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Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâmahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

* Mehmet Akif 1920 yılının sonlarında Maarif Vekaleti tarafından İstiklal Marşı için açılan yarışmaya verilecek para ödülü dolayısıyla katılmak 
istemez. Ancak dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin ısrarı ile yarışmaya katılır. Savaş cephede bütün hızıyla devam ederken,  
5 Şubat 1921 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin gönderdiği mektup üzerine Ankara’da Tacettin Dergâhında yazılan 
İstiklal Marşı, milli marş olarak kabulünden önce ilk olarak 17 Şubat 1921 tarihinde 468 sayılı Sebilürreşat dergisinde yayınlanır. 724 şiir arasından 
Akif’in mısraları yarışmayı kazanır. 12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Akif, kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın 
ve çocuklar için çalışan Darülmesai adlı hayır kurumuna bağışlar.

Bu şiirde Türk milletinin neye karşı savaştığı, neden savaştığı anlatılır. İmanın her türlü maddi şarttan üstün olduğu telkin edilir. Milli varlığımızı 
oluşturan bütün unsurları Akif bu şiirde bir araya getirir. İstiklal Marşımız ümit, cesaret, kimlik tanımı, kendini bilme, vatanın önemi, toprağı vatan 
yapan unsurlar, vatan uğruna canı feda etmek gerektiği, şehitlere şükran, milletin sembolü olan bayrağın ilelebet dalgalanacağına dair inanç 
gibi Türk milletini ayakta tutan bütün değerleri ifade eder.

“... Allah bir daha 
bu millete bir 
İstiklal Marşı 

yazdırmasın...” *

MEHMET AKİF ERSOY

İSTİKLAL 
MARŞI
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Merhaba Yavrutürk!

Osman Yaşar USLU
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 

Gençlik Kolları Başkanı

BAŞKANDAN

Ulu önderimiz Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuri-
yet’in yılmaz bekçisi kıymetli kardeşim, güçlü Türkiye’yi bir-
likte inşa edeceğimiz yol arkadaşım, buluşma durağımız olan 
“Yavrutürk” adlı dergimizin yeni sayısını seninle paylaşmak-
tan dolayı mutluyum.

Yeni sayımızda hem eğlenip hem öğreneceğin yepyeni içe-
rikler hazırladık.

Öncelikle Cumhuriyet’imizin serüvenini anlattık. Ardından 
bir röportaja yer verdik. Röportajı, yedi yıldır Macaristan’da 
düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı’na bu yıl katılım sağla-
yan, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem 
Özdemir hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Kurultay hakkında 
merak ettiklerimizi sorduk.

“Türk Büyükleri” başlığı altında bir Türk aydını olan, milli 
şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’u ve Kurtuluş Savaşı’mızın 
kahramanlarından biri olan Nezahat Onbaşı’yı tanıttık.

Her sayımızda yer verdiğimiz gibi bu sayımızda da bir Türk 
destanını anlattık.

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Çini sanatından bah-
settik.

Ve dergimizi önemli mesajlar içeren hikayeler ile tamamladık.

Keyifli okumalar dilerim.

Esen kal Yavrutürk!

Osman Yaşar Uslu 
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi  

Gençlik Kolu Başkanı
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TARİH

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nın 
sonunda hem içten hem dıştan gerçekleşen 
saldırılarla zor zamanlar geçirmeye devam 
ediyordu. Yaşanan zor zamanlarda Misak-ı 
Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünün ko-
runması için 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal, 
Samsun’a çıkarak Millî Mücadele Dönemini 
başlatmıştı. Bu süreçte, “Büyük Millet Meclisi” 

adıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan 
halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921’de Teşki-
lat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ede-
rek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu 
ilan etmiş ve 1 Kasım 1922’de aldığı kararla 
saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti 
tarafından yönetilmekteydi. Mustafa Kemal 
Atatürk, yönetim biçiminin Cumhuriyet ol 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir !” 
CUMHURİYET

Özge AKGÜN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Felsefe Bölümü Öğrencisi
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TARİH

ması için İsmet İnönü ile birlikte bir yasa de-
ğişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923’te 
Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuri-
yet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
dualarla ilan edilmiş oldu. Cumhuriyet; hal-
kın, devlet görevlilerini yapılan seçimlerle 
seçme özgürlüğüne sahip olduğu, çağdaş, 
demokrasi temelli, laik ve milletin egemen-
liği kendi elinde bulundurduğu bir yönetim 
şekli olduğu için en uygun yönetim biçimi 
olduğuna karar verilmişti.

 ‘’Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi 
zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanıl-
mış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. 
Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında 
müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı 
yapmağa hazırız.’’

 İlan edildiği gün halk tarafından coşkuyla 
karşılanan Cumhuriyetimiz için 1933 yılında 
gerçekleşen onuncu yıl kutlamalarının ayrı bir 
yeri ve önemi vardır. Millî Mücadele ile bize 
miras bırakılan Cumhuriyet, 10. yılında milli 
bayramımız olarak ilan edilmiştir 1923’te ku-
rulan Cumhuriyet’in on yıl gibi kısa bir süre 

içinde gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma, 
reform ve inkılapların gururuyla Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları farklı bir anlam kazan-
mıştı. Tüm yurtta, 10. yıl kutlama törenleri-
nin yapıldığı yerlere “Cumhuriyet Meydanı” 
adı verildi ve isim koyma törenleri yapıldı. 
İsim konma törenleri sırasında hatıra olarak 
“Cumhuriyet Anıtı” veya “Cumhuriyet Taşı” 
denilen mütevazı anıtlar yapıldı. Kutlama-
lar, çok renkli geçti. Mustafa Kemal, Ankara 
Cumhuriyet Meydanı’nda Onuncu Yıl nut-
kunu okudu. Onuncu Yıl Marşı bestelendi 
ve marş her yerde okunur oldu... 

Milletimiz verdiği bağımsızlık mücadele-
siyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
yetiştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nin temel-
lerini atmıştır. Bizler de bu asil emaneti dev-
ralan yeni nesil olarak başta ülkemizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehitlerimizi anarak ülkemizi ileri taşı-
mak için çalışacağız. 

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve 
yaşatacak sizsiniz.’’



DERGİSİ
5

7.BÜYÜK HUN-TÜRK KURULTAYI, MACARİSTAN’IN 
BUGAC KASABASINDA KUTLANDI

Osman Yaşar USLU
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi 

Gençlik Kolları Başkanı

Macar Turan Vakfı tarafından 13-15 Ağus-
tos 2022  tarihleri arasında Macaristan’ın Bu-
gac şehrinde gerçekleştirilen Büyük Kurul-
tay’a katılan, çok renkli kişiliğe sahip Bursa 
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı-
Türk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi 
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası 
Türk Dünyası Müzikleri Ana Bilim Dalı Baş-
kanı ve Türk Devletleri ve Akraba Topluluk-
ları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tüdam) 
Müdürü Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR: “Köklere 
inemezseniz göklere yükselemezsiniz.” ana 
temasıyla Turan Kurultayı’ndan izlenimle-
rini bizlerle paylaştı.

Nasıl Başlıyor?

7.si düzenlenen kurultaya 2022 Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Bursa bu yıl ilk kez ve 
yüz kişilik bir ekiple katılırken, TÜRKSOY ku-
rucu üye ülkelerinin sanatçılarının yanısıra 

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR
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Rusya Federasyonu’ndaki gözlemci üyeler-
den de solist sanatçılar katıldı. 

İki yüzü aşkın çadırın kurulduğu kurultay 
etkinlik alanında, 1000 atlı ve organizasyonun 
açılışını Macar Turan Vakfı Başkanı Andraş 
Biro, Macaristan Parlamentosu Başkanı László 
Kövér ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar 
Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Açılış 
törenine TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan 
Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekre-
teri Baghdad Amreyev, Macaristan Ulusal 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sandor Lez-
sak, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve 
Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Jaman-
kulov, Özbekistan Sporu Geliştirme Bakan 
Yardımcısı Avazjon Kerimov, TÜRKPA Genel 
Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan 
Kıdırali, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
Alinur Aktaş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan 
Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, ilgili 
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kurultay, atalar çadırı arkeolojik sergisi, 
atilla çadırı, avar ve macar zırhlı atlıların 
geçit töreni, hun vezirlerinin giyimi, hun or-

dusu, göçebe atlılar ve okçu yarışmaları, yaya 
ve zırhlıların düellosu, en iyilerin atlı savaş 
gösterileri, el işi gösterileri ve pazarının ge-
zilmesi, arkaik ve modern yorumlarıyla halk 
müziği ve halk dansları, ataları anma, ateş 
töreni, gibi etkinliklerle devam etti.

Kurultayın Amacı Nedir?

Bilindiği üzere Macarlar köken itibarı ile 
Asya Hunlarından kopan ve Avrupa’ya ge-
len bir parça olarak görülür. Önce Hunların, 
sonrasında ise Başbuğ Arpat önderliğinde 
bu coğrafyaya gelen Macarlar günümüzde 
Macaristan Devleti bayrağı altında bağımsız 
yaşamlarını sürdürmektedir. Kurultay, Ma-
carlar arasında Turani köklerinin bilincinde 
olan önemli sayıda insanın 14 yıldır düzen-
lediği Türk kültür ve tarihi temalı büyük bir 
etkinliktir. İki yılda bir düzenlenen bu etkin-
liğin Türk dünyasına yeni bir heyecan getir-
diği kuşkusuzdur.

Ben 2018 ve 2022 yıllarında son iki Kurul-
taya katıldım. Bir kere Macaristan, tüm un-
surlarıyla kurultayı benimsemiş durumda-

RÖPORTAJ
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dır. Açılış töreni Macar parlamentosunda 
gerçekleştirilmektedir. Meclis başkanının 
konuşması, ardından Turan Vakfı başkanı ve 
kurultayın düzenleyicisi Andraş Biro konuşma 
yapar ve devamında protokolde bulunan 
kimi konuklar konuşur burada. Avrupa’nın 
ortasında, parlamentoda en üst ağızlardan 
Türk birliği, Turan gibi sözler duymak, bu-
nun düşlendiğini ve hedeflendiğini görmek 
elbette mutluluk verici. 

Kurultayda Ne Tür Etkinlikler 
Gerçekleştirilmektedir?

