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ŞUBE BAŞKANIMIZ PROF. DR. SELÇUK KIRLI, BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE SURİYE MESELESİNİ KONUŞTU
Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI; Uludağ Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Türk Dünyası
ve Kültürü Topluluğumuzun davetlisi olarak "Suriye Meselesi" konulu konferans verdi.

S

aygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunması ile başlayan programda,
Türk Devletinin günümüzde dört
cephede savaştığının altını çizen
Prof. Dr. Selçuk KIRLI, bu cepheleri Irak,
Suriye, Akdeniz, ve Libya olarak sıraladı.
Bu cephelerde verdiğimiz mücadelelerden
bahseden Kırlı, konuşmasına Suriye ve
Akdeniz ekseninde devam etti.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı
Harekatları kapsamında Türk Ordusunun bölgedeki varlığının önemli olduğunu belirten Kırlı, Türkiye'nin kendi sınır
güvenliğini sağlaması hususunda kararlı
davrandığını vurgularken, "Hegemonlara rağmen bir şey yapamazsınız, onların
arasındaki çıkar boşluklarını iyi analiz
ederek o boşluklardan faydalanmaya

çalışmanız gerek." diyerek, ABD-Rusya-Çin üçgeni arasında dönen hegemonya mücadelesinden kazançlı ayrılabilmemizin haritasını gözler önüne koydu.
"Küresel oyuncular oyunlarını oynarlar,
yerel oyuncuların ise bu oyunu etkileme
gücü yoktur ama engellemeye gücü vardır
keza Afganistan ve Vietnam'da bunların
örneklerini gördük. " dedi. Amerika'nın
Suriye'de kullandığı aktörler ile ilgili
konuşan Kırlı; " Amerika 46.000 kişilik
paralı asker birliği oluşturdu. Bunları teknolojik olarak donatır ama eğitemez, eğitemedi de en fazla pikap araba
arkasından roket atar hale getirebildiler. Türk Ordusu düzlükte dümdüz ediyor
bunları bu yüzden hala gerilla taktikleri
ile savaşıyorlar. "dedi.
DEVAMI 2’DE

PROF. DR. TURAN YAZGAN, BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE ANILDI

ABDURAUF FITRAT
(1886-1938)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
(TDAV) Türk Devletleri ve Akraba
Toplulukları Araştırma Merkezi (TÜDAM)
ve Türk Ocakları Bursa Şubesinin ortaklığında
düzenlenen Prof. Dr. Turan Yazgan’ı Anma Programı,
12 Aralık Perşembe günü Bursa Uludağ Üniversitesi
Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleşti.

7’DE

ABDULLA
AVLANiY

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir açış konuşmasında Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyasına hizmet
silsilesinin son halkası olduğunu vurguladı. Türk Dünyasının birçok yerinde anılan Prof. Dr. Turan Yazgan’ı,
Bursa’da da anmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Türk Ocakları Bursa Şubesine ve Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı’na teşekkür etti.

7’DE

ORD. PROF.
ZİYAEDDİN FAHRİ
FINDIKOĞLU

Ardından sözü alan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz,
Türk Dünyasında önemli faaliyetleri olan
Prof. Dr. Turan Yazgan’ı anmanın
ve tanıtmanın ahde vefa
olduğunu söyledi.

8’DE

DEVAMI 4’DE

TÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİNİN
TARİHİ GELİŞİMİ

PROF. DR. İSMAİL
YAKIT'I KONUK
ETTİK

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN
KURULUŞUNUN
FELSEFİ
TEMELLERİ
KONUŞULDU

RAVANOĞLU:
"TÜRK
DÜNYASININ
DÜNÜ, BUGÜNÜ
VE YARINI"
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ŞUBE BAŞKANIMIZ PROF. DR. SELÇUK KIRLI, BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE SURİYE MESELESİNİ KONUŞTU
Suriye'deki planlanan meselenin İsrail'in bekası meselesinden ibaret olmadığını, Küresel şirketlerin
bekası meselesi olduğunu belirten Kırlı; "
Suriye'den çıkan petrol
yıllık 60 milyon varil,
bu Amerika için önemli
bir miktar değil. Tarım
desen belli yerlerde
var. Bu ikisi de değil. Asıl
mesele Suriye'nin kuzeyinden geçecek olan Irak petrollerini Akdeniz'e taşıyacak olan
petrol hattının güvenliği meselesiydi.
Hatay'ın bizde olması ve hemen altındaki Rus
üsleri işlerine ket vurdu. Burada Atatürk'ün
ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha
anlıyor ve minnet duyuyorum." dedi.
Akdeniz'deki "Mavi Vatan" duruşumuza
da dikkat çeken Kırlı, Libya ile yaptığımız
Münhasır Ekonomik Bölge antlaşmasının
önemini ve Türkiye'nin elinin uluslararası
alanda oldukça güçlendiğini belirtti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Türkiye'yi
sıkıştırma çabalarının boşa çıkarılabileceğini
ve Akdeniz tarihimizin geçmişten günümüze aslında hala bir çekişme alanı olduğunu
ve Kıbrıs'ın bizler için oksijen kadar önemli
olduğunun altını çizdi.
Sözlerine Türkiye-Rusya ilişkileri ekseninde devam eden Kırlı, Türkiye ile Rusya'nın

