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B
ursa Türk Ocağımıza gönül vermiş 
değerli dostlar ile 5 Haziran 2019 
Çarşamba Ramazan Bayramının ikinci 
günü saat:14.00 de Setbaşı’nda ki Yeşil 

Cadde üzerinde hizmet verilen ofis binasında 
bir araya gelindi.

Yönetim Kurulu üyeleri Hamit Saraç, Nadir 
Ülker, Mete Ateş, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğ-
lu ve Eray Yüceyurt’ un ev sahipliğini yaptı-
ğı tören saat: 14.00 de başladı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı mazereti 
sebebiyle törene katılamadı.

 Hamit Saraç’ın moderatörlüğü ile her 
katılımcının kendisini tanıttığı ve faaliyet-
ler ile ilgili mesajların verildiği bayramlaş-
ma törenin de istekler üzerine Eğitimci Yazar 
Şükrü Gökçek ve Emekli Göz hekimi Dr. Nevzat 
İspirli tarafından milli hassasiyetleri kapsa-
yan Şiirler okunarak törenimiz biraz daha 
renklenmiş oldu.

Gençlik Kollarının da temsil edildiği törene 
Bursa Irak Türkmenleri Dernek Başkanı İsam 
Bey ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıla-
rak Irak’ta ki son gelişmeler ile ilgili bilgileri 
katılımcı misafirler ile paylaştı. Düzce Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Bozkurt, 
Ötüken Yayınevi yazarlarından Roman ve 
Öykü yazarı Hasan Erdem, Bursa eski Millet-
vekili Orhan Şen de törene katılanlar arasın-
da idiler.

Birlik ve beraberliğimizin daha da bütünleş-
tiği bayram kutlamamız saat:14.00 de başladı 
ve saat: 17.00 de son buldu.

TÜRK OCAĞI'NDA BAYRAMLAŞMA
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Ali Eşref UZUNDERE 

B
ilindiği gibi Ulu önderimiz Atatürk için 
yazılan ve bestelenen iki oyun havası 
ve türküsü var. Bunlardan biri Artvin, 
“Ata Barı” bir diğeri ise Kars ilimize ait 

“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” oyunu 
ve türküsü.. Yörelerimize ait bu türkü ve oyun 
havalarının kendine has bir hikâyesi var. Bu 
yazım’da ben sizlere “Hoş Gelişler Ola Türküsü 
ve Oyunu”nun hikâyesi anlatmak istiyorum. 

Bu hikâyeyi anlatmadan önce Kars tarihi 
ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmama müsaa-
de edersiniz herhalde.. Kars- Ardahan ve 
Batum “Elviye-i Salese” 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı (93 Harbi) sonunda yapılan Ayastefa-
nos/Yeşilköy Antlaşması ve Berlin Kongre-
si uyarınca, savaş tazminatı karşılığı olarak, 
Çarlık Rusya'sına verildi. Ruslar, Osmanlı 
Devleti'nden, Türk Ordusu’nun Kafkaslarda 
yaptığı zarar, savaş masrafları, Rus demir-
yollarına, ticaret ve ihracatına, Rusya'nın 
güney kıyılarına yapılan zarar ve Türkiye'de-
ki Çarlık Ruslarının uğradığı ziyana karşılık 
olmak üzere, 1 milyar 410. Milyon Ruble (245 
milyon Osmanlı altını) istediler.

Çarlık Rusya'sının, para tazminatının toprak 
parçasıyla ödenmesi isteğini, Osmanlı Devleti-
nin de olumlu karşılaması sonucunda; Balkan-
larda: Dobruca'da Tulça sancağı, yani “Süne, 
İshakçı, Mecidiye, Maçin, Babadağ, Hırsova, 
Köstence kazaları ve Tuna adaları, Kuzey-
doğu Anadolu'da: Kars-Ardahan-Batum ve 
Bayazıt, Rusya'ya bırakıldı. Ancak, verilen 
topraklar, istenen savaş tazminatının hepsini 
karşılayamadı, Osmanlı Devleti, Rusya'ya 310 
milyon Ruble borçlu kaldı. Yine antlaşmaya 
göre, Rusya'ya verilen topraklardaki halkın, 
mallarını satma hakkı serbest bırakılmakta, 
üç yıl içinde göç etmeyenlerin Rus uyruğuna 
girmiş olacakları belirtilmekteydi. 

