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ASİMETRİK DENGE 
SİYASETİNİN ZOR 

GÜNLERİ

T
ürkiye bilindiği gibi Suriye’deki 
gelişmeler karşısında bu ülkenin 
topraklarındaki eylemleri açısın-
dan asimetrik bir denge siyaseti 

gütmek zorunda kalmıştır. Bu söylediğimle 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları-
nın yapıldığı sırada bu bölgelerde Rusla-
rın müdahale ve engellemelerini mümkün 
olduğu kadar önlemeye yönelik çalışma-
lar ile halen İdlip bölgesinde silahların 
ateşlenmemesi için yine Ruslarla varılan 
mutabakat çerçevesindeki hareketle-
ri ve Membiç bölgesinin temizlenmesi 
için Amerikalılarla yürütülen görüşmeler 
ile ileriye yönelik olarak Fırat nehrinin 
doğusundaki bölge için yine Amerikalılar-
dan beklentilerimizi kastediyorum. 

Bu siyaset bugüne kadar zaman zaman 
kesintilere uğrasa da Suriye’nin sınırı-
mıza bitişik iki bölgesinde önemli bir 
kontrol sağlamamıza yol açmıştır. Henüz 
sonuca varmamış olmasına rağmen Fırat’ın 
batısındaki Membiç bölgesinde en azından 
ABD askerleri ile birlikte devriyelerin 
başlamasını ve öngörülebilir bir gelecek-
te bu bölge için daha ileri bir iş birliği 
umulmasını da artı hanesine ekleyebiliriz.

Bu siyasetin görünen başka bir başarı-
sı da İdlip bölgesinin çevresinde TSK’nın 
kontrol merkezleri kurması ve Suriye 
sahasının önemli iki aktörü olan İran ve 
Rusya’nın bu konuda ikna edilebilmiş 
olmasıdır. 

Bütün bunlar bize Suriye içinde yeni göç 
dalgaları ile gelebilecek insanları yerleş-
tirecek alanlar kazandırdı ve PKK için 
çok önemli bir bölge olan Afrin’i şimdi-
lik problem olmaktan çıkardı. Özellikle 
İdlip’de sağlanan gelişmeler ve bu bölge-
de yaşayanların Suriye Rejimi ve destek-
çilerinin yıkıcı saldırılarından bir süre için 
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de olsa korunuyor görünmesi, bizim kadar 
uluslararası camia için de çok değerli oldu. 
Bizim açımızdan bir başka fayda da saldırı 
halinde Hatay sınırına veya Afrin bölgesi-
ne yönelecek göçlerin en azından ertelen-
mesi oldu. 

Bu aşamaya kadar Türkiye “dediğini yapan 
ülke” olması sayesinde Suriye’nin geleceği ile 
ilgili çalışmalarda çok önemli bir güç olarak 
yerini aldı ve sahadaki avantajlarını görüş-
me masalarına da taşıyabildi.

Ancak artık başka bir aşamadayız. Arjan-
tin’deki son Uluslararası toplantıda (G-20) 
Ruslar Türkiye’nin İdlip’te sözlerini yerine 
getiremediğini düşündükleri yönünde 
beyanlarda bulundular. Buna delil olarak da 
HTŞ’nin (Heyeti Tahrir Şam) silahsızlandı-
rılması istenen bölgelerden tam olarak geri 
çekilmemesini hatta ÖSO’nun elindeki birkaç 
köye saldırmasını gösterdiler. Aslında İdlip’te 
HTŞ’nin mesele çıkaracağı  baştan beri bilini-
yordu ve bu örgüt hem Türkiye hem de Rusya 
tarafından El Nusra’nın devamı olan terörist 
bir örgüt olarak tanımlandığından çatışmala-
rın durdurulması sürecinin dışındaydı. Ayrıca 
Türkiye’yi tenkit eden Rusya’nın İdlip’in 
güneyinde Suriye rejiminin top atışları ve 
saldırılarını engellemediği de bir gerçek. Bu 
tür zorluklara rağmen gerek Türkiye gerek 
Rusya’nın bölge ile ilgili mutabakatların-
dan vaz geçtikleri henüz söylenemez ama 
zamanın neler göstereceği de belli değil.

ABD ile problemler zaten malum. Membiç 
bölgesinde de diğer bölgelerde olduğu gibi 
oyalama taktiklerini yürütebilmek için yalan 
sözler vermekten ve bu sözleri tutmamaktan 
şaşmıyorlar. Türkiye de Dünya da bu takti-
ğe alıştı ancak son olarak Pentagon tarafın-
dan ABD kongresine sunulan rapor gelece-
ğe yönelik bilinen, yumuşatılmaya çalışılan 
ama zaten gerçek olan bazı sorunları resmi 
kanalla dillendirmesi ve kongrede kabul 
edilirse, ABD’nin asıl amaçlarını artık sakla-
mak ihtiyacı dahi hissetmediğini gösterecek 
olması bakımından önemli.  Bu raporda Türki-
ye’nin önemine vurgu yapılmış ancak ABD 

plan ve menfaatleri söz konusu olduğunda 
bu önemin ihmal edilebileceğine dair çok 
açık tehditler de var. Örneğin S-400’lerin 
alınmasının önlenmesi için Türkiye’ye Patriot 
Füzelerini de içeren bir paket teklif edilmesi 
uygun görülmekle birlikte eğer Türkiye S-400 
almakta ısrar ederse sadece F-35 uçaklarının 
değil, şu anda kullanmakta olduğumuz ABD 
yapımı tüm uçak ve silah sistemlerinin ihtiyaç 
duyulacak parça ve bakımları veya mühim-
matlarının da Türkiye’ye satışının engellen-
mesi gerektiği bildirilmiş.  Her zaman olduğu 
gibi PKK terör örgütü olarak tanımlanırken, 
kendi yetkililerinin ağzından PKK ile PYD’nin 
yakın ilişkisi vurgulanmasına rağmen PYD’nin 
asıl bileşenini oluşturduğu Suriye Demokra-
tik Güçleri (SDG) denilen paravan örgütün 

Suriye’de ve özellikle Fırat’ın doğusunda en 
önemli müttefikleri olduğu ve bunlardan vaz 
geçilmesinin söz konusu olmadığı da vurgu-
lanmış. 

Burada önemli olan bir vurgu daha var. 
Daha önceleri SDG’nin DAEŞ ile mücadele için 
taktik nedenlerle ve geçici olarak iş birliği 
yapılan bir örgüt olduğu söylenirdi. Hatta bu 
yüzden aslında bitmiş olması gereken DAEŞ’in 
bitmediği ve hala tehdit oluşturduğunu söyle-
yebilmek için haritada gri olarak işaretlenmiş 
olan bölgelere müdahale edilmemişti. Şimdi 
ise yeni söylem bu örgütün İran’ın yayılma-
cılığını önlemek için gerekli bir taktik mütte-
fik olmasına doğru değişmeye başladı. Bizim 
güney sınırımızda kurulmaya başlayacağı 
belirtilen Amerikan askeri kontrol noktala-
rının zamanlamasının da bu söylem değiş-
mesine denk gelmesi ilginç. Güya bu nokta-
lar DAEŞ’in Türkiye’ye geçmesini önlemek 
içinmiş. Orada DAEŞ mi kaldı? Ama o bölge-
ye geçebilecek asıl güç olan Türkiye yerinde 
duruyor. Ne yazık ki ABD’nin artık en azından 
Fırat’ın doğusunda bir tampon devlet kurma 
çabası geri döndürülemez hale gelmiş gibi 
görünüyor. Türkiye’nin elinde ise bu terörist 
devlet ile sınırları arasına 20-30 kilometre-
lik silahtan arındırılmış veya insansız bölge 
oluşturulmasına çalışmak ve bu bölgenin 
denetlenmesi ve kontrolünde ABD ile ortak 
olmaya gayret etmek kalıyor. Bunun önünde-
ki en büyük engel de Ayn El Arap (Kobani) 
ve bazı başka yerleşim yerlerinin sınıra 
bitişik olması.

Bundan sonraki süreçler daha sıkıntılı 
olacak gibi ama artık bu tür birleşmeler-ay-
rışmalar dünyanın gerçeği haline geldi. Türki-
ye hala dünyadaki iki bloklu terazinin orta 
topuzu durumundadır ve hangi yana doğru 
yatarsa o bloğa en azından bu bölgede büyük 
avantaj sağlar. Bu yüzden hala vazgeçilmeziz 
ancak asimetrik denge siyasetinin uygulan-
masının giderek daha güçleşeceği de açık.
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si Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,   Tarih bilin-
ci, aynı dili konuşan, aynı geçmişi yaşamış, 
aynı amaçta birleşen ve aynı toprak parçası 
üzerinde yaşayan insanları birleştiren ortak 
nokta olduğuna dikkat çekerek, “ Dil, Tarih, 
ülkü ve vatan birliğidir” dedi.

Uludağ Üniversitesi Prof.  Dr.  Mete Cengiz 
Kültür Merkezi’nde 5-6 Kasım tarihleri arasın-
da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen “Her Yıl 
Bir Büyük Türk” Bilgi Şölene Uludağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, Türk Ocakları 
Bursa Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı, Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Mihri-
mah Kocabıyık, yerli 
ve yabancı akademis-
yenler ile öğrencilerin 
katıldı.  

Kırım, Kırgızistan 
Azerbaycan ve Türki-
ye üniversitelerinden 
katılan bilim adamlarının, 
Kırım doğumlu ünlü şair 
ve romancı Cengiz Dağcı’ın, 
hayatı ve eserlerini n  konu  
alındığı “Her Yıl Bir Büyük Türk” 
Bilgi şöleninin açılış töreninde konuşan 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Ulcay,  Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 
‘nin uluslararası düzeye getirerek bu yıl 
5’incisini düzenlediği bu anlamlı buluşma-
ya Üniversite olarak ev sahipliği yapmak-
tan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

 Tarih bilgisi ve bilincine sahip olmadan; ne 
bulunduğumuz coğrafyamızda, ne de dünya-
da olup bitenleri doğru değerlendirip gerçek-
çi bir gelecek vizyonununa olaşabilmenin 
mümkün olmayacağını belirten Rektör Prof. 
Dr. Ulcay, Tüm bilim alanlarında olduğu gibi, 
tarih sahasında da ideolojilerden ve toplum 
mühendisliğinden arındırılmış doğru bilginin 
özellikle gençlerimize öğretilmesi ve anali-
tik düşünme becerisinin kazandırılmasının 
gerekliliğine ve  önemine dikkat çekti.  

“Dil, tarih, ülkü ve vatan birliğidir”

 Tarih şuuru ve ortak toplumsal hafızamız, 
bizi millet yapan başlıca unsurların başında 
geldiğini kaydeden Rektör Ulcay, “ Tarih bilin-
ci; aynı dili konuşan, aynı geçmişi yaşamış, 
aynı amaçta birleşen ve aynı toprak parçası 
üzerinde yaşayan insanları birleştiren ortak 
nokta olduğuna dikkat çekerek, “ Dil, Tarih, 
ülkü ve vatan birliğidir” dedi. 

