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Muhtemelen artık her kes 
tanıyor ama yine de söyle-
yelim, resimdeki gemi Rusya 
Federasyonu’nun Karade-

niz donanmasının Sancak (Amiral) gemisi 
Moskva (Moskova). Bu gemi kısa süre 
önceye kadar vurulması ve batırılması 
imkânsız olduğu söylenen muazzam bir 
yüzer platform, daha doğrusu öyleydi. Aynı 
bir zamanların üzerinde güneş batmayan 
imparatorluğu olan İngiltere’nin “yenilmez 
armada” olarak nitelediği donanmasının 
hüsrana uğramış olması gibi battı… 

Vurulamaz ve batırılamaz söylemi üzerin-
de taşıdığı donanımlardan kaynaklanan 
bir iddiaydı. Hem saldırı hem de savun-
ma açısından günümüzün bütün yetenek-
lerine sahip olduğu düşünülüyordu. Bu 
yeteneklerin hepsine bu yazı çerçevesinde 
işaret etmek mümkün olmamasına rağmen 
geminin denizden denize, denizden karaya 
ve denizden havaya her türlü saldırı silahı-
na sahip olduğu; kendini savunma açısın-
dan da alçak, orta ve yüksek irtifa hava 
savunma sistemleri taşıdığı ve kademeli 
olarak yüksek irtifaya karşı karada konuş-
landırılmış S300’lerden daha gelişmiş olan 
S300 Deniz versiyonu füzeleri, orta ve alçak 
irtifa savunma füzeleri, deniz sathından 
gelen seyir füzelerine karşı otomatik olarak 

devreye giren top sistemlerinin olduğu bilini-
yordu. Kendine yönelik bir saldırı olduğun-
da gelen tehdit neye bağlı olursa olsun kısa 
süre ve emniyetli mesafede fark edebilecek 
radar ve sensör sistemlerinin bulunduğu ise 
tartışma götürmezdi. Gemi 1979’da denize 
indirilip 1983’de görev yapmaya başlamış 
olmasına yani yaklaşık 40 yıllık bir platform 
olmasına rağmen üzerindeki silah sistemleri 
2020’de yenilenmiş ve en modern donanım-
lara geçilmişti. Kısacası başta söz ettiğimiz 
iddiayı karşılama açısından benzeri olmayan 
bir meydan okuma olduğunu söylemek 
yanlış olmazdı.   

Peki, nasıl oldu da vuruldu? Vuruldu 
diyorum çünkü Rusya Federasyonu yetki-
lilerinin öne sürdüğü gibi bir yangın ve bunun 
sebep olduğu mühimmat patlaması sonucu 
geminin battığını kabul etmek mantıklı değil. 
Savaş gemileri kompartımanlı yapılırlar 
ve mühimmatların depolandığı yerler en 
korumalı alanlardır. Bu alanları denetleyen 
personellerin eğitim seviyeleri ve sürekli 
vardiya sistemleri de bu korumaya eklenir. 
Bir kompartıman su alsa bile bütün gemi 
batmaz. Gemi hava saldırısı ile vurulsa dahi 
mühimmatların bulunduğu alanlar genel-
de su seviyesinin altında olduğundan etki 
buraya kadar ulaşmaz, gemi kullanılmaz hale 
gelebilir ama batma ihtimali çok düşüktür. 

“ASRIN FACİASI’’ 
HOCALI SOYKIRIMI’NI 

ANMA PROGRAMI
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Dolayısıyla geminin batması için su seviye-
sinin altından veya en azından su seviyesin-
de vurulması gerekir (örneğin denizaltıdan 
atılan torpiller veya mayınla ya da deniz  
yüzeyini yalayan seyir füzesiyle). Zaten 
Ukrayna’nın iddiası da vuruşun Neptün 
seyir füzeleri ile sağlandığı yönünde. 

Neptün füzesi nedir? Bakalım. Bu füzeler 
Ukrayna tarafından öncül Rus füzelerinden 
geliştirilmiş ve 2021 yılında Ukrayna ordusu-
na teslim edilmiş gemi savar füzeleri. Bizim 
Atmaca füzelerimize benziyor ve her ikisi de 
Amerikan Harpoon füzelerinin işlevlerine 
sahip yani gemi ve denizaltılara karşı kulla-
nılan silahlar. Ukrayna’nın füzeleri karadan 
atılıyor zaten bu ülkenin elinde bu füzele-
ri atabilecek deniz aracı yok gibi. Menzili 
300 km ve üzerinde ve 150 kilo patlayıcı 
madde taşıyor. Hızları ses hızının altında. 
Seyir füzesi vasfında olduğundan denizin 3-5 
metre üzerinden seyrediyor yani bir gemiyi 
batırabilmek için yeterli niteliklere sahip. 
Bu durumda Ukrayna’nın iddiası doğruysa 
11.490 tonluk gemi 2 füzeyle yani 300 kilo 
patlayıcı ile batmış görünüyor. İki füzenin 
maliyetini bilmiyorum hadi 50 milyon dolar 
olsun ama batan Moskova’nın platformu 
850 milyon dolar, üzerindeki sistemler de 
hesaplandığında toplam maliyet 1,.5 milyar 
dolar civarında. Sadece bu hesap bile Rusla-
rın kaybının ne boyutta olduğunu ve bunu 
gerçekten becerdiyse Ukrayna’nın bunu ne 
kadar ucuza getirdiğini göstermeye yeter. 
Gemilerin vatan toprağı sayılması nedeniyle 
gemi kaybının bir ordu için nasıl bir psiko-
lojik travma olduğunu ve geminin adının 
Moskova olmasının bu travmayı ne kadar 
güçlendirdiğini de üzerine ekleyin.

Moskova’nın batmasından sonra Rusların 
önüne iki seçenek geldi. Bunlardan birin-
cisi Minsk sürecinde kararlaştırılmış olan 
Luhans ve Donesk’in özerkliğini tanıtmak 
ve Ukrayna NATO üyeliğinin gerçekleşme-
sinin mümkün olmadığını gördüğüne göre 

bu özerk bölgelere alınacak genel kararlar 
hakkında veto yetkisi sağlayarak maksadın 
yerine geldiğini söyleyip, Ukrayna ile anlaş-
maya varmak ve de facto olarak gerçek-
leşmiş ve sözel söylemin dışında dünya 
tarafından artık üzerinde çok fazla durul-
mayan Kırım’ın ilhakı meselesini zamana 
yaymaktı. Böyle bir sonuç Rus yönetiminin 
kendi toplumu karşısında zevahiri kurtarma-
sını belli ölçüde sağlayabilir, başlangıçtaki 
zaten maksadımız bundan ibaretti söylemi-
ne bağlı kalındığı ileri sürülerek, uluslararası 
baskı hafifletilmeye çalışılabilir ve özellikle 
Almanya gibi Rus gazına bağımlı ülkelerin 
süreç içinde batı ittifakını zayıflatmasına 
yardımcı olabilirdi. Ancak söz edilen ülke 
Rusya ve millet Rus milleti olunca ikinci 
seçenek daha muhtemeldi ve öyle de oldu 
zaten. Ruslar daha şiddetle saldırmayı ve 
en baştan beri asıl maksatları olan bütün 
doğu ve güney Ukrayna’yı kontrol etme 
yönünde davranmayı tercih ettiler. 

Rusların fikirlerinin bu olduğunu ve bu 
fikrin oluşmasının altında yatan sebep-
leri hakkındaki düşüncelerimi bir önceki 
yazımda iletmiştim. Ki o yazı yazıldığında 
savaş daha başlamamıştı. Şimdi o yazıda-
ki haritalardan birisine tekrar bakalım ne 
kadarı gerçekleşmiş? 

  Azak denizi Mariupol’ün düşmesiy-
le Ukrayna’ya kapandı, Herson Rusların 
eline geçti ve Kırım’ın su sorunu çözüldü. 
Karkov uzun süredir kuşatma altında ve 
ikinci aşamanın ilk hedefleri içinde. Odesa 
savaşın başından beri denizden 10 km. 

mesafede dizilmiş gemilerle abluka altın-
da ve son günlerde daha fazla füze saldırı-
sına uğruyor ve Ruslar artık Transdinyes-
ter’deki güçlerinin de Odesa’nın alınma-
sında kullanılacağını söylemeye başladılar. 
Küçük haritada Transdinyester’in Odesa’ya 
ne kadar yakın olduğunu görebilirsiniz.  

Peki, Moskova’nın vurulması Rus taktik-
lerinde başka bir değişikliğe neden oldu 
mu? İşte bu yazıda asıl söylemek istediğim 
konu burada ortaya çıkıyor. Ruslar Odesa 
açıklarında neden olduğu anlaşılamaya-
cak şekilde yaklaşık 10 km açıkta tuttuk-
ları gemilerini çektiler. Demek gemilerinin 
kendilerini koruyamayacağını öğrendiler. 
Ardından Transdinyester’deki kara birlik-
leri gündeme geldi. Bu gelişme onlar için 
yeni uluslararası problemler ve Moldova’nın 
batıya daha fazla yaklaşması demek ama 
göze almak durumundalar yani maliyetle-
ri daha da artıyor. O halde çok önemli bir 
temel kabul yanlış çıktı.

Nedir bu temel kabul? Eğer çok modern 
ve fazla silahınız varsa her şeyi yapabilirsiniz 
ve gereken şekilde donatırsanız her platform 
yapılma maksadına hizmet eder. Yanlış.

Savaş bir sanattır ve sahip olduklarınızın 
fazla olması size avantaj sağlar ama sonucu 
sağlamayabilir. Nükleer silahları bir yana 
bırakırsak (onların tartışmak ayrı bir konu) 
her konvansiyonel silahın kıymeti yetenekle-
rinin engellenebilir olup olmamasıyla ortaya 
çıkar. Karşınızdakinin elinde 300 kilo patla-
yıcıyla 11,490 tonluk gemiyi üzerindeki çok 
daha modern silahlarla birlikte batıracak 
yetenek varsa sizin geminiz artık hiçbir 
şeye yaramaz. Evet iki füze bunu tek başına 
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yapamaz ama havadan saldırı görüntüle-
ri (uçak veya SİHA) yüzer platformunu-
zun algılayıcılarını meşgul ederken, ya da 
elektronik tespit ve yönlendirme sistemle-
riniz elektronik harp vasıtalarıyla karıştı-
rılıp bozulduğunda, yani kör kaldığınızda, 
eğer menzilleri içindeyseniz atılacak 5-6 
seyir füzesinde 1-2’si size çarparsa işleviniz 
kalktı demektir. Bunun tekrarlanması halin-
de ne kadar para kaybedeceğinizi bir kenara 
bıraksanız da kaybettiğinizi yerine koymak 
en az 6-7 yıl alır. Şimdi soralım Karadeniz 
gibi İstanbul boğazı dışında çıkışı olmayan 
dar bir denizde Rusların 4-5 güçlü gemisi 
daha var. Ukrayna’ya muhtemelen gerekli 

istihbarat ve teknik desteği sağlamış olanlar 
bu gemiler için de aynı tavrı sürdürürse ne 
olur? Gemilerinizi Odesa önlerinden açığa 
çektiniz diyelim uydulardan yerlerini tespit 
etmek çok mu zor? 

