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Rusya ve Ukrayna arasında-
ki gerilim ve bölgeyi huzursuz 
eden muhtemel çatışma riski 
uzun süredir dünyadaki askeri 
strateji alanını meşgul ediyor. Açık 
kaynaklarda bu konuda çok fazla 
bilgiye ulaşmak mümkün ancak 
ulaşılan bilgilerin herhangi bir 
yorum yapmaya yeterli olup 
olmadığı doğal olarak tartışma 
götürür. 

Muhtemel çatışma bölgesi çok yakınımız-
da olduğu için Türkiye’nin olayların dışın-
da kalması düşünülemez ve her iki tarafla 
bağlantılarımız nedeniyle yan tutmamız 
da kolay değil. Bu yüzden Türkiye NATO 
üyesi olmasına rağmen Rusya ve Ukrayna ile 
arasındaki ilişkileri bozmadan nasıl arabu-
luculuk yapabilirim düşüncesini ön plana 
çıkarıyor ve kendisi için de hoş olmayacak 
çatışmaların başlamaması için gayret ediyor. 
Evet, Ukrayna ile özellikle askeri teknoloji 
alanında geniş iş birliği ve ticaretimiz var. 
Karadeniz’deki deniz yetki alanları ve kıta 
sahanlığı anlaşmaları çerçevesinde tam 
bir anlaşma içindeyiz ve Kırım konusu-
nun dünya kamuoyunun gözünün önünde 
kalmaya devam etmesi içinde sürekli gayret 
ettiğimiz de doğru. Bu ilişkilerin Rusya ile 
olan karşılıkları ise enerji boru hatlarından 
turizm ilişkilerine, oradan nükleer santral 
konusuna ve Türkiye’nin vatan toprakları 
dışındaki etki alanlarında Ruslar ile arada 
paralel arada çatışmalı ilişkilerine kadar 
uzanıyor. Bu arada NATO’nun en güçlü 
üyelerinden biri olmamıza rağmen ittifa-
kın bizim hakkımızdaki düşünceleri ve bir 
tehdit karşısında olabilecek uygulamaları 
konusundaki şüphelerimizi de bir kenara 
yazalım.

Söylediklerimin hepsi geçer-
li ama bu şartlar altında Türki-
ye’nin tavrının ve koyduğu 
tavrı gerçekleştirme yeteneği-
nin ne ve ne düzeyde olduğu 
çok daha geniş bir araştırma 
ve yazının konusu. Bu yazıda 
yapmak istediğim; Rusya-Uk-
rayna geriliminde Rusların yakın 
çevrelerine yönelik genel strate-

jileri açısından kurguladıkları ve Ukray-
na’da da uygulamaya çalıştıklarının, Türkiye 
üzerinde çeşitli ülkeler tarafından oynanan 
oyunlarda uygulanmaya çalışılan stratejiler 
ile benzerliklerine dikkat çekmektir. 

Ruslar 1917 devrimi ile Çarlık Rusya’sının 
yok olduğu dönemde kaybettikleri toprakla-
rı Sovyetler döneminde güç kullanarak geri 
aldılar. SSCB’nin dağılmasıyla kaybettikleri 
yerleri güç kullanarak geri almaya artık ne 
ekonomik ne de askeri güçleri yetmez ama 
bu vaz geçecekleri anlamına gelmiyor.  Bu 
yüzden Ruslar kaybettikleri topraklarda 
kalan Rus azınlıklar, Rusça konuşan toplu-
luklar ve Rus yanlısı çevreler üzerinden 
yeni stratejiler üretiyorlar. Bunun örnek-
lerini Gürcistan’ın parçalanması sürecinde 
gördük. Ruslar işi Rusça konuşan gruplara 
vatandaşlık verme aşamasına kadar götür-
dü ve yerel yandaşların bir miktar güçle 
desteklenmesi yoluyla Abhazya ve Güney 
Osetya’yı Gürcistan’dan koparmayı başar-
dılar. Aynı taktik bugün Ukrayna için de 
devrede. Rusların kendi güvenlik stratejileri 
açısında haklı olup olmadıkları beni ilgilen-
dirmiyor, ilgilendiğim konu Gürcistan’da 
başarılı oldukları uygulamanın Ukrayna’da 
da işe yarayıp yaramayacağı. 
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29 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.30’da, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz 
Kültür Merkezi’nde, Cumhuriyet Bayra-
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Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı, 28 Aralık Salı günü Bursa Uludağ 
Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde, “2.Karabağ Savaşı ve Türk 
Devletleri Üzerine Etkisi” konulu konfe-
rans gerçekleştirdi. Türk Dünyası ve 
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Derneği Bursa Şubesi üyeleri de katılım 
sağladılar.
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Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için aşağıdaki haritalara 
bir göz atalım. İlk harita Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler tarafından 
tanınmış sınırları içinde Rusların yoğun olarak yaşadıkları alanları 
gösteriyor. Kırım, Luhans ve Doneks’te kendini etnik olarak Rus 
gören nüfus genel nüfusun %65’inden fazla. Bunun dışında da 
Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rus sınırına kadar uzanan 
bölgelerde Rusların genel nüfusun %10’dan fazla olup bazı bölge-
lerde %40’lara ulaştığı üstelik birbiri ile coğrafi olarak bağlantılı 
birçok bölge var. Bu nüfus dağılımı doğal olarak Rusların hangi 
bölgeleri hedeflediklerini de belirlemiş görünüyor.  İkinci harita-
da da bunu görüyorsunuz zaten.

Şimdi bugüne 
kadar olanlara göz 
atalım. Kırım resmen 
Rus işgali altında ve Rusya bu bölgeyi ilhak etme niyetinde. Kırım’ın 
hem Ukrayna hem de Rusya için önemi açık. Sivastopol limanı 
tek başına bile önemsenmesi için yeterli ve Rusların Azak denizi 
kıyısında veya Kırım dışındaki Karadeniz’e açılma alanlarında yeterli 
tonajda askeri veya ticari geminin kullanmasına müsait limanları 
yok.  Azak denizinden çıkabilmesi de Kerç boğazına hâkim olmala-
rına bağlı. Kendileri açısından gereğini yaptılar ve Kırım artık de 
facto olarak Rus toprağı haline geldi. Bölgeyi işgal etmekte zorluk 
çekmediler. Halkın %60’da fazlası kendini zaten Rus olarak tarif 
ediyordu ve Ukraynalı olduğunu söyleyenlerin tamamına yakını 
da Rusça konuşuyordu.  %14 gibi bir orana sahip Kırım Türkleri-
nin ise Ruslara karşı yapabilecekleri bir şey yoktu. Böylece Ruslar 
Karadeniz Donanmaları açısından rahatladılar. 

Ardından Donesk sorunu ortaya çıktı.  Donesk ve Luhans ’ta 
ayrılıkçı hareketlerin ortaya çıkmasıyla 2014’teki Kırım müdaha-
lesinden ders almış olan Ukrayna yönetimi harekete geçti ve o 
dönemdeki Devlet Başkanı Poroşenko’nun imzaladığı sıkıyöne-
tim kararnamesi 26 Kasım 2018’de Ukrayna Parlamento’sunda 
onaylandı. Üçüncü haritada sıkıyönetimin sert olarak uygulana-
cağı bölgeleri görüyorsunuz. Kırım artık Ukrayna’nı kontrolünde 
değil o yüzden renk mavi ama kırmızı alanlar Rusların parçalama 
haritasıyla bire bir uyuşuyor ve Rus nüfusun %10’da fazla olduğu 
hemen tüm bölgeleri kapsıyor.  

Özellikle Donesk ve Luhans bölgeleri zengin maden yataklarının 
bulunduğu ve sanayinin yoğun olduğu alanlar ve dolayısıyla her 
iki devlet için de önemliler. Bu özelliklerinden dolayı halk oldukça 
varlıklı ve bu durum SSCB’nin dağılmasından sonra da değişmedi. 
Ancak Ukrayna’nın geneline kıyasla daha müreffeh yaşıyor olmala-
rı; Ruslar hadi neyse de kendisini Ukraynalı olarak tanımlayanların 
(günlük hayatlarında büyük oranda Rusça konuşuyorlar) bile tavır-
larını Rusya yanlılarından yana koymalarını engellemedi. Bugün 
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için her iki bölge kendi cumhuriyetlerini ilan etmiş durumda ve 
Rus etkisine açık olduklarını da gizlemiyorlar. Açıkçası sıkıyönetim 
tedbirleri ile yapılabileceği düşünülen engellemeler belki güç yeter-
sizliğinden, anlaşmalar belki bulunabilecek çözümler konusunda 
daha önceden hazırlıklar yapılmamış olduğundan işe yaramadı. 