asırlardır karşı karşıya geldiğinden bahsetti. "Ne oldu da Amerika'nın yapamadığını
yapıp, Rus uçağı düşürmemize rağmen Ruslarla aramız bozulmadı ve bozulmuyor?" diye
soran Kırlı, bu durumu hegemon güç dengesinin Anglosaksonlardan Asya'ya kayışından
kaynaklandığını, bu gücün de Çin olduğunu
vurguladı. “Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var,
Çin ile kimse tek başına mücadele edebilecek

güçte değil. Bu durum şartları baştan sona
değiştiriyor." açıklamasında bulundu.
Konferansın ardından soruları cevaplayan
Kırlı, izleyenlere bilgi ve beyin fırtınası dolu
bir konferans yaşattı.
Haber: Ahmet Fırat EKİZ
Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Gençlik kollarımız tarafından düzenlenen ve ilimizin üniversite öğrencilerine yönelik yapılan akademik eğitim
programımızın 5. dersi, 13 Aralık Cuma
günü "Türk Milliyetçiliğinin Tarihi
Gelişimi" konulu panel ile gerçekleşti.
Gençlik kolu üyelerimizden Ozan Ali
Ünsal “Millet” kavramını tanımlayarak
başladığı sunumda, Türk milliyetçiliğinin doğuşunu ve Türkçülük hareketinin

teşkilatlanma sürecini ele aldı. İkinci
panelist olarak sözü alan Dilek Mert,
Türk Ocakları’nın kuruluşunda etkili
olan olayları ve faktörleri inceleyerek, Türk Ocakları’nın kuruluşundan ve
devrindeki faaliyetlerinden bahsetti.
Ardından son panelist Rümeysa Günay
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
sonrasında Türk Ocakları’nın üstlendiği misyonu ve faaliyetlerini sundu.
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DOÇ. DR. CELİL BOZKURT,
TÜRK OCAKLARINI ANLATTI
Gençlik Kollarımız tarafından düzenlenen akademik eğitim
programının 6.dersi, 21 Aralık Cumartesi günü, Doç. Dr. Celil
Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı “Türk Ocakları’nın Kuruluşu, Davası ve Mücadelesi “ konulu konferans ile gerçekleşti.
Konuşmasına siyasi alanda Türk milliyetçiliğinin doğuşunu ele alarak başlayan
Doç. Dr. Celil Bozkurt, devamında İttihatçıların ve Sultan Abdülhamit’in uyguladıkları politikalara değindi. Türkçülük ideolojisinin ilk defa Abdülhamit döneminde
tartışılmaya başlandığını, Sultan Abdülhamit’in Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerini aslında dış güçlere yani emperyalistlere karşı bir silah olarak kullandığını,
aslında Sultan Abdülhamit’in kendisinin de
Türklük şuuruna sahip olduğunu açıkladı.

Bursa Türk Ocağı’nın
kuruluşundanda bahseden Doç. Dr. Celil Bozkurt,
fiilen kuruluşun 1912
yılında gerçekleştiğini fakat o yıla ait bir
belge bulunmadığını bu
sebeple ilk başkanında
kim olduğunu net olarak
açıklayamadıklarını ifade
etti. Bursa Türk Ocağı’nın
kurulduğu dönemde diğer
şubelerden farkı olduğunu vurgulayan Bozkurt;
Mustafa Kemal Paşa’nın
himaye altına aldığı tek
Türk Ocağı şubesi olma
gururuna erişmiş olduğunu açıkladı.