Türk milleti olarak asırlarca dünyanın 
dört bir yanında hâkimiyet kurarak insan-

lara barış ve istikrar götürdüğü-
müzü hatırlatan Rektör Ulcay, 

Millet olarak atalarımızın 
siyasi, sosyal ve kültürel 

faaliyetlerini iyice araştı-
rıp, inceleyip değerlen-
dirmemiz gerektiğine 
dikkat çekerek şunları 
kaydetti: 

“ Türk milleti olarak 
tarih bilincimiz ve 
insanlarımızı birleş-

tiren ortak değerleri-
miz; sözde kendileri-

ni dünya barışı ve istik-
rarını sağlamaya adayan 

devletler/milletler/ siyasi 
çevreler tarafından milletimi-

zin zihninden silinmek istenmekte-
dir. Türk milleti olarak asırlarca büyük devlet-
ler kurmuş yönetmişken bu gün Yunanis-
tan ile Eğe’deki birkaç kayalık, ya da hiçbir 
tarihi gerçekliği olmayan Ermeni iddiaları 
ile muhatap bırakılmak istenmiştir. Bu gün 
ülkemiz; yararı ve zararı tartışılabilir Avrupa 
Birliği adı altında kendilerine muhtaç hisset-
tirilmeye çalışmaktadırlar. Yüzyıllardır Türk 
toprakları olan Kıbrıs Musul ve Kerkük’ün 

hala pazarlık konusu olması ayrı bir tartış-
ma konusudur. Hiçbir tarihi geçmişi olmayan 
milletler, ne yazık ki bu gün dünyanın kaderi-
ni ellerinde tutmaktadır. Bunun dikkatlerden 
kaçmaması gerekmektedir.”

 Konuşmasında katılımcılara ve öğrencile-
re seslenerek: “Peki bu aşamadan sonra ne 
yapmalıyız? Ya da neler yapılabilir?” sorula-
rını yönelten Rektör prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
Milletimizi bırakılmak istendiği sosyal ve 
tarihi çözülmenin etkisinden kurtarabilmek 
için tarih bilgisinin doğru ve etkili biçimde 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.  

“Çıkış noktası bilinmeden hedef tayin 
edilemez”

 “Tarih bilinci kuru bir öğreti değil, bir ruh 
ve kimliktir. Milletin kendisine güven duyma-
sını ve sağlam temeller üzerinde hareket 
etmesini sağlar. 7 bin yıllık Türk milleti de 
kendisine güven duymalıdır.  Tarih hamasi 
bilgiler olarak algılanmamalıdır” diyen Prof. 
Ulcay,  sözlerini şöyle sürdürdü:

 “ Fatih’in İstanbul’u fethinde, Kanuni’nin 
Muhaç zaferinde kullanılan savaş toplarının 
Avrupa’ya karşı üstünlüğünden bahsetmek 
gerekirken,  bu gün içine düştüğü durumun 
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temel nedenleri de tartışmalıdır. Bu günün 
gerçekleri göz önüne alındığında şunlar ortaya 
çıkmaktadır: Bu günü anlamak,  gelecek için 
hazırlanabilmek için şarttır. Gelecek nesillere 
milli ve manevi değerler ile tarih ve kültürü 
de vermek gerekmektedir. Çıkış noktası bilin-
meden hedef tayin edilemez. Tarih geleceğe 
dönük bir harekettir. Gelişmiş ülkelerde tarih 
bilimi son derece ilerlemiş, canlı ve somut 
bir tarih şuuru oluşturulmuştur.  Köklü bir 
medeniyetin zorlu bir coğrafyada yaşayan 
fertleri olarak kendimizi ve hedefimizi doğru 
tanımlayabilmemiz, iyi bir tarih öğretimi ve 
doğru tarih bilinci ile mümkündür.”

Yakın tarihin; göçler, savaşlar ve mücade-
lelerle örülü öyküsünü yaşamış ve yazmış bir 
isim olan merhum Cengiz Dağcı’yı öğrenme-
nin ve herkese öğretmenin gerekli olduğu-
nun vurgulayan Rektör Prof. Dr  Yusuf Ulcay 
konuşmasında şunları kaydetti: 

 “Ortak milli mirasımızın önemli değerle-
rinden biri olan merhum Dağcı’nın 
roman ve şiirleri kendi hayat 
hikâyesi ile birlikte milleti-
mizin de hafızası niteli-
ğindedir. Eserleri edebi-
yat alanda olduğu kadar 
tarihi açıdan da büyük 
değer taşıyan Cengiz 
Dağcı,  vefatına dek 
hürriyetin önemi-
ni kendine özgü 
üslubuyla dünyaya 
anlattı. Kırım doğum-
lu olmasına ve yurt 
dışında yaşamasına 
rağmen Türkiye Türkçesi 
ile bıraktığı eserlerin yanı 
sıra, merhum İsmail Gaspıra-
lı gibi ‘Dilde, düşüncede, ekono-
mide” birliği savundu.  Türk dünya-
sı Cengiz Dağcı’yı asla unutma-
yacak, unutturmayacaktır.”

 Kültürümüzün övünç 
ve ilham kaynaklarından 
biri olan merhum Cengiz 
Dağcı’ya Yüce Allah’tan 
rahmet dileyen Rektör 
Ulcay,  konuşmasını,  “ 
Edebiyatımıza kazan-
dırdığı eşsiz eserler 
ve tarihimize yaptığı 
büyük katkıdan dolayı 
da minnetle anıyorum” 
diye tamamladı. 

TÜRK DÜNYASI 
BİRLİKTELİĞİN 
ÖNEMİNİ ANLAMAYA BAŞLADI

Şölenin açış konuşmasını yapan Türk 
Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı ise her yıl düzenlenen programların 
sadece Türk medeniyetine değil, dünya kültü-
rüne ve medeniyetine de katkıda bulundu-
ğunu söyledi. 

Türk denildiği zaman sadece 780 bin 
km.karelik bir Anadolu coğrafyasının anlaşıl-
maması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı; “Biz koca bir ormandık. Uzak Sibir-
ya’dan Macaristan ovalarına kadar yayılan 
bir orman… İnsanlarımız dünyaya büyük bir 
medeniyet katkısında bulundular. Bizi parça-
ladılar. Aramıza olacak olmayacak yerden 
topladıkları insanlarla irtibatımızı kesen 
küçücük devletler soktular. İşin kötüsü bu 
parçalanmaya kendi aramızdaki çekişme-
lerle bizler de yardım ettik. Nihayet son 
zamanlarda Türk olduğumuzu Asya’dakiler 

de bizler de anlamaya başladık 
ve bu dostluk için karşılıklı 

yatırımlar yapmaya başla-
dık. Birlikte sevinme-
ye ve üzülmeye başla-
dık. Ortak yatırımlar 
içine girmeye başla-
dık. Olması gereken 
de zaten buydu. 
Bu uğraşıya katkı-
da bulunanlardan 
bir tanesi de rahmet-
li Cengiz Dağcı’dır. 

Allah gani gani rahmet 
eylesin” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Mihrimah 

Kocabıyık da konuşmasında 5. si 
düzenlenen “Her Yıl Bir Büyük 

Türk Bilgi Şöleni"nin hayır-
lara vesile olması dileğinde 

bulundu.   Şölene bu yıl 
konu olan Kırımlı edebi-
yatçı yazarımız Cengiz 
Dağcı’nın tüm kitap-
larını Türkiye dilinde 
yazdığını fakat Türki-
ye’ye hiç gelemediği-
ni vurgulayan Kocabı-
yık, eserlerinde her 

zaman Kırım Türklerine 
reva görülen sürgünleri 

göçleri işkenceleri anlatan 
Dağcı adına düzenlenen bilgi 

şöleninin gençlere de önemli 
katkılar sağlayacağına inandığı-

nı ifade etti.

 Konuşmalardan sonra Bursa Uludağ 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim 
üyeleri tarafından seslendirilen Kırım Türkü-
leri ve Türk Dünyasından Ezgiler katılımcı-
ları duygulandırdı.

Doç.Dr. Özlem Doğuş Varlı, Doç.Dr.Ahmed 
Tohumcu, Doç.Ersen Varlı,Dr.Öğr.Üyesi Güniz 
Alkaç ve Öğr.Gör.Ozan Sari dinleyicilere göz 
yaşları döktüren ezgiler seslendirdiler. 

Daha sonra sahne alan Doç. Dr. Erdem 
Özdemir’de Çırpınırdan Karadeniz türküsü-
ne ilave ettiği;

“ Göklerde hilalimiz var,

Nur saçan  cemalimiz var,

Bütün dünyaya diz çöktüren

Mustafa Kemal’i miz var.”

dörtlüğü salondaki dinleyiciler tarafından 

ayakta alkışlandı. Türk dünyası müziklerinden 
örnekler verilmesinden sonra bilgi şöleninin 
oturumlarına geçildi. 

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde iki 
gün boyunca iki ayrı salonda yapılan 7 ayrı 
oturumlarda; 50’ye yakın bilim adamı akade-
misyenin bildirilerini sundukları şölenin ilk 
oturumu Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın oturum 
başkanlığında yapıldı.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Ali 
Duymaz “ Bir Kültürel Miras Aktarıcısı Olarak 
Cengiz Dağcı”,  Kırgızistan Türkiye Manas 
Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Akmata-
li Alimbekov, “ Cengiz Dağcı ve Cengiz 
Aymatov’un Eserlerinde Sovyetler Birliği’n-
deki Türk Toplumlarındaki Kültürel Değerle-
rin Bozulması”,  konulu bildirilerini sundular.  

Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı, “ Cengiz Dağcı Romanla-
rında Kişisel İç dinamikler ve eserlerin ruhsal 
bütünlüğüne katkısı ile ilgili imalar” konulu 
bir konferans verdi.

 Prof. Dr. Kerime Üstünova başkanlığın-
da yapılan şölenin 2. Oturumda;   Uludağ 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, 
“ Kıpçaklar ve Yurdunu Kaybeden Adam”, 
Eskişehir Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim 
Şahin, “ Dil ve Şiddet: Cengiz Dağı’nın Edebi 
dili üzerine Notlar”,  Dr. Öğretim üyesi Bora 
Yılmaz, “Türkiye’de Cengiz dağcı ve Eserleri 
hakkında yapılan çalışmalar”,

Prof. Dr. Nesrin Karaca Başkanlığında 
yapılan 3.Oturum’da;  Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesinden Prof. Dr. Elman 
Guliev, “ Cengiz Dağcı Nesrinde Kırım Türkleri-
nin Hayatı ve Faciaların Bedii Aksi”,  Azerbay-
can Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. 
Dr. Leyla Kerimova “Bir Büyük Türk Cengiz 
Dağcı”,  Azerbaycan Milli Bilimler Akemisi 
Folklor Enstitüsü’nden Dr. Ali Şamil  “Cengiz 
Dağcı’nın İhtiyar Savaşçı Romanı’nda Hayal 
ve Gerçeklik”   Azerbaycan Devlet Pedago-
ji Üniversitesi’nden Dr. Ayten Abbasova, “ 
Beklenen Dönüşün Hikâyesi:  İhtiyar Savaşçı 
Kırım’da” Uludağ Üniversitesinden Arş. Gör.  
Zuhal Eroğlu Koşan, “ Travma Anlatısı Olarak 
Badem dalına Asili Bebekler”,

Prof. Dr. Hatice Şahin Başkanlığında yapılan 
4.Oturumda;   TRT’den Neşe Sarısoy Karatay, 
“Cengiz Dağcı’nın Sine-Masal Romanları, 
‘Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam’ 
örneğinde”,  Sabahattin Zaim Üniversitesi’n-
den Dr. Mustafa Çetin, “ Cengiz Dağcı’yı İngil-
tere ile Tanıştırma, Polonya ile Barıştırma ve 
geleceğe Taşımaya Dair Düşünceler”,  İstanbul 
Kadir Has Üniversitesi’nden İsa Kocakaplan, 

Zafer KARATAY

Yrd. Doç. Minara ALİYAVA ÇINAR 
Eğt. Fak. Türkçe Böl.  

