakta, askerler iyileşti haberini,
İstanbul’da ise halk zafer haberi beklemektedir. Maalesef kimse umduğu haberi alamayacak, Osmanlı en yiğit Padişahını kaybedecekti. Yazık doyamadı Osmanlı ona, yazık doyamadı tarih
onu yazmaya… Bir daha da gelmeyecekti onun gibisi ve bir daha kimse için
yağmayacaktı yağmur, Tih Çölüne…
Yavuz için bu son savaştır. Hayatında mağlubiyet görmemiş bu kahraman şimdi bir sivilceye mi yenilecekti?
Bu ne hazin bir sondur, bu ne yakışıksız bir ölümdür! Zira ona hangi ölüm
yakışırdı ki?
Onun karşısına kimse çıkmaya cesaret edemezdi, hep sırtından vurmayı
düşündüler, öyle ki ölüm bile onu sırtından vurdu!
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Küreselleşmenin hüküm sürdüğü bir dünyada, milletlerin
kendi kabuğuna çekilip sanatta, hukukta Türk örf ve adetlerine dayalı bir milliyetçilik düşüncesi o günkü kadar geçerli olduğunu söylemek zordur.

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN* ile

“Modern Türkçülüğün Kurucusu
Ziya Gökalp” Üzerine
Söyleşiyi Gerçekleştiren: Sinan YAMAN
sinan.yaman@vatanbir.org

V

atanBir: İnsanlığa fikirleriyle yol
gösteren, onlara
kutup yıldızı görevini ifa eden münevverlerin uygarlığın gelmiş olduğu konumda emekleri azımsanamayacak kadar fazladır. Birer siyasi teşekkül olarak ortaya çıkan devletlerin temelinde de bu fikir adamlarının görüşleri esas alınır. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti’nin
fikri temelinde Gökalp’in düşünceleri ve olaylara bakış açısı önemli rol oynamaktadır. Hatta yeni kurulan Türk devletinin kuruluş felsefesini Gökalp ortaya koymuştur diyebiliriz. Bu bağlamda, milletimizin
en buhranlı zamanlarda yetiştirdiği
aydınlardan olan Gökalp’in hayatı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hikmet Celkan: 1876 yılında
Diyarbakır’da doğar. 1876 yılı malumunuz 1. Meşrutiyet yılının başlangıcıdır. Ondan evvel Tanzimat dönemi var, Monarşik bir düzen söz konusu. 1876 yılında Kanun-i Esasi’nin ilan
edilmesiyle Meşrutiyet başlar, Meşruti
düzene geçilir. Gökalp, Diyarbakır’da
böyle bir devir değişikliğinde dünyaya gelir. 1924’te vefat etmiştir. 48 yıl-

lık kısa bir döneme sığdırmıştır ideolojisini, fikirlerini, mücadelesini. Gökalp, önceleri Diyarbakır’da neşredilen Peyam gazetesinde yazılar yazar.
Kendisi o zaman Osmanlıcıdır. Babası Tevfik Efendi onu yetiştirirken Arapça ve Farsça öğretmiştir. Şarkın ve garbın bilgilerini okulda, Rüştiye’de öğrenir. Burada Fransızca da öğrenir. Sonra İstanbul’a gider. Baytar mektebine müracaat eder; ama siyasi olaylardan dolayı tamamlayamaz. 1908 yılında 2. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Selanik’te İttihat Terakki’ye katılır.
Yusuf Akçura, Emrullah Efendi’yi tanır. Darül Fünun’da sosyoloji derslerini takip eder, okutur. Daha sonraları
İttihat Terakki partisinin Selanik’teki
kongresine Diyarbakır temsilcisi olarak katılır. Ayrıca Genç Kalemler dergisinde Ali Canip, Ömer Seyfettin ile
birlikte yazı yazar. Burada fikir hayatı
şekillenir. Fikir hayatının ilk dönemidir: Turancıdır. 2. dönemi İstanbul’da
Yeni Mecmua’da yazdığı döneme tekabül eder. Fransızcası iyi olduğu için
Durkheim’ı okur, ondan ilham alır.
Sosyolojisini Durheim’a dayandırır.
Bu durum onda tıpa tıp taklit değildir, metodolojisini esas alır. Gökalp,
İstanbul’da Yeni Mecmua’da pedago-

jik, tarihi, kültürel yazılar neşreder.
Türk Ocakları’nda konferanslar verir.
Etrafını aydınlatmaya çalışır. Üniversitede dersler verir. Üniversitede verdiği
dersler sosyoloji ağırlıklı olmak üzere; felsefe, tarih, coğrafya dersleridir.
Bu bölümlerde Ahmet Ağaoğlu, Yahya
Kemal, Mustafa Şekip Tunç gibi gençleri fakülteye aldırıyor.
Ülkemizde ilk defa 1915’te sosyoloji kürsüsünü kuruyor ve 1917 yılındaki İttihat Terakki cemiyetinin kongresine sunduğu raporda üniversite ıslahatlarından bahseder. İlk ve orta dereceli okullarda bu ıslahata göre reformunun sağlanması gerekliliğini düşünür. İstanbul’un işgaline rast gelen yıllardır bu yıllar. Bir grup aydın gibi Gökalp de İngilizler tarafından Malta’ya
sürgüne gönderilir. Sürgünden döndükten sonra Diyarbakır’da çıkardığı Küçük Mecmua’da yazılar yazar.
Bu da fikir hayatının 3. dönemidir diyebiliriz. 25 Ekim 1924 günü Fransız hastanesinde vefat eder. 26 Ekim
1924 günü muhteşem bir törenle Sultan Mahmut türbesine defnedilir. 48
yıllık hayatına çok sayıda makale, şiir,
kitap sığdırmıştır. Edebiyat, ahlak, iktisat, pedagoji alanında yazdığı eserler
bizlere bıraktığı büyük mirastır.

*Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
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VatanBir: Hocam, Gökalp’ın yaşamının temelinde bulunan Türk
milliyetçiliğine girmeden önce millet
ve milliyetçilik kavramlarının dünyada ne şekilde ortaya çıktığı hakkında bilgi alabilir miyiz?
Hikmet Celkan: Bu kavramlar 19.
asırda ortaya çıkan iki temel kavramdır. Gökalp’ın, aşiret-kavim-ümmetmillet sınıflaması vardır. Gökalp’a göre
600 yıllık imparatorluk sona ermiş bunun içinden yeni bir devlet doğmuştur.
Millet, aşiret-kavim-ümmet sürecinin
son halkasını teşkil eden kavramdır.
Millet, ümmetten farklıdır. Ümmet,
inancı esas alır. Millet ise etnik benzerliği esas alır. Milletin coğrafi ve siyasi
sınırları bellidir. Bu siyasi sınırlar içinde homojen etnisite mevcuttur. Millet olgusunun içinde Müslim ve gayrimüslim unsurlar vardır. Gökalp’a göre
millet; dil, din, ahlak, sanat, aile, gelenek, örf-adet itibarıyla benzer durumda
olan bireylerin oluşturduğu büyük bir
topluluktur. Heterojen olan ümmettir,
imparatorluk örneğinde gördüğümüz
gibi. Millet; sosyolojik evrenin son beşeri halkasının temsil eder. Milliyetçilik, milleti millet yapan değerler sistemidir. Fransızcada millet nasyon; milliyetçilikse nasyonalizmdir. Milliyetçilik, 19. asrın başlarında imparator-