Berlin Konferansı'nda, İngiltere-Rusya ve 
İngiltere-Türkiye itirafnamelerine uygun bir 
değişiklik yapıldı. Eleşkirt vadisiyle Beyazıt, 
Osmanlılara geri verildi. I.Dünya Savaşı'nda 
Rusya'nın yenilgiyi kabul etmesinden sonra 
imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'na göre, 

Elviye-i Selâse'nin plebisit sonucu Osmanlı 
Devletine bağlanması hakkı tanındı. Ancak, 
Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), Osman-
lı Devletinin, bu sancakları altı hafta içinde 
boşaltması mecburiyetini koyuyordu. Elviye-i 
Selâse'nin, bu sefer İngilizlerin de destekledi-
ği Gürcüler ile Ermenilere verilmesi öngörül-
dü. Ancak, yerli halk silahlanarak, Ermeni ve 
Gürcü kuvvetlerine karşı direnişe geçti. Millî 
Türk hükümeti, ilk askerî ve siyasî zaferini, 
Kars, Ardahan sancakları 40 yıl, Aras Nehri-
nin doğusundaki Sürmeli (Iğdır, Kulp/Tuzluca- 
Aralık) 91 yıl Rus esaretinde kaldıktan sonra, 
Batum sancağının güney topraklarını (Artvin) 
işgalden kurtarıldı. Batum, Acarlar ülkesi, 
Çürüksu, bağımsız bir cumhuriyet olan Gürcis-
tan'a bağlandı. Bu değişiklikler, Kars (1920) 
ve Moskova (1921) antlaşmalarıyla gerçek-
leşerek resmiyet kazandı. Savaşın yaraları 
henüz sarılamadan 13 Eylül 1924 tarihinde 
Erzurum/Pasinler ilçesinde 6,9 şiddetinde bir 
deprem meydana geldi. 310 vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği deprem felaketi sırasında 
Trabzon’da yurt gezisinde olan Büyük Önder 
Atatürk, Erzurum ve civarında depremle ilgili 
yapmış olduğu incelemeleri içeren Erzurum – 
Sarıkamış – Kars Gezisi’ni gerçekleştirmişti.

Kars Belediye Başkanı Cihangiroğlu İbrahim 
Aydın Bey (Cenub-i Garbı Kafkas Hüküme-
ti Cumhurbaşkanı) Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e, Trabzon’da iken, Kars’a gelmele-
ri için 20 Eylül 1924’de bir telgraf çeker. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rus 
hâkimiyeti altında kalan halkın ıstırapları-
nı yakinen görmek ve yöre halkının Gaziy-
le şükran duygularını bizzat arz etmek için 
Kars’a davet eder. Dönemin Kars Valisi (Topal 
vali) diye saygı ile andıkları İbrahim Ethem 
AYKUT, Belediye başkanına hazırlıklı olması 
talimatı vererek, Gazi hazretlerinin şimendi-
fer (Tren) veya otomobil ile geleceklerini 3 
Ekim 1924 tarihinde bildirir. 30 Eylül 1924 
Salı günü saat 17.00’de Erzurum’a ulaşan 
gazi ve beraberindekileri Erzurumlular; Milli 
Mücadelenin ilk günlerinde tanıyıp, bağırları-
na bastığı büyük hemşerileri Gazi Paşalarını 
Erzurum’a üç saat mesafede bulunan Ilıca’da 
büyük coşku ile karşılarlar. Cumhurbaşkanı 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Ekim 1924 
Çarşamba günü saat 08.00’de beraberinde-
ki vali, kolordu kumandanı, geziye katılan 
arkadaşlarıyla birlikte Erzurum’a hareket 
ederler. 

Cumhurbaşkanı 1 Ekim 1924 Çarşamba 
günü saat 08.00’de beraberindeki vali, kolor-
du kumandanı, geziye katılan arkadaşlarıyla 
birlikte Erzurum’dan hareket ettiler ve zelze-
leden en çok zarar gören mahalle ve bölgeleri 
gezdiler. Erzurum valisi Zihni Bey’in başkanlı-
ğında kurulan “Zelzele Felaketine Uğrayanlara 
Yardım Komisyonu”nun toplantısına katılan 
Cumhurbaşkanı gerekli bilgileri aldıktan 
Zelzele felaketine uğrayanlar için Gazi Paşa 
Hazretleri on bin, Latife Gazi Mustafa Kemal 
Hanımefendi on bin lira bağışta bulundular. 
Gezide beraberinde bulunan Yozgat Milletve-
kili Hamdullah Suphi, Gaziantep Milletvekili 
Kılıç Ali, Rize Milletvekili Rauf Beyler üçer yüz 
lira, Başyaver Rusuhi, Muhafız Kıtası Kuman-
danı İsmail Hakkı Beyler yüzer, Yaver Muzaf-
fer ve Özel kalem Kâtibi Memduh Beyler 
ellişer lira yardımda bulunurlar. 

