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Kabil Havaalanı Meselesi
Son günlerde Türkiye’nin
şeyler yazmanın uyun olduğuzaten çok yaygın coğrafyalarda
nu düşündüm. Türk dünyası
ve çok cephede askeri operasve bu dünyanın çevre ilişkileyonlar yürütmesine ek olarak
ri çok geniş ve konu hakkında
yeni bir cephe açılması konusu
fikir sahibi olabilmek için genel
gündeme geldi. Türkiye ve ABD
eğitimimizden aldığımız bilgile,NATO zirvesinde liderler seviyerin yeterli olması mümkün değil.
sinde yaptıkları görüşmelerde, Prof. Dr. Selçuk KIRLI
O yüzden öncelikle Afganistan’ın
NATO’nun Afganistan’dan çekilcoğrafi konumu ve Türk dünyası
mesiyle doğacak boşluğun Türkiye
ile
ilişkilerinden
başlayacağım. Haritalarda
tarafından doldurulması konusunda, Kabil
da
görülebileceği
üzere Afganistan, TürkiHavalimanın korunması öncelikli olmak
üzere, Türkiye’nin almak istediği yeni ye’den başlayıp Çin’e bağlı Sincan Uygur
sorumlulukları konuştular. Her iki tarafın bölgesine kadar uzanan Türkistan coğrafresmi açıklamaları da konunun somutlaş- yasının hemen güneyinde yer alıyor ve hem
maya başladığını gösterdi. O yüzden Türki- komşuları ile sınır olan bölgelerde hem de
ye’nin kuruluşundan bu yana her zaman ülkenin derinliklerinde çok etnisiteli bir
önemsediği bu coğrafya hakkında bir yapıya sahip.

Harita 1. Afganistan’ın coğrafi konumu.

Komşular:
1-İran
2-Türkmenistan
3-Özbekistan
4-Tacikistan
5-Pakistan
6-Çin
7-İhtilaflı Keşmir

Yani kuzey batı komşuları Türkler. Batı ve
güney batıda İran’ın Fars ve Belüci bölgeleri. Güney doğuda Pakistan, Kuzey doğuda
farslara yakın bir millet olan Tacikler ve
kısa bir sınır ile Çinliler, daha doğrusu Çin
hakimiyetindeki Uygur bölgesi var.
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MİLLÎ ŞUURUN VE İDEÂLİZMİN
ŞÂHİKALAŞTIĞI GÜN: “ 3 MAYIS ”
Dr. Mehmet GÜNEŞ

Sayfa 8

HIDIRELLEZ
Mehmet YARDIMCI

Sayfa 15

Kurban Bayramınızı
kutlar, sağlık ve huzur
dolu günler dileriz.
TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

Uygur Türklerine
Karşı Neden İlgisiziz
Ya n ı l m ı yo r s a m
1988 veya 1989
yılında, Yavuz Bülent
Bakiler, MÜSİAD’in
davetlisi olarak
Samsun’a konferans
vermeye gelmişti.
Atakum DSİ konferans salonunda iğne
atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı.
Yavuz Bülent Bakiler, Azerbaycan ve diğer
Türk Cumhuriyetlerindeki ve Balkanlardaki
intibalarını anlatıyordu. 35-40 yaşlarındaki
bir iş adamı söz alarak;
Gazetedeki köşenizde aynı şeyleri yazıyorsunuz. Televizyonlarda aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Bırakın bunları artık. Onlar ne
müslüman ne de Türktürler, dedi.
Yavuz Bülent Bakiler kısa bir süre sustu.
Daha önceki sohbetlerinde bulunmuş
olmamdan dolayı bu suskunluğun, yanardağın lav püskürtmeden önceki sessizlik
olduğunu tahmin ediyordum. Bu defaki
sessizliği biraz uzun sürmüştü. Muhtemeldir ki, içinden kızgınlığının geçmesi için
dua okuyordu. Önündeki bardağa uzandı.
Bir iki yudum su içti;
-Öyle mi diyorsunuz beyefendi? Dedi
ve devam etti;
-Bilenleriniz bilir. Bilmeyenleriniz de
şimdi öğrenmiş olsun.
DEVAMI 11’DE
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ği bu günlerde ve Pakistan istihbaratının
Taliban’ın oluşması ve gelişmesindeki katkıları da göz önünde bulundurularak.
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Harita 2. Afganistan’ın etnik haritası.

Sınır bölgelerindeki etnik yapı doğal
olarak komşuluklarca belirlenmiş görünüyor. Kuzeybatı da Özbek ve Türkmenler,
Kuzey doğuda Tacikler yoğun. Tacikler
ayrıca İran’a sınır Herat eyaletinde, Özbek
bölgesi içinde yer alan Belh’de ve küçük
kantonlar halinde birkaç bölgede daha
varlar. Belüciler beklendiği gibi Pakistan
ve İran’ın Belücistan eyaletlerine bitişik
bölgelerde yani güneyde yoğun. Asıl unsur
olarak görülen Peştunlar da kalan bölgelerde. Peştunlar nüfusun %41’ini oluşturuyor,
ikinci grup Tacikler, Türkler hemen ardından geliyor ve Aslında Afganistan’ın orta
bölgelerinde yoğun olarak yaşayan ve tüm
aykırı yorumlara rağmen bizim için Türk
olan Hazara’ları da katarsak, nüfusun önemli
bir bölümünü oluşturdukları söylenebilir.
Hazaralar Şii olmaları nedeniyle Afganistan’da hemen her dönemde en fazla hedef
alınmış olanlardır.
Etnik harita bize bu ülkede üzerinde soydaşlarının bulunması noktasından
hareketle kimlerin çıkarları olabileceğini
açık olarak gösterir. Bu açı, Belüciler üzerinden özellikle Pakistan’ın Afganistan meselesine Taliban üzerinden katkısını bir miktar
açıklar mı? Sorusunu bana göre önümüzdeki günlerde araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir konu yapar. Özellikle ABD
ile yapılan pazarlıklarda Türkiye’nin Pakistan’ı da yanında görmek istediğini belirtti-

İran’ın Şiilerin desteklenmesi (Hazaralar), köktenci bir Sünni Peştun örgütü olan
Taliban’a karşı olma ve Tacik’ler ile etnik
yakınlık nedeniyle daha önceki dönemlerde Hazaralar ve Kuzey ittifakını desteklediği bilinmektedir. Daha ileri hareketlerde
bulunmasını engelleyen faktörün büyük
ölçüde Taliban’ın ABD tarafından kurulmuş
ve büyütülmüş bir örgüt olması ve Taliban ile
çatışma halinde ABD’nin bu örgütü destekleyeceği ve İran’ın askeri gücünün zayıflamasını hedefleyeceği düşüncesi olduğu ileri
sürülebilir. Yeni şartlarda, ABD’nin bölgeden uzaklaşmasıyla İran’ın eli rahatlayabilir ve Afganistan’da manevra alanı bulması
da zor olmaz.
Yani ABD ve NATO’nun Afganistan’dan
çekilmesi sonrası bölgede bulunacak
herhangi bir yabancı gücün sadece Taliban
ile karşı karşıya olacağı düşüncesi yanlıştır.
Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerine güya
asıl olarak yabancı elçiliklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla verilmesi düşünülen Kabil hava alanının bulunduğu bölgenin
özelliklerine gelelim. Etnik yoğunluk açısından Peştun bölgesidir, kuzeybatı kısmında ise Tacikler yoğundur. Türk kökenli bir
yoğunluk söz konusu değildir. Dolayısıyla
askerlerimiz her ne kadar bugüne dek bölge
halkıyla bir sorun yaşamamışsa da bir çatışma halinde halktan destek bulmaları çok zor
olacaktır. Türkiye şimdiye kadar bölgeye
muharip güç göndermemiştir, dolayısıyla
çatışma riskini en azda tutmayı başarmıştır ama bundan sonrası yapılan açıklamalarda olduğu gibi yeni sorumluluklar almak
olacaksa, risklerin artacağı inkâr edilemez.
Umarım böyle bir şey olmaz ama TSK’nın
faaliyetleri ülkenin diğer taraflarına da
yayılacaksa, bu noktada Afganistan’da hangi
bölgelerde kimlerin hakimiyet sağladığına
bakmak fikir verici olur. Bu arada Kabil
Havalimanının asıl olarak Afganlar için değil
batılılar için önemli olduğunu da not edelim.

Harita 3. Yeşil: Taliban, Kırmızı: Kabil hükümeti, Sarı: %50-%50.
Not: Tonların koyulaşması hakimiyetin arttığı anlamına gelir.

Görüldüğü gibi ülke topraklarının çok
büyük kısmı Taliban hakimiyeti altındadır.
Hükümet şehirlerde hakimiyetini sürdürmektedir ama büyük bölümde şehirlerin
etrafındaki arazilerin Taliban kontrolünde
olmasının ötesinde, birkaç şehir merkezi de
abluka altındadır. Ülkenin İran ve Pakistan’a
komşu bölgeleri tamamen Taliban’ın eline
geçmiştir ve sadece kuzeyde yani Özbek
bölgesinde soluk alınabilecek alanlar kalmıştır. Son zamanlarda Taliban’ın şehir merkezlerine daha da yaklaştığı hatta bazılarına
sızdığı bilinmektedir. Taliban’ın hakimiyeti güneyden kuzeye doğru yayılmaktadır
ve özellikle kuzeydeki bölgelerdeki alanı
giderek genişlemektedir. Bütün bu söylediklerim henüz daha emniyetli gibi görünse de Kabil için de geçerlidir. Ayrıca şehir
merkezinde dahi Özbeklerden Hazaralara,
onlardan Taliban’a kadar birçok örgütün
faaliyet halinde olduğu bilinmektedir.
Bütün bunlara Havaalanının yüksek bir
arazinin altında yer almasının yaratacağı
riskleri, Taliban’ın Türklerin havaalanında kalmasının ABD ile yaptıkları anlaşmaya aykırı olduğu ve Türklerin de çekilmesi gerektiği konusunda yaptığı ve Ruslar
tarafından da desteklenen açıklamalarını
ekleyin. Belki o zaman ne ile karşı karşıya
olduğumuz daha anlaşılır hale gelir.
Herhalde bu kararı verenler bunları
ve benim aklıma gelmeyen birçok başka
konuyu hesaplamışlardır. Örneğin maliyet
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arkasını yaslayabileceği, en azından arkadan
hançerlenmekten korkmayacağı bir Afgan
yönetimi istemesi doğal değil mi? Halen
iki cephe var. Çünkü Afganistan yönetimi
ile araları açık ve Türkiye uzun süredir iki
ülkenin yönetimlerini barıştırmaya çalışıyor. Barışma başarılırsa veya Afganistan’da
Pakistan yanlısı bir yönetim kurulursa cephe
teke düşer.

ve diplomatik destek konusunda ABD’nin
destek olmasını şart koştuk, ABD alanı
koruyan silah sistemlerini sökme işlemini
durdurdu, Taliban içindeki kendi kontrolündeki gruplarını ikna etmesi ve riskleri azaltması için Pakistan’ı katılmaya davet ettik ve
bunu ABD’ye bildirdik (evet bizim Pakistan ile ilişkilerimiz çok iyi ama ABD’ninkiler öyle değil, ayrıca Afganistan’ın içinde
bulunduğu duruma Pakistan’ın katkısı açık),
bir de AB üyesi Macaristan bizimle olmak
istiyormuş, herhalde AB’nin diplomatik
desteği de bu.
ABD’linin yerine Türk; Hollandalı, Alman,
Fransız her kimse yerine Macar, bir de yedek
takviye Pakistan. Allah selamet versin.
Bunlar benim tespitlerim ve uyarılarım
Türkiye’nin alacağı sorumlulukların halen
işletmesi ve korunmasını yürüttüğü Kabil
hava limanının ötesine taşınacağı yönündeki kaygımdan kaynaklanıyor. Sakın kimse
Türkiye’nin Afganistan’ı ve özellikle oradaki bire bir kardeşimiz olan Özbek, Kırgız,
Hazara, Türkmen topluluklarına destek
vermesine karşı olduğumu düşünmesin.
Söylemek istediğim her zaman olduğu gibi
duygularımızı ön planda tutup başkalarının
vekili olmaktan sakınmamız gerektiğidir.
Ben ABD’nin mali ve diplomatik, AB’nin
Macaristan da dahil olsa bile diplomatik
destek vaatlerine inanmamayı çoktan öğrendim. Türk milleti kendisine verilen sözlerin
tutulmamasının bedelini çok ağır ödedi ve
hala ödüyor. TSK dünyadaki herhangi bir
başka bölgesel gücün altından kalkmasına imkân olmayacak kadar çeşitli ve geniş
cephelerde zaten eylem halinde. Bugün öne
sürülen sebeplerle yeni bir cephe açmanın
ne kadar doğru olduğu sorgulanmalıdır.
Hesaplar iyi yapılmalı, temaslar doğru
yürütülmeli, müttefikler yeterlilikleri de
göz önünde bulundurularak seçilmelidir.
Yoksa bizi en olmadık yerde durdururlar.
Afganistan üzerinde konuşurken genel
olarak ülkenin özellikle son dönemlerde çok fazla önem kazanan, ileri düzeyde teknik araçların yapımında kullanılan
ve ABD’nin bugün için Çin’den tedarik
ettiği nadir madenlere sahip olduğu ileri

