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Dünya hızla dönüyor ve Türki-
ye’nin çevresinde dönen olaylar 
her gün çeşitlenerek sürüyor. Bir 
sonraki günü bir önceki günden 
kestirmek bile güçleşti. Fransa’nın 
Türkiye’ye karşı yürüttüğü politi-
kaların altında yattığını düşün-
düğüm nedenler hakkındaki 
bir önceki yazımı bitirdiğimde, 
niyetim bu yazıda yarım kalmış 
olan listeyi tamamlamaktı. Ancak olaylar o 
kadar hızlı gelişti ki, tamamlamanın önemi 
çok geri sıralara düştü.

O yazıyı yazdığım günlerde Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi Uluslararası ilişkiler alanında 
kısa süre de olsa odak noktası olacak gibi 
görünüyordu. Rusya, ABD, Fransa ve doğal 
olarak Yunanistan’dan üst düzey siyasiler; 
Dış İşleri Bakanları, Cumhurbaşkanları vb. 
birbiri ile yarışır gibi Güney Kıbrıs’ı ziyaret 
ediyor ve buradan Türkiye’ye mesajlar ileti-
yorlardı. O kadar ki, eti budu belli Güney 
Kıbrıs Yönetiminin başkanı ‘gerekirse Türki-
ye ile savaşa girmeye hazır oldukları’ anlamı-
na gelen açıklamalar bile yapıyordu. Ben 
doğrusu bu muhteremi Allah’ın şaşırtma-
sını diliyordum. Çünkü sözde yanlarında 
görünen ve kendi çıkarlarının devamı için 
gerçekleştirmeyecekleri vaatlerde bulunan-
ların, gerektiğinde onları yalnız bırakacakla-
rından hiç şüphem yoktu. Türkiye’ye karşı 
yanlış bir hareketin Rumlar için 1974’de 
olandan daha büyük bir felaket ile sonuç-
lanacağı açıktı. Ayrıca Türkiye’nin bugüne 
göre çok daha zayıf olduğu o zamanlarda 
bile sırtlarını dayadıklarını sandıklarının, 
Rumlar ve Yunanlıların yanında bekledikleri 
kadar durmadıkları da ortadaydı. Herhal-
de coğrafi konumlarından dolayı bizim 

batılı dediğimiz ve bu kelimeye 
nedense medeniyet, güç, insan-
lık, adalet vb. anlamlar yükle-
yip adeta kutsallaştırdığımız 
emperyalistlerin, uzun süredir 
karmaşa ve yerel güçlerin  çatışa-
rak/çatıştırılarak oluşturdukla-
rı sorun alanlarından beslenen 
politikalar yürüttükleri bu kadar 
ortadayken, tarihlerinden ders 

almadan onlara güvenip kendileri ve hatta 
ağabeyleri Yunanistan’a göre dev merte-
besindeki bir ülkeye, üstelik haklı değilken 
kafa tutmaya kalkmak, ancak Allah’ın şaşırt-
masıyla mümkün olabilirdi. Bu şaşkınlık 
oldukça geniş bir cephede saha ve masada 
mücadele halinde olduğu şu dönemde bile 
Türkiye için avantaj olabilirdi. 

Beklediğim gibi olmadı. Ama durup 
dururken Türk düşmanlığının kadim aktör-
lerinden bir başkası cami duvarının nerde 
olduğunu hatırlayıp, oraya hiç yapmaması 
gerekeni yapmaya kalktı. Sonucu her kes 
biliyor. Özetini üç harita arasındaki mukaye-
selerde görebilirsiniz.

27 Eylül’de çatışma başlamadan önceki harita.   

HARMANCIK HARMANCIK 
İÇİNDE BİR TAVŞANCIK

Prof. Dr. Selçuk KIRLI

DEVAMI 2’DE

DEVAMI 6’DA

12 Kasım 1913 yılında “...Türklük 
âleminde içtimai inkılap esasları hazırla-
yarak Türklerin milli terbiye, ilmi, iktisadi, 
içtimai seviyelerini geliştirmeye ve onları 
mazisini, ananesini, milletini müdrik 
hale getirmeye çalışmak...” maksadıyla 
kurulan, Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün himayesine aldığı tek Türk 
Ocağı olma gururuna erişmiş olan şubemi-
zin kuruluşunun 107. yılı kutlu olsun.

Kurucular kurulunu rahmetle anıyoruz.

ŞUBEMİZİN KURULUŞUNUN 
107. YILI  KUTLU OLSUN

Her insan, Cenab-ı Allah’ın gücü ve kudre-
ti karşısında gariptir. Bu garipler ölümlüdür 
ve Allah’ın buyruğu ile de sabittir ki; nefisleri 
ölümü tadacaktır.

İşte kainatın sonsuz yaratıcısı Allah karşı-
sında, gariplik kisvesine bürünmüş olan bir 
kamil insanı, Türk Dünyası’nın ak sakalı 
Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı bu dünya-
da kaybettik.

Ölüm, alemler arası yeni bir geçişin adı. 
Turan Hocamızda bu geçişle birlikte sonsuz-
luk alemine göçtü. Bilirsiniz, bazı canlılar için 
ölüm yok olmaktır. Ancak Turan Yazgan gibi 
mümtaz şahsiyetler için ölüm söz konusu 

TURAN YAZGAN 
HOCANIN 

ARDINDAN
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11 Kasım’da Rus Yönetiminin yayınladığı harita.
 

10 Kasım’da Azerbaycan tarafından yayınlanan anlaşma haritası.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan kaynak-
larından elde edilen üç haritanın gözden 
geçirilmesi ile başlangıçta Azerbaycan 
topraklarının %20’sinden fazlasını işgal 
altında tutan Ermenistan’ın kayıpları açık 
olarak görülebilir. 10 Kasım’dan bu yana 
Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Ağdam, Kelbe-
cer ve Laçın’dan da çekildikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, birinci ve üçüncü 
haritalarda koyu mavi ile gösterilmiş ve 
eskiden Azerbaycan’a bağlı otonom bir bölge 
olarak bilinen Dağlık Karabağ’ın, kuzeyde 

Morovdağı ve Sukovuşan ile güneyde Şuşa 
ve çevresinin Azerbaycan ordusu tarafından 

kurtarılmış olmasıyla bütünlüğünü 
kaybettiği, dolayısıyla statüsünün 
tartışmalı hale geldiği de gerçek-
tir. Rus haritasında açık yeşil ile 
işaretlenmiş bölge ise Karabağ-
lı Ermenilerin yaşayacağı bölge 
olarak düşünülmüştür. Anlaş-
mada bu bölgede kalan Ağdere, 
Hankendi, Hocavend ve Hocalı’nın 
statüleri ile ilgili bir madde bulun-
mamaktadır. Daha önce bu bölge-
lerden göçmek zorunda kalanla-
rın geri dönmelerinin önünde bir 
engel olmayacağını umuyorum. 
Eğer öyleyse, problem varsa bile 
zaman içinde çözülür. Yeter ki bu 

alanlar için yeni bir statü tanım-
lanmasın (Bu konu ileriye dönük 
olarak çok dikkat edilmesi gereken 
bir meseledir). 

Böyle bakınca Azerbaycan’ın 
sahada ve masada Türk düşmanla-
rı korosu tarafından hiç beklenme-
yen muhteşem zaferler kazandığı 
görülüyor. Akla takılanlar yok mu? 
Var. Neler var? İlk tedirginlik sebebi, 
Ermenistan ana karası ile Dağlık 
Karabağ’da şimdilik Ermenilerin 
yaşayacağı alanlar olarak tanımla-
nan bölge arasında bağlantı sağla-
yacak 5 km genişliğinde bir korido-

run Laçın ve Şuşa şehirlerinin dışından 
geçmek kaydıyla (bunu sağlamak için yeni 
yol güzergahı konusunda anlaşıldı) Rus Barış 
Gücü askerlerinin kontrolünde açık tutul-
masıdır. Burada rahatlatıcı olan koridorun 
daha önce olduğu gibi Azerbaycan toprağı 
kabul edilmiş olmasıdır. İkinci konu; Sayı, 
donanım ve görevleri tanımlanmış olmasına 
rağmen Laçın koridoru etrafında ve Dağlık 
Karabağ’ın savaş öncesi sınırları içinde ikinci 
haritada kırmızı üçgenler olarak işaretlenmiş 
olan Rus gözlem noktalarının kurulması ve 
belli güzergahlarda bu noktalarda konuş-

lanacak Rus askerlerinin devriye gezecek 
olmasıdır. Bu kaygı açısından biraz rahatla-
tıcı olan ise ateşkesin kontrolünün yapılacağı 
ortak kumanda merkezlerinde Türk ve Rus 
askerlerinin birlikte çalışmalarına yönelik 
mutabakatın sağlanmış olmasıdır. Devri-
yelerde Türk askerinin bulunması bekle-
nildiği gibi Ruslar tarafından istenmemek-
tedir ama uzun vadede buna karşı alınacak 
tedbirler de olacaktır. Rus askerlerinin gerek 
Laçın koridorunda gerek Dağlık Karabağ’da 
kalmaları 5 yıl süreli bir anlaşmaya bağlı-
dır ve Azerbaycan, şartlar uygun olursa bu 
sürenin sonunda anlaşmayı devam ettirme-
me hakkında sahiptir. 

Sonuçta; burada yazdığım, çok uzun yer 
kaplayacağından yazamadığım veya şu anda 
aklıma gelmeyen birçok konuyu gözden 
geçirdiğimde, Azerbaycan-Ermenistan 
çatışmasının veya Azerbaycan Türklerinin 
deyimiyle “Vatan Muharebesinin” sonucun-
da Ermeni destekçisi görünen güçlerin 
beklemediği büyüklükte bir zafer kazanıl-
mıştır. Hayırlı olsun. Bir Türk Milliyetçisi 
olarak olmasını istediğim her şey olmuş 
mudur? Hayır. Ancak şunu unutmamak 
gerekir sıfırdan başlayıp %80’e ulaşmak 
olağanüstü bir başarıdır ve kalan %20 için 
planlar kurmayı da engellemez. Hiçbir savaş 
istenen her şeyin elde edilmesiyle bitme-
miştir ve bu kural kolayca değişmez. 

Olaya bir de Ermenistan ve en güvendiği 
yandaşı açısından bakalım.

Ermenistan;

1. 30 yıla yakın süredir elinde tuttuğu 
ve tüm kaynaklarını sömürdüğü arazi-
nin, özellikle verimli ve doğal kaynak-
lardan zengin çok geniş bir kısmını 
kaybetmiştir. Aslında öyle olmamasına 
rağmen dağlık bölgede ancak Karabağ-
lı Ermenilerin yaşayabileceği dar bir 
arazi ile övünmeye çalışmak durumun-
da kalmıştır.

2. Nereden çıktığını anlamak mümkün 
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olmamakla birlikte Ermeniler için 
tartışma götürmez bir mit olan ‘Yenil-
mez Ermeni Ordusu’ masalı yok olmuş-
tur.

3. Yine nereden çıktığını anlamak 
mümkün olmasa bile yüz yılı aşkın 
süredir Ermenilerin kızıl elması olan 
‘Denizden Denize Büyük Ermenistan’ 
hayali, kadim bir safsata haline gelme-
ye bir adım daha yaklaşmıştır.

4. Onları her şart altında ve her kese karşı 
koruyacak ve karlı çıkmalarını sağla-
mak için dünyayı ayağa kaldıracak güçte 
bir ‘Ermeni Diasporası’ olduğu yalanı 
yerlerde sürünmüştür. Ne en fazla 
güvendikleri Fransızlar ne Ruslar nede 
ABD, çok güçlü ve muktedir olduğu-
nu sandıkları diasporaları tarafından 
harekete geçirilememiştir. Fransızlar 
beklediğimi yapıp orada burada konuş-
mak dışında olayın dışında kalmış, 
Ruslar ancak kendi planlarına uygun 
zaman geldiğinde müdahale etmiş, 
ABD ise kendi seçimi ile uğraşırken 
Ermenilerin beklentilerine tamamen 
kayıtsız kalmıştır.

5. Dağlık Karabağ’da kurulduğunu ilan 
ettikleri ve Ermenistan tarafından bile 
tanınmayan uydurma devlet hayali suya 
düşmüştür.

6. Dünyanın neredeyse genelinde Ermeni-
lerin mazlum halk oldukları, Türkler 
tarafından tarih boyunca ezildikleri ve 
bu yüzden intikam almaya bir dereceye 
kadar hakları oldukları, hatta söyledik-
leri her şeyin doğru olduğu konusun-
da yüz yılı aşkın süredir emek verip 
oluşturdukları algı; savaş sırasında 
yaptıkları rezillikler, işledikleri savaş 
suçları, Azerbaycan’ın yürüttüğü son 
derece etkili kamu diplomasisi, alanda 
gösterdiği şeffaflık ve sosyal medyadaki 
gayretleriyle büyük darbe yemiştir. 

7. Yenilmiş taraf olarak imzaladıkları ve 
muhtemelen ileride anlaşmayla sonuç-
lanacak ateşkes sorasında, Azerbaycan 
tarafından açılacak tazminat davala-
rında ortaya çıkacak tazminat ödeme 
zorunluluğu, bugünden Ermeni siyasi-
ler arasında tartışılmaya başlanmıştır. 
Çünkü Ermenistan’ın bu boyutta bir 
tazminatı ödeyebilmesi imkansızdır ve 
ödeyememesi halinde baş vurabileceği 
bir yol da karşılığında toprak vermektir. 

8. Azerbaycan ve Türk Dünyasının 
kazançlarından bahsederken kasten 
yazmadım ama bana göre Ermenile-

rin en önemli kaybı ve Türk Dünyasının 
en önemli kazançlarından birisi, üçüncü 
haritada beyaz çizgilerle işaretlenmiş 
olan ve Nahcivan ile Azerbaycan ana 
karasını birleştiren koridordur. Bunun 
ne anlama geldiğini ve nereye doğru 
evrileceğini orta-uzun vadede görece-
ğiz. Şimdilik sadece not düşelim. Çünkü 
hayal etmesi de anlatması da çok uzun.

Fransa;

1. Türkiye ile Doğu Akdeniz’in tamamı, 
Libya, Lübnan, Suriye, AB, NATO, daha 
ne kadar sayarsanız sayın düşünebil-
diğiniz her alanda mücadele içinde 
olan ve bir türlü dişini geçiremeyen 
Fransa, kendisi için sözde en önemli 
cephe olarak düşünülebilecek Ermenis-
tan’ın Azerbaycan ile girdiği çatışmada 
neye uğradığını şaşırmıştır. 30 yıldır 
eş başkanı olduğu Minsk grubunun 
sağladığı avantajları da kaybetmiştir. 
Yapabildiği ülkesinde yaşayan Ermeni-
lerden Karabağ’a gitmek isteyenleri 
göndermek ve bir miktar silah sağla-
maktır. Ne sahada ne de masada hiçbir 
şey yapamamıştır. Bundan böyle de 
Ermenilerin Fransa ve şimdiki Lideri 
Macron’a güvenerek hareket etmelerini 
bütün kalbimle diliyorum.