Cumhurbaşkanı Hazretleri 2 Ekim 1924 
Perşembe günü saat 08.00’de beraberindeki 
heyetle, zelzeleden en çok zarar gören Hasan-
kaleye/Pasinlere hareket ettiler. Saat 10.00’da 
Hasankale’ye varan gazi ve beraberinde-
ki heyet, ilçe merkezi ve köylerini ziyaret 
ederek, burada kaymakam ve ilgililerden, 
felakete uğrayan vatandaşlardan bilgi aldılar. 
(Hasankale’den Köprüköy, Yağan, Emrekum, 
Merdiven, Kumasor, Dölek köyleri yok olmuş 
haldedir. Akşam belediyede yapılan toplan-
tıda, Erzurumlular adına “Erkek Öğretmen 
Okulu” Müdürü Cemal Bey bir konuşma yaptı. 
Gazi Paşa Hazretleri halk adına yapılan konuş-
maya cevap olarak, hazır bulunanlar üzerin-
de büyük etkiler bırakan aşağıdaki konuş-
masını yapar. “Arkadaşlar! Erzurum’a öyle 
bir zamanda gelmek istiyordum ki, cumhu-
riyetin bayındırlık ve refah alanında üstlen-
diği görevler, burada beklediğimiz eserler 
baştanbaşa gerçekleşmiş olsun. Merkezde, 
bu amaçla çalışıyorduk. Böyle bir sonucun 
ortaya çıkmasının sebeplerini hazırlamakla 

"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" 
Oyun ve Türküsünün Gerçek Hikayesi

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa 

Askerin milletin bayrağınla çok yaşa 

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa 

Askerin milletin bayrağınla çok yaşa 

Arş arş arş ileri ileri arş ileri 

Marş ileri dönmez geri, Türk'ün askeri 

Sağdan sola, soldan sağa 

Al da bayrağı düşman üstüne 

Parlayan yıldızın alemi tenvir eder 

Cumhuriyet bayrağın semada süzer gider 

Parlayan yıldızın alemi tenvir eder 

Cumhuriyet bayrağın semada süzer gider 

Arş Arş Arş ileri ileri Arş ileri 

Marş ileri dönmez geri, Türk'ün askeri 

Sağdan sola, soldan sağa 

Al da bayrağı düşman üstüne 

Arş Arş Arş ileri ileri Arş ileri 

Marş ileri dönmez geri, Türk'ün askeri 

Sağdan sola, soldan sağa 

Al da bayrağı düşman üstüne
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uğraşıyorduk. Fakat son günlerin felâketi her 
türlü düşünceyi ortadan kaldırdı. Felâkete 
dair aldığım haberlerden son derece üzülmüş 
olarak, derhal bölgeye hareket ettim. Biliyor-
sunuzdur ki, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında 
büyük bir gezi yapmak için yola çıkmıştım. 

Fakat Trabzon’da o üzücü haberi alır almaz, 
buraya koşmak, burada felâkete uğrayanlar-
la dertleri paylaşmak en büyük isteğim oldu. 
Depremin bu bölgede yaptığı yıkımdan içim 
kan ağlıyor. Efendiler! Kuşkunuz olmasın ki, 
Erzurum’daki depremden üzüntülü olan bütün 
bir milletir. Bütün Türk Dünyası’nın kalbi, tıpkı 
benim acılarımla atmaktadır. Toplumun bu 
üzüntüye yalnız manevi ilgiyle kalmayaca-
ğı; ortaya çıkan felâketi azaltmak için maddi 
olarak da yardım görevini yapacağı kesindir. 
Arkadaşlar! Hükümetimizin Erzurum felâke-
tiyle, felâkete uğrayanlarla çok yakından ilgili 
olduğunu, yalnız resmi görevi gereği değil, 
insani, vicdani duygularla acıları hafifletmek 
için en etkin önlemleri almaya çalışacağı-
nı önemle belirtirim. Benim buraya gelişim, 
aynı zamanda hükümetin de gereken bilgi-
yi almasında ayrıca zaman kazandıracak-
tır. Mümkün olan her şey yapılacak; durumu 
düzeltmeye çare bulunacaktır. 

