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ATSIZ ATA TÜRK YURDU İÇİN NE 
BEKLİYORDU? BİZ NE BULDUK?

İlki 1945’te Tophane Askeri Hapishanesinde 
Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Necdet 
Sançar ve Reha Oğuz Türkkan tarafından kutlanan 
Türkçülük Gününü bir kez daha kutladık. Bu vesi-
leyle Atsız Ata’yı andık. Anmaya katılan dostlarımız 
neler konuştuğumuzu, nelerle duygulandığımızı 
biliyorlar. Bu yazı orada olamayan/olmayanlar için.

Bir ömrü Türkçülük yolunda mücadele ile geçi-
ren Hüseyin Nihal Atsız, 1964 yılında yayınlanan 
KÖMEN isimli şiirinde Türk Ülkesini tanımlarken 
şöyle demişti;

Orda erdem gözükür, başkası çıkmaz alana.
Kapanıktır kapılar her kovu her bir yalana.
Orda erler: Kimi Arslan, kimi parsın eşidir. 
Orda kızlar: güneşin kendisi, ayın on beşidir.
Uğramaz ufkuna asla o yerin yüz karası; 
Orda yoktur ne siyaset, ne fikir maskarası.
Yaşamaz öyle bir ortamda küçüklük, kötülük; 
Bir alaydan daha üstün savaşır orda bir bölük!
Sungurun uçtuğu yerlerde barınmaz yarasa;
Ve bütün dirliğin üstüne yürür sade yasa… 

Bu sözler onun özlemini ve Türk Yurdunda yaşa-
yanların nitelikleri ve toplumsal düzenin özellikleri 
konusundaki düşüncelerinin yeterli bir özetidir. O 
zaten Türk derken bu niteliklere sahip ve bu has-
letlere inanan insanları kastederdi.

O bunlar için mücadele etti ve ölümünden son-
rası için tek dileği vardı. Bu isteğini de SELAM’da 
söyle belirtti;  

Ey hırçın genç, ey güzel kız! Bırakın yası…
Yeter temiz gönüllerin bizi anması…
Toprak ana uyuturken koynunda bizi
Yarınkiler biçecektir ektiğimizi,
Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,
İşte o gün ruhlarımız şad olacaktır!

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DEDEVAMI 2’DE

ERMENİ MESELESİ 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE 

MASAYA YATIRILDI
Tarihte 1915 Ermeni olayları olarak yer eden Ermeni meselesi; Türk Ocakları Derneği 
Bursa Şubesi ve Uludağ Üniversitesi’nin Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür merkezinde 
ortaklaşa düzenlediği “Osmanlı’nın seçkin tebaası iken yabancılaşan topluluk; 
‘Bursa Ermenileri” bilgi şöleninde çeşitli yönleriyle ele alınarak tartışıldı.

Ali Eşref Uzundere

Üç oturum şeklinde düzenlenen etkinliğin açılış tö-
renine,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, 
fakültelerin dekanları, akademisyenler, öğretim gö-

revlileri ve öğrenciler katıldığı bilgi şöleninin açılışında 
konuşan, U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Emperyalist 
batılı devletlerin Osmanlı devletini farklı etnik gurupları 
gündeme getirerek bölüp parçalayarak yuttuklarını belir-
terek, Osmanlıdan geri kalan bu günkü topraklarımızda 
aynı senaryoyu cumhuriyetimizin kurulduğu günden 
itibaren istisnasız ve vazgeçmeksizin hala devam ettirdik-
lerini söyledi.

“Bizler dinimiz vatanımız milletimiz ve bayrağımız 
için her şeyimizi vermeye razı olan toplumuz. Bundan 
hiçbir şekilde ödünümüz olmayacak” diyen rektör Prof. 
Dr. Ulcay, “ Bir zamanlar ufukların efendisiydik. Ancak 
birileri içeriden, birileri dışarıdan çalışarak, bir önceki 
atalarımızın kurduğu üç kıtada hükümran olan Osmanlı 
Devleti’nin akordunu bozdular. Ardından da 624 sene 
süren cihan devleti sona erdi. Bugün yine aynı oyunları 
ülkemizde sergileniyor. Şunu unutmayın ki; bugün bizi 
Ermenilerden daha fazla içimizdeki Organizatörler; baş-
ka unsurlarla, gizli kimliklerle, terör örgütleriyle, başka 
isimlerle aynı oyunları, ülkemizin birçok yerinde ve üni-
versitemizde de oynamaya çalışıyorlar” diye konuştu. 