Öğrt. Üyesi
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“ Dağcı’nın  ‘Söyleyin Duvarlar’ Şiirindeki 
Değişmeler”,  Uludağ Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör.  Ayşe Energin, “ Cengiz Dağcı’nın Roman-
larında Bir Sembol Olarak Üniforma”, Kırım 
Emel Vakfı İngiltere Temsilcisi Melek Maksu-
doğlu, “ Cengiz Dağcı’nın İngiliz Hikâyelerin-
de Mekân Olgusu ve Tarihe Düşülen Not” .

 Prof. Dr. Semra Alyılmaz Başkanlığın-
da yapılan 5.Oturumda;  Azerbaycan Milli 
Bilimler Akademisi’nden Doç. Dr. Esmira Fuad 
Şükürova, “ Cengiz Dağcı’nın ‘Yurdunu Kaybe-
den Adam’ Romanında yurt Sevdası e Milli 
Kimlik Davası”, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Kelime Erdal, “Yurdunu Kaybeden Adam 
Cengiz Dağcı’nın hatıralarında Kaybolmak”,  
Akdeniz Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Dr. 
Oğuzhan Karaburgu, “Hayattan Edebiyata 
yansımalar: Cengiz Dağcı’nın romanlarında 
Eser-Biyografisi İlişkisi”,  Uludağ Üniversite-
si’nden Dr. Öğretim üyesi  Levent Çanaklı, “ 
Cengiz Dağcı’nın Eserlerinde Müslüman Türk 
Ahlakı”, Ülker Bahşiyeva, “Cengiz Dağcı’nın 
Şiirlerinde Vatanperverlik Mevzusu” konula-
rında bildiriler sunuldu. 

 Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şöleni'nin 
ikinci günü,  Oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Eluz’un yaptığı oturumda,  TRT’den Zafer 
Karatay, Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı ile ilgili 
çektiği belgesel hakkında bilgi vererek Cengiz 
Dağcı’nın hayatı ile ilgili 17 dakikalık bir 
belgesel izlettirmesinin ardından oturumla-
ra  devam edildi. 

 Doç. Dr. Özlem Ercan Başkanlığında yapılan 
6 Oturumda;  Uludağ Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Alev Sınar Uğurlu, “ Cengiz Dağcı’nın Kültü-
rel Kökenlerine Bağlılığın Simgesi olarak Kızıl-
taş ve Gurzuf", Uludağ Üniversitesi'nden Prof. 
Dr. Nesrin Karaca, "Cengiz Dağcı ve Yurt Sevgi-
sinin Yansıdığı Edebiyat Tutkusu",  Karade-
niz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ülkü 
Eliuz, "Göstergelerden İmgeye: Cengiz Dağcı' 
Anlatımlarında İsim-İçerik İlişkisi",  Erciyes 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek, 

“Yurdunu Kaybeden Adamın Mitolojik Yolcu-
luğu”, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Salim Çonoğlu,” Cengiz Dağcı’nın ‘ Korkunç 
Yıllar’ ve  ‘ Ölüm ve Korku Günleri’ Roman-
larında Korkunun Görünümü”,

 Doç. Dr. Hülya Taş Başkanlığındaki 7. 
Oturumda;  Kırım Mühendislik ve Pedago-
ji Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferah Sefero-
va, “Cengiz Dağcı Şiirlerinde Halk Edebiyatı 
Ürünleri”, Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Öğrt. 
Üyesi Minara Aliyeva Çınar, “Cengiz Dağcı’nın 
Eserlerinde Mankurtlaşmaya Karşı Dil Bilin-
ci”, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversi-
tesi’nden Aynur Gafarlı, “Azerbaycan’ın 
Orta Umumitahsil Mekteplerinde Şagirtler-
de Vatanperverlik Ruhunun aşılanmasın-
da Cengiz Dağcı Yaratıcılığından istifadenin 
Ehemmiyeti”,  Uludağ Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Fırat Ender Koçyiğit, “Onlarda İnsandı 
da Toplumsal Güvenin Yitimi”,  Öğr. Gör. Sıla 
Türkay Yavuzel, “İki Dilli Türk Çocuklarınnın 
Kültürel Kimliklerini Korumaları Açısından 
Cengiz Dağcı’nın Önemi” konusunda bildiri-
lerini sundular. 

 Bursa Türk Ocakları Şubesi tarafından, 
Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gelenek-
sel olarak her yıl düzenlenen “Her yıl Bir 
Büyük Türk Bilgi Şöleni”ne konuşmacı olarak 
katılan akademisyenlere oturum başkanları 
tarafından   “katılım belgeleri ile hediyeler 
sunuldu.  Şölende akademisyenler tarafından 
sunulan bildirilerin, Türk Ocakları Derneği 
Bursa Şubesi tarafından bir kitap halinde 
basılacağı bildirildi.
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Öznur Keskin- UÜ Öğrencisi

Ahıska 4 
kasım 2018 
t a r i h i n d e 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
Türk Dünya-
sı ve Kültü-
rü toplulu-
ğu ile Ahıska 
Kültür Sanat 
toplu luğu-
nun birlik-
te düzenle-
miş olduğu 
" V a g o n -
dan Düşen 
Yapraklar" 
b a ş l ı ğ ı y -
la Ahıska 

Sürgünü anma etkinliğimizi gerçek-
leştirdik. 

Etkinliğe başta ulu önder Musta-
fa Kemal Atatürk olmak üzere silah 
arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlandı. Ardından Ahıska Sürgünü'nü 
konu alan DATÜB Gençlik Kolları'nın 
hazırlamış olduğu Sıfırlanan Hayat-
lar belgesel izletisi yapıldı. Etkinlik 
Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenci-
si Nesibe Beşet'in okuduğu Posoflu 
Aşık Üzeyir'in Ahıska Bir Gül İdi Gitti 
şiiri ile devam etti. Daha sonra yine 
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dünya-
sı ve Kültürü topluluğu üyesi öğrenci-
lerinin hazırladığı Ahıska Sürgünü'nü 
konu alan üç perdelik gölge oyunu 
Nilüfer Göl, Altan Göl, Alim Hüseyinoğ-
lu ve Sercan Göktepeliler'in hazırla-
mış oldukları müzik dinletisi ile birlik-
te sahne aldı. Gölge oyunu ve müzik 
dinletisinden sonra Dr. Minara Aliye-
va Çınar'a çiçek, katkılarından dolayı 
orkestra üyelerine teşekkür belge-
leri takdim edildi. Etkinlik Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı moderatördüğünde Dr. 
Ögr. Üyesi İkram Çınar ve Araştırma 
Görevlisi Nilüfer Mutlu'nun gerçek-
leştirmiş olduğu panel ile devam etti. 
Panel Prof. Dr. Selçuk Kırlı'nın katılım-
cılara çiçek ve plaket teslimi ile sona 
erdi. Etkinliğimiz Mete Cengiz Kültür 
Merkezi önünde tüm katılımcılarla 
birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile 
son buldu.

AHISKA 
SÜRGÜNÜ
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YARIŞMANIN AMACI 
Türk Ocakları Derneği, bir grup vatansever aydın tarafından 1912 yılında kurulmuş, bir yıl 

sonra da (1913) Türk Ocakları Bursa Şubesi açılmıştır. Cumhuriyet’imizin kuruluş yıllarında 
Atatürk’ün de çok yakın desteğini gören Türk Ocakları,  zaman içerisinde gençlerimizin 
“kültür ve sanat ocağı”  haline gelmiştir. Bu sorumlulukla da Türk kültürüne, Türk sanatına 
ve Türk milletinin değerler sistemine sahip çıkmayı görev bilmiştir. Bu kültürü, bu sanatı 
ve bize has değerler sistemini elbette gençlerimiz geleceğe taşıyacaktır. Bu nedenle, öz 
kültürünü, ülkesini ve milletini seven, Türk Devletinin geleceği için umutları ve hayalleri 
olan gençlerimizin önünü açmak ve onları desteklemek Türk Ocaklarının öncelikli görevidir. 
İşte bu görev kapsamında olmak üzere Türk Ocakları Bursa Şubesi her yıl farklı konularda 
kompozisyon yarışmaları düzenlemektedir.

2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılındaki yarışmamız sadece Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencilerine yönelik olarak planlanmıştır. 

  
YARIŞMA KONUSU

“YAZAR CENGİZ DAĞCI’NIN ESERLERİNDEN HERHANGİ 
BİRİSİNİ İNCELEME, YORUMLAMA DEĞERLENDİRME 

VE MAKALE FORMUNDA  DÜZENLEME”
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olacaktır.
2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.
3- Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı, telefon 

numarası ,adresi ve e-posta) yazılıp teslim edilecektir.
4- Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış olacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat: 17.00 ‘ye kadar Makale sahibi öğrenciler 

tarafından bizzat teslim edilebileceği gibi ; Okul Müdürlükleri öğrencilerden eserleri 
teslim alarak topluca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK OCAĞI’nın Kurtoğlu 
Mahallesi Yeşil Cadde Site Apartmanı No:8/1 Yıldırım / Bursa  adresine posta ile de 
gönderebileceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci olan esere   : 2000.TL. 
İkinci olan esere    :  1500.TL. 
Üçüncü olan esere :  1000.TL. 
4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof.Dr. Mustafa CEMİLOĞLU -  Prof.Dr. Alev SINAR UĞURLU
Prof.Dr. Hatice ŞAHİN - Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ 
Doç.Dr. Kelime ERDAL - Doç.Dr. Hülya TAŞ 

CENGİZ DAĞCI’NIN ESERLERİ

YARIŞMA TAKVİMİ
 

Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi  

24 Aralık 2018 Pazartesi
 

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na son teslimi 

20 Nisan 2019 Cumartesi
 

Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi

01 Mayıs 2019 Çarşamba

*Ödül Töreni tarihi , yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.

TÜ
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1913 

TÜRK OCAKLARI
BURSA ŞUBESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNE 
YÖNELİK MAKALE YARIŞMASI
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19.YY OSMANLI DEVLETİNDEKİ FİKİR AKIMLARI-I

S
osyal ve iktisadi alanda 
farklı politikalar ve yeni 
projeler sunarak iktidara 
talip olmaları gereken siyasi 

partileri, Cumhuriyet’in 85. yılın-
da hala devletin kuruluş felsefe-
sini ve kurucu iktidarın iradesini 
tartışmaktalar. Bunun en önemli 
sebebi ise, Osmanlı Devletinin son 
dönemi düşünce hayatında ortaya 
konulan ve Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarında tartışılan fikir akımları-
nın hala aynı içeriklerle tartışılma-
ya devam etmesinden kaynaklanmaktadır. 

21. yy da dahi, her ne kadar dillendiril-
mese de, Osmanlıcılık fikrinin savunulması 
veya Ümmetçilik hayalinin kurulması, çağı 
anlayamayıp realiteden uzak romantik bir 
tavır olmakla beraber Cumhuriyeti ve kuruluş 
felsefesini içine sindiremeyen, Cumhuriyete 
karşı kızgın ve kindar bir bakışın tezahürüdür.

