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ÖMER SEYFETTİN MAKALE 
YARIŞMASI ve SONUÇLARI

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 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat: 
17.00’ye kadar Makale sahibi öğrenciler tarafın-
dan bizzat teslim edilebileceği gibi; Okul Müdür-
lükleri 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 gönderebi-
leceklerdir.

Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi  
02 ARALIK 2019 

Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na son teslimi 
18 NİSAN 2020

Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi
22 NİSAN - 1 MAYIS 2020

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi,  
2019 - 2020  Eğitim-Öğretim yılı faaliyetleri kapsamında  
Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerine yönelik bir makale 

yarışması  düzenlemiştir. Makale konusu: 

“ÖLÜMÜNUN YÜZÜNCÜ YILINDA 
YAZAR ÖMER SEYFETTİN’İN 

HERHANGİ BİR ÖYKÜSÜNÜ HİKAYE 
UNSURLARI AÇISINDAN İNCELEME, 

YORUMLAMA, ELEŞTİRME VE MAKALE 
FORMUNDA DÜZENLEME” dir.

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.
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Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  - Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ 
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Fransa’nın Türkiye ile rekabet 
içinde olduğu Libya’nın güney 
komşuları olan Nijer ve Çad ile 
geçmişte Fransa’nın sömürge-
si olan Cezayir’in güneyinde 
yer alan Mali Fransızcayı hala 
resmi dil olarak konuşan ülkeler-
dir. Keza Çad’ın güneyinde-
ki Orta Afrika Cumhuriyeti ve 
Kamerun’da öyle. Bu çember 
Burkina Faso’dan geçip Fildişi Sahili ile ve 
Mali’den geçip Senegal ile denize ulaşır. 

Fransızcayı birinci veya ikinci dil 
olarak konulan örneğin Ruanda 
gibi başka Afrika ülkelerini 
dışarıda tutsak bile eski Fransız 
sömürgelerinde hala devam eden 
etki, bu bölgede ve özellikle son 
zamanlarda bizim de ilgi duyma-
ya başladığımız kuzey Afrika’da 
geniş bir Fransız kültür havzası-
nın olduğunu açıkça ortaya koyar.  

Şimdi bu havzada yer alan ve bugün için 
önemli üç ülkeye göz atalım:

LİBYA’NIN GÜNEY KOMŞULARI, 
FRANSA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Selçuk KIRLI

DEVAMI 2’DE

DEVAMI 8’DE

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

Hazar Denizi’nin doğusunda Türk 
nüfusun yaygın halde yaşadığı toprak-
lar Türkistan adıyla bilinir. El Birûni’nin 
ifadesiyle Türkler Türkistan’ın en eski 
ahalisidir (Togan, 1937: 36). Bu coğrafya-
da Hunlar, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar 
devlet kurmuşlardır. Türkistan, Türkle-
rin ata toprağıdır (Yıldırım, 2012:419-
440; Yıldırım, 2016). Ancak Rusya ve Çin 
buradaki Türkleri tarih boyunca asla rahat 
bırakmamıştır (Togan, 1981; Çapraz, 2011: 
51-78). Bölgede hâkim güç olmak isteyen 
Ruslar sistemli bir askerî ve idarî politika 
izleyerek 18. ve 19. yüzyıllarda Asya’nın 
ortası olan Türkistan’ı ele geçirirler. 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeyi 
tamamen Rus hâkimiyetine bırakmak 
istemeyen Çin, Doğu Türkistan olarak 
adlandırılan Türkistan’ın doğu kısmını 
işgal ederek kendi açısından bir denge 
sağlamaya çalışmıştır (Çeçen, 2006: 
317). Bir Türk yurdu olan Doğu Türkis-
tan bugün Çin Komünist Partisi tarafın-
dan yönetilen Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
hâkimiyeti altındadır. Burada yaşayan 
Uygur Türklerine yapılan mezalim 
21.yüzyılın ilk çeyreğini sonlandırmak 
üzere olduğumuz bir zamanda, totaliter 
rejimlerin tarih sahnesinden silinmesi 
gerekirken, dünyanın malûmudur. 

TÜRK MİLLİYETÇİSİ HABİBZADE 
AHMET KEMAL’İN KALEMİNDEN 
1914-1920 YILLARI ARASINDA 

DOĞU TÜRKİSTAN - 1 

FERAH-NÂME
Oğuzların ilk yazı 

dili olan Eski Anado-
lu Türkçesi, Türkiye 
Türkçesinin kayna-
ğı olması sebebiyle 
bu saha araştırmaları 
için büyük bir değer 
taşımaktadır. 

DEVAMI 6’DA DEVAMI 11’DE

TÜRK-İSLAM TARİHİNDE KADININ 
YERİ ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
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LİBYA’NIN GÜNEY KOMŞULARI, FRANSA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
* Mali: Büyüklüğü 1.240.000 Km2, Nüfusu 

19,5 Milyon. Afrika’nın en fazla altın 
üreten dördüncü ülkesi. Ayrıca Boksit, 
bakır, nikel, fosfat, manganez, uranyum, 
lityum, kireçtaşı ve tuz dikkati çekecek 
düzeyde üretilen madenler. Doğal maden 
ihracatından sonra gelen gelir kalemi ise 
tarımsal üretim. Kişi başı milli gelir 927 
USD.

* Fransa 1960’da kendisinden bağımsız-
lığını kazanmış olan eski sömürgesini 
hiç terk etmedi hatta zaman zaman baş 
gösteren darbe girişimleri veya ayrılıkçı 
hareketler Fransızlar tarafından bastırıldı 
ve Fransa’nın ülkede maden yataklarından enerji santrallerine 
kadar geniş yatırımları var.

* Türkiye

* Türkiye’den Mali’ye yüksek düzeyli ilk ziyaret Mart 2018

* Bamako Büyükelçiliğinin açılışı Şubat 2010

* Doğrudan uçak seferlerinin başlaması Mayıs 2015

* İki ülke arasındaki ticaret hacmi 57 Milyon Dolar (Malinin 6 
Milyar Dolarlık Dış ticaret büyüklüğü içinde çok küçük bir oran)

* Türkiye mali ilişkileri genel olarak insani ve kalkınma faaliyet-
leri çerçevesinde. TİKA aracılığıyla projeler yapılıyor. 

* Nijer: Büyüklüğü 1.186.408 Km2, Nüfusu 8,3 Milyon. Afrika’nın 
en yoksul ülkelerinden biri. Çok zengin Uranyum yataklarına 
sahip. Maden Kömürü, Fosfat ve petrol bakımından da önemli 
bir ülke. Ancak bunların üretimi Fransa başta olmak üzere batılı 
devletler, Japonya ve ABD’ye bağlı. Halkın büyük çoğunluğu 
tarımla uğraşmakta. Kişi başına milli gelir satın alma paritesine 
göre 900 USD.

* Türkiye Nijer İlişkileri: 

* Diplomatik ilişkilerin başlangıcı 1967

* Baş kentte büyükelçilik Ocak 2012

* İlk üst düzey ziyaret Ocak 2013

* İki ülke arasından büyükelçiliğin açılmasından bu yana 29 anlaş-
ma imzalanmış.

* İki ülke arasındaki ticaret hacmi 72 Milyon Dolar ve hepsi Türki-
ye’nin ihracatından oluşuyor.

* İki ülke arasında iki uluslararası iş konseyi toplantısı yapılmıştır.

* Türkiye’nin Nijer’e TİKA vasıtasıyla eğitim ve sağlık alanlarında 
önemi katkılarda bulunuyor.

* Çad: Büyüklüğü 1.284.000 Km2, Nüfusu: tahminen 14 Milyon. 

Ekonomi tarım ve hayvancılıktan ibaret. Yer altı kaynakları henüz 
işlenmemiş ve 1974’te petrol keşfedilmiş. Satın alma paritesine 
göre kişi başına milli gelir 2,847 USD. 

* Fransa ülkede ortaya çıkan iç karışıklıklar veya dış müdaha-
lelerde siyasi ve askeri olarak araya girmiştir. Halen yönetim 
kademesini etkileyebilecek konumdadır.

* Türkiye Çad ilişkileri:

* Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi Ocak 1970

* Büyükelçiliğin açılışı Mart 2013

* Karşılıklı ziyaretler, Ekonomik iş birliği toplantıları, çok sayıda 
anlaşma hayata geçirilmiştir.

* THY 2013’de direk seferlere başlamıştır.

* TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla Çad’a insani ve eğitim 
destekleri verilmektedir.

* Yukarıda söz edilen ve bütün açık kaynaklardan ulaşılabilecek 
olan özet bilgiler bize büyük yüzölçümleri olan ancak sahip 
oldukları topraklarının çok küçük bölümlerinin yaşamaya uygun 
olduğu ancak ülkeleri genelinde halen tespit edilmiş, işlen-
mekte olan veya tespit edilmemiş olup bakir bekleyen zengin 
kaynaklara sahip, nüfus yoğunlukları düşük; eğitim, yatırım ve 
teknoloji anlamında tümüyle dışa bağımlı, kaynakları Fransız 
şirketleri tarafından işletilen ve Fransa tarafından gelecekte de 
böyle kalması tercih edilen bir ülkeler grubu profilini gösteri-
yor. Fransızlar açısından mide bulandırıcı olan ise nüfuslarının 
ezici çoğunluğu Müslüman olan bu bölgelerin Osmanlı İmpara-
torluğu döneminden tanıdıkları bir başka milletin de ilgi alanı-
na girmiş olması ve her üç ülkeyle, birçok başka Afrika ülkesi 
ile olduğu gibi Türkiye’nin kısa süre içinde üstelik büyük gelir-
ler beklemeksizin hızla gelişen ilişkiler kurabilmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla Fransa için Libya sadece Libya olmaktan çıkmış 
Afrika’daki Fransız kültür havzasına ulaşan yolun kapısı olmuş-
tur. Üstelik eski Fransız sömürgelerinden biri değildir, insanları 

Fransız dilini kullanmaz. Komşuları Cezayir ile etnik benzer-
likleri vardır ve onların Fransa’dan çektiklerini bilmektedirler. 
Dolayısıyla Fransızların Libya’da işi kendi eski sömürgelerin-
de olduğundan çok daha zorken, bölgeyi iyi bilen ve halen 5,5 
Milyon kadar olan Libya Nüfusu içinde 700-750.000 soydaşı 
bulunan Türkiye ile bu stratejik alanda rekabet girmek oldukça 
pahalıya mal olabilir ama bu rekabet kaçınılabilir de değildir.

* Şimdi iki ülkenin bölgede rekabet ettiklerini düşünüp istihbarat 
terimleriyle bir analiz yapalım. Böyle bir analizde hareket-niyet- 
imkân ve kabiliyet üçlüsünü temel almak gerekir. O halde iki 
ülkenin durumlarına bu üçleme temelinde bakalım.

* Fransa: Eski sömürgelerinde dili ve kültürünü yerleştirmiş ve 
1960’larda gelen bağımsızlıklarına razı olmuş görünmesine 
rağmen Cezayir’i tam olmasa bile biraz dışarıda tutarsak, ilişki-
lerini sürdürmüştür. Bu durumda niyeti iki açıdan değerlendir-
memiz gerekir. İnsani açıdan bakıldığında ilişkilerin sürdürülmesi 
sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan Fransa’nın çok gerisinde olan 
bu ülkelerin bu açılardan kendilerine yetebilecek güce erişme-
lerine katkıda bulunmak ise bu niyet çok anlaşılabilir ve kabul 
edilebilir olur. Zaten bütün emperyalistler terk ettikleri bölgeler-
le ilişkilerini sürdürebilmek için bu tür argümanları kullanırlar 
(İngiliz Milletler Topluluğu veya Bağımsız Devletler topluluğu 
örneklerinde olduğu gibi). Gerçeğin bu olmadığını tarih sürekli 
olarak kayda geçirmiştir. O halde ikinci neden daha ön planda-
dır yani sömürgecinin görüntü değişmesine rağmen sömürmeye 
devam etme niyeti. Bu niyetle hareket edildiğinde sömürgeci-
ler üstelik o ülkelerin halklarını korumak, kollamak, doyurmak, 
geliştirmek yönündeki sorumluluklarından da önemli ölçüde 
kurtulurlar. Ama o ülkeler üretim ve ticaret açısından kendile-
rine bağımlıysa ve bir de kültürel yakınlık içindeyseler gelirle-
rinden hiçbir şey kaybetmezler. Ayrıca yaptıkları her katkı da 
artık lütuf olur. Lütuf ve yardımda bulundukları halklar tarafın-
dan doğal olarak yenilmez, vaz geçilmez ve Tanrı’nın lütfu olarak 
algılanırlar. Bu fikirlere karşı çıkanların baş kaldırmalarını bastır-
maya hazırdırlar ve kendi paralellerinde olanların her yardım 
çağrısında gereken şekilde müdahale etme yolları da açıktır. 
Nitekim yukarıda söz ettiğimiz üç ülkenin tarihleri son cümlede 
yazdıklarımızla doludur. Böyle mi olmuştur diye düşünenler söz 
konusu ülkelerin eğitim düzeylerine ve kişi başına düşen yıllık 
gelirlerine bakabilirler. Oysa farklı kaynaklar Afrika’daki Fransız 
sömürgelerinin mali kaynaklarının %85’inin Fransız bankaların-
da toplandığına ve sömürge vergisi adı altında toplanan gelirler-
le birlikte yılda toplam 500 Milyar Euro kadar paranın Fransız 
ekonomisine aktarıldığına işaret ediyorlar. Bu veriler doğruysa 
gerçekten inanılmaz bir sahtekarlık söz konusudur. Ama sahte-
karlık sömürgecilerin temel karakteridir zaten. Peki Fransa’nın 
bugüne kadar niyetini devam ettirmesini sağlayacak imkân ve 
kabiliyeti var mıydı? Cevap evettir.

