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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA 
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı kurulundan ve hakem 

heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Prensip olarak, “Türk Dünyası Araştırma-

ları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde çıkan yazılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vak-

fı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir. 

2. Yayın Kurulumuzca, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde 

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; 

Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cumhuriyetler; Türk Cumhuriyetleri gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun 

görülmüştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak 

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar. 

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidirler. 

3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 

veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal) 

Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 3'er cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar nu-

maralandırılmalıdır. Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft 

Word veya “.doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılarak       

e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler 

Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

lanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye'de yaygın 

olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, bel-

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir. 

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harf-

lerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın 

iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır. 

4. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara 

ve alt başlıklar kullanılabilir. 
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5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edilebilir. 

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görüldüğü hallerde, Çağdaş 

Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin orijinal-

lerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi şarttır. 

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir. 

8. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de sayfa altında göste-

rilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden 

yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve ba-

sım yılı tercih edilebilir. 

Örnek: Prof. Dr. Turan YAZGAN, İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Yayını, 2. Baskı, s. 135, İstanbul 2011. 

9. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları 

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. 

Örnek: TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan, “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dün-

yası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 102, Sayı: 203, Mart-Nisan 2013, s. 9-45. 

 

 

Not: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne göndereceğiniz makalelerinizi makale.turan.org.tr ad-

resine girerek gönderebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 0255-0644 

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren vakıf olarak kabul 

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan 
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır. 
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Editörden … 

Türk Dünyası’nın değerli dostları… 

Türk Dünyası kavramını yerleştiren, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 

kurucusu, hayatını Türk Dünyası’na adayan, son anına kadar Türk Dünyası 

için yaşayan, çalışan, düşünen, yüreği “Türk, Türk …” diye çarpan; akıl, gö-

nül ve dava adamı, Türk Dünyası’nın bilicisi, Türk Dünyası’nın boy boylayı-

cısı, soy soylayıcısı, Türk Dünyası’nın ad koyucusu, Türk Dünyası’nın son 

Korkut Atası, Turan’ın yol göstericisi, adı ile müsemma Prof. Dr. Turan YAZ-

GAN Hocamızın bedenen aramızdan ayrılıp uçmağa varmasının üzerinden 

tam bir yıl geçti. 

Hocamızın yeri hiçbir zaman dolmayacağı gibi, onun açtığı yolda yürü-

yen katar da hiçbir zaman durmayacak. Hocamızdan sonra onun çok büyük 

önem verdiği Türk Dünyası’nın geleceği çocuklarımızın bir araya getirilip 

kaynaştırıldığı, kardeşliklerin kurulduğu Türk Dünyası Çocuk Şölenleri aksa-

madan gerçekleştirildi ve bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edecek. 

Turan Kültür Merkezi, Süleymaniye Kürsüsü konuşmaları tıpkı Hocamızın 

sağlığında olduğu gibi Türkiye’de gündem oluşturacak şekilde devam ediyor. 

Okullarımız Türk Dünyası’nda Türkçe ile eğitime devam ediyor. Bundan 

sonra da devam edecek. 

Hocamızın, aralıksız olarak çıkarmayı başarmakla övündüğü uluslararası 

hakemli, bilimsel dergimiz Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Akademik Bakış 

Dergisi (internet ortamında) ve ulusal hakemli aylık Türk Dünyası Tarih Kül-

tür Dergisi, Hocamızdan sonra da Hocamızın vasiyetince aynı çizgide aralıksız 

olarak çıkmaya devam ediyor, inşallah bundan sonra da devam edecek. 

Hocamızın en önemli vasıflarından biri hiç şüphesiz vefası idi. O, Türk’ün 

en vefalılarından biri idi. En büyük vefası da milletine idi. Dostlarına vefası 

dostlarınca malumdur. Turan Hocamız, Türkiye’de ilk kez, dergilerde arma-

ğan sayı çıkarmak suretiyle vefa örneği sergileyen kişidir. 
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Biz de Türk Dünyası Araştırmaları dergimizin bu sayısını Hocamıza arma-

ğan sayısı olarak çıkarıp ona olan vefamızı göstermek istedik. 

Bu düşüncemizi ilan etmemizden itibaren adeta dergimize yazı yağmaya 

başladı. Vefa gösteren vefa görüyordu... Gelen yazıları bir defa da çıkarma-

ya kalksak yaklaşık 1500 sayfalık dev bir sayı olacaktı. Biz, bu yazıları üç 

sayımıza bölüp bir “Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” şeklinde yayınlaya-

rak Türkiye’de yine bir ilk gerçekleştirdik. 

Hiç şüphesiz ki, Türk Dünyası’nın dostları, imzaları ile, Hocamızın bu ar-

mağan üçlemesinde olmak istiyordu. Onun için Hocamızla ilgili yazılara, ha-

tıralara ve onun dünyasını anlatan yazılara bu armağanın birinci cildinde 

yer verdik. Ardından da birbirinden değerli diğer akademik yazıları sırala-

dık. 

Akademik yazılar, hakemli bir dergi olmamız sebebi ile yine hakem heye-

tinin süzgecinden geçti ve elinizde birinci cildi bulunan üç ciltlik “Prof. Dr. 

Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” ortaya çıktı. 

Hocamızın ve Türk Dünyası’nın vefalı dostları, bunu birlikte başardık.  

Sağolun. Elinize, yüreğinize sağlık. 

Türk Dünyası, Dünya durdukça Türk’ün vefası ile var olmaya devam ede-

cektir. 

Ne Mutlu Türküm Diyene. 

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 
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Sunuş … 

Elinizde bulundurduğunuz bu akademik yayının ilk sayısı bundan tam 35 

yıl evvel neşredildi. O günlerde Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan sadece Türk 

Dünyası’na hizmet etmek için, hiçbir menfaat elde etme düşüncesi içinde ol-

madan bu dergiyi her satırıyla bizzat ilgilenerek yayınladı ve tam 35 yıldır 

aynı duygularla yayınlamaya devam etti. Vakıf olarak yapılanmamızın te-

melini de teşkil eden bu akademik dergi, Türk Yayın Hayatında 205 sayıdır 

mevcut ve bu bakımdan üniversite ve çeşitli kuruluşlarımızın başaramadığını 

kıt kaynaklarla başarmış ve başarmaya da devam etmektedir. 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün Sovyetler Birliği, dostu-

muzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu millet-

ler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o za-

man Türkiye ne yapacağını bilmelidir, Bizim bu dostumuzun idaresinde dili 

bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır ol-

malıyız.” sözlerini kendisine vasiyet kabul eden Hocamız, Türk Dünyası üze-

rine bilimsel araştırma yapılmasını ve bunların düzenli yayınlanmasını bu 

dergi ile başlattı. Bu işe gönül veren araştırmacılar ve akademisyenler bu 

derginin etrafında toplandılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın sağ-

lam temelleri böylece atılmış oldu. 

Hocamızın vefatıyla armağan kitap yayınlanması fikri oluşmuş, Hocamızın 

dostları ve akademisyenler tarafından pek çok yazı Vakfımıza gönderilmiştir. 

Vakıf olarak, bu yazıların kitap yerine, böylesine tarihi bir görev yerine getir-

miş olan bu dergide yayınlanmasının daha uygun olacağına karar verdik ve üç 

ciltten oluşan “Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi” adını vermiş oldu-

ğumuz bu eser ortaya çıktı. 

Turan Yazgan, vefatına kadar 32 yıl boyunca, kurduğu Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı’nın Genel Başkanlığı görevini büyük bir fedakârlıkla yü-

rüttü. Bu süre boyunca Vakıf, Türk Dünyası ile ilgili tüm faaliyetlerde öncü 

oldu, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” felsefesinin bayraktarlığını yaptı. 
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Türk Dünyası’na hizmeti bütün görevlerden üstün tuttu.  

Hizmetlerini bu kısa sunuş yazısına sığdırmak asla mümkün değildir. Bir 

ömre bu kadar çok işi sığdırmak ise kendisini yakından tanıyanların ifade 

ettiği gibi ancak Turan Yazgan’ın başarısıdır, onun kişiliğinin ürünüdür. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası’na yönelik yayın, eğitim 

ve kültürel faaliyetleri ile Türk Devlet ve Topluluklarının kaynaşmasında, or-

tak düşünce birliğinin oluşmasında çok önemli görevler görmüştür ve gör-

mektedir. 

Günümüzde, Hocamız Turan Yazgan’ın başlattığı ve büyük heyecanla, 

şevkle, arzuyla, bizzat her aşamasıyla ilgilenerek gerçekleştirdiği Vakıf faa-

liyetlerini artık onun manevi huzurunda bizler gerçekleştiriyoruz. Hocamızın 

ideallerinden taviz vermeden, ilkelerinden sapmadan onun eserlerini yaşatı-

yoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz. 

Bu hepimiz için çok zor, ama bir o kadar da kutsal bir görev… 

Vakfımızın kurulduğu günden itibaren Hocamızın yanında bulunan ve 

onun bu faaliyetlerindeki en büyük yardımcısı ve “Armağan”ın hazırlama-

sında da en önemli paya sahip olan Genel Müdürümüz Saadet Pınar Yıldırım 

başta olmak üzere, bu yayının editörlüğünü de gerçekleştiren ve Vakfımız 

için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Dr. İbrahim Akış’a, Dr. Mustafa Ak-

soy’a, İngilizce çevirileri ve baskıya hazırlanmasında emeği geçen değerli 

kardeşimiz Mehmet Töre Yıldırım’a, gecesini gündüzüne katarak çalışan 

Vakfımız elemanlarından başta Gökhan Kaya olmak üzere Mihrican Fenerci, 

Emel Gökay, ismini burada sayamadığımız tüm Vakıf çalışanlarına ve dostla-

rına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Gerek anı yazıları ve makaleleriyle bu “Armağan”ı taçlandıran, gerekse 

hakem sürecinde tüm makaleleri değerlendirerek katkıda bulunan dostları-

mıza Vakfımız adına şükranlarımızı sunarız. 

Tanrı Türk’ü Korusun… 
 

Közhan YAZGAN 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Genel Başkanı 
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TURAN HOCAMIZIN ARDINDAN 

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ 

Turan Yazgan Hocamızı 1980’li yıllarda Devlet Korosu’nun konserleri 
münasebetiyle tanımıştım. On beş günde bir Pazar günleri verdiğimiz 
konserlerin müdavimleri arasında Hocamız başta olmak üzere; Yılmaz 
Öztuna, Sulhi Dönmezer, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Aydın Bolak, Mu-
harrem Ergin, Necmettin Hacıeminoğlu, Ayhan Songar, Muharrem Mi-
raboğlu, Süleyman Yalçın, Necati Sepetçioğlu, Erhan Akın, Şener Akyol, 
Hikmet Büyüklimanlı, Abdülkadir Karahan, Uğur Derman, Şakir Akça, 
Beşir Ayvazoğlu, Oktay Aslanapa, Süavi Topçuoğlu, Baki Sübütay (hatır-
layamadıklarım var) şahsiyetleri ile sanatımızı taçlandırıyorlardı. 

Ne çare ki, pek çoğunu Hocamız gibi ebediyete yolcu ettik. Şimdi hep-
si gözlerimin önünden birer birer geçiyor. Ne güzel, ne vefalı, ne zarif in-
sanlardı. Kaybettiklerimizi rahmetle, özlemle, saygı ile anıyorum. 

Sevgili Turan Hocamızla beraberliğimiz kısa zamanda ikimiz için de 
değeri ölçülemeyecek kadar derin bir dostluğa dönüştü. Artık ben de 
Vakfın Hocaya en yakın üyelerinden biri olmuştum. Vakıf, Hocanın Türk 
Kültürü ve Türk Dünyası hakkındaki düşüncelerini ve ideallerini gerçek-
leştirmeye hizmet veren ve gücünü Hocadan alan bir kuruluştu. Vakıf, 
evladı gibi telakki ettiği en değerli varlığı idi. 

Hocamızın kültür hayatımızın her safhasındaki engin hizmetleri her-
kesçe malumdur. Ancak Türk Musikisine yaptığı emsalsiz hizmetlerinin 
layıkıyla bilindiğini sanmıyorum. Bu hizmetlerin açıklanması bana düş-
mektedir. 

Klasik Türk Musikisine ait ilk plaklar Mesut Cemil Bey’in kurup yö-
nettiği “ÜNİSON KOROSU”nun icralarından oluşmuştur. 1930’lu yıllar-
dan kalma 78 devirli taş plaklar halindedir. Yıllar sonra 1970’li yıllarda 
kurduğum koro ile uzunçalar halinde dört plak yapmıştım. Biri de Dede 
Efendi’nin eserlerine ayrılmıştır. Ancak, klasik musikimizin en seçkin 
bestekârlarının abidevi eserlerini ihtiva eden bir albüm yapılamamıştı. 
1980’li yıllarda Meragalı Abdülkadir’den son yüzyıldaki Suphi Ziya Öz-
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bekkan’a kadar beş yüz yıllık musikimizin 10 CD’lik geniş bir albüm ha-
linde günümüze ve geleceğe taşınmasında en büyük pay hocamızındır. 
Bu albümler Vakıf Merkezi’nde ve dünyaca tanınmış Emi Plakçılık şirke-
tinde müzik sevenlere sunulmaktadır. 

Hocamızın ve Vakfımızın ikinci büyük musiki hizmetinden de bahset-
meliyim. Klasik musikimizin en seçkin eserlerinin en doğru şekilde nota-
ları, fasiküller halinde yayınlanmaktadır. Bu musiki hizmeti de Hocamı-
zın eseridir. 

Gerek CD’ler gerekse Nota yayınları kalıcı ve geleceğe uzanan musiki 
tespitleridir. Bu itibarla musiki âlemimiz Turan Yazgan’a minnettardır. 

Hocamızın ardından bir yıl geçti. Eksikliği hiçbir zaman unutulmaya-
caktır. O, her zaman gönlümüzde ve ruhumuzdadır. Değerli tarihçimiz 
ve musiki adamımız Yılmaz Öztuna yıllarca evvel bana Turan Hoca için 
“Turan Bey gibi dava adamları milletlerin tarihinde ancak birkaç asırda 
bir gelir” demişti. Ne kadar doğru ve gerçek bir tespit. Daha ne söylenebi-
lir ki… 
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PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ 

Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Tu-
ran Yazgan, beş çocuklu mütevazı bir Anadolu ailesinin dördüncü evladı-
dır. Baba Haşim Yazgan muhafazakâr bir Anadolu inanç ve kültür orta-
mında yetişmiş birisidir. Oğluna Turan ismini vermesi manidardır. Buna 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiyesi’ne uzanan süreçteki 
sosyo-psikolojik ve politik bir gelişimin zihinsel refleksidir, diyebiliriz. Her 
ne kadar Haşim Yazgan herhangi bir siyasi akımın ya da dini tarikatın 
mensubu olmasa da, bu refleksi, Anadolu’nun Türk kökenli insanlarının 
İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş döneminde yaşadıkları siyasi ve sos-
yo-psikolojik travmanın etkilerinin yansıması olarak niteleyebiliriz. Os-
manlı’nın, Batıya (Avrupa’ya) odaklanmış büyüme ihtişamına karşın 
Türk unsurunun kendine ait toplumsal kimliğini ve kişiliğini (dilini ve 
kültürünü) ardılsal (arka planda) tutarak o ihtişamın bedeli olarak hoy-
ratça harcadığı bu unsur, feodal fakat çok uluslu imparatorluk yapısı 
içerisinde, çöküşün getirdiği iki ağır sonucun etkisi altında kalmıştır. 

Birincisi; 17. yüzyılın sanayileşme süreci içerisinde Avrupalıların, re-
formasyon hareketi içerisinde Hıristiyanlığın akılcılığı kutsadığı toplum-
sal değişimle kazandığı bireyci ve ulus eksenli siyasallaşmasına karşın 
Osmanlı bireyci ve ulus eksenli siyasal evrimselleşmeyi kavramsal olarak 
da yapısal özellik bakımından da realize edememiştir. 

İkincisi; ticari kapitalizmin denizde üstünlük yoluyla Batılıların eline 
geçmesi süreciyle birlikte, sanayileşmenin fen ve doğal bilimlerle kazan-
dığı kuramsal ve kurumsal ekonomik yapısal gelişme Osmanlı’da kavra-
namamış, ulaşılamamış, buna karşın çağdaşlaşmada yabancılaşma sü-
recine girilmiştir. Bu olguyu geri kalmışlık kavramıyla karıştırmamak ge-
rekir. Çünkü bu, siyasi ekonomi açısından son derece yanlış bir tanım 
ve çözüm arayışı olur. Bu yaklaşım (yabancılaşma), ekonomik kalkınma 
ve gelişmede yanlış istikametlerde beyhude bir arayış çabasıdır. Zira geri 
kalmışlık, kalkınma ve ilerleme sürecinde tıkanma, takılma ve aksama 
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anlamını içerir. Telafisi benzer veya aynı yöntem içerisinde ivme yarat-
ma, hız kazanma ve gelişme aşamasına erişme çabası ile elde edilebilir. 

Oysa yabancılaşma olgusu kalkınmaya ters yönde, kavramsal ve yapı-
sal arayış ve gelişme sürecine direnç refleksine kapılmaktır. Osmanlı’nın 
çöküşü ile Cumhuriyete uzanan dönemde toplumumuzda yaşanan sosyo-
politik diyalektik yukarıdaki açılardan diğer geri kalmış toplumlardan 
farklılığımızın ve kronik sıkıntılar yaşamamızın önemli nedenlerindendir. 

Osmanlı’da Tanzimat’la Batı’ya yöneliş çabaları, Batı’nın sosyo-poli-
tik, ekonomik düşünce akımlarının epistemolojik oluşumuna kaynaklık 
eden Grek-Latin filolojik (dil-kültür) kökenli gelişme süreci anlaşılma-
dan, Osmanlı’nın heterojen yapısı içerisinde kendi ana unsuru olan top-
lum kesiminin kendisine ait dil ve özgün kültüründen yoksun bırakılma-
sıyla Batı’nın ekonomik ve toplumsal gelişimini yakalama şansının ola-
mayacağı idrak edilmeden sürdürülen bir çaba olmuştur. 

Bu çaba II. Abdulhamit döneminde farklı boyut kazanarak, İmpara-
torluğun hükümranlık alanının muhafazasını ve ihyasını amaçlayan Pa-
nosmanizm akımına, tutmayınca da Panislamizm akımına dönüşmüş-
tür. Batı’nın gelişmesi ve başat güç haline gelmesi sürecine karşın Os-
manlı’da yabancılaşma süreci ile sürdürülen çaba İmparatorluğu çöküş-
ten ve ayrışmadan kurtaramamıştır. Bilakis çöküşü hızlandırmıştır. Os-
manlı’nın toplumsal bakiyesi üzerine kurulan Cumhuriyet, yabancılaş-
ma sürecinin devamı niteliğinde birbirini ifna etmeyi içeren sosyo-politik 
bir diyalektiği hala sürdürmektedir. İmparatorluk bünyesindeki Hıristi-
yan unsurlar, Batı’daki feodalizmden ulus-devlet formuna geçiş sürecin-
deki evrimleşmeyi iç ve dış faktörlerin de etkisi ve desteğiyle İmparator-
luktan ayrışarak ve müstakilleşerek gerçekleştirirken, İmparatorluğun 
asli unsurunun aydınları bu gelişmenin etkisinden uzak kalmamışlardır. 

Bu etki aydınların bir kesiminde, siyasi entite oluşturma arayışının 
çağrıştırdığı bir ideal, bir ülkü olan Turan fikrini gündeme getirmiştir. Di-
ğer bir kesim ise siyasi entite oluşturmanın temel öğesini İslâm’da aramış-
tır. Buna karşın, İmparatorluğun İslâm unsurlarından Arapların da I. 
Dünya Savaşı’nın sonuç koşullarında Batı’nın toplumsal evrimleşme süre-
cindeki feodalizmden ulusal kimliğe dayalı siyasi entiteye kavuşma akımı 
içerisinde İmparatorluktan ayrılmaları İslâmcılarda, Batıcılarda (mandacı-
larda) ve ulusalcılarda da genelde tüm aydınlarda şok tesiri yaratmıştır. 

Büyük savaşı ve bu ayrışmayı müteakip ulus-devlet ilkesine inanan 
kesim, İslâm’ın birleştiriciliğini ve mandacılığı savunan kesimlere rağ-
men bağımsızlık savaşı vererek ulusal devlet bazında Cumhuriyeti kur-
muşlardır. Cumhuriyet hükümetleri, 1920’li yıllardan 1940’lı yıllar ara-
sındaki dönemde dünya siyasi ve ekonomik konjonktürünün değişken 
şartlarında sürdürülen politika içerisinde, Batıya karşı kâh Bolşevik ikti-
darının Sovyet devletine arkalanarak, kâh Sovyet rejiminin etki alanına 
mesafeli durma politikası içerisinde Batı ile ilişkilerini düzenlerken, bü-
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yük depresyonunda olumsuz ekonomik etkileri ile birlikte Batı’nın kendi 
içinde baş veren İtalyan faşizmi ile Alman nazizminin totaliter-ırkçı reji-
mi ile İngiltere ve Fransa’nın kapitalist demokratik rejimleri arasında, 
yani üç cereyan arasında devletçilik-ulusçuluk, Türkçülük-Turancılık, 
İslâmcılık-Cumhuriyetçilik şeklinde travmatik sosyo-politik çelişkiler içe-
risinde günümüze kadar gelinmiştir. 

Bu gelgitler içerisinde Cumhuriyet’in kuruluşundan 1930 yılların son-
larına doğru yaşanan dönemde Turan miti, somutlaşmamış bir kavram ol-
masına rağmen, yeni devletin muhafazakâr Türk (halk) unsurları arasında 
bir ülkü, bir ideal şeklinde dalgalanmıştır. İşte Haşim Yazgan da bu döne-
min Türkiyesi’nin normal bir insanı olarak oğluna Turan ismini vermiştir. 

İkinci aşamada, yani babasının adını Turan koyduğu Prof. Dr Turan 
Yazgan’ın düşünce kimliğini, ideallerini ve bu alandaki mücadelelerini 
ifadeye çalışmak bu yazının en önemli bölümünü oluşturacaktır. 

Yukarıdaki analizlerimiz çerçevesinde 17. yüzyıl sonunda ve 18. yüz-
yıl başlarında sosyo-politik doktiriner gelişme egemenlik kavramının fi-
lizlenmesi şeklinde olmuştur. Egemenliğin bireye ait olduğu, bireyin 
duygu ve düşüncesinin doğal olarak sahip olduğu özgürlüğünde saklı 
bulunduğu görüşü savunulmuştur. Batı’da gelişen sanayileşme süreciy-
le olgunlaşan ve derinleşen bireyci gelişme ulus toplum oluşumu ile ev-
rimleşirken bu sürecin Rönesans ve reformasyon hareketi içerisinde Hı-
ristiyanlık ve akılcı akımla beslendiği tarihi bir gerçektir. Bu çizgide Ba-
tı’nın bireyci ulus-devlet gelişimi iç hukuk bakımından laisizmle hüviyet 
kazanırken dış politika alanında Batılılar, Osmanlı ve yeni kurulan 
Cumhuriyet Türkiyesi ile ilişkilerinde haçlı refleksinden ve dinsel ön yar-
gılardan kendilerini arındıramamışlardır. 

Dış politikanın reel politiği (ulusal devlet çıkarları) ve I. Dünya Sava-
şı’nın sağladığı galibiyet üstünlüğü ile Batı’nın Osmanlıyı parçalama ve 
paylaşma hedef ve istekleri anlaşılır olmakla birlikte, dinsel husumetleri-
nin odağına Osmanlı halkları arasında Türkleri koymaları ve bu coğraf-
yadan onları tasfiye etme girişimleri, Cumhuriyeti kuranlar için kabulü 
ve anlaşılması zor, bundan dolayı da egemenlik bilincinin temeline ulu-
sal devlet ilkesini yerleştirmelerini zaruri kılmıştır. Bunu Atatürk milli-
yetçiliğinin özet ifadesi olarak da tanımlamak mümkündür. Ancak Ata-
türk milliyetçiliğinin önünde ve ulus devletin bekasının karşısında duran 
ve iç toplumsal dinamiklerin bünyesinde barındırdığı, emperyal güçlerin 
de besleyip zaman zaman tahrik ettikleri şu sorunlar: 

i) Müslümanlığın hamiliği duygusu, halifelik müessesesinin Osmanlı’-
dan devralınmasının zaruriliği fikri, 

ii) İslâm’la ulus devletin uzlaşamayacağı inancı, 
iii) Alevi Sünni gibi mezhep farklılıkları, 
iv) Türk-Kürt gibi etnisite farklılığı sorunları. 
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Cumhuriyeti kuranların önünde en hayati hususları oluşturmuştur. 
Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal ve kendisi gibi düşünenlerin 
bu hususta formüle ettikleri politikaların bazılarını ve devletin temel il-
kelerini sıralayacak olursak; 

i) Türk dili işletilmeli, halkın dili ulusal dil, resmî dil niteliğine kavuş-
turulmalıdır, 

ii) Eğitim yaygınlaştırılmalıdır, 
iii) Ulus toplum olmanın gereği olarak ulusal tarih, bilimsel inceleme 

ve araştırmaya dayalı şekilde işlenmeli ve öğretilmeli, 
iv) Farklı mezheplere ve farklı dinlere mensup unsurlar, çağdaş ulus 

devlette eşit vatandaşlık statüsüne kavuşturulmalı, din ve vicdan özgür-
lüğünün sağlanması için Cumhuriyet ilkesine ilave olarak devletin hu-
kuki zeminine “laiklik” prensibi de yerleştirilmelidir, 

v) Etnik farklılıklar meselesinin, demokrasinin olgunlaşması sürecin-
de ele alınması öngörülmüştür, 

vi) Dış Politikada; 
a) Reel politik veri olmakla birlikte, Birinci Dünya Savaşı sonrası, dün-

ya milletlerine ve insanlığa ıstırap ve sefaletten başka sonuç getirmeyen 
savaşların önlenmesi amacıyla ulusların ihtilaflarının çözümü için Millet-
ler Cemiyeti’nin (İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı’nın) kurulmasının hedefinde yatan ve barışın ifadesine matuf, 

b) Türkiye’nin kendi jeopolitiği gereği ve tarihinin önüne koyduğu hu-
sumet birikiminin dağıtılması için, 

c) Doğu ve Batı’nın zıt rejimlerinin arasında yer almanın verdiği sıkın-
tıdan dolayı dış politika ilkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin “Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh” politikasının temel ilke olarak benimsenmesi, 

vii) Kardeş ve soydaş toplumların (Cumhuriyet’in ilk yıllarında) dost-
luğuna önem verdiğimiz ve komşumuz olan Sovyet Rusya’nın bünyesin-
den ayrılması durumunda Türk toplulukları ile yakın ilişki hazırlığı içeri-
sinde olmamızın gerekliliğine işaret edilmiştir. 

Atatürk’ün bu politika ve devlete ait temel ilkeleri, sosyo-politik iç di-
namiklerin hareketliliği ve uluslararası siyasi ilişkiler konjonktürünün 
gelgitleri çerçevesinde Turancılık, Türkçülük, ulusçuluk, halkçılık, dev-
letçilik ve devrimcilik şekillerinde değişik iktidarlar döneminde ve değişik 
kesimlerde ve değişik zamanlarda benimsenmiş, dalgalanmış ve zaman 
zaman da muhalif akımların hücumuna maruz kalmıştır. İşte Prof. Dr. 
Turan Yazgan bu düşünce ve siyasi hareketler yelpazesi içerisinde siyasi 
duruşunu ve düşüncelerini belirlemiş, çalışmalarını ve faaliyetlerini ka-
rarlı ve istikrarlı olarak sürdürmüştür. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın ilke ve düşüncelerini şöyle sıralayabiliriz: 
i) Tarihe saygı duymanın ve ecdadı kabul etmenin kişiliklilik erdemi 

olduğunu kabul etmekle birlikte, Osmanlıcılığa değil, Cumhuriyete ve 
ulus-devlet ilkesine inanmıştır. 
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ii) Ulus devletin kuruluşunu pekiştirmek ve ulusal kalkınma ve geliş-
meyi sağlayabilmek için ulusal dil ve kültürün işlenmesi ve zenginleşti-
rilmesinin zaruri olduğuna inanmıştır. 

iii) Türklüğün, faklı bir dil, kültür ve davranış alışkanlığına sahip, in-
san toplulukları içerisinde binlerce yıllık tarihi olan değişik coğrafyalarda 
yaşayan bir milletin adını ifade ettiğini, dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin 
bu gerçeklikten ve mensubiyet duygusundan kaynaklandığını kabul eder. 

iv) Ancak Türk milliyetçiliğinin, Alman ırkçılığı gibi ırk üstünlüğü ve 
saflığına dayanmadığına, dil, kültür, davranış alışkanlığı ve tarih bera-
berliği ile her millette olduğu gibi soy birikimine sahip ve çevre topluluk-
larla da etkileşim içinde geliştiği, fakat farlı kimliğe sahip sosyo-kültürel 
siyasi bir entitenin mensubiyetini ifade ettiğine inanır. 

v) Farklı coğrafyalarda yaşayan yukarıdaki özellikleri taşıyan aynı dil 
ve kültür özelliklerine sahip veya farklı davranış alışkanlıkları geliştirmiş 
ve farklı lehçe ve diyalektlere sahip Türk soylu toplulukların siyasi öz-
gürlüklerine kavuşmaları ve birbirleri arasında dil, kültür, düşünce ve 
işbirliği geliştirmelerini siyasi hedefi olarak benimsemiştir. 

vı) Din ve mezhep bakımından (Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Alevi, 
Sünni vs.) ve siyasi düşünce bakımından (kapitalizm, liberalizm, sosya-
lizm, muhafazakârlık vs.) farklılıklarına rağmen Türk soyuna bağlı ve/ 
veya eşitlik ve sevgi duygusu ile kültür ve yurt birliği mensubiyet inancı-
na sahip, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun her insanı Türk 
Dünyası’nın ferdi olarak kabul etmek ve sevgiyle kucaklamak Prof. Dr. 
Turan Yazgan’ın milliyetçilik ilkelerini ifade eder. 