Uludağ üniversitesi rektörü ve yönetimi olarak hiçbir 
şekilde bunların en ufak bir etkinliğine bile müsaade et-
meyeceğini, gerekirse okuldan uzaklaştırmak, gerekirse 
memuriyetlerine son vermek noktasında, ülkenin birliği-
ne olan katkısını göstermek adına elinden geleni yapaca-
ğını ifade eden Rektör Prof. Ulcay, şunları kaydetti: 

Eğer biz tarih bilinci ile yeni neslimizi yetiştirmezsek, 
inanın tarih bizden hesap sorar. Bugün bu nimetlere 
sahip çıkıp, kıymet bilmezsek, bu nimetler elimizden 
alınır. Onun için gençler, tarihinize, diline, milletinize, 
devletinize ve bayrağınıza sahip çıkın. Eğer biz bunlara 
sadece dilden değil, gönülden inanmıyorsak kendimizi 
kandırırız. 1453’te İstanbul’u fethederek Anadolu’nun 
her noktasına mührümüzü vurduk. Bu gelişmeyi Avrupa-
lı devletler kabullenemediler. Bu gün Avrupa’nın birçok 
yerinde Bizans Enstitüleri var. Bu kurumların görevi; bizi 
Anadolu’dan atmak için, Bizans’ı yeniden yeşertmek 
için ciddi bir şekilde çalışma yapıyorlar. Bugünkü terör 
olayları, bu günkü Ermeni olayları ve diğer tüm etnik un-
surlar üzerinden oynanan oyunların arkasında gerçekte 
Bizans’ı tekrar hortlatmak var. Osmanlı’yı parçaladıkları 
gibi Türkiye’yi ve Anadolu’yu da parçalamak, bir tarafın-
da Bizans’ı yeniden kurmak, diğerlerini de Büyük İsrail’e 
uydu kent yapmak için ellerinden gelen çabayı gösteri-
yorlar. Bizim görevimiz ise birlik ve beraberlik içerisinde, 
birbirimizin arasındaki farkların çok da anlamlı olmadı-
ğını görmektir.”

Farklı kültürlerin, fikirlerin, düşüncelerin; devleti par-
çalama “zihniyeti olmadığı müddetçe zenginlik” olduğu-
nu vurgulayan U.Ü. Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bunu 
yurt dışına gidip uzunca müddet kalanlar çok daha iyi 
hisseder. Bizim aramızdaki bu farkları, başkaları ile olan 
farklarımızı gördüğümüz zaman -hainlik hariç- diğer fark-
larımızın çok da anlamlı olmadığını anlarız. El ele birlikte 
ülkemizi İslam dünyasına da Türk dünyasına da örnek 
olacak şekilde birleştirmek için hepimiz elimizden geldi-
ğinde yapmak zorundayız. Yapmazsak tarih tekerrürden 
ibarettir. Eğer tarihten ders alırsak, 
tekerrür etmez.”şeklinde konuştu. 



 Evet, bu yıl da bir kez daha “temiz gönüller onu 
andı”, “ektiklerini biçmeye” niyetli olduğumuzu da 
haykırdık. Ancak “attığı tohum” yeşerdi mi? işte mesele 
burada. Şöyle diyesim geliyor;

Nerde erdem, nerde dürüstlük, nerde yasa…

Ufku sanki kovu, yalan kaplamış,

Nerde Türkün aslanı, bozkurdu, parsı…
Türk yurdu unutulmuş, kenarda kalmış
Kendi kavgamız bile yüzümüzün karası.  