Şimdi haritalardaki nüfus oranlarını da hesaba alarak başka 
konulara da bakalım. Montrö anlaşması sadece Karadeniz’e kıyısı 
olmayan ülkelerin bu denizde bulundurabileceği askeri gemile-
rin tonajlarını sınırlamıyor. Kıyıdaş ülkeler için de sınırlamalar 
var. Buna rağmen Sivastopol limanı Rusların hem askeri hem de 
ticari gemileri için yeterli değil. Şimdi dikkat Karadeniz’de Rusla-
rın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek tek liman var o da Odesa 
limanı.  Nitekim Rus nüfusun %40’da fazla olduğu Odessa bölgesi 
parçalanma haritasında Rusların açık hedefi durumunda. Bugün 
kimse bu limanın önemini tartışmıyor ve Odesa’nın Rus işgaline 
uğramasının Ukrayna açısından önemini fark edebiliyor. İkinci 
haritada görüldüğü gibi Luhans ve Donesk ’den Kırım’a oradan da 
Odesa’ya uzayacak bir işgal Ukrayna’yı Karadeniz’den koparır ve 
bir kara devleti haline getirir. Bunun Ukraynalılar için ne anlama 
geleceğini tartışmak bizim işimiz değil. 

Şimdi gelelim bu olaylardan ortaya çıkan bizim için önemli 
olduğunu düşündüğüm imalara: Demek ki, memleket coğrafya-
sında çoğunlukta olmadığın yerin sonsuza kadar senin kalacağı-

nı düşünmek akıllıca değilmiş. Bazı bölgeler ve insanların sadece 
refah seviyeleri yüksek diye veya ekonomik olarak daha avantaj-
lı diye ülkedeki genel ekseriyeti oluşturan grupla birlikte hareket 
etmelerini beklemek akıllıca değilmiş. Bir ülkedeki kahir ekseri-
yetin kullandığı dil dışında bir dilin resmi dilden, bazı bölgelerde 
bile olsa, daha yoğun konuşulmasını önemsememek yanlışmış. 
Bu yanlışlar dış güçlerin herhangi bir ülkeyi parçalamaya niyet-
lendiklerinde o ülkenin yumuşak karnını oluşturuyormuş vb. vb.

Söylemek istediğim nüfus hareketlerinin göçler ve başka sebep-
lerle çok arttığı ve artmaya devam edeceğinin açık olduğu bu 
dönemde; Türkiye’nin nüfus ve yerleşim politikaları, yatırımların 
yönlendirileceği bölgeler, iç ve dış tehditlere karşı alınacak ekono-
mik ve askeri tedbirler konusunda çok dikkatli çalışması gerek-
tiğidir. Bir tehdit ortaya çıktığında güvendiği dağlara kar yağıp 
yağmayacağı konuları da ayrı bir mesele. Kar Gürcistan’ın başına 
yağdı, Ukrayna’nın başına da yağmak üzere. 

İlgi ve etki alanımızda bulunan dış dünyadaki gelişmelere haklı 
olarak çok odaklandık ve bizi yıllarca uğraştırmış olan iç meseleler 
sanki çözülmüş kabul edilip adeta dillendirilmez oldu. Unutma-
yalım “Su Uyur Düşman Uyumaz” ve bizi vuracaklarsa en kolay 
içimizden vurular. 

Saygılarımla.

KiTAP TANITIMI

Güney Türkistanlı genç şair Haşim Hamdam’ın 
Türk Dünyası ve TURAN sevdası için kaleme aldığı 
şiirler toplamı SEVGİ BULAĞİ VATAN adıyla 
yazılıp, TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA 
ŞUBESİ tarafından 2021 yılı basıma hazırlanmıştır.

Eserde şairin 2016 yılı basılmış olan SEZDİM 
VE SEVDİM eserindeki “Bu kimin dili” adlı şiiri 
2018 da Güney Türkistanlı Kız Öğrenci tarafından 
okunduktan sonra Türkiye’de Prof. Dr. Selahit-
tin TOLKUN tarafından GÜNEY TÜRKİSTANLI 
(AFGANISTAN) ANA DİLİ ŞAİRİ: MUHAMMAD 
HAŞİM HEMDEM adıyla ele aldığı Araştırma 
çalışması, Kabil Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Dil ve Edebiyatı hocası Doç. Dr. Âlim Lebib’in 
şairin şiirleri hakkında yazdığı makale ile beraber, 
Türk Dünyası için 11 parça, Türkiye için 17 parça, 
Güney Türkistan için 23 parça, Azerbaycan için 
5 parça, Doğu Türkistan için 3 parça, Özbekis-
tan için 8 parça, Türkmenistan için bir parça ve 
Barma Türkleri için bir parça şiirleri içermektedir.

Mehmet Akif Ersoy bilim ve tekno-
lojinin önemini savunmuş, İslâm dininin 
ve toplumun ferde yüklediği en büyük 
sorumluluk olarak çalışmayı görmüş, 
çökmek üzere olan toplumun canlanabil-
mesi için tek çarenin çalışmak olduğunu 
haykırmış, edebiyat aracılığı ile gerçek 
hayat sahnelerini yansıtıp sosyal bilinç 
oluşturmak için çabalamış bir düşün-
ce adamıdır. Milli bilinç ve duyarlılığa 
sahip olan Mehmet Akif Balkan Savaşı 
bozgununun acılarını, I. Dünya Savaşı 
sırasında muazzam bir zafer kazandığı-
mız Çanakkale cephesini ve bu zaferin 
yaşattığı sevinci, I. Dünya Savaşı sonun-
da payımıza düşen yenilginin ıstırabını 
bütün samimiyeti ile mısralara geçirmiş-
tir. Mayıs 1919’da Yunanlıların Ayvalık’ı 
işgale kalkıştığını duyduğu andan itibaren 
Milli Mücadele’ye büyük destek veren 
Mehmet Akif, Mustafa Kemal Paşa’dan 

aldığı davet üzerine Anadolu’ya geçerek 
vaazlarıyla halkı bilinçlendirme görevi-
ni üstlenmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen İstiklâl Marşı’nda Türk milletinin 
ortak değerlerini tespit etmiştir.

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu ve Prof. 
Dr. Selçuk Kırlı’nın editörlüğünde hazır-
lanan ve Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesi tarafından yayımlanan Mehmet 
Akif’i Anlamak adlı kitap, 2021 yılının 12 
Mart 1921 tarihinden bugüne Türk milli 
varlığını temsil eden İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla 
İstiklal Marşı ve yazıldığı dönem ile Türk 
milletinin ortak ruhunu dile getiren ve 
sosyal bilinç inşa ederek nesilleri şekil-
lendiren Mehmet Akif Ersoy’un zengin 
duygu ve düşünce dünyasını yansıtmak 
amacıyla hazırlanmıştır. 

MEHMET AKİF'İ ANLAMAK 
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

SEVGİ BULOĞİ VATAN 
Muhammed Haşim Hamdam
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Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, 29 
Ekim 2021 Cuma günü saat 20.30’da, Bursa 
Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde, Cumhuriyet Bayramı Konse-
ri’ni gerçekleştirdi.  

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mı-
zın okunması ile başladı. İstiklal Marşı’mı-
zın okunmasının ardından Orkestra Şefi 
Sedat Dağhan Doğu’nun işareti ile Bursa 

Uludağ Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkest-
rası ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu, Onuncu Yıl Marşı ile konsere başla-
dı. Devamında şube başkanımız Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı’nın şiir ve bestesi Cumhuriyet 
Marşı, orkestra şefi Sedat Dağhan Doğu’nun 
uyarlamasıyla ilk kez dinleyicilere sunuldu. 

Duygularını ve düşüncelerini paylaşmak 
üzere sahneye çıkan şube başkanımız Prof. 