luk devrinin sona ermesiyle Avrupa’da
ortaya çıkan düşüncedir. Bunun içindir
ki 19. asır milliyetçilik asrı olmuştur.
İmparatorluk bünyesindeki etnik gruplar siyasi olarak ortaya çıkmaya çalışmış ve zamanla bize sirayet etmiştir.
Bunun neticesinde 1831 yılında Yunanlıların ayrılması, ardından Sırpların, Bulgarların ayrılması gelir. Burada bizden ayrılma mücadelesi vermeyen gruplar var: Yahudiler, Rumlar,
Ermeniler gibi. Ama 1895 yılında batının kışkırtmasıyla Ermeniler ayaklanmıştır. Doğuda Rusya’nın devlet kurmaları için Ermenilere büyük desteği
olmuştur. 1. dünya savaşını fırsat bilen Ermeniler birçok katliama sebep
olur. Bunun neticesinde Gökalp’ın deyimiyle mukatele (değişim) olmuştur.
Büyük bir kısmı tehcir edildi. Araplar,
Rumlar, Boşnaklar, Arnavutlar da daha
sonra bu tesire kapılmışlardır
VatanBir:
Bu
kavramlar
Gökalp’te nasıl kendini gösteriyor?
H.C.: Gökalp, milliyetçiliği batıdaki siyasi olaylara göre değerlendirir. Batıdaki hadiselerden yola çıkar.
Diyarbakır’da Osmanlıcı idi; ama 19.
asırda Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla birlikte Batıcılık akımı ortaya çıkar.
Aslında bu akım Tanzimat’tan önce
de vardı. 1718 Pasarofça Antlaşması,

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın
imzalanmasıyla birlikte batının üstünlüğü görülünce maarif sistemini batıya göre yapalım derler. Tanzimat aydınları Osmanlıcılık fikrini ön plana
çıkarırlar. Her etnik grup Osmanlı tebaası sayılır. Batıcılık ve Osmanlıcılık fikir akımlarını yetersiz olduğu varsayımlarda ise İslamcılık akımı ortaya
çıkmış ve Gökalp bu üç fikir akımını
değerlendirerek, bunların Osmanlı’yı
kurtaramayacağını düşünmüştür. İttihat Terakki’ye gönül verenler de böyle düşünmektedir. Bu konuda Gökalp’a
yöneltilen bir tenkit vardır: “Sen milliyetçilik fikrini ortaya attın, Osmanlı parçalandı.” Gökalp bu tenkite: “
Osmanlı zaten dağılacaktı, dağılıyor.
Sosyolojik olgulara göre yeni devletler kurulacaktır. Bunun en büyük tanığı Yunan, Sırp, Bulgar isyanlarıdır. Bütün imparatorluk parçalanmaya
mahkûmdur. Mademki bu parçalanma
kaçınılmazdır, biz de Anadolu’da millete Türk olduğunu anlatalım, zira Osmanlı diye bir millet yoktur.” diye karşılık verir. Aynı Amerika’nın temelinde
72 milletin olması gibi.
VatanBir: Gökalp’ın fikir atölyesinin ustaları olan Ahmet Vefik Paşa
ve Süleyman Paşa’ya değinmemek
olmaz. Tanzimat devrinin bu önemli aydınları hakkında ne düşünüyor37
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sunuz?
H.C.: Ahmet Vefik Paşa ayaklı kütüphane lakabıyla anılır. Osmanlı siyasi hayatında Süleyman Paşa ile birlikte milliyetçilik cereyanının öncüleri olarak anılır. 1. Meşrutiyet döneminde devletin önemli kademelerinde görev yapmışlardır. Tabi bunların alternatifi olarak materyalist düşünceler
de Türkiye’ye giriyordu. Filozof Rıza
Tevfik Bölükbaşı bunlardan biridir.
VatanBir: Ahmet Vefik Paşa ve
Süleyman Paşa’nın yanı sıra dönemin önde gelen bazı kanaat önderlerinin de olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, Azeri Türkçesiyle yazdığı güldürüler ile eserleri çoğu Avrupa dillerine çevrilen Mirza Fethali Ahunzade ve Kırım’da Tercüman
gazetesini; “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsüyle çıkartıp, bütün Türk
dünyasında yayın yapan Gaspıralı İsmail Bey’dir. Türkçülük tarihinde bu isimlerin yeri nerdedir ve
Gökalp’e etkileri nelerdir?
H.C.: İsmail Gaspıralı, Gökalp’ın
38

Osmanlı
döneminde
İstanbul’da kader birlikteliği yaptığı fikir adamıdır.
Bu milliyetçilik cereyanları Kırım’da, Kafkasya’da devam ediyordu. Kafkas’lardaki
etnik gruplar Rusların sultasından, baskısından kurtulmak için 1917 öncesinde mücadele verirler. Devrimle birlikte-Bolşevik ihtilali- totaliter, kolektif bir rejim ortaya çıkmıştır. İsmail
Gaspıralı’yı bütün Türk dünyasında düşünceleri benimsenen bir düşünür olarak görüyoruz. Balkanlar, Ortadoğu
ve Kafkaslar üzerinde ortaya çıkan milliyetçilik cereyanının temsilcilerinden biridir
diyebiliriz. Gaspıralı, Ağaoğlu, Ahunzade hür düşüncenin,
hür toplum sisteminin öncüleri olup, içinde yaşadığı sisteme muhalif olan, özgürlükleri kısıtlanmış sonra mücadeleye kendi topraklarının dışında devam eden fikir adamlarıdır. Eserleri, fikirleri ve hedefleri itibarıyla özgürlüğe, eşitliğe, siyasi bağımsızlığa dayalı bir toplum
sistemi oluşturmayı öngörürler. Bunların bir kısmı siyasetçi, edebiyatçı ve
bilim adamıdır. Gökalp’ın ağır basan
yönü mücadeleci olmasıdır. Pedagoji
alanında devrimler yapan milliyetçi bir
reformisttir. Olaylara bilimsel bakar.
Bunu yaparken nesir yazılarının yanında, o günün şartlarında manzum eserleri de devreye sokar. Şiir, Gökalp’ın
ülküsünün ifadesi için bir araçtır.
Bilimsel Yaklaşım ve Gökalp
VatanBir: Hocam, asırlarca dünyaya hükmeden bir devletin son zamanlarında bir grup aydın büyük
bir cesaretle kurtuluşun Türkçülükte olduğunu savunuyorlar. Oysaki
Osmanlı ümmet temelinde, Osmanlı vatandaşlığına dayalı bir anlayışla
kitlelere hükmediyordu. Sizce bu cesaretin kaynağında neler var?