Bir alaydan üstün savaşan bölük nerde?
Sungur uçmaz oldu artık bu yerlerde,
Ortalığı kapladı siyaset, fikir maskarası,
Açılır oldu Türkçülerin arası…

Yarasa alan buldu uçmaya, yükselmeye
Türk yurdu mahkûm oldu kötüye, küçülmeye. 
Keşke böyle diyesim gelmeseydi ama geldi. Yaşadı-

ğımız sürece aslında hep birlikte söylememiz gereken 
şu; Tanrı bize bu günleri aşacak güç verirse, biz o gücü 
kullanırsak, omuzlarımız saflarda birbirine değer, ken-
di değerlerimiz için bozkurt gibi savaşırsak belki Atsız 
Ata’nın ruhu şad olur. Belki YOLARIN SONUNDA dediği 
gibi varacağımız menzilde Kür Şad bize de “ hoş geldin 
oğlum, kutlu olsun” der.
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TÜRK TEHDİDİ ÇIKARILIRSA 
Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise ko-

nuşmasında, Osmanlı’nın seçkin tebaası iken yabancıla-
şan Ermeni topluluğunun yabancılaştırılması sosyolojik 
ve psikolojik boyutunu anlatarak, “Mesele Ermenilere 
kin duymak, sinirlenmek ya da bir kini nesilden nesile 
aktarmak değildir. Bu Türk milletinin karakterine uyan 
bir şey değil” dedi. 

Bilgi şöleninin oturumlarının başlığının “ Osmanlı’nın 
Seçkin Tebaası iken Yabancılaşan Topluluk” olduğuna 
işaret eden Prof. Dr. Kırlı, “Yabancılaşmak” daha sonra 
ortaya çıkacak şiddetin, çatışmaların altında yatan sebep-
lerden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: 

“İnsanlar içinde bulundukları topluma yabancılaştık-
ları zaman; ama kendi kanaatleriyle ama başkalarının 
yönlendirmeleriyle sonuçta yabancılaştıkları zaman 
içinde bulunduğu topluluğu ötekileştirirler. Bu öteki-
leştirme sonunda çok küçük manipülasyonlarla hare-
ket geçip kendi sonlarını hazırlayan bir takım gayretler 
içine girebilirler. Çok kısa sürede çok büyük menfaatler 
elde edeceklerini zannederlerken, aslında uzun vadede 
çok büyük zararlara uğrayacaklarını kestiremeyebilirler. 
Aslına bakarsanız Ermenilerin 1800’lerden itibaren böl-
gedeki başka bir takım unsurlarla beraber, Almanya’nın, 
Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın büyük destekleriyle 
yaptıkları hareketlerde üç aşağı beş yukarı bu modele 
uyar. 

Aslına bakıldığında Türklerin bu konuda en 
kusursuz, en masum olduklarını anlatan Prof. Dr. 
Kırlı, “İki sürahi çarpıştığı zaman bir tanesi kırı-
lırsa öteki de çatlar. Ermeniler bu memleketteki 
varlıklarını kaybettiler. Onlar bizim insanlarımızı 
öldürmekle bizim dostluğumuzu kaybettiler. Bi-
zim atamız Osmanlı da onlardan kaynaklanan bir 
alay kültür değerini ve Avrupa ile bağlantılarını 
kaybetti. Kayıplar her zaman karşılıklı, tek taraflı 
değildir. Ama altında yatan nedenler de dikkate 
alınarak, ilk hareketi yapanın mahkûm edilmesi 
söz konusu olduğunda, mahkûm edilecek olanın 
Türk olması, mümkün olmamasına rağmen, me-
sele gerçekleri ortaya koyabilmek değil, mesele 
gerçekleri anlatabilmektir. Mesele, bu topraklar 
üzerinde hala eski emellerini devam ettirmekte 
olan ve yerel olarak bulabilecekleri her türlü şansı 
kullanarak, bu memleketi parçalamaktır. Ermeni 
meselesi, elimizde kalan son coğrafyada da geç-
mişe benzer taktikler ile benzer sonuçları almak 

isteyenlerin, en kolay kullanabilecekleri 100 yıl süren 
propagandaları sonucunda en müsait hale gelmiş olan 
araçtır. Ermeniler için bunun çok önemli bir anlamı var. 
 