sürülür. Oraya hâkim olan bu madenlere
de hâkim olacak ve onları işletecek diye
düşünülüyor herhalde. Rezervler konusunda çalışmalar mutlaka yapılmıştır ama bir
madenin çıkarılması, taşınması ve ticari bir
değere dönüşebilmesi için olması ve yapılması gerekenler hiç dikkate alınmıyor. Her
şeyden önce milyarlarca dolar seviyesinde
yatırım gerekir. Yatırımın sağlanması ve o
bölgeye yönlendirilmesi için bölgenin istikrarlı olması gerekir. Ancak ABD istihbarat
raporları Afganistan’da Taliban’ın güçlenmesinin ve uzun sürme ihtimali çok güçlü bir iç
savaşın başlamasının beklendiğini söylüyor.
Yani istikrar beklemek hayal. Taşıma için
alt yapı gerekir ama Afganistan’ın bütün alt
yapısı gibi yolları, hava limanları vb. her ne
varsa tahrip olmuş durumda, yani milyarlarca dolar daha. Çıkarılıp işletilemeyecekse bugün madenler üzerinden açıklama yapmanın ne anlamı var?
Afganistan Rusya, Çin ve Pakistan’ın
arasında adeta bir tampon bölge gibi yani
üç nükleer gücün arasına girmiş bir yastık.
Diyelim ABD madenleri işletti ve Çin’den
almaktan kurtuldu. Bu ABD için önemli bir
bağımlılıktan kurtulma anlamına gelirken
Çin için bir kozun ve getirinin kaybedilmesi demek olur. Bir yol bir kuşak projesinin
yollarının hemen kuzeyinden geçtiği bir
coğrafyadan bahsederken, bu ve benzeri
kayıpları da dikkate alırsak, Çin’in işe karışma ihtimali nasıl göz ardı edilebilir? Pakistan
zaten işin içinde. Niye? Çünkü aralarının iyi
olduğu dönemde ABD’nin Suudi parasıyla
oluşturmaya çalıştığı (o dönem için SSCB
işgaline karşı?) örgütler Pakistan istihbaratının alandaki çalışmalarıyla yapılandırıldı.
Sonradan palazlandılar, evrildiler ve ABD
karşıtı oldular ama Pakistan ile ilişkileri
hiç kopmadı (bu arada Pakistan’ın ABD ile
arası bozuldu ve bunda bu örgütlerin de
katkısı var). Zaten Pakistan’ın Afganistan
ile komşu bölgelerinin haklı da Peştunlar
ve Belüciler ’den oluşuyor. O bölge Taliban
için hala gerek insan kaynağı olarak gerek
lojistik için kullanılıyor. Pakistan ne kazanmayı hedefliyor dersiniz? Herhalde hepsi
bu değil ama Hindistan gibi bir nükleer dev
ile sürekli çekişme halinde olan Pakistan’ın

Rusya’nın ABD’nin kendisini güneyden kuşatma girişimi nedeniyle Afganistan konusundan uzak kalmayacağını söylemeye gerek yok. Peki İran ne yapabilir?
Daha önce de söz ettiğimiz gibi Hazaralar
İran tarafından zaten destekleniyor. Etnik
yakınlığa rağmen Sünni olmaları nedeniyle Tacik’ler üzerinde İran etkisi çok belirgin
değil ama çalışılmaya açık bir alan. İran’ın
Pakistan ve Afganistan’a bitişik bölgelerinde yaşayan ve İran nüfusunun yaklaşık
%8-9’unu oluşturan Belücileri de dikkate
alırsak, İran’ın manevra alanının ne kadar
geniş olduğu daha iyi anlaşılır.
Böylece devam edebilir ve birçok yeni
açıyı göz önüne getirebiliriz ama bu yazı
kapsamında burada durmakta fayda var.
Son olarak alışkanlık olarak kullanılan
ama aslında doğru olmayan bazı kavramlara
işaret edelim. Bizim ve dünyanın medrese
talebelerinden adam devşirilerek kurulan
bir örgüt olduğu için Taliban dediğimiz
örgütün adı Taliban değil. İsim tam olarak:
Afganistan İslam Emirliği. Amacı Afganistan’ın karmaşık bir İslam yorumunu temel
alan bir devlet olması. Peki bu yorum nedir?
Süreç içindeki gelişmeleri bilmeden kolayca Peştunlar Sünni Hanefi bir topluluktur,
dolayısıyla yorum da öyle olur diye düşünülebilir. Son derece yanlış. Sünni oldukları
doğru, ama yorum ve eylemlerin Hanefi
içtihadı ile hiç alakası yok. Kuruluş ve gelişme dönemlerinde destek aldıkları Pakistan, Suudi Arabistan, Körfez emirlikleri
gibi bölgelerden gelen katılımlar ve fikirler,
başlangıçta kendi yorumları olan talebeleri
selefi ve diğer katışıklıklarla melez, köktenci,
şiddete yönelten ve örfi motiflerin çok fazla
olduğu yorum ve uygulamalara hapsetti.
Yani Taliban dediğimiz örgüt artık sadece
Peştun’lardan oluşmuyor içinde Arap, Tacik,
Özbek ne ararsanız var. Düşünce sistemleri
giderek selefileşen çizgide. Başlangıçtan beri
değişmeyen belki de bir tek konu var. O da
Afganistan İslam Emirliğinin amaçlarının
Afganistan ile sınırlı olması ve bu yönüyle
El-Kaide, İŞİD gibi enternasyonal eğilimli
gruplardan farklılaşması.
Saygılarımla.
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AZERBAYCAN
MARALI
Kafkas Sineması’nın sahibi,
üç gündür çaresiz, lâkin gene de
sevinçliydi. Organizatöre başvurmuş, iki günden fazla kalmalarının mümkün olamayacağı cevabını almıştı. Günde hiç olmazsa iki
seans yapılması teklifini de;
- Bu filmi mi beyim? Hanfendi
pley-beck mi okuyacak sanıyorsun? İmkânsız. Diyerek, kabullenmemişlerdi. Biletler görülmemiş bir
fiatla satışa sunulmuş, gene de iki saat
içerisinde tükenmiş ve yarıdan çoğu ikinci
üçüncü elden sonra, küçük bir memur
maaşını bulan fiatlarla, hastalarının ellerine geçmişti.
Sevinen, sadece sinema sahibi miydi?
Otel, lokanta, han sahipleri hatta terziler, berberler, ayakkabı boyacısı çocuklar
bile, akından nasiplerini almışlardı. Şehir,
üç gündür bayram havası yaşıyor, civar il
ve ilçelerden gelen arabaların ardı arkası
kesilmiyordu. Açıkgöz bir esnaf, Ankara
ve İstanbul’dan, neredeyse bütün şehri
süslemeğe yetecek kadar çiçek getirtmişti.
Lâleler...Lâleler...Lâleler… Renk renk, boy
boy lâleler, yüzlerce kilometre ötede, daha
havaalanında kapışılıyor, kalan elli-altmış
sepeti getiren araba da Kars’a girer girmez
hücuma uğruyor, ancak belediye zabıtasının
müdahelesi ile yağma edilmekten kurtulabiliyorlardı.
Beklenen gün geldi.
Iğdır’dan, Çıldır’dan, Tuzluca’dan,
Arpaçay’dan gelmiş bulunan misafirler,
sabah ezanından hemen sonra, sinemanın
önünü doldurmuşlardı. Evli olanlar, damat
oldukları günü yeniden yaşıyormuşçasına en
şık, en temiz kıyafetlerini giymişler, kasketlerinden taşan, kara kapkara saçlarını, kartal
burunlarının altında, yarım hilâl biçimin-

de uzanan bıyıklarını taramışlar;
bekleşiyorlardı. Bekârlar, ah hele
onlar; karşıda kadife kıyafetleri
içinde bekleyen, dal boylu, ceylan
bakışlı Azeri güzellerine kendilerini beğendirebilmek için ne kadar
kibar, saygılı, ölçülü geziniyorlardı
öyle. Vaktiyle, hepsi birer Abrek
olan ihtiyarlar, gösterişli savaş
kıyafetlerini yeniden kuşanmışlardı. Ilıman bölgelerden gelenlerin kucakları leylâk dolduydu. Hava, insanı neredeyse sarhoş edecek kadar yasemen kokuyordu.
Iğdır köylerinden gelenlerin ellerinde dağ
lâleleri vardı. Solmasınlar diye, hepsi köklerindeki topraklarıyla torbalanmıştı.
Saat ona doğru Belediye hoparlöründen:
“Dikkat… Dikkat…” Diye anons verilmeğe
başlandı. Herkes susmuştu. Kalpleri, seferberliğe davet edileceklermişcesine hızlı, hızlı
çarpıyordu.
“Kıymetli hemşehrilerimiz, Valiliğimizin
gördüğü lüzum üzerine konser iptal edilmiştir.”
Ayların hasretiyle, fakülteden dönmesini beklediği oğlunun şahadet haberini
alan babanın kanı, ilk anda donar da, nasıl
konuşamazsa, şimdi herkes aynen o anı
yaşıyordu. Ve herkes nedense, o anı gerçekten yaşamış olan Mirza Alaybey’e bakıyordu.
Neden sonra, gençlerden birisi;
“Nedenmiş o”, dedi.
Sesi, dalga dalga hükümet binasının
duvarlarında akisler yaptı.
Kafkasyalılar, asırlardır en nâmert
düşmanlarla uğraşmak zorunda kaldıklarından, itidâl karekterleri olmuştur. Asla
telaşlı ve çapulcu değildirler. Olm şaşkınlıktan sonra, hemen bir komite kurdular.
Heyet vilâyetin yolunu tuttu. Kalabalık ara
sokaklara sel gibi dökülmüş, fakat vilâyet

binasının önüne taşmamıştı.
Komite, belki bir saat dil döktü, rica etti.
Konseri iptal edenler, temsilcilerin, masraftan is kaybından söz edilmeyisine şaşırıyorlardı. Rahmetli olgunun çok sevdiği türküleri
dinlereyek , yeniden O’nunla kucaklaşmağa
gelmiş olan, komite başkanı Mirza Alaybey;
- Kendi öz yurdumuzda, iki üç serserinin
tehdidiyle konser mi iptal edilirmiş? Böyle
şeyler, ancak suyun öte yakasında olmaz
mı? Bu mu getirecekleri hürriyet düzeni,
yüce Beğ’im, diyor, başka lâf etmiyordu.
- Madem ki siz, anarşiye, anarşistlere karşısınız. Öyleyse olay çıkmasına sebep olacak
her türlü davranıştan kaçınmak zorundasınız. Devletin selâmeti için bu şart.
- Devletimize başımız kurban, özümüz
feda olsun. İnsallah üçbuçuk haytadan
korkmayacağımız günler yakındır.
Heyet valilikten ayrıldı. Mirza Alaybey
sapsarı olmuş benziyle; meydanı dolduran
kalabalığa, dağılmalarını söyledi. Mademki, seksen yaşındaki bir büyük söylüyordu,
dağılmaları gerekirdi. Dağıldılar.
İki saat sonra, sanatçının Ankara’da zengin
azeri’lerin evlerinde sohbet toplantılarında
özel konserler verdiği haberi yayıldı. Bugün
için gelmiş olan taksilerin, dolmuşların
büyük bir kısmı Ankara’ya gitmek üzere
yola çıktı. On güne kalmadan, özel kasetler, evlerin en mutena köşelerinde muhafaza edilen teyplerde dönmeye başlamıştı.
“Ay gız gezme aralı
Etme könlüm yaralı
Gözlerine hayranam.
Azerbaycan maralı”
“O güne kurban keserem
Gelmezsen sennen küserem
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Gezmerem sennen aralı
Azerbaycan maralı”

- Mümkünse, bu parçayı yeniden dinleyebilir miyiz?

“Men kurbanam gözlere
Şirin şirin sözlere
Bir konak gel bizlere
Azerbaycan maralı”

“Ey vatan toprağın azizdir mene
Men sende tatmışem saadetimi
Gönülden nağmeler düzmüşem sene
Çevirip bayrağa muhabbetimi”

Hayır. Bu kasetler, bir evin alabileceği misafir topluluğu eşliğinde doldurulmuş olamazdı. Nakaratlarda: “Ankara’nın
maralı” Denilirken “Ah…” , “Of…” şeklindeki iç çekmeler , göğüs geçirmeler on-onbeş
insandan mı sadır olmalıydı. Bu imkânsızdı. Bu sesler öz vatanlarında gurbeti yaşıyan, ninni olarak söyledikleri seferberlik türkülerini söylemelerine izin verilmeyen bir ordunun, bütün neferlerinden
yükselen tekbir gücünde midir ki?, gözlerim yaşarmıştı. Ben, Azerbaycan’lı değilim.
Ama çocukluğumdan beri, “Alişimin kaşları
kâre” diye başlayan ezginin yarattığı duygulara âşina kalbim yumuşayıvermişti.
Bu kasetleri dinlediğim Azeri köyünde, bütün direnmeme rağmen baş köşede
oturuyordum. Yanımda, Balkan harbinden dönmeyen, her iki dedem yaşlarında
üç ihtiyarda oturuyordu. Gençler ayakta,
ellerini bağlamışlar konuşulanları ve müziği
dinliyorlardı.
Musıkiyle, şiirin ve sesin bu kadar kaynaştığı bir turku daha dinlememiştim.

