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Türkiye’de batı dediğimiz zaman; 
18. Yüzyılda başlayıp 19. Yüzyıl 
boyunca devam eden, üzerinde 
güneş batmayan imparatorluğun 
oluşturup temsil ettiği ve giderek 
Amerika’ya yayılan, ondan sonra 
da ABD’nin gücü ile sürdürülen 
bir temel felsefe ve bu felsefeden 
kaynaklanan davranışlar etrafında 
toplanmış ülkelerden bahsederiz. 
Dolayısıyla batılı devletler dediklerimizin 
mutlaka bizim batımızda olması gerekmez. 
Onlara rahatlıkla Avustralya, Yeni Zelanda 
gibi ülkeleri de ekleyebiliriz hatta Güney 
Kore veya Japonya’dan batılı diye bahset-
mek bile garibimize gitmez. Temel felse-
feleri Anglo-Saxon kökenlidir ancak, batı 
çerçevesi içinde bulunan ülkelerde yaşayan-
ların etnik olarak Anglo-Saxon kökenli 
olmaları şart değildir. Önemli olan bizim 
“batılı” kavramıyla tanımladığımız ülkeler/
milletler topluluğunun benzer sorunlara 
benzer tepkiler vermeleri ve bu eylemlerde 
birbirleriyle ortaklaşmalarıdır. Bu durumda 
milletin isminin Fransız, İspanyol, Dan, Daç 

veya Japon olması bir şeyi değiş-
tirmez. Avustralya veya Yeni 
Zelanda gibi ülkeler için millet 
kavramı zaten geçerli değil-
dir. Onlar için kuruluşlarında 
hâkim olan unsur ta o zaman-
dan yönlendirmeyi yapmış ve 
temel yaklaşımı Anglo-Saxon 
temellerde kurmuştur. Japonya 
örneği ise 2. Dünya Savaşı sonra-

sı başlayan ve aslında bugün de devam eden 
Amerikan etkisi ile anlaşılabilir. 

Bu ülkelerin büyük çoğunluğunun üyesi, 
kalanlarının ise yandaşı olduğu ve bizim de 
mensubu olduğumuz (neden bu ittifakın 
içinde olduğumuz ve kalmamız gerektiği çok 
ayrı bir konudur ve tartışılması bu yazının 
boyutunu aşar) NATO isimli organizasyo-
nun da malum temel yaklaşımdan farklı 
davranması doğal olarak beklenmemeli-
dir. Yani önemli olan bu grubun çıkarıdır ve 
bu çıkarın yerine gelmesi için başkalarının 
kaybedeceklerinin veya çekecekleri cefanın 
hesaba katılması gerekmez. 

BATILI’NIN ÇİRKİN
ASIL YÜZÜ

Prof. Dr. Selçuk KIRLI

DEVAMI 2’DE

Ben, Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal 
Bilgiler bölümü mezunuyum. İmtiha-
na girdiğim 1966 yılında test imtihanını 
kazananları bir sürpriz bekliyordu. Edebi-
yat Bölümü; Türkçe ve Sosyal Bilgiler; Fen 
bölümü de, Matematik ve Fen bilgileri 
diye iki bölüme ayrılmıştı. Böylece ben 
ve arkadaşlarım, yeni bölümlerin ilk, iki 
yıllık eğitim enstitülerinin son mezunla-
rı olmuştuk. Kompozisyon imtihanında 

bizlere, kazanmamız halinde hangi bölüm-
de okumak istediğimizi belirtir bir form 
doldurtulmuştu. Ben, Türkçe bölümü-
nü istememe rağmen, bu bölüme çok 
fazla rağbet olduğundan test imtihanında 
aldığım puanla, okulun yaptığı sözlü ve 
kompozisyon notlarının ortalaması ile, 
sosyal bilgiler bölümünü kazandım. Bu 
bölümde okumaya başladım.

BURSA’DAN BİR ALPEREN GEÇTİ

DEVAMI 9’DA

DEVAMI 13’TE

Avrupalı muharrirler talihli insanlardır. 
Onlar ölür ölmez tükenmezler. Hayatta 
iken neşredilmemiş eserleri ölümlerinden 
sonra neşredilir; böylece bir müddet daha 
eser vermeye devam ederler.

Bizimkiler ize, ne yazık ki, ölür ölmez 
tükeniyorlar. Çünkü varisleri kıymet-
li eşyasını hemen paylaşır; kitaplarını, 
kâğıtlarını, notlarını ise, değersiz şeyler 
diye, okkaya verirler. Bu yüzden nice eser 
kaybolmuştur. Büyük muharrirlerimizin 
nasıl çalıştıklarını eğer bilmiyorsak notları 
elimize geçmediği için bilmiyoruz. 

DEVAMI 11’DE

BAYRAMLAŞMA

DEVAMI 12’DE

KİTAP DAĞITIMI

Av. Nadir ÜLKER
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Diğerlerinin kayıpları veya uğradıkları 
zulmün üstünün örtülmesi mümkün olmadı-
ğına göre; insani yardım, ekonomik destek, 
alt yapının tekrar yapılması vb. bazı kanallar 
kullanılarak, kazanılanın çok altında katkı-
larla ortalığın sakinleştirilmesine çalışmak 
da bir taktiktir. Tabii gönderilen paralarla 
yapılacak olanların büyük ölçüde parayı 
gönderenlerin şirketleri tarafından yapıl-
ması yani paranın onlara geri dönmesi 
kaydıyla. Bu yazdıklarımdan sakın “batı” 
olarak nitelendirdiğimiz ülkelerin menfa-
atleri eşit olarak paylaştıkları anlaşılmasın.  
Asıl kazançlılar her zaman bu grubun başat 
üyeleridir ve bunların başında da ABD gelir.

Böyle bakıldığında; dünyada çıkar sağla-
nacak alanlar üzerinde küresel güçler olarak 
tanımlanan ABD, Rusya ve Çin ile yandaşla-
rının, rekabet eden güçler olduğunu düşün-
mek ve onların geçmişten bu yana etkili ve 
hâkim oldukları alanların değişmesi sürecin-
de olduğumuz bu günlerde, birbirleriyle 
çatışma içinde olmalarını beklemek doğal 
olur. Ancak böyle bir doğrudan çatışma 
söz konusu değildir ve nükleer silahların 
sağladığı dehşet dengesi nedeniyle olması 
da beklenmez.   

O halde ne olacak? Sınırlı coğrafyalarda 
yerel vekiller kullanılarak çekişilecek ve 
sonuç nereye varırsa ona göre yeni strate-
jiler belirlenecek. 

Suriye ve Irak’ı bir kenara koyun, onlar çok 
tartışıldı. Söylediklerimin en yakın yansıması 
ABD’nin (güya NATO’nun) Afganistan’dan 
çekilmesinde görüldü. Geçmiş dönemde 
Afganistan’ın kuzeyindeki rakiplerine karşı 
kurdurdukları örgütlerin (mücahitler) farklı 
kanatlarının, yine menfaat için birbirlerine 
girmeleri sonrasında alan terör üreten bir 
coğrafya haline gelip üstelik ABD hedef 
alınınca, ülkeye büyük bir güç ve yıkıcılık-
la girdiler. El mahkûm müttefikleri Pakis-
tan’ın desteği ve Suudilerin parasıyla yeni 
bir vekil oluşturup beslediler. Derken yeni 

besleme hem Pakistan hem de Afganis-
tan’da çıkarının ABD’nin yanında olmak 
olmadığını gördü ve çatıştılar. Girerken 
bırakın etnik ve kültürel yapısını, coğrafi 
yapısını bile nedense doğru dürüst hesaba 
katmadıkları (%85’i dağlık, şehirler dışındaki 
alanlardaki halkın temel kültürü çatıştıkları 
örgütü üretecek ve destekleyecek özellik-
te, ülke etnik yapısı çok renkli bir mozaik, 
feodal yapı kırılmamış ve feodal liderler 
birbiriyle kanlı bıçaklı vb.) ülkede bütün 
güçlerine rağmen başarılı olamadılar. Mali 
kayıplarından söz etmiyorum çünkü onların 
ne kadar kayıp olduğu tartışma götürür. 
Ancak kendileri ve müttefiklerinin kuzeyli 
ve doğulu rakiplerine karşı haysiyetlerini 
kaybetmiş olmaları önemi olmalı. Bu güven 
ve haysiyet kaybı küresel güç olarak nitele-
nen diğer ikisi dışındakiler için önemli değil 
çünkü bu diğerleri üç kamptan birine sırtını 
yaslamak zorunda zaten ve artık kamplar 
arasında yer değiştirmek Varşova Paktını 
kuran ve destekleyen küreselin zayıf olduğu 
zamanlarındaki kadar kolay değil. 

ABD (güya NATO)’nun Afganistan’dan 
çekilmesi doğal olarak Bir Kuşak Bir Yol 
projesi açısından Çin’in elini rahatlattı. Bu 
yüzden bu ülke yeni yönetimle hemen görüş-
melere başladı ve bu yönetim için hiç de 
küçümsenemeyecek bir mali desteği de 
gönderdi. Oysa Uygur bölgesinin Afganis-
tan’daki gelişmelerden etkilenmesi kaygısı 
var.  Ama muhtemel düşmanlarını yanlarına 
çekmek için ona çıkar sunmak ve kazan-ka-
zan ilkesi çerçevesinde muhasebe yapması-
nı sağlayarak, kendilerine yönelik tehlike-
yi ortadan kaldırmaya çalışmak Çinlilerin 
bilinen taktiğidir zaten. Nitekim görüşme, 
destekleme var ama Uygur bölgesindeki 
Çin-Afganistan sınırı yıllardır olduğu gibi 
kapalı ve en sert şekilde denetleniyor. Rusla-
rın nasibine bölgeden gelip kendi içindeki 
İslami hareketler ve bunların üretebileceği 
teröre yönelik kaygılar düşmüş görünüyor 
ama onlar için kâr hanesinde de bir şeyler 
var mı? Zaman gösterecek. Küresellerin 
dışındaki birkaç yere bakalım. Pakistan 
Hindistan’a karşı arkasını sağlama alacağını 
düşünüyordu. İlginç! Yeni yönetim Pakis-

tan’dan pek hoşlanmıyor (Taliban Pakistan 
İstihbaratı tarafından yaşatılmış olmasına 
ve fikir kaynakları olan medreseler uzun 
süredir Pakistan’ın Peştun yoğun bölgele-
rinde olmasına rağmen). Bununla da bitmi-
yor Pakistan kendi sınırları içinde bulunan 
Peştun sayısına Afganistan’ın %41-42’sini 
oluşturan bir nüfusun da resmen olmasa 
bile potansiyel tehlike olarak eklendiğini 
fark etmek zorunda. Bu yüzden Afganis-
tan-Pakistan sınırının da kapalı olması şaşır-
tıcı değil. Hindistan zararda deniyor. Bana 
kalırsa Hindistan’ın zarar görüp görmedi-
ğine ancak Afganistan-Pakistan ilişkilerinin 
nereye gideceği görüldüğünde karar veril-
meli. Katar’ın Kabil havaalanındaki girişim-
leri parası çok, cesameti küçük bir ülke için 
dünya sahnesinde para dışında bir konuda 
ciddiye alınmak için bir fırsat. Türkiye’nin 
Katar ile birlikte havaalanında bir şekilde 
yer almasının ise Türkiye gibi bir bölgesel 
güç için küçük bir hedef olduğunu düşünü-
yorum. Afganistan’ın yeni yönetimi ile alt 
yapı projelerine katkı ön planda olacak 
gibi görünen yeni ilişkilerin anlaşılabilmesi 
için zamana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 

Başka kaybeden var mı? Hem de nasıl. 
Saygon çoktan unutuldu, Irak dikkatten 
kaçmış olabilir ama Kabil güncel. ABD her 
zaman yaptığı gibi kendisi ile birlikte çalışan-
ları bırakıp gitti. 60.000 kişiyi ABD’ye götür-
düklerini söylüyorlar. Önemli bir kısmı önce 
üçüncü bir ülkeye gidecek, değerlendiri-
lecek ve sonra alınacakmış. Hak getire... 
Amerikan vatandaşı yapıp pasaport verdik-
leri Afganistanlıların bile bir kısmını orada 
bırakıp çekip gittiler. Götürdüklerini ne 
yapacakları da bir başka soru. Iraktan bir 
okyanus adasına götürerek eğitip terörist 
olarak sahaya saldıkları gibi olmasın sakın. 
Terk etme sırasında neresi olabilir? Suriye. 
İlgili vekiller her halde düşünüyorlardır. 
Yıllardır söylemiştik inşallah akılları başlarına 
gelir. Hele bir 5-10 yıl daha geçsin bakalım 
halleri ne olacak.

Peki, ABD ne yapacak. Daha önce de 
söylediğim gibi küresel güçler sınırlı bir 
coğrafyada beklediklerini bulamazsa genel 
olarak resmi büyütüp daha stratejik amaçlar 
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için taktik seviyedeki girişimden vaz geçtik-
lerini söylerler. ABD’de öyle yaptı ve zaten 
uzun süredir odaklanmaya çalıştığı Çin’in 
Güney Denizinde çevrelenmesi stratejisini 
öne çıkardı. 