Öncelikle kurultayda en çok dikkat çeken 
unsur bence dönem kıyafetli kişilerin yoğun-
luğudur. Bugaç köyüne ait geniş bir bozkırda 
düzenlenen etkinlikte tarihi ve milli kıyafet-
ler giyinmiş yüzlerce insanı bir karede gö-
rebilirsiniz. Bu kişilerin büyük çoğunluğu 
kurultayın düzenlenmesinde yer alıyor ol-
masıyla birlikte, bağımsız katılımcıların da 
böyle dönem kıyafetleri ile geldiklerini bili-
yoruz. İkinci ve en görkemli unsur ise atlardır. 
Kurultay alanlarından biri olan atlı etkinlik 

sahası ki bir stadyuma yakın büyüklükte ve 
etrafında ağaçlardan kurulmuş tribünlerden 
oluşan bu alanda tek karede iki yüz civarında 
at ve tarihi kıyafetler giymiş biniciler, kılıç, 
mızrak ve yay tutan alplar, yayalar, süvariler 
yani bir Hun ordusu görebilirsiniz. Macarlar 
at bakıcılığı ve biniciliği konusunda halka 
yayılmış bir ilgi ve pratiğe sahiptir. Öyle ki 
güneşin altında ve yakıcı bir sıcaklıkta tören 
gerçekleştiren bu alplara arada su getiren 
kızlar hatta su şişelerinin konduğu keseler 
bile dönem imajını yansıtacak türden. On-
larca atın bu tip giysilerle kuşanmış binici-
lerinin kontrolünde meydanda koşuşturması 
bile büyük bir görkem ve bizler için eşsiz bir 
duygusallık sebebi olabilmektedir. İçinizden 
“Türkler geliyor.” diyorsunuz. Bizler için di-
yorum çünkü Avrupa’nın ortasında Turan 
adıyla düzenlenen bir etkinliğin bu denli 
samimi ve başarılı olması, Türk birliği öz-
lemi çeken bizleri zamanlar aşan bir ümitle 
kuşatabilmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un “At 
Türkün kanadıdır.” ifadesini hatırlamayanı-
mız yoktur. Bu alandaki en coşkulu ve etki-
leyici etkinliklerden biri benim Atlı Bayrak 
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Selamlama olarak adlandırdığım bütün Türk 
devlet ve boylarının bayraklarının bir atlının 
elindeki direkle alanda dörtnala döndürül-
mesidir. Neleri görmedik ki orada? Elbette 
Macaristan ve şanlı Türk bayrağımız ve de 
diğer bağımsız Türk devletlerinin bayrak-
ları öncelikli ancak Doğu Türkistan bayrağı, 
Kerkük, Kırım, Karaçay ve en önemlilerinden 
biri Avrupa’nın tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bayrağının Avrupa’nın ortasında 
alkışlar ve “Hajra Kıbrıs!”, “Yaşa Uyguristan!” 
nidaları eşliğinde dalgalanması eşsiz. Düzen-
lenen atlı spor faaliyetlerinin yanında “boy-
ların göçünün de canlandırıldığı” kurultayda 
atlar, kağnılar, kadınlar, erkekler, çocuklar 
tarihi göçlerle dolu Türk milletinin çileli se-
rüveninin bir temsilini canlandırmaktadır. 
Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosma-
noğlu’na ait şu dizeler geliyor aklıma bu ge-
çişi gördüğümde:

Beyler, kamlar, ozanlar
Okuyanlar, yazanlar

Al benizli kızanlar
Evdeş, ana yoldadır

Saçlılar, sakallılar
Eteği bindallılar
Topuğu halhallılar
Dede, nene yoldadır

Yel eser yağmur yağar
Buz keser, tipi boğar
Güneş batar, ay doğar
Onlar yine yoldadır…

İşte böyle hislerle katıldığınızda “Kurul-
tay bitmesin.” diyeceğiniz bir film gibi geli-
yor insana.

Kurultay alanı çok geniş bir bozkıra yayılır. 
Bir yerde atlı gösteriler gerçekleşirken, ovanın 
merkezine kurulan sahnede gün boyu Türk 
dünyasının çeşitli yerlerinden gelen sanat-
çıların verdiği konseri dinleyebiliyorsunuz. 

RÖPORTAJ
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Bir başka düzenli etkinlik ise kurultayın 
son günü gerçekleştirilecek olan kam tö-
reninin hazırlık aşamalarıdır. Her biri kam 
davulu biçiminde irili ufaklı davullar çalan 
ve geleneksel çağrışımlı özel giysiler giyen 
onlarca kişi, kıl çadırlarının önünde ve grup 
liderlerinin yönetiminde halka halinde otu-
rup türküler söyleyip davul çalarak büyük 
etkinliğe hazırlanıyorlar burada. İzlemek 
hatta katılmak serbest. 

2018 Kurultayı’nda yine böyle kurulmuş 
bir dairede yanına oturduğum grup lideri, 
elimde kılıf içerisinde bağlamayı görünce 
bir türkü de benim söylememi rica etmişti. 
Ben de davul çalanların eşlik edebileceği ba-
sit ama anlamlı bir eseri çalıp söylemiştim 
“Gök girsin, kızıl çıksın” … heyecanlı bir de-
neyimdi. Son gün gerçekleşen kam törenini 
sona doğru anlatayım dilerseniz.

Bir başka konu, etkinlik mi desem bile-
miyorum kamçı kullanımı. Uzun ve deriden 
yapılmış kamçılar, sallanıp ters yönde bir 
bükme hareketiyle aniden katlanarak müt-
hiş bir şaklama sesi çıkarmaktadır. Kurultay 
alanının her yerinde bu sesi duyup irkilebi-
lirsiniz. Bir saat sonra ise kulağınız alışıyor. 
Büyük küçük hatta çocuk yaşta diyebilece-
ğimiz onlarca kişi sürekli talim yapmak su-
retiyle kamçı kullanıyor. Bu, Türkiye’de rast-
lamadığım bir uğraş olarak çok dikkat çekici 
gelmişti bana.

Alanın bir köşesinde geleneksel Türk ok-
çuluğu olarak adlandırdığımız ok ve yay atış 
talimleri olur iki gün boyunca. Geleneksel ok-
çulukta Macarlar oldukça ileri bir durumda-
dır. Çok kaliteli yaylar yapmakta ve dünyaya 
pazarlamaktadırlar. 



Ayrıca kurulmuş büyük bir çadırda bilim-
sel sunumlar gerçekleştiriliyor. Dinlemeye 
gittiklerim hep Macarcaydı bu nedenle yan-
sıdaki görsellerden anlamlar çıkarmaya çalı-
şıyordum sadece. Böyle bir etkinliğin bilim-
sel bir yanının olması zaten gereklidir aksi 
halde sıradan bir bahar festivalinden farkı 
kalmayabilir.

Tüm Etkinlikler Performansa 
Dayalı Olanlardan Mı 
Oluşmaktaydı?

Bu saydıklarım hala kurultayın bir kısmını 
oluşturmaktadır. Sonuçta kurultay her ne ka-
dar Türk ve tarihsel temalı olsa da bir festi-
val olarak görülmeli. Bir festivalin olmazsa 
olmazları vardır. Yeme içme ya da alışveriş 
yerleri örneğin. Yine ahşap ağırlıklı malze-
meyle kurulan sıralı dükkanlarda insanlar 
yiyecek – içecek satın alıp istedikleri bir et-
kinliğe dahil oluyorlar. Ayrıca demir, ağaç 
ve deriden yapılmış sayısız eşya ve giysile-
rin satıldığı dükkanlar kuruluyor. Çok nite-
likli ve güzel görünümlü ürünler bulabilir-

siniz burada. Yani kurultay tek mekânlı bir 
etkinlik değil.

Ayrıca en önemli görsel şölenlerden birini 
kurultay alanının çeşitli yerlerinde kurulmuş 
onlarca kıl çadır oluşturmaktadır. Kurultaya 
katkı sağlayan ve konuk gelen grup ve kurum-
lara ait bu kıl çadırlar devasa bir Türkmen 
obasındaymış hissini veriyor. Bir yanınızda 
kıl çadırlar, diğer yanda at ve kamçı sesleri, 
Türk tamgalı flamaların asıldığı direklerin 
arasından yürüyerek Mete Han’ın otağına 
doğru ilerlediğinizi zannedebilirsiniz burada.  

Kimler Katılıyor ?

Kurultaya resmi katılım sağlayan ülkeler 
ve üyeler:  Azerbaycan Cumhuriyeti, Kaza-
kistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Öz-
bekistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, 
Türkmenistan. Gözlemci ülkeler: Altay Cum-
huriyeti (RF), Başkurdistan Cumhuriyeti (RF), 
Gagavuz Yeri (Moldova), Hakas Cumhuriyeti 
(RF), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha 
(Yakut) Cumhuriyeti (RF), Tataristan Cum-
huriyeti (RF), Tıva Cumhuriyeti (RF).

DERGİSİ
10

RÖPORTAJ



DERGİSİ
11

DERGİSİ

Kurultaya öncelikle ve çoğunlukla Ma-
carların katıldığını söyleyebiliriz. Kurulta-
yın gerçekleştiği Bugaç köyü sakinleri, et-
kinliklerin büyük çoğunluğuna gönüllülükle 
destek oluyorlar. Bu son derece önemli bir 
durum çünkü gönüllülük olmasa bu denli 
bir senkron ve ruh sağlanamayabilir. Bugaç 
küçük bir köy. İçerisinde bir iki marketin ol-
duğu, insanların muhtemelen çoğunluğunun 
tarımla ilgilendiği bir yer. 

İnsanların caddelerde bisikletle gezer gibi 
ata bindiklerini gördüğümde şaşırmıştım. At, 
gerçekten de bu köyün belki de Macarların 
yoldaşı olmuş. Bu durum Türkiye’de ne ya-
zık ki bu yoğunlukta değil. Olmasını çok is-
terdim. Kurultaya on binlerce insan geliyor. 
Yaşlı, genç, çocuk, bebek pek çoğunu tarihi 
ya da yöresel giysiler içinde görebilirsiniz. 
Dediğim gibi Macar halkının benimsediği 
bir etkinlik olmuş artık. 