Prof. Dr. Turan Yazgan, İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Siyaset ala-
nındaki çok başarılı kariyer çalışmaları çerçevesinde doktor, doçent ve 
profesörlük unvanını elde ederken alanı ile ilgili birçok ilmi kitap ve ma-
kale yazmış, kürsüsünde birçok araştırmacı ve bilim insanını yetiştir-
miştir. Gerek kariyer çalışmaları sırasında gerekse akademik kariyerden 
emekli olduktan sonra Turan Yazgan, yukarıda ifade edilen ilke ve dü-
şüncelerini açık ve dürüst olarak tavizsiz ve yılmaz bir azimle uygulama-
ya aktarmaya çalışmıştır. Ancak burada altı çizilmesi gereken son derece 
önemli bir husus da şudur: Prof. Dr. Turan Yazgan, siyasi ve fikri müca-
delesinde, hiçbir yasa dışı faaliyet içerisinde olmamış, şiddet içeren radi-
kal eylemci bir siyasi hareket içinde bulunmaya tevessül etmemiştir. Ki-
şisel iktidar elde etmeyi veya iktidara ortak olmayı amaçlamamıştır. Si-
yasi düşüncesi yakınlık veya paralellik arz etse de hiçbir partinin üyesi 
olmamış, hiçbir kişisel maddi güç ve menfaat gözetmemiş, makam ve 
mevki peşinde olmamıştır. Hayatı boyunca minnetsiz ve dik yaşamıştır. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın siyasi düşünce ve ilkeleri çerçevesinde sür-
dürdüğü çalışmalar ve izlediği politikalar da şöyle özetlenebilir: 

1. Türkiye’de her düzeydeki eğitimde eğitim dili olarak Türkçe kulla-
nılmalıdır. Bilim dünyası ile entegre olmak için de ikinci ve üçüncü bir 
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dilin öğrenilmesi zaruridir. Bu hususu gerek MEB gerek YÖK nezdinde 
yazıları, konferansları ve direk temasları ile dile getirmiş ve argümanının 
mücadelesini vermiştir. 

2. Bağımsız Türk cumhuriyetleri ve diğer tüm Türk topluluklarında 
dilde birlik sağlamak amacıyla yazılı Türkçe için müşterek bir alfabenin 
kullanılmasını savunmuş ve bu argümanının mücadelesini değişik plat-
formlarda vermiştir. 

3. Dilde birlik ve kültürde yakın ilişki içinde gelişebilmek için eğitimin 
ana unsur olduğuna inanmıştır. Bu inançla Sovyet Rusya’nın dağılma 
sürecine girdiğinde henüz Gorbaçov iktidarda iken Azerbaycan’da (Ba-
kü’de), Kırgızistan’da (Celalabad’da), Kazakistan’da (Almatı’da, Kızılorda’-
da, Çimkent’te) yerli üniversitelerle protokol yaparak İşletme Fakülteleri, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri açarak bu ülkelerin kendi öğrencileri ile 
YÖK kanalıyla Türkiye’den gelen öğrencilere Türkiye Türkçesi’nde eğitim 
verilmesini ve gençlerin bir arada kültür alışverişinde bulunmalarını 
sağlamıştır. Hatta Gorbaçov bile Prof. Dr. Turan Yazgan’ın, bu yeni cum-
huriyetlerin Batı’nın serbest piyasa ekonomisine geçişinde en hayırlı işi 
yapmış olduğunu beyan etmiştir. 

Yükseköğretim birimlerine ilaveten Yazgan, Bakü’de (ilk ve orta eğiti-
mi içeren bölümleriyle) Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi adıyla Lise aç-
mıştır. Azerbaycan’ın dar gelirli ailelerinin başarılı çocuklarını sınavla al-
mak suretiyle parasız eğitim imkânı sağlamıştır. Gerek Kırgızistan’da ge-
rek Kazakistan’da değişik bölgelerde Türkçe dil kursları açmak suretiyle 
halka Türkiye Türkçesi öğretilmiştir. 

Prof. Dr. Turan Yazgan bu eğitim programlarını organize etmek ve yü-
rütmek için yasal ve kurumsal merkez olarak Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı’nı kullanmıştır. 1990’lı yıllardaki Türk Dünyası’ndaki gelişmeleri 
henüz 1980 yılında öngörerek Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı bu 
tarihte kurmuştur. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim faaliyetleri-
nin yanında aylık Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ve iki aylık bilimsel 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergilerini çıkarmaktadır. Vakfın bu yayın 
faaliyetleri, Türkiye’de hiçbir kamu ve özel kuruluşun başaramadığı ke-
sintisiz 35 yıla yakın bir süredir devam etmektedir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Süleymaniye Kürsüsü adı altında 
30 yıla yakın bir süredir Türkiye’den ve yurt dışından güzide bilim 
adamlarını davet ederek her Cumartesi günü Türk Dünyası ve dış dünya 
ile ilgili ekonomi-politik, jeostratejik, sosyo-kültürel ve bilimsel güncel 
konularda konferanslar düzenlemektedir. Ayrıca Vakıf Türk Dünyası’na 
gönül verenlerin Cumartesi günleri buluşma, sohbet etme ve geleneksel 
yemek yeme mekânıdır da! 

Vakıf dış dünyadan, Amerika’nın Kızılderili kabile reisleri ve Melun-
can Türkleri, Balkanlar başta olmak üzere Avrupa’nın Türk ve akraba 

40



RAMAZAN TAŞDURMAZ / PROF. DR. TURAN YAZGAN 7

topluluklarının değişik kuruluş temsilcileri ile özellikle Türk Cumhuri-
yetleri ve bölgelerinden farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinin Prof. Dr. 
Turan Yazgan’ı ziyaret ederek Türk Dünyası ile ilgili konularda bilgi alış-
verişinde bulundukları mekândır, merkezdir. 

4. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, dünyanın her yöresinden, Türk 
devlet ve topluluklarından davet edilen çocukların katıldığı Türk Dünya-
sı Çocuk Şölenleri düzenlemektedir. 2013 yılı Haziran ayında 19’cusu 
yapılmıştır. Bu şölenlerin amacı Türk Dünyası’ndan gelen çocukların 
Türkiye’deki Türk ailelerin konuğu olarak Türkiye’deki kardeşleri ile 
Türk dilini ve Türk kültürünü paylaşma ve dostluk duyguları tesis ede-
rek ülkelerinin ve bulundukları bölgelerin 50 yıl sonra kültür elçileri ve 
yöneticileri olarak Türk Dünyası’nda “Dilde, Fikirde İşte Birlik” için zemin 
hazırlayacak olmalarıdır. 

İnanç, azim, istikrar ve süreklilik başarının kuralları ise, sevgi, barış 
ve insanları kucaklamak Ahmet Yesevi’lik, Hacı Bektaş-ı Veli’lik ve Yu-
nus’luk mertebesine ait erdem ve ayrıcalıklardır. 

İşte Prof. Dr. Turan Yazgan da günümüzün Türk Dünyası’nın bu 
mertebeye layık gördüğü şahsiyettir. 
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TANIDIĞIM EN BÜYÜK İDEALİST: 
PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Prof. Dr. Metin KUTAL 

Hayatta mutlu rastlantılar vardır. Ben bunlardan belki en önemlisini 
60’lı yılların ortalarında Turan Yazgan’ı tanımakla yaşadım. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin merkez binasında İmar-İskân Bakanlığı’nın Böl-
ge Planlama Müdürlüğü de faaliyet göstermekte idi. İstanbul sanayii 
hakkında üniversitemizin yapmakta olduğu bir araştırma nedeniyle Prof. 
Dr. Sabahattin Zaim ile Bölge Planlama Müdürlüğü’nün uzmanları ile 
görüşmeye gitmiştik. 

Genç bir uzman gerek bilgisi, gerek çalışkanlığı ve davranışları ile 
dikkatimi çekti. Birkaç ay sonra bu genç İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi’nde o zamanki ismi ile Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde aramızda idi. 
Fakültemizin mezunlarından olması nedeniyle bizleri tanıyordu. Kürsü 
mensuplarının birçoğu gibi o da liseyi parasız yatılı olarak Kastamonu’da 
okumuştu. Geniş bilgisi, ülke sorunlarına duyarlılığı, Türk kültürünün 
hemen her alanına vukufu hemen belli oluyordu. 

Turan Yazgan önce Türkiye’de işgücü ve istihdam sorunları alanında 
çalışmaya başladı ve kısa süre sonra doktorasını verdi. 1960’lı yıllar, 
1961 Anayasası’nın getirdiği yeni sosyal hakların serbestçe tartışıldığı 
yıllardı. O sırada bir vakıf tarafından düzenlenen sosyal güvenlik konulu 
bir seminere benim önerim üzerine bir tebliğ hazırladı. Kendisi bu alana 
yeni giriyordu. Ancak bu tebliğ ülkemizde ilk kez sosyal güvenliği iktisa-
di yönleri ile ele alıyordu. Toplantıda büyük bir ilgi ile izlenen ve ses geti-
ren bu tebliğden sonra Turan Yazgan daha çok sosyal güvenlik alanına 
yöneldi, çok sayıda makale ve kitap ile hem bilim çevrelerine hem tüm il-
gili çevrelere ışık tuttu. 

Turan Yazgan, gençlik yıllarından beri sarsılmaz bir inançla bağlandı-
ğı Türk Dünyası’nı ortak bir kültür etrafında bir araya getirme idealini 
“Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı”nı kurarak gerçekleştirdi. Vakfın ku-
rulduğu yıllarda, birçok kişi tarafından bir ütopya gibi görülen bu ideal, 
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Sovyetlerin dağılması ile gerçekleşti. Yazgan bu dağılmayı yıllar öncesin-
den görmüştü. 

Vakıf daha Sovyetler Birliği döneminde yayın faaliyetlerine başladı. 
Günümüzde cilt sayıları yüzü geçen “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi” 
tüm Türk Dünyası’nın ortak kültürünün bir tür yayın organı oldu ve 
Türklerin bulunduğu her yerde arandı, okundu. 

Turan Yazgan, “Türk Mefkûre Birliğini” sağlayabilmenin en etkili yolu-
nun yayın yanında eğitim olduğuna inanmakta idi. Türkiye Türkçesi ile 
eğitim yapan birçok okulu ve fakülteyi Türk Cumhuriyet ve toplulukla-
rında bin bir güçlükle açtı. Bunlara öğretim üyesi bulabilmek, Vakfın öz 
kaynakları ile bu okulları finanse edebilmek için bitmez tükenmez bir 
mücadele içine girdi. Bu konuda gayretler içinde iken hiçbir kişiye veya 
kuruma el açmadı. Hem Vakfa gelir sağlamak, hem sosyal politika ala-
nındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek amacıyla daha 
önce kurduğu KUTYAY Eğitim Yayın Araştırma Merkezi’ni Vakfın bünye-
sine aldı. KUTYAY, çalışma hayatında yeni kabul edilen yasaların özgür-
ce tartışıldığı seminerler düzenliyordu. Bu toplantılarda işçi ve işverenler 
yanında hükümet kanadını da ilgilendiren çok değerli bilimsel gerçeklere 
ulaşıldı. Seminerlere katılanlardan alınan mütevazı katılım payları Vak-
fın giderlerinin finansmanına az da olsa katkı sağladı. 

Türk Dünyası’nın kültür birliği için tarih en önemli kaynakların ba-
şında geliyordu. Zira ortak tarih ve ortak köken birçok sorunun çözümü-
ne yardımcı olacaktı. Bu amaçla Turan Yazgan, “Türk Dünyası Tarih Kül-
tür Dergisi”nin yayınını başlattı. Böylece hem tarihçiler için önemli bir 
kaynak, hem Türk Dünyası için ortak bir geçmişe ışık tutan belgeler gün 
ışığına çıkarılmış oldu. 

Turan Yazgan, Türk Dünyası için akıllara durgunluk veren bu çalış-
maları yaparken, İstanbul Üniversitesi’ndeki sosyal siyaset derslerine de 
düzenli bir biçimde devam ediyordu. Genç akademisyenlere yardımcı ol-
mak üzere Vakfın yayınları çerçevesinde “Sosyal Siyaset Dergisi”ni çıkar-
dı. Ancak çeşitli sebeplerle bu yayına bir süre ara vermek zorunda kaldı. 

Turan Yazgan’ın bu başarılarında şüphesiz aile hayatının büyük rolü 
olmuştur. Eşi Gülen Hanım’ın bitmez tükenmez sabrı, birbirinden değer-
li üç erkek evladın başarıları Turan’ın mutluluğunu ve çalışma şevkini 
etkilemiştir. Kendisi her vesile ile dünyanın en mutlu kişisi olduğunu 
söylerdi. Aile hayatında, akademik hayatta ve Gaspıralı İsmail gibi Türk 
Dünyası’nın kültür birliğinde arzu ettiği tüm başarıları hayatta iken gör-
meye başlamış ve yaşamıştı. 

Meşhur bir söz vardır: “Her ölüm erkendir.” Bence bu söz en çok Tu-
ran Yazgan için geçerlidir. Hastalık yıllarında bile Vakıftaki çalışmalarına 
ayrı hız ve enerji ile devam ettiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Herhalde 
mukadder akıbet gerçekleşmeden Vakfın idealine biraz daha hizmet aşkı 
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onu ayakta tutuyordu. Vakitsiz ölümüne rağmen Turan Yazgan’ın ger-
çekten mutlu olduğunu biz geride kalanlar da, açıkça görmekteyiz. Vak-
fın, kuruluş amaçları doğrultusunda yaşatılması, Turan Yazgan’ın hatı-
rasına yapılabilecek en büyük katkı ve saygı olacaktır. Evet, biliyoruz ki, 
Turan Yazgan’ın tek başına yaptığını bir ekip bile kolay kolay yapamaz. 
Ancak Vakıf mensupları bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundadırlar. 
Yazımı bir öneriyle tamamlamak istiyorum: Turan, Isparta’nın Eğirdir 
kasabasında mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Isparta’-
da ya da Eğirdir’de önemli bir kavşağa, bir parka, caddeye bir okula Tu-
ran Yazgan adının verilmesi, o belde için hem kadirşinaslık hem de haklı 
bir gurur vesilesi olacaktır.* Kendisi bu dünyada olduğu gibi öbür dün-
yada da mutlu olsun ve nur içinde yatsın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Bu makalenin kaleme alınmasından sonra Vakfın yetkililerinden, Isparta Belediye Başkan-
lığı’nın yeni yaptırdığı ve başta Isparta olmak üzere Türkiye’nin hizmetine sunduğu çok 
geniş kültür mirasını bünyesinde barındıran Etnografya Müzesi’nin adının “Prof. Dr. Turan 
Yazgan Etnografya Müzesi” ve Turan Yazgan’ın doğum yeri olan Eğirdir’deki Eğirdir Lise-
si’nin adının “Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi” olarak değiştiğini; Konya’da Alperen 
İnşaat tarafından yapılan sitelerden birine “Prof. Dr. Turan Yazgan” adının verildiğini; Ela-
zığ’da bir caddeye “Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi”; Tarsus Belediyesi tarafından bir parka 
“Prof. Dr. Turan Yazgan Parkı” adının verildiğini büyük bir gurur ve sevinçle öğrendim. Öm-
rünü Türk Milleti’ne adayan bu büyük insanın isminin Türkiye’nin her ilinde yaşatılması ar-
zumuzdur. 
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İPEK YOLU 

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU* 

Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ı yazılarını okuyup, konuşmalarını 
dinleyerek tanıdım. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurulduğu günden 
beri birlikte çalışmak, benim için bir gurur vesilesi oldu. İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yaptığım yıllarda 
Vakıf’ta benim de bir odam vardı. Sabahları Fakültede derslere girer, öğ-
leden sonraları da Vakıfta çalışırdım. 

Ben, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’ne rotasyon ile gitmemden sonra Vakfa ancak haftada bir-
kaç defa uğrayabilir oldum. 

90’lı yılların ilk yarısında Vakıfça Türk Cumhuriyetlerine yapılan gezi-
lerin hepsine katıldım. Kazakistan’da ve Kırgızistan’da görev yaptığım yıl-
larda ortak projeler üzerinde çalıştık. Daha sonra dört çalışmam Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda yayınlandı. Ömrünü Türk Dünyası’na 
adayan, bu konuda çalışmaları teşvik eden, moral veren bu büyük insa-
na rahmet diliyorum. 

Hoca için “armağan çıkarıyoruz, yazı istiyoruz” dedikleri zaman hem 
benim uzmanlık alanıma, hem de Hocamızın düşüncelerine uyan, Türk 
Dünyası’nın çoğunluğunu ilgilendiren bir konu olmasını istedim. Uluğ 
Türkistan’ı boydan boya kat eden ve uzun yıllar Türk Devletleri’nin ida-
resi altında bulunan İpek Yolu iyi olur diye düşündüm. Muhterem Ho-
cam, huzur içinde uyu. Vakıf çalışanları emanetini koruyup çalışmaları 
başarı ile devam ettiriyorlar. Ben de size söz verdiğim gibi hakem heyeti, 
komisyon ve jürilerde çalışıyorum. Sizinle anlaştığımız gibi mevcudu bi-
ten kitaplarımın ikinci baskıları için çalışıyorum. 

İpek Yolu adı akla pek çok şey getirmektedir. Bunlardan biri de tele-
vizyonda yayınlanan İpek Yolu belgeselleridir. Bunlardan biri seksenli 
yıllarda gösterilen ilk belgesel idi. Bu belgesel film, bilindiği gibi Japon 
                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Emekli. 
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yapımı idi. Yolun Çin Halk Cumhuriyeti idaresinde bulunan kısımlarını 
(Doğu Türkistan) Japon-Çin bilim adamları, SSCB idaresinde olan kı-
sımlarını (Batı Türkistan) Japon-Rus bilim adamları birlikte tetkik edi-
yorlar. Japon kameramanlar filme alıyor, film yabancı ülkelere İngilizce 
metni ile birlikte satılıyor. Türkiye’de bu metin Türkçeye tercüme edile-
rek okunuyordu. Aralarında Türk araştırmacının bulunmadığı bir ekip-
ten daha güzel bir film beklemek haksızlık olur. Benim kanaatime göre, 
filmi duyduklarımıza değil, gördüklerimize inanarak seyretmeliyiz. 

İpek Yolu’nun geçtiği konak yerleri teker teker eski ve yeni durumları 
ile tanıtılıyor. Daha sonra 90’lı yıllarda İpek Yolu’nun geçtiği ülkeleri te-
ker teker tanıtan yeni belgesel filmler çekildi. Ben ise, İpek ne zaman, 
nerede, nasıl bulundu? Hangi ticaret yolları ne zaman, nasıl kullanıldı? 
Bu yolları ele geçirmek isteyenlerin rekabetleri, mücadeleleri vs… konu-
larında bir şeyler söylemek istiyorum. 

İpek Yolu, ipeğin ana vatanı olan Çin’den başlayarak, batıya doğru 
değişik ülkelerden geçerek Akdeniz’e ulaşır. Bu isimler tarihi dönemlere 
göre değişmektedir. Kan-cho, Karaşar, Kaşgar yoluyla Taşkent’e gelen 
Çin ipeği buradan iki kola ayrılır. Bir kol güneye Hindistan’a oradan 
Hint Denizi ve Kızıl Deniz yoluyla İskenderiye’ye, ikinci kol da İran’dan 
geçerek Anadolu’ya Akdeniz’e ulaşır. İpek Yolu’nun büyük bir bölümü 
uzun süreli olarak çeşitli Türk Devletleri’nin idaresinde olmuştur. Bun-
lar arasında Hunlar, Gök Türkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, 
Selçukluları sayabiliriz. 

Demiryolları ve buharlı gemilerin olmadığı zamanlarda ticaret kervanlar-
la yapılıyordu. Kervan yolları ekonomik açıdan çok önemli idi. Asya’da eski 
dönemlerde iki kervan yolu vardı. Bunlardan biri kuzeyden geçen Kürk Yo-
lu, diğeri İpek Yolu’dur. İpek Yolu’nun geçtiği topraklar üzerinde siyasi hâki-
miyet kuran devletler, ekonomik açıdan Asya’nın en kuvvetli devleti oluyor-
du. Orta çağlarda bu sebeple Bizans-Sasani-Gök Türk İmparatorlukları 
arasında büyük savaşlar olmuştur. Yakın çağlarda ise İngiliz ve Fransız 
tüccarların rekabeti ve Çin İngiliz ekonomik savaşlarına şahit oluyoruz. 

Tarihteki olayların çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri de ekonomi-
dir. Bugün olaylara bu açıdan bakacağız. 

Asya’nın bu meşhur kervan yolundan başlıca ipek olmak üzere aynı 
zamanda Çin üretimi porselen ve lâk denilen bir boya maddesi Batıya 
naklediliyordu. Daha kuzeyden Sibirya’yı takip eden yol ise “Kürk Yolu” 
diye anılır. Bu yol fazla canlı değildir. Böylece Orta Asya’da iki ticaret yo-
lu “İpek ve Kürk Yolları” mevcuttur. İpek Çin’den batıya doğru iki yolla 
gidiyordu. Çin’deki Kansu bölgesinden başlayan İpek Yolu küçük krallık-
ların bulunduğu İç Asya’ya geliyor, burada kuzey ve güney olmak üzere 
ikiye ayrılıyordu. Kuzey yolu Maveraünnehir’den Ceyhun’a ve İran içleri-
ne oradan Anadolu’ya, güney yahut deniz yolu ise İç Asya’dan Tibet üze-
rinden Hindistan’ın Cambay Limanı’na ulaşıyordu. 
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Batıda ipek ilk defa M.Ö. 753’de Roma Part savaşları sırasında görül-
dü. Part bayrakları ipekten yapılmıştı. Efsaneye göre İpek, Çin imparato-
ru Huang-ti’nin baş cariyesi Lei-tsu tarafından geliştirildi. Çin yıllıkları 
M.Ö. 12. yüzyıldan kalma ipekle ilgili yazılardan bahseder. Çinli arkeo-
loglar neolitik devirden kalma ipek kozası bulmuşlar. İpeğin vatanı ilim 
adamlarınca Çin olarak kabul edilmektedir. 

Çin’de idare zaman zaman küçük krallıklar, zaman zaman merkezî 
büyük imparatorluk şeklindedir. Bunlar arasında hâkimiyet mücadelele-
ri olmaktadır. İpeğin ekonomideki büyük önemi dolayısıyla İpek böceği-
nin yurt dışına çıkışı yasaktır. İpek Yolu’na ekonomik yönden sahip ol-
mak için siyasi yönden de hâkim olmak gerekli idi. Bu da büyük müca-
delelere, savaşlara sebep oluyordu. Çinliler bu savaşlarda başarılı olabil-
mek için daha önceden bölge hakkında bilgi topluyordu. Bu sebeple İpek 
Yolu üzerindeki ülkelere elçiler, seyyahlar gönderiyorlar, onların yazdık-
ları raporlara göre hazırlık yapıyorlardı. 

Çinli elçilerin raporlarında umumiyetle, yolculuk sırasında konak yer-
lerinin isimleri, bunların arasındaki uzaklıklar, yetişen bitkiler, Pazar yer-
lerinde satılan ürünler, şehir hükümdarlarının adları, sarayları ziyafet sof-
raları, yapılan dini törenler, karşılama ve veda törenleri kaydedilmekte idi. 

Çin imparatorları bu raporlardan yolların durumu ile şehir hüküm-
darlarının arasındaki dostlukları ve kırgınlıkları öğrenmekte ve ona göre 
davranmakta idiler. 

Biz de bugün bu raporlardan ana kaynak olarak, devrin tarihi coğraf-
yası, örf-âdetleri, ekonomik durumu hakkında bilgi elde ediyoruz.1 

Bu raporlardan tanıdığımız elçilerden birincisi Han sülâlesi zamanın-
da Hun Devleti’ne gönderilen Chan-ch’ien’dir. Hun devleti o sırada İpek 
Yolu’nun büyük bir kısmına hâkim bulunuyordu. Elçinin sayesinde böl-
gedeki Hun hâkimiyetini zayıflatmanın yollarını aramaktı. 

Ch’ang-an ve Lo-yang’dan başlayıp Çin Seddi üzerinde Yü-men-kuan 
kapısından çıkarak, Lop-nor, Karaşar, Kuça, Aksu, Kaşgar, Taşkent’ten 
geçerek İran üzerinden Akdeniz’e ulaşan İpek Yolu’nun sağladığı ekono-
mik rahatlık bölgedeki bütün ülkeleri siyasi hâkimiyet mücadelesine it-
miştir. Çinli General Pan-ch’an Çin bayrağını Uzak Batı (Akdeniz) Deni-
zi’ne taşıma hülyası içinde idi. I. yüzyılda, İran ile Çin arasında Kuşhan 
Krallığı vardı. Aynı konuda onlarla mücadele ediyorlardı. Pan-ch’an’ın 
Akdeniz hayali gerçekleşemiyordu. 

İpeğin çok pahalı oluşu Bizans’ı ipeği kendisinin yetiştirmesi mevzuu-
na itti. Türlü hilelerden sonra nihayet rahipler vasıtasıyla baston içinde 
ipek böceği Bizans’a getirildi (M.S. 1-2. yüzyıl arasında). 
                                                           
1 Evet, dünya pek çok şeyi seyahatnamelerden öğrenmiştir. Doğudan-batıya veya batıdan- 
doğuya gidip gelen seyyahlar ve elçiler raporlar yazıp kendi ülkelerinin hükümdarlarına tak-
dim etmişler ve bunların bir kısmı kitap olarak basılmıştır. Marko-Polo, Rubruk, İbn Fadlan, 
Chang-Ch’ien, Hsüen-tsang, Wang Yen-te, Ch’ang-Ch’un, Ch’en-Ch’eng bu seyyahların önde 
gelenleridir. 
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İpek Yolu’nun tehlikelerle dolu oluşu fiyatı arttırıyordu. Batıdan do-
ğuya gidilirken Pamir Dağları’nın karlı geçitlerinde kervanlar yüksekliğe 
önem vermiyerek ve uçurum kenarlarını sıyırıp geçerek kendilerine yol 
açarlardı. Dağlar aşıldıktan sonra çöller başlardı. Kervanlar gece yol alır-
lardı. Zengin kervan sahipleri okçu birlikleri besler, orta halliler ise ken-
dilerini korumaları için az bir para öderlerdi. Yüklü ipek paketleri, kıy-
metli taşlarla yüklü paketler, tütün ve baharat, çevredeki soyguncuların 
dikkatini çekiyordu. Tüccarlar, altınları ve kıymetli taşları üzerlerinde ta-
şırlardı. Seyahat planlara uygun devam ettiğinde hayvanları otlatmak 
için mola verilir, bu arada insanlar da dinlenirdi. Mallarının kontrolünü 
yapar, elbiselerini tamir eder, silahlarını cilalarlar, her şey tamam oldu-
ğunda yollarına devam ederlerdi. Taşkent, dinlenme yerlerinin en önem-
lilerinden biri idi. Bazen ticaret eşyaları konak yerlerinde el değiştirirdi. 
Bunun en büyük sebebi de tehliklerle dolu olan bu yolun tamamını tüc-
carların göze alamaması idi. 

İpek Yolu ticaretinin cazibesine kapılan Yahudiler tekstil endüstrisi-
nin tekniklerini Babil’de öğrendiler ve ipek dokumaya başladılar. Beyrut, 
Yahudi ipek dokumacılığının merkezi oldu. Yahudiler, ipek boyamacılı-
ğında da çok ileri gittiler. 

Milâdi 190-440 tarihleri arasında hem Roma’da hem de Çin’deki siya-
si dalgalanmalar ipek ticaretini yavaşlattı. 

Orta Asya’daki karışıklık V. yüzyılda da ipeğin değişik yollardan git-
mesine sebep oldu. 

Birinci yol, Yü-men-kuandan çıkıp, Lop-nor’a doğru giden yol, 
İkinci yol, Yü-men-kuandan çıkıp, kuzeye Chü-Shin’e giden yol, 
Üç ve dördüncü yol 3 ve 4 Yü-men-kuandan çıkıp Yarkent’e doğru gi-

den yoldur. 
440’da Hoten hükümdarı bir Çinli prensesle evlendi. Bu prensesin 

saçının arasındaki ipek böceği Hoten’e geldi. Bundan sonra Hoten’de 
ipek böceği yetiştiriciliği yavaş yavaş ilerledi. 

Gök Türk Hakanlığı zamanında İpek Yolu’na hâkim olan Gök Türk, Ef-
talit, Sasani ve Bizans arasında hâkimiyet mücadelesi oldu. Önce Gök 
Türk-Sasaniler birlik olarak Eftalit hâkimiyetine son verdiler. Daha sonra 
Gök Türk Bizans birlik olarak Sasani hâkimiyetini sarstılar. Bu mücadele-
ler sırasında ipek bir süre Kafkaslar üzerinden Bizans’a gitti. İpek Yolu’-
nun büyük bir kısmı Gök Türk Hakanlığı’nın siyasi hâkimiyeti altında 
iken ipek ticareti aslen İranlı bir kavim olan Soğd tüccarlarının elinde idi. 

Çin İmparatorluğu, İpek Yolu üzerindeki hâkimiyetinin kaybolup ipek 
ticaretindeki kârının azalmasıyla yeni çareler aradı. Bunun için Hsüan-
Tsang2 kullanıldı. Hsüan-Tsang hacı olmak için Hindistan’a giden Çinli 
Budist bir rahipti. Bu yolculuk, iki yıl Gök Türk ülkesinden geçerek ta-
                                                           
2 Hsüan-Tsang: Hsüan-Ts’ang Fransızca’dan Türkçe’ye tercümesi. Nazmiye Togan. 
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mamlandı. Bu sebeple onun raporu Çin İmparatoru’na yeni ve değerli 
bilgiler getirdi. 