 Son yıllarda Çin gemi yapma teknoloji-
sinde önemli aşamalar kaydetmiş olmasına 
rağmen aslında elinde bulunan gemilerin 
Güney Çin Denizi dışında ABD ve mütte-
fikleriyle başa çıkmasına imkân yok. Ayrıca 
Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Endonez-
ya arasında Güney Çin Denizinde başka bir 
yazının konusu olabilecek boyutta anlaş-
mazlıklar var. Yani bölge Çin’in denizler-
de engellenmesi açısından önemli olduğu 
gibi ABD’nin yerel müttefiklerinin Çin ile 
problemleri dolayısıyla müdahale edilebilir 
bir bölge olma özelliği de taşıyor. Haritada 
da görülebileceği gibi Avustralya bölgenin 
hemen güneyinde ve “batı” tanımı içinde. 

 Şimdi gelişmelere bakalım; son birkaç 
günde ABD ve İngiltere’nin Avustralya ile 
bu ülkeye nükleer denizaltı yapmak için 
teknoloji aktarma, denizaltıları orada yapma, 
sonradan deniz altılardan atılacak füzele-
ri temin etme vb. konuları kapsayan geniş 
kapsamlı bir anlaşma yaptığı biliniyor. ABD 
1954’te İngiltere’ye aktardığından bu yana 
bu tür teknoloji aktarımını ilk kez yapıyor. 
Avustralya böylece nükleer denizaltıya sahip 
olacak yedinci ülke olma yolunda. Topra-
ğında kimsenin gözü olduğu bilinmeyen 
ve nüfusu toplam alanının çok küçük bir 
bölümünü doldurabilen bu ülkenin nükle-
er denizaltıya neden ihtiyacı var? Cevap 
kendisinin olmayabilir ama efendilerinin 
var. Güney Kore ile Japonya ne olacak? 
Herhalde şirketleriyle üretim süreçlerine 
katılıp para ve bilgi ile ilgili paylarını alacak.

Diyelim ki Avustralyalılar Çinlilerden 
korkuyor ve silahlanıyorlar. Nitekim yıllar 
önce Fransa ile nükleer olmayan ama 
bugünün en ileri teknolojisine sahip 12 
denizaltı almak üzere anlaşma yapmışlar-
dı. Bu süre içinde bir tanesi bile üretilip 
teslim edilmedi ama anlaşmanın mali tutarı 
37 milyar dolar.  Anlaşma battı, Fransa 37 
milyar dolar zararda. Fransızlar derhal ABD 
ve Avustralya büyük elçilerini geri çekti ve 
ABD ile düzenleyecekleri dostluk yemeğini 

iptal etti, bir takım ikili toplantılar iptal edildi. 
ABD’nin cevabı: “Fransa ile dünyanın her 
yerinde dayanışma içindeyiz.” Vay canına!

Fransa cumhurbaşkanı her halde 
“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” 
derken veya “daha önce Rusya’ya satma-
ları ABD tarafından engellendiği için Mısır’a 
verip sonra da resmi olmayan yollarla muhte-
melen Rusların kullanımına sundukları iki 
Mistral tipi helikopter gemisi” üzerinden 
oyunlar oynarken, yaptıklarının karşılıksız 
kalacağını düşünüyordu. Vah! 

Sadece 37 milyar dolar mı kaybettiler. 
Hayır. Birleşik Krallık basını 2-3 gündür 
resmi kanalları dahil Fransa’ya en aşağılayıcı 
kelimelerle saldırıyor. Tüm yazıların özetini 
vereyim: “Sen Avustralya’ya ne verebilirsin 
ki seninle işi olsun. Küresel üçler dururken 
böyle bir şey Fransa gibi küçük bir ülkenin 
ne haddine.”

 Dikkat Fransa BM Güvenlik Konseyinin 
Daimî Üyesi, Avrupa’nın en önemli Askeri 
gücü ayrıca nükleer güç. Ne oldu? Yetmi-
yormuş demek. Sen misin 18. Yüzyıldan 
bu yana yürürlükte olan “batı felsefesinin” 
gruplaştırdıklarını tenkit eden, talimatlara 
uymayan, kendini öne çıkarıp asıl başat 
güçlerin görüntülerini bulandırmaya çalışan? 
Ya da emperyalist paylaşımdan talep edebi-
leceğin yüzdeyi cürmüne bakmadan arttır-
maya çalışan?

Hiç farkına varmadın mı? ABD, İngil-
tere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada 
arasında yıllardır bilgi ve istihbarat payla-
şımını da içine alan ve bizim bildiğimiz batı 
örgütlerinin dışında bir anlaşma var. Kim 
bilir belki de bölgesel bir pakta dönüşür. 
İşte o zaman bütün kartlar tekrar dağıtılır. 
Bu dağıtımda yetersiz ekonomin ve giderek 
eskiyen silah sistemlerinle nereye varacağı-
nı göreceğiz. Bu noktada Birleşik Krallığın 
AB’den neden ayrıldığını bir daha düşün-
mek doğru olmaz mı?

Görüldüğü gibi “batı” nın çirkin yüzü 
sadece kendi dışında olanlar için değil, aslın-
da temel felsefeyi koyup yolu çizen ikili dışın-
dakiler içinde de çirkin olabiliyor. Haklılık 
haksızlık tartışması yapmıyorum, bu sadece 
durum tespitidir. 

ABD yetkililerinin dışarıdan çok küçül-
tücü bir yenilgi gibi görünen Afganistan 
felaketi için utanacağını düşünenler yanıldı-
lar ve yanılmaları da kaçınılmazdı. Ne dedi 
yetkililer: “ABD artık yerel konularla değil 
daha geniş ve stratejik küresel konularla 
ilgilenecek.” Demek ki Afganistan’da bu 
yoğunlukta bulunmak artık küresel strate-
jinin zorladığı bir şey değil. Bana sorarsanız 
o kadar da basit değil. Çekildiler ne oldu? 
Çin bölgede etkili olmak için çok önemli 
bir fırsat yakaladı, Rusya Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerindeki terk edilmiş üslerine 
geri döndü ve güya Taliban yönetimine göz 
dağı verme için onlarla ortak tatbikat yaptı 
(kâr hanesine yazılmalı). Hani bu güçler 
rekabet ediyordu, ABD bunu göremedi mi? 
Hadi canım sende. Risk/fayda analizinde 
şu andaki strateji ağır bastı denebilir mi? 
Denebilir. O halde haklılar! Nasılsa emper-
yalistler için yerellerin ödediği kefaretin bir 
anlamı yok. 

                               El Kaide ile savaşmak için 
Taliban ile anlaşmaya varmışlar. Utanmadan 
açıkladılar. Niye utansınlar? Umurlarında 
değil ki. Bu kutlu mücadeleyi desteklemek 
için silah aktarmaları doğal çünkü haklı-
lar. Yoksa El Kaide dünyayı ele geçiriverir. 
O halde Taliban’a milyarlarca dolarlık silah 
bırakmaları veya bundan sonra yenilerini 
göndermeleri de meşrudur. Ne güzel!  

Bir de itiraf var. Ama ne itiraf! En gelişmiş 
izleme sistemleri ve dünyadaki en yaygın 
istihbarat ağına sahip ülke, bu yetenekleri 
sayesinde tespit ettiği havaalanı bombacısını 
öldürmek için bir arabaya dronla saldırmış. 
Bakın görün ki arabada evine su götürme-
ye çalışan ve 25 yıldır ABD’liler için çalışan 
bir vatandaş ve etrafında çocuklar. Hepsi 
öldü. ABD özür diledi. Bitti. 1 hafta sonra 
kimse hatırlamayacak. Güya düşmanlarını 
öldürmeye çalışırken yanlışlıkla! Katlettik-
leri konuyla ilgisi olmayan insan sayısı kaç 
acaba? Bunu da kimse sormayacak!

Her şey bir yana söylemeye çalıştığım; 
Bir yolun eli mahkûm yolcusu veya inançlı 
müridi olmak hem maddi hem de manevi 
açıdan sizi bir süre kollayabilir. Ancak bu yol 
sizin çizdiğiniz bir yol değilse, düşüncenin 
davranışa döndüğü noktalarda ister yerel 
bir terör örgütü, ister tarihi olan koca bir 
ülke olun, vekil olmaktan kurtulamazsınız. 
Hele ayakta durmak için ihtiyaç duyduğu-
nuz herhangi bir şey için başkalarına güven-
diyseniz. ABD’nin Yunanistan’a kendisine 
eski ve masraflı silahların hibe edildiğini 
söylemesi üzerine verdiği cevabı hatırla-
yın: “Dilencilerin pazarlık yapmaya hakla-
rı yoktur”. Üzerine Fransızlar hakkında 
Birleşik Krallık basınında bugün yazılanları 
koyun. Devletler bu hale düşüyorsa sınırlı 
coğrafyada, sınırlı insan gücü ve tamamen 
dış kaynağa dayalı olarak mücadele eden 
vekil örgütlerin zaman içinde ne duruma 
düşeceklerini düşünmek onların problemi. 

O halde ayakta durmak ve kullanılma-
mak için tek yol var. 

“HER ŞEY TÜRK İÇİN, TÜRK’E GÖRE, 
TÜRK TARAFINDAN”
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NİZAMİ “HEMSE” Sİ ve ALİŞİR NEVAİ

Prof.Dr.Elman Guliyev

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
 “Türk Araştırmaları” Bölüm Başkanı 

700 yıldan uzun tarihi olan Nizami ekolü 
Doğu halkları kültürünün gelişiminde ve 
onun yeni açısının belirlenmesinde  önemli 
derecede yere sahiptir. Hatırlalayalım ki, 
Nizami ekolünün arkasında evrensel ideolo-
jilerin habercisi olan Nizami`nin Doğu şiir 
başkanı olarak değerlendirilmesi ile birlikte, 
Azerbaycan-Türk kültürünün benimsenil-
mesi ve onaylanması duruyor. Çünkü Nizami 
adı,  Nizami`nin dahiliği Doğu Azerbay-
can-Türk şiirinin (geniş anlamda kültürü-
nün) edebi-estetik, milli-felsefi büyüleyici 
örneği gibi dahil olmuş, Nizami adı etrafın-
da gelişen ne varsa Azerbaycan milli-ma-
nevi ruhunun taşıyıcısı etkisinden uzağa 
gitmemiştir.

Gururla söylemeliyiz ki, Azerbaycan halkı-
nın milli gururu dahi Nizami`nin Doğu şiiri-
nin nadir değeri olmakla birlikte, dünya sanat 
tarihinde Azerbaycan kültürünün büyük 
temsilcisi ve geniş anlamda Azerbaycan-
cılık misyonunun değerli üyesidir. Şüphesiz 
ki, Nizami`nin Doğu dünyası için en büyük 
misyonu edebiyatımızın sanat etiketi olan 
“Hemse” yi yazmasıdır.

“Hemse” dahi Nizami`nin sanat alemin-
de edebi keşfi, aynı zamanda şekil, konu ve 
fikir yeniliği idi. 

Gözlemlere göre, “Hemse” nin hangi 
coğrafiyada yayılmasına bağlı olmaksızın 
“Hemse”ye nazire yazmanın kökünde iki 
önemli konu durmaktadır. 

Yetenek ve silsileye kıyasta üstüste düşen 
sanat olayları.

Üstüste düşen sanat beklentileri dedik-
te biz ilk önce Nizami`nin sanat büyüsün-
de kalmayı, dahili manevi ihtiyaç sonucu 
“Hemse” edebi yarışında kendini meydanda 
görmekten bahsediyoruz. 

Biliyoruz ki, S.Şirazi, H.Şirazi, Etai, Lütfi, 
Harezmi, Nesimi, Nefi, Nabi, Feragi, Nedim 
vs. gibi Doğu`nun büyük yetenek sahipleri-
nin “Hemse” yazmamasının nedenini onların 
aynı silsileye kıyasta üstüste düşmeyen sanat 
değerlerinde aramak gerek. 

Sanatta yetenek ve cesurluğu ile seçilen, 
Nizami Gencevi ile sanat değerleri ortak olan 
hemsenevisler sırasında Alişir Nevai`nin özel 
bir yeri vardır. Özbek siyasi tarihinde ünlü 
devlet adamı, Özbek tarihinde büyük bilim 
adamı olarak bilinen Alişir Nevai Özbek 
edebiyat tarihinde de büyük manevi değer 
kaynağı olarak bilinmektedir. 

60 bin mısralık 5 Divanı, 25620 beytlik 
Türkçe “Hemse”si ve 20 çeşitli bilimsel-fel-
sefi ( tezkire, filoloji, dini-ahlaki tarihi vs.) 
eserden ibaret Alişir Nevai sanatı 500 yıldan 
uzun süredir ki, müslüman dünyasını hayre-
te düşürüyor ve okurlarını memnun ediyor. 
30 yıldan fazla bir sürede N.Gencevi`nin 
ortaya koyduğu “Hemse”ye cevap olarak 
A.Nevai`nin toplam 3 yıl içersinde (1483-
1485) yazdığı Türkdilli “Hemse” si ise onun 
sanatının zirvesi sayılıyor. Belirtmeliyiz ki, 
büyük tarihe, zengin edebi gelenek ve edebi 
örneklere sahip Özbek edebiyatının sanat-
çılarından olan Alişir Nevai`nin geleneğe 
katılarak “Hemse” yazması oldukça doğaldı. 