H.C.: Bunun temelinde böyle cesareti veren temel faktör; tarih, sosyoloji ve ideolojiden oluşan bilimsel yaklaşımdır. Bilim adamı hassasiyetinde
bu faktörleri esas alarak ülküsünü ortaya koyar. Bilim adamının nesnelliği ve bilimin evrensel özelikleri de bu
cesarette önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında bilimden farklı olmamakla birlikte geniş kitlelere seslenebilmek için önemli bir kavram daha var:
O da mefkûredir. Gökalp’ı; yazan, çizen, hapiste yattıran etkenlerin başına mefkûreyi koymak gerekiyor. Bu
mefkûre bilimle çatışmaksızın milliyetçiliğe dayanır. Bilimsel formasyonu, milliyetçilik ve mefkûreciliktir.
İdeal: Mefkûre, Mefkûre: Ülküdür.
Gökalp gerçek bir ülkücüydü. Ömer
Seyfeddin, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Yakup Kadri, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi insanlar Mustafa Kemal’e
ışık tutarlar. Bu insanlar bilimsel verilere dayanarak ülküyü geliştirmişlerdir. Bunlar vatan için seve seve ölüme
giderler. Mehmet Akif bunun en büyük
örneğidir. Sırtına giyecek paltosu olmadığı halde 250 lirayı geri çeviren bir
ülkücüydü.
VatanBir: Şüphesiz Gökalp ile
özdeşleşen iki kavram vardır: Türkçülük, Turancılık. Gökalp’a göre
Türkçülük-Turancılık ne anlama geliyor?
H.C.: Milliyetçilik; aynı duygulara sahip aynı millete mensup duygusal heyecan kasırgasıdır. Türk milleti geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
Bu sınır; Adriyatik’ten, Çin Denizi’ne
kadar uzanmaktadır. Gökalp bu geniş coğrafyaya ‘TURAN’ diyor. Sonradan gelişen siyasi olaylara göre Turancılığın gerçekleşemeyeceğini anladığı içindir ki bu fikirden yavaş yavaş vazgeçmeye başlamıştır. Milliyetçiliğin Türkiye’deki Türkler arasında
var olmasını ve bu şekilde geliştirilmesini savunur. Aksi takdirde bu aşamada Turan’ı ütüpyodan ibaret görür.
Bu yüzden bu düşünceyi daha rasyonel, reel bir seviyeye çekmeye çalışmış
ve aşama aşama Türkiye-Türkistan-
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Gökalp’a göre
millet; dil, din,
ahlak, sanat, aile,
gelenek, örf-adet
itibarıyla benzer
durumda olan bireylerin oluşturduğu büyük bir
topluluktur.
Turan üçlüsünün gerçekleşeceğini savunur. Bu doğru bir yaklaşımdır. 2.
Meşrutiyet’in 1908 de ilanı ve 1918
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Osmanlının yıkılışının kaçınılmaz olduğunu görünce, dünya konjektörünün farklı ortaya
çıktığını anlar. Böylelikle Turancılığın
hayalî bir değer taşıdığını anlar.
VatanBir: Dikkatimizi çeken bir
hususta Gökalp Türkçülüğün Programını anlatırken: “Dilde Türkçülük, Estetikte Türkçülük, Ahlakta Türkçülük, Hukukta Türkçülük,
Dinde Türkçülük, Ekonomide Türkçülük, Siyasette Türkçülük, Felsefede Türkçülük” gibi başlıklar altında Türkçülüğü inceliyor. Bugün bu
program ve düşünceler hala geçerliliğini koruyor mu?
H.C.: O yıllarda devletin mevcut
durumu, siyasi yapısı farklıydı; Bugün
daha da farklıdır. Bir düşünce bağımsız, soyut özellikler taşır; buna kimse
sınır koyamaz. Gökalp’ın o dönemdeki düşünceleri ile bugünkü dünyanın
durumu farklı olduğu için teorik olarak bugün de geçerlidir. Ama pratikte de geçerliliğinin olması için bir revizyon gerekiyor. Küreselleşmenin hüküm sürdüğü bir dünyada, milletlerin
kendi kabuğuna çekilip sanatta, hukukta Türk örf ve adetlerine dayalı bir milliyetçilik düşüncesi o günkü kadar geçerli olduğunu söylemek zordur. Kültürün özü hiçbir zaman değişmez, ken-

dini muhafaza eder. Gerekirse sanatta
ve hukukta milletlerarası bir açılım benimsenebilir.
Turan Şiiri ve Gökalp
VatanBir: Gökalp, 1910’lu yıllarda Selanik Sultani Mektebi’nde imparatorlukta bir ilk olan toplumbilim derslerini vermeye başlar. Ali
Canip ve Ömer Seyfeddin’in Genç
Kalemler dergisinde Türkçe eğilimlerini pekiştiren yazıları yayınlanıyordu. Ama Türkçülük yönündeki düşüncelerini bir program halinde ortaya koyma gereğini düşünür.
Mart 1911’de Turan şiirinin Genç
Kalemler’de yayınlanması geniş
yankılar uyandırır. Hocam, Turan
manzumesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu manzumenin akisleri
dönem içerisinde nasıl değerlendirilmiştir?
H.C.: Turan manzumesi o güne kadar Osmanlı ve ümmet ruhuyla yoğrulan toplumda tamamen alışılmışın dışında kaleme alınmıştır. Türk kelimesi
unutulmaya yüz tutmuşken, Gökalp’ın
Türk kelimesini telaffuz etmesi büyük bir kahramanlıktır. İnsanların hangi mezhebe mensup olduğu o dönemlerde ön plandaydı ve Türkçülük bastırılan bir duygu, olgu olmuştur. Bu
durum Osmanlının mevcut yapısına aykırı gibi gözükmektedir. Bazıları Gökalp’ın düşüncelerinin Osmanlıyı parçalayan fikirler olduğunu söyler.