Aynı soruyu Karadeniz’e gemi sokarak 
Ukrayna’ya yardım edeceklerini söyleyip 
Boğaz’ı bize ve Montrö’ye rağmen geçme-
yi talep edenlere soralım. Rus gemi savar 
füzeleri Sivastopol’den ateşlendiğinde Girit 
çevresindeki gemileri vuracak menzile sahip-
ken hangi çılgın daha yakına gemi getirir? 
Vb. vb. Öyleyse oynanan oyun bilmediği-
miz ikili anlaşmalara bağlı da arada Ukray-
na feda mı edildi?

Amiral battı… Amiral olmayanlar niye 
batmadı?

Ukrayna’ya kısa menzilli tanksavar, alçak 
irtifa uçaksavar yağdı… orta-yüksek irtifa 
niye yağmadı?

Batacak mı? Yağacak mı? Sonunda 
görünen vekil mi (Rusya’ya karşı Ukray-
na) yoksa muhtemel vekil mi (Çin’e karşı 
Rusya) kazanacak. 

Göreceğiz ama olan yine bu oyunun 
sadece farkında olmadan oyuncusu olmuş 
olanlara yani sade insanlara olacak.

Saygılarımla

Türk’ün sönmeyecek Ocağı Türk 
Ocakları; Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu, Gençlik Kolu ve Hanımlar 

Kolu temsilcileri ile Setbaşı’nda ki mekanın 
da 110. yaş münasebeti ile bir araya gelindi.

Konuşmalar, ikram , müzik ve sohbet-
ler kutlama toplantımıza güzellikler kattı. 
Yönetim Kurulu üyelerinden Prof.Dr.Meh-
met ZARİFOĞLU, Hamit SARAÇ, Nadir 
ÜLKER ve Necla TERZİOĞLU’nun ev sahip-

liği yaptığı toplantı sonrası Hamit SARAÇ 
Gençlik ve Hanımlar Kollarımıza ve de 
katılım sağlayan değerli misafirlere katılım-
larından dolayı teşekkür etti.

TÜRK OCAKLARININ 110. YAŞINI KUTLADIK
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Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu’muz 18 Mart 
Cuma günü Çanakkale Zaferi’nin 107.yılı dolayı-
sıyla, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Çanakkale 

Savaşı’nda mücadele etmiş kahramanlarımızın, bu mücade-
leyi hangi şartlar altında verdiğinin, Çanakkale ruhunun 
daha iyi anlaşılması adına askerlerin günlük öğünü olan 
az yağlı tuzsuz buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı 
dağıtımı gerçekleştirdi. Program sabah saat 11.00’da 
öğrenci kültür merkezi önünde başladı. Çanakkale türkü-
leri eşliğinde gerçekleşen program öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi gördü. Program süresi boyunca 200’er kişilik 
çorba ve hoşaf dağıtımı gerçekleşti. Program saat 15.30’da 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANMA VE 
ANLAMA PROGRAMI

Genç Kalemler Toplu-
luğu’muz dönemin ilk 
“Şiir Atölyesi” etkinliğini 

gerçekleştirdi. 9 Mart Çarşamba 
günü gerçekleştirilen şiir atölyesinde 
“Şiir bizim için ne anlama geliyor? 
Neler ifade ediyor? “ gibi sorular 
topluluk üyeleri ile tartışıldı. Şairle-
rimizin, değerli şiirlerinin bizlerde 

uyandırmış olduğu duygulardan 
yola çıkarak güzel bir sohbet ortamı 
oluşturuldu. Kimi şiirde acı, ölüm, 
toplumdan dışlanmışlık ve kendini 
soyutlama gibi temalarla karşıla-
şıldı; kiminde ise ümidin hep var 
olduğu şiirin hayal gücüne etkisiyle 
ruhumuzdaki eksik ama tamamlana-
bilir olan duygular üzerinde duruldu.

Genç Kalemler Şiir atölyesi

Azerbaycan’ın, Doğu ve Dünya Edebiyatının dahi şairi ve mütefek-
kiri Nizami Gencevi’nin 2021 yılı doğumunun 880.yılı olduğu için 
bundan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişi-
mi ile 2021yılı Azerbaycan’da “Nizami Gencevi yılı” ilan edilmiştir. 

Nizami üzerine çoklu kitablar, makaleler vs. basılmıştır. Bu münase-
betle Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi olarak bu önemli şairin 
işlenilen konulara kayıtsız kalmamıştır. Azerbaycan bilginleri Prof. Dr. 
M.Hüseynova, Prof. Dr. E.Guliyev ve Prof. Dr. S.Rzasoy`un “Büyük 
Azerbaycan Mütefekkiri Nizami” kitabını yayınlamıştır.

Kitab dörd bölümden oluşur: “Nizami Gencevi Yılı”, “Gelecek İşin 
Çağrı”, “Nizami ve Hamsa Geleneği”, “Çağdaş Kazak Edebiyatında 
Nizami`nin Özü ve Sözü (Khalijan Bekkhojin’in “Afagname” Şiirin-
den Hereketle”, “Nizami Gencevi’nin “Yedi Güzel” Mesnevisinin Ana 
Süjesinin Folklorik-Mitolojik Anlam Bilimi”.

Kitapta Nizami Gencevi’nin milli ve edebi kimliği, mütefekkir 
şairin mirasını çağdaş zaman bakımından önemi, zengin içeriğe sahip 
Hamsa’nın türlü ilmi problemlerinden bahsedilmektedir.

BÜYÜK AZERBAYCAN 
MÜTEFEKKİRİ NİZAMİ
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Türk Dünyası ve Kültürü Toplulu-
ğu’muz ile Azerbaycan Kültür-Sa-
nat Topluluğu 24 Şubat Perşembe 

günü saat 15.00’da Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde Şehit Özel Harekat Polisi 
İlyas Kaygusuz salonunda Hocalı Soykı-
rımı anma etkinliği düzenledi. Program 
öncesinde topluluk üyeleri Uludağ Üniversi-
tesi Mediko meydanında stantlarını açarak 
öğrencilere Türkçe ve İngilizce olarak Hocalı 
Soykırımı ile ilgili kitapçık dağıttı. Programa 
Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, sivil 
toplum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 

Programa saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 
Azerbaycan Milli Marşı okunarak başlan-
dı. Hocalı katliamını anlatan sinevizyon 
gösteriminin ardından davetli konuşmacılar 
Hocalı tarihi ve  soykırımı ile ilgili 
konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmacı 
olarak araştırmacı yazar, gazeteci Ali Eşref 
Uzundere ve Prof. Dr. Muammer Demirel 
etkinliğe davet edildi. 

Araştırmacı yazar ve gazeteci Ali Eşref 
Uzundere yaptığı tarih araştırmalarından, 
bölgesel çalışmalarından bahsederek Hocalı 
soykırımıyla ilgili detayları paylaştı. Ermenis-
tan ordusunun sivil, kadın, çocuk, yaşlı 
ayrımı yapmadan 613 kişiyi en ağır işken-
celer uygulayarak soykırıma tabii tuttuğu 

Azerbaycan Türklerini anlattı. Soykırım 
zamanı ve soykırım sonrasına ait araştır-
maları sonucunda elde ettiği bulgula-
rı görsellerle destekleyerek dinleyicilere 
sundu. Soykırımdan kurtulan bölge halkıyla 
yaptığı röportajları dile getirerek yaşanan 
katliamla ilgili yanlış bilinen doğruları anlat-
tı. Bölgesel çalışmalarında ve araştırmala-
rında hala soykırımın izlerini taşıyan somut 
delil ve olaylarla karşılaştığını söyleyen Ali 
Eşref Uzundere soykırımın ne kadar derin 
ve büyük olduğunu yineledi.  

Prof. Dr. Muammer Demirel konuşması-
na giriş yaparken düzenlenen anma etkin-
liklerinin tarihi olaylar üzerindeki etkisin-
den ve gerekliliğinden bahsederek başladı. 
Güncel Ukrayna-Rusya savaşından günde-
mi değerlendirerek Hocalı ile ilgili siyasi ve 
politik değerlendirmelerde bulundu. Konuş-
masına Ermeniler, Ermenilerin bu noktaya 
gelişi ve Ermenistan-Hristiyanlık arasın-
daki ilişkiyi anlatarak devam etti. Demirel 
konuşmasında tarihe bakıldığında Türklerin 
yönetimi altındayken Ermeni halkına zarar 
verilmediğini, barış içinde yaşandığını ancak 
19.YY’da ayrılık hareketleriyle Ermenilerin 
93 Harbinden sonra örgütler kurarak barışı 
bozduğunun altını çizdi. Kurulan örgütle-
rin dünya ve Türk siyasi yaşamında ortaya 

çıkan etkisini anlattı. Bu etkinin günümüz-
de de devam ediyor oluşundan bahsederek 
kronolojik sırayla ilerlediği konuşmasında 
Dağlık Karabağ’ı da andı. 

Program  Aliya İzzetbegoviç’in ‘’Savaş-
ta büyük zulme uğradınız, zalimle-
ri affedip, affetmemekte serbestsiniz. Ne 
yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın; 
çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.’’ sözüy-
le sonlandırıldı. Katılımcılara salon çıkışında 
30. Yıl Dönümü anılan Hocalı Soykırımı’nın 
aziz şehitleri için helva dağıtımı yapıldı.