İlk başta önce XIV-XV yüzyıllarda Nizami 
eserlerinin Özbekçe`ye çevirilmesi alanında 
belirli tecrübe elde edilmiştir. XIV yüzyılın 
sonlarında Kutb`un “Husrev ve Şirin”, XV 
yüzyılın başlarında ise Harezimi`nin “Sırlar 
Hazinesi” eserlerinin Özbekçe`ye çeviril-
mesi Azerbaycan-Özbek edebi ilişkilerinin 
geliştirilmesi ile birlikte, coğrafyada Nizami 
Gencevi`ye olan sevgi ve ilgi hayli artmış-
tır. Alişir Nevai de “Hemse” yazana kadar 
sarayda kendinin denetimi altında iki kez 
(1479;1481) Nizami “Hemse”si elyazmala-
rını tekrar yazıya aktartmış, 1481 senesinde 
yazıya aktarılan 45 miniatürlü süslü elyaz-
mayı kendinin kişisel kütüphanesinin en 
nadide değerine çevirmiştir. 

Göründüğü gibi, Nevai Nizami`yi orjinal-
dan okumuş, ona kadarki “Hemse” anenesi 
örneklerini (Dehlevi`nin, Marağalı Eşref`in, 
Cami`nin eserleri) okumuş, Nizami yakla-
şımları ile kendi yaklaşımları arasındakı 
benzerlikleri görmüş, onu sevmiş, onun 
sanatının büyüsüne kapılmış ve “Hemse” 
yazmak kararının vermiştir. A.Nevai 
“Hemse”ni tamamladıktan 14 yıl sonra 
yazdığı “Mühakemetü`l- Lugateyn”  1499) 
eserinde Nizami  sanatının kendisine olan 
etkisini şöyle açıklıyor: “Hemse” pençesine 
pençe vurdum. Önce “Muminlerin Teşvi-
si” (“Heyretül-Ebrar”) bağında çiçekler 
açmış ki, ona “Sırlar Hazinesi”nden “Mihre-
nül Esrar” Şeyh Nizami`nin ruhu başıma 
dürler saçtı”.

Fakat A. Nevai Nizami`nin yarattığı söz 
meydanına girmenin ve Nizami edebi yolu 
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ile gitmenin zor olduğunu ve cesaret talep 
ettiğini özellikle vurguluyor, “Hemse” 
yazmanının büyük sorumluluk talep ettiği-
ni belirtti:

Bu meydanda sanma kolaydır durmak, 
Nizami ile epnçe pençeye vurmak.

E.Nevai Nizami “Hemse”sini bütün 
“Hemse”lerin ilham kaynağı saymış, Nizami 
“Hemse”sinin bütün “Hemse”lerden  üstün 
olduğunu bildirmiş, bu sanatın büyüsüne 
düştüğü için mutlu olduğunu bildirmiştir:

Şairlerin en hoş kelamıdır o,
“Hemse”yi yaradan Nizami`dir o.
“Hemse” demek azdır adına onun
Tam beş hazinedir, sahibi Harun.

Bu anlamda Nevai “Hemse”ye dahil ettiği 
çeşitli konulu eserlerinde Nizami sanatının 
gücünden bahsetmiş, Nizami`den sonra 
“Hemse” yazmanın zorluğunu anlasa da 
bu muhteşem sanat eserinin izi ile gitme-
yi  ve bu yolda kalemini denemeyi kendi-
ne şeref bilmiştir. Ona gore de Nevai`nin 
“Hemse”sine dahil olan bütün eserlerinde 
konu, içerik ve fikir açısından Nizami`nin 
etkisi net bir şekilde belli oluyor. “Hayre-
tül-Ebrar” (1483), “Ferhat ve Şirin” (1484), 
“Leyla ve Mecnun” (1484), “Yedi Seyya-
re” (1484), “Sedi-İskenderr” (1485) eserle-
rinde küçük istisnalar değerlendirilmez-
se, konu, olay, karakter vs. açısından bu 
eserlerin Nizami edebi hükümünde olduğu 
göz önündedir. Fakat, Nevai`ye kadarki 
“Hemse”ler de dahil olmakla Nevani 
nin 3 yıl süresinde kaleme aldığı “Hemse”si 
Nizami gelenekleri yolunda mühim olaysa-
yılsa da, bu eserler lirik-psikolojik detayla-
rın işlenme derecesine, dramatik ilişkilerin 
gerginlik durumuna, romantik duyguların 
ifade tarzına, karakterlerin mecvut duruma 
uygun sunumuna, fikrin felsefi- sanatsal 
ifadesine vs. göre Nizami seviyesine yüksele 
bilmemiştir. 

Nizami`nin “Hemse” geleneğine uygun 
olarak A.Nevai`nin yazdığı eserlerden biri 
de “Ferhat ve Şirin”eseridir. Nizami`den 
etkilenen Nevai eseri yazarken eserdeki 
Nizami`ye mahsus sevgi ve toplum yapısının 
korusa da, Nizami`den farklı olarak olayla-
rın merkezinde Husrev`i değil, Ferhat`ı 
tutmuştur. Hizami`nin “Husrev ve Şirin” 
eserinde Ferhat Çin`de sanat ekolü geçmiş, 
taşlar üzerinde nakışlar yaratmak gücün-
de olan ressam (mühendis) karakterin-
de sunuyor. Nevai ise Ferhat`a tam farklı 
şekilde yaklaşmış onun kaderini hükümdar 
oğlu olarak belirlemiştir. Nizami ise kendi 
ideolojisi dahilinde Ferhat`ı anlatmış, onun 
muhteşemliğini fiziksel ve manevi tamlıkta 

sunmaya çalışmıştır. 

Fakat Nizami Gencevi eserde Ferhat`ın bu 
tarz sunumuna rağmen, konumuna uygun 
olarak kendi kahramanını sevgi ve aşkla ilgili 
olaylar merkezine çekmeye karar veriyor 
ve Ferhat`ın kaderini olaylarla direk bağla-
maya çalışıyor. Bu nedenden dolayı Nizami 
Ferhat`ı tam bir şahsiyet olarak göstermeye 
üstünlük veriyor. Şüphe yok ki, Ferhat`ın 
sanat sırlarına, Öklid`in matamatiksel teori-
sini ve Ptolomey felsefesini bilmesi eserde 
amaçlı bir şekilde belirtilmiş ve Ferhat`ın 
şahsiyet  kavramı ile direkt ilşki kurmuştur.. 
Nizami kendi kahramanını her açıdan insan 
modelinde (“kamil bir palançı olsa da insan” 
düşüncesinde) verdiği için onun aşkı eserde 
sıradan değil, eserdeki içeriği (karakter, olay 
ve konular anlamında)  değişmek gücünde 
görünüyor. O nedenle de Nizami Ferhat`ı 
bir nevi mehdut emekçi insan çermeve-
sinden mıkarak onu kendi ideolojileri ile 
kendi kendine tutuyor ve onun şahsında 
yeni detaylarda sunulmaktadır.

A.Nevai`nin sanatından yeterli kadar 
faydalanmasına, bazı içerik benzerliklerine 
rağmen, Ferhat`a kıyasta farklı yaklaşım-
larını ortaya koymuş, onu sanatkar, taşyo-
nan, ressam yok, hükümdar oğlu karakte-
rinde sunmuştur. O nedenle de Ferhat`ın 
bir hükümdar oğlu olarak sunulmasında 
onun doğması, eğitilmesi, eğitimi, sarayda 
geçen çocukluk yılları vs. olarak sahnele-
rin Nizami Gencevi`nin “Husrev ve Şirin” 
eserinde olmamasına doğal bakmak lazım.

Fakat, her iki eserde iki eserde esas karak-
terler çeşitli detaylarda (hükümdar oğlu ve 
taşyonan) olarak sunsalar da, Ferhat`ların 
ölüm sahnesinde birribine tam olarak uygun 
gelen sahneler dikkatten kaçmıyor. Eserle-
rin her ikisinde Ferhat`a karşı şeytani ölüm 
tedbiri Husrev tarafından hazırlanıyor. Her 
iki eserde komployu kuranlar Şirin`in yalan 
ölüm haberi ile Ferhadı sarsıtıyorlar. Her iki 
komplo kurucularin sözleri gibi yüzleri de 
şeytani tarzda tasvir ediliyor. 

A.Nevai`nin “Yedi Seyyare” eserinde de 
söz mülkünün sultanı saydığı dahi Nizami`-
nin “Yedi Güzel” eserinden etkilendiği göz 
önündedir. Her iki sanatkarın “Hemse” 
silsilrsinin dördüncü sırasında duran bu 
eserlerde olaylar neredeyse aynı konu ve 
fikir çevresinde gelişmektedir.

Bildiğimiz gibi, Nizami Gencevi 1197 
senesinde tamamaladığı “Yedi Güzel” 
eserinde baş kahraman Behram karakte-
riyle adaletli toplum, adaletli ypnetim, yeni 
insan ve yeni fikirlere önem vermiş, sorun-
ları zaman, insan ve toplum konteksinde 
değerlendirmiştir. Bu anlamda eserdeki 
konular Sasani hükümdarı V Behram`ın 
hakimiyeti devri ile kapansa da, eserde  aynı 

tarih şartı olarak yer almış, sorunları devlet, 
toplum, adaletli yönetim, yeni ahlaka ve 
dünyagörüşüne sahip insan vs. çerçevesin-
de açıklık getirmiştir. “Yedi Güzel”de bazı 
farklı detayları düşünmesek (Rastü-Ruşen 
karakteri, Simnar`ın faciası, Fitne karakte-
ri, Behram`ın hakimiyet için savaşması vs. 
) Nizami`nin öne sürdüğü ve çözümüne 
çalıştığı ve adaletli yönetim düşüncesi ile 
A.Nevai`nin aynı içerikli “Yedi Seyyare” 
eserinin fikirleri üstüste düşüyor. Nevai`de 
seyyahların söylediği hikayelerin içeriğin-
de humanizmin, adaletin, hakkın, bilimin, 
maarifin vs. yaygınlaştırılmasını Nizami 
etkisi ile birlikte, geniş anlamda Azerbay-
can intibahının Doğu nüfuz seviyesi tipinde 
kabul etmek doğru olur. Şübhesiz ki, 

Umursamazlığln olduğu bir memlekette, 
Gün geçtikçe zenginleşir şehir de, köy de, 
Bir de hüner gerek, yetenek gerek,
Bilime,  kültüre hep sevgi gerek– 

misralarında yer alan adaletlu toplum ve 
yeni insan düşüncesi ile ilgili Nevai fikir-
lerinin kökünde Nizami fikirleri duruyor. 

E.Nevai, Nizami Gencevi`nin karakterle-
rinden farklı olarak “Yedi Seyyare” eserinde 
kendine has karakterler sisteminde (örneğin 
“Dördüncü Seyyahın Hikayesi” kısmın-
da Mesut ve Cevne) zamanına, yapısın-
da ve mekanına bağlı olmaksızın adaletli 
toplum oluşturmak için adil insan faktö-
rünün önemini vurguluyor:

Teslimdir adil bir şaha bu ülke,
Ellerin başına o salmış gölge.
Her zaman adaletle hükmeden o şah,
Adaletinden alemi etmiştir agah.

A.Nevai  “Yedi Seyyare” eserinde “Yedin-
ci Seyyahın Hikayesi”nde olayları kısmen 
değişmiş ve Nizami`de olan Fitne karakteri-
ni Dilaram`la yer değiştirmiştir. Dilaram da 
Fitne olarak avcılık yeteneğini sradan alışkan-
lık olarak değerlendirdiği için cezalandırıyor. 
Nevai`de Nizami`den farklı olarak öküzün 
basamaklarla yukarı kaldırılması ve şahla 
yüzleşme sahnesi yoktur. Bu nedenden dolayı 
Fitne`nin şah yönelttiği benzer cevabı A.Neva-
i`nin “Yedi Seyyare” eserinde Dilaram karak-
terinde görebiliriz. 

Göründüğü gibi, edebi sonsuzluğa yüksel-
miş Nizami Gencevi sanatının edebi gücü 
ve edebi muhteşemliği asrlarca Doğu`da bu 
sanattan faydalanmak, bu sanatın edebi yolcu-
luğuna katılmak ihtiyacı doğurmuş, sonuç 
itibarı ile Nizami ekolünün üyeleri sayesinde 
Doğu edebiyatı zaman zaman kendinin büyük 
gelişim yolunu devam ettirmiştir. 
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RAMİM SELİM OĞLU MUSAYEV
30 Ağustos 1977 doğumlu. “Yağmur gibi yağan 

kurşun altında Gargar nehrine yöneldik. Nehri geçtik. 
Ketik ormanına girdik.(…) Dağın tepesine ulaşma-
ya az kalmışken, Ermeniler tepeden ateş açtılar. (…) 
Korku her şeye üstün geliyormuş… Kendini kurşundan 
korumak için 13 yaşındaki bir çocuk kadın cesedinin 
altında saklanıyor… O çocuk bendim. Cesetten de 
korkmuyordum… Burada çok ölen, kaybolan oldu. 
Yüzlerce insan da kendine hakim olamıyordu, vadiye yuvar-
lanıyorlardı. Vadiyi kuşun tutmuyordu.”