Buna katılmak mümkün değildir. Gökalp ve arkadaşları yeni bir ideolojiyi
ortaya atmışlardır. Bu şiir; parçalanmaya başlanan Osmanlının Anadolu
Türklüğü etrafında kenetlenmesini öngörür. Bir başka özelliği de 1923’te kurulan yeni Türk devletine ışık tutmasıdır. Turan şiiri ideolojik bir şiir olarak
değerlendirilse de aksine birleştirici bir
durumu ifade eder.
Ziya Gökalp ve Türkçe
VatanBir: Malumunuz, Atatürk
Türkçe ile ilgili çalışmalara büyük
önem vermiştir. Türkçenin işlerliğinin artması, bilim, sanat, edebiyat alanında etkin olması öncelikleri
arasındadır. Bu bağlamda Gökalp’in
dile bakış açısı nedir?
H.C.: Gökalp’ın Türk diline bakışı; “Dilde Türkçülük” programı içerisinde değerlendirilmelidir. Gökalp diğer alanlarda olduğu gibi burada da
milli olgulara önem verir. Dil, öncelikle yabancı dillerin boyunduruğundan
kurtarılmalı; ama bu durum dilimizde
yabancı kökenli kelimeleri tamamıyla
tasfiye etmek değil, varsa Türkçesini
kullanmak yoksa olduğu gibi kullanmaktır. Ancak Gökalp yazı ve konuşma
dilinin gramatikal yapısına dair eleştiride bulunur. Yani kelimelerin sonuna
gelen eklerin Farsça ve Arapça olmaması, bunların Türkçe dilbilgisi kurallarına göre olması şekillenmesini savunur. Anadolu Türkçesinde farklı ağız39
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riniz nelerdir?
H.C.: Gökalp, eğitimi millik vasfında
öğretimi ise evrensellik vasfında değerlendirir. Öğretim, bilgilerin aktarılmasıdır. Burada bir nesnellik söz
konusudur. Eğitim ile
kültür özdeştir ve eğitimi de: “Bir kavmin
bireylerinin vicdanlarında yaşayan değer
yargıları…” olarak tanımlar. Eğitim ile ilgili üniversitelerde, liselerde okutulacak ders
kitaplarında konuların
öncelikle Türk milletinin değer yapısına
göre hazırlanması gereğinden bahseder. İlk
zamanlar dönem itibarıyla bu düşünceler maarif programına ters düşse de, 1923
yılından itibaren yeni
kurulan Türk devletinin maarif programına uygundur.
ların kaybolmaya yüz tutmuş Türkçe
kelimelerinin toplanması, kayda geçirilmesi böylece dilde sadeleşme, dilin
yabancı boyunduruğundan kurtulması
gerektiğini savunarak dilde arılaşmanın mümkün olabileceğini söyler.
VatanBir: Gökalp; Muallim dergisinin 1916 yılında yayınlanan 4.
sayısında “Eğitimin Gayesi Nedir?
Fert Mi, Yoksa Millet Mi?” başlıklı
makalesinde; “Eğitimin gayesi millik olduğu gibi öğretimin hedefi de
çağcılık olmalıdır. Profesör yahut
hoca aynı zamanda hem eğitici, hem
de öğreticidir…” diyor. Türk eğitim
sisteminin günümüzdeki durumu
Gökalp’in düşünceleriyle ne derece
örtüşüyor? Eğitim - Öğretim’de uygulanan programlar ve uygulayıcıların anlayışları hakkında düşüncele40

VatanBir: Nurettin Topçu; “Mazisiz mektep olmaz;
mazisiz, geleneksiz mektep denemeleri, ortaya mektep yerine bir okuma yeri, konferans salonu veyahut
da bazen bir oyun ortaya çıkarmıştır.” der. Ona keza Erol Güngör de
benzer düşünceleri ileri sürerek;
“Milliyeti teşkil eden kültür unsurları ile milletin milli kültür istikametinde bir öğretimden geçirilmesi gerekir.” diyor. Bu bağlamda eğitimde
millilik nasıl tesis edilebilir?

coğrafyada birbirlerine; dil, din, örf,
adet, sanat, aile yapısı, kültür özellikleri ve diğer yargılarıyla ortak bir özellik gösteren bireylerin oluşturduğu ve
adına millet dediğimiz geniş bir topluluğun bu saydığımız özellikleri hayata aksettiren her şey millidir. Eğitimde
millilik, öncelikle eğitimin millet denilen geniş bir kitlenin maddi ve manevi değer yargılarına dayanan, bu geniş
kitlenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına
cevap veren, yansıtan; ama bunun yanında asli ve evrensel hedeflere de yönelmiş olan bir eğitim sistemi anlayışıdır. Yani eğitimin milli yanı da vardır,
evrensel yanı da. Eğitimin milli yanıyla pedagoji, evrensel yanıyla bilim ve
teknoloji ilgilenir. Millilik; ülkenin tarihine, coğrafyasına, diline, inançlarına, sanatına, estetik ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. İşte eğitimde bu uygunluk ders programlarına, müfredatlara
aksettirildiğinde millilik vasfını kazanır.
VatanBir: Gökalp, hem millici
hem de doğal olarak yaratıcı olmak
istiyordu. Mesela; Sultanilere, “Farabiye” yahut “Halduniye” adının
verilmesini teklif ettiği zaman çok
tuhaf ve soğuk karşılandı; “lise” adı
verildi. Hâlbuki batılılar, Sokrat’ın
ders verdiği yerin adına izafeten lise
demişlerdi; Gökalp de büyük Türk
ve İslam düşünürlerinin isimlerinin
böylece yaşatılmasını önermiştir. Bu
durum devlet kademelerinde bulunanların Gökalp’i tam manasıyla idrak edemediklerinin bir göstergesi
olarak algılanabilir mi?

H.C.: Milli demek, millet ile ilgili
demektir. Milli demek, millet aşamasına gelmiş sosyal insan grubuna ait olan
olgular demektir.

H.C.: Yanlış anlaşılma olmamıştır.
Lise, batının eğitim sistemine göre manevi bilimlerden, ilahiyattan bağımsız,
bunlardan etkilenmeyen kurumlardır.
Sadece pozitif bilimlerin okutulması gerektiği için ‘Lise’ kelimesi kullanılmıştır. Gökalp’ın bu teklifi bilimsel
terminolojiye pek uymaz, o yüzden dönem içinde verilen karar doğrudur.

Manevi olarak vatan; insanların ortak yaşam için kanlarını döktükleri olgudur. Vatan özelliğini kazanmış bir

VatanBir: 18 Ekim 1918’de toplanan İttihat Terakki kongresinde partinin feshine karar veriliyor.
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Partinin ve hükümetin ileri gelenleri bazı gelişmelere karşı yurt dışına çıkmayı kararlaştırır; bu durum
Gökalp’e de teklif edilir. Ama onun;
“Memlekette işlenmiş bir suçum
yoktur. Bu sebeple katiyen kaçmayacağım, ölürsem de bu topraklarda
ölürüm.” Cevabı çok dikkat çekicidir. Acaba bu cevap için ülküye iman
derecesinde bağlılığın Gökalp’te görülen ifadedir diyebilir miyiz?
H.C.: Kesinlikle. Onun mefkûresi
milli esaslara dayanan vatanseverlik
mefkûresidir. Gökalp’ın esasen İttihat Terakki’ye girme sebebi siyasetle
uğraşmak değildir. Burada görev yapmasının sebebi cemiyetin Türk milletinin çıkarlarına uygun kararlar almasını sağlamaktır. Buradaki çalışmalarından dolayı hiçbir zaman korku içinde olmamış ve kaçmamıştır. Örneğin,
Darül Muallim’in müdürü Satı Bey
Suriye’ye kaçmıştır, kim bilir Arap olması kaçış sebepleri arasındadır. Daha
sonra Gökalp, Malta adasına sürülüyor.
VatanBir: Gökalp’ın bu asil duruşuna, sizin de belirttiğiniz gibi 28
Mayıs 1919’da altmış altı kişi ile birlikte sürgün cezasına çarptırılmasıyla karşılık veriliyor. Üç buçuk ay kadar Midilli adasında kaldıktan sonra Malta’ya sürgüne gönderilir. Esaret arkadaşlarından biri olan Ahmet
Ağaoğlu onun için; “Bir kişlilik üniversite.” yakıştırmasını kullanıyor.
Gökalp’in Malta’daki hayatından
bahseder misiniz?
H.C.: Malta’da Gökalp devamlı
okumuştur, tefekkür etmiştir. Kızlarına
ve ailesine yazdığı mektuplar Fevziye Abdullah Tansel tarafından “Malta
Mektupları” adı altında neşredilmiştir.
Gökalp, Malta’da hem doğunun hem
de batının filozoflarını okuyup, tetkik
etmiştir. Bunlarla felsefi, içtimai birikimini geliştirir. Yeni Türk devletinin hedeflerini kafasında şekillendirir. Kızlarına yazmış olduğu mektupta daha çok
aile hayatının önemi, aile içi ilişkiler,
aile bireylerinin terbiyesi gibi konular-

