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Manda yetkisi birinci dünya 
savaşı sonrasında Milletler 
Cemiyeti tarafından devreye 
sokulmuştur ve az gelişmiş kabul 
edilen bazı ülkeleri kendi kendi-
lerini yönetecek bir düzeye erişti-
rip, bağımsızlığa kavuşturuncaya 
kadar cemiyet adına yönetmek 
için bazı büyük devletlere verilen 
yetkidir. Geleneksel sömürgeci-
liği tasfiye etmeye yönelik bir proje olarak 
düşünülmüştür. Ancak uygulamada ona 
benzer sonuçlar doğurmuştur. Manda ve 
mandacılık kelimeleri 1946’da Birleşmiş 
Milletler tarafından kaldırılmış ve yerine 
“Vesayet Rejimi” tanımlaması getirilmiş-
tir. Birçok konuda olduğu gibi tanımlayı-
cı kelimenin değiştirilmesiyle, kavramın 
ifade ettiği yetki ve görevlerin başkalarına 
tahsis edilmesi şeklindeki ana muhtevanın 
değişikliğe uğrayıp uğramadığı şüphelidir. 
Hatta isim değişikliğinin hiçbir anlam ifade 
etmediği bile söylenebilir. 

2021 yılında dünyada güya hiç manda 
veya yeni deyimiyle “vesayet altında” devlet 
yok iken bu tartışmayı açmanın ne anlamı 
var diye düşünebilirsiniz. Bu noktada benim 
düşüncem, dünyada manda altındaki devlet-
lerin de sömürge devletlerin de var olduğu 
ve ister göstere göstere ister gönüllü rızaya 
sevk ederek, devletler ve milletlerin manda-
laştırılması taktiğinin de emperyalizmin 
yaygın yöntemlerinden birisi olduğudur.

Ne mi demek istiyorum? Bu yazının amacı 
bu soruya cevap vermek zaten. Konuyu 
mandalaşma süreci içinde olduğunu düşün-
düğüm; birçok ülke gibi kendini bağımsız 
sanan, hatta bağımsızlığı dolayısıyla ulusla-

rarası kurumlara kendi ismi ve 
iradesiyle üye olmuş, onların 
mekanizmalarında yer bulmuş 
ve çok etkili oluyor gibi görünen 
bir devletin mandalaşma süreç-
lerini izah ederek açıklamaya 
çalışacağım.

Tarihi ve güncel olarak her 
zaman problem yaşamaya alıştı-

ğımız ve aslına bakarsanız nüfus, hâkim 
olduğu coğrafya ve kaynaklar açısından 
bizimle boy ölçüşmeyi bırakın, didişme-
ye kalkmasının bile anlamsız olduğu çok 
açık olan komşumuz Yunanistan’ın, geçmiş-
te hiçbir çatışmayı kazanmamış olması-
na rağmen aleyhimize genişlediği gerçeği-
ni bir kenara yazalım. Bunu nasıl sağladığı 
bilinen bir şey zaten. Her zaman kendilerini 
bize karşı vekil olarak kullanan daha güçlü 
devletlerin piyonları oldular ve kaybettikleri 
evlatlarının karşılığı olarak destekçilerinin 
çıkarlarına hizmet etmenin komisyonunu 
topladılar. Bu politika o kadar hoşlarına gitti 
ki diplomasileri bu tür fırsatları kollama, 
vasilerine teklif etme ve büyük bir hevesle 
onları kendilerini kullanmaya teşvik etme 
yönünde gelişti. Açıkça bu konularda başarılı 
da oldular. Vasilerinin bizimle hesaplaşma-
ları gerektiği durumlarda ise gayret etmele-
rine gerek kalmadan, gönüllü rıza ile onların 
kullandıkları araçlar olmaya teşneydiler ve 
daha önce de söylediğim gibi komisyonlarına 
kavuştuklarında da mutlu oldular. 

İlk bakışta bu politika ucuza mal olan, başa 
çıkamayacağınız bir güce karşı çeşitli ittifak-
lar kurarak sizi koruyan ve kâra geçiren bir 
sistem olarak görülebilir. Ancak başkalarının 
çıkarları çatıştığında arada kendinize menfa-
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at çıkaracak taktikler uygulamanın sonsuza 
kadar başarılı olması mümkün olmadığı gibi 
vekil olarak çalışırken asılların memleketi-
nize giderek daha fazla sızmasına katlanmak 
durumunda kalmak gibi riskleri de vardır. 

İşte bana göre şu anda Yunanistan-ABD 
ilişkilerinde olan da budur.

Bu cümleden olmak kaydıyla iki devlet 
arasında son dönemde yaşanan konu ile 
ilgili gelişmelere göz atalım;

* ABD 2018 yılından itibaren bölgesel 
çaptaki görüşmelere ek/davetli devlet 
olarak katıma kararı aldı (çünkü kendisini 
dünyanın jandarması kabul etme kibir-
liliği devam ediyor. İşin kötüsü kibirlen-
mekte eskisi kadar olmasa da bir miktar 
haklı). Bu dönemde Doğu Akdeniz’de 
artan Rus etkisine karşı en önemli ve 
hâkim bileşeni tartışma götürmez şekil-
de ABD olan NATO’nun ilgisi de zaten 
Doğu Avrupa’dan Doğu Akdeniz’e geniş-
lemişti. Bu ilgi Ege Denizi özelinde aşağı-
daki gelişmeleri devreye soktu. 

Ege denizindeki adalar ve limanlar 
gözden geçirildi, hangi konularda mı? 

* Bunların ticaretinin %65’i Türk boğaz-
larından geçişle sağlanan ve Karadeniz 
donanmasının tek çıkış kanalı yine Türk 
boğazları olan Rusya’yı Ege denizinde 
kontrol altında tutabilmek için önemleri 
değerlendirildi. 

* Akdeniz’deki Tartus Deniz Üssü, Lazki-
ye’deki Himeymim hava alanı ve Libya’da 
elde etme ihtimali olan şanslar sayesinde 
Doğu Akdeniz’de varlığını güçlendiren 
Rusların, bu merkezlere ikmal yapmasını 
engelleyebilmek için uygunlukları gözden 
geçirildi.

* 2016’da Yunanistan’ın Pire (Piralevs) 
limanının %67 hissesini satın alan ve 

buradan ticaret yolunu Avrupa içlerine 
uzatmayı amaçlayan Çin’in engellenmesi, 
engellenemezse kontrol altında tutulması 
açısından değerleri hesaplandı.   

 

Adı geçen Liman ve Adalar.

Belli ki varılan sonuç Kuzey Egede-
ki Yunan limanlarının, Türkiye’ye bitişik 
(aslında Lozan anlaşmasına göre askersiz 
olması gereken) Dedeağaç (Alexandroupo-
lis) karasının ve Güney Egedeki adaların 
yukarıdaki maksatlar için önemli olduğu 
olmuş. Bu karar sonraki çalışmaların altında 
yatan temel mantık olsa gerek. Neler yapıl-
dığına bakalım;

* Doğu Akdeniz’de çıkan doğalgazı 
Avrupa’ya ulaştırmayı amaçlayan ancak 
yatırım/kar oranı açısından avantaj-
lı olmaması, derin denizde ve çok uzun 
mesafede böyle bir uygulamanın daha 
önce hiç yapılmamış olması nedeniy-
le (Türkiye’nin bu bölgedeki hakları ve 
müdahale ihtimalleri göz ardı edilse bile) 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 
açıkça görülen EastMed projesi destek-
lendi. Burada ABD’nin temel düşünce-
lerinden birisi herhalde en uygun boru 
hattı yolu olan Türkiye’yi telaşa sokmak 
ve bir an önce zaten bu konuda mesajlar 
vermekte olan İsrail ile barışmaya teşvik 
etmekti.

* Dedeağaç Limanının genişletilme ve 
modernizasyonu düşüncesi devreye girdi 
ve limanın %67 hissesi ABD’ye satıldı. 

- Dedeağaç karasında askeri üs kurulması 
konusunda anlaşıldı.

- Bölgede ABD ve Yunanistan iki tatbikat 
yaptı.

- 30 Black Hawk genel maksat helikopte-
rinin Dedeağaç Dimokritos havaalanını 
merkez üs olarak kullanması konusun-
da anlaşıldı. 

- ABD’nin Yunanistan’a bir miktar Apache 
saldırı helikopteri vermesine karar verildi. 

* Aralık 2018 ve Ekim 2019’da Washing-
ton ve Atina’da ABD-Yunanistan Stratejik 
Diyalog toplantıları yapıldı.

* Mart 2019’da ABD-İsrail-Yunanistan-Gü-
ney Kıbrıs Kudüs’te buluşup görüştüler.

* Yunanistan’ın Kavala limanının ABD 
tarafından kullanılması için teklif verildi.

* Girit’teki Souda üssünün genişletilip 
modernize edilmesi ve İsrail ile birlikte 
Doğu Akdeniz’i kontrol eden bir radar 
üssü haline getirilmesi kararlaştırıldı. 

* Larissa Havaalanının yenilenmesi karar-
laştırıldı.

* İskiri (Skilos) adasının ABD güçleri için 
konuşlanma yeri olması konusunda anlaş-
ma görüşmeleri devam ediyor. 

* Volos ve Larissa arasında bulunan Stefa-
novikeio hava üssüne daha fazla insansız 
hava aracı (ABD’nin) veya tanker uçak 
konuşlandırılması karara bağlandı.

* Sonuçta Ekim 2019’da ABD’nin Yunanis-
tan hükümetinin izni ile Yunanistan’daki 
her üssü niteliğine bakmaksızın kullana-
bileceği konusunda anlaşmaya varıldı.
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Limanları birleştirecek demiryolunun temsili güzergahı 

Bütün bunlar ABD’ye ne sağladı dersiniz?

* 2017’de Yunanistan ve Bulgaristan arasın-
da önemli limanları birleştirecek bir 
demiryolu projesi yapılması konusunda 
Kavala ’da bir anlaşma yapılmıştı zaten 
(Yunanistan’ın Selanik, Kavala, Dedea-
ğaç limanları ve Bulgaristan’ın Burgaz, 
Varna ve Rusçuk limanları). Bu bağlantı da 
kurulduktan sonra ABD askeri gücünün 
Kuzey Ege’den Karadeniz’e uzanan 
coğrafyada ne düzeye ulaşabileceğini ve 
Bulgaristan ve Romanya’daki ABD üsleri 
ile bağlantının ne kadar kolay kurulabi-
leceğini düşünün.

* Doğu Akdeniz’deki Rus donanması ve 
hava gücünün geniş bir radar sistemi ile 
daha iyi izlenebilmesini kâr hanesine 
yazın.

* Özellikle Ruslara karşı kazanılan askeri 
fayda bir yana ABD’nin AB’nin güney 
kanadını kontrolü altında tutma taktiği 
eskiden beri bilindiğine göre, Yunanis-
tan’ı bu derece vesayet altına sokmanın 
politik getirisini ekleyin. 

Selanik Limanının %67 hissesinin Yunan 
asıllı Rus Oligark İvan Savvidis’in şirketi-
ne devredilmesi ile bu limandaki ticaretin 
Rusların kontrolüne geçtiğini de hesapla-
yarak; Selanik (Thessaloniki) Limanında 
Rusların, Pire Limanında Çinlilerin faali-
yetlerini kontrol altına alabilecek pozis-
yona gelmenin ticari katkısını üzerine 
koyun. 

* Yunan PAOK futbol takımının da sahibi 
olan Savvidis’in Putin’in yakın dostu olup 
daha önce Rusya milletvekilliği ve AB 
Parlamentosu üyeliği yaptığını ve Rus 
istihbarat operasyonlarına adının etkili 
bir kişi olarak geçtiğini hatırlarsak, edini-
lenlerin bu konuda sağlayacağı avantajları 
da diğerlerine takke olarak giydirin.

Bütün bunları göz önünde bulundurur-
sanız haklı olduğumuz ve onların da lehine 
olan konularda bile ABD ile niye anlaşa-
madığımız sorusunun cevabının bir kısmı 
açığa çıkabilir. 

Peki, Yunanistan’a ne sağladı?

* Fransa ve gizli saklı ama belki de Alman-
ya’nın itmesiyle Ege konusunda bizim-
le girdikleri dalaşma sürecinde kendi-
ni sağlama aldığı düşüncesi (ne kadar 
gerçekçi olduğu tartışma götürür ve sağla-
ma almadığı aksine kendine ateşe attığına 
tarih şahittir).

* Zor ekonomik şartlarına rağmen 
Fransa’nın para karşılığı (Almanya’dan 
borç alınacak para) satacağını söylediği 
yeni ve kendi envanterinden düşürmeden 
önce hibe ettiği kullanılmış (almak mesele 
değil yedek parça temini ve modernleşti-
rilmesi büyük maliyet) uçaklara ek olarak 
ABD’den üçüncü nesil uçak alma umudu 
(bugün anlaşmaya varılsa üretim ve sipariş 
bağlantıları nedeniyle ilk uçağın 5 yıldan 
önce ellerine ulaşması mümkün değil).

* Türkiye’ye karşı arkamda büyük güçler 
var gösterisi yapma şansı (yedirebilirse).

Ne kaybetti, bana göre çok şey;

* Vatan toprağından başka ülkeye tahsis 
edilen araziler.

* Karar verme süreçlerinde yeni ortaklar.

* Başka devletlerin çıkar çatışmalarının 
arasında kalmanın getireceği maliyetler.

* Bağımsızlıktan verilen net tavizler. 

* Vb. vb.

Daha birçok şey sayılabilir. İşte bunlar 
benim Yunanistan’ın giderek manda altın-
da/vesayet altında bir devlet olma yönün-
de ilerlediğini ve bu yolda oldukça mesafe 
kaydettiğini düşünmemin nedenleri. Bir 
denge politikası var gibi görünüyor ama 
aslında öyle değil. Çinlilerle yapılan anlaş-
malar Amerikan girişimlerinden önce, Rus 
Oligark ile anlaşma ABD girişimleri sırasın-
da ve karşımızda manda altına girecek ama 
kimin mandası olacağına tam karar vereme-
miş görüntüsü veren bir ülke. Ticari anlaş-
ma yapmak başka toprak tahsis etmek veya 
liman satmak başka şeyler. 