“ASRIN FACİASI’’ HOCALI SOYKIRIMI’NI 
ANMA PROGRAMI

KAZAN’LI BİR 
GRUP ÖĞRENCİ 

OCAĞIMIZI 
ZİYARET ETTİ

28 Mart 2022 günü saat;14.00 
de Bursa Türk Ocağımı-
za Kazan Türklerinden  bir 

grup öğrenci ziyarette bulundu.

Kazan Türklerinden öğrenciler; Gelecek 
günlerde ki faaliyetlerine desteğimiz 
sözünü ve başarı dileklerimizi alarak 
ikramlardan sonra aramızdan ayrıldılar.
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Bursa Türk Ocağı Şube 
Başkanı'mız Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı'nın 11 Nisan 

2022 Salı günü TRT Avaz da 
yayınlanan Ramazan Sohbetle-
rine katılmış olup, aşağıda belirt-
tiğimiz konu başlıklarında hoş bir 
program gerçekleştirmiştir.

• Söyleşi Bursa’nın Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olması vesile-
siyle yapıldı.

• Söyleşiye Bursa Türk Ocağı 
Başkanı olarak katıldım.

• Türkiye-Türk Dünyası ilişkile-
rinde dilde-fikirde-işte birliğin 
süreç içinde gerçekleştirilebil-
mesi için öncelikli konunun 
dilde birliğe ulaşmak olduğu-
na işaret ettim. Bu konuda 
Türk Keneşinin kurulması ve 
son dönemde Türk Devletleri 
Teşkilatı haline gelmesinden 
bu yana bu yönde çalışmalar 
olduğu ve İstanbul Türkçe-
sinin temel alındığına işaret 
ettim. Türkiye Türkçesinin en 
geniş kullanılan lehçe olması 
nedeniyle temel alınmasının 
makul olduğunu ancak diğer 
Türk ülkelerinin kullandığı 
Türkçenin Türkiye Türkleri 
tarafından öğrenilmesinin de 
geçiş döneminde çok önemli 
olduğunu böylece kelime 
hazinemizin ve kelimelerle 
düşündüğümüz için düşün-
me kapasitemizin artacağını 
söyledim. 

• Türk Ülkelerinin Latin alfabe-
sine geçerken aynı sesleri aynı 
harflerle karşılamalarının karşı-
lıklı anlaşmamız açısından 
önemine değindim.

• Türkiye Türkçesi temelli ortak 
lisanın diplomatik ve akade-
mik seviyede benimsenmesinin 
yeterli olmadığını bunun mutla-
ka halk kitlelerine ulaştırılması 
gerektiğini ilettim.

• Kullanılan Türkçenin geniş 
kitlelere ulaştırılmasının 
efsaneler, masallar, kitapların 
geçiş döneminde çift lehçe veya 
iki alfabe ile yazılmasının uygun 
olduğunu belirtip Bursa ocağı-
nın bu konuda ürettiği kitap-
lardan örnekler verdim.

• Folklor, yaratılış mitleri gibi 
birikimlerin benzerliklerini 
vurgulayan eserlerin yine iki 
lehçeli oluşturulmasının ve 
Bursa ocağının düzenlediği 
gibi uluslararası bilgi şölenle-
rinin farklı Türk ülkelerinde 
yapılmasını önerdim.

• Devleti olmayan Türk Toplu-
luklarının özelileri, inançları, 
tarihleri ve kültürleri hakkın-
da yayınladığımız Gagavuz ve 
Ahıska kitaplarını örnek göste-
rerek devleti olmayan Türkle-
rin de kendilerini tanımaları-
na katkıların önemli olacağını 
belirttim.  

Prof.Dr. Selçuk Kırlı TRT Avaz’da  
Ramazan Programına konuk oldu

Türk Ocakları Derneği 
Bursa Şubesi tarafın-
dan basılan Sevgi 

Bulağı Vatan adlı kitabın yazarı 
Muhammed Haşim Hamdam 
tarafından Ankara da bulunan 
birçok Güney Türkistanlı 
soydaşlarımız dâhil, Türki-

yelik Parti Başkanı, makamlar, 
yazarlar ve edebiyatçılar gibi 
şahsiyetlere takdim etmiş ve 
bu güzel paylaşımları bizimle 
paylaştığı için kendisne teşek-
kür eder. Daha nice güzel 
yayınlarda buluşmak dilek-
lerimizle kendisini kutluyoruz. 

Sevgi Bulağı Vatan
okuyucuları ile buluşuyor

İlk takdim atımız On Şubat 2022 
tarihinde Devlet Tiyatroları Genel 
Müdür Yardımcısı ve Kabil TİKA eski 
koordinatörü S. Süleyman ŞAHİN 
Beyefendinin makamlarına ziyaret 
ederek olmuştu.

İkinci kitap takdim işimiz 20 Şubat 
2022’da Doğu Türkistan milleti 
üstündeki zulümleri ve kanlı yarası-
nı (TURKUAZ GÖZYAŞI) adıyla 
Roman yazan Vildan SERDAR 
Hanımefendiye ve Doğu Türkis-
tan Kültür Merkezi, İstanbul’dan 
Ankara’daki TURKUAZ GÖZYAŞI 
Romanı tanıtım programına katılan 
Abdul ehâd Abdürrahman Doğu 

Türkistan Maarif Derneği genel sekreterine de takdim ettik.

Yine Şubat ayının 21’da Milli 
Devlet Gazetesi editörü soydaşım 
değerli Faruk KARABULUT ve 
Mefkûre Mektebi Ankara temsil-
cisi Yasin YANIK’I Uludağ İlçesi 
Ulus- Anafartalar Caddesi Heykel 
önünde beraber buluşarak kitap 
takdim ettik. 

Günümüzden 32 yıl önce (1990) da 
Doğu Türkistan Özgürlük Mücade-
lesinde 05 Nisan Barın Ayaklanma-
sının Önemi ve Şehitlerini Anma ve 
Şehitler için iftarlık Programı 5 Nisan 
2022’da katılan BBP Genel Başka-
nı S. Mustafa DESTİCİ Beyefendi-
ye, TÜBİTAK Başuzmanı Nevşehir 
İYİ Parti Milletvekili adayı S. Fatih 

Mehmet ŞAHİN’e ve Abdureşit Abdülhamit Dünya Uygur 
Kurultayı Vakfı Başkanına kitap takdim edildi.

Son olarak 10 Nisan 2022 Türk Ocakları Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ Hanımefendinin 
Ankara Şehir Hastanesindeki makamlarına ziyaret ederek 
hem kendilerine ve hem Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet ÖZ 
Beyefendi gıyaplarında adlarına imzalı kitap takdim etildi. 
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BURSA TÜRK OCAĞI 19. TÜYAP 
BURSA KİTAP FUARINA KENDİ 

YAYIMLARI İLE KATILDI

Her yıl düzenlenen ancak pande-
mi nedeniyle iki yıldır gerçek-
leştirilemeyen 19. Bursa Tüyap 

Kitap Fuarı 2022 yılında Bursa’da Buttim 
İş Merkezi yanında her zaman ki salonla-
rında gerçekleştirildi.

Türk Ocakları Bursa Şubemiz de Tüyap 
tarafından ücretsiz tahsis edilen kendi 
standında okur severleri ile buluştu. Gençlik 
ve Hanımlar Kollarımızın mesai saatleri-

ne verdikleri katkıları ile sürdürülen 
standımızı ziyaret eden öğrencile-
re YAVRUTÜRK dergimiz ve BURSA 
TÜRK OCAĞI GAZETESİ ücretsiz olarak 
dağıtıldı. 

 Salgın hastalık (Korona) sebebiyle 
rağbetin eskilere nazaran daha az olduğu, 
ama yine de okur severlerin özlediğini hisset-
tiğimiz Fuar 11 Mart 2022 Cuma günü başla-
yıp, 20 Mart 2022 Pazar akşamı sona erdi.     
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Doğanın uyanışını, baharın gelişi-
ni temsil eden, Türk dünyasının 
ortak bayramı ve Ergenekon’dan 

çıkışımızın yıldönümü olan Nevruz bayramı 
21 Mart günü Bursa’da coşkuyla kutlandı. 
Türk Ocakları Derneği Bursa şubemizin de 
dahil olduğu, Bursa’da faaliyet gösteren 16 
sivil toplum kuruluşunun bir araya gelme-
si ile oluşturulan Nevruz Bayramı Kutlama 
Komitesi’nin organize ettiği etkinliğe başta 
şube başkanımız Prof. Dr. Selçuk Kırlı olmak 
üzere Gençlik kolumuz, Hanımlar kolumuz 
ve birçok üyemiz katılım sağladı. 

Program sabah saatlerinde Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması 
ile başladı. Ardından komite üyeleri Bursa 
Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret 

etti. Ziyaret esnasında kutlama komitesi 
adına söz alan şube başkanımız Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı bu yıl yakılan Nevruz ateşinin 
Türk dünyasında birlik ve beraberliğe vesile 
olmasını diledi. Valilik ziyareti sonrası şehir 
merkezinden mehteran eşliğinde başlayan 
kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı’nda son buldu. Meydanda devam 
eden törende komite adına söz alan Azerbay-
can Kültür Derneği Başkanı Handan Askeran 
Ton, 17 yıl önce yaktıkları Nevruz ateşi-
nin bugün ülkenin her yerine dalga dalga 
yayılmasından duydukları memnuniyeti ve 
gururu ifade etti. Protokol üyelerinin konuş-
malarının ardından Nevruz ateşi yakıldı. 
Ateşin üzerinden atlama ve demir dövme 
etkinliğinden sonra gerçekleştirilen halk 
oyunları gösterileri ile program sona erdi.

Baharın gelişi ve Türklerin yeniden 
uyanış günü olarak kabul edilen 
Nevruz Bayramı 28 Mart Pazartesi 

günü Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi’nin 
katkılarıyla Türk Devletleri ve Akraba Toplu-
lukları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
öncülüğünde Türk Dünyası ve Kültürü Toplu-
luğu, Genç Kalemler Topluluğu ve bir kaç 
öğrenci topluluğu ile beraber Bursa Uludağ 
Üniversitesi amfi tiyatro alanında kutlandı.