Balkan Savaşları ile birlikte Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojilerinin bittiğini ve devleti ayakta tutabilmek için tek
çarenin Türkçülük ideolojisi olduğunu ve
Türk Ocakları’nın da böyle bir ortamda
doğduğunu ifade etti.
Türk Ocaklarının kuruluşundan bahseden Bozkurt; “Dönemin askeri tıbbiyeli
öğrencileri memleketin içinde bulunduğu durumdan son derece rahatsızlardı.
Belli zaman aralıklarında bir araya gelirler,
istişare ederlerdi. Bu istişareler sonucunda ortak bir metin hazırladılar. Bu metni
mektup haline getirdiler ve dönemin
aydınlarına göndererek herkesin elini
taşın altına koyması gerektiğini söylediler.” dedi. Ardından dönemin aydınlarının
bir araya geldiğinden ve Türk Ocakları’nın resmen kurulduğundan, kurucular
kurulunun faaliyetlerinden ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’in başkanlık dönemi
olarak kabul edilen Türk Ocakları’nın en
parlak döneminden bahsetti.

Türk Ocakları’nın yaptığı tüm faaliyetlerdeki amacın dönüp dolaşıp tek bir
noktada birleştiği ve bu noktanın Anadolu insanına Türklük bilincinin aşılanması,
Türk milletine Türklüğünün yeniden hatırlatılması noktası olduğunu vurguladı. Türk
Ocakları’nın Milli Mücadele dönemindeki
faaliyetlerine de değinen Bozkurt, İstanbul işgal edildiğinde İngilizler tarafından
kapatılan ilk yerlerden bir tanesinin Türk
Ocağı olduğunu söyledi.

Türk Ocakları’nın 1931
sonrası kapatılmasına
da değinen Doç. Dr. Celil
Bozkurt, bu dönemde
birçok derneğin kapatıldığını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk
Ocakları hakkında herhangi bir olumsuz
düşüncesi olmadığını söyledi. Konferansın sonuna doğru öğrencilerden sorular
alan hocamız Bursa Türk Ocağı’na teşekkür edip konuşmasını bitirdi.
Münteha YENEL
PDR 2. Sınıf Öğrencisi
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PROF. DR. TURAN YAZGAN, BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE ANILDI

TÜDAM Müdürü
Doç. Dr. Erdem Özdemir

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Prof. Dr. Yusuf Alper

Prof. Dr. Mehmet Yüce

Prof. Dr. Turan Yazgan’ı anma programına
katkıda bulunan Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı’na (TDAV) , Türk Ocakları Derneği Bursa
Şubesi’ne ve TÜDAM’a teşekkür etti.
Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr.
Turan Yazgan’ın hayatını konu alan “Türk
Dünyasına Adanmış Bir Ömür“ belgeseli
izlendi.
Daha sonra şube başkanımız Prof. Dr.
Selçuk Kırlı moderatörlüğünde, Prof. Dr.
Mehmet Yüce, Prof. Dr. Yusuf Alper ve
Közhan Yazgan’ın panelist olarak katıldığı
panel gerçekleşti.
Oturuma başlamadan önce Prof. Dr. Selçuk
Kırlı “Dilde birlik için alfabede birlik gerekir.
Turan hocamız bu birliğin yılmaz savunucusuydu. Allah bu millete nice Turan Yazganlar
nasip etsin.“ diyerek paneli başlattı.
Oturumun ilk konuşmacısı Közhan Yazgan,
babasına olan özlemini belirtti. Prof. Dr. Turan
Yazgan’ın Türk tarihine hakim, Türk dilini
yalın ve açık şekilde kullanan ve inandığı
değerler uğruna her şeyi göze alabilen bir
şahsiyet olduğunu vurguladı. Turan Yazgan’ın,
Türk Dünyasında her zaman bir kutup yıldızı gibi parlayacağını söyledi. Konuşmanın
sonunda programa destek veren tüm kişilere
ve kurumlara teşekkürlerini sundu.
Oturumun devamında Prof. Dr. Selçuk Kırlı
“Daha geniş çevrede ve daha geniş katılımcılarla ileri ki zamanlarda Turan hocamızı
anmaya devam edeceğiz.” dedi.
Oturumda ikinci konuşmayı Prof. Dr.
Mehmet Yüce yaptı. Yüce “Turan Yazgan,
Uludağ Üniversitesinde öğretim üyesi olarak
görev almış ve üniversite ile mesaisi oldukça fazla olmuştur. O yüzden Bursa onun için
önemliydi. Turan Yazgan zamanımızın Dede
Korkut’uydu, Türk dünyasının cisimleşmiş
haliydi. Ayrıca Türk Dünyası kavramını ilk
kez kullanan kişidir. Bu yüzden emperyalistler tarafından ırkçılık yaptığı suçlaması ile
karşı karşıya kalmıştır. En büyük ideali ‘Dilde,
fikirde, işte birlik’ idealidir. Türk dünyasındaki gençlerin birbirlerini kucaklamasını ve
birlik olmasını istemiştir. Akademik anlamda
hocamızdan bahsedersek, dergilerin basımında ve editörlüğünde bizzat kendisi ilgilenirdi.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’da medeniyet, ilim, kültür yeridir. Türk’e yön gösterecek
bir vakıftır.” dedi.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Közhan Yazgan