Unutulmamalı ki, Cumhuriyet ve Cumhu-
riyeti kuran iradenin bu millete ait olduğu 
kadar, Osmanlı Devleti de, Selçuklu Devleti 
de bu millete aittir. Cumhuriyeti kuran irade-
yi ve kuruluş felsefesini içine sindiremeyip 
Osmanlı’ya sahip çıkmak ne kadar yanlış ise 
Cumhuriyeti kabul ederek Osmanlı’yı reddet-
mek aynı derece de hatalıdır. Burada ki çekiş-
melerin temelinde, modernizm ile birlikte; 
‘devlet’, ‘millet’ ve ‘egemenlik’ kavramlarında 
ortaya çıkan yeni tanımlamalardır. 

16. yüzyılında Batı Avrupa’da ortaya çıkan 
ve 18. yüzyılda artarak devam eden milli-
yetçilik hareketleri ve ulus devlet taleple-
ri bu kavramların yeniden tanımlanmasına 
sebep olmuştur. Bu ulus devlet talepleri çok 
uluslu Osmanlı Devletini derinden etkilemiş-
tir. Osmanlı Devletini derinden etkileyen bu 
sıkıntılı sürecin etkisini azaltmak ve Devle-
ti bu zor durudan kurtarmak adına; ‘millet’, 
‘vatan’ ve ‘egemenlik’ kavramlarının içerisi 
zamanın ruhuna göre yeniden doldurulma-
ya çalışılmıştır. 

Bu kavramlar içerisinde ‘millet’ kavramı 
önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devle-
tindeki fertlerin ‘kul’dan bireye ve Osman-
lı toplumunun ‘tebaa’ dan millete dönüşme 

sürecinde bu kavramlara yükle-
nen içerik fikir akımlarının ortay 
çıkmasına sebep olmuştur. 

 Elbette ki Osmanlı Devletinin 
kurucu unsuru Türklerdir. Ancak, 
özellikle Fatih Sultan Mehmet’ten 
itibaren Osmanlı Devleti, İmpara-
torluk yapısına benzer bir hale 
dönüşmüştür. Bu dönüşümün 
doğal bir sonucu olarak toplum, 
bir ‘millet’ten ziyade ‘tebaa’ olarak 
görülmüştür. Bu süreç içerisinde, 

‘millet’ kavramı pasif bir durumda kalmakla 
birlikte, Türk milleti kavramı başka anlam-
larda kullanılmıştır. Burada Osmanlı Devle-
tinin çok uluslu bir yapıya sahip olmasının 
bir sonucudur. 

Osmanlı Devletinin çöküş döneminde 
ortaya çıkan fikir akımlarının amacı, devle-
tin çöküşünü ve dağılmasını önlemektir. 
Çöküşün birçok sebebi olmakla birlikte ana 
sebebi ulusçuluk fikrinin hızla yayılmasıdır. 
Hızla yayılan bu ulusçuluk hareketleri, çok 
uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devle-
tini derinden etkilemiştir. 

Tanzimat ve Islahat Fermanları ile hukuk-
sal anlamda yenilikler yapan Osmanlı Devleti, 
Meşrutiyeti ilan ederek yönetimsel anlamda 
yenilikler getirmiştir. Bütün bu yeniliklere 
paralel olarak ‘millet’ kavramı da yeniden 
doldurulmaya çalışılmıştır. Bu kavramların 
içlerinin doldurulması, fikir akımlarını doğur-
muştur.

  Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük 
fikir hareketlerini savunan düşünce insan-
ları tarafından ortaya konan ‘vatan’, ‘millet’, 
‘devlet’ tanımlamaları ve tarih anlayışı, bazı 
noktalarda çok iç içe geçmekle birlikte bazen 
birbirinden çok uzaklaşmaktadır. Bu fikir 
hareketlerinden birincisi Osmanlıcılık fikridir. 

16. yüzyılda da kaybedilen savaşların ve 
geri gidişin sebebini yalnızca askeri ve teknik 
alanda arayan ve bu alanlarda yenilik yapma-
ya çalışan Osmanlı İmparatorluğu bunun 
yeterli olmadığının farkına vardı. Özellikle 
17.yüzyıl sonlarından başlayarak 18.yüzyıl 
boyunca; İbrahim Şinasi efendi, Münif Paşa, 

Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Cevdet Paşa, 
Abdullah Cevdet gibi birçok aydının öncülük 
etmesi ile siyasal alanda yapılan Tanzimat, 
ıslahat ve meşrutiyet gibi yenilikler Osmanlı-
cılık fikrinin temellerini oluşturmuştur.

 ‘İttihat-ı Osmanî’, ‘İttihat-ı Anasır’,  ‘Osman-
lı Millettarlığı’ gibi adlar ile gündeme gelen 
Osmanlıcılık fikri, Osmanlının hâkimiyetin-
de bulunan tüm unsurları Osmanlı üst kimli-
ği altında birleştirecek bilinci ve kurumsal 
yapıyı oluşturmayı amaçlamıştır. “Çeşit-
li unsurların bağımsızlık hareketlerini ve 
imparatorluktan kopma çabalarını, her türlü 
etnik milliyetin üzerinde Osmanlı kavramı 
yaratarak önlemeye çalışan siyasal ve düşün-
ce hareketidir. “(Hanioğlu,1985:1389)

18.yy sonlarında veya 19.yy başlarında 
ortaya çıkan birçok olay Tanzimat ve ıslahat 
fermanlarının ilanında rol oynamış olsa da asıl 
amaç, Avrupa’daki modernleşmeyi Osman-
lıya getirmek ve Osmanlıcılık fikrini yerleş-
tirmektir. II. Mahmut’un 1826 da ifade ettiği 
“Ben tebaamın Müslüman’ını camide, Hıris-
tiyan’ını kilisede, Musevi’sini havrada fark 
ederim, aralarında başka bir fark yoktur.“  
sözü, Osmanlı vatandaşlığı temellerini atmış 
ve Osmanlıcılık fikrinin zeminini oluşturmuş-
tur. Bu yeni oluşum ve Osmanlıcılık şuuru 
üç temel unsur etrafında meydana getirile-
cekti: ‘Osmanlı Hanedanı’, ‘Osmanlı vatanı’ 
ve ‘müşterek menfaat’. Bu üç temel ilkenin 
şuuruna varılarak’ Osmanlı Milleti’ meydana 
getirilecekti. (Kodaman, 1998:26) 

Bütün bunlarla birlikte Osmanlıcılık fikrini 
savunanlarında kafaları karışıktır. “Anayasalcı 
liberalizmin çizgilerinden modernist İslamcılı-
ğa, hatta olgunlaşmamış Türkçülüğe ve sosya-
lizme kadar çeşitli görüşleri içeren renkli bir 
yelpaze olmuştur. Daha ilginci bütün bu görüş-
lere aynı kişide rastlana bilmektedir.”(Ortaylı, 
2001:270) Namık Kemal bir Osmanlıcı olduğu 
kadar çağdaşçı bir İslamcı veya Türkçü olabil-
mekteydi. Ali Suavi bu konuya verilebilecek 
örneklerin başında gelmektedir.

Osmanlıcılık fikri, İmparatorluğun ömrünü 
kısmen uzatmış gibi görünse de Arnavutlu-
ğun bağımsızlığını ilan etmesi ile başarısız-
lığa uğramış bir düşüncedir.

Kürşat GENÇ

OSMANLICILIK
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ŞAİRLER ARASINDAN GEÇTİM BU SABAH

B
ir sabah erken saatlerde masamın 
önündeki sandalyeye oturdum ve elimi 
yıllarca sakladığım dosyalara uzattım. 
Yıllar yılı biriktirip  oradan oraya 

taşıdığım notlar dosyalar halinde duruyor-
du. Bunları bir elden geçireyim dedim ve 
şairler sokağına girdim. Edebiyat tarihimizde 
binlerce şair bulunuyor. Her biri bir dünya; 
duygular, düşünceler, hayaller, idealler peşin-
de koşmuş, Sevmiş, sevilmiş, çile çekmiş, 
sürgün edilmiş, hapis yatmış ve eser bırak-
mış. Ben de bu  şairler sokağından geçer-
ken eli boş dönmeyeyim dedim ve  bir seçki 
yapayı düşündüm. Bu yazdıklarım, yıllarca 
okuttuğum derslerin küçük birer hatırasıdır. 
Öğrencilerim belki hatırlarlar.

Bugüne kadar gelen Türk Edebiyat tarihin-
de İslâmiyet’ten öncesini ve Divan Edebiya-
tı dönemini bir kenara koyarsak Tanzimat 
dönemi ile başlayan Batı edebiyatı etkisinde 
binlerce şair yetişmiştir. Bu binlerce şairin 
arasında adını edebiyat tarihimize yazdı-
ran unutulmamış, yazdıramayanlar kaybolup 
gitmiştir. Biz bu denememizde iz bırakanlar 
ve bırakamayanlardan bir seçki yapmaya 
çalıştık. Ola ki beğenilir, unutulmuş şairleri-
miz böylece hatırlanmış olur.

Bu  seçkiyi Tanzimat dönemi ile başlattık 
ve günümüze kadar getirmeye düşünüyoruz. 
Ümit ederim ki genç okuyuculara, şiir sever-
lere ufuk açar ve onlar da yazmaya çalışır. 
“Söz uçar, yazı kalır” demişler.

Batı etkisindeki Türk edebiyatı Tanzimat 
ile başlar. Tanzimat Edebiyatı 1860- 1896 
‘ya kadar sürer. 1896’dan sonra “Edebiyatı 
Cedide” Servet-i Fünun Edebiyat başlar ve 
1901’e kadar devam eder. Arkasından “Fecr-
i Âti” edebiyatı 1909-1912’ye kadar etkisini 
sürdürür. 1911-1923 tarihleri arasında Millî 
Edebiyat etkisini devam ettirir. 1923’den 
günümüze kadar Cumhuriyet dönemi edebi-
yatı yazar ve şairleri eser vermeye devam 
etmektedir. 

Burada bir noktaya işaret etmem gerekiyor 
sanırım. O da kültür, sanat, edebiyat ve düşün-
ce akımları, dönemleri kesin tarihi çizgilerle 
birbirinden ayrılamaz. Biri öncekinin etkisin-
de kalmış birbirinin devamıdır. Dolayısı ile 
Batı Edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatı, 
hem Divan edebiyatının hem de Batı edebi-
yatının etkisinde meydana gelmiştir. Her ne 
kadar bazı tarihi çizgilerle ayrı ayrı gösteril-
se de hem muhteva hem de şekil yönünden 
birbirinin devamı durumundadırlar.

Tanzimat Dönemi:(1860-1896) Bize göre 
Tanzimat Edebiyatı’nın en büyük şairlerin-
den biri Ziya Paşa, diğeri Namık Kemal’dir. 
Dolayısıyla konumuza Ziya Paşa ile başla-
mayı uygun bulduk. Çünkü, Ziya Paşa hem 
bir devlet adamı hem de büyük düşünür ve 
şairdir.