Atatürk anıtının önünde düzenlenen saygı 
duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması 
ile program başladı. Açılış töreninin ardından 
katılımcılar Mehter ekibin öncülük ettiği kortej 
ile programın düzenleneceği alana bayraklı 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bağımsız ve Özerk 

Türk Devletlerinin baraklarının olduğu kortej 
amfi tiyatro alanında son buldu. Etkinliğe 
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, Türk Ocakları Bursa 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, TÜDAM 
Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari 
personel ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Erdem Özdemir’in konuşmasıy-
la başlayan program Selçuk Kırlı’nın konuş-
masıyla devam etti. Nevruz için bereket ve 
kardeşlik vurgusu yapan Kırlı; “Biz Türkler, 
dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım, 
ismimiz başkaları tarafından nasıl nitelendi-
rilirse nitelendirilsin veya kendimize hangi 
ismi layık görürsek görelim, sonuçta büyük 

BURSA’DA YENİGÜN (NEVRUZ) COŞKUYLA KUTLANDI
Nevruz Bayramı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kutlandı!
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Türk Devletlerinin baraklarının olduğu kortej 
amfi tiyatro alanında son buldu. Etkinliğe 
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, Türk Ocakları Bursa 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, TÜDAM 
Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari 
personel ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Erdem Özdemir’in konuşmasıy-
la başlayan program Selçuk Kırlı’nın konuş-
masıyla devam etti. Nevruz için bereket ve 
kardeşlik vurgusu yapan Kırlı; “Biz Türkler, 
dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım, 
ismimiz başkaları tarafından nasıl nitelendi-
rilirse nitelendirilsin veya kendimize hangi 
ismi layık görürsek görelim, sonuçta büyük 

Türk gövdesinin dalları olarak dünyanın her 
yerinde Yenigünü Ergenekon-Diriliş efsanesi-
ni aslına uygun olarak kutlarız. Çünkü bizim 
dirilişimiz Ergenekon’dan çıkışımız ile başlar 
ve dünyanın her tarafına yayılır. Mühim olan 
Bayramı bayram gibi kutlamaktır. Nevruz 
berekettir. Nevruz kardeşliktir. Nevruz diriliş-
tir. Türk dünyasının ilk ve tek ortak bayramı 
olması açısından büyük bir önem taşımakta-
dır. Halkın yüreğinden kopan bambaşka bir 
bayramdır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un 
konuşmalarının ardından örs üzerinde demir 
dövüldü. Halk oyunları ve konserle devam 
eden program Türk Ocakları Derneği Bursa 
Şubesi’nin pilav ikramı ardından sonlandı.

21 Mart 2022 günü 
Bursa ili organizasyonu ile 
kutlanan Nevruz şölenleri , 
Bursa Uludağ Üniversitesi 
Amfi meydanında ertele-
meli olarak 28 Mart 2022 
Pazartesi günü büyük bir 
katılım ile gerçekleştirildi.

Saat:11.30 da Atatürk 
anıtı önünde başlayan 
şölen BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Saim Kılavuz, Türk 
Ocakları Bursa Şube 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk 

Kırlı TÜDAM Müdürü 
Doç. Dr. Erdem Özdemir 
ve Üniversite hocala-
rı ve gençlerin katılı-
mı ile Mehteran eşliğin-
de yürüyüş halinde Amfi 
meydanına gelindi. Burada 
yapılan konuşmalar, Demir 
döğme,Türk Dünyasından 
öğrencilerin müzik icraları, 
Nevruz ateşinden atlama 
ve Türk Ocağının Nevruz 
Pilavı ikramı ile son buldu.

BURSA’DA YENİGÜN (NEVRUZ) COŞKUYLA KUTLANDI
Nevruz Bayramı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kutlandı!

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Ocakları Bursa Şubesi ve Türk Devletleri ve Akraba Topluluklari Ugulama ve Araştrma Merkezi 

NEVRUZ ŞENLİKLERİNi BİRLİKTE KUTLADI
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GENÇLİĞİN POTANSİYEL GÜCÜ -1
Gençlik, 

toplumla-
rın en güçlü, 

en zengin ve en büyük 
varlığıdır. On beş yaş 
ile 30 yaş arasında-
ki toplum katmanı-
na “gençlik” denir. Bu 
gençlik her toplumda 
gizli bir güç olarak vardır 

ve toplumların geçirdiği sosyal, toplumsal, 
siyasal ve ekonomik bunalımlarda, sarsıntılar-
da ortaya çıkar ve toplumda büyük bir değişi-
me sebep olur. Tarihin akışı içerisinde bu hep 
böyle olmuştur. 

Bu araştırmamla dünyadaki gençlik hareket-
lerini ve meydana getirdikleri toplumsal,  siyasal 
değişiklikleri ortaya koymaya çalışacağım. Önce 
dünyadaki işçi ve gençlik hareketlerinin tarihi-
ne kısaca bir göz atalım.

Dünya tarihinde bir devleti oluşturan halkın 
devlet işlerine karışması ilk defa 1789 Fransa 
İhtilâli   öncesinde bazı aydınlar, “Fransız 
burjuvasi” halkı uyandırmaya çalışır. Avrupa’nın 
hiçbir ülkesinde halkın politik görüşü, siyasi 
bilinci yokken Fransa’da halk, vergilerin yüksek-
liğinden, pahalılıktan, derebeylik haklarının 
çokluğundan söz etmeye başlar. Burjuvazi, 
okuma yazma bilmeyen halkın bilinçlenme-
si için onun sözcülüğünü yapar. Böylece 14 
Temmuz 1789’da Halk Bastil hapishanesini 
basar ve içerdeki suçlu- suçsuz kim varsa hepsi-
ni dışarı çıkarır. Bunun arkasından İtalya’da, 
Almanya’da “Fransız Devrimi” hakkında övücü 
yayınlar başlar.[1] 1789 Fransız İhtilâli’nin etkile-
ri ve yankıları dalga dalga Avrupa’da ve diğer 
ülkelerde yankılanmaya başlar. Bizde bile milli-
yetçilik hareketlerinin Fransız İhtilâli ile başla-
dığını savunanlar bulunmaktadır.

Dünya toplumlarında başlayan iç isyanlar, 
sömürgecilere karşı koymalar ve milliyetçi-
lik hareketleri, sürüp gelen savaşlar sonunda 
“komünist” ideolojinin önce Rusya’da, Çin’de, 
Küba’da yönetimleri ele geçirmesine yarar. 
Zulüm, işkence, sürgün, hapishane hayatı 
normal hayatın bir parçası haline gelir.

A-Sovyetler Birliğin’de Gençlik Hareketleri:

 Her ne kadar “Demirperde” parçalandı, 
Sovyetler Biriliği dağıldı ise de yine bu ülkelerin 
gençlik hareketlerine bakmakta yarar görüyoruz. 
Çünkü, gerek Rusya’da, Çin’de ve diğer komünist 
rejimi benimsemiş ülkelerde komünizmin kurul-
ması, yerleşmesi  gençler sayesin olmuş ve yine 
“Demirperde”nin parça-lanması, Sovyetler Birli-
1 Andre Ribard, İnsanlığın Tarihi, Çev. Erdoğan Başar, 
Şiar Yalçın, May Yayınları, İst. 1974, II. Cilt, s.151 vd.

ğinin dağılıp yıkılması gençlerin eliyle gerçek-
leş- tirilmiştir. Komünist sistem “mevcut düzeni 
yıkarak, yeni bir düzen kurabilmek için emper-
yalist bir görüşle dünyayı ele geçirmek gibi 
radikal bir temel üzerine inşa edilmiştir. Buna 
göre de bütün benliğini bu ideolojiye vermiş 
insanlar yetiştirmek istemiştir. Ama yetişen 
gençlik bu sistemde de beklediğini bulamadı-
ğı için bu sistemi yıkmak için harekete geçmiş 
ve bu sistemi yıkmıştır.

“Dünyayı Saran Tehlike” isimli eserinde 
Aclan Sayılgan, “Dünyanın her tarafında öğren-
ci başkaldırıları özellikle XX. Yüzyılın başla-
rından beri olagelmekte, mahiyet bakımın-
dan farklı görüntülerle günümüzde de sürüp 
gitmektedir” diyor.[2] 

Nitekim, “1917 Rus  Bolşevik ihtilâlinin 
tahakkukunda, üniversite öğrencilerinin 
hareketleri yardımcı olmuş, 1920’lerde Çinli 
öğrencilerin büyük şehirlerdeki nümayişleri, 
Mao-Çe-Tung liderliğindeki Çin Komünist 
Partisi’nin otuz yıl sonra iktidara gelmesinde 
büyük rol oynamıştır.”(a.-ge.s.7-8) gerçeğini 
ortaya koyuyor.

A.LEBED, 1963 yılında yazdığı “Sovyet 
Rejiminin dayanağı olmak üzere Sovyet gençli-
ği”[3] isimli makalesinde şu soruyu soruyor: 
“Acaba, Sovyet gençliği Sovyet rejiminin bir 
dayanağı mıdır?” Arkasından, Sovyet basının-
dan, yazarların eserlerinden, istatistiklerden, 
gençlerle yapılan konuşmalardan, Sovyet resmi 
makamlarının beyanlarından yararlanarak bu 
sorunun cevabını arıyor.

“Gençlik - her memleketin ve her milletin 
geleceği demektir-. Toplumun ileriki gelişme-
sini, bu gençliğin ideolojik ilkeleri ve arzuları 
önceden tayin ve tespit eder.” Bugünkü Sovyet 
gençliği de organik olarak Sovyetler Birliğinin 
doğacak olan “yarın”ının yükünü taşımaktadır. 
Bu “yarın” ne olursa olsun, ancak gençliğin aktif 
rolü ile şeklini bulmuş olacaktır. Bu genç kuşak, 
daha şimdiden Sovyet toplumunda önemli bir 
yer almış bulunmaktadır.”(agm. S.3)

Yazar,1963 tarihindeki rakamlara göre “53 
milyon genç adam” ın bulunduğunu var sayarak 
Sovyetler Birliğindeki gençliğin durumunu ve 
fikir yapısını irdeliyor.