VIII. yüzyılda Araplar Sasani hâkimiyetine son verdiler ve bölgedeki 
ticarete hâkim oldular. İpeğin doğu ile batı arasında değişim noktası sa-
yabileceğimiz “Doğu Akdeniz” sahilleri müslümanların eline geçti. İpek 
ticaretinin kârı da Müslüman devletlerine akmaya başladı. Müslüman 
Arapların bu başarısı Hıristiyan Avrupa’nın Doğu Akdeniz sahillerindeki 
Hıristiyanların mukaddes bölgelerini almak için haçlı seferlerini başlat-
masına sebep oldu. Dikkatle incelenecek olursa, ekonomik buhran için-
de olan Avrupalının aynı zamanda ticaret merkezlerini de elde etmek ar-
zusunda olduğu rahatça anlaşılabilir. 

X. yüzyılda İpek Yolu’nun büyük bir kısmına Uygurlar hâkim olmuş-
tu. Çinliler bu sefer de Yan-yen-te3’yi elçi olarak Uygurlara gönderdiler 
ve onun yazmış olduğu elçilik raporu Çin imparatoru tarafından tahmin 
edeceğiniz gibi kullanıldı. 

Çin İmparatoru (XII.) Kansu bölgesindeki kavimler arasındaki anlaş-
mazlıklardan istifade edip Hoten kralı ile birleşerek İpek Yolu’nun o böl-
geden geçen kısmının tek hâkimi olmak amacı ile Kao chil-huei4 adlı bir 
elçi gönderdi. Elçinin raporu her zamanki gibi kullanıldı. 

İpek Yolu ticâretinin fazla kâr bırakması Avrupalı tüccarı da harekete 
geçirdi. Meşhur İtalyan Marco Polo5 Orta Asya’dan geçerek Hanbalığa, Ku-
bilay Han’ın yanına kadar gitti. Onun seyahat raporu İpek Yolu’nu batıya 
tanıttı ve 13. yüzyılda Akdeniz’deki ipek ticaretine İtalyanlar hâkim oldu. 

XII.-XIV. yüzyıllarda, Moğol kavimlerinin korkusu ile İpek Yolu değiş-
ti. İpek, eski “Tarım Asya” yolu ile kuzeye çok daha uzak olan bir başka 
yol üzerinden Avrupa’ya taşınıyordu. Bu son yol Pekin, Karakum, Güney 
Sibirya, Kırgız steplerini geçerek Kafkas limanlarına ulaşıyordu. 

Orta Asya, Timur ve oğullarının hâkimiyeti altına girince İpek Yolu’-
nun emniyeti konusunda anlaşmak üzere Çin İmparatoru Timur ülkesi-
ne Ch’eng-Ch’en’i6 elçi olarak gönderdi. Onun yazmış olduğu seyahat ra-
porundaki bilgiler de diğerlerinde olduğu gibi Çin imparatoru tarafından 
ticarî amaçla kullanıldı. 

XV. ve XVI. yüzyıllarda pusula, denizciliğe ait aletler, dümen, matbaa-
nın bulunması gibi yenilikler deniz yolunu rahatlattı. Bu devirde Fran-
sa’daki Lyons pazarları ipek ticaretini ele geçirdi. Bildiğiniz gibi Fransız 
dokumacılığı ve modası hâlâ revaçtadır. 

XVIII. yüzyılda İngilizlerle Fransızlar Güney-Çin limanlarından çay ve 
ipek aldılar. İngilizler bu alışveriş sırasında para yerine Hindistan’dan al-
                                                           
3 Wang Yen-te: Çince’den İngilizce’ye tercümesi. Özkan İzgi. 
4 Kao Chü-Huei: Çince’den Türkçe’ye tercümesi. Gülçin Çandarlıoğlu. 
5 Marco Polo’nun İngilizce neşrinden istifade ederek hazırlanmış “Marco Polo’nun macerala-
rı”, Gülçin Çandarlıoğlu. 
6 Ch’en-Ch’en: Çince’den Türkçe’ye tercümesi. Gülçin Çandarlıoğlu. 
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dıkları afyonu Çinlilere verdiler. Alınan afyonun ilaç ihtiyacından fazla 
olması başka şeylere sebep oldu. 

XIX. yüzyılda Çin’de büyük bir ipek böceği hastalığı salgını oldu. Bu 
salgın Çin ipekçiliğinin gerilemesine sebep oldu. Japonlar bu hastalığa 
çare buldular ve ipek dokumacılığında ilerlediler. Çin’deki iç karışıklık-
larla iktidar değişiklikleri ekonomiyi sarstı. 

Çin’de iç düzen sağlandıktan sonra ipek ticareti yeniden canlandı. Bu-
gün ipek, deniz yolu ile naklediliyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nden Avrupa 
ve Amerika’daki tekstil merkezlerine doğru giden bu yollar Singapur, Ko-
lombo, Aden ve Portsait’ten ya da Pasifik ve Panama kanalından geçiyor. 

Eski karayoluna ne olmuştu? 
Yakın zamanlara kadar aşağı yukarı eski durumunu muhafaza etti. I. 

Dünya Savaşı’na kadar kervanlar kısa mesafeler arasında bu yolu kul-
lanmışlardı. İpek Yolu belgeselinde de gördüğümüz gibi kısa mesafelerde 
değişik malların alışverişi için bu yollarda gidip gelen kervanlara rastlan-
maktadır. Fakat İpek Yolu eski hususiyetini artık korumuyor. 

İpek Yolu bir ticaret yoludur. Bu yolla yalnız ipek ticareti yapılabilir 
diye bir şart yoktur. Bugün tarihi İpek Yolu tekrar canlandırılmak isten-
mektedir. Bu amaçla geniş yollar ve demiryolları inşa edilmektedir. Asya 
ile Avrupa arasındaki ticaretin bir kısmı bu yollarla sağlandığı zaman 
İpek Yolu önemini bugün de devam ettiriyor diyebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde bulunduğu Anadolu toprakları ta-
rih boyunca Asya ve Avrupa ticaret yollarını birleştiren çok önemli bir 
bölgedir. Anadolu hem ipek hem Kürk Yolu’nun batıya ulaştığı son du-
raktır. Kürk Yolu, Güney Sibirya üzerinden Kafkaslara oradan Trabzon’a 
ulaşır. Trabzon’dan Karadeniz’e ve Akdeniz yoluyla Avrupa’ya gider. İpek 
Yolu ise İran’dan sonra Güney Anadolu’dan geçerek Adana-İskenderun 
bölgesinde Akdeniz’e ulaşır. Bugün, artık Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hat-
tı’nın faaliyete geçmesi ile tarihî İpek Yolu tekrar canlanmıştır diyebiliriz. 

İpek Yolu’nun üzerinde kurulan eski ve yeni devletlerin durumlarını 
bir kitap veya ayrı ayrı makaleler olarak yayınlamak ümidi ile… 
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Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN 

Turan Hoca’yı 1972’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne asis-
tan olarak iktisap ettiğimden beri tanıyorum ve o tarihten bu yana da 
münasebetlerimi devam ettiriyorum. Turan Hoca o dönemde henüz Do-
çent iken Üniversite içinde ve dışında daha bir kısım hocalarımız ve ağa-
beylerimiz ile birlikte, Türklük şuurunun ve millî değerlerimizin, millî 
birlik ve üniter devlet yapımızın geliştirilmesi ve korunması için fikir ge-
liştirir, toplantılarda konuşur, makalelerinde bu fikirleri savunurdu. Fa-
kültedeki genç asistan olan bizlerle yakın ilişki içinde bulunur ve bizlere 
hocalıktan çok daha öte, ağabeylik yapardı. Teker teker bizlerin akade-
mik olsun olmasın sorunlarımızla ilgilenir, çözümünde büyük fayda sağ-
lardı. Hepimiz Turan Ağabeyle birlikte olmaktan, onunla sohbet etmek 
ve konuları tartışmaktan büyük keyif alır ve istifade ederdik. 

Turan Yazgan, bir hocanın taşıması gereken bütün vasıflara ilaveten 
çok çeşitli özellikleri olan bir bilim adamıdır. Her konuşmasında konula-
rı titizlikle ele alır, bilimsel bir biçimde ortaya koyar, konunun dayandığı 
mantık sistemini açık, anlaşılır ve biraz da esprili bir biçimde sonuca da-
yandırırdı. Bu izahlarında parasız yatılı okuduğu Kastamonu Lisesi’ni 
unutmaz ve onu bir sembol haline getirerek izahlarının bir yerine oturt-
tururdu. Ne var ki, bu izahlarında her zaman gerçekler vardı. Hele bu 
konuşmalarında, daha önce Hakkın rahmetine kavuşmuş olan ve yatılı 
lisede birlikte okuduğu Necati Asım Uslu da var ise -ki çoğu zaman olur-
du- Kastamonu Lisesi’nin önemi ve ağırlığı daha da artardı. 

Bilim adamı olarak konulara çok çeşitli açılardan bakar, bilimsel şüp-
heciliğini ihmal etmez, değişik ve çoğu kişilerin düşünemediği yorum ve 
çözümler getirir, ama ülke yararı söz konusu olduğu zaman şüpheye yer 
vermez, kesin ve net sonuçlar çıkarırdı. Türkiye’ye ve Türk Dünyası’na 
ait konularda izahını bilimsel ve daima tarihi ve millî değerlere dayandı-
rarak geniş bir perspektiften izah eder ve ülkenin ve Türk Dünyası’nın 
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neyi gerektirdiğini net bir şekilde ortaya koyardı. Ülke çıkarları, milli de-
ğerler ve üniter yapı söz konusu olduğu zaman açıklamalarında ve izah-
larında çok daha açık, berrak ve netti. Olayı gölgeleyecek, hafifletecek 
izahlara ve açıklamalara katiyen yer vermez ve başkalarının da millî çı-
karları hafife almasına katiyen müsaade etmez, bu yola sapmak isteyen-
lere de şiddetle karşı çıkarak, kendi izahlarının haklılığını bilimsel ve ta-
rihi köklerle birlikte, tavizsiz bir biçimde ortaya koyarak sonuca ulaşırdı. 
Nitekim birçok panel, sempozyum, konferans ve açık oturumlarda bu 
netliği ve kararlılığı her zaman göstermiştir. Bu haklı tavır yakın çevresi 
olarak bizleri etkilediği kadar dinleyicilerini de etkiler, hayranlık yaratır 
ve büyük alkışlar alırdı. 

Prof. Dr. Turan Yazgan, çalışmalarında ve ileri sürdüğü fikirlerde her 
zaman öncü ve yaratıcı olmuştur. Bir olay olduğu veya bir konu günde-
me geldiği zaman bundan bir sonuç çıkarmasını her zaman bilmiştir. 
Çalışmalarında sınır tanımamıştır. 

Türkiye’de akademik olarak sosyal güvenlik çalışmalarının kurumsal 
olarak yapıldığı yer zannedersem, hiç şüphesiz İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi o zamanki adı ile Sosyal Siyaset Kürsüsü’dür. Sosyal siya-
set ile ilgili konuların bilimsel olarak incelenmesi, sosyal siyaset, çalışma 
ekonomisi, endüstri ilişkileri, sendikacılık ve sigortacılık gibi oldukça ge-
niş ve yaygın konularda bilimsel araştırmalar ve kurumsal yapıların or-
taya çıkması yönünde, başta o zamanki Kürsü Başkanı Prof. Dr. Orhan 
Tuna, Prof. Dr. Sabahattin Zaim olmak üzere bütün hocaların önemli 
gayretleri olmuştur. Bunlar arasında Turan Yazgan’ın kendi çalıştığı sa-
halarda öncülük görevi üstlendiği bir gerçektir. 

Türk sendikacılığının gelişmeye başladığı günden itibaren sendikala-
rın sadece toplu pazarlık içinde kalmamaları gerektiğini savunmuş, hem 
işçi ve hem de işveren sendikalarının toplu pazarlık yanında, belki de en 
az onun kadar önemle üzerinde durmaları gereken konular olduğunu 
daima savunmuştur. Sendikaların millî ve ülke sorunları karşısında bi-
gâne ve tarafsız kalmamalarını, aksine bu sorunlara hep millî açıdan sa-
hip çıkmaları gerektiğini savunmuş ve telkin etmiştir. 

Sendikaların üyelerine, mesleki eğitim yanında, millî sosyal ve ekono-
mik konularda da eğitim vermeleri gereği üzerinde çok durmuştur. Sen-
dika yöneticilerinin de bu hususlarda fikir yetişmeleri için onlarla özel 
toplantılar yapar, verilecek eğitimlerin üyelerine, işveren ve ülkemize ya-
pacağı katkıların önemi üzerinde dururdu. Bu eğitimlerde; Türk sendi-
kacılığının millî sorunlar karşısında hassasiyet göstermeleri, Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınmada, sanayileşmede, Batı ile rekabet edecek 
düzeye gelmesinde rollerinin önemli olduğunu öne çıkarmıştır. Öncelikle 
bu açılardan sendika yöneticilerinin eğitimini ön plana almıştır. Türki-
ye’de sendikacılık hareketinin sınıfsal çatışmaya meyil etmemesinde Tu-
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ran Yazgan’ın çok büyük rol oynadığını yakinen müşahede eden kişiler-
den biriyim. 

Sendikaların ücret ve toplu pazarlık ile ilgili çalışmalarının yanında, 
üyeleri için diğer başka konularda da yarar sağlayacak faaliyetlerde bu-
lunmaları gereği üzerinde durmuş ve telkinlerde bulunmuştur. Bunların 
başında sendikaların üyeleri için konut kooperatifleri kurmaları ve bu 
yolla üyelerine konut sağlamalarını tavsiye etmiş ve bu hususta öncü 
olarak yol gösterici durumunda olmuştur. Diğer bir konu, sendika üyele-
rinin özellikle dayanıklı tüketim malları ve günlük ihtiyaçlarını taksitle, 
daha ucuz ve daha kaliteli olarak alabilecekleri tüketim kooperatifleri 
kurmaları yönünde verdiği fikirlerdir. Bir kısım sendikalar tüketim ve 
konut kooperatifi uygulamalarında başarılı olmuş ve toplu olarak üyele-
rini ev sahibi yapmıştır. 

Üyelerin sendika yöneticileriyle ve kendi aralarındaki ilişkilerinin art-
tırılması için, sendika lokalleri açmaları gereği üzerinde durmuştur. Bu-
rada bahsettiğimiz sendika hizmetleri ve benzeri birçok hizmetlerin ger-
çekleşmesinde gerçekten, sendikaların çoğu önemli başarılar sağlamış-
tır. Bütün bu fikir ve faaliyetlerin temelinde sendika üyelerine yarar sağ-
lamak yanında, üyelerin birbirleriyle yakın işbirliği yapmaları ve daya-
nışma içinde olmalarını sağlamak fikri bulunmaktadır. Gerçekten Turan 
Yazgan’ın yakın temas kurduğu birçok sendikada bu yakın işbirliği ve 
dayanışmayı görmemiz mümkün olmuştur. 

Türkiye’de sigortacılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Henüz bi-
lim çevrelerinde dahi konuşulmazken, sendikaların aktüarya hesapları 
yapması gereğini dile getirmiş ve bu hesapların nasıl yapılması ile ilgili 
çalışmalarda bulunmuştur. Sosyal güvenlik ve sosyal sigortacılık alanla-
rına iktisat bilimi kuralları çerçevesinde yaklaşan öncü iktisatçılardan 
olmuştur. 

Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı adına Güneydoğu Anadolu’da-
ki beş ili (Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin Diyarbakır, Adıyaman) kapsayan 
Bölge Planı yapılması söz konusu olduğu zaman ekip çalışması ve yaratı-
cılığının ne denli yüksek olduğunu o zaman yakinen müşahede etmişiz-
dir. Oldukça önemli ve yoğun mesai gerektiren bu işin organizasyonunu 
bütün yokluklara rağmen oldukça kısa zamanda gerçekleştirmiştir. Böl-
ge planın zamanında yapılması ve bitirilebilmesi için alt yapı da dâhil ol-
mak üzere çok kısa zamanda bir çalışma bürosu oluşturulmuş ve çalış-
ma ekibini seçmiştir. Benimde içinde bulunduğum çalışma ekibi, Turan 
Hoca’nın önderliğinde gecenin geç vakitlerine kadar çalışmalarını sür-
dürmüştür. Bu kapsamda söz konusu illere seyahatler yapılmıştır. Bu 
seyahatlerde bilgi toplamak, başta Vali ve Belediye Başkanı olmak üzere 
yerel yöneticilerle ve sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle yapılan gö-
rüşmelerde Turan Hoca’nın sosyal ilişkilerde ne denli başarılı olduğuna 
çalışma arkadaşları olarak bizler yakinen şahit olduk. Onun sosyal iliş-
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kilerdeki bu başarısından dolayı, gittiğimiz kapılar kolaylıkla açılıyordu. 
Yetkililerle tatlı biçimde yaptığı konuşmaları sonunda hem iltifat görüyor 
ve hem de istediğimiz bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorduk. Nitekim bu ça-
lışmalar sonucunda benim de bölgenin sanayi planını hazırladığım, yedi 
ciltten meydana gelen geniş kapsamlı bir “Güneydoğu Anadolu Bölge Kal-
kınma Planı” hazırlanmış ve Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığına 
teslim edilmiştir. Bu plan gerçekten bölgenin sosyal ve ekonomik kalkın-
masının bütün unsurlarını taşımaktaydı. Bildiğim kadarıyla bu kapsam-
da ne daha önce, ne de daha sonra bir bölge planı hazırlanmamıştır. Ha-
zırlanan bu plan ilgili kurumda uygulama alanı bulmuştur. 

Turan Yazgan, eski tabiriyle velûdiyeti yüksek olan bir bilim adamı-
dır. Sosyal konularda çok eser vermiştir. Bütün eserlerinde Türkiye ve 
Türk Dünyası ile ilgili analizler yapmaya özen göstermiştir. Analizlerinde 
Türkiye’nin sosyal problemlerinin çözümü için yeni fikirler geliştirmiştir. 
Olaylara daima Türk milliyetçiliği açısından bakmış ve Türklük gurur ve 
şuurunu kendisine rehber kabul etmiştir. 

Turan Yazgan günümüzün Türkçülerinin başında yer almaktadır. Bir 
ilim ve fikir adamı olarak ülkemize çok şeyler katmış, büyük hizmetlerde 
bulunmuştur. Yıllarca İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde ve birçok üniversitede 
(Uludağ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü), 
öğretim kurumlarında öğretim üyeliği yapmış, çok sayıda öğrenci ve öğ-
retim üyesi yetiştirmiştir. Yetiştirdiği örencilerin bir kısmı bu gün çeşitli 
üniversitelerde görev yapmaktadır. Yetiştirdiği öğrencilerin diğer bir kıs-
mı kamu ve özel sektörün üst düzey yöneticisi olarak çalışmalarını sür-
dürmektedir. Geçmişte görev yapmış veya halen görevde bulunan birçok 
sendika yöneticisi Turan Hoca’dan eğitim almış ve onun fikirleriyle yetiş-
miştir. 

Hocamız, ağabeyimiz, dostumuz Prof. Dr. Turan Yazgan bu dünyadan 
geldi-geçti; kısa ömre kolayca sığdırılamayacak kadar büyük hizmetler 
ve yenilikler yaparak, etkiler bırakarak ve bütün bunlardan daha önem-
lisi Türklük şuurunu ve idealini yaşayarak ve yaşatarak bu dünyadan 
göçtü gitti. Hayatını Turancı mefkûrenin hayat bulması için yaşadı ve 
bunda da büyük başarılar elde etti. “Türk Dünyası” deyimini kullandı ve 
gerçekten Türk Dünyası’nda “Dilde Birlik, Fikirde Birlik, İşte Birlik” düs-
turunun hâkim olması için gösterdiği gayretler bütün Türk Dünyası’nda 
hayat buldu. Türkiye ve Türk devlet ve topluluklarında Türklük Mefkû-
resi’nin hayat bulması, Türklük Mefkûresi’nin yaşanması ve yakın ilişki-
ler kurulması için yaptığı gayretler büyük izler bıraktı. Kurduğu Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı, bu idealleri yerine getirmek için Türk 
Dünyası’nın hizmetine verdi, bu Vakıf aracılığıyla Türk devlet ve toplu-
lukları arasında yakınlaşma ve ülkü birliği sağladı. Kurduğu okullarla 
ortak dil ve ülkü birliğinin sağlanması için sonsuz hizmetlerde bulundu. 
Bu uğurda yaptığı hizmetlerin değerinin ölçülmesi asla mümkün değil-
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dir. Bunları tek başına, kendi dinamizmi ve gayreti sayesinde başarması 
da takdire şayandır. Devletin yapması gerekirken yapamadığı veya yap-
makta zorluk çektiği bu hizmetlerine aralıksız devam etti. Bir sivil top-
lum kuruluşu olarak Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın bu hizmetleri 
Türkiye içinde olduğu kadar bütün Türk devlet ve topluluklarında büyük 
takdir gördü. Büyük zorluk ve imkânsızlıklara rağmen bu hizmetler ara-
lıksız olarak devam etmektedir. Sadece hizmet gayesiyle Türk devletle-
rinde okullar açtı ve halen de bu okullarda yüksek kalitede eğitim ve öğ-
retim Türkiye Türkçesi ile devam etmektedir. 

Turan Hoca, periyodik olarak bu okullarda okuyan öğrencileri ve öğ-
retim üyelerini gruplar halinde Türkiye’ye davet ederek, onların Türkiye’-
yi tanımalarını ve Türkiye ile yakın bir ilişki içinde olmalarını sağlamak 
istemiştir. Gelen grupları bir program dâhilinde, başta İstanbul olmak 
üzere çeşitli şehirlere götürmekte, Türkiye’nin tarihi ve turistlik yerlerini 
gezdirmekte, onlara çeşitli seminer ve konferanslar düzenlemekte, çeşitli 
kamu ve özel kurum-kuruluşlar ve eğitim-öğretim kurumlarıyla bir ara-
ya getirmekteydi. Bunların dışında düzenli olarak, çeşitli eğitim faaliyet-
leri, gezi ve şenlikler de düzenlemekteydi. Türk Dünyası Çocuk Şölenleri 
Türk devlet ve topluluklarından çok sayıda çocuk gruplarının katılımı ile 
bir bayram havasına dönüştürülmüştü. Bu çocukların şehirdeki toplu 
yürüyüşleri ve stadyumda yaptıkları millî gösterileri oldukça ilgi çekici 
mahiyetteydi. Bu yolla bu seyahatlere katılan öğretim üyesi, öğrenci ve 
diğer toplulukların Türkiye’ye sempati beslemeleri Türk devlet ve toplu-
lukları arasında yakınlaşma ve kaynaşma sağlanmaktadır. 

Türk devlet ve toplulukları ile bu yakın ilişkiler, Turan Yazgan’ı ve 
kurduğu Vakfı adeta buraların fahri Türkiye temsilciliği haline getirmiş-
tir. Gerçekten de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda her zaman bura-
lardan gelen çeşitli seviyede ve yaşta insanlarla karşılaşılmakta ve her 
zaman Türk Dünyası ile ilgili bir yayın veya başka bir faaliyete rastlanıl-
maktadır. Vakıf adeta bu insanların Türkiye’deki fahri konsolosluğu, 
Türkiye’deki evi gibidir ve aynı zamanda Türk Dünyası ile ilgili bir okul 
ve ekol görevi görmektedir. Turan Yazgan Hoca, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı’nın Türk Dünyası ile ilgili hedeflerini daha iyi yerine getire-
bilmek için üniversiteden zorunlu emeklilikle ilgili yaş haddini doldur-
madan ayrılmış ve ömrünün son anına kadar bütün mesaisini Vakfa 
harcamıştır. Öyle ki, hastanede, hastalığıyla ilgili kendisine yapılan bir 
kısım operasyonlardan sonra, evine gidip istirahat etmesi gerekirken, 
Vakfa gelip çalışmaya devam etmiştir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın yayın faaliyetleri kendi sahasın-
da önemli bir boşluğu doldurmuştur. “Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si” hakemli dergi olarak Vakfın kuruluşundan bu yana hiç aksamadan, 
iki ayda bir, hepsi de oldukça ilginç ve orijinal araştırmalarla yayın ha-
yatını sürdürmüştür. Birçok bilimsel kuruluşların çeşitli nedenlerle ve 
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ekonomik zorluklarla aralıksız olarak yayın hayatını sürdüremediği bir 
ortamda, bu derginin kesintisiz, dolgun ve orijinal araştırmalarla dolu 
bir içerikle yayın hayatının sürdürmesi her türlü takdirin üzerindedir. 
Bu dergi Türklük Dünyası ve Türk Kültürü alanında yapılmış ve yapıla-
cak araştırmaların yayınlanmasında halen önemli bir akademik boşluğu 
doldurmaktadır. Söz konusu dergi, sosyal bilimler alanında çalışma ya-
pan, Türkiye ve Türk Dünyası’ndaki akademik çevreler ve araştırmacılar 
tarafından yakinen takip edilmektedir. Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi rakipsiz olarak yayın hayatına devam etmektedir. 

“Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi” kendi sahasında büyük bir boşlu-
ğu dolduracak şekilde aylık olarak yayınına devam etmektedir. Bu dergi 
Türk tarihi, kültürü ve sosyal meseleleri hakkındaki yayınlarıyla, gelişen 
olayların duyurulması ve Türk Dünyası’ndaki aktüel olayların takibi ile 
ilgili olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Vakfın sürekli faaliyetlerinden bir diğeri de, Vakfın bir alt kuruluşu 
olarak hizmet veren “Turan Kültür Merkezi-Süleymaniye Kürsüsü Konuş-
maları” konferanslarıdır. Bu konferanslar başlangıcından bu yana her 
Cumartesi günü aralıksız olarak devam etmiştir. Halen devam eden bu 
konferanslarda Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili konular açıklanmakta 
ve tartışılmaktadır. 

Bir yandan Türklük Mefkûresi’ni yayma ve geliştirme gayretini göste-
rirken, diğer yandan da bu fikirlerin gelişmesine engel olmak isteyenlerle 
amansız mücadeleler verdi. Ne yazık bu fikirlerin geliştirilmesinden so-
rumlu kurumlar Turan Yazgan’ın yanında ve desteğinde olmaları gere-
kirken çoğu zaman hizmetlerin gerçekleşmesini engelleyici ve zorlaştırıcı 
konumda yer aldılar. 

Turan Yazgan onurlu bir bilim adamı olarak düşünce ve fikirlerinden 
hele Türkçülük anlayışından hiçbir zaman para mevki kadro vs. sebeple-
re dayalı olarak taviz vermemiştir. Hele Türkçülük ve Türk Milleti’nin 
menfaati söz konusu olduğu zaman bu fikirlerinde çok daha keskin ve 
net olmuştur. Bu davranışların kendi aleyhine sonuç vermesi halinde 
dahi fikirlerinden ve söylemlerinden hiçbir zaman sapma yolunu benim-
sememiştir. Kendisine imkânlar sunulsa da kendi düşünce ve fikirlerin-
den, hizmet anlayışından ve gayesinden vazgeçmemiştir. Teklif edilen 
yüksek düzeydeki birçok görevi, çevresindeki yakın dostlarının ısrarları-
na rağmen Türk Dünyası ile ilgili sürdürmekte olduğu faaliyetlerini ak-
satmamak gayesiyle tereddütsüz bir biçimde reddetmiştir. Bunun nedeni 
kesinlikle, Türklük ve Türk Dünyası’na hizmeti, bütün görevlerden üs-
tün tutmasından ileri gelmektedir. Bu hususta bizler de dâhil, yakın ve 
uzak çevresinin telkinlerine daima kapalı kalmış ve ısrarlarımız karşısın-
da, “Teklif etmekte olduğunuz görevleri çevremizde yapacak birçok arka-
daşımız bulunabilir, ama halen benim yapmakta olduğum hizmetleri ya-
pacak kişinin önce bulunması gerekir.” şeklinde algılanacak bir tavırla 
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adeta bizleri tatlı bir biçimde tecziye etmiştir. Tarafsız bir biçimde dü-
şündüğümüzde Turan Hoca’nın bu tavrının ne kadar doğru olduğunu 
bizlerde kabul ediyoruz. Çünkü yapmakta olduğu hizmet o kadar büyük 
fedakârlık ve sabır isteyen bir iştir ki, gerçekten buna dayanabilecek ve 
başarılı olabilecek çok az insan bulunabilirdi, belki de bulunamazdı. Şu 
an ve bundan sonra sevenlerine, bizlere düşen görev Turan Hoca’nın 
yapmakta olduğu hizmetleri, gözü arkada kalmayacak biçimde, aksat-
madan devam ettirmektir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda, Turan Yazgan Hoca’nın yar-
dımcısı ve Vakfın Genel Müdürü olan, çalışmaktan hiçbir zaman yorul-
mayan, cefakâr, sabırlı ve hiçbir zaman şikâyetçi olmayan, aynı zaman-
da dost bir kişiliğe sahip olan sevgili ve saygıdeğer Sayın Saadet Pınar 
Yıldırım Hanımefendi’yi burada anmanın gerekli olduğu aşikârdır. Saa-
det Hanım Vakıfta olmasaydı, Turan Yazgan, gerçekleştirdiği hizmetleri, 
en azından çok daha zor şartlarda gerçekleştirebilirdi. Onun için burada 
Saadet Hanım’ın hizmetlerini de yâd etmek ihtiyacını duyuyorum. Hatta 
sevgili eşinin, Saadet Hanım’ın evini, eşini ve çocuklarını ihmal pahası-
na, geç vakitlere kadar Vakıftaki çalışmalarına sabır göstermesini takdir-
le karşılıyorum. Eminim ki, rahmetli Turan Hocamız da benim düşünce-
lerime ortak oluyordur. 