98.YIL DÖNÜMÜNDE 
CUMHURİYET COŞKUSU



3KASIM 2012EKİM / KASIM / ARALIK 2021 5BURSA TÜRK OCAĞI GAZETESİ

Dr. Selçuk Kırlı ve “Atam, Cumhuriyet fazilettir demiştir. 
Cumhuriyet’i sadece kutsamak değil Cumhuriyet’e emek 
vermek önemlidir. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı-
nızı kutluyorum. Bu marşı ilk defa dinliyorsunuz. 
Ben de ilk defa dinledim özellikle ilk defa burada 
dinlemek istedim. İsmail Göğüş hocama teşekkür 
ederim. Bu kıymetli orkestraya teşekkür ederim. 
Uludağ üniversitesine sonuna kadar aidiyet hisse-
den bir hocayım. Bu marş üniversitemize hediye-
mizdir.” diyerek Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u sahneye davet etti. 

Sözü devralan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz “Selçuk hocamın iki koltuğunda 

on marifet olduğunu biliyorduk ama on birinci marife-
tine bugün şahit olduk. Hediyesi üniversitemiz için 

kıvançtır. Şükranlarımı borç bilirim. Cumhuriyeti-
mizin 98. yılı kutlu olsun. 100. yılında da birlikte 
olmak dileğiyle.” diyerek konuşmasını nokta-
ladı. Konser, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği 
Korusu ile devam etti. Solist Aylin Şengün 
Taşçı ile biten konserin son şarkısı “Çırpınırdın 
Karadeniz” oldu.

Haber: Münteha Yenel 
BUÜ PDR Bölümü Öğrencisi
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Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesi, 13 Kasım Cumar-
tesi günü, Bursa Türk 
Ocağı’nın 1913-1931 
yılları arasında hizmet-
lerini yürüttüğü 
Mahfel’de ki tarihi 
binada geleneksel 
hale gelen “Gençlik 
Kolu Tanışma 
Kahvaltısı” progra-
mını gerçekleştirdi. 

Programa şube 
başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, şube 
yönetim kurulu üyeleri 
emekli öğretmen Hamit 
Saraç, Avukat Nadir Ülker, 
şube hanımlar kolu başkanı ve 
yönetim kurulu üyesi Necla Terzioğlu, 

şube hars heyeti başkanı emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Cemiloğlu, şube 
gençlik kolu başkanı 

Osman Yaşar Uslu ve 
Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Türk Devletle-
ri ve Akraba Toplu-
lukları Uygula-
ma ve Araştırma 
Merkezi(TÜDAM)  
müdürü Doç. Dr. 
Erdem Özdemir 

katılım sağladı.

Açış konuşması-
nı gerçekleştiren şube 

gençlik kolu başka-
nı Osman Yaşar Uslu, Türk 

Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin 
kuruluş tarihi olan 12 Kasım 1913’ü hatır-

latarak Ocağın 108. kuruluş yıldönümünü 
kutladı. Uslu, programa katılan Türk Dünyası 
ve Kültürü Topluluğu’nun üyelerine ve Türk 
Dünyasının muhtelif yerlerinden; Azerbay-
can’dan, Kerkük’ten, Türkmenistan’dan, 
Kazakistan’dan, Özbekistan’dan Güney 
Türkistan’dan, Doğu Türkistan’dan, Kırgı-
zistan’dan Türkiye’ye okumak için gelen 
öğrencilere kahvaltı programına katılımları 
için teşekkür etti.  Ardından tüm katılımcı-
lar kendilerini tanıttılar.

Program şube başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Kırlı’nın konuşmasıyla devam etti.  Kırlı, 
güzel bir hafta sonunda Türk Dünyası-
nın temsilcileri ile bir arada olmaktan son 
derece memnun olduğunu ve bu tablodan 

“GELENEKSEL GENÇLİK 
KOLU TANIŞMA KAHVALTISI” 

PROGRAMIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, öğrencilik yıllarında Türkiye 
dışında Türklerin yaşamadığına inanıldı-
ğını ve bunu iddia ettiklerinde kendileri ile 
alay edildiğini bugün ise bu gerçeğin apaçık 

önümüzde durduğunu ve kutlu birliğe emin 
adımlarla gidildiğini vurgulayarak katılım-
cılara teşekkür etti.

Kahvaltının ardından toplu fotoğraf 
çekimi yapıldı. Ardından gençlik kolu 

katılımcılar ile birlikte Yeşil’de bir mekana 
geçerek sohbetlerine orada devam ettiler. 

Haber: Rabia Aydın 
B.U.Ü. PDR Bölümü Öğrencisi
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KİTAP BAĞIŞI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ ANILDI

Afşin Merkez Yayın Grubuna 10 yıldır sürdürdüğü 
“Kitaplar 309 Yıl Uyumasın” kitap kampanyasına 

Türk Ocakları Bursa Şubemiz tarafından kendi yayın-
larından oluşan 2 koli kitapla destek verildi. 

13 Aralık Pazartesi günü, Bursa Uludağ 
Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde Türk Dünyası ve Kültü-
rü Topluluğu’muz tarafından yazar 
Metin Savaş’ın konuşmacı olarak katıl-
dığı Hüseyin Nihal Atsız’ı anma progra-
mı düzenlendi. Saat 14.30’da başlayan 
programa Bursa Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri büyük ilgi gösterdiler. Progra-
ma Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim 
üyeleri de katılım sağladılar. Program 
öncesi Hüseyin Nihal Atsız şiirleri dinletisi 
yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’ nın okunmasının ardından yazar 

Metin Savaş’ın konuşmasıyla başladı. 
Savaş konuşmasında Atsız Bey’in gençlik 
yılları, özel hayatı, öğretmenlik yılların-
da çektiği sıkıntılar, yaşadığı dönem-
de ki fikirleri dolasıyla hakkında açılan 
davalar ve bu konuda verdiği mücade-
lelerden detaylı bir şekilde bahsetti. Atsız 
Bey’in çok iyi bir roman yazarı olduğunun 
altını çizen Savaş, Ruh Adam romanın-
da arka planda kalmış ve gözden kaçan 
ince nüansları “Sevda Gibi Gizli Bir Emel” 
adlı inceleme kitabından alıntılar yaparak 
dinleyicilerle paylaştı. Fikirleri dolayısıy-
la Atsız Bey’in edebiyatçı yönünün geri 

plana atıldığını vurgulayan Savaş, Atsız 
Bey’in romanlarının çok ince işlenmiş, 
Türk mitolojisine, Türk tarihine dayanan 
unsurlar içerdiğini ve yazım dilinin Türk 
edebiyatında eşsiz olduğunu belirtti.

Güzel bir sohbet havasında geçen konfe-
rans Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar’ın 
yazar Metin Savaş’a plaket takdimi ile 
son buldu.

 

Haber: İbrahim Tekin 
B.U.Ü. PDR Bölümü Lisans öğrencisi
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Şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 28 Aralık Salı 
günü Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz 
Kültür Merkezi’nde, “2.Karabağ Savaşı ve Türk Devlet-
leri Üzerine Etkisi” konulu konferans gerçekleştirdi. 
Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu’muzun düzenlediği 
etkinliğe, öğretim üyelerinin ve üniversite öğrencilerinin 
yanı sıra Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi üyeleri de 
katılım sağladılar.

Tarihsel süreçte Azerbaycan ve Kafkasya topraklarında 
yaşayan toplumların etnik yapısı ve o topraklarda hakimi-
yet kuran devletlerle ilgili bilgiler vererek konferansa 
başlayan Kırlı, günümüze kadar siyasi bir çok nedenle 
sürgünlere maruz kalan Kafkasya’ da ki Türk halklarının 
yaşadığı topraklara, Ermeni ve diğer milletlerin yerleşti-
rildiğini anlattı. Dağlık Karabağ bölgesinin zaman içeri-
sinde Sovyetler Birliği tarafından nasıl ermenileştiril-
diğini anlatan Prof. Dr. Selçuk Kırlı, 2. Karabağ Savaşı 
ile beraber bu durumun tersine döneceğine inandığını 
belirtti. Her ne kadar Dağlık Karabağ bölgesinin tamamı 
Azerbaycan kontrolüne geçmiş olmasa da idari yönetimin 
ve idari gücün Azerbaycan da olması, yakın gelecekte tüm 
bölgenin Azerbaycan’a katılmasında büyük bir kolay-
lık sağlayacağını ifade etti. Uzun yıllar Sovyet yöneti-
mi altında kalan Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde 2. 
Karabağ Savaşı’yla beraber, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
birlikte göstermiş olduğu başarının bir uyanışa da neden 
olduğu, kendi içinden güçlü bir devlet çıkaran Türklerin 
artık bir araya gelme konusunda daha istekli davranma-
sına bu konuda irade göstermesini de sağladığını söyledi. 
2. Karabağ savaşında gelen başarılarla beraber bölgede 
Rusya’dan bağımsız güçlü bir Türk devletleri birliğinin 
artık inanılan bir gerçek olduğunu, bunun somut bir örneği 
olarak da çok yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı’ 
nın kurulduğunu belirten Kırlı, Türk Devletleri Teşkila-
tı’ nın önümüzdeki yıllarda daha güçlü halegeleceğine 
inandığını söyledi.