Genel bir değerlendirme olarak “Şunu da 
hatırlamak gerekir ki, hür düşünce, otoriteleri 
red ve inkâr, her şeyi öğrenme merakı, reali-
teye, çevreye karşı tenkitçi bir tutum, siyasî 
cevvaliyet, bilgiye heves, görüşlerde ilericilik 
2 Aclan Sayılgan, Dünyayı Saran Tehlike, Önsöz s.7, 
Kardeş Matbaası 1973.
3 Dergi, Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü, Münih 9. 
Yıl 1963, sayı 31, sayfa, 3-13.

ve idelerde ihtilâlcilik gibi vasıflar,her çağın ve 
her milletin gençliğinde belire- gelmiş husus-
lar olmuştur. Bugünkü Sovyet gençliği de aynı 
vasıfları taşımaktadır. Bu hususta o, hür demok-
ratik memleketlerin gençliğinden hiç faklı değil-
dir. Ne var ki, Sovyet gençliği, bugün komünist 
diktatörlüğü şartları altında yaşamakta olduğu 
için, ancak bir siyasî gençlik teşkilâtına bağlı 
kalmak zorundadır. Bu gençlik, arasız, her gün 
yapılan komünist propagandasının etkisi altın-
da bulundurulmakta ve dünyanın demokratik 
memleketlerindeki kendi akranlarının hayat ve 
faaliyetleri hakkında oldukça az bir şey bilmek-
tedir.” (agm.s.3)

Ülkeyi kapalı bir hapishane durumuna getiren 
Sovyet yönetimi, gençliği “komünist ahlâkı” 
adı altında bir eğitim olan “hayat, siyaset, aşk, 
spor, moda, dostlukta sadakat, iş problemleri de 
dahil her hangi bir problem komünist nazariyat-
çılarının fikirlerine göre önceden hazırlanmış 
formüller üzerine kurulmuş ve düzenlenmiş”  
eğitim sistemi ile yetiştirmekte idi. Ancak, lider-
ler kavgası sonunda 1956’da Hruşçov, Komünist 
Partisi’nin 20. kongresinin gizli toplantısında 
Stalin’i cani ilan ederek o güne kadar olan bütün 
baskı ve zulümleri onun sırtına yükler. Bundan 
sonra gençler açıktan açığa rejimin işleyişini, 
yarattığı tahribatı tenkit etmeye başlarlar.

Sovyet gençleri okullarda, fabrikalarda, 
yurtlarda, evlerde yüksek sesle tartışmaya, “ 
devrim” adına yapılmış olan bütün çalışmaları 
anlamaya çalışırken karşılıklı cepheler oluşma-
ya başlar. Bir tarafta fabrikalarda, kolhozlarda, 
iş yerlerinde ağır şartlar altında çalışan işçiler, 
öğrenciler, halk büyük haksızlıklara maruz 
kalırken yönetimin üst tabakası ve onlara yakın 
olanlar büyük bir lüks içerisinde, görülmemiş 
imtiyazlara sahip bulunuyorlardı.

Aydınlarda kendi aralarında ayrışmaya başla-
mışlardı. Söz gelimi Vlasenko isimli yazar, 
gençlerin “Daha az düşünseler, daha çok çalış-
salar” diye gençlerin düşünmelerini eleştirir-
ken, V. Aksenev, “ Hayır, bizim gençlik düşüne-
cek, çalışacak, tartışacak ve her zaman genç 
kalacaktır.” görüşünü savunuyor. Bu görüş 
Sovyet gençliğine yön veriyor ve gençliğin 
hayatı araştırmasına, hayatın manasını anlama-
sına sevk ediyor.

Edebiyat Meseleleri dergisinde yapılan bir 
ankette sorulan “Yazarın görevini nasıl anlıyor-
sunuz?” sorusuna, okuyucuların, özellikle 
gençlerin verdiği cevap şu oluyor: “görevimiz 
-hayat gerçeğini söz götürmez şekilde izlemek-, 
-kötülükleri ortaya koymak-, riyakârlığa taham-
mül etmemek-, insanda insanı beslemeye yaraya-
cak doğruluktan ayrılmamak- ve her şeyden 
önce, –gerçek, gerçek, gerçek, yine de gerçek- .”
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Gerçeği aramaya başlayan gençlerin karşı-
sına, hür dünyaya ulaşma imkanı bulamadık-
ları için karışık istikametlerde ışıklar çıkar. 
Bu karışık ışıkların, bu serapların arkasından 
koşarken  zulüm, sürgün, hapis ve Sibirya’da 
çalışmaya zorlanırlar.

Hayatın anlamını anlamaya çalışan Sovyet 
aydınları, öğretmenleri ve gençleri, emeğe karşı 
ilgisizlikle, burjuva görüşlerini benimseme, 
Batıya karşı aşırı ilgi gösterme, ferdiyetçiliği 
öne çıkarma, Komünist Partisi’nin görüşle-
rini tenkit ve protesto gibi suçlarla suçlanır-
lar. Bütün bunlara rağmen yine de Komünist 
yönetim aleyhinde çalışmalar gizli faaliyetler 
görülmektedir. 

Sovyetler Biriliği’nde gençlik hareketleri 
1956’da mı başlamıştır? Bu sorunun cevabı 
Batılı araştırıcılar tarafından araştırılmış ve şu 
bilgiler ortaya çıkmıştır.

1925 tarihinde Leningrad Komsomol teşki-
latı, 14. Komünist Partisi kongresinde alınan 
kararlara karşı çıkmış ve boyun eğmemiştir.

1927 tarihinde Moskova yüksekokul öğren-
cileri bir bildiri yayınlayarak “Biz diyoruz ki, 
başka memleketlerin gençliği bizden daha kötü 
bir durumda yaşıyor deniliyor. O halde, neden 
Merkez Komitesi, yabancı gazeteleri okuma 
yasağını kaldır mıyor?  Sorusunu sorarlar.

1928’de bizzat N. Buharin’in 8. Komsomol 
kongresinde Gürcistan’da “Genç Marksistler”, 
Ermenistan’da “Troçkici Gençler Birliği” adıyla 
gizli gençlik ve öğrenci derneklerinin kuruldu-
ğunu açıkladığını görüyoruz.

Sovyetler Birliğindeki bu gençlik hareket-
lerinin öncülüğünü Yüksek Öğrenim gençliği 
yapmıştır. Komünist Partisi’ne karşı başlatılan 
bütün muhalefet hareketlerine aktif olarak katıl-
mış, fakat gençler, her seferinde en acımasız bir 
şekilde cezalandırılmışlardır.

Yazar Konstantin Paustooskiy, gençliğe 
yapılan baskı ve işkenceler karşısında şunları 
yazıyor: “Sovyet gençliği çoğu zaman, kolayca 
sözüm ona 1eğilimler”in etkisi altında kalmak-
la suçlandırılıyor. Bunda ise korkulacak bir şey 
olmasa gerek. Ben, hiç protetoda bulunmamış 
ve galeyana gelmemiş bir genç adam tasavvur 
edemiyorum. Bütün gençliğimiz huzursuzluk 
içerisinde geçmiştir. Neden biz şimdi bu işte 
korkunç ve hoş görülmeyecek bir yön görmek-
teyiz?  Gençliğe karşı dostça davranmak ve 
onu sevmek lâzımdır.”(agm. S.8, 1961 Yuvar-
lak Masa Konuşmaları)

Bu ifadelerin altında yatan gerçeği görme-
mek, anlamamak için kör olmak, sağır olmak 
ve beynin algılama gücünün sıfır olması gerekir.

1961 li yıllarda Sovyetler Biriliği’ne iş alanın-
da çalışan gençlerin, Komsomola üye olanların 
sayısının Komünistleri ileri sürdüğü gibi değil-
dir. 1947 senesinde Komsomol teşkilatı elekti-

rik santraları inşaatında çalışan işçilerin sayısını 
98 bin olarak göstermiştir. 1956 da Sibirya ve 
kuzeydeki yeni inşaat alanların 6 milyon genç 
işçi olarak gönderilmiştir.

Komsomol bir gençlik teşkilatıdır ve bir 
ikincisi de yoktur. Ancak bu teşkilatın üye sayısı 
istatistiklere göre şöyledir. Bu sayı 1960-1962 
yıllarının rakamlarıdır.

1960 yılında Sovyetler Birliği’inde 15-28 yaş 
arası nüfus 52 milyondur. Komsomol üyesi ise 
18 milyon, yani yüzde 34 tür. 1962 tarihinde 
aynı yaş grubunda sayı 53 milyon, üye sayısı 
20 milyon, yani yüzde 37.7 dir. (agm. S.9). 

Sovyetler Birliği’nde genç işçilere uygula-
nan baskı metotları da şöyle aktarılmakta. Bu 
konuda bizde iki de bir amacını  bilmedikle-
ri ve de anlamadıkları bir  greve sürüklenen 
işçilerimizin bunu iyi okumaları gerekir ki 
gözleri açılsın.

“Komsomola dahil bulunan Sovyet gençli-
ğinin yüzde 50’si halk  konomisi kollarında, 
yüzde 60.3’ü, yani 32 milyonu sanayi, ulaştır-
ma, tarım ve inşaat işlerinde çalışmaktadır.” 
(…) “Gençlik, Sibirya’daki inşaat işlerinde, 
bâkir toprakları işleme alanında oldukça ağır 
ve çekilmez şartlar altında çalıştırılmaktadır. 
Mesken, en iptidai sağlık şartlarının yoklu-
ğu, çok kötü beslenme, soğuk ve saire, bir çok 
Sovyet inşaat bölgelerinde gençliğin zaruri ve 
ayrılmaz yol arkadaşlarıdır.” (agm. S.9)[4]

Ülkede “komünist ideolojisine uygun olarak 
yapılan yoğun eğitime rağmen  yönetim ile 
gençliğin büyük bir bölümü arasına büyük 
anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Ancak, “mevcut 
rejime karşı Sovyet gençliğinin çoğunun tutum 
ve davranışını vatana sadakat geleneğine 
dayanan Sovyet vatanseverliği tayin etmek-
tedir.” (agm.10)

Komünist ideolojisinin ileri gelen teorisyeni 
Troçki, “yarın onlarındır” diyerek şunlar yazıyor: 

“Sovyet toplumunun bütün tabakaları arasın-
dan seçilen öğrenimle meşgul gençlik, kendi 
karmaşık kitlesinde bizim bütün olumlu ve 
olumsuz taraflarımızı aksettirmektedir. Onun 
ruh haletine dikkatle kulak vermeyecek 
olursak, kalın kafalı kimseler olarak kalırız. 
En gayretli idarecilerimiz, gençlikten bugün 
boşuna ürküyorlardır. Gençlik bizi yoklayan 
ve yerimize geçecek olanlardır, yarın onların-
dır.”(agm.s.10-11)

Bu açıklama bize Komünist yöneticilerinden 
bazılarının gençliğin gücü anladığını ve kabul 
ettiğini göstermektedir. Ufukta artık bir ışık 
kendisini gösteriyor. Ama bakalım bu ışık ne 
zaman parlayacak.