Turan Hoca’nın yerinin kolay doldurulamayacağı bir gerçektir. Bu-
nunla birlikte kurmuş olduğu Vakfın erişmiş olduğu hizmet düzeyini de-
vam ettirmek ve ileriye götürmek, onun gözünün arkada kalmasını ve 
ebedî istirahat yerinde rahat olmasını sağlayacaktır. Bu hususta ailenin 
göstermiş olduğu azim ve kararlılık (Muhakkak aile fertlerinin tümünün 
büyük gayretleri olmakla birlikte) aile adına bu hizmetleri yürütme göre-
vini üzerine alan sevgili Közhan Yazgan’ın yüklenmiş olduğu sorumluluk 
her türlü takdirin üzerindedir. Bütün Türk milliyetçilerine ve Turan Ho-
ca dostlarına düşen görev, bu hizmetlerin yürütülmesinde el birliği ile 
destekçi olmaktır. Yüce Tanrı’dan Közhan’ın faaliyetlerini kolaylaştırma-
sını diliyorum. 

Hocalığından, dostluğundan ve arkadaşlığından her zaman gurur 
duyduğum Turan Ağabey’e burada Allah’tan rahmet dillerken, saygıde-
ğer muhterem eşleri Gülen Abla’ya, Karahan, Korhan ve Közhan’a kısaca 
“Hanlara” daha nice sağlıklı ve hayırlı ömürler ve sabır ihsan etmesini 
Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. 
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TURAN’DAN TURAN HOCA UÇTU 

Dr. Nefi DEMİRCİ 

O büyük zatı, Turan Yazgan Hoca’yı anlatmak, hakkında yazmak ve-
ya konuşmak, hem kolay hem de çok zor. 

Kolay, Cennet mekân Hocamızın, güler yüzü, insanlara yaklaşımı, mi-
safirperverliği, geniş bilgi hazinesi ile sorulara ikna eden, doyuran cevap-
lar vermesi, yol göstericiliği, cömertliği, Türk için, Türklük için, sağlığı 
dâhil her şeyini feda etmeye hazır kişiliği, Vakıf çalışanlarına bir baba 
şefkati ile yaklaşımı, ziyaretçilerini randevusuz kabul edişini hayranlıkla 
görür, izlerdim. 

Vakıf âdeta bir Türk evi, Türklerin evi idi. Türk Dünyası’nın bu evine, ay-
rım yapılmadan, izin alınmadan, çekinilmeden her isteyen gelirdi, gelinirdi. 

Büyük, birleşik ve sonsuza kadar yaşayacak Turan’ın ocağı olan Ho-
camızın Vakfı, bütün Türk Dünyası’nın birleştiği, buluştuğu bir mekân-
dır. Ve bundan sonra da Türk Birliği’nin ülküsü etrafında gönüldaşların 
birliği ve birleşmesi ile yakılan bu meşale sonsuza dek sönmeden, alevle-
nerek yanmaya devam edecektir. 

Türk Dünyası kavramını ilk kullanan Turan Yazgan Hoca, 1980 yılın-
da kurduğu Vakfa, bu ismi verdi, artık bütün Türklerin bir vakfı vardı, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Türk evi. 

Vakfımızın, Hocamızın şahsında Türk Dünyası’na yaptıkları hizmetler 
saymakla bitmez. 

Sayın Hocamız, bu ulu insan, hizmetlerini, çalışmalarını, Türk, Türk-
lük, Türk Birliği, Türk dili, kültürü ve gerçek tarihimizi ön planda tuta-
rak, hiçbir karşılık beklemeden son nefesine kadar yapmaya çalıştı, yap-
tı ve her mahfilde anlattı. 

Azerbaycan’da, Kazakistan’da Türkiye Türkçesi ile eğitim veren okul-
lar açtı. Bu okullarda, Türklük gurur ve şuuru ile sayısız öğrenci yetişti. 
Eğitim aynı prensipler içerisinde devam etmektedir. 

Türk Dünyası Çocuk Şölenleri ve Türk Dünyası Çocukları Ses Yarış-
maları Turan Yazgan Hoca tarafından düzenlendi. Türk Dünyası’nın is-
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tikbaline yönelik çok büyük bir yatırım olan Türk Dünyası’nın her nok-
tasından gelerek şölene katılan çocuklarla kucaklaşmak, onları seyir et-
mek mutluluğunu yaşadı, bizlere de yaşattı. 

Öğrenciler okutuldu, okutuluyor. Burslar verildi, veriliyor. Dergiler, 
kitaplar yayınlandı, yayınlanıyor. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın mese-
lelerini ele alan haftalık konferanslar düzenlendi, düzenleniyor. 

Azerbaycan’dan, ulu Türkistan’a, Rumeli’den, Batı Trakya’ya, Ker-
kük’e, Türkmen Sahra’ya kadar uzanan bütün Türk topraklarının ortak 
paydası, âdeta kaynaştırıcı unsuru idi. 

“Merhum, cennet mekân” demeye dilim varmıyor, gönül dostum, fikir 
ve düşünce rehberim Turan Hoca. 

Hiç unutmam, Hocamla Azerbaycan’a bir seyahatimizde, Vakfın Bakü’deki 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’ne gittik. Başta öğretmenleri olmak üzere 
hepsi büyük bir coşku ile karşıladı bizi. Sınıflardan birine girdik, Hocamız, içi-
nizde “Geçen yıl Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne katılan var mı?” diye sordu. 

Öğrencilerden biri çekmecesinden çıkardığı Türkmeneli bayrağını sal-
layarak, “Ben katıldım Hocam, orada Türkmenlerle, Kerkük Türkleri ile ta-
nıştım.” Bu cevap karşısında Turan Hocamız büyük bir sevgi ve heyecan-
la çocuğumuzu sımsıkı kucakladı. Ve anlamlı gözlerle baktı bize. 

İşte Türk Dünyası’nın şekillenmesinde rol oynayacak olan yarının yö-
neticilerinin çocuk yaşta tanışmaları, kaynaşmaları Türk’ün gurur ve 
şuurunu yaşamalarını sağlayacak olan Türk Dünyası Çocuk Şölenleri’-
nin kısa vadedeki dönüşü. Ya uzun vadede? 

“Türk Birliği’nin kurucuları bunlar olacak” derken, yüzündeki o mutlu 
ifadeyi hiçbir zaman unutamam. “Abi dert etme Kerkük’ü bunlar kurtara-
cak (Sayın cennet mekân Hocam bana abi derlerdi)!” ifadesi ise Türk 
Dünyası Çocuk Şölenleri’nin geleceğe yatırım olduğunun ispatı değil mi? 

Hoca Türk dilini, ilim, irfan ve askerin dili olarak tanımlardı. Okulla-
rımızda yabancı dil yerine Türkçe okutulmasını ister ve toplantılarda, 
konuşmalarında bunu vurgular, yabancı dilin “düşünce” için değil, bilgi 
için gerekli olduğunu ısrarla vurgular, Türklüğü ile övünürdü. 

“Ne Mutlu Türküm Diyene” sözlerini duyduğu zaman gözlerinin içi gü-
ler, Türk olanlara, Türk Dünyası’na hizmetin yolunu gösterirdi. 

Hocamı, 1980 yıllarında tanıma şerefine nail oldum. Kerkük Türklerine, 
Türkmenlere yardımdan, hizmetten hiçbir zaman çekinmediler, bütün 
Türk Dünyası’na olduğu gibi Türkmenlere her zaman yakın ilgi gösterdiler. 

İnancım odur ki, Vakıf, Turan Yazgan Hocamızın savunuculuğunu 
yaptığı ve günümüz de hayata geçirdiği Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte 
Birlik” yolunda faaliyetlerine devam edecek, Turan Hocamız Türk Dünya-
sı’nın her köşesinde unutulmadan yâd edilecektir. 

Son yıllarda sıkıntılı günler yaşadı, Vakfın imkânları kısıtlandı. Rahat-
sızlığına rağmen, O ulu çınar, Türk Dünyası’na uzanan kökleriyle hizmet-
ten geri kalmadı, uzak durmadı. Ben gerçek gönül dostumu, Türk Dünya-
sı Bilge atasını kaybetti. Durağın cennet, ruhun şad olsun Turan Hocam. 

62



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. TURAN YAZGAN’I YAZMAK 

Prof. Dr. Durali YILMAZ 

Bugüne kadar binlerce sayfa yazdım. Yerli, yabancı birçok düşünür 
ve sanatçı hakkında gerek eleştirel değerlendirmeler, gerek takdirkâr ya-
zılar yayımladım. Dede Korkut’tan Cengiz Aytmatov’a Türk Milleti’nin yıl-
dızları konusunda yazdım ve konuştum. Söz konusu Turan Yazgan 
olunca nedense yüreğime bir sızı yürüdü; yazmakla yazamamak arasın-
da kalakaldım. Neydi bunun sebebi? Hem hocam, hem ağabeyim olması 
ve kendisini yakından tanımamdan mıydı bu? Yoksa Kitab-ı Dede Kor-
kut’u bizzat yaşamasından ve Türk Dünyası’nı sürekli yüreğinde hisset-
mesinden miydi? O, bir düşünür müydü, bir bilim adamı mıydı, bir aksi-
yon adamı mıydı yoksa bizim farkında olmadığımız bir büyük sanatkâr 
mıydı? Neydi Turan Hoca veya Yazgan Hoca? Tek tek büyük çağrışımlar 
yaptırabilen bu ifadeler, birlikte söylenince yani Turan Yazgan Hoca de-
nince nasıl bir çağrışım yapardı? İşte kelimelerin tükendiği nokta burası 
olmalı. Bir türlü onun için yazmaya güç yetiremeyişim bundandı sanırım. 

Derler ki, dünyaya bir misyon için gelen, bu misyonunu tamamlar da 
öyle gider. Ben, buna inanıyorum ve bu nedenle hiçbir ölüme erken diye-
miyorum. Pekiyi ama Turan Yazgan Hoca bir misyon için mi yoksa mis-
yonlar için mi bu dünyaya gelmişti? Bir iktisat profesörüydü ve bu mis-
yonunu tamamlıyordu, ama tam bu sıralarda Sovyetler dağılmış, Türk 
Dünyası’nın üzerindeki perde kalkmıştı ve Turan Hoca, Yazgan Hoca; bir 
yandan Turan misyonuyla Turan’a kanatlanırken, bir yandan Yazgan 
misyonuyla dergiler neşretmeye başlamıştı. Bu coğrafyada yeni bir Ki-
tab-ı Dede Korkut yazılıyordu sayfa sayfa. Burası Kara yani Kuzey, Ak 
yani Güney denizleri arasında şekillenmiş olan büyük Türk Milleti’nin 
başıydı. Yalnız Türk Milleti değil, insanlık bu başa muhtaçtı. Hakdan ni-
zam-ı âlemi temine gelen bu baş, dik durmadıkça gövde ne işe yarardı 
ki Turan Yazgan Hoca, bu başın günümüz dünyasında, yeniden gözü, 
kulağı, dili olma gayretindeydi. Neylersin ki gövdeyi oluşturan uzuvlar 
perişandı; eller, ayaklar birbirine dolaşıyordu. Onun, ortak alfabe teklifi 
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karşısında bile âdeta sağırdılar, kördüler ve sürekli bir cahilâne, belki 
hainâne inadı dillendiriyorlardı. Ama o, bu aydın aymazlığı karşısında 
asla yılgınlığa düşmüyor; aydınlardan, ziyalılardan umudunu kestiği an-
da bile Türk Milleti’nin geleceğindeki büyük ışığı görüyor ve seviniyordu; 
kimse görmese de o, görüyordu. 

Türk Dünyası çocuk şenlikleriyle de bunu herkese göstermek istiyor-
du. Yirmi birinci yüzyılın insanlık için tekrar bir Türk yüzyılı olacağına 
yürekten inanıyordu. 

Şimdi bize düşen, Allah’ın seçtiği kurtulmuş milletin cevherinde parıl-
dayan bu ışığa doğru ilerlemektir; Turan Hoca, Yazgan Hoca bu ışığın 
tam ortasında Turan Yazgan Hoca olarak, elinde meşalesiyle durmakta-
dır. 
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TÜRK DÜNYASI’NIN MANEVİ KAYBI 
TURAN HOCAMIZ 

Tenzile RÜSTEMHANLI* 

O, bütün Türk Dünyası için önemli bir şahsiyet idi. 
O, Büyük Türk Milleti’nin kalbinde asla silinmeyecek bir iz bırakmış-

tır. 
Herkesin kendi derdine düştüğü yıllarda O, yılmadan Türk Dünyası 

için çalıştı… 
Herkes şahsi menfaat düşünürken, O, şahsi dostluklarını Türk Dün-

yası’na hizmete adadı… 
O, Turan Yazgan’dı… 

* * * 

Bir sene önce Türk Dünyası’ndan bir yıldız kaydı… Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu, hayatını Türk Dünyası’na adayan, son 
anına kadar Türk Dünyası için yaşayan, çalışan, düşünen, yüreği “Türk 
Dünyası, Türk Dünyası” diye çarpan; akıl, gönül ve dava adamı, Türk 
Dünyası’nın bilicisi, Türk Dünyası’nın son Korkut Atası, Türk Dünyası’-
nın ak saçlısı; Turan’ın yol göstericisi Prof. Dr. TURAN YAZGAN Hocamız 
Hakk’ın rahmetine yürüdü... 

* * * 

Turan Yazgan Hocamız, Türk Dünyası’nda birçok ilklere imza atarak 
ölümsüzleşmiştir. Türk liderlerini dünyaya tanıtan, Türk topluluklarının 
bayraklarını ilk neşreden, Türk ülkelerinde açmış olduğu orta öğretim ve 
üniversitelerle ilk Türkiye Türkçesi ile eğitim başlatan, ilk Türk Halkları 
Asamblesi Konferansı’nı düzenleyen, Türkiye’de ilk Türk Kadın Kurulta-
yı’nı ve Türk Dünyası ile ilgili ilk Gençlik Şöleni düzenleyen Turan Hoca 
                                                           
* Azeri-Türk Kadınlar Cemiyeti Başkanı. 
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Azerbaycan Türkleri’nin de manevi babası idi. Biz Türk milliyetçiliğini 
Ondan öğrendik, Onu Hocamız bildik. Bugün Turan Hocamızın öğrettik-
leri hala bir sancak gibi ufkumuzun ve yüreğimizin zirvelerinde dalga-
lanmakta; aziz emanetleriyle ve bizlere miras bıraktığı fikirleriyle pusula-
mız olmaya devam etmektedir. 

* * * 

Bugün geriye dönüp bakıldığında Turan Hocamızın doğrudan şahsi 
emek ve çabasıyla Türk Dünyası ve Türklük ülküsü için neler yaptığı an-
lamlı bir tablo olarak karşımızda duruyor. Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere, Türk Cum-
huriyet ve topluluklarında ilk, orta ve liseler, bölümler, fakülteler, kültür 
merkezleri açılmış, buralardan binlerce öğrenciye burs imkanı sunula-
rak Türkiye’ye gelmeleri sağlanmış, açılan kurslarla Türkiye lehçesini öğ-
renmeleri, eğitimlerini tamamlamaları, birçoğunun kariyer yapmaları te-
min edilmiş; Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki kültürel ilişkilerin güç-
lenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, geziler yapılmış. Türk Dün-
yası’ndan çocuklar İstanbul’da üst üste 19 defa “Türk Dünyası Çocuk 
Şenliği”nde bir araya getirilmiştir. Bu kapsamlı çalışmaların sonucu ola-
rak, Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” vasiyeti 100 yıl 
sonra hayata geçiyor, Türkiye ile Türk Dünyası arasında bağları güçlen-
direcek sağlam bir kanal oluşturuluyor. 

* * * 

Türk Milleti’ne adanmış bir ömrün, Türk milliyetçiliğini bayraklaştır-
mış bir inanmışlığın ve saldırılara aldırmayan bir cesaretin hakkını öde-
yebilmemiz elbette çok zordur. 
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TÜRK DÜNYASI’NIN  
YERİ DOLDURULAMAZ İKİ AKSAKALI 

Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI 

Deneyimlerin kitaplarda yazmadığını, deneyimli kişilerin zihinlerinde-
ki değerli bilgilerin ölümleri ile yok olduğunu düşünürüm. Bu nedenle 
kişiler hayatta iken onların deneyimlerinden yararlanmaya özen gösteri-
rim. 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Rektör olarak atan-
dığımda, deneyim sahibi kişilerle ilişkiler kurmaya başladım. Bu kişiler 
arasında Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamın ayrı bir yeri vardı. 

Türk Dünyası üniversiteleri ile SDÜ arasındaki köprü kurmak ve or-
tak aklı bulma yolunda adım atmaya başlamak için Prof. Dr. Turan Yaz-
gan Hocamı ziyaret ettim. Prof. Dr. Turan Yazgan kararlı, soğukkanlı, za-
manı iyi değerlendiren, icraattan yana, özgün düşünceli, haksızlığı sev-
meyen, eğitimi her yönüyle uygulayan, yabancı dilde eğitime karşı, an-
cak yabancı dilin öğrenilmesi gereğini bilen, iş bitirici özelliği, hitap tarzı, 
millî bilinci, heyecanı ve güçlü kişiliği ile beni çok etkilemişti. 

Kendisiyle sohbetlerde, Türk cumhuriyetlerinde Türkçe eğitim veren 
okullar açtığını, çeşitli konularda edebî ve fikrî eserlerin yayınlanmasın-
da öncü olduğunu, Türk topluluklarından ve cumhuriyetlerinden, Türki-
ye’ye sanat ve kültür temsilcilerinin gelmesini sağladığını ve bunları da 
herhangi bir yardım almadan kendisinin karşıladığını öğrendim. Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın çalışma alanı ve etkinlikleri ile hedefe 
hızla ilerlediğini gördüm. Sohbetlerde vurguladığı en önemli konu “Türk-
çe varlık sebebimizdir. Türkçe giderse, unutulursa, unutturulursa, din de 
onunla birlikte yok olur gider!” ifadesi idi. Bu nedenle İsmail Gaspıralı’nın 
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düşüncesine uygun faaliyetler yaparak, Türk 
Dünyası’nı kültürel anlamda iş birliğine kavuşturmak amacındaydı. Tu-
ran Yazgan Hoca müzik, dil ve din konusunda özel bir hassasiyete sa-
hipti. “Türk Dünyası” kavramını, bize kazandıran bir aksakaldı. 
                                                           
 Süleyman Demirel Üniversitesi Eski Rektörü. 
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Irkçılık geni taşımayan tek millet olarak Türkleri tanımlardı. Hakika-
ten de biz ırkçılık geni taşımayan bir milletiz. Türk milliyetçiliği Batı’da 
olduğu gibi ırkçı olmamıştır. Bu nedenle de Atatürk milliyetçiliği ırka da-
yalı değildir. 

Kimseden yardım almadan kendi olanakları ile Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı’na ait fakülte, lise ve ilkokulların açması önemli bir adımdı. 
Türk Dünyası çocuklarının okumasını sağlayarak, gençler arasındaki 
dayanışma fikrini geliştirmeye ve geleceği planlamaya çalışmakta idi. 

Değerli Hocam 1998’de Isparta’ya gelmiş, üniversitemizi ziyaret etmiş-
ti. Üniversitedeki heyecan ve gelişmeden etkilenmiş, bizden bu heyecanı 
Bakü’ye taşıyacak elemanların görevlendirilmesini istemişti. Biz de üzeri-
mize düşen görevi yapmaya çalıştık. Bir süre sonra 1999 sonbaharında 
Hocam fakülte ve okulları ziyaret etmek üzere beni Azerbaycan gezisine 
davet etti. Benim Türk Dünyası ile ilk tanışmam bu seyahatle başladı ve 
bu seyahat benim için sürprizlerle dolu idi. 

İlk olarak Bakü Atatürk Lisesi’ni ziyaret ettik. Eğitim dili Türkiye 
Türkçesi idi. Hoca’nın amacı, Türkçeyi Rusçanın yerine geçirerek müşte-
rek bir dil haline getirebilmekti. Bakü’nün en seçkin ailelerinin çocukları 
burada eğitim alıyor ve bunu bir ayrıcalık olarak gururla ifade ediyorlar-
dı. Beni çok etkilemişti. 

İkinci ziyaret yerimiz Türk Dünyası İşletme Fakültesi idi. Bu Fakülte, 
Azerbaycan Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü ve Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı arasında yapılan anlaşma ile 1992 yılında Bakü’de 
kurulmuştu. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçmiş, 1996 yılından iti-
baren mezun vermeye başlamıştı. Fakülte, Serbest Piyasa Ekonomisini 
tercih eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu alanda ihtiyaç duyduğu ni-
telikli işgücü ihtiyacına en büyük katkıyı yapmıştır. Türkiye’deki benzer 
bölümlerden mezun olan öğrencilerin sahip olduğu bütün olanaklara sa-
hip olmuşlardır. 

Sovyetlerin dağılma sürecine girmesinden sonra, toplumsal yaşayışı 
belirleyecek olan ekonomik hayata dair, Türkiye’nin birikimlerini o böl-
gedeki insanlarla paylaşılması konusundaki yapmış olduğu bu çalışma-
lar, Türk Dünyası’nda büyük takdir toplamıştır. 

Akşam, çok ama çok güzel bir restoranda, yetkililerin verdiği yemeğe 
katıldık. Yemeklere karşıdan bakmak bile insanı doyuruyordu. Sohbet-
ler; Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 
etkinlikleri ve dünyadaki gelişmeler üzerine idi. Saat 23.30’da bir eve mi-
safir olacağımız söylendi. Güzel bir Bakü akşamı idi. Bizi ağırlamak iste-
yen aile Türk konukseverliğinin tüm örneklerini sergiledi. Bir ara bir ko-
şuşturma oldu. Elçibey’in, Prof. Dr. Turan Yazgan ve misafirleri ile soh-
bet etmeye geldiğini ifade ettiler. Gerçekten de Elçibey gelmişti. O gün 
benim hayatımın en müstesna günlerinden biri idi. Bir Türk edebiyatı 
uzmanı, devlet adamı, Türkiye aşığı, Türk Dünyası’nın aksakallarından 

68



LÜTFÜ ÇAKMAKÇI / TÜRK DÜNYASI’NIN YERİ DOLDURULAMAZ İKİ AKSAKALI 3

biri ile sohbet etmek her kula nasip olmayacak bir ayrıcalıktı. Zaman 
sanki su olmuş akıyordu. 

Bilindiği gibi Elçibey, Türk Dünyası açısından önemli bir dava ada-
mıydı. Düşündüğü gibi yazan, dünyayı okuyan ve Türk milliyetçiliğinin 
önde gelen savunucularından ve öncülerinden biri idi. Zulme ve engelle-
melere boyun eğmemiş, hak bildiği ülküsünden kimseye taviz vermemiş-
ti. 

Sohbetimiz gençlik ve kadın üzerine devam ederken, Elçibey kadınla-
rın toplum hayatındaki önemini ve yerini çok iyi kavradığını gösteren bir 
konuşma yaptı. Tavsiyesi: 

“Kadınlar üzerinde çalışmalar yapın, çünkü kadın yeni neslin yetişti-

rilmesinde en büyük rolü oynamaktadır. Eğer kadınlara yönelik çalış-

malar yapılsa, o zaman bu faaliyetler toplumda kendini gösterecektir. 

Türk Dünyası’nın her yerindeki kadınlarla alaka kurun, onlara eğitim 

seminerleri düzenleyin, beş yılda bir kurultay toplayın. Bu çalışmalar, 

Türk Dünyası’nın geleceğine çok önemli katkılar yapacaktır.” 

şeklindeydi. 
Bu arada Elçibey, 

“Emperyalizmin siyaseti neticesinde parçalanmış Türk Dünyası bu-

gün uyanmakta ve dirilmektedir. Yeni bir fırsat yakalayan Türk Dün-

yası, demokratik-hukukî toplum ve pazar ekonomisine esaslanan ik-

tisadiyatı kurma istikametinde geri dönülemeyecek adımlar atmakta-

dır. Bağımsızlık elde etmiş cumhuriyetleri eski ve zengin tarihi ana-

nelerine malik, kardeşlik, dostluk, iktisadî ve kültürel alakaları yeni 

temeller üzerinde inşa etmeye çalışıyorlar. Bu büyük amaç yolunda, 

Türk Dünyası’nın doğusu ve batısı arasındaki Azerbaycan köprü rolü 

oynayabilir. Türk cumhuriyetlerinin sıkı ekonomik birliğinin kurulma-

sı ve onun dünya iktisadında yerini alması her bir cumhuriyete bü-

yük fayda sağlayacak, adaletin zaferine ve huzurlu yaşam oluşması-

na hizmet edecektir.” 

ifadesini kullanıyor ve düşüncelerini bizlerin görüşüne açıyordu. 
Türk Birliği’ni sadece kendi milleti için değil, aynı zamanda bütün 

dünya insanları, dünya demokrasisi ve dünya barışı için isteyen Elçibey, 

“250 milyonluk Türk Dünyası acı içindeyken, dünyada barıştan söz 

edilemeyeceği bildiriyor ve o, bütün milletlere hürriyet diye haykırı-

yordu. Türkler müstakil şekilde ayrı ayrı devletler kurarak, demokra-

tik bir ortamda ilişkilerini kuvvetlendirmelidir. Türk Dünyası için bu 

ilişkileri geliştirecek bir komisyon (Avrupa Parlamentosu gibi) öneri-

yordu. Türklerin dünyada 20 ayrı ülkede yaşıyor olduğunu, bunların 

ilişki içinde olmalarının yararını anlata anlata bitiremiyordu. Bizim 
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yapabileceğimiz vazife, egemenlikleri güçlendirmek ve Türkler arasın-

daki ilişkileri sıklaştırarak ortak kuruluşlar oluşturmaktır.” 

Ve “Türk Birliği fikrinin savunuculuğunu yapınız!” diyerek misafirlerin 
dikkatini çekmekte idi. 

Bunlara ilave olarak Elçibey, Azerbaycan’ın Türk Dünyası’nın tam or-
tasında, stratejik öneme ve çok zengin enerji kaynaklarına sahip olduğu-
nu vurgularken, dünyadaki malum güçler tarafından devamlı kontrol al-
tında tutulmaya çalışılacağını dikkatlere sunuyordu. 

Türk Dünyası’nı bekleyen çok önemli tehlikelerden birinin mezhep 
farklılıklarından doğabilecek olumsuz gelişmeler olacağını, Batı’nın bu 
yarayı kaşıyacağı görüşünü ileri sürmekte idi. Günümüze bakıldığında, 
bunun ne denli haklı bir görüş olduğu kolaylıkla kavranmaktadır. 

Konuşmada üzerinde en fazla durduğu konu ise Türkçenin önemi idi. 
Elçibey, 

“Türkler öğrendiği ideale vurgun millettir. Vurulursa, inanırsa ondan 

vazgeçemez. Teessüfler olsun ki, bu idealleri, mefkûreleri bize ya 

Farsça, ya da Rusça, ya da Arapça öğrettiler. Şimdi de İngiliz dilinde 

okulları çoğaltmaya başladılar. Başka dilde, tefekkürde milleti terbi-

ye etmek, o milletin evini yıkmaktır. Dil felsefedir, o dili kazanmalısın 

ki, onun felsefesi de onun idraki de beynini girsin. Yoksa Farsça ile 

Fars felsefesini, Fars kültürünü kazanırız. Rusça ile Rus, Arapça ile 

Arap felsefesini kazanırız. Kültürümüz yabancılaşır. Onun için de 

eğitimi ana dilimiz üstünde kurmalıyız. Basın bu meseleye ayrı önem 

vermelidir.” 

diyerek düşüncelerini dile getirdi. 
Sohbet o kadar içten ve samimi idi ki saatin sabahın 06.00’sı olduğu-

nun farkına bile varmamıştık. Sonunda Elçibey’in duası ve Turan Yaz-
gan Hocamın katılanları kucaklaması ile rüya gibi bir gece son buldu. O 
dua içten ve samimi idi: 

“Ey Ulu Allah’ım Türklüğümü benden esirgeme. Ey Ulu Allah’ım dü-

şüncenin ve duygunun anladığı ve anlamadığı ne varsa sende baş-

lar, sende biter. Ulusun, azametlisin, büyüksün, sevensin! Bizleri de 

seni sevmek ve anlamak için yarattın ve dedin: Ben seni, beni anla-

man için yarattım. Alkış sana da, bütün yarattıklarına da, yarattığın 

ve sevdiğin Türklerine de.” 

Bu iki yeri dolmaz değerli insana Türk Dünyası’nın aksakallarına tan-
rıdan rahmet dilerken, Türk Dünyası’nın geleceği için daha çok çalış-
mak, onlara layık olmak gerektiğini vurgulamak istiyorum. 
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TURAN YAZGAN’IN ARDINDAN  
DİN-MİLLİYET-SİYASET 

Prof. Dr. Yümni SEZEN* 

Hükümetin televizyon kanalında Kadir Gecesi programını izliyorum. 
Mevlid’den önce düzenlenmiş programda verilen bilgiler ve telkin edilen 
ruh, tek kelime ile fevkalade. Hem bilgi veriliyor, hem derinleşen duygu-
larla yukarıya tırmanabiliyoruz. Fakat bu, uzun sürmüyor, birden rek-
lâmlara geçiliyor. 10 dakika reklâm. Çeşit çeşit tanıtımlar ve fakat tanıtı-
mı aşan kandırmaca ve yutturmacalar. Yani liberal-kapitalizmin üniver-
sel-küresel aynası. Dünya ve dünyaperestlikler. Biraz önce yükseldiğimiz 
ruhi seviyenin neresinde kaldığımızı unutuyoruz. Reklâmlar bitiyor, tek-
rar kutsalımıza dönüyoruz, fakat biraz sonra yine reklâmlar. Düşünüyo-
rum, reklâmlar ve içerikleri dinî program için bir vasıta mı? Olamaz. 
Çünkü onu aksine bozuyor. O halde dini program, reklâmlar için. Rek-
lâmların tesiri bu şekilde artıyor. Dini programı yapan, bunu böyle he-
sap etmemiştir, ama sistem bunu gerçekleştiriyor. Tesir arttığı için rek-
lâmlar 10’ar dakika. Bir zamanlar, “Reklâmcılar, Kur’an ayetlerini reklâm 
ettikleri şey için çekinmeden kullanacaklar.” demiştim. Başlamış bile. 
“Para kazanmayalım mı, çarkı nasıl döndürelim?” gibi önümüze sürüp 
durduklarını biliyoruz. İktisadî kanunlarla dinî hassasiyetleri çorba yap-
maktan, fırsatçılıktan, liberal kapitalizmin, hem de küreselinin her şeyi 
mahveden maddeciliğinden söz eden yok. Marksizim-komünizmin mad-
deci felsefesinin, liberal-kapitalizmin maddeciliğinin yanında sönük kal-
dığını lütfen görün artık. Üstelik sahtekârlık, hile, kandırmaca gibi artı-
ları var. 