la ilgili yazılar, mektuplar yazar. Bunların yanında felsefi temelli mektuplar
da yazmıştır.
VatanBir: On dokuz ay sekiz
günlük bir sürgün hayatından sonra
kısa süreli de olsa Ankara’ya yerleşmeye karar veriyor. Daha sonra kendine Maarif Vekâleti ve İlim Encümeni üyeliği veriliyor. Bu bağlamda
milli mücadelede Gökalp’in rolü ne
olmuştur?
H.C.: Milli mücadeledeki rolü
daha çok fikri ve kültürel plandadır.
“Yeni Türkiye’nin Hedefleri” adlı kitabında siyasi, felsefi, kültürel temellerin ne olması gerektiğine dair fikirler önermiştir. Nitekim Atatürk’ün de
Türk dili, Türk musikisi, Türk tarihi,
Türk aile yapısı, Türk sanatı, okullarda uygulanması gereken programlarla ilgili Gökalp’ın düşüncelerinden etkilendiği aşikârdır. Atatürk’e ilham
kaynağı olmuştur. Gökalp’ın bu düşünceleri sistematik bir şekilde yazdığı eser: “Türkçülüğün Esasları”dır.
Ayrıca ben kaynağını görmedim; ama
Atatürk’ün: “Heyecanlarımın babası
Namık Kemal, fikirlerimin babası da
Ziya Gökalp’tır.” sözü bu ilhamı ifade eden güzel bir vecizdir.
VatanBir: Gökalp’a göre; “Milli
kültür denilen şey yalnız halkta vardır. Milli kültürden yoksun bulunan
seçkinler, milli kültürün canlı bir
müzesi olan halka, ne şekilde kültür
götürebilecekler?” diye bir soru yöneltiyor. Günümüz itibarıyla, tarihi
gerçekleri değiştirerek bazı aydınlar
milli kültürümüz ve devlet politikalarımızın aksine asılsız açıklamalarda bulundular, bulunmaya da devam
ediyorlar. Örneğin, O. Pamuk’un;
“Türkler bir milyon Ermeni’yi, otuz
bin Kürt’ü öldürdü.” açıklaması ve
kendini aydın olarak nitelendiren
bir grubun başlattığı Ermenilerden
özür dileme kampanyası var. Acaba
bu aydınların yapmış olduğu açıklamalar, halkın içinden, halk kültürüyle beslenen insanların açıklamalarıyla örtüşüyor mu? Bu konu hak-

kında neler düşünüyorsunuz?
H.C.: Örtüşmesi mümkün değildir.
Bu aydın dediğimiz insanlar, halkın fikirleriyle yoğrulmuş bireyler olmak
yerine, halktan kopuk bir eğitim sisteminden yetiştiği için halka kültür götürmeleri düşünülemez. Aydın, halkın
içine girmelidir. Gökalp kültürü; Resmi kültür ve Halk kültürü olmak üzere
ikiye ayırır. Resmi kültür aydınlar tarafından, Halk kültürü ise halk tarafından temsil edilir. Halk kültürüne inen
aydın bu kültürü resmi kültürle birleştirmelidir. Tabi burada halk da kendini
çevreye açacak, dar kapsamlı bir yapıda kalmayacaktır. Bunun en güzel örneğini; Mümtaz Turhan, Erol Güngör
gibi aydınlarda görüyoruz.
Bugün aydınların halk kültüründen
beslenmeden halkı yönetmeye kalktığını görüyoruz. Bu aydın denilen kişilerin düşünceleri, halkın düşüncelerini
yansıtmadığı gibi sadece kendi görüşleri olarak kalacaktır. Halkın içinden
olmayan, onunla yemek yemeyen, oturup kalkmayan, derdiyle dertlenmeyen
kişilerin düşünceleri nesnellik taşımaz.
Bu durum arasına harç konulmayan
tuğlaların birbirleriyle temasına benzer. Elbet bir gün bu tuğlalar yıkılacaktır. Demokrasinin özünde de var olan
bu duygu ve düşüncelerin yaşatılmasıdır. Bu kişilerin böyle düşünceler sürmesinin sebebi; kendi fikirlerinin ötesinde uluslararası politikaları yansıtmalarıdır. Gökalp’ın mefkûresini, idealizmini bugünkü politikacılarda bulmak zordur. Bunlar; menfaatçi, materyalist devlet adamlarıdır. Bugünkü politik çalışmaların temelinde yatan da
bu idealizmin olmamasıdır.
VatanBir: Hocam Türk fikir hayatının mihenk taşlarından birini
teşkil eden Ziya Gökalp hakkında
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
H.C.: Böyle güzel bir söyleşi fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.
41
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AB, TÜRKİYE’Yİ
GERÇEKTEN İSTİYOR MU?
Recep BAYRAM

recep.bayram@vatanbir.org

T

ürk Milleti, çağdaş medeniyetler seviyesine
ulaşıp, bu seviyenin de
üzerine çıkma vasiyetini Atatürk’ten almış, bunun için birtakım girişimler ortaya koymuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş esaslarına ve Türk tarihinin gereğine de uygun olarak bu çizgiyi devam ettirecek millettir.
Türkiye, gerek AET, AT ve gerek
AB isimleriyle bu topluluğu, kendisini çağdaş devlet olma yoluna götürecek bir proje olarak görmüştür. Bu topluluğa olan üyelik müracaatları ve kriterlere uyum gayretleri de göz önüne
alındığında bu tespitin doğruluğu ortaya çıkmaktadır.
Türk Milleti, 50 yıllık AB serüvenini, bir ekonomik kalkınma süreci olarak görmüştür. Tabi ki bu süreçte Türkiye’den birtakım şartları yerine getirmesi beklenmiştir. Ancak, topluluk yapısını her fırsatta siyasallaştırmış, küreselleşen dünyada yeni bir
kutup olmak için AET’den AT’ ye,
AT’den AB’ye ve sonucu da Avrupa
Birleşik Devletleri olma noktası olan
gelişim süreçlerine girmiştir.
Türkiye, kendisine şart koşulan kriterleri yerine getirmiş ve bunlarla topluluğa tam üyelik müracaatı yaptığı
dönemlerde, topluluğun yukarıda bahsettiğimiz süreçleri yaşadığının ve topluluğa üyelik için bu yeni süreçlerin
kriterlerini de yerine getirmesi gerektiğinin cevabını almıştır.
Bu yeni süreçlerdeki uyum kriterleri ekonomik kalkınma planlarını gerilere atmış, boşalan yerlere siyasi şartlar
getirilmiştir. Peki, bu siyasi şartlar nelerdir? Bakalım:
42