Haber: İbrahim Tekin 
B.U.Ü. PDR Bölümü Lisans öğrencisi

ŞUBE BAŞKANIMIZ  
PROF. DR. SELÇUK KIRLI: BURSA 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’ NDE 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Toplu-

luğumuz 3 Kasım 2021 Çarşamba günü, Görükle Gençlik 
Merkezi’nde  tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Yeni üyeler-
le bir araya gelinen  toplantıya topluluğun geçmişi, hedef-
leri, planları ve işleyişi anlatılarak başlandı. Üyelerin sıray-
la kendilerini tanıtmasının ardından yeni eğitim-öğretim 
yılında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin sunumu 
yapıldı. Ardından üyelerin fikir ve önerileri ile ortak hareket 
ederek hangi etkinlik ve programların hayata geçirilebile-
ceği konuşularak planlandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren 
toplantının ardından üyeler, gençlik merkezi kafesinde birlik-
te oturup fikir alışverişinde bulunarak günü tamamladılar.

Haber: İbrahim Tekin 
B.U.Ü. PDR Bölümü Lisans Öğrencisi

TÜRK DÜNYASI VE 
KÜLTÜRÜ TOPLULUĞU’ MUZ 

TANIŞMA TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
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Anadolu’da yeni 
kurulan Türk Ordusu, 
Büyük Taaruza hazır-
lanırken Mecliste 
“Nahiye (Bucak)  ve 
Köyler İdaresi Kanun 
tasarısı görüşülmek-
tedir. Meclis Başka-
nı Hasan Fehmi 
Bey oturumu açar.   

Erzurum Milletvekili Hüseyin Avi el kaldı-
rıp söz ister. Başkan, “Buyurun” der.

Hüseyin Avni Bey, kürsüye gelir ve;

“Efendim bendeniz bir hususu dikka-
tinize arz etmek istiyorum. Köylerimize 
gidin, yirmi evli bir köyde ancak üç erkek 
bulusunuz. Geri kalanı kadındır. Bunlar 
hayata katılır, vergi verirler. Yüksek Meclis 
bu insanlara da hakkını vermeli. Nahiye 
kurullarına artık kadınlarımız da üye olarak 
girebilmelidir.”

……..Dikkatler kürsüde toplandı. Tunalı 
Hilmi Bey bağırdı:

“Yaşa!”

Sonra da yanındaki milletvekiline, “Adam 
nihayet şu kürsüden doğru bir şey söyledi” 
dedi. Güldüler.

“…Çünkü bilenler bilir, köylü kadın-
larımızın erkekten farkı kalmamıştır.”

Birçok sarıklı ve fesli tepki gösterdi:

(…)

H. Avni Bey pişkin bir hatipti. Etkilen-
meden devam etti:

“Efendiler! Hissiyata kapılmayın. Köyler-
de erkek kalmadı. Bir kadın üç-dört eve 
bakıyor, aile reisi oldu. Artık kadınların 
da seçme ve seçilme haklarını kabul 
etmek durumundayız.”

Biri haykırdı:

“Feministliğinizi tebrik 
ederim.” 

Hüseyin Avni Bey,

“İnsanlığımı tebrik 
ediniz.” dedi.

Birkaç alkışa karşı-
lık, olumsuz tepkiler 
arasında kürsüden 
indi.

Tunalı Hilmi 
Bey söz aldı: 

“Şu kürsüden bütün Türklük ve Müslü-
manlık âlemine akseden sesin sahibini tebrik 
ediyorum. Yeni doğmuş Azerbaycan’ın bile 
kadınların seçime katılmasını kabul etmesi 
bize en büyük ders olmalıdır.

Konya Milletvekili Vehbi Çelik Hoca 
seslendi:

“Bizim memleketimize Bolşeviklik girme-
di!”

“Seçim hakkı Bolşeviklik değildir Hoca 
Efendi. Erkeksiz köylerde kadınlar muhtarlık 
yapmıyor mu? Kadınların kadılık yapması, 
camilerde vaaz etmesi, cephelerde savaş-
ması caiz değil mi? Caiz.”

Muhittin Baha Bey, “Kadınlar evlere 
çekilirse, aç kalırız aç” diye bağırdı ama 
uğultu içinde sesini duyuramadı.

Çankırı Milletvekili Hacı Tevfik Efendi 
ayağa fırlamıştı:

“Seçim yalnız 
erkeklerin 

hakkı-
dır!”

 
… 

Konya Milletvekili Musa Kâzım Efendi 
(Göksu) kürsüye çıkmıştı:

“Erkeklerin seçim hakkını bile sağlaya-
madığımız bir zamanda, kadınların seçim 
hakkından bahsetmek deliliktir. Boşuna 
tartışıyoruz. Türk kadını seçim hakkı istemi-
yor. İstemez. Çünkü kadınla erkeğin bir 
arada bulunması asla caiz değildir. Olamaz. 
Yapılan öneriyi şiddetle reddediyorum.”

Alkışlar yükseldi.

Dr. Fuat Umay yanındakilere, “Böyle 
düşünenlerin kafası salt cinsellikle dolu.” 
dedi.

(…)

Kürsüye Malatya Milletvekili Lütfü Bey 
çıkmıştı: “Şeriatta kadınların seçim hakkı-
nı reddeden bir hüküm yok...dedi, “..ama 
kabul eden bir hüküm de yok. Hakkında 
kesin hüküm bulunmayan bir şey kabul 
edilemez. Çünkü efendiler, bizim dinimiz 
aklî değildir, naklidir.” 

Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Ersoy 
yanında oturan Zamir Bey’e, üzüntü içinde, 
“Hele bak, adam aklı reddediyor!” dedi. İlk 
Cuma günkü vaazında bu konuya değin-
meye karar verdi.

Zamir Bey söylendi:

“Bunların kafa saatleri ortaçağda durmuş. 
Bizi gerileten, sonunda çökerten işte bu 
küçük kafalar. Bu küçük kafalardan kurtu-
lamazsak daha çok çekeriz.”

ANKARA’nın Hacettepe semtindeki 
küçük, güzel Tacettin Camisi Cuma günü 
dolup taştı.

Mehmet Âkif Bey acele etmeden yerini 
aldı. Öksürerek sesini açtı:

“Ey cemaat!

Bugün dünyada 
milyonlarca Müslü-

man var. Ne acıdır 
ki hiçbirinin istik-
lâli yok. Yalnız biz 
istiklâl sahibiy-
dik. Ama biz de 
yüzyıllardır, elde 
ne varsa, yaban-
cılara verip geri 
çekile çekile 
yaşıyorduk.

Bunun sebebi 
dinimiz midir? 
Haşa. İslami-
yet  hayatı , 

 Millî Meclis’ten Tacettin Camii Kürsüsüne

Mehmet Âkif Ersoy
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aklı, mantığı, zamanın icaplarını reddet-
mez. İslamiyet ölüler dini, ölüler dini değil-
dir. Ama batı dünyası ilim ve fende ilerler-
ken biz Müslümanlar ne yaptık? Her şeyi 
Allah’a havale ve emanet edip tembellik, 
cehalet ve bağnazlık içinde donup kaldık. 
Sonuç ortada: Dilenerek yaşayan hükümet-
ler, harabeler, ekilmemiş tarlalar, yakılmış 
ormanlar, hastalıklar, hurafeler, üfürükler, 
yolsuz, okulsuz köyler, pis şehirler. Mille-
tin hayrı için ne düşünsen “Olmaz” diye 
diklen ilimsiz hocalar. Her yeniliğe, “Biz 
dedemizden böyle görmedik” diye karşı 
çıkan yobazlar.