Vaaza dönersek, evet, vaazda gerçekten çok güzel ve doğru şeyler söy-
leniyor. O anda ve birçok gün, birçok yerde, aynı kaliteli vaazlar verili-
yor. Din eğitimleri yapılıyor. Fakat düşünüyorum, haksızlıklar, adaletsiz-
likler, zulümler, aynı seviyede devam ediyor. Ne yapalım, hayat bu. Ha-
                                                           
* Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. 
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yır, öyle değil, burada bir yanlışlık var. Kültürel yozlaşma hızını arttıra-
rak sürüyor. Kuafeuriumlar, Centre’lar, Hospital’ler, binlercesi, Türk 
Yurdu’nun tabelaları haline geldi. Burası Türkiye demeye artık binlerce 
şahit lâzım. Eczane Aisha (Ayşe demekmiş. Ayşe’yi İngilizce yazmak çağ-
daşlık ve reklâm cazibesi), binlerce rezalet. Yolumuz üzerinde bir özel 
okul var. Gelip geçerken kahrolarak seyrediyorum. Duvarında bir tanı-
tım yazısı var: Oxford Quality School (Oksford Kalitesinde Okul). Kimlik-
sizlik mi, haysiyetsizlik mi, aşağılık duygusu mu? Siz karar verin. Gayrı 
millî eğitimin ulaştığı bu merhale, her şeyi anlatmaya yetiyor. Ama yük-
sek kaliteli dinî vaazlar verilmeye devam ediyor. O yazı o okulun duva-
rında durduğu sürece, binlerce rezillikler kültür aynasında görüldükçe, 
haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, tarafgirlikler, bölünüp parçalanma tehdit-
leri var olduğu sürece, bana göre o vaazlar ve eğitimler boşa gidiyor de-
mektir. Çünkü orta yerde bir yanlışlık var. Kan dökülmeler, gerilik ve 
çarpıklıklar, anlamsızlıklar, çekişme ve çatışmalar, ayaklar altında sü-
rünmeler, dikkat edin, hep İslâm Dünyası’nda. Ama ferdî dindarlıklar 
gıpta edilecek seviyede. Gördüğümüz şu ki, Türkiye dâhil, İslâm Dünyası 
kan kaybına devam ediyor. O halde orta yerde bir yanlışlık var. Gerçek 
din ve dindarlık bu olmasa gerek. Aksi halde dinin gücü yetmiyor de-
mektir ki, bu da Allah’ın gücü yetmiyor anlamına gelir. Tabiatıyla öyle 
değil. Bizler perdelerimizi güneşin önüne çekmişiz, içerdeki lambayla 
sermest oluyoruz. Giderek bu durum, din sarhoşluğuna dönüyor, bu da 
sonra kine, nefrete, intikama, ayrıştırmaya dönüşüyor. Biz hâlâ kendi-
mizi dine gark olmuş sanıyoruz. Evet, yeni dindarlık biraz böyle. Dopin-
gini uyuşturucu hapla yapmış gibi bir tip karşımıza çıkıyor. Bana top-
lum ilkelerinden, psikoloji kanunlarından söz etmeyin, bunları bilecek 
kadar bilgimiz şükür var. Din kötülükleri düzeltmeyecekti de dünyada 
işi neydi? Ne yüce Allah’a, ne yarattığı insana iftira etmeyelim. Sürekli 
tekerrür eden sosyal kanunlar, her şeyi ezip geçiyordu da, bunca ilerle-
me ve gelişme nasıl oluyor? İslâm gibi bir devrim nasıl gerçekleşiyor? Te-
kerrür edip duran sosyal kanunlar her şeyi hâkimiyeti altına alacaktı da, 
mahkûmiyet neden hep İslâm Dünyası’nın ve Türk Dünyası’nın payına 
düşüyor? Yanlış bir kader anlayışından söz açıp Allah’a iftira etmeyin. 

Türk Dünyası’ndan, birliğinden, milletten, milliyetçilikten, Türklük-
ten, Turan Yazgan Hoca’dan bahsedecektik, kendimizi din meselesine 
kaptırıp gittik. Hayır, böyle düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Bilinçli ola-
rak böyle başladık. Din gerçeği bilinmeden, din anlaşılmadan, milletten, 
milliyetçilikten söz açmak, meseleyi boşlukta bırakmaktır. İç içe girmiş 
“Aidiyet Halkaları”nın içinden birini tek başına alıp anlatmak, fotoğrafçı-
lıktan öte gitmez. Fotoğraf bize anlam getirebilir de getirmeyebilir de. 

Özellikle Türk Milleti için milliyetçilikten söz ederken İslâm’dan da 
söz ediyoruz demektir. İslâm’ın sevdiği ve sevmediği şeyler var. Allah’a, 
ahiret gününe ve diğer iman esaslarına inanmamayı karşısına alır. İyi iş-
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ler yapmayı, bırakın yapmamayı teşvik etmemeyi bile sevmez. İyiyi ve gü-
zeli, nimetleri paylaşmamak, çeşitli ahlaksızlık ve yolsuzluklar, fırsatçı-
lık, egoistlik, kibir ve gurur en sevmediği şeylerdir. Bunların yoğunlaştığı 
sistemler, onun amansız düşmanıdırlar ki bunların başında liberal-kapi-
talizm gelir. Bütün egoistlikler, fırsatçılıklar, hile ve kandırmalar, yolsuz-
luk yordamsızlıklar oradadır. Milliyetçiliğin de hoşlanmadığı şeyler aynı-
dır. Ayrıca milletlerarası marksist-komünist sistem de hem İslâm’ın, 
hem milliyetçiliğin karşısındadır. Zaten bunlar biri açıkça, diğeri bizi 
kandırarak hem dini, hem milliyetçiliği reddederler. 

Hem İslâm’ın, hem milliyetçiliğin engellerinden biri de aşiret zihniyeti-
dir. İslâm dünyasında aşiret zihniyetinin Hz. Peygamber’den sonra hort-
laması, başa neler açmıştır. Aşiret, milletleşmeye engeldir. Aşireti aşma-
dıkça milletleşme gerçekleşmez ve gerçekleşmemiştir. Aşiret, kendi şart-
ları ve tarihî dönemi için iyi rol oynamıştır. Fakat orada kaldıkça millet 
ve ümmet teşekkül edemez. Bu bakımdan Türklük bilincini yerleştirmek 
ve birliği sağlamak için karşıtlarını bilmek ve ona göre tedbir almak gere-
kir. Turan Yazgan Hoca, işte buna önem veriyordu. Aşiretler nasıl ayrı 
ayrı ve çoğu kez çatışma veya çekişme içindeyse, daha büyüğü olan boy-
ların ayrı ayrı kalışı birliğe engeldir ve milletleşmeyi geciktirir. Meselâ 
Türk birliğini sağlamada, en azından, problem teşkil eder. Birbirinden 
habersizlik, zalim ve sömürücü güçlere av olmak, yanlış siyasetler, birli-
ğin gelişmesinin engelleridir. “İki devlet bir millet” anlayışını sözde bıra-
kırlar. Turan Yazgan, bunları çok iyi biliyordu. Bütün hayatını birlik bi-
lincinin gelişmesine, bunun için eğitime, yayına, müesseseleşmeye, 
okullaşmaya vakfetti. Bu kahraman kültür ve eğitim mimarına çok şey 
borçluyuz. Onun işi gücü, bilgide, işte, bilinçte, bütün Türk unsurlarını 
birleştirmekti. Ne çilelerle, ne kahramanlıklarla kurulmuş bu yeni Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti yetmezdi. Diğer parçalar, öyle mi kalacaktı? Bü-
tün mesele, devletin ve aydının milliyetçiliğinden halkın milliyetçiliğine 
gitmektir. İşin garantisi budur. Hatta çocuklara bu durum aşılanabilir-
se, gelecek teminat altına alınmış olur. Turan Yazgan’ın gerçekleştirdiği 
çocuk şenlikleri boşuna değildir. 

Bir hususun bilinmesinde de özellikle yarar vardır. Zaten bu, içinde 
yaşadığımız önemli buhranlardan biridir. Doğru dürüst anlaşılmadığı 
için, İslâm milliyetçilikle çatıştırılmaktadır. Gerçekte karşı olmadığı, ak-
sine birçok şartta desteklediği milliyetçiliğe karşıymış gibi gösterilen İs-
lâm’ı iyi tanımak zorundayız. Bunun analizine burada girecek değiliz, 
ancak hemen söylemeliyiz ki, kimlik ve şahsiyet sahibi olmamış bir kişi-
nin de bir toplumun da İslâm’la ne işi olabilir? Kimlik ve şahsiyet sahibi 
olmamış bir toplumla ki, millet değildir, İslâm’ın birlikte yola çıkması ol-
dukça zordur. Millet teşekkülü ile ümmet teşekkülü birbirinin mütem-
mimidir (tamamlayıcısıdır). Bu bakımdan Hz. Peygamber, İslâm imanı 
gerçekleştirdikten sonra, ilk işi Arap Birliği’ni sağlamak oldu. Bütün aşi-
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retleri birleştirdi, nizaları giderdi, aşiret vurgusunun üzerine gitti. Irkçılı-
ğı da bu manada, asabiyete çağrı olarak aldı ve reddetti. Bugün milliyet-
çiliği ayaklar altına alanlar, farkındalar mıdır bilmem, İslâm’ı kişisel fay-
da, haz, zevk ve fırsat düşkünlüğü içinde gittikçe zalimleşen küresel-li-
beral-kapitalist bir sistemin, azgın ve sömürücü şirketler düzeninin 
ayakları altına atmaktadırlar. Hem de bunu dindarım diyenler yapmak-
tadır. Dindar, liberal kapitalizmle sıkı bir işbirliği içinde, dinin sekülerli-
ğine ve ferdileşmesine olanca katkıyı sağlıyorlar. Zaten çağın maalesef 
önemli bir özelliği, din dâhil her şeyin ferdileştirilmesidir. Her şeyde fer-
din put haline getirilmesi, İslâm’a da, milliyetçiliği de zıt bir tavırdır. Bu-
gün cemaat bilinçli bir hale gelmekten uzaklaşmıştır. Büyük bir apart-
manın sakinlerinden daha kötü duruma düşmüştür. Aynı kapıdan girip 
çıkanlar, yıllarca aynı binada oturdukları halde, birbirini tanımaz, dert-
lerini bilmezler, selâm bile vermezler. Bunlar içinde dindarlar ve çok de-
rin dinî tefekkür sahipleri de vardır. Camideki cemaat de böyle olmuş-
tur. Dindarların (veya siz o anda ibadet edenlerin deyin) kısa bir süre sa-
dece yan yana duran birliktelik ve cemaat. Ferdileşmiş dindarlığın yapa-
madığı şeyi, özel dini cemaatler veya tarikatlar ile partizanlıklar yapmak-
tadır. Bunlar ise milletin ve ümmetin başına ayrı dertler açmaktadır. Ca-
mide cemaatleşemeyen halk, bunu ya partizanlıkla, ya “özelleştirilmiş 
din” ile “din içinde din” ile yapmaktadır. Bunlar ise bütüne zarar vermek-
tedir. Dinin ferdileşmesini getiren zamanımız, onun özelleştirilmesine de 
göz yummuştur. 

Din bu değildir. İslâm bu değildir. İslâm her şeyi paylaşma dinidir. 
Kötü ve kötülükler hariç, her şeyi paylaşır. Evvela imanı paylaşır. İman 
paylaşılır ve yayılır. Amel, iyilikler, güzellikler paylaşılır ve yayılır. Mal-
mülk, zenginlik paylaşılır ve yayılır. Bunlar paylaşıldıkça azalmaz, çoğa-
lır. İmanın paylaşılması, hiç imanı azaltır mı? İktisadî zenginlik de öyle. 
Toplumun zenginleşmesi, dönüp ferdin tekrar zenginleşmesi demektir. 
“Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar ve verdiğimiz rızklardan infak 
ederler (Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine harcarlar)” (Bakara 3). Dindar-
lar ve vaizler, İslâm’ın sosyal tarafından bahsetmiyorlar mı ki? Ediyorlar. 
Ama bunu adeta dinin lüksü gibi görüyorlar ve dolayısıyla hayata pek 
geçmiyor. Bu ideali yaşayanlar ise toplumun kaçta kaçı? 

Millî bilince gelince, dindar bunu hiç desteklemedi, çünkü benimse-
medi. İşin ilginç yanı, gerçek din, bugünkü dindarı desteklemiyor, onu 
kınıyor. Ama dindar kendisini dine gark olmuş sanıyor. 

İşte böyle bir toplumda Turan Yazgan Hoca, Türk birlik ve beraberliği 
için çırpındı, millî-manevî çıtayı yükseltmek için uğraştı. O önce adalet 
peşindeydi. Dünyada en çok haksızlığa, adaletsizliğe uğramış millet, 
Türk Milleti’dir ve bu devam ediyor. Turan Yazgan, Türk’e yapılan hak-
sızlıklar için isyan ediyordu. “Sömürülmek, soyulmak, katledilmek istemi-
yoruz. Bütün dünyada yalnız Türklere karşı değil, kime karşı olursa olsun 
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bu tür alçaklıkların hepsine dur demek istiyoruz. Durun artık.” diyordu. 
Fakat, Turan Yazgan Hoca da biliyordu ki, Batılı’nın kafasında “Hak” ve 
“Adalet” kavramları yoktur. Batılı menfaatinin olduğu yerdedir. Bunun 
için de emperyalist politikalar üretmişlerdir. Fakat sonuçta insan olma 
hasebiyle çağrıyı yapacaktı. 

Yazgan Hoca, dünyadan adalet istiyordu ama bırakın dünyayı, Türk 
Milleti’nin kendi içinde, Batılıdan beter, Türk’e karşı haksız ve adaletsiz 
davrananlar bulunuyor. Eskiden sinsice yapılan Türk düşmanlığı bugün 
alenen yapılıyor. Binlerce yılın milletine ve devletine isyan, intikam hare-
ketleri başlattılar. Yeni devletçilikler üretmeye kalkıyorlar. Eğer tarihi sı-
nav, eleme, sosyal süzgeç, büyük medenî birikim ve eserler doğru ve ger-
çekse, her etnik grubun milletleşemeyeceği de gerçektir. Hak, özgürlük 
gibi gerçekler istismar edilerek, bir sonuç alınamaz. Azgınlaşmış ve soy-
guncu devlet ve şirketler, elini çektiği an gerçek ortaya çıkar. Tarihin 
anarşiye tahammülü olmadı. Sosyal kanunların da anarşiye tahammülü 
yoktur. 

Ama gel görelim ki, siyaset ve menfaatler, bölücü isyanları bile kul-
lanmaktadır. Kurnazlığın kullandığı insan hakları ve özgürlük yanında 
bir de tiyatro oyununa dönen demokrasi var. Demokrasi, bir cambazın 
ağzındaki sakızına dönmüştür. Bu cambazlar, milletin hafızasını ve tari-
hin yargısını yok sayarak, utanmadan bir de büyük devlet rolü oynama-
ya kalkmaktadırlar. Büyük devlet olunursa olunur, büyük devlet rolü sı-
rıtır ve sonu iflas ve hüsrandır. Bir de kalkıp Osmanlı’yı örnek almak, 
gerçekte bir şeylere karşı olmanın kamuflesi ve kurnazlığıdır. Büyük 
devlet olmanın yolu, bugün Türk Birliği’nden geçmektedir. 

Turan Yazgan’ın farkı da burada ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, eğer 
Türk-İslâm Dünyası’nın kalbi Anadolu ise ki, hiç şüphe etmiyoruz böyle-
dir, bu kalbi korumanın yolu, Türk Birliği’dir. Biliyoruz ki, Batılı, Anado-
lu’yu ele geçirmek için emperyalizmini devam ettirmektedir. Siyasetçiler 
ne yapıyor? Samimiyetten uzak, çelişki üzerine çelişkili işler. Türk’ü 
adından başlayarak, varlığını reddetmeye kalkacaksın, ona isyanlara göz 
yumacaksın, sonra kalkıp Türk Cumhuriyetlerine el uzattığından söz 
edeceksin. Kim inanır. Emperyalizmle işbirliği yapacaksın, ardından bü-
yük devlet rolü oynamaya soyunacaksın, İslâm Dünyası’na çalım ata-
caksın. Kim inanır. Bizim için emperyalizme karşı durmak, Türklüğün ve 
İslâm’ın birlikte var olma şartına bağlıdır. Art niyetlileri ayrı tutarsak, bir 
kısım aydın, yönetici ve siyasetçinin idrak yanılması ve bir türlü anlaya-
madığı din ile milliyetçiliğin sessiz ve derin birliğidir. Bu en çok istiklâl 
ve bağımsızlık savaşlarında ortaya çıkar. Din ve milliyet ikisi de kâinat-
taki yerimizi belirler. İkisi de manevî ilkeler ortaya koyar. İkisi de bizi biz 
olarak geleceğe taşırlar. Milliyetçilik bu dünya hayatıyla sınırlıdır ama 
büyük geleceğin yolu bu dünya hayatından geçmektedir. Din ve milliyet 
ikisi de kimlik ve kişilik belirleyicisidir. Birbirinin yerine geçmezler, fakat 
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hem nazarî, hem amelî olarak örtüşürler. İslâmiyet’in gerçekleştirmek is-
tediği dünya, kimliksiz ve şahsiyetsiz insanlar ve toplumlar olmayıp, tek 
tip bir yığın değildir. Aidiyet halkalarını en güzel şekilde bize öğretmiştir. 

Yarım yüzyıldır AB’ne girmek için neler neler yapan kadroların bunla-
rı anlamalarını beklemiyoruz. AB için ev ödevlerini yapıp, onların isteği 
doğrultusunda zinayı suç olmaktan çıkaracak kadar yabancılaşma -ken-
disi olma çelişkisi yaşayanların, çelişkiler içinde bocalayıp duranların- 
bunları anlamalarını beklemiyoruz. Bazen Batılıyı kınıyor, siyaset ve he-
saplarına uymadıkları zaman onlara kızıyorlar. Sormazlar mı, Batılıyı ye-
ni mi tanıyorsunuz. Tanımadığınız bir ekibin parçası olmak için neden 
yıllardır çırpınıp duruyorsunuz? 

Göktürklerden sonra bin yıl adı unutturulmuş Türk’ün adından baş-
layarak, kimlik ve kişiliğinin açığa çıkması için mücadele etmiş, esaret-
ten kurtulması için çarpışmış Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, 
onunla birlik olmuş Türk Milleti’ne, kurulan Cumhuriyet Devleti’ne, çok 
şey borçluyuz. 

Onların da ideali olan Türk Birliği için, günün şartlarında mücadele 
eden, hayatını ortaya koyan, bu işin mimarı olma şerefini kazanmış Tu-
ran Yazgan Hoca’ya ve ona yardımcı olanlara da minnettarız. 

Ruhun şad olsun, Yazgan Hoca. 
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TÜRKİYE’DE 
TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ÇALIŞANLAR 

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK* 

1991 yılında Sovyetler Birliği çöktü. Atatürk’ün “hazırlıklı olmalıyız” 
dediği gün tecelli etti. Peki, hazırlıklı mı idik? Belki başka sebeplerden 
hazırlıklı olmayabilirdik, ancak beyni ve ruhu içinde Türklük aşkı ile ya-
nan ve bu uğurda ömür tüketerek sayısız makale ve kitaplara imza atan 
şu isimleri saymaya çalışacağım. Rahmetli hocalarımız her yönü ile ha-
zırlıklı idiler. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ziya Gökalp, Fuat Köprü-
lü, H. Namık Orkun, Rıza Nur, Zeki Velidi Togan, İ. Hami Danişmend, 
Süleyman Paşa, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Müfide Ferit 
Tek, Ahmet Ağaoğlu, A. Hikmet Müftüoğlu, Hüseyin Zade Ali Turan, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Gaspıralı İsmail, Ömer Naci, Süleyman Na-
zif, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Ferit Tek, Hüseyin Cahid Yalçın, Ş. Reşat 
Saffet, Şemsettin Günaltay, Necip Asım, Kilisli Rıfat Bilge, Besim Atalay, 
Ruşen Eşref Ünaydın, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Mehmet Emin Resulza-
de, Hüseyin Nihal Atsız, Nejdet Sancar, Hilmi Ziya Ülken, Z.F. Fındıkoğ-
lu, Sadri Maksudi Arsal, M. Emin Buğra, Ömer Rıza Doğrul, Orhan Şaik 
Gökyay, Şerafettin Akkaya, H. Ortekin, Akdes Nimet Kurat, Ahmet Caferoğ-
lu, Reşit Rahmeti Arat, Abdülkadir İnan, Yusuf Akçura, Abdullah Battal 
Taymas, Nihat Sami Banarlı, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu, Yusuf 
Hikmet Bayur, Fahrettin Kırzıoğlu, İsa Yusuf Alptekin, Reha Oğuz Türk-
kan, Müstecib Ülküsal, Osman Turan, Cemal Köprülü, Muharrem Ergin, 
Faruk Sümer, Bahaeddin Ögel, İbrahim Kafesoğlu, M. Altay Köymen, 
Mustafa Köymen, Tahsin Banguoğlu, Faruk Kadri Timurtaş, Tahir Çağa-
tay, Saadet Çağatay, Erol Güngör, Mehmet Eröz, Hikmet Tanyu, Orhan 
Türkdoğan, Mehmet Kaplan, Necmettin Hacıeminoğlu, A. Fehmi Kara-
manlıoğlu, Emel Esin, Cengiz Orhonlu, Ş. Tekin, Orhan Köprülü, Aydın 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı. 
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Taneri, Ahmet Ardel, Şükrü Elçin, Ahmet Temir, Ercüment Kuran, Tah-
sin Yücel, Fikret Alasya, Şerif Baştav, Çağatay Bedii Avramoğlu, Kazım 
Mirşan, Hamit Z. Koşar, Nihat Nirun, Muzaffer Özdağ, Hasan Oraltay ve 
Baymirza Hayit’in araştırmaları ve çalışmaları ile dünyada olup bitenler 
yakından takip ediliyor idi. Lokomotifliğini de 1924 yılından beri bugün-
kü adı ile “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” üstlenmişti. 

Bugüne kadar 23 sayısı çıkan Türkiyat Mecmuası muhteviyatındaki 
değerli imza ve yazıları yanında; 10’u millî olmak üzere 9’u milletlerarası 
seviyede düzenlenen “Türkoloji Kongre”leri Türkiye’de ve Dünya’da bü-
yük yankılar uyandırmış idi. Ağırlıklı olarak Türk Dünyası’na yönelik ya-
pılan bu çalışmaları kim inkâr edebilir? Burada hizmeti geçmiş rahmetli 
hocalarımıza kim “hazırlıksız idiler” diyebilir. 

Evet, hazırlıklı idik. 1961 yılında rahmetli Alparslan Türkeş’in direk-
tifleriyle “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü” kuruldu. Gayesi, Türk 
Dünyası ile alâkalı çalışma yapmak ve devlet politikalarının yerine geti-
rilmesinde ilmî zemini hazırlamak idi. Yukarıda isimlerini saymaya çalış-
tığım rahmetli hocaların yarısı aynı zamanda Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü’nün aslî üyesi idiler. Enstitü üyelerinden birkaçının isimlerini 
hatırlayalım: 

Halil İnalcık, Oktay Aslanapa, Osman Nedim Tuna, Zeynep Korkmaz, 
O. Okay, Nejat Diyarbekirli, M. Cumhur, Kemal Eraslan, Ş. Aktaş, Yusuf 
Dönmez, Mustafa Kafalı, Saim Sakaoğlu, Ahmet Bircan Ercilasun, Ali 
Haydar Bayat, Haydar Diriöz, Abdurrahman Güzel, Kazım Yaşar Kopra-
man, İnci Enginün, Sadık Tural, Umay Türkeş Günay, Tuncer Gülensoy, 
Tuncer Baykara, Y. Akpınar, Zeynep Kerman, Süleyman H. Bolay, Os-
man Horata, Ö. Oğuz, Özcan Mert, Ö. Gökçün, Bahaeddin Yediyıldız, 
Bayram Kodaman, C. Özender, C. Kurnaz, Bilal Şimşir, Ahmet Yaşar 
Ocak, Dursun Yıldırım, Osman Fikri Sertkaya, Erdoğan Merçil, Emine 
Gürsoy Naskali, Fikret Türkmen, İsmail Aka, Mehmet Saray, M. Akar, 
Mustafa İsen, N. Öner, Nuri Yüce, Nadir Devlet, Reşat Genç, M. Öz, İs-
met Binark, Mehmet Bayraktar, Hamza Zülfikar, Yusuf Halaçoğlu, Ha-
san Duman, Abdulhaluk Çay, Şükrü H. Akalın, Timur Kocaoğlu, Musta-
fa Argunşah, İsa Özkan, Hakan Kırımlı, Coşkun Alptekin, Enver Konuk-
çu, Taner Tarhan, N. Açıkgöz, Özkan İzgi. 

Hepsi de sahasının uzmanı olan bu muhterem hocaları ve ömürlerini 
verdikleri çalışmaları kim inkâr edebilir? Kim bunlara “hazırlıksız idiler” 
diyebilir? 

Bunun yanında Mustafa Necati Sepetçioğlu, Ahmet Haldun Terzioğlu, 
Nazmiye Togan, Ahmet Kabaklı, Dündar Taşer, Arslan Terzioğlu, Yavuz 
Bülent Bakiler, Necdet Sevinç, Rıza Bekin Paşa, Mecit Doğru, M. Tosun, 
Nevzat Yalçıntaş, M. Metin Karaörs, Yümni Sezen, Emin Işık, Talat Te-
kin, Günay Kut, Sencer Divitçioğlu, Gülçin Çandarlıoğlu, Zekeriya Kitap-
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çı, Engin Beksaç, Cevdet Gökalp (Türükoğlu), Nesimi Yazıcı, Mehmet Al-
pargu, Kemal Aytaç, Mehmet Niyazi Özdemir, Nevzat Kösoğlu, Altan Deli-
orman, Erk Yurtsever, Yılmaz Öztuna, Necati Akgür, Sadi Somuncuoğlu, 
Ayvaz Gökdemir, Namık Kemal Zeybek, Orhan Kavuncu, Hasan Köni, 
Cemal Anadol, Hakkı Dursun Yıldız, Mahmut Kaşgarî, Erkin Alptekin, 
Hüseyin Salman, Ramazan Şeşen, Yaşar Kalafat, Mim Kemal Öke, Semih 
Tezcan, İsenbike Togan, Feda Şamil Arık, Ayşe Onat, Abdülkadir Yuvalı, 
Engin Ayan, Azmi Özcan, Mustafa Safran, Salim Cöhce, Yücel Öztürk, 
Mustafa Keskin, Hülya Argunşah, Eşref Buharalı, Harun Güngör, Müj-
dat Kayayerli, Âlimcan İnayet, Özcan Yeniçeri, Buğra Atsız, Hızırbek 
Gayretullah, Hamit Göktürk, Semih Yalçın, Abdullah Temizkan, Halil 
Bal, Yücel Hacaloğlu, Durmuş Hocaoğlu, Dilaver Cebeci, Nuri Gürgür, 
İbrahim Atalay, Ramazan Özey, Teoman Duralı, Ayhan Bıçak, Emine Yıl-
maz, Nurettin Demir, Ekrem Memiş, Türker Acaroğlu, Atilla Çetin, Mü-
min Köksoy, Sema Orsoy, Muhammed Beşir Aşan, Salim Koca, Dursun 
Ali Akbulut, Hasan Bahar, Salih Çeçen, Oktay Belli, Eşref Bengi Özbilen, 
Yusuf Gedikli, Yaşar Bedirhan ve Muzaffer Ürekli’nin çalışmalarını unut-
mak mümkün müdür? 