“… Bizi orada esir aldılar. Dağın eteğinde hepimizi yere uzata-
rak başımızın üstünden ateş etmeye başladılar. Sonra bizi çiftli-
ğe getirdiler. (…) Bize sabah akşam 1 bir kova su 1 kovada çiğ 
patates veriyorlardı.”

“ Çiftlikteyken büyük bir leğen getirdiler. Kimin neyi varsa 
içine koysunlar dediler. Birinin üstünden bir şey çıkarsa,  derhal 
öldürülecektir.Herkes parasını altınını, belgelerini oraya koydu.” 
Burada Milli Ordu kıyafeti giyenleri dışarı çıkarıp kurşuna dizen 
Ermeniler, içeri girerek , bağırmalar, çığlıklar kesilmezse  herkesi 
kurşuna dizeceklerini söylüyorlar. “Bir kız vardı.13-14 yaşların-
da. Kızın adını söylemiyorum. Ermeniler zorla dışarı çıkardılar. 
Babası ne kadar yalvardı, ellerinden alamdı. Kız birazdan geri 
döndü… 13 yaşındaki kıza vahşice tecavü etmişlerdi.”

“Gördüklerimi hiçbir zaman unutamam. Herkesi Allah yarat-
mıştır. Allah’ın yarattığı insansa karşı Ermenilerin yaptıkları 
katliamlara ne ad verebiliriz? Suçumuz neydi bizim? 

“İnsan doğarken nefretle birlikte doğmuyor… Bazen insan 
sevgisini aksi- nefrete çeviriyorlar. Acaba Tanrı kimi suçlu 
sayıyor: Nefret tohumu serpeni mi, nefret edeni mi?”Alyeva 
(age.s.27-28-29)

MÜBARİZ SABİR OĞLU HAMİDOV
6 Ekim 1978 doğumlu. “2-3 gün annemle ormanda kaldık. 

Sonra annemi kaybettim. (…) Ormanda tek başıma gezip dolaşı-
yordum. Bazı yerlerde toplu cesetlere rastlıyordum. Cesetlerin 
bazılarının yüzlerinin derisini soymuşlardı… Bazılarını ise, başını,-
kolunu kesmişlerdi… Memesi kesilmiş kadın cesetleri gördüm… 
Kan izleri,ayakkabı, kol-köse takılmış  baş örtüleri, şapka…” (… ) 
Bir kez karşıma paltoya sarılmış bir çocuk çıktı, açıp baktım. (…) 
dayımın oğlu Elçin’e rastladım. Elçin’in elinde kurumuş ekmek 
vardı. Ekmeği Elçin’in donmuş elinden zorlukla alıp yedim…”

Bakü’de Semaşko hastanesinin morgunda uyandım. Her yanım 
ceset doluydu. Ben de onların arasında uzanmıştım. Uzandı-
ğım demiri tıkırdattım. Bağırdım. Bekçi kapıyı açtı. Sonra beni 
çocuk şubesine götürdüler. (…) Sağ ayağımın parmakları kesil-
di… kararmıştı.”

“… Dirilen çocuk… Mübariz, öldüğünü de , diril-
diğini de kendi  gören gözleriyle görmüş bir insan 
olarak,bu vahşetleri yaşamaya devam ediyor… Size 
soruyorum bu yaşamak mı?” Aliyeva (age.s.44-45)

CEYHUN KAMİL OĞLU ABDÜLOV
12 Nisan 1978 doğumlu. “ Hocalı ateş içindeydi.

(…) Herkes koşuyor, herkes bağırıyor, her yan ceset, 
insanların çoğunun yüzü kan içindeydi. Hiçbir şey 
düşünemiyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun, sadece 

canını kurtarmak istiyorsun.(…) Hiç unutmuyorum bir kadın 
küçük kızını beline sarmıştı. Kendiside yaralanıp yere yığılmıştı. 
(…) Annem beni arayıp bulmuştu. Önce yaralarıma kar koyup 
kanı kesti. Sonra da baş örtüsünü açıp yaralarımı sardı.(…) 
Güllü teyze öleceğini bildiğinden yanında bulunan para torba-
sını (Ermenilerin eline geçmesin düşüncesinden olacak) yaktı. 
Hayatımda ilk kez parayı yanarken görüyordum. Paradan ne 
kadar  siyah duman çıkarmış…(…) Annem ne kadar altın ve 
parası varsa hepsini onlara(Ermenilere) vererek biz dokunma-
maları için yalvardı. Parayı aldılar, bize dokunmadılar. Sizden 
para aldığımızı kimseye söylemeyin dediler.”

Nihayet 28 Mart Askeran’a  getirilen Abdülov ailesi oradan 
Ağdam’a getiriliyorlar ve orada Ermeni esirlerle değiştiriliyor-
lar. Age. s.22-26)

TERANE SEVİNDİK KIZI PAŞAYEVA
31 Aralık 1978 doğumlu.”Çocukları ve kadınları, Abdalgü-

labi köyüne getirdiler. Bize esirlikte çiğ patates, bir de buğday 
veriyorlardı. Beni orada kimse dövmedi. Bir leğen getirdiler. 
Esirlerin altınlarını, paralarını, belgelerini topladılar. Kadınla-
rın kulaklarından küpelerini de çıkarıyorlardı.”

Rüyalarımda hep ormanda yürüdüğümü görüyorum. Uyandı-
ğımda uyku olduğuna seviniyorum.”

“… Bazen adama öyle geliyor ki, “Bu dağların başında bir 
zaman kar vardı, eteğinde babam-annem de vardı” mısraları 
senin için yazılmıştır.”: (Age.s.30-31) Aliyeva.

ARİFE ARİF KIZI AHMEDOVA
15 Ağustos 1978 doğumlu. “… Annemin belinde olduğum 

aklımda. Seviniyordum. (…) Bağırmaya başladım: “Ormana 
insan gelmiş.” Babam sımsıkı ağzımı kapattı. “ (…) Herkesin 
parasını alıyorlardı. Paraları toplayan bir Ermeni kandınıydı,as-
ker elbisesi giymişti. O esirlerden para kesesini alıp içerisin-
den parayı çıkarıp sonra keseyi attı.” (…) Bir de annemin hep 
ağladığını hatırlıyorum. Neden ağladığını anlamıyordum…”

“Kana susamışlar!!! Hocalı katliamı’nı “ormana insan gelmiş” 
mutluluğu ile karşılayan küçücük Arife’den utanın!!!.  (Age.s.33) 
Aliyeva.

HOCALI KATLiAMI VE
 "KURŞUNLAMIŞ ÇOCUKLUK" 2
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SAMET BEHMEN OĞLU ABİŞOV
11 Haziran 1978 doğumlu. “25 Şubat’ta ben Siyah Kaya 

mevzisindeydim. Hocalı çoktan kuşatılmıştı (…) 25 Şubat’ta 
Hocalı ateş içinde yanyordu.”

“Şubat’ın  27’sinde tüm gün ceset topladık. Cesetleri kamyon-
lara dolduruyorduk. Tanıdık cesetler vardı. Şiran dayımın kafası-
nı parçalamışlardı. … Kamil’in kızı donmuştu… Tahir’in ölüsün 
yakmışlardı. .. Sınıf arkadaşımın anne ve babasının cesedi tanın-
maz durumdaydı. Beyinleri dağılmıştı…”

“İnsanlar siz söyleyin, dünyada böyle bir “sanat” var mı? 
Yoksa, o vakit bu “sanat”ı bize öğretenleri neden sorgulamı-
yorsunuz? (Age.s.35) Aliyeva.

RAMİN İBRAHİM OĞLU AZİZOV
22 Mart 1978 doğumlu. “… Nehri geçerken ayakkabılarımı 

su götürdü. Yalınayak kaldım. Ayaklarım donuyordu. Sonra 
hissedemedim. Sabaha karşı ateş başladı. Kurşun yağmur gibi 
yağıyordum. “(…)  Bizi esir aldılar ve Askeran’a götürdüler. 
“Yolda kadınların altınlarını ellerinden aldılar. Bizi Askeran 
köprüsünü üstünde iki saat yüzüstü yatırdılar.” Cezaevine 
koydular ve  cezaevinde kadınlar kızlar vardı. “Bir kızı götür-
mek istediler. Kızın annesi ve ablası üçü birbirine sarıldılar. 
3 Ermeni onları birbirinden ayıramadı. Gidip 2 Ermeni daha 
çağırdılar. 5 Ermeni erkeği birbirine sarılmış anne ve kızlarını 
zorla birbirinden ayırdı. Kızların birini götürdüler… Annesi-
nin kalbi durdu…”

“… Türklerin başını kesmek Ermeniler için –yeni iş- değil-
dir. Tarih boyunca onlar o kadar baş kesmiş ki…” Aliyeva.
(Age.s 69-70)

EMİN RAFAYEL OĞLU MUSAYEV
3 Şubat 1980 doğumlu. “(…) Dağın eteğinden gidiyorduk. 

Oradan Hocalı görünüyordu. Evimizi gördüm. Ermeniler büyük 
kamyonlara eşyalarımızı yüklüyorlardı.” Günlerce yol gittikten 
sonra tuzağa düşürülen halkın üzerine ateş açılıyor ve birçok 
insan ölüyor.  “Bizi bir çiftliğe  getirdiler.Kimin neyi varsa, para, 
altın, belge elinden aldılar. Bize çiğ patates, su verdiler.” (…) 
“Bizimle birlikte bir kız vardı. 13-14 yaşlarında. <onu babasının 
elinden zorla alıp götürdüler… Yaklaşık bir saat sonra getirdi-
ler. Tecavüz etmişlerdi.”

“Biz çiftlikten çıkıp mezarlığın yanından geçerken bir erkek 
cesedi gördüm, başını kesmişlerdi. Kafası yoktu…Boynundan 
aşağı vücut idi.” (Age.s.59-60-61)   

RAMİM KARYAĞDI OĞLU HASANOV
25Temmuz 1981 doğumlu. “ 4-5 gün boyunca ormanda 

öylece dolaştık. (…)  Bizimle olan çocukların çoğu açlıktan, 
soğuktan öldüler. Ölen çocukları ormanda bırakıyorlardı. 
Onların cesetlerini ya ağaç dalları ile kapatıyorlar ya da cesedi 
karın altına koyuyorlardı. Yanımda bir kadına kurşun değdi. 
Sırtında çocuğu vardı. Kadının eşi sırtından açıp çocuğu aldı. 
Kadın orada kaldı. Bir çocuk ağzından vuruldu. Kan fışkırıyor-
du. O da ormanda kaldı.”

Cesetleri ormanda ağaç dalları altında, karın içinde kalan 
çocukların-anaların,yaşlıların sonunda kurda, kuşa yem olduğu-
nu tahmin etmemek mümkün değildir.(B.Dede)

Bu katliamdan kurtulanlar hakkında Aliyeva şunları yazmış:

“Onların hepsi, yaşıyor olmalarının Tanrı’nın mucizesi olduğu-
nu, biliyorlar.” (Age.s.77-78)

TEYMUR SELİM OĞLU MUSAYEVA 
4 Nisan 1981 Hocalı doğumlu. Hocalı’dan köylerine geliyor 

ve  bir müddet evlerinin tüneline saklanıyorlar.Fakat daha 
fazla burada kalamayacaklarını anlarlar ve  gecenin karanlığın-
da soğukta nehri geçiyorlar. İki gün yol alıyorlar, Ermenilerin 
tuzağına düşüyorlar, esir oluyorlar. Musayeva,”Bizi sığır ahırna 
doldurdular. Yemeğe çiğ patates verdiler.” (…) büyük bir leğen 
getirdiler ve neyiniz varsa bunun içine koyun diye emrettiler. 
Üzerinizde bir şey kalırsa, öldürüleceksiniz.” (…) “O leğen üç 
kez dolup boşaldı.”diyor Musayeva. Kafileden eli silah tutanla-
rı ayırıyorlar, diğerlerin Azerbaycan ordusunun kıyafeti giymiş 
Ermeni askerleri ile Ağdam’a doğru gönderiyorlar. Yollarda 
ölenler, ayakları donanlar ve daha başka bin türlü eziyetle yol 
alıyorlar. (Age.s.8,9,10)

ANAR YALÇIN OĞLU ESEDOV
4Eylül 1981 Hocalı doğumlu. “Hocalı alev alev yanıyordu. 