Ekonominiz vasilerinizin kredileri ile 
yaşarken işleyen turizm veya olabilecek 
üretim sektörlerine yapacağınız yatırım-
ları ihmal etmeniz, anlamsız böbürlenme-
ler için çalışıp, altından kalkamayacağınız 
yüklerin altına girmeniz (Türkiye ile aşık 

atmak gibi), vasilerime yaranayım derken 
mal ve hizmet tedariki ve sunumunda size 
en ucuzu ve en karlıyı sağlayacak pazarlar-
dan uzak kalmanız (Türkiye ve Rusya gibi) 
ve daha birçok sebepten perişan durumday-
sa; tarımınız bile borçlu olduğunuz vasile-
rinizin kurduğu Düyunu-umumiye benzeri 
bir sistem tarafından yönetiliyor ve kazanç-
lar onların yönlendirdiği borçlara gidiyor-
sa (yani kendilerine), ABD’nin daha önce 
size verdiği ama parasızlıktan yedek parça, 
hatta yakıt temin edemediğiniz için kulla-
namadığınız Apache helikopterlerinden 
farklı olması pek mümkün olmayan silah 
sistemlerine hala talipseniz… eh Allah akıl 
fikir versin.

Sonuçta bayrağınız olur, isminiz olur ama 
AB üyesi bazı ülkeler gibi (Çek Cumhuri-
yeti vb.) şirketleriniz diğer Avrupalılar veya 
ABD’nin, ürettiğiniz katma değer sizi altına 
soktukları yüklerin getirdiği maliyetlerden 
kaynaklanan borçların (Türkiye’ye karşı 
silahlanmak gibi) olur. Başkalarının siyaset-
lerine vatanınızı zemin yapar ve çatışma 
halinde başkaları için kendi topraklarınızda 
kendi evlatlarınızı feda edersiniz. 

Bunun adı Bağımsız Devlet olmak 
mıdır? Karar sizin.  

Bağımsız devlet olmak veya Vesayet altın-
da olmayı seçmek Yunanlıların meselesi. 
Bizim için bunların önemi ise bütün bunlar 
süper güçler arasındaki çekişmelere bağlı 
gelişmeler gibi görünüyorsa da bölgenin 
önemli ülkesi olmamızdan kaynaklanıyor. 
ABD’nin tüm bu yatırımları Rusları çevre-
leme, Çinlileri engelleme vb. nedenlerle 
yaptığını düşünsek bile olan biten sınır-
larımızın çok yakınında gerçekleşiyor ve 
söz konusu komşu Yunanistan olduğunda 
isteyeceği komisyonun bizim cebimizden 
çıkması ihtimali her zaman var. ABD Dedea-
ğaç’ı tuttuğunda bizde Batı Trakya’ya ulaşma 
kapımızın tıkanması hissinin uyanma-
sı normal. Hele bunu Irak ve Suriye’nin 
kuzeyinde yeni kurulmakta olan ve büyük 
ölçüde olmayacak ortaklarla birlikte çalışma 
amacıyla oluşturulan ABD üsleriyle birlikte 
düşünürsek tedirginliğimiz daha da artar. 
Ancak bu konu bu yazıya sığmayacak kadar 
geniş. İnşallah sonraki yazılarda tartışırız.

Saygılarımla.
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Vefa: “Vefatının  
100. yılında Ömer 

Seyfettin’e Armağan”     

09 Şubat 2021 / Kıbrıs Gazetesi

Türk edebiyatının ilk 
büyük öykü yazarı Ömer 
Seyfettin,  aynı zamanda 
hüzünlü bir yaşam öyküsü-
ne sahiptir.  1886-1920 
yılları arasında yaşamış 
ve çok genç bir yaşta, 
36 yaşında hayata veda 
etmiştir. 1912-1913 Balkan 
Savaşı’nda Rumeli’de asker 
olarak görev yapmış, 
Yunanlılara esir düşmüş, 
kurtulduktan sonra ölümü-
ne kadar yazarlıkla geçinmeye çalışmıştır. 
Bugün gazete ve kitaplarda okuduğumuz, 
konuştuğumuz güzel Türkçemize ulaşma-
da, onun 1911’de başlattığı “Yeni Lisan” 
hareketinin büyük payı vardır. Türkçe’yi 
Arapça ve Farsça’nın süs ve gramer kural-
larından kurtarmış, dilimize özgürlüğü-
nü iade etmiştir Ömer Seyfettin. Ayrıca 
kaleme aldığı öyküleriyle hem bu edebi 
türün yaygınlaşmasını sağlamış, hem de 
işlediği milli konularla etrafı kurtlarla sarıl-
mış Türk ulusunun uyanmasını, bir olmasını 
temine çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne 
giden yolu, milli devlet anlayışını açanlardan 
olan Ömer Seyfettin, her ne kadar 1920’de 
vefat edip 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğunu göremese de, eserlerinde ve 
fikir dünyasında hayal ettiği bu yeni devlet, 
onu okuyanların eliyle hayat bulur.

2020 senesi, 1920’de ölen Ömer Seyfet-
tin’in vefatının 100. yılı idi. Kıymetli Türk 
Ocakları Derneği Bursa Şubesi ve başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı ile Uludağ Üniversi-
tesi öğretim üyesi, kadim dostum, üretken, 
çalışkan ve vatansever akademisyen Prof. 
Dr. Alev Sınar Uğurlu bu 100. ölüm yıldö-
nümüne kayıtsız kalmadılar. Güzel bir vefa 
örneği göstererek önce online konferans 
ortamında yazarı andılar, ardından da Ömer 
Seyfettin üzerine orijinal makaleler içeren, 
“Vefatının 100.Yılında Ömer Seyfettin’e 
Armağan” adlı kitaba, yazarlık ve editör-

lük yaparak baskıya hazır-
ladılar. Ömer Seyfettin’i 
çok seven ve değer veren 
bir araştırmacı ve akade-
misyen olarak hem kendi 
adıma, hem de Türk kültür 
ve edebiyatımız adına, 
değerli Alev Sınar Uğurlu 
ile Selçuk Kırlı’ya teşek-
kürü bir borç biliyorum.

 “Vefatının 100.Yılında 
Ömer Seyfettin’e Armağan”da, otuza yakın 
makale mevcut. Alev Sınar Uğurlu’nun 
“Asker Bir Yazarın Tarihe Tanıklığı: Ömer 
Seyfettin’in Balkan Savaşı Hatıraları”; Bilge 
Ercilasun’un “Rüşvet Hikâyesi Üzerine 
Düşünceler ve Bazı Karşılaştırmalar”; Fırat 
Ender Koçyiğit’in “Türk ve Dünya Kültür-
lerinde Başını Vermeyen Şehit Anlatıla-
rı”; Cennet Altundaş’ın “Ömer Seyfettin’in 
Hikâyelerinde Boş Zaman Etkinlikleri”; 
Oğuzhan Karaburgu’nun “Ömer Seyfet-
tin ve Türklüğün Milli Mefkuresi. Turan”; 
Abide Doğan, “Ömer Seyfettin’in Çeviri-
leri”; Kelime Erdal’ın “Ömer Seyfettin’in 
Kaşağı Öyküsünün Çocuklara Uyarlanması 
Üzerine Bir Değerlendirme” özellikle dikkat 
ve beğenimi çekti.

 “Vefatının 100.Yılında Ömer Seyfet-
tin’e Armağan” ın son bölümü Koray Üstün 
tarafından hazırlanmıştır ve “Ömer Seyfet-
tin’in Vefatının Türk Basınındaki Görünü-
mü” adını taşır. Yazarın ölümü üzerine eski 
yazı Osmanlı-Türk gazetelerine yansıyan-
lar, çıkan yazılar, resimler bu bölümde bir 
araya getirilmiş.

   Ömer Seyfettin vefa ve unutulma-
ma anlamında Yahya Kemal Beyatlı gibi 
şanslı edebiyatçılarımızdan biri.  Alev Sınar 
Uğurlu dostum ile Marmara Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü sıralarında iken fakültemiz, 
merhum Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız 

ve ikimizin de doktora hocası muhterem 
Prof. Dr. İnci Enginün’ün çabalarıyla bir 
“Ömer Seyfettin” anma kitabı çıkarmış-
tı. Alev Hanım’la ikimiz onu hemen almış 
ve sevinçle okuyup karıştırmıştık. Şimdi 
öğrenciliğimizden 37 sene sonra Alev Sınar 
Uğurlu’nun, bir “Prof. Dr.” olarak yeni bir 
“Ömer Seyfettin Armağan Kitabı’na imza 
atması beni çok duygulandırmıştır. Bursa 
Türk Ocakları ile Alev Sınar Uğurlu’ya 
bir kere daha tebrik ve teşekkürler. Eseri 
temin etmek isteyenler Türk Ocakları Bursa 
Şubesi’ne ulaşabilirler.

Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL
GAÜ Rektör Yardımcısı

Doç.Dr. HATİCE KÜBRA GÜLER SELEK

Gençlik Kollarımız da uzun yıllar 
görev yapıp Düzce Üniversitesi’nde 
Yardımcı Doçent olarak göreve başlayıp, 
Kariyerinde ilerlemesi sebebiyle Bursa 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Matematik Eğitimi Anabilim  Dalın-
da göreve başlayan Doç.Dr. HATİCE 
KÜBRA GÜLER SELEK’i kutluyor 
başarılarının daim olmasını diliyoruz.   

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ 
BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

KUTLAMA
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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 derneği-
miz, 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 Seyfettin’in 
Herhangi bir Öyküsünü Hikaye Unsurları Açısından İnceleme, 
Yorumlama , Eleştirme ve Makale Formunda Düzenleme “ idi.

Yarışmayı değerlendirecek olan jüri üyelerimiz, katılacak öğren-
cilerin, yüz yıl önce aramızdan ayrılmış olan büyük hikâyeci Ömer 
Seyfettin’i okuyup tanımalarını ve bu konudaki birikimlerini herhan-
gi bir öykü ile bağlantılı bir makale formunda düzenlemelerini 
beklemekte idi.

Üzülerek belirtirsek yarışmamız, tüm dünyayı sarsan korona 
virüs salgınından olumsuz etkilenen faaliyetler arasında yer almış-
tır. Sözgelişi, daha önce 18 Nisan 2020 olarak duyurulan katılma 
süresi okulların tatil edilmeleri nedeniyle 16 Mayıs 2020’ye uzatıl-
mıştır. 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 duyurulduğu gibi, 
sonuçların bu şekilde ilan edilmesine karar almıştır.

Sosyal hayatın ve toplantıların kısıtlanması nedeniyle konuyla 
bağlantılı herhangi bir etkinlik düzenlenemeyeceğinden ödüller, 
katılımcılara banka hesabı yoluyla ve kargo aracılığıyla ulaştırıla-
cağı duyurulmuştu. Ancak değerlendirme sonucunda birincilik ve 
üçüncülük ödülleri Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Lisesi öğren-
cilerine ait olması sebebiyle Ödülleri Ocak binamızda sağlık tedbir-
leri alınarak öğrencilerimize ve Okul yönetimine takdim edildi. 
İkincilik ödülü de Eskişehir Eti Sosyal Bilimleri Lisesi Öğrenci-
si Tuana Tüten’e banka, okul Müdürlüğü başarı belgesi de kargo 
marifetiyle gönderildi.

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)

Türkiye’mizde ve bütün dünyada Türk milletine ve insanlığı güzel 
hizmetler sunacakları ümidi ile öğrencilerimizi kutluyor, Bursa 
Türk Ocağı olarak başarılarının daim olmasını diliyoruz.

ÖMER SEYFETTİN MAKALE 
YARIŞMAMIZIN DERECEYE 
GİREN ÖĞRENCİLERİNE VE 
OKULLARINA ÖDÜLLERİNİ 

TAKDİM ETTİK
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Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU*

AHMET KEMAL’İN  
DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TESPİTLERİ  

HAPİS HAYATI ve SÜRGÜN

Darülmuallimin-i İttihat’ın mezun vermesi muhalifleri daha fazla 
rahatsız eder. Sadece dinî eğitim verilmesini ve okulda Arapça 
kullanılmasını isterler. Aslında bu itirazlar Rusların talepleridir. 
Kendileri açıkça Ahmet Kemal’in karşısına çıkmazlar, Kaşgar’ın 
bazı nüfuzlu isimlerini maşa olarak kullanırlar. Rusların harekete 
geçirdiği muhalifler Ahmet Kemal’i Rus konsolosuna şikâyet ederler. 
Rus konsolosunun Çin hükümetine başvurması üzerine Kaşgar’ın 
asayişini bozarak ihtilal ortamı hazırlamak suçlamasıyla tutukla-
nan Ahmet Kemal hapse atılır. Çinli yetkililer daha ilk gün Ahmet 
Kemal’in geniş bir Müslüman kitle tarafından sevildiğini fark eder. 
Zira Kaşgar halkı hapishanenin önünü mahşere çevirir. Sürekli 
yiyecek gönderirler. Gençler sık sık onu ziyaret eder. Bu ilk hapis 
hayatı yetmiş beş gün sürer. Ahmet Kemal, Türkiye’nin Alman-
larla müttefik olduğunu, Çin’in de Almanya ile siyasî münasebet 
içinde olduğunu hatırlatarak Çin ve Alman makamlarına müraca-
at etmiştir. Pekin’deki Alman sefirinden gelen bir telgraf ve Çinli 
Müslümanların kefaletiyle, dinî-milli işlere karışmamak kaydıyla 
serbest bırakılır. 

Ahmet Kemal hapisten çıkar çıkmaz kapılarına kilit vurulmuş 
okullarını yeniden açarsa da sekiz ay sonra tekrar tutuklanır. İkinci 
tutukluluğu yirmi bir gün sürer. Serbest kaldıktan sonra bir buçuk 
yıl daha Kaşgar’da faaliyetini sürdürür ancak dört yıl yaşadığı 
Kaşgar’da kalması tehlikeli bulunarak geride okullar ve usul-i 
cediti benimsemiş genç öğretmenler, terakki yolunda yürümeye 
azimli gençler bırakarak Çin hükümeti tarafından Kucar’a sevk 
edilir. Kaşgar’dan kendisine yolda eşlik edecek kalabalık bir kafile 
ile ayrılan Ahmet Kemal yol boyunca mola verdikleri yerlerde 
modern eğitimin önemini anlatır; Türk birliği çağrısı yapar. Aileleri 
çocuklarına Batılı tarzda eğitim aldırmaları konusunda ikna eder. 
Geceler boyunca uykusuz kalarak dert dinler. Yirmi gün gâh at 
sırtında, gâh yürüyerek, gâh nehir sularında ıslanarak yol aşıp 
vardığı Kuçar’da da gençlere birlik çağrısı yapar. Kuçar’da on beş 
gün geçiren Ahmet Kemal’in burada da kalması Çin yetkilileri 
tarafından sakıncalı bulunur; Urumiçi’ne gitmesine karar verilir. 