Evet, bu şiir bestelenir, bu beste için güfte
yazmak belki en şereflisi sayılabilinirdi.
“Şöhretim ey vatan, şanım et vatan
Sen menim adımı ellere yaydın.
Üreğim ey vatan, cânım ey vatan
Ben şair olmazdım sen olmasaydın
Süleyman olmazdım sen olmasaydın”
Ya Râbbim… Bu ne engin vatan sevgisiydi
böyle. Sırf şair olduğu, sanatçı kabul edildiği
için, herkesi kendine tâbi zannedenlerle, bu
gerçek şair de aynı zamanda mı yaşamıştı?
Bu şiir niçin okul kitaplarına görememişti.
Ben bunları düşünürken, odadakiler, kendileri dışında, hatta kendilerinin de varlığını
unutmuşlar, bir başka âleme dalmışlardı.
Hanşa Bahu Bike’nin
“Allah’ım, bize Kafkaslılığımızı unutturma hiç.” Duası kabul mü olmuştu? Bunca
sürgüne, kıyama, baskıya, iki başlı ihanete
rağmen, bu insanlar Kafkasyalı birer Türk
evlâdı olduklarını nasıl unutmamışlardı.
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Artık hüzün yumağı ezgiler bitmişti.
Sanatçı:
“Yüz dolan düz otur ay kişi
Yaş nedir? Diyersen yetmişi
Ağzında yok idir bir dişin
Bir utan, kızına aşığ olar mı adam?”
Diyerek neşeli bir türkü söylüyordu.
Hayret; kasetten tempo sesleri yükselmiyordu. Oturduğum odada da hüzünlü hava
devam ediyordu.
“Mehebbet âşiyanımdır ona sâdık kalar
könlüm
Deniz tek çağlayar her dem, bulutlar tek
dolar könlüm”
Diye asla unutamayacağım bir türkü
başlamıştı.
Kafkasların mağrur tepelerinden inen
bulutlar, gelip gözlerime oturmuştu. Resmî
görevim, yağmur altında dolaşmama mâni
olduğundan, muhtardan müsaade istedim.
Ayakkabılarımı bağlarken, konseri iptal
edilen sanatçı, bir oda dolusu insanla, koskoca bir ülkenin sesini duyurmak istercesine
coşkun, lâkin acılı, kasetteki son parçasını
söylüyordu.
“Ayrı düşmüş dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefâlı Türk geldi gine
Selam Türk’ün bayrağına”

HOCALI KATLiAMI VE
*
"KURŞUNLAMIŞ ÇOCUKLUK"
Hocalı, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nin Karabağ
bölgesinde 10 bin nüfuslu küçük bir kasabadır. Azerbaycan
ile Ermenistan arasında “stratejik” önemi olan bir yerleşim yerdir. Ermenistan için önemli bir hedeftir. Çünkü
Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir geçiş ve kilit
noktasıdır. “Kurşunlanmış Çocuklar” konusuna geçmeden
önce Ermeniler hakkında özet bir bilgi vermek istiyorum.
Ermeniler, tarihi kaynakların ve ansiklopedilerin verdikleri bilgilere göre “Ari” ırkına mensup bir topluluktur.
M.Ö. XVIII. Yüzyıldan itibaren Hindistan’ın kuzeyinde varlıklarını
gösterirler. Kavimler Göçü ile Kafkasya’ya, Anadolu’ya ve Batıya
yayılmışlardır.

Burada “Kavimler Göçü” konusunda kısa bir bilgi
vermek istiyorum. Çünkü ansiklope -dilerde (elimin altındaki ansiklopedilerde) bir bilgi bulunmuyor.[1]
“Kavimler Göçü” olarak bilinen ve dünya milletlerini;
özellikle Asya,Kafkasya, Anadolu,Balkanlar ve Avrupa’da
yaşayan topluluklarını tabir yerinde ise “hallaç pamuğu
* Kurşunlanmış Çocukluk, Haz. Aslı Halil Kızı Alyeva, Çev. Gaffar
Çakmaklı- Selçuk Kırlı, Türkiyede 2. Bas. Türk Ocakları Bursa Şubesi
Yayınları, Şubat 2016.
1 Ansiklopediler: a) Ansiklopedik Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi Milliyet
Yay. İstanbul 1986. Cilt. 2, s.796. cilt 8, s.3783. b) sabah Gazetesi Yay. Meydan
Larousse, İst. Ekim 1992.. c) Yeni Hayat Ansiklopedisi. 6 cilt. T.Y. Doğan Kardeş
Yayınlar. İstanbul.
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gibi” savuran bu olay iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşama Açgözlü Çinlilerin
Hunların yaşadıkları toprakları istila
etmeleri ile başlar. Hun Türkleri, Çin’in
baskılarına dayamayıp Batıya doğru göç
etmek zorunda kalırlar. M.Ö. 374 tarihinde Balamir komutasındaki Hunlar, M.Ö.
375 tarihinde Ostrogotlar’ın ve Vizigotlar’ın topraklarına girerler. Bu olay “ 1.
Kavimler Göçü” olarak anılmaktadır.
“II.Kavimler Göçü” ise yine Yıldız(Uldız) komutasındaki Hunlar, Vandallar’ın
Ve Vizgotlar’ın topraklarına girmeleri sonucu bu toplulukların İtalya’ya göç
etmelerine sebep olurlar. Burada daha
detaya girmek gerekmez diye düşünmüyoruz. Olaya nereden bakarsak bakalım
kavimleri yurtlarından, obalarından,
yuvalarından ayıran bugün olduğu gibi
tarihte de Çinlilerin rolü bulunuyor.
Şimdi konumuza dönersek, Ermeniler “1.Kavimler Göçü” ile Kafkasya’yı
aşarak Hunların önünde Kafkasya, Doğu
Anadolu’ya ve Güneydoğu Anadolu’ya
gelmişler. Tarihi kaynakların bildirdiğine
göre hiçbir devirde ve hiçbir bölgede bir
birlik oluşturamamışlar ve hatta zaman
içerisine dört gruba bölünmüşler. Hurilerin, Urartuların kalıntıları, Hint-Avrupa kökenli topluluklar, Kafkasya kökenli topluluklarla karışmışlardır. (Anskl.
2.cilt s.796 Milliyet). Anadolu tarihi içerisinde devlet kurmuş olan milletlerin
egemenliği altında yaşamışlar, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde büyük ölçüde
himaye görmüşlerdir. Ezilmişliğin verdiği içgüdü ile Osmanlı İmparatorluğunun
son zamanlarında devletin zafiyetinden
yararlanarak isyanlara başlamışlardır.
İmparatorluğun parçalanması yıllarında
iç ve dış düşmanların, bilhassa papazların
teşviki, kışkırtması sonucunda yaşadıkları bölgelerin Müslümanlarına işkence
etmişler,katliamlar yapmışlar. [2]
Osmanlı-Rus savaşları,(1828-1829,
1854-1855,1877-1878 ve 1912-1920)
sırasında Ruslarla, Türkçe bildikleri
için Ruslarla işbirliği yapmışlar, öncülük
yapmışlardır. Ermenilerin yaptığı katliamlar ciltlere sığmaz. Bizim yaptığımız
küçük bir araştırma ve derlemede Doğu
Anadolu Bölgesinde Ermenilerin yaptıklarını halk şairlerini şiirleri ile ortaya
koymaya çalıştık.[3]

ERMENİ MEZALİMİ
Kurşunlanmış Çocukluk çalışmasından özetlediğimiz “Ermeni Mezalimi”
2 İnternetten alınan notlar, bilgiler.
3 Behçet Dede,Dr., Halk Şairlerinin Diliyle Ermeni
Mezâlimi. Bursa –2003 . (Basılmamıştır.)

konusuna geçmeden benim yaptığım
çalışmadan bazı alıntılar yapmayı uygun
buldum. Çünkü, Ermeniler, tarih boyunca ,ajan, yağmacı,yıkıcı, yakıcı ve katliamcı bir topluluk olarak bilinmektedir.
2 Eylül 1828 tarihinde Osmanlı
İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan
Edirne Anlaşması ile Ruslar, işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda kalırlar. Bu sırada Rus ordusunun başında
bulunan Paskieviç, bir göçmen komiteleri kurar ve Ermeni papazlarını komitelerin başına getirir. Rus çarında çekilme
sırasında Ermenileri de beraber götürme
izini alır ve 90.000 Ermeni, Rus ordusu
ile beraber Rusya’ya gider. Erzurum’dan
41.000 hane Ermeni aileleri ile Rusya’ya
göç eder.
Çekilme sırasında 18.10.1920 tarihinde
Erzurum’un Tortum ilçesinde 64 köyün
evleri yakılır ve 3.700, Oltu ilçesinde 64
köy halkı esir alınır, kadınların ırzlarına geçilir, köylerin halkı topluca 650
insan katledilir. Pasinler (Hasankale)
de 29 köy yakılır, yağma edilir, insanları esir olarak götürüp Köprü köyünde
barakalara doldurularak yakılır. (B.Dede.
age.s.47-48)
Köylerin meydanlarına kurulan kazanlarda çocukları pişirilir, kol ve bacakları kesilerek “piliç”,”kaz” eti diye halkın
gözleri önünde yerler ve halka gösterirler.
Aşık Kahraman bu olayların canlı tanığı
olarak şunları yazıyor.
Bir cenaze gördüm, kan olmuş yüzü,
Portlamış kenara sıçramış gözü,
Üç yüz altmış canın sönmemiş közü,
Yanan can dumanı arşa dayandı.
Bir yiğit vurulmuş, parmaklar kamış,
Kaçarken kâfire yolu uğramış,
Kâfir tutmuş tike tike doğramış,
Hançer, kılıç yarası arşa dayandı.
Bir yiğidi vurmuş, yolda koymuşlar;
Can teslim etmeden deri soymuşlar.
Cep cep edip yanlarını oymuşlar,
El cepte figânı arşa dayandı.
Bir gelin gördüm ayağa kalkmış;
Sandım ki canı var yüzüme bakmış
Kâfir mısmar ile direğe çakmış
Mısmar, çivi ünü arşa dayandı.
Bir hamile kadın, davranmış kaça,
Ermeni eylemiş hep parça parça,
Kılıç ile vurmuş, bölünmüş kalça,
Akan kızıl kanı arşa dayandı.
Çocuğu karnından çıkarmış bakar,
Can teslim etmeden süngüye takar
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Bebeğin fizzahı dağ-taşı yakar,
Dağın,taşın şanı arşa dayandı.
(B.Dede,age.s 36-37)
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi
Ermenilerin yaptığı katliamlar, işkenceler ciltlere sığmaz. Şimdi Aliyeva’nın
“Kurşunlanmış Çocukluk” eserindeki
mezalime geçelim.
Aliyeva, Hocalı doğumlu 54 çocuk ve
gençle yaptığı soruşturmalarında elde
ettiği şu bilgileri vermektedir:

AZAD ZAHİD OĞLU
GULİYEV
Aliyeva’nın konuşma yaptığı çocukların en büyüğü 9 Temmuz 1974 doğumlu
Azad Zahid Oğlu Guliyev’dir. Guliyev,
annesinin yanında röportaj vermek
istemedi.(…) Azad sanki o faciayı yeniden
yaşıyor…”
Guliyev’in anlattıklarına göre Hocalı
ateşe verilmiş, her taraf yanıyor ve
Hankendi ve Noraguh yönünden ağır
silahlarla ateş altında tutuluyor. Saklandıkları yerden sabaha karşı ayrılmak
zorunda kalıyorlar. Bin bir güçlükle nehri
geçiyor ve Ketik Ormanına giriyorlar.
Yolda birkaç kez Ermeni silah ateşi karşılaşıyorlar. (Bu bölgediki “Ketik Ormanı”
köylerinden kaçan halkın sığınağı olmuş.)
Guliyev,’in kardeşi, esir düşmemek için
kendisini vuruyor. “Kucağıma alıp
beraberimde götürebilmek için ne kadar
uğraşsam da gücüm yetmedi. (…) Kardeşimin dışarıda kurda kuşa yem olacağını düşününce dehşete kapılıyordum.”
Kardeşini cesedini yanından ayrıldıktan
sonra iki Ermeni ile karşılaşan Guliyev
orada esir oluyor.
“Beni Nahçıvanik köyünün içinden
götüryorlardı. Yolda rastladığımız ellerinde asa, saç-sakalı ağarmış Ermeni yaşlıları değneklerle başıma vuruyorlardı.
Pencereden bir Ermeni kadını bağırıyordu: “Türk köpek oğlu, ne duruyorsunuz, derhal o Türkü gebertin!”
Nihayet Nahçıvanik domuz çiftliğine
getirilen Guliyev, şunları anlatıyor. “Bizi
sıraya diziyor, yere uzandırıyor, tekmeliyorlardı. (…) Sanki biz dövülmek için
esir alınmıştık.
“Bir gün bir Ermeni geldi,yaklaşık kırk
yaşlarındaydı. “Ben Erivan’dan geldim.
Senin başını bizzat kesip Erivan’a götüreceğim” dedi. Sonra gülmeye başladı. Hunharca beni yumruklamaya ve
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dövmeye başladı. Bu iş günlerce devam
etti.” Sonra başka köye götürülen Gulyev,
“Komşu bölümlerde rehin alınmış
kızlarımız ve gelinlerimizin çığlıklarını
duyuyordum.”

içinde olan bir genç. Yoğun Ermeni
kurşun yağmuru altında insanları kurtarmaya çalışıyor. 27 Şubat 1992’de cesetleri
toplamaya gidiyorlar. Karşılaştığı manzarayı şöyle anlatıyor:

eşi Şergiye teyzenin kalbi durdu. Öldü.
(…) Ablamın da kalbi durdu. Revane’yi
ve Şergiye teyzeyi yan yana yatırıp ağaç
dalları ile örttüler… Annem bacımı kucaklamıştı… Ayrılmak istemiyordu…

“ Martın 14’ünde Ağdam mezarlığında beni bir Ermeni ile değiştirdiler.(…)
Annemin ve babamın yanında olduğuma
inanamıyorum. (…) Yaşadığım işkenceler
her gece rüyama giriyor.”(s.19-20-21)
Diyor

“Yanmış, yakılmış, başı, kulağı , burnu
kesilmiş, derisi soyulmuş cesetler…Cesetleri toplayamıyorduk bile. Yine ateş başladı.(…) Donmuştu… Ondan biraz aşağıda (…) Vadi cesetle doluydu. Donmuş
ölüler… 26 Şubat’ta, o vahim gecede
insanlar ölümden kurtulmak için vadiye
dolmuştu. Ama zalim Ermeniler tarafından kurşuna dizilmişlerdi. Cesetlerin
hepsi üst üsteydi…bir erkeğin cesedini
yakmışlardı. Akrabaları onu ayakkabısından tanıdılar. Dilo’nun oğlunun kafasının içi oyulmuştu…” (age. s.15,16,17,18)

Yola devam ettik. (…) çocuklar karın
üzerinde uyudular.(…) Yattıkları yerde
dondular. Teyzem çocuklarını götürmek istiyordu, ama gücü yetmiyordu.
Çocukları ve annemi döne döne kucaklıyordu. “ Sonunda bulundukları yerden
ayrılan Guliyeva “Annem sırt üstü takatsiz uzanmıştı. Gözleri iri iri açılmıştı. (…)
Anneme gitmiyorum dedim. O bana “Git
kızım ağabeyin Şakir yalnız kalmasın!”
dedi.” (age.s. 42-43).