Bu felâkete uğrayanlara, hükümetin acele 
yardımı kuşkusuzdur. Buraya gelmekliğim, 
felakete uğrayanların durumlarını yerinde 
doğrudan inceleyerek bulabileceğim önlem-
leri, hükümet merkezine (Ankara) bildirmek 
hususunda yararlı olacaktır.” Cumhurbaşkanı 
ve beraberindeki heyet, 4 Ekim 1924 Cumar-
tesi günü saat 11.00’de Sarıkamış’a gitmek 
üzere Erzurum’dan hareketle 7 yedi saat 
süren bir yolculuktan sonra Sarıkamış’a varır-
lar. Gazi Hazretleri yolda zelzeleden zarar ve 
hasara uğrayan her köye, yerleşim yerine 
giderek, oradaki köylülerle, halkla görüşerek, 
ihtiyaçlarını sormuş, yapılacaklar hakkında 
açıklamalarda bulunur. Gazi’yi karşılarında 
gören coşku, sevgi içinde köylüler; -“Üzülme-
yiniz Paşam, Cumhuriyet hükümetimiz var 
olsun, kurtarıcımız sağ olsun, biz hiçbir şey 
istemeyiz, onların sayesinde biz bu köyleri 
altından yaparız…”demişlerdi. Cumhurbaş-
kanı ve beraberindekiler 5 Ekim 1924 Pazar 
gününü Sarıkamış’ta geçirdiler ve inceleme-
de bulundular. 6 Ekim 1924 Pazartesi günü 
sabahı Cumhurbaşkanı ve konuklar, halkın 
coşkulu uğurlama alkışları ve sevgi göste-
rileriyle trenle Kars’a hareket ettiler. Saat 
12.30’u gösterdiğinde Gazi ve beraberin-
dekileri taşıyan tren Kars Tren İstasyonda 
durmuştu. 

Kızılçakçak/Akyaka, Kağızman ve 
Ardahan’dan heyetlerin de gelip katıldıkları 
Büyük coşkulu bir karşılama töreninden sonra 
Cumhurbaşkanı önce vilayeti, belediyeyi, 
Halk Partisi’ni, Türk Ocağı’nı, “Kız İlkokulu”nu 
ziyaret etti. Vilayette gelen heyetleri kabul 
ettiler. Kumandanlıkta garnizondaki subaylar-
la tanıştılar. İlgililerden zelzele hakkında bilgi-
ler alarak yapılması gerekenlerle ilgili emirler 
verdiler. Belediye Başkanı İbrahim Aydın Bey 
tarafından Gazi onuruna öğlen yemeği verilir. 
Yemeğe askeri ve sivil ileri gelenlerden 45 kişi 
katılır. Kars Belediye Başkanı İbrahim Aydın 
Bey, Kars Türk Ocağı’nda Gazi onuruna bir 
de Ikıntı çay partisi düzenler. Bu çay parti-
sine Revanlı, Gümrülü, göçmenlerden çalgıcı 
ve folklorcular de çağrılmıştır. Burada halk 
ve öğrenciler adına yapılan konuşmalardan 
sonra, Revanlı Şair Mir Muhammed’in (TÜRKE-
Lİ) kaleme aldığı, Gümrülü Halıcı Himmet Ağa 
ile Gümrü’nün Molla Musa köyünden tülüatcı 
(artist) Tağı Öşenyüzen, Garmancu Mehmet 
Oğlu Seyit AĞDAM tarafından bestelenerek 
büyük öndere ithaf edilen “Hoş Gelişler Ola 
Mustafa Kemal Paşa” türküsü, 6 Ekim 1924 

Pazartesi günü Türk Ocağı’nda Büyük önderin 
önünde sahnede söylenerek oynanır. 

Bu Türkü ve oyunda folklorcular, Büyük 
önderi; Askerin, milletin rehmin basır, sen 
Kemal, Dâhisi gazisi bilgesi sen, sen Kemal, 
Serfi naz eyle, bu gademleri, Tebrik eyleriz, 
Kars’a gelmeni, Min sene yaşa, möhterem 
paşa.. Baş eyip tamam, tebrik eyleriz. Dizeleri 
ile selamlandıktan sonra bilinen şekliyle çalıp 
okuyup oynarlar. Hoş gelişler ola Mustafa 
Kemal Paşa Askerin milletin bayrağınla çok 
yaşa Arş arş arş ileri ileri arş ileri marş ileri 
Dönmez geri Türkün askeri hey Sağdan sola 
soldan sağa Al da bayrağı düşman üstüne hey 
Parlayan yıldızın âlemi tendir eder Cumhu-
riyet bayrağın semada süzer gider Parlayan 
yıldızın âlemi tendir eder Cumhuriyet bayra-
ğın semada süzer gider Arş arş arş ileri ileri 
arş ileri marş ileri Dönmez geri Türkün askeri 
hey Sağdan sola soldan sağa Al da bayrağı 
düşman üstüne hey Oyunda Gazi Mustafa 
Kemal Paşa duygulanır. Oyunun söz yazarı 
ve bestecisi ve Başta Tağı Bey olmak üzere 
folklorcuları ödüllendirir.