Bu yazdıklarım görünen-bilinen gerçek-
ler. Şerden hayır doğup bir milletin iki devle-
ti arasında zaten var olması gereken ve bir 
ölçüde de var olan ‘birlikte ve tek millet 
olarak hareket etme iradesinin’ çok güçlen-
miş olması ve bunun sahada ve masadaki 
yansımalarının açık olarak görülmüş olması 
da cabası. Darısı aynı milletin diğer devlet-
lerinin başına. 

Ancak unutmayalım ‘SU UYUR 
DÜŞMAN UYUMAZ’.

İlk olarak emperyalistlerin Azerbay-
can konusunda uyandığına işaret eden ve 
bundan sonraki politikalarının nasıl şekil-
leneceğine dair imalar içeren iki cümlesi 
üzerinde duralım.

1. Putin: “Karabağ ve etrafındaki topraklar 
Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır”. 
Putin bu sözleri anlaşma yapıldıktan 
kısa süre sonra Rus Devlet Televizyo-
nunda söyledi. Aslında daha önce de bu 
kadar net ifadelerle olmasa da benzer 
şeyler söylediği oluyordu ama davra-
nışları sözleri ile paralel değildi. Şimdi 
kısmen daha paralel sanki!

2. Macron: “Karabağ BM’in kabullerine 
göre Azerbaycan toprağıdır. Egemen 

devletin izni olmadan bir müdahale 
yapılamaz”. Macron bu sözleri Ermeni 
Gönüllüleri Derneğinde kendisine 
neden Karabağ’a müdahale etmediği 
sorulduğunda söyledi.

Bunları duyduğumda aklıma biraz argo 
ama gençliğimde sık kullandığım bir halk 
deyimi geldi: “Uyan da balığa gidelim”. 
Haydi biraz daha süsleyelim bir İngiliz 
deyiminin Türkçesi: “Akşam yemeğinden 
sonra günaydın”.

İlk anda insan ‘Ayakları suya erdi’ diye 
düşünebilir hatta ‘Zor oyunu bozar’ diye 
böbürlenebilir. Bunlarda sakınca yok, belli 
oranda doğrular üstelik ama uluslararası 
ilişkilerde gevşemeye gelmez çünkü çıkar 
ve çatışma alanları tek ve sınırlı değildir. 

Malum 11-12 Aralık tarihlerinde AB Türki-
ye’ye yapılacak yaptırımların da tartışılacağı 
bir toplantı yapacak ve toplantı öncesinde 
karşılıklı kozlar sahaya sürülmeye başlandı.

1. Cumhurbaşkanı “Türkiye’nin hukuk ve 
ekonomi alanlarında reformlar yapaca-
ğını ilan edip yerinin ve yönünün batı 
olduğunu” teyit etti.

2. İstanbul limanından Libya’ya insani 
yardım götüren yük gemisi Mora 
yarımadası yakınlarında Libya’ya silah 
sevkiyatını kontrol etmek ve önlemek 
amacıyla devreye sokulan İrini projesi 
kapsamında projenin İtalya’da bulunan 
Yunan komutanının emriyle Alman 
savaş gemisi tarafından önlenerek 
arama girişiminde bulunuldu. Hani şair 
demiş ya: “Kimi Hindu, kimi yamyam, 
kimi bilmem ne bela”. Yaptıranların, 
yapanların, yönetenlerin, desteleyen-
lerin isimlerini say say bitmiyor. Proje-
nin ne olduğu da belirsiz ‘Sadece doğu 
Akdeniz’den gidecek silahları önlemek’ 
içinmiş. Kime giden? Kanun dışı güçle-
re. Kim bunlar? BM’nin kabul ettiği 
meşru yönetimin dışındakiler. Türki-
ye’nin bunlarla ilişkisi ne? Yok, olsa 
olsa düşmanlık. Giden yardım kime 
gidiyor? Meşru hükümete. Sakıncası 
ne? Yok. Meşru hükümet dışındakile-
re silahlar nerelerden gidiyor? BAE’den 
Mısır’a oradan kara yoluyla Libya’ya. 
Fransa’dan çeşitli yollarla Libya’ya. 
Rusya’dan Suriye’ye oradan Libya’ya. 
Müdahale var mı? Yok. Neden? İrini 
projesi sadece doğu Akdeniz’deki 
deniz yolunu kapsıyor. Sahi mi neden? 
Bilmem… Libya konusunda bir şey daha 
var. Bilindiği gibi Meşru hükümetin 
başkanı Serraç ile bölücü Hafter arasın-
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da son dönemde varılan anlaşma asıl 
itibariyle Libya’daki yabancı ve meşru 
olmayan güçlerin ülkeyi terk etmesini 
söylüyor. Kim bunlar? Meşru Hüküme-
tin daveti ile (aynı Rusların Suriye’de 
ki durumları gibi) Libya’da bulunan 
yegâne yabancı güç olan Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin dışında olanlar. Ne 
oldu? Masada istediğiniz olmayınca, 
hatta Libya’da da açıkta kalınca telaşa 
mı kapıldınız? Yapılan müdahale yasa 
dışı ve bunu hiçbir platformda savunma 
şansınız yok. Şimdi Devletler kalabalı-
ğı içinde suçu birbirinize atarak sulan-
dırmaya çalışın. Nasılsa size inanmak 
isteyen inanacak, söylediklerinizin 
doğru olması şart değil ki!  

3. 25.11.2020’de Fransız parlamentosu 
daha önceden Karabağ’da daha geniş 
sınırlar içinde ilan edilen ve o zaman 
Fransa tarafından tanınmayan uydur-
ma cumhuriyeti tanıması için Devlet 
Başkanlığına tavsiyede bulunma kararı 
aldı. Parlamento binasını Şuşa ’ya 
yapmışlardı, yıkıldı. Ermenistan bile 
hala tanımaya cesaret edemedi. Daha 
önceki sınırlar çoktan geçildi. Ruslar 
engel olmadı ve toprakların Azerbay-
can’a ait olduğunu vurgulamaya devam 
etti. ABD’den ses yok. Hangi cumhu-
riyet? Bilmem… Fransızlara ne oluyor? 
Bilmem…

4. Say say bitmez dedim ya. Avrupa 
Parlamentosu (AP) Türkiye’ye ‘Doğu 
Akdeniz’de faaliyetlerini durdurma-
sı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin egemenlik alnında bulunan 
Maraş’ın açılmaması, Kıbrıs’ta federal 
çözüm yolunda çalışması ve demok-
ratik reformlar yapması’ çağrısın-
da bulundu. “Kel başa şimşir tarak”. 
Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin arazisi. Varsa derdiniz bir zahmet 
tanıyıp onlara anlatın. Kıbrıs’ta iki taraf-
lı federal devlet çözümü Annan Planı 
çerçevesinde hatta çok daha öncesinde 
Türkiye ve Kıbrıs Türkleri tarafından 
kabul edildi ve desteklendi. Çok şükür 
kabul etmeyen Rumlar. Onları anlaş-
malara aykırı olarak AB’ye üye yapan 
da sizsiniz. Kime tavsiyede bulunuyor-
sunuz? Bu saatten sonra ne Türkiye ne 
de KKTC federal çözümü tartışmaz ve 
bu gerçek uluslararası platformlarda 
defalarca gündeme getirildi. Anlamaz-
dan mı geliyorsunuz? 

5. Yunan uçakları NATO görevi yapan 
Türk uçaklarını taciz edip cevapları-

nı aldılar. Ne de olsa ağalara bir piyon 
lazım Yunanlıdan uygun piyonu nerede 
bulacaksın?

6. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, BAE, 
Mısır Akdeniz’de ortak tatbikat düzen-
ledi. Sevsinler BAE’yi kendini Akdenizli 
zannediyor herhalde. “Fazla para adamı 
bozar” deriz, demek devletleri de şaşır-
tıyormuş.

7. Son olarak İtalyan ve Fransız dış 
işleri bakanları yaptıkları açıklama ile 
sanki ortada hiçbir çatışma ve Türkiye 
tarafından görülmesi gereken hiçbir 
şey yokmuş gibi AB’nin Türkiye ile iyi 
ilişkiler geliştirmesinin önemli olduğu-
nu deklare ettiler.  

Son dönemdeki gelişmeler hakkında 
hatırlayıp alt alta sıraladığım maddelerde 
devletlerin davranışları açısından bilerek 
veya bilmeyerek, isteyerek veya zorda 
kalarak takınılmış birçok çelişkili tavır 
olduğu dikkatinizi çekmiştir. Anlatmaya 
çalıştığım da bu zaten.

En çok dikkat çekenlerden biri Türki-
ye’nin kendisine karşı tavırlarla ortaya 
koyulmak istenen, hatta zaman zaman 
açıkça belirtilen: “Sen bizden değilsin, AB 
içinde yerin yok, hatta NATO’da bulunman 
da doğru değil, ancak söz dinleyip çıkarla-
rımız yolunda hizmetimizde olursan sana 
bir süre daha tahammül ederiz ama bu 
da görünüşte olur vb.” şeklindeki gerçe-
ği bir türlü idrak etmek istemediğidir. Bu 
karşın batılı denilenler de: “Bundan böyle 
Türkiye’ye eski davranışları ve tehditleri 
ile bir şeyler yaptırmanın kolay olmayaca-
ğını, bildikleri eski dünya parametrelerin 
değişmekte olduğunu, bölgesel ittifakların 
küresel taktiklerin kolay sonuçlar almasını 
giderek daha fazla engellemeye başladığı 
ve Türkiye’nin birçok yönden bölgesel iş 
birliklerini genişletme potansiyeli en yüksek 
ülkelerden biri olduğunu” bir türlü içlerine 
sindirmemektedirler. 

Ne diyelim: “Anlayana sivri sinek saz, 
anlamayana davul zurna az”.

Konunun bu bölümüne: “Su uyur, düşman 
uyumaz” diye girmiştim, “Hazır ol harbe 
ister isen sulh-u salah” diye devam edeyim. 
Bu herkesin bildiği bir gerçek. Neden? 
Bilmem ama bildiğim bir şey var ki tarih 
boyunca insan olmak, millet olmak, dünya-
da yaşamak belli kurallara tabi olmuş ve 
bu kurallardan bir kısmı bana bebekliği-
mizde büyüklerimizin bizimle oynadığı 
bir oyunu hatırlatıyor. Hani anneanneler, 
anneler, deleler vb. torunlarını, çocukla-

rını kucaklarına alıp işaret parmaklarıyla 
küçücük avuçlarının içinde halkalar çizerek 
“Harmancık harmancık, içinde bir tavşan-
cık” diye başlarlar. Maksat bebeğin avucu-
nu hafif gıdıklayıp gülmesini sağlamaktır. 
Sonra tek tek bebeğin parmaklarını tutarak 
devam ederler;

Baş parmak: Bu tutmuş

İşaret parmağı: Bu vurmuş

Orta parmak: Bu pişirmiş

Yüzük parmağı: Bu yemiş

Küçük parmak: Bu da okuldan gelmiş. 
Hani bana hani bana demiş. Sonra bebek 
iyice gıdıklanıp gülünür.

Şimdi şöyle bir düşünelim bir tane tavşan 
var ve aslında oldukça vahşi bir hayvan 
olmasına rağmen hayalimizde beyaz, tatlı, 
lezzetli ve ürkek bir hayvan. Etrafında beş 
kişi tutan, vuran, pişiren, yiyen ve bana da 
kaldı mı diye merak eden. Aslında çeşit-
li görevleri paylaşarak tavşanı parçalayıp 
yiyenler. Bu adeta bize bebekliğimizden beri 
yaşatılan bir sahne ve öğretilen bir kural. 

Karabağ meselesine dönelim. İlk Karabağ 
savaşında Azerbaycan’ı kim tuttu Rusya, 
Fransa; Kim vurdu Ermenistan, Kim pişirdi; 
Rusya, Fransa, Ermenistan, İran; Kim yedi: 
Rusya, Fransa, Ermenistan; Kim hani bana 
hani bana dedi İran.

Türkiye’nin son dönemdeki durumu-
na uyarlamaya çalışalım. Kim tutacak AB 
(Özellikle Fransa, Almanya), ABD, Rusya; 
Kim vuracak Yunanistan (Güney Kıbrıs ve 
BAE’de talip); Kim pişirecek hep beraber. 
Kim yiyecek AB, Rusya, Yunanistan, ABD; 
Kim hani bana hani bana diyecek BAE, 
Mısır. Bu benim senaryom sizde gelişme-
leri gözden geçirerek kendi senaryolarınızı 
kurabilirsiniz. 

O halde asıl olan tavşan olmamak. En 
azında sevimli, sakin, uysal, ürkek bilinen 
tavşan olmamak. Azerbaycan tavşanın 
niteliklerinin değişmesini sağlamak için 30 
yıl harcadı. Türkiye Osmanlı’yı yiyenlere 
toparlanacak zamanı olmamasına rağmen 
tavşan olmadığını gösterdi. Bugün de bizi 
tavşan yapıp yiyerek birbirlerini gıdıkla-
yıp gülme merakında olanların “Su uyusa 
da uyumayacaklarını” unutmadan tavşan 
olmamanın gereklerini yapma zamanıdır. 
Bu sözüm tüm Türk dünyasına. Becerirsek 
“Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur” 
sözüne inanılmasını da sağlamış oluruz.

Saygılarımla
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Prof. Dr. Kelime ERDAL Doç. Dr. Minara ALİYEVA CINAR

HARS HEYETİ ÜYEMİZ, BURSA 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL 
BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 
ÖĞRETİM ÜYESİ SAYIN KELİME 
ERDAL PROFESÖR UNVANINI 
ALMIŞTIR. KENDİLERİNİ KUTLAR, 
YENİ UNVANLARININ NİCE 
GÜZEL ÇALIŞMALARA VESİLE 
OLMASINI DİLERİZ.    

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ 
BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

HARS HEYETİ ÜYEMİZ, BURSA 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL 
BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM 
DALI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYIN 
MİNARA  ALİYEVA ÇINAR DOÇENT 
UNVANINI ALMIŞTIR. KENDİLE-
RİNİ KUTLAR, YENİ UNVANLARI-
NIN NİCE GÜZEL ÇALIŞMALARA 
VESİLE OLMASINI DİLERİZ.    

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ 
BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı 8 Kasım Pazar günü sosyal medya 
hesaplarımız üzerinden canlı yayına 
bağlanarak “Azerbaycan’daki Güncel 
Gelişmeler” konulu söyleşisini gerçek-
leştirdi.