ZİYA PAŞA  

1825(1829)- 17 Mayıs 
1880 tarihleri arasın-
da yaşamıştır. Sadrazam-
lık Kalemi’nde çalışmaya 
başlamış ve Reşit Paşa’nın 

yardımı ile memur olmuştur. Devlet kademe-
lerinde memur olarak önemli görevlerde 
bulunmuştur. Türk edebiyat tarihinde “halk 
dilinin yazı dili olmasını , halk şiirinin değer-
lendirilmesini savunma özelliği ile dikkat 
çekmiştir. Bilhassa “Terkib-i Bend” ve “Terci-i 
Bend  şiirlerinde Türk kültür tarihi, Türk 
düşüncesi bakımından önem arz eden fikir-
leri ve görüşleri bugün içinde ders alınma-
sı gereken fikir ve düşüncelerdir. Bunların 
bazıları atasözü, özdeyiş olarak halkımız, 
aydınlarımız tarafından sık sık tekrarlanmak-
tadır. Biz de onun bu eserlerinden seçtiğimiz 
bazı beyitleri buraya alarak yeni kuşaklara 
hatırlatmak istedik.

Terkib-i Bend’in dördüncü bendinde şöyle 
diyor Ziya Paşa:

Bir katre için çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan
Âsûde olam dersen eğer gelme cihana
Meydana düşen kurtulamaz seng-i kazadan
…
Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Baran yerine dürr-i güher yağsa semâdan

Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar
Rencide olur dîde- huffâş ziyadan

Her âkıle bir derd bu âlemde mukarrer
Râhat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan

Halletmediler bu lügâzın sırrını kimse
Bin kâfile geçti hükemâdan fuzalâdan
…
İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez
Zirâ bu terazû o kadar sıkleti çekmez.
…
Zâlim yine bir zulme giriftar olur âhır
Elbette olur ev yıkanın hânesi viran
…
İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı

Milliyet-i nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı frenge tebaiyyet yeni çıktı

Eyvâh bu bâziçede bizler yine yandık
Zirâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık.

Ziya Paşa bir gazelinde ülkemizin  ve aydın-
larımızın içinde bulunduğu durumu şöyle 
özetlemiş:

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk islâmı bütün viraneler gördüm
Bulundum ben dahi dâr-üş-şifa-yı Bâb-ı Âli’de
Felâtun’u beğenmez anda ne divâneler gördüm
…

Cihan nâmındaki maktel-i âma yolum düştü

Hükümet derler anda bir nice salh-hâneler gördüm

Ziyâ değmez humârı keyfine mey-hâne-yi dehrin

Bu işret-gehte ben çok durmadım ammâ neler 
gördüm.

                                                         (Cenevre 1870)

NAMIK KEMAL

1840 ile 1888 tarihleri 
arasında yaşamış ve genç 
denilecek yaşta(48 yaşın-
da) ölmüştür. Türk edebiyat 
tarihinde  “Vatan ve Hürri-
yet” şairi olarak ün yapmış-
tır. Yazı hayatı büyük 

mücadeleler içerisinde geçmiştir. Burada 
o’nun  hayatını, siyasi ve fikri mücadelele-
rini anlatmayı gerekli görmüyoruz.. Sadece 
vatan sevgisi ile dolu şiirlerinden mısralar, 
beyitler ve bentler aktararak Namık Kemali 
anmak istiyoruz. 

Önce kendi karakteri hakkında şu yazdık-
larını hatırlatmak isterim:

Gazel

Tâ ebed merd olmaya ahd eyledim şânımla ben

Hüccet-i nâmusumu imzaladım kanımla ben

İzz-i dâr-eyni fedadır maksadım islâm için

Halkı te’min eylerim dînimle imânımla ben

…

Milletin mümkün müdür inkâr hakk-i ni’metin

Kelbten alçak mıyım insanlık ünvanımla ben

Murabba’ isimli şiirinde ise;

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi

Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi

İnledikçe eleminden vatanın her nefesi

Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi

…

Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen

Dest-i a’dâdayız Allah için ey ehl-i vatan

Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi

diyerek milleti uyarıyor.

Bir başka Murabba’sında da: 

Musırrım sâbitim tâ can verince halka hizmette

Fedâkârın kalır ezkâr dâim kalb-i millette

Denir bir gün gelir de sâye-yi feyz-i hamiyette

Kemâl’in seng-i kabri kalmadıysa nâmı kalmıştır.

Namık Kemâl’in dillerde destan olan “Hürri-
yet Kasidesi”nden de birkaç beyit aktarmak 
yerinde olur diye düşünüyorum.

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten

BİR GİRİŞ OLSUN İSTEDİK
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Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvetmend olan, mazluma el çekmez iânetten

Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
…
Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Son olarak yine bir uyarısını hatırlatalım:

Gazel
Sana senden gelir bir işte ancak dâd lâzınsa
Ümidin kes zaferden gayrdan imdâd lâzımsa

ABDÜLHAK HAMİD 
TARHAN

Tanzimat döneminin 
en büyük şairlerinden 
bir de Abdülhak Hamid 
Tarhan’dır. 1852 ile 1937 
yılları arasında yaşamış-
tır. Şiir, makale ve tiyatro 
türünde çok sayıda eser 

yazmıştır. A. Hamid Tarhan’dan da birkaç 
dörtlük ve  Makber eserinde alıntınlar :

Bir Vâize Bir Mev’ize’den

Ey beşer çehreli hayvan, heyhat
İlm ü irfân iledir zevk-i hayât
Onu hiç kullanmazsan nâdân
Neye vermiş, sana nutku Yezdân?
…
Neye geldin bu cihana söyle?
Düşünüp durmak için mi böyle?
Kimseye fâiden olmaz şunda,
Ya niçin mâiden olsun bunda?

Abdülhak Hamid Tarhan, ilk eşi Fatma 
Hanım için yazdığı(1885) Makber isimli 
eseri hem kendi sanat hayatında hem de 
Türk edebiyatın önemli bir etki yaratan eseri-
dir. Şöyle diyor şair:

Yârimdi o, yoktu bir rakibi  
Olmuş idi ruhumun tabibi.
Şimdiyse elimde yok ilacım,
Lâkin onadır hep ihtiyacım.
…
Çık Fatma lâhdden kıyâm et,
Yâdımdaki hâline devam et,
Ketmetme bu râzı, söyle bir söz,
Ben isterim âh, öyle bir söz…   

CENAP ŞAHABETTİN
Servet-i Fünun(Edebiyatı 

Cedide) dönemi 1896-1901 
tarihleri arasında oluşmuş 
olan bir edebiyat dönemi-
dir. Bu dönemin en önemli 
şairlerinden bir Cenap 
Şahabettin’dir. C. Şahabet-
tin 1870-ile 13 Şubat 1934 

tarihleri arasında yaşamıştır. 

Türk edebiyatında nesir, şiir ve “Tiryaki 
Sözler” isimli eseri ile   tanınmaktadır. Özellik-
le 1896 tarihinde yazdığı “Elhan-ı Şita” şiiri 
belleklerde yer eden, kar yağarken kış gecele-
rinde ve gündüzlerinde hatırlanan ve okunan 
bir şiirdir. Biz de bu şiirden bazı alıntılarla 
duygularımızı tazelemeye çalışalım.

ELHAN-I ŞİTÂ
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaip eyleyen bir kuş 
                                          gibi kar
Geçen eyyâm-ı nev- baharı arar. 
…
Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser- sefid  baykuşlar
            gibi kar
Sizi dallarda, lânelerde arar. 

Gittiniz, gittiniz siz ey mügân.
Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar
Yuvalarda - yetim-i bî-efgaan!
Son kalan mâi tüyleri kovalar
              Karlar
Ki havâda uçar uçar ağlar.
…
Göklerden emeller gibi rizân oluyor kar,
Her sûde hayalim gibi pûyân oluyor kar,
Bir bâd- hamûşun per-i safında uyuklar
Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.

Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizan
Karlar, bütün elhânı mezâmir-i sükûtun,
Karlar, bütün ezhârı riyâz-i melektun.

Dök hâk-i syâh üstüne, ey dest-i semâ, dök;
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök;
Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefidi,
Elhân-ı tuyurun yerine samt-ı ümidi. 
    (1897)

TEVFİK FİKRET

Servet-i Fünun dönemi-
nin ve Türk Edebiyatı’nın 
ünlü şairlerden biri de 
Tevfik Fikret’tir. Aralık 
1867 ile 19 Ağustos 1915 
yılları arasında yaşamış. 
İstanbul’da bazı okullarda 

Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Tevfik Fikret, 
başlangıçta kişisel duyguları dile getirir. Daha 
sonra  sosyal içerikli  şiirler yazar. Çocuklar 
için yazdığı şiirleri Şermin isimli eserinde 
toplamıştır.

Halûk’un Bayramı isimli şiirinde kimsesiz, 
babasız çocukların durumunu dile getirirken 
şöyle diyor:

Baban diyor ki: “Meserret çocukların, yalnız
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;
           Fakat sevincinle
Neler düşündürüyorsun, bilir misin?... Babasız,
Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi
Siyah-ı mateme benzer terâne-yi îdi (Bayramı)

Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;
          Biraz güzellensin
Şu Rû-yı zerd-i sefâlet… Evet, meserrettir
Çocukların payı; lâkin sevincinle
Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor… Halûk, dinle!

Tevfik Fikret, yaşadığı dönemin sosyal ve 
toplumsal durumunu 1902 de yazdığı SİS 
şiiriyle ortaya koyar. Bu şiirinden de birkaç 
alıntı yaparak o dönemin nasıl dönem olduğu-
nu hatırlatalım:

SİS
Sarmış yine âfakını bir dûd-ı muannid,
Bir zulmet- beyzâ ki pey -â- pey müteyâzid
Tazyikini altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesafetten ibâret bütün elvâh;
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar
Dikkatle nüfuz eyleyemez gavrine, korkar.
Lâkin sana lâyık bu derin sütre-yi mulim,
Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-- mezâlim!
…
Ey debdebeler, tantanalar, şan, alaylar;
Kaatil kuleler- kal’eli, zindanlı saraylar;
…
Ey dişleri düşmüş, sırıtan kaafile-yi sûr;
Ey kubbeler, ey şanlı mebâni-yi münacât
…
Ey kapkara damlarla birer mâtem-i ber-pâ
Temsil eden âsude vü fersude mesâkin;
Ey her biri bir leyleğe, bir çaylağa mavtin
Gam-dide ocaklar ki merâretle somurtmuş
Yıllarca zamandan beri tütmek ne.. unutmuş;
…
Ey taze kadın, ey onu takibe koşan genç;
Ey mâder-i hicran-zede, ey hem-ser-i muğber;
Ey kimsesiz, avâre çocuklar… hele sizler,
   Hele sizler…
Örtün, evet, ey hâile.. evet, ey şehr;
Örtün ve müebbed uyu, ey fâcire-yi dehr
     

                                                                31 Mart 1901 

Tevfik Fikret, her ne kadar SİS şiirin-
de “Örtün ve müebbed uyu” diyorsa da 21 
Eylül 1905 tarihinde yazdığı “Sabah Olursa…” 
şiirinde  ülkenin geleceğinden  ümitli olduğu-
nu yazar.

…

Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler
Tulû’ı haşre kadar sürmez; akıbet bu semâ

Bu mâi gök, size bir gün acır; melül olma.
…
Silin bulutları, silkin zılâl-ı ehvâli
Ziya içinde koşun bir halâs- meşkûra
Ümidimiz bu: ölürsek de biz, yaşar mutlak
Vatan sizinle şu zindan karanlığından uzak!
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SÜLEYMAN NAZİF

1870 ile 4 Ocak 1927 
tarihleri arasında  yaşamış-
tır. Çeşitli illerde valilik 
yapmıştır. 1915 tarihin-
de devlet hizmetinden 
ayrılarak geçimin yazar-
lıkla sağlamaya çalıştır. 
23 Kasım 1918 tarihin-

de İstanbul’un yabancılar tarafından işgali 
üzerine yazdığı “Kara Bir Gün”, 23 Ocak 
1920  tarihinde Piere Loti Günü dolayısıy-
la yaptığı bir konuşma üzerine Malta adası-
na sürgün edilir. Malta’dan dönüşünde yine 
gazete ve vergilerde yazılar yazmaya devam 
eder. Şiirlerinde toplumsal ve milli konula-
rı işlemiştir.