Bir tahminle söyleyebilirim ki Macarlar-
dan sonra kurultaya en çok katılım Türkiye 
Türklerinden olmaktadır. Özellikle Avrupa’da 
yaşayan vatandaşlarımız bu etkinliğe çok 

önem veriyor. İki gidişimde de sayısız Avrupa 
Türküyle tanıştım. Türk milliyetçisi gurbet-
çilerin önemli bir buluşma noktası oldu ku-
rultay. Her ne kadar Türk ve tarih temalı olsa 
da dediğim gibi kurultayı bir festival olarak 
görmek lazım. Evet bizler gibi Turan gönül-
lüleri için başka anlamlar barındırıyor fakat 
buraya sadece atları seyretmeye, konser din-
lemeye, coşkulu anlar yaşamaya ya da yeme 
içmeye ve eğlenmeye gelen binlerce insanın 
olduğunu unutmamak lazım.  

Kam Töreninden Bahsettiniz, 
Nasıl Bir Etkinlik?

İşte bu tören kurultayın son etkinliği ama 
en akılda kalıcı olanı. Günlerce kendi otağla-
rının önünde şarkılarla, dualarla ve davullarla 
tören provaları yapan kalabalık bir grup ve 
elbette bir kamın önderliğinde törene baş-
lıyor. Her detayını anlatmak zor. Büyük bir 
daire oluşturan grup ve onların arkasına bi-
riken yüzlerce insan, ortada yanan dev ateş, 
söylenen şarkılar, edilen dualar, daire çizen 
bir atlı, ekmek kırıp dualarla insanlara dağı-
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tan bir kamana... Ritüel ve ekmek yan yana 
geldiğinde benim de aklıma ilk olarak hep 
Gençosmanoğlu’nun şu dizeleri gelir:

Ant ekmeğe ve tuza
Ant tuğa ve kopuza
Ulu Tanrı Oğuz’a
Verdiğini bol verdi…

Bir önceki kurultayda kolunda atmaca 
olan biri, dualarla uçurduğu atmacayı da-
kikalar sonra koluna kondurup tekrar alana 
getirmişti. En sonunda katılımcılara verilen 
buğday ya da darı gibi tahılların ateşe atılma 
seremonisi vardır. Bu tören, o ruha sahip her-
kesi Ötüken’e götürecek bir etki gücüne sa-
hip desem abartmış olmam herhalde. Hele 
Atsız’ın Bozkurtlar romanını okumuşlar için 
ki okumayan var mıdır hala bilmiyorum, bir 

astral seyahat pekâlâ mümkündür bu törende. 
Böyle hislerle bitiyor kurultay.

2018 Kurultayı’nda, etkinlik alanına yakın 
bir otelde kalmıştık. Sabah çıkışta alanın 
yanından geçerken otağların söküldüğünü, 
bayrakların, flamaların indirildiğini gördü-
ğümde gözlerim dolmuştu. Arkadaşım ne 
oldu diye sorduğunda “Bin yıl süreceğini zan-
netmiştim.” dedim biraz da ozanca bir ifa-
deyle ve o gün Kurultay adlı şiirimi yazmaya 
başladım. Paylaştığımda çokça beğenildiğini 
görmek aynı hisleri paylaştığım insanların 
varlığını gösterdiği için mutlu etmişti beni. 

Macar Turan Vakfı tarafından 13 Ağustos 
2022’de Macaristan’ın Bugac şehrinde Büyük 
Kurultay oluşturuldu. Türk dünyasından pek 
çok kişinin katıldığı kurultayda, sonuç bildir-
gesi yayımlandı. “Köklere inemezseniz gök-
lere yükselemezsiniz.” ana temasıyla Turan 
Kurultayı tarafından yayımlanan 20 madde-
lik bildirgede şu ifadeler yer aldı:
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1)  Ümitlerimizi yeşer-
ten Türk Devletleri 
Teşkilatı’nın kurul-
ması memnuniyetle 
karşılanmıştır.

2)  Bütün dünyaya adın-
dan bahsettiren Türk 
Devletleri Teşkilatı 
daha aktif hâle geti-
rilmelidir.

3)  Bu bağlamda Türk Dev-
letleri Teşkilatı’nın 
ikinci ve üçüncü hal-
kaları mutlaka kurul-
malıdır.

4)  Teşkilatın kurulacak 
ikinci ve üçüncü halka-
larında, “Türk Devletleri Teşkilatı’nda 
biz neden yokuz?” diyen pek çok devlet 
gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uygu-
ristan’dan Kore’ye kadar bütün akraba 
toplulukları yer almalıdır.

5)  Bunun dışında; özellikle Balkan Türkleri 
olmak üzere, Kamboçya’dan Sri Lanka 
Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki 
Türklerden Girit Türklerine, Libya’daki 
Türklerden Irak’taki Türkmeneli’ndeki 
Türklere, Romanya Türklerinden Kırım’a, 
Nijer’de yaşayan Tuaregler’den Doğu Afri-
ka’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı 
Türk’ünün torunlarına, Sibirya’dan Kaf-
kaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve 
aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci 
alınması zarûrî olmuştur.

6)  İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk 
Devletleri Teşkilatı’nın önemli çalışması 
hâline gelen TURAN KURULTAYI için tek-
lifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak 
her iki yılda bir diğer Türk cumhuriyetle-
rinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, eko-
nomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca 
her yönüyle icrâ edilmelidir.

7)  Bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurul-
ması gibi; Turan birliğini kurma mücâde-
lesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 
4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk 
devletlerini kurtararak Turan bayrağı 
altında bir araya getirmek isteyen Enver 

Paşa unutulmamalıdır. Anıtı 
dikilmeli, hayatı ve mücade-
lesi film yapılarak gelecek 
nesillere aktarılmalıdır.

8) Türk Devletleri Teşki-
latı’nın bünyesinde ortak 
ordu, ortak pazar ve ortak 
parlamento kurulmalı ve 
üçer aylık dönemlerde 
Macaristan Parlamento-
su’nda toplanarak yapılan 
çalışmalar gözden geçir-
melidir.

10)  Yine TDT bünyesinde 
Türk dünyası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi ve 
Türk dünyası Araştırmalar 

Enstitüsü,Türk dünyası Akademisyenler 
Birliği, Türk dünyası Tarım Birliği (hay-
vancılık dahil), Türk dünyası Sağlık Teş-
kilatı ve Türk dünyası Arama Kurtarma 
(TÜDAK) kurulmalıdır.

11)  Türk dünyası Ekomomik Formu iki yılda 
bir Türk dünyasının kalbi konumundaki 
Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12)  Türk dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda 
bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk dünyası Uzay Araştımaları Ensti-
tüsü kurularak Kazakistan’da her yıl top-
lanmalıdır.

14)  Türk Teknofest Festivali her yıl Türki-
ye’de yapılmalıdır.

15) Türk dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu 
kurulmalı, Türk dünyasın’daki üniversi-
telerin denkliği için üniversitelerde ıslah 
çalışmaları yapılmalıdır.

16)  Türk dünyası Hekimler Birliği kurularak 
her yıl Azerbaycan’da bir araya gelmelidir.

17)  Türk dünyası Bilim Ödülleri düzenlen-
meli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurul-
tayı’nda sahiplerine takdim edilmelidir.

18)  Türk dünyası Film Festivali ve Türk dün-
yası Erovizyon Müzik yarışmaları dönü-
şümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla 
yapılarak dereceye girenlere ödülleri 
verilmelidir.
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19)  Merkezi İstanbul’da olan 
Türk dünyası Belediyeler 
Birliği “iş birliği-güç bir-
liği” kapsamında genişleti-
lerek en küçük belediyelere 
kadar bütün Türk dünya-
sını kapsayacak şekilde 
dizayn edilmelidir.

20)  Türk Dünyası Kültür, Sanat, 
Edebiyat çalıştayları yapı-
larak Türk dünyasının 
ortak değerleri, özellikle 
Dede Korkut, Nasrettin 
Hoca, Atilla, Timur, Uluğ 
Bey, Ali Kuşçu gibi önemli 
şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen mil-
letlerin coğrafyasını baş-
kaları çizer.” düsturuyla, 
Türk dünyası ortak tarihi 
yeniden yazılmalıdır. 
Bunun İçin “Millî Tarih-
çiler Şurâsı” âcilen kurul-
malıdır.

22) Başta Doğu Türkistan 
olmak üzere Musul-Ker-
kük, Kıbrıs, Kırım, Batı 
Trakya gibi Türk bölge-
lerinin statüleri uluslara-
rası platformlarda sürekli 
dile getirilerek layık olduk-
ları konuma gelene kadar 
dünya gündeminde kalma-
ları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 
21. yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.”

2018 ve 2022 yıllarında ger-
çekleşen ve Doç. Dr. Erdem 
Özdemir hocamızın da katıl-
dığı Türk Kurultaylarındaki 
etkinlik ve gösterilerdeki izle-
nimlerini paylaştığı röporta-
jımız için kendisine teşekkür 
ediyor, 2018 yılında yazmış 
olduğu şiiri ile söyleşimizi 
sonlandırıyoruz.” 

RÖPORTAJ
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Bugün kurultaya veda eyledik
Geçmeyecek! İzi kaldı aklımda
Mete’den Arpat’a selam söyledik
Destansı bir mazi kaldı aklımda

Hun’u Türk’ü bir meydanda buluştuk
Gâh ağladık, gah umutla gülüştük 
Beşbin yıllık bir sevdayı bölüştük
Yar Turan’ın nazı kaldı aklımda

Şad olur mu gönlü, aşka düşenin
Aşk ile Rum ellerini aşanın
Tuna boylarında Osman Paşa’nın
“Çıkmam” diyen sözü kaldı aklımda

Ne de özlemişim kardeşlerimi
Arz’ı vatan kılan, soy eşlerimi
Uyardılar, uyuyan düşlerimi
Bir rüyanın gizi kaldı aklımda

Gök bayrağı gördüm ulu ellerde
“Hajra Uyguristan” sözü dillerde
Kaşgar’da, Gulca’da kadim illerde
Bir incecik sızı kaldı aklımda

Alplar bugün Turan için vuruştu
Ok ıslığı, küğ sesiyle karıştı
Doru atlar fırtınayla yarıştı
Meydanların tozu kaldı aklımda

Bir atmaca göğe uçtu yuvadan
Altaylara baktı döndü havadan
Kıl kopuzun sesi geldi Tuva’dan
Bir gırtlak avazı kaldı aklımda

Çakal gezmez Bozkurt’ların yanında
Gizler asli cevherini kanında
Bir Bozkurt misali toy meydanında
András’ın yüzü kaldı aklımda

Taştaki Türkler değdi yüreğime
Çağırdı Orhun’a o ilk köyüme
Bilge Tonyukuk’dan Servet beyime
Bir tamga bir yazı kaldı aklımda

Yollar ayrıysa da dilek hak idi
Ayallar kıl çadırları dokudu
Kam, davulu dövdü, hikmet okudu
Tengri’ye niyazı kaldı aklımda

Mustafa Kemal’den Atilla Han’a
Türkün sedasını saldık her yana
Turan deyip çaldı hep yana yana
Giriftarın sazı kaldı aklımda...