ELMAN İBRAHİM OĞLU
AZİZOV
27 Temmuz 1974 doğumlu.” Gargar
Nehrine ulaştık. 11 yaşındaki küçük kız
kardeşimi,… sırtıma alıp nehirden geçirdim. (…) Yanımda Taptık’ı vurdular. Mermi
başına isabet etmişti. Can veriyordu… Ben
de şaşırmış onun yüzüne bakıyordum…
Hiçbir şey düşünemez haldeydim.” diyen
Azizov, bu savaşta bütün ailesini kaybetmiş bir genç olarak şunları anlatıyor.
“… Bazen deli gibi yerimden kalkıyorum. Sanki yine o gecedir. (…) “katliam
yaşanan meydana bakıyordum. Cesetlerden yer yoktu. Ermeniler cesetlerin
arasında dolaşıyorlardı, silahları cesetlere
doğrultup tekrar tekrar ateş ediyorlardı.
Sağ kalan yaralıları yeniden vuruyorlardı… Kalbim duruyordu. Görülmemiş bir
vahşetti. Yardım edemiyordum…”
“… Görülmemiş vahşetin tanıkları! Ey
insanlar, bu tanıklar sağ oldukça, onları
dinleyin.. (Aliyeva) (age. s. 46-47)

FÜZULİ ALİ OĞLU
MEHBALİYEV
12 Ağustos 1975 doğumlu. Savaşın

TÜNZALE SEVİNDİK KIZI
PAŞAYEVA
11 Mart 1975 doğumlu. “ … Hocalı
epey zamandır kuşatma altındaydı…
(…) Babam Ermenilerin şehre girdiğini öğrenmişti. Ormana kaçmalıydık.
(…) Bütün gece yol gittik. Kışın soğuğu,
gece, ormanın karanlığı, ölüm korkusu. Anlatması imkânsız, müthiş bir
gece. (…) Dehraz köyü yakınlarında esir
düştük.” Babam 54 gün sora geri döndü.
(…) Ermeniler, dayılarımı … öldürmüştü.
(…) O gece yaşadığım vahşeti unutamıyorum. “ (age.s.48-49)

ŞEHLA KARYAĞDI KIZI
GULİYEVA
13 Mayıs 1976 doğumlu. Ailece ormana
kaçıyorlar. Ormanda yollarını kaybediyorlar ve düşman tarafına gitmişler. “Biraz gitmiştik ki, Halay dayının

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik Kollarımız 5 Haziran Cumartesi günü şube yöneticimiz emekli öğretmen Hamit Saraç’ın önderliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sabah saat 8.30’da Temenyeri parkında buluşup
yürüyüşe başlayan ekip, yürüyüş güzergahının sonunda gençlik

Bir annenin donmuş çocuklarını bırakmasının acısını, bir genç kızın sağ olan
annesini bırakıp gitmesinin üzüntüsünün derecesini tahmin etmek mümkün
olmasa gerek.

TURAL BEHMEN OĞLU
ABİŞOV
Temmuz 1977 doğumlu. “25 Şubat’ı
26’sına bağlayan gece saat 10’da eve
geldim. Daha yarım saat geçmeden
şiddetli çatışma başladı. Sürekli makineli tüfek ateşinin altında Hocalı, roket ve
top ateşlerine tutuluyordu.”
“Olaydan 4-5 gün sonra Ağdam
camisine cesetler getirdiler. Kulağı,ayağı, kolu kesik cesetler gördüm orada.
Gözü çıkarılmış, kafa derisi soyulmuş
cesetler de vardı. 2 kişiyi arka arkaya
bağlayıp yakmışlardı.! Cesetler birbirine
yapışıp kurumuştu.. Nefret ediyordum
Ermenilerden!” (age.s.77-78)
DEVAMI 150 SAYIDA

kollarımız için önceden hazırlanmış ziyafete katıldılar. Uludağ'ın
güzel ve temiz havası eşliğinde sohbet ettiler. Verilen molanın
ardından ekip başlangıç noktasına dönmek için tekrar yola çıktı.
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MİLLÎ ŞUURUN
VE İDEÂLİZMİN
ŞÂHİKALAŞTIĞI GÜN:

“ 3 MAYIS ”
3 Mayıs 1944, millî şuurun ve ideâlizmin
şâhikalaştığı, millî kültürümüze ve Türk
kimliğine sâhip çıkmak için Ülkü Devlerinin
mücâdele bayrağını yükselttiği çok önemli
bir gün ve Türk milliyetçilerinin her türlü
baskı ve dayatmaya rağmen kıyâma durduğu şanlı bir tarihtir.

3 Mayıs 1944; Şeflik diktatörlüğü ile
ekonomik yoksulluk arasına sıkışmış bir
milletin millî ve mânevî değer yargılarını hiçe sayan jakoben anlayışa ve oligarşik
yapıya ideolojik bir kimlikle karşı çıkan Türk
milliyetçilerinin destanlaşan mücâdelesinin
bayraklaştığı tarihtir.

3 Mayıs, millî değerlerin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası’yla alâkalı görüş bildirmenin suç sayıldığı, Türk isminin Marksist
bir bataklıkta çürütülmeğe çalışıldığı bir
dönemde “dâhili ve hârici bedhâhların”
tezgâhladığı oyunlara karşı; millî bir refleks
olan Türk milliyetçiliğinin ivme kazanarak,
öze dönüş hareketinin ve Turan ülküsünün
yeniden hayâtiyet kazandığı çok önemli
bir gündür.

3 Mayıs; sisteme karşı sivil bir inisiyatif
ortaya koyan ideâlistlerin; inançları uğruna
her türlü çileyi göze alarak Türk milliyetçiliğini bir aksiyon hâline getirdiği, millî şuuru
ve ideâlizmi şâhikalaştırdığı gündür.

3 Mayıs 1944; tek parti zihniyetinin karanlık devri olan Şeflik Dönemi’nde uygulanan
dikta rejimine, komünist faaliyetlere, devrin
“gaflet, dalâlet ve hatta hıyânet” içindeki
idârecilerine karşı; bir avuç insan tarafından gerçekleştirilen bir ideâlist direniş ve
bir millî kıyâmın ete kemiğe bürünerek;
“Ben ezelden beridir hür yaşadım,
hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir
vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim;
bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları,
enginlere sığmam, taşarım.”
dizelerinin bir şahsiyetli duruş olarak
yeniden ortaya konulduğu övünç dolu bir
tarihtir.
3 Mayıs; vatansever Türk aydınlarına ve
milliyetçi Türk gençliğine karşı zindanların, tabutlukların revâ görüldüğü, bu baskı
ve yıldırma metotlarına mukâbil diriliş ve
şahlanış muştularının gönülden gönüle
yayılarak volkanlaştığı gündür.

***
3 Mayıs 1944’ün tarihî arka planını ve
tezâhür şartlarını daha iyi anlamamız için
Millî (!?) Şef Dönemi’nin kısa bir değerlendirmesini yapmamız gerekir:
Şeflik idâresinin tek parti yönetimi, vârit
olan batıcı-pozitivist eksendeki medeniyet değiştirme projesine ivme kazandırmak; inanç değerlerimizi ve millî rûhumuzu
ortadan kaldırmak için; kozmopolit, materyalist ve ateist istikamette gelişen bir siyâset
tatbik ediyordu. Bu dönemde; inancın yerine
inançsızlık, millî kültürün yerine beynelmilelcilik, milliyetçiliğin yerine “hümanizm” (!)
ikâme edilmeye çalışılıyordu.
Batıcı-ateist-Kemalist takımının yönlendirmeleriyle; hayat gâyemiz olan İslâm,
hayatın dışına çıkarıldığı gibi, vicdanlardan
bile sökülmek isteniyordu. Tarihi köklerimiz artık eski Ege Medeniyetinde, İyonyalılarda, Frigyalılarda, Lidyalılarda… vs de
arayan bir zihniyet hükümran olmuştu. Bu
dönemde “Türk milliyetçiliği” resmî cenahlar tarafından mahzurlu telâkki edilmiş,
bunu savunan Türk aydınları “Irkçı-Turancı” sıfatıyla suçlanmış, her millî hareket
ezilmek istenmişti. Dış siyâsetteki bağımsızlık anlayışı dumura uğramış, esir Türklerle
alâkalı şahsiyetsiz politikalar uygulanmış,

devlet kademelerindeki Marksist kadrolaşmalar had safhaya varmış, mecbûri kültür
değişimini gerçekleştirmek için tepeden
inmeci ve şekilledirmeci baskılar zirveye
çıkmıştı.
Kendimizi inkâr mânasına gelen Hitit,
İyon ve Helen kültürüne sahip çıkma adına
Türk tarihi baltalanıyor, bizi “Biz” yapan
temel dinamiklerimizi dinamitlemek için
her şey yapılıyordu. Köy Enstitüleri’ndeki
ateist öğretmenler körpe dimağları zehirleyerek “Marksizmin Alfabesi”ni öğretiyordu. SSCB’nin paralelinde hareket eden
komünist enteller; bazen hümanizm, bazen
batıcılık, bazen çağdaşlık, bazen de ilericilik
kisvesi altında “Komünist kadrolaşma”nın
elemanlarını yetiştirmek için devleti kullanıyordu. İnancımız, “yobazlık” diye ithâm
ediliyor, Darwin’in görüşleri “evrim” adı
altında millete aşılanmaya çalışılıyordu…
Bu ve bunun gibi gayri millî uygulamalar,
Köy Enstitüleri’ndeki Marksist yapılanmalar
ve millî kültürden uzaklaşmalar karşısında
Hüseyin Nihal Atsız, ilki 1 Mart 1944 tarihli Orhun Dergisi’nin 16. sayısında, ikincisi
ise 21 Mart 1944’de kaleme alınıp 1 Nisan
1944’te yayınlanan Orhun Dergisi’nin 17.
sayısında olmak üzere dönemin Başbakanı Rüştü Saraçoğlu’na iki “Açık Mektup”
yazmıştı.
Bu mektuplar iktidarı rahatsız etmiş,
Marksist kadrolaşmanın tekerine çomak
sokmuştu. Başta Maarif Vekili Hasan Âli
Yücel ve o günlerde Ulus Gazetesi’nin başında bulunan Falih Rıfkı Atay’ın teşvikiyle,
tescilli komünistlerden olan Sabahattin
Ali, Nihal Atsız Bey’i mahkemeye vermişti. Ankara Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bu dâvâ 26 Nisan 1944’te
başlamış, ilk duruşmada milliyetçi gençler
mahkeme salonunu tıklım tıklım doldurmuştu. Aslında “bu dâvâ”, iki şahsın değil
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iki inancın çarpışmasıydı. Dâvânın ikinci
celsesi 3 Mayıs 1944’e tâlik edilmişti.
“Bu dâvânın ikinci celsesi için” Hüseyin
Nihal Atsız’ın Ankara’ya geleceğinin; Osman
Yüksel Serdengeçti ve arkadaşları tarafından üniversite öğrencilerine duyurulması,
Ankara Garı’nın binlerce milliyetçi gençle
hınca hınç dolmasına yol açmıştı. Ve 3
Mayıs’ta, Atsız ve Türk milliyetçileri lehinde
-Ankara Garı’nda ve mahkeme salonundayapılan gösteriler millî bir heyecana dönüşmüştü. O günkü idare, bu millî refleksi,
organize bir isyan hareketi saymakla kalmamış, zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
ve Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel de
yaptığı konuşmalar, verdiği beyânatlarla
milliyetçilik fikrini suçlamış, “Irkçılık ve
Turancılık” olarak tahkir etmeye (!?!) kalkışmıştı. Şeflik döneminin baskıları neticesi,
mahkemenin istikameti değişmiş, gerçekler
iftirâ ve yalan perdesiyle örtülmüş, hâdiseler
Türk milliyetçilerinin aleyhine çevrilmiş, bu
millî heyecan ve refleks “Irkçılık – Turancılık Dâvâsı” diye yaftalanarak kötülenmek
istenmiş, mahkeme “Türk milliyetçiliğinin mahkûm edilmesi” gâyesine mâtuf bir
sahneye dönüşmüştü.
3 Mayıs’ın ve bu davânın en önemli özelliği, Türk milliyetçilerinin devlet idâresiyle resmen ve ilk defa karşı karşıya gelmesi; millî bir tepkinin, milliyetçi aydınlar ve
üniversite öğrencisi gençler tarafından her
türlü baskıya rağmen gösterilmiş olmasıdır.
Yurdumuzda iktidar edilmek istenen
komünizme karşı tepki gösteren on binlerce öğrenci ve vatanperver insanın kükreyişi karşısında Şeflik Dönemi idarecileri
Türk milliyetçilerini sindirmek, Türk gençliğini yıldırmak ve Ülkü Devlerini susturmak için o güne kadar emsâli görülmemiş
baskılara tevessül etmişlerdi. 3 Mayıs gösterilerinin mes’ulü sayılan; Hüseyin Nihal
Atsız, Zeki Velîdi Togan, Dr. Hasan Ferit
Cansever, Reha Oğuz Türkkan, Hüseyin
Namık Orkun, Alpaslan Türkeş, Dr. Fethi
Tevetoğlu, Muzaffer Eriş, Hikmet Tanyu,
Sait Bilgiç, Necdet Sançar, İsmet Tümtürk,
M. Zeki Sofuoğlu, Cemal Oğuz Öcal, Cebbar
Şenel, Necdet Özgelen, Hamza Sadi Özbek,
Fâzıl Hisarcıklı, Cihat Savaş Fer, Nurullah
Barıman, Fehiman Altan, Saim Bayrak ve
Yusuf Kadıgil isimli 23 Türk milliyetçisi
Şeflik İdâresi’nin direktifleriyle tutuklanmışlardı.
Bu Ülkü Devleri tabutluklara konulmuş,
akıl almaz işkencelere tâbi tutulmuş, zulmün
her çeşidine maruz kalmış, en ağır ezâ ve
cefâdan geçmişler, ama inançlarından,