ERMENİLERİN İDDİALARI GÜLÜNÇ 

Ermenilerin millet olabilmeleri ve varlıklarını sürdü-
rebilmeleri için bir takım tarihi “Mit”lere ihtiyaç duyduk-
larını, Olduğu iddia edilen dar bir coğrafyada, vasat bir 
tarihi krallık dışında ortaya koyabilecekleri bir bağımsız 

devletlerinin olmadığını anlatan Prof. Dr. Kırlı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

Biz tarihte kurulmuş devletlerimizle övünüyoruz. 
Ermenilerin olduğu iddia edilen bir tarihi krallık süreci 
var. Dolayısıyla mitleriyle, kahramanlarıyla övünmek gibi 
bir lüksleri yok. Bunun için tehdidi çok iyi kullanıyorlar. 
Toplum kendini tehdit altında hissettiği zaman, birbiri 
ile kenetlenir. Dolayısı ile bulundukları toprakları terk 
etmekten geri durup, o tehdidin karşısında korunma 
içgüdüleri ile birlikteliğini sürdürmeye devam ederler. 
Ermenilerin yaptığı da odur.

Eğer Türk tehdidi diye bir tehdit, Ermenilerin güncel 
tarihinden çıkarsa, Ermenistan’da Ermeni kalmaz. Zaten 
kalanların sayısı da bellidir. O kadarcık sayıyla ortaya 
koydukları iddiaların büyüklüğünü coğrafya ve nüfus açı-
sından kıyaslarsanız gülünçtür. Ancak bu gerçekler hiçbir 
şeyi değiştirmez. Çünkü bu bir algı yönetimi meselesi-
dir. Onlar bu propaganda savaşını özellikle batıda, zaten 
batılıların onlara inanmaya niyetli olduğundan dolayı bir 
ölçüde de kazanmışlardır.

Bu tür meseleler bir günde, üç günde yüz günde bit-
mez. Bu aşamadan sonra bizim yapmamız gereken şey; 
Ermenistan Cumhurbaşkanının dediği gibi bu mesele 
bir sonraki nesile aktarılmış, yeni nesile yeni hedefler 
gösterilmiştir. Hedefte bulunan insanlar olduğumuza 
göre, haklılığımızı, savunmak, atalarımızı savunmak 
geleceğimizi savunmak bize düşer. İnşallah en bilimsel 
metotlar ile hep birlikte el birliği ile bunu başarırız.”

ULCAY: 
“ Yeni Nesilleri 
tarih bilinci ile 

yetiştirmezsek, tarih 
bizden hesap sorar”

KIRLI: 
“Ermenilerin güncel 

tarihinden “Türk tehdidi” 
çıkarsa Ermenistan’da 

Ermeni kalmaz”

Üyemiz Medikal Park hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan 
Atahan; Prof. Dr. Ünvanlığına yükselmiş olup kendisini tebrik 
ediyor, sağlıklı bir ömür dileğiyle başarılar diliyoruz.

TEBRİK

Türk Ocakları Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
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Bilgi şöleninin açılış töreninden sonra Prof. Dr. Tayyar 
Arı’nın yönettiği İlk oturumda; Prof. Dr. Kemalettin Kuzu-
cu, “Osmanlı Döneminde Türk-Ermeni Kültür İlişkileri”, 
Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, “93 Harbi Sonrasında Os-
manlı Ermenilerinin Devlete Karşı Kışkırtılmaları”, Prof. 
Dr. Hale Şıvgın “ İttihat ve Terakki’nin Ermeni Politikası”, 
Prof. Dr. Muammer Demirel “Ermeni Tehciri” konu başlık-
ları adı altında bildirilenini sundular.

SEVR’DE DAYATILAN ERMENİ  
MESELESİ LOZAN’DA NEDEN YOK?

Oturum Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı yaptığı ön konuş-
mada, Türklerin, hiçbir millete karşı husumet ya da düş-
manlık duymadığını belirterek, Ermenilerin, Türk düş-
manlığı üzerine bir ulus inşa etmeye çalıştıklarını ve bu 
düşmanlığı da bu süreçte çok iyi kullandıklarını söyledi.