 Tağı Bey, müthiş bir geçim sıkıntısı çekti-
ği ve buna fazla dayanamayarak intihar 
ettiği söylenir. Evinde Ata'nın verdiği 500 
liralık çek bulunur. Ata'nın imzası olduğu için 
yaşadığı onca sıkıntıya rağmen o çeki bozdur-
mağa kıyamadığı söylenir. Türkiye'nin her 
köşesinde sevgiyle benimsenerek okunup 
oynanan bu eser, Muzaffer Sarısözen tarafın-
dan yapılan Kars yöresi derlemeleri sırasın-
da yöre ekibinden dinleyerek TRT arşivine 
kazandırılır. Kars’ta dokuz saat kalın Gazi ve 
beraberindeki heyet, 6/7 Ekim 1924 gece 
yarısından sonra trenle Sarıkamış’a dönerler. 
Gezileri, emirleri, görüşleriyle ilgili bilgileri 
aşağıdaki şifreli/telgrafla Başbakan İsmet 
Paşa’ya gönderir: 

BELGE: Başbakan İsmet Paşa Hazretleri’ne 
(·) (Şifre) 

“6.10.1924 sabah trenle Sarıkamış’tan 
Kars’a gittik. Kars’ta bütün halk, köyler-
den arabalarıyla gelen çiftçiler ve garni-
zondaki subay aileleri tarafından, çok içten 
gösterilerde bulunuldu. Kars vilayeti ilçele-
ri ve Ardahan vilayeti, davet ve saygılarını 
sunmak için Kars’a özel heyetler gönder-
mişlerdi. Bütün sınır vilayetlerimizi görmeğe 
zamanım uygun olmadığından çok üzgünüm. 
Kars’ta hükümet, Ticaret Odası, Belediye, 
Halk Partisi, Türk Ocağı ve Kız Okulu’nu 
ziyaret ettim. Genel olarak gördüklerim-
den memnunum. Özellikle Türk Ocağı’nda 
yoğun bir gençlik, çok büyük bir ilgi göster-
di. Duygulu anlar yaşandı. Anavatana yeni 
katılmış olmalarından ve özel durumları 
nedeniyle hükümetçe bu bölgeye fazla bir 
ilgi göstermek gerekmektedir. Buralarda 
anlayışlı, duyarlı, girişken ve yerel ihtiyaç 
ve gereklerini takdir ve karşılamaya güçlü 
bir idare merkezi kurulmasına zorunluluk 
vardır. Şimdiye kadar Kars’ta çoğunluğu 
vekil olmak üzere dokuz vali gelip, geçmiş. 
Kars’ta yaptığım incelemeye göre, on üç 
ev yıkılmış ve (85) insan açıkta kalmıştır. 
Kısmen zedelenmiş evler de vardır. Hükümet-
çe ayrılan iki bin liranın harcanmasından 
sonra gerekirse, Erzurum Zelzele Felaketze-
deleri Komisyonuna da yardım önereceğim. 
Bugün (7.10.1924) Sarıkamış’ta kalarak, 
kereste kesim ve ulaştırma ve birlikler 
hakkında kumandanlarla görüşeceğim ve 
yarın 8.10.1924 Erzurum’a hareket edece-
ğim efendim.”

(7.10.1924) Cumhurbaşkanı Gazi M. Kemal Kaynak: 
Ertuğrul Zekai Ökte. Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurti-
çi Gezileri 1922-1938 Tarihi Araştırmalar Vakfı İstan-
bul 2000 Cilt 1 S.295-303 
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Güneşten mahrum bırakılmış, bölgesi olmuş kuz.
Türklüğün ateşi bu bölgede buz tutmuş hep buz;
Destan yazacak bir uz aranmaktadır bir uz.
Tarih ondokuz Mayıs bin dokuz yüz on dokuz.

Türklüğün dışında bir vatan olmuştu Türkiyem;
Ham softa, kaba yobazlarla dolmuştu Türkiyem;
Güvensiz derin uykulara dalmıştı Türkiyem.
Lakin Uyanacak, olmayacaktı düşmana yem.