Milletin hayatında duraklamak bile 
ölmek demek iken, biz tamamen durmu-
şuz. Geriden de geri bir hale düşmüşüz. 
Görünen köy kılavuz istemez. Yaşadığımız, 
ilkel bir hayattır.

Peki, batı ne halde? Gemileri denizle-
ri aşıyor, şimendiferleri dünyayı geziyor, 
uçakları havalarda dolaşıyor. İlim adamları 

hayatlarını araştırmaya vakfetmiş, halk ise 
mütemadiyen çalışıyor ve okuyor.

Durum bu.

Fakat kudretleri arttıkça hırsları da çoğalı-
yor. Asya’yı, Afrika’yı bitirdiler, şimdi sıra 
bize geldi. Serv Antlaşmasını okudunuzsa 
anlamışsınızdır ki bunların bizden istedikleri 
artık toprak moprak değil, bu defa canımı-
zı, varlığımızı istiyorlar.

Müslümanlar!

Bizi yenmek için düşmanın elinde iki 
vasıta var: Birincisi kaba kuvvet. Önce kaba 
kuvvete baş vurdular. Doğudan Ermeniler, 
güneyden İngilizler ve Fransızlar üstümüze 
yürüdü. İtalyanlar Konya’ya kadar yayıldı. 
Karadeniz boyunca silahlandırılmış Rumlar 
ayaklandırıldı. Yetmedi. Batıdan da Yunan 
ordusunu sürdüler. Ne oldu? Öldü sandık-
ları Müslüman Türk doğruldu ve yurdunu 
savunmaya başladı. Sonuç? Artık ne doğuda 
düşman var, ne güneyde. Allah’ın yardımı-

yıla  ikisini de yendik. Pontus çetelerini de 
susturmak üzereyiz. Karşımızda bir Yunan 
ordusu kaldı. Onu da Sakarya’da bozduk. 
Batıya attık. Bir de Boğazlar’daki Mütte-
fikler var. Biz evelallah ikisini de yeneriz.

Ama düşmanın ikinci bir vasıtası var ki 
birincisinden de güçlü: NİFAK! Osman-
lı Devleti’ni bu silahla parçaladılar, sonra 
da parçaları teker teker yuttular. Öyley-
se bugün de, yarın da herkes gözünü dört 
açmalı, kimin ve neyin hesabına birbirimi-
zin gırtlağına sarılmamız isteniyor, bunu 
çok iyi düşünmeli.

Aklımızı kullanmazsak böyle mazlum ve 
garip olmaya devam ederiz.

Ellerini kaldırarak duaya geçti:

“Ya İlahi bize tevfikini gönder.” 

Not: Bu bilgiler Turgut Özakman’ın Çılgın 
Türkler eserinin,164.basımının 520 ve 
522. sayfalarından alınmıştır.

Şube Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı'nın 
Türk Dili'ne, Türk Kültürü'ne ve   Türk 
Dünyası'na  yönelik özverili ve başarılı çalış-
ma ve katkılarından dolayı Valeh HACILAR 

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmaları 
Genel Başkanı sayın Prof. Dr. Cengiz Ayyıl-
maz tarafından 2021 YILI TÜRK DÜNYASI 
HİZMET ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.

En güzel ödüllere layık değerli hocamızı 
Türk Ocakları Derneği Bura Şubesi  Yönetim 
Kurulu adına tebrik ediyor ve kutluyorum. 
Hamit SARAÇ

EN DEĞERLİ ÖDÜL
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Aile yaşantısı , 
bireyin gelişiminin en 
doğal haliyle gözlem-
lenebildiği ve çocuk-
luk yıllarının büyük 
bir kısmının geçti-
ği en temel ortam-
dır (Ekinci Vural ve 
Gürşimşek, 2009). 
Aile sisteminin bir 

parçası olan çocukların sağlıklı bir 
şekilde büyüyüp gelişebilme-
sinde anne babanın, doğum 
sırasının, kardeş sayısının, 
aile içindeki bireylerin 
çocuğa yansıttığı tutum 
ve davranışlarının etkisi 
yadsınamayacak kadar 
büyüktür (Özyürek ve 
Tezel Şahin, 2005).

Her anne baba çocuğa 
bilinçli ya da bilinçli olmayarak 
olumlu ve olumsuz birçok tutum sergi-
ler. İki ana grupta inceleyebileceğimiz 
aile yapılarından ilki olan sağlık-
lı ailede bağlar ve fonksiyon-
lar yerine getirilmektedir. 
Ailede açık iletişim örüntü-
leri mevcuttur ve bireyler 
farklılaşmıştır. Çatışma-
lar az, diyaloglar olumlu-
dur ve böylelikle işlev-
lerinin beklenen düzey-
de yerine getirme fonksi-
yonlarına sahiptirler (Ucur, 
2005). Aksinin gözlemlendi-
ği sağlıksız ailelerde ise çatışma 
ve ceza ortamı daha baskın görülmekte-
dir. Bu aileler sağlıklı aileler gibi dengede 
duramazlar. İçeride kapalı iletişim örüntüleri 
mevcuttur ve bolca ego problemi yaşan-
maktadır. Olumsuz ebeveyn tutumunun 
bir sonucu olan saldırgan çocuklar genel-
de bu tip ailelerden çıkarlar. Arkadaşla-
rı ile alay eden, küfür kullanan, zorbalığa 
meyilli çocuklar yine bu tip ailelerden çıkar-
lar (İkiz ve Öztürk Samur, 2016). Sadece 

demokratik ebeveyn tutumunu uygulayan 
aileler sağlıklı/fonksiyonel aile kategori-
sinde değerlendirilirken mükemmelliyetçi, 
kayıtsız, aşırı hoşgörülü, otokratik, redde-
dici aileler sağlıksız/disfonksiyonel aileler 
içinde değerlendirilir (Demir, 2019).

Ergenlikle birlikte birey, aile kuralları ve 
çemberinden sıyrılıp kendi değer yargıla-
rını oluşturmaya başlar. Ailesinden gelen 

öğretiler ergen bireyin değer yargı-
larını besler ve onu yönlen-

dirir. Okul çağı çocukluk 
dönemin durağanlığından 

sonra gelinen bu aşamada 
ruhsal ve bedensel olarak 
ani ve düzensiz değişik-
likler meydana gelir. İstek 
ve gereksinimleri karşı-

landığında mutlu olan 
ergen olumsuz karşılama-

larda ise birtakım duygusal 
tepkiler verir (Albayrak ve Kutlu, 

2009). Olumsuz duygular arasında en sık 
karşılaşılan duygu ise öfkedir. Öfke aslında 

bireyin doğuştan getirip yaşamın 
ilk yıllarında geliştirdiği bir 

duygu olmasına rağmen 
ergenlikle birlikte daha 
baskın görülebilmekte-
dir. Ergen bireyin ailesi ve 
sosyal çevresi tarafından 
sıklıkla doyurulmamış 
isteklere maruz bırakıl-

ması, bu bireyin karşılan-
mayan isteklerinin olmasıyla 

kendini saldırganlık ve şiddet 
olarak dışarı atar. Ancak öfkeyi 

kabul etmek, esas önemli olan noktadır. 
Evrensel hayatın içinde sevinç, şaşkınlık, 
korku, kaygı olduğu kadar öfke/kızgın-
lık da vardır.

Evde ergenlik döneminde olan bir birey 
varsa aile bireylerinin kullandığı sözcük-
lere daha dikkat etmesi, empati gücünü 
geliştirip isteklerini mantıklı ölçüde kabul 
etmesi, süreci eziyet ya da sendrom olarak 
değil sabırla aşılması gereken bir evre 

olarak görmesi ve en önemlisi bunun bir 
ekip işi olduğunu içselleştirmesi gerekir. 
Aksi durumlarda bireyin kontrol etmekte 
zorlandığı öfke patlamaları, fiziksel ve sözel 
düşmanlık, sosyal içe dönüklük, problem 
çözme mekanizmalarında ve kişilerara-
sı ilişkilerde bozukluk gibi birçok farklı 
yönden travma etkisi oluşturabilecek kayıp-
lar yaşanır (Cenkseven, 2003).