Tayyar Arı; “ Türk düşmanlığının Yunanistan’da ve 
Rumlar için geçerli olduğunu, Türkiye’de bir Rum, Er-
meni düşmanlığının yok denecek kadar az olduğunu 
belirten Prof. Dr. Arı, şunları söyledi:  “Türkiye’nin ve 
Türklerin kimseye karşı düşmanlığı yok. Bu millet ola-
rak bizim özelliğimiz. Bu belleğimizde var olan hoşgörü 
kültüründen kaynaklanıyor. Anadolu coğrafyasını farklı 
unsurlar ve kültürler ile bin yıldır paylaşıyoruz. Ancak 
tabii ki bizden bağımsız gelişmeler söz konusu. Bunu 
da göz ardı edemeyiz. Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren, 
bu mesele özellikle İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından 
Osmanlı’yı parçalamak için bir unsur haline getirilmiş ve 
aşamalı bir şekilde mesele Sevr’e kadar intikal etmiş. Çok 
önemli bir noktayı, dikkatinize sunmakta yarar görüyo-
rum. Sevr’de Ermenilere bir bağımsız devlet vaat eden ve 
bunu metne döken batılıların, Lozan’da bu noktayı nasıl 
es geçtiklerini ya da gündeme bile getiremediklerini göz 
ardı etmemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin or-
taya çıkışı ile batılıların bu azınlıkları kullanıp, kenara na-
sıl bıraktıklarını bizlere gösteriyor. Ben bunun her zaman 
kesinlikle göz ardı edilmeyerek dikkate alınması gereken 
bir tarihi vaka olarak görüyorum. Dolayısıyla bölgemiz-
deki bazı hadiselerde; büyük ve bölge dışı aktörler, siyasi 

amaçları çerçevesinde 
her zaman belli azın-
lıkları kullanırlar. An-
cak günün sonunda 
amaçlarına ulaştıkları 
zaman bunları terk 
edebilirler. Buna da 
dikkat etmekte yarar 
var.”

BATI DÜNYASI 
BU MESELEYE  
DÖRT ELLE 
SARILIYOR

Ko n u ş m a s ı n d a , 
Ermeni meselesinin 
bizim dışımızda bir 
hadise olduğuna da 
dikkati çeken Prof. 

Dr. Tayyar Arı, “Bugün de maalesef batı dünyasında bu 
meseleye yönelik olarak ciddi bir alıcı kitle var. Bu da 
Müslüman ve Türk dünyasına yönelik bir ön yargıdan 
kaynaklanıyor. Meselenin ortaya çıkışından itibaren Er-
meni ayaklanmaları batı medyasında çok görkemli bir 
şekilde yer aldı. Olmayan hadiseler olmuş gibi abartılı 
bir şekilde gösterilerek yansıtıldı. Dolayısı ile ortak bir 
kültür ve ortak din gibi temel unsurlar üzerinde hareket 
ederek, Ermeni meselesi batı dünyası tarafından sahiple-
nilmiş durumda. Bunu bizim aşmamız da öyle kolay de-
ğil. Bununla mücadele ederken de bizi destekleyenlerin 
sayısının fazla olduğunu söylemek yanlış olur.  Türk bilim 
insanlarına düşen bir görev, daha fazla çaba gösterme-
miz gerektiğini düşünüyorum. Hem bu meseleyi doğru 

bir yörüngeye oturtmak hem de oluşmuş olan algıyı ter-
sine çevirmek için ciddi bir çalışma yapılmasına ihtiyaç 
var. Son zamanlarda çalışmalar artıyor. Fakat oldukça az 
ve yetersiz olduğunu söylemeliyim” şeklinde konuştu. 

U.Ü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve beraberindekiler, 
program öncesinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi 
Sergi Salonu’nda Gazeteci-Yazar Ali Eşref Uzundere’nin 
açtığı ‘Fotoğraflarla Ermeni Mezalimi’ isimli sergiyi gez-
di.