Türk Dünyası meselelerine kafa yoran ve araştırmaları ile dikkatleri 
çeken şu genç arkadaşlarımızı da hatırlayalım: Ahmet Taşağıl, Saadettin 
Gömeç, Seyit Sertçelik, Günay Karaağaç, Cengiz Alyılmaz, İsmail Doğan, 
Üçler Bulduk, İklil Kurban, Rahmi Oruç Güvenç, Turhan Kaçar, Mustafa 
Erdem, Ali Erkul, Necati Demir, Ufuk Tavkul, İlhami Durmuş, Ahmet Ali 
Arslan, Çağatay Koçer, Yaşar Çoruhlu, Hayrunisa Alan, Ensar Aslan, Ali 
Duymaz, Hanefi Palabıyık, Ahmet Gökbel, Osman Özgüdenli, Bilgehan 
Atsız Gökdağ, Ali Ahmetbeyoğlu, Mualla Uydu Yücel, Varis Abdurrah-
man, Osman Yorulmaz, Alaaddin Yalçınkaya, Ahmet Kanlıdere, Naciye 
Yıldız, Mustafa Aksoy, Deniz Baykuzu, Osman Kaşıkçı, Orhan Doğan, 
Abdulvahap Kara, Fatih Ünal, E. Çağrı Mızrak, Yıldız Kocasavaş, Necati 
Gültepe, Esadullah Oğuz, Tufan Gündüz, İlker Alp, Utku Ahsen, Meh-
met Ersan, Halis Bıyıktay, Ömer Kanat, Ahmet Türköz, Ömer Kul, Ha-
san Demiroğlu, Mustafa Kalkan, Salih Yılmaz, Nesrin Sarıahmetoğlu, 
Hasan Köksal, Zakir Avşar, Zafer Tunçalp, Konuralp Ercilasun, Güljanat 
Ercilasun, Abdülkadir İlgen, Fahri Solak, Muzaffer Tepekaya, Cem Tüy-
süz, Erdal Aksoy, Okan Yeşilot, İsmail Türkoğlu, Varis Çakan, Erkin Ek-
rem, Nuraniye Hidayet Ekrem, Erkin Emet, Osman Karatay, Sema Or-
soy, Bilal Çelik, Zahide Ay, Mehmet Ziya Binler, Musa Şamil Yüksel, Ab-
dullah Gündoğdu, Füsun Kara, İbrahim Maraş, Nurten Kılıç, Nilgün 
Dağkesen, Aydın Usta, Neslihan Durak, Suat Vural, Mehmet Zeren, Mu-
rat Arabacı, Kemâl Özcan, Mağfiret Kemal Yunusoğlu, İbrahim Tellioğlu, 
Orhan Yazıcı, Salih Türker, Mehmet Tulum, Mehmet Tezcan, İlyas Top-
sakal, Ayşe Kayapınar, Seyit Tümtürk, İlyas Kamalov, Abdullah Bakır, 
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Ayşegül Erdem, İsmail Mangaltepe, Dinçer Koç, Rasim Ekşi, Arslan Te-
kin, Bilal Çelik, Serkan Acar, Adem Tutar, Hatice Palaz Erdemir, Ekrem 
Ayan, Cevdet Şanlı, Can Özgür, Anıl Yılmaz, Şevket Dönmez, Seyfi Baş-
kan, Yusuf Çetindağ, Mehmet Ali Çakmak, Ahmet Özdemir, Gürsoy Sol-
maz, Feridun Tekin, Ferhat Tamir, Haluk Kortel, Meryem Kırımlı, İbra-
him Kalkan, Seyfullah Yalın, Hülya Kasapoğlu Çengel, Mustafa Arslan, 
Melek Erdem, Ali Yiğit, Suzan Tokatlı, Göksel Öztürk, Emine Yılmaz, Fa-
tih Kirişçioğlu, Nevzat Özkan, Ömer Turan, Zerrin Balkaç, Kemal Özden, 
Ömer Osman Umar, Sinan Marufoğlu, Muhittin Çelik, Mehmet Aça, 
Mustafa Seymen, İsmail Görkem, Zahide Ay, Bilge Umar, Emin Kırkıl, 
Kürşat Yıldırım ve F. Aysel Dıngıl. 

Çıkardığı “Ahmet Yesevi Dergisi” ile gönüllerde taht kuran Erdoğan 
Aslıyüce ile fikir hayatımızın usta kalemleri Muhittin Nalbantoğlu, Aydil 
Erol ve Oğuz Çetinoğlu’nu kim unutabilir? 

Tıp hocası olmakla birlikte Türk Dünyası ile alâkalı bazı eserleri 
Türkçeye tercüme ederek yayınlayan Aykut Kazancıgil ve Ahad Andi-
can’ı, ayrıca Türk Dünyası’na yönelik yaptığı tercüme ve yayınlar ile dik-
katleri çeken Ahsen Batur’u ölümsüzler arasında zikredebiliriz. 

Türklük ve Türk Dünyası meselelerine hazırlıklı olanların başında 
yaptığı çalışmalar ile herkesin takdirini kazanan Prof. Dr. Turan Yazgan 
Hoca gelmektedir. 

Turan Yazgan Hoca, 1980 yılında birkaç arkadaşı ile beraber kurdu-
ğu “Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı” ile, Türk Dünyası’na yönelik dü-
şüncelerini gerçekleştirmek gayesiyle ilk adımı atmış ve bugüne kadar 
bunu başarıyla yürütmüştü. Sovyetlerin parçalanmasından sonra Türk 
Cumhuriyetleri’nin başta devlet başkanları olmak üzere, Türkiye’ye gelen 
bürokrat ve ilim adamlarını ilk karşılayan, onların bütün meseleleri ile 
yakından ilgilenen kişi olmuştu. Gelen bütün heyet ve diğer zevatın kar-
şılanması, konaklanması, yemesi-içmesi, gezdirilmesi, ihtiyaçlarının te-
mini, devlet idarecileri ile tanıştırılması ve uğurlanması gibi hususlarla 
Hoca, bizzat meşgul olmuştu. Ölümüne kadar şevk ile “üzerine vazife” 
kabul ettiği görevleri bıkmadan, usanmadan yerine getirme gayreti içeri-
sinde çırpınmıştı. 

Son 22-23 yıl içerisinde kardeş Türk ülkelerinden gelen dostlarımızın 
sayısı binlerin, on binlerin üzerindedir. Herkese sormak istiyorum, aca-
ba kaçımız gelen bu misafirlerle ilgilendik, kaçımız gelen bu misafirleri 
evimize götürüp misafir ettik, kaçımız bu misafirlerin konaklama ücreti-
ni ödedik, kaçımız bir günde havaalanına birkaç kez gidip misafirlerimizi 
karşıladık veya uğurladık, kaçımız ülkemize tahsile gelen gençleri evimi-
ze davet edip sıcak bir çorba içirdik, kaçımız bu gençlere üst-baş aldık, 
kaçımız bu gençlerin cebine harçlık koyduk, kaçımız bu gençlerin kitap 
ihtiyaçlarını giderdik. Bu soruları çoğaltmak mümkün. Bir değil, iki de-
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ğil, beş değil, on değil, 20-25 yıldır bütün bu hususların meşakkatini 
Turan Hoca çekmişti. Hem de ilk günkü heyecan ve şevk ile. 

Yazgan Hoca ayrıca Türk tarihi, dili, edebiyatı, san’atı, ekonomisi ve 
stratejisi hakkında da, Vakıf olarak, sayısız araştırmaya imzasını atmış-
tı. Meselâ aylık olarak neşredilen Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, iki 
ayda bir yayınlanan Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, yine aralıksız 
yurt içi ve dışında Türklere ait bütün ilmî çalışmaları 1979 yılından iti-
baren sürdürmektedir. 

Turan Yazgan bununla iktifa etmemiş Azerbaycan, Kazakistan, Tata-
ristan, Çuvaşistan ve Kırgızistan’da Türkiye Türkçesi ile eğitim gören 
10’dan fazla lise açmıştı. Meselâ 2005 yılında bu liselerde 28’i T.C. uy-
ruklu olmak üzere 264 yerli öğretmen görev yapmış, 2044 öğrenci eğitim 
görmüştür. 

Turan Yazgan Hoca, ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Tataristan, Kaza-
kistan ve Bulgaristan’da Fakülte ve Bölümler açmış ve buralarda 4500’-
den fazla öğrenci Türkiye Türkçesi ile eğitim görmüştür. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı okullarının geliştirilmesi, eğitim-öğ-
retim kalitesinin yükseltilmesi, bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırıl-
ması için gayret göstermiştir. Bununla beraber orta öğretim okulları ta-
mamen parasız eğitim yapmasının yanında, öğrencilerin giyecekleri, bes-
lenmeleri ve kırtasiye ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanmaktadır. 
Meselâ 2005 yılında zikredilen bu okullardan yalnızca birine, imkânları 
kıt olmasına rağmen 100 bilgisayar, 2 mikroskop, 2 projeksiyon aleti, 2 
video kamera, 2 dijital fotoğraf makinesi gönderilmiştir. Ayrıca okulların 
kütüphane ve Fen Bilgisi laboratuarları da Vakıf tarafından kurulmuş-
tur. 

Turan Yazgan Hoca, Saka Türklerinden Balkan Türklerine kadar 
Türk Dünyası’nın her noktasından Türk çocuklarının katılımı ile Türk 
Dünyası Çocuk Şölenlerini gerçekleştirmiş, 19.cusu vefatından sonra ya-
pılan Türk Dünyası Çocuk Şölenleri düzenlenmeye devam edecektir. 
Türk Dünyası’nın istikbalinde önemli rol oynayacağına inandığımız Türk 
çocuklarını dünyanın dört bir yanından gelen kardeşleriyle tanışma, 
dostluk köprüleri kurma ve birbirlerinin kültürünü tanıma imkânına sa-
hip oluyor ve ailelerinin de dâhil olduğu güzel dostluklar kuruyorlar. Yıl-
larca hafızalardan kazınmayacak dostluk, kardeşlik ve birlikteliğe zemin 
hazırlanmaktadır. 

Turan Yazgan Hoca ve Vakfı’nın bugüne kadar 400’ün üzerinde ilmî 
kitap neşrettiğini de hatırlatalım. Bazı kurumlar veya bazı şahıslar hazır-
lıksız olabilirler, hazırlıksız yakalanabilirler ama Turan Yazgan Hoca ço-
cukluğundan beri bedenen, fikren, ruhen Türk Dünyası’nın bütün mese-
lelerine gönülden hazır idi. 
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Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk Dünyası’na gönül verenlerin, 
hiç olmazsa isimlerini hatırlamak, emeğe saygının mükâfatı kabul edil-
melidir. 

Allah hepsinden razı olsun. 
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ULU BİLGEMİZ, AKSAKALIMIZ: TURAN YAZGAN 

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK* 

Turan Yazgan, Hakk’ın rahmetine kavuştuğunda geride nice görüşler, 
düşünceler, fikirler ve eserler bıraktı. İnsanlar güzel hasletleri ve eserleri 
ile anılırlar. Bu esenler sonradan sevap hazinesidir ve Cennetin anahta-
rıdır. Değerli hocamıza Allah’tan rahmetler diliyorum. Prof. Dr. Turan 
Yazgan bir bilim ve kültür adamı, eğitimci ve bir sosyal siyasetçi olarak, 
ömrünü milletine, gençliğe, gençliğin eğitimine ve gençliğin milli benliği-
nin gelişimine harcamıştır. Görüş, düşünce ve fikirleri ile daima yol gös-
termiş, ilham kaynağı olmuş, etrafındakileri cesaretlendirmiş ve ufukla-
rını açmıştır. Türk milletinin yücelmesi için çalışmıştır. 

Onun yazılarında, toplantı, konuşma ve konferanslarında çokça de-
ğindiği birkaç güzel söz onun Türklük uğrunda harcadığı ömrünün slo-
ganları haline gelmiştir. Bunlar; 

1. Tanrı Türk’ü Korusun. 
2. Dilde Fikirde İşte Birlik. 
3. Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum. 
4. Türkler, Türk coğrafyasında Allah’ın Türklere bahşettiği zenginlik-

leri; Türklerle birlikte, Türkler için kullandıklarında yeniden bir güneş 
gibi doğacaktır. 

5. Atatürk bir dahidir. Dahilik sonradan olunmaz. Dahi doğulur. 
sözleridir. Bu güzel sözleri, bu prensipleri son derece değerli örneklerle 
açıklıyor ve bizlere ilham kaynağı oluyordu. 

Yıllar önce Çanakkale Destanı ve Atatürk konulu konferansıma isim 
yakıştırılmaya çalışırken, “Çanakkale Destanı ve Dahileşen Atatürk” is-
mini kullanabilirim diye düşünüyordum. Hocam ne dersiniz dediğimde; 
“İnsan dahi doğar. Dahi olan insan sonradan dahileşmiş değildir. Atatürk 
de dahi doğmuştur. Sonradan dahileşmemiştir.” dedi. Bunun üzerine 
konferansımın adını “Dahi Mustafa Kemal’in Atatürk’leştiği Çanakkale 
                                                           
* Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı, Türkiye Olimpian Derneği Başkanı, Dünya Uyuşturucu 
İle Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Onursal Başkanı. 

83



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

Destanı” olarak değiştirdim. Bugün de konferansımı her tekrarımda, her 
hazırlanış ve sunuşumda değerli hocamızı rahmetle anıyorum. 

Bugüne kadar tarihimizi hep başkalarından öğrendik. Bir teselli sözü 
olarak, tarih yapmaktan tarihi yazamadık diyoruz. Halbuki biz tarihimizi 
de yazdık. Fakat Türk Milleti kısmen göçmen olarak yaşadıkları için (gö-
çebe değil), yazdıklarını bir yerlerde bıraktılar. Bıraktıkları yerler de Rus-
ya veya Çin’in egemenlik alanları içinde kaldı. Şimdiye kadar Ruslar ve-
ya Çinliler ne kadarını verdilerse, onunla yetindik. 

Halbuki Kazım Mirşan, Haluk Tarcan ve benzeri tarihe meraklı insan-
larımız yetiştikçe, geçmişteki tarih hazinelerimiz su yüzüne çıkmaya baş-
ladı. Onlar ÖNTÜRK yazısını yüzüne bakarak okumayı başardılar. Yeni-
sey’den İskandinavya’ya, Yemen’den İspanya’ya ve Amerika’da Aztek ve 
Maya medeniyetlerine uzanan bu çizginin tüm uzanımında bizlere Türk 
izlerini gösterdiler. 

Mamutların resimlerini mağaralara çizen ilk insanların atalarımız ol-
duğunu, yani Türk olduklarını, Çin’deki henüz gün yüzüne çıkmamış 
yüzlerce piramidin (ki bunlardan biri 300 metre yükseklikte ve beyaz pi-
ramit ismi taşımaktadır. Mısır’daki Keops’un yüksekliği 194 m.dir) Türk-
ler tarafından yapılmış olduğunu öğrendik. 

Uygur imparatorluğunun bildiğimizin dışında dünyanın yarısını kap-
layan ve 40.000 yıl öncelere uzanan tarifsiz bir medeniyete sahip olduk-
ları bilgilerine ulaştık. Bizlere bu hazineleri ulaştıran özellikle Kazım Mir-
şan’la bizleri birçok kez buluşturan Turan hocamızdır. İşte bu muhte-
şem medeniyet, bu medeniyetin eski ve yeni zenginlikleri, yer üstü ve yer 
altı hazineleri, daha doğrusu bugünkü enerji maddeleri Rus’un ve Çin’in 
elindedir. 

Bu zenginlikleri onlar işlemekte, Türklerin topraklarındaki hammad-
deleri çıkartıp veya Türklerin elinden alıp, işledikten sonra onlarca misli 
para karşılığı ihtiyacı olan ülkelere ve bu arada Türk’ün malını Türk’e 
satmaktadırlar. Bu durum Türkler için son derece vahimdir. Komünist 
emperyalistler yüzlerce yıldır Türk’ün pamuğunu, buğdayını, üzümünü, 
daha doğrusu ekmeğini ellerinden aldılar, yerine votka verdiler. Ameri-
kalı beyaz adamın Kızılderili’ye ateş suyu verdiği gibi. 

Onların beyinlerini uyuşturdular. Beyni halen çalışanları da deli diye 
zindanlara attılar. Bu vahim tabloyu rahmetli Turan Hocamız her zaman 
gözümüzün önüne koyar, rahatsızlığının iç acısını daima bizlere hissetti-
rirdi. “Ne zaman ki Türkler, Türk coğrafyasında Allah’ın Türklere bahşetti-
ği zenginlikleri, Türklerle birlikte, Türkler için kullandıklarında yeniden bir 
güneş gibi doğacaktır.” diyordu. 

“Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum.” Atatürk’ün bu veciz cüm-
lesi Hocamızın düzenlediği her törende en ön safta yerini alıyordu. Özel-
likle Hocamızın yıllardır düzenlediği Türk Dünyası Çocuk Şölenleri’nde 
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afiş oluyor, afişlerden gönüllere yazılıyor, o minicik dimağlara işleniyor 
ve bayrak oluyordu. Bayrak olarak 40 ayrı ülkeyi dolaşıyordu. Atatürk 
bu birliği görmüş ve inanmışsa, bunu gelecek nesillerimizin Atatürk’leri 
gerçekleştirecek demektir. 

Turan Yazgan, gelecek nesillerin Atatürk’lerinin yetişmesinde ve yetiş-
tirilmesinde en büyük önderdi. 

 

İsmail Gaspıralı (1851-1914), bir Kırım Türk’ü olarak, en büyük açıla-
rı yaşamıştı. Milletinin hayvanlar gibi vagonlara veya gemilere doldurula-
rak, o yemyeşil Cennet gibi öz vatan toprağından, Kırım’dan koparılarak, 
uzaklaştırıldıklarını, Cehennem hayatına mahkum edildiklerini, çoğu-
nun yollarda öldüğünü, diri diri yakılarak en kutsal değerlerinin ellerin-
den alındığını gördü ve yaşadı. Fakat ömrü boyunca “Dilde Fikirde İşte 
Birlik” prensibinden vazgeçmedi.  

Bunu o günün şartlarında tüm dünya Türklerine ezberletti. Çünkü 
Türk, dilini kaybetmezse, Türk olduğunu unutmaz, Türklük gelenek, gö-
renek ve ananelerinden ödün vermez, aynı fikre sahip olarak, birlik ve 
beraberlik içinde işlerini yaparlarsa, Türk Birliği kendiliğinden oluşacak-
tır. 

Gaspıralı’nın Tercüman Gazetesi Kafkasya, Kazan, Sibirya, Türkistan, 
Çin, hatta İran ve Mısır’da satıldı. Sadece Rusya Türklerinin değil, bütün 
Müslümanların meseleleriyle yakında ilgilendi. Bu aynı zamanda Dilde 
birlik fikrinin hayata geçmesi anlamına geliyordu. 

İsmail Gaspıralı ezilen, eziyet gören Türk ve Müslümanlara “Sönmüş 
kalpleri ne ile yandırmalı? Basireti kesmiş perdeleri ne ile kötermeli (kal-
dırmalı)? Gaflet sahrasında serilip kalmış koca bir milleti ne ile ayağa tur-
guzmalı (kaldırmalı)?” diyerek onlara ruh vermeye çalışmıştır. 

Turan Yazgan hocamızın yolu ile Gaspıralı’nın yolu arasında hiç fark 
yoktu. 

İsmail Bey Gaspıralı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Turan Yazgan, 
“Türk Birliği” konusunda daima aynı düşünce ve yolu kullandılar. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyanın her ülkesinden insanlar ya-
şamaktadır ve çok renkli bir devlettir. Buna insanların rengi de dâhildir. 
Amerika’da İngilizce’ye yakın İspanyolca konuşulur. İngiliz kadar İspan-
yol yaşar. Anaokulundan lise son sınıfına kadar tüm okullarda her gün 
sınıflar şu dua veya and ile açılır. “Amerika Birleşik Devletleri’nin bayra-
ğına ve o bayrağın simgelediği Cumhuriyete bağlılık ve herkes için özgür-
lük ve adaletle, Tanrı’nın gözetiminde, bölünmez tek millet için and içiyo-
rum.” 

Amerikan’laşan 72,5 milletin her günkü andı budur. Amerikalı, birli-
ğim bozulur düşüncesi ile başka dile müsaade etmemekte ve Amerika’da 
Amerikan milletinden başka millet tanımamaktadır. Bu durumdan da o 
72,5 milletten gelen hiçbir Amerikalı rahatsız olmamaktadır. 

Turan Yazgan Hocamız her yazısının altını imza olarak “Tanrı Türk’ü 
Korusun” motifleriyle süslüyordu. Bu cümle bir Türk için iftihar vesilesi-
dir. Ulu önder Atatürk, “Ne Mutlu Türküm Diyene” derken aynı düşün-
ceyle hareket etmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 

86



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

BİR BİLİM ADAMI VE AKADEMİSYEN OLARAK 
HOCAM PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Prof. Dr. Yusuf ALPER 

Bir akademisyen olarak, birçok meslektaşım için olduğunu tahmin 
ettiğim gibi, “yeni bir yazıya başlamak” zordur. Bu yazı, özellikle çok de-
ğer verdiğiniz, meslek hayatınızın gelişme çizgisinde önemli bir yere sa-
hip olan bir kişi ile ilgili ise bu zorluk bir kat daha artar. Çünkü, birçok 
şey düşünürsünüz, sizi heyecanlandıran yüzlerce hatıranız vardır, mes-
lek hayatınıza yön veren sözleri vardır, ilkeleri vardır. Yazarken bunların 
hepsinden bahsetmek, hiçbirini atlamak istemezsiniz. Yine yazarken bir 
yandan hatıraların siz de yarattığı heyecanı ve etkiyi okuyan kişilerde de 
yaratmasını, sizin düşünce ve duygularınıza ortak olmalarını arzu eder-
ken, diğer yandan da bu duyguların size özel kalmasını istersiniz. Ho-
cam Prof. Dr. Turan Yazgan için yazmak ve konuşmak söz konusu oldu-
ğu zaman yaşadığım güçlük tam da bu kastetmeye çalıştığım durumdur. 

Hocam Prof. Dr. Turan Yazgan, 1980’li yılların başından itibaren ku-
rucusu olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Dünyası’na yö-
nelik hizmetleri ile bilinir. Vefat ettiği zaman da Hocam ile ilgili olarak çı-
kan haberler ve yapılan değerlendirmeler de çoğunlukla bu yönü ile ilgili 
olmuş, “Türk Dünyası Büyüğü ve Alperen’i” olarak anılmıştır. Hocam için 
yapılan bu değerlendirmeler çok doğru olmakla birlikte kanaatimce ye-
tersiz ve bir ayağı eksik kalan değerlendirmelerdir. Çünkü, Turan Yaz-
gan’ın bir bilim adamı ve akademisyen olarak sahip olduğu özellikler çok 
zaman ihmal edilmekte, taşıdığı Prof. Dr. ünvanının gerisinde yatan bi-
lim adamı ve akademisyen özellikleri gölgede kalmaktadır. Bu yazıda Ho-
camın bir bilim adamı ve akademisyen olarak gözlemleyebildiğim özellik-
lerini dile getirmeye, eksik kaldığına inandığım bir yönüne dikkat çekme-
ye çalışacağım. 
                                                           
 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
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Türk Toplumuna Uygun Modeller ve Çözümler Geliştirmek 

Türkiye’de bilim adamlarına yönelik sıklıkla yapılan eleştirilerin ba-
şında “nakilci ve taklitçi olma” iddiaları yer alır. Aslında çok haksız bir 
eleştiri de değildir. Sebepleri ve boyutları ayrı bir tartışmanın konusu-
dur. Turan Yazgan kesinlikle bu eleştirinin dışındadır. Özüne uygun bir 
Türk milliyetçisi olarak, akademisyen olarak çalıştığı sosyal politika ve 
sosyal güvenlik konularını Türk toplumunun sorunlarını çözecek şekilde 
özgünleştirmeye çalışmıştır. 1969 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı için 
hazırlamış olduğu “Türk Sosyal Güvenlik Sistemi” çalışması ile 1977 yı-
lında yayınlamış olduğu “Görüşler” yayınlarında bu özgünlüğü görmek 
mümkündür. Turan Hocam, sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarında, “İkti-
sadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik” konulu çalışmasını tercüme ede-
rek Türkçeye kazandırdığı J. H. Richardson’un fikirlerinden ve yaklaşı-
mından büyük ölçüde yararlanmış olmakla birlikte sosyal güvenlik siste-
minin evrensel özelliklerini inkâr etmeden Türk toplumunun yapısına 
uygun bir sosyal güvenlik modeli oluşturmaya çalışmış, ilkelerini belirle-
miştir. Sistem içinde tarafların rollerini Türk toplumsal yapısına uygun 
olarak belirlemiştir. Turan Yazgan’a göre Türk sosyal güvenlik sistemi te-
mel kurumsal yapısı ve işleyişi aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

Çalışmayı ve prim ödemeyi esas alan sosyal sigortalar üzerine kurul-
muş bir sosyal güvenlik sistemi olacak, ancak aktüeryal çalışma ilkele-
rinden taviz vermeksizin işletilecek sosyal sigortaların kapsam bakımın-
dan bıraktığı boşluklar vergi ile finanse edilen kamu sosyal güvenlik har-
camaları ile tamamlanacaktır. Sosyal sigortalar ve kamu harcamaları ile 
oluşturulan sosyal güvenlik sistemi toplumu oluşturan herkese ve ailele-
rine “yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır seviyede ve on-
ları başkasına muhtaç etmeyecek şekilde asgari bir sosyal güvenceye ka-
vuşturacaktır.” Hocamın ifadesi ile “kimseyi namerde muhtaç etmeyecek” 
bir koruma garantisi sağlanacaktır. Bunu sağlayacak bir sistemi kur-
mak, işletmek ve garantörü olmak sosyal devletin asli ve vazgeçilmez gö-
revlerinden biridir. Turan Yazgan’a göre hiçbir sosyal güvenlik sistemi ki-
şileri çalışmaktan alıkoymamalı, tasarrufu unutturmamalı, tembelliği ve 
asalaklığı özendirmemelidir. Bu sebeple özellikle sosyal sigortaların işle-
yişinde yukarıdaki mahsurları doğuran mekanizmalara ve işleyiş özellik-
lerine yer verilmemelidir. Eşitliğe önem veren, ancak adaleti daha öne çı-
karan bir yaklaşımı vardır. Eğer insanlar, yukarıda sayılan asgari koru-
ma garantisini yeterli görmezler ise daha yüksek bir garanti ve koruma 
için tamamlayıcı (ilave, ek) sosyal güvenlik tedbirlerine başvurabilmeliler 
ve bunlar geliştirilmelidir. 

Sosyal güvenliğin evrensel özelliklerini gözardı etmeksizin Türk toplu-
muna uygun bir model ve işleyiş oluşturmayı amaçlamış, değerlendirme-
lerini bu şekilde yapmıştır. Sosyal güvenliği, İnsan Hakları Evrensel Be-
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yannamesi’nde olduğu gibi, temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olarak 
tanımlarken, bu hakkın gereklerini yerine getirme görevini sosyal devlete 
yüklemiş, ancak bu sistemin çalışmamayı, tembelliği teşvik etmemesini, 
tasarrufu unutturmamasını amaçlamıştır. Turan Yazgan’a göre sosyal 
güvenlik sistemleri, tasarrufu unutturmamak için gelir kayıplarını “telafi 
edecek”, çalışmadan alıkoymamak için de çalışma gücü kayıplarını “taz-
min” edecektir. Hastalanan, iş göremez olan kişilere sürekli ve karşılıksız 
gelir verme değil, onları bir an önce ve en kısa zamanda çalışma hayatı-
na geri döndürmeyi amaçlayan bir sosyal güvenlik sistemi olmalıdır. 

Turan Yazgan, Türk toplumunun belirgin özelliklerinden biri olan 
sosyal yardımlaşma geleneği ve bu geleneğin oluşturduğu müesseselere 
sosyal güvenlik sistemi içinde özel bir yer vermiştir. Çalışmalarında bir 
sosyal politika ve sosyal güvenlik müessesesi olarak vakıfları öne çıkar-
mış, fonksiyonlarının artırılmasını savunmuştur. Dini sosyal yardımlar 
ve özellikle de Zekât’ın sosyal güvenlik fonksiyonunu öne çıkaran yo-
rumlar yapmıştır. Dini sosyal yardımların kurumsallaşması ve tamamla-
yıcı sosyal güvenlik kurumları içinde önem kazanmasını istemiştir. Kısa-
cası, Türk’e ve Türk toplumunun özelliklerine uygun bir sosyal güvenlik 
modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Akılcı ve Gerçekçi Çözümler Üretmek 

Turan Yazgan bir idealisttir. Bu özelliği dolayısıyla, bütün ömrünü Türk 
Dünyası’na ve Türk insanına “vakfetmiştir”. Hocamın Türkiye, Türk Dün-
yası ve Türk insanı ile ilgili herkesin bildiği idealleri, hayalleri ve beklentile-
ri vardır. Ancak, bir bilim adamı olarak sosyal politika ve sosyal güvenlikle 
ilgili çalışmalarında ilmi ilkelerden taviz vermemiş, hayalci, gerçekçi olma-
yan görüşler dile getirmemiştir. Sosyal politika ve özellikle sosyal güvenlikle 
ilgili çalışmalarını güçlü bir iktisat, hukuk ve sosyoloji temeline oturtmuş-
tur. Ayakları yere değmeyen, iktisadi gerçeklerden ve büyüklüklerden uzak 
bir sosyal politika ve sosyal güvenlik modeli oluşturmamıştır. “Sosyal Si-
gorta” kitabında iktisat, istatistik ve matematik disiplinlerini yoğun olarak 
kullanmıştır. Sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarını “İktisatçılar İçin Sosyal 
Güvenlik” kitabında toplaması, kurumsal yapıyı değil iktisadi ve sosyal işle-
yişi esas alan bir sosyal güvenlik çalışması yapması tesadüfî değildir. Do-
çentlik çalışması “sosyal güvenliğin yeniden gelir dağılımına etkileri” üzerine 
olmuş, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi ve sermaye birikimine etkilerini 
bana, emek arzı ve istihdama etkilerini de bir başka akademisyene tez ko-
nusu olarak vermiştir. İktisadi verilerden uzak, onlarla bağlantısı olmayan, 
talep yönlü bir sosyal güvenlik sistemi düşünmemiştir. Benzer şekilde, ge-
leneksel müesseselerden hem vakıf müessesesini, hem de dini sosyal yar-
dımları iktisadi ve sosyal fonksiyonlarını öne çıkararak incelemiştir. Benim 
de kaba, ilkyazım notlarını gördüğüm, ancak Hocamın bir türlü kitap hali-
ne getiremediği, ücret, istihdam, işsizlik konularını ağırlıklı olarak ele aldığı 
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sosyal politika çalışmasında bütün çözüm önerileri iktisat temelli olmuş-
tur. Hocamın çok dile getirilmeyen, ancak bir kez daha vurgulama ihtiyacı 
hissettiğim temel vurgularından biri, “emeğin bu kadar bol olduğu bir ülke-
de pahalılaştırılması, sermayenin ise bu kadar kıt olduğu ülkede ucuzlaştırıl-
masını” bir kaynak israfı olarak görmüştür. Sermayenin bu kadar kıt oldu-
ğu bir ülkede sabit yatırımların günde 8 saat, haftada 5 gün gibi kapasite-
lerinin altında kullanılması, gelişmekte olan bir ülke için ciddi bir sermaye 
(kaynak) israfıdır. Aynı şekilde emeği pahalılaştıran (vergi, prim, sosyal yü-
kümlülükler vb.) her uygulama da yine emeği bol Türkiye’de insanları işsiz 
bırakan bir kaynak israfıdır. Bu görüş ve yaklaşımlar, ekonomi ilminin te-
mel doğrularını ve evrenselliğini gözardı etmeden Türkiye için Türkiye’nin 
şartlarına uygun görüşlerden yalnızca bir kaçıdır. 