Büşra TÜKENMEZ KOYUN 
Eğitimci & Aile Danışmanı
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Elmalılı Muhammed 
Hamdi Yazır, (1878-
1942) büyük bir tefsir 
âlimidir. Atatürk, 
1926’da kendisine 
Kur’an’ı Türkçe tefsir 
etmesi görevini verdi. 
Bu görevi verirken 
Kur’an’ı bozacaksın, 
tahrif edeceksin, eğip 

bükeceksin, bazı ayetleri çıkarıp ekleyecek-
sin falan demedi, bunu aklının ucundan bile 
geçirmedi. Velev ki böyle bir dayatmada 
bulunsaydı bile Elmalılı Hamdi Yazır, bu 
türden siyasi dayatmalara boyun eğecek 
bir âlim değildi.

Yani Atatürk’ün niyeti dinde reform 
yapmak değil, dini halkın asıl kaynağın-
dan doğru biçimde öğrenmesini sağlamaktır.

Atatürk istedi ki Türkler, sahanın en iyi 
âlimi ve otoritesi olan Elmalılı’nın kalemin-
den kitapları olan Kur’an’ı anlasınlar ve 
öğrensinler.

Böylece Hak Dini Kur’an Dili (Kuran’ı 
Kerim’in Türkçe Tefsiri) kitabı çıktı ve 
Atatürk’ün emriyle 1935 yılında matbaa’ya 
verildi. Atatürk’ün Elmalılı’ya yazdırdığı bu 
tefsir, günümüzde bile önde gelen İslam 
âlimleri tarafından da hâlâ en güvenilir tefsir 
olarak kabul edilmektedir.

Bu tefsirin önsözünde şu ifadeler yer alır:

“Ben halis Anadolulu Öz Oğuz, Yazır 
Türkü’yüm. On beş yaşında İstanbul’a 
geldim. Ne Arabistan’a gittim ne Türkis-
tan’a. Ne İran’ı gördüm ne Frengistan’ı. 
Öğrendiğimi bu vatanda öğrendim.

Yazır’ın Kayı, Kınık, Bayındır, Eymir, Avşar 
gibi büyük Oğuz kabilelerinden biri olduğu-
nu da Divan-ı Lügati’t-Türk’ten öğrendim.

İran’da çıkan yünden, Avrupa’da bükülen 
ipten, Türk tezgâhında dokunan halıyı Türk 
malı tanıdım. Bir binanın mimarisi Türk 
olmak için bütün kerestesi yerli olması lâzım 
değildir diye işittim. Afrika madenlerin-
den çıkmış altının üzerinde bir Türk sikke-
si gördüğüm zaman ona Afrika’nın değil, 
bizim altınımız dedim.

Ruhî-i Bağdadî’nin: “Sanma ey hâce 
ki senden zer ü sîm isterler / Yevme lâ 
yenfeu’da kalb-i selîm isterler...”

(Ey hoca sanma ki senden altın ve gümüş 
isterler. Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği 
günde tertemiz ve sapasağlam bir kalp 
isterler.)sözünü duyduğum vakit bunu 
Türkçe’den başka bir lisanın edebiyatına 
kaydedemediğim gibi Türkçe’nin en güzel 
sözlerinden tanımakta tereddüt etmedim..” 
(Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kur’an Dili Mukaddimesi)

Bu ifadeler Elmalılı’nın son derece milli-
yetçi ve istiklalci bir Türk âlimi olduğunu 
gösteriyor.

 Bugün İslamcılık adına Türk’üm demenin 
neredeyse günah kabul edildiği bu ortamda 
en büyük tefsir âliminin göğsünü gere gere 
“ben Türk’üm” demesi ne kadar önemli ve 
anlamlı hale geldi.

“Her şeyi bu vatanda öğrendim”, diyerek 
aslında yüzde yüz yerli ve millî bir İslam 
âlimi oluşuna vurgu yapıyor.

Yani Arapçı ya da İrancı Müslüman değil, 
Anadolu Türk müslümanıyım diyor.

Bu da önemli, zira bugün İslamcı, cemaat-
çi, tarikatçi çevreler, öz be öz Türk halkı-
nı Arapçı ya da İrancı bir İslam anlayışıyla 
avlayarak milliyet ruhlarını, Türklüklerini 
iğdiş ediyorlar.

Tarihini, soyunu sopunu, kimliğini, neliği-
ni, Divanü Lügati’t-Türk gibi öz Türk 
kaynaklarından öğrendiğini söylemesi de 
son derece önemli ve dikkate değer.

Zira Türk kaynaklarını okumanın ya da 
ciddi kaynak olarak kullanmanın şovenlik-
le, ırkçılıkla, kavmiyetçilikle suçlandığı bu 
zamanda böylesine milliyetçi bir Türk tavrı, 
Türk çocuklarına cesaret ve güven veriyor.

Malzemenin, kaynakların, yabancı ülkeler-
den gelmesi önemli değil, o ham malzeme-
nin Türk ruhuna, milliyet şuuruna ve Türk 
zekâsına göre terkip edilip millî bir sentez-
le ürüne dönüştürülmesini önemsemesi de 
bugün için anlamlı.

Doğudan, batıdan, oradan buradan bilgi, 
eşya ve değişik türde malzeme alabiliriz, 
bunda bir sakınca yok. Ama onları Türk 
milliyeti ruhuna göre özgün bir senteze 
dönüştürüp ondan Türk’e özgü bir ürün 
elde etmek önemlidir.

Elmalılı’nın bu milliyet ruh ve şuuru 
bugünkü Türk gençliğine ve özellikle İslam-
cı geçinen milliyetsiz mankurt Türklere 
çok lazım.

ELMALILI 
MUHAMMED HAMDİ 

YAZIR’DAN 
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ 

DERSİ

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
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MİLLİYETÇİLİK TÜRLERİ - I
Yüzyılın bu yükse-

len olgusu milliyetçiliği 
benimseyip benimse-
memesi bir kenara, her 
siyasi hareket bu tarihi 
gerçeği kabul etmiştir. 
Bu kabulleniş ile birlik-
te bu olgu üzerinde 
durarak bir tanım geliş-
tirmeye çalışmıştır. Bu 
durumun sonucunda 

ortaya çıkan milliyetçilik tanımlarını sınıflan-
dırılması kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın ilk 
çeyreğinde bu sınıflandırmalarla ilgili olarak ilk 
çalışmalar başlamış ve günümüzde de devam 
etmektedir. 

1920’lerde Carlton Hayes ve Hans Kohn, 
milliyetçilik konusunda bir çalışma başlatmıştır. 
Hayes, milliyetçiliği Humetiryan, Geleneksel, 
jakoben, Liberal ve daha sonraları iktisadi ve 
bütünsel şeklinde ayırmıştır. Kohn ise ’Batılı’ 
ve ’Doğulu’ milliyetçilik olarak ayırır iken; 
’Doğulu’ milliyetçiliği organik milliyetçilik, 
’Batılı’ milliyetçiliği iradi milliyetçilik olarak 
gösterdi. Kohn, Amerika, İngiltere ve Fransa’da-
ki milliyetçiliği ’Batılı’ milliyetçilik olarak; akılcı, 
iyimser ve çoğulcu olarak kabul etmektedir. 
Batılı milliyetçiliği de kendi içerisinde, birey-
ci (Anglo-Saxon ülkelerinde) ve kolektivist 
(Fransa) olarak tekrar ayrıma tabi tutmuştur. 

Hugt Seton Watson ise tarihsel süreç içeri-
sinde milliyetçilik duygularının uyanışına göre 
sınıflandırmıştır. Eski ve sürekli uluslar olan 
İngilizler, Fransızlar, Kastilyalılar gibi ulusları 
bir gruba alırken ulusal bilincin uyanışı sonra-
sı ortaya çıkan Sırplar, Hırvatlar, Romenler, 
Araplar gibi milletleri ayrı tutmuştur.