Öğlen yemek arasından sonra Prof. Dr. Behçet Kemal 
Yeşilbursa’nın yönettiği ikinci oturumda;  Prof. Dr. Ömer 
Turan, “Osmanlı Ermenileri ve Misyonerler”, Dr. Fulya 
Düvenci Karakoç, “Yabancılaşma Öncesinde Bursa’daki 
Ermeni Toplumunun İktisadi ve Kültürel Yaşamdaki Yeri” 
Yar. Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, “Bursa Pazarköy (Orhan-
gazi) Ermenilerinin Demografik Yapılarına Yönelik Bir 
İnceleme (1831-1814),  Yazar Raif Kaplanoğlu ise “Bursa 
Ermenilerinin Faaliyetleri Hakkında Bir Rapor” konu baş-
lıklarında bildirilerini sundular.

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’nun yönettiği son oturum-
da ise, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, “20.Yüzyıla Girerken 
Bursa Ermeni Kilisesi ve Yabancılaşma Sürecine Etkileri”, 
Prof. Dr. Saime Yüceer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Er-
meni Politikası”, Doç.Dr. Barış Özdal, “Ermeni Sorunun 
Uluslararası Boyutta Ortaya çıkışı”, Dr.Turgay Akkuş ise 
“19.Yüzyılda Bursa İpek Endüstirisinde Ermeniler” konu 
başlığında bildirileni sundular.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi ve Uludağ Üniver-
sitesinin ortaklaşa düzenlediği “Osmanlı’nın seçkin te-
baası iken yabancılaşan topluluk; Bursa Ermenileri Bilgi 
Şöleni’nde yapılan sunumlar ve bildiriler, kitap halinde 
yayınlanacak. 

Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şube Başkanımız Prof.Dr.Selçuk 
KIRLI 28 Nisan 2016 Perşembe 
günü Bursa Olay TV de Günün 
Getirdikleri Programında Mustafa 
Özdal’ın konuğu oldu.

Bursa’da 27 Nisan 2016 günü 
hainlerce Ulu Cami yanında pat-
latılan Canlı Bomba ile ilgili görüş-
lerini anlatan Sayın Kırlı 3 Mayıs 
Türkçülük Bayramı ile ilgili de Sa-

yın Özdal’ın sorusunu cevapladı. 
Kırlı konuşmasında “ 1944  yılında 
Hüseyin Nihal ATSIZ hocanın za-
manın Başbakanına yazdığı mek-
tuplardan dolayı yaşanan mahke-
me süreçleri sonrası adlandırılan 
TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI dolayısiyle 
3 Mayıs günü Kandil olması se-
bebiyle 4 Mayıs Çarşamba günü 
Heykel Dede Efendi Salonunda ya-
pılacak olan Müzikli geceye bütün 
Bursa halkını davet etti.

PROF.DR.SELÇUK KIRLI 
OLAY TV DE
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Ali Eşref Uzundere

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İhan Şahin, Türk 
Ocakları Bursa Şubesinin davetlisi olarak geldiği Bursa’da “Yö-
rüklerin Doğuşu ve Oluşumu” konulu bir konferans verdi. Prof. 

Dr. Şahin, Dede Efendi Salonu’ndaki konferansında Yörüklerin 
doğuşunu oluşumunu daha iyi anlayabilmek için tarihin çok eski 
dönemlerine gidilmesi gerektiğini belirterek, bilim dünyasında 
“Avrasya” olarak bilinen coğrafyanın, göçebeliğin ilk doğduğu 
yer olarak kabul edildiğini söyledi. 

Prof. Dr. Şahin, Akademik çalışmalar, insanoğlunun bundan 
yaklaşık 200,000 yıl önce Afrika’da ortaya çıktığını ve buradan 
50,000-100,000 yıl önce dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını 
gösterdiğini bildirdi.