Ahmet Kemal iki ay boyunca ıssız çöllerde, kurak kumların 
üstünde, sinek saldırılarına maruz kalarak, inişli çıkışlı dağlar 
aşarak, derelerde ıslanarak, rüzgârla-sıcak veya soğukla boğuşarak 
atla veya yayan zor ve uzun bir yolculuk yapar. Konakladığı köy ve 
kasabalarda görüştüğü din adamlarının cehaletleri, sadece ahiret 
ve ölümden söz etmeleri zaman zaman onu ümitsizliğe düşürse de 
Türkleri gelişmiş ve birlik içinde göreceği günleri hayal ederek yolu 
tamamlar. Urumiçi’ne varır varmaz hapse atılır. Ahmet Kemal’in 
Kaşgar, Kuçar ve Aksu’da gördüğü ilgi ve desteğin Çin hükümetini 
son derece endişelendirdiği, bu nedenle onu tecrit etme ihtiyacı 
duydukları ortadadır.  

Kaşgar’da hapse atılmasına rağmen hapishanenin insanı insan 
olmaktan utandıran cehennemî çehresiyle Urumiçi’nde tanışır. 
Ahmet Kemal’i kirli, pis kokan, is kaplı, karanlık, kasvet verici delik-
lerinden topraklar dökülen, delik deşik damından rüzgâr hücum 
eden bir zindana atarlar. Bu korkunç yerde Ahmet Kemal iki sene 
kalır. Çin yetkililerin casusluk amacıyla yanına gönderdiği yirmi 
yaşlarındaki Eyüp adlı bir Müslüman Türk, Ahmet Kemal’in karan-
lık hücresinin aydınlığı olur. Dostâne yaklaşıp Ahmet Kemal’den 
bilgi toplama görevi verilen bu delikanlı daha ilk görüşmelerinde 
Çin casusu olduğunu ancak kalben Türklerin yanında bulunduğu-
nu açıklar; yazdığı raporları yetkililere vermeden Ahmet Kemal’e 
gösterir. Tebdil-i kıyafet hapishaneden çıkarıp Batı Türkistan-
lı aydınlarla buluşarak fikir alışverişinde bulunmasını, Kaşgar ve 
Kuçar’daki aydınlarla mektuplaşmasını, Rusya’dan gelen gazeteleri 
takip etmesini sağlar. Ahmet Kemal de her gece Eyüp’e Türkçe ders 
verir. Ahmet Kemal’in Urumiçi hapishanesinde bir diğer önemli 
görüşmesi de Karaşehir, Korla vilayetleri mebusu Ömer Bey ile 
olur. Ömer Bey’in dikkatini kız ve erkek öğretmen okullarının, 
hastahane, eczahane, yetimhane açılması; yetim ve garip Müslü-
man çocuklarının İngiliz misyonerlerinden kurtarılması; matbaa 
kurulması; mahkemelerin ıslahı gibi önemli hususlara çeker. Ahmet 
Kemal gardiyanlara verdiği rüşvetler sayesinde pazara çıkıp Urumi-
çi’ndeki Müslüman Türklerle temasa geçer. Çin hükümetinin her 
türlü kontrolüne rağmen hapishanede Yeni Hayat adlı bir gazete 
neşretmeyi başarır. “Muharriri kalem, sahibi vicdan, matbaası beş 
parmak, idare mahalli zindan” (İlkul, 1999: 225) olan ve adını Genç 
Kalemler dergisinin sekizinci sayısında yayımlanan Ziya Gökalp’ın 
“Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler” adlı makalesindeki ruhtan alan ve 
yine Gökalp’ın 1918 yılında yayımladığı Yeni Hayat adlı şiir kitabıy-
la adaş olan bu gazetenin dağıtımını da sağlar. Bu gazete ile Rusya 
ve Çin Müslümanlarını uyanışa ve milli yaşayışa çağırır. Üstelik 
altı ay boyunca otuzuncu sayıya bu gazeteden Çin hükümetinin 
haberi olmaz. Gazetenin müsveddelerini Ahmet Kemal hücresin-
de hazırlar; Eyüp Bey sayesinde Yanhan’a gönderdiği müsveddeler 
orada basılarak dağıtıma çıkar. 

İki sene süren hapis hayatı ruhsal olarak Ahmet Kemal’i yıkamasa 
da fiziksel zararlar vermiş, özellikle romatizma dolayısıyla genç 
yaşına rağmen ayakları tutmaz olmuştur. Hastalığı dolayısıyla 
kendisinin ve onu destekleyen nüfuzlu şahısların Çin yetkililerine 
yaptıkları sürekli müracaatlar işe yarar. Bu müracaatlardan yılan Çin 
memurları sözde tedavi için onu Şanghay’a göndererek kurtulma 
kararı alırlar. Şanghay yolu Ahmet Kemal’i beş senedir hasret kaldığı 
vatanına kavuşturacak yolculuğun başlangıcıdır. Kalabalık bir halk 
tarafından uğurlanan Ahmet Kemal’e bir de yolculuk sırasında 
kendisini koruması için tabanca hediye ederler. Ahmet Kemal 29 
Temmuz 1919 tarihinde Urumiçi’nden Çinli askerler ve pek çok 
genç Müslüman Türk yoldaşı ile birlikte yola çıkar. Bu yolculuğun 
Ahmet Kemal’e keyif ve ümit veren molaları olur. Şanghay’a doğru 
çok sıcak bir yaz mevsimi bazen yaya bazen at arabasıyla gider-
ken dinlenmek üzere durdukları mahallerde Müslüman Türkler 
tarafından coşkuyla karşılanıp ağırlanır. Bazı yerlerde usul-i cedite 
uygun program ve nizamnameler yazarak öğretmenlere teslim 
eder. Şanghay yolculuğu sırasında Ahmet Kemal’i en çok etkile-
yen yer Çin Seddi’dir. Çin Seddi’nin başladığı Cayugen şehrindeki 
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harabelerde saatlerce dolaşır. Şiye Vangni 
heykelinin göğüs tarafına 
gizlice şu satırları yazar:

“Ey Çinli! Bu kapudan 
girer ve çıkarken şu gördü-
ğün Mongolistan dağları-
nın eteklerinde bir hayat-ı 
azamet yaşayan gürbüz 
Türklerin, mukaddes Kabla 
Kaan’ın adil kolları altında 
geçirdiğin refahiyet günlerini 
hatırla! Altay eteklerinden, 
Tiyanşan tepelerinden akın 
edip senin karanlık yurtlarına 
birer şerare-i elmas gibi adil 
yasaları ile nur-ı hayat saçan 
uluğ Kabla Kaan’ın huzur-ı 
ulviyetinde eğil ve minnettar-
lık selamlarını verip geçmeyi 
unutma!” (İlkul, 1999: 258-259) 

Ahmet Kemal geçtiği yollarda 
karşılaştığı, sohbet ettiği Türkis-
tanlıların Türkiye’ye kalben bağlı-
lıklarını gururla aktarır; gönül 
birliğinin sağlamlığı ona da kuvvet 
verir. Bıyıklarını gördüğü bir fotoğ-
raftaki Türk paşalarını örnek alarak 
yukarı kaldıranlar; “Türkiye’nin 
askerleri nereye kadar geldiler?” diye soran-
lar; 1919 itibarıyla yıkılan bir devletin yeniden ayağa kalkma, var 
olma mücadelesi verdiği bir dönemde dahi Türk Dünyası için 
büyük bir gücü temsil ettiği ve Türkistan’daki Türkler için kurtarıcı 
vasfını asla kaybetmediğini göstermektedir. Hatta İngilizlerin Çin 
yetkililerine verdikleri raporlarda I. Dünya Savaşı içinde Osmanlı 
Devleti’nin yenildiği ve işgal altında bulunduğu haber verilmesine 
rağmen İngilizlerin Türkler arasındaki birlik ve beraberliği yıkmak 
için bu raporları verdiğine inanırlar. 

Şanghay yolculuğu sırasında Ahmet Kemal eşkıyanın saldırısına 
da uğrar. Aralarında silahlı çatışma yaşanır. Ahmet Kemal’in Urumi-
çi’nden trene bineceği Geyuntan’a ulaşması beş ay alır. Hanko adlı 
Çin’in önemli ve büyük bir şehrine varınca Çinli yetkililerden çok 
kötü muamele görerek pis bir hücreye atılır. Ancak bu şehirdeki 
Türklerin araya girmesi ve durumu Hollanda konsolosuna aktar-
masıyla 18 Aralık 1919 tarihinde Çinlilerin Almanlardan gasp 
ettiği Zaka adlı bir vapurla Hanko’dan Şanghay’a ulaşır. 8 Şubat 
1920’de Şanghay’a varan Ahmet Kemal Şanghay’da da kendisini pis 
kokulu, karanlık, kasvetli bir hapishanede bulur. Burada, Asya’daki 
Türklerin haklarını takip görevi üstlenmiş Hollanda konsolosunun 
ve Tungan Müslümanı olan hapishane müdürü Malin’in yardı-
mı ile rahat eder. Önce Malin ile birlikte gizlice, tebdil-i kıyafet 
Şanghay’ın elektrik ile aydınlatılmış sokaklarını, şık zarif binalarını, 
elektrikli tramvaylarını, eğlence yerlerini görme fırsatı bulur. Bir 
süre sonra da haftada iki gün muhafız nezaretinde şehirde dolaş-

ma izni alır; İngiliz ve Fransız mahallele-
rindeki lüks hayatı, Avrupalıların Çinlile-
re karşı ırkçı ve aşağılayıcı yaklaşımlarını 
gözlemler. 

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ  
YOLCULUĞU 

Tarih 1920’dir. I. Dünya Savaşı Osman-
lı Devleti ve Almanya’nın yenilgisi ile 
sonuçlanmıştır. Türk milleti Anadolu’da 
var olama mücadelesi vermektedir. I. 
Dünya Savaşı’nı kazanan Fransız ve 
İngilizler özellikle Yunanlıları maşa 
olarak kullanıp Anadolu’daki mücade-
leyi engellemeye çalışırlarken Asya’da 
da Türk birliği propagandası yapan 
gençlerin peşine düşmüşlerdir. 
Fransız ve İngiliz sefirleri, Türki-
ye ve Almanya’dan Asya’ya gelmiş 
olan herkesin propaganda amacıy-
la gönderildiklerini, bu neden-
le de yakalanıp “harp müsebbibi” 
olarak “beynelmilel mahkemeler-
de” yargılanıp cezalandırılmaları 
talimatını vermişlerdir. Bu şahıs-
ların öldürülmeleri mahkeme-
ye çıkmadan kararlaştırılmış-

tır; yargılama göstermeliktir. Ahmet Kemal’in yolu 
Kaşgar’da karşılaştığı Adil Hikmet Bey ve arkadaşları ile Şanghay’da 
da kesişir. Bu gençler Hollanda konsolosluğu sayesinde “beynel-
milel mahkemelere” teslim edilmekten kurtulurlar. Kırgızların 
Ruslara karşı ayaklanmasını sağlayan ve 1920 itibarıyla Türkiye’ye 
dönme çabası içinde olan Adil Hikmet Bey, hatıralarında Ahmet 
Kemal’in Şanghay’da mahpus olduğunu öğrenir öğrenmez hareke-
te geçtiğini, “Felemenk” konsolosuna onu da Türkiye’ye götür-
mek için müracaat ettiğini yazmaktadır (Adil Hikmet, 1998: 492). 
Iskotland Marö adlı bir Japon vapuru ile 14 Nisan 1920 tarihinde 
Şanghay’dan ayrılan Ahmet Kemal ile Adil Hikmet ve arkadaşla-
rı aynı vapurdadırlar. Ancak Ahmet Kemal de Adil Hikmet de bu 
vapur yolculuğunu anlatırken birbirlerinden söz etmezler. Aynı 
vapurda olduklarını yolculuk bittikten sonra, Hamburg’a ulaşınca 
ifade ederler. Hamburg’ta birlikte zaman geçirirler. Her ikisinin 
de yolculuk sırasında not tuttuğu ve vapurda İngilizlere yakalan-
ma tehlikesine karşı kimliklerini ifşa etmemek için birbirlerinden 
bahsetmedikleri anlaşılmaktadır. Şiddetli rüzgâr, tayfun, top gürül-
tüsüne benzer sesler çıkaran dalgalar ya da nefes alma imkânı dahi 
tanımayan aşırı sıcaklarla boğuşarak gerçekleşen vapur yolculu-
ğu sırasında Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Süveyş 
Kanalı, Akdeniz, Cebelitarık Boğazı, Kuzey Atlantik Okyanusu ve 
Kuzey Denizi’ni aşarlar. Ahmet Kemal’in bu yolculuk sırasında en 
fazla Yemen sahillerden ve Süveyş Kanalı’ndan geçerken etkilen-
diği görülmektedir. Yemen, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 
Devleti’nin çarpıştığı önemli cephelerden biridir ve başarısızlıkla 
sonuçlanan bu cephede çarpışan 7. Kolordu Mondros Mütareke-
si’nden sonra teslim olmuştur. Sahilde henüz enkaz durmaktadır. 
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Savaşın hâlâ canlılığını koruyan kalıntıları gözlerinden yaş akıtır. 
Sahildeki kuşların burada şehir düşen Türk askerlerinin memle-
kete selam gönderen ruhları olduğunu düşünür.   

Ahmet Kemal, Türk esirleri Hamburg’tan İstanbul’a götüre-
cek olan Reşitpaşa vapuruna binerek memleketine ulaşır[1] ve 
Doğu Türkistan’a Türk birliği tohumlarını ekme vazifesini başarıy-
la tamamlamanın verdiği huzurla 6 yıl 4 ay ayrı kaldığı ailesine 
kavuşur. 

SONUÇ YERİNE

Çin Türkistan Hatıraları ve Şanghay Hatıraları edebî bir tür 
olan hatıra türünün Türk edebiyatındaki başarılı örnekleri arasın-
da sayılabileceği gibi gezi türünün de bir örneğidir. Odesa-Kaş-
gar-Şanghay-Hamburg arasında, Avrupa-Asya-Afrika kıtlarında, 
kara ve deniz yoluyla görülebilecek köy-kasaba-şehir-liman-dağ-te-
pe-çöl dâhil olmak üzere canlının yaşadığı ya da yaşamadığı bölge-
leri isimlerini zikrederek, bazı yerlerde kısa veya uzun molalar 
vererek kat eden Ahmet Kemal aynı zamanda bir seyahatname 
de kaleme almıştır. Çin ülkesini Kaşgar’dan başlayarak Şanghay’a 
kadar bazen at sırtında, bazen at arabasıyla, bazen yürüyerek, 
bazen trenle, nehirlerde ıslanarak, sıcak ve soğuğun her derece-
sine maruz kalarak, dağlara tırmanarak; silahlı saldırılara maruz 
kalarak; aç, uykusuz, yorgun, hasta, toz toprağa bulaşmış bedeni 
ama daima sağlam kalan ruhuyla aşmış, Çinli kolluk kuvvetleri 
eşliğinde yapılan bu mecburî seyahati nerdeyse iki yıl sürmüştür. 
Şanghay’dan Hamburg’a kadar da iki buçuk ay süren bir vapur yolcu-
luğu Büyük Okyanus’tan Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizine 
kadar doğudan batıya denizde de çok geniş bir coğrafyayı görme-
sini sağlar. Bu bakımdan eser gezi türü ve seyahatnameler kapsa-
mında da değerlendirilmelidir. 