 Anthony Smith ise milliyetçiliği, toprağa bağlı 
milliyetçilik anlamına gelen Teritoryal milliyet-
çilik ve ırka bağlı olan Etnik milliyetçilik olarak 
gruplandırmaktadır. Burada birinci tür Anti-Sö-
mürgeci milliyetçilik olarak görülüp bütünleş-
tirici bir özelliği bulunmaktadır. İkinci tür milli-
yetçilik ise ayrılıkçı, diasporacı ve irredentist bir 
yapıya sahiptir. Burada birinci tür olan topra-
ğa bağlı ‘Teritoryal Milliyetçilik’; AntiSömür-
geci milliyetçilik olarak görülüp, vatan olarak 
kabul edilen toprak üzerinde bütünleştirici bir 
özelliği bulunmaktadır. İkinci tür milliyetçi-
lik olan ‘Etnik Milliyetçilik’ ise; objektif esaslı 
kan bağına dayalı olup, ayrılıkçı, diasporacı ve 
irredentist bir yapıya sahiptir.  

Millet tanımlamaları ve bu tanımlamalar-
da ölçü alınan kriterler göz önüne alınarak 
oluşturulan milliyetçilik gruplandırmalarından 
yola çıkarak tanımlamaya çalıştığımızda, 
Smith’in ‘iradi Milliyetçilik’ ve ‘organik 
milliyetçilik’ gruplandırmaları karşımıza 
çıkmaktadır. 

Fransız tipi olarak ta kabul edilen ‘İradi milli-
yetçilik’ tanımlamasında millet, sübjektif esaslı 
olup, hukuki kriterler göz önüne alınmakta, 
iradi ve gönüllü bir seçimin sonucu oluştuğu 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte; milli 
bir devletin vatan topraklarının sınırlarıyla 
örtüşen ortak bir siyasal örgütlenmeye 
mensup olmaktır. Bu mensubiyetle oluşturulan 
topluluğun millet oluşturması için, bu örgüt-
lenmenin içerisinde bulunarak, iktisadi yapının 
içerisinde yer alması, yargı sistemine tabi 
olması, vatandaşlık haklarını ve sorumluluk-
larını dayanak alan kamusal bir kültüre iradi 
seçimleri doğrultusunda dahil olmaktır. Millet, 
bu bireylerin oluşturduğu sözleşmeye dayalı 
ve yapay bir birlik olarak tanımlanır. (Smith, 
2002:59-60). Milletin her bir üyesi vatandaşlık 
statüsü ile tanımlanarak, hem evrensel insan 
haklarının hem de bireysel hak ve özgürlük-
lerin bir uzantısı olarak kabul edilir. Her bir 
bireyin iradi ve gönüllü katılımlarıyla inşa edilen 
siyasal bir birlik idealinin sonucu olan millet, 
formal eşitliğin, demokratik katılımın ve liberal 
değerlerin mevkisi olarak konumlandırılır 
(Zimmer, 2003:175). 

Organik milliyetçik olarak ta adlandırılan 
etnik milliyetçiliğin millet tasarımında, eskici 
ya da ilkçi bağlılıklar temelinde tanımlanan 
organik bir topluluktur. Buna paralel olarak, 
bir millete üyeliği bireysel bir tercihin sonucu 
olarak değil de, bireyin ve milletin doğal bir 
yazgısını birleştiren kaderci bir yaklaşımın 
sonucu olarak ortaya çıkar. Bunun sonucunda 
millet, aile, akrabalık ve kabile ilişkilerinin ya 
da belirli bir ırka duyulan ortak inanç temelin-
de oluşan zayıf dayanışma bağlarıyla ayırt 
edilen modern öncesi toplulukların temsil ettiği 
bağlılık ve dayanışma biçimlerinin bir uzantı-
sı olarak tahayyül edilir. (Smith, 2002:59-60) 
Bunun sonucu oluşturulan etnik ve kolektivist 
temele dayalı millet tanımı ile oluşturulan milli 
kimlik hem liberal hem de demokratik değer-
lerle uyumsuz bir üyelik biçiminin ifadesine 
dönüşür.(Zimmer, 2003:175). 

Bu gruplandırmalar ile birlikte; vatandaş-
lık temeli iradi milliyetçilik ile etnik temellere 
dayalı olan organik milliyetçilik arasında, iyi 
ve kötü milliyetçilikler şeklinde bölünmeye 
tekabül eder (Zimmer, 2003:175). Bu millet 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda da temel 
olan millet anlayışıdır. Atatürk tarafından 
benimsenip kabul edilen bu anlayış, sübjektif 
esaslar doğrultusunda millet tanımlaması ile 
oluşmuştur. Zamanla anayasal millet tanımı 
olarak ta adlandırılacak bu anlayış; anayasada 
ki ifadesi; ‘ Türkiye Cumhuriyetine vatandaş-
lık bağı ile bağlı herkesin Türk olarak kabul 
edilmesi’ sonucunda ortaya çıkan millet tanımı 
ve bu doğrultuda oluşan milliyetçilik anlayışıdır. 

Alman tipi olarak ta bilinen Organik milli-
yetçik, yani etnik milliyetçiliğin millet tasarı-
mında, eskici ya da ilkçi bağlılıklar temelin-
de tanımlanan organik bir topluluktur. Buna 
paralel olarak, bir millete üyeliği bireysel bir 
tercihin sonucu olarak değil de, bireyin ve 
milletin doğal bir yazgısını birleştiren kader-
ci bir yaklaşımın sonucu olarak ortaya çıkar. 
Millet; aile, akrabalık ve kabile ilişkilerinin ya 
da belirli bir ırka duyulan ortak inanç temelin-
de oluşan zayıf dayanışma bağlarıyla ayırt 
edilen modern öncesi toplulukların temsil ettiği 
bağlılık ve dayanışma biçimlerinin bir uzantısı 
olarak tahayyül edilir. (Smith, 2002:59-60) 

Özellikle 1871 yılında, Almanya’nın başına 
geçen ve ‘Demir Şansölye’ (Başbakan) olarak 
adlandırılan Otto von Bismarck’ın izlediği 
‘kan ve demir’ politikasında ki ‘kan’ ile Alman 
soyunu ifade etmektedir, tamamen organik 
milliyetçiliği temel alarak, dağınık Alman 
prensliklerini bir araya toplamış ve Alman 
İmparatorluğunun kurulmasına yol açmıştır. 
Buradaki millet tanımı, organik millet tanımı 
esaslıdır. 

Pickel’e göre bu tür ayrımın, milliyetçiliği 
bir ideolojiye indirgediğine dikkat çeker. Buna 
alternatif olarak milliyetçiliğin milli birlik, milli 
refah, milli kimlik gibi kategorik amaçlarla 
tanımlanmasının kapsayıcı bir söylemsel yapı 
olduğunu belirtir. (Pickel, 2003:111-113). 

Milliyetçilik söylemlerinin bu türlü katego-
riler aracılığıyla inşa ettiği bu tür sınıflandır-
maların, milliyetçiliği açıklanması gereken 
bir söylemsel oluşum olarak değerlendirme-
yi güçleştirdiği söylenebilir. İyi ve Kötü milli-
yetçilikler arasındaki kurulan karşıtlık ilişki-
si temelinde milliyetçilik bir söylem oluşum 
olarak değil; fakat içeriği bir türlü sabitleneme-
yen akışkan bir ideoloji olarak değerlendirilir.

 Milliyetçilik, tüm dünyada olduğu gibi Türk 
siyasal hayatının da tartışmalı konularından 
birisidir. Tam olarak tanımı yapılamamış çerçe-
vesi çizilememiştir. Bunun en büyük sebebi 
Millet tanımlarındaki farklılık ve Milliyetçi-
lik algısındaki çeşitliliktir. Millet tanımı hem 
tarihsel olarak hem de bölgesel olarak farklılık 
arz etmesinden kaynaklı olarak Milliyetçilik-
te değişmekte ve değişik şekillerde gruplan-
dırılmaktadır. 

Bir milli devlet olarak kurulan Cumhuri-
yet kuruluşundan itibaren tek bir milliyetçilik 
anlayışı kabul edilmemiş milliyetçiliğin çeşitli 
tipleri ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik bir taraf-
tan devlet eliyle ikame edilirken diğer yandan 
bazı aydınlar ve aydın grupları farklı milliyet-
çilik anlayışlarına yönelmiştir. Bu milliyetçi-
lik tanımlamaları kimi zaman devletin çizdi-
ği milliyetçilik tanımları ile uyumlu olurken 
bazen de ters düşmüştür. 

Av. Kürşat GENÇ
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22 Ocak 2022 
tarihinde, haber 
kanallarında sayın 
Prof. Dr. Uğur Alaca-
kaptan’ın vefat ettiğini 
öğrendik. .Allah (C.C.) 
günahlarını affetsin. 
Mekânı cennet olsun.