Prof. Dr. Mehmet Yüce’nin konuşmasının
ardından sözü son olarak oturumun üçüncü
konuşmacısı Prof. Dr. Yusuf Alper aldı. Alper
“Turan Yazgan iyi bir politikacı, iktisatçı, matematikçi ve istatistikçiydi. Araba ve
tesisat tamiri bile yapardı. Türkiye Sosyal
Güvenliği Turan Yazgan’dan öğrenmiştir.
Ayrıca ‘ Fikri hür, vicdanı hür ve birine bağlanmadan çalışabileceğim tek yer Üniversitedir.

Bir daha dünyaya gelsem yine akademisyen
olurdum.’ derdi. Aziz hatırasına, minnet ve
hürmetle… ” dedi.
Son olarak Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr.
Turan Yazgan’ın açtığı yolda bilimsel düşünceyle devam etmenin gerekliliğini vurgulayıp
oturumu sonlandırdı. Program, sanatçı Bünyamin Aksungur’un verdiği konserin ardından
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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PROF. DR. İSMAİL YAKIT İLE “TÜRK KAVRAMININ TARİH BOYUNCA
GÖRDÜĞÜ İHANETLER” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRDİK
Tarih alanında yaptığı araştırma ve yazdığı kitaplarla ünlenen Prof. Dr. İsmail Yakıt, Türk Ocakları
Bursa Şubesi’nde ‘Türk kavramının tarih boyunca gördüğü ihanetler’ adıyla bir konferans
düzenledi. Setbaşı’nda ki Türk Ocakları Bursa Şubesi’nde verilen konferansa, Uludağ Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı Mehmet Yüce
ve çok sayıda tarih aşığı vatandaş katıldı.
Konferansta konuşan Prof.
Dr. İsmail Yakıt, Türklük
kavramının tarih boyunca geldiği anlamları anlattı. Tarihsel süreçte Türklük
kavramına kötü anlamlar
yüklendiğinden bahseden Prof.
Dr. Yakıt, Göktürk Devleti’nden
bu güne kadar, Türklüğü etkin
kimlik olarak çok az sayıda kavmin
kullandığını ifade etti. Türk Devletlerini
incelediğinde çoğunun resmi ve diplomatik
dilinin Arapça ve Farsçaya dayandığını anlatan Yakıt,
ilk defa resmi dil ve diplomatik dil olarak Türkçeyi
kullanan devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun
altını çizdi.
Türklük kavramının etnik bir ırk olmaktan ziyade
siyasi bir yapısı olduğundan bahseden Yakıt, “Özellikle islamiyeti kabul ettikten sonra Türklük kavramı
son plana itilmiştir. Tarih boyunca milletimize bizden
çok komşu devletler ve düşmanlarımız Türk olarak
hitap etmiştir. Türklük, yüzyıllar boyunca aşağılanmak anlamına gelen kelimelerle birebir aynı anlamlara gelen ifadelerle kullanılmıştır. Hatta Osmanlı
Padişahları bile kendilerini Türk olarak görmemiş,
Anadolu tebaasını Türk olarak görerek aşağılamıştır. Fakat bu durum Osmanlı’nın son dönemlerinde
değişmeye başlamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da son bulmuştur” dedi.