- Atatürk’ün bir fitne ve hıyanet yuvası dediği Patrikhane’ye “ekümenik”
sıfatı verin.
- Patrikhane’nin Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nu
açın.
- Atatürk’ün kesin olarak
yasaklayıp “…uygulandığı
takdirde bütün kiliseleri kapatırım” dediği misyonerliği
meşrulaştırın.
- Osmanlı Devleti’ne ihanet eden Ermenilerin soykırım iftirasını kabul edin.
- Doğu Anadolu’muzu
kendi toprakları olarak gören,
Karabağ’ı işgal edip bir milyon Türk
kardeşimizi sürgüne mahkûm eden
Ermenistan’a sınır kapınızı açın.
- PKK sorununa, silah bırakmamaya yemin etmiş teröristlerin sizinle eşit
olduğu siyasi diyaloglarla çözüm bulun.
- Yüzlerce yıldır ekmeğimizi bölüştüğümüz, aynı kültürün parçaları olduğumuz Kürt kökenli kardeşlerimiz
için azınlık statüsü verin, kültürünüzden ayrıştırın.
- Bu ayrışmanın gereği olarak iletişimimizi koparmak için Kürtçeyi eğitim ve yayın dili yapın.
- Osmanlı’nın verdiği tavizlerle yetinmeyip, yıkılmasının sebeplerinden
olan Yunanistan’a Ege Adaları için sorun çıkarmayın.
- Türk kardeşlerimizi yok saya-

rak Rumların zulmüne terk ettikleri
Kıbrıs’ta Rum Kesimi’nin tek yönetim mercii olduğunu kabul edin.” gibi
maddelerdir bu şartlar.
Bu şartları kabul etmek, Ulu Önder
Atatürk’ün kabul etmediği Sevr Antlaşmasını uygulamaya koymak, bin bir
zahmetlerle şekillendirdiğimiz Lozan
Antlaşması’nı yırtıp atmaktır. Kısacası, batılıların yüzyıllardır üzerimizdeki
emellerinin biraz daha gerçekleşmesidir.
Ekonomik bir temele dayandırılan AB ilişkileri, 50 yıllık süreçte Türkiye için siyasi masa savaşlarına dönmüştür. Türkiye’den milli bütünlüğünü tehlikeye sokacak tavizler vermesi
beklenmektedir. Bu istekleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.
Bize sağ gösterip sol vuran AB’nin
ekonomimize faydası oldu mu? Bir de
ona bakalım:
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- Türkiye’ye uyum için AB tarafından vaat edilen mali yardımlar, siyasi
şartlar bahane gösterilerek veto edildi.
- Akdeniz’e sınırı olan her ülkenin
yararlanabileceği MEDA fonundan çoğunluğu kredi olarak Türkiye’ye bir
fon açılmıştır. Bu mali destek de AB
fonlarından geliyor gibi gösterilmektedir. Türkiye’nin doğrudan AB fonlarından yararlandığı hiçbir kanal yoktur.
Hatta AB’nin Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine aktardığı kaynaklardan
dolayı ekonomisi sıkıntıdadır.
- AB ülkeleri, Gümrük Birliği’ne
ya AB’ye girdikten sonra ya da AB’ye
girerken dahil olmuşlardır. Türkiye ise
AB üyeliği için bir garantisi olmadığı
halde GB’ye dahil edilmiştir.
- AB ülkeleri, GB’nin olumsuz etkilerine karşı AB’den aldıkları fonlarla korunurken; Türkiye, hiçbir önlem
alınmadan GB’nin kucağına itilmiştir.
- Türkiye’nin 1996’dan bu yana dış
ticaret açığının toplamı 400 Milyar doları geçmiştir. Bu zarar rakamının yaklaşık %75’i GB’den kaynaklanmaktadır.
- Gümrük tarifesi içinde olduğu
halde birçok Türk ürününe kota uygulanmıştır. Karar mekanizmalarında yetkilimiz olmamasından dolayı bu
duruma müdahale edilememiştir.
Bütün bunlara rağmen her şey Türk
kamuoyuna olumlu gelişmeler olarak yansıtılmış, gelişmelerin içyüzü
saklanmış, 1996’dan bu yana GB’den
kaynaklanan dış ticaretimizdeki açık,
yok olan firmalarımızın yerini yabancı sermayenin alması ve bunların beraberlerinde getirdiği işsizlik de görmezden gelinmiştir.
Nitekim 1993–1999 yılları arasında AB Komisyonu’nda Türkiye Masası Şefi olarak görev yapan Benoit Hambuckers “Gümrük Birliği sürecinde AB
kazanırken, Türkiye ekonomik olarak
kaybetmiştir.” diye bizim için acı ama

gerçek olan açıklamayı yapmıştır.

mayacağı ayrıca incelenecek deniyor.

AB yetkilileri her fırsatta AB’nin
bir Hıristiyan kulübü olduğunu ve
Türkiye’nin de bu kulüpte yerinin olmadığını savunmuşlardır. Almanya Başbakanı Helmut Kohl “Hıristiyan dünya görüşü ve Hıristiyanlık değerlerinin olmadığı bir Avrupa benim
Avrupa’m değildir.” Papa 2. John Paul
“AB’nin anayasasına ‘AB’nin dini Hıristiyandır’ ifadesi yazılmalıdır” gibi
ifadeler kullanmışlardır.

2004 Brüksel Zirvesi’nden çıkan
karar daha da ileri giderek, Türkiye’nin
ümitsizliğe düşürülmemesi ve birlikten
kopmaması için, AB organlarına demirle bağlanmasını, GB pilot uygulamasının diğer alanlara da genişletilmesini öngörüyor. En son Nicola Sarkozy,
Merkel’le bunu daha açık bir şekilde
Türkiye’ye tam üyelik gibi boş vaatler
vermemeleri gerektiğini, ortaklık üzere bir ilişki içinde bulunabileceklerini
ifade eden bir açıklama yaptılar. Yani,
karar mekanizmalarında Türkiye’nin
hiçbir yetkilisi olmayacak ama Türkiye AB’nin aldığı bütün kararlara harfiyen uyacak. Bunun adına da ‘İmtiyazlı
Ortaklık’ deniyor. Hayır efendim! Bunun adı ‘Manda İdaresi’dir. Türk Milleti, devletimizin kuruluş esasları ve
tarihimiz gereği manda idaresini reddetmiştir.