* Bu aşamada Libya’nın Fransa için bu denli önemli olan eski 
sömürgelerine ulaşma kapısı olduğunu tekrar hatırlarsak, Kadda-
fi’nin düşmesinin öncesindeki dönemde Fransa’nın kendisini 
öne çıkarıp Kaddafi güçleri bugün de bölücülerin elinde bulunan 
Bingazi’ye girmek üzereyken, kendisi ile birlikte hareket edeceği 
açık olan ABD, Kanada, İtalya vb. ülkeleri beklemeden neden 
hava saldırısı düzenlediğini, ülkeyi bölmeyi amaçlayan gruplara 
diğer malum destekçilerle beraber neden hala destek vermeye 
devam ettiği ve Türkiye’nin o topraklarda bulunmasından neden 
gocunduğu daha kolay anlaşılır. O dönemde Fransa’nın bu amacı 
gerçekleştirecek imkân ve kabiliyeti vardı ama artık Türkiye’yi 
oradan çıkaracak imkân ve kabiliyeti yok.

* Türkiye: Türklerin Osmanlı İmparatorluğunun Afrika coğrafya-
sını kaybetmesinin öncesinde bölge halkları ile oldukça iyi ilişki-
leri olduğu bugün dahi reddedilmeyen bir gerçektir. Türklerin 
izleri gerek Libya gerek güneyindeki ülkelerde hala yaşamak-
tadır. Özellikle Libya İtalyanlara direnirken bu direniş Mustafa 
Kemal Atatürk ve beraberindeki Türk subayları tarafından örgüt-
lenmiştir. O kadar ki biz burayı terk etmediğimiz için İtalyan-
lar 12 adayı işgal etmişlerdir. Bu adaların sonradan ne olduğu 
malum. Türk subaylarının bu örgütlemeyi yaparken kullandıkları 
merkez bugün de müdahalemiz sonucu bizim desteklediğimiz 
tarafın elinde olan Mistrata’dır. Bizim subaylarımız Libya’da ve 
özellikle Libya’nın batı bölgelerinde çok parçalı olan ve sürekli 
çekişen kabile yapılarını tek çatı altında birleştirmeyi başarmış ve 
en büyük tehdidi ve tenkidi bu yüzden yemişlerdir. Niyet açıktır 
çünkü o gün Libya bizim için Vatan’dır. Niyetimiz iyidir ama 
imkân ve kabiliyetlerimiz bu niyeti gerçekleştirmeye müsaade 
etmemiştir. O günden bugüne geçen süre imkân ve kabiliyetle-
rin geliştirilmesi için yeterli görülmüş olmalı ki, Libya bizim için 
artık Vatan olmasa da burada aktarılması çok uzun sürecek olan 
Türk-Libya ilişkilerindeki inişli çıkışlı dönemlerin bizi getirdi-
ği yer ile son ve en önemli olarak Libya ile yapmış olduğumuz 
Deniz Yetki alanları Mutabakatı, Türklerin tekrar Libya coğraf-
yasına müdahil olmasına yol açmıştır. Nedir niyet? Mavi Vatan’ın 
sınırlarını çizmek için somut bir nirengi noktası oluşturmak. Son 
hareket büyük ölçüde bu niyetin sonucudur ancak arka planın-
da Türkiye’nin bütün Kuzey Afrika Ülkelerinde bunca yıl sonra 
giderek artan teşkilatlanma gayretleri de her halde en azından 
belli oranda bu yöndeki öngörüyü desteklemek amacıyla yapılmış 
olsa gerektir. Tarihte çok yakın çalıştığımız kabilelerin yoğun-
lukta olduğu bölgede bu kez de iyi karşılanmış olmamızda hala 
unutulmamış olmamızın da katkısı vardır şüphesiz. Ne yaptık? 
Askeri eğitim, destek, organizasyon, birleştirme, birlikte çalış-
ma bilincinin verilmesi ve ben buradayım mesajı. Karşılığın-
da uluslararası hukuka uygun olamayan veya bölgeyi soymaya 
yönelik bir şey yaptık mı? Hayır. Niyetimizi gerçekleştirmeye 
yönelik imkân ve kabiliyetimiz var mıydı? Evet. Bu hareket ile 
ödediğimiz bedel Doğu Akdeniz ve/veya Libya’nın güney ve 
Güneydoğusunda ilerinde kazanabileceğimiz avantajlara değer 
miydi? Evet. Öyleyse doğru yaptık.

* Peki bu yaptıklarımızın Fransa’ya maliyeti ne oldu: 

* Limanların mecburen daha sıkı kontrolü başladığından genel 
ambargoya rağmen Libya’nın ayrılıkçı güçlerinden yasadışı aldığı 
yoğun petrol akışı en azından bir miktar aksadı.

* Desteklediği tarafın Türklerin desteklediği taraf karşısında yenil-
mesi eski sömürgelerindeki yenilmez imajına olağanüstü zarar 
verdi ve buralardan Fransız aleyhtarı sesler artmaya başladı.

* Kendisini kurulmasını arzuladığı Avrupa Ordusunun Başkuman-
danlık makamında görürken bu yolun çok başlarında kolayca 
halledeceğini sandığı bir cephede hezimete uğradı.

* Kendisi ile birlikte hareket edeceğini düşündüğü Avrupa Birli-
ği Ülkelerinin sözde yanında olduklarını söylemelerine rağmen 
çatışma halinde yanında olmayacaklarını hatta karşılıklı görüş-
melerde bile tezlerini yeterince desteklemediklerini gördü (doğal 
olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs hariç).

* Almanya ile rekabetinde geriye düştü.

* Bir gemisiyle bize karşı yapmaya kalktığı harekette geri çekilmek 
zorunda kaldığı gibi bizi şikâyet ettiği NATO’dan yüz bulamadı 
ve bizden özer dilemesi önerildi.
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* Bir de Doğu Akdeniz’e bize kabadayılık 

etsin diye göndereceği De Gaulle uçak 
gemisi vardı, güya limandan çıktı ama 
yine limanda.

* Daha neler neler…

Artık Fransızların tek başlarına Libya 
coğrafyasını Türklerden arındırma imkân 
ve kabiliyeti var mı? Hayır. Eski sömürgele-
rinde Türkiye’nin yeni anlaşmalar yapmasını 
engelleme imkân ve kabiliyeti var mı? Hayır. 

O zaman çözüm cepheyi genişletmek. 
Nereye? Lübnan’a, Irak’a, Suriye’ye. Son 
seyahatler buralara zaten ama bir de sahada 
çatışacak vekile ihtiyaç var. Kim olduğu-
nu geçen yazıda konuşmuştuk. İnşallah 
sonraki sayıda da rakip mi desem, düşman 
mı desem daha doğru olacağına şu anda 
karar veremediğim Fransa’nın ve sonuçta 
hiçbir şey alamayacağının bir türlü farkı-
na varamayıp, onun vekili olarak üstelik 
parasını kendi cebinden karşılayıp (Yunanis-
tan’ın Almanya’ya 400 Milyar Dolar borcu 
var, Mora Yarımadasındaki tarım alanları-
nın geliri Osmanlının son dönemlerinde-
ki Düyunu umumiye benzeri bir sistemle 
Avrupa Birliği kasalarına aktarıyor, Yunan-
lılar Fransa’nın vereceği silahların parasını 
ya Almanlardan alacak yada Birleşik Arap 
Emirlikleri veya Suudilerin Yunan banka-
larından satın alacakları hazine kağıtlarıyla 
ödeyecekler) onun adına olduğunun farkı-
na varmadan kan dökmeyi de göze aldığını 
söyleyen vekilinin, neler kaybedebileceği-
ni bile hesaplamadan girdiği bu macera-
nın diğer bölgeleri ve fasıllarını yazmaya 
devam ederim. 

Bu arada sakın Fransa’nın Türkiye’ye 
düşmanlığının bu konularla sınırlı olduğu-
nu veya sadece kendi menfaatleri için kendi-
si tarafından çizilmiş bir strateji olduğunu 
düşünmeyin. Bu dünyanın küresel devletleri 
var, onların şirketleri var, şirketlerin sahip-
leri var vb. vb.

Tek dileğim Türkiye’nin bir milli devlet 
olarak imparatorluk adayı, 100 yıl önce 
Atatürk’ün emperyalistlere karşı verdi-
ği savaşı veren adam, Türkler bölgesel bir 
küresel güçtür (her ne demekse?) gibi kışkırt-
malara gelip farkında olarak veya olmayarak, 
birilerinin vekili durumuna düşmeden, kendi 
menfaatleri için gereken mücadeleyi, hep 
birlikte ve ne pahasına olursa olsun vermeye 
devam etmesidir. Allah hiçbir gayreti karşı-
lıksız bırakmaz.  

Saygılarımla.

TÜRK’ÜN AĞUSTOS AYI MUCİZELERİ
Tarihin sayfalarına gömülmüş, mezar 

olmuş birçok hadise vardır.

Fakat öyle mucizeler vardır ki zamanın 
ağır silindirleri üzerinden geçse de tesir-
leri ve kuvvetleri artar; Ve onlar için mazi 
bir mezar olmaz. İşte bu mezar olmayan 
mucizelerden MALAZGİRT ve 30 
AĞUSTOS Zaferleri Türk’ün Mucizeleridir.

Bu mucizelerin kahramanları SULTAN 
ALPARSLAN ve GAZİ MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK ile birlikte  bütün 
şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 

Türk Ocakları Bursa Şubesi olarak 
onlara minnet ve şükran duygularımızı arz 
ediyoruz. Ruhları şad mekanları cennet 
olsun.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 
olarak 2014 yılında Türk kültür ve medeni-
yetine hizmeti dokunan, yol açmış, geniş 
kitleleri peşinden sürüklemiş, Türkçülü-
ğün tarihinde yeri olan kültür adamlarını 
anmak ve düşünce dünyalarını ve etkile-
rini ortaya koymak amacıyla Her Yıl Bir 
Büyük Türk adını verdiğimiz bilgi şölen-
leri düzenlemeye karar verdik. 2014 yılı 

ölümünün yüzüncü yılı olduğu 
için UNESCO tarafından İsmail 
Bey Gaspıralı’yı anma yılı ilan 
edilmişti. Biz de bilgi şölenleri-
mizden ilkini Türk dünyasının 
birleşmesi için ömrü boyunca 
mücadele etmiş olan İsmail Bey 
Gaspıralı için gerçekleştirdik. 
Türkiye’den ve Türk dünyasından 
katılan akademisyenlerin 
sunduğu bildirileri kitap olarak bastık. İsmail 
Bey Gaspıralı hakkında yaptığımız bu çalış-
ma çok ilgi gördü ve basılan kitaplar tüken-
di. Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’ne 
2020 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’ndan yayınevi sertifikası verilince ilk 
olarak aklımıza İsmail Bey Gaspıralı geldi.  
“Dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla sadece 
Türk dünyası için ortak bir Türkçe vurgusu 
yapmakla kalmayıp eğitimde, ekonomi-
de, ticarette, siyasette birliği işaret eden 
İsmail Bey Gaspıralı’nın düşünce dünyasını 
derli toplu ortaya koymayı amaçladık. Bu 

nedenle Her Yıl Bir Büyük Türk 
Bilgi Şölenlerimizden birincisinde 
sunulan bildirileri gözden geçir-
dik, Gaspıaralı’nın dil, ortak dil, 
din, millet, milliyetçilik, eğitim, 
basın, kadın ile ilgili düşüncele-
rini gerek fikrî eserlerinde gerek-
se edebî eserlerinde nasıl yansıt-
tığı ile ilgili çalışmaları bir araya 

getirerek İsmail Bey Gaspıralı’nın Düşünce 
Dünyası adlı kitabı hazırladık.  

Türk birliğinin fikrî zeminini büyük Türk 
milliyetçisi İsmail Bey Gaspıralı’dan hareket-
le aktardığımız bu çalışmanın Türk kültür 
ve medeniyeti ile ilgilenen herkese fayda-
lı olmasını, Gaspıralı’nın düşüncelerinin 
okuyanlarda iz bırakmasını diliyorum. 

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi  

Yönetim Kurulu Üyesi       

“Hayatın en tatlı çağı çocukluktur. Bu 

devirde dinlenilen peri masalları en güzel 

romanlardan daha vecdlidir.”

Ziya Gökalp

Çocuklar milletlerin geleceği-
dirler. Kültürel ve siyasal birlik 
başta olmak üzere hayatın her 
alanında devamlılığın sağlan-
ması geçmişi geleceğe taşıya-
cak, devam ederken gelişmeye 
de açık donanımlı nesillerle olur. 
Geleceğe uzanma arzusu taşıyan 
her millet sonraki neslin yetişme-
sine önem vermiştir. Asya Hun 
İmparatorluğu (MÖ220-MS 216) ile devlet 
kurmaya başlayan Türk milletinin binlerce 
yıl tarih sahnesinde kalabilmesinin sebep-
lerinden biri de çocuğa verdiği önemdir. 
Türklerin çocuğa verdiği büyük önemi 
gösteren en eski yazılı metin Dede Korkut 
hikâyeleridir. Türklerin inanç, ahlâk, törele-
ri hakkında veriler sunan, yaşam biçimle-
rini, günlük hayatlarını ve kahramanlık-
larını anlatan Dede Korkut hikâyelerin-
de kızı olanın kızıl çadırda, oğlu olanın ak 
çadırda ağırlandığı; çocuğu olmayanlara ise 
kara keçe döşeli kara çadırda kara koyun 
yahnisi sunulduğu, “yerse yesin yemezse 
çeksin gitsin” denildiği görülmektedir. Bu 

tavır, çocuğu olanların, gelece-
ğe şekil verecek bireyler yetiş-
tirenlerin sosyal hayata kabul 
edildikleri anlamını taşımakta-
dır. Çocuğa bu denli önem veren 
bir kültürün mensubu olan Ziya 
Gökalp da Türkçülüğü bir siste-
me oturtmaya çalışırken çocuğu 
ihmal etmemiştir.