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN
KURULUŞUNUN
FELSEFİ TEMELLERİ
KONUŞULDU

Gençlik kollarımız tarafından düzenlenen akademik eğitim
programımızın 7. Dersi, 27 Aralık Cuma günü, Öğr. Gör. Gürhan
Korkmaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun Felsefi
Temelleri" konulu konferansıyla gerçekleşti. Öğr. Gör. Gürhan
Korkmaz sözlerine Cumhuriyet rejiminin tanımı ile başladı.
Cumhuriyet rejiminin ortaya çıktığı dönemden ve fikir babalarından bahseden Korkmaz, Cumhuriyet rejimini uygulayan ilk
toplumlardan da bahsetti. Korkmaz, tarihte Türklerin, devletlerini istişareye dayalı kurullar ile yönettiğini ve bu sistemin
Türkler için en uygun sistem olduğunu, dolayısıyla bugünde
Cumhuriyet rejiminin Türkler için en uygun yönetim şekli
olduğunu ifade etti. Osmanlı Devleti'nde Cumhuriyet fikrinin
olgunlaşmaya başladığı dönemlere ve o dönem yaşanan siyasi
olaylara değinen Korkmaz, Cumhuriyet rejiminin temellerinin Sultan Abdülhamit zamanında atıldığını ve zamanın tüm
aydınlarında Cumhuriyet fikrinin var olduğunu vurguladı.
Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dayandığı
felsefi temellere değinen Öğr. Gör. Gürhan Korkmaz, gelen
soruları yanıtlayarak sözlerine son verdi.
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REVANOĞLU: "TÜRK DÜNYASININ
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI"
Bursa Türk Ocağı, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü, Özer Revanoğlu’nu ağırladı.
Orta Asya’da uzun süre görev yapmış olan
Ravanoğlu, “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü
ve Yarını” konulu konferansını verdi.
Türklerin binlerce yıllık tarihinden,
Milat’tan öncesinde başlayan cihan hakimiyetinin hala Avrupa’da duran izlerinden,
Çin’den Macaristan’a kadar uzanan sınırlarımızdan bahsederek konuşmasına başlayan
Ravanoğlu, son 200 yılın Türk dünyasında
hep gözyaşı ile geçtiğini belirtti.
Türk dünyasının acılarını anlatmaya Türkiye’den başlayan Revanoğlu, Kuvâ-yı Milliyeli bir gencin hikayesi ile vatan aşkının her
şeyden önce geldiğine vurgu yaptı. Daha sonra
diğer Türk devletlerinin kanayan yaralarına,
maruz kaldıkları baskılara, ata topraklarından sürgüne gönderilen ve şiddete dayanan
Türklerin yaşadıklarına değindi. Azerbaycan Türkü bir kadının Kazakistan’a kadar
uzanan göz yaşartıcı hayat hikayesini anlatan

Revanoğlu, Kazakistan’daki Türklerin de uğradıkları
baskıları dile getirdi.
Günümüzde de kanayan
yaramız Uygur Türklerinin
çektiği işkenceleri, kocası
ve oğlu rehin tutulan, kızı
ile Türkiye’ye yardım için
gelen bir kadının hikayesini anlatarak yürekleri sızlattı. Ailelerinden,
topraklarından çok uzaklara savrulan ve hala ailelerini arayan Ahıska Türklerinin hikayeleri de dinleyenleri üzdü.
Bu acı anılardan sonra
“Ne olacak? Ne yapmamız
lazım?” gibi sorular yönelten Revanoğlu “Ecdadımız
çok güzel izler bırakmış,
biz bilmiyoruz. Bize büyük
düşünmeyi unutturdular.”
diyerek farklı milletlerin
de Türklere olan saygısından bahsetmeye başladı. Bir Arnavut’un Türk
bayrağı için “Bu bayrak
yalnız sizin değil, dünyadaki bütün Müslümanların. Ben Türk değilim ama
bu bayrak için ölürüm.”
dediğini anlatarak “Neden
ölüyor? Demek ki atalarımız iyi izler bırakmış.” cümleleriyle konuşmasına devam etti.
Türk profesörlerin de yurt dışında karşılaştıkları büyük saygı ile ilgili anılara değindi.
Bir Arap’ın “Türklerin ataları burada su
gibi kan döktüler, onların ecdadının kemikleri üzerinde geziyorsunuz. Dininizi onların