Malta’da bulunduğu sırada yazdığı  “Dâ’ü’s- sıla” 
(Yurt Özlemi) şiirinde şöyle diyor:

Bu şeb de cüşiş-i yâdınla, ağladım, durdum…
Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum.

Ufukların nazarımdan nihân olup gideli,
Bu hâk-dân-ı fenanın karardı her şekli.

Gözümde kalmadı, yer, gök: batar, çıkar, giderim…
Zemine münkesirim, âsumâna muğberim.
 …
Garibiyim bu yerlerin şevki yok, hârareti yok,
Doğan, batan güneşin günlerimle nisbeti yok.
…

1926 tarihinde yazdığı “Türk İlâhîsi” şiiri

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor, bak.

Yerim sensin, göğüm sensin, cihânım, cennetim hep sen:

Nasıl bir zinde millet çıktı gördüm hasta sinenden.

Evet mecruh idin, mecruh iken de vardı imânın,
Ümidin, kuvvetin, azmin, kanın, aşk-ı hurûşanın .
….
Yaşattın, çok yaşa, tarihimi ikbâl ü izzetle,
Koşar âti, koşar mâzî seni tebcile minnetle.

Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetem hep sen:

Nasıl bir şanlı millet çıktı gördüm canlı sinenden..

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
1869 ile 31 Aralık 1949 

tarihleri arasında yaşamış-
tır. İlk ve Orta öğrenimden 
sonra Tıbbiyede okumuş ve 
doktor olmuştur. Hareket-
li bir hayat yaşmış, bazı 
devlet görevlerinde bulun-
muştur. Sonra Ürdün’e 

sürgün edilmiş, daha sonra ve 1943 tarihin-
de çıkan af kanunundan yararlanarak yurda 
dönmüştür.

Şiirlerinde önce aruz sonra halk şiiri tekni-
ğini kullanmıştır. Şiirlerinden bazı alıntılar:

  
Selmâ… Sen de Unut Yavrum !
Bir akşamdı, evimizde ecel kanat germişti,
Anneni - bir cellâd gibi - vurup yere sermişti.
Ölüm ile pençeleşen bir hayatın güreşi,
Sekiz yıldan sonra dinmiş, nihayete ermişti.

…

Evde yoktun, sonra geldin dağda kırda gezmiştin;
Lâkin bilmem bu yokluğu nerden, nasıl sezmiştin?
Güzel elâ gözlerine bir öksüzlük çökmüştü,
Göz yaşımda dehşetli bir sır arayan gözlerin,
Issız kalan vicdanıma karanlıklar serperdi.
“-- Baba ! Annem nerde?” dedin, hep tüylerim ürperdi;
Hançer gibi tâ ruhuma battı yaman sözlerin.
…
Unut kızım, sen de unut, anma artık adını;
Yabancıdır bize, sorma o zavallı kadını.
Sorma kızım, sorma yavrum, ben de bilmem nerdedir;
Onu örten kara toprak bir karanlık perdedir.
…
“Divan”  şiirinden
Felaket bağında gezdim serseri,
Feryâd ü zârımı duyan kalmamış.
Aradım o şahin, yiğit erleri,
Yattıkları yerden nişan kalmamış.

Kapılar kapanmış, bacalar tütmez,
Kimsecikler o çölde bir koyun gütmez;
Ağaçlar kurumuş, bülbüller ötmez,
Baykuşlarda bile figan kalmamış.
…
Hiç anılmaz olmuş atalar adı,
Beşikte bırakmış ana evlâdı.
Kırılmış yetimin kolu kanadı,
Zulüm pençesinden amân kalmamış.
…
Hey Rızâ, ne aceb sevdaya düştün?
Aslı, faslı yok bir davaya düştün!
Vatan uğrunda bir belâya düştün,
Hep mezar olmuş, vatan kalmamış!
                                                                       (1906)

Rıza Tevfik Bölükbaşı vatan özlemi ile 
kuşlara şöyle sesleniyor:

Uçun Kuşlar !

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir derin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
…
Uçun kuşlar, uçun burda  vefâ yok;
Öyle akar sular, öyle hava yok;
Feryadıma karşı aks-i sedâ yok;
Bu yangın yerine soğuk kül vardır.

Hey Rızâ, kederin başından aşkın,
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın,
Sen de deryâ gibi- dâima taşkın,
Dâimâ çalkalanır bir gönül vardır. 

HÜSEYİN SUAT

1867 ile 21 Mart 1942 
tarihleri arasında yaşamış-
tır. 1880 tarihinde Tıbbi-
ye’ye girmiş ve 1886 
tarihinde doktor olarak 
mezun olmuştur. 
 Ömrünün sonuna kadar 

çeşitli yerlerde doktorluk yapmış, sonunda 
Deniz Yolları doktorluğuna tayin edilmiş, 

ölünceye kadar Yolcu vapurlarında doktor 
olarak çalışmıştır. 

On dört yaşından itibaren şiir yazmaya 
başlamış çok sayıda eseri bulunuyor. Fakat, ne 
yazık ki hakkında fazla çalışma yapılmamıştır.

İçinde yaşadığı toplumdaki değişmeleri 
şiirlerinde dile getirmiştir. Biz de  kadınların 
değişen hayat anlayışlarını ve yaşama tutku-
larını “Kuşlar ve Şapkalar” isimli şiirinden 
aldığımız beyitlerle ortaya koymaya çalış-
tık. Bu günümüze bir işaret olur mu? Okuyu-
cu düşünsün.

  

Kuşlar ve Şapkalar
Süslen, giyin, ne varsa : Yüzük, iğne, gül… takın.
Hakkın senin bu inciler, ey güzel kadın!

Sür reng-i âl-işveni, gül, oyna, sürmelen
Dök şi’r-i nâz ü şûhunu her lahza gamzeden. 
Koş durma, nâz ü işve, heves, hande hep senin
Açsın kanatlı hisleri pişinde dâmenin.

Yık, yak yolunda varsa: Gönül, sîne, kalb, rûh
Saç hande hande, gülleri.. kaç pembe pembe, şûh..
…
Lâkin çıkar o kuşlu, büyük süslü şapkanı
Üstünde bir yıkık yuvanın  damlıyor kanı.
…
                                                  1910 (Lane-i Melâl)

MEHMET EMİN  
YURDAKUL

1869 ile 14 Ocak 1949 
tarihleri arasında yaşamış-
tır. İlk ve orta öğrenimden 
sonra devlet dairelerin-
de memur olarak çalışma-
ya başlamış sonra valiliğe 

atanmış ve Hicaz, Sivas, Erzurum valilikle-
rinde bulunmuş, Osmanlı Meclisinde mebus-
luk yapmış bir devlet adamıdır. Şiir yazmaya 
Servet-i Fünun dergisinde 1897 başlamıştır.

Şiirlerinde milletimizin anlayacağı bir dile 
ve hece vezniyle yazmıştır. Konularını toplu-
mun dert ve dileklerinden seçmiş ve “Ben Bir 
Türk’üm” diyen ilk şairimizdir. “Cenge Gider-
ken” şiirinde şöyle sesleniyor:

Ben bir Türk’üm dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ateş ile doludur,
İnsan olan vatanının kuludur.
 Türk evlâdı evde durmaz giderim!

Yaradan’ın kitabını kaldırtmam.
Osman’cığın bayrağını aldırtmam.
Düşmanımı vatanıma saldırtmam,
 Tanrı evi viran olmaz; giderim.

Bu topraklar ecdadımın ocağı,
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı,
İşte vatan!  İşte Tanrı kucağı!
 Ata yurdun evlâd bulmaz, giderim.

Tanrı şâhit, duracağım sözümde,
Milletimin sevgileri özümde,
Vatanımdan başka şey yok gözümde
 Yar yatağın düşman almaz; giderim!
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Ak gömlekle göz yaşımı silerim,

Kara taşla bıçağımı bilerim,

Vatanımçün yücelikler dilerim,

 Bu dünyada kimse kalmaz giderim!

M. Emin Yurdakul’un  “Bırak Beni Haykı-
rayım” şiirinde insan ve insanlık anlayışını 
şöyle özetlediğini okuyoruz:

Ben en hâkir bir insanı  kardeş duyan bir ruhum:

Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya îmân var;

Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar,

Mazlumların intikamın almak için doğmuşum.

Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;

Bora geçer, lâkin köpüklerim eksilmez.

 

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et,

Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir,

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,

Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;

Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!...

Mehmet Emin için yazılacak çok şey var. 
Çünkü o, milletin her kesiminin dertlerini, 
çaresizliklerini dile getirmiştir. “Kaynana ile 
Damat” şiiri,” Kesildi mi Ellerin” şiiri, “Ölü 
Kafası” şiiri, “Çiftçiler” şiiri, “Ya Ölürsem Ne 
Yaparlar” şiiri başlı başına incelemeye, tahlil 
edilmeye değer şiirlerdir.

HAMDULLAH SUPHİ 
TANRIÖVER

Hamdullah Suphi, 1885 
tarihinde İstanbul’da 
doğmuş ve 10 Haziran 
1966 tarihinde İstanbul’da 
ölmüştür. Galatasaray 
lisesini bitirdikten sonra 

öğretmenlik yapmaya başlamış, İstanbul 
Üniversitesi’nde Türk- İslâm Tarihi dersleri 
vermiştir. Küçük yaşlardan itibaren edebiyat 
çevrelerinde bulunmuş, 1909 tarihinde Fecr-i 
Âti topluluğuna , “Millî Edebiyat Cereyânı’na 
katılmış 1912 tarihinde Türk Ocağı’na girmiş 
ve Türk Ocağı’nın uzun yıllar başkanlığını 
yapmıştır.

Çok renkli ve uzun süren hayatında Türk 
Edebiyatına önemli eserler kazandırmıştır. 
Özellikle hitabet yönü güçlü olan Hamdullah 
Suphi’nin sade, anlaşılır bir şiir dili bulun-
maktadır. Aşağıya aldığımız örnekler bunun 
en güzel örnekleridir.

Annemin Derdi

( Hamdullah Suphi, bir akşam annesi ile 
sohbet edip dertleşirken, annesine; “Hani 
sen, anne, her zaman derdin;

“Bir küçük dert içimde saklıyorum.

Büyü, âtide söylerim oğlum.”

Neydi ketm(sakladığın) ettiğin küçük derdin?...

Diye sorar ve uzun bir hikaye olan bu 
şiirden seçtiğim mısralarda anlatılan olay o 
dönemde ve bugün binlerce genç kızın başına 
gelmektedir ve toplumumuzun iyileşmez bir 
yarasıdır. )

 --Seni mahzun eder bugün belki;

Pek uzun bir hikâye, pek eski.

Büyüdün oğlum işte, bak dinle;

Sana nakl edeyim o derdim ne:

Bir çocuktum, küçük, sabi ancak;

Bizi hep sattılar esir olarak.

Ağabeyim kaldı bir uzak yerde,

Öldü kız kardeşim denizlerde.