 “Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar” 
duasıyla Allah’a yalvaran Ziya Gökalp’ın 
eserlerini verdiği dönemde (1911-1922) 
çöken bir devlet içinden ayakta kalmış bir 
millet çıkarma çabası verilmekteydi. Türk 
milleti başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde işgal altındaki 
ülkeyi düşmandan temizleme mücadelesi 
verirken bir sosyolog olarak Ziya Gökalp 
da toplumun temeli olan aile kurumunu 
ayakta tutmak, bu kurumun devamlılığını 
sağlayacak çocuğu yönlendirmek için 
mücadele etmiştir. “Türküm, Müslümanım, 
Çağdaşım” şeklinde düşünce sistemini 
özetleyebileceğimiz Ziya Gökalp, Türklük 
bilincine sahip, evrensele kapılarını kapama-

“Milletine hizmet etmek istiyorsan bildiğin işten başla” 

İsmail Bey Gaspıralı

İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI

YAVRUTÜRK’E ZİYA GÖKALP’TAN SEÇME METİNLER

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI; 2 Temmuz 
Perşembe akşamı, saat 21.30'da, Instagram hesabı-
mız üzerinden canlı yayına bağlanarak "Türkiye'nin 
Doğu Akdeniz  Politikası" konulu söyleşisini gerçek-
leştirmiştir.

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU; 13 Temmuz Pazar-
tesi akşamı, saat 21.30'da, Instagram hesabımız üzerin-
den canlı yayına bağlanarak "Vefatının 100. Yılında 
Ömer Seyfettin" konulu söyleşisini gerçekleştirmiştir.

Emekli Hakim Av. Nadir ÜLKER 18 ve 25 Ağustos 
2020 Salı günü saat:20.00 de FACEBOOK ve 
INSTAGRAM hesaplarımız üzerinden canlı yayına 
bağlanarak "TÜRK-İSLAM TARİHİNDE EŞSİZ 
ADALET ÖRNEKLERİ" konulu söyleşisi 2.bölüm 
halinde sizlere sunmuştur.

KİTAP TANITIMI

KİTAP TANITIMI
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mış, milli kültür ve medeniyet sentezini 
gerçekleştirebilecek, olumlu değerleri içsel-
leştirmiş nesillerin yetişmesi için çocuk 
edebiyatından yararlanmıştır.  Şiir ve masal-
larla çocuğa seslenmiştir. 

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin 
yayınladığı Yavrutürk’e Ziya Gökalp’tan 
Seçme Metinler adlı kitap Gökalp’ın Altın 
Işık ve Yeni Hayat adlı kitaplarındaki metin-
lerden çocuk için yaptığımız bir derle-
meyi içermektedir. Kitabın başında Ziya 
Gökalp’ın Türk çocuk edebiyatı içindeki 
yerinin anlatıldığı, şiir ve masallarının çocuk 
eğitimindeki işlevinin değerlendirildiği bir 
yazı yer almaktadır. Bu yazı ışığında seçti-

ğimiz metinler okunursa Ziya Gökalp’ın 
çocuğa kazandırmak istedikleri daha net 
bir şekilde fark edilecektir. Bu metinler-
den “Çocuktum, ufacıktım/ Top oynadım 
acıktım/ Buldum yerde bir erik/ Kaptı bir 
alageyik” mısralarıyla başlayan “Alage-
yik”in bu ilk mısralarını ezberleyemeye-
cek bir çocuk olmadığını düşünüyorum. 
Masalların içinde günümüz çocuğa yaban-
cı gelebilecek kelime ve kavramlar olmak-
la birlikte köşeli parantezlerde kelimeleri,  
dipnotlarda kavramları açıkladığımız için 
masal metinlerini anlamak zor olmayacak-
tır. Seçtiğimiz metinler arasında yer alan 
Alp Arslan Malazgirt Muharebesi adlı iki 

perdelik manzum piyes ise her zaman için 
okullarda temsil edilebilecek nitelikte bir 
eserdir.

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin 
öncelikle çocuklar için yayınladığı ama 
yetişkinlerin de çocuğa milli duyarlılık 
kazandırma konusunda rahatlıkla 
yararlanabilecekleri Yavrutürk’e Ziya 
Gökalp’tan Seçme Metinler adlı kitabın 
okuyucusunun bol olmasını diliyorum.      

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi  

Yönetim Kurulu Üyesi       

FERAH-NÂME

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

Oğuzların ilk yazı dili olan Eski Anado-
lu Türkçesi, Türkiye Türkçesinin kayna-
ğı olması sebebiyle bu saha araştırmaları 
için büyük bir değer taşımaktadır. Türki-
ye Türkçesine ait ses, yapı, anlam, dizim 
konularında birçok sorunun cevaplanabil-
mesi, büyük ölçüde Eski Anadolu Türkçe-
sine ait metinlerin titizlikle incelenmesine 
bağlıdır. Diğer taraftan çeşitli konularda 
kaleme alınan telif ve tercüme eserler, söz 
konusu alanlarda Türk toplumunun dünyaya 
bakış açısını ve birikimini de yansıtmaktadır. 
Dolayısıyla bir eser, birçok bilim alanında 
çalışan araştırmacılar tarafından ele alına-
bilecek nitelik taşımaktadır. 

Kuran-ı Kerimden sonra İslâm’ın kaynağı 
olarak yerini alan hadislerin bir araya getiril-
mesi işi, H. I. yüzyıl sonlarında başlamış, 
derli toplu hadis eserlerinin ortaya çıkışı ise 
bir sonraki yüzyıla kalmıştır. Türk edebi-
yatında kırk hadis ve yüz hadis olarak 
bilinen bu eserlerin Türk edebiyatında ilk 
örneği, Mahmud bin Ali tarafından yazılmış 
Nehcü’l-Feradis adlı kırk hadis, Anadolu 
Türk edebiyatında ise Erzurumlu Darir’e 

ait olduğu kabul edilen mensur 
yüz hadis yüz hikâyedir. 

Anadolu’da manzum olarak 
kaleme alınan ilk yüz hadis yüz 
hikâye ise Hatiboğlu tarafından 
yazılmış, Ferah-nâme adlı eserdir. 
Bu sahada Türkçe ilk manzum 
kırk hadis tercümesi ise Kemal 
Ümmi’nin 815/1412’de tercü-
me ettiği Kırk Armağanı’dır. Türk edebi-
yatında Ferah-nâme dışında Kadri’nin 
Manzum Yüz Hadis Tercümesi, Latifi’nin 
Sübhatü’l-Uşşak, Halveti Muhyi’nin Gül-i 
Sadberg, Visali’nin Gül-i Sadberg ve Beliğ’in 
Gül-i Sadberg adlı eserleri bilinen yüz hadis-
ler olarak kaynaklarda yer almaktadır. Bu 
eserler içinde nüsha sayısı en fazla olanı ve 
dolayısıyla en çok rağbet edileni Latifi’nin 
Sübhatü’l-Uşşak adlı eseri olmuştur. 

Dinî bir görevi yerine getirmek, İslâm’ı 
öğretebilmek, hadisleri ezberletebilmek, 
hayır dua alabilmek amacıyla yazılan veya 
tercüme edilen yüz hadislerin özellikle 
halka faydalı olabilmek için halka yönelik 
olarak yazılmaları, dilleri ve üsluplarının 
halkın anlayabileceği şekilde düzenlenmesi 
sonucunu doğurmuş olmalıdır. Ferah-nâme, 
bu açıdan bakıldığında okuyucunun dikka-
tini çekmek için samimi ama didaktik bir 
üslupla yazılmış bir eserdir. 

Hatiboğlu, XV. yüzyılda Anadolu’da değer-
li eserler vermiş olmasına rağmen kaynak-
larda hayatı hakkında hiçbir bilgi bulun-
mayan bir yazardır. Hatiboğlu hakkındaki 
bilgiler, onun eserlerinde kendisi hakkın-
da verdikleriyle sınırlıdır. Ferah-name adlı 
eserinden anlaşıldığı kadarıyla Germiyan 
Beyliğinin Honas kalesinde doğmuştur.  

Hatiboğlu’nun bilinen 3 eseri 
bulunmaktadır. Bunlardan birin-
cisi, Bahrü’l-Hakayık, ikinci-
si, Letayif-name ve üçüncüsü 
Ferah-name’dir. 

Ferah-name, Hatiboğlu’nun 
yukarıda belirtildiği gibi üçüncü 
ve en hacimli eseridir. Ayrıca 
Hatiboğlu’nun asıl tanınmasını 

sağlayan ve kendisi hakkında diğer eserle-
rinden daha fazla bilgi verdiği eser de budur. 
Şairin Makalat Tercümesi (Bahrü’l-Haka-
yık) ve son zamanlara kadar Hatiboğlu’na 
aidiyeti bilinmeyen ya da kabul edilmeyen 
Mülk tefsiri (Letayif-name) adlı eserlerin-
den daha çok tanınan ve rağbet gören eseri 
Ferah-name’dir. 

Ferah-name, hadisleri, hadisler yoluyla 
İslam’ın gereklerini halka öğretmek amacıy-
la ismi tespit edilemeyen Arapça bir eserden 
tercüme edilmiş bir eserdir. Aruzun Faila-
tün/ Failatün/ Failün kalıbıyla (Bir bölümde 
farklı bir kalıpla) yazılmıştır. 100 hadisi ve 
hadisle ilgili uygun bir hikâyeyi kapsayan 
eserde kimi zaman vezin bozuklukları da 
görülebilmektedir. 

Eser, ilk olarak II. Sultan Murad’a sunul-
muştur. II. Murad’a sunulan nüshalar-
da devrin tanınan, bilinen bazı isimleri 
hakkında bilgiler de bulunmaktadır. Eserin 
daha sonraları 830/1427 tarihli nüshay-
la Karamanoğlu İbrahim Bey’e sunuldu-
ğu tespit edilmiştir. 838/1435 tarihli bir 
nüshanın da Candaroğlu İsfendiyar Bey’e 
sunulduğu belirlenmiştir. Eserin; Budapeş-
te, Kayseri, Cambridge, Afyonkarahisar 
kütüphanelerinde II. Murad, Karamanoğ-
lu Mehmed Bey, İsfendiyar Bey’e sunulan 
nüshaları bulunmaktadır. 

Ferah-nâme, dini metinlerin büyük bir 
kısmında olduğu gibi, önce Allah’ın adını 
anan (besmele), sonra Allah’ı öven (hamdele) 
ve daha sonra da Hz. Muhammed’i anan ve 
dua eden (salvele) bölümleriyle başlamıştır. 
Bu, geniş giriş bölümünden sonra eserin niçin 
yazıldığı da belirtilip yüz hadis, önce hadis 
hakkında bilgi vermek ardından da ona uygun 
bir hikâye anlatmak suretiyle sonuna kadar 
devam etmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

en hacimli manzum yüz hadis olan eserde 
bu bölümler, son derece geniş bir biçimde 
ele alınmıştır.

Ferah-nâme’de çoğu kez hadislerin kaynak-
ları belirtilmiş, hadislerin kimlerden nakle-
dildiği konusunda bilgi verilmiştir. Hatiboğ-
lu, eserde her bir hadisi açıklarken hadislerin 
ravilerini de -Buhârî, Müslim, Ebu Davud, 
Enes Bin Malik, İbni Abbas, İbni Mesud, Ebi 
Hüreyre- belirtme yoluna gitmiştir. 

Türk İslam tarihinin ve dil tarihinin önemli 
bir eseri olan Ferah-nâme’nin Türk Ocakları 
yayınları arasında kitap olarak basılma fikri-
ni harekete geçiren Prof. Dr. Selçuk Kırlı ve 
kitabın basılmasına vesile olan Mete Tetik’e 
teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi  

Hars Heyeti Üyesi       

Vasiyetname işbudur: 

“Ey Türkistan maarif işlerinde faaliyet 
gösteren dostlarım ve oğlanlarım! Ben 
her ne kadar hapiste olsam da sizle-
ri hatırımdan çıkarmadım ve sizle-
re şunu vasiyet ederim: Beni seven 
dostlarım! Lütfen sözlerime kulak 
verin! Biz iki aydir Buhara şehirlerin-
de esir olup, son on günden beri bir 
yerde ( Karşı Şehrinde) bu zalimlerin 
eline düşerek hapis yatmaktayız. Cedit, 
kâfirlikle suçlandık. Buradan kurtul-
mamız imkansız. Dostlarım Sıddi-

ki, Ayni, Fıtrat, Kâri, Akabir 
Mahdum ve oğlanlarım Vedud 
Mahmud, Abdulkadir Şaküri! 
Sizlere vasiyetim: Maarif 
yolunda çalışan muallimle-
rin “başını okşayınız”(destek 
olun)! Maarife yardım ediniz. 
Nifakı ortadan kaldırınız! 
Türkistan gençlerini eğitim-
siz bırakmayınız! Her ne iş 
yaparsanız, birlikte yapınız! Herkese 
özgürlüğün yolunu gösteriniz! Buhara 
toprağına bir an evvel bir yol başla-
tınız! Özgürlüğü biran evvel yüzeye 
çıkarınız! Kanımızı yerde bırakmayın 
bunun hesabını zalim beylerden sorun! 
Maarifi Buhara topraklarında yayınız! 
Bizim adımızda mektepler açınız! Biz 
o zaman kabrimizde rahat yatacağız. 
Oğlanlarıma selam söyleyiniz. Bu yoldaş 
(hemrah)’larımın  evlatlarından haber 
alınız! Bu vasiyetnameyi yazdım ve 
Ahmed’e verdim”. 