atalarına borçlusunuz.” diyerek yaptığı hutbeyi anlatan Revanoğlu, Türklerin bu izler ile
tekrar toparlanabileceğini, bayrağın düştüğü yerden kalkacağını söyleyerek konferansını bitirdi.
Bedinur Çakıcı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf öğrencisi
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ABDURAUF
FITRAT
(1886-1938)
Türkistan Ceditçileri’nin önde gelen fikir ve siyaset adamı
Abdurauf Fıtrat 1886 yılında Buhara’da tüccar ve aydın bir ailede
doğdu. Fıtrat ilköğrenimini dini mektepte aldıktan sonra Buhara
Mir Arap medresesine giderek tahsilini burada tamamlamıştır.
Genç yaşında memleketinde yaşanmakta olan içtimai-siyasi
olaylara, özellikle ceditçilik hareketine özel ilgi duymuştur. Genç
Buharalıların kurduğu Terbiyye-i Etfâl tarafından 1909-1913
yıllarında yüksek tahsilini tamamlamak üzere İstanbul’a gönderilmiştir. Yazdığı bazı makale ve kitapları Türkistan’da yayınlatamayınca Türkiye’de neşrettirir. Fıtrat, kendi ideolojisi adına boş
durmayarak Genç Buharalılar Cemiyeti’nin görevlisi ve “Buhara
Tamimi Maarif Cemiyeti” adlı resmi bir teşkilat kurar ve bu
teşkilatta aktif faaliyet göstermiştir. Fıtrat Türkiye’den döndükten sonra Turan-ı Buhara-i Şerif gazetesini çıkarmaya başlar.
Aynı zamanda öğretmenlik ve genç Buharalıların teşkilatlanma
ve yayın işleriyle uğraşan Fıtrat eli kalem tutan çoğu gençlerin yönlendirerek onlara 1917 yılına kadar liderlik etmiştir.
Fıtrat “Hürriye” gazetesinde yazdığı makalelerinde Türkçülüğü
ve Türkistan birliği fikrini hep vurgu yapmış ve yazdığı makalelerin den dolayı herkesin ve hususan Sovyet polisini de dikkatini çekmiştir. Türkistan milliyetçileri Çağatay Güringi cemiyetini 1919 yılın de resmi bir şekilde kurmuştur. Cemiyetin amacı
Türkistan aydınlar birliğini ve hususan Çağatay dilini ve imla
meselelerini temel alarak Türkistan da ortak edebi bir dil kurmak
olmuştur. Cemiyetin sloganı “Geçmişten ders al, edebi mirasından faydalan” olarak seçmiştir. Cemiyetin faal üyeleri arsında
Abdülhamid Süleyman, Sancar Sıddıkov, başta olmak üzere şair
ve yazalar bulunmaktaydı. Fıtrat Türkistan halkının yekvücut
olduğunu savunmuş ve parçalanmasına şiddetle karşı çıkmıştır. SSCB yönetimi tarafından çeşitli bahanelerle 1922 yılında
yasaklandı ve belli bir müddet sonra cemiyet kapatıldı. Fıtrat
1919-1923 yılları arasında devlette çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1923 de Moskova`ya gitmek zorunda kalan Fıtrat Şark
Dilleri Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlar
ve 1924 yılında profesörlük unvanına nail olmuştur. 1925 de
Moskova’dan Buhara`ya geri döndükten sonra Buhara, Semerkant, Taşkent üniversitelerinde ders vermeye başlar. Özbekistan Devlet Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü’nde, Dil ve Edebiyat
Enstitüsü’nde, Özbekistan Bilimler Komitesi’nde çalışır ve aynı
zamanda şiirler, dramlar ve bilimsel eserler yazmıştır. Fıtrat’ın
bu yaptığı faaliyetler Sovyet hükümetinin hoşuna gitmediğinden
Abdurauf Fıtrat’ı, Abdulla Kodiriy’i, Çolpon, Batu, Usman Nosir gibi
aydınları “halk düşmanı” olarak suçlanır ve tutuklanırlar. Fıtrat
5 Ekim 1938 yılında “Milli İttihat”a üye olmak, Türkçü olmak ve
bu fikri eserleri yazmak ve inkılap karşıtı olan Çağatay Gürüngi’ni bizzat kurmak ve muhtelif suçlardan dolayı dava arkadaşlarıyla vahşice kurşuna dizilir. Fıtrat, Özbekçe, Arapça, Farsça
ve Osmanlı Türkçesi’ni mükemmel bir şekilde biliyordu. Fıtrat’ın
en önemli eserleri Münâẓara, Beyânât-ı Seyyâḥ-ı Hindî,Necât,
Aile, Çın Süyüş (gerçek sevgi), Hind İhtilâlcileri, Oğuz Han, Timur
Sağanası başta olmak üzere yüzlerce eserleri bulunmakta olup
“Ey Türkoğlu” adlı şiiriyle Timur Sağanası adlı dramı ölümsüz
eserlerindendir. Fıtrat ve arkadaşları 1 Kasım 1957 yılında SSCB
yüksek mahkemesi askeri komitesi tarafından suçsuz olduğu
kanıtlanmıştır. Bu kahramanlarımızın mezarı bile belli değil ama
Türkçülük ve Türkistan davası için verdiği mücadeleler bize bir
örnek olmalı ve Türkistan’da bugün dil, töre, kültürümüzü Fıtrat
gibi kahramanlar sayesinde yaşata bildik.
Hazırlayan: M. İ. Timur
Uludağ Üniversitesi
Siyaset Bilimi Lisans Öğrencisi