Erdem Özdemir  
Ağustos - 2018

HAJRA 
KURULTAY

Fotoğraflar:  Aşkın KURAY
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Kurultay#
https://www.turksoy.org/haberler/7buyuk-hun-turk-kurultayi
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HİKAYE

Dede Korkut Hikayeleri - 3

Bedinur ÇAKICI
Bursa Uludağ Üniversitesi

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Günlerden bir gün Kam Gan oğlu Han Ba-
yındır, İç Oğuz ve Dış Oğuz beylerine büyük 
bir ziyafet vermiş. Kam Püre adında bir bey 
de ziyafete gitmiş. Bir ara onun, ziyafetteki 
genç oğlanlara bakarak ağladığını görmüş-
ler. Otağdaki diğer beyler oğlu olması için 
dua etmişler. Pay Bicen adındaki bir bey de 
kızı olsun diye dua istemiş. Kızı olursa Kam 
Püre’nin oğluyla beşik kertmesi yapacağına 
söz vermiş.

Aradan zaman geçmiş Kam Püre’nin bir 
oğlu, Pay Bicen’in bir kızı olmuş. Kam Püre, 
yiğitlerini oğluna hediye almak üzere Rum 
iline yollamış. Yiğitler İstanbul’dan çocuk 
için bir at, bir yay, bir gürz almışlar. Aradan 

15 sene geçmiş. Çocuk, delikanlı olmuş. Bir 
gün ava çıkmak için babasının yanına gidi-
yormuş. Bu sırada İstanbul’dan dönmekte 
olan yiğitlere kafirler saldırmış.

Yiğitlerden biri yoldan geçen delikanlıdan 
yardım istemiş. Kafirleri yenip Kam Püre’nin 
yanına varmışlar. Delikanlı, kahramanlık gös-
terdiği için Dede Korkut gelip isim koymuş ve 
delikanlıya Bamsı Beyrek demiş. Bu sebeple 
beyler av düzenlemiş. Beyrek bu avda bir ko-
valarken sevgilisinin otağına gelmiş. Burada 
Burada Pay Bicen kızı Banu Çiçek’le ok atmış, 
at koşturmuş, güreş tutmuş. Üçünde de kızı 
yenmiş ve Banu Çiçek olduğunu anlayınca 
yüzük takarak nişanlanmış.

KAM BÜRE OĞLU BAMSI  
BEYREK HİKAYESİ
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Avdan dönünce Beyrek, kız ile evlenmek 
istemiş fakat kızın Delü Karçar adında bir 
kardeşi varmış ve kız kardeşini isteyeni öldü-
rürmüş. Delü Karçar’ı bu evliliğe ikna etmesi 
için beyler Dede Korkut’u Delü Karçar’la ko-
nuşmaya yollama kararı vermiş. Dede Korkut, 
Delü Karçar’dan kızı isteyince, Delü Karçar 
onu kovalayıp yakalamış, tam üzerine kılıç 
sallayacağı anda Dede Korkut’un duasıyla eli 
havada kalmış. Bunun üzerine Dede Korkut’a 
yalvarmış ve kızı vermeye razı olmuş. Dede 
Korkut’un duasıyla kolu düzelmiş.Dede Kor-
kut, dönerek Delü Karçar’ın istediği bin at, 
bin deve, bin koç, bin köpek ve pireleri alır, 
Karçar’a götürür. Malları teslim ederken Kar-
çar’ı soyarak pireleri topladığı ahıra sokmuş. 
Delü Karçar, pirelerin hücumundan, Dede’nin 
tavsiyesi üzerine kendisini suya atarak kur-
tarmış ve düğün hazırlığı başlamış.

Düğün gecesi Bayburt Hisarı’nın beyi yedi 
yüz kafirle gelerek Beyrek’i ve otuz dokuz yi-
ğidini tutsak etmiş. Bunun üzerinden on altı 
yıl geçtiği halde Beyrek’in ölüsü dirisi bulun-
mamış. Delü Karçar, Bayındır Han’a vararak 
Beyrek’in dirisi haberini getirene hediyeler, 
ölüsü haberini getirene kız kardeşini vere-
ceğini söylemiş. Yalancı oğlu Yaltacuk isimli 
birisi bu işi üzerine almış, gidip Beyrek’in 
vaktiyle kendisine verdiği gömleği kana bu-
lamış, Beyrek’in öldüğü haberini getirmiş. 
Banu Çiçek’i almak için küçük bir düğün ha-
zırlığı yapmış, büyük düğüne vakit istemiş.

Bu sırada Beyrek’in babası 
yiğitlerini Beyrek’i aramaya 
yollamış. İki yiğit gelip Bay-
burt’ta Beyrek’i bulmuş ve du-
rumu anlatmış. Beyrek, kendi-
sine aşık olan Bayburt Beyi’nin 
kızının yardımıyla hisardan 
kaçıp Oğuz iline gelmiş. Yolda 
atını bir ozanın kopuzuyla ta-
kas edip kıyafetlerini de de-
ğiştirmiş, kimliğini gizlemiş. 
Deli ozan kılığına girip düğüne 
gitmiş. Bu sırada Oğuz ilinin 
gençleri ile Yaltacuk ok atıyor-
muş. Beyrek, diğer ok atanları 
övüp Yaltacuk’a sövünce Yalta-
cuk kızarak yayını çekmesini 
söylemiş. 

Beyrek, Yaltacuk’un yayını çekince yay iki 
parça olmuş. Sonra getirilen yay ile hedefteki 
yüzüğü vurarak damadın yüzüğünü parçala-
mış. Bunun üzerine Kazan Bey, deli ozana o 
günün beyliğini vermiş. Deli ozan da bütün 
düğün yemeğini dökmüş, çalgıcıları dövmüş. 
Kadınların toplandığı otağa gelmiş, orada 
evlenen kızı oynatmak istemiş, başka kadın-
ları gelin diye oynatsalar da ozan inanmamış 
ve Banu Çiçek oynamaya kalkmış. Bu sırada 
deli ozan Bamsı Beyrek olduğunu anlatmış. 
Düğün karışmış ve Yaltacuk sazların arasına 
kaçmış. Beyrek, sazları ateşe verince Yaltacuk 
ortaya çıkmış ve yalvararak bağışlanmak is-
temiş. Beyrek’in annesi ve babası oğullarının 
geri dönmesine çok sevinmiş. Ağlamaktan 
gözleri kör olmuş babasının gözleri açılmış. 
Beyrek, otuz dokuz yiğidini de kurtarmadan 
düğün yapmak istememiş. Oğuz beyleri, Bay-
burt Hisarı üzerine yürümüşler. Yapılan sa-
vaşta Oğuz beyleri kahramanca savaşmış ve 
hisarı almışlar. Bayındır Han’a değerli hedi-
yeler getirmişler. Kırk gün kırk gece düğün 
yapmışlar. Dede Korkut gelip destanlar söy-
lemiş. Kopuzunu alıp şiir okumuş: 

“Onlar da bu dünyaya geldi geçti
Kervan gibi kondu göçtü
Onları da ecel aldı yer gizledi
Fani dünya yine kaldı
Gelimli gidimli dünya
Son ucu ölümlü dünya”
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BİR TÜRK BÜYÜĞÜ

BIR TÜRK AYDINI: MEHMET EMİN YURDAKUL

Onur ÇELİK
Elektrik Teknisyeni

Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869’da 
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası 
Salih Reis, annesi Emine Ha-
tun’dur. Mehmet Emin Yur-
dakul çocukluğunu Türk 
kültürünün incelikle-
rini barındıran bir 
çevrede geçirmiş ve 
büyüdüğü bu çevre 
onu gelecek yıl-
larda birçok yön-
den etkilemiştir. 
Mehmet Emin 
eğitim hayatına 
yedi yaşında 
Saray Mektebi 
olarak bilinen 
Sıbyan Mekte-
bi’nde baş-
lamıştır. 
Üç 

yıl sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ne geçe-
rek burayı da başarıyla bitirmiş daha sonra 

Mülkiye Mektebi’nin İdadi kısmında 
eğitim almıştır. Bir süre sonra bu-

rayı bırakarak maaşsız olarak 
katip olmuş ve bu süreçten 

sonra 1889 yılında Hukuk 
Fakültesi’ne girmiştir. Hu-
kuk Fakültesinde eğitim 
hayatına devam ederken 
on dokuz yaşında Müzey-
yen Hanım ile evlenmiştir. 
Hukuk Fakültesinde aldığı 
edebiyat derslerinden et-
kilenerek edebiyat alanına 

eğilim göstermiş bu eğili-
min ardından 1891 yılında 

Hukuk Fakültesi’ndeki eği-
timini sonlandırarak kendi-
sini tamamen edebiyata ve 
şiire vermeye başlamıştır. 
Onun edebî kişiliğinin şe-

killenmesinde okul hayatının 
doğrudan rolü olmasa da Mül-

kiye İdadisi’ndeki hocası şair ve 
yazar Lâstik Sait Bey ve tarihçi 

Abdurrahman Şeref’in et-
kisi büyüktür. 

Mehmet Emin Yurda-
kul’un babası ne kadar 
okuma yazma bilmese 
de anlattığı destan ve 
hikayeler ile birlikte 
Mehmet Emin’in milli 
şuur ve bilincinin 
oluşmasını sağlamış 
bu saye de çocukluk 
döneminden itiba-
ren bu bilinçle bü-
yümüştür. Meh-
met Emin ilk Mehmet Emin Yurdakul
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eserini ahlak, hukuk ve felsefe konularını 
içeren “Fazilet ve Asilet” adıyla yayınlamıştır. 
Bu eseri yayınlamadan önce dönemin tanın-
mış isimlerine eserini göstermiş onların da 
onayını aldıktan sonra harekete geçmiştir.  
Bu süreçte Sadrazam Cevat Paşa, Mehmet 
Emin Yurdakul’un bu eserinden etkilenerek 
kendisini gümrük müdürlüğüne getirmiştir. 
1893 yılında gümrük müdürlüğüne getirilen 
Yurdakul,  fikirlerinin ve düşünce yapısının 
oluşmasında büyük katkı sahibi olan Cema-
leddin Afgani ile tanışmıştır. Afgani, Türk-İs-
lam dünyasında tanınmış bir fikir adamıdır. 
Afgani millileşme ve milliyetçilik gibi kav-
ramların Türk-İslam dünyasına tanıtmaya 
çalışmış bu yolda yazılar ve denemeler yaz-
mıştır. Yurdakul Afgani’den birçok konu da 
etkilenmiş ve bu etkiyi şu sözler ile açıkla-
mıştır: “Beni o yoğurmuştur. Eğer ruhların 
ebediyet ve ölümsüzlüğü varsa derim ki o, 
etlerini, kemiklerini Maçka Mezarlığı’nın 
topraklarına bırakmış ise, ruhunu da bana 
yâdigâr etmiştir. Cemaleddin’in ruhu ben 
de yaşıyor.” 