AB zirvelerinden çıkan kararlar da bu ifadeleri desteklemektedir. 1987’deki tam üyelik müracaatımıza 1989’da verilen cevap raporunda, Türkiye’nin topluluğa katılmaya
ehil bir ülke olduğunun ancak içerisinde siyasi, ekonomik ve kültürel sorunların olduğunun, nüfus ve coğrafi olarak diğer topluluk üyesi devletlerden
büyük olmasından dolayı topluluğun
Türkiye’yi hazmedemeyeceğinin ve bu
nedenle de topluluğa dahil edilemeyeceğinin cevabı alınmıştır.
2004’deki Brüksel Zirvesi’nden çıkan kararla tarım başta hiçbir reform
alanı için Türkiye’ye kaynak aktarılmayacağı, işgücünün serbest dolaşımına hiçbir zaman izin verilmeyeceği
açıklanmıştır. Geriye ne kaldı? Türkiye zaten bunları istiyordu.
Bu yarım asırlık süreçte “Türkiye
AB’ye girsin mi, girmesin mi?” diye
tartıştık durduk. Sürecin şartlarını iyice
araştırıp “AB, Türkiye’yi almak istiyor
mu, istemiyor mu?” diye tartışsaydık,
bu süreç bugün bu hallere gelmez ve
bu yanlış yoldan daha çabuk dönerdik.
AB, karşısında her an AB’ye girecekmiş gibi umutla bekleyen ama eli
kolu bağlı, her dediğini yapan bir Türkiye istiyor. Bu nedenle de zirve kararlarında tam üyelik maddelerini hep ucu
açık ifadelerle kullanıyor.
1963 Ankara Anlaşması’nın 28.
maddesinde Türkiye bütün kriterleri yerine getirse de, topluluğa üye olup ola-

AB, 20.yüzyılın ikinci yarısında
başlayarak, her geçen gün politikalarını genişleterek 21.yy’a dünyada eşi görülmeyecek bir güç olarak girmiştir, fakat bu Türkiye’nin AB’den yana olması anlamına gelmemektedir. Bugün AB
ülkelerinin Türkiye’ye bakışı Sevr’i
uygulamak istedikleri dönemle aynıdır, hatta daha da ileri gitmiştir.
Yıllardır Ulu Önder Atatürk’ün tam
bağımsızlık ifadesini, bilinçli ya da bilinçsizce söylendik durduk. AB sürecine göz attığımızda da tam bağımsızlığımızın nasıl yok edildiğine örneklerle şahit olmaktayız. Atatürk diyor ki: “
İnsan olmam için; mutlaka Avrupa’dan
nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın
emellerine uygun yürütmek, bütün
dersleri Avrupa’dan almak gibi, birtakım zihniyetler ortaya çıktı. Oysa hangi
istikbal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır.” Bu sözlerden Türkiye’nin
kalkınmasının, her alanda egemen bir
devlet olmasının AB’nin plan ve projeleriyle olmayacağı aşikârdır.
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türk mutfagı

KALBURABASTI

BAYRAM TATLISI
Gülay YAĞCI

gulay.yagci@vatanbir.org

MALZEMELER
1 su bardağı süt
2 su bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karbonat
Aldığı kadar un
İçi için
1 bardak dövülmüş ceviz
Şerbeti için
2 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
Derin bir kaba süt, yağ ve karbonat koyup üzerine aldığı kadar un ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp kalburun üstünde yassılaştırarak ortasına bir parça ceviz koyup döndürün. Aynı işlemi kalbur yoksa rende üzerinde yapabilirsiniz. Bu yöntemle şekil verdiğiniz kalburabastıları kapatılan kısmı alta gelecek şekilde yağlanmış tepsiye dizin. Üzeri kızarıncaya dek pişirin.
Daha farklı malzeme ile de yapılan
bu tatlının Ege yöresinde özgün malzemesi yağ ve süttür. Yumurta, şeker ilave edilenleri de vardır. Süt yerine odun
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külünün suyu, yani küllü suyun da kullanıldığı bilinir. Artık temiz kül bulmanın imkânsız olduğu günümüzde, külün adı bile geçmemektedir. Yapımı ve
malzemesini temin etmenin kolay olduğu bu tatlı oldukça da lezzetlidir.
Kalburabastılar bir kenarda soğurken şeker ve suyu kaynatarak şerbeti hazırlayın. Soğuyan tatlıların üzerine sıcak şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra servis yapın.
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görelım yasayalım

GÖRELİM - YAŞAYALIM
URFA BALIKLI GÖL
Hazırlayan: Hayrünisa OKYAY
hayrunisa.okyay@vatanbir.org

zamanda büyür, anne ve babasının yanına gelir. Nemrut bu durumdan doğal
olarak şüphelenmez.

“Peygamberler Şehri” olarak bilinen Urfa’nın geçmişi 11 bin yıl kadar
öncesine uzanıyor. Geçekten de Hz.
İbrahim’in doğduğu, Yakup, Eyyub,
Yusuf, Lut, Elyasa, Şuayp ve Musa
peygamberlerin yaşadığı kent olarak
da çok büyük öneme sahip.
Urfa’ya ilk adımı attığınızda, üç
büyük dinin tanıdığı (Musevilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık) İbrahim
Peygamber’in doğduğu mağara, ateşe atıldığı göl olan Halil-ür Rahman
ve Ayn-ı Zeliha gölleri ziyaret edeceğiniz yerlerin en başında yer alıyor. Zaten gezilecek ana yerler hep bu göllerin
çevresine toplanmış desek yalan söylemiş olmayız.
Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında
düştüğü makama inşa edilen Halil-ül
Rahman Camii, onun doğduğu mağaraya inşa edilen Mevlid-i Halil Camii,
Medrese, Halil-ür Rahman ve Ayn-ı
Zeliha göllerini arkanıza alıp merdivenlerden çıkarak ulaşacağınız yerde Hz. İbrahim’e kurulan mancınığın sütunları hep aynı çevrede bulunuyor. Ayrıca bu göllerden aşağıya doğru suyun akış yönünde gidildiğinde tarihi Urfa çarşıları sizi bekliyor. Kazzaz
(Bedesten) Çarşsında dünyanın çeşit-

li yerlerinden gelmiş ürünlere ulaşabilir, bakırcılar çarşısından Urfalı ustaların yaptığı bakır eşyalara sahip olabilir, sofralarınızı şenlendirecek meşhur
acı biberi olan isot, salça ve nar ekşisi satın alabilir, yukarıda sözünü ettiğimiz göllerin sularının altından geçtiği Gümrük Handa dinlenebilir, çayınızı yudumlayabilirsiniz.
Hz. İbrahim ve Balıklı Göl diye de
bilinen Halil-ür Rahman’dan bu kadar
söz etmişken onların çok bilinen efsanesinden söz etmemek olmaz.
Bir gün baş kâhin, Kral Nemrut’a
gelir ve o yıl doğacak bir çocuğun putperestliği ortadan kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine kral, o yıl doğacak bütün çocukların öldürülmesini emreder. Nemrut’un
askerlerinden olan Azer, karısı Nuna
Hatun hamile olduğundan, onu kale
yakınlarındaki bir mağaraya gizler.
Nuna Hatun, oğlu İbrahim’i doğurduktan sonra, onu mağarada bırakarak eşinin yanına döner. Bir rivayete
göre Hazreti İbrahim kendi başparmağını emer ve parmağından gelen sütle beslenir, bir başka rivayete göre de
bir ceylan onu emzirir. Bu bebek kısa