Beklemenin anlamı yoktu. Herkes ormana doğru yollandı. (…) 
Vadide bizi ablukaya aldılar. Erkekleri seçip götürdüler. (…) 
Askeran köprüsünde  bir saat kadar karın üstünde yatırdılar. 
Oradan Askeran cezaevine götürdüler. “ Soğuktan ve açlıktan 
ölsünler diye pencereleri açık tutuyor, çöplükten toplattıkları 
ekmekleri bize veriyorlardı. Hiç kimse yemiyordu. Milli orduda 
görev yapmış olan bir askeri öldürüp bize gözdağı vermek 
için getirip bizim koğuşun önüne koydular. “Başını kesmişler-
di. Geceleri fenerle kadınların yüzüne ışık tutup bakıyorlardı. 
Seçip götürmek isteyince kadınlar gitmiyorlardı. Saçlarından 
tutup sürükleyerek götürüyorlardı.” (Age.s.52-53)

ALİYE EYVAZ KIZI ABİŞOVA
18 Haziran 1981 doğumlu. “(…) Yürüyemiyordum. Orman-

da yol boyunca bir çok giysi,ayakkabı, şapka görüyordum. Bir 
yerde çok sayıda ölü gördüm. Birinin kafasının derisini soymuş-
lardı. Bir bebek vardı. Onun gözlerini çıkarmışlardı. Memesi 
kesilmiş birkaç Kadın cesedi gördüm. Ölüler kurumuştu. O 
kurumuş cesetler aklımdan hiç çıkmıyor.” (…) 3 güm orman-
da yol aldıktan sonra Nahçıvanik yakınlarında donmuşum…

“Ayılınca kendimi bir evde buldum.” Uzun süre Bakü’de 
tedavi gören Abişov, ayaklarının kesileceğini şöyle anlatıyor. 
“Bir defasında doktor iğneyi ayaklarıma batırırken eğer bu 
kez de duyu olmazsa ayaklarını kesmeliyiz, dedi. Duyuyu o 
an hissetsim. Belki de ayaklarımın kesileceği korkusundan”…

Bir genç kız için ayaklarının kesilmesinin ne ifade ettiğini 
düşünebiliyor musunuz? (B.Dede)

“… Donan kızcağızın hafızasında neler kalmış… gözü oyulmuş, 

başı kesilmiş, domuş ölüler…” (Aliyeva)

TACİR MAHAR OĞLU AZİZOV
3 Eylül 1982  doğumlu. “ Dedem Mehyettin geldi ve Ermeni-

lerin Hocalı’ya  girdiğini söyledi Kaçmak gerekir. (…) Bodrum-
dan hızla çıktık. Gargar Nehrini geçtik. Ketik ormanına girdik.”- 
Yukarıda da işaret ettiğim gibi “Ketik ormanı” yöre halkının 
sığınağı olmuş. –
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“Yol boyunca cesetlere rastlıyorduk. Bazı yerlerde ölüler, 
üst üste toplanmıştı. (…) Cesetlerin çoğunun başında belki de 
10-15 kurşun yarası vardı.Bazılarının kafa derisini soymuşlar-
dı.” (Age.s. 57-58)

HAZANGÜL AMİROVA TEVEKKÜL KIZI
25 Eylül 1983 doğumlu. “1992 Şubatının 25’inde gece saat 

on bire yakın evden çıktık. (…) Babam bizi nehirden geçirdi. 
Ormana girdik. … Gece ormanda kaldık. Sabah açıldı. Ermeni-
ler bizimkileri kırdı. Her tarafta ceset vardı. (…) Ermeniler bizi 
yakaladılar. Bir köye getirdiler. Babamı tüfekle öldürmek istiyor-
lardı. Ermeni çetesinin ayağına sarılıp yalvarıyordum.Annem 
öldü, ablam öldü bari babamı öldürmeyin. Beni ittiler. Babamı 
vurmadılar. Sonra onu demir telle ağaca bağladılar. “Karabağ 
Ermenistan toprağıdır!” demesini istediler.Babam demedi. 
Ayaklarına benzi döküp yaktılar. (…) Bir kez daha “Karabağ 
Ermenistan toprağıdır! de bırakalım git, yavrularında yanında 
kalsın” dediler.  Babam yine demedi. Bu kez onun boğazından 
aşağıya benzi döktüler. Yaktılar babamı…”

“Haykırıyordum… Babama yardım etmek istiyordum.(…) 
Orada çok ceset vardı… Boyunlarına tel bağlayıp yerde sürük-
lüyorlardı.. İnsan azabından zevk alıp gülüyorlardı.”

“Bir masalda şöyle der: Geçmiş hep insanı yiyor. Ama geçmi-
şi hatılamadan yarına gitmek de olmuyor.Hazangül’ü yaşatan 
ise anılar değil, umuttu. Mahvolmuş arzuların yeşillenmesine 
olan umut…” Aliyeva

SONUÇ
Aslı Halil kızı Aliyeva’nın hazırladığı ve Türk Ocakları 

Derneği Bursa Şubesi,Şubat 2016 tarihinde yayınlanan 

“KURŞUNLANMIŞ ÇOCUKLUK” eserinden özetlediğim 
Ermenilerin Hocalı Katliamı (26 Şubat 1992) ‘nın 29. yıl dönümü 
nedeniyle hazırladığım bu yazıda Ermenilerin yapmış oldukları 
“mezalimi, işkenceleri” hatırlatmak istedim.

Araştırmacı-Yazar Hayrettin İvgin, hazırlamış olduğu “Tarihi 
Şiir ve Ağıtlarda Ermeni Katliamı () eserinde (s. 107-109) 30 
çeşit Ermeni katliam ve işkence tespit etmiş bulunuyor. Bu 
işkence çeşitlerinin hepsinin Hocalı Katliamı’nda da fazlasıyla 
kullanıldığını görüyoruz.[1]

Halil Kızı Alyeva’nın  eserinde tespit ettiği bu katliamın 
bilançosunu buraya alıyoruz. Okuyucularımızın dikkatine 
sunmayı uygun bulduk.

“Katliamın gerçekleştiği tarihlere 10 bin nüfuslu Hocalı’da 3 
bin civarı Azerbaycan Türk’ü bulunmaktaydı. Ermeni kuvvetleri 
–ben çeteleri diyorum- 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede, 
bölgedeki Sovyetlerin 366. Mekanize Alayının da desteği ile 
Hocalı kasabasında 63 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı 
olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti. 8 aile tamamen yok edildi. 
23 çocuk annesiz-babasız kaldı. 130 çocuk ya annesini ya da 
babasını kaybetti. 150 kişinin şu an nerede olduğu bilinmiyor. 
487 kişi engelli kaldı ve 1275 kişi esir düştü. Cesetler üzerinde 
yapılan incelemelerde cesetlerin yakılmış olduğu, insanların 
gözlerinin oyulduğu, başı, kulağı, burnunun kesildiği, derileri-
nin yüzüldüğü tespit edildi. Hamile kadınlar ve çocukların da 
bu vahşete maruz kaldığı belirlendi.

Hocalı’daki hareket stratejik bir amacının olmasının dışında 
aynı zamanda bir öç alma eylemiydi.” (Age.s .6-7)

1() Hayrettin İvgin, Tarihi Şiir ve Ağıtlarda Ermeni Katliamı, Kültür Ajansı Yayınları: 
270. mayıs 2015, Ankara. 

Şanlı Malazgirt Zaferi’nin 950.Yıl Dönümü dolayısıyla Türk 
Ocakları Derneği Bursa Şubemizin katkılarıyla hazırlanan; Malaz-
girt Ovasında / Mehter’in Şiiri Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’na 

Ezgisi de BUÜ Öğreti Üyesi ve TÜDAM başkanı Doç.Dr. Erdem 
ÖZDEMİR’e ait. İlgilenen okurlarımız https://www.youtube.com/
watch?v=Y65NspwN5kg adresinden ulaşabilirler. 

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 950. YILINDA YENİ BİR KLİP İLE SOSYAL MEDYADA YER ALDIK
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Eğitim Enstitüsünde aradığımı 
bulamamıştım. Okul, lise seviye-
sinden biraz yüksekçe eğitim 
veriyordu. Öğretmenlerimiz 
fakültelerinde tuttukları notla-
rı, özetleyerek dikte ettiriyorlar-
dı. Dokuz yıl sonra, kazandığım 
imtihanın neticesinde, Samsun 
Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler 
bölümü Yurttaşlık Eğitimi öğret-
menliğine tayin edilmiştim. Burada öğret-
menlik yaparken, bu okullar için ders kitapla-
rının hala hazırlanmamış olduğunu gördüm.

Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirmiş olduğum için, Yurttaş-
lık Eğitimi kitabını, bize verilen müfredata 
göre hazırlamak istedim. Ancak, bir yükse-
kokul, bir fakülte diplomama rağmen çok 
uzak olan bir kasaba ortaokuluna sürgün 
edildiğimden, bu çalışmam yarım kaldı.

Bursa Eğitim Enstitüsünde bir yılımız 
geçmişti. Perşembe Öğretmen okulunu 
bitiren aziz arkadaşım Alaaddin Korkmaz’ın 
gelmesiyle okulda ve Bursa’da çok şey değişti.

Fakülte mezuniyeti sonrasında, Perşembe 
Öğretmen Okulunda çalışmaya başlayan, 

bilahare akademik hayata atılan 
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın 
tedrisatından geçmiş olan Alaad-
din Korkmaz, Bursa Eğitim Ensti-
tüsüne, Bursa’ya heyecan getir-
di, bilgi getirdi, dini ve milli şuur 
getirdi.

Bursa Türk Ocağı’nın Ocak-şu-
bat-mart 2021 tarihli 148.sayfa-
sında “Başkanımız Alaaddin 

Korkmaz’a Veda” başlıklı bir yazı kaleme 
alan muhterem arkadaşım Faruk Yücer, 
Bursa’dan geçen bu alperenin çalışmaları-
nı özetleyerek anlatmıştır. 

Bu yazıda, benim dikkatimi çeken ve çok 
doğru bir tespit olan husus şudur;

“O, bizim için birkaç dersini Eylül’e bırak-
mış gelmiş, bize rehber oluyordu”.  Bu herke-
sin yapamayacağı bir özveri, herkese nasip 
olmayacak bir diğerkâmlıktır. 

O senelerde eğitim enstitüleri iki aşama-
lı imtihanla öğrenci alırlardı. Mayıs ayında, 
belirli vilayetlerde, bugünkü üniversite 
imtihanlarında uygulanan test benzeri bir 
test yapılırdı. Bu ilk imtihanda öğrenciler, 
hangi eğitim enstitüsünde okuyacaklarını 

da belirlerlerdi. Okulda ikinci bir imtihana 
tabii tutulurlardı.

Alaaddin Korkmaz çok zeki birisi idi. 
Daha sonraki yıllarda, Orta Doğu Amme 
Enstitüsünü de bitirmiştir. Mezun olması 
gerekirken, çok iyi olduğu birkaç dersi, yeni 
kaydolacak öğrencilere öncülük yapmak için 
ikmale bırakması, çok büyük bir fedakârlık-
tır. Zira eğitim enstitüsü öğrencileri zengin 
aile çocukları değildirler. Herkes bir an önce, 
okulunu bitirip hayata atılmanın, ailesi-
ne daha fazla yük olmamanın, kendisin-
den küçük kardeşleri varsa onlara ve genel 
olarak ailesine yardım etmenin hesabını 
yapmaktadırlar. Kaldı ki, o yıllarda, çok sık 
kadro değiştiği için yeni gelen öğretmenle-
rin matematik, fizik, kimya gibi doğruluğu 
veya yanlışlığı herkesçe tespit edilebilecek 
nitelikte olmayan, kompozisyon ve bölümün 
diğer derslerinden geçebilme garantisi de 
yoktur. O zaman illerde İdare Mahkemeleri 
olmadığı için, haksızlığa uğrayanlar ancak 
Danıştay’a gidebiliyorlardı. İş yükü sebebiy-
le sene kayıpları da yaşanabilirdi. Alaaddin 
bütün bu olumsuzluklara rağmen, sene 
kaybını göze alarak, yeni gelen öğrencilere 
önderlik yapmak istemiştir, yapmıştır da.

BURSA’DAN BİR ALPEREN GEÇTİ
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Ben, bir öğrencinin bir okulu ve şehri 

nasıl değiştirebileceğini bu aziz arkadaşı-
mın şahsında yaşadım. Onun gelmesiyle, 
Bursa Eğitim Enstitüsündeki fikri faaliyet-
ler hız kazandı. Önce; okulun duvar gazete-
sinde, sonra Bursa’da Zaman dergisinde 
yazdı. Yahya Kemal, Necip Fazıl, Peyami 
Safa, İsmail Gaspıralı onun yazıları ile ruh 
buldular. Şahsen ben, Tarihi Maddecileğe 
Reddiyeyi, ilk O’ndan öğrendim. Hilmi Ziya 
Ülken’i, Sadri Maksudi Arsal’ı da onun tavsi-
yesiyle okudum. Cengiz Dağcı’yı, Cengiz 
Aytmatov’u, Şehriyar’ı, İsa Yusuf Alpte-
kin’i O’nun sayesinde öğrendim. Alaaddin 
Korkmaz, Bursa Eğitim Enstitüsünde ve 
Bursa’da ülkücü faaliyetlerde bulunurken, 
karşıt görüşlü öğrenciler de boş durmuyor-
lardı. Hatta kendilerini destekleyen “Abi” 
diyebildikleri öğretmenleri de vardı. Bunlar 
da Nazım Hikmet, Sabahattin Ali gibileri 
ön plana çıkararak, çalışmalara başladılar. 
Böylece, Bursa Eğitim Enstitüsünün entelek-
tüel seviyesi de yükseldi.