Güvensiz derin uykudaki Türk’e dokunuldu.
Yeni bir destan yazılması fikri sunuldu.
At ve demir kültürlü Türk’ten karşılık buldu.
Kalkış on dokuz Mayıs bin dokuz yüz on dokuzdu.

Salalar ile çağrılmak istenmiyordu Türk’üm.
Evrensel salası verilmeden uyandı Türk’üm.
Bir büyük doğmuş,okumuşu arıyordu Türk’üm.
Mustafa Kemal’e dedi ki sensin Atatürk’üm.

Altay- Yakut Yaradılış’tan Köroğlu’na geliş;
Alper Tunga, Şu, Oğuz Kağan, Bozkurt ve Türeyiş;
Tüm kahramanlarıyla Anadolu’ya yerleşiş;
Milli refleksler kattı Anadolu’mun
Türk’üne

Coğrafyasına yeni bir bakış getirdi Türk’ün
Hasletlerinden milli refleksler fışkırdı Türk’ün.
Dünya Türkleri kapısını çalar oldu Türk’ün.
Hediyesidir Türk’e Cumhuriyet;
Atatürk’ün.

Hamit SARAÇ
19 Mayıs 2019 / BURSA
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M
illiyetçiliği kabul etsin veya 
etmesin her siyasi yaklaşım 
bu modern fenomenin varlığı-
nı kabul etmiş bunun üzerinde 

durarak bir tanım geliştirmeye çalışmış-
tır. Bu durumun sonucunda ortaya çıkan 
milliyetçilik tanımlarını sınıflandırılması 
kaçınılmaz olmuştur

20. yüzyılın ilk çeyreğinde bu sınıf-
landırmalarla ilgili olarak ilk çalışma-
lar başlamış ve günümüzde de devam 
etmektedir. 1920’lerde Carlton Hayes 
ve Hans Kohn, milliyetçilik konusunda bir çalış-
ma başlatmıştır. Hayes, milliyetçiliği ‘Humetiryan’, 
‘Geleneksel’,’ jakoben’, ‘Liberal’ ve daha sonraları 
iktisadi ve bütünsel şeklinde ayırmıştır. 

Kohn ise ’Batılı’ ve ’Doğulu’ milliyetçilik olarak 
ayırır iken; ’Doğulu’ milliyetçiliği organik milliyetçilik, 
’Batılı’ milliyetçiliği iradi milliyetçilik olarak gösterdi.

Kohn, Amerika, İngiltere ve Fransa’daki milliyet-
çiliği ’Batılı’ milliyetçilik olarak; akılcı, iyimser ve 
çoğulcu olarak kabul etmektedir. Batılı milliyetçili-
ği de kendi içerisinde, bireyci (Anglo-Saxon ülkele-
rinde) ve kolektivist (Fransa) olarak tekrar ayrıma 
tabi tutmuştur.

Hugt Seton Watson ise tarihsel süreç içerisinde 
milliyetçilik duygularının uyanışına göre sınıflandır-
mıştır. Eski ve sürekli uluslar olan İngilizler, Fransız-
lar, Kastilyalılar gibi ulusları bir gruba alırken ulusal 
bilincin uyanışı sonrası ortaya çıkan Sırplar, Hırvat-
lar, Romenler, Araplar gibi milletleri ayrı tutmuştur.

Anthony Smith ise milliyetçiliği, toprağa bağlı 
milliyetçilik anlamına gelen Teritoryal milliyetçilik 
ve ırka bağlı olan Etnik milliyetçilik olarak gruplan-
dırmaktadır. Burada birinci tür Anti-Sömürgeci milli-
yetçilik olarak görülüp bütünleştirici bir özelliği 
bulunmaktadır. İkinci tür milliyetçilik ise ayrılıkçı, 
diasporacı ve irredentist bir yapıya sahiptir.

Millet tanımlamalarını milliyetçilik sınıflandır-
malarında yola çıkarak tanımlamaya çalıştığımızda, 
Smith’in iradi ve organik milliyetçilik sınıflamasında-
ki iradi milliyetçilik tanımlamasında millet tasarımı, 
hukuksal ölçütlere ya da iradi ve gönüllü bir seçimin 
sonucu olduğu düşünülen ortaklıklara referansla 
oluşturulur. Bununla birlikte milli bir devletin teritor-
yal sınırlarıyla çakışan ortak bir siyasal sisteme, 
ekonomiye, yargı sistemine ve vatandaşlık haklarını 
ve sorumluluklarını dayanak alan kamusal bir kültüre 
iradi seçimleri doğrultusunda dahil olan bireylerin 
oluşturduğu sözleşmeye dayalı ve yapay bir birlik 
olarak tanımlanır. (Smith, 2002:59-60). 