  Çin Türkistan Hatıraları ve Şanghay Hatıraları’nın önemli 
bir başka tarafı tarihe ışık tutmasıdır. Ahmet Kemal’in hatıraları 
hem Doğu Türkistan’ın tarihi hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
açısından belge niteliğindedir. Hatıralar aradan zaman geçtikten 
sonra değil olaylar yaşanırken sıcağı sıcağına kaleme alınmış-
tır. Bu nedenle verilen bilgiler tarihçiler için güvenilirdir. Üstelik 
aynı tarihler arasında aynı coğrafyada bulunan Adil Hikmet Bey’in 
hatıraları ile karşılaştırarak bu kitaplarda anlatılanların güvenilir 
olup olmadığını kontrol etme imkânı vardır. Ahmet Kemal, 20. 
yüzyılın başında, 1914-1920 arasında Doğu Türkistan’daki Müslü-
man Türklerin durumunu geniş olarak anlatır. Çinlileri olumsuz 
çizmiş; işlek zekâlarının olmamasından, bedenlerinin pisliğinden, 
hukuk tanımamalarından, zulmün akıl almaz çeşitlerini uygula-
malarından söz etmiştir. Müslüman Türkler ise cehaletleri, çağın 
farkında olmayışları ile öne çıkarlar ama özleri temiz, ruhları saftır; 
yönlendirilme ihtiyacı içindedirler. Sosyal hayatta daima ezilir-
ler, ekonomik güce sahip değildirler. Yasalar karşısında haklarını 
savunmaları mümkün olmadığı gibi Çinlilerin her türlü işkence-
lerine maruz kalırlar. Doğu Türkistan’daki Türklerin 20. yüzyılın 
başında yaşadıkları akıl almaz zulme Ahmet Kemal’in tanıklığı 
önemli bir veridir. Bu zulmün 1950’lerden sonra şiddetinin daha 
da arttığı ve 21.yüzyılı idrak ettiğimiz şu dönemde “meslekî eğitim 
verildiği” iddiasıyla toplama kampları kurulduğu ve buralarda Uygur 
Türklerine yine akıl almaz zulümlerin reva görüldüğü bilinmektedir. 
Ahmet Kemal’in 20. yüzyılın başında müşahede ettiği Çin zulmü, 

1 Adil Hikmet Bey, Reşitpaşa vapuruna binmemiştir. Çünkü İngilizler peşindedir. Almanların 
yardımıyla İngilizlerin elinden kurtulur. Hamburg’taki Osmanlı konsolosundan yardım göremeyince 

İtalyan olduğunu söyleyerek İtalyan konsolosluğundan pasaport almayı başarır. İngilizlere izini 
kaybettirerek İtalya yolu ile 23 Mart 1921 tarihinde İstanbul’a gelir.

8. yüzyılda Türk milletine seslenerek “Bu yerde oturup Çin milleti 
ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor. 
Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, 
yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. 
Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. 
İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, 
kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, 
yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk 
milleti, öleceksin!” diyen Bilge Kağan’ın uyarılarında ne kadar haklı 
olduğunu ve geçen 1300 yıl içinde ilerleyen zamana karşı zihni-
yetin aynı kaldığını göstermektedir. 

Ahmet Kemal’in hatıraları 20. yüzyılın başında Doğu Türkis-
tan’daki demografik yapıda ağırlığı Müslüman-Türk nüfusun 
oluşturduğunu göstermesi, Müslüman Türklerin yaşadıkları yerle-
şim yerlerinin büyük kısmının isim isim, iktisadî yapı, sosyal yapı, 
dinî yapı, gelenek ve görenekler, günlük hayat gibi özellikleriyle 
yer alması 20. yüzyıl başındaki Doğu Türkistan üzerinde yapıla-
cak kültürel-folklorik-sosyolojik ve etnografik çalışmalar için de 
veri teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra Ahmet Kemal’in Uygur 
ve Kalmuk izlerine rastladığı mağaralardan, mezar taşlarından 
bahsetmesi, bu tarihî kalıntıların bulundukları yerleri açıklaması 
yazıt bilim konusunda çalışan araştırmacılar için veri sunmaktadır.  

  Ahmet Kemal’in hatıralarının en mühim tarafı 1914-1920 arası 
Türk tarihi ve Türkçülüğün tarihi açısından taşıdığı değerdir. Çin 
Türkistan Hatıraları ve Şanghay Hatıraları elbette öncelikle bir 
şahısın yaşadıklarıdır. Hakkını arayan, soğukkanlı, saygılı, fedakâr, 
iradeli, akıllı, zeki, sağduyulu, tedbirli, hazırcevap, alçakgönüllü 
ve milliyetçi bir genç olan Ahmet Kemal bin bir zahmet ve eziye-
te katlanarak,  zindanda bile faaliyetine devam ederek Kaşgar 
başta olmak üzere Türkistan’da gittiği her beldede Türk birliğinin 
tohumlarını ekmeyi başarmıştır. Ahmet Kemal, ismi tarih kitap-
larına geçmemiş bir kahramanlardan yalnızca biridir. O, kendi 
hikâyesini aktarırken ferdî macerasının etrafında İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin Türk birliğini sağlamak adına yaptığı büyük hizme-
ti de anlatmakta ve Anadolu’da var olma mücadelesi verilirken 
bu mücadeleyi veren milleti destekleyecek bir zihniyet, ortak bir 
Türk dünyası oluşturma çabası ile Türkçülük tarihi için bir belge 
sunmaktadır. Üstelik çalışmamızda belirttiğimiz gibi Ahmet Kemal 
gibi aynı davaya hizmet etmiş Adil Hikmet Bey gibi başka isimler 
de vardır ve onlar da hatıralarını kaleme almışlardır. Bu kitaplar, 
tarih kitaplarını zenginleştirici malzeme içerdikleri gibi okuyu-
cunun ilgisini kuru ve tekdüze bilgilerle sınırlı tarih kitaplarından 
daha fazla çekme gücüne sahiptirler. 

Yaşanılan hayatı aktaran, devri ile ilgili sosyal ve siyasî tespitler-
de bulunabilmek için malzeme sunan hatıra kitaplarının romana 
uyarlanması, senaryoya aktarılması çok daha geniş kitlelere ulaşmak 
adına önemlidir. İngiliz ve Amerikan vatanseverliğini anlatan roman 
ve filmlerin sayısını saymak mümkün değildir. Türk okuru ve 
seyircisi uzun yıllardır vatanseverliğin sadece kendi tekellerinde 
bulunduğu izlenimi veren bu eserlerle ideolojik bombardımana 
tutulmuştur. Oysa kendi tarihimizde unutulmuş ya da adı bilinme-
yen çok sayıda kahraman vardır. Onların yazdıkları hatıra kitap-
ları vatan sevgisi ve milli duyguların aktarımında çok daha etkili 
ve faydalı olacaktır.   
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Yeni bir gün, yeni bir yıl; 
umutların yeşerdiği, sağlık, 
mutluluk, huzurun egemen 
olmasının istendiği anlardır.

2020 yılı, hem ülkemizde, hem 
de dünyada ölümlerle ,hastalık-
larla, savaşlarla, kıtlık ve yokluk-
larla hatırlanacak bir yıl oldu. 
Bunu gören herkes, henüz’ Yeni 
Yıl’ girmeden güzel dileklerini, temennile-
rini sevdikleriyle paylaşmaya başladı.

Bunlar gönülden gelen seslenişlerdi.

Biz de dilekte bulunduk, dua ettik; hasta-
lara şifa, dertlilere deva ,dara düşenlere reha  
diye.

Ve 1 OCAK 2021  sabahı, gün yeni 
ağarmış, caddeler, sokaklar bomboş, evler, 
ocaklar sessiz ve sakin…

Telefonum çaldı acı acı! Cihaz sanki alışıl-
mışın dışında bir ses veriyordu. Bir dostun, 
bir sevenin güzel haberini değil de, acının, 
ıstırabın habercisiyim diyordu adeta.

Korku ve telaş içinde  açtım telefonu. 
Karşımda Dr. olan kızım vardı. Ben daha 
ağzımı açmadan: ’Baba şimdi hastaneden 
haber verdiler Alaaddin Amca… ben gerisi-
ni duymadım.

O saatten sonra bir dostum daha aradı ve 
bana bilgi ulaştırdı. Konuşamadım, kendisi-
ne haberim oldu diyemedim, zira şoktaydım.

Kendime geldikten sonra, devamlı arayıp 
bilgi soran  özellikle Bursa mezunu arkadaş-
larımıza kardeşimizin Rahmet-i Rahman’ a 
kavuştuğunu haber verdim.

Her yıl  Sevgili Eşiyle, Mayıs  ayında   

Çeşme’ye gider, Kasım’da  
Ankara’ya dönerdi.

Bu yıl Çeşme’den telefon etti: 
’Faruk Can hazırlığımızı yaptık, 
yarın yola çıkıyoruz. Özledik, 
peçemizi !yaşmağımızı! takar 
Park Oran’da buluşuruz. Ben 
Üzüm reçelini getiriyorum, sen de 
kuşburnu marmelatını unutma.’ 

diye takıldı.

Anlaştık buluşacaktık, evlerimiz pek uzak 
sayılmazdı zaten.

Aradan birkaç gün geçti, arayamadım, 
dinlensinler, yerleşsinler diye.

Bir müddet sonra müşterek bir arkadaşı-
mızın  test sonucunun  pozitif çıktığını haber 
vermek için aradım. Telefonu kapalı idi. 
Pek rastlanılmayacak bir durum… akşama 
doğru bir daha aradım, bu sefer telefon 
çalıyor cevap vermiyordu. Yapacak  bir şey 
yoktu, malum corona gidemiyoruz, gelemi-
yoruz. Çaresiz beklemeye başladım. Akşam 
telefonum çaldı arayan o idi.Daha konuş-
maya başlamadan ben: ‘Hayırdır Abi, artık 
telefonlara da çıkmıyorsun, tamam reçel 
falan istemiyorum.’ dedim. Bir kahkaha 
atmasını beklerken, boğuk, kısık bir sesle: 
'Farukçuğum, hastanedeyim, testim pozitif 
çıktı.’ Ve kesik kesik öksürüyordu. Beynim-
den vurulmuşa döndüm:’Abi geçmiş olsun 
merak etme, sen ne güçlüklere göğüs germiş 
kişisin, o mel’un virüse perva  mı edersin, 
yenersin evvel Allah.’dedim.

‘İnşallah!’ dedi yormamak için vedalaşıp 
telefonu kapattık.

Birkaç gün odada kaldı ve ağırlaşınca 
yoğun bakıma aldılar.

Yattığı Hastane, kızımın polikliniğinin 
olduğu Çukurambar’da idi. Onun vasıtasıyla 
gün aşırı haber alıyorduk. Ara ara Sevgili Eşi 
Müjgan Abla’yla da haberleşiyorduk. Başka 
kaynaklardan da dostlarımız, arkadaşlarımız 
vasıtasıyla haberler geliyordu.

Ama beklediğimiz güzel haber değil de 
her gün durumunun kritik olduğu bilgisi-
ni alıyorduk. Bu bizi üzüyor ama yine de  
bütün dostları olarak ümitliydik, iyi olacak 
diyorduk. 

Ama olmadı işte. Vefatından bir gün önce 
mide kanaması geçirdiğini, akciğerlerinin 
iflas ettiği bilgisini aldık, umudumuzu hala 
kaybetmemiştik.

Alaaddin Korkmaz  Perşembe Öğretmen 
Okulu’ndan sonra, Bursa Eğitim Enstitüsü 
Türkçe Bölümü’ne kayıt yaptırır. Okulda 
birkaç arkadaşıyla beraber hummalı bir 
mücadele başlar. Kısa zamanda gençleri 
BEE Ülkü Ocağı’na kazandırır. Tabiri caizse, 
Eğitimde Ülkücü hareketin yeşermesine, 
dal budak sarmasına vesile olur.

Ben ve devre arkadaşlarım onu 1970’in 
Eylül ayında, oklun giriş kapısı önündeki 
yüksekçe merdiven üzerinde tanıdık.

Okula ilk adımı attığımız gün, iki grubun 
kavgasının ortasında bulduk kendimi-
zi. Henüz kimseyi tanımıyorduk, ama bir 
grubun attığı sloganlar, kanımızı kaynat-
mış kendimizi bu grubun içinde bulmuştuk. 
Toplu olarak okulun önüne geldiğimizde, bir 
kişi merdiven başına çıktı. Ne diyecek diye 
benim gibi Anadolu’dan yeni gelmiş kişiler  
de merak ediyordu.

Biraz kısa boylu, vücut yapısından güçlü 
olduğu anlaşılan, saçları alnına dökülmüş 

BAŞKANIMIZ ALAADDİN KORKMAZ’A VEDA

Faruk YÜCER
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bu kişi, konuşmaya başladı. O konuştukça 
yerimizde duramaz olmuştuk, sloganlar yeri 
göğü inletiyordu. Konuşmasının sonunda bir 
şiir okudu, gözleri çakmak çakmak! adeta 
kıvılcım saçıyordu.

‘Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız

Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan

Tanıyacak bizi dünya yeniden

Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.

Xxxxxxxx

Bizim türkümüzde gurbet var artık

Hasret var, yürek var  toprak var balam

Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar

Tiyan-Şan, Kadırgan Dağları’na dek uzar

KİM DEMİŞ VATANIMIZ EDİRNE’DEN 
KARS’ KADAR.’

Şiir bitti ama bizim coşkumuz tavan 
yapmıştı. 

Malum yetmişli yılar dövüş, kavga, boykot, 
işgal ve ölümlerin yoğun  olduğu  yıllardı.

Bizler de Bursa’ya okumaya gelmiştik. 
Umutlarımız, hayallerimiz vardı. Ama yurt 
sevgisi, bayrak sevgisi deyince de akan sular 
dururdu.

İşte bu duygular içinde tanıdık Alaad-
din Abi’mizi. O bizim için birkaç dersini 
Eylül’e bırakmış, gelmiş bize rehber oluyor-
du. Bursa Eğitimde bir gelenek vardır. Üst 
sınıftakiler alt sınıftakilerin, yaşı başı ne 
olursa  olsun Abi’sidir öyle hitap edilir. Ve 
Abimiz o günden sonra idolümüz, vazge-
çilmezimiz oldu.