Zaten annem zavallı sorma, hele

Şimdi yok ben de bir hayali bile.

Yaşım on bir ya var, ya yoktu henüz;

Öyle kaldımdı kimsesiz, öksüz.

Pek büyük bir nasip imiş guyâ

Beni bir gün getirdiler buraya:

“Ne dilersen önünde ;giy, iç, ye;

“Sana artık saadet işte! 1 diye…

Bir konak, bir saray, büyük sessiz;

Her taraf  intizam içinde, temiz.

…

Sanki karşımda başka bir dünya,

Neye baksam garip göründü bana.

Esvabım kir içinde, yağlı bütün,

Saçlarım taranmamış kaç gün;

Ayağım bir çarıkta habs olmuş

Cepkenim, kalpağım, yüzüm solmuş.

“Yazık olmuş çocukcağız! Dediler.

Acıyıp baktılar, temizlediler…

Akrabam oldu bir zaman herkes.

“ Bak, diyorlardı, cümlemiz Çerkez

“Bu senin ablan, işte ben annen!”

…

Yoktu annem, babam hatırladım,

Örtünür yorganımla, ağlardım…

…

Sonra büyüyüp bir genç kız olur ve evlenir. 
Bu evlilikten çocukları olur,  ama çocuklar 
yaşamaz. Dördüncü defa hamile kalan H. 
Suphi’nin annesi bu çocuğu düşürmek ister ve 
ilaç içmeye karar verir, fakat annelik duygu-
su galip gelir ve zehir dolu ilaç şişesini atar.

İşte oğlum kurtulan… kendin,

İşte karnımda bekleyen sendin…

Seni şimdi böyle gördükçe,

Yükselir hatıramda hep o gece.

“Ya, içseydim?” derim, içim ağlar…

İşte kalbimde böyle bir dert var.

İşte ketm ettiğim  o eski keder

Beni af et o cürme karşı, yeter…

__ Seni af eylemek mi? Ah annem,

Yetişir tuttuğun  uzun matem.

Onu gel kollarımda şimdi unut,

Sen af eyledim, senin bu vücut…

Bir günahın bu son tecellisi:

Benim affım, onun tesellisi.(1910)

   
 MEHMET ZİYA GÖKALP

Ziya Gökalp 23 MART 
1876  tarihinde Diyarba-
kır’da doğmuş 24 Ekim 
1924 tarihinde İstanbul’da 
ölmüştür.  İlkokulu Diyar-
bakır’da okumuş, sonra 

Diyarbakır Askeri Ortaokulu’nda mezun 
olmuştur. Daha sonra İstanbul’a gelmiş ve 
yatılı olarak Baytar Okuluna yazılmıştır. 
Okulun son sınıfında iken dönemin yöneti-
mine karşı çalışmalara katıldığı için tutuklan-
mış ve 10 ay hapis yatmıştır. Sonra Diyarba-
kır’a sürgün edilmiştir.

 Şiir yazmaya çok küçük yaşta başla-
mış, dindar ve kültürlü bir ailenin çocuğudur. 
Şiirlerinde düşüncelerini ortaya koymaya 
çalışmıştır. Halkın dertlerini ve çektiği sıkın-
tıları, “Türkçülüğün Esaslarını” bu şiirlerle 
açıklamıştır. Uzun sözün kısası Ziya Gökalp, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucu felsefesi-
ni yazmıştır. Buraya “Vatan” şiirini almakla 
yetineceğiz.

VATAN

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,

Köylü anlar mânâsını namazdaki duânın…

Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’ân okunur,

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdâ’nın…

Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,

Her ferdinde mefküre bir, lisan, âdet, din birdir..

Meb’usanı temiz, orda Boğo’ların sözü yok

Hududunda evlâtları seve seve can verir;

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye

Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk’ündür;

Hirfetleri birbirini daim eder himâye;

Tersâneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür;

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bugünkü dil karmaşasında buraya “Lisan” 
şiirinden de birkaç dörtlük almak yerine olur 
sanırım.

LİSAN

Güzel dil Türkçe bize

Başka dil gece bize.

İstanbul konuşması

En saf, en ince  bize.

…

Yap yaşayan Türkçeden,

Kimseyi incitmeden.

İstanbul’un Türkçesi

Zevkini olsun yeden.

…

Türklüğün vicdanı bir;

Dini bir, vatanı bir;

Fakat hepsi ayrılır

Olmazsa lisânı bir.

                                1916

MEHMET  ÂKİF ERSOY

1873 ile 27 Aralık 1936 
yılları arasında yaşamış 
olan Mehmet Akif Ersoy, 
küçük yaşta Arapça ve 
Farsça öğrenmiş, kuvvet-
li bir dini eğitim görmüş-
tür. İlk ve orta öğrenim-

den sonra İstanbul Halkalı Baytar okulundan 
mezun olur. Hayvan sağlık memuru olarak 
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göreve başlar. 1908 tarihinden itibaren yazı 
ve şiir yazan Âkif, görevi dolayısıyla yaşadığı 
dönemin halk hayatını yakından takip eder 
ve şiirlerinde halk hayatının çeşitli konula-
rına yer verir. Türk İstiklâl Marşı’nın şairinin 
bütün şiirlerinden örnek vermem gerekir, 
ancak buna imkân yok. Mehmet Âkif denince 
aklıma İstiklâl Marşı’ndan sonra Seyfi Baba  
ve Asım’dan Çanakkale savaşı için yazdık-
ları aklıma gelir. Buraya Seyfi Baba’dan ve 
Asım’da bazı mısraları aktartmakla yetine-
ceğim.

Seyfi Baba 

Geçen akşam eve geldim. Dediler: Seyfi Baba

                  Hastalanmış, yatıyormuş.

-- Nesi varmış acaba?

-- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.

-- Keşke  ben evde olaydım.. esef ettim, vah vah!

Bir fener yok mu, verin … Nerde sopam? Kız, çabuk ol…

Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zira yol

Hem uzun, hem bataktır…

…

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;

Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.

(Karanlık ve yağmurlu bir gece yola çıkan 
Âkif, nihayet Seyfi Baba’nın evine varır.)

Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri.

Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak

Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!

Sola döndüm, odanın eski, şayak perdesini

Aralarken kulağım duydu  fakirin sesini:

-Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!

Haklısın, bende kabahat ki haber yollamadım.

(O gece orada kalan Âkif, sabahleyin erken-
den evden ayrılmak ister, fakat Seyfi Baba’ya 
birkaç kuruş vermeyi düşünür.)

Ortalık açmış, uyandım. Dedim artık gideyim,

Önce ammâ, şu fakir âdemi memnun edeyim.

Bir de baktım ki: tek onluk yok bile yokmuş kesede;

Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!

O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi:

Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsa idi.

                                                      (Safahat 1. Kitap)

ASIM’DAN

Ağlasın milletin evlâdı da bangır bangır,

Durma hürriyeti aldık diye sen türkü çağır!

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hattâ boğarım…

-Boğamazsın ki!

---Hiç olmazsa yanımdan kovarım!.

Üç buçuk soysuzun ardaınad zağarlık yapamam;

Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.

…

Şu Boğaz Harbi nedir?  Var mı ki dünyada eşi?

En kesif orduların yükleniyor dördü, beşi.

--Tepeden yol bulmak için Marmara’ya-

Kaç donanmayla  sarılmış ufacık bir karaya

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer
Kaynıyor kum gibi… mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında;
Avustralya’yla beraber bakıyorsun Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler reng-a renk
Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.
Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ
Hani, tauna da züldür bu rezil istilâ!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten  ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
….
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.
                                                        (Safahat V.Kitap)
 

YAHYA KEMAL BEYATLI
1884 tarihinde Üsküp’te 

doğmuş 1 Kasım 1958 
tarihinde İstanbul’da 
ölmüştür. Zengin ve kültür-
lü bir ailenin çocuğudur. 
Babası Üsküp Belediye 
Başkanı olan İbrahim Naci 
Beydir. İlk ve orta öğreni-

mini ise Üsküp ve Selanik’te yapmış olan 
Yahya Kemal,1902 tarihinde öğrenim için 
İstanbul’a gönderilir ve 1903 tarihinde 
Paris’e kaçar. Paris’te Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’ne devam eder. Dokuz yıl Paris’te kalır ve 
1912’de İstanbul’a döner. Üniversite’de bazı 
derslere girer, sonra 1923’te Urfa Milletvekili 
olur. Yurt dışında “Ortaelçi” olarak görev alır.

Paris’te tarihe ve şiire karşı büyük bir 
eğilim gösterir. Mehmet Agâh ismi ile şiirler 
yazar. Yahya Kemal, Türk şiir tarihinin seçkin 
şairlerinden biridir. Buraya her biri diğerin-
den güzel şiirlerinden bazı alıntılar yapmak-
la yetineceğiz.

  
AKINCI’DAN
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tulgalı Beyler beyi haykırdı:”- İlerle !”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…
…
Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık, o hızla…
…

SES’DEN
Günlerce ne gördüm ne de kimseye sordum;
“Ya Rab, hele kalb ağrılarım durdu “ diyordum.
His var mı bu âlemde nekahat gibi tatlı?
Gönlüm bu sevincin  heyecaniyle kanatlı.
Bir taze bahar âlemi seyr etti felekte;
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te…
Akşam… lekesiz, sâf, iyi bir yüz gibi akşam…
Tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki, üç çam.
…
                                                (Kendi Gökkubbemiz)

SESSİZ GEMİ’DEN
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli;

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu!

Hicrânlı hayatın ne de son matemidir bu!

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

1898 ile 8 Kasım 1973 
yılları arasında yaşamış-
tır. İlk ve Orta öğrenimin-
den sonra Tıp Fakültesi’ne 
girmiş, fakat fakülteyi bitir-
meden ayrılarak gazetecili-
ğe başlamıştır. Daha sonra 

öğretmen olmuş ve Kayseri, Ankara’da edebi-
yat öğretmeni olarak çalışmış, İstanbul millet-
vekilliği yapmıştır.

Genç yaşta edebiyatla ve şiirle ilgilenmiş, 
şiirlerini önce aruz vezni yazmış, daha sonra 
hece veznini tercih etmiştir. Şiirlerini 1928 
tarihinden itibaren kitaplaştırmıştır.

MEMLEKET TÜRKÜSÜ
El gibi dolaşma Anadolu’da,
Arkadaş, yurdunu içinden tanı:
Dinle bir yosmayı pınar yolunda,
Dinle bir yaylada garip çobanı.

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt
Yıllarca döktürür sana göz yaşı.
Yavrunun derdiyle âh eder Bayburd,
Turnanın hasreti yakar Mara’şı…

Bir çölü andırır, bil ki dört yanın
Bağrını delmezse yanık türküler.
Varlığı bu korla tutuşmayanın,
Kirpiği yaşarsa, gözleri güler.
              (Bir Ömür Böyle Geçti)

ÇOBAN ÇEŞMESİ’NDEN
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyle şu dağa çoban çeşmesi?
“Gönlünü Şîrin’in aşkı sarınca,
“Yol almış hayatın ufuklarına,
“ O hızla dağları Ferhâd yarınca,
“Başlamış akmaya çoban çeşmesi.”
…
Leylâ gelin oldu, Mecnûn mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda;
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.

Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhude çağlar
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi.
                         (Çoban Çeşmesi) 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in en çok sevilen ve 
dillerde dolaşan HAN DUVARLARI şiirinden 
de başlangıç bölümünü buraya almayı uygun 
gördüm.
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HAN DUVARLARI’NDAN
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervan saraylar…
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadulu’ya.