Milletin her bir üyesi Vatandaşlık statüsü ile tanım-
lanarak, hem evrensel insan haklarının hem de birey-
sel hak ve özgürlüklerin bir uzantısı olarak kabul 
edilir. Her bir bireyin iradi ve gönüllü katılımlarıy-

la inşa edilen siyasal bir birlik ideali-
nin sonucu olan millet, formal eşitliğin, 
demokratik katılımın ve liberal değer-
lerin mevkisi olarak konumlandırılır 
(Zimmer, 2003:175).

Organik milliyetçik olarak ta adlandı-
rılan etnik milliyetçiliğin millet tasarı-
mında, eskici ya da ilkçi bağlılıklar 
temelinde tanımlanan organik bir toplu-
luktur. Buna paralel olarak, bir mille-
te üyeliği bireysel bir tercihin sonucu 
olarak değil de, bireyin ve milletin doğal 

bir yazgısını birleştiren kaderci bir yaklaşımın sonucu 
olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda millet, aile, 
akrabalık ve kabile ilişkilerinin ya da belirli bir ırka 
duyulan ortak inanç temelinde oluşan zayıf dayanış-
ma bağlarıyla ayırt edilen modern öncesi toplu-
lukların temsil ettiği bağlılık ve dayanışma biçim-
lerinin bir uzantısı olarak tahayyül edilir. (Smith, 
2002:59-60) Bunun sonucu oluşturulan etnik ve 
kolektivist temele dayalı millet tanımı ile oluştu-
rulan milli kimlik hem liberal hem de demokratik 
değerlerle uyumsuz bir üyelik biçiminin ifadesine 
dönüşür.(Zimmer, 2003:175).

 Bu gruplandırmalar ile birlikte; vatandaşlık temeli 
iradi milliyetçilik ile etnik temellere dayalı olan 
organik milliyetçilik arasında, iyi ve kötü milliyet-
çilikler şeklinde bölünmeye tekabül eder (Zimmer, 
2003:175). 

Pickel’e göre bu tür ayrımın, milliyetçiliği bir 
ideolojiye indirgediğine dikkat çeker. Buna alter-
natif olarak milliyetçiliğin milli birlik, milli refah, 
milli kimlik gibi kategorik amaçlarla tanımlanması-
nın kapsayıcı bir söylemsel yapı olduğunu belirtir. 
(Pickel, 2003:111-113). 

Milliyetçilik söylemlerinin bu türlü kategoriler 
aracılığıyla inşa ettiği bu tür sınıflandırmaların, milli-
yetçiliği açıklanması gereken bir söylemsel oluşum 
olarak değerlendirmeyi güçleştirdiği söylenebilir. İyi 
ve Kötü milliyetçilikler arasındaki kurulan karşıtlık 
ilişkisi temelinde milliyetçilik bir söylem oluşum 
olarak değil, fakat içeriği bir türlü sabitlenemeyen 
akışkan bir ideoloji olarak değerlendirilir.

Milliyetçilik, tüm dünya’da olduğu gibi Türk siyasal 
hayatının da tartışmalı konularından birisidir. Tam 
olarak tanımı yapılamamış çerçevesi çizilememiştir. 
Bunun en büyük sebebi Millet tanımlarındaki farklılık 
ve Milliyetçilik algısındaki çeşitliliktir. Millet tanımı 
hem tarihsel olarak hem de bölgesel olarak farklılık 
arz etmesinden kaynaklı olarak Milliyetçilikte değiş-
mekte ve değişik şekillerde gruplandırılmaktadır.

Bir milli devlet olarak kurulan Cumhuriyet kurulu-
şundan itibaren tek bir milliyetçilik anlayışı kabul 
edilmemiş milliyetçiliğin çeşitli tipleri ortaya çıkmış-
tır. Milliyetçilik bir taraftan devlet eliyle ikame edilir-
ken diğer yandan bazı aydınlar ve aydın grupları 

farklı milliyetçilik anlayışlarına yönelmiştir. Bu milli-
yetçilik tanımlamaları kimi zaman devletin çizdiği 
milliyetçilik tanımları ile uyumlu olurken bazen de 
ters düşmüştür. 