Bizim iletişimimiz hiç kopmadı. Nerede 
olursa olsun, haberleştik, fikir teatisinde 
bulunduk.

Rahmetli Ayvaz Gökdemir’e büyük sevgisi 
ve saygısı vardı. Anadolu’nun çeşitli yerle-
rinde öğretmenlik yaptı. Özellikle Bingöl’de-
ki birkaç kişi ile beraber yaptıkları mücade-
leyi arar ara anlatırdı. O günler beraber 
mücadele ettiği İlyas ASLANTÜRK’ü    her 
an rahmetle yad eder, Elazığlı Ali Koç’tan ise 
‘Yiğit arkadaşımız.’diye anardı.Tabi oradan 
da sürgün yemişti.

Sonunda Ankara’ya geldi. Ve Başkent’te 
çalışmaya başladı. Bana bir gün ‘Faruk Can 
artık seni Ankara’ya alalım.’ dedi. Ben ise: 
‘Abi teşekkürler, ben Anadolu’da başladım 
noktayı Anadolu’da koyacağım. Elazığ, 
Tokat, Bursa bizim kara sevdamız’. deyin-
ce; o kendine has gülümsemesiyle: ’Canım  
bilmez misin, Anadolu,  Ankara’dan idare 

edilir. Hah işte bizim Ülkücüler hep böyledir. 
Hep külfete taliptir.’demişti. Ondan sonra 
her gördüğü yerde ‘gel bakalım Anadolu 
fatihi diye takılırdı.

Bursa  Eğitimden mezun olan arkadaş-
larla bir ekip kurup, Bursa mezunlarını 30.- 
40. yıl sonra  okudukları ve gönül defterin-
den hiç silmedikleri Bursa’ya davet ettik. 
Yüz kişinin üzerinde katılım oldu. Ve hep 
beraber adı değişen okulumuzu da ziyaret 
etmiş, okulun önünde; yetmişli yılların acar 
delikanlıları olarak,o gün de gençliğimizi 
yaşayayarak, marşlar söylemiştik. İnanı-
yorum ki saçı başı -eğer kaldıysa- ağarmış  
arkadaşlarımız, yarım asra yakınki heyecanı 
yine  duymuşlardı.

Bir ara Alaaddin Abi’den sonra okul 
başkanlığı yapan, İbrahim Boysal  Başkan 
,yazımın başında bahsettiğim konuşmayı 
yatığı yere, davet ederek, o gün okudu-
ğu  şiiri okumasını istedi. Yine aynı şevkle 
heyecanla, Yavuz Bülent’in şiirini o okudu 
biz, dinledik. Bu arada bizden sonra başkan-
lık yapan ve yazın kaybettiğimiz Çarşambalı, 
Hayrettin Gökçe’yi de rahmetle anıyoruz.

Biz ülkücü öğretmenlerin  derneği 
ÜLKÜ-BİR’de  faaliyetlerini yürüttü. Teşki-
latçılığı ve bilgisi ile kısa zamanda  Türkiye 
çapında Ülkücü öğretmenlerin gözdesi oldu.

Türk Ocağı genel merkezinin , Ankara 
Türk Ocağı’nın yönetimlerinde görev aldı.

Kültür Bakanlığı Yayımlar Daire Başkan-
lığı  görevi, tam da onun istediği bir  yerdi.
Gönlündeki projeleri uygulama imkanı 
buldu. Bir yandan idari görevini sürdürürken 
bir yandan da birikimini kitaplaştırıyordu.

Yazdığı Türkçe /Kompozisyon, bizim 
liselerde el kitabımız oldu. Çocuklar için 
Türkçe Sözlük, Ziya Gökalp Aksiyo-
nu Meşrutiyet ve Cumhuriyet Üzerinde-
ki Etkileri, yüzlerce ilmi makalesi, emek 
mahsulü eserleri idi..

Bursa’dan Ankara’ya geldiğimde bir gün 
telefon etti: ’Faruk Can hazırlan seni almaya 
geliyorum ‘dedi. Ve beni aldı bir mekana 
götürdü. Milletvekillerine hizmet veren bir 
restoranmış. Vardığımızda büyük bir masada 
14 kişi vardı. Beni tanıttı. Övücü sözleri 
karşısında kızardığımı fark ettim. Oradaki-
lerin bazılarını tanıyordum.  Ülkü Ocakları   
Eski Genel başkanı Ramiz ONGUN,-çok-
tan görüşememeştik hasret giderdik-, Türk 
Ocakları Eski Genel Başkanı Nuri Gürgür, 
Ankara Türk Ocağından  Ahmet Doğan, 
Türk Ocakları  Vakfı Başkanı Pro. Orhan 
Kavuncu, Prof. Orhan  Arslan ve Emekli 

Üniversite Hocaları. bürokratlar, siyasiler 
vardı. Ve yemek, adeta bir panel şeklinde, 
fikir teatileri, sorular ,ceaplar,açıklamalar,-
yorumlarla geçti. Anladım ki bu sadece bir 
yemek değil bir fikir platformuydu.

Yemekten sonra eve dönerken: 'Abi sen 
niye politikaya atılmıyorsun?’diye bir soru 
sordum. Cevaben: ‘Politika yapan çok, bize 
ihtiyaç yok.’ deyip işi şakaya vurdu sonra da:’ 
Politika bana göre değil.Ben düşündüğünü 
söyleyen, hiçbir engel de kabul etmeyen bir 
anlayışa sahibim. Politikaya girip fikirlerime 
zincir vurulmasını kabullenemem, dolayı-
sıyla da orada başarılı olamam.’demişti.

Kültür Bakanlığında, Yayımlar Daire 
Başkanı iken aklı fikri Türk kültüründe 
idi. Prof. Ahmet Bican Ercilasun Hoca’nın 
Başkanlığında ‘Karşılaştırmalı Türk Lehçe-
leri Sözlüğü’ çalışmasına ev  sahipliği yaptı.
Türk Ocakları İşbirliği ile ’Türkçe Şiveler 
Rusca Kursu’na,hem fikren hem resmen 
destek verdi.

Daha sonra Kültür Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı, Kazakistan Kültür Ataşeliği 
görevlerinde bulundu.

Kazakistan ve  Türk Cumhuriyetlerine 
gidişi, onun Turan idealine kavuşması  idi.

Velhasıl Türk kültürü, Türk Milliyetçiliği 
ve Ülkücü harekatın gelişmesi için, bir ömür 
fasılasız hizmet etti.  Memleketi Giresun / 
Espiye’deki köyünde torağa verilene kadar.

Yazımı, Kadim Dostu Prof. Orhan Kavun-
cu’nun: ‘Türk Dünyası Büyük Bir Hizmet-
karını Kaybetti/Alaaddin Korkmaz’ adlı 
yazısından bir pasajla bitirmek istiyorum.

…'Sevgili Alaaddin, Gaspıralı gibi akciğer-
den yakalandı...

Vefat tarihleri bakımından aralarında 100 
seneden fazla zaman var. Fikirleri benzerdi. 
Yolları aynı yoldu. Fiilleri,Türklüğe hizmet 
idi. İkisi de eğitimin, ilmin  önemine müdrik 
idi. İkisi de cehalete karşı mücadele etti. 
Ölümleri de benzeşti….’

SON SÖZ: Ailesininin,  Ülkücü camia-
nın, Türk milletinin başı sağ olsun.  Yüce 
Tanrım rahmetini  esirgemesin.

FARUK  YÜCER
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NEVRUZ VE 
TÜRK DÜNYASI 

ÜZERİNE 
SÖYLEŞİ

Türk Ocakları Derne-
ği Bursa Şubesi Başkanı ve 
Uludağ Üniversitesi Psiki-
yatri Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı öğrencilerimizle buluştu. 

Öğrencilerimizin hazırladığı video ve sunumun ardından, 
uzun yıllar İl Nevruz Komisyonu'nda çalışmalar yapmış Sayın 
Kırlı, Nevruz Bayramı'nın ortaya çıkışı, Türk Dünyası açısın-
dan önemi, farklı kültürlerdeki yansımaları, millet kavramı 
konularını içeren bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin sonunda 
öğrencilerimizin sorularını cevaplayan Sn. Kırlı'ya okul müdürü 
Bilal Yaşar Kartal teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Programın hazırlanmasında emeği geçen felsefe öğretme-
nimiz Yaşar Kibar'a ve 11- B sınıfı öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz.

Şube başkanımız 
Prof. Dr. Selçuk Kırlı 
21 Mart Pazar günü 
Google Meet uygula-
ması üzerinden canlı 
yayına bağlanarak 
“Türklerin Millet-
leşme Sürecinde ve 
Kültüründe Nevruzun 
Önemi” konulu söyleşi 
gerçekleştirdi.

Etkisi devam etmek-
te olan salgın nedeniyle 
dijital ortamda online olarak gerçekleşen söyleşiye akademis-
yenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Selçuk Kırlı sözlerine bu yıl ki Nevruz Bayramını 
meydanlarda kutlayamamanın verdiği burukluğu ifade ederek 
başladı. Ardından Nevruz Bayramını etraflıca tanımlayarak 
Türk milleti için önemini açıkladı. Nevruzun en temel anlamda 
baharın başlangıcını, hayatın canlanmasını, bereketin artmasını 
ve yeniden dirilişi temsil ettiğini ifade etti. Milletlerin oluşum 
süreçlerinde mitlere ihtiyaç duyduğunu, tüm milletlerinde 
bir kuruluş mitine sahip olduğunu söyledi. “Toplumların aynı 
sembollere atfettikleri anlamlar farklı olabilir. Nevruzda bu 
sembollere örnek olarak verilebilir. Nevruz geniş bir coğraf-
yada farklı toplumlar tarafından kutlanmaktadır. Her toplum-
da bu bayramı kendi mitine göre kutlamaktadır ve bu durum 
gayet normaldir. Çünkü o coğrafyanın insanları asırlardır kültür 
alışverişi içindedir.” dedi. 

Milletlerin oluşum süreçlerinde arketiplerin ve mitlerin rolüne 
değinen Kırlı, “Türklerde Nevruz, Ergenekon mitine dayan-
maktadır. Yeniden dirilişi simgelemektedir.  Dolayısıyla Türk 
milletinin oluşum sürecinde sembolik bir değer taşımaktadır. 
Milli kimliğimizin oluşmasında rolü büyüktür. Ayrıca tüm Türk 
Dünyası için kültürel ve sosyal bağları güçlendirecek bir görevi 
icra etmektedir” diyerek Nevruzun Türk milleti için önemini 
vurguladı.

Nevruzun öneminin daha iyi anlaşılması gerektiğini ve diğer 
bayramlardan ayıran özelliklerine de değinen Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı; “Nevruz bir devlet bayramı değildir. Halk bayramıdır, 
halka aittir. Bu sebepten dolayı halk tarafından kutlanma-
sı gerekir. Fakat Türk halkı Nevruz bayramını tam anlamıyla 
içselleştirebilmiş değildir. Bu konuda çalışmak gerekir.” dedi 
ve nevruzun bilimsel platformlarda çalışılması ve tartışılması 
gerektiğini ifade etti.

Soru-cevap bölümünden sonra program sona erdi. 

Türklerin Milletleşme 
Sürecinde ve Kültüründe 

Nevruzun Önemi…
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2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
KAPSAMINDA ÖMER SEYFETTİN'İN ÖLÜMÜNÜN 

100. YILINDA İÇİN DÜZENLENEN MAKALE 
YARIŞMADA DERECE ALAN ESERLER

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.

 OLAN
MAKAKALE2.

PRİMO’DAN OĞUZ’A  
GERÇEK KİMLİĞE DÖNÜŞ

Tuana TÜTEN 
Eti Sosyal Bilimler Lisesi

ÖZET

Ömer Seyfettin’in düşünce dünyasını yansıtan 
başarılı eserlerden biri olan “Primo Türk Çocuğu” 
hikayesinde milli bilncin uyanışı ve hikâye kişleri 
üzerindeki etkileri, altıntılar ve tahliller ile destek-
lenerek incelenecektir.

Primo Türk Çocuğu, Ömer Seyfettin’in 18 Aralık 
1911’de Genç Kalemler, dergisinde yayımlanmış 
olan bir öyküsüdür. Yazarın “Türkçü”, “Turancı” 
düşüncelerini işlediği ilk hikayesidir. Öyle ki hikaye 
Ziya Gökalp’in “Turan” adlı şiirinin son iki dizesiy-
le başlar:

“Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” 
(Seyfettin 2018 s. 11) 

“Türk olmak” ve “milli benliğini kaybetmek/
bulmak” temalarının kişiler üzerinden temellendi-
rildiği Primo Türk Çocuğu adlı öyküde Ömer Seyfet-
tin, okuyucuya tarihsel arka planda Trablusgarp 
Savaşı’nı anlatırken aynı zamanda Batı medeniye-
tini, Batı’nın Türk medeniyetine bakışını ve yanlış 
Batılılaşma anlayışını da bu öykü yoluyla eleştir-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Primo Türk 
Çocuğu, millî benlik, hikâye

GİRİŞ

1884 yılında asker bir ailenin ikisi genç yaşta 
ölen dört çocuğundan biri olarak dünyaya gözle-
rini açan Ömer Seyfettin babası gibi asker olma 
kararıyla askeri eğitim aldı. 1903 yılında Mekteb-i 
Harbiye-i Şâhâne’den mezun olarak meslek hayatı-
na, o sıralarda merkezi Selanik’te bulunan Üçüncü 
Ordu’nun Redif tümenine bağlı Kuşadası Redif 
taburunda başladı. Böylece günümüzde dahi etkisini 
yitirmemiş eserlerinin en büyük ilhamının, tecrübe-
lerinin ve fikirlerinin, temelini atmış oldu.