“Kurulan iletişim ağı çerçevesinde insanoğlunun geçimini 
sağlamak için önce tabiatı ve tabiattaki hayvanları ister istemez 
gözlemlemeye, onları takip etmeye, kovalamaya ve avlamaya 
başladığı tahmin ediliyor. “

İnsanoğlu, basit de olsa bulunduğu yerde bir barınak kurar, 
oraya ruhî yönden bir bağlılık hisseder ve barınağının çevresin-
den pek uzaklaşmadan geçimini sağlamaya çalışır. Hayvanların 
önemli bir kısmı, mevsimlere göre yer değiştirerek tabiattan 
azami ölçüde istifade etmek yoluna gider. İnsanoğlu ise geçim 
kaynağı temin etmek için hayvanları gözlemler ve takip eder. 
Buna bağlı olarak yeni yerleri keşfeder, tecrübeler edinir, onları 
avlama ve yakalama yollarını bulmaya başlar. Uzun süre devam 
eden bu hayat, şüphesiz İnsanoğluna bir hayat tarzı oluşumunun 

zeminini hazırlar. . Oluşmaya başlayan bu yeni hayat tarzına 
‘göçebelik’ diyebiliriz. 

Avrasya’da göçebe hayat tarzının başlamasına paralel olarak 
insanoğlu için yeni ve önemli bir olgunun yabanî hayvanların 
takip edilerek kazanılan tecrübe sonucu, hayvanların evcilleştiril-
mesi olduğunu ve evcilleştirilen hayvanların koyun, keçi, inek, at, 
deve, yak ve ren olduğunu bildiren Prof. Dr. Şahin, daha sonra ev-
cilleştirilen büyük baş hayvanların bu gün Anadolu ve Rumeli de 
dahil olmak üzere genelde mal terimi ile ifade edildiğini belirtti. 

 Günümüzde göçebeliği ve göçebe uygarlığını genetik olarak 
devam ettiren Kırgız toplumunda tört tülük mal (dört çeşit mal) 
ifadesinin yaygın olarak kullanıldığını, bu dört çeşit malın, koy 
(koyun), eçki (keçi), uy (inek) ve at (cılkı) adlarını taşıdığını ifade 
eden Prof. Dr. Şahin, şunları kaydetti:

Atın evcilleştiren göçebeler yayaya karşı 
üstünlük sağladı

“Hayvanların evcilleştirilmesinin göçebelere önemli faydalar 
getirdi. Giyim kuşam ve dokuma ihtiyaçlarının önemli bir kısmını 
onlardan sağladılar. Evcilleştirilen hayvanlar, hem ev eşyalarını 
taşınmasında hem de onların üzerine binebilme tekniğinin 
geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu durum göçebelerin 
faaliyet alanının genişlemesini ve yayaya karşı üstünlüğünü 
sağladı. Ayrıca bu durum, at sırtında ok ve yay kullanma tekni-
ğini; savaşlarda ise kendilerini korumada hareketli savunma ve 
saldırma gücünü daha da arttırdı. Böylece göçebeler, özellikle 
atlarla bir uçtan diğer uca gidip gelerek sadece ulaşılması im-
kânsız gibi görünen yerleri ve coğrafî bölgeleri değil, kıtaları 
da birleştirdiler.”

 Konuşmasında; “11. yüzyılda Kaşgârlı Mahmud’un Divanü 
Lûgat-it Türk’ünde; “kuş kanatın er atın” (kuş kanadıyla er atıyla) 
sözü; Kuş için kanat ne kadar önemliyse er için, yiğit için de 
atın o kadar önemli olduğunu belirten atasözü oldukça anlamlı 
olduğunu, ifade eden Prof. Dr. Şahin, Kırgız göçebe toplumunda 
at ile ilgili şu atasözlerini hatırlattı:

 “At adamdın kanatı” (At adamın kanadı) atasözü, atın sanki 
uçağa benzer bir şekilde insanoğlu için hızlı bir araç olduğuna 
ve yeryüzünün tanınması hususunda hız kavramını getirdiğine 
işaret eder. 

Keza “At, attan kiyin cat” (atın olmazsa yat) atasözü ise at olma-
dığı zaman göçebelerin hareket edemeyeceği, yatacağı ve dolayı-
sıyla yeryüzünde yeni yerlerin keşfedilemeyeceği anlamını verir. 

Böylece atı evcilleştiren, onunla adeta bütünleşen göçebele-
rin, hem tarihin, hem de Avrasya tarihinin değişiminde hızlı ve 
önemli bir rol oynadığını, ifade eden Prof. Dr. Şahin, sürekli hare-
ket halinde olan konar-göçerlerin, vahalarda ve nehir boylarında 
meskun olan yerleşikler ve hatta farklı uygarlıklar arasındaki 
iletişimin kurulmasında ve bir sinir sistemi gibi onları birbirine 
bağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti. 