Programın tarihinin, Şuşa’nın 
Ermenistan işgalinden kurtulduğu 
güne denk gelmesi sebebiyle Şube 
başkanımız bugünü bir bayram olarak 
niteledi ve konuşmasına tüm Türk 
Dünyasının bayramını kutlayarak 
başladı. Ardından Şuşa’nın Karabağ 
için, Karabağ’ın da Azerbaycan ve tüm 
Türk Dünyası için ne denli önemli 
olduğundan bahsetti. Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı Karabağ meselesinin, Rusların 
Kafkasya bölgesinde ileriye dönük 
gerçekleştirmek istedikleri stratejile-
rin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kırlı, son günlerde sıcak gelişmele-
rin yaşandığı bölgelerin coğrafi özellik-
leri ve bu bölgelerin nüfus yoğunluk-
ları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.  
Azerbaycan’ın bu süreçte izlediği 
politikayı derinlemesine irdeleyen 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Azerbaycan’ın 
son yıllarda eğitimde, sosyal hizmet-
lerde ve ordunun oluşturulma sürecin-
de gerçekleştirdiği atılım ve hamlele-
rin, alınan galibiyetlerin ana nedeni 
olduğunu vurguladı.

KUTLAMA KUTLAMA

Bursa Türk Ocağı olarak Kültür-Sanat, 
Edebiyat, Tarih ve Filoloji alanlarında yayın-
ladığımız birbirinden değerli 21 eserimi-
zi sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
gerçekleştirdiğimiz “Kitap Çekilişi” etkinliği 
ile takipçilerimize hediye ediyoruz.

29 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz ilk çekili-
şimizde “Muhammed Hüseyin Şehriyar” 
konulu uluslararası sempozyum kitabımızı 
Kerem Furkan Barış (İzmir), Selin Altuntaş 
(Denizli), Semanur Gönül (Bursa) ve Tuğba 
Turan’a (Mardin) hediye etmiştik. 

İkinci çekilişimizi ise Doç. Dr. Celil 
Bozkurt’un “Bursa Türk Ocağı” kitabı 
ile Bursa Türk Ocağı’nın kuruluşunun 
107. Yıl dönümünde,12 Kasım Perşembe 
günü gerçekleştirdik. İkinci çekilişimiz-
de ise kitaplarımızı Alper Çakıcı (Kocaeli), 
Özgün Ümit Sungur (Bursa), Sultan Dağde-
len (Gümüşhane), Türkan Cavlak’a (Hatay) 
hediye ettik.

Ülkemizin dört bir yanından çekilişleri-
mize katılan değerli takipçilerimize ilgileri 
için teşekkür ederiz.

KİTAP ÇEKİLİŞLERİ

ŞUBE BAŞKANIMIZ 
PROF. DR. 

SELÇUK KIRLI, 
AZERBAYCAN’DAKİ 

GÜNCEL GELİŞMELERİ 
DEĞERLENDİRDİ
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Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı Türk Ocakları Genel 
Merkezi tarafından tertiplenen bölge toplantısında şubemizin 
faaliyet raporunu sundu.

Türk Ocakları şubelerinin bölgeler özelinde her yıl belirlenen 
illerde gerçekleştirdiği bölge toplantılarının ilki, şubemizin de 
katılımı ile 18 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Salgın sebebiyle dijital 
ortamda gerçekleşecek olan toplantıların birincisine yaklaşık 20 
şube katılım sağladı. Toplantının açış konuşmalarını Türk Ocakları 
Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz yaptı. Prof. Dr. Mehmet Öz 
katılımcıları selamlayarak Azerbaycan’nın 18 Ekim bağımsızlık 
gününü kutladı. Azerbaycan’da yaşanan güncel gelişmelere değinen 
Öz, Karabağ’da şehit olan soydaşlarımızı andı.

Konuşmalarını Türk Ocakları’nın mevcut yapısı ve misyonu 
üzerine sürdüren Prof. Dr. Mehmet Öz, yurtdışından şubelerin 
açılması hususunda çok fazla talep olduğunu, bu talepleri değerlen-
dirdiklerini, Türk Ocaklarının Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Ortado-
ğu ve Avrupa’da olmak üzere Türk’ün bulunduğu her coğrafya-
da faaliyet göstermesi gerektiğini ifade ederek “Hedeflerimiz ve 

ülkümüz büyüktür bu minvalde büyük işler yapmak için küçük ve 
basit görünen işleri en doğru ve sağlam şekilde yapmalıyız. ”dedi. 

Salgının küresel etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Öz, 
ülkemizin ve dünyanın ekonomik, siyasi, toplumsal ve psikolojik 
olarak salgından önemli ölçüde etkilendiğini, artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağını, dolayısıyla Türkiye’nin uluslararası arena-
da kozlarını iyi kullanması gerektiğinin ifade etti.

“Bu topraklar bizim için azizdir, tüm Türk Dünyası azizdir. Türklü-
ğün bekası için bu topraklarda güçlü kalmak zorundayız.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı. Toplantı şube başkanlarının konuşmaları ile 
devam etti. Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz konuşmalarını 
yapmak üzere ilk sözü şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı’ya 
verdi.

Konuşmasına genel başkan ve katılımcıları selamlayarak ve 
Azerbaycan’daki gelişmelere ve zafer dilekleriyle başlayan Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı, bir hekim olarak Covid19 salgını üzerine değer-
lendirmelerde bulundu. Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesinin 
virüs sürecinde yaptığı etkinliklerden, Bursa Uludağ Üniversite-
sinde okuyan öğrencilere Ocak tarafından sağlanan burs imkanın-
dan, online konferanslardan ve yeni basılan kitaplarından bahseden 
Selçuk Kırlı, son çıkan kitapların; İsmail Bey Gaspıralı’nın Fikir 
Dünyası, Yavrutürk’e Ziya Gökalp’ten Seçmeler ve Hatipoğlu’nun 
Ferah-name adlı eserinin değerini ve basılım sürecini anlattı. Yapıl-
ması hedeflenen programlarına da değinerek konuşmasını bitiren 
Kırlı, toplantının sonunda genel başkan ve toplantıya katılım sağla-
yan şube başkanları ile seslendirilen Çırpınırdı Karadeniz marşına 
eşlik edip, toplantı sonlandırıldı.

ŞUBE BAŞKANIMIZ PROF. DR. SELÇUK KIRLI 
BÖLGE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADI

TURAN YAZGAN HOCANIN ARDINDAN
değildir. Onlar her iki cihanda ebediyen var 
olacaktır.

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı gibi abide bir 
müesseseyi kuran ve bu günlere getiren Prof. 
Dr. Turan Yazgan; yurtiçi ve yurtdışında binlerce 
Türk çocuğunun iyi bir eğitim yapmasına vesile 
oldu. Ayrıca Türk Milletine yaptığı hizmetle-
rin, ne kadar büyük olduğu izahtan varestedir.

Onun kişisel varlığının en önemli ayırıcı 
vasfı, bir Türk olarak dünyaya gelmesinde ve 
yaşamasında yatar. Türk’ün ebediyen var olması-
nı içeren “Türklük Ülküsü”ne hayatı boyunca 
sadık kalarak ömrünü tamamladı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Türk 
Dünyası Çocuk Günleri”nin sonuncusunda, 
bozulan sağlığına rağmen, dakikalarca ayakta 
ve dimdik Türk Dünyası’nın dört bir yanından 
gelen Türk Çocuklarına hitabındaki inancı ve 
kararlılığı, ömrüm boyunca unutmayacağım. 

Onun canını bile hiçe sayan bu davranışları, 
Türk Milletine bağlılığından geliyordu.

Hastalığı nedeniyle son zamanlarda televiz-
yonlara çıkmıyordu. Yanılmıyorsam en uzun 

süreli son programını, Bengütürk TV’de “Türk 
Dünyası Sohbetleri” programında benimle 
yapmıştı. 

Evinden almış ve evine  bırakmıştım. Çok 
hastaydı. Buna rağmen bizi kırmamış, televiz-
yona gelmişti. 

Bizi kırmamasının nedenini sonra anladım. 
Türk Milletine mensubiyet noktasında aramızda 
ruh kardeşliği ve yol arkadaşlığı vardı. 

Turan Hoca, bilgeliği ile bunu hissetmiş, bizi 
yalnız bırakmamış ve rahatsızlığına rağmen 
programımızı onurlandırmıştı. Bu da benim 
yaşam boyu unutamayacağım bir hatıram oldu.

Türk’ü hissetmek ve anlamak için; Turan 
Hoca’nın konuşmalarını dinlemek kafiydi. Onun 
her konuşmasından sonra Türklük adına iman 
tazelememek imkansızdı.

Ancak hoca, hamaset üzerine Türklük yapan 
bir insan değildi. Her şeyin akıldan ve ilimden 
geçtiğini biliyor ve bu yollardan geçip gelecek 
Türk çocuklarının yeniden cihana hakim olacak-
larını söylüyordu.

Onun için Türk Dünya-
sı’nı birleştirici ve geliş-
tirici lise ve üniversiteler 
kurdu, Türk Çocuklarını 
her yıl İstanbul’da topladı, yayınlar neşretti, Türk 
kültür ve sanatına hizmet etti. Bu gün arkasın-
da binlerce Turan Yazgan bıraktı dersek, inanın 
abartmış olmayız.

O; Türk Milletinin birliğine ve Türk Dünya-
sı’nın gücüne inanıyordu. Bana göre haksızda 
değildi. Şimdi her fani gibi ölümü tattı. Ancak 
bizler için o ölmedi. Aklımızda fikirleri ve kalbi-
mizde sevgisi hiç sönmeyecek.

“Büyük Türk” rahat uyu, senden aldığımız 
emaneti taşıyacak, gelecekte dünya hakimiyeti-
ni kurmayı başaracak olan Türk çocuklarına bu 
emaneti sağlam bir şekilde bırakacağız. Allah’ın 
sonsuz rahmeti  üzerine olsun... Türk Milletinin 
başı sağ olsun.

"Bu yazı 22 Kasım 2012'de yazıldı ve halen 
ilk günkü gibi taze... Çünkü Turan Yazgan fikir-
leri ile yaşıyor!"

Özcan PEHLIVANOĞLU
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Salona eli bağlı üç kişi getirildi, sanık 
sırasına oturtuldular.

Mahkeme başkanı Saruhan Mebusu 
Mustafa Necati, sanıklardan en yaşlısına, 
ihtiyar köylüye sordu.

- Baba adın ne?

Dinleyicilerde bir ferahlama görüldü.

Demek bu ihtiyarın suçu ötekilerden daha 
hafifti. Bu yüzden ilk yargılanıyordu.

İhtiyar ayağa kalktı.

- Hüsnü

Baba adı ?

- Ramazan

Nerelisin ?

- İnebolu’nun Çatal bucağından.

Baba, sen askerden kaçan oğlunu evinde 
saklamış, bir asker kaçağına yataklık etmiş-
sin!

- Tövbe de Reis bey !

- Ben tövbe dedim, sen ne dersin ?

İhtiyar köylü başkanın üstelemesinden 
sıkılmıştı. Elini koynuna sokup yıpranmış, 
buruşuk iki tomar kağıt çıkardı kürsüye 
doğru salladı;

- Reis Bey, Reis Bey! Şu kafa kağıtları-
nın içini okusan bana dediğinden utanırsın!

Neden ?

- Bu kağıtlar Balkan Harbi'nde ve Çanak-
kale'de şehit düşen oğullarımın nüfus kağıt-
larıdır. İki arslanını millet için şehit veren 
baba, üçüncü oğlunu bu ölüm - dirim 
savaşında bir kahbe gibi gizlemez Reis Bey!

Salonda çıt yoktu. Mahkeme üyeleri 
birbirlerinin yüzüne baktılar. 

Şaşkındılar. İhtiyar birden yamalı minta-
nını yırttı. Çıplak, ak kıllı göğsü dışarı fırladı.

- Hele gel Reis Bey, yakın gel de şu kalbu-
ra dönmüş göğsüme bak!

Bu gördüğün yaraları Makedonya'da 
Bulgar Çeteleri ile döğüşürken aldım.

Sekiz yıl askerliğim var benim. Kurşun 
yarasına yara demem. Şehit arslanlarımın 

yarasıdır bağrımı delen.

Benim oğlum askerden kaçsa bile ben 
saklamam. Bunu böyle bil !

Mustafa Necati Bey sıkıntısını gizleye-
meyerek sordu;

Peki baba, oğlunu en son ne zaman, 
nerede gördün ?

- En son ilk kar düştüğünde gördüm. 
Aha şurada, Kastamonu askerlik şubesi-
nin önünde. Ankaraya selametlerken...

Sonra hiç haber almadın mı?"

İhtiyar duraladı.

Bu soruyu beklemediği belliydi. Kuşkulu 
gözlerle dinleyicilerden yana baktı.

Orada birilerinden, birilerinin bir şeyler 
söylemesinden korkuyordu sanki.

Kararsızdı.

Bir süre sağına soluna baktı.

Sonra tükenmiş bir sesle başkana döndü;

- Diyecem diyecem, emme o itin ipini 
de ben çekecem!

Başkan gün görmüş geçirmiş bir tavır-
la sordu:

Anlat bakalım baba!

- Askerin bazısı Halifeci'lere kandırılmış, 
başıbozuk olmuş dediler. Askerden kaçanları 

ortalıkta görmüyorduk, emme kulağımıza 
geliyordu. Kaçaklar, yakalanırım korku-
suna evine ocağına gelmezmiş. Kimi dağa 
çıkıp eşkiyalık edermiş. Kimi de bir kıyıya 
siner mektup yazıp evden para istermiş. Bir 
ay önce bana da bir mektup geldi. Muhtar 
getirdi. Hah dedim, oğlan askerden kaçtı 
para ister. Benim okumam yazmam yok. 
Utancımdan kimseye okutamadım. Muhtar, 
her önüne gelene demiş bana mektup geldi-
ğini. Ele güne bakamaz oldum. Dünyaya 
kahrettim eve kapandım.

İhtiyar eğildi, bağlı elleriyle yün çorabı-
nın arasından katlanmış bir kağıt çıkardı.

- Aha mektup bu! Alın okuyun.

Nerdeyim diyorsa gidin yakalayın.

Asarken de ipini bana çektirin!

Mahkeme başkanı Mustafa Necati kağıdı 
açtı, okudu.

Birden yerinden fırladı, ağlayarak kürsü-
den indi. İhtiyarın önüne  geldi.

Boğuk sesiyle hıçkırdı;

- Baba bizi bağışla. Küçük oğlun da 
İnönü'de şehit düşmüş. Sana gelen mektup 
askerlik şubesinin şehitlik ilmuhaberiymiş.

İhtiyar, elini öpmek isteyen Mustafa 
Necati Bey'i  durdurdu:

- VATAN SAĞ OLSUN!..

- SİZ, ASLANLARIM SAĞ OLUN!..

İhtiyar sessizce ağlamaya başladı.

Çıplak ak kıllı göğsü körük gibi inip kalkı-
yor, kırışık yanaklarından süzülen gözyaşları 
sakallarının içinde kayboluyordu.