Kısa denilebilecek otuz altı yıllık ömrünün önemli 
bir kısmını asker olarak geçiren Ömer Seyfettin, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlarda 

önemli bir merkez olan Yanya’nın kuşatılması 
sırasında, 1913’te, Yunanlılara esir düşmüştür. Bu 
sırada vatanının önemli bir parçasının düşman eline 
geçmesinin yanı sıra milli benliğinin en tamamla-
yıcı sembollerinden olan camilerin minarelerinin 
yıkılması gibi incitici olaylara da şahit olmuştur. 
Tüm bu yaşadıklarının yansımasını eserlerinde 
görmek mümkündür. Mefkure, milli bilinç, milli 
birlik, ilim, irfan, milli değerler ve bu kavramların 
ortak öznesi olan Türkçülük Ömer Seyfetttin’in her 
bir hikayesinde karşılığını bulmuştur. Şiir, roman, 
tiyatro, hatırat, dergi gibi edebiyatın birçok alanında 
eserler ortaya koyan Ömer Seyfettin, kendi hayatı-
nı da ifade etmesi açısından en yetkin eserlerini 
hikayeleriyle edebiyat dünyasına kazandırmıştır. 
Gerek tip gerekse karakter yaratmada yaşamı ve 
tecrübelerinin etkisi yadsınamaz. Türk tarhinden 
alarak bir kahraman tipi olarak ortaya koyduğu 
kişiler karşımıza Başını Vermeyen Şehit, Pembe 
İncili Kaftan, Ferman, Kütük, Vire, Teselli, Kızıl 
Elma Neresi?, Topuz, Diyet, Teke Tek gibi öyküle-
rinde çıkar. Balkanların tamamını dolaşması ve  
o dönemin sancılı olaylarına şahitliğini Hürriyet 
Bayrakları, Tuhaf Bir Zulüm, Beyaz Lale, Bomba 
gibi öykülerinde görmek mümkündür ki kendi-
si de Balkan Savaşları sırasında bir yıl bir ay on 
sekiz gün esir olarak yaşamış, Balkanlarda yaşanan 
zulme şahitlik etmiştir. Bununla birlikte Kabataş 
Erkek Lisesinde edebiyat öğretmenliği de yapan 
Ömer Seyfettin, öğretmen misyonuyla da toplumu, 
toplumdaki her sosyal tabakadan insanı da anlat-
mıştır. Bu hikayelerine çocukluk yıllarını da yansıtan 
İlk Namaz, Kaşağı, Ant, Falaka’yı; akılcı ve pozitif 
ilimlere olumlu bakışını yansıttığı Gizli Mabed, Rütbe 
ve Velinimet, Logaritmacı Hasan adlı öyküleri de 
örnek verilebilir. Hikayelerinde ideal insan tip ve 
karakterlerini çizerken bu kişilerin karşısında milli 
benliğini yitirmiş, yozlaşmış tipleri örneklendirdi-
ği romanı Efruz Bey ile yansıtmıştır. Bu eserlerin 
tamamını çok önemli kılan bir özellik daha vardır 
ki bu da Ömer Seyfettin’in eserlerini “Türkçeleşmiş 
bir Türkçe”yle yazmasıdır. Dilin sadeleştirilmesinin 
ve yeni bir edebiyat çığırının ilk kıvılcımını yakan 

Ömer Seyfettin ve Yeni Lisancılar olmuştur.

Ömer Seyfeddin siyasî kanaatleri itibariyle 
İttihat ve Terakkî mensubudur. “Yeni Lisan” adlı 
makalesiyle dilin millîleştirilmesi üzerinde geniş bir 
tartışma zemini başlatınca Ziya Gökalp’in dikkatini 
çekmiş, Gökalp “görgüsüyle idealist, kabiliyetiyle 
realist olan” Ömer Seyfeddin’de aradığı yazar tipini 
bulmuştur. Ömer Seyfeddin de Gökalp’in sohbetle-
rinde yaşadıklarını sistemleştirilmiş olarak görür. 
(Polat, 2007 s.82) Dolayısıyla Ömer Seyfettin’in 
yazılarında da karşımıza çıkan milliyetçilik ve 
turancılık fikirlerini güçlendirenin Gökalp olduğu-
nu söylemek mümkündür.

OLAY ÖRGÜSÜ 

Olaylar bir eylül gecesi “Zavallı düşünen gölge, 
gayet muhterem bir genç, mühendis Kenan Bey” 
(Seyfettin, 2018 s.12) ifadesiyle tasvir edilen 
Kenan’ın Selanik’in manzarasını seyrederken daldı-
ğı düşünceler ile başlar.

O ana dek tüm milli değerlerinden vazgeçmiş, bir 
İtalyan Mason Locasına üye hatta grandmetr olmayı 
bekleyen, bir İtalyan kadını ile evlenmiş; çocuğunu 
bile İtalyan âdetleri ve terbiyesiyle yetiştirmekte 
olan yanı başında Türklere yakıştırılan “vahşi”, 
“medeniyet düşmanı” gibi sıfatlar karşısında sesini 
çıkarmayan hasılı tam bir Avrupalıya dönüşmüş 
olan Kenan Bey’in Trablusgarp Savaşı’nın patlak 
vermesiyle içinde, derinlerde bir yerlerde gömülü 
olan gerçek milli duyguları yeniden gün yüzüne 
çıkmaya başlamıştır. Avrupalıların tüm dünyaya 
vermekte olduğu zararları, Afrika’yı sömürmelerini, 
milletlerin ırzlarına, hayatlarına, ruhlarına hükmet-
melerini düşünür ve bu durum içinde onulmaz bir 
suçluluk uyandırır.

“Bütün hayatında bu kadar yanlış ve çürük fikir-
lerle aldandığını; kavmiyetsizliğin, milliyetsizliğin, 
“beynelminelcilik ve masonuk” hülyasının biraz 
düşünen bir adamı hüngür hüngür ağlatacak derece-
de gülünç bir budalalık olduğunu anlıyor, isteme-
yerek içinden “Ben neyim?” diye kendi kendine 
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soruyor, fakat “Türk’üm” demeye cesaret edemi-
yor, şimdiye kadar ruhu zaptolunmuş, kıymetsiz 
bir cesetten başka bir şey olmadığını düşünerek 
hiddetinden ve utancından ağlamak istiyordu. O da 
Türkleri dünya yüzünden kaldırmak için birbirleriy-
le tamamıyla ittifak etmiş Avrupalıların değersiz 
bir kulu, uysal bir hizmetçişi, tutsak bir kölesi değil 
miydi? Avrupalılara, Avrupalıların adelerine, anane-
lerine, terbiyelerine, sosyal kurallarına, cemiyetle-
rine tapmıyor muydu?” (Seyfettin, 2018 s. 18-19) 

Kim olduğunu nereden geldiğini hatırlamaya 
başlayan Kenan Bey; hatalarının, o milliyetinden 
utanan “renksiz ordusu”nun bir parçası olduğu-
nun farkına varmaya başlar. Bu durum şu şekilde 
anlatılıyor:

“Türkleri, Türklerin vatanını mesele mesele 
taksim edip maddi olarak parçalamaya çalışan bu 
yağmacı ve doymaz Avrupalılar manevi hücumla-
rını da ihmal etmiyorlardı. Lisanlarını, kültürlerini, 
ahlaklarını, terbiyelerini yayarak bir asırdan beri 
içimizde yalnızca isimleri “Türk ve Doğulu” kalmış 
müthiş bir “renksiz ordusu” teşkil ediyorlar, bu 
“renksiz”lerle can evimize saldırıyorlar, bizi zayıf-
latıyorlar, milliyet ve Türklük fikrini farmasonluk 
efsanesiyle boğuyorlardı. Düne gelinceye kadar 
kendisi bile “Türküm” demeye sıkılmıyor muydu? 
Ve bu memlekette kendisi gibi tarihinin büyüklüğü-
nü, mazisinin şerefini, dedelerinin anını bilmeyen, 
inkar eden, milliyetinden utanan ne kadar Avrupalı 
“renksiz” vardı? (Seyfettin, 2018 s.19)

Kenan Bey aynı zamanda karısını ve çocuğu-
nu düşünür. Bir İtalyan kadını ile evli olduğundan 
Kenan’ın iç dünyasında durum daha da karışık bir 
hal almaktadır.

Avrupa’da tahsilini tamamlamasının ardından 
ülkesine döndüğünde İzmir’de bir baloda tanıştı-
ğı Grazia ile birbirlerine âşık olurlar. Aynı akşam 
Kenan Bey kızın  babası ile de tanışır. Baba Vitalis de 
kendisi gibi bir mühendistir. Kenan Bey’i hükümet-
teki işleri için adeta bir tercüman gibi kullanır. İşini 
gördüğünden Kenan’ı pek sevmiştir ancak konu 
kızıyla evlenmesine gelince şiddetle karşı çıkar. 
Kızının bir Türk ile evlenmesi fikrine sıcak bakmaz. 
Bir akşam kızıyla aralarında geçen diyalog şöyledir:

“Zanneder misin Kenan bir Türk’tür?” Grazia 
yapmacık bir eda ile:

“Asla, asla! Kenan asla bir Türk değildir. Ve asla 
bir türk olamaz..”” (Seyfettin, 2018 s.22)

Bunun üzerine baba kız hayalleriyle Kenan Bey’i 
Balkanlardan kalma bir Rum olarak kabul ederler. 
Baba Vitalis kızının da istediği bu evliliğe bu sayede 
sıcak bakmaya başlar. Bir miktar para, Türk adetle-
rine sadık kalmış akrabalarıyla ilişiğini koparması, 
doğacak çocuklarını İtalyan adetlerine göre yetiş-
tirmesi gibi o zaman önemsiz görünen birkaç şart 
koşarak bu evliliğe razı gelir. Bu durum o zamanlar 
Kenan’a gayet doğal gelmektedir. Hatta bir İtalyan 
ile evli olmak onun için gurur vesilesidir. Ancak 

artık dönüp baktığında bunu sadece bir pişmanlık 
olarak görmektedir.

Geceyi otelde geçiren Kenan ertesi gün eve 
döndüğünde karısı Grazia’nın İtalya’ya dönmek 
için hazırlandığını görür ve bu durum üzerine tartı-
şırlar. Kenan Türk olduğunu ve vatanından ayrıl-
mayacağını kendisinin de Türk olup İslam’ı kabul 
ederek yanında kalabileceğini aksi takdirde bir 
daha birbirlerini görmemeleri gerektiğini söyler. 
Grazia ise gideceğini asla vahşilerden olmayacağını 
üstelik oğulları Primo’yu da yanına alacağını söyler.

Primo savaştan haberdardır. Osman adında bir 
arkadaşı ona tüm olayları anlatmış ve Primo’nun 
da bir Türk olduğunu bunun için şanslı olduğu-
nu söylemiştir. Anne babasını kapıdan dinleyen 
Osman çağrıldığında odaya girer ve kendisinin bir 
Türk olduğunu, babasıyla kalacağını söyler. Grazia 
İtalya’ya döner. Primo ise bir Türk olarak yaşama-
ya başlar ve kendisine Oğuz adını seçer. Bu büyük 
isme lâyık olmaya çalışır.

Her geçen gün haberler kötüleşir. Selanik'in 
muharebesiz Yunanlara teslim edileceği duyuru-
lur. Primo’nun aklı bunu almamaktadır. Türkler 
İstanbul’a göç etmeye başlar. Bir gün Kenan düşman 
askerleri tarafından esir alınır. Esareti ve milli asimi-
le olmayı hamiyyetsizlik olarak gören Primo, vatan-
larını ellerinden alan düşmanların bunu o kadar 
kolay yapabilmelerinden ve sanki zararlıymış gibi 
babasını bile esir alabilmelerinden oldukça rahatsız-
dır. Daha önce babasından duyduğu “tarihe geçmek” 
ve “kahraman olmak” sürekli aklını meşgul etmiş 
olsa da babasından da uzak düşmesi bardağı taşıran 
son damla olarak cesaretine cesaret katar ve kendi-
sine bu şanlı yolda hayatını kaybetmek için bir fırsat 
doğurur. Primo bir Türk çocuğu olarak onurlu milleti 
için hayatını kaybetmeye, düşmanlarından mille-
tinin intikamını almaya hazırdır. Bunun hayaliyle  
uykuya dalar.

ZAMAN ve MEKAN

Primo Türk Çocuğu öyküsünde tarihsel arka 
planda yaşanan olayların bireylerin iç dünyasın-
da yarattığı etki olayları şekillendirmektedir. Ve 
tüm bu olaylar zaman ve mekan kavramlarına bağlı 
gerçekleştiğinden öykü için bu iki kavramı beraber 
incelemek daha gerçekçi olacaktır.

Olayların 1911 yılı sonlarında gerçekleştiği bilgi-
si yazar tarafından net bir cümle ile verilmemiştir 
ancak Trablusgarp Savaşı’nın patlak verdiği bilgi-
sine yer verilmiştir. Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 
1911 yılında başlamıştır. Böylece olayların geçti-
ği zamana ulaşabiliyoruz. 1911 yılında dünyada 
birçok mekanda bir çok şey yaşanabilirken Kenan 
ve Primo’nun yaşadığı değişim bu tarihte ancak 
Selanik’te yaşanabilirdi. Bu sebeple bu iki unsur 
birbirini tamamlamaktadır. Dönemin siyasi ve soyal 
ortamına bakacak olursak eğer Selanik o dönem-
de birçok milletten, dinden veya fikirden insanlara 
ev sahipliği yapmaktadır. Kenan’ın değişiminde bu 

sayede çevrede gördüğü farklılıklar (fesliler karşı-
sında şapkalılar gibi) büyük rol oynamıştır. Aynı 
zamanda bulunulan mekan Primo’nun bir çocuk 
olarak kendi kültürünü birçok farklı kültür ile kıyas-
lamasına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca Selanik’in 
Kenan ve Primo için her şeyden önce bir ev olması 
bu toprakların savaşta kaybedilmesinin üzerlerin-
deki etkisini daha da yoğunlaştırmıştır. 

KİŞİLER

Kenan:

Kenan, Avrupa’da eğitim almış, genç bir mühen-
distir. Milli bilincini ve benliğini kaybetmiş olan 
Kenan bir İtalyan kadını ile evlidir, “Bir batılı ile, bir 
İtalyan ile evlenmek, hayatını birleştirmek ona çok 
tabii görünmüş hatta iftihar edebileceği bir üstün-
lük gibi gelmişti.” (Seyfettin:2018 s.21) Olayların 
yaşandığı dönemde -1911 sonları- yabancı uyruklu 
kadınlarla evlenmek adeta moda haline gelmiştir. 
Yazar, bu duruma ideolojik bir eleştiri getirmiştir.

İzmir’de tanıştığı bu İtalyan kadının ismi 
Grazia’dır. Babası Mösyö Vitalis kızının bir Türk 
ile evlenmesine şiddetle karşıdır ancak kızının da 
bu evliliği istiyor olması bu durumu yumuşatır. Bir 
akşam aralarında bir diyalog geçer:

“Zanneder misin Kenan bir Türk’tür?”