Vasiyetname yazıldıktan 3-4 gün 
sonra Behbudi ve yoldaşları (Ahmet 
de dahil olmak üzeri) ölüm hükmünü 
gerçekleştirmek üzere hapis arkasın-

daki bahçeye götürülmüştür. 
Zalim bey kendi mezarları-
nı kendilerine kazdırmıştır. 
Ölmeden önce son namaz-
larını kılmak için izin istese-
ler bile cellatlar önce Behbu-
di’yi ardından Mahmutkuli, 
Muhammatkuli ve Ahmet’i 
seccade üstünde kılıçtan 
geçirilmiştir. Kazdıkları 

mezara gömüldükten sonra mezarlar 
belli olmasın diye mezarların üstün 
yerle eşit seviyede dümdüz edilmiştir. 
Zalim Buhara beylerinin tüm çabala-
rına rağmen vasiyetname günümüze 
kadar ulaşmış olup, Türkistan gençleri 
için paha biçilemez miras değerindedir. 
Behbudi gibi kahramanlarımızın verdiği 
mücadeleler, biz gençlere örnek olmalı-
dır. Davayı sürdürmek ve onu yaşatmak 
her bir Türk gencinin borcudur. 

“İstiklal Kahramanları Mahmud Hoca 
Behbudi” kitabından çevrilmiştir. 

Luiza Khamrabaeva  
Bursa Uludağ Üniversitesi  

İşletme Yüksek Lisans Mezunu  

VASİYETNAME

Mahmud Hoca Behbudi

Luiza HAMRABAYEVA

KİTAP TANITIMI

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ismail+gasp%C4%B1ral%C4%B1+y%C4%B1l%C4%B1&sa=X&ved=2ahUKEwjyzvaG6_nrAhXAA2MBHcGTBiIQ420oA3oECAoQCg
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Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU*

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi bazı şartlara bağlıdır. Milli 
birlik ve beraberlik sağlayabilmek için milletin ortak değerlere 
sahip olması gerekir. Bu ortak değerlerin temelini aile atarsa da 
okul eğitimi bu değerleri sağlamlaştırır ve bireyin bilinçli bir şekilde 
bu değerleri taşımasını, savunmasını, sonraki nesillere aktarmasını 
sağlar. Bu durumun farkında olan İttihat ve Terakki Cemiyeti II. 
Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlıcılık düşüncesinden Türkçü-
lük düşüncesine geçer; özellikle de Balkan Savaşı yenilgisinden 
sonra Türkçü bir politika izler (Yıldız, 2001; Semiz, 2014). Cemiyet, 
“Türk milletinin Müslüman ve Asya kökenli bir millet olduğu” 
(Semiz, 2014: 232) gerçeğinden yola çıkarak yıkılmak üzere olan 
devleti kurtarabilmek için Asya’daki Müslüman Türklerin deste-
ğinden yararlanmak ister. Bunun için Türkistan’da milli uyanışı 
harekete geçirmek ve bu yolla milli vicdan kazandırmak şarttır. 
İttihat ve Terakki, bu amacı gerçekleştirmek için ata topraklarına 
hitabet ve yazma gücüne, öğretme yeteneğine sahip; hem kalem 
hem kılıç kullanmakta mahir Türkçü gençleri göndermiştir. Bu 
gençlerin görevi Türkistan’daki Türk çocuklarının ve gençlerinin 
dinî eğitimle sınırlı kalmamaları için modern tarzda, İsmail Bey 
Gaspıralı’nın geliştirdiği usul-i cedite uygun eğitim veren okullar 
açmak; halkı aydınlatmak; Türklük bilinci telkin ederek Türk birli-
ği oluşturmaktır. Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal, Adil Hikmet 
Bey[1], Selim Sami Bey[2], Hüseyin Emrullah Bey[3], İbrahim Bey[4] ve 
Hüseyin Bey isimli gönülleri Türklük sevdasıyla dolu olan gençler 
de 1914-1920 yılları arasında İttihat ve Terakki’nin talimatıyla aynı 
coğrafyaya giderler. Kaşgar’da yolları kesişen, Şanghay’da karşıla-
şan bu ihtilalci gençlerin şahısları için hiçbir maddi veya manevi 
menfaat beklemeden, sağlıklarından ödün vererek, ailelerini geride 
bırakarak, inandıkları davaya kendilerini adayarak altı yılı aşkın 
bir süre Türkistan’da verdikleri mücadele hem tarihî, hem siyasî, 
hem sosyal açıdan son derece dikkat çekici ve kayda değerdir[5].      

İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinden Talat Paşa ve cemiyetin 
yönetiminde yer alan Ziya Gökalp’ın görevlendirdiği Rodoslu 
Habibzade Ahmet Kemal, bu gençler içinde sefere çıkan ilk isimdir. 
1914 yılında Doğu Türkistan’ın batısındaki tarihî bir Türk şehri 
olan Kaşgar’a gider. Buradaki faaliyetleri sakıncalı bulununca Çin 
makamları tarafından Kulca’ya, Kulca’dan Urumiçi’ne, oradan da 
Şanghay’a sürülür. Ahmet Kemal’in Türkistan-Çin seferi 6 yıl 4 ay 
sürmüş, 1914’ün şubatında çıktığı ilmî seferden 1920’nin Haziranın-
da İstanbul’a dönebilmiştir. Bu süre içinde görevinin kutsallığının 
idrakiyle mücadele eden, kendisine atılan iftiralara rağmen, hapse 
düşmesine rağmen, zengin-nüfuzlu şahıslar ile Rus ve Çinli yetki-
lilerden tepki-hakaret-kötü muamele görmesine rağmen yılma-
yan Ahmet Kemal bazen günü gününe not tutarak, bazen belirli 

* Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
1  Adil Hikmet Bey (1887-1933) Harbiye’den mezun bir subaydır. Binbaşı rütbesindeyken vefat 
etmiştir. 
2  Kuşçubaşı Selim Sami Bey (1877-1927), Teşkilat-ı Mahsusa’nın Arabistan-Sina ve Kuzey Afrika 
sorumlusu Kuşçubaşı Eşref Sencer’in kardeşidir. Balkan Savaşı öncesi ve sonrasında İttihat ve Terak-
ki’nin faal bir elemanıdır. Trablusgarp Savaşı’na katılmıştır.    
3 Emrullah Barkan (1877-1952) kaymakamlık, hapishane müdürlüğü, hukuk müşavirliği gibi hizmet-
lerde bulunmuş; 1935-1946 yılları arasında TBMM’de Malatya milletvekili olarak görev yapmıştır.  
4 İbrahim Haklıer (1887-1945) gönüllü askerdir.  
5 Ahmet Kemal de Adil Hikmet de hatıralarında birbirlerinden söz ederler. Adil Hikmet Bey 16 
Haziran 1928 ile 16 Teşrin-i Evvel 1928 arasında Cumhuriyet gazetesinde “Beş Türk” adıyla hatıra-
larını tefrika etmiştir. Bu hatıralar tıpkı Ahmet Kemal’in hatıra kitapları gibi Sayın Dr. Yusuf Gedikli 
tarafından yeni harflere aktarılarak okurların dikkatine sunulmuştur. 

aralıklarla hatıralarını da kaleme almıştır. Çin Türkistan Hatıraları 
ve Şanghay Hatıraları adıyla yayımlanan ve birbirinin devamı olan 
bu hatıralar 1925 ve 1939 yıllarında kitap olarak basılmıştır. Bu 
çalışmada Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal Bey’in hatıra kitap-
larındaki gözlem ve tespitlerinden yola çıkarak 20. yüzyılın başın-
daki Doğu Türkistan’ın sosyal ve siyasî durumu ortaya koyulacak 
ve Türk milliyetçisi bir gencin mücadelesi yansıtılarak Türkçülü-
ğün tarihindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.  

HAYATI

Ahmet Kemal 1889 tarihinde Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Dört 
çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Annesi Zekiye Hanım, 
babası tüccar Yusuf Efendidir (İlkul, 1962: 3) Aile, Rodos’un tanın-
mış ve sevilen bir ailesidir; Habibzadeler olarak bilinirler.

Ahmet Kemal, 5 yaşında babasını kaybeder (İlkul, 1962: 9). 
Tahsil hayatı 7 yaşında Ahmet Midhat Efendi’nin Rodos’ta kurdu-
ğu Medrese-i Süleymaniye’de başlar. Son derece çalışkan ve kitap 
okumaya meraklı bir öğrencidir. 10 yaşında iptidaî mektebini 
bitirir (İlkul, 1962: 17). Rüştiyede okurken kendini geliştirmek için 
özel dersler de alır. Edebiyat ve tarih kitapları ile zihnini besler. 
Rodos’a sürgün edilmiş, ağabeyinin arkadaşlık kurduğu, kendisine 
özel ders veren İttihat ve Terakki yanlısı ve Türkçülük düşüncesini 
benimsemiş Vicdanî Bey ve Tevfik Bey’in talimatıyla postahaneye 
gelen gazetelerin oradan alınıp dağıtılması işini üstlenir. Bu özel 
dersler Ahmet Kemal’in meşrutiyet yanlısı olmasını sağlar. Bu 
arada ağabeyi Süleyman Fuat da adada Tefeyyüz adlı bir kitabevi 
açmıştır. Ağabeyi onu idadiye göndermek yerine Tefeyyüz kitabe-
vinde görevlendirir. Ahmet Kemal bu kitabevi sayesinde Namık 
Kemal başta olmak üzere pek çok yazarın kitabını okur. Yine bu 
kitabevi sayesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Paris’te hazırla-
tıp Kahire’de bastırdığı ve cemiyetin en önemli yayın organı olan 
Şûra-yı Ümmet[6] gazetesini heyecanla takip eder. (İlkul, 1962: 
22-24). 16 yaşında iken adliye kaleminde çalışmaya başlar. İki yıl 
adliye memuru olarak çalıştıktan sonra Rodos’a yakın bir ada olan 
Sömbeki adasında açık bulunan muallimlik kadrosu için sınava 
girer. Muallimlik sınavını kazanıp Sömbeki’de göreve başladığında 
18 yaşındadır (İlkul, 1962: 25). Kısa sürede Sömbeki’de tanınan ve 
sevilen biri olur; sadece çocuklara değil adadaki askerlere de okuma 
yazma öğretir (İlkul, 1962: 26). Hocası Vicdanî Bey gibi yurt dışına 
kaçma fikri kafasında belirirken 1908 yılında meşrutiyetin ikinci kez 
ilan edildiği haberi gelir (İlkul, 1962: 27). Meşrutiyetin ilanını coşku 
ile karşılayan Ahmet Kemal, Rodos adasındaki İttihat ve Terakki 
binasında hürriyetin ilanını desteklediğini ifade eden konuşmalar 
yapar (İlkul, 1962: 28). Bu konuşmaların akabinde Ahmet Kemal, 
İttihat ve Terakki tarafından Kalimnos adasına hem başmuallim 
olarak hem de İttihat ve Terakki temsilcisi olarak atanır. Kalim-
nos’taki Türk çocuklarına Türklük bilinci telkin etmesiyle dikkat 
çeker (İlkul, 1962: 29-30). 1909 yılında Meis adası başmuallim-
liğine tayin edilir. Meis’teki Türk çocuklarına da milli bilinç telkin 
ederek halkın ve cemiyetin takdirini kazanır (İlkul, 1962: 32). 
Ahmet Kemal, yazmaya Meis adasında başlar. İlk olarak yazdığı 
eser 1911 tarihli Mufassal Meis Ceziresi Tarihi’dir[7]. İzmir’de çıkan 
Ahenk gazetesine “Adalar Mektubu” başlığıyla makaleler gönderir. 
Kazandığı parayı İstanbul’dan getirttiği kitaplara harcar (İlkul, 1962: 
6 “10 Nisan 1902 - 12 Mayıs 1910 tarihleri arasında 220 sayı çıkan Şûrâ-yı Ümmet’in 1908 ihtilâli-
nin gerçekleşmesinde önemli rolü olmuştur.” (Hanioğlu, 2010: 240-242) 
7 Rodos’ta Apollon Matbaası’nda basılan eser Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Katolo-
ğu’nda ÖZEGE; 13998 numarada kayıtlıdır. 
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33). 1911 yılının yazında İstanbul’a gider. 
Ağabeyi Süleyman Fuad 
Bey’in bayiliğini yaptı-
ğı ve 1901 yılında Babıâ-
li’de faaliyete başlayan 
Tefeyyüz kitaphanesinde 
Ahmet Rasim, Şahabettin 
Süleyman, Baha Tevfik gibi 
dönemin önemli edebiyat-
çıları ile tanışır (İlkul,1962: 
34). 20 gün kaldığı İstan-
bul’dan Rodos’a döndükten 
sonra ağabeyinin çıkardığı 
Afitab adlı gazetede yazma-
ya başlar. (İlkul, 1962: 36). 

İstanbul’u pek beğenen 
Ahmet Kemal ailesini 
İstanbul’da yaşamaya ikna 
eder. Ağabeyi işini İstanbul’a 
taşır. Ahmet Kemal ise henüz 
Meis’tedir. Osmanlı Devleti’nin 
Kuzey Afrika’daki toprakları-
na göz diken İtalyanların 1911 
yılında Trablusgarp’ı işgal etmesi 
ancak Osmanlı Devleti’nin direni-
şi ile karşılaşınca Trablusgarp ve 
Bingazi’ye denizden yapılan askerî 
sevkiyatı engellemek ve Anado-
lu’ya nüfuz edebilmek amacıyla 
1912 yılında Ege Denizi’ndeki adala-
rı işgale başlaması üzerine Ahmet Kemal Meis’ten İzmir’e gider. 
Ahenk gazetesine yaşanılanları, duygu ve düşüncelerini anlattığı 
makaleler verir ve İstanbul’a geçer. Rodos’taki annesi ve ablası da 
onun hemen arkasından Fethiye, oradan da İstanbul’a gelirler. Aile 
İstanbul’da bir araya gelir (İlkul, 1962: 39-40). 