Sovyetler Birliği’nde yüksek öğrenim yapan 
gençliğin sayısı 1963 tarihine gör 2.6 milyon 
olarak gösteriliyor. Bu gençlerin arasında 
4 Komünizmin İç Yüzü, sayfa 51 vd.

komünizm hayranı olan ve ona hizmet etmeyi 
bir vatandaşlık görevi sayan gençler bulunduğu 
gibi komünizm karşıtı olanlar ve her şeyi göze 
alarak onun eleştirisini yapan gençler de vardır. 
Ayrıca, dinsizler, dindarlar- ama gizli olarak 
ibadet yapanlar-, serseriler, caniler, yankesi-
ciler bulunmakta ve bütün bunlar her zaman 
üzerlerine düşen görevleri yapmaktadırlar. 
Ancak yazarın belirttiği gibi rejime muhalif 
olanlar,  gizli gizli ve yer altı teşkilatlarında 
çalışmaktadırlar. Halbuki demokratik ülkeler-
de komünizme sempati duyanlar, çalışmalarını 
açıktan açığa yapmaktadır.

Sovyetler Birliği’nde gençlerin  yavaş yavaş 
fikirlerini açığa vurmaları, evlerde, yurtlar-
da tartışmaya başlamaları bir kısım yetkilile-
ri endişelendirmeye başlar. Nitekim Devlet 
Emniyet Komitesi başkanı V. Semiçastny, 
“bütün bu tartışmalar çoğu zaman bizsiz, bizim 
ideolojik tesirimiz olmadan yapılmaktadır. 
Böyle olsa dahi, biz bu tartışmalarda görüş ve 
fikri doğru olanların galebe çalmasına yarım 
etmeliyiz.” (agm.s.11, Yıl 1959).

Komsomol Merkez Komitesi sekreteri M. 
Juravleva da bu tartışmaların yapılacağını ancak 
“tartışmaları doğru bir mecraya sevk edebile-
cek kimselerin her zaman hazır bulunamaya-
cakları yerlerde” yapılacağına dikkat çekerek 
Komünist partisinin kontrolü elden bırakma-
ması gerektiğini vurgulamaktadır.(agm.s.11) 

Çünkü o güne kadar Sovyet rejimi, gençliği 
tanımıyordu ve işlerin kendilerinin düşündü-
ğü gibi yürüyeceğini zannediyordu. 

Stalin’in diktatörlüğü döneminde her türlü 
faaliyet yer altına çekilmiş ve yöneticiler ortamın 
sütliman olduğunu ve “gençliğin gerçek düşün-
cesini, arzularını bilip anlayacak durumda değil-
di.” Böyle olunca ortaya çıkan en küçük bir olay 
en ağır bir şekilde ve hatta kitle halinde cezalan-
dırılıyordu. Bu da gençliğin rejim yöneticileri-
ne karşı kin ve nefret duymasına yol açıyordu. 
Sonuçta rejim ile rejim muhalifi gençlik arasın-
da büyük bir uçurum meydana getiriyordu.

Bilindiği gibi o günlere kadar  yapılan bütün 
mitingleri toplantıları, tartışmaları Komünist 
partisi yönetiyor, yönlendiriyor ve  Stalin’in 
izlerini silmek için hoş görü ile karşılanıyordu. 

Yevgeniy Yevtuşenko isimli şair bu konuda 
şunları yazıyor. “Stalin’in mezarı başındaki 
bekçiyi iki, üç misline çıkarmalı ki, o bir daha 
kalkmasın ve Stalinle beraber mazi de hortla-
masın”(agm. s.12/19629) 

Bir başka yetkili, bir şairin rejim aleyhtarı 
şiirler yazarak gizlice halka dağıttığını, devlet 
gözetimine alındığını ancak bir ceza verilme-
diğini ve bir işe koyularak “ Çalışmak yoluyla 
ıslah” etme yoluna gidildiğini ve böylece şiirle-
rini açıkça dağıttığına dikkat çekiyor.
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Eski çağlardan beri yukarı Tuna havza-
sının kilit noktalarından biri olan 
Estergon kenti, onuncu yüzyıldan 

1241 yılındaki Tatar istilasına kadar Macar 
krallığının başkenti ve Katolik Kilisesi’nin 
merkezi olmuştu. Budin’in 60 km kuzey 
batısında Tuna nehri kıyısında yer alan Ester-
gon, Mehmet Bey komutasındaki öncü 
kuvvetlerinin yolunun üzerindeydi.  Yahya 
Paşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey, gelecek 
yüzyıllarda türkülere konu olacak Estergon 
Kalesini derhal kuşattı.  Surların etrafında at 
oynatan Türk kuvvetleri karşısında direnme 
şanslarının olmadığını çok iyi bilen Estergon 
kale komutanı Pal Varday, Macar krallık tacı 
muhafızı Pal Perenyi’nin de fikrini aldık-
tan sonra kaleyi silah atılmaksızın Osman-
lı öncü kuvvetlerine teslim etti. Ancak bu 
fetih kısa sürdü, Türkler ve Estergon birbi-
rine doyamadı.

Bu son derece stratejik kale 1531 yılın-
da, Macar tahtının kendisinin olduğunu 
iddia eden Ferdinand’ın komutanlarından 
General Von Reggendorf tarafından üç yıl 
sonra Türklerin elinden geri alındı. 

Aradan on iki yıl geçmişti. Üç parçalı 
Macaristan krallığının tamamına hükmet-
mek isteyen Ferdinand, sekiz bin Osmanlı 

askerinin koruduğu Budin ve Peşte’yi seksen 
bin askeri ile kuşatınca Kanuni Sultan Süley-
man sefer kararı aldı. Osmanlı ordusunun 
Budin’e doğru yola çıktığı haberini alan 
Ferdinand, Kanuni’nin başında bulunduğu 
Türk ordusu ile karşılaşmamak için Budin 
önünden çekildi. Ama Osmanlı ordusu 
durmadı. Ferdinan’ın elindeki eski Macar 
krallığının merkezi olan Gran yani Estergon 
tekrar fethedildi. Estergon’un dışında İstoni 
Belgrad, Valpo, Şikloş ve Tata kentleri de 
Ferdinand’ın elinden alındı. 

O tarihten itibaren Estergon, Osmanlı 
sınırlarını koruyan sarsılmaz yürekli, bükül-
mez bilekli Türk Akıncılarının “Kartal Kalesi” 
oldu. Aralıksız 52 yıl Osmanlı yönetimin-
de kalan kale 1595 yılında Alman, Macar, 
Bohemya, Belçika ve İtalya’nın en meşhur 
asilzadelerinin de aralarında bulunduğu 
seksen bin kişilik büyük bir ordu tarafın-
dan kuşatıldı.

Prens Mansfeld son derece stratejik bir 
konumda olan kaleyi Türklerin elinden 
almak istiyordu ama kale serdarı Mehmet 
Bey de kaleyi teslim etmemeye kararlıy-
dı. Mehmet Bey’in komutasında yirmi bin 
asker vardı. Sekiz bin askerini kaleye sokan 
Mehmet Bey on iki bin askeriyle kaleyi 

kuşatan düşmanın arkasını çevirmeye başla-
dı; planına göre kendi kuvvetleriyle kaleye 
koyduğu kuvvetler düşmanı iki ateş arasında 
bırakacaktı. Prens Mansfeld komutasındaki 
düşman askerleri kalenin kuşatmasını kaldı-
rıp bütün gücüyle Mehmet Bey’in üzerine 
yüklenince savaşı kaybeden serdar, kalaba-
lık düşman karşısında mağlup olan asker-
lerini er meydanında bırakıp Budin’e kaçtı.

Bu sırada düşmana sert darbeler indiren 
Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, 
serdarın kaçtığını haber alınca düşman hatla-
rını yarıp bin dört yüz askeriyle Estergon 
kalesine girmeyi başardı. Prens Mansfeld’in 
kalabalık ordusu bir ay boyunca surların 
üzerine saldırı üzerine saldırı düzenlediler, 
bir türlü taş duvarları aşamadılar. Türklerin 
inatçı direnişi sürecekti ama dört bir taraf-
tan kuşatılan kalenin savunucuları dışarı-
dan da yardım alamadıkları için açlık ve 
susuzluktan kırılmaya başladılar. Kalenin 
kahraman savunucusu Kara Ali Bey’in de 
surlarda vuruşurken şehit düşmesi üzerine 
kale teslim oldu

Türk kadınlarının ve çocuklarının yaşam-
larına dokunulmayacağı sözünü veren 
Avusturyalılar sözlerinde durmadılar, surlar-
dan içeri girer girmez yağma ve kıyıma giriş-

ESTERGON KALESİ

 “Çadırlar toplansın, tuğlar dikilsin

Tehlil sadaları arşa yükselsin

Sancak başa geçsin, tekbir çekilsin

Uzanalım yine Macar eline”

 “Çadırlar toplansın, tuğlar dikilsin

Tehlil sadaları arşa yükselsin

Sancak başa geçsin, tekbir çekilsin

Uzanalım yine Macar eline”
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tiler. Estergon’un Türkler tarafından fethi 
sırasında korunan ve saygı gören anıtlar, 
heykeller, tablolar, kütüphaneler insanlıktan 
nasibini almamış galiplerin demir ve ateşi 
altında tamamen yok edildiler.

1604 Ocak ayında Lala Mehmet Paşa 
serdarlığa tayin edildi. Serdar-ı Ekrem olan 
bu değerli Paşa 1604 Ağustos ayında ordusu-
nun başında Belgrad’dan Budin’e doğru 
hareket etti. Mehmet Paşanın şöhretini iyi 
bilen düşman kuvvetleri Peşte ve Hatvan’dan 
askerlerini çekip Paşa’nın önünden savuştu-
lar. Vaç kalesini karadan ve nehirden kuşatan 
Lala Mehmet Paşa burasını da fethettikten 
sonra asıl arzusu olan ve kendisi de kalede 
iken Avusturyalılara teslim edilen Ester-
gon üzerine yöneldi. Kaleyi bir ay boyunca 
kuşatan Mehmet Paşa havaların bozması 
üzerine Belgrad’a geri dönmek zorunda 
kaldı. Padişah tarafından İstanbul’a davet 
edilen Lala Mehmet Paşa kışı başkentte 
geçirdi ama aklının bir köşesinde hep Ester-
gon kalesi vardı. 1605 Mayıs ayında Ester-
gon’u düşmanın elinden almak için İstan-
bul’dan yola çıkan Mehmet Paşa ilk önce 
Tepedelen kalesini ve Vişegrad’ı fethetti. 