Grazia yapmacık bir eda ile:

“Asla, asla! Kenan asla bir Türk değildir. Ve asla 
bir türk olamaz..”” (Seyfettin:2018 s.22)

Ardından baba kız hayallerinde Kenan’ın Balkan-
lardan kalma bir Rum olduğu kanısına varırlar. 
Kenan ise tüm bu etnik kökenini aşağılayan ifade-
leri onaylar. Grazia ve babasının evlilik için koştuk-
ları şartlar ise adeta Kenan’ı asimile etmek için bir 
plandır. “Kenan Türk âdetlerine sâdık kalmış mutaas-
sıp akrabalarıyla asla münasebet ve ülfette bulun-
mayacak” ve “Doğacak çocukları İtalyan terbiyesi 
görecek ve İtalyan olacak” (Seyfettin:2018 s.23) 
Böylece Türk kültüründe oldukça önemli bir yere 
sahip “aile” kavramı Kenan’ın belleğinde yok olacak-
tır ve Türk Kültürünü taşıyan en önemli kanallardan 
kuşak aktarımının da önüne geçilecektir. “...bütün 
şartları kabul ederek Grazia ve Kenan birleşmiş-
ti. İki sene içinde birbiri üstüne iki erkek çocuğu 
olmuştu. Gayet mesuttu. İtalyan adetini takip ederek 
çocuklarını numara ile çağırıyor “Primo! Sekundo!” 
diyorlardı Sekundo iki sene evvel ölmüştü. Şimdi 
yalnız Primo ile kalmışlardı.” (Seyfettin:2018 s.24) 

Çocuklara ad koyma şekli Türk Kültürü ve İtalyan 
Kültürünün çakıştığı noktalardan biridir. Türk adeti-
ne göre çocuklara verilen isimler anlamlıdır ve 
genellikle kültürlerini yansıtır. Ancak İtalyanların-
ki isim koymak bile değil numaralandırmaktır. Bu 
da çocukların birer birey değil birer nesne olarak 
algılandıklarını ortaya koymaktadır.

Milli benliğini kaybeden, özünden uzaklaşan 
Kenan’ı kendine getiren ise İtalyanların Trablus-
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garp’ı işgali olur. İçinde bulunulan durum hem birey-
sel hem de toplumsal olarak işlenmiştir. Yaşanılanlar 
hem tüm vatana, hükümete, topluma, evlere yansır-
ken hem de Kenan’ın kendisine etki etmektedir.

Düşünmekte olan Kenan Bey artık dış dünyaya 
kendini kapatmış, uyuşmuştur. “...yeşil masadan 
dönen zengin ve ecnebi kumarcıların acul araba-
larını duymamaya sarhoş âşıklarıyla dudak dudağa 
öpüşerek geçen artistlerin, medeni ve necip garbın 
vahşi Türkiye’ye bir hediyesi olan bu kibar 
ve mümtaz orospuların arsız kahkahalarını…” 
(Seyfettin, 2018 s.12)) işitmemeye başlamıştır. 
Dönüştüğü “şey”i, Mason kimliğini, İtalyan karısı-
nı, “sadık bir kulu” olduğu Avrupalıların insanla-
ra, tüm dünyaya yaptıkları zulümleri düşünür ve 
bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştır: “Bütün  
hayatında  bu kadar yanlış ve çürük fikirlerle aldan-
dığını; kavmiyetsizliğin, milliyetsizliğin, “beynel-
minelcilik ve masonluk” hülyasının biraz düşünen 
bir adamı hüngür hüngür ağlatacak derecede 
gülünç bir budalalık olduğunu anlıyor, isteme-
yerek içinden “Ben neyim?” diye kendi kendine 
soruyor fakat “Türk’üm” demeye cesaret edemi-
yor, şimdiye kadar ruhu zaptolunmuş, kıymetsiz 
bir cesetten başka bir şey olmadığını düşünerek 
hiddetinden ve utancından ağlamak istiyordu.” 
(Seyfettin, 2018 s.18)

Hikayede bahsedilen “yalnızca isimleri Türk ve 
Doğulu kalmış ‘renksiz ordusu’”nun bir parçası 
olduğunu idrak eden Kenan geceyi geçirdiği otel 
odasından çıktığında Avrupalılaşmış, renksiz Kenan’ı 
geride bırakmış ve kimliğini bulmuştur. Düşünce 
dünyasının merkezinde artık “milliyet” ve “insani-
yet” vardır. Yazar, Türk toplumundan gelen ve Türk 
topraklarında yaşayan ancak yanlış Batılılaşmaya 
ayak uydurarak asimile olan, Türk milletine bir 
faydası olmadığı gibi üstelik zarar veren toplu-
luktan “renksiz ordusu” olarak bahsetmiştir. Bu 
kavram önemlidir çünkü altında milliyetin insanı 
farklı, “renkli”, kılan bir değer olduğu, asimile olmuş 
bu insanların ise birbirlerinden bir farkı olmadığı, 
değersiz oldukları anlamı yatmaktadır.

Evine giderken içinde bulunulan bu durumun 
acısını taşıyan bir yüz görmeyi beklese de “Üzgün 
bir çehreye rast gelmiyordu. Aksine şapkalıları daha 
şen daha mesut görüyordu. (...) bütün bu renksiz 
ve Türklüğe düşman topluluk seviniyordu.” Kenan 
asabileşerek dudaklarını ısırır ve “Sevininiz hainler, 
sevininiz! Bizim felaketimiz sizin için saadettir.” 
(Seyfettin:2018 s. 25) der. Bu noktada hikayenin 
temelindeki çatışma net olarak ortaya konulmuş-
tur: “öteki” ve “biz” ayrımı.

Ayrıca Kenan’ın insanlara, nesnelere bakış açısı 
da değişmiştir. Etrafındaki insanların ağızların-
dan Türkçe tek bir kelime dahi çıkmayışı, bindiği 
tramvayda görevliler hariç fesli olan tek kişinin 
kendisi olması Kenan’ı rahatsız etmekteydi. Bu 
durum, Kenan’ın bir aydınlanma yaşadığının,  milli 
benliğinin farkına vardığı ve artık çevresini ve 

çevresinde gelişen olayları daha bilinçli bir bakış-
la gölemlediğinin en net kanıtıdır. Bununla birlikte 
Batı ve Doğu çatışması nesneler üzerinden işlen-
miştir. Batılılar şapka takarken bir Türk olan Kenan 
fes giymektedir.

Kenan, nihayet evine varır. “Küçük, zarif yalısı 
ölmüş gibi sessiz” (Seyfettin:2018 s.26)dir. İçeriye 
girdiğinde etrafa ilk kez görüyormuşçasına bakar 
“Türk hayatına, Türk ruhuna ait bir gölge, bir çizgi 
yoktur.” (Seyfettin: 2018 s. 27) Kendini içinde buldu-
ğu bu yabancılıktan sıyrılarak büyüdüğü baba evini 
hatırlar. Babasının duvardan indirerek kendisine 
gösterdiği kılıçları, üzerlerindeki lekeleri ve babası-
nın sözlerini hatırlar. “Bunlar kir değil… Bunlar 
düşman kanı… Bu kılıç bize dedelerimizden kaldı.

Babam da ben de onunla harbe gittik. Bu kılıç 
yedi savaş gördü. Üzerindeki düşman kanı en büyük 
kıymetidir, temizlenmez.” (Seyfettin:2018 s.28) 
Yazar, bu ifadelerle nesnenin kültürel kimlik ve 
bellekte önemine dikkat çekmektedir. Ev yalnız-
ca bir mekan olmaktan çıkmış, “hafıza mekanı” 
olmuştur: “Bir hafıza mekânının esas varlık sebebi, 
zamanı durdurmak, unutma işini engellemek, ölümü 
ölümsüzleştirmek, somut olmayanı somutlaştır-
mak” (Nora 2006:24) Aynı zamanda bu bölümde 
de nesneler üzerinden çatışma işlenmiştir: kendi 
evinde “Garibaldi‟nin, Victor Emmanuel‟in resim-
leri rahat ve zafer kazanmış iki hâkim gibi ona 
bakıyor.” (Seyfettin, 2018 s.29) iken baba evini 
düşündüğünde zihninde yaldızlı kafesinde bir kanar-
ya, eski bir guguklu saat, sedirler, halılar canlanır.

Karısı Grazia eve döndüğünde Kenan’ın dönüşü-
münden habersiz, ecnebilerden Trablusgarp ile 
alakalı duyduklarını anlatmaya başlar. Kenan ise 
yıllardır beraber olduğu bu kadını artık kendisi-
ne yabancı, uzak hatta bir düşman gibi görmek-
tedir. Grazia, Mösyö Vitalis’den aldığı mektup 
üzerine çoktan İtalya’ya dönmeye hazırlanmıştır 
ancak Kenan bir yere gitmeyeceğini ve Grazia’nın 
da kendisiyle birlikte kalacağını söyleyerek karşı 
çıkar. Grazia’nın “Ben burada kalmam! İstiyorsun 
ki ihtiyar Türkler, vahşi tutucularla yatağanlarla 
sokaklara dağıldıkları zaman beni de öldürsün-
ler. Parça parça etsinler!” (Seyfettin, 2018 s.38) 
ifadeleriyle Kenan’ın artık kendisine yabancı bu 
kadın ile arasındaki bağ kopar. Grazia‟nın kendi 
millî kimliğine ve belleğine sahip çıkma biçimi 
dikkat çekmektedir.

“Anlatıcı, “öteki” olarak kurgulanan karakterle-
rin “millî benlik” algısının gücüne işaret etmekte-
dir. “Ötekiler” için değişim dönüşüm imkânsız iken 
Türklüğünü unutmuş, Kenan gibi karakterler gaflet 
uykusundan uyandırılmaya ihtiyaç duymaktadır.” 
(Önder:2019 s.14)

Primo:

Primo, hikayede karşımıza ideal bir Türk genci 
olarak çıkıyor ve aslında halâ umut olduğu sinyalini 
veriyor. Geç kalmış Kenan’ın yanı sıra Primo bilinçli 

büyüyen bir gençtir ve Kenan’ın uzunca bir süre 
yok saydığı geçmişten, Türklerin tarihinden, güç 
alarak geleceği güzelleştirebilecek bir güce sahiptir.

Ömer Seyfettin, Kenan’a geçmişte yaptığı ve 
belki telafisi mümkün görünmeyen hatalarını telafi 
etmek için oğlu Primo aracılığıyla önemli bir fırsat 
sunmuştur. Daha sonra Oğuz adını alacak Primo, 
Kenan’ın eksik kalmış gençliği ve geçmişidir. Yazar, 
Primo ile düşüncelerini idealize eder:   

“Kenan Bey’in bireyleşim sürecindeki uyanış 
evresi, oğlu Primo’da da yansımasını bulur. Türkçe 
bilmeyen Primo’nun kendi gerçekliğine ulaşmasın-
da ise millî benliğini muhafaza eden Orhan adlı 
arkadaşının etkili olması, aslında bilinçaltındaki bir 
duygunun dışarıdan birisinin etkisiyle gün yüzüne 
çıkmasıdır. Orhan’ın Türk tarihindeki kahramanlık-
ları anlatması, Primo’ya ‘Türklüğünün gururunu’ 
yaşatır. Kenan Bey’in sorgulayıcı ve şüpheci tavrının 
altında yatan gerçeklik ise arkasını döndüğü millî 
ve manevi değerlerle karşılaşması/yüzleşmesi-
dir. Millî kimliğini unutan ve geçmişini inkâr eden 
Kenan Bey’in değişimi, kendi gerçekliğine dönme-
sidir; oysa “en büyük Türk’ün adı olan “Oğuz” adını 
seçen Primo’nun değişimi/yeniden doğuşu, kolek-
tif bilinçaltındaki toplumsal belleği hatırlamaya 
yönelik bir dönüşümdür. Anne ve babası arasında 
tercih yapmak zorunda kalan Primo’nun babasını/
Türk kimliğini tercih etmesi ve Türklüğe bağlı tarih-
sel bir isim olan Oğuz adını seçmesi, kendi özüne 
dönüşü ve toplumsal belleğin yeniden kazanılma-
sını yansıtır. (Kanter:2013 s. 101-102)

Kenan ve Grazia’nın tartıştıkları sırada annesi-
nin Primo’yu odadan kovması Primo’nun aklına 
aynı günün sabahı tercüman ile konuşurken de 
kendisini kovduğu gelir. Bunun üzerine Primo’nun 
aklından şunlar geçer:

“O taciz etmekten başka bir şey bilmeyen pis 
sineklerden miydi? Hayır o pis bir sinek

değil; Avrupa’yı, Asya’yı zapteden, Orhan’ın 
anlattığı mert ve cesur Türklerden biriydi. Daima 
hâkim olan, bu krallar, beyler, hakanlar, emirler 
nesline mensup Türk asla kovulamazdı! Annesi 
buna nasıl cesaret etmişti?”(Seyfettin, 2018 s. 38) 
Primo’nun aklından geçen bu düşünceler milli kimli-
ğinin tamamen oluştuğunu, milliyetini ve değerlerini 
kabullenip sahiplendiğini kanıtlıyor. Aynı zamanda 
babası ve annesi arasında bir tercih yapması gerek-
tiğinde “Ben… Turko çocuk…Ben yok İtalyano…Ben 
burada… “ (Seyfettin, 2018 s. 42) diyerek verdiği 
cevapta “burada” vurgusu da milli kimliğin inşasın-
daki en önemli unsurlardan biri olan “yurt” kavra-
mının Primo’nun belleğine yerleştiğini gösteriyor.

Primo’nun verdiği cevap karşısında oğlunu 
öpücüklere boğan Kenan’ın yanı sıra Grazia “... 
muzaffer, genç, güçlü ve uyanık Turan'ın muhak-
kak galebesi altında ezilecek olan zayıf, hasta ve 
miskin Batı’nın korkak ve kadından bir timsali gibi 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.” (Seyfettin, 2018 s. 43)
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Milli benliğin önemini ve uyanışı simgeleyen 

Kenan, Batı’yı ve Batılıların acımasız ancak bir o 
kadar da korkak halini simgeleyen Grazia karşısın-
da muzafferdir. Bu durum Türklüğü hiçe sayan ve 
aşağılayan bu sömürü düzeninin Türklerce yıkıl-
dığını ve bunu mümkün kılanın milli benliğinin 
farkında ve kabullenmiş Türk gençliği ve enerjisi 
olduğunu ortaya koyuyor.

Grazia’nın eşyalarını toplayarak İtalya’ya dönme-
sinin ardından gitgide yurtlarının ecnebilerin eline 
geçiyor oluşunun farkına varan Primo babasına Türk 
oldukları halde evlerinde çalışanların niçin Rum 
olduklarını sorar. Oğlunun bu “milliyetperverliği” 
babasının hoşuna gider. Evlerine Türk çalışanlar 
alırlar. Bu durum, kendi yurtlarını Türkleştirme 
konusunda attıkları bir adım olarak dikkat çekmek-
tedir.