İstanbul’da öncelikle ailesini geçindirebilmek için iş aramaya 
başlar. Maarif Nezareti’ne muallim olabilmek için başvurur; 
nezarette eski Rodos sürgünlerinden Süleyman Sami Bey ile görüşür. 
Süleyman Sami Bey, darülmuallimin mezunu olmadığı için sınava 
girmesi gerektiğini söyler. Bu sınavı kazanan Ahmet Kemal, Türkçe 
ve tarih muallimi olarak Rehber-i İttihad-ı Osmanî mektebinde 
göreve başlar (İlkul; 1999: 54-57). Bir yandan okulda Türklüğün 
menşei ve Türk tarihindeki kahramanlıkları anlatarak öğrencilere 
tarih bilinci kazandırırken diğer yandan da Mektepli gazetesinde 
şiirleri yayınlanır, Afitap adını verdiği “edebî risale” çıkarır. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan ve zamanın önemli kalem-
lerinin yazılarının yayınlandığı Hak gazetesine İsmail Suphi Bey’in 
Köprülüzade Fuat Bey’e gönderdiği bir tavsiye mektubu ile girme-
yi başarır. Bu gazetede çalışırken İttihat ve Terakki’nin üst düzey 
isimlerinden Ziya Gökalp ile tanışır ve çalışkanlığı ile Gökalb’ın 
dikkatini çeker. Gökalp’ın talimatıyla yine İttihat ve Terakki’nin 
çıkardığı Hilâl-i Osmanî gazetesinin yazı işleri müdürü olur. Bu 
gazete o tarihlerde Dâhiliye Nazırı olan Talat Paşa’nın hususi istih-
baratına bağlıdır ve gazetenin idarehanesi siyasî mülteci olan Mısırlı 
gençlerin propaganda yuvasıdır (İlkul, 1999: 58-59). Bu gazetede 
kendisine verilen görevleri hakkıyla yerine getirmek için öğretmen-
lik mesleğinden ayrılan Ahmet Kemal, “hocalık aşkı”nın ağır basması 

neticesinde bir süre sonra mesleğine döner. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bağlı ve 
Türkçü gençler yetiştirmeyi hedefleyen 
Beşiktaş İttihat ve Terakki Mektebi’ne[8] 
Türkçe muallimi olarak atanır; kısa bir 
süre sonra da bu okulda müdür vekili 
olur. Balkan Savaşı’nın yol açtığı acı ve 
sıkıntılar nedeniyle cemiyet bu okulla 
ilgilenemese de, okulun ödeneği 
karşılanamasa da Ahmet Kemal bu 
okulu devam ettirmek için tek başına 
mücadele verir. Ahmet Kemal’in “koyu 
Türkçü”lüğü, verilen her görevi en iyi 
şekilde yerine getirmesi, disiplin-
li çalışması, azmi, mücadeleciliği ve 
cemiyete bağlılığı İttihat ve Terak-
ki yönetiminin dikkatini çeker. Talat 
Paşa’nın güvenini kazanır ve cemiye-
tin pek çok mahrem işi ona havale 
edilir. Cemiyet içinde “Rodoslu” 
olarak bilinmektedir (İlkul, 1999: 
60- 62). Talat Paşa en güvendi-
ği adamlarından olan Rodoslu 
Ahmet Kemal’i okul açmak ve 
İsmail Bey Gaspıralı’nın usul-i 
cedit adı verilen modern eğitim 
anlayışını Türkistan’a ulaştırabil-
mek amacıyla Kaşgar’a gönderir. 

Böylece Ahmet Kemal, Türkistan’da Batılı tarzda 
eğitim veren ilk Türk okulunu açan şahıs olur. Altı sene dört ay 
süren bu eğitim seferi sırasında Çin hükümeti tarafından tehlikeli 
bulunarak Kaşgar’dan sürülen ve Şanghay’a kadar gönderilen Ahmet 
Kemal Felemenk (Hollanda) konsolosunun teşebbüsleri üzerine 
serbest bırakılır. Deniz yoluyla Şanghay’dan Hamburg’a ulaşır. 
Hamburg’tan da Reşit Paşa vapuruna binerek ülkesine kavuşur. 
16 Şubat 1914 tarihinde İstanbul’dan ayrılan Ahmet Kemal sadece 
okul açmakla kalmayıp yüzlerce Türkistanlı gençte Türklük bilin-
ci uyandırmayı başararak, hapisteyken bile yılmayıp mücadelesini 
sürdürüp Yeni Hayat adlı bir gazete çıkarıp arkasında milli varlı-
ğını idrak etmiş geniş bir Türk nüfus bırakarak 18 Haziran 1920 
tarihinde İstanbul’a dönmüştür. 

Ahmet Kemal’in Türkiye’ye döndükten sonraki hayatı hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 1934 yılında yürürlüğe giren 
soyadı kanunu ile İlkul soyadını aldığı, 1939 yılında Türkiye’ye 
gelen “Doğu Türkistan Türklüğünün yılmaz mücahidi” İsa Yusuf 
Alptekin ile görüştüğü, İsa Yusuf Alptekin’in kendisine hizmetle-
rinden ötürü teşekkür ettiği, Ahmet Kemal’in de ona bir kalem 
hediye ederek “Bununla Türkistan’ın istiklalini yaz” dediği bilin-
mektedir (İlkul, 1999: 18). 

22 Mayıs 1966’da vefat etmiştir[9].   

8 Bu okulda daha sonra Çin büyükelçisi olacak Emin Ali Sipahi Bey, Prof. Ragıp Hulusi Bey ve yazar 
Reşat Nuri (Güntekin) de aynı tarihlerde öğretmenlik yapmıştır. 
9 Ahmet Kemal’in eserleri şunlardır: Mufassal Meis Ceziresi Tarihi (1911), Sultan Cem Yâhud Tâli‘siz 
Şehzâde (1912), Mebde-i Ahlak (1912), Milli Kıraat (1915), Öç Duyguları (1915), Vatan Yavrularına 
Ninni (1915), İsporad Adaları ve Tarihçesi (1915), Elifbâ-yı Türkî (1917), Çin Türkistan Hatıraları (1925), 
Şanghay Hatıraları (1939), Türkistan ve Çin Yollarında Unutulmayan Hatıralar (1955), Bir Yetimin 
Hayatı (1962)
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GÖREVLENDİRİLMESİ, YOLCULUK ve KAŞGAR’A VARIŞ

Alçakgönüllülüğü, çalışkanlığı, İttihat ve Terakki’ye bağlılığı, 
Türklük sevdası ile dikkati çeken Ahmet Kemal, Balkan Savaşı 
biter bitmez İstanbul’a gelen Kaşgar eşrafından Ebulhasan Hacı 
Efendi ve beraberindekilere Talat Paşa tarafından rehber tayin edilir; 
onlarla birlikte Edirne’ye gider. Türkistanlı heyete Balkan faciasını 
ve Türklere yapılan mezalimi anlatır; harap edilen köyleri gezdirir, 
anasız-babasız bırakılan çocukların perişanlığını, yaşadıkları acıyı 
gösterir (İlkul, 1999: 63-64). Talat Paşa bu ziyareti özellikle organize 
etmiş ve Türk milletini ortadan kaldırmak isteyen düşmanın Doğu 
veya Batı ayırımı yapmadan fırsat bulduğunda neler yapabileceği-
ni Türkistanlı heyete canlı olarak göstererek Türk birliğinin neden 
önemli olduğunu anlamalarını istemiştir. Maksadına ulaşan Talat 
Paşa’nın bundan sonraki adımı çok daha etkilidir. Türkistan’dan, 
özellikle Doğu Türkistan’dan gelen gençleri himaye eden ve onlar 
vasıtasıyla Türkiye’ye gelen nüfuzlu şahıslarla temas kuran İttihat 
ve Terakki Cemiyeti, Kaşgar’a bir muallim göndermeye karar 
vermiştir. Bu muallim, Rodoslu Ahmet Kemal’dir. Talat Paşa, 
Türklüğün bekası için “uzak diyarlarda, zalim ellerde esir kalmış 
olan kardeşlerle gönül yolları açılmalı ve kuvvetlendirilmelidir” 
diyerek ve Ebulhasan Hacı Efendi’den eşraf ile nüfuzlu şahısla-
rın İttihat ve Terakki temsilcisini koruyacaklarına dair söz alarak 
Ahmet Kemal’i görevlendirdiğini bildirir:

“Aramızdaki yollar ne kadar uzun olursa olsun gönül yolla-
rının yakınlığı bu uzun yolları kısaltacaktır. Size irşat ve tenvir 
hususunda elimizden gelen yardımlarda bulunmayı vadediyorum. 
Elverir ki bizim sizin aranıza göndereceğimiz adamları himaye 
ediniz. Yabancı görmeyiniz. Bir başlangıç olmak üzere size Ahmet 
Kemal Bey’i göndereceğiz. (…) Unutmayınız ki neslimiz ve ırkımız 
yüz milyondur. Gönüllerimizi ümitle dolduran ve nurlandıran bu 
mühim ve azametli kitle bir gün dünyanın bir güneşi olacak ve 
bu güneşin ziyası muhakkak ki karanlıkları boğarak, Türk’ü ve 
Türklüğü nurlandırarak zalim düşmanlar elinden kurtaracaktır.” 
(İlkul, 1999: 64)    

Ahmet Kemal bilgisinin sağlamlığının yanı sıra heyecanla, 
samimiyetle ve gönülden Türk milliyetçisi olduğu için bu göreve 
lâyık bulunmuştur. Talat Paşa, Doğu Türkistan’daki ilk Türk okulla-
rını açmak üzere görevlendirdiği Ahmet Kemal’e de “kanatlanıp 
Türkistan Cennetine uçmak azim ve heyecanı” veren şu cümle-
leri sarf eder: 

“Yolunuz ve gönlünüz açık olsun. Azim, metanet ve cesaret 
daima işinize yarayacak bir silahtır. İcabında ölümü tercih ediniz. 
Fakat mukaddes yoldan dönmeyiniz. Bu gaye ve ideal yolunda ilk 
yürümek şerefi size nasip olduğundan dolayı sevinmeli ve öğünme-
lisin. Bu kardeş diyar yollarını kaplayan dikenlerin yakın zamanda 
temizleneceğini, açılacak geniş ve temiz yollardan serbestçe gidilip 
gelineceğini görmek hepimize nasip olacaktır. Bu öz ata diyarlarını 
kaplayan kara cehalet bulutlarını dağıtmaya çalışmak hepimize 
milli bir borçtur. Bu gaye uğrunda fikirler işleyecek, icap ederse 
silahlar çarpışacak, mutlak bu gönül arzularımızı tecelli ettire-
ceğiz. Bu azimli arzu ve kararlarımızı o esir diyarlarda bulunan 
kardeşlerimize tebşir ediniz. Yürüyeceğin bu yollarda serini ver sırrı-
nı verme, karda gez izini belli etme. İcabında da teessür duyma-
dan ve ah demeden canını ver! Göstereceğin metanet ve cesaret 
geride kalanlara bir misal-i şecaat olsun.” (İlkul, 1989: 65-66) 

Ahmet Kemal, yola çıkmadan önce davanın ve bu dava uğruna 
mücadelenin önemini vurgulayan, mücadele sırasındaki stratejisinin 
nasıl olması gerektiğini izah eden sözleri Ziya Gökalp’tan da duyar:

“Yolun çok tehlikeli gibi görünür. Fakat bu yolun sonunda bilin-
meli ki Cennet vardır. Gaye mukaddestir. (…) Her yerde ve her 
işte nefsine hakim ol. Girdiğin ilin âdetlerine uy. Temiz kalpli, 
yumuşak huylu bir halkın arasında yaşadığın müddetçe dilinde 
dirlik ve temizlik, gönlünde iyilik yer etsin. İyi huylarınla muhit-
te sevgi ve benlik yarat. Sen şimdi bu diyarlara gönül avcılığına 
gidiyorsun. İyi ahlâk, tevazu ve feragat en müessir silahın olacak-
tır. Halkı arzularınıza tabi kılmak için evvela kalpleri kazanmak 
gerektir. Ekeceğin tohumlar canlı ve feyizli mahsuller ve varlıklar 
yetiştirecektir. Tarih bunları toplayacak ve size de saadet ve şeref 
hisseleri ayırarak sahifelerine kaydedecektir.” (İlkul, 1999: 66)    

Bir kültür milliyetçisi olan Ziya Gökalp Ahmet Kemal’in kültür 
milliyetçiliğinin eğitim ve ilim yoluyla gerçekleşebileceğini idrak 
etmesini sağlar. Ziya Gökalp’ın elini öpüp, Divanyolu’ndaki Türk 
Ocağı binasında arkadaşları ile vedalaşan Ahmet Kemal 16 Şubat 
1914 tarihinde Galata rıhtımında Doğu Türkistan’a giden bir hacı 
kafilesine karışarak Odesa adlı Rus vapuruna binip Karadeniz’in 
kuzeybatısında bir liman şehri olan Odesa’ya hareket eder. Yolculuk 
tatsız bir şekilde başlar. Pasaport ve bagaj kontrolü sırasında işinin 
ehli olmadığı gibi tek başına kalabalık bir yolcu topluluğunu kontrol 
etmesi mümkün olmayan lakayt bir memur ile karşılaşır. İkinci 
mevki ve yemekli bilet istediği halde biletçi tarafından son derece 
fahiş bir fiyata yemeksiz bilet kesilir. Üstelik bilet satmakla görevli 
olan memur yaptığı usulsüzlüğü “Siz Müslüman olduğunuz için 
bu tarife ile alakadar değilsiniz” cümlesiyle açıklama küstahlığın-
da bulunur (İlkul, 1999: 69). Vapurun hareketine on dakika kala 
karşılaştığı bu çirkin muamele üzerine Ahmet Kemal rıhtımda-
ki acenteye koşarak gider. Buradaki yetkili vapurda alınan fazla 
parayı iade ederek, tarife üzerinden yemekli bilet kesilmesini sağlar. 
Acentenin vapurdaki memuru bu bileti görünce özrü kabahatin-
den büyük bir şekilde “Ben sizi hacı zannetmiştim” (İlkul, 1999: 
70) açıklamasıyla Rusların Müslüman Türkler söz konusu olunca 
hak-hukuk tanımadıklarını, hakaret ve eziyeti tabii bulduklarını ifşa 
etmiş olur. Odesa’daki Rus gümrüğünde de Müslüman Türklere 
benzer şekilde davranılır. İki yüz Türk hacı pis kokan daracık bir 
yerde bekletilir, Arabistan’dan getirdikleri zemzem suları, hurma-
lar, tespihler, kefenlik bezler geldikleri topraklarda kolera salgı-
nı olduğu iddia edilerek “denize dökeceğiz” tehdidiyle toplanır; 
rüşvet karşılığı iade edilir. Bu hırsız memurlar Ahmet Kemal “şehir 
eşkıyaları” olarak niteler ve kendisi de rüşvet vererek Rus gümrü-
ğünden çıkar. Ahmet Kemal, yolculuğunun henüz başında karşı-
laştığı bu muamelenin çok daha ağırını Türkistan seferi sırasında 
temas ettiği Çinli yetkililerden görecektir.