Türkçülük olarak ortaya çıkan ve daha sonra 
değişik bakış açıları ve değerler eklemlenerek farklı 
şekillerde gruplandırılmalara sebep olan milliyetçilik 
veya ilk hali ile Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu-
nun arka arkaya gelen mağlubiyetlerinden kaynak-
lanan bir kıstırılmışlık duygusundan kaynaklanıyor-
du. Bugün ise resmi şaşalı resmi söylemle gerçeklik 
arasında sürekli var olan uyumsuzluktan beslenmek-
tedir. Bu milliyetçilik hem Osmanlı hem Rus İmpara-
torluğu Türkleri tarafından dile getirilmiştir ve diğer 
tüm değerlerden üstün bir değer olduğu iddia edilir; 
bu Türklüktür. Cumhuriyet doğarken Yusuf Akçura 
veya Ziya Gökalp tarafından dile getirilenler resmi 
ve devlete dayalı bir ideoloji inşasına hizmet etmiş-
lerdir. Türkiye’de Milliyetçilik Kemalizm’in bir öğesi-
dir. (Copeaux, 2008:44)

Türkiye’de ki milliyetçilik tanımları içerisinde 
milli kimlikle eş tutulabilecek ulusal kimlik sorunu-
nu kültürel kimlik sorunundan ayırarak değerlendi-
ren ve ulusa başka açılardan anlam yükleyen Taner 
Akçam’dır. Ulusal kimlik ile devlet kurma sürecinde 
şekillenmiş, tüm ulusu kapsayan, ortak bir ruh halini 
yansıtan kimliği kast etmektedir. Ulus tanımını ise,  
ulusal kimliğin hangi etnik, dil, din gruplarını kapsa-
dığını ikinci plana bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulma sürecine şöyle ya da böyle katılmış aynı 
tarihsel tecrübeyi yaşamış tüm etnik-din gruplarını 
kast etmektedir. (Akçam,2008:53) 

Cumhuriyetin kuruluşu ve devamında gelen süreç-
te yurtseverlik ve milliyetçilik kavramları arasında-
ki belirsizlik milliyetçilik kavramının vatanseverlik 
kavramı yerine kullanılmasını sağlamıştır. 

Bundan dolayıdır ki milliyetçilik insanlar tarafın-
dan bir ideoloji olarak değil de doğal bir erdemi 
ifade ediyormuş gibi algılanır. Milliyetçilik totolojik 
bir biçimde tanımlanmakta; Milliyetçilik ‘’milletini’’ 
sevmek, milliyetçilik ’vatanını’ sevmek olarak kabul 
görmektedir. Bu tanımlamalardan dolayı vatanse-
verliğe atfedilen olumlu duygular milliyetçilik için 
vurgulanır. Milliyetçilik Türkiye’nin ruhunu oluştur-
maktadır ve Milliyetçiliğin yok olması bizzat mille-
tin yok olması ortadan kaldırılması gibi algılanır. 

Milliyetçilik; 19. yüzyılın sonlarından başlaya-
rak Cumhuriyetin kuruluş yıllarında devam edip 
günümüze kadar gelen dönem içerisinde İslamcı 
hareketler tarafından kullanılan Türk İslam sentezi 
akımı olarak ta bilinen akım, ’Türk’ kimliğini İslam 
ile tanımlamıştır. Türlük ve İslam arasındaki mükem-
mel bir uyum olduğunu, İslam’ı kabul etmek Türkle-
rin kaderi olduğunu ifade eden bu akım; ‘’Türkler 
olmasa idi bu dinin ya felç ya da tükenmiş’’ olaca-
ğını belirtmektedirler. 

Türklerin İslam’ın bir kalkanı olduğunu belirten bu 
akım aynı zamanda Türklerin kendilerini ancak İslam 
içerisinde gerçekleştirebildiklerini belirtir. Türk’lerin 
İslamiyet’i kabul etmemesi durumunda Türk kültü-
rünün yok olacağını da belirtmekteler. Cumhuri-
yet sonrası dönemde oluşan Kemalist mirası da 
reddetmeyen bu görüş Milliyetçilik türleri içerisinde 
Muhafazakâr Milliyetçilik olarak ifade edilmektedir. 

Türkiye’de ki milliyetçilik; 1923-1950 arasın-
da Atatürk Milliyetçiliği, Muhafazakâr Milliyetçi-
lik, Liberal Milliyetçilik ve Irki milliyetçilik olarak 
gruplandırılabilir. Bundan sonraki sayımızda yazımız 
bu gruplandırma ile ilgili olacaktır. 

Kürşat GENÇ
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