1897 yılında Türk-Yunan Savaşı zamanı 
yayınlanan “Cenge Giderken” adlı şiirindeki 
“Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur” mıs-
raı ile “Milli Şair” sıfatını ispatlamıştır. 1911 
yılında Ahmet Hikmet, Ahmet Ağaoğlu, Hü-
seyinzade Ali, Yusuf Akçura ve Akil Muhtar 
Özden gibi Türkçülük hareketini başlatan 
isimlerle birlikte “Türk Yurdu” dergisini çı-
karmaya başlamışlardır. Dergi ilk günden iti-
baren Türkçülük hareketine öncülük etmiş, 
yazıları ve içeriğiyle büyük ses getirmiştir. 
1912 yılına gelindiğinde ise yine aynı ekip ile 
birlikte Türk Ocağı’nı kurmuşlardır. Ocağın 
ilk başkanı olan Yurdakul, bulunduğu zaman 
içerisinde gerek dergi gerekse ocak aracılığı 
ile Milli Mücadele’ye etkin katkı sağlamış ve 
Milli Mücadele2nin fitilinin ateşlenmesinde 
büyük pay sahibi olmuştur. 

Mehmet Emin Yurdakul yaşamı boyunca 
hikaye, şiir deneme gibi birçok eser geride 
bırakmıştır ve bu eserler günümüze kadar 
gelerek halen konuşulan, tartışılan ve oku-
nan eserler arasında yer almaktadır. Milli Şair 
unvanı verilen Yurdakul Ocak 1944’te İstan-
bul’da hayata gözlerini yummuştur.

Cenge Giderken
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.
Muhammed’in kitabını kaldırtmam;
Osmancık’ın bayrağını aldırtmam;
Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
Tanrı evi viran olmaz, giderim.
Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.
Tanrım şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
Kara taşla bıçağımı bilerim;
Vatanım için yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

Kaynakça
https://www.antoloji.com/cenge-giderken-siiri/
Ümmetten Millet Bilincine Geçiş Sürecinde Türkçe ve Türklüğün Mimarı: Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)  Türk Yurdu 
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NEZAHAT ONBAŞI

Muzaffer SEZGİN
Bursa Uludağ Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi

BİR TÜRK BÜYÜĞÜ

Mücadele ruhunun inançla yoğrulduğu, 
20. yüzyılın en uzun ve en meşakkatli çey-
rek asrında dünyaya gözlerini açtı Nezahat 
Onbaşı.  Bu zorlu zamanda tutunmaya çalıştı 
hayata. Henüz 8-9 yaşlarında iken annesini 
verem denilen illetten kaybetti. Annesini 
erken yaşlarda kaybetmişti fakat anneliğin 
muhtevasından gelen koşulsuz ve şartsız 
sevmenin şuuru oluşmuştu bile. Babası Ça-

nakkale Cephesi 70. Alay 
Komutanı Hâfız Hâlid 
Bey, annesiz büyüyecek 
olan evladını vatansız 
büyütmemek için çetin 
harbin içinde, vazifesi-
nin başındaydı. Kızı Ne-
zahat’ı bırakacak kim-
sesi de olmadığından 8 
yaşlarında sardı kolla-
rına cepheye götürdü. 
Çanakkale’nin sert rüz-
garlarıyla tanıştı, çetin 
mücadeleleri bir bir va-
tan evlatlarından din-
ledi. Mesuliyetinin bilin-
cindeydi artık. Kalbinde 
yatan anne eksikliğini 
vatan sevgisiyle kapattı. 
Çünkü biz Türkler için 
vatan; anne şefkati, anne 
merhameti, anne sevgisi 
gibi duygu repertuarı-
nın damlalarından bi-
linçlenir. Anne kutsaldır, 
vatan ise sadakatimizi 
kaybetmeyeceğimiz ve 
sevgisine muhtaç oldu-
ğumuz anne mahiyetin-
dedir.

Babasının Komutan-
lığını yaptığı 70. Alay İz-
mit’e gönderildi. Alayın 

İzmit’e gönderilmesinden sonra talimlere baş-
layan Nezahat; at binmeyi, silah kuşanmayı 
maharetli bir şekilde öğrendi. Babası Hâlid 
Bey, komutanı olduğu 70. Alay ile birlikte 
Anadolu topraklarına geçip Milli Mücade-
le’ye katılma iradesi göstererek alayı Kuvayi 
Milliye bölgesine Mustafa Kemal Paşa’nın 
emrine verdi. Burada da babasıyla beraberdi 
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Nezahat Onbaşı. 
Askeri ünifor-
masını ilk defa 
1920 yılında 
şanla şerefle üze-
rine giydi. İlk silahı 
ise cephede karşılaş-
tığı Çerkez Ethem tara-
fından kendisine hediye 
edildi.Alayı ziyareti sıra-
sında Mustafa Kemal Paşa 
ile tanıştı.Türk Ordusu’nun 
Gediz Cephesi’nde ilk defa Yu-
nanlılara karşı aldığı mağlubi-
yetin akabinde kaçan askerlerin 
önüne geçerek ‘’Ben babamın ya-
nına ölmeye gidiyorum, siz ne-
reye gidiyorsunuz?’’ sözleriyle 
birliği tekrar ittihatlı hale 
getirdi ve kahramanlık 
şuurunu bir kere daha 
gösterdi. Cephede ter 
dökerek düşmanın ha-
yasızca akınına can-
siperane duruş ser-
giledi. Bu azminden 
ve sözlerinden dolayı 
12 yaşında tümen ko-
mutanı Ahmet Derviş 
Paşa tarafından ken-
disine ‘’Onbaşı’’ rütbesi 
verildi. TBMM’de ismin-
den söz edilmeye başlandı 
Nezahat Onbaşı’nın. 30 Ocak 
1921 günü yapılan 140. oturumda 
Bursa Mebusu Emin Bey, İstiklal Madalya-
sı’nın Nezahat Onbaşı’ya verilmesinin gerekli 
olduğunu vurguladı ve teklif etti. Madalya-
nın verilmesi zabıtlara geçmiş fakat Nezahat 
Onbaşı ömrü boyunca madalyasına bir türlü 
kavuşamamıştı. Savaştan sonra babasıyla 
beraber İstanbul’ a geçen Nezahat Onbaşı, 
1931 yılında İstiklal Madalyası’na sahip olan 
genç Yüzbaşı Rıfat Bey ile evlendi. Soyadı Ka-

nunu’ndan sonra 
ise “Baysel” soy 
ismini aldı. Eşi 

Atatürk’ün yaver-
lerinden olduğu için 

Dolmabahçe’de bir-
çok törenlere ve balo-

lara katıldı. 1974 yılında 
eşini kaybetti ve tam 20 

yıl sonra 1994 yılında ha-
yata gözlerini yumdu. Neza-

hat Onbaşı, babasıyla birlikte; 
Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Bi-

rinci ve İkinci İnönü ile Sakarya 
ve Gediz Muharebeleri’nde görev 

almıştır. Yaşamında alamadığı İstik-
lal Madalyası, 2013 yılında döne-

min Meclis Başkanı Cemil Çiçek 
tarafından torunu Şebnem 

Üçok’un kızı Gizem Ünal-
dı’ya takdim edilmiştir. 

Dolayısıyla iliğe kemiğe 
işlenmiş vatan sevgisi-
nin tezahürü Nezahat 
Onbaşı’ya vücut bul-
muştur. Nezahat On-
başı gibi nice vatan ev-
latları vardır ki Türkiye 
Cumhuriyeti’nin mu-

kaddes temelini; terle-
riyle, kanlarıyla, gözyaş-

larıyla atmışlardır. Bizler, 
fani dünyanın her dönemine 

mücadele ruhuyla iz bırakmış 
asil Türk milletinin evlatlarıyız. Bas-

madığımız toprak, geçmediğimiz ser kal-
mamış. “Anadan, babadan, yardan geçmek” 
diye dillere pelesenk olmuş kavrama mânayı 
biz vermişiz sanki. Her dönem içerisinde im-
kansızlıklara karşı gösterdiğimiz dayanma 
duygusu bizi “Türk” yapan asli meseleler-
den biri olmuştur.

 “ Aziz Türklüğümüz anne sütü mahiyetinde-
dir. Bir damla dahi mürekkep bulaşmamıştır.”

Kaynakça
Sarıkoyuncu Değerli, E. (2021). Millî Mücadele’de Türk kadını ve İnönü Muharebeleri’nde çarpışan iki kadın kahraman. Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(Özel Sayı), 101-120.
Yakın Tarih Ansiklopedisi (1988), Ahmet Efe / Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (2006), Sümeyra Sağlam / Zaferin Çocukları (2007) 

İsmail Bilgin / Onbaşı Nezahat (2009), İhsan Işık / Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 6, 2013).
https://www.biyografya.com/biyografi/8734
ttps://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/istiklal-madalyasi-alan-ilk-isim-nezahat-onbasi/
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     Tırtılın Vedası   

Pınar ÇAYLAK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

HİKAYE

Oğuz, çok hareketli bir çocuk olduğu için 
babası onu sık sık uyarıyordu. Hiç anlaşama-
dığı arkadaşlarını da hep örnek gösteriyordu 
ona. “Ali şöyle uslu, Bahar bu kadar çalışkan…” 
Uzayıp gidiyordu bitmek bilmeyen örnekler. 
Bu zamanlarda Oğuz, babasını dinlemek ye-
rine gözlerini kapatıp sürekli anneannesinin 
yazlığında olduğuna kendini inandırıyordu. 
Bu onun en güzel kaçış yoluydu. Daha çok 
küçükken başlamıştı bu oyuna. Böylelikle 
daha az üzülüyordu. Hatta bu oyunu abart-
tığı zamanlar kendini tutamayıp kahkaha 
attığı bile oluyordu. Babası onunla alay etti-
ğini düşünüp Oğuz’un ne kadar saygısız bir 
çocuk olduğunu da bağırışlarına muhakkak 
ekleyip evden gidiyordu.