Alaaddin Korkmaz’ın çalışmaları sadece 
fikri seviyede kalmadı. Yandaki fotoğrafta 
masanın duvar tarafında oturanların, sağdan 
üçüncüsü olan Alaaddin Korkmaz, masanın 
önünde oturanların ilki olan benimle ve 
diğer arkadaşlarımızla, ütü salonu olarak 
kullanılan yeri mescit haline getirmek için 
okul idaresinden izin istedik. Okul idaresi;

-Solcular sizi bu daracık odada, kapana 
kıstırırlar, kötülük yaparlar, dediğinde, 
matematik öğretmenimiz rahmetli İhsan 
Beyrelli, peygamber efendimizin dedesi 
Abdülmuttalip’in Ebrehe’nin;

- Ben Kâbe’yi yıkmaya geldim, sen devele-
rinin derdindesin, demesi üzerine;

-Ben develerimi istiyorum, Kâbe’nin sahibi 
vardır. O’nu O korur, cevabına benzer bir 
cevap verdi;

- Bu gençler sahipsiz değildir. Onların 
koruyucusu vardır, diyerek mescide kavuş-
mamıza vesile olmuştur. Allah (c.c.) bu ameli-
ni şefaatçisi eylesin. Alaaddin Korkmaz’dan 
sonra Efendi Barutçu, Hayrettin Gökçe ve 
diğer arkadaşlar bayrağı dalgalandırmaya 
devam ettiler. 

Alaaddin Korkmaz’ın çok az kişinin bildiği 
özelliklerinden de bahsetmemezlik olmaz.

Ağabey’i Selahattin Korkmaz, Samsun 
Lâdik Akpınar Öğretmen Okulunda, benden 
üç sınıf önde idi. Çok güzel keman çalardı. 
Alaaddin’in de müzik kulağı çok iyi idi. Çok 
güzel keman çalardı. Bizim öğrenci olduğu-
muz o senelerde İstanbul Radyosunda fasıl 
programı vardı. 30 dakika devam ederdi. Bir 
sene o programın müptelası olduk. Henüz 
öğrenci olayları başlamamıştı. Bu sebeple 
rahattık. 18-19 yaşlarında bir delikanlının 
ne kadar bilgili olduğunu gördüm. Kemani 
Salih Efendi’nin, Hüzzam eseri;

“Mahzun gönül heyhat, şad olacak mı 
sanıyorsun?”

Şevki beyin Uşşak bestesi;

“Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş 
bağrına”,

Hafız Post’un Rast klasiği;

“Gelse o şuh meclise”,

Yesari Asım Arsoy’un şaheseri;

“Fariğ olmam meşreb-i rindaneden”

Aşık Veysel’in sözlerini yazdığı Seyfettin 
Sığmaz’ın şarkısı;

“ Kendim gurbet elde gönlüm sılada”, 
özellikle sevdiği bestelerdi.

Ben Amasyalıyım, ama iki taraftan da 
mübadil olan dede ve nenelerin torunuyum. 
Bu sebeple Rumeli Türküleri içimde hap 
yaradır. Alaaddin Giresun Espiye’li olması-
na rağmen, bütün dış Türklerin türkülerini 
de çok severdi.

Baş tacı eser; “Çırpınırdın Karadeniz” idi.

“Çıkayım, geleyim Urumeli’ne”

“İhtiyatlar silah çatmış yolun üstüne”,

“ Yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı” 
eserlerini en az benim kadar duygulanarak 
söyler, birbirimize eşlik ederdik.

Azeri türküleri ve Kerkük Hoyratları, 
Kırım müziği de ilgi alanına giderdi. Bizim 
olan, bizden olan herkesi ve her nesneyi 
çok severdi.

Cengiz Han’a atfedilen bir söz vardır;

“Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir 
komutanı, bir komutan bir orduyu kurtarır”.

Alaaddin Korkmaz bütünüyle bu söze göre 
yaşamış bir insandı. Allah (c.c.) mekânını 
cennet etsin

 14.09.202
Nadir Ülker

Gençlik Kollarımız 5 Eylül Pazar günü şube yöneticimiz 
emekli öğretmen Hamit Saraç’ın önderliğinde doğa yürüyü-
şü gerçekleştirdi. Sabah saat 8.30’da Temenyeri parkında 
buluşup yürüyüşe başlayan ekip, yürüyüş güzergahının 
sonunda gençlik 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.

GENÇLİK KOLUMUZLA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
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Virüs salgınından dolayı yaklaşık iki yıldır bir araya gelemeyen 
Türk Ocaklılar 22 Temmuz 2021 Perşembe günü saat: 14.00 de 
Bursa Türk Ocağı’nın Setbaşı’ndaki hizmet binasında bir araya 
gelerek tedbirli ve temkinli olarak bayramlaştılar.

Yönetim Kurulundan Necla TERZİOĞLU , Nadir ÜLKER ve 
Hamit SARAÇ’ın ev sahipliği yaptığı törende Öğrencilerimiz ve 
Et Döner ustamız Ünsal beyin emekleri ile pişirilen Özbek pilavı 
ve ayran ikramında bulunuldu.

Üyelerden Şükrü Gökçek ve İbrahim Hançer “ağabey “konumun-
daki büyükler; Bahadır Şanlı, Sadri Özaslan, Mustafa Terzioğlu,-
Yusuf Terzioğlu, M. Ali Kabal ile oğulları Kürşad ve Serhat ve 
Denetleme Kurulu Başkanımız Hasan Nazlı bey de misafirlerimiz 
arasında idiler.Bölüm, bölüm katılım olduğu için bütün arkadaş-
ların isimlerini belirtemiyor onlardan özür diliyoruz.

Gençlik Kolu Başkanı Ziraat Mühendisi Osman Yaşar Uslu, İlahi-
yat Fakültesi Doktora öğrencisi Burak Küçük ve Ankara Hukuk 
Fakültesi mezunu Yüksek Lisans öğrencimiz Hilal Bıçak ve kardeşi 
de katılımcılara hizmette ön saflarda idiler.

Bünyan Bulut, Feziha Özen, ve Güleser Çelik de Hanımlar koluna 
ait katılımcılar idi.

Türk Cumhuriyetlerinden Çolpan, Luiza ve Nesrin kızlarımız 
da bayramlaşma törenine renk kattılar.

Yerel basından Mustafa (Arap Mustafa) ve Neriman Keskin de 
törenimize katılım sağlayarak Yönetim Kuruluna teşekkürlerini 
belirttiler.

Koronavirüs sebebiyle sıkışıklığa meydan vermeden aralıklarla 
gelen misafirler memnuniyetlerini belirterek saat: 16.00 da vedala-
şarak salondan ayrıldılar.

 BURSA TÜRK OCAĞINDA BAYRAMLAŞMA
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Anadolu’nun Fethi ve Türkleştirilmesini ölmez kılan Malaz-
girt Zaferi’nin 950. Yıl dönümünde Türk Ocakları Bursa 
Şubesi Başkanımız Prof. Dr. Selçuk KIRLI’ nın maddi destek-
leriyle IHLAMUR yayınlarına 500 adet bastırılan Niyazi Yıldı-
rım Gençosmanoğlu’nun MALAZGİRT ZAFERİ adlı kitabı  
2021-2022 Eğitim / Öğretim yılı başında Bursa Sosyal Bilim-

ler Lisesi’nin 300, Bursa Irak Türkmenleri Derneğinin 140 
öğrencisine armağan edilmiştir.

Armağan kitaplarımız Türk Ocakları Bursa Şubesinde 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit SARAÇ tarafından Dernek 
ve Okul yetkilileri İsam Abdülkadir ve Uğur Güçlü beylere 
başarılar dileğiyle takdim edilmiştir. 

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 950.YIL 
DÖNÜMÜNDE ÖĞRENCİLERE KİTAP DAĞITILDI
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Edebiyatımızın büyük şahsiyetlerinden 
biri olan Abdülhak Şinasi Hisar’ın ölümü de 
böyle olmuştur. Tıpkı bir Avrupalı muharrir 
gibi, hayatı boyunca, notlar almış, kitaplarına 
malzeme hazırlamış ve bu notlardan pek azını 
kitap haline getirerek yayınlamıştır. Abdülhak 
Şinasi’nin ölümünden sonra evrakı, kardeşi 
Selim Nüzhet Gerçek’in evrakıyla beraber 
çuvallara doldurularak Sahaflar Çarşısında 
satılmıştır. Bunlardan yedi çuvalı bir tesadüf 
eseri olarak ben satın aldım. Çuvallardan 
hakikaten pek çok lüzumsuz şey çıktı. Ama 
karmakarışık bir halde çuvallara doldurulan 
bu evrak arasında- Abdülhak Şinasi Hisar’ın 
ufak ufak, avuç içi kadar kâğıtlara yazıl-
mış notları, öylesine darmadağınık olmuş 
bir halde perişanlığa mahkûm edilmişti ki 
manzara yürekleri sızlatıcı idi. 

Bu binlerce kâğıt parçasının üzerinde 
Abdülhak Şinasi’nin neşretmediği şiirle-
ri, bütün seyahatlerinde tuttuğu notlar, dil 
meselelerimiz, edebiyatımız, Türkçülük ve 
milliyetçilik üzerine düşünceleri, tarihimize 
ve kültürümüze dair notları, kendi devrin-
de ve daha önce yaşamış şair ve ediplerimiz 
hakkındaki mütalâaları, hâtıraları yazılıdır. 
Edebiyat tarihçilerimiz bunları görmeden 
Abdülhak Şinasi Hisar’ın gerçek şahsiyeti-
ni ortaya koyamazlar.

Aylardır, zaman zaman toz toprak içinde 
kalarak, bu perişan kâğıt parçalarını topla-
maya, aynı mevzuda olanları bir araya getir-
meye çalışıyorum. Eski harflerle tutulmuş ve 
ince uçlu bir kalemle ufacık ufacık yazılmış 
olan bu notları sökebilmek için pertavsızlar-
la büyüterek okuyabiliyorum. Ama ne yazık 
ki hiç biri tamam olmuyor. Aylar kâfi değil, 
belki senelerce uğraşmak lâzım gelecek. 

Ama edebiyatımızın büyük adamı ve benim 
şahsi dostum olan Abdülhak Şinasi için, onun 
Türk okuyucusuna sunamadığı eserlerini 
parça parça bile olsa ölümünden kurtarmak 

için bu gayreti esirgeyecek değilim. Bunu 
yapmayı Türk edebiyatına ve kültürüne bir 
hizmet sayıyorum.

Maddî değeri olmayan bu kâğıtların Abdül-
hak Şinasi’nin gerçek şahsiyetini ortaya 
çıkarmak bakımından büyük değeri vardır. 

Türk okuyucusuna ilk defa olarak Abdül-
hak Şinasi’nin, geçen ay vefat eden Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver hakkındaki hâtıralarını, 
birkaç sayfası eksik olarak takdim ediyorum. 
Abdülhak Şinasi her halde Ahmet Haşim ve 
Yahya Kemal için yaptığı gibi Hamdullah 
Suphi Tanrıöver için de bir kitap yazma-
yı düşünüyordu. Dağınık notlar Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver’in şahsiyetiyle beraber 
kurucusu olduğu Türk Ocakları hakkında 
da çeşitli notlarla doludur. Şimdilik yalnız 
Hamdullah Suphi için yazdıklarını okuya-
caksınız. Bu satırlar hem Abdülhak Şinasi’yi, 
hem de edebiyatımızda değerli bir yeri olan 
Hamdullah Suphi’yi ölümden biraz olsun 
kurtardığı için ehemmiyetlidir. Ne yazık ki 
20 küçük sayfadan ibaret kâğıtların ilk üç 
sayfası eksiktir. Onun için bulduğum yerden 
başlıyorum:

… Mektebin sınıfları üç bahçeye taksim 
edilmişti. Her birinde ancak birkaç sınıfın 
talebesi birleşip tanışırlar, diğerleriyle ihtilât 
edemezlerdi. Bizden birkaç yaş büyük olan 
Hamdullah Suphi büyüklerin bahçesin-
dendi. Fakat Müfit Ratip, Ahmet Samim, 
Emin Beliğ, Ahmet Haşim, İzzet Melih, ben 
ve şair birkaç arkadaşın edebiyatla iştigal 
ettiğimizi duymuş. Bize haber gönderdi 
ve bir gün teneffüs saatinde tanışmak için 
bahçemize geldi. 

O zamanlar ekseri talebenin giydikleri de 
mektebin sefalet renklerine ve manzarala-
rına uygundu. Hamdullah Suphi’nin giyini-
şi ise itinalıydı. Sesi samimiyetten ziyade 
resmiyet hissi veren bir sesti. Teşrifatla, 
tekellüfperestane bir tarzda konuşuyordu. 
Bize edebiyattan, Namık Kemal’den, âtiden 
bahsetti. Hamdullah Suphi’de vatan âşıkı 
ve şairi Namık Kemal’in tesiri çok olmuş-
tur. Gerçi kendisini tecrübesi çoğalmış bir 
ağabey telâkki ediyor, fakat bize itibarla 
hitap ediyordu. Ruhumuzda bir nüfuz kazan-
mak isteyen üstat veya arkadaş en evvel 
bize inandığını göstermelidir. Onun öyle 
zengin bir kalbi olmalıdır ki, bize muhab-
bet ve emniyetini bezl ettiğini görebilelim.