Sabırla Dinlemek, Soru Sordurmak, Söyleyene ve Söylenenlere  
Değer Vermek 

Çalışma konumun sosyal güvenlik olarak belirlenmesinden sonra Tu-
ran Hocamla üniversitemizdeki, kendi doktora derslerimizin dışında Ho-
camın Bursa Üniversitesi’nde verdiği lisans derslerini dinlemek için bir-
likte derse girmeye başladım. Bu lisans dersleri sırasında, ancak kendi-
sinden ders alanların bildiği bir özelliği hemen ve çok dikkatimi çekti. 
Turan Hocanın, lisans derslerinde yaklaşık yarım saat kadar süren giriş 
ve temel bilgileri içeren bir giriş konuşması yaptıktan sonra lisans öğren-
cilerini adeta zorlayarak önce soru sormaya teşvik ettiğini, bazen, bu ka-
darı da fazla denecek kadar süren öğrenci görüşlerini dikkatle dinlediği-
ni, öğrencinin sözünü hiç kesmediğini, eğer bir müdahalesi varsa bunu 
da öğrencinin söyleyeceği her şeyi söylemeye teşvik etmek için olduğunu 
gözledim. Öğrencilerin artık söyleyecek bir şeyi kalmayınca Hocamın ön-
ce sorulara cevap, sonra konuyu toparlayan konuşma ve değerlendirme-
leri yaptığına şahit oldum. Ezberci eğitim eleştirilerinin giderek arttığı bir 
dönemde, sabırla dinlemek, söyleyene ve söylenenlere değer vermek bir 
akademisyen olarak Turan Hocamdan örnek almaya çalıştığım, ancak 
özellikle artan öğrenci kontenjanları dolayısıyla layıkıyla yerine getireme-
diğime inandığım bir özellik olarak içimde bir ukde olarak kalmaya de-
vam etmektedir. Bugün birçok öğretim üyesinin, “tamam, anladım” diye-
rek öğrencinin sözünü tamamlamasına fırsat vermeden kendi anlatmak 
istediklerine devam ettiklerini göz önüne alınca Hocamın “dinlemek, soru 
sordurmak ve sorana değer vermek”, yaklaşımı ezberci-önceden planlan-
mış öğretim yaklaşımının aksine yeniden üniversitelerde hâkim olması 
gereken eğitim-öğretim yaklaşımı olmalıdır. 

Akademik Görevlerini Eksiksiz ve Zamanında Yapmak 

Zaten olması gereken olarak düşünülebilir ancak doktora dersi aldı-
ğım 2 yıl süresince Hocamın derslerini aksattığını, gelmediğini ve süre-
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sinden önce bıraktığını görmedim. Gerek İstanbul Üniversitesi gerekse 
Vakfa ziyaret için gittiğim zamanlarda özellikle lisans derslerini aksat-
madığını, diğer bütün faaliyetlerini bir yana bırakarak derse gittiğine şa-
hit oldum. Benim olduğum bir ortamda, “bugün gelemeyeceğim veya fi-
lanca derse girsin” şeklinde bir erteleme veya görev aktarımı yaptığına 
şahit olmadım. Fazla ders almadığını ancak aldığı zaman uzun yorumlar 
gerektiren çok sayfalı sınav kâğıtlarını kendisinin okumaya özen göster-
diğini, itiraz için gelen öğrencilere sabırla uzun açıklamalar yaptığına şa-
hit oldum. 

Akademisyene Destek Vermek ve Güvenmek 

Turan Hocamın, zaman zaman acaba yalnızca benim için mi geçerli 
diye düşündüğüm, ancak kendisi ile çalışan diğer meslektaşlarıma da 
benzer şekilde davrandığına inandığım bir diğer özelliği de öğrencilerine 
olan güvenidir. İster bir yüksek lisans veya doktora tez çalışması olsun, 
ister bir makale isterse bir panel, kongre veya sempozyumda sunum ya-
pılacak olsun, Turan Hocam görev verdiği kişiye büyük bir inisiyatif ala-
nı ve imkânı tanır, kişinin işini layıkıyla yapabilmesi için verilmesi gere-
ken bütün desteği sağlardı. Bu destek, görüşülmesi gereken kişi ve ma-
kamlardan izin veya randevu alınmasından, materyal desteği, basım ve 
yayın desteği ile yurt dışına seyahat dâhil olmak üzere ulaşım ve barın-
ma desteğine kadar çok geniş ve Hocamın sahip olduğu imkânları da 
zorlayacak şekilde yüksek olmuştur. Eğer destek verilmesi gereken kişi 
özellikle bir akademisyense, yani söz konusu olan bir tür insana yatırım-
sa “zarar etme pahasına” her türlü desteği verirdi.  Nitekim, Turan Yaz-
gan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın imkânlarını adeta seferber 
ederek, Vakfın Türk Dünyası’na yönelik yayınları yanında çok sayıda 
akademisyenin piyasa endişesi ile bastıramadığı kitap ve çalışmalarını 
yayınlatma imkânı vermiştir. Bu yayınlar, birçok akademisyenin akade-
mik ünvan ve kadro sahibi olmasında yardımcı olmuştur. Vakıf yayınları 
dikkatle incelendiği zaman sosyal politikadan işletmeye, hukuktan ikti-
sada kadar çok değişik alanlarda yapılan bu yayınlar ile ciddi bir litera-
tür oluşmuştur. 

Turan Hocam, 2000’li yılların ortalarına kadar, Vakfa bağlı KUTYAY 
bünyesinde, özellikle çalışma hayatı ile ilgili, işçi ve işveren sendikaları-
nın katılımı ile gerçekleşen uzun soluklu seminer ve sempozyumlar dü-
zenlemiştir. Bu seminer ve sempozyumlar, birçok akademisyene akade-
mik çalışmalarını ilk elden ilgili taraflara sunma imkânı verirken, çalış-
ma hayatı ile ilgili mevzuatın oluşturulması ve olgunlaşmasına yönelik 
çok yönlü ve zengin tartışmaların yapıldığı, sosyal politika alanında çalı-
şan akademisyenlerin Çalışma Bakanlığı ve Sendikalar başta olmak üze-
re çalışma hayatının tarafları ile yüzyüze buluştuğu “platform” olarak 
fonksiyon görmüştür. Çok sayıda genç akademisyen bu platformda ken-
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dini ve çalışmalarını duyurma ifade etme imkânı bulmuştur. Gerçekte 
büyük zahmet ve mesai harcanmasını gerektiren bu seminer ve sempoz-
yumların kendisi kadar, sonradan tebliğlerinin yayımlandığı kitaplar da 
akademisyenler için ciddi bir yayın imkanı ve literatür oluşturmuştur. 

Devlet Görevine Öncelik Vermek 

Turan Hocamın çok farklı bir devlet ve devlet görevi anlayışı vardı. 
Birçok kimse, bu anlayışın ne derecede anlamlı olduğunu tartışmalı bu-
labilir. Turan Yazgan Hoca “ideolojik bir devletçi” değildi ancak çok farklı 
bir Devlet anlayışı ve Devlet görevi yaklaşımı vardı. Bizzat şahit olduğum 
birçok durumda, “Hocam siz de mi buradasınız” diye sorduğumuz anlar-
da, “Devlet çağırdı, geldik” ifadesini kendisinden çok sık duyduk. Devlet 
insanlar için vardı, hizmet için vardı. Ancak, insanların da can ve mal 
güvenliklerinin sağlandığı, yarın endişesinin olmadığı bir hayat imkânı-
na sahip olmaları ve insanca olarak yaşayabildikleri bir ortamın varlığı 
da ancak güçlü ve adil bir devlet ile mümkündü. 

Bu sebeple, devlet görevi zaman ve mekândan bağımsız olarak yerine 
getirilmesi gereken, ertelenmeyecek, ötelenmeyecek bir görevdi. Turan 
Yazgan için bu anlamda devlet görevi; bilim adamı olarak varsa bildiği, 
doğru olduğuna inandığı görüş ve önerilerini dile getirme imkânı sağla-
yan bir akademik çalışma alanıydı. Hiçbir karşılık gözetmeden yaptığı bu 
görev, bilim adamı için vermekle yükümlü olduğu “bilgisinin zekâtı” idi. 

Türkçeye Önem Vermek 

Hocam Turan Yazgan, yabancı dil bilen, akademik çalışmalarında bu-
nu kullanan, bilim adamının dil bilmesinin önemine inanan ancak Türki-
ye’de akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında kesinlikle Türkçe kullan-
maları gerektiğini inanan bir bilim adamıdır. Hocam Türkçenin sosyal bi-
limler için bilim dili olma zenginliğine sahip olduğuna inanır, bilim adamı-
nın özellikle sosyal bilimlerde görüş ve önerilerini en uygun şekilde kendi 
anadili ile geliştireceğine belirtirdi. Kendisi için çıkarılan armağan kitapta,  
değişik konularla ilgili olarak görüşlerini almak için yaptığım mülakatta 
“Türkiye’de yabancı dille eğitim” konusunu sorduğum zaman çok dertli ol-
duğunu hemen fark etmemek mümkün değildi. Öncelikle Türkçenin gün-
lük hayatta kullanımı ile ilgili olarak ticari hayatta artan yabancı dil hatta 
yabancı dil taklitli işyeri isimleri ile ilgili ciddi eleştirileri vardır. Devletin 
bu isimlere izin vermesine bir anlam veremezdi. Eğitimde ise yabancı dilin 
önemine kesinlikle inanan, dili kullanma durumunda olan herkesin ya-
bancı dil bilmesinin gereğine inanan, ancak özellikle orta öğretimde dil öğ-
retmek için “yabancı dille eğitimi” çok yanlış bulan bir Türkçe mücadeleci-
siydi. Benzer şekilde yabancı dille eğitim veren üniversitelerin de yanlış 
yaptıklarını dile getirirdi. Hocama göre en etkin şekilde dil eğitimi verilme-
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li, ancak ne orta öğretim ne de yüksek öğretim yabancı dille verilmemeliy-
di. Hocam için en büyük endişe kaynağı, 

“Ailelerin çocuklarını daha iyi yetişeceği düşüncesi ile anaokulların-

dan itibaren dil öğreneceklerine inandıkları eğitim kurumlarına gön-

dermeleri ve hatta yine çocuk için doğru olduğu düşüncesi ile evde 

Türkçe konuşmayı kısıtlamalarıdır.”  

Bu yaklaşım, Türkiye’de insanların dil bilme seviyesini artırmamış 
ancak Türkçeye yabancılaşmayı hızlandırmıştır. Son dönemlerde, yüzyü-
ze görüşme ve görüşlerini alma imkânım olmadı ancak eğer olsaydı, üni-
versitelerde akademik kariyere atanmak için getirilen kriterlerde “Türki-
ye’de Türkler için yapılan ancak yabancı dille yayınlanan” çalışmaların 
ne kadar yanlış olduğunu, konuşanın ve dinleyenlerin tamamının Türk 
olduğu bir ortamda bildirilerin yabancı dilde sunulmasının yanlıştan öte 
nasıl bir “garabet” olduğunu mutlaka vurgulardı. 

Son Sözler Olarak 

Yukarıda, kişisel tespit ve gözlemlerime dayalı tespitlerden sonra sık-
lıkla aklıma gelen bir sorunun cevabını da kendimce bulmaya çalışırım. 
Eğer Turan Hoca, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı kurmasa ve 1980’li 
yıllardan itibaren mesaisinin neredeyse tamamını Vakıf faaliyetleri için 
kullanmayıp sadece akademisyen olarak değerlendirseydi ne olurdu?  
Kişisel düşüncem, Türkiye’de sosyal güvenlik anlayışı çok daha başka 
bir noktada ve Türk sosyal güvenlik sistemi de kesinlikle daha iyi bir 
yerde olurdu. Çok daha zengin bir sosyal güvenlik literatürü olurdu. 
Üniversitelerde daha fazla sosyal güvenlik dersi ve sosyal güvenlik çalı-
şan daha çok akademisyen olurdu. 
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HOCAM TURAN YAZGAN 

Prof. Dr. Recep SEYMEN 

Turan Yazgan’ın öğrencisi ve asistanlığını yapmış olmaktan dolayı 
kendimi çok ayrıcalıklı hisseder ve kendimle gurur duyarım. Sizlere, Tu-
ran Hocamızın bildiğim ve örnek aldığım dört özelliğinden bahsetmek is-
terim: Bilim adamı Turan Yazgan, fikir adamı Turan Yazgan, aksiyon 
adamı Turan Yazgan, Allah adamı Turan Yazgan. 

Sosyal ve ekonomik temellerini ortaya koyarak sosyal güvenliği bir di-
siplin haline getirdi. “İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik” kitabı sosyal gü-
venlik hocalarının hala başucu kitabıdır. Öyle olmaya da devam edecek-
tir. Sosyal sigortaların; matematiksel kurumlar olduğunu, aktüeryal 
dengeye dayandığını ondan öğrendik. “Sosyal Sigortalar” kitabı halen 
alanında tektir. Uzun yıllar refah iktisadına dayalı olarak geliştirilmeye 
çalışılan sosyal siyaset disiplinine toplumsal huzur boyutunu getirerek, 
sıkıştığı dar alandan kurtarmış, liberal iktisadın mutlak hâkimiyetinden 
sonra da sosyal siyaset disiplininin devam edebilmesini sağlamıştır. 

Hocamızın fikir ve aksiyon yönünü, daha çok Türkçülük ve Türk 
Dünyası kavramları ekseninde anlayabiliriz. Fikri planda; Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren Ziya Gökalp’te net bir şekilde gördüğümüz Türki-
ye coğrafyasındaki Türkçülük düşüncesini, Türklerin yaşadığı her yerde 
Türkçülüğe taşımıştır. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandık-
tan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkelerle olan ilişkilerini Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Turan Yazgan kanalıyla kurabilmiştir. Kıt 
imkânlara rağmen, Türk Cumhuriyetleri’nde lise ve üniversite düzeyinde 
birçok eğitim kurumu açmıştır. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri yanında, 
dünyanın diğer yerlerindeki Türklere de ulaşmış, Türkiye’yi onların kıb-
lesi haline getirmiştir. Her yıl düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şöleni, 
dünyanın her yerinde bulunan Türk çocuklarının birbirlerini tanıdığı, 
birbirlerinin farkına vardığı yegâne platformdur. 

Turan Yazgan’ın kendi adına parayla hiçbir ilişkisi olmamıştır. Turan 
Yazgan’ın maaşı, Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nın sürekli ve en sağlam 
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gelir kaynağıydı. Emekli kartı dahi vakfın muhasebesinde durur, ihtiyaç 
halinde Vakıf için kullanılırdı. Hocamızın vefatına kadar, herhangi bir ih-
tiyacı nedeniyle Vakfa gidip, eli boş dönen birinin olduğunu zannetmiyo-
rum. İnsanları gördüğü anda kişiliğini yakalar, ama yargılamazdı. İnsan-
ları olduğu gibi kabul ederdi. 

1986 yılında burslu olarak Amerika’ya gittiğim andan itibaren karşı-
laştığım her problem de, Hocam yanımdaydı. Hocamdan öğrendiğim ve 
her zaman gurur duyduğum davranış biçimi “dik duruş”tu. 

Vefatını öğrendiğimde, kendimi büyük bir boşlukta buldum. Eşimi de 
yanıma alarak definden önce gasilhane de kendisiyle vedalaştım. Yüzün-
de nurani bir ifade vardı. Kendimi çok rahatlamış hissettim. Gözü arka-
da kalmamıştı. Hayattayken, fani dünyada yapmak istediği her şeyi ger-
çekleştirdiğini söylerdi. 

Mekânın cennet olsun Ulu Türk Büyüğü ve Türk Dünyası’nın yiğidi… 
Ve benim merhamet küpüm. Seni yaşadığım müddetçe, gittiğim her yere 
götüreceğim. 
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SEVDÂMIN SEMBOLÜ 
TURAN YAZGAN AĞABEYİM 

Yrd. Doç. Dr. Emin SEZER* 

1972 yılında Sultanahmet’teki “Hergün Gazetesi”nde “gençlik öfkesiy-
le çok sert ancak çok kibar ve saygılı”1 bir ikazıma tanıklık eden bu in-
san, gazetenin Sultanahmet’e tek çıkışı olan sokağın başını arabasıyla 
tutmuş, yaya olarak gazeteden çıkıp yürüyen bana, arabanın yanından 
geçerken “-Hey cesur çocuk, gel buraya…!” içeride “gençlik öfkesiyle çok 
sert, ancak çok kibar ve saygılı”, “…o ithamlarının teferruatını bana bir bir 
anlat...” buyurdular. 

Kim ile tartıştığımı sorarak kendisi cevapladı: “-Gazetenin sahibiydi o 
kişi.” Korkmadım ancak oldukça tedirgin oldum. Çünkü birçok arkada-
şım olan isimleri bir dahaki ziyaret sıkıntısı beni sarsmıştı. 

Çapa Kan Merkezi’ne kadar gittik ve bir kahvehanede ağırlandım ve 
ayrıldık. Doç. Dr. Turan Yazgan idi bu zarif bir tavırla yaklaşan, müşfik 
ve mücadeleci tavrıyla tanıdıkça hayran olduğum eşsiz insan. 

15 Aralık 1976’dan sonra Ahmed Aydın Bolak Beyefendi ile Turan Ho-
ca arasında ülkem ve milletim adına birçok konuları ve teşebbüsleri du-
yup dinledim. İkisine de Rahmet ola, onlara aşkla şevkle hizmet ettim. 
Asla hiçbir yerde bilgi malumatfuruşluğu yapmadım ve dahi yapmayaca-
ğım. 

Kardeşlerin en hası Saadet Pınar Yıldırım telefon ederek gönül okya-
nusumda coşkun dalgalanmalara sebep oldu. Hele sarf ettiği cümle ise 
vefanın, kadir ve kıymet bilmenin zirvesinde bir tavır idi. Diğer bir ifade 
ile söylersem, dikkat ve itinası ise ancak onun gibi sadakat ve ahde vefa-
nın bir semt olmadığının şuurlu mümtaz ve nadir bir temsilcisiydi bilgi 
verirken. 

“-Emin Ağabey, derginin Ekim sayısını Turan Hocama tahsis ettik. Bu-
nu haber vereyim istedim. 30 Ağustos’a kadar zamanınız var. Bu sayıda 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi. 
1 Rahmetli ağabeyimin tebit ve bize ilk hitap ifadesidir. 
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bir satırla bile olsa senin isminin yer almasını can u gönülden istiyorum.” 
dedi ve kapattı. 

Kapattım telefonu ne kadar gözyaşım aktı bilmiyorum. Turan Ağabe-
yim, ben ve Saadet Pınar… Her şey sana helâl olsun can kardeşim… Tu-
ran Yazgan Hocama tereddütsüz muti bir evlat olarak hizmet ettin. 
Onun salınım alanındaki bütün kişi ve bilgilere sahipsin. Bu konuda sen 
bir sır küpüsün ben ise Ahmed Aydın Bolak’ın kesin tavsiyesi sebebiyle 
asla konuşup yazmayacağım. O tavsiye 27 Temmuz 2006’da ki, ölümün-
den sekiz ay kadar önce Teşvikiye’de Sevgili Mürsel Albayrak ile yaptığı-
mız son ziyarette söylenmişti. 

“-Rahmetli babam sırları aktarmayın sevdiklerinize ve yakın çevrenize 
zarar verirsiniz derdi. Onun için hatıralarını hazırla senden sonraki nesle bı-
rak. Ayrıca bunları sakın evinde de tutma...” demişti. Haklıydı rahmetli… 
Ben de babam gibi sevdiğim için sormuştum ve nasihatine de uydum. 

Şair Bâki ne güzel terennüm etmiş: 

“Seni Yusuf’la güzellikte sorarlarsa bana 
             Yusuf’u görmedim ammâ seni rânâ bilirim.” 

“Taht, baht ile kaimdir. Baht olmayınca taht ayak bağı, tac baş belâsı 
olur.” ibaresi Sultan İbrahim’i anlatan “Haller ve İclaslar”ın 35. sayfasında. 

Turan Ağabeyim de bu kapsamda. Bu hususta tek bir yanlış adım at-
tırmasın bana Rabbim. İki sevdiğim ve birisine hayranlık duyarak hizmet 
ettim. Diğeri hizmetlerine hayran olduğum. İkisi de Rabbime döndüler. 
Onlar benim büyüklerim. Çok şeyleri ilk defa onlarda gördüm ve öğren-
dim. Hele bir özellikleri ki, hiç sarsılmayan ve de sonlanmayan güç: 
İmanları… İman ve inancı besleyen gücün kaynağı Kur’an-ı Kerim’den: 

“Geçici servetlerini Allah rızasını elde etmek ve kişiliklerini güçlendir-
mek için harcayanların durumu da verimli bir bahçe gibidir: bir sağanak 
yağar, bu sâyede ürünü iki kat biter. Tut ki, sağanak yağmadı, çiselese 
dâhi yeter. Neticede Allah yaptığınız her şeyi görür.”2 

“Bu tür biri başkaları için “Cennet”tir. Cennetini yüreğinde taşıyan bu 
kişi, elde ettiği her değerin hakkını verir. Ve onu kat kat üretir. Toprağı çok 
verimli bir bahçe gibi, aldığı yağmura ürün vererek şükreder. Yağmurun 
çok ya da az olması, onun verimliliğinden bir şey kaybettirmez. Çünkü o, 
verimliliğini daha çok dışardan değil kendi özünden almaktadır. Onun im-
kânı imanıdır. O, yapacağı bir iyilik için “imkânım yok” demez. Bilir ki, 
imanı tükenmeyenin imkânı tükenmez. Yine bilir ki, gönül tarlasına mu-
habbet tohumunu alın teri, yürek teri, zihin teri ve gözyaşıyla ekenler, ha-
sat zamanı bu tarladan bire yedi yüz kaldırırlar. Bütün bunları yaparken, 
birilerinin görüp görmediği umurlarında değildir. Çünkü Allah’ın gördüğün-
den emindirler.” 
                                                           
2 Mustafa İslâmoğlu, Hayat Kitabı KUR’AN Gerekçeli Meal-Tefsir, Düşün Yayıncılık, 11. Bas-
kı, Bakara Sûresi 2/265, İstanbul, Mayıs 2010. 
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“Sakın ha, ümitsizliğe düşeyim deme!”3 

(Ümid, imanın çocuğudur; çocuğunu öldüren anasını ağlatır).4 

Sen hemân eyle hulûs ile rucû’ 
Afv-ı Bârî bulur elbette vukû’ 

(Sen kalbinin bütün temizliğiyle tövbekâr ol; Allah elbette seni affeder). Lâedrî 

İmâm Ahmed bin Hanbel Hazretleri, kendisinde bir hâdis-i şerîf bulu-
nan bir zât olduğunu işitince Bağdad’tan Mâverâünnehr’e5 gitti. O zâtı 
bir köpeğe yiyecek verirken gördü. İmâm ona yaklaşıp selâm verdi. Şeyh 
selâmını aldıktan sonra köpeğe yiyecek vermeye devam etti. 

İmâm o zâtın kendisiyle değil de köpekle alâkadar olmasından (dolayı) 
nefsinde (ona karşı kötü) bir şeyler hissetti. 

Şeyh, köpeğe yiyecekleri verdikten sonra imâma döndü ve 
“Seninle alâkadar olmayıp bu hayvanla meşgul olmam sebebi ile nefsinde 

bir şeyler hissetmiş olabilirsin.” dedi. 
İmâm, “evet” deyince, o zât: “Bana Ebû Zinâd A’rec’den, o da  

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den hadis olarak bildirdi; 
Resûlullah sallallahü aleyhi ve selem buyurdular ki: 

“Kim kendisinden bir şey ümîd edeni -gücü yettiği hâlde-  
mahrûm ederse, Allahü Teâlâ da onu kıyâmet günü ümîd ettiğinden 

mahrûm eder, cennete giremez.” 
“Buralar köpeklerin olduğu yerler değildir. Bu köpek benden bir şeyler 

umarak geldi. 
Ben de kıyâmet günü Allahü Teâlâ ümîd ettiğimi kesmemesi için onun 

ümîdini kesmeyi münâsip görmedim.” dedi. 
İmâm Ahmed, “İşte bu hâdis-i şerif bana kâfidir.” buyurdu ve döndü. 

Burada hasretle ve hürmetlerin en derunîsi ile anmaya anlatmaya ça-
lıştığım Turan Yazgan Ağabeyim iken diğer bir isim Ahmed Aydın Bolak 
Beyefendi de anıldı. Bu işin tabiatı icabı böyle idi. Birisi sınırsız hizmete 
korkmadan yürür idi. Ötekisi ise bir kere olsun; -Olmaz, -Hayır, -Yok! 
demeyip verirdi. Ömrümün çok önemli bir zamanını hizmetinde geçirdi-
ğim Ahmed Aydın Bolak Beyefendi, diğeri ise 1861’de Kafkas ordusu ile 
imhâ edilen Hive Hanlığı’ndan kaçarak Anadolu’ya sığınan büyüklerimin 
hisleriyle örtüşen hatta onları fersah fersah aşan bir insan. İkisini de 
hasretle, rahmet ve hürmetle anıyorum. Rabbim onları cennetiyle, cema-
liyle şerefyâb eylesin... Âmin… 

24 Kasım 2012 Cumartesi günü; Fatih Camiinde ikindi namazı son-
rası kılınan cenaze namazından Kozlu Mezarlığı’na getirilen aziz Ağabeyi-
                                                           
3 Hicr suresi 15/ 55 ayet. 
4 Mustafa İslâmoğlu, a.g.e., Hicr sûresi 15/ 55 âyet, dipnotu 2. 
5 Seyhun ve Ceyhun nehri arası. 
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min tabutuna mezarlıkta kabrine kadar omuz verdim. Tabutundan bay-
rağımızı çıkarmaya yardım eden biri de ben idim. Tabuttan kabre konu-
şunda baş tarafından kavradığım ağabeyimin kabrine inişine de vesile 
oldum. Ebedî istirahatğahına dualarla tevdi edildi. Kabrin nur, mekânın 
cennet olsun. 

Sözün burasında İstanbul Silivrikapı’da medfun Seyid Nizamoğlu 
Hazretlerini de rahmetle anıyorum. 

Geldi geçti benim ömrüm 
Ömrün kadrini bilmedim 
Bir kuş gibi uçtu ömrüm 
Ömrün kadrini bilmedim  

Satılmazsın alım seni 
Nerelerde bulum seni  

Eyvah beni, eyvah beni! 
Ömrün kadrini bilmedim 

Seyid Nizamoğlu ağlar 
Hasreti ciğerimi dağlar 
Ele geçmez giden çağlar 
Ömrün kadrini bilmedim. 

Hâlbuki birazcık akıllı olup, irade göstersek, gösterebilsek her türlü 
şükür ve hamdı ömrümüzün tamamına yayabiliriz. Burada anmaya ça-
lıştığımız sevda sembollerimiz gibi. Onlar kendilerine verilen ömrün kad-
rini bilerek vatan, millet, bayrak; din, iman, ahret inançlarını bir an 
unutmadan yaşadılar. 

“Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar.”6 
Biz burada kısa cümlelerle hayatımıza yön veren ve ışık tutan bu iki 

güzide insanı birkaç cümle ile takdim ettik. Bu ise bizim ebedî gönül sü-
rurumuzdur. 

Hepsi bizden önceki nesillerin gönül ve dillerinden dökülmüş mirası-
mızdır onların koruyup, kolladıkları. Bu ışık-ışık, yıldız-yıldız parıltıların 
aydınlattığı ömür caddesinde (Allah caddesinde) yürüyenleri gıpta ve 
hayranlıkla selâmlıyorum. 

Asla panik yok en yoğun ve hayatî anda dahi şükür ve hamd üzre ya-
şanmış ve yaşanacak. Bu gün; niçin siz veya biz olmayalım böyle yaşa-
yan? 

Bizden önce olduğu gibi, bizden sonra da yürünecek. Yürüyen ve yü-
rüyecek olanlara da buradan “menziliniz mübarek olsun!” diyebiliriz. 

Ömrüm oldukça manevî huzurunuzda hatıralarınıza saygımı devam 
ettireceğim. 
 

                                                           
6 Âl-i İmrân 3: 191 âyet. 
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Prof. Dr. Turan Yazgan soy adıyla özdeş olan bir hocadır. O, adeta 
kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gibi hayatını da Türk 
Dünyası’na vakıf etmiş bir insandır. O, zaman zaman ailesi tarafından 
adının Turan olarak verilmesini Allah’ın bir lütfu ve işareti olarak ifade 
etmiştir. Bu işareti lisede öğrenciyken hissetmiş ve ek-1’de görülen fo-
toğrafın arkasına yazdığı cümlelerle de ispatlamıştır. 