Estergon Tuna’nın sağ kenarında olan 
Ciğerdelen kalesinden yardım alıyordu. 
Mehmet Paşa önce bu yardımın önünü kesti 
ve Estergon’u kuşattı. Kale bu güçlü kuşat-
maya otuz beş gün dayanabildi ve sonunda 
teslim oldu. Lala Mehmet Paşa “Estergon 

Fatihi” unvanıyla şöhretini iyice arttırdı. 
(1605 Ekim)

2. Viyana bozgunu, Avrupa’nın göbeği-
ne kadar girmiş olan Türk ordularının son 
seferi oldu. Osmanlı ordusu Viyana önlerin-
den çekilirken müttefik düşman kuvvetleri 
Estergon üzerine yürüyüşe geçtiler. Bozul-
duktan sonra Estergon’a çekilen Budin valisi 
Estergon’un müdafaasını Deli Bekir Paşa’ya 
bırakıp Budin’e döndü.

Tuna’nın sol sahilinden Estergon’a 
yürüyen düşman epey kayıp verse de kaleye 
ulaştı. Kaleyi kuşatan ve top atışlarıyla kaleyi 
dövmeye başlayan düşman kumandanı 
Estergon’un teslim edilmesini teklif etti; 
Deli Bekir Paşa teklifi reddetti ama savaş 
yorgunu askerler, “Kaleyi veririz, bizden 
cenk eden yok” diyerek Bekir Paşa ve Arslan 
Mehmet Paşanın üzerine saldırdılar, onların 
nasihatlerini dinlemeyip kalenin burçlarına 
teslim bayrağını çektiler. Asi askerler özel 
eşyalarını alıp kaleden çıktılar ve Budin’e 
doğru yürüyüşe geçtiler. 

Çok korunaklı ve savaş için gereken silah 
ve mühimmatla dolu olan bu önemli kalenin 
karşı koymadan dört günde düşmana tesli-
mi suçuyla Deli Bekir ve Arslan Mehmet 
Paşalarla ocak ağalarının başları vuruldu. 
Hâlâ türküsünü dinlediğimiz Estergon’un 
savaşmadan düşman eline geçmesi büyük 
bir üzüntüye sebep oldu.

4. Sultan Mehmet Avusturya cephesine 
Yeniçeri Ağası Bekri Mustafa Paşa’yı serdar 
tayin etti. Paşa’nın ilk planı Estergon’u geri 
almaktı, ama başaramadı. (Haziran 1684) 
Osmanlı kuvvetleri 1685 yılı Ağustos ayında 
ramazanın birinci günü Estergon’u geri 
almak için tekrar kale surlarının önünde 
göründüler. Bunu haber alan Lotheringen, 
Uyvar kuşatmasını kaldırıp Türk kuvvetle-
rinin üzerine yöneldi ve bataklığa çektiği 
Osmanlı kuvvetlerini mağlup etti.

   2. Viyana bozgunu Osmanlıların talihi-
ni değiştirmişti. Akıncıların kartal kalesi 
Estergon elden çıkmış, Tuna’nın kraliçesi 
nazlı Budin, 1686 yılında Avusturyalıların 
egemenliğine girmiş, Şikloş kalesi düşmüş, 
Türk ordularının Avrupa’ya akmasına tanık-
lık etmiş olan köprüsüyle ünlü Osiek kalesi 
kaybedilmiş, Segedin, Avusturyalılar tarafın-
dan ele geçirilen son Osmanlı kalesi olmuştu. 

   Osmanlıların iki yüzyıldan beri yurtla-
rının bir parçası olarak gördükleri Macaris-
tan gibi bir büyük ülkenin kendilerinden 
koparılması halk arasında şaşkınlık, ordu 
içinde hiddet yaratmış, ava karşı gittik-
çe artan merakının yüzünden Macaristan 
sorununu unutan Sultan 4. Mehmet’e karşı 
ülkede yükselmeye başlayan tepki sesle-
ri Edirne ormanlarında duyulur olmuştu.

Hasan ERDEM

“Estergon kalesi papazla doldu

Ay tutuldu güneş buluta girdi

Neneler karadan yaslar bağladı”
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Hasan ERDEM

1495 yılında Napoli’de 
vefat eden Cem Sultan, 
kral Ferdinand’ın sarayı-
nın bahçesine defne-
dil ir.  Kardeşinin 
ölüm haberini alan 
Sultan Bayezid, Cem 
Sultan adına gıyaben 
cenaze namazı kıldı-
rır ve ülkede üç gün 
matem tutulması-
nı buyurur, fakirlere 
100.000 akçe sadaka 
dağıttırır. 

Avrupa’da ise Cem 
Sultan’ın cesedi mesele olur. 
Cem Sultan’ın cesedi Papanın isteği 
üzerine Napoli’den Gaeta’ya oradan Castelle 
Dellova’ya nakledilir. İki sene sonra, tabut 
tekrar yola çıkarılır ve önce Lecce’ye, daha 
sonra ise Osmanlı ülkesine gönderilir. Cem 
Sultan’ın Naaşı, Mudanya yoluyla Bursa’ya 
götürülür ve Muradiye Külliyesi’nde defne-
dilir. (1499) 

O tarihten beri Muradiye semtindeki 
türbelerin en büyük ve en güzelinde büyük 
biraderi Şehzade Mustafa ile birlikte yatan 
Cem Sultan, şair sultanlar içinde yazdığı 
şiirlerde şahsi duygularını ifade etmede en 
başarılı olanı kabul edilir.

1459 yılında Edirne’de doğan Cem Sultan 
sürgünde vefat ettiği 1495 yılına kadar 
maceralarla dolu bir hayat yaşadı. Çocuk-
luğu Edirne sarayında geçen ve zamanın 
en ünlü bilginlerinin elinde yetişen, şiir ve 
edebiyatla çok küçük yaşlarında ilgilenmeye 
başlayan Cem Sultan iyi bir şair olmasının 
yanı sıra iyi bir savaşçı olarak ta yetiştirilmiş, 
fizik olarak da gösterişli bir genç olmuştu.

Hayatı romanlara, filmlere konu olan 
bahtsız şehzadenin trajik öyküsü 1481 yılın-
da İtalya seferine hazırlanan babası Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın Gebze yakınlarında 
ölümünden sonra başladı. 

Fatih’in ölümünün ardından elini çabuk 
tutan Amasya Sancakbeyi 2. Bayezid İstan-
bul’a gelerek yeniçerilerin de desteği ile 
Osmanlı tahtına oturdu.

Osmanlı tahtına ağabeyinin değil kendi-
sinin layık olduğunu iddia eden Cem Sultan 
Konya ve civarından topladığı dört bin 

asker ile sonu nereye varacağı 
belli olmayan bir maceraya 

atıldı ve “Ya devlet başa 
ya kuzgun leşe” diyerek 

askerlerinin önüne 
düşüp Bursa üzerine 
yürüdü.

İktidarını korumak 
isteyen 2. Bayezid, 
Ayas Paşa komuta-
sındaki bir orduyu 
vakit geçirmeden 

kardeşinin üzerine 
gönderdi. 

28 Mayıs 1481 tarihin-
de İnegöl önlerinde yapılan 

savaşı Cem Sultan kazandı ve 
Bursa kalesine yöneldi.

Fatih’in ölümünden sonra doğan 
kısa süreli boşlukta yeniçerile-
rin İstanbul’da yaptıkları türlü 
edepsizlikleri duyan ve bundan 
rahatsız olan Bursa halkı, ordusu-
nun başında kentlerine giren son 
derece sevimli ve dinamik genç 
şehzadeyi coşkun sevgi göste-
rileriyle karşıladı.

Cem Sultan gençliği-
nin çekiciliği ve affedi-
ci özelliğiyle kısa 
sürede Bursa halkı-
nın sevgi ve saygı-
sını kazanması-
nı bildi. Bursa’da 
padişahlığını ilan 
eden Cem Sultan 
kendi adına hutbe 
okutarak akçe 
bastırdı.

İki başlılığa bir 
son vermek isteyen 
Sultan Bayezid, kısa 
sürede çeşitli ferman-
lar yayınlayarak 
Anadolu’da idare-
yi eline alan kardeşi-
nin Osmanlı toprak-
larını eşit olarak 
paylaşma teklifini 
kabul etmedi. 

Parçalanan devlet 
bütünlüğünü yeniden 

sağlamak, iki başlılığa son vermek ve iktida-
rını korumak isteyen Sultan Bayezid ordusu-
nun başına kendisi geçti ve İstanbul’dan 
Bursa üzerine yürüdü.

Aynı kanı taşıyan askerlerden oluşan iki 
ordu 20 Haziran 1481 tarihinde Yenişehir 
ovasında karşı karşıya geldi. Çarpışmalar 
başladığında daha önceden Sultan Bayezid 
tarafından türlü vaatlerle kandırılan Cem 
Sultan’ın lalası Aştinoğlu Yakup Bey taraf 
değiştirince bozguna uğrayan bahtsız şehza-
de yaralı olarak önce Eskişehir’e ve oradan 
da Konya’ya kaçtı, savaş alanında kalan 
eşyaları ve hazineleri yağmalandı.

Romantik bir şair olan Cem Sultan’ın 
Bursa’da ilan ettiği hükümdarlığı sadece 
on sekiz gün sürmüştü.

Galip ordunun vurucu gücünü oluştu-
ran yeniçeriler Bursa’ya girme-

den önce yine olay çıkardılar, 
padişahtan, Cem Sultan’a kapıla-
rını açan ve şehzadeyi bağrına 
basan Bursa’nın yağmalanmasını 
istediler. Yeniçerilerin isteklerine 
öfkelenen Sultan Bayezid “Atala-
rımın başkentini yakıp yıkan bir 

padişah olarak anılmak istemem, 
isteğinizi kabul edemem.” diyerek 
geri çevirdi.