ABDULLA
AVLANiY
Sevgili okuyucu, yazımızın bu sayısında yine Türkistan kahramanlarından bir diğer olan Abdulla Avlaniy’i tanıtmaya çalışacağız. Ünlü şair, yazar, milliyetperver dramaturg, muhabir, devlet
ve cemaat erbabı profesör Abdulla Avlaniy 1878 yılı 12 Temmuz
ayında Taşkent’in Mergança mahallesinde dokumacı ailesinde
dünyaya geldi. İlk eğitimini mahallesindeki eski usul mektepte
sonradan medresede devam ettiren şair, rus, fars, arap dillerini
öğrenerek Orenburg, Kazan ve Tiflis’te yayınlanan gazete ve dergileri takip ediyordu. Genç yaşlarında şiir yazmakla meşgul olan
Avlaniy 1906 yılından itibaren şiirlerini yayınlatmaya başladı.
1906 yılında “Tarakkiy”, 1907 yılında (kendi evinde) Taşkent’te
“Şuhrat” gazetelerini yayınlamaktaydı. Fakat hükümet tarafından kapatılır. Bunun hemen ardından 1908 senesi gizlice “Asya”
gazetesini yayınlamaya başlar. Sadece gazete ve dergilerle milleti bilinçlendirmek, dünyada olan bitenlerden haberdar etmek
yetersiz kaldığı düşüncesiyle yeni usul okul açar. Genç nesillerin dünya ilimlerinden vakıf olması gerektiğini, dil bilgisine
sahip olmaları gerektiğini ve birlik olabilmek için dünyada olup
bitenleri takıp etmeleri gerektiğini söyler. Birçok derslere bizzat
kendisi girer, üstelik okul kitaplarını da kendisi yazar ve yayınlar.
Okul kısa sürede ün kazanır. 1913 yılında Türkistan adlı tiyatro
grubu oluşturur. 1917 yılında ise “Turan” gazetesini yayınlamaya başlar. 1919-20 yıllarında Şura hükûmetinin Afganistan’daki
siyasi vekili ve elçisi idi. Bunun dışında Taşkent Harp Okulu’nda
öğretmenlik ve Orta Asya Üniversitesinde Dil Edebiyatı Bölüm
Başkanlığı yaptı. Profesör Avlaniy binlerce makale ve 4000 mısradan fazla şiir yazmış, Özbek tiyatrosunun gelişimine büyük katkıda bulunarak çok sayıda eserler yazarak sahneleştirdi. Avlaniy
1934 yılında 56 yaşında vefat eder.

TÜRKİSTAN TOPRAĞINDAN BİR SEDA

Kılur bizlardın, ey ahlı Vatan, faryod Türkistan,
Hama obod boldi, bolmadı obod Türkistan,
Ziroatdan habarsız bizlar, bardod Türkistan,
Anamızdır, hakkı bor bizden etsa dod Türkistan,
Vatan kadrini bilmas boldi hob avlod Türkiston,
Emolmaydi sutin avlodidan noşod Türkistan.
Hazırlayan: Khalmohammad Dihkanoglu
Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu
Yönetimi Bölümü Öğrencisi
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GEÇ KALINMIŞ TEŞEKKÜR: ORD. PROF.
ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU
İnsan bazen elinde olan şeylerin
kıymetini bilemeyebilir. Ve sadece
kıymetini bilmemekle kalmayıp, yaptığı
çalışmaların da kıymetini bilemeyebilir.