Ahmet Kemal, Odesa’ya yaptığı gemi yolculuğu sırasında yalnız 
değildir. Ona refakat eden yoldaşları vardır. Ancak tedbir gereği 
gemide ve Odesa’da birbirleriyle temas etmezler. İttihat ve Terakki 
mensubu olan bu yoldaşlardan Kadir Bey aynı zamanda Kaşgar’ın 
kibar ve nüfuzlu bir ailesine mensuptur; Kaşgar’a kadar yirmi sekiz 
gün süren yolculuk sırasında Ahmet Kemal’in yanından ayrılmazlar. 

Ahmet Kemal, iki gece Odesa’da kaldıktan sonra karlı, soğuk, 
dondurucu bir havada trenle viran Rus köylerinden geçerek 
Harkov’a, Harkov’da tren değiştirerek Orenburg-Kabilsay-Taş-
kent’ten geçerek Endican’a ulaşır. Bu tren yolculuğu on bir gün 
sürer. Bundan sonra yola at arabasında ya da at üzerinde devam eder.  

Kaşgar “yıkık duvarlı evleri”, “dökülmüş ve yıkılmış damla-
rı”, “sıvaları düşmüş çıplak surları” ile Ahmet Kemal’i karşılar. 
Ahmet Kemal, Doğu Türkistan’ın merkezi olan Kaşgar’ın coğrafî 
konumu, iklimi, tarihî önemi, Kaşgar’daki sosyal hayat üzerinde 
geniş olarak durur.   DEVAMI 147. SAYIDA

Av. Nadir ÜLKER 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  

      

Kısa adı İstanbul Sözleşmesi olan, 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şidde-
tin Önlenmesi ve Bunlarala Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, İstan-
bul’da 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalan-
mıştır. Toplamı 81maddedir. Giriş kısmın-
da sözleşmenin amacı belirtilmiştir. Özetle; 
‘’Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin 
her türünü kınayarak; Kadınlarla erkekler 
arasındaki eşitliğin gerçekleştirilmesinin 
kadına karşı şiddetin önlenmesine temel bir 
unsur olduğunun bilincinde olarak; Erkek-
lerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı 
ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam 
anlamıyla ilerlemesinin engellenmesine 
yol açtığının bilincinde olarak, gibi sebep-
ler sayılmış ve kadına karşı şiddet ve aile 
içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak 
hedeflenmiştir.

 Sözleşmenin 1. Maddesinde maksatlar 
sıralanmıştır. Özetle;

-Kadınları aile içi şiddet de dahil olmak 
üzere her türlü şiddete karşı korumak;

-Kadınlara kariı her türlü ayrımcılığı 
ortadan kaldırmak,

-Kadınlara karşı şiddet ve aile içi şiddetin 
ortadan kaldırılması için bütüncül bir yakla-
şımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşla-
rın ve kolluk kuvveti birimlerinin birbirle-
riyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına 
destek ve yardım sağlamaktır.

 Sözleşme bugüne kadar literatürde pek 
yer almayan ‘’toplumsal cinsiyet’’ kavramı-
nı getirmiştir. Toplumsal cinsiyet, herhan-
gi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için 
uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlam-
da oluşturulmuş roller, davranışlar ve faali-
yetler ve özellikler olarak belirlenmiştir. 
Misal vermek gerekirse, ebelik, hemşirelik, 
öğretmenlik, gibi mesleklerin kadınlara ait 
olduğunu düşünmek gibi...

 Sözleşmenin 5. maddesinde devletin 
yükümlülükleri düzenlemiştir. Madde-
nin 1. Fırkasında, devletin kadınlaraa karşı 

herhangi bir şiddet eylemine girişilmesini, 
devlet organları, kurumları ve devlet adına 
hareket eden bütün aktörlerle önlemek; 
2. Fıkrasında da; devlet dışı aktörlerce 
gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin önlen-
mesi, soruşturulması, cezalandırılması ve 
bu eylemler nedeniyle tazminat verilmesi 
konusunda azami dikkat ve diğer tedbirle-
ri almaktır. Bu sözleşme de geçen aktör-
ler kavramına katılmıyorum. Sözleşmenin 
yazımında anlam bozukluklarına da katıl-
mam mümkün değildir.

 7. maddede kapsamlı ve koordineli politi-
kalar başlığı altında da, devletin görevinin 
yetkil, kapsamlı ve birbiriyl e koordineli 
politikaları benimseyipgerekli yasal ve diğer 
tedbirleri almak ve mukabelede bulunmak 
olarak belirtilmiştir. 7. Maddenin 3. Fıkrası 
gereğince, yerine göre hükümet kuruluşları, 
ulusal ve bölgesel parlementolar ve yönetim-
le rulusal insan hakları kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları gibi ilgili tüm aktörler 
müdahil olacaktır. Ülkemizde de bu madde 
gereğince Sosyal Güvenlik Çalışma ve Aile 
Bakanlığı, KADEM, barolar ve diğer kadın 
kuruluşları davalarda müdahil olabilmek-
tedir.  9. Maddede devletin görevinin bu 
kuruluşları takdir ve teşvik etmek ve destek-
lemek şeklinde belirtilmiştir.

 12. maddede; Taraflar kültür, töre, din, 
gelenek ve ‘’sözde namus’’ gibi kavramla-
rın bu sözleşme kapsamındaki herhangi 
bir şiddet eylemine gerekçe kullanılma-
masını temin etmek devletin görevi olarak 
belirtilmiştir.

 23. maddede ‘’taraflar mağdurlara ve 
özellikle kadın ve çocuk lara kalacak güven-
li yersağlamak üzere uygun yeterli sayıda 
kolayca erişilebilkir barınaklar oluşturmak 
ve mağdurların yardımına proaktif biçimde 
koşmak üzere gerekli yasal ve diğer tedbir-
leri alacaklardır’’ denilmiştir.

 27. maddesinde de’’şiddet eylemlerinin 
gerçekleşmesine tanık olan veya bu tür 
eylemlerin gerçekleştiğine veya müteakip 
şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğine 
dair makul gerekçeleri olan şahısların bu 
hususu yetkili makamlarca bildirmelerini 
teşvik etmeye yönelik tedbirler almak da 
devletin görevleri arasındadır.

 30. maddede, devletin tazminat mesuli-
yeti düzenlenmektedir. Mağdurun uğradı-

ğı hasar ve zarar sigorta şirketlerince, yasa 
devletin kurumlarınca karşılanmazsa, ciddi 
bedensel yaralanma ve sağlık bozukluğu-
na uğrayanlara devletin tazminat ödemesi 
öngörülmüş, tarafların bu tazminatı makul 
bir süre içinde ödenmesini temin etmesi 
belirtilmiştir.

 32. maddede; zorla evlendilenlere gerek-
siz bir parasal yük ve idari yük getirilmeksi-
zin, zorla gerçekleştirilen evliliklerin geçer-
siz ve hükümsüz kılınabilmesini ve diğer 
tedbirleri almak da devletin görevi arasın-
dadır.

 37. maddede, sözleşmenin tarafı olan 
devkletlerin, bir yetişkini veya çocuğu kasten 
evliliğe zorlamanın cezalandırımasını temin 
etmek üzere yasal ve gerekli tedbirlerin 
alınması görevleri de vardır.

 Günümüzde hukuk ve ceza davaların-
da arabulucuya gitmek ve uzlaşmak gibi 
iki yeni müessese getirilmiştir. İş davaları 
, maddi değeri belli bir rakama kadar olan 
davalar ve belli bir ceza öngörülen davlar için 
öncelikle arabulucuya gitmek mecburiyeti 
vardır. Arabulucuya gidince anlaşmak gibi 
bir mecburiyet yoktur. Ancak arabulucu-
ya başvurulmaksızın dava hakkı da bulun-
maktadır. Sözleşmenin 48. Maddesinde 
bu sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet 
olayı için arabulucuya gitmek ve uzlaştır-
ma da dahil olmak üzere alternatif çözüm-
ler yasaktır.

 Çok önemli bir düzenleme de zamanaşımı 
ile ilgilidir.

 Sözleşmenin 58. Maddesinde zamana-
şımı düzenlenmiştir. Mağdurların şikayet 
süresinin mağdurun reşit olmasından sonra 
etkili bir dava sürecini başlatmaya olanak 
tanıyacak şekilde, yeterli bir süre devam 
etmesinin ve suçun ağırlığıyla orantılı olarak 
sağlamak üzere gereken yasal veya diğer 
tedbirleri almak da devletin görevleri arasın-
da sayılmıştır.

 Bunu anlamı şudur; şiddete uğrayan 
kadınlar ve çocukların velileri, vasileri 
herhangi bir sebeple şikayetçi olmamışlar 
veya olamamışlarsa mağdurlar reşit olduk-
tan sonra bu haklarını kullanabileceklerdir.

 Sözleşmede belirtilen ve reşit olduktan 
sonra geçmesi gereken uygun sürenin ne 
olduğu konusunda açıklık yoktur. Bize göre 

TÜRK-İSLAM TARİHİNDE KADININ YERİ 
ve İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
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bu uygun süre, her kim olursa olsun şiddeti 
uygulayanın mağdur üzerindeki baskısının 
son bulduğu ana babanın veli ve vasinin 
de baskısının da nihayete erdiği tarihten 
sonra çok uzun bir süre de olabilir. ABD’de, 
Kanada’da ve Avrupa ülkelerinde siyasilerin, 
rejisörlerin, menejerlerin suçlarının üzerin-
den onlarca sene geçmiş olmasına rağmen 
süreç işletilmemekte ve bu zanlılar cezalan-
dırılabilmektedir.

 Sözleşmenin 80. maddesinde fesih 
düzenlenmiştir. Sözleşmeyi imzalayan 
devletlerden herhangi biri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliğine yapacağı yazılı başvuru 
ile sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

 Sözleşmenin 78. maddesinde sözleşme-
yi imzalayan devletlere çekincede bulunma 
hakkı da tanınmıştır. Ancak 79. maddeye 
göre çekince sözleşmeyi imzalayan devlet 
açısından beş yıllık bir süre için geçerli 
olacaktır. Türkiye bugüne kadar çekince 
hakkını kullanmamıştır.

 Çekince hakkı kullanılmamış olmasına 
rağmen bugünlerde bazı kuruluşlar, 
siyasiler ve özel kişiler sözleşmenin feshini 
istemektedirler. Buna gerekçe olarakta 
şimdilik sözleşmenin 4. maddesindeki 
cinsel yönelim gösteren kadınların da 
sözleşme kapsamına girmeleridir. Kadının 
cinsel yönelimi ya lezbiyenlik ya da travesti 
şeklinde olmaktadır. Bu iki kavramda islama 
aykırıdır. Ancak bu kadınların şiddet görmesi 
aşağılanması ayrımcılığa maruz bırakılma 
sebebi olmamalıdır. Zira bu eğilimdeki 
insanların da yaşama hakları vardır. Kaldı 
ki islamda hünsa diye bir kavram da 
bulunmaktadır. Hünsa yaradılışı itibariyle 
çift cinsiyet taşıyan ve zaman içinde dişi 
veya erkeklik olarak hangi özelliği üstünlük 
gösteriyorsa ona böre yaşayanlar kişiler 
demektir. Ancak sözleşmenin 4. maddesinin 
3. fıkrasındaki cinsel yönelim tabiri bize 
lezbiyen ve travestiler kastedilmektedir.

 Sözleşmenin cinsi sapıkları da korudu-
ğu iddiası üzerine yöneticilerinden birinin 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı olduğu 
bilinen KADEM uzun bir açıklama ile bu 
iddiaları reddetmiştir.

 Sözleşmenin metnine sadık kalarak yaptı-
ğım bu açıklamalara ilave edeceğim husus 
şudur ki şözleşmede çok uzun cümleler 
olması ve diğer sebeplerle anlamayı zorlaş-
tıracak ifade biçimi kullanılmıştır. Bunlara 
katılmamız mümkün değildir.

 Şimdi de özetle önce islam öncesi 
Türk toplumlarında sonra da Türk İslam 
toplumlarında kadının yerini belirtmeye 
çalışacağız.

 Prof Dr. Mehmet Akif Aydın’ın İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders 
kitabı olarak okutulan, Türk Hukuk Tarihi 

adlı eserinin 2018 tarihli 15. baskısında şöyle 
denilmektedir:

 “Kadının aile içinde seçkin bir yerinin 
olduğu söylenebilir. Orhun kittabelerinde 
hakanın eşinden saygı ile bahsedilmektedir. 
Gerçi bazı araştırmacıların da işaret ettiği 
gibi, kitabelerde bahsedilen hakan ailesidir. 
Ancak bu tür bir aile ve kadım anlayışının 
toplumun diğer tabakalarınada yansımamış 
olduğunu söylemek de mümkün değildir. 
Eski kitabelerin 21 tanesinin dokuzunda ilk 
yer kadına verilmiştir. Yani ilk defa kadın 
anılmıştır.”