Hamdullah Suphi, hakkımızdaki muhab-
betli sözleriyle nezdimizde kendi otoritesini 
de tesis ediyordu. Biz de kendimize verilen 
bu ehemmiyetten memnun oluyorduk.

Birbirimizden tekrar görüşmek temenni-
siyle ayrıldık. Onunla ilk görüşmemizin bu 
tarzını âdet edindiğini ve tanışmak istediği 
başkaları için de tatbik ettiğini gördüm ve 
onunla görüştüğüm gün bana yaptığı tesiri 
sonra birçok gençlere de yapmış olduğunu 
müşahede ettim. Binaenaleyh bu ilk hissim 
sonraki gördüklerimle teeyyüd etmiştir: O, 
gençlere muvaffak olma ümidini ve hürme-
te, muhabbete ve hayata doğru çevrilmek 
cesaretini bahşeden, nazarlarımızın hududu-
nu tevsi ve kalbimizin hararetini tezyid eden, 
sözleriyle başarımızı daha yüksek tutturan, 
hulâsa, asil bir musiki tesiri yapan yüksek 
insanların soyundandır.

Böylece tanıştığımız Hamdullah Suphi bizi 
o tatil mevsiminde Küçükçamlıca tepesinde 
pederinden kalan korudaki köşkte bir öğle 
yemeğine davet etti. Ve o gün ilk defa onun 
hulyalarını açan manzaraları, fikirlerinin 
köklerini salmış olabileceği yerleri gördük. 
Bütün bu güzel ve büyük koru, buradaki 
ahşap ve şimdi harap köşk, izmihlâl eden 
bir eski zaman debdebesine, gönüllerde 
baki kalan ve hâtırlarda yaşayan bir asalet 
ananesine delildi. Eski zaman çehrelerinin 
mübarek ve yüksek manalarını taşıyan bir 
sis gibi manidar yerlerdi. Buralarda yaşayan 
ecdat geniş odalar, sofalar ve mufassal teşri-
fat içinde kendi ruhlarının vakarını korumuş 
olacaktı. Şahsın kendi kendisine verdiği 
bu paye, bu asalet hissi, bu ecdattan ve 
bu yerlerden arkadaşımızın ruhuna sinmiş 
olmalı ve fikirlerinin köklerini bu yerler 
beslemiş olmalıydı.

Hamdullah’ın babası Suphi Paşa ve büyük 
babası Sami Paşadan evvelki ecdadı da 
Edirnekapısı’ndaki Nakşibendî tekkesinin 
bütün cemaat işleriyle uğraşan şeyhleri, 
aynı zamanda mevrus mutasarrıfları idiler.

Sınıfımız değişince biz de artık büyüklerin, 
Hamdullah Suphi’nin bahçesine gelmiştik. 
Ders aralarında buluşuyor, yeni dostumu-
zun seslerini dinliyorduk. Onun biri kalbi-
ne, lâtifesine ve evine ait hususi, ve diğeri 
telkinine, işlerine ve yabancılara ait resmî 
iki sesi vardır. Yahut sesi bu iki makamdan 
birine tabi olur…

Burada notlardan bir sayfa kaybolmuştur. 
6. sayfadan 8. sayfaya atlıyor:

… zıt olan şöhretleri vardı. Evvelâ hiçbir 
fen için hususî bir temayülü olmadığı, hattâ 
fenden uzaklaşan bir zihniyeti olduğu halde, 
bir fen adamı olarak telâkki ediliyordu. Bu 
şöhretinin hikmeti şudur ki, Hamdullah 
Suphi ta mektep zamanından beri bütün 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER
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bildiğini çok iyi ve katiyle bilir ve söyler. 
Kafası mütemadiyen madalyonlar darbeden 
bir makine gibi muntazam cümleler hazır-
lar. Sözleri hep yazılmış cümleler halinde-
dir. Bunun içindir ki, bugün de yazmaktan 
ziyade söyleyerek yazdırmayı kolay buluyor. 
İşte içimizden kimse bildiğini böyle söyle-
yemez ve bundan dolayı onun çok bilmiş-
liğine ve fennine hükmederlerdi.

Sonra manzumeler yazdığı ve bahçe 
zamanlarında bazen bir cezbe halinde 
yüksek sesle şiir okuyarak gezindiği için, 
kendisine şair diyorlardı. Biz daha ziyade 
Edebiyat-ı Cedide üstatlarının tesiri altında 
idik. İzzet Melih “Tezad”ının ilk şekli olan 
ve benim o zaman daha ziyade beğendi-
ğim “Maziye Rağmen” hikâyesini büyük 
bir hürmetle Halid Ziya Bey’e (Uşaklıgil) 
ithaf ediyordu. Cenap Şahabettin Bey’in 
şiirleri bende bir sihir tesiri yapıyor, kendi 
kendime ve başka…

Notların 9, 10 ve 11. sayfaları kaybol-
muştur. 12. sayfaya atlıyor: 

…Gizlice gönderiliyordu. Bu manzume-
lerin Hamdullah Suphi’nin olduğu anlaşıl-
ması kendisi için şüphesiz büyük tehlikeleri 
mucip olacaktı. O, şiirlerini bastırmaktansa 
bu tehlikelere katlanmayı tercih ediyordu. 

Fakat o vakitlerde emsali bizde mevcut ve 
malum olsa, ona şairden ziyade hatip denil-
mesi muvafık olacaktı. Zira en çok sevdiği 
şey talakat tecrübeleri yapmaktı. O zaman-
ki hükümet din istibdadını da lora ettiği ve 
millete kendi serbestisini bile kaybetmiş bir 
din talim ve bunu hayatta zorla tatbik ettiği 
cihetle, hislerde dine karşı bir aksülamel hâsıl 
olmuştu. Hamdullah da mantık ihtiyacını ve 
talâkatını dinin teâkkilerini tenkit ve redde 
hasreder ve mutaassıplarla münakaşa ederdi. 
Akaid-i diniye muallimi ve bilâhara İttihat 
ve Terakki’nin Franmason olduğu rivayet 
edilen Şeyhulislâm Musa Kâzım Efendiyle 
ders saatlerini din hakkında münakaşa işe 
geçirdikleri olurdu. İşte bunlar Hamdullah 
Suphi’nin ilk hitabeleridir.

Sonradan estetik muallimi olunca güzelli-
ği düsturlara rapt ve talim eden Hamdullah 
Suphi o zamanlarda güzelliğin âşıkı ve sanat 
için sanat taraftarlığı tarzında Güzellik için 
güzellik taraftarı olduğunu da göstermişti.

Rus-Japon muharebesi esnasında bütün 
arkadaşlarımız Ruslar’ın tarihî düşmanlı-
ğını ve vatanımıza ne muzır olmuş olduk-
larını bilerek Japonlar’ın muzafferiyetleri-
ni alkışlarken içimizden yalnız o, kalbinde 
beslediği güzellik muhabbetiyle “Güzel-
lik namına” bir fikir serdetmek ve bir söz 
söylemek cesaretinde bulunmuş: “Çirkin bir 
ırkla güzel bir ırk çarpışıyor. Ben dünyada 
çirkinliğin tarafını iltizam edemem. Güzel-

liğin tarafını iltizam ederim.” demiş ve bu 
sözü bize cidden garip görünmüştü.

Aradan birçok seneler geçti. Bir gün 
mühim bir payıtaht’a sefirimiz olarak gayet 
çirkin bir zat tayin edilmişti. Siması bilakis 
ince, munis ve kendisi zarif, sevimli bir genç 
de katip olarak ona refakat edecekti. Senele-
re rağmen değişmemiş olan Hamdullah 
birdenbire ta o eski sözünü hatırlatan bir 
cümle ile bu kâtibe: “Sizin sefirle birlikte 
gideceğinize çok memnun oldum. O yalnız 
gitseydi Türk ırkının pek çirkin bir mümessili 
olacaktı. Siz onun yanında ırkımız hakkında 
fikirleri tenvir etmeye yarayacaksınız.” dedi.

Hamdullah Suphi mektepten çıktıktan 
sonra ve Meşrutiyet’ten bir sene kadar evvel 
büyük bir hastalık geçirmiş, pek sarsılmış bir 
halde kaldığından yorgunluğun, zafiyetin ve 
miracî bir kabiliyetin neticesi olarak kuvvet-
li bir nevrasteniye tutmuş. Sakal bırakmış. 
Bazen bildiği bir yerden bildiği diğer bir yere 
gitmek istediği zaman alacağı istikameti 
şaşırır ve bu acrine şaşarmış. Ailesi onun 
yalnız sokağa çıkmasına mani olurlarmış. 
Bunları Paris’ten avdetimde sair bazı tafsi-
lat işe Refik Halid Bey’den duymuştum. [1]

Hamdullah Suphi’ninki kadar kalaba-
lık bir muhitte yevmî temas ile yorulan 
asabın bazen böyle isyan etmemesi imkân-
sız değil midir? O, icraat ihtiyacını tevarüs 
etmiş olduğu ecdadından bazen manevî bir 
inzivaya çekilmek ihtiyacını da tevarüs etmiş 
olmalıdır. Öyle ki ömrünün uzun sây senele-
ri arasında, belki böyle asabî bir yorgunluk 
neticesinde, büyük bir sükût, uzun bir tahay-
yül ve tam bir vahdet fasılası ile geçirilecek 
devrelerin belirmesi tabii ve mukadderdir. 
Bunu anlamak için bu ruhtaki aksâ kuvvet-
lerin tezadını kabul etmelidir. 

Meşrutiyet’in ilânından sonra tekrar 
buluştuğumuz zamanlar Hamdullah Suphi, 
muhitinde iyi bir tesir yapmaya pek ziyade 
itina eden bir gençti. Daima hitabet cümle-
lerine dönen sözleri ve resmî bir ahenkteki 
sesi yabancılara daha ziyade musanna gibi 
geliyordu. Konuşmasında merasimperestti. 
Giyinişinde gayet dikkatli ve titizdi. Çamlıca 
tepesindeki güzel koru satılmıştı. Horbor’da 
pederinden kalma ve artık bahçıvansız ve 
bakımsız bir bahçe ortasında büyük, kagir 
ve eskimiş bir konakta oturuyordu. Gidip 
iki üç saat Beyoğlu’nda gezinmek kararıy-
la buluştuğumuz günler sokağa çıkıncaya 
kadar akla karayı seçerdik. Ve bu tabirin 
hikmetini o zaman anlamıştım. Hamdullah 
Suphi bir aynanın karşısına geçer ve daha o 
zamandan ağarmaya başlayan saçlarını bir 
cımbızla kopararak beyaz kılları tahammüle 

(1) Abdülhak Şinasi Hisar’ın notlarında “sakal bırakmış” 
cümlesiyle başlayıp devam eden cümlelerin üzeri, parag-
rafın sonuna kadar, bir kalemle çizilmiştir. Ş.R.

şayan gördüğü bir miktarda tenzil etmeden 
sokağa çıkmaya bir türlü razı olmazdı. [2] 
Marmara’ya bakan çamlardan akşamın 
koyulaşan maviliği gözlerimize bir davet, 
bir serzeniş gibi görünürdü. Biz ümit ettiği-
miz tesadüfleri belki şu esnada kaçırmak-
ta olduğumuzu düşünür, sabırsızlanırdık. 
Arkadaşımız iki saat sürecek bu seyrana 
ancak iki saatte hazırlanırdı. Bir heykeltıra-
şın yaptığı bir heykele vereceği itinayı yahut 
kendisinin hazırladığı bir nutkuna sarfede-
ceği emeği üşenmez, yorulmaz, usanmaz bir 
sây ile kendi kıyafeti için sarfederdi. 

O zamanki matbuat hürriyete kavuşunca, 
gazetecilik etmeye ve muharrirlik hayatına 
başlamıştı. Abdullah Zühtü Bey’in neşrettiği 
ve bir aralık edebi baş makalelerini Cenap 
Şahabettin Bey’in yazdığı (Yeni Gazete) 
de bir müddet her gün bir mizahi yazısı 
intişar etti. 

Nutkunun cümlelerini tanzim etmemiş ve 
yüzünün çizgilerini yabancılara karşı birer 
müdafaa hattı gibi kapayarak haricin ciddi-
yeti karşısında bir cephe almaya mecbur 
olmamış olduğu zamanlarda Hamdullah 
Suphi’nin kolay kolay ve uzun uzun gülen, 
eğlenen, lâtife eden neşeli bir gençliği, hiç 
yıpranmamış bir saffeti vardır. Her zaman 
nükte ile konuşur ve gayet hazır cevaptır.

Bir aralık birkaç ay müddetle (Davul) isimli 
resimli bir mizah mecmuası da neşretmişti. 
Bunda gayet tumturaklı ve eğlenceli birkaç 
manzumesi vardı. 

Sonra İkdam, Sabah (?), Hak gibi gazete-
lerde, Musavvet Muhit, Resimli Kitap ve 
Servet-i Fünun gibi mecmualarda daha kitap 
haline toplanmamış birçok yazılar neşretti 
ve mektepteki şifahî mücadelelerini hatır-
latan münakaşalarda bulundu.