Annesi çok sessiz bir kadındı. Adı gibi, 
Oğuz’a göre bir melekti. Bazen bu kadar sessiz 
oluşuna da üzülmüyor değildi. Belki annesi 
bu kadar sessiz olmasa babası ona daha az 
bağırırdı. Hatta Oğuz’un saçını bile okşardı, 
kim bilir... Ama annesini her şeye rağmen se-

viyordu çünkü o, babası gibi bağırmaz, Oğuz’a 
hep sımsıkı sarılırdı. Bir bu zamanlarda her 
şeyin geçtiğine inanırdı,  bir de anneanne-
sinin yazlığına gittiğinde. 

Oğuz,  okullar kapandığında karnesini alır 
ve anneannesiyle birlikte yazlığın yolunu 
tutarlardı. Babası onlarla gitmek yerine ça-
lışmayı tercih ederdi. Bu haziran’da da ge-
lenek değişmedi. Oğuz karnesini aldı. Pek 
de iç açıcı olmayan karne notları yüzünden 
babasından her zamanki azarı duyup anne-
sine sıkıca sarıldı. Bu sevimsiz anlar neyse ki 
çabuk geçti ve bavullarını alıp yola çıktılar. 

Yazlıkta dostları onu bekliyordu. Atı Ka-
rayel, kuzusu Boncuk, kedisi Minnoş ve gü-
zel renkleriyle sayısız kelebekler... Sonunda 
yol bitti ve valizleri taşımaya yardım dahi 
etmeden soluğu dostlarının yanında aldı. 
İşte hepsi oradaydı. Dostlarını tek tek öptü. 
Hepsini çok özlemişti. Bunların yanında daha 
önce hiç görmediği yeşil renkli bir hayvan 
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daha vardı. Büyük bir heyecanla annesini ça-
ğırdı ve ne olduğunu sordu. Annesi Oğuz’a 
onun bir tırtıl olduğunu söyledi ve tatlı tatlı 
gülümsediler birbirlerine. Tırtıllar gün ge-
lip uçmaya hazır olduklarında o rengarenk 
kelebeklere dönüşüyorlarmış. Bu gerçekten 
müthişti. Öğrendikleriyle çok mutlu oldu ve 
annesinin ne kadar çok şey bildiğini düşünüp 
uzun uzun gülümsedi. Oğuz yazlıkta en çok 
zamanı artık tırtılla geçirmeye başlamıştı. Tır-
tıla, babasını ve hayatında olan her şeyi tek 
tek anlattı. Tırtıl, gerçekten de iyi bir dosttu. 
Hiç sıkılmadan onu sürekli dinliyordu. Ona 
bir şarkı bile yazmıştı.

Dostum tırtıl sen hep benimle kal.

Yeşil renginle beni mutlu ediyorsun,

Dostum tırtıl sen hep benimle kal. 

Ben her sabah koşarak hep sana gelirim,

En güzel şarkıları sana söylerim. 

Ama ne olur gitme uzaklara.

Dostum tırtıl sen hep benimle kal.

Bir taraf-
tan hangi 
renk kele-
beğe dönü-
şeceğini çok 
merak ediyor ve 
sabırsızlanıyordu 
ama bir taraftan da 
kelebek olduğunda 
uçup gitmesinden 
ve artık onu dinle-
memesinden çok kor-
kuyordu. Annesine bu 
korkusunu anlattı, kele-
bek olması 

için sabırsızlandığını da ekledi. Annesi onu 
çok iyi anladığını ama tırtılın kelebek olma 
hakkını elinden alma isteğinin düşüncesinin 
bile bencillik olduğunu anlattı. Zamanı gel-
diğinde, tırtıllar artık uçmaya hazır olduk-
larında kelebeğe dönüşürlerdi ve uzaklara 
giderlerdi. Oğuz eğer tırtılı sevdiyse onun 
değişimine saygı duymalıydı. Kelebek ol-
duğunda ve artık onu dinlemediğinde bile 
dost kalabilmeliydi çünkü gerçek sevgi ve 
dostluk bunu gerektirirdi. Annesi tüm bu 
anlattıklarını bu gece düşünmesini istedi. 
Oğuz, annesinin dediklerini bütün gece dü-
şündü. Annesi gerçekten de haklıydı. Oğuz 
tırtıla haksızlık etmişti. Hep tırtıl kalmasını 
istemek kocaman bir haksızlıktı. Babası da 
Oğuz’un kendi istediği gibi bir çocuk olması 
için uğraşıyordu ve ona kızıyordu. Oğuz do-
ğal olarak bu durumdan hoşlanmıyordu. Bu 
yüzden hoşlanmadığı şeyi tırtıla yapamazdı 
çünkü onlar dosttu.

Sabah uyandığında hemen tırtılın yanına 
koştu ama tırtıl çoktan kelebek olup mavi-

liğe ilk kez kanatlarını çırpmıştı. Bu du-
ruma biraz üzülse de “Sen benim dos-
tumsun tırtıl, bunu hiç unutma!” diye 
haykırdı. Oğuz, tırtıl dostundan ayrılalı 

bir hafta olmuştu.  Artık tatilin de so-
nuna gelmişlerdi. Hiç gitmek istemese de 

bunu yapmak zorunda olduklarını bi-
liyordu. Anneannesi ve dedesi ile ve-

dalaştıktan sonra arabaya bindiler. 
Oğuz, dalgın dalgın yolu izlerken 

mavi bir kelebek, açık olan cam-
dan süzülüp Oğuz’un avucuna 
kondu ve sadece onun anladığı 
bir dille onu selamladı. Onun, 
tırtıl dostu olduğunu çok iyi 

biliyordu. Bu tırtıl dostunun 
en içten vedasıydı. Oğuz avu-

cundaki kelebeği hafifçe öptü ve 
tekrar uçup gitmesine izin verdi. 
Uçup giden dostunu bir süre iz-

lemeye devam etti ve annesine 
sarılarak ona teşekkür etti. 
Yan koltukta oturan annesi 
Oğuz’un ona neden teşek-
kür ettiğini anlamasa da gü-

lümsedi. Oğuz, tırtıl dostu için 
yazdığı şarkıyı sessizce mı-

rıldanarak uykuya daldı.
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HİKAYE

YARATILIŞ DESTANI

İbrahim TEKİN
Bursa Uludağ Üniversitesi

PDR Bölümü Öğrencisi

Evrenin yaratılışının, iyilik ve kötülüğün 
nasıl doğduğunun, evrendeki düzenin anla-
tıldığı Yaratılış Destanı, Prof. W. Radloff ta-
rafından 19.yüzyılda Altay Türkleri arasında 
derlenmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu 
destan, hemen hemen millet olma yolunda 
ilk adımlarını atan Türk milletinin, o günle-
rine ait bir destandır. Orta Asya’da yaşamış 
olan bütün Türk boyları arasında söylenmiş 
ve yıllarca söylenegelmiş olması nedeniyle, 
değişen kültür ve medeniyet anlayışları so-
nucunda bir çok yerli ve yabancı eklemelerle 
genişlemiştir. Bu noktada özellikle Çinlile-
rin etkisinden söz edebiliriz. İlk çağlardaki 
Türk adları bile zamanla değişmiş ve çoğun-
luğu Çinlileşmiştir. Yaradılış Destanı aynı 
zamanda, Türkler tarafından kabul edilmiş 
eski ve yeni dinlerin, özellikle de şamaniz-
min izlerini taşımaktadır. Şamanizm, başta 

Türkler ve Moğollar olmak üzere, genellikle 
eski Sibirya kavimleri arasında ortak bir din-
dir. Totem dininden sonra Türkler arasında 
yayılan ilk önemli inanış Şamanizm’dir. Bu 
dine göre, dünyada ölen iyi ruhlar bir kuş kı-
lığına girerek iyilik derecelerine göre gökteki 
ışık âlemine; kötü ruhlar ise kötülüklerinin 
derecesine göre yer altında karanlıklar ale-
mine giderler. Evrenin yaratılışı, iyi ruh-kötü 
ruh ve Türk mitolojisi unsurlarının çok iyi 
işlendiği ve günümüze kadar ulaşmış olan 
Yaratılış Destanını keyifle okuyacağınızdan 
eminim. Keyifli okumalar YavruTürk. 

Altaylardan Verbitskiy’in derlediği Yara-
tılış Destanı özetle şöyledir: 

Yer gök hiç bir şey yokken dünya uçsuz bu-
caksız sulardan ibaretti. Tanrı Ülgen bu uçsuz 
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bucaksız dünyada durmadan uçuyordu. Gök-
lerden gelen bir ses Tanrı Ülgen’e denizden 
çıkan taşı tutmasını söyledi. Göğün emri ile 
oturacak yer bulan Tanrı Ülgen artık yaratma 
zamanı geldi diye düşünerek şöyle dedi : 

Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım 

Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım 

Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratayım 

Su içinde yaşayan Ak Ana, su yüzünde gö-
ründü ve Tanrı Ülgen’e şöyle dedi: 

“Yaratmak istiyorsan Ülgen, yaratıcı olarak 
şu kutsal sözü öğren: de ki hep ‘Yaptım, 
oldu.’ başka bir şey söyleme. Hele yaratır 
iken ‘Yaptım, olmadı.’ deme.”

Ak Ana bunları söyledi ve kayboldu. Tanrı 
Ülgen’in kulağından bu buyruk hiç gitmedi. 
İnsana da bu öğüdü iletmekten bıkmadı: 
“Dinleyin ey insanlar, varı yok demeyin. Var-
lığa yok deyip de yok olup da gitmeyiniz.” 