 Prof Dr. Halil Cin ve Prof Dr. Ahmet 
Akgündüzün müşterek olarak yazdıkları 
ve Osmanlı Araştırmaları Vakfınca 2011 
yılında yayınlanan Türk Hukuk Tarihi adlı 
eserlerinde de belirtildiği gibi eski Türkler-
de kadınlar hakanda olabiliyorlardı, hakim 
de. Eserin 62. sahifesinde bu husus şöyle 
belirtilmektedir:

 “Luzi isimli bir kadın Doğu Türkistan’da 
hakan olduğunda, Cin-i Güzin isimli bir 
kadın da hakim olur. Bu hakime hikmet ve 
aklım kaideleri esas alacak kanunlsr düzen-
ler ve bunları defter halinde getirir.”

 Eserin 85. sahifesinde de;

“Göktürklerde ailenin mal varlığının 
muhafazası görevi sadece kadınların-
dır. Bu da onları erkeklere üstün kılmış-
tır. Meralarda, av mahallerinde, savaşlarda 
erkek kağanın otağında bile kadın hakimdir.”

 Eserin 92. sahifesindeki tespite göre de, 
Uygurlar’da yabancı elçilerin kabullerinde 
hakan eşleri de hazır bulunmaktadırlar.”

 Kadının evlenirken rızasının alınması 
da gereklidir. Çok önemli bir hususta, hem 
eski Türk toplumlarında hem de müslüman 
olduktan sonraki Türk İslam toplumlarında, 
savaşlarda, kitallarda, kadın ve çocukların 
öldürülmesi kesinlikle yasaktır.

 Türk Diyanet Vakfı Ansiklopedisinin 24. 
cildinde;

 “Eski Türklerde ataerkil aile tipi hakim 
ise de kadın, çağının diğer kavimlerine 
göre daha iyi bir konuma sahiptir. Poliga-
mi olmakla birlikte, monogami yaygın-
dır. Hakan, bilge hatunla birlikte devleti 
yönetirdi. Kadınların kocalarından ayrı mal 
edinme hakları olduğu gibi, sosyal ve dini 
hayatta da önemli bir rol üstlenmişlerdir. 
Dini merasimlere katılırlar hatta başkan-
lık ederlerdi. “ denilmektedir. Bu ansik-
lopediyi hazırlayanlar Prof Dr. Hayrettin 
Karaman, Prof Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof Dr. 
İbrahim Kafi Dönmez ve Prof Dr. Sadret-
tin Gümüştür.

 Bütün bunlardan çıkan sonuç İslami-
yet önceki Türklerde kadının çok önemli 

hatta bazı alanlarda, erkekten de daha üst 
bir konumu olduğudur.

 Türklerin islamiyeti kabul etmelerinden 
sonra, kadının toplumdaki yeri genel anlam-
da islamın müsaade ettiği ölçüdedir. Şunu 
hemen belirtmekte büyük fayda var hristi-
yanlıkta olduğu gibi kadın, Hava anamıza 
nisbet edilerek ilk günahı işleyen ve Hz. 
Adem’i de günaha sürükleyen kişi olarak 
görülmemiştir. Bu sebeple horlanmıştır. 
Diğer semavi dinler tahrif edilmiş halle-
riyle uygulanageldiklerinden bu dinlerde 
kadın günah unsuru kabul edilerek 20.yy’ın 
ortalarına kadar horlanmıştır.

 Peygamberimiz Hz. Muhammed 
zamanında, kadınların Mescid-i Nebevi de 
vakit namazlarını kıldıkları gibi, cuma ve 
bayram namazlarına da iştirak ederlerdi. Hz. 
Ömer devrinde bazı kadınların ziynetlerini 
gösteriş unsuru yaparak ve uygun olmayan 
kıyafetlerle namaza gelmelerinden dolayı 
camilerden uzak tutulmaya başlanılmıştır.

 Eski Türk toplumlarında olduğu gibi 
islamiyette de evliliklerde mal ayrılı-
ğı rejimi asıldır. Erkeğin kazancı kendine 
kadının kazancı da kendisinedir. Erkek evin 
geçimini de sağlamakla yükümlü olduğun-
dan ne kadar varlıklı olursa olsun kadının 
böyle bir mükellefiyeti bulunmadığından, 
kadınlar zamanla çok değişik maksatlı hayır 
vakıfları kurmuşlardır. Kadının haysiyeti 
açısından misal vermek gerekirse; yoksul 
kızları evlendirme vakıfları hizmetçilerin 
kaza ile kırdıkları malzemelerin bedelleri-
ni ödeyecek olan vakıflar bunlar arasında-
dır. Bu vakıflar özellikle de müslüman Türk 
toplumlarında vücut bulmuşlardır. Eski Türk 
toplumlarında olduğu gibi özellikle peygam-
berimiz zamanında, ergen kızlar velileri yani 
anaları babaları kardeşleri tarafından evlen-
meye zorlanamazlardı. Bu konuyla ilgili pek 
çok örnekten birisini belirteceğim.

 Süleybip çok çirkin ve fakir bir gdnçtir. 
Peygamberimiz evlenmesini istediğinde;

-Bu halimle benimle kim evlenir Ya Resul-
lah der.

Peygamberimizde oldukça varlıklı ve 
itibarlı bir ailenin kızına kendisinin de isteği 
ile talip olmasını emir buyurur. Süleybip, 
kızın ana ve babasına bu durumu açıkladı-
ğında, özellikle de anası kesinlikle olama-
yacağını belirtir. Eskiden zengin olanla-
rın evleri bile bir kaç odadan ibarettir. Kız 
bu konuşmaları duyar. Ana ve babasının 
yanına gelerek;

-Resulullah’ın uygun gördüğü bu evlili-
ğe karşı çıkamazsınız, der ve evlenir. Dört 
halife döneminde de buna benzer olaylar 
yaşanmıştır.

 Bu uygulamalara ve örneklere rağmen 

Nisa suresindeki 282. ayette şahitlik 
konusunda bir erkek şahit olması durumun-
da iki de kadın şahidin bulunması lazım 
geldiğinin belirtilmesi, değişik süreçlerde 
kadınların miras hakkının erkek kardeş-
lerinin yarısı oranında alması ileri sürüle-
rek, islamiyetin kadını horladığı ileri sürül-
mektedir.

 Bütün meallerde ve tefsirlerde, bir 
erkekle beraber iki kadın şahidin gerek-
liliği, kadının o günkü şartlarda olayların 
içine tam girememeleri ve unutkanlıkları 
sebebiyle gerçeği tam ifade edemeyebile-
cekleri endişesinden kaynaklanmaktadır.

 Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınla-
nan Kuran-ı Kerim 2. cildinde de; kadının 
dövülmesi gerekiyorsa elle vurulmaması, 
yumuşak bir cisimlevurulması, bedenine 
zarar verilmemesi, yüze vurulmaması şartla-
rına bağlanmıştır. Bu şekilde dövme bile 
son çare olup, kadının çok isyankar olması 
ve kocasının yatağını başkasına çiğnetme-
si durumunda söz konusu olabilir. Sünnet 
uygulamalarına gelince, Hz. Ayşe’den rivayet 
edildiğine göre peygamberimizin en çok 
hizmetinde bulunmuş sahabilerden Hz. 
Enes, Hz. Bilal de aynı hususu tekrarlar.

 Hz. Ayşe, kaybolan gerdanlığını aramak 
için devesinden inip aramaya başladığında 
geri geldiğinde kervanın gitmiş olduğunu 
görür. Kervandan geri kalanları toplamakla 
görevli bir delikanlı ile de kervana yetişir. 
Bu olayın islam tarihindeki adı “İfk Hadise-
si”dir. Bunun üzerine dedikodular başlar. 
Peygamberimiz de bundan rahatsız olarak 
Hz. Ayşe’yi baba evine gönderir. Ancak 
hiçbir şekilde dövmez. Uzunca bir zaman 
sonra inen ayetle Hz. Ayşe’nin masumi-
yeti sabit olunca babasının evine giderek 
Hz. Ayşe’yi getirmek ister. Hz. Ebubekir 
kızına; peygamberimize teşekkür etmesini 
söyler. Hz. Ayşe aynı zamanda dini hüküm-
leri çok iyi bilen bir fakihtir. Teşekkür tekli-
fini reddeder ve;

 “Beni temize çıkaran rabbime şükrede-
rim. Başja kimseye teşekkür edemem der. 
Peygamberimiz de bir kırgınlık göstermez.

 43 yıllık hukukçuyum. Bu sürenin 20 yılı 
fiili hakimlikte, 23 yılıda avukatlıkla geçti. 
Bu süre içerisinde hiç bir kadının;

“Bize niye yarı pay veriliyor.” Diye açılmış 
bir davaya şahit olmadım. Yargıtay içtihat-
larında da böyle bir iddiaya rastlamadım. 
Kadınlar, erkek kardeşlerine, kendilerine ve 
diğer kız kardeşlere, erkek evlatlara verilen 
5-19 misli verildiği için davacı olmaktadırlar.

 Esasen peygamberimizin Veda Hutbesi 
tam bir insan hakları beyannamesi olduğu 
kadar, kadın haklarının ne olduğu da belge-
ler bir hitabedir. 130.000 kişi huzurunda;

“Ey insanlar ve ey ashabım, size kadınlar 
hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. 
Onlar sizin hayat ortağınızdır. Allah’ın 
emaneti olanbu kadınlarla aile yuvası 
kuruyorsunuz. Onların sizin üzerinizde 
hakları ve sizin de onlar üzerinde hakkınız 
mevcuttur. Kadınların haklarını yerine getir-
me hususunda Allah’tan korkunuz. Onların 
hak ve hürriyetlerine tecavüz etmekten 
sakınınız. Zira siz onları, Allah’ın bir emaneti 
olarak aldınız.”

 Bu beyanların üzerine herhangi bir söz 
söylemek aslında gereksizdir. Hz. Öner 
camide, kadınlara verilen mehirin çok 
yüksek olduğunu, erkeklerin bu sebeple 
evlenemediklerini, kendisinin mehiri 40 
dirhemle sınırlandırdığını söyler. Yukarıda 
da belirttik, Hz Ömer zamanında da kadınlar 
camiye gelebiliyorlardı. Kadınlardan birisi 
itiraz ederek, Kuran_ı Kerim’den sureler 
okuyarak mehirin sınırlandırılamayacağını 
peygamberimizin sünnetinde Hz. Ebube-
kir’in uygulamalarında da böyle bir durum 
olmadığını anlatır. Hz. Ömer bir defa daha 
adalet timsali olduğunu gösterir ve Tövbe 
ediyorum rabbim. Herkes Ömer’den daha 
bilgili diyerek kararını geri çeker.

 Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder 
Atatürk, Kurtuluş Savaşımızda kadınların 
ne fedakarlıklar yaptığını, Küre dağlarınd 
akar yağmaya başlayınca, bebeğinin örtüsü-
nü mermisinin üzerine serenler olduğunu 
bildiği için kadınlarımıza, Avrupa ülkele-
rinin hemen hemen bütününden önce 
siyasi haklar tanımıştır. Kadınlarımız 1930 
yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık, 5 
Aralık 1934 yılında da milletvekili seçme 
ve seçilme hakına kavuşmuşlardır. Fransa 
ve İtalya’dan 11, İsviçre’den 36 yıl öncd 
bu hakkı kazanan kadınların, milletvekili 
seçimlerinde 18 milletvekili ile kadın oranı 
dünya sıralamasında 2. bugün ise maalesef 
119. dur. Bütün bunlara rağmen, İstanbul 
Sözleşmesinden niçin vazgeçilmek istenil-
mektedir.

 Bana göre 1. sebep sözleşme gereğince 
Sosyal Güvenlik Çalışma ve Aile Bakanlığı, 
KADEM, Barolar ve diğer kadın kuruluş-
ları kadına karşı şiddet ve ayrımcılık karşı-
sında protesto gösterileri yapabildikleri ve 
bu haklarını da sözleşmeden aldıkları için 
bundan rahatsız olanlar vardır.

2. sebep de sözleşme gereğince, üzerle-
rindeki baskı kalktığı andan itibaren kadın-
lar zorla yapılan evliliklerin geçersizliğini 
isteyeceklerinden, bunun, toplumda kargaşa 
yaratacağı düşünülmektedir.

3. sebep sözleşme gereğince kadınlar 
devletin sağlayacağı evlere yerleştirilebile-
ceklerinden, erkekler ayrımcılık ve darptan 
vazgeçmek yerine sözleşmenin feshini 
istemektedirler.

4. sebep de mağdur kadın ve aile içi şidde-
te maruz kalan diğer bireylerin talepleri 
halinde devlet tazminat yükümlüsü olaca-
ğından, güya devleti düşünüyormuşçasına 
bir tavır takınan erkekler de feshi istemek-
tedirler. Ancak sözleşme feshedilirse bütün 
Avrupa Birliği ülkeleri ve medeni dünya 
karşımıza geçecektir. Bunun da ekonomik 
olmak üzere pek çok sıkıntıları doğacaktır.

 Sözleşmenin 78. maddesinde taraf 
devletlerin çekince koyma hakkı bulun-
maktadır. Sözleşme Mayıs 2011’de imzalan-
mıştır. Cinsel eğilim göstererek lezbiyen 
veya travesti olan kadınların da korunduğu 
iddia ediliyorsa, devlet olarak bugüne kadar 
çekincemizi belirtmemiz gerekirdi.

 Fesih isteğinde bulunulması, bana kanun-
larımızın ve uluslararası sözleşmelerin hazır-
lanmasında hukuki altyapının oluşturulama-
dığık kanaatini uyandırıyor. Zira sözleşme 
hazırlanmadan önce hukukçular, hukuk-
çular da yetmez kadın kuruluşları da bu 
çalışmalara dahil olsalardı, 4. maddenin 3. 
fıkrasındaki cinsel yönelimin açıklaytırılma-
sı istenilir. Gerçekten lezbiyen ve travestiler 
korunmak isteniyorsa buna uygun alterna-
tifler sunulurdu.