Yaylalar, göçebeler için tiyatro sahnesidir
Konar-göçerlerin; kış mevsiminin geçirildiği “Kışla” daha dar 

bir alan özelliğini gösterirken, bahar, yaz ve güz mevsiminin 
geçirildiği “Yayla”ların daha geniş bir alan özelliği taşıdığını, 
Kışlada küçük ve sayıca az göçebe gruplar bulunurken, diğer 
yerlerde sayıları on, yirmi, otuz, kırk, elli haneyi aşan ve değişik 
bölgelerden gelen gruplar bir araya geldiğini anlatan Prof. Dr. 
İlhan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Tarihî süreç içinde her yıl bir tiyatro sahnesi gibi yaz mevsi-
minin başlarında açılan yaylaya gelen göçebe gruplar, adeta bu 
sahnenin oyuncusu gibi yaylada buluşur, kaynaşır, sosyalleşir ve 
geri dönerler. Her yıl tekrarlanan bu oyun, ortak bir tarihe sahip 
olmalarında ve kültür değerlerinin gelişmesinde önemli bir rol 
oynar. Bu bakımdan yaylalar, göçebe grupların ortak buluşma, 
kaynaşma, ve sonunda göçebe grupları uluslaşmaya kadar gö-
türen yerler özelliğini taşır.” Konuşmasında Göçebe Türk halk ve 
topluluklarının sosyal, idarî ve askerî bakımdan yapılanmalarını 
örneklerle anlatan Prof. Dr. Şahin, Kırkız Türk toplumunun te-
melini oluşturan urukların oluşumunda ailenin rolünü anlattı.

Kan bağı çizgisi: uruk
“Kırgız toplumunda bir baba ve ataya bağlı olmak ön planda-

dır. Ailede babanın çok fazla oğula sahip olmasına oldukça önem 
verilir. Sebebi, erkek çocukların, babanın soyunu devam ettiren 
kimseler olarak görülmesi ve toplum nazarında babanın tesirine 
ve gücüne de işaret ediyor” prof. Dr. Şahin, “Kırgızlarda, Yedinci 
ataya kadar uzanan, kan bağından oluşan çizgiye “uruk” adı 
veriliyor. Kırgız toplumunda her kişinin uruk çizgisini oluşturan 
en az yedi atasının adını bilmesi oldukça önemlidir. Bilmeyenler 
için “ceti atasın bilbegen, cetesiz” (yedi atasını bilmeyen kimse 
soysuzdur” atasözünün bugün dahi yaygın olarak söylenmesi, 
bir ataya ve uruka bağlı olmanın önemini gösterse gerektir. Uruk 
çizgisinin içinde yer alan bir babanın kız çocukları, evlendikten 
sonra kocasının ailesine ve onun urukuna girer. Böylece babası-
nın soy ağacı ile olan bağlantısını kaybetmiş sayılır” diye konuştu. 

Kırgız toplumunda “urukların” oluşum sürecini, Anadolu’daki 
göçebe gruplarla karşılaştıran, Prof. Dr. Şahin, Batı Anadolu’da 
halı dokumakla meşhur olan Yağcı Bedir Yörükleri ile 15. yüzyılın 
sonlarında Kırşehir bölgesinde gözüken Toklu-Güman Bölüğü ve 
Kaman Bölüğü adlı göçebe grupların oluşumunu örnek gösterdi. 

Prof. Dr. İlhan Şahin, Anadolu’da “Yörük veya Türkmen” adıyla bilinen ve tarihî süreç 
içinde “konar-göçer” bir hayat yaşayan ve kendine özgü uygarlık değerleri olan göçe-
belerin Atı evcilleştirerek, yayalara karşı üstünlük sağladığını söyledi.

YÖRÜKLER’İN DOĞUŞU VE OLUŞUMU

TÜRK OCAKLARI BÜLTENİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.
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