ideâllerinden ve Türk milliyetçiliği dâvâsından asla tâviz vermemişlerdir. Türk milletinin tarih boyunca ırkçı olmadığını haykırıp
Turancılık mefkûresini bir şeref nişânesi
saymışlar, ırkçılık iddiasını reddetmişlerdir. 65 oturum süren mahkemeler neticesi
“Irkçılık ve Turancılık Dâvâsı” 29 Mart 1945
tarihinde verilen birçok mahkûmiyet kararlarıyla sonuçlanmış, ancak dâvânın temyizi üzerine 25 Ekim 1945’te yeniden yargılamaya karar verilmiş ve 31 Mart 1946’da
suçsuzlukları ortaya çıkan 23 Türk milliyetçisi berat etmiştir.

de karşımıza çıktığı gün olup, çağımızın reddi mümkün olmayan “millet”
ve “milliyetçilik” gerçeğini “tebdil ve
ilgâya” kalkışan zihniyete karşı Türk
milliyetçilerinin kıyam ettiği gündür.
•

3 Mayıs 1944; “Gönülleri birleşen,
uzaklarda dertleşen” “ Yaslı yaralı
Türklerin” derdine derman olmak,
kurtuluşuna ferman bulmak için yarım
asır öncesinden 1990’lı yılları gören,
esir Türk illerinin hürriyet mücadelesini ülkülerine tuğ yapan insanların
mücadele bayrağını 1944’lerde göklere yükselttiği tarihtir.

•

3 Mayıs; Türk tarihine, inancına,
örfüne, şerefli geçmişine duyulan saygı
ve sadakat anlayışının ve “halka rağmen
halkçı olanlara, millete rağmen milliyet düşmanlığını vazife bilenlere” karşı
erkekçe bir duruşun en yüksek perdeden ifâde edildiği gündür.

•

3 Mayıs 1944; Turan fikrini Turancılık idealine dönüştüren Türk milliyetçilerinin susturulmak istendiği tarihtir.

***
Tarihi hadiselerin irdelenmesinden
anlaşıldığı gibi, “3 Mayıs”; Şeflik Dönemi’nin
gayri millî uygulamalarına, Mârif Vekili
tarafından himaye edilen Marksist eğitim
faaliyetlerine, komünist kadrolaşmaya,
milleti millet yapan millî ve mânevî değerlerin tahrip edilmesine karşı sabrı tükenen
Türk milliyetçisi aydınların, vatanperver
gençlerin şaha kalkma tarihidir.
•

3 Mayıs 1944’teki hâdiseler, Türk
milliyetçiliğine yapılan saldırılara
karşı duyulan infialin Türk milletinin
mâşerî vicdanda millî bir refleks olarak
mâkes bulduğunu göstermektedir. Yâni
3 Mayıs 1944, Türk milliyetçilerinin
haksızlığa, zulme, sömürü zihniyetine
başkaldırışının ve zaferlere yürüyüşünün destânıdır.

•

3 Mayıs; sistem tarafından “kontrol
altında tutulabilir” bir toplum ihdas
edip, “milletin devleti” yerine, “devletin milletini” inşâ etme faaliyetlerine
“Dur!” denildiği gündür.

•

3 Mayıs 1944; “Ölümden öteye köy
kurulamayacağı” gerçeğine inanan Ülkü
Devlerinin, zulme karşı seslerini en üst
perdeden yükselttiği tarihtir.

•

•

•

3 Mayıs; “Boğazdaki Aşiret”e, çağdaş
deniyete, zorbacı zihniyete şeflik oligarşisine, “azgın azınlığın” Marksist dayatmalarına karşı ortaya çıkan protestoların susturulamayacağının bütün cihâna
gösterildiği gündür.
3 Mayıs 1944; hayatı, makamı, parayı,
şöhreti ve serveti umursamayan, gayri
milli her türlü uygulamaya ve zulme
karşı çıkan, “günün adamı” olma yerine
“tarihin ve milletin hayırla yâdettiği insan” olma cehti ve azmini gösteren Türk milliyetçilerinin şanlı direniş
tarihidir.
3 Mayıs; kül altında kalmış kor halindeki
milliyetçilik şuurunun bir volkan şeklin-
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İşte bu tarihî günü hafızasına nakşetmiş
bulunan ve Türk-İslâm Ülküsü’nün müntesibi olan bizler; ‘3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK
GÜNÜ’nü, ‘Her türlü baskıya karşı millî
şuurun şâhikalaştığı gün’ olarak idrâk ediyoruz. 3 Mayısı, Türk kültürünün yaşatılıp
geliştirilmesi, Türk milliyetçiliğinin fikri
temellerinin tahkim edilmesi, yeni nesillere
“millî hars”ın verilmesi ve bizi “Biz” yapan
vasıflarımızın yeniden ihyâsı olarak görüyoruz. Bir başka ifâdeyle söyleyecek olursak;
3 Mayıs’ı; ırkçılığı bir bayram bahanesi adı
altında topluma sunmak ya da kavmiyetçiliği bir başka şekilde târif etmek olarak
aslâ görmüyoruz.
3 Mayıs; sıradan bir gün değil, aynı zamanda bir dirilişin, bir derlenişin, bir şahlanışın
destânıdır. İdealist irâdenin gerçek heybeti
3 Mayıs 1944’te yeniden filizlenmiş, yeni
bir azim, millî bir çıkış ve Kürşadvâri bir
refleksle yeniden tezahür etmiştir.
3 Mayıs; bir birikimin taşma noktası,
geleceğin geçiş kapısı, gaflet ve uyuşukluğun hitâma ermesidir. Bu itibarla 3 Mayıs’lar
3 Mayısa sığmadığı; zamana, mekâna ve
Türk insanın ruhuna hitap ettiği takdirde
gerçek anlamını kazanır.
3 Mayıs1944’te Ankara Garı’ndaki kara
trenin getirdiği bu turkuaz müjdeyi anlamak
için; münevver, kararlı ve mücâdele ruhuyla
mücehhez Ülkücü gençliğin; davâyı hakkıyla
bilmesi, dayatmalara karşı çıkması, kendi-
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ni yenilemesi, ahlâkî duruş ve inançlarını
hayata geçirmesi, yeniden birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesi, millî kültürün
ihyâsını sağlaması, medeniyet iddiasından
ayrılmaması, ilimde, teknikte, felsefede,
kültür, sanat ve edebiyat alanında kendisini geliştirmesi ve böylece ‘her şeyin sâdece
vekillik elde etmeye bağlı koltuk siyâseti
olmadığını, aslolanın ideâlizm, Turan sevdâsı, Türk-İslâm Dâvâsı, kâmil şahsiyet, zâyi
edilmeyen izzet ve fikrî asâlet olduğunu’
idrâk etmesi çok daha önemlidir.
1944 yılında mâsum, mazlum ve mağdur
olan, ama asla mey’us olmayan Turancılık
davâsı; bugün gökyüzünde dalgalanan 7 Türk
devletinin bayraklarıyla gurur duymakta ve
muzafferiyetini de bütün cihana göstermektedir.
3 Mayıs destanını yazan Ülkü Devlerinin; âbide şahsiyetleri, idealist zihniyetleri, mücadele azimleri, zulme direnişleri,
kuvvetlinin değil hakkın yanında yer almaları, dünyevi menfaatler için eğilmemeleri,
dâvâlarına yapılan saldırıyı en büyük hakaret
olarak kabul etmeleri, inançlarından asla
taviz vermemeleri, esir Türkler konusunda
en olumsuz şartlarda bile geri adım atmamaları herkese örnek olmalıdır. O dâvâ adamları; çizgilerindeki tutarlılık, fikirlerindeki
netlik, tavırlarındaki cesâret, duruşlarındaki asâlet, ülkülerindeki şehâmet sebebiyle gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Onlar
ki, “lâf ile dünyaya nizamat” vermemişler,
“hânelerinde bin türlü teseyyüp” bulundurmamışlar; yılmaz bir dâvâ adamı, çizgisinde kırıklık bulunmayan gerçek bir ülkücü
ve part time değil, full time Türk milliyetçisi olduklarını herkese göstermişlerdir. O
büyük insanları, bugün her zamankinden
çok daha fazla hürmetle anıyor, hasretle
arıyoruz…
Türk Milliyetçilerinin yazdığı destanın 77.
yıldönümünde; 3 Mayıs 1944 günü gerçekleştirilen, en şedit baskı ve zulümler karşısında bile her türlü neticeyi göze alarak
yapılan bu ideâlist kıyamın; “dâvâ adamlığı” noktasında hepimize ve herkese örnek
olması gerektiğini bir kere daha belirtiyor,
inançları uğruna hayatlarını vakfedip fâni
dünyadan bâki âleme göçen bu yiğit insanlara Cenâb-ı Hakk’tan rahmet ve mağfiret
diliyor, “3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ”nün millî şuur ve ideâlizmin yeniden şâhikalaşmasına vesîle olmasını bütün yüreğimle
temennî ediyorum.
Dr. Mehmet GÜNEŞ
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SEYYAH AHMET SEMERKANT ’DA…
O sabah yıldızlar yavaş yavaş
kaybolurken Ahmet tatlı bir rüyada,
sevgili babasının kollarında imiş.
Derken derinden derine sesler
duymaya başlamış:
“-Semerkant da göründü. Kervan
az sonra şehrin kapısında mola verir.”
Birden gözlerini açmış, babasına
heyecanla sarılmış. Az daha devenin
üstünden düşüyormuş.
“-O güzel şehre geldik mi?”
Babası gülümseyerek onun saçlarını okşamış.
“-Evet, demiş. Dünyanın en eski
şehirlerinden biridir Semerkant.
Medeniyetin en parlak yıldızlarındandır.”
“-Şehri ne zaman gezeceğiz?”
“-Dostlarımla görüşeceğim. Yanımda olursan iş öğrenirsin. Sonra da
şehri her gün birkaç saat gezeriz.”
Ahmet sevinmiş. Hem iş öğrenecek
hem de babası ile Semerkant’ın bütün
güzelliklerini görecekmiş.
İlk gün ipeklerin ve halıların olduğu
çarşıları gezmişler. Sonra Afrasiyab Tepesine çıkıp şehri seyrederek
heybelerindeki nevalelerini yemişler.
“-İpek yolunun en güzel, en eski
şehirlerindendir Semerkant, demiş
babası. Çok eski devirlerde Makedonyalı İskender şehri yakıp yıkmış. Daha
sonraları Müslüman olan halk burayı
bir cennet bahçesine çevirmiş.”
Ertesi gün Orta Asya’nın en
muhteşem meydanı olan Registanı gezmişler. Meydanda bulunan üç

medreseden Tilla-kari ortada imiş.
Bir kenarında Uluğ Beğ medresesi
varmış. Tam karşısında Şirdar Medresesi yer alıyormuş.
Uluğ Medresesinin kapısının
üstündeki yazıyı okumuş Salih
Efendi:
“-Her Müslüman kadın ve erkek
için ilim öğrenmek farzdır”
“-Ben de ilim öğrenmek istiyorum,
diye sevinçle konuşmuş Ahmet.
Babası gülümsemiş:
“- Büyük bir alim olan Uluğ Bey
Timur Han’ın göz bebeği, sevgili
torunu imiş. Burayı da ilim merkezi
haline getirmiş. Rasathaneler, medreseler kurdurmuş. Bu güzeller güzeli
şehir onun sayesinde gelişip hem
ilim hem de ticaret merkezi olmuş.
İnşAllah sen de Uluğ Bey’in yolundan gidersin.”
Sonraki günlerde çarşıları, pazarları, gezmişler. Şah-ı Zinde, Davud
Peygamber, Gur Emîr türbelerini,
Bibi Hanım, Hazreti Hızır ve Zümrüt
Hoca Camilerini, Sevgili Peygamberimizin amcası Abbas’ın soyundan olan
Kusem ibn Abbas’ın yattığı büyük
kabristanı ziyaret etmişler.
Sonunda ayrılık günü çatıp kervan
yola koyulunca Ahmet son bir defa
Semerkant’a bakıp demiş ki:
“-Seni hiç unutmayacağım Sevgili Semerkant. İnşallah seni tekrar
ziyaret ederim.”
Suzan Çataloluk
Nilüfer, 2014
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KiTAP TANITIMI

Zuhal Eroğlu Koşan
Araştırma Görevlisi
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Yazıları (I. Cilt: Türk Dünyası Üzerine Yazılar),
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu’nun Türk Dünyası üzerine yazmış
olduğu, farklı yerlerde yayımlanan makaleleri ve bildirileri,
araştırmacıların kolaylıkla ulaşması adına, Yeni Türk Edebiyatı Yazıları başlıklı kitabın ilk cildi olan Türk Dünyası Üzeri-

ne Yazılar’da bir araya getirildi. Türk Ocakları Derneği Bursa
Şubesi tarafından 2021 yılında yayımlanan kitapta Kırım, Kırgız,
Ahıska, Azerbaycan, Doğu Türkistan ve Gagauz Türklerini odağa
alan yazılarıyla Alev Sınar Uğurlu, Türk Dünyasını ilgilendiren
meseleleri edebî metinlerden hareketle ele almaktadır.