Vatan hainliği suçlamasından kurtuldu-
ğuna mı ağlıyordu, son oğlunu da yitirdi-
ğine mi?

Kimse anlayamadı...

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanla-
rını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum...

(Kaynak: Emin Türkay Öztürk,
Çatalzeytin Mektubu Yerel Gazetesi İmtiyaz Sahibi.)

VATAN SAĞ OLSUN
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AHMET KEMAL’İN  
DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TESPİTLERİ  

I- İSLÂM DİNİNİN TAHRİF EDİLMESİ

Ahmet Kemal gittiği topraklarda İslâmiyet’in özünden uzaklaşmış 
bir kitle ile karşılaşır. Dini kendi çıkarları doğrultusunda yorum-
layan din adamları, dine verdikleri zararı düşünmeden sadece 
kendi dünyevî arzularının peşinde bir yaşam oluşturmuşlar; halkın 
cehaleti, din hakkında sağlam bilgilerinin olmaması ve batıl inanç-
lar içine hapsedilmiş olması da onların işlerini kolaylaştırmıştır[1]. 

“Ben otuz yaşındayım, seksen iki kadın aldım, bıraktım” (İlkul, 
1999: 91) diyen Kaşgarlı kâtip Muhtar Efendi adlı bir gencin sözle-
ri Ahmet Kemal’in dikkatini evlilik ve bu bağlamda Türkistan’daki 
kadınların aile ve toplum hayatındaki yerine çeker. Erkeğin diledi-
ği sayıda nikâh kıydırabildiğini, aynı rahatlıkla sebep gösterme-
den boşanabildiğini öğrenir. Bu tasarrufu din âlimlerinin izniyle 
ve ayet-i kerimeleri kendilerine göre yorumlayarak yaptıklarını 
duyunca İslâm dininin aslından uzaklaştırılması ve bu esnada da 
din ile birlikte kadının da zarar görmesi Ahmet Kemal’i çok üzer. 
Bu topraklarda cehalet ve hurafelere karşı büyük bir savaş verece-
ğini Kaşgar’daki ikinci gecesinde anlar. 

Mezarlardan, türbelerden medet umulduğunu ve bu durumun 
yaygın olduğunu görmek Ahmet Kemal’i rahatsız eden bir başka 
husustur. Dinî hurafelerle en yoğun Kaşgar’da karşılaşır:

“Şabanülmuazzamın on beşinci gününe Kaşgarlılar eyyam gecesi 
diyorlar. (…) Bu günde Kaşgar ahalisi ve sahra halkı Afak Hoca 
namıyla dört yüz sene mukaddem Kaşgar’da hükümet süren bir 
zatın mezarı muhitine toplanıyorlar. (…) Bu zata muhabbet ve itikat 
o derecededir ki hal-i münacatta kireçli ve sırlı taşları yüzlerine 
sürerken dişleri kırılanları, mide ağrısına deva diye ağaç kabuklarını 
kemirenleri, hamile köylü kadınları, kolay doğurmak içün mezarın 
başına asılmış kuzu boynuzlarını kursağına takıp yürüyenleri 
gözlerimle gördüm.” (İlkul, 1999: 148)

“Bu gece genç oğullar, genç kızlar köşeleri tavaf ediyorlar. İhtiyar-
lar ise mescitlerde sabahlara kadar on bin tespih devir ve bu suret-
le geçmiş günahlarına mağfiret talep ediyorlar. Ana, baba yahut 
da akrabasının mezarı başında gece baykuşları gibi tüneyenler 
de var. ” (İlkul, 1999: 149)  

Türkistan halkının cehaletini müşahede eden Ahmet Kemal, 
cehaletin beraberinde ahlâkî bozukluk ve sefaleti de getirdiğini 
görür. Halk mezarlardan sadece özel gecelerde değil cuma ve pazar 
geceleri de medet umar. Bu gecelerde para karşılığı dua okuyan-
lar özellikle kadın erkek arasında soğukluk ya da sıcaklık tesis 
ettiklerini iddia ederler. Doktora gitmek yerine mezara, ağaca ya 
da toprağa koşanlar azımsanmayacak kadar çoktur. Çocuk sahibi 
olmak isteyen kadınlar mezarların üstüne asılmış bez parçalarını 
bellerine kuşak yaparlar. 

1 Mehmet Akif ve İsmail Bey Gaspıralı da 19. ve 20. yüzyıllarda İslâm âleminin içinde bulunduğu 
perişan durumun sebebini İslâm dininin özünden uzaklaşamaya, cehalete, hurafeler içine saplanıp 
kalmaya ve eğitim sisteminin çağın şartlarına uygun olmamasına bağlarlar (bkz. Sınar, 2007: 1905-
1916)  

Ahmet Kemal, Asitane şehrinde de Sultan Danişmend Kocam 
adlı birkaç yıl hükümdarlık yapmış ve Çinlilerle savaşırken şehit 
düşmüş bir hükümdarın türbesinin nerdeyse Kâbe’ye dönüştüğü-
nü şaşkınlıkla aktarır:

“Mezarın içi serapa hurafata delalet eden şeylerle dolu. Büyük-
çe bir tahtanın üzerine “mühr-i Nübüvvet” kelimesi yazılmış, yine 
mührün etrafında izahat verilmiş. Mesela, bu mührü günde bir 
defa tavaf kılan zat, Kâbeullah’ı bin defa tavaf kılar gibi sevap 
kazanırmış. Sabah namazından sonra tavaf edilse her türlü bela 
ve afetlerden masun kalır ve seferleri hayırlı, ticareti bereket-
li olurmuş. İkinci bir levhada Cennet’teki günah mizanı, Sırat 
köprüsü, Azrail, Cebrail, Mikâil peygamberlerin kanatlı resim-
leri gösteriliyordu. Bu cemaat bu levhayı da birer defa tavaf ve 
ziyarete mecbur imişler” (İlkul, 1999: 247)  

Ahmet Kemal, Ramazan ayı ve dinî bayramlarda da benzer tahri-
fatın söz konusu olduğunu belirtir. Her ne kadar halk Ramazan 
ayını bir ay öncesinden temizliğe başlayarak, temiz evler ve yeni 
elbiselerle neşe içinde karşılasa da bu neşe sadece Ramazanın ilk 
beş günü devam eder. Ramazanın altıncı gününden itibaren sürekli 
şikâyet eden, asabî insanlar onuncu gün itibarıyla uykuya sığınır-
lar. Teravih namazından sonra sabaha kadar eğlenirler. Ahmet 
Kemal, geceden sabaha kadar her türlü “fisk” ve “fücur”un mübah 
olduğunu fakat sabah namazına gitmemenin ve oruç tutmamanın 
affedilmediğini gözlemler.  

Çizilen bu içler acısı manzara Ahmet Kemal’in görevinin önemi 
ve zorluğunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.

TİCARETTE DIŞA BAĞIMLILIK  

Bir tarım şehri olan, pamuk-buğday-pirinç-arpa-yulaf gibi 
mahsullerin yetiştiği Kaşgar’da geçimini ziraatle sağlayan halkın 
ihracatı becerememesi Ahmet Kemal’i şaşırtır. Bereketli toprakla-
ra rağmen bu şehirde ihracat değil ithalat ön plandadır. Pamuk ve 
kibrit fabrikasının dışında fabrika yoktur. Halkın muhtaç olduğu 
bütün eşyalar Rusya’dan gelmektedir. Ahmet Kemal, bu şehir-
de şeker ve giyecek fabrikası başta olmak üzere pek ok fabrika-
nın açılabilme kapasitesinin olduğunu görür. Ancak cehalet ve 
tembellikle bağlantılı olarak ekonomi gelişmemiştir. Bu durum 
aslında Rusların bütün Türk toplulukları için uyguladıkları ekono-
mik yoksullaştırma ve bağımlı kılma siyasetinin bir neticesidir. 
Rusya’ya bağımlı bir ekonomisi olan Kaşgar’da bir uyanış gerçek-
leştirilebilirse bu uyanış Türkistan’daki diğer yerleşim yerlerinde 
de yansımasını bulacaktır.  

TARİHÎ ESERLERE KARŞI DUYARSIZLIK 

Çin hükümeti Ahmet Kemal’in Kaşgar’da ikametini tehlikeli 
bulunca onu sürgüne gönderir. Kaşgar’dan Urumiçi’ne gönderilen, 
Urumiçi’ndeki hapis döneminden sonra Şanghay’a nakledilen 
Ahmet Kemal sürgün yerlerine giderken bazen atla, bazen at araba-
sıyla, bazen de yürüyerek Doğu Türkistan’ı neredeyse kasaba kasaba, 
köy köy, Tanrı Dağlarını aşarak, çöllerden geçerek görme imkânı 
bulur. Geçtiği tüm yerleşim birimlerinde Türklerin kendi kültür ve 
medeniyetlerini gelecek nesillere aktaracak olan tarihî eserlere karşı 
kayıtsızlıklarını ve bu konudaki bilgisizliklerini fark eder. Bu eserleri 
umursamadıkları gibi Batılı araştırmacılar tarafından çalınmalarına 

TÜRK MİLLİYETÇİSİ HABİBZADE AHMET KEMAL’İN KALEMİNDEN 1914-1920 YILLARI ARASINDA DOĞU TÜRKİSTAN - 2 
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da göz yummuşlardır: “Hayfa ki 1328 
tarihinde bir Alman 
asar-ı atika mütehassısı 
buraya gelmiş, bağrımızı 
deşercesine bu toprakları 
kazmalamış, asar-ı ecdadı 
kırk elli deveye yükleterek 
Rusya tarikiyle Almanya’ya 
avdet etmiştir.” (İlkul, 1999: 
219) “Fakat bu eserlerin 
de ehemmiyet ve kıymet-i 
tarihîyyeyi haiz olan aksamı 
Rus, İngiliz, Alman kazma-
cıları tarafından aşırılmış, 
kuru damlar, çıplak duvar-
lardan ibaret bir meydan-ı 
türab kalmıştır.” (İlkul, 1999: 
219-220) 

 Ahmet Kemal dağ içlerin-
de sık sık Uygur eserlerine 
rastlar. Duvarlarında nakışlar, 
Kalmuk yazıları olan mağaralar; 
üstü yazılı mezar taşları görür. 
Bu eserleri hangi bölgede, hangi 
tepede, hangi kasaba veya köyde 
gördüğünü teker teker kayde-
der. Çin-Türkistan Hatıraları Türk 
kültür ve medeniyetini “En kadim 
ve tabii nimetlerden biri olan taş” 
(Efendiyev, 1980: 10) üzerinden aydınlatan araştırmacılar için de 
malzeme içermektedir.   

MÜSLÜMAN TÜRKLERE YAPILAN HAKSIZLIKLAR ve 
İŞKENCELER

Altı yıllık Doğu Türkistan tecrübesinin nerdeyse yarısını hapis-
hanede geçiren Ahmet Kemal hem sosyal hayat içinde hem de 
hapishanede resmi makamların çifte standart uygulayarak Türkler 
söz konusu olduğunda yaptıkları haksızlık ve zulümlere şahit olur. 

Sayısı bir hayli fazla olan tutuklunun bulunduğu hapishanede 
perişan fizikî ortam kadar mahkûmlar da perişan bir haldedir. Aç, 
mecalsiz mahkûmlar görür. İşkenceler sırasında atılan çığlıkları 
işitir, işkencenin akıl almaz şekillerini gözleriyle görür: 

“Hapishanenin bulunduğu mahallin büyük bir kısmı şen unvan-
lı bir sorakçıya tahsis edilmiş olduğundan burada muhakemeleri 
yapılan mücrimlerin türlü mezalimle suçları itiraf ettiriliyor, bu 
zulüm-dide insanların canhıraş sedaları kulağımda feci taninler 
husule getiriyordu. Burası bir darülbela idi. İnsaf, vicdan mefhu-
mu yoktu. Yalnız bir vahşet hüküm-ferma idi. Tel kamçılar çıplak 
vücutlara vuruluyor, kızgın yağlar çıplak vücutlara serpiliyordu. 
Gözlerim bu kanlı manzaraları görüyor, kulaklarım kalp sızlatıcı 
feci ve iniltili sedaları işitiyordu.” (İlkul, 1999: 194)  

“Burada günahkârları, kabahat ve cürüm sahiplerini engizis-
yon taklidi olarak kızgın demirler, dikenli kamçılar, yağlı odunlar, 

ıslak değneklerle dövüyorlar. Güngörmez, 
çürütücü, karanlık ve çamurlu mahzenlere 
kapatıyorlar. İşte cemiyet-i beşeriyenin bu 
devre-i tekâmülünde Çin’in zalim kanun-
ları bu maddeleri âdemoğullarında tatbik 
ediyorlar. Cehalet saikasıyla on kuruşluk 
bir malı sirkat eden yahut da bir Çinli-
ye birkaç yüz kuruş karzdar olan bir 
Müslüman çocuğunu boynuna zincir-
ler takıp “orangutan” maymunu yahut 
Sibirya ayısı gibi pazarlarda gezdiri-
yorlar. Bilahare bu biçarelerin kulak-
ları kesiliyor ve ayaklarının topuk-
ları tokmaklarla ezilip koyuveriliyor 
fakat hayat mahvoluyor. Bu zulüm-
lere boyun eğen Türk evladı dad ve 
feryat edecek bir mekân, bir melce 
bulamıyor. Her yer, her nokta, her 
memurda aynı zulüm cari…” (İlkul, 
1999: 205)

“Müslümanların küçük bir 
hataları mukabilinde vücutla-
rına kızgın demirler basılmak-
ta, çıplak tenlerine binlerce tel 
kamçılar urulmakta, boyunlarına 
düğümlü zincirler takılarak azılı 

köpekler gibi hükümet kapularında, pazar ve 
mahalle aralarında teşhir edilmektedir.” (İlkul, 1999: 223) 

Bir Müslümanın adlî makamlarda hakkını araması, Çinli bir 
memur, polis veya hakimin bir Müslümanın hakkını teslim etmesi 
imkânsızdır. Yapılan zulümler ise kan dondurucu, insanlık dışıdır. 