Tanrı Ülgen yere bakarak: “Yaratılsın yer!” 
Göğe bakarak: “Yaratılsın Gök!”. Bu buyruklar 
verilince yer ve gök yaratılmış. Tanrı Ülgen 
çok büyük üç balık yaratmış ve dünya bu ba-
lıkların üzerine konmuş. Böylece dünya gezer 
olmamış bir yerde sabit olmuş. Tanrı Ülgen 
balıklar kımıldadıklarında dünyayı su kapla-
masın diye Mandı şire’ye balıklar denetleme 
görevi vermiş. Tanrı Ülgen, dünyayı yarattık-
tan sonra tepesi aya güneşe değen, etekleri 
dünyaya değmeyen büyük Altın Dağ’ın başına 
geçip oturmuş. Dünya altı günde yaratılmıştı, 
yedinci günde ise Tanrı Ülgen uyumuş kal-
mıştı. Uyandığında neler yarattım diye baktı: 
Ayla güneşten başka fazladan dokuz dünya, 
bir cehennem, ile bir de yer yaratmıştı. Gün-
lerden bir gün Tanrı Ülgen denizde yüzen bir 
toprak parçacığı üzerinde bir parça kil gördü. 
“İnsanoğlu bu olsun, insana olsun baba.” dedi 
ve toprak üstündeki kil birden insan oldu. 
Tanrı Ülgen bu ilk insana “Erlik” adını verdi 
ve onu kardeşi kabul etti  ancak Erlik’in yü-
reği kıskançlık ve hırsla doluydu. Tanrı Ülgen 
gibi güçlü ve yaratıcı olmadığı için öfkelendi. 
Tanrı Ülgen, kemikleri kamıştan, etleri top-
raktan yedi insan yarattı. Erlik’in yarattığı 
dünyaya zarar vereceğini düşünerek insanı 

korumak üzere Mandışire adlı bir kahraman 
yarattıktan sonra yedi insanın kulaklarından 
üfleyerek can, burunlarından üfleyerek baş-
larına akıl verdi. Tanrı Ülgen insanları idare 
etmek üzere May-Tere’yi yarattı ve onu in-
sanoğlunun başına han yaptı. 

Yakutlardan (Saka) derlenen yaradılış ef-
saneleri de Altay Yaratılış Destanı’nın yakın 
varyantı niteliğindedir . XIX. yüzyıl’da der-
lenen bu efsanelerin çeşitli din ve kültürle-
rin etkilerini taşıdıkları düşünülmektedir. 

Yararlanılan kaynaklar: 
Yörtürk, iki Aylık Fikir-Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 11 (68, Temmuz-Ağustos 2006) 26-34 ss.
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TÜRK SANATINDA ÇİNİ

Tarık Emre KARAGÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi

KÜLTÜR & SANAT

Pişirilen topraktan üretilen eşyaların süs-
lenmesinde; mimari eserlerin, camii, köşk, 
saray, türbe vb. yapıların iç ve dış süsleme-
lerinde kullanılan ve bir seramik ürünü olan 
çini, Türk sanatında önemli bir yere sahip-
tir. Tarihimizde çininin kullanımı çok eskiye 
dayanır. Türk çini sanatının tarihi ilk Müslü-
man Türk devletlerinden Karahanlılara ka-

dar dayanmaktadır. Asıl büyük gelişmesini 
ise Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. 
Kelimenin aslı Osmanlıca çini (Çin işi) olup 
porselen sanatını dünyaya tanıtan Çin ülke-
sinin isminden türetilmiştir. Anadolu Sel-
çuklu dönemine ait çinilerimizi, ülkemiz-
deki önemli eserimizi süsleyen çinilerimizi 
hiç merak ettiniz mi?
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Çinili Köşk Osmanlı Çini Sanatı

Edirne Şah Melek Camii
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Kaynakça:
turkosfer.com / osmanli.org.tr / islamansiklopedisi.org.tr / tr.wikipedia.org

Bursa Yeşil Türbe

Bursa Yeşil Türbe

Anadolu Selçuklu Çinileri

Anadolu Selçuklu Çinileri

xxxx
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HEP ALLAH’I DÜŞÜNMEK

Nadir ÜLKER
Emekli Hakim Avukat

Sevgili Yavrutürkler; Derginizin bu sayı-
sında size Allah’la beraber olmanın insana 
ne gibi faydalar sağladığını örnekleri ile an-
latacağım.

İlk olayımız Ortaçağ Avrupa’sından. Av-
rupa’da derebeyliklerin hüküm sürdüğü dö-
nemde, sade bir vatandaş şehrin derebeyine 
gider ve;

- “İçimde sürekli vesvese var. Baştan çık-
maktan korkuyorum. Siz bu şehrin beyisiniz. 
Derdime çare bulun der.”

Derebeyi düşünür ve der ki;

- “Yarın en temiz ve leke gösterebilecek 
elbiselerini giyerek pazar yerine gel. Çareyi 
orada bulacaksın.”

Adam bundan bir şey anlamaz ama deni-
leni de yapar. Ertesi gün en temiz elbisele-
rini giyerek Bey’in karşısına geçer. 

Bey; 

“Bu adamın kucağına ağzına kadar zeytin-
yağı dolu bir fıçı verin.” der. Adam şaşkındır 
ama emir yerine getirilir. Arnavut kaldırımlı 
yolda, Bey ikinci emrini verir;

- “Şimdi bu sokağı baştan sona yürüyecek-
sin. Ben de karşıda bekleyeceğim. Üzerine tek 
bir damla dökmüşsen kellen uçurulacaktır.”

Adam sokağı baştan sona büyük bir dik-
katle yürür. Kontrol edildiğinde, tek bir damla 
yağ dökülmemiş olduğu görülür. 

Bey; 

“Tek bir damla dökmemişsin, bu kadar ka-
labalığı da mı görmedin?” der. 

Adam;

 “Beyim ben hiç kimseyi görmedim .Tek 
bir damla dökersen başımın vurulacağını 
düşündüm, böyle yürüdüm” der.

Bey;

- “Sen çareyi bulmuşsun, bundan sonra 
atacağın her adımda Allah’ın seni gördüğünü 
düşünürsen, seni kimse baştan çıkaramaz.”

Bir damla dökse bile, Bey onu affedebile-
cekti. Ancak Allah’ın her an bizimle olduğunu 
ve bu gerçeği bütün halkın da duymasını is-
tediği için bu yola başvurmuş olmalıdır.

***

İkinci olay İslam tarihindendir. Adaletin 
sembolü Hazreti Ömer, halifeliği döneminde, 
süte su karıştırılmayacağını tellallar vasıta-
sıyla duyurmuştur. Bir gece tebdil-i kıyafet 
gezerken, bir ana kızın konuşmalarını duyar.

Anası;

- “Kızım o süte biraz su kat.” der. Kız iti-
raz eder;

- “Ana halife hazretleri süte su katılmasını 
yasaklamadı mı? Bunu duyarsa ne yaparız?”

- “Kızım bu saatte halife bunu nereden 
duyacak?”

- “Ama, halife duymuyorsa, görmüyorsa, 
Allah’da mı bilmiyor? Su katamam.” der.

Sabah olduğunda kapı çalınır. Gelen Haz-
reti Ömer’dir. Kadından bu kızını oğlu Ab-
dullah’a ister. Kadın ve kızı da kabul eder-
ler. Bu evlilikten beşinci halifedir denilen 
Ömer doğar.

***

Gene İslam tarihinden bir olay;

Bir Müslüman Endonezya’ya gider. Kumaş 
ticaretine başlar.

Kendisinin iş yerinde olmadığı bir sırada, 
elemanı müşterinin birine bir kaç metre ku-
maş satar. Neden sonra tüccar gelir. 

Parayı veren işçisine;

HİKAYE



DERGİSİ
30

- “Hangi kumaştan, kaç metre sattın?” der. 
İşçinin göstermesi üzerine de; “Çok fazla para 
almışsın. Git o adamı bul, gel.” der. İşçi adamı 
bulur. Dükkana getirir. Tüccar bin bir özürle;

- “Çocuk acemi olduğu için senden çok 
fazla para almış, şu parayı al.” der. Fazla alı-
nanı iade eder. O zamana kadar Endonez-
yalılar, bütün uzak doğulular gibi Budist’tir. 
Bu olay duyulunca, hükümdar tüccarı çağır-
tır ve sorar;

- “Kumaşı alanın bir itirazı yok. Niçin pa-
rasını iade ettiniz?” Tüccar;

- “Bizim dinimiz böyle emrediyor.”

- “Hangi dindensiniz?”

- “Müslümanız.”

- “Müslümanlıkta alışverişin ölçüsü ne-
dir? 

- “Aşırı kar etmemek. Mal da ayıplı bir du-
rum varsa bunu gizlememek. Kıtlık zaman-
larında mal istifleyip, ileride çok fazla karla 
satmamak.” Hükümdar, tüccarı bir müddet 
misafir eder. Tüccarın ve diğer çok az sayı-
daki müslümanın yaşayışlarını gizlice tah-
kik ettirir. Sonunda, İslamiyeti kabul eder. 
Hükümdar kabul edince, halk da müslüman 
olur. Tek bir ok atılmadan, kılıç çekilmeden 
koskoca bir ülke İslam dünyasına kazandı-
rılmış olur.

Şimdi de sadaka taşlarının ortaya çıkışıyla 
ilgili bir olayı anlatmak istiyorum.

Habbâb bin Erat, çok zeki, güçlü kuvvetli, 
sevimli bir çocuktur. İslamiyet’in yayılmaya 
başladığı günlerde, Araplar arasında yaygın 
olan talan ve çapulculuktan dolayı, köylerini 
bir eşkıya grubu basar, yaşlılar öldürülür, 
gençler esir edilir. Gençlerin kadınları cariye 
olarak, erkekleri de köle olarak satılır. Hab-

bâb çok güzel Arapça konuşması, sevimliliği 
ile dikkatini çektiği için çok zengin bir kadın 
kendisini köle olarak satın alır.

Bir demirciye çırak olarak verir. Maharetli 
Habbâb bu sanatı en ince ayrıntılarına kadar 
öğrenir. Yaptığı kılıçlar, yatağanlar, zırhlar çok 
büyük paralarla satılır. Efendisi olan kadın 
daha da zengin olur. Peygamber Efendimiz 
kölelere, fakirlere, düşkünlere ayrı bir önem 
vermektedir. Habbab da bundan etkilenir ve 
Müslüman olur. Ancak sahibi, kocası ve ço-
cukları çok büyük işkenceler yaparlar. Sırtını 
kızgın demirlerle dağlarlar. Bu yetmezmiş 
gibi ateşin üzerine yatırırlar. Öyle ki, Müs-
lüman oldukları için, diğer kölelerin de İsla-
miyet’i seçmesinden korkan bu kişiler Bilal-i 
Habeşi’ye yaptıkları işkenceden de fazlasını 
Habbâb’a yaparlar.