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık;
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı…
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler.
…
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı kara haberi.
Aradan yıllar geçti, işte o günden beri.
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!...
      (Çoban Çeşmesi)

NOT: Bu şiir parçaları Kenan Akyüz’ün “Batı 
Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Üçüncü baskı-
sından(1970) alınmıştır.

Cumhuriyet’ imizin 95 . yılı kutla-
maları çerçevesinde Türk Ocakla-
rı Şube Başkanımız Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı Olay Televizyonunda Mustafa 
Özdal’ın konuşmacı konuğu oldu.“Yüz 

Yüze “ adıyla Canlı olarak gerçekleş-
tiren programda Cumhuriyet konusu 
bütün detaylarıyla işlenerek dinleyi-
cilerin milli hafızalarına önemli kayıt-
lar yapıldı.

SELÇUK KIRLI OLAY TV DE

İhsan GÜNESER – UÜ Öğrencisi

U
ludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve 
Kültürü topluluğunun düzenlediği 
konferans, başta Ulu Önder Musta-
fa Kemal Atatürk olmak üzere silah 

arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başladı. Ardından konuşmasına 
başlayan Selçuk Kırlı günümüz 
dünyasında küresel güç olma 
iddiasında bulunan ülkeleri 
gayri safi milli hasıla, nüfus, 
kişi başına düşen gelir, yüz 

ölçümü, savunma sanayii yatırımları, 
jeopolitik konum gibi farklı paramet-

releri baz alarak kıyasladı. Ayrıca 
bu parametrelerin ne anlama 

geldiklerini anlatan Kırlı, 
bunların tek başlarına bir 
anlam ifade etmediklerini, 
ancak bir arada ve verim-
li kullanıldıkları takdirde 
küresel oyuncu olmanın 
gereksinimlerini karşıladı-
ğını belirtti. Konuşmasın-

da Türkiye’nin bu küresel 
düzenin neresinde bulun-

duğundan, küresel oyuncular 
arasında yer almak için hangi 

alanlarda ilerlemesi gerektiğinden 
de bahsetti. Konferans Türk Dünyası ve 

Kültürü topluluğu danışmanı Prof. Dr. Alev 
Sınar Uğurlu'nun Sayın Kırlı'ya plaket takdi-
miyle sonlandı. 

Konuşmasıyla bizleri bu konuda bilgilen-
diren Sayın Selçuk Kırlı’ya teşekkürlerimizi 
sunuyoruz…

KÜRESEL 
OYUNCU OLMAK 

Türk Ocağı Bursa Şubesi başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı 13 Kasım 2018 tarihinde Bursa 
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda öğrencilere “Küresel 
Oyuncu Olmak” konulu konferansı verdi. 
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Kübra ORMAN- UÜ Öğrencisi

12 
Kasım 2018 
tarihinde Bursa 
Uludağ Üniversi-
tesi Genç Kalemler 

Topluluğu tarafından düzenlenen 
Osman Sınav ile Söyleşi etkinliği 

gerçek-
leştirildi.

Söy leş i -
ye başta Ulu 
Önder Musta-
fa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah 
arkadaşları ve aziz 
şehitlerimiz için 
saygı duruşu ve 
ardından İstiklal 
Marşı'nın okunma-
sıyla başlandı. 
Daha sonra ünlü 

yönetmen 
ve yapım-
cı Osman 
S ı n a v ' ı n 
özgeçmişi 
konuklara 
aktarıldı.

O s m a n 
Sınav söyle-

şiye öğrenci-
lere "Siz hiç aşık 

oldunuz mu?"soru-
suyla başladı. "Aşık olun. 

Çünkü aşık olmazsanız hiçbir şey olamaz-
sınız."dedi. Ünlü yönetmen Osman Sınav, 
bir dizi yönetmeninin projeyi sevdirebil-
mesi için bazı kurallara uyması gerektiğini 
belirtti ve "Zamanın ruhu diye bir şey var. 
Yönetmenler zamanın ruhunu yakalamalı."-
dedi. Osman Sınav konuşmasını reytingler-
de başarılı olmanın sırrının zamanın ruhuna 

uygun yeni işler yapmaktan geçtiğini ve aynı 
şeyi tekrar etmeden yeni işler yapmak gerek-
tiğini dile getirdi.

Türk televizyonunun başarılı ismi Osman 
Sınav, bugüne kadar en çok içine sinen işin 
bir dönem ilgiyle izlenen 'Ekmek Tekne-
si' dizisi olduğunu söyledi. Ekmek Teknesi 
için "En gurur duyduğum,en özgür ve en iyi 
hikayemdir" dedi.

Konuşmalarının sonunda Osman Sınav 
öğrencilerden gelen soruları kabul ederek 
cevaplandırdı. 

Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı ve Dr. Minara Aliyeva Çınar 
Osman Sınav'a plaketlerini takdim ettiler. 
Söyleşi Osman Sınav ile fotoğraf çekiminin 
ardından son buldu.

GENÇ KALEMLER USTA
YÖNETMENİ AĞIRLADI
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B
u konuda yazılı, görsel basın 
ve yayın organlarında pek 
çok görüş beyan edilmek-
tedir.

Yasama organlarının her türlü 
hukuki düzenlemeyi yapmaya 
yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu 
yetkilerini kullanırken, evrensel 
hukukun temel ilkelerini nazara 
almak zorundadırlar.

Bu ilkelerin ilki, kanunların 
geriye yürütülemeyeceği ilkesi-
dir. Kanunlar, toplumun içinde bulunduğu 
durum ve ilerisi için düzenlenir. Bütün demok-
ratik hukuk sistemlerinde kanunlar geçmişe 
etkili olarak hüküm ifade etmezler. Konumuz 
vasiyetname olduğu için konuyu dağıtma-
dan belirtmeliyiz ki, önemli olan vasiyetci-
nin iradesidir.

Vasiyet yapan, iradesini ya el yazılı bir 
vasiyetname şeklinde, ya da sözlü olarak 
yapabilirler. Atatürk vasiyetnamesini yazılı 
olarak yapmıştır. Kanunun aradığı şekilde 
de, başından sonuna kadar kendi el yazısıy-
la yazmış ve imzalamıştır. Yeni bir kanun-
la, bu vasiyetnamesinin başka bir şekilde 
yapılması gerektiğini belirlemek hukuken 
mümkün değildir.

Vasiyetnamede, CHP, Türk Tarih Kurumu ve 
Türk Dil Kurumunun iktisapları söz konusu-
dur. Bunlar kazanılmış haklardır.

Bütün hukuk sistemlerinin 2. ve en önemli 
ilkelerinden biri de kazanılmış haklara 
dokunulamayacağıdır. Değişen şartlar gibi 
sebeplerle ne Ulu Önder Atatürk’ün ne de 
bir başka vasiyetcinin iradesi kanunla değiş-
tirilemez.

Vasiyetnamede, lehine vasiyet edilenlere 
bir takım haklar verilmişse bu hakların kulla-
nılmasında, lehine bağış yapılanlar mevcut 
kanunlara uymuyorlarsa ya da mirasçılık-
tan çıkarmayı gerektiren sebepler oluşursa, 
mahkeme kararı ile haklarını doğru kullan-
maları kararı verilir. 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu, önceki yani 17 Şubat 1926 tarihli 
743 sayılı Türk Medeni Kanunu Maddesini 
493. Maddesine uygun olarak, miras bıraka-
nın mirasçısının, mirastan çıkarmayı gerekti-
recek bir halinin ortaya çıkması durumunda, 
vasiyetnamesinin iptal edebileceği hükmü 
getirilmiştir.

743 sayılı kanun 457, 4721 sayılı kanunun 
510. Maddesinde mirasçılıktan çıkarma 
sebepleri tahdidi (sınırlı) olarak sayılmış, 
bu sebepler;

*Mirasçı, miras bırakana veya miras bıraka-
nının yakınlarından birine karşı ağır bir suç 
işlememişse,

*Mirasçı, miras bırakana veya 
miras bırakanın ailesi üyeleri-
ne karşı aile hukukundan doğan 
yükümlülüklerini önemli ölçüde 
yerine getirmemişse şekilde sayıl-
mıştır.

Eski hukukumuzda mirastan 
çıkarmaya, mirasta ıskat denil-
mektedir. Iskat sebebinin varlığı 
gerçekleşse bile, her iki kanunda 
da; “…mirasçısını mirastan çıkara-
bilirler.” denildiğinden, ıskat hakkı 
da, miras bırakana verilmiştir. 

İsterse çıkarır, isterse çıkarmaz.

Yasama organı Ulu Önder Atatürk’ün iradesi 
yerine geçerek bir çıkarma sebebi yaratamaz.

Atatürk’ün 5 Eylül 1938 tarihli el yazısı ile 
yazılmış ve imzalanmış vasiyeti:

“ Malik olduğum bütün nukut (nakit – para) 
ve hisse senetleri ile Çankaya’da menkul ve 
gayrimenkul emvalimi C.H.P. ‘sine atide ki 
(gelecekte ki) şartlarla terk ve vasiyet ediyo-
rum.” şeklindedir.

“Nukut ve hisse senetleri İş Bankası tarafın-
dan nemalandırılacaktır. Her sene nemadan 
kalan miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil 
Kurumuna tahsis edilecektir.”

Bu kadar açık olan irade ve vasiyetname 
nasıl yok sayılacaktır?

Bu vasiyetnamede belirtilen haklar Maliye 
Hazinesine devredilirse, Türk Tarih ve Türk Dil 
Kurumlarının kazanılmış hakları ne olacaktır.

Atatürk, Türk tarihi ve Türk dili sevdalı-
sıdır. Bu konuda ki şahsi gayretleri herkes 
tarafından bilinmektedir. Ancak Ulu Önder, 
bu konulardaki çalışmalarının ilmi olması için 
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumlarına 
görev verilmesini talep etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ve değişik 
dairelerinin çok sayıdaki içtihatlarına göre; 
“ Vasiyetler, vasiyet edenin arzusuna göre 
yorumlanır.” Bu yorum hakkı, yasama organı-
nın değil, uyuşmazlık önüne geldiğinde yargı 
organınındır.

Uluslararası hukuka uygun davranmayı 
kabul ettiğimiz sürece, beynelmilel hukuk 
normlarına uygun davranmak zorundayız. 
Ölen bir kimsenin vasiyetnamesinin bile, 
yasama organınca değiştirildiği bir ülkede, 
yabancılar ve yatırım yapmak isteyen yabancı 
sermaye kazanılmış haklara saygı duyulma-
yacağı endişesinden dolayı, yatırım yapmak-
tan da kaçınır.

Kaldı ki, Ulu Önder’in gözü gibi kurduğu ve 
çok sevdiği Atatürk Orman Çiftliğinin bağış-

landığı belediye Başkanlığı’nın da çiftliği nasıl 
talan ettiği örneği de ortadadır.

Ulu Önder bu vasiyetnamesini düzenle-
meden önce, bizzat kendi isteği ile başka 
siyasi partiler de kurulmuştur. Bu sebep-
le, Atatürk’ün vasiyetnameden faydalana-
cak olanın Cumhuriyet Halk Partisi olacağını 
düşünmemiş olduğunun kabulü de mümkün 
değildir. Böyle bir düşünce, vasiyetnamenin 
vasiyet edenin arzusuna göre yorumlanır 
ilkesine aykırıdır.
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