EĞİTİMİN SİSTEMSİZLİĞİ, TAHRİF EDİLMİŞ DİNÎ 
EĞİTİM ve EĞİTİMİN ÇAĞIN ŞARTLARINA UYGUN 
OLMAMASI 

Ahmet Kemal’in yukarıda maddeler halinde sıraladığımız bütün 
tespitleri içinde en önemlisi eğitimdeki sıkıntılardır. Türkistan 
coğrafyasındaki Türklerin 20. yüzyılda çağın dışında kalmalarının, 
mazi şuuruna sahip olmadıkları gibi hâl ve geleceklerini tehlike-
ye atmalarının asıl sebebi eğitim-öğretimin sistemsiz bir şekilde 
sadece dinî ilimlerden, o da tahrif edilmiş bir şekilde, ibaret olması-
dır. Kaşgar’da 1914 itibarıyla “maruf ve meşhur” on beş medrese 
olduğunu kaydeden Ahmet Kemal, her medresenin en az iki yüz 
öğrencisi bulunduğunu bildirir. Bu medreselerde sade dinî bilgi 
verilmektedir. Kaşgar’ın zeki gençleri tarih-coğrafya-matematik-fen 
bilgisi gibi modern ilimlerden, teknolojiden habersizdirler. Adeta 
Ortaçağ’ın karanlık dehlizlerinde yaşarlar. Dünyadaki siyasî-sos-
yal-ilmî, askerî-fennî hiçbir gelişmeyi bilmezler; ama her birinde 
potansiyel vardır, vatanî duyguları güçlüdür ve istikbal vaad ederler:  

“Bugün Avrupa darülfünunlarında on beş yılda ikmal-i tahsil ile 
hayat adamı olmak mümkün iken, Kaşgar medreselerinde yirmi 
yıl dirsek çürüten oğulların daha isimlerini yazmaktan aciz bulun-
duklarını kemal-i teessürle işittim. Bilahare gözlerimle gördüm. 
Fakat hiç inkâr edemem, cevval gözlere, vüsat-ı muhakemeye 
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sahip bulunan bu zavallı Türk gençleri, bu medreselerin köhne 
sakfları altına ve fikirleri zehirleyici usulleri arasına gömüldük-
leri ve bu içinden çıkılmaz dağdağalı mesaile boğuldukları halde, 
yine her zaman mevcudiyetlerini göstermekten hâli değildir.” 
(İlkul, 1999: 95) 

USUL-İ CEDİTE UYGUN OKULLAR AÇMA MÜCADELESİ   

Bütün müşahedeleri Kaşgar’da Talat Paşa’nın arzu ettiği gibi 
çağa uygun eğitim-öğretim yapacak okullar açmanın ne denli 
önemli ve hayatî olduğunu Ahmet Kemal’in daha ziyade idrak 
etmesini, kararlılığını, mücadele gücünü arttırmasını sağlar. Kısa 
sürede Kaşgar’ın günlük hayatına karışmayı başaran Ahmet Kemal 
öncelikle İstanbul’dan birlikte hareket ettiği yoldaşı Kadir Bey sonra 
da kendi güler yüzü, samimiyeti, girişkenliği sayesinde Kaşgar’ın 
nüfuzlu, münevver fikirli zenginleriyle tanışır. Nevruzzade Hacı 
Mehmet Ali Efendi, Bahaeddin Bay, Abdülkadir Damolla, Baki 
Hacızade Emin Bay gibi milliyetçi vatansever, İslâm dünyasının 
usul-i cedit eğitim ile uyanacağına inanmış aydın fikirli din adamla-
rının büyük desteğini görür. Destek verenlerin yanı sıra ona engel 
olmaya çalışan, hapse atılmasına neden olan, onu Çin hükümetine 
şikâyet edenler de vardır. Kendi çıkarlarından ve Çin hükümetine 
yaranmaktan başka düşünceleri olmayan bu şahıslar arasında en 
büyük mücadeleyi Ömer Ahund Bay[2], Selim Ahund, Musa Ahund 
ve Veli Han’a karşı verir. 

Ahmet Kemal, engelleme çabalarına rağmen, Kaşgar’ın merke-
zinde olmasa da Kaşgar’a yakın Artuş kasabasında, 19 Nisan 1914 
tarihinde Darülmuallimin-i İttihat adlı usul-i cedite uygun eğitim 
vererek öğretmen yetiştiren bir okul açmayı başarır. Bu okulla 
birlikte Cemiyet-i İslâmiye adlı bir vakfı da okula maddi kaynak 
temin etmek üzere kurar. 

Ahmet Kemal’in Darülmuallimin-i İttihat’taki ilk çalışmaları 
sırasında keskin, sert ve aşırı bir yol tuttuğu ve başlangıçta halktan 
aldığı büyük tepkinin nedeninin de bu tavrı olduğu Adil Hikmet 
Bey’in hatıraları okunduğunda anlaşılmaktadır. Ahmet Kemal 
bahsetmese de Adil Hikmet Bey Kaşgar’da karşılaştıklarında camiye 
Mahmut Şevket Paşa-Enver Paşa ve Niyazi Bey’in resimlerini astığı-
nı, okul bahçesine Türk bayrağı çektiğini, ulemaya hakaret ettiğini 
yazmakta; bütün bu tavırlarını onun gençliğine ve tecrübesizliği-

2  Cimriliği ile adını duyuran bu şahıs 1937’de Çinliler tarafından tutuklanmış, mezarı kendisine     
kazdırılarak diri diri gömülmüştür. (Kurban, 1992: 27)

ne bağlamaktadır (Adil Hikmet, 1998: 135). Adil Hikmet Bey ve 
arkadaşlarının tavsiyesiyle hatasını fark eden Ahmet Kemal tavrı-
nı değiştirir, daha yumuşak ancak daha etkili yollar bulur. Halkın 
kendisine güven duyması ve inanması için sakal uzatır, sarık ve 
cübbe giyer. Dış görünüşü ile molla izlenimi vererek gelebilecek 
tepkileri önlemeye çalışırken halka bu okulda medenî ve fennî 
ilimlerin talim ve tedrisinin yanı sıra “mukaddes dinin buyruğu-
na ve ahkâmına riayet edileceği”ni özellikle anlatır; dinî eğitimin 
her şeyin fevkinde olduğunu söyler. Darülmuallimin-i İttihat ile 
Kaşgar’da modern eğitimin temeli atılır. Bu okulun öğretmen yetiş-
tiren bir kurum olması da son derece anlamlıdır; böylece Ahmet 
Kemal kendisinden sonra bu sistemi devam ettirecek zihni açık 
gençler yetiştirmiş olacaktır. Bütün öğrencilerden mezun olduktan 
sonra iki yıl mecburî hizmet yapacaklarına dair yazılı belge alır.   

Ahmet Kemal, öğrencilerde okuma sevgisi uyandırmayı başarır. 
Şiirler ezberletir. Tiyatro gösterileri tertip eder. Hitabet dersleri verir. 
Jimnastik yaptırır. Tarih, coğrafya, matematik okutur. Öğrencileri 
halkla buluşturarak kalabalık karşısında konuşmaya alıştırırken bir 
taraftan da halka çocukların ağzından milli mesajlar verir. Ruhlara 
ulaşmaya çalışır. Teşkilat-ı Mahsusa ile irtibat halinde olan Ahmet 
Kemal İstanbul’dan getirttiği bir şapograf, yani teksir makinesi ile 
ders kitapları basar; Ulu Din adlı bir gazete çıkarır. Kısa sürede 
Kaşgar’ın gençlerini etrafında toplamayı başarır. Tarih, coğrafya 
ve matematik okumanın, jimnastiğin, tiyatronun haram olduğu-
nu, usul-i ceditçilerin dinî inançlarının olmadığını iddia ederek 
halkı galeyana getirmeye çalışanlara karşı direnir. Cuma günle-
ri camilerde vaaz vererek tedrisatın İslâm hükümlerine uygun 
olduğunu anlatır. Ahmet Kemal’in vaazlarıyla halkı sakinleştir-
mesi üzerine bu sefer de isyan maksadıyla asker hazırlamak için 
bu okulu açtığı Çin yetkililerine duyurulur. Ama Ahmet Kemal 
yapılan tahkikat neticesinde suçsuz bulunur; üstelik okulun Çin 
hükümetinin resmî izniyle faaliyetini sürdürdüğünü belirten bir 
imtiyaz kazanmayı başarır. 1 Eylül 1914’te alınan izinle güç kazanan 
Ahmet Kemal, Artuş kasabasında başka okullar açar: Nur-ı maarif, 
Menbaü’l irfan, Musabayefler Mektebi, Terakki Mektebi, Necm-i 
Hilal Mektebi, Cemiyet Mektebi. Teksir makinesiyle bastığı kitap 
ve risalelerle halkı aydınlatır; kendi lehine kamuoyu oluşturur. 

Darülmuallimin-i İttihat’ın ilk mezunları yirmi yedi kişidir. Ahmet 
Kemal arkasında bırakacağı bu eğitim neferlerine Türklük yolun-
da çalışacaklarına dair yemin ettirerek “muallim” diploması verir. 

DEVAMI 148.SAYIDA

FOTOĞRAFLI KISA BİR HABER 
GEREKİYOR.
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Beyaz kağıt ve siyah leke
Profesör sınıfa girer girmez öğrencilerin 

sıra dışı bir sınava hazırlanmaları gerek-
tiğini söyleyince, öğrenciler endişeli ve 
meraklı bir halde masa üstündeki fazla 
eşyalarını alarak 

beklemeye başladılar. Profesör her 
sınavda olduğu gibi sınav kağıdını ters 
vaziyette dağıttı. Öğrenciler merakla 
kağıtların ön yüzünü çevirdiler. Beyaz 
kağıdın ortasında bir tane siyah nokta 
haricinde hiçbir şey yoktu. Öğrenciler 
şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. 

Profesör öğrencilerin yüzündeki 
şaşkınlığı görünce: “Sizden kağıtta ne 
görüyorsanız, onun ile ilgili fikirlerini-
zi yazmanızı isteyeceğim” dedi. Öğren-
ciler tereddütlü bir şekilde anlamsız 
buldukları işlemi yerine getirmeye koyuldular. Verilen sınav 
süresi bitince profesör kağıtları topladı ve her bir kağıdı 
yüksek sesle öğrencilerin önünde okumaya başladı. Öğren-
cilerin tamamı kağıdın ortasında siyah bir lekenin olduğu, 
onun haricinde bir şey görmedikleri ile ilgili kendi fikirleri-
ni beyan etmişlerdi. 

Kağıtların tamamı okununca sınıfa sessizlik çöktü ve 
biraz sonrasında profesör öğrencilere: “Ben bu cevaplarınızı 
puanlandıracak değilim. Sadece mülahaza etmenizi istiyorum. 
Kimse kağıdın beyaz kısmıyla ilgili bir şey yazmamış. Tüm 

dikkatinizi siyah lekeye yöneltmişsiniz. 
Maalesef bu durum normal hayatımız-
da da aynı. Biz her zaman insanların 
kötü davranışlarına ve alışkanlıkları-
na dikkat ederiz, tıpkı beyaz kağıttaki 
siyah leke gibi. Aslında kağıdın beyaz 
kısmı siyah noktadan çok. Yaşam Tanrı 
tarafından birbirimize yardım etmek, 
desteklemek ve düşünmek için verilen 
hediyedir. Hayat mutluluklarla, iyilik-
lerle ve iyi insanlarla doludur. Doğru, 
o siyah lekeye dikkat etmemiz, onu 

gidermek için yardım etmemiz şart. Fakat bu beyaz kısım-
ları da unutmadan yapılmalıdır. Siyah nokta beyaz bölge-
ye nispeten çok küçük, görülmeyecek kadar küçük” dedi.   

Çeviren Luiza KHAMRABAEVA 
Bursa Uludağ Üniversitesi TYL mezunu 

Luiza HAMRABAYEVA

Mademki Türküz 
O halde Türk gibi yürür, 
Türk gibi düşünür, 
Türk gibi duyarız ve 
Türk gibi yazarız.

Biz Türkler coşarız 
Tufan gibi her yana, 
Arslan gibi koşarız 
Bir gün bütün Turan’a. 
                               Ömer Seyfettin

2020 yılı bu değerli Tük büyüğünün 
vefatının 100. Yılıdır. Türk Ocakları Derne-
ği Bursa Şubesi olarak Her Yıl Bir Büyük 
Türk Bilgi Şölenlerimizin altıncısını Ömer 
Seyfettin’e ayırmıştık ve 2020 yılı içinde bu 
bilgi şölenini yapmayı planlamıştık. Fakat 
bir küresel salgınla karşı karşıya kaldığımız 
2020 yılında yüz yüze yapılması planlanan 
bütün akademik faaliyetlerin iptal edilmesi 
üzerine biz de tasarladığımız bilgi şöleni-
ni gerçekleştiremedik. Bu, elbette Ömer 
Seyfettin’i 100. vefat yılında anmayacağımız 
anlamını taşımıyordu. Online konferanslarla 
Ömer Seyfettin’i yâd ettik. Bunun yanı sıra 
kalıcı bir hizmet gerçekleştirmek amacıy-

la Ömer Seyfettin konusunda 
çalışmaları olan akademisyenle-
re davet yazısı göndererek Vefatı-
nın 100. Yılında Ömer Seyfettin’e 
Armağan adlı bir kitap için katkı 
beklediğimizi duyurduk.Elinizde-
ki kitap Türkiye’nin on bir üniver-
sitesinden yirmi sekiz akademis-
yenin katkılarıyla oluştu. Beş alt 
başlıkta topladığımız çalışmalar 

Ömer Seyfettin’in hatıraları ve hikâyelerin-
deki duygu ve düşünce dünyasını; Türkçü-
lük hareketi içindeki faaliyetlerini; çeviri 
faaliyetleri, dil ile ilgili düşüncelerini; eğitim 
dünyasındaki yerini ve ölümü hakkında-
ki doğru bilgileri içermektedir. Umarım 
Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin’e 
Armağan adlı kitabımız Ömer Seyfettin 
üzerinde yapılan çalışmalara katkı sunma-
nın yanında bundan sonraki çalışmalar için 
de yol açıcı olur. 

Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi, Balıkesir Üniver-
sitesi, Başkent Üniversitesi, Bursa Uludağ 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversi-
tesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-

sitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden yazıla-
rıyla kitabımızı şekillendiren bütün akade-
misyenlere şükranlarımı sunarım. Kitabın 
dizgi ve baskısında hiçbir emeğini esirge-
meyen Ercüment Kartal’a teşekkür ederim. 
Bu kitabın yayımlanmasını sağlayan Türk 
Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı’ya Türk kültür ve medeni-
yetine yaptığı kalıcı hizmetlerden dolayı 
minnettarım. 

VEFATININ 100. YILINDA ÖMER SEYFETTİN'NE ARMAĞAN

Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

KİTAP TANITIMI
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 OLAN
MAKAKALE1.

ÖZET

Yeni Lisan hareketinin temsilcilerinden biri olan Ömer 
Seyfettin, yirminci yüzyılda Türk milletinin göğüs gerdi-
ği zorluklara bire bir tanıklık etmiştir. Türk milletinin 
bu zorlukları aşması ve varlığını hür olarak devam ettir-
mesi için çabalamıştır. Milletlerin ancak mefkureleriy-
le yüksek amaçlarına ulaşacağını düşünen yazar, Türk 
milleti için kurtuluşu “Türklük Mefkuresi” adını verdiği 
Türkçü düşüncede görmektedir. Mefkuresini anlatmak 
için yazmayı tercih eden Ömer Seyfettin, eserlerini bu 
düşünceyi temel alarak oluşturmuştur. Öykülerinde milli-
yetçi duygu ve düşüncelere ağırlık vererek gerek Türk 
tarihinden gerek yaşadığı dönemden anlatılarla milli 
şuuru ve çağın şuurunu benimsemiş, benimsetmiştir. 