Annesinin gitmesinin ardından Primo’nun kendi-
ne bir Türk ismi olarak ‘Oğuz’ adını seçmesi üzerine 
babası ona ilk Türk hakanı Oğuz’un kahramanlığın-
dan bahseder:

“Bir adamın adı nasıl tarihe geçer? Babası onun 
kumral ve kıvırcık saçlarını okşayarak cevap verdi: 

-Gayet büyük ve üstün bir şey yapmakla…Herkesi 
hayretten şaşırtacak bir kahramanlık göstermek-
le...” (Seyfettin, 2018 s. 45)

Bu konuşma, Primo’nun zihnine yerleşmiştir. 
Büyük bir kahraman olacağı hayali ile yaşar. Devam-
lı bunu düşünür ve bir fırsat bekler.

Sohbetleri esnasında oğluna Türklük ile alakalı 
bilgiler veren Kenan, Türklerin Anadolu’ya gelme-
si ve bu topraklara hükmetmesinden başlayarak 
Tanzimat Dönemi’ne girilmesiyle Türk halkının milli 
bilincini kaybetmesine dek uzanan tarihi olayla-
rın anlatıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ömer 
Seyfettin bu hikayede de her öyküsünde olduğu 
gibi kalemini okuyucuyu özellikle de gençleri tarihi 
açıdan bilinçlendirmek ve nereden geldiklerini 
anlatmak amacıyla kullanmıştır. Ayrıca bu durum 
Türk kültürünü yaşatan bir unsur olarak kuşak 
aktarımını da vurgulamaktadır.

Bir gün Selanik’in muharebesiz düşmana teslim 
edildiği haberi gelir. Primo için bu oldukça kırıcı 
bir durumdur. Her yerde düşman askerleri dolan-
maktadır. Bunun yanı sıra elden giden kendi atala-
rının kanlarıyla kazanılmış vatanları değilmiş gibi 
durumun tadını çıkaran “renksiz ordusu”nun bir 
parçası olan zabitler de Primo’yu oldukça rahatsız 
etmektedir. Bu zabitlerle alakalı babasıyla arasın-
da geçen diyalog şöyledir:

“Baba sokaklarda dolaşan o zabitler ne oldu?”

“İstanbul’a giden de olmuş yavrum, fakat Bulgar-
lar gelince protesto etmişler. Yunanlılar da kalan-
ların hepsini esir gibi tutup Atina’ya göndermiş.”(-
Seyfettin, 2018 s.64)

“Esirliği ağır ve kişiliğe aykırı, sefil ve rezil bir 
hâl olarak” kabul eden Primo için bu durum sevinç 

vericidir. Artık rahatça gezebilen Primo, “İstediği her 
yere gidiyor, düşman askerlerinin, düşman zabitle-
rinin neşesini seyrediyor, ama hep minimini kalbi 
büyük Türklük için çarpıyordu. Şu fani hayatını 
şanlı bir surette, tarihlere geçecek bir tarzda feda 
etmenin yolunu düşünüp duruyordu.” (Seyfettin, 
2018 s. 65) Babasının düşman askerleri tarafından 
esir alınmasıyla Primo’nun hayatını tarihe geçecek 
bir şekilde feda etme, “kahramanlık gösterme” 
arzusu güçlendi. Bu durumda Primo’nun düşün-
ce dünyası şöyle anlatılıyor: “Düşmanlar beş yüz 
senelik Türk yurdunu beş gün içinde, rüyalarda bile 
görülse inanılmayacak bir çabuklukla gelip aldılar. 
Nihayet kendi evlerine de saldırdılar. Babasını bir 
katil gibi yakaladılar. (...) “Acaba hiçbir Türk bunlara 
karşı gelmeyecek, hepsi başlarını eğip boyunlarını 
düşmanın titrek ve korkak kılıcına uzatacaklar mı?” 
diyordu. Mademki mutlaka ölecekti, ölünmese bile 
mademki artık vatan tamamıyla mahvolmuş, beş 
yüz senelik şan, şeref ve büyüklükle doku tarih 
çamurlara atılmış, çiğnenmişti; artık niçin sinme-
li, saklanmalı, yaşamaya çalışmalıydı?” 
(Seyfettin, 2018 s.71) Aklında bu düşüncelerle 
dolaşan Primo düşmanların eylemlerini gururuna 
yediremez. Düşmana “Beş yüz senedir Türklerin olan 
Selanik’i aldık da bize silah atılmadı.”  (Seydettin, 
2018 s.71) dedirtme fikrini kabullenemez. “Primo 
bir Türk'tü ve O asla bu hakaretlere razı olmayacak, 
intikamından vazgeçmeyecekti.” (Seyfettin, 2018 
s.72) Primo için “... kişisel hayatın hiçbir önemi 
yoktu. Çünkü insan ne kadar çok yaşasa yetmiş 
nihayet seksen sene yaşayabilirdi. Ölüm mutlak ve 
muhakkaktı. (...) bir insan yetmiş sene miskin, esir 
ve rezil yaşamakla övünemezdi. Lakin büyük bir 
millete, şanlı bir kavme, yüce bir vatana mensup 
olmak ve onun yolunda ölmek… İftihar olunacak 
şey buydu.” (Seyfettin, 2018 s. 76)

Primo bir gün yaşlanıp, hastalanıp ölmenin 
bir atın veya eşeğin ölümünden farksız olduğu-
nu düşünür. Onun isteği “ismini tarihe geçirmek”-
tir. Babasının bunu “herkesi hayretten şaşırtacak 
bir kahramanlık” göstermekle mümkün olduğunu 
söylediği aklına gelir. Türklük için bir umut ışığını 
simgeleyen Primo tek amacı ve hayatını anlam-
landıran tek değer olan Türklük için “o, önemsiz, 
kıymetsiz kişisel hayatını” feda etmeye karar verir.

SONUÇ

Ömer Seyfettin’in yazmış olduğu hikayelerin çoğu 
kendi hayatından izler taşımakla birlikte milli bir 
edebiyatı oluşturma gayesinin de bir yansımasıdır.

Mefkure, milli bilinç, milli birlik, ilim, irfan, 
milli değerler ve bu kavramların ortak öznesi olan 
Türkçülük Ömer Seyfetttin’in her bir hikayesinde 
karşılığını bulmuştur. 

Hikayeyle ilgili bir eleştirel bakış getirecek 
olursak şunu söyleyebiliriz: Primo’nun düşünceleri 
ve Türklük uğruna yaptıkları/yapmaya karar verdik-
leri onun yaşındaki bir çocuğun alacağı kararlar 

değildir. Genellikle onun yaşındaki bir çocuk oyun 
oynamayı arkadaş edinmeyi önemserken Primo’nun 
tek önemsediği şeyin vatan meseleleri olması bir 
noktada realiteden uzak kalmaktadır. Çizilen karak-
terin yaşı ile çelişmektedir.Yazar anlatmak istedikle-
rini Primo’nun söylemine yansıtarak aktardığından 
çizmiş olduğu karakterin güvenirliği sarsılmaktadır. 
Ayrıca bir çocuk olarak Primo’nun asla anne özlemi 
yaşamaması hatta annesine bir düşman gözüyle 
bakması da bir çelişki yaratmaktadır.

Ömer Seyfettin kendi ideolojisini de içine katarak 
milletimizi etkileyen olayları anlatmıştır. Primo, 
hikayede ideal bir Türk çocuğu, bir kahraman olarak 
yer almaktadır. Her Türk çocuğunun Primo gibi atala-
rını tanıması, tarihini bilmesi ve bu yolda ölmeyi 
bir zafer olarak görecek kadar milli kimliğine değer 
vermesi gerekmektedir. Ömer Seyfettin'in “Mektep 
Çocuklarında Türklük Mefküresi” adlı yazısında 
milliyetperver bir çocuğun özelliklerinden bahse-
dilir.“Orhan’ın sahip olduğu ve Primo’nun “büyük 
uyanış”ın ardından edindiği nitelikleri yansıtmak-
tadır” (Önder, 2019 s. 29)

Hikayenin odak noktası, Kenan ve Primo’nun 
yaşadığı değişimdir. Yazar bu değişimde etkili olan 
değerleri oldukça vurgulamıştır ve tüm bu değerler 
milli kimliğin inşasında önemli role oynamaktadır. 
Milli uyanışın yalnızca milli bir eğitim ile mümkün 
olduğunu bir öğretmen olarak savunan Ömer Seyfet-
tin, hikayesinde de bu fikri ideolojisi ile destekle-
yerek okuyucularına sunmuştur.

Primo Türk Çocuğu başta olmak üzere Ömer 
Seyfettin’in kaleminden çıkmış her eser biz Türk 
gençliği için bir işaret fişeğidir. Çünkü bu öyküler 
aracığılığıyla yazar, geçmişiyle var olan bir millet 
olduğumuzu, dünü ve bugünü kucaklayarak güçlü bir 
millet olabileceğimizi anlatmış; bu gaye ve bilinçle 
bir Türk’e yakışır bir hayat sürmemiz gerektiğini 
öğretmiştir.
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İSA RUHİ GÖBÜT –Araştırmacı / Yazar

Mehmed Emin Yurdakul aslen Sarıyer Zekeriya köylüdür. Ama 
Sarıyerliler “Milletimin Mübarek Babası” nı unutmuşlardı… Sarıyer 
Tepelerinde 18 Ay, Mehmed Emin Yurdakul'un Aziz Hatırasına 
Zekeriya Köyde Araştırma Yaptım.

Mehmet Emin Yurdakul aslen Sarıyer Zekeriya köylüdür. Ama 
Sarıyerliler “Milletimin Mübarek Babası” nı unutmuşlardı. Tarih 13 
Mayıs 2016 Milli Şairimiz’in doğum gününde anıt kabri başında 
olacaktım. Yalnız gitmek olmazdı. Çevremdeki arkadaşlarımı bilhas-
sa gençleri davet ettim. Türk Eğitim-Sen mensubu öğretmenlerin 
4.Levent’deki temsilcileri büyük çoğunlukla iştirak ettiler. Genel 
Başkan İsmail Koncuk’da bir konuşma yaptı. 

Evvelce tanıştığım Milli Şairimizin torunu Tomris Vardar hanıme-
fendinin anma törenine katılması da davetlileri sevindirdi. Mehmet 
Emin Yurdakul Giresun Damadı olmasının yanında aynı zaman 
Giresun Milletvekilliği de yapmasından dolayı Sarıyer ve çevresinde 
faaliyet gösteren  Giresun Derneklerini de törenlere davet ettim. 
Ama onlar maalesef törene katılmadılar. Zira, onlar Sarıyer Beledi-
yesi tarafından siyaset çukuruna itilmişlerdi. Ertesi gün yapılacak 
siyaset toplantısına “katılım” hazırlığı yapıyorlardı. Giresun çevre-
sinin törene katılmaması içimdeki dinmeyen yaradır, sızıdır, acıdır. 
Ve hayat dışarıdan gözüktüğü gibi değildir.

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir?

Mehmet Emin Yurdakul 13 Mayıs 1869 (1 Mayıs 1285)’da İstanbul 
Beşiktaş’da dünyaya gelmiştir. Zekeriya Köyü halkındandır.Babası 
Salih Reis’ dir. Dedesi ise yine bir Iğrıb reisi Halim Ağa’dır. Annesi 
göçmen kömürcü Mehmed Ağa’nın kızı, Emine Hatun’dur.Halkçılık 
ve Milliyetçilik mefkuresini her şeyden önce bu halk örneği baba 
ocağına borçlu bulunduğunu sık sık belirtmiştir. Şebinkarahisarlı 
asil bir Türk ailesinden Müzeyyen (Dilber) Hanım’la evlenmiştir.

Yurdakul’un Vefâtı ve Ebedî Âleme Göçü

Mehmet Emin Yurdakul’u çok sarsan olayların başında; 26 
Mart 1941’de evinin ve çok sevdiği kitapları ile değerli hâtırala-
rının yanması; ikincisi de ellibeş yıllık ömür yoldaşı eşi Müzey-

yen Hanım’ın 25 Ocak 1943 Pazar günü vefat etmiş olmasıydı. 
Kalbinden rahatsızlanan Yurdakul, 14 Ocak 1944 Cuma günü 
sabahı vefat etmiştir.

15 Ocak Cumartesi günü öğle zamanı 13:30’da Teşvikiye Camii’n-
de kılınan cenaze namazından sonra, Balmumcu’daki Asri Mezar-
lık’da ebedi istirahat yerine defnedilmiştir.

Cenazesine İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfi Kırdar, 
CHP İstanbul İl Başkanı Dr.Behçet Uz, şair ve yazarlarımızdan 
Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa, İbnül Emin Mahmud Kemal 
İnal, İbrahim Alaaddin Gövsa, Celaleddin Ezine, Hakkı Süha 
Gezgin, Selim Sırrı Tarcan, ve Prof. Sabri Maksûdî Arsal katıldı. 
Mezarı başında canlı konuşma yapan Prof. Sabri Maksûdî Arsal 
özetle şunları söylemişti

“…Senin değerin şiirlerinin hecelerinin değil, oynadığın tarihi 
roldedir. Senin kıymetin şiirlerindeki teknikte değil, Türklük ideolo-
jinde aranmalıdır. Sen Osmanlılık fikri yerine Türklük şuurunu 
yarattın. Bu bakımdan sınırlı bir zümrenin değil, bütün Türk ırkının 
şâirisin . Eserlerin bütün Türk illerinde, Buhara’da, Taşkend’de 
okunmaktadır. Türkler yaşadıkça, sen de yaşayacaksın. Türkler 
ebediyete kadar yaşayacağı için, sen de ebediyen yaşayacaksın.”

Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleriyle günümüze kadarki 
Türk nesillerine milli ruh kazandırmakta oynadığı önemli rolünün 
en canlı bir ifade ile sergileyen tarihi belge Büyük Atatürk’ün 1 
Nisan 1921’de çektiği şu tarihi telgrafı dır.

“İnebolu’da Milli Şairimiz Mehmet Emin Beyefendi’ye Türk 
milliyetperverliğinin ilahi mübeşşiri olan şiirleriniz bugün-
kü mücâhedemizin rûh-u hamasetine ufk-u tulu olmuştur. 
Teşrifinizden duyduğum memnuniyeti beyan ile size mille-
timizin mübarek babası olarak selamlarım.”

1 Nisan 337 (1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi / Mustafa Kemâl

BEN BİR TÜRK’ÜM, DİNİM, CİNSİM ULUDUR, 
SîNEM, ÖZÜM ATEŞ İLE DOLUDUR, 

İNSAN OLAN VATANININ KULUDUR!

SARIYER TEPELERİNDE 18 AY
MEHMED EMİN YURDAKUL’UN İZİNDE… 