 Esasen kadının korunması toplumun 
kendi otokontrolü ile olabilir.

 Mudanya’lı arkadaşım Kaya Hoştaş, 
tam bir entelektüel davranışlar sergileyen 
bir kişidir. Bunun anlattığı hususu kendisi 
de bir yörük olan avukat arkadaşım Hasip 
Öztürk Bursa Barosunun Ocak-Şubat-Mart 
2020 tarihli sayısında “Yörük Kadınının 
Mor Cepkeni Ya Da Mor Abası” başlıklı bir 
yazı ile yatınladı. Kaya Hoştaş’ın dinledik-
lerimle hemen hemen aynı olan bu yazıda 
şöyle deniliyor.

“Yörük kızı evlendirilirken çeyizinie 
mor cepken veya ailenin maddi durumu 
iyi değilse, aba benzeri kumaştan yapılan 
cepken yerine kullanılan mor aba konulur-
muş. Evlenen kadın kocasından aşağılanma, 
hakaret, dar görür veya ihanete uğrarsa mor 
cepkenini ya da mor abasısını alıp görünür 
bir yere otururmuş. 

Köyün hatırı sayılır kadınları mor cepkenli 
kadını dinlerler, haklı olduğunu düşünür-
lerse kadının kocası ile o köyde, kasaba-
da kimse konuşmaz, selam vermez, selamı 
alınmaz, işine yardım edilmez ve başka bir 
kız da verilmezmiş. Erkek mor cepkeni 
çıkarması için karısını ikna edinceye kadar 
da bu dışlanma sürermiş.”

 Hasip bey bu geleneğin yörüklerde binler-
ce yıldır devam eden bir töre olduğunu 
belirtmektedir. 

Bu töre bana Alevi-Bektaşi Türk toplum-
larındaki “düşük” müessesesini hatırlat-
tı. Mor çatının mor rengi, mor cepkenden 
geliyor olsa gerek.
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Bursa Türk Ocağı her yıl ortaöğretim öğrencilerine yönelik 
“Makale Yarışma “ düzenlemektedir. Bu yarışma son birkaç yıldır 
sadece Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerine yönelik olmuştur. 
Amacı “Türk milletine ve Türk kültürüne hizmet” olan derne-
ğimiz, bu yolla Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim görmekte 
olan öğrencilerin çalışmalarına destek olmayı da düşünmüştür. 

2019-2020 Öğretim Yılı makale yaraşmamızın konusu 
“Ölümünün Yüzüncü Yıldönümünde Yazar Ömer Seyfet-
tin’in Herhangi bir Öyküsünü Hikaye Unsurları Açısından 
İnceleme, Yorumlama , Eleştirme ve Makale Formunda 
Düzenleme “ idi. 

Yarışmayı değerlendirecek olan jüri üyelerimiz, katılacak 
öğrencilerin, yüz yıl önce aramızdan ayrılmış olan büyük hikâye-
ci Ömer Seyfettin’i okuyup tanımalarını ve bu konudaki birikim-
lerini herhangi bir öykü ile bağlantılı bir makale formunda 
düzenlemelerini beklemekte idi.     

Üzülerek belirtirsek yarışmamız, tüm dünyayı sarsan korona 
virüs salgınından olumsuz etkilenen faaliyetler arasında yer 
almıştır. Sözgelişi, daha önce 18 Nisan 2020 olarak duyuru-
lan katılma süresi okulların tatil edilmeleri nedeniyle 16 Mayıs 
2020’ye uzatılmıştır. Buna rağmen salgının bir sonucu olarak 
yarışmaya katılan öğrenci sayımız ancak yedide kalmıştır.

Yarışma seçici kurulu, öğrencilerimizin emeklerini karşılıksız 
bırakmama adına eserleri inceleyip değerlendirmiş ve derece-
ye giren eserleri belirleyip Yönetim Kuruluna sunmuştur. Türk 
Ocağı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu da daha önceden duyurul-
duğu gibi, sonuçların bu şekilde ilan edilmesine karar almıştır. 

Sosyal hayatın ve toplantıların kısıtlanması nedeniyle konuy-
la bağlantılı herhangi bir etkinlik düzenlenemeyeceğinden 
ödüller, katılımcılara banka hesabı yoluyla ve kargo aracılı-
ğıyla ulaştırılacaktır. 

ÖLÜMÜNÜN YÜZÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜNDE ÖMER SEYFETTİN
MAKALE YARIŞMASI ve SONUÇLARI

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI1- 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 TARİHİEserler 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat: 
17.00’ye kadar Makale sahibi öğrenciler tarafın-
dan bizzat teslim edilebileceği gibi; Okul Müdür-
lükleri 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 gönderebi-
leceklerdir.

Yarışma Kılavuzlarının okullara gönderilmesi  02 ARALIK 2019 
Eserlerin Bursa Türk Ocağı’na son teslimi 18 NİSAN 2020 Dereceye Giren Eserlerin Belirlenmesi22 NİSAN - 1 MAYIS 2020

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi,  
2019 - 2020  Eğitim-Öğretim yılı faaliyetleri kapsamında  
Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerine yönelik bir makale 

yarışması  düzenlemiştir. Makale konusu: “ÖLÜMÜNUN YÜZÜNCÜ YILINDA YAZAR ÖMER SEYFETTİN’İN HERHANGİ BİR ÖYKÜSÜNÜ HİKAYE UNSURLARI AÇISINDAN İNCELEME, YORUMLAMA, ELEŞTİRME VE MAKALE FORMUNDA DÜZENLEME” dir.

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  KURULUProf. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLUProf. Dr. Hatice ŞAHİN  - Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ Doç. Dr. Kelime ERDAL  - Doç. Dr. Hülya TAŞYARIŞMA TAKVİMİ

*Ödül Töreni tarihi , yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.

Yarışma Sonucu:

YARIŞMACI VE KATILDIĞI LİSE PUANI VE DERECESİ     

SEMANUR GÖNÜL 
BURSA / BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 95 PUAN ( YARIŞMA BİRİNCİSİ)

TUANA TÜTEN 
ESKİŞEHİR / ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 90 PUAN ( YARIŞMA İKİNCİSİ)

DAMLANUR DURAN 
BURSA / BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 85 PUAN (YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ)

SEMANUR GÖNÜL 
BURSA / BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 80PUAN 

FADİME YARDIM 
AYDIN / SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 65 PUAN

NAZLI ZEYNEP FİDAN 
BURSA / BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 60 PUAN

İLKNUR AKSU 
ESKİŞEHİR / CEMAL  MÜMTAZ SOSYAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 55 PUAN

* Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin makaleleri ilerleyen sayılarımızda yayınlanacaktır. 

Atatürk’ün Büyük 
Taarruz’dan önce 
okuduğu roman: 

ÇALIKUŞU
Bugün 1 Ağustos. Türk tarihinde “Zaferler ayı” olarak 

bilinen Ağustos’un ilk günündeyiz. Dolayısıyla bu ayın 
adı zikredildiğinde modern Türk Cumhuriyeti’nin temel-
lerinin atıldığı büyük zafer gelir. Oysa bu yazımızı yazar-
ken bizde uyanan tedai (-çağrışım) bu olaydan ziyade 
üç gündür Türk medyasının bazı köşe yazarlarında dile getirilen 
“devlet adamları roman okur muydu?” sorusu olmuştur. 

İlk yazı 29 Temmuz’da Milliyet’te Çetin Altan’ın Özal’a sorduğu 
suale Özal’ın: “Ben masal okumam.” şeklindeki cevabı oldu. Bir 
gün sonra Radikal’de Murat Belge aynı konuya temas etti. Dünkü 
Sabah’ta ise Emre Aköz şöyle diyor: “Peki Atatürk roman okur 
muydu?” ve yine kendisi cevap veriyor:

“Elbette. Ama onun asıl ilgi alanı siyasi tarihti. Binlerce kitabın 
yer aldığı kütüphanesinde ağırlık, siyasi tarih kitaplarında ve siyasi 
hatıralardaydı. Yani… Atatürk, Cumhuriyet vizyonunu roman okuya-
rak değil, tarih, siyaset, sosyoloji vb. okuyarak ve Batı ülkelerindeki 
gelişmeleri izleyerek oluşturmuştu.”

Sayın Emre Aköz’ün hiçbir kaynak göstermeden ileri sürdüğü 
bu iddiasına biz çok çarpıcı bir örnek verelim. “Atatürk hayatının 
en önemli tarihi rolünü oynamaya hazırlandığı 30 Ağustos günle-
ri yaklaşırken bile gençlik çağlarından beri hep manevra sandı-
ğında sakladığı ÇALIKUŞU romanını okuyordu. Bunu o günler-
de Atatürk’ün her an yanında bulunan tarihin tanığı eski millet-
vekili ve Milliyet gazetesinin sahibi ve başyazarı Mahmut Bey 
günlük anılarında kaydeder. Akşehir’deki Büyük Taarruz kararının 
alındığı binada geçen geceleri günü gününe kaydetmiştir. Orada 
der ki: “Bugün de Akşehir’deyiz. Paşa daireden çıkmadı. Akşama 
kadar ÇALIKUŞU’nu okudu. Çok memnun oldu, takdir etti.” 
(Siirt Mebusu Mahmut Bey’in Günlük Not Defteri: TÜRK’ÜN 
KADERİNİ DEĞİŞTİREN AY, Hayat Tarih Mecmuası, Cilt 2, 
Sayı 7, Ağustos 1966, sh 14.)

Görüldüğü gibi Atatürk edebiyata hayatının bütün safhaların-
da birinci derecede önem vermiştir. Başkumandan seçilip Ankara 
önerinde yöneteceği Sakarya Ordusu’nun başına geçmeye hazır-
landığı gün bile (bir daha Ankara’ya sağ salim dönüp dönmeyece-
ği bile belli olmadığı halde) Ankara’dan ayrılmadan bir MAARİF 
ŞURASI toplanmıştı. ÇALIKUŞU’nu okuduğu günlerde o kadar 
etkilenmiştir ki, Milli Eğitim Camiasında yapacağı reformlara o 

sırada karar vermiştir. Türk tarihinin en büyük dönüm 
noktası olan Sakarya Savaşı devamınca Ankara’da vazıh 
olarak duyulan top sesleri arasında Maarif Şurası devam 
etmiştir. Buradaki Mustafa Kemal Paşanın yaptığı açılış 
konuşması kendisini Türk hisseden her ferdin, Türk mille-

tini yönetmeye talipli olan her devlet adamının ezberlemesi lazım 
gelen bir kitabe mahiyetindedir. Bu uzun hitabeyi de çok yakın 
bir zamanda en büyük ümidimiz olan Türk gençlerinin hafızası-
na tevdi edeceğim. 

GÜNÜN ÖZDEYİŞİ

TÜRK NEDİR?

Türk milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri 
arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlık-
larız. O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise devrim 
hareketleri ve hamleleridir. Bu arslanı tahrik edebilmek… İşte 
bizim için iftihar edilecek rol budur… Bu memleket, dünya-
nın beklemediği, asla umut etmediği bir müstesna varlığın 
yüksek görüntüsüne, yüksek sahne oldu. 

Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik 
tabiatın rüzgarlariyle sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabia-
tın yağmurlarıyla yıkandı; o çocuk tabiatın şimşeklerinden, 
yıldırımlarından, kasırgalarından önce korkar gibi oldu; sonra 
onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı; onların oğlu oldu. 
Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş 
oldu; Türk oldu. Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı 
aydınlatan güneştir… Ben Batı milletlerini tanırım. Fransızla-
rı tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini 
şahsen tanırım ve bu tanışmam da savaş alanlarında olmuş-
tur, ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur. Yemin 
ederek size temin edebilirim ki, bizim milletimizin manevî 
kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir. 

       
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Muhiddin NALBANTOĞLU

Tarihin Işığında / 1 Ağustos 2005 Pazartesi 
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SERTİFİKA

FİRMA ADI
: TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

ADRESİ
: KURTOĞLU MAH. YEŞİL CD. SİTE APT. NO:8 / 1 YILDIRIM / BURSA YILDIRIM / BURSA

VERGİ DAİRESİ
: SETBAŞI

VERGİ NUMARASI : 8760450890

FAALİYET ALANI
: DAĞITIM (KİTAP, MÜZİK VB), SATIŞ, YAYINEVİ

VERİLİŞ NEDENİ - TARİHİ : Yeni Sertifika Başvurusu - 9.7.2020

İş bu sertifika açık unvan ve adresi yazılı olan işyeri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca yukarıda belirlenen 

alan/alanlara ilişkin faaliyet gösterir. Dr. Kamil ÖZER

SERTİFİKA NO
GEÇERLİLİK TARİHİ

Vali a.

47924

9.7.2020 - 9.7.2024
İl Müdürü

Doğrulama Kodu : de8c1bcb-31fb-4343-b2f5-ac6661f3e588

2013 ARALIK 2013 OCAK 2015 NİSAN 2015 ŞUBAT 2016 MART 2016

MART 2016 EKİM 2016 ŞUBAT 2017 MART 2017 MART 2018 KASIM 2017

ŞUBAT 2018 ARALIK 2019 OCAK 2020 OCAK 2020 ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020

MART 2020 AĞUSTOS 2020 AĞUSTOS 2020 EYLÜL 2020

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ
BURSA ŞUBESİ YAYINLARI

YAYINLARIMIZA
DERNEK ADRES 

VE İLETİŞİM 
BİLGİLERİNDEN 

ULAŞABİLİRSİNİZ

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site Apt. No:8/1     Yıldırım / BURSA
Tel: 0224 329 73 23                      Belgegeçer: 0224 329 73 24

www.bursaturkocagi.org.tr 
eposta:bursaturkocagi@gmail.com / hamitsarac@gmail.com
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