1917 yılında Yeni Mecmua’da yayınlanan “Kaç Yerin-
den?” öyküsü, eski kahraman ve yeni kahraman fikrin-
de çatışma oluşturmuştur. Yeni kahramanların sadece 
cephede değil, cephe gerisinde fedakarlık yapan kişiler-
den de oluştuğunu, eski kahramanların karşısında çok 
daha değerli işler yaptıklarını söyler. Doktorun yaptık-
ları üzerinden ise neredeyse ütopik bir anlatı oluşturur 
(Köroğlu, 2010).

Bu makalede, Ömer Seyfettin’in “Kaç Yerinden?” 
hikayesi, yazarın eski kahraman-yeni kahraman kavram-
ları üzerinden idealize kahraman tipini ele alışı, Türk 
milletinin I. Dünya Savaşı’nda destan yazışı ve dönemin 
edebiyatçılarına karşı bakış açısı incelenecektir.

ANAHTAR KELİMELER: Ömer Seyfettin, Kaç 
Yerinden, İdealize Tip

“WHAT DIDN’T WE DO FOR THIS HOMETOWN? 
– UTOPIC NARRATIVE IN THE STORY OF “KAÇ 
YERİNDEN?” BY OMER SEYFETTİN

Ömer Seyfettin, one of the representatives of the New 
Language movement, witnessed the difficulties faced 
by the Turkish nation in the twentieth century. It has 
endeavored for the Turkish nation to overcome these 
difficulties and continue its existence free. The writer, 
who thinks that the nations will only achieve their high 
goals with their metaphors, sees the salvation for the 
Turkish nation in the Turkishist thought, which he calls 
the “Türklük Mefkuresi.” Ömer Seyfettin, who prefer-
red to write to describe his metaphor, created his works 
based on this idea. By focusing on nationalist feelin-
gs and thoughts in his stories, he revealed the national 
consciousness and consciousness of the era with narra-
tives from both Turkish history and the period he lived.

“Kaç Yerinden?” published in Yeni Mecmua in 1917. 
The story created a conflict in the idea of old hero and 
new hero. Ömer Seyfettin draws attention to the new 
heroes are not only on the front, but also people who 
make sacrifices behind the front, and that they do much 
more valuable work against the old heroes. It almost 
creates a utopian narrative based on what the doctor 
does. (Köroğlu, 2010)

In this article, Ömer Seyfettin’s “Kaç Yerinden?” story, 
the author’s approach to the idealized hero type through 
the concepts of old hero-new hero, the epic writing of 
the Turkish people in the World War I and the point of 
view of the period’s literati.

KEY WORDS: Ömer Seyfettin, Kaç Yerinden?, 
Utopia, Idealized Type

GİRİŞ

Türk edebiyatının büyük isimlerinden olan Ömer 
Seyfettin, birçok türde eser vermesine karşın en çok 
öyküleriyle tanınmıştır. Sadece olay öykücülüğünün değil, 
Türk öykücülüğünün başında gelen isimlerinden biridir. 
Otuz altı yıllık hayatına yüzlerce öykü sığdıran yazar, 
yakın tarihimizde Türk milletinin savaşlarla dolu buhran-
lı dönemine tanıklık etmiş, bu tanıklığı duru Türkçesi 
ile canlı ve etkili biçimde yansıtmıştır.  Türk tarihinde-
ki önemli olaylar, çocukluk hatıraları, Balkan Savaşları 
ve I. Dünya Savaşı, menkıbeler, batıl inançlar ve birçok 
benzer temada zaman zaman ironiyi ustaca kullanarak 
yazmayı tercih etmiştir. Ömer Seyfettin’in bu kadar ilgi 
görmesi ve Türk edebiyatında bir klasik haline gelmesi-
nin en önemli sebepleri öykülerinin kısa, anlaşılır olması 
ve dilinin yalınlığıdır. Bunlara ek olarak, Türk milliyet-
çiliğinin ilk aşamalarında Türklerin karşılaştığı sorunları 
kurmaca alanına taşıyarak öyküleştirmesi; Balkanlar’da, 
Balkan Savaşı ile sonrasında, Türklere nasıl bakıldığını 
ve Türkçü düşünceye karşıt görüşleri anlatmasıdır. 1908 
yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle Makedonya’da 
görevlendirilen yazar, Balkanlar’daki milliyetçi tutumları 
yakından gözlemleme fırsatı bulur. Türkçü düşünceye bu 
dönemde dahil olur. Selanik’teki Genç Kalemler dergisine 
katılır ve “Yeni Lisan Hareketi”nin öncülerinden biri olur 
(Köroğlu, 2010). Bütün bu çıkış noktalarından hareketle 
Ömer Seyfettin’in yetkin bir öykücü olması, günümüz-
de hala çocukluktan itibaren bu kadar çok okunmasının 
sebepleri olduğu söylenebilir. 

Bu makalede, Ömer Seyfettin’in “Kaç Yerinden?” 
hikayesinde anlatılanların temelini anlamak üzere 
yazarın Türklük Mefkuresi düşünceleri, yazarın eski 

kahraman-yeni kahraman kavramları üzerinden ideali-
ze kahraman tipini ele alışı, Türk milletinin I. Dünya 
Savaşı’nda destan yazışı ve dönemin edebiyatçılarına 
karşı bakış açısı değerlendirilecektir.

1. ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜSÜNÜN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

Ömer Seyfettin’in ilk öyküsü “At”ı inceleyen İnci 
Enginün (1985), yazarın bu hikayesinde dört özelliğin 
bulunduğunu belirtir:

1. Yirminci yüzyılda yaşama şuuru ve gerçekçilik

2. Mazi ve kahramanlık hasreti

3. Duru bir Türkçe

4. Buruk bir mizah

Enginün’ün Ömer Seyfettin’in ilk hikayesinde işaret 
ettiği bu özelliklerin hepsini her öyküsünde tespit etmek 
mümkün olmasa dahi, Ömer Seyfettin’in öykücülüğünü 
bu dört özellik çerçevesinde oluşturduğu söylenebilir. 
Zamanın ruhunu iyi analiz eden Ömer Seyfettin, hayatı 
ve olayları gerçekçi bir bakış açısıyla ele almıştır. Birçok 
temada ve konuda hikayelerini çarpıcı bir üslupla ele 
alan yazar, Türklük Mefkuresi tezine hikayelerinde yer 
vermiştir. Fakat bu, Ömer Seyfettin’in kuru bir ideoloji 
yazarı olduğunu göstermez. Osmanlı Devleti’nin vahim 
haline bizzat katıldığı I. Balkan Savaşı’nda en acı şekliyle 
tanık olan yazar, yirminci yüzyılda artık dağılma nokta-
sına gelmiş devleti kurtarmanın yollarını arar. Kurtuluşa 
giden yolu bulmak için temeldeki sorunları araştırır. Bu 
sorunlar, millet olarak “şuur” konusundaki eksikliğimiz-
dir. Türk milletinin, çok uluslu bir devlet olmanın verdi-
ği dezavantajla, milli şuuru eksiktir. Ömer Seyfettin’in 
yaşadığı dönemde görülen Osmanlıcılık, Ümmetçilik 
vb. gibi akımlar bu eksikliğin bir göstergesidir. “Hürriyet 
Bayrakları” öyküsünde anlatıcının bir teğmenle Bulgar 
köyüne yaptığı yolcuğu anlatan yazar, Türk milletinin 
Osmanlıcılık düşüncesinden niye vazgeçmesi gerekti-
ğini işlemektedir. Osmanlılığın Balkan topraklarında 
hala “kavi ve halis” (2009)  olduğunu düşünen teğmen, 
bin metre uzaklıktaki köyde 10 Temmuz’u kutlayan, al al 
dalgalanan hürriyet bayraklarının sallandığını söyler. Fakat 
köye vardıklarında durumun vahametini görür: Bayrak 
zannettiği şey, kırmızıbiber dizileridir. Buruk bir mizah-
la ele aldığı bu trajikomik durum, Balkanlar’da Osmanlı 
Devleti’nin geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir. 

Türk milletinin “şuur” konusundaki eksikliği sadece 
milli şuuru oluşturmadaki noksanlığı değildir. Türk milleti, 

“NE YAPMADIK BU VATAN İÇİN?”  
– ÖMER SEYFETTİN’İN KAÇ YERİNDEN? 

ÖYKÜSÜNDE ÜTOPİK ANLATI
Semanur GÖNÜL 

Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
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yirminci yüzyılın şuuruna da sahip değildir. “Kaç Yerin-
den?” öyküsü incelenirken detaylı anlatılacağı üzere, 
Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin birkaç yüzyıldır 
bilim ve teknikten geride kalması, karşı karşıya kaldı-
ğı sorunları hala eski anlayış ve yöntemlerle çözmeye 
çalışması o dönem bulunduğu müşkül halin sebeple-
rinden biridir. Hem milli şuuru hem zamanın şuurunu 
yakalayamamak, Osmanlı Devleti’nin sonunun gelme-
sine yol açacaktır.

2. KAÇ YERİNDEN? 

Kaç Yerinden öyküsü, anlatıcı ve doktor arasındaki 
bir diyalogla başlar. Anlatıcı, eski kahramanların hayatını 
ele alan bir destan yazmaktadır. Doktor ise anlatıcının 
akrabası olup harbin başında acemi olmasına rağmen çok 
çalışıp uzak yerlere giderek tifo, kolera, tifüs gibi zamanın 
tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklara çare arayıp tetanosun 
tedavisine dair çalışmalar yürütmektedir. Anlatıcının 
yazdıklarını merak eden Doktor, manzumeyi dinleme-
ye başlar. “Yerde bulduğu kırık bir kalkanla, zırhlı iki 
düşman süvarisine, esirken hücum ederek kafalarını 
kesen ihtiyar bir sipahinin hikayesi” anlatılmaktadır. 
Doktor, anlatıcıya şimdiki zamanın kahramanlarının 
böyle olmadığını, kabuğundan çıkmamış olmasına rağmen 
hayatı anladıklarını düşünen yazarların bu tür yanılgıla-
rı olduğunu söyler. Şimdiki zamanın kahramanları, eski 
zamanın sipahilerinden bin kat daha fazla kahramandır. 
Onlar; sadece bugünün askerleri, subayları, komutanları 
değil, doktorları, sıhhiye erleri hatta nakliyecileri, mekka-
recileridir. Anlatıcı, doktoru sanat ve ruhun terbiyesin-
den anlamamasıyla eleştirir. Bu eleştirinin dayanağını, 
sanatkarın zamandan yeterince heyecan duymadığında 
maziye dönmesinde kurar. Doktor ise anlatıcıya, anlatı-
cının hakikat adamı değil, hayal adamı olduğunu düşün-
mesiyle karşılık verir. 

Mazi ve mefkure hakkındaki karşılıklı konuşmalardan 
sonra; doktor, anlatıcıya daha önce ameliyat masasında 
çok kez karşılaştığı birini gösterir. Anlatıcının, subayın 
kaç tane yara izi olduğunu tahmin etmesini ister. Doktor, 
subayın tam kırk dokuz tane yara izine sahip olduğu-
nu söyler. Fakat anlatıcı, bu subayı, Ferhat Ali Bey’i ne 
duymuş ne de gazetelerde adına rastlamıştır. Doktor, 
Ferhat Ali Bey gibi gerçek kahramanların, fedakarlıkla-
rından dolayı övgüye ve gösterişe ihtiyaç duymadıkları 
hatta bu tarz reklamlardan iğrendiklerini söyler. Onlar için 
asıl önemli olan vatan için görevlerini yerine getirmektir. 
Doktor, anlatıcıyla Ferhat Ali Bey’i tanıştırır. Ferhat Ali 
Bey, olağanüstü bir sanatkardır. Savaş çıktığı haberini 
alınca Almanya’daki eğitimini yarıda bırakıp ülkesine 
döner. Kafkas, Galiçya gibi birçok cephede düşmanla 
çarpışan Ferhat Ali Bey, ayağından yaralandıktan sonra 
ayağına daha az ihtiyacı olan savaş pilotluğu yapmaya 
başlayacaktır. Ferhat Ali Bey ile yolları ayrıldıktan sonra, 
doktor anlatıcıya şu soruyu sorar: “Nasıl yeni kahraman-
lar?”  Hikaye, anlatıcının bu kahramanlar için ölümün 
acısız olacağını düşünmesiyle biter.

Öyküsü özetlendikten sonra, Enginün’ün Ömer 
Seyfettin hikayelerindeki temel özelliklerden hareketle 
öykü hakkında incelemelerde bulunulabilir. 

 2.1 Yirminci Yüzyılda Yaşama Şuuru ve Gerçeklik 

Makalede daha önce bahsedildiği üzere yazarın Türk 
milletinde gördüğü iki büyük sorun olarak hem milli hem 
de çağın şuuruna sahip olamama fikri, bu hikayede de 
karşımıza çıkan bir düşüncedir. Yazar bu öyküde anlatı-
cı ve doktor arasında çatışma oluşturarak, milli şuurun 
nasıl olması gerektiğini, çağın şuurunun ise nasıl yakala-
nacağını anlatmıştır. 

Anlatıcı milli bir destan yazmaya çalışmaktadır. Bu 

noktada, anlatıcının milli şuura sahip olma noktasın-
da bir hareket içinde olduğunu anlaşılabilir. Destanın 
konusu, “Yerde bulduğu kırık bir kalkanla, zırhlı iki 
düşman süvarisine, esirken hücum ederek kafalarını 
kesen ihtiyar bir sipahinin hikayesi”dir. Anlatıcının bu 
konuyu yazma sebebi, makalenin ilerleyen bölümün-
de anlatılacaktır. Doktorun bu eski kahraman tipine 
karşı çıkış sebebi, kendisinin bu çağda hayatta kalabil-
me şuuruyla bağlantılıdır. Devir artık, askerlerin savaş 
meydanlarında kılıçlarla savaştığı, Osmanlı Devleti’nin 
galip geldiği devir değildir. Aksine, mazinin kağnısının 
artık otomobil; mazinin okunun bugünün mitralyözü 
olan devirdir. “Mazideki fidan, bugün koca bir çınardır.” 
diyen doktor, geçmişten bu yana ne kadar çok ilerleme 
kaydedildiğini belirtir. Eskiden aşkın, sadece sevgiliye ya 
da yakın çevreye duyulan bir fazilet olduğunu söylerken, 
bugün aşkın mefkure için de duyulan bir his olduğunu 
söyler. Fakat zaman içinde medeniyetin gelişmesi, insanı 
basit bir hayvan olmaktan, uzviyetten çok uzaklaştırmıştır. 
Medeniyetler, insanların ufuklarını büyütmüştü. Bireyler 
sadece kendileri için değil, ait oldukları toplumların hatta 
bütün insanlığın şuuruyla düşünüp yaşamaya başlamıştı. 
Bu da aşk gibi birçok faziletin sadece bireylere ve aileye 
karşı değil, bir millete veya bütün insanlığa karşı duyul-
masına yol açmıştır. 