Büyüdüğünde babasının yanında
yerini alır. Fakat onların inandığı putlara değil, dünyadaki her şeyin yaratıcısı olduğuna inandığı tek Tanrı’ya tapar. Bu uğurda babasının ve tabii ki
Kral Nemrut’un da taptığı putları kırar. Nemrut bu olaya çok sinirlenir ve
İbrahim’in öldürülmesini emreder. O
gün ülkede yemek için dahi olsa ateş
yakılması yasaklanır, bütün odunlar
toplanır ve büyük bir ateş yakılır.
Hazreti İbrahim Urfa kalesinin
burçlarında hazırlanan mancınığa konularak bugün Balıklı Göl’ün olduğu yere atılır. Bu sıra Tanrı buyruğuyla ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Hazreti İbrahim ise Balıklı Göl’ün
hemen yakınındaki gül bahçesine düşer. Yine bir rivayete göre sevgilisi olduğu söylenen (ya da Hz. İbrahim’e
inanan tek kişi) ve aynı zaman kralın kızı olan Zeliha da kendini İbrahim Peygamber’in arkasından atar ve
hemen Balıklı Göl’ün arkasında Ayn-ı
Zeliha Gölü oluşur. Başka bir deyişe
göre de, Ayn-ı Zeliha Gölü, arkasından
ağlayan kral kızı Zeliha’nın gözyaşlarından doğmuştur.
Balıklı Gölü ziyaret ettiğinizde,
Ayn-ı Zeliha kenarındaki çay bahçelerinde dinlenmemeden, Hz. İbrahim’im
doğduğu mağaradan çıkan şifalı sudan
kana kana içmeden buralardan ayrılmayın.
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1950’den bu yana ülkemizde makarna deyince aklımıza gelen ilk isimlerden birisidir Nuh’un Ankara
Makarnası. Yıllardan beri,
kaliteli ve güvenilir ürünleriyle Türk halkının beğenisini kazanmış firma, İtalyanlarla özdeşleşmiş bir damak tadını, Türkçe bir isimle halkımıza sunmakta ve adeta bir Türk
damak tadı haline gelmesini sağlamıştır.
Ülkemizde üretilip de yabancı sözcüklerle adlandırılan binlerce ürüne rağmen, Nuh’un Ankara ismi ile yıllara meydana okuyan firmanıza, hem yıllardır ülkemiz ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı, hem de Türkçe bir
isimle kalite ve güvenilirliği eşleştirerek, halkımızın bazı
kesimlerinde var olan “yalnızca yabancı isimli ürünler kalitelidir” yanılgısını ortadan kaldırdığınız için teşekkürü bir
borç biliriz.
Sizler de Nuh’un Ankara Makarnası yetkililerine teşekkür etmek isterseniz:
http://www.nuh.com.tr/turkish/istek.php

Ülkemiz içerisinde yalnızca markalar yabancı olmamakta, sunulan hizmetler de yabancı isimlerle adlandırılmaktadır.
Bunlardan yeni bir tanesini, zaten yabancı kökenli olan
Burger King isimli hazır yiyecek ürünleri satan firma başlatmıştır. Firma, oluşturduğu e-posta grupları aracılığıyla
dağıttığı mesajlarda, içerisinde tavuk bulunan paket ürününü tanıttıktan sonra, kârlı çıkın mesajını “kârlı chicken”
şeklinde vermektedir.
Burger King firması, Türk halkına verdiği mesajlarda
Türkçeyi İngilizceleştirmekte ve Türkilizce diyebileceğimiz bir dil kullanmaktadır. Bizler ise, Burger King firmasını, verdiği mesajlarda hedef kitlesi olan halkın resmi dilini kullanması konusunda ricada bulunmayı görev addetmekteyiz.
Sizler de Burger King firmasına Türkçemizi düzgün
kullanması yönünde çağrıda bulunmak isterseniz:
http://www.burgerking.com.tr/

BULMACA

Hazırlayan: Ümit Z. NEKİŞ
umit.nekis@vatanbir.org

SÜMER

Sözcük Merdiveni

Her satır atladığınızda sadece bir harfi değiştirerek,
en alt satırdaki sözcüğe ulaşınız.

NEFİS

Sudoku Bulmaca

1’den 9’a kadar olan rakamları panoya yerleştirin. Her satır, her sütun ve 3*3’lük 9’lu karede her rakamdan bir adet olmalıdır.
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Geçen sayıdaki sudoku bulmacanın çözümü
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DERGİ İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ
İl

Ad Soyad

E-Posta Adresi

Telefon

Adana

Ebubekir ELÇİN

adana@vatanbir.org

0.506.622 40 90

Ankara

Ceren KESTEL

ankara@vatanbir.org

0.555.859.66 56

Antalya

Gülsüm DOĞAN

antalya@vatanbir.org

0.505.738 67 26

Aydın

Aydan ÖZTÜRK

aydin@vatanbir.org

0.555.859 66 52

Bilecik

Koray ÖZTEKİN

bilecik@vatanbir.org

0.532.668 46 93

Bursa

Hayrunisa OKYAY

bursa@vatanbir.org

0.505.854 82 91

Denizli

Öznur YAĞCI

denizli@vatanbir.org

0.537.872 03 77

Gaziantep

Sinan YAMAN

gaziantep@vatanbir.org

0.544.249 38 81

İstanbul

Dilek BİÇER

istanbul@vatanbir.org

0.555.961 07 59

İzmir

Burak BAŞ

izmir@vatanbir.org

0.532.767 82 66

KKTC

Volkan YALÇIN

kktc@vatanbir.org

0.533.842 06 37

Karabük

Mustafa UĞURLU

karabuk@vatanbir.org

0.536.711 24 99

Kırşehir

Asutay TEKTEN

kirsehir@vatanbir.org

0.506.459 45 40

Kocaeli

Nişvan AYCAN

kocaeli@vatanbir.org

0.506.616 35 16

Konya

Metin ARITÜRK

konya@vatanbir.org

0.505.694 50 18

Malatya

Emre YILMAZ

malatya@vatanbir.org

0.505.657 56 42

Muğla

Koray KIRIŞ

mugla@vatanbir.org

0.555.700 67 17

Halime BÜYÜKGÜZEL

fethiye@vatanbir.org

0.555.565 48 78

Onur NUREL

manisa@vatanbir.org

0.535.581 71 57

Fethiye
Manisa

DERGİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Üniversitesi

Büşra Seher KABAKUŞ

ataturk.uni@vatanbir.org

0.505.557 69 95

Hacettepe Üniversitesi

Emre ÖZKAN

hacettepe.uni@vatanbir.org

0.505.462 81 22

ODTÜ

Hamid TATÇI

odtu.uni@vatanbir.org

0.506.318 72 75

Girne Üniversitesi

Sezer KARABULUT

girne.uni@vatanbir.org

0.533.836 01 70

DERGİ LİSE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Lisesi

Ümitcan GÜVENİR

ataturk.lisesi@vatanbir.org

0.505.213 96 45
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