Aylar önce gerçekleştirdikle-
ri İstanbul yağmasının cezasız 

kalmasından cesaret alan 
isyancı yeniçeriler Bursa 

önlerinde “Atala-
rımın kentini 

bana bağış-
layınız!” 

diye ricalar- da bulunan 
padişahlarının sözlerine kulaklarını 
tıkadılar, ricalarını duymamazlık-
tan geldiler, isteklerinde direttiler.

Sultan Bayezid Bursa’yı yağma-
dan kurtarabilmek için yeniçerile-
re yüklü bir fidye ödemek zorun-
da kaldı. Her yeniçeri, kente 

girmeden önce yağmadaki 
olası payına karşılık 

Osmanlı padişahı 
Bayezid’den biner 

akçe aldılar. Böylece Bayezid, 
Bursa’nın fidyesini ödeyerek 
kenti yeniçerilerin yağma-
sından kurtarabildi.

YENİÇERİLER BURSA’YI 
YAĞMALAMAK İSTEMİŞTİ
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Babam, Kars’taki asker-
liğinden 1954 yılında 
terhis olmuştu. Bana 

ve iki yaş küçük kardeşime ne 
hediye getirmişti hatırlayamıyo-
rum. Getirdiklerinden hatırla-
dıklarım, iğneli bir gaz ocağı, üç 
halama elle çalışır yarı otoma-
tik nakış makinaları, iki kekliğin 
ötüştüğü bir kafes ve kocaman 
ceviz bir bavuldur. Biz çocukların bavulu 
açması yasaktı. Bu sebepledir ki bizim için 
bu bavul hep esrarengiz kalmıştır. İlkokula 
5 yaşında, ailenin diğer fertleri kasım ayı 
başında tarlada tütün kökü söküyorlarken 
komşunun benden üç yaş büyük oğlunun 
arkasına takılarak gittim. O zaman nahiye 
merkezi olan beldemiz Gümüş’ün bağlı 
olduğu ilçemiz Gümüşhacıköy’ün pazarı 
Cuma günü idi. Esasen Anadolu’da bütün 
büyük ilçelerin pazar günleri, köylerin-
de cami olmayanların da Cuma namazı-
na iştiraklerinin sağlanması için Cumaya 
denk getirilirdi. Rahmetli dedem, her Cuma 
pazara gittiğinde bize mevsim meyveleri ve 
ilçemizin en meşhur ürünü olan leblebi ve 
en az iki kitap getirirdi. Bu kitaplar Hz. Ali 
Cenkleri, Zaloğlu Rüstem Efsaneleri, Binbir 
Gece Masalları fasikülleri, Nasrettin Hoca 
ve İncili Çavuş Hikayeleri olurdu. Ayrıca 
pazara gelen mahalli şairlerin teksir edilmiş 
destanlarını da getirirdi. Destan demişsem 
bunlar hamasi destanlar değildi. Civarda 
işlenen cinayetler, kazalar, yoksullukları 
anlatan koşma tarzı şiirlerdi.

Anam ve babam ilkokulda sınıf arkadaşı 
imişler. Anam hep bir dakikada 150 kelime-
den fazla okuyan kişi olmakla övünür, babam 
da matematikteki üstünlüğünü vurgular-
dı. 1980 yılına kadar Gümüşhacıköy’ün 
ekonomik yapısında tütüncülük ilk sırada 
yer almaktadır. Her iki taraftan dedelerim 
ve ninelerim Kavala Sarışaban mübadille-
rindendirler. Bizim yetiştirdiğimiz ve Kavala 
basması diye tabir edilen tütün, münhası-
ran sigara yapımında değil, diğer sigarala-
ra koku ve renk vermekte harmanlanarak 
kullanılırdı. Sadece bizim bölgemizde ve 
Kavala’nın yamaçlarına benzeyen çorak 
arazilerde yetiştirilirdi. Kokusu ve rengi 
değişmesin diye sulama yapılmazdı. Bizler 
o tütünlerin paraları ile büyüyüp okuduk.

Bu tütünlerin seçmesi ve demet yapma 
işi de Kasım başından Mart sonuna kadar 
devam ederdi. Kocaman bir odamız vardı. Bu 
odada, üç halamdan başka kimileri yardım 
için, kimileri yevmiye ile gelen dört-beş kız 

daha olurdu. Rahmetli babaan-
nem bu kalabalığa yemek yetişti-
rebilmek için akla karayı seçerdi. 
O zamanlar kasabamızda elektrik 
yoktu. Dedem 14 numaralı bir 
gaz lambası almış, üzerine bir de 
abajur yaptırmıştı. Herkes tütün 
seçerken, anamın görevi bu insan-
lara kitap okumaktı. En az üç dört 
saat okurdu da nasıl yorulmazdı 

hala anlayabilmiş değilim.

Babamı bir gün, o kocaman bavulun başın-
da gördüm.

-Gel buraya dedi. Bana 1952, 1953, 1954, 
yılları arasında asker harçlığı ile Kars’ta 
aldığı Bütün Dünya dergilerini gösterdi. 
O zaman Kars’ta bu dergilerin satıldığına 
yıllar sonra düşündüğümde çok şaşırmam 
gerektiğinin farkına varamamıştım. Bir de 
babamdaki okuma zevkinin nasıl şekillendi-
ğini şimdi bile anlayabilmiş değilim. Dergi-
lerdeki büyük harfli yazıları okuyabiliyor-
dum. Zamanla küçük harflerle yazılanları 
da okumaya başladım.

Dergi yayınına uzun bir süre ara verdi. 
2000 yılından itibaren Başkent Üniversite-
si yayını olarak yayınlanmaya başladı. Eski 
sayıları karıştırırken, Ekim 2019 sayısında 
Ömer Dedeoğlu’nun “Biz Milli Mücadele-
yi Nasıl Kazandık?’’ başlıklı yazısını tekrar 
okudum. İyi ki de okudum. O yazının Teçhi-
zat ve Askeri Malzeme başlıklı bölümün-
de İngiliz desteği alan Yunanlılardan çok 
kötü olduğumuz anlatılıyordu. Sakarya 
Savaşı öncesinde Tekalif’i Milliye, yani mille-
tin topyekün yükümlülükleri uygulaması 
ile milletten, elindeki silahları, giyecek ve 
yiyeceklerinin büyük bölümünü vermeleri 
istenmiş, zaten fakir olan Anadolu halkının 
da bu fedakarlığı yaptığı belirtilmiş fakat 
başka bir yazının konusu olacağından detay-

lar verilmemiştir. Daha fazla bilgi edinmek 
isteyenler Hikmet Özdemir’in Cumhuriyet 
Yayınlarından çıkan, küçük fakat doyuru-
cu “Tekalif’i Milliye’’ kitabına bakabilirler.

Bu kitaptan öğreniyoruz ki, iki çift çorabın, 
eldivenin, para ve altınların vesikaları tutul-
muş, harcanmayanların iadesi yapılmak 
istenilmiş, bu fakir alicenap millet bağış-
ladıklarını geri almak istememiştir. Üstelik 
o günlerde bir dilim ekmeğe dahi muhtaç 
durumdadırlar. Niye? Çünkü bu malze-
melerin, paraların, altınların, buğdayların, 
mısırların, arpaların, yerinde kullanıldığını 
bizzat görüp yaşamışlardır.

27 Mayıs inkılabından sonra da yardımlar 
toplanmıştır. Bu bağışlar sonrasında Ankara 
Çankaya’da subay lojmanları yapılmıştır. 
Milletimiz hala bu lojmanların önünden 
geçerken, “Alyans lojmanları’’ diye istih-
zayla konuşur.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra da 
benzer durumlar yaşanmıştır. Bir kuru 
ekmeğe muhtaç olduğu dönemde, devlet-
ten hiçbir şeyini esirgememiş olan bu millet 
artık bu türlü kampanyalara eskisi gibi itibar 
etmemektedir. 

Milletten fedakarlık istenildiğinde, 
öncelikle toplanan paraların, malzemele-
rin gerçekten ihtiyaç için kullanılacağına 
inandırılması lazımdır. 

Günümüz Türkiye’sinde de ne kadar talep 
edilirse edilsin sonuç alınamamasında bu 
husus gözardı edilmemelidir. Bir zamanlar 
adı; “Bankamatik’e’’ çıkmış sözde devlet 
görevlilerinin, günümüzde de üç-beş yerden 
ballı maaş alanların bu davranışlarına son 
verilmediği, değişik sebeplerle yapılmış 
bulunan bağışların hesaplarının da inandı-
rıcı ve şeffaf bir şekilde açıklanmadığı sürece, 
milletimizin itimatsızlığı, ilgisizliği devam 
edecektir, inancındayım.

TEKALİF’İ MİLLİYE DÖNEMİNE DOĞRU MU?
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YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve    
     yayımlanmamış olacaktır.
2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.
3-Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına  
       yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı, telefon    
   numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim  
     edilecektir.
4-Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış  
     olacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ
Eserler 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat: 
17.00’ye kadar Makale sahibi öğrenciler tarafın-
dan bizzat teslim edilebileceği gibi; Okul Müdür-
lükleri öğrencilerden eserleri teslim alarak top-
luca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK 
OCAĞI’nın  Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site 
Apartmanı No: 8/1 Yıldırım / BURSA adresine 
posta ile de gönderebileceklerdir.

YARIŞMA KILAVUZLARININ 
OKULLARA GÖNDERİLMESİ  

27 ARALIK 2021 

ESERLERİN BURSA TÜRK OCAĞI’NA 
SON TESLİMİ 

30 NİSAN 2022

DERECEYE GİREN 
ESERLERİN BELİRLENMESİ

1 MAYIS - 6 MAYIS 2022

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi,  
2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılı faaliyetleri 

kapsamında Tüm Özel ve Resmi Lise 
öğrencilerine yönelik bir makale yarışması  

düzenlemiştir. Makale konusu: 

“ Türk Dünyası Kültür Başkenti”   Bursa’nın 
herhangi bir değerini (Kültür, Sanat, Edebiyat, 

Mimari, Folklor v.b.) inceleyip değerlendirme ve 
bilimsel makale formunda düzenleme. 

ÖDÜLLER
Birinci olan esere  : 2.500.-TL. 
İkinci olan esere :  2.000.-TL. 
Üçüncü olan esere :  1.500.-TL. 
4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon 
verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  
Prof. Dr. Kelime ERDAL 
Doç. Dr. Erol OGUR

YARIŞMA TAKVİMİ

*Ödül Töreni tarihi , yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.
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