Yirminci yüzyılın şuuru da bunun üzerine kurulu-
dur. Bireyci anlayıştan uzaktır. Ulus-devletlerin tarih 
sahnesinde yerini almasıyla bireyler, kendilerinden daha 
büyük bir şeyin parçası olmaya daha çok bağlanmışlardır. 
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmelerin kayna-
ğı Fransız İhtilali’ne dayanır. Milliyetçilik akımının çok 
uluslu imparatorlukların sonunu getirmesi, Osmanlı 
Devleti için de geçerlidir. Osmanlı Devleti’ndeki diğer 
uluslar kendi bağımsızlık mücadelelerini verirken, Türk 
milleti ya da diğer milletlerin durumunu önemsememiş-
lerdir. Balkan Savaşlarının sadece Türk milleti değil, devlet 
üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde Ömer Seyfettin, 
çıkar yol anlatısını doktorun milliyetçi ve medeni fikir-
leri üzerinden kurar. Osmanlı Devleti’nde Türk milleti 
yirminci yüzyılda henüz milli şuura sahip değildir. Bir 
tarafta çağın gerekliliğini yakalayamamış Osmanlı, diğer 
yanda halen Osmanlıcılık ve Ümmetçilik düşünceleri-
ne bağlı Türk milleti müşkül durumdadır. Bu müşkül 
durumdan kurtulmak için maziyi doğru tahlil edip çağın 
gerekliliklerine uygun bir şekilde düşünmeye ve üretme-
ye başlanmalıdır.

2.2 Mazi ve Kahramanlık Hasreti 

Kahraman yaratmak için tarihe mi bakmak lazım, 
günün kahramanlarını bilmeyen, tanımayan hatta onlar-
dan haberi bile olmayan bir aydın milli şuur ve milli 
mefkurenin neresindendir?

Ömer Seyfettin’in bu öyküsünde en baskın hissedilen 
özelliğin mazi ve kahramanlık hasreti duymak olduğu-
nu söylemek mümkündür. Anlatıcı ve doktor arasında-
ki konuşmalarda ortaya çıkan bu özellik, eserin çatış-
ma noktasını oluşturur. Anlatıcının ihtiyar sipahinin 
öyküsünü yazmasının sebebi, maziye ve kahramanlara 
duyduğu özlemdir. “Sanatkâr, hal içinde mefkuresi-
ni olanca heyecanıyla duymayınca, romantik maziye 
döner.”, “Mazide bugünkü medeniyetin, maddiyatın 
söndürdüğü nurlar var, dedim. Ulviyet var ruh azameti 
var. Fikir uğrunda fedakârlık var. Doğruluk, sadakat, 
vefa, fazilet, kerem, şefkat, muhabbet, aşk var. Hayatın 
hakiki manası olan mefkûre var. Sonra rebabiyet var… 
Ah şimdi…” (Ömer Seyfettin, 2009) alıntılarında görüle-
ceği üzere, anlatıcı yaşadığı çağdan memnun değildir. 
“Maddiyatın söndürdüğü nurlar” ifadesinden anlaşıla-
cağı üzere, yirminci yüzyılda maddenin manevi değer-
lerin önüne geçmesinden yakınmaktadır. Yaşadığı çağa 
romantik yaklaşır, mazinin değerlerinin büsbütün yitiril-
diğini düşünür. Kaçacak bir yer aramaktan ziyade, maziyi 
dayanak olarak seçer. Mazi bütün iyi değerleriyle, güzel-

liğiyle, romantizmiyle orada durmaktadır. Yaşanılan 
çağda bu değerler yakalanamıyorsa, maziye tutunarak 
bu değerler geçmiş zamanda kurgulanan eserler yazıla-
rak anlatılmalıdır düşüncesindedir. Ömer Seyfettin’in 
maziyi “iade” değil, “ihya” etmeliyiz vurgusuna değinen 
Enginün (1985), onun hikayelerinde mazinin değerlerinin 
yaşanan zamana ibret ve örnek olacak biçimde işlendiği-
ni söyler. Ömer Seyfettin bu hikayede de kurguyu böyle 
bir zeminde oluşturarak, her ne kadar destan metinde 
verilmemiş olsa da, anlatıcı; kuvvetli, cesur ve savaşçı 
ruhlu bir ihtiyar sipahiyi anlatarak geçmişinin değerlerini 
yaşlı insan üzerinden yaşanılan zamanın okuyucularına 
anlatarak değer aktarımını da hedeflediğini söylemek 
mümkündür. Mazinin “ihya” özelliğinin okuyucunun 
karşısına çıktığı an bu andır.

Anlatıcı, mazinin değerlerinin hasretini çekmekle 
kalmaz, mazideki kahramanların da hasretini çeker. 
Eski zamanlarda yaşamış ihtiyar bir sipahinin destanını 
yazmasının başlıca sebeplerinden biri budur. Mazinin 
bütün iyi değerleriyle donatılmış kahramanlara her zaman 
ihtiyaç duyulur. Eski kahraman tipi ve yeni kahraman 
tipi arasındaki çatışma, makalenin ilerleyen kısımların-
da incelenecektir.

2.3 Duru Bir Türkçe

Ömer Seyfettin’den bahsedilen bir yazıda, onun 
dil anlayışından ve dili sadeleştirme çabalarından 
bahsetmemek, eksiklik olur. “Yeni Lisan Hareketi”nin 
öncülerinden biri olan Ömer Seyfettin, milli bir edebiyat 
için dilin Arapça ve Farsça unsurlardan arındırılmasını 
savunur. Dönemin edebiyat ve dil anlayışına karşı çıkan 
bu hareket, milli edebiyatın ancak halkın zaten konuştu-
ğu bir dille gerçekleşmesini amaçlar. “Beş asırdan beri 
konuştuğumuz menus denilen Arabî ve Farisî kelimeleri 
mümkün değil terk edemeyiz.”  der. İstanbul Türkçesi-
ni temele alarak dilde sadeleştirme hareketini savunur. 
İstanbul ağzını farklı şekilde konuşan sınıfları sıralar. 
Az okumuş, yapaylığa kapılmamış, yabancı kelimeleri 
Türkçeleştirerek konuşan “gayri münevver kadınlar”ın 
konuştuğu dilin, asıl İstanbul ağzı olduğunu söyler (A. 
B. Ercilasun, 2020). Kendi eserlerini de bu ağza yakın, 
anlaşılır, berrak, sade bir Türkçe ile yazmıştır. “Kaç Yerin-
den?” öyküsü de diğer Ömer Seyfettin öyküleri gibi bu 
özelliklere sahiptir.

Ömer Seyfettin hikayelerindeki söz varlığına dair 
araştırma yapan Türkben (2012), onun hikayelerinde 
Ömer Asım Aksoy’un 1988 tarihli Atasözleri Sözlüğü’nde 
yer almayan birçok atasözü kullandığını söyler. Ayrıca bazı 
atasözlerinde de çeşitli değişiklikler vardır. Atasözlerinin 
yanı sıra birçok kalıp deyim ve ikilemenin kullanılması, 
bazı ifadelerin günümüzdeki hallerine karşı sapmaların 
olması Türkçenin söz varlığını olumlu etkilemektedir. 
Ömer Seyfettin gibi Türk dilinin özünü bulması için 
ömrünü feda etmiş bir yazarın söz varlığı, Türkçenin 
zenginliklerini görmek için önemlidir. “Kaç Yerinden?” 
öyküsündeki gücüme gitti, çocuk oyuncağı, kargacık 
burgacık gibi ifadeler bu konuda örnek verilebilir.

3. ESKİ KAHRAMANA KARŞI YENİ KAHRA-
MAN: İDEAL KAHRAMAN TİPİ 

Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” serisinde 
yayınladığı “Diyet, Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Pembe 
İncili Kaftan, Kızılelma Neresi?” gibi öyküler, ilkokul-
dan itibaren öğrencilere okutulan, birçok kişinin aşina 
olduğu hikayelerdir. Ömer Seyfettin’in bu hikayelerini 
bu başlıktaki bir serinin altında derleyerek, “tarihte-
ki Türk kahramanlıklarını anlatır görünürken aslında 
günün gereksinimlerine dikkat çeker.” (Köroğlu, 2010) 
Ele alınan öyküde anlatıcının destan yazmayı tercih 
etmesinin sebebinin bu olduğu açıklanmıştı. Yazar, bu 
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seride eski kahramanları yeni bir çağda yazarak, eskinin 
milli ve manevi değerlerini öne çıkararak milli şuurunun 
oluşmasını amaçlar. “Yeni Kahramanlar” adını verdiği 
seride ise tarihi milliyetçi bir bakış açısıyla, bugünden 
okuyarak eski koşulların I. Dünya Savaşı esnasında da 
kendini göstermesini ister. 

“Kaç Yerinden?” öyküsü, Ömer Seyfettin’in çarpıcı 
hikayelerinden biridir. Kırk dokuz yerinden yaralanan 
bir subayın öyküsü anlatılır fakat öykü temelde subayın 
savaştaki anları üzerine kurulu değildir. Anlatı, subayın 
kaç tane yara almış olursa olsun, fedakarlığını ve asker-
liğini hiçbir yerde gösteriş ve reklam malzemesi olarak 
kullanmaması üzerine kuruludur. Okuyucu, doktorun 
anlattıkları olmasa Ferhat Ali Bey’in ne denli büyük 
bir kahraman olduğunu bilmeyecektir. Bu, öykünün 
anlatım biçiminde de içerikte desteklenen yeni kahra-
man tipinin kullanıldığını gösterir. Yeni kahraman olayın 
geçtiği mekandadır, fakat doktor anlatana dek ne anlatı-
cının ne de okuyucunun ondan haberi olur.

Enginün (1985)’in ifadesiyle, bu öyküde “hayatla 
barışan ve canlanan” kahramanlarının hikayesi anlatı-
lır. Makalenin “Mazi ve Kahramanlık Hasreti” kısmında 
anlatıcının mazinin ve kahramanın değerlerini, bir destan 
yazarak günümüze ihya etme çabasından bahsedilmişti. 
Ömer Seyfettin’in idealize ettiği bu yeni kahraman tipi, 
gerçekten hayatla barışıktır. Doktor, genç subay için “O 
ölmez, onda bir iman var”, “öyle bir azim… Öyle bir kuvvet 
ki… Tarif edemem sana...” diyerek subayın yaşama isteği-
nin ne kadar güçlü, kuvvetli biri olduğuna vurgu yapar. 
Genç subayın vücudunda kurgusal bir destan kahra-
manından kat be kat fazla, kırk dokuz tane yara izinin 
bulunması bile subayın kahramanlığının başlı başına 
göstergesidir. Yazar, subayın savaştan önceki hayatına 
değinerek subayın zoraki bir kahraman değil, gerçek bir 
kahraman olduğunu belirtir. “Gayet zengin bir ailenin 
kıymetli, tek evladı…” “Olağanüstü bir sanatkarmış.”, 
“Kemanın yayını bıraktığı eline kılıcını almış.”  ifadele-
rinde görüldüğü üzere günün koşullarında varlıklı, refah 
bir hayata sahipken vatan söz konusu olduğunda bir 
dakika tereddüt etmeden eğitim gördüğü Almanya’dan 
vatanına koşmuştur. 

Köroğlu (2010)’un bir diğer dikkate değer tespiti, 
yirminci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerçekleşmesi 
çok mümkün olmayan bazı şeylerin, hikayede yapılmış 
gibi anlatılmasıdır. Öykünün basım yılı 1917’dir. Doktor; 
kolera, tifüs ve tifoya bir sene içinde aşı bulmuştur. Gelişen 
teknoloji göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde 
dahi aşı çalışmalarının en az bir yılı kapsayan süreçlerde 
yürütüldüğünü düşünürsek, yirminci yüzyılın başında 
sadece bir yıllık çalışmalarla aşı geliştirmenin pek 
mümkün olmadığı söylenebilir. Köroğlu da benzer 
bir noktaya dikkat çeker. Osmanlı Devleti’nin içinde 
bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar düşünüldüğün-
de; Osmanlı’nın o dönemde aşı geliştirecek doktorların,  
Almanya’dan alınan birkaç uçak dışında hava kuvvetle-
rinde yeterli olmadığını, bu koşullarda Ferhat Ali Bey 
karakterinin bile gerçek dışı, zorlama bir karakter olduğu-
nu söyler. Ömer Seyfettin’in diğer öykülerinin aksine, 
daha fanteziye açık, kurgusal bir metin ortaya koydu-
ğunu; var olmasını düşlediği bir ütopyadan bahsettiği 
yorumunda bulunur. 

Ütopya kelimesi Yunancada “düşlenen yer” anlamına 
gelmektedir.  Ütopik anlatılar, temelde çağın koşulların-
daki memnuniyetsizlik üzerine kurulur. Yazar, birçok 
sebepten kaynaklanabilen, rahatsız olduğu durumla-
rın içerisindedir. Ömer Seyfettin’in Türk milletindeki 
gördüğü temel iki sorundan bahsedilmişti: Milli bir dil 
ve milli bir şuur. 

Milli bir dil noktasındaki görüşlerini makale ve incele-
melerinde dile getirse de öykülerinde kullandığı Türkçe 
sadedir. Bu öykü de biçimsel açıdan aynı dil ve üslup 
özelliklerini taşımaktadır. Yazarın anlatılan yeni kahra-

manda gördüğü özelliklerin, bütün toplumda görülme-
sini ister ve milli şuurun bu şekilde oluşmasını hedefler. 
“Ölülere ödül, dirilerin hatırasıdır.” diyebilecek kadar 
gösterişten, reklamdan, vazgeçmiş bir kahramandır. 
Yaşamak ve yaşatmak, yeni kahramanın hayat düsturudur. 

4. DÖNEMİN EDEBİYAT ANLAYIŞINA KARŞI 
ELEŞTİREL BAKIŞ

Milli edebiyat temsilcileri, Türk dilinin yapısına aykırı 
ve halkın konuştuğu dilden, uzak olan Arapça ve Farsça 
sözcükler dilden atılması gerektiğini, halkın konuştuğu 
dille yazılması gerektiğini savunmuşlardır. Ömer Seyfet-
tin’in “milli edebiyat ve milli dil” anlayışına ve çabası-
na bu kadar önem vermesinin sebebi, toplumun ancak 
edebiyatla uyandırılıp eğitilebileceğini düşünmesidir 
(Karaca, 2020). Divan edebiyatı yazarlarından başlayıp 
dönemin yazarlarının dil ve edebiyat anlayışlarını hem 
biçem hem içerik yönünden eleştiren Ömer Seyfettin, 
yazarları Doğu’nun ve Batı’nın edebiyatından uzaklaşıp 
milli edebiyata yönelmelerini tavsiye eder.