Bütün kanallarda 
çok büyük bir hukuk-

çu olduğu anlatıldı. Ben de kendisi ile ilgili 
bir hatıramı, hiçbir yorum yapmadan aktar-
mak istiyorum.

Bu bültende yazılarımı okuyanlar bilir-
ler. Ben, Samsun Lâdik Öğretmen Okulu 
ve Bursa Eğitim Enstitüsü, sosyal bilgiler 
bölümü mezunuyum. Kur’a sonucu Elazığ 
Karakoçan Ortaokulu öğretmenliğine tayin 
edildim. İki sene sonra okulumuz da lise 
olma furyasından nasibini aldı.

1970 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu bir karar yayınladı. Karara 
göre; meslek okulları üzerine yüksek tahsil 
yapanlar, üniversite imtihanlarına girip 
kazanmaları halinde, lise diploması gerek-
meksizin, bitirdikleri yüksek okul diplo-
ması ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu 
karar üniversite imtihanlarından yaklaşık 
iki ay önce alınmıştı. Yeterince çalışamama 
rağmen imtihana girdim. O yıllarda fakül-
telerde liste usulüne göre kayıt yapılırdı. 
Öğrenci puanına göre başvurusunu yapar, 
kayıtlar doluncaya kadar açıklanan listeler-
den öğrenci alınırdı… Konu dışına çıkarak 
belirtmeliyim ki, bu usul öğrenciler açısın-
dan, şehir şehir dolaşmak sorunda olduk-
ları için, hem çok pahalı, yorucu, hem de 
puanların düşürülmesinde yaşanılan usulsüz-
lükler sebebiyle âdil değildi.

Listede adı yayınlanınca, öğretmen okulu 
ve eğitim enstitüsü diplomamı alarak kayıt 
için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
gittim. Öğrenci işlerindeki yetkililer, lise 
mezunu olmadığım için kaydımı yapamaya-
caklarını, kayıt hususunun dekanın takdiri 
olduğunu söyledikleri için, Dekanla görüş-
meye gittim. Dekan Prof. Dr. Uğur Alaca-
kaptan’dı. Öğretmen olduğumu söyleyince, 
nezaket gösterip ilgilendi. Ancak, eğitim 
enstitüsü mezunlarını alırlarsa "Diğerlerini 
de almak zorunda kalacaklarını." Söyledi.

Kimleri kastediyorsunuz? İslâm Enstitüsü 
mezunlarını mı? Dediğimde;

- Anlamışsın ya! Niye soruyorsun? Dedi.

- Konuşmamız devam etti.

- Seneye kayıt işin gene geleceğim. Dedim.

- Lise mezunu değilsin. Gene kayıt olamazsın.

- Lise fark derslerini verir, lise diploması 
alırım.

- Lise fark derslerini vermek o kadar kolay 
değil. Veremeyebilirsin.

- Lise fark derslerini veremezsem, beni 
lisede öğretmen olarak çalıştıran Bakanlık, 
mezun olduğum Eğitim Enstitüsü utansın.

- Peki. Gelecek sene kazanacağından nasıl 
bu kadar eminsin. Puanın hiç de fena değil. 
Gelecek sene bu puanı alamayabilirsin.

- Ben bu sene imtihana çalışamadan girdim. 
Seneye, lise fark derslerini vermek için 
çalışacağım. Gelecek sene ilk yüz öğrenci 
arasına giremezsem, lise diploma ve puan 
kartımı getirip, size göstereceğim. Ancak, 
ilk yüz öğrenci arasında olmadığım için 
kaydını yaptırmayacağım.

Gülümseyerek;

- Bu kadar iddialı ve arzulu olan bir gençle 
tekrar görüşmek bana şeref verir. Dedi 
ve ayrıldık.

1970 yılında, Samsun'un bir sahil kasaba-
sı ortaokuluna idareci olarak tayin edildim. 
1971 senesinde de Samsun 19 Mayıs Lisesi'n-
de fark dersleri imtihanlarına girdim. Aynı 
lisede öğretmen olarak çalışan, öğretmen 
okulundaki arkadaşlarımla göz göze gelme-
mek için, âdeta köşe kapmaca oynadım. 
1971 Haziranında liseden de mezun oldum. 
Bir idarecinin beyanına göre, 130 kişi arasın-
da, haziran döneminde mezun olan tek 
kişiydim. Bunu, öğünmek için yazmıyorum. 
Bu yazıyı okuyan gençler ibret alsınlar diye 
yazıyorum. Zira ne öğretmen okulu ne de 
Eğitim Enstitüsü bitirmelerimde, lise fark 
imtihanlarına hazırlandığım kadar çalış-
mamıştım.

İkinci defa girdiğim Üniversite imtihanı-
nı da kazandım. Kayda gittiğimde Prof. Dr. 
Uğur Alacakaptan’la görüşmek istedim. 
Niyetim, sözümü tutarak hem lise fark 
derslerini verdiğimi hem de kayıt numara-
mın 80 olmasından dolayı, ilk yüzde yer 
alarak, bir sene önce söylediklerimin hayal 
mahsulü olmadığını beyan edebilmekti.

12 Mart muhtırası sebebiyle görevde 
olmadığını, tutuklu olduğunu beyan ettik-
leri için görüşemedik.

Fakülteyi süresinde bitirdim.

Mudanya’da hâkim olarak çalıştığım 2000 
senesinin Mart veya Nisan ğayında, Milli-

yet Gazetesinde Hasan Pulur’un köşesini 
okurken sayın Alacakaptan’dan bahsetti-
ğini gördüm. Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 
bir özel Hukuk Fakültesine dekan oluşunun 
arkasından basın toplantısı düzenlemiş ve 
şunları söylemiştir:

“Türkiye hızla değişiyor. Kim derdi ki, 
benim gibi Cebeci’den Kızılay’a kadar, 
öğrencilerinin başında, özel üniversitele-
re hayır mitingine katılan, hukuk fakültesi 
dekanı, gün gelecek, özel bir hukuk fakül-
tesine dekan olacak.”

Rahmetli Hasan Pulur, köşesinde şöyle 
yazmıştı;

“Türkiye'nin değiştiği falan yok. Yeşil 
yeşil dolarları görünce siz değiştiniz. Ancak, 
sizinle birlikte o yürüyüşe katıldıkları için, 
hâkim, savcı, kaymakam, emniyet mensu-
bu yapılmayan fişlenmiş öğrencilerinizi de 
buldunuz mu? O dolarlardan onlara da 
verdiniz mi?”

Hasan Pulur'a olan sevgimden dolayı, o 
gün bir gazete daha aldım. Yazısını keserek, 
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan'ın dekanı olduğu 
fakülteye iadeli taahhütlü olarak gönder-
dim. Bana yapılanları da anlattım. Alındı 
kartı geldi. Cevap gelmedi.

Bu yazıyı, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan'ı 
kötülemek düşüncesiyle yazmıyorum. 
Ancak, bir zamanlar İmam-Hatip okulla-
rına ve İslam Enstitülerine karşı bu derece 
acımasız olanların, bugün, imanlı bir nesil 
yetiştirme gayretinde oldukları iddiasıyla, bir 
zamanlar her imtihanda soruları çalıp kendi 
cemaat mensuplarına verenlerle; bugün 
de yazılı imtihanlarda en yüksek puanla-
rı alanları, bir mülakat sorusuna verdikleri 
cevapları beğenmedikleri için eleyenlerin bu 
yaptıklarında, hiç mi sorumlulukları yoktur? 
Düşünülsün diye yazıyorum.

Fakülte yıllarına dönmüşken, bir başka 
hocamdan da bahsetmek isterim. Hocam 
rahmetli Doç. Dr. Mukbil Özyörük, hem 
teksir notlarında yazar, hem de derslerin-
de şunları söylerdi;

- Allah' (C.C.) yoktur diyenler önce uzayın 
sınırlarını göstersinler.

Şu söz de O'nundur:

- En başarılı hükümet, hakkında en az 
konuşulan hükümettir. Başarılı olanlar 
sürekli konuşulmazlar. Başaramayanlar, 
hem kendileri başka başka vaatler sebebiy-
le, hem de halk beğenmediklerini söyle-
mek için konuşur dururlar. (25.01.2022)
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