Ömer Seyfettin Üzerine, Prof. Dr. Rahim Tarım
Ömer Seyfettin’in vefatının yüzüncü yılı olması sebebiyle 2020 yılında birçok akademisyen çeşitli sempozyum ve
yayınlarla Ömer Seyfettin’i andı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Prof. Dr. Rahim
Tarım bu çerçevede Ömer Seyfettin Üzerine başlıklı bir kitap
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi tarafından 2021 yılında

yayımladı. “Ömer Seyfettin’de Temel Değerler”, “Ömer Seyfettin ve Masonluk”, “Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Son Dönem
Osmanlı Ordusu” ve “Ömer Seyfettin ve Millî Kimlik İnşası”
adlarını taşıyan birbirinden bağımsız dört makaleden oluşan
kitap, Ömer Seyfettin’in eserlerini dönemin siyasî ve toplumsal koşulları bağlamında değerlendirmektedir.

Uygur Türklerine Karşı Neden İlgisiziz
Ben CKMP ilk genel sekreteri İsmail
Hakkı Yılanlıoğlu’nun damadıyım.
Rahmetli kayınpederim anlatmıştı. Harf
inkılabı gerçekleştirildiğinde, Kastamonu
valisi şehirde tellallar bağırtarak evlerde Kur’an-ı Kerim dışında, Arapça ve
Osmanlıca yazılı ne kadar kitap, risale,
Hilye-i Şerif tablosu varsa bundan sonra
bütününün yasaklandığını, bu malzemelerin dış kapı önlerine konulmasını
emretmiş ve;
“Arama yapılan evlerde, yasaklanan bu
malzemeler bulunması halinde, yasağa
uymayanlar hakkında işlem yapılacağı”
tehdidinde bulunmayı da ihmal etmemişti.
Bu valinin ceberrutluğu yüzünden Abdurrahman Paşa Camisindeki cemaat safı da
üçe düşmüştü.
Bunları söyledikten sonra devam etti;
-Kastamonu işgal görmemiştir.
Mehmet Akif’le nurlanmış, İnebolu
üzerinden Kuvay-i Milliyeye asker ve silah
taşınmasına şahitlik etmiş, bu millete
Çanakkale İçinde Vurdular Beni türküsünü hediye etmiş bir vatan toprağı olmasına rağmen, şedit bir vali onları bu hale
düşürmüştür.
Gene biraz durarak ve salona göz gezdirerek suyunu içti.
Ben, ”Tamam patlama anı geldi diye
düşünürken”, gerçekten de patladı.
-Terbiyesiz adam. Türklüğü’nden,
Müslümanlığından şüphelendiğin bu
insanlar, yüzyılı aşkın süredir Rusya’nın,
Çin’in ve komünizmin pençesinde inliyor-

lar. Camileri kapalı, çocuklarını gizli
gizli sünnet ettirebiliyorlar. Onlar Türk
ve Müslümanlık adına bir kelime bilmiyor olsalar da hâlâ Türküm, Müslümanım dedikleri için senin gibi aptaldan
bin defa Türk, bin defa daha Müslümandırlar. Dedi.
Yavuz Bülent Bakiler’in ikazına lüzum
kalmadan, o kişiyi salondan çıkardılar.
Kravatını gevşetti, nefesini kontrol etti,
suyunu içti ve devam etti;
-Gazetem bu yazıyı uzun süre yayınlamadı. Oysa en geç bir hafta içinde
yayınlanırdı. Neden sonra öğrendim ki
yazdıklarımı şair kimliğimden kaynaklanan abartı zannetmişler, muhabirlerine tahkik ettirmişler, doğruluğunu teyit
edince de yayınlamışlardı.
Yavuz Bülent Bey doğruyu söylüyordu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında
yaşayanlar hâlâ Türküm ve Müslümanım
diyorlarsa bu çok önemlidir. Bu beyanları
ile imanları olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Asrı Saadet döneminde müşrik
iken islamla şereflenen, katıldığı ilk savaşta
da, daha bir vakit ve bir rekat namaz kılmadığı halde, öldürülen sahabe için peygamberimiz “cennet” müjdesi vermiştir.
Ülkemizde, maalesef en üst makamlarda bulunanlar bile zaman zaman çok
saçma laflar edebilmektedirler. Karabağ’da
Ermeniler Türk ve Müslüman olanları
katletmeye başladığında, çok üst düzeyde
bir devlet adamımızın; Azerileri kastederek;
-Onlar İranlıların mezhebine yakındırlar.
Diyerek ilgisiz kalışına aklınca bir gerekçe
bulmaya çalışmıştır.

Hristiyan dünyasının bütün büyük devletleri, Japonya, Uygur Türklerine yapılan
zulümleri, toplama kamplarını, çocukların
analarından babalarından koparılmalarını
kınarken, hatta bazı müeyyideler yapmayı
programlarken; bizim Sağlık Bakanımız,
Çin’den gelmesi gereken aşının gelmeyişini bazı siyasilerimizin aramızdaki hassas
konuyu kaşımalarına bağlayabilmektedir.
Samsun’daki o densiz genç işadamının
mantığıyla mı düşünüyorlar? Uygur Türklerinin Türklüklerini ve Müslümanlıklarını
unuttuklarını mı zannediyorlar.
Bu tip bir kayıtsızlık 1945 yılında Stalin
döneminde sınırı geçerek ülkemize sığınan
146 Azeri’nin öldürülecekleri bilindiği halde,
ikili ilişkiler zarar görmesin gerekçesiyle 146
sığınmacının iade edilmesinde de yaşanmıştır.
Lâkin sanatçıları bu gibi durumlarda
susturamazsınız. Bir şairimiz Almas İldırım
(Elmas YILDIRIM) bu olay üzerine şu şiiri
yazmıştır.
“ Boraltan bir köprü, aşar gider Aras’ı,
Yuğsan Aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası.
Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni.
Can alınan çarşıda, gardaşım sattı beni.
Dönüp te bir seslendim, Paşa’sına Er’ine,
Bari siz vursaydınız, şu Moskof’un yerine.”
Nadir Ülker / 21.05.2021

12

BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
KAPSAMINDA ÖMER SEYFETTİN'İN ÖLÜMÜNÜN
100. YILINDA İÇİN DÜZENLENEN MAKALE
YARIŞMADA DERECE ALAN ESERLER

3.

OLAN
MAKAKALE

ÖMER SEYFETTİN HİKAYELERİNDE DEĞERLER
MANZUMESİ VE PRİMO TÜRK ÇOCUĞU
ÖYKÜSÜNÜN İNCELENMESİ
Damlanur DURAN
BURSA / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
ÖZET
Bu makalede manevi değerlere, milli
kimliğe ve kişinin benliğine oldukça önem
veren ülkücü milliyetçi yazar Ömer Seyfettin‘in milli kimliğe, manevi değerlere bakış
açısı ve öykülerinde bu önemli unsurlara
nasıl yer verdiği incelenmiştir. Öykülerinde gaflet uykusundan uyanarak milliyetçi ve
ülkücü kimliğe geri dönüş yapılarak örnek
teşkil etmesi, aile yaşantısı ve aile kurumu
adına verdiği dersler, Primo Türk Çocuğu
hikayesi aracılığıyla irdelenmiştir.
Anahtar Kelimler: Milli kimlik, öz
benlik, Türkçülük, aile hayatı, manevi
değerler.
GİRİŞ
Ömer Seyfettin, otuz altı yıllık hayatında
birçok edebi eser kaleme almıştır. Eserlerinde vaka öykücülüğü ile yetinmemiş
öykülerinin ana fikirlerini, ana karakterlerini, mekan ve zaman unsurlarını yüklendiği misyon gereği titizlikle, detayları dikkate
alarak ele almıştır. Yazarlık hayatında sadece
yazmak ile yetinmemiş, insanlara örnek
olmak, genç ülkücü ve pozitif aklı benimseyen nesiller yetiştirmeyi de kendine bir
görev bilmiştir. Yazar seçtiği mekan, dönem
ve seçtiği dönemin öne çıkan karakterleri ile
yaşadığı toplumun sıkıntılarını ve toplumun
yozlaştığı noktalara parmak basmaktadır.
Ömer Seyfettin bir toplumun refahı
ve geleceği için manevi değerlere çok
önem vermekteydi.Toplumu bir arada
tutan ve toplum olmasını sağlayan temel
elementlerin manevi değerler olduğunu
düşünmekteydi. Bu yüzden eserlerinde sık
sık Türk milliyetçiliğine,Türk milliyetçiliğinin temel dayanaklarına, aile yaşantısına ve