Hikayede büsbütün bu konu işlenmese de, doktorun 
anlatıcıya yönelik eleştirilerinden birini ayrıca Ömer 
Seyfettin’in dönemin edebiyat anlayışına dair eleştirile-
rinden biri olarak okumak mümkündür. “masa başın-
da, kapalı oda içinde, “hayatı tetkik ediyorum” sanan 
zavallı romancının hülyası!” diyerek dönemin edebiyat 
topluluğu Fecriati’yi hedef aldığı söylenebilir. Fakat Ömer 
Seyfettin’in Fecriati’ye bakışı büsbütün olumsuz değildir.

“Bugün ilmi olarak yazdıkları, yani tercüme 
ettikleri sayfaları karıştırırsanız cümle değil, 
hatta birçok siga hataları bile göreceksiniz. 
Fakat vatanın bütün ümidi gene onlarda-
dır. Onlar zekidirler. Çok gençtirler. Tabiî 
okuyacaklar, çalışacaklar, tekamül edecek-
ler, hele hiç şüphesiz asırlardan beri bizi 
milli bir edebiyattan mahrum bırakan eski 
ve suni lisanı terk edeceklerdir. Evet, ümidi-
miz onlardadır.” (Ömer Seyfettin, 2016) 

Ömer Seyfettin, edebiyatın toplum üzerindeki etkisinin 
farkındadır. Bir yazar olarak, devletin kırılma yaşadığı 
dönemde milli ruhu uyandırmaya, milli kimliği ve 
aidiyeti oluşturmaya çalışarak milli bir bilinç oluşturmayı 
hedeflemiştir. Böyle bir edebiyatı ise gelenekler üzerine 
değil yeni bir edebiyat anlayışı üzerine inşa etmek 
istemiştir. (Karaca, 2020) Öyküde doktorun anlatıcıya 
karşı tavrı, Ömer Seyfettin’in dönemin diğer edebiyatçı-
larına karşı tavrıyla aynıdır. Edebiyatın fildişi kulelerden 
değil, halkın içinde, halka dönük yazılmasını istemiştir.

5. SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde bir arayış olarak 
birçok fikir akımı ortaya çıkmıştır. Ulus-devlet anlayışının 
özellikle Balkanlar’daki yadsınamayacak etkisi, ardından 
gelen Balkan Savaşları, Osmanlıcılık akımının etkisini 
yitirmesine sebep olmuştur. Milliyetçiliğin gücünü gören 
Ömer Seyfettin, diğer fikir akımlarıyla da kurtuluşa varıl-
mayacağını düşünerek Türk milletinin ancak milli şuurunu 
kazanırsa ilerleyebileceğini düşünür. Türklük düşüncesi-
ne Balkan Savaşları’ndan ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
iyice sarılan yazar, bir yazısında milliyetin “lisan ve milli 
maarif” olduğuna vurgu yapar. Bu konudaki çalışmaları-
nı hayatı boyunca sürdürür. Her ne kadar ömrü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulup milli bir eğitim anlayışına sahip 
olduğunu görmesine vefa etmese de Ömer Seyfettin’in 
dilde sadeleştirme çabalarının başarıya ulaştığını, hayali-
ni kurduğu milli maarif sisteminde ise uzun yıllardır her 
eğitim-öğretim kademesinde eserlerinin okutulduğunu 
söylemek mümkündür.

“Kaç Yerinden?” öyküsü, tipik Ömer Seyfettin öyküsü-
nün özelliklerini taşımakla birlikte, birçok yönden incelen-
meye ve farklı yorumlanmaya açık, başarılı fakat geri 
planda kalmış bir öyküdür. Yazarın “Eski Kahramanlar” 
dizisinden sonra yayınladığı “Yeni Kahramanlar” dizisinde 
yer almaktadır. Türk milletinin çağa ayak uyduramayı-
şını, milli şuura henüz tam anlamıyla sahip olamayışını 
anlatan yazar, kendi düşlediği hale çare gözüyle bakıp 
idealize bir yeni kahraman tipi oluşturmuştur. Öyküde 
doktorun dikkat çektiği üzere, yeni kahramanlar sadece 
cephede değil, cephe gerisinde de mevcuttur. Genç subay 
Ferhat Ali Bey’in cephede, doktorun ise tıp alanındaki 
çabaları ve fedakarlıkları düşünüldüğünde, hikayede bir 
değil iki kahramanın olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu iki kahraman, mazinin değerlerini geride bırakma-
yarak, yaşama ve yaşatma hevesiyle milli duygularla 
mücadele vermektedir.

Öyküde bahsi geçen olayların öykü zamanında 
gerçekleşmesinin mümkün olmasına pek imkan vermeyen 
Köroğlu (2010), Ömer Seyfettin’in ütopyasından bahsettiği 
sonucuna varmaktadır. Tarihsel sürece bakıldığında, bu 
yoruma katılmak mümkündür. Ömer Seyfettin, bu yeni 
dünya inşasını çağın problemleri üzerinden kurar. Eski 
kahraman tipiyle yeni kahraman tipi arasındaki karşıtlı-
ğa değinir. Maziyi sadece hatırlamak ve özlemle anmak 
romantikliğine düşmez, maziyi günümüze uyarlamaya 
çalışır. Bu uyarlama sürecinde ise çağın gereklilikleri-
ni göz ardı etmez. Milli şuuru, maziyi ve çağı anlamak-
ta oluşturur.

Milli şuurun oluşmasındaki bir diğer odak noktası, 
milli bir edebiyat oluşturmaktır. Milli bir edebiyatımızın 
olmadığını söyleyen Ömer Seyfettin, bunun ancak 
Türkçeyi sadeleştirerek mümkün olacağını söyler. Milli 
edebiyat temsilcileri hariç dönemin edebiyatçılarını 
kullandıkları dil ve ele aldıkları konular yönünden eleştirir. 
Fakat dil ve edebiyat anlayışlarını milli edebiyata uygun 
bir şekilde değiştirdikleri takdirde, kurtuluşun yine onlar-
da olduğunu savunur.
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2012 yılında  yayınladığım  yazının aynısını  Türkçü, 
milliyetçi  şair ve yazarımız  rahmetli  NİHAL ATSIZ'IN 
aziz  hatırasına  hürmeten  hiç değiştirmeden  yeniden 
yayınlamak lüzumunu hissettim.

****

 

NİHAL  ATSIZ (1905-  11.12. 1975 )

  Atsız Hoca; yazar,şair, tarihçi ve fikir adamıdır. Aynı  
zamanda büyük Türk Milliyetçisi  Nejdet Sancar'ın 
agabeyidir.

İstanbul  Üniversitesi (Darülfünun) Edebiyat Fakül-
tesinde  okudu. Bir süre liselerde edebiyat öğretmen-
liği yaptı. Orhun dergisini yaymladı.Daha sonra kendi 
adıyla  Atsız Mecmuası yayına girdi.

 Dergilerinde  ve  yazılarında, Türkçülük  Ülküsü'nü 
güçlendirmek ve  yaygınlaştırmak  amacına hizmet etti. 

İkinci dünya Savaşı'nın namüsait ortamında, Sovyet-
ler Birliğinin, Türkiye üzerindeki  tehtid ve cüretkar 
tutumunun olumsuz etkileri bilinmektedir..

Hükümet , zamanın şartlarında bu tehtidleri   en aza  
indirmek politikasını  izlediği bilinmektedir.

Hükümetin  Yüksek  Öğretimde , Ülkücü / Turancı   
düşüncede ki öğrencilere  uygulanan  baskılarına karşı  
ve   okul   kitaplarında  sistematik  olarak   işlenmeye 
çalışılan   "sol "   düşünceye  karşı şiddetli   bir   fikir  
mücadelesine girmiştir.

Dönemin   Başbakanı  Şükrü Saraçoğlu'na  hitaben 
yazdığı  açık mektuplarda,  Milli Eğitim  Bakanı, Hasan  
Ali Yücel'in  istifasını istedi...

  Atsız Hoca,  büyük Türk Milliyetçisidir,  Türkçü-
dür.  Fakat antropolojik manada  asla ırkçı olmamıştır. 

Toplumda  yanlış  tanımalarla veya kasıtlı  olarak  
IRKÇI  olmakla itham edilen  milliyetçilerden bir tanesi-
nin  bile   "Irk"  tanımına , antropolojik bir  mana   verme-
dikleri  sabittir.

Bunlardan  birisi de  Atsız Hocadır. Şiirlerinde, 
mektuplarında,  yazdığı makalelerinde   Irk  kelimesi-
ni,  "TÜRK  MİLLETİ "   yerine  koyduğu anlaşılacaktır. 

 Onun Türklük sevgisi, kozmopolit ve sulandırılmış  
millet  sevgisinden çok daha öte  ve  şahsiyetine  uygun  
bir ülkü   sevgisidir.

 Irkçılıkla  suçlanan  Atsız Hoca'nın TÜRK IRKI  
İÇİN ESAS ALINAN BAZI FİZİKİ  KISTASLA-
RA GÖRE,  TÜRK MİLLETİNİ TARİF  ETMİŞ 
OLDUĞU YÖNÜNDE VE  BU  FİZİKİ   ÖLÇÜLE-
RE UYMAYANLARI DA  TÜRK SAYMADIĞINA  
İLİŞKİN  BİR ANLAYIŞ TARZINDA  OLMAMIŞTIR...

Kendisini  ırkçı sayanlara  karşı Atsız Hoca'nın,  
TÜRK'Ü  NASIL  TARİF ETTİGİNE  BAKALIM.

 "TÜRK, TÜRK  URUĞUNDAN GELENLER-
LE, TÜRK  URUĞUNDAN GELMİŞ   OLANLAR    
KADAR TÜRKLEŞMİŞ   KİMSEDİR."

Eğer birileri  Türk  Milletine  mensub olmanın   
şuurunu;  onun  göz renginde,  ten   renginde,  boyun-
da, elmacık   kemiğinde,  kafatası uzunluğunda   veya  
kafatası genişliğinde  olanlar  Türk  sayılır diyorsa  işte  
bunlar   ırkçıdır...

 Vatan Şairi  Namık Kemal;

"FITRAT  DEĞİŞİR  SANMA BU KAN YİNE O  
KANDIR"  demekle ırkçılık mı yapmıştır?

Samih Rıfat;

 "  Irkım doğudan koptu, dört bucakta savaştı/ 
Altay'dan  attığım ok,  Alp Dağları'nı aştı.."   derken  
ırkıçı mıydı?

Hayatının   büyük  kısmını, kavmiyetçilik,  ırkçı-
lık  ile  mücadale  ederek  geçiren  büyük  şairimiz 
MEHMET AKİF  ERSOY:

"Sana  yok  ırkıma yok  ebediyen izmihlal/

Kahraman  ırkıma  bir gül  ne bu şiddet  bu  celal" 
... mısralarında  Akif  ırkçılık mı yapmıştır?..

Atatürk;   "Muhtaç  olduğun  kudret damarlarında 
ki  asil  kanda mevcuttur"  derken ,  kastetmek  istediği  
kan ve  gen  yapısındaki özelliklerden mi   bahsediyor?.

 Şunu  açıkça  söylemeyi de kendimize   borç  biliyo-
ruz.

Türk Milliyetçileri/ Türkçüler,  ırkçılık esasına  dayan-
madan  bir  dünya görüşü  olan  ve  Türk Milletine 
mensub   olmayı,  fiziki özellik şartlarına   bağlamayı  
reddeden görüşün adıdır.

Milliyetlerini ,  soylarını  sevmişlerdir. Tarihimizin 
ve muhteşem  mazimizin varlığı,  bu  sevmeyi   bizle-
re  hak ettirmiştir.

 İki  Cihan Efendisi  Peygamberimiz Hz. Muham-
med  (SAV)  Efendimizin;

" HUBBÜL  VATAN - MİNEL  İMAN , Kişi  kavmi-
ni  sevmekle suçlandırılamaz."   ve   EL-HÜCÜRAT 
SURESİ  13. Ayet' de  geçen  ilahi emirlere de   müdrikiz..

 Evet Atsız Hoca Türkçüdür. Ona göre Türkçülük;    
Türk  milliyetçiliğinin ve  Türk'ü  sevmenin  adıdır.

Türkçülük  bir  üküdür.  Ülküler, milletlerin  manevi 
gıdasıdır. Ülküsüz milletlerin  en talihlisi  dahi  silik ve 
sönük  kalmaya   mahkumdur.

Ülküler,   gerçekle   hayalin karışmasından  doğmuş  
olan , düne bakarak  yarını  arayan, milletlere  hız 
veren  ve   uğurunda  ölünen büyük dilekler   ve  büyük  
davalardır.

Milletler , ölebildikleri  kadar yaşama hakkına   sahip-
tirler.

Bir  millet   yükselme  iradesini taşımazsa,   kendi-
ne   güvenini yitirmişse ,  başkalarını  taklitten  başka  
bir şey  yapmıyorsa,  geçmişiyle   gurur  duyamazsa,  
başkalarından   üstün  olmak istemezse,  ülküsü  için 
ölümü  göze almazsa,  savaştan  korkarsa,  o millet  
içinden  çürümüş  demektir...

Kendilerini Türk milletine mensup olma   şuurundan  
yoksun hissedenler,  bu  duygularla donanmayanlar, 
Türklük  şuurunu küçümseyenlerin,  perde arkasında 
ve  zihin köklerindeki düşüncelerin şifrelerini  bizler 
çok  iyi  bilmekteyiz.

Son olarak bir Rus gazeteci ile Nihal Atsız  arasında  
geçen şu anekdotla bitirelim.

Rus gazeteci, Nihal Atsız'a, " Türkler tıpkı  Almanlar  
gibi ırkçı  bir millettir. Siz ise gördüğüm en büyük ırkçı-
sınız"  demesi  üzerine, Nihal Atsız hemen cevap verir.

"Almanları bilmem onlar ırkçı olsa da, yine  yenilmeye 
mahkümdurlar. Ama TÜRK  EVLADI  IRKÇI  OLSAY-
DI, CİHANDA  TEK  BİR  DEVLET BIRAKMAZDI..."

Atsız  için, söylenecekler  buralara  sığmaz.  Ölümü-
nün  45.  yılında, büyük  dava   adamını   rahmetle ve 
minnetle  anıyoruz.  Allah (C.C)  mekanını   cennet  
eylesin,  11.12.2012  -  11.12.2020

Av.Faruk ÜLKER

Bir  gurbete  yollanıyorken yeniden
Belki bir  kişi  bile  gelmeyecektir bize
Bir kemiğin ardından  saatlarca  yol giden
İtler bile gülecektir kimsesizliğimize..
                                                  NİHAL ATSIZ

NİHAL ATSIZ'IN 
AZİZ HATIRASINA
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