Habbâb’ı bu satın alan kadın, zamanla da-
yanılmayacak baş ağrıları yaşamaya başlar. 
Hekimler ağrılarına çare bulamazlar. Sonun 
da kadının başının dağlanmasına karar verir-
ler. Kocası ve çocukları Habbab’ı nasıl dağla-
mışlarsa, kadını da öyle dağlarlar. Dağlama 
sırasında baş ağrıları geçici olarak son bu-
lur. Kadın sonunda ölür ve cesedin kokusu 
etrafa yayılmasın diye sürüklenerek Mekke 
dışına çıkarılır.

Habbâb, diğer birçok müslüman gibi Me-
dine’ye hicret eder. Sanatını burada devam 
ettirir. Pek çok para kazanır, fakat asla şı-
marmaz. Çalıştığı odanın duvarına bir oyuk 
yapar. Paralarının önemli bir kısmını oraya 
koyar. Kim olduğuna bakmaksızın, bütün ih-
tiyaç sahiplerinin buradan ihtiyaçları kadar 
para alabileceğini duyurur.

Bu güzel davranışı Türk-İslam gelene-
ğinde sadaka taşlarının oluşmasına sebep 
olur. Sadaka taşları genellikle cami avlula-
rında, meydanlarda, çeşme başlarında 1,5 
metre yüksekliğindeki en üst kısımda para 
koymaya elverişli yeri olan taşlardır. Varlıklı 
kişiler buraya para bırakır, ihtiyacı olanlar da 
gelip ihtiyaçlarını giderecek miktarda parayı 
alırlar. Bu paraları ne kimin koyduğu bellidir, 
ne de kimin aldığı. Bu tamamen islamiyetin 
güzelliğidir. Sevgili çocuklar İslamiyet’in bu 
güzelliklerinin tadına erişenler ne haksız ka-
zancın peşinde olurlar, ne de başkalarının 
helal kazançlarına haset ederler.

HİKAYE
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Düşüncelerimiz; kendimizi, çevremizi, ka-
rarlarımızı ve duygularımızı şekillendirir. Dü-
şüncelerimizi ise bakış açımız şekillendirir. 
Ancak bu bir noktada döngüye girer ve bakış 
açımız düşüncelerimizi; düşüncelerimiz bakış 
açımızı şekillendirmeye başlar. Bu döngü se-
bebiyle hayatımızın “iyi’’ ilerleyebilmesi için 
düşünce yapımızın da “iyi’’ olması gerekir. 
Örnek olarak Platon’un Mağara Benzetmesi 
adıyla bilinen anlatımdan faydalanabiliriz: 

Bir grup insan karanlık bir mağaraya zin-
cirlenmiştir ve bu insanlar başlarını sağa, sola 
çeviremez sadece karşılarındakini görebilmek-
tedir. Doğduğundan beri bu mağarada yaşayan 
insanlar mağaranın girişinden yansıyan güneş 
sayesinde dışarıdaki şeylerin gölgelerini görür 
ve bunları gerçek zannederler ancak bir gün bu 
insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtulur 
ve mağaradan çıkar. Mağaradan çıkan bu in-
san duvarda gölgelerini gördüğü şeylerin gerçek 
olmadığını, gerçek olanların dışarıda olduğunu 
anlar. Bunu mağaradaki arkadaşları ile paylaş-
mak üzere geri döner. Arkadaşları ise mağara-
nın dışında gölgelerden başka bir şey olduğuna 
inanmazlar, düşünmezler ve ömür boyu mağa-
rada yaşamak zorunda kalırlar.

Bu hikayede anlatılan; bakış açımızı, dü-
şüncelerimizi değiştirmemenin hayatı ne ka-
dar etkilediğidir. Bakış açımızı değiştirmek 
demek bir olaya, kendimize, çevremize, top-
lumumuza hep aynı yargılarla bakmamak, 
düşüncelerimizi geliştirerek farklı anlamlar 
bulabilmektir. Mağaradaki insanlar gerçeği, 
doğruyu öğrenmek istemedikleri, bakış açı-
larını değiştirmedikleri için ömür boyu ma-
ğarada kaldılar ancak öğrenmeye çalışsalardı 
mağaradan çıkarak hem kendileri hem de be-
raber oldukları insanlarla hayatları daha iyi 
olabilirdi. 

Her zaman mükemmel, eksiksiz düşüne-
meyiz yalnızca yapmamız gereken düşün-
celerimizi güçlendirmeye ve eksiklerimizi, 
yanlışlarımızı düzeltmeye çalışmaktır. Dü-
şüncelerimizi güçlendiren şey ise okumaktır. 

Okumak; yeteneklerimizi keşfetmemizi, hayal 
kurmamızı, stres ve kaygıdan uzaklaşmamızı 
sağlayarak zihnimizin sağlığını korur. Bunlarla 
beraber kelime dağarcığımızı genişleterek fi-
kirlerimizi daha anlaşılır şekilde dile getirebil-
memizi, sorunlara çözümler üretebilmemizi 
sağlar, anlama yeteneğimizi geliştirir. Ancak 
okumak, düşüncelerimizi güçlendirdiği gibi 
zarar da verebilir çünkü bazen bir şeyin ek-
sik ya da yanlış olduğunu fark edemeyebili-
riz bu sebeple ne okuduğumuz ve nasıl oku-
duğumuz da çok önemlidir. Düşüncelerimizi 
koruyabilmek için okuma yaparken bazı nok-
talara dikkat etmeliyiz. Edindiğimiz bilgilerin 
doğruluğunu araştırmak, bilmediğimiz keli-
meleri öğrenmek, yazar ve basımevi ile ilgili 
bilgi edinmek, önemli yerlerin altını çizmek, 
bir konuyla ilgili varsa farklı fikirleri karşılaş-
tırarak okumak gerekir. Okumak düşüncele-
rimizi şekillendirdiği; düşüncelerimiz de bizi 
şekillendirdiği için önemlidir. En temelinde 
ise bizler ülkemizi, toplumumuzu şekillen-
dirmekteyiz. 

Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, 
bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna sa-
vaşmak... 

Şu an bir mağarada yaşamıyoruz ancak 
kendi hayatımız ve yaşadığımız ülkemiz için 
öğrenmemiz ve yapmamız gereken şeyler her 
zaman vardır. Ülkemizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sözünü ettiği gibi kendi-
mizi eğiterek, vatan sevgisiyle, fikirlerimizi 
savunarak ülkemizi her zaman ileri taşımak 
için çalışacağız. 

Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve 
devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğu-
nuz eğitim ve kültür ile insanlık erdeminin, 
vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en de-
ğerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni ku-
şak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; 
onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz! “  
Mustafa Kemal ATATÜRK

DÜŞÜNMEK VE OKUMAK

Özge AKGÜN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Felsefe Bölümü Öğrencisi

EĞİTİM
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ÇOCUKLARIN ŞARKISI

Pınar ÇAYLAK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yaşımız belki daha küçük,

Ama siz bilmezsiniz,

Dünyayı biz, renkten renge boyarız.

Kuşlar, hep bizim için neşelenir.

Engin maviler, hep bizi çağırır ufuklarına.

Biz çocuklarız, özgürlüğün ruhu bizde yeşerir.

Sevgimiz yumuşatır katılaşmış kalpleri.

Kötülük bilmeyiz oyunlarımızda,

Kazanma şartı da yoktur kurallarımızda.

Masallarımızın sonunda hep iyiler kazanır.

Acımasız devler giremez ülkelerimize!

Binbir renkte de olsak, hep aynı dilde gülümseriz sizlere.

Biz çocuklarız, çiçekler hep huzur dağıtır bahçelerimizde.

Sesimiz alabildiğinize neşeli,

Biz çocuklarız yarınlar hep bizimle.

Korkmayın, pes etmek yok, gelecek bizim ellerimizde!

ŞİİR



NEDEN TÜRK OCAKLARI?

Dr. Kürşad YURDİGÜL
Bursa Uludağ Üniversitesi

 PDR Bölümü Öğrencisi

Türk Ocakları… Bu iki kelime sadece bir 
kurumu değil, binlerce yıllık Türk’ün 
tarihini, Türk ülküsünü, Kızıl El-
ma’yı amaç edinen, Türk’e sevdalı 
olanların otağıdır. 

Neden mi Türk Ocakları?; hiçbir illegal 
gücün güdümünde olmayan, herhangi bir 
siyasi oluşumla ya da grupla bağı olmayan, 
sadece Türklük inancıyla Türk’ün özünü, 
kültürünü, dilini, tarihini korumaya ve an-
latmaya çalışması ve her şeyden önemlisi bir 
gönüllü ordusu cevap için yeterli olacaktır. 
Türk Ocakları gönüllülük esasına dayanır. 
Yani gönül birliği başka bir deyişle Türk ül-
küsüdür. Her Türk’ün bu ocaktan yarar sağ-
laması temel amaçtır. 

Türk Ocakları; Oğuz Kağan’ın, Kürşad’ın, 
Bilge Kağan’ın, Attila’nın, Timur’un, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün emanetini amaç edinmiş ve Türk-

lüğün özünü hem korumaya hem 
Türk- lük bilincini her Türk’e tanıtmaya 
ve anlatmaya çalışmaktadır. 

Türk Ocakları gönüllülük esasına 
dayandığı için, samimiyet ve hoşgörü otağı-
dır. Türk Ocakları gücünü herhangi kişi, ku-
rum ve yapılardan değil Türklüğe gönül ve-
renlerden almaktadır. O yüzdendir ki resmi 
kuruluş tarihinden itibaren hiçbir yasadışı 
faaliyet göstermemiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en köklü kuruluşlarından olan Türk 
Ocakları Mustafa Kemal Atatürk’ün “fikirle-
rimin babası” dediği Ziya Gökalp, Yusuf Ak-
çura gibi Türkçülüğü diriltip ve tekrardan bu 
düşünceyi yayanların olduğu bir kuruluştur. 

Türk Ocakları her Türk bireyinin fayda sağ-
laması gereken kuruluştur. Özünde Türklük 
olan, Turan sevdası için çalışan, dünyada tek 
bir Türk de kalsa Türklüğün bitmeyeceğine 
inanan kişilerin ata mirasıdır.

TARİH
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Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem; küçüklerimi korumak, 

büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi 
özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 
durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

ANDIMIZ