ailenin toplumdaki yerine değinen konular
ile karşılaşmak mümkündür.
Ömer Seyfettin eserlerinde bu denli
önemli konulara değinirken mekan,
zaman ve karakter unsurlarını da dikkatle seçerek gençler ve okuyucu kitlesi için
örnek karakterler oluşturuyor ve kaleme
almıştır. II. Meşrutiyet sonrası olumsuz
fikri ve siyasi değişimleri eleştirmek
adına “Sivrisinek”, “Asilzadeler”, “Bilginin
Bucağında” gibi birçok eser kaleme almıştır. Yarattığı karakterler ile Türk ülküsüne inanan, toplumun manevi değerlerini
benimsemiş, vatansever nesiller yetiştirmeyi hedeflemiştir. Kaleme aldığı “Pembe
İncili Kaftan”, “Diyet”, “Kızılelma Neresi”,
“Teke Tek” gibi eserleri hedeflerine ulaşabilmek, örnek teşkil edebilmek için yazılmış ve
Türk edebiyatında çok önemli yerleri olan
öykülerdir.Türk milliyetçiliğinin sönmeye,
yara almaya başladığı dönemde Türkçülük
ateşini tekrardan alevlendirmek, toplumu
uyuduğu derin uykudan uyandırmak için
öykülerinde çokça toplumun manevi
değerlerine, ailevî yapısına ülkülerine ve
toplumun yapı taşları olan geleneklerine yer
vermiştir. Kendi kimliğine bigâne kalmamış
nesiller yetiştirebilmek için aile kurumuna
sık sık atıfta bulunmuştur. “Kaşağı”, “Primo
Türk Çocuğu” gibi hikayelerde aile hayatının birlik, dirlik düzenine ve ebeveyn ilişkilerine verdiği değer görülmektedir. Ömer
Seyfettin’in kendi yaşamında da eksik
ebeveyn figürünü görmek mümkündür.
On ay yaşadığı tutsaklıktan sonra annesinin ölümünü babasının ise başka bir kadın
ile evlenerek şehri terk ettiğini öğrenmektedir. Ömer Seyfettin’in Primo Türk
Çocuğu hikayesini yazma amaçları arasında
millet ve milliyet gibi toplumu ayakta tutan
kavramları reddeden masonluğun tehlikesini
ve yıkıcılığını anlatmak ve fark ettirmek
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de vardır. Ömer Seyfettin yaşamından
bazı izleri kendi öykülerine taşımaktadır.
Taşıdığı bu izler, onun ideallerini anlatmak
istemesinde en büyük yardımcısı olmuştur.
MİLLİ KİMLİK KOZASINDA
BÜYÜYEN PRİMO TÜRK ÇOCUĞU:
Primo Türk Çocuğu hikayesinde Ömer Seyfettin, bir Batı hayranı
olan ve Batı’nın “şaşaalı” ışıkları arasında
yaşamayı hayal eden Kenan ve Kenan’ın
oğlu Primo’nun milli ve öz olan kültürel
kimliğe dönüş hikayesini anlatmaktadır.
Yabancı bir kadın Grazia ile evlenerek hayalleri için en büyük adımlarından birini atmış
olan Kenan’ın zaman ve yaşanılan olaylar
içerisinde özünü ve içinden sıyrılmaya çalıştığı milli ruhunu geri kazanış hikayesini
yazar bizlere milli kültür ve geleneklerin
önemini vurgulayarak kaleme almaktadır.
Kenan Avrupa’da mühendislik eğitimi almış,
sonrasında bir yabancı kadın olan Grazia
ile evlenip bunun ile iftihar etmiştir. Fakat
Grazia’nın babası Vitalis “Bir barbara,
bir vahşiye, bir medeniyet düşmanına,
hâsılı bir Türk'e nasıl kız verilir?” diyerek
bu evliliği reddetmişti. Kenan Türkiye’de
padişah ve ailesinden başka herhangi bir
Türk’ün kalmadığını söyleyerek bu noktada köklerinden vazgeçerek ışıkları altında
hayal kurduğu Batı kültürüne doğru büyük
adımlar atmaktaydı. Vatanını, toprağını,
milletini, şeref ve gururunu bugüne kadar
alnı dik yüreği temiz bir şekilde taşıyan
Cengiz Hanları, Fatih Sultan Mehmetleri, en önemlisi de asırlar boyu aynı toprağı öpüp alnına koyan yurttaşlarını, fedakar
memleketlilerini, bir Batı hayali ışığı altında tarihini, onurunu ve şerefini “barbarca” ayaklar altına almıştı. Bu söyledik-
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leri Kenan’ın ne kadar derin bir uykuda
olduğunun, adeta gözleri körmüşçesine
gururunu ayaklar altına aldığının bir işaretidir. Kenan’ın bu evliliğe başlarken manevi
değerlerini sürdüren akrabaları ile görüşmemesi istenmişti. Kenan’ın bu evliliğe
başlaması demek, kendi benliğini, nesilden
nesile aktarılacak, toplumu ayakta tutacak
milli ve manevi değerler birliğinin yıkıma
uğrayışının şartlarını kabul etmek demekti.
Kenan ve Grezia’nın iki erkek evladı dünyaya gelmişti. İtalyan gelenek ve göreneklerine
uygun olarak yetişen çocuklara hitap edilirken tıpkı diğer İtalyan ailelerinde olduğu gibi
numaralandırılarak çağırılıyorlardı. Primo
ve Sekundo numaralarını alan iki çocuktan biri olan Sekundo, hastalığı nedeniyle
yaşamını yitirmişti. Türk kültürü çocuklara
anlamı olan, dini ve manevi olarak özellikler
taşıyan isimler verirken, bu İtalyan ailede
çocuklara birer askeri sıra düzeni ile hitap
edilmekteydi. Ömer Seyfettin burada aile
kurumunda bireylere verilen değerin Türk
ve İtalyan ailelerdeki farklılığına değinmiştir.
Kendi öz kimliğinden epeyce uzaklaşmış
olan Kenan için kırılma noktası Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgali olmuştur. Kenan,
işgalin ardından uzun, derin, yorucu ve yıkıcı
düşünceler içinde yüzmekteydi. Himayesi
altında yaşadığı İtalyanların Türklere atfettiği haksız bir sıfatla “barbarca” masum
insanları, kadınları ve çocukları katletmesi,
Kenan’ın artık kendini bu İtalyan hayalleriyle avutmanın imkansızlığını göstermekteydi. Bu yaşanan olaylar Kenan için ihtişamlı
rüyanın sonu fakat bir uyanış hikayesinin
başlangıcıydı. Kenan’ın öyküde “hareketsiz ve mücessem bir gölge” (Seyfettin,
2017:224) olarak belirtmesi Kenan’ın
kafasının karışık, içinin bulanık olduğuna
işaret etmektedir. Kenan, evine döndüğünde Türk kültüründen yani özünden hiçbir
iz taşımadığını, bir hayalin içinde boğulduğunu idrak etmiştir. Boğulduğu bu hayal
içerisinde sadece kendini değil oğlunu da
kurban ettiğini fark eder. Yaşadığı hayatı,
eşini, çevresini her şeyi sorgulamaya başlar.
Grezia ile genç Türkler hakkında konuşmaya başladığı an kendini sorguya çekmeye
başlar: “Şimdiye kadar neslinin düşmanı
olan bu ecnebi kadınla, vatanın zapt ve
iflasını hoş ve muvafık gören bir garplı
ile nasıl yaşamış?”(Seyfettin, 2017:243)
Bu uyanış, yazarın umudunu dillendirdiği uyanıştır: “Mümkün değil. Ölürüm de
Türk olmam. Vahşiliği kabul etmem.
Türkler vahşi değildir. Asıl vahşi, hırsız ve
korsan olan İtalyanlardır. Hayır Türklerdir!.. Babanı, memleketini, adetlerini,
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dostlarını unutacaksın! İsmin değişecek! Çarşaf giyecek, Türkçe öğrenecek,
bir harf İtalyanca söylemeyeceksin…İşine
geliyorsa razı ol!” (Seyfettin, 2017:247).
“Ah Kenan, sen ne kadar nazik ve
medeni idin!” (Seyfettin, 2017:248)
Bu istekler Grezia’da karşılığını bulmamıştır. Zira, Grezia, Kenan gibi sahip
olduğu değerleri bir anda silip atacak;
eşinin isteklerine boyun eğecek bir fıtratta
değildir. Grezia’nın yani Batılılar kendilerini bir medeniyet olarak diğer milletlerden görmekte, herhangi bir gaflet uykusundan uyandırılmaya veya avutulmaya ihtiyaç
duymamaktadırlar.
KARANLIK BİR KABUSTAN
AYDINLIK SABAHA UYANIŞIN
HİKAYESİ:KENAN
Kenan, kökü köklü bir mazide olan
fakat Batı kültürünün gölgesinde, farklı
topraklarda boy vermiş hastalıklı bir
tohum misalidir. Öz benliği olan Türklükten, Türk olmaktan utanan, Türk olmanın
vermiş olduğu haklı gururu yaşayamamış
“Türk kökenli” bir karakterdir. Hayatının
büyük bir dönemi boyunca Türk olmaktan dolayı hayata bir yenilgi ile başladığını
düşünen Kenan, zamanla güneşin Doğu’dan
doğduğunu unutarak yönünü tamamıyla
Batı’ya çevirmiş; derin bir “Batı’ş” uykusuna dalmıştır. Daldığı bu uykudan uyanması
yıllar, fikirlerini, hürriyetini, benliğini eksiltmiştir. Kendini eksilterek kendine bir ‘aile’
kurmak az da olsun Kenan’ı uyuduğu derin
uykudan uyanana kadar avutmaya yetmiştir.
Bir avuntunun gerçekleri örtmeye yetmeyeceği Kenan’ın hikayesinde âşikar bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Uykusundan bir kafa
bulanıklığı ve gaflet içinde uyanan Kenan
İtalyanların ‘barbarca’ uygulamaya çalıştığı işgal politikaları karşısında şaşkınlık
ve hayretini gizleyememiş, kendi içinde
bir yolculuk yapmaya başlamıştır. Yaptığı
bu yolculukta manevi miras ve değerlerini
anımsamıştır. Köklerine ve milli kimliğine karşı olan özlemini fark eden Kenan “...
birden Bursa’daki çocukluğunun geçtiği baba evini hatırladı; sofada rahat
ve beyaz örtülü divanlar vardı. Kubbe
tarzında yapılmış nakışlı tavanda asılı
yaldızlı kafesinin içinde bir kanarya öter,
merdiven başındaki ceviz ağacından eski
ve guguklu saat, alaturka saat başlarını
haykırarak onun gürültüsünü keserdi.”
(Seyfettin, 2017:237) Burada yazar mekan
ve varlıkları Kenan’ın geçmişe olan özlemini
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dile getrimek için betimlemiştir. Yaptığı bu
dönüş Kenan’ın benliğini hiç unutmadığını
fakat unutmak ve derinliklere gömebilmek
için büyük çabalar harcadığını da gösterir.
Harcadığı bu çabalar onu ileride daha çok
hırpalamış ve sorgulamaya itmiştir. Sürekli kurallar ve sınırlar içinde yaşadığı evlilik
hayatı bile sallantıdadır. Bunun en belirgin
sebepleri olarak şunlar görülebilir: Kenan’ın
evlenirken kendi gurur ve onurunu ayaklar
altına alması, bütün benliğini unutmayı
kabul ederek yeni bir kültüre adım atması,
kendi çocukları dahil olmak üzere kültürünü
yaşamak istememesi, akrabaları dahil herkesi hayatına hiç girmemişler gibi silmesi fakat
bunların hepsi Kenan’ın seçimiydi ve bu
seçimleri zamanında çok severek evlendiği
eşini bile şu an bir düşman gibi görmesine
sebep oluyordu. Kenan gibi kendi ülküsünü,
geçmişini savunmaya cesareti olmayan aklı
karışmış insanlar her zaman sadece birer
“gölge” olarak nitelendirilmiştir.
GENÇ BİR ÜLKÜCÜNÜN
DOĞUŞU: PRİMO
Bir “gölgenin” himayesi altında büyümüş,
körpecik bir fidanın gölgesinden farklı
olmasını beklenemezdi. Primo da tıpkı
babası gibi düşünmek ve Batı’nın “ihtişamlı” gölgesi altında yaşamaktaydı. Ömer
Seyfettin, Primo karakteri ile gençlere milli
ve manevi değerleri benimsetmek amacıyla atıfta bulunmuştur. Primo Türkçe bilmemektedir, tamamiyle İtalyan kültürü ile
büyümüştür fakat onu değişime iten dış
etkenler ve dışarıdan etkisini gördüğümüz
kişilerdir. Dış bir etmen olarak gördüğümüz bu kişi yazarın sesi olmuştur. Primo
İttihat Bahçesi’nde Rum arkadaşları ile
beraber iken mektepten tanıdığı ve sözlerine, kişiliğine çokça itimat ettiği “Daima
ileri ve yüksekten bakan parlak gözleri,
hemen her şeyin üzerine hücum edecekmiş gibi dik ve çevik duran cesur tavrı ile
tasvir edilen Orhan karakteri, küçük ve
mukavemet olunmaz bir kahraman”(Seyfettin, 2017:244) olarak bahsedilen
Orhan cesur,milliyetçi bir gençtir. Orhan’ın
Primo’ya yönelttiği sorular öz benliğini
sorgulatıcı, geçmişini hatırlatıcı ve ülkücülüğün temellerini attıracak olan sorulardır.
Gençler arasında geçen şu diyalog:
“Senin baban Türk değil mi?” (Seyfettin, 2017:243)
“Soruyorum, niye inkâr ediyorsun?
Senin baban Türk mühendisi değil mi?”
(Seyfettin, 2017:243)
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Orhan evet cevabını aldığı gibi Primo’nun
da Türk olduğunu belirterek şunları anlatmaktadır:
“Türkler dünyanın en cesur, en asil, en
kavi bir milleti idi. Krallar, hükümdarlar, hakanlar, beyler, emirler nesliydi.
Asırlarca bütün Asya'ya hâkim olmuşlar, Attila Avrupa'yı ezmiş, köpek gibi
inletmişti. Türkler medeniyet yollarını
açmış, her yere kahramanlık, temiz kan,
saf ahlak, teceddüt ve ıstıfa götürmüşlerdi” (Seyfettin, 2017:243). Ömer Seyfettin
burada kendi tarih ve benliklerinden yoksun
kalan kişilere tarihi açıklayabilmek için tarihi
bir anlatı haline getirmeyi savunmuştur.
Öyküde Türklüğü destanlaştırarak anlatan
Orhan, adeta yazarın sözcüsü haline gelmiştir ve Orhan’ın bu abartılı anlatımı yaşı
ile ilişkilendirilmektedir. Primo geçmişini ve benliğini ona bu denli güzel anlatan
Orhan’dan ve anlattığı milli kimliğinden
çok etkilenir. Primo’nun ruhunda, kendi
içinde ve ruhunun derinliklerinde yaşamaya başladığı bu değişim çevresini de etkiler.
Evine gittiği zaman iki kere olmak üzere
odadan kovulunca Primo, “Avrupa'yı,
Asya'yı zapt eden, Orhan'ın anlattığı
mert ve cesur Türklerden biriydi… Daima
hâkim olan, bu krallar, beyler, hakanlar, emirler nesline mensup bir Türk
asla kovulamazdı! Annesi buna nasıl
cesaret etmişti. Yoksa kendisinin bir Türk
olduğunu bilmiyor muydu?” (Seyfettin,
2017:246) şeklinde bir tepki vermekteydi,bu da Primo’nun duyduklarından, kendi öz
kültürel kimliğinden oldukça etkilendiğinin
bir göstergesidir.
Primo kendi özüne, benliğine, geçmişine ve kültürüne dair sorular sormaktadır.
Tıpkı babası gibi uyandığı gaflet uykusunun
ardından kozasından yeni çıkmış bir kelebek
şaşkınlığı ile etrafını, yaşanılanları ve en
önemlisi de benliğini sorgular. Primo artık
“gölgenin” himayesinden ayrılmış ve etrafına kendi ışığını saçar. Primo’ya Grezia ve
Kenan’ın ayrılık kararı açıklanırken hiddetle
ve bozuk bir Türkçe ile seslenir: “Ben Turko
çocuk… Ben, yok İtalyano… Ben burda…
Ben çocuk Türk…” (Seyfettin, 2017:250)
Primo’nun “Ben burda...” derken kendi
benliğine, geçmişine ve kültürel kimliğinin
doğasına uygun olan yurdundan bahsetmektedir. Primo verdiği tepkiler, aldığı
kesin kararlar ile babası Kenan’ın gösteremediği yürek ve cesaretliliği sergilemiştir.
Primo’nun sergilediği tavırlar, aldığı kararla Türk ruhunun yeni nesillerde yeniden
dirileceğine işaret edilmiştir. Primo’nun
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dönüşümü ve kozasından sıyrılışı yoluyla
yazar okuyucusunu geçmişini ve fikrî hayatını sorgulamaya sevk etmektedir.
AİLE HAYATI VE PRİMO
TÜRK ÇOCUĞU:
Grezia ve Kenan aslında iki farklı
kültürden insanlardır fakat evlilik hayatları boyunca Kenan’ın kendi benlik ve milli
kimliğinden bile isteye feragatta bulunmaya
razı olarak evliliklerini yürütmeye çalışırlar. Farklı yaşam, konfor, lisan ve milliyetler
içinde büyüyüp gelişmiş kişilerin evliliğinde
kaçınılmaz sonun kültür farklılıkları, kuşak
çatışması olduğu okuyucuya hatırlatılmaktadır. Ömer Seyfettin, hikayenin geçtiği
dönemde çokça yaygın olan yabancı kadınlar
ile evlilik yapma modasını eleştirmiş ve de
Türk kültürüne aykırı bulmuştur. Kenan’ın
iftihar ederek yaptığı evliliğin zamanla
hayatının en büyük hatası olarak değerlendirilmesi de belirtilen kaçınılmaz sonun bir
kanıtıdır. Öyle ki bu evliliğin sonunda Primo
bir seçim yapmak zorunda bırakılıyor, Ömer
Seyfettin yapılan bu evliliklerin sonunda en
büyük yarayı çocukların aldığını vurguluyor.
Milli kimliğini idrak ettikten sonra yapmak
zorunda bırakıldığı seçim sebebi ile annesi
Grezia’ya bir düşman, bir hain gibi yaklaşıyor. Bugüne kadar yaşadığı İtalyan kimliği ve eski benliğinin tek sorumlusu olarak
annesini görüyor ve suçluyor. Ömer Seyfettin, milliyetçi, vatansever evlatlar yetiştirebilmek için aynı kültürden, milliyetten
yapılan evliliklerin önemini de Primo’nun
tepkisi üstünden anlatmıştır.
Ailenin içinde kendi öz ve milli kimliğinden taviz veren, kendini Batı’nın ihtişamlı rüyaları altında tamamlamaya çalışan
bir baba figürü olması aile kurumunun
ayakta kalmasını zorlamış ve kültürel fark
uçurumunu arttırmıştır. Milli benliğinden
emin olan gençler yetiştirebilmek için kendi
geçmiş ve kültürel kimliğinden emin olması
gereken ebeveyn figürleri gereklidir. Geçmişinden utanarak, gururunu ayaklar altına
alarak yaşayan bir ‘gölgenin’ himayesinde
değil. Milliyetçiliğin daima insan için bir ruh
ve duruş olduğunu vurgulayan Ömer Seyfettin, Primo’nun hikayesinde bunu ailenin
önemi ile de vurgulamıştır.
SONUÇ:
Ömer Seyfettin hikayeleri imparatorluğun çökmeye başladığı sancılı ve acılı
süreçleri milliyetçi bir tutum ile incele-
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mek ve ele almıştır. Ömer Seyfettin daima
gaflet uykusunda olan insanları ihtişamlı
uykularından uyandırabileceğini düşünmüş
ve bu doğrultuda öyküler yazmştır. Yazar
hayatlarında temsilî bir değişim yaşayan
karakterlerini mekan, zaman ve karakter
unsurlarına odaklanarak kaleme almıştır.
Okuyucuya karakterlerin yaşadığı değişimi bir çatışma noktası aracılığıyla aktarmıştır. Türklük bilincine ulaştıktan sonra
Kenan karakterinin çevresine, çevresindeki
insanlara bakışı, duruşu değişmiştir. Değişen
tavrı içinde önceleri ihtişamlı bir rüyanın
mekanı olan ‘zarif yalı’ artık Kenan’ın gözünde soğuk, Türk adet ve manevi duygularına
dair en ufak bir ayrıntı içermeyen sadece
zevksiz, soğuk duvarlı bir eve dönüşmüştür. Daha öncelerinde iftihar duyarak ve
böbürlenerek evlendiği eşi Kenan için bu
değişimden sonra adeta bir düşman, hain
ve onun için en büyük hatadır. Kenan’ın
kendi ruhunda, kültürel kimliğinde yaşadığı bu münakaşalar Kenan’ın çok köklü ve
radikal bir değişime gittiğinin ispatıdır.Yazar
bize geçmiş vurgusunu yaparak Kenan’ın
alında belirli bir yaş ve dönemden sonra
derin bir gaflet uykusuna daldığını sezilmektedir. Çocukluğundaki kimlik kodlarını hatırlayan Kenan bu anı ve hatıralardan destek ve güç alarak kültürel kimliğine
daha kararlı adımlarla ilerlemiştir. Öyküde
çocuk ve değişimi çok önemli noktalara ışık
tutmakta ve aydınlatmaktadır. Primo’nun
hikayesi ve milli benliğine dönüş safhasında
yazarın iç dünyasını ve fikirlerini açıkça
seyretmek mümkündür. Yazar, Primo’nun
değişimini anlatırken yeni bir neslin artarak
açığa çıkan cesaretinin de altını çizmektedir. Ayrıca dikkat çektiği noktalardan biri
de millî duygulara sahip nesiller yetiştirmek için öncelikli olarak bilinçli çocuk ve
gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu vurgu, okuyucuya bilinçli,
milliyetçi ve manevi değerlerinin farkında olan nesiller yetiştirebilmek için kültürel yapı ve manevi değerlere uygun evlilik
hayatları inşa etmeyi de salık vermektedir.
Ömer Seyfettin, bilinçli bir çocuğun çoğu
yetişkin ve erişkine nazaran milli ve manevi
değerlerine çok daha değer verebileceğini ve
bir örnek teşkil edeceğini düşünmektedir.
Ömer Seyfettin’in üslubunda akıcılığını ve
sadeleğini koruyarak kaleme aldığı bu eser,
milli kimliğin bulunmasına katkı sağlamaktadır. Yazarın değişimi yaşayan iki karakterin
iç dünyalarını ayrıntılı bir biçimde irdelemesi, eseri daha da özel ve akıcı kılmaktadır.
Öyküde Ömer Seyfettin’in ruh ve düşünce
dünyasından izlere rastlamamız, öykünün
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tematik kurgusunun gerçeklerle ve ideallerle örgülenmesi öykünün başarısını arttıran
unsurlar olarak nitelendirilebilir.
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HIDIRELLEZ
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’de Neler Yapılır?
Gelenekler toplumların yaşam biçimini yansıtıp kişilerin birlik
ve beraberliklerini güçlendirmesini sağlar. Her ulus kültürel
kimliğine, geleneklerine sahip çıkmakla kavuşur. Gelenekler
açısından en zengin toplumlardan biri Türk toplumudur. Bu
geleneklerin en önemlilerinden biri de Hıdırellez gelenekleridir. Hızır inancının yaygın olduğu ülkemizde Hızır'ın özellikleri
şu şekilde belirlenebilir:
* Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşarak dileklerini yerine getirir.
'Hızır gibi yetişti', 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez' sözleri
Hızır'ın zorda kalan iyi niyetli kişiye yardıma yetişmesi sonucu
oluşmuş deyimlerdendir.
* Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
Türk halk inançlarından en yaygın olanı Hızır'ın bolluk ve
bereket kaynağı olarak yorumlanmasıdır. 'Hızır eli değmiş',
'Hızır uğramış' gibi deyimler bu düşüncenin ürünüdür.

* Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder.
Hızır, dolaştığı yerlerde karşılaştığı kimseleri çeşitli kılıklara
girerek dener ve iyilik sahiplerini ödüllendirir. Kötü niyetlileri
de cezalandırır.
Halk, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır'la İlyas'ın
senede bir gün bir araya gelip hasret giderdiklerine ve özellikle bir pınar başında buluştuklarına inandığından yaygın olarak
Hıdırellez, 6 Mayıs günü kutlanır.
* Hıdırellez inancı Türklerde bahar bayramı geleneği ile
doğrudan ilgilidir.
Eski Türk inançlarında su, insanlığın hayat kaynağı ve yaşama
gücü olduğu için kutsaldır. Hıdırellezde pınar suyunun içilmesi,
el yüz yıkanması, temiz de olsa kapların Hıdırellez günü tekrar
yıkanması su kültüründen kaynaklanan geleneklerdendir.
Türk inanç sisteminin önemli kültlerinden biri de kutsal
sayılan ateş kültüdür. Bu nedenle Türk toplumlarında ateşe
tükürmek, ateşi su ile söndürmek, ateşle oynamak, ocağa
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ayakkabı ile basmak uğursuzluk sayılır. Ateşin kötülükleri, hastalıkları yok ettiğine inanıldığından Nevruzda olduğu
gibi Hıdırellez törenlerinde de ateş üstünden atlama geleneği
yaygındır. Fakat ateş kültü Nevruzla, su kültü Hıdırellezle ilgili
olduğundan her uygulama yerinde yapılmalı ve Hıdırellezde
değil, Nevruzda ateş üzerinden atlanmalıdır.
Aşıkların dilinde de en çok sözü edilen çiçek Hz. Peygamberin
çiçeği olarak da bilinen güldür. Şiirlerde âşıklar öbür çiçekleri
övseler de güle daha özel bir önem vermişlerdir.
Hz. Ali'nin ölümünden önce Selman'dan istediği bir gül
demetini kokladığının bilinmesi, Mevlâna türbesinin bulunduğu
yerin daha önce bir gül bahçesi oluşu, Fatih Sultan Mehmet'in
portresinde elinde bir gül bulunması gibi nedenlerle gül halk
arasında daha çok sevilmiştir. Kur'an-ı Kerim' in baş ve son
sayfalarına nakış olarak işlenmesi de geleneklerimiz arasına
girmiştir.
Hıdırellez ile ilgili inanç ve uygulamalar
Hıdırellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su
kenarlarında, bir türbe ya da yatır yanında yapılmaktadır.
1- Hıdırellez’de baharın taze bitkileri, taze kuzu eti ya da kuzu
ciğeri yenildiğinde sağlık ve şifa bulunacağına inanılır.
2- Hıdırellez günü kırlardan çiçek ya da ot toplayıp kaynatarak suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine inanılır.
3- Vücutlarının sağlıklı, sıhhatli ve dinç olmasını isteyenler
5 Mayıs gecesi gül ağacına eğer kendi eşyalarından birini
bağlarsa sıhhatli olacaklarına inanılır.
4- Hıdırellez sabahı hasta olanlar kaynak suyu içerlerse şifa
bulacaklarına inanılır.
5- Hasta olanlar Hıdırellez sabahı çimenlerin üzerinde yuvarlanırlarsa hastalıkları çayırların alacağına inanılır.
6- Hıdırellez günü salıncakta sallanılırsa hastalık ve günahlardan arınılacağına inanılır.
7- Hıdırellez sabahı ağaçların üzerindeki çiğ taneleri ile yüz
yıkanırsa şifa bulunacağına inanılır.
8- Evlenmek isteyen kız, 5 Mayıs günü çok tuzlu yemek yapıp
hiç su içmeden yatarsa, gece rüyasında gördüğü ve hatta
kendisine su verdiğini gördüğü delikanlının kısmeti olacağına inanılır.
9- Evlenmek isteyen kız, Hıdırellez günü köprüden geçerek
suya dokuz tane taş atar ve dilek dilerse bahtının açılacağına inanılır.

NİSAN / MAYIS / HAZİRAN 2021

10- Hıdırellez günü bir bakraç suya dileği olanlar boncuk,
düğme, çatal iğne, madeni para, firkete, toka vb. atar, kısmet
diyerek su avuçlanırsa elde kimin eşyası kalmışsa onların
dileklerinin yerine geleceğine inanılır.
11- Genç kızlar Hıdırellez gecesi bir araya gelip her biri dilek
dileyerek yüzük, küpe, toka gibi bir eşyasını tomurcuk
çiçeğe bağlar, çiçekler su dolu bir kaba konur, ağzı kapatılarak Hıdırellez günü açılır. Mâniler söyleyerek bir bir çekilir.
Kimin çiçeği açmışsa onun dileğinin yerine geleceğine
inanılır.
12- 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece eve Hızır uğrar da bereket
artar inancıyla yağ kaplarının kapağı, ekmek sepetlerinin
üzeri, buğday, nişasta, mercimek, mısır vb. tahılların üzeri
açık bırakılır. Kilitli yerler açık tutulur.
13- Yedi adet arpa tanesine üç İhlâs, bir Fatiha suresi okunarak bir bez parçasına bağlanır. Kuşburnu ağacının dibine
gömülür. Arpa yeşerirse o yıl bolluk ve bereket olacağına
inanılır.
14- 5 Mayıs gecesi bir parça toprak pencere önüne bırakılır, 6
Mayıs sabahı pencere önünden alınarak daha değiştirilmemek üzere evin bir başka yerine bırakılırsa o evde bolluk
ve bereketin hiç eksilmeyeceğine inanılır.
15- Karınca yuvasından 5 Mayıs günü alınan toprak o gece
dışarıda bırakılıp 6 Mayıs günü evin içinde bir yere konup
bir yıl saklanırsa o evde bolluk ve bereketin olacağına inanılır.
16- 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ev, araba vb. şeyler isteyen
kişiler sahip olmak istediği eşyanın resmini bir gül fidanının dibine çizerlerse istediklerine kavuşacaklarına inanılır.
17- Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar aynı gece gül fidanının dibine beşik resmi yaparlarsa çocuk sahibi olacaklarına inanılır..
18- Akarsuya dilekler bir kâğıda yazılarak bırakılırsa bu dileklerin yerine geleceğine inanılır.
19- Hıdırellez günü evler kapıya doğru değil de kapıdan içeri
doğru süpürülürse bolluk ve bereketin eve dolacağına inanılır. Bereketin gideceği düşüncesiyle dışarı doğru süpürge
yapılmaz.
20- Hıdırellez sabahı yayık yayılırsa o yıl süt ve yoğurdun bol
olacağına inanılır.
Mehmet YARDIMCI
(Yeniçağ Gazetesi 06.05.2021)