Gene o sıralarda Hamdullah Suphi ilk önce 
Ayasofya rüştiyesinde kitabet ve Fransız-
ca, bilahare Darülmuallimin’de edebiyat 
ve fen-i terbiye, nihayet Darülfünun’da 
estetik muallimliklerine tayin olunmuştu. 
Bu sonuncu derste istihlaf ettiği Halid Ziya 
Bey ona bu kürsü ile beraber bir kitap bırak-
mıştı. Öjen Vero’nun “lestetik”i [3] Fakat 
Hamdullah Suphi derslerini bu kitaptan 
çıkarmaya razı olmamış, bilahare mühim 
bir yenilik olarak bu dersi Türk ve İslam 
Sanayi-i Nefisesi kürsüsü haline koymuştu.

O zamanlarda Hamdullah Suphi talebeye 
ders takririnin verdiği bir meleke ile fırsat 
buldukça umumî konferanslarda veriyor ve 
nutuklar iradediyordu. Kendisinin hiç bir 

(2) “Hamdullah Suphi bir aynanın karşısına geçer” diye 
başlayıp not rakamına kadar gelen cümlelerin üzeri 
çizilmiştir. Başka bir kağıt üzerindeki nottan bunları 
bizzat Hamdullah Suphinin silmiş olduğu yazılı ve (1930) 
tarihi var. Ş.R.
(3) Arap harfleriyle yazılmış. “L’esthétique” olacak.
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zaman kitabî = livresque bir mütefekkiresi 
olmadığını söylemiştim. Seyahatler ona çok 
yaramıştır. Tepebaşı tiyatrosunda ilk verdiği 
konferanslardan birinde dikkat etmiştim ki, 
mevzuubahis ettiği fikirler mücerret birta-
kım düsturlar olduğu halde o bütün misalle-
rini bir müddet evvel iştirak ettiği ve zihnin-
de birçok intibalar uyandırmış olduğu belli 
olan Romanya ve Rumeli seyahatlerinden 
alıyordu. Bir mehaz zikreder gibi hep bu 
Romanya ve Rumeli seyahatinden bahse-
den hatip sanki bütün bildiklerini bu yolda 
öğrenmiş ve oralardan avdetinde beraber 
getirmişti.

Fakat çoğumuzun gözleri daha bağlı kalır-
ken Hamdullah Suphi’ninkiler yavaş yavaş 
açılmıştı. O, milletimizin ne kadîm olduğunu 
ve nasıl sağlam ruhlu olduğunu, tarihini ve 
varlığını biliyor, ve bugün bu varlığı ve bu 
ruhu korumak için bir ceht ve iman lâzım 
geldiğini görüyordu. O, bütün milli âbide-
lerimizi, çeşmeleri, sebilleri, hanları, imaret-
leri, mezarları, türbeleri, mescitleri ve ilahi 
camilerimizi görüyor ve bunlardan ilim ve 
muhabbetle bahsedip bunları göstermeyi 
ve sevdirmeyi de biliyordu.

Şimdi karşımızda daha mezhebini bulma-
mış ve ona ermemiş olduğu halde yaşıyla 
beraber tecrübesi artmış, kuvvetleri çoğal-
mış ve etrafında hayatın geniş manzaraları 
açılan bir genç beliriyor. Onun pek hususî 
meziyetleri ve kabiliyetleri var:

O, bilhassa, vatanında müstait telâkki 
ettiği bütün genç kuvvetleri arayıp takdir ve 
teşvik etmeye alışkın, onlara mefkûreli bir 
ruh telkin etmeye ve onlardan kendisi için 
de bir muhabbet duymaya susamıştır. Namık 
Kemal’den ateşli vatanperverlik, hamiyet, 
cesaret, feragat ve fedakârlık dersleri almış-
tır ve onu kalbinde bir velî gibi taziz ediyor. 
Kendi ailevî asaleti hakkında samimî bir 
hisle mütehassistir. Ve aldığı terbiyenin tesiri 
altında, her zaman asil kalmayı hayatın en 
büyük mahzariyeti biliyor. Onda bir tekke 
cemaatini asırlarca idare etmiş olan ecdat-
tan mevrus bir didinme ve uğraşma ihtiyacı 
ve kabiliyeti var. Sesine milletinin hislerini 
duyuracak bir olgunluk vermeyi ve milleti 
bu sesle harekete getirmeyi murat ediyor. 
Milletin maarifiyle meşgul olmak istiyor. 
Kütüphanesine çekilmiş bir âlim değil, ilmini 
muhit, hayat ve tecrübesine medyun bir 
mütefekkirdir. Ruhun lirik bir ifadesi olan 
şiirde bile vatanını terennüm etmeyi seven 
bir şairdir. İstipdada karşı gayızla mütehas-
sistir. Tehlike karşısında cesaret göstermeyi 
biliyor. Hayatta güzelliğin mevkiini müdrik 
ve hukukunu tasdika kaildir. Kendisi hakkın-
da etrafına iyi bir fikir vermeye daima itina 
ediyor. Ruhunda hiç yıpranmamış, tamamen 
genç kalmış dinç bir cephe, bir neşe vardır. 

Ta mektepten beri elinde tuttuğu kalemle 
gazetecilik hayatına girdikten sonra her 
istediğini yazdırabiliyor. Muallimlik hayatı 

da onda yazma kudretinden daha müessir 
olan söylemek kudretini çoğaltmıştır. Milliyet 
mefhumunun noksanını milletin en büyük 

bir burusu olarak görmüş, milli anane-
leri bulmuş, kadîm faziletlere ermiştir.”

****

İlâve:

Hâtıraları yazdığım zaman kendisinin 
gülünç bulmuş olduğumuz nikâh cemiye-
tinden bahsetmeyi unuttum. Dostumun 
biraz şöhretperest ve biraz gülünç bir 
hâdisesidir. Cemiyet, kayınpederi olacak 
zatın Kadırga’daki ahşap ve eski konağın-
da olacaktı. Hamdullah Suphi bütün âdâta 
muhalif olarak bu nikah cemiyetine bütün 
ocak münasebetiyle olan dostlarını, lâakal 
beş yüz kişiyi davet etmişti. En mutena 
odada kardeşi Sami Beyle diğerleri oturu-
yorlardı. Diğer davetliler, odaları, ayakta 
durmak şartıyla doldurmuşlardı. Kendile-
riyle meşgul olacak kimse yoktu. Ekserisi 
birbirini tanımıyor ve âdeta buraya neden 
gelmiş olduklarını birbirlerinden soruyor-
lardı. Mütarekeden evveldi. (1914-1918 
arasında?) Şeker yoktu. Löbon’un garson-
ları Löbon’un takımlarıyla sakkarinli çay 
vermeye başladılar. Halbuki saat on bir ilâ 
on iki veya birdi. Yemek saati, çay saati 
değil. Hamdullah biraz perişan, misafir-
ler arasında dolaşıyor, eller sıkıyordu. 
Ev sahibi kayınpeder merasim münase-
betiyle bir abiy[4] giymişti. Fakat nezleli 
imiş. Üstüne sarışın bir palto geçirmişti. 
(mevsim serince idi) ve herkese “nezlem 
var, mazur görürsünüz” diyordu.

Ne bu kadar masrafa girmek ve külfet 
ihtiyar etmek, ne de tam yapılamayacak 
birtakım merasim için gülünç olmaya 
hacet yoktu. 

***

Hamdullah Suphi’ye eski bir ocaklı 
olarak duyduğum hürmet ve muhabbeti 
bir türlü tarif ve hele mübalağa edemem. 

Hamdullah Suphi bizim neslin sayılı 
beş on üstatlarından biridir. Ömrünün ve 
sanatının faaliyetini, yani eserinin mühim 
bir kısmını Türk Ocağı’na hasretmiştir. 
Bu bakımdan Türk Ocağı onun canlı bir 
eseridir. Fakat bu inkişafını onun müdev-
ven ve yazılmış eseri aleyhine temin etmiş-
tir. Hamdullah Suphi bu bakımdan daha, 
daha ziyade hodgam olsa ve yazılı eseri-
ne daha büyük bir zaman, mevki ve paye 
vermiş olsa daha iyi ederdi. Bu da ayrı ve 
grave bir meseledir. 

4 Frak veya smokin. 

Yazının yayınlandı yayın ve  metinleri
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TÜRKÇEDE ORGAN İSİMLERİYLE 
KURULMUŞ DEYİMLER 

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
Çıkış noktası, yıllar önce Prof. Dr. Hatice 

ŞAHİN tarafından sunulan bir bildiri olan; 
“Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş 
Deyimler”, organ isimlerinin dillerde ayrı 
bir anlatım özelliği taşıyan deyimler içinde 
değerlendirilmesi, ilgili yapıların mümkün 
olduğunca tespit edilebilmesi ve zaman içinde 
gösterdikleri leksik, morfolojik ve semantik 
değişikliklerin gösterilmesi amacıyla hazır-
lanmıştır. Bursa Türk Ocağı tarafından Eylül 
ayında basımı yapılan bu eserde Türk dilinin 

tarihi devirlerine ait, ulaşılabilen kaynaklardan organ adları ve bunlarla 
kurulan deyimler tespit edilmeye, bir araya getirilmeye çalışılmıştır. 
Bu tarama sırasında dönem ve metin sözlükleri ile doğrudan metin-
lerden yararlanılmış, tespit edilen deyimler mümkün olduğu kadar 
örnekleriyle birlikte verilmiştir. Eski Türkçe, Karahanlı ve Harezm 
Türkçesi metinlerinden taranan deyimler, örnekleriyle birlikte veril-
miştir. Türk dilinin tarihi seyri içinde tespit edilen deyimler, Türki-
ye Türkçesindeki organ isimlerine göre tasnif edilmiş, her dönemin 
başına söz konusu dönemde kullanılan ve metinlerden takip edilebi-
len organ isimlerinin bir listesi ayrıca verilmiştir. Geçmişten bugüne 
değişmeden gelen deyimler, anlamda değişiklik gösteren deyimler, 
kelime düzeyinde değişiklik gösteren deyimler ve bugün kullanıl-
mayan deyimler ayrıca listelenmiştir. Böyle bir çalışmanın Bursa 
Türk Ocağı tarafından kitaplaştırılmasıyla Türk dilinin söz varlığı 
çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

YÛNUS EMRE DİVANI  
(BURSA NÜSHASI) 

Arş. Gör. Ebru KUYBU DURMAZ
2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli 

isimlerinden olan Yunus Emre'nin vefatının 
700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO 
tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri 
arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî 
Gazete'de yayımlanan genelge ile 2021 yılı 
cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre 
ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu 
kapsamda Bursa Türk Ocağı tarafından Eylül 
ayında Arş. Gör. Ebru KUYBU DURMAZ’a 
ait Yûnus Emre Divanı (Bursa Nüshası) adlı 

çalışma kitap olarak basılmıştır.  Bursa’da bulunan Yunus Emre nüsha-
sının transkripsiyonlu metni ile dizin-sözlüğünü kapsayan bu eser, 
52 varaktan oluşan Bursa nüshasının Yunus Emre ve Âşık Yunus’a 
ait şiirlerini ve Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye adlı eserinin 
parçalarını içermektedir. 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak 
tek nüshaya dayalı bir şekilde çalışılarak hazırlanan yüksek lisans 
tezi, 2021 yılında Yunus Emre Yılı olması sebebiyle Bursa Türk Ocağı 
tarafından kitaplaştırılmıştır. Çalışmanın Yunus Emre’ye, eserlerine 
ilgi duyan ve Yunus Emre’nin anlayışını benimsemek isteyen herke-
se ulaşması amaçlanmıştır.

KiTAP TANITIMI

Uygur Türkü öğrencilerden 
Bursa Türk Ocağı'na ziyaret...
2 Ağustos salı günü, Bursa'da gerçekleştirecekleri program 

vesilesiyle Ankara'dan Bursa'ya gelen Uygur Türk'ü öğrenci-
ler Alimcan Turdi, Şemsiye Eri, Cevlan Şirmehmet ve Abdul-
kadir Abdülkerim Bursa Türk Ocağ'ına ziyarette bulundular. 

Ziyaret, Yönetim Kurulu üyeleri emekli öğretmen Hamit 
Saraç'ın ve Avukat Nadir Ülker'in ev sahipliğinde gerçekleşti.  

Bursa'ya 4 gün boyunca gerçekleştirecekleri program için 
geldiklerini belirten öğrenciler, Ankara'da vermiş oldukları 
mücadeleden bahsettiler. Çin zulmüne karşı seslerini daha 
gür duyurabilmek için bir memleket turu başlattıklarını ve 
farklı illere giderek bu illerde de benzer programlar tertip-
leyip yaşanan soykırımı ve zulmü Türk milletine daha fazla 
duyurmak istediklerini ifade ettiler.

Aile ve akrabalarının uzun süredir Çin'in toplama kampla-
rında olduğunu ve hiçbir şekilde haber alamadıklarını söyle-
yen öğrenciler, Türkiye'nin Doğu Türkistan davasına bakışı-
nı değerlendirdiler.

Ziyaret hediye takdimi sonrası iyi dilek ve temenniler ile 
son buldu.