Ve tabii ki şunu unutmamalıyız.
Ziyaeddin Fındıkoğlu Hocanın adı geçince aklımıza gelen en önemli şey 4 ciltlik,
Sosyolojinin bilimler arasında yerini ve
tarihsel gelişimini açıkladığı “İçtimaiyat Dersleri” adlı eserinin 2.cildinde
Comte’un üç hal kanununu beşe çıkarmasıdır:

İnsanoğlu mensubu olduğu millet, din
sebebiyle birçok düşmana sahip olarak
yaşamış, yaşamaktadır ve ömrünü
bunlarla mücadele ederek sürdürmüştür, sürdürmektedir. Bu yazının oluşmasına vesile olan Ziyaeddin Fındıkoğlu
Hoca yaşadığı dönem boyunca yazdığı eserleri, yaptığı çalışmaları ile Türk
Milletinin o süreçteki ve gelecek süreçte
Atatürk’ün deyimiyle görüldüğü yerde
başının ezilmesi gereken düşmanı ve
onun diğer formlarını tanımış, incelemiş, detaylandırmış ve bir Türk Ocaklıya yakışacak şekilde bunu tüm Türk
Milletine anlatma fırsatını kovalamıştır.

1- Mitolojik Dönem
2- Astrolojik Dönem
3- Teolojik Dönem
4- Felsefi Dönem
5- İlmî Dönem
Her şey bir tarafa, Ziyaeddin Fındıkoğlu Hocayı zirveye taşıyan şey, onun
eleştirel düşünceye dayalı bir ilim adamı
olmasıdır.

Anlatma fırsatını yakalamış lakin
anlaşılamamıştır. Anlaşılamamasının o
dönemdeki sebeplerinden bir tanesi,
üzerine çalışma yaptığı konunun o
dönem içerisinde ciddi bir tehlike arz
etmesi olabilir. Lakin problemimiz, bu
ciddi tehlike ile her gün evde, sokakta mücadele etmiş halkın anlamaması
değil, gelecek nesillerdeki Türk Ocaklıların anlamaması ve önemli eserlerinin
sanki yokmuşçasına hiçe sayılmasıdır.

Anlaşılacağı gibi, Ziyaeddin Fındıkoğlu Hoca çalışmalarını ve hayatını
Türk Milletin o dönemde karşılaştığı ve
gelecekte karşılaşabileceği problemleri
çözmeye, açıklamaya adamıştır.

Bize düşen görev ise öncelikle olarak
ona teşekkür etmek ve onun hayatından,
mühim eserlerinden bahsederek ismini
hafızalara yeniden getirmektir.
Ziyaeddin Fındıkoğlu Hoca 1901 yılında
Tortum’da doğdu. İlk tahsilini Erzincan ve
Hakkâri İptidailerinde yaptıktan sonra orta
tahsilini Kayseri Sultanisi ve Gelenbevi Sultanisinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’ndeki yüksek tahsilinden sonra tahsil hayatına
Strasburg Üniversitesinde devam etti.
Lakin tahsil hayatına devam ettiği Strasburg Üniversitesi’nde Türkiye’de aldığı eğitim
geçerli sayılmadığı için orda bir takım felsefe
dersleri almak zorunda kaldı. 1934’te vatanına geri dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Ahlak doçentliğine başladı. Strasburg Üniversitesinde başladığı Ziya Gökalp hakkındaki doktora tezini ise
1936’da tamamladı. Doktora çalışmasını Ziya
Gökalp üzerine yapmasına ve birçok çalışmasını Ziya Gökalp etkisinde yapmasına rağmen
Ziyaeddin Fındıkoğlu Hoca kendini Gökalp
ekolüyle sınırlandırmamış, Le Play ekolüy-

le de yakından ilgilenmiştir. Aynı zamanda
vakti zamanında hocaları olan Halbwachs,
Charles Blondel ve Pranides’in düşüncelerinden faydalanmıştır.
Fındıkoğlu, Felsefe bölümü mezunu Efser
Hanımla evlenmiş ve 3 çocuğu olmuştur.
Binden fazla makale ve birçok kitap yayınlayan Ziyaeddin Fındıkoğlu Hocanın çalışkanlığını ve verimliliğini Kutkan Bilgiseven
şu şekilde açıklar: Hocanın zeki ve çalışkan
olması ve entelektüel bir ailenin kızı olan
Efser Hanım’ın onu çalışma odasında saatlerce
kitapları ve notlarıyla baş başa bırakmasıdır.
Ziyaeddin Fındıkoğlu Hoca, 1973 yılında
Ordinaryüs Profesör vazifesini sürdürdüğü
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsünden isteği ile
emekliye ayrılmıştır.
Fındıkoğlu, inandığı davaya ve değerlere
sonuna kadar vefalı olmayı bilmiş, dost ve
meslektaş çevresinde samimiyetini sürdürmeyi bilmiştir.
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