Bazı siyasi ve cemaatçi söylemlerin aksine Türk Dünyası’nda ilk Türk 
eğitim kurumlarını kuran Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olmuştur. 
Ayrıca bu okullar kurulduğu günden beri sadece Türkçe eğitim-öğretim 
yapan tek Türk okullarıdır. Diğer okullar ise bilinenin aksine İngilizce 
eğitim-öğretim yapmaktadır. Türkçe ise o okullarda en sonra öğretilmek-
tedir. Mesela o okullardan biri Kazakistan’da açılmışsa eğitim-öğretimde 
birinci dil İngilizce, ikinci dil Rusça, üçüncü dil Kazakistan Türkçesi, 
dördüncü dil ise Türkiye Türkçesidir. Bu anlayış okulların açıldığı her 
ülkede aynı mantıkla yapılmaktadır. Hatta Türk Cumhuriyetlerinde Tür-
kiye Devleti’nin kurduğu bazı resmi üniversitelerde de Türkiye Türkçesi 
ikinci dil olarak eğitim-öğretimde kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesi’yle 
eğitim-öğretim, sadece Turan Yazgan Hocamızın kurduğu Vakıf tarafın-
dan açılan okullarda yapılmaktadır. Çünkü Turan Hoca Gaspıralı’nın 
ifade ettiği gibi önce “dil”, sonra “iş” sonra da “fikir” birliğinin olacağına 
inanmaktadır. Ona göre Turan birliğinin yolu buradan geçmektedir ve 
dil birliği bu yoldaki ilk basamağı oluşturur. Bu nedenle Turan Hoca’nın 
dile verdiği önemin ayrı bir tarihi gerekçesi vardır. Çünkü o, “Türkçe, 
dünyada, sömürü dilleri de dikkate alındığı takdirde beşinci sıradaki en 
çok konuşulan dildir. Sömürge dilleri dışarı alırsanız üçüncü büyük dildir. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. 
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Bugün beş yüz milyon insanın bu dille anlaştığını Birleşmiş Milletler ista-
tistiklerinde görüyoruz.”1 der. 

Turan Hoca yabancı dille eğitim-öğretime şiddetle karşıdır. Ona göre, 
“Türkiye’de yabancı dille eğitim yapmak affedilmez bir suçtur. Avrupalı 
yabancı dili nasıl öğretiyorsa, biz de öyle öğretmeliyiz. Türkçeyi düşünce 
dili olarak, ana dil olarak geliştirmek için de yabancı dille eğitim yasak-
lanmalıdır.”2 Turan Hoca neredeyse her konuşmasında ve yazdığı eserde 
dile ayrı bir önem vermiştir. Ona göre, “Türkçeden başka hiçbir dilin iki 
alfabesi yoktur. Türkçenin 38 alfabesi teke indirilmedikçe dil birliğinden 
bahsetmeye imkan yoktur.”3 Ona göre bu alfabelerinin 30 tanesi “Kiril”, 8 
tanesi de “Latin” alfabesidir. 

Diğer yandan bilindiği gibi Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Doğu Tür-
kistan’da yaşayan Türkler ise Arap alfabesi kullanmaktadır. Bu alfabe 
farklılığından dolayı Turan Hocamız, “Türklerin bu dünyada her şeyden 
evvel yapacakları ilk şey, kayıtsız şartsız tek alfabe kullanmaktır. Türkler 
tek alfabe kullanmadığı müddetçe dil birliği sağlanamaz.”4 diyerek “her şi-
veyi mukaddes olarak gördüğümüzden ortak dil olarak Türkiye Türkçesi’-
ni kastetmiyoruz. Her şive hayatiyetini devam ettirmelidir. Dilde zorlama 
asla olmamalıdır. Ortak alfabeden sonra ortak dil kendiliğinden oluşacak-
tır. Zaten gayemiz yazı dilinde birliktir.”5 diyerek dilin günümüz Türkleri 
için önemine vurgu yapmıştır. Turan Hoca akademiysen olmakla beraber 
bazı konuların akademisyenlere bırakılmaması gerektiğini sık sık ifade 
etmiştir. Ona göre bunların başında alfabe konusu gelmektedir. 

Turan Hoca, “Alfabe konusunda nihai karar, ilim adamlarına bırakıla-
maz. Alfabe kararını bugünkü Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanlarının 
iradesi halledecektir.”6 diyerek konunun çözümünün siyasi iradeden geçti-
ğini belirtir. Gerçekten de Sovyetlerden sonra yeni kurulan Türk cumhuri-
yetlerinde onlarca akademik toplantı, çalıştay, sempozyum gibi benzer ça-
lışmalar yapılmış olmasına rağmen çok az mesafe alındığı ortadadır. Ayrı-
ca eğer bir görüş siyasi irade ve kamuoyu tarafından desteklenmiyorsa 
akademik raflarda kalmaya mahkûm olduğu herkesin malumudur. 

O dil ile milletlerin bekası arasında çok sıkı bir ilişki kurmaktadır. 
Bundan dolayı Türkler arasında dil birliğinin zaruretine her zaman vur-
gu yaparak, “Türk devletlerinin Fransız dili ile eğitim yapan, İngiliz diliyle 
eğitim yapan okullar açmaya izin vermesi aptallık ve ahmaklıktan da öte 
milli cinayettir. Devletler, kendi milletini mezara koymak üzere hazırlık 
                                                           
1 Turan Yazgan, Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, s. 127, İstanbul 2010. 
2 Turan Yazgan, a.g.e., s. 79. 
3 Turan Yazgan, a.g.e., s. 284. 
4 Turan Yazgan, a.g.e., s. 130. 
5 Turan Yazgan, a.g.e., s. 130. 
6 Turan Yazgan, a.g.e., s. 130. 
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yapmazlar.”7 der. O bu görüşlerini çok sık tekrarlayıp ifade etmesine 
rağmen, doğrudan kendisine itiraz yapılmasa da hem devlet hem de özel 
kuruluşlar yabancı dille eğitim-öğretim yapmak için adeta yarış yapmak-
tadırlar. Bu yarış doğal olarak istihdam alanına da sıçradığından “İstih-
damda, gerekli gereksiz olduğuna bakılmaksızın, yabancı dil, her türlü ka-
biliyetin önüne geçmektedir. Yabancı dil bilen bir ‘ahmak’ kabiliyetli ve di-
rayetliye tercih edilmektedir.”8 demekten kendini alamamıştır. 

Türkiye’de çeşitli dillerde eğitim-öğretim yapılmasını savunanlara kar-
şı da Turan Hoca, “Hangi millette ana dilden başka bir dille eğitim vardır? 
Fransa’da Bretonların veya Korsikalıların kendi dillerinde eğitim hakkı 
var mıdır? Hatta ABD’de Fransızca, İspanyolca, Almanca eğitim yapan 
okullar var mıdır?”9 diye sorarak eleştirir. 

O, “Azerbaycan’da nüfus cüzdanlarında 1938’e kadar milliyet karşılığında 
Türk yazardı. Dil karşılığında da Türkçe yazardı.”10 diyerek dil sorununun 
milliyet yapısını nasıl etkilediğini anlatmıştır. Bilindiği gibi günümüzde Türk-
çü olduğunu söyleyen bazı insanlar dahi konuşmalarında ya da yazdıkları 
eserlerde Azerbaycan Türkleri için “Azeri”, konuştukları dil için de “Azerice” 
ifadesini kullanmaktadırlar. Bu gidişle bir zaman sonra “bir millet iki devlet” 
yerine “iki millet iki devlet” kavramının kullanılmayacağını kim söyleyebilir? 

Dil konusunda Türk devletlerinin yaşadığı büyük sorunlara rağmen 
Turan Hoca hiç ümitsiz değildir. Çünkü ona göre, “İstikbalin dili İngilizce 
değil, Türkçedir. Çünkü yeryüzünde tek matematik dil Türkçedir. Her şeyi 
kanuna kaideye bağlı olan dil Türkçedir.”11 

Bilindiği gibi o isminin anlamında olduğu gibi bir Turancı, günümüz 
ifadesiyle katıksız bir Türkçü’dür. Ancak o bazılarının siyasi kaygılarla 
ya da Türkçüleri aşağılamak için kullandıkları anlamda bir Türkçülüğü 
asla kabul etmez. Çünkü Turan Hoca’ya göre, “Allah, bu dünyada, yalnız 
Türk Milleti’ni ırkçılıktan uzak tutmuştur. Irkçılık geni bu milletin damarla-
rında yoktur. Yeryüzünde tek ırkçı olmayan millet, Türk Milleti’dir.”12 Do-
layısıyla bir Türk’ün Türkçü olmasından daha doğal bir şey olamaz. Ay-
rıca Turan Hoca’ya göre, “Milliyetçilik akılcı bir felsefedir. Akla dayalı bir 
düşünüştür. Milliyetçilik his değildir. Aklın gereğidir.”13 Görüldüğü gibi 
Turan Hoca milliyetçiliği hislerden uzak felsefi bir düşünce olarak tanım-
lar. Onun anlayışına göre de, “Türkçülük sadece aklın değil, aynı zaman-
da Allah’ın bir emridir.”14 Bu nedenle Turan Hoca’nın Turancılığı ilahi 
                                                           
7 Turan Yazgan, a.g.e., s. 132. 
8 Turan Yazgan, a.g.e., s. 253. 
9 Turan Yazgan, a.g.e., s. 14. 
10 Turan Yazgan, a.g.e., s. 181. 
11 Turan Yazgan, a.g.e., s. 127. 
12 Turan Yazgan, a.g.e., s. 58. 
13 Turan Yazgan, a.g.e., s. 137. 
14 Turan Yazgan, a.g.e., s. 191. 
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kaynaklıdır. Eğer öyle olmamış olsaydı Turan Hoca, “Biz dünyanın tek-
rar, yaradandan ötürü bütün yaratılanların sevildiği, bütün yaratılanların 
kıymetinin bilindiği bir dünyayı gerçekleştirmek için Türk Birliği istiyo-
ruz.”15 der miydi? 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşıldığı gibi Turan Hoca’nın Türkçülüğün-
de ırkçılığın yeri yoktur. Çünkü ona göre “millet demek milli kültür de-
mektir.”16 Turan Hoca’nın Türkçülüğü kültürel ve tarihi değerlerle oluş-
muş sosyolojik bir gerçekliktir. O bu görüşünü bir Türkçülük Bayramı 
vesilesiyle yaptığı konuşmada şöyle ifade etmiştir. “Millet olmak için her-
kesin aynı kandan olması gerekmediği bilinciyle Türkçülük bayramınızı 
kutlarım. Türkiye’de kökeni ne olursa olsun herkesin ‘Ne Mutlu Türküm’ 
dediği gün biz de Fransa’daki millete Fransız denildiği gibi oluruz.”17 Ona 
göre, “Türk Milleti’ni bir halı olarak düşünmek icap eder. Bu halı içinde 
bazı farklı desenler vardır, fakat halının bütünlüğüne uyumlu ve zevkine 
aykırı değildir.”18 Çünkü o kültür Türkçülüğü yaparak, milleti kültür 
bağlamında değerlendirir. Bir başka yazısında da, “Türkiye’de ‘Türk’ aşu-
renin ana maddesini teşkil eder.”19 ifadesini kullanmıştır. Türkiye son za-
manlarda bazılarınca kullanılmaya başlayan Türkiyeli kavramı karşısın-
da, “Bizim ülkemizdeki insanların müşterek vatanının adı Türkiye’dir. Bu 
vatanda yaşayan milletin adı da Türk Milleti’dir. Nasıl ki Almanya’da Al-
man Milleti, Fransa’da Fransız Milleti, İtalya’da İtalya Milleti yaşıyorsa 
Türkiye’de de Türk Milleti yaşıyor.”20 diyerek Türkiye’de yaşayan insanla-
rın sosyolojik ve tarihi adının Türk olduğunu belirtir. 

Turan Hoca için Türkler arasındaki en önemli sorunlardan biri de 
Türklerin kendi kimlikleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmamaları-
dır. Bu nedenle “Türkler kim olduklarını, ne olduklarını ne olmak istedik-
lerini bilmek zorundadır.”21 Mesela O, bazıları günümüzde Azerbaycan 
Türklerine “Azeri”, Kazakistan Türklerine “Kazak”, Özbekistan Türkleri-
ne “Özbek”, Türkmenistan Türklerine “Türkmen” derken; yıllar önce Ka-
zakistan’da Mağcan Cumabay 1918 yılında hapishanede yazdığı ‘Uzakta-
ki Kardeşime’ adlı şiirinde “Türkiye Türkleri için ağlarken Türk olduğunu 
bildiği için ağlıyordu.”22 der. 

Turan Hoca dünyadaki devlet rejimlerinin fazla ciddiye alınmaması 
gerektiğini belirtir. Çünkü ona göre devletlerin yönetim şekillerinin adı 
değil de devletler arasındaki ilişkiler önemlidir. Bu nedenle O, “Dünyada 
                                                           
15 Turan Yazgan, a.g.e., s. 265. 
16 Turan Yazgan, a.g.e., s. 167. 
17 Turan Yazgan, a.g.e., s. 343. 
18 Turan Yazgan, a.g.e., s. 203. 
19 Turan Yazgan, a.g.e., s. 177. 
20 Turan Yazgan, a.g.e., s. 355. 
21 Turan Yazgan, a.g.e., s. 137. 
22 Turan Yazgan, a.g.e., s. 137. 
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ne komünizm, ne liberalizm, ne de herhangi bir ‘izm’ vardır. Sadece millet-
lerin menfaatleri ve dünya kaynaklarının paylaşılması vardır.”23 der. 

Ona göre çeşitli söylemler ve anlayışla Türkiye’de dile getirilen milli dev-
let karşıtlığının özel bir amacı olup, bu amacın arkasında sömürü zihniyeti 
veya sömürücülere taşeronluk yapma anlayışı vardır. Çünkü ona göre, 

“Bugün ulus devletlerin ortadan kalkacağını, hudutların yıkılacağı, 

yönetim hâkimiyetinin hiçbir ülkede halkın kendisine bırakılmayaca-

ğı, milli dil, milli kültür, milli ekonomi gibi kavramların birer safsata-

dan başka hiçbir mana taşımayacağı şeklindeki görüşler, dünyayı 

paylaşacak güçlerin dayatması ile hayata geçirilmektedir. Bu dayat-

ma da Avrupa Birliği için önemli bir rol oynamaktadır.”24 

Küreselciler tarafından sık sık dile getirilen sınırların kalktığı söylemi 
de aynı anlayışın bir yansımasıdır. Bunu ifade etmek için O, küreselci 
anlayışı savunanlara, “Siz Amerika’ya bir düzine fazla çorap satabiliyor 
musunuz?”25 diye sorar. 

Dünyada egemen olan anlayışın AB ve ABD merkezli olduğunu da di-
le getiren Turan Hoca, onlar her şeye kendi pencerelerinden bakarlar di-
yerek, 

“Avrupa’ya ve Amerika’ya bulaşıncaya kadar terör meşrudur, insan 

haklarına aykırı değildir! Teröristleri tutuklamak insan haklarına ay-

kırıdır, teröristi cezalandıramazsın! Teröristleri hapishanelerde salta-

nat sürecek şekilde beslemeye mecbursun. Terörist başı ise krallar 

gibi yaşatılmalıdır!”26 

anlayışının bize dayatıldığını ifade eder. Ayrıca o haklı olarak, “Avrupa’ya 
niye Yugoslavya’yı, Çekoslovakya’yı böldüğü halde bölünmüş Kıbrıs’ı bir-
leştirmek istenmesinin gerekçesini sorabiliyor musunuz?”27 der. Turan Ho-
ca’ya göre ABD’nin dolayısıyla Batılıların, “Afganistan’da yerleşmesi, doğ-
rudan Türkistan’a dönüktür. Irak’ta yerleşme Türkiye ve Türkiye’nin ayrıl-
maz parçası olan Misak-ı Milli hudutlarımız içindeki topraklarla komşuları-
mıza dönüktür.”28 Yani Batılı kendi anlayışına göre kendine, hizmet edecek 
bir dünya düzeni özlemiyle hareket etmektedir. Batının hayalini kurduğu 
dünyanın gerçekleşmesi için, Batının önündeki en büyük engel Türkler ve 
onların sosyal coğrafyasıdır. Bu sebeple Batının Türklerle ve Türklerin 
sosyal ve fiziki coğrafyalarıyla olan ilişkisini anlamak için tarihe bakmak 
gerekir. Çünkü, “Tarih önce dinî, sonra ırkî sebeplerle, Batının Türk düş-
                                                           
23 Turan Yazgan, a.g.e., s. 60. 
24 Turan Yazgan, a.g.e., s. 77. 
25 Turan Yazgan, a.g.e., s. 108. 
26 Turan Yazgan, a.g.e., s. 64. 
27 Turan Yazgan, a.g.e., s. 108. 
28 Turan Yazgan, a.g.e., s. 122. 
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manlığını şu veya bu şekilde kustuğu sahifelerle doludur.”29 Türklerin tarih 
sahnesinde kendilerine uygun yerini almak, Batının Türk düşmanlığını 
anlamak ve gereken tedbirleri almak için, “Sivil, asker, bürokratlar, siya-
setçi, ilim adamı kim olursa olsun, Türk aydınları da gelişmiş ülkelerinki ka-
dar düşünen ve milli menfaati ayırt eden aydınlar olmak zorundadır.”30 

Hoca hiçbir zaman günlük siyasetin içinde olmamıştır. Ancak öyle ol-
ması, günlük siyasetin dile getirdiği bazı konularda konuşmasına ve yaz-
masına engel değildir. Çünkü ona göre Türklüğün varlığını ilgilendiren 
her konu Türkçüleri de ilgilendirmektedir. Bu sebeple bir zamanlar mil-
let yerine ulus, milliyet yerine ulusal kelimesi kullananların, milliyetçili-
lere faşist, milliyetçi görüşü savunanlara İslam’da ırkçılık yoktur diyenle-
rin günümüzde Kürt ırkçılığı ve benzerlerini yaptıkları, Türkçüleri ilgi-
lendirmektedir. Bu sebeple O, Türkçülere saldıranlara, 

“Türkiye’de milliyetçi düşmanı komünistler ulusalcı oldular. Kapitalistler 

de şimdi globalist ve küreselci oldular. Tabii bu takdirde milliyetçiliğe 

düşmanlıkları daha da arttı. Siyasi İslamcılar da bu gruba dahil oldular. 

Artık sermayenin milliyeti olmaz diyenler büyük çoğunluğa ulaştı.”31 

diyerek eleştirmiştir. 
Ayrıca bir siyasi parti tarafından milletin, devletin, dilin, vatanın, dinin 

adının ne olduğu belirtilmeden, adeta insanları aptal yerine koyan bir an-
layışla bazen “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”; bazen “tek bay-
rak, tek millet, tek vatan”; bazen “tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek din” 
olarak diye Mayıs 2012’den beri ifade edilmeye başlanan söylemin aslını 
Turan Hoca yıllar önce yani 29 Ağustos 2003’de yazdığı bir makalede Türk 
Milleti’ne, Türk Devleti’ne karşı olanları “Türkiye’de tek dile, tek vatana, 
tek bayrağa, tek devlete karşıdırlar.”32 ifadesiyle eleştirerek dile getirmiştir. 

Türkiye’nin bundan daha fazla küçülmesi ve toprak kaybetmesi sos-
yolojik, siyasi ve coğrafi nedenlerle mümkün değildir. Bu gerçekliği Tu-
ran Hocam kendi üslubuyla şöyle ifade etmiştir: “Türkiye’yi bölmek, dün-
yada hiçbir gücün asla ve kesin olarak başaramayacağı bir hayaldir. Tür-
kiye içinde bir başka devletten veya bölgeden söz edenlerin düşünmesi 
gereken pek çok husus vardır.”33 

Sovyetlerin dağılması, Asya doğalgazının Avrupa’ya ve Çin’e taşınması 
yeni petrol yollarının gündeme gelmesi doğal olarak Türk coğrafyasına il-
ginin artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla enerji kaynakları üzerinde 
etkili olmak isteyenlerin Türkiye ve yeni kurulan Türk cumhuriyetleri 
hakkında yeni bakış açıları geliştirmişler. Bu konuyu hocamız, 
                                                           
29 Turan Yazgan, a.g.e., s. 43. 
30 Turan Yazgan, a.g.e., s. 87. 
31 Turan Yazgan, a.g.e., s. 87. 
32 Turan Yazgan, a.g.e., s. 111. 
33 Turan Yazgan, a.g.e., s. 159. 
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“Komünizmin çöküşü ve Türk Dünyası’nın önemli bir kısmının bağımsız 

devletler olarak ortaya çıkışından sonra, Türkiye üzerinde oynanan oyun-

lar bariz şekilde arttı… Amerika’nın Irak’a yerleşerek, yıllardır stratejik 

dost olarak işlettirmediği Irak petrol hattını tamamen devreden çıkararak, 

İsrail üzerinden petrolü pazarlayacağı da kesinleşmiş durumdadır.”34  

diyerek ifade etmiştir. Türkiye’deki terör olayları, Sovyetlerin dağılmasıy-
la ortaya çıkan devletlerdeki siyasi yapılara yapılan müdahaleler dikkate 
alındığında Hocamızın haklı olduğu görülmektedir. 

Hocamız genel olarak bakıldığında devlet yönetiminde seçkincidir. O 
nedenle sosyal yapıların değişmesinde aydınlara özel yer verir. Ülke de-
ğerlerine yabancılaşan aydınlar içinse “Mankurt” ifadesini kullanır. Çün-
kü ona göre, “İnsanlık veya küresellik nedeniyle aldatılarak komünizm 
veya azgın kapitalizmin kölesi olmuş aydınlara Mankurt denir.”35 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hocamızın milliyetçilik anlayışı hissiyat-
tan uzak dinamik ve akılcıdır. Bu nedenle O, “Milliyetçilik şartlanmayla değil, 
düşünmeyle yaşar ve başarılı olur.”36 der. Çünkü ona göre fikir hareketlerini 
dondurmak o düşünceyi dondurmaktır. Bu da dogmatizmi doğurur. 

Hocamıza göre Türk ismi ve Türklerin dünya üzerindeki fonksiyonu-
nun ilahi bir tarafı da vardır. O adeta yıllar önce Bilge Kağan’ın dile geti-
rip de Orhun abidelerine kazıttığı “Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge 
Kağanı”, “Türk tanrısı ... üzerinde kağan oturdum. Tanrı kuvvet verdiği 
için, babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Tanrı 
buyurduğu için on dört yaşımda Tarduş milleti üzerine şad oturdum.” ifa-
deleri gibi O da, “Türk Milleti’nin aydınları, derhal hangi safta olursa ol-
sunlar, Allah’ın bu millete verdiği Türk kimliğinin bütün unsurlarına sada-
katle bağlanmada, onları koruyup geliştirmede derhal birleşmelidirler.”37 
diyerek adeta Bilge Kağan’a nazire yapar. 

Hocamız Türklerin içinde bulunduğu bu kötü günleri eleştirirken aynı 
zamanda hiç ümitsiz değildir. Çünkü O, bir yandan Türklerin üzerinde 
Allah’ın ilahi etkisinin olduğuna ve içinde bulunduğumuz asrın Türk as-
rı olacağına inanır. Ona göre, 

“Türk Milleti mozaik değildir, Türk milleti bir halıdır! Ve Türk Milleti-

nin teşkil ettiği halı, birbirine çözülmez düğümlerle bağlı, ahenkli, 

rengârenk, dünyanın en kıymetli halısıdır… Bu halıyı yeniden doku-

yacağız! Ama atkıları ‘dilde, fikirde, işte birlik’ olacak… Bu atkılarla, 

bu renklerle dokunacak olan yeni Türk halısı 21. asra mutlaka dam-

gasını vuracaktır!”38 
                                                           
34 Turan Yazgan, a.g.e., s. 111. 
35 Turan Yazgan, a.g.e., s. 152. 
36 Turan Yazgan, a.g.e., s. 187. 
37 Turan Yazgan, a.g.e., s. 112. 
38 Turan Yazgan, a.g.e., s. 58, 293. 
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Yazımı, Turan Hocamın Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde okuyu-
culara hitaben yazdığı son sözüyle bitiriyorum: “Tanrı Türk’ü Korusun.” 

Ek: 1 

 

- “İşte tam buraya gideceğiz. Atalarımızın ülkesine ! Burası bizim ana vatanımız. 
Ötüken burası. Anayurdumuz, ayının pis ayaklarında çiğnenmekten kurtulacak. 
Bu cennet ülke yine TÜRK’ün olacak, bizim olacak Turan’a gideceğiz ve oraları  

Ayı istilasından temizliyeceğiz. Benim cennet vatanım ! 
Tekrar bizlere, bizim sana kavuşacağımız günler uzak değil. 

Yine Altay’da bahar olacak, mor menekşe yine açacak,  
Kürşad’lar Ötüken ormanında avlanacak, Yüce Kağan şölenler verecek, 

Çin surları Türkün erkek naralariyle titreyecek.” 
27/Şubat/52 T.Yazgan-Y.Eraslan 
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TURAN ATA’M… 

Saadet Pınar YILDIRIM 

Kasım ayı karanlık ve iç sıkıcıdır. Rüzgârı pek şiddetli, yağmuru boldur. Hele 
hele sabahları ölümü hatırlatır, hüzün yansıtır insanlara. 

Geçen asrın rüzgârlı bir Kasım sabahı büyük kurtarıcı Atatürk’ü, bu asrın 
yağmurlu bir Kasım sabahı da, Türklüğü taçlandıran son çınarlardan birini, Türk 
Dünyası’nın son bilge kişisi, Türklüğün 21. yüzyıldaki yol göstericisi Turan Yaz-
gan’ı aldı götürdü aramızdan. 

Yedi düvele diz çöktüren büyük önder Atatürk’ü hepimiz tanıyoruz. Peki, ya 
Türk Dünyası’na yol gösteren Turan Yazgan’ı, Turan Ata’yı? 

Turan Hocamla ilk tanışmamız 1978 yılında dayım Hasan Oraltay vasıtası ile 
olmuştur. Liseden yeni mezun olmuştum. Hasan Bey, beni Turan Hocama yön-
lendirmişti. Aynı yıl, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni kazandım. Çalışmak istiyordum. 
Turan Hocam, boş zamanlarımda Türk Dünyası yayınlarında çalışabileceğimi 
söylemişti. Yani Vakıf kurulmadan iki sene önce. O günden itibaren Turan Hoca-
mın vefatına kadar hiçbir zaman yanından ayrılmadım. 

Oğlum ve kızım büyüyüp dillenmeye başladıklarında, kendisine “Turan Ata” 
diye hitap ettirdik. O yalnızca çocuklarımın değil, bütün Türk Dünyası’nın Turan 
Atası’ydı. 

Turan Ata, son elli yılda Türklük âleminin boy boylayanı, soy soylayanı, söz 
söyleyeniydi. 

Turan Ata, geliştirdiği “İpek Kuşak” projesiyle, Turan idealini sistemli bir bi-
çimde, temel teşkil edecek kurallar dahilinde hedef gösterendi. 

Turan Ata, Türk’ün anayurdu Büyük ve Ulu Türkistan’ın her karış toprağın-
da hâlihazırda Türklerin yaşadığı gerçeğinden hareket ederek, buralarda hiçbir 
küresel gücün, hakimiyetinin ebediyete kadar söz konusu olamayacağını bildiren 
ve “Boşuna heveslenmeyin, bizim olan yine bizim kalacak!” sözleriyle bütün dün-
yaya haykıran, gerçek bir söz söyleyici, karar vericiydi. 

Turan Ata, Türklük âleminin yüzyılda bir yetişen “ortak iradesi”ydi. Türklü-
ğün siyasi, tarihi ve sosyal yapısını bir organizmaya benzetirsek, her Türk şube-
sini de bu organizmanın bir uzvu kabul edebiliriz. Turan Ata gibi şahsiyetler, ta-
şıdıkları özsu ile -ki, bu Türklük gurur ve şuurudur- organizmanın iyi ve sağlıklı 
işleyebilmesi için, uzuvlar arasındaki uyumu, dayanışmayı, birlik ve bütünlüğü 
sağlayan teşvik edici kişilerdir. Ve bu sağlam organizmanın bel kemiği… beyni, 
kalbi, uzağı gören gözü, sağduyusu, hoşgörüsü, işiten kulağı… yani ortak irade-
sidir. Tıpkı Turan Ata gibi. 

Turan Ata, Türklüğün belkemiğiydi. Tek başına iş göremeyen her parçayı, et, 
kemik, ilik, kas, sinir, damarlar ve diğer unsurları bir uyum içinde bir araya geti-
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rip, kendi bünyesinde toplayıp, birleştirerek onları anlamlı bir bütün yapan kişiy-
di. 

Turan Ata, Türklüğün düşünen beyniydi. 
Turan Ata, Türklüğün uzun ve çetin yolunun kilometre taşlarından biriydi. 

Düşünceleri bünyesinde durultan, onları anlamlandıran, sonra çağlayana dönüş-
türüp büyük ve ebedi Türk ırmağına akıtan kişiydi. 

Turan Ata’nın, çok geniş bir yüreği, çok geniş bir kucağı vardı, bütün Türk 
Dünyası’nı kucaklayan… 

Turan Ata, duygulu, şefkatli, merhametliydi. “Kanayan bir yara görse erirdi ta 
ciğeri...” 

Turan Ata, cömertti. İhtiyacı olanla lokmasını paylaşır, aç görse doyurur, çıp-
lak görse giydirirdi. Para pul ile asla işi olmazdı. 

Turan Ata, vefalıydı. Hiç kimsenin, Vakıf için veya şahsına yapmış olduğu hiz-
meti asla unutmaz, imkânları çerçevesinde misliyle karşılığını vermek isterdi. 

Turan Ata, disiplinliydi. Vakfa hepimizden önce gelir, hepimizden sonra çıkar, 
zamanla yarışır, asla yorulmak nedir bilmezdi. 

Turan Ata, çalışkandı. Vakfımızın her biriminde çalışırken görebilirdiniz ken-
disini. Çünkü çalışmak, aynı zamanda ibadetti onun için. 

Turan Ata, yardımseverdi. Kendisinden yardım istemek üzere kapısına gelen 
herkese, kim olduğunu sorgulamadan yardımcı olur, isteğini yerine getirmek için 
ulaşabildiği en üst makama ulaşırdı. 

Turan Ata, saygılıydı. Büyük küçük ayrımı yapmaksızın insan olan herkese 
değer verir, saygı duyardı. 

Turan Ata, güçlü bir iman ve inanca sahipti. Türklük ve İslamiyet gibi iki kut-
sal değerden asla taviz vermezdi. Allah’ın bu dünyayı istediği gibi değiştirme gü-
cüne sahip olduğunu, o isterse her şeyin olabileceğini, bu sebeple her şeyi Allah’-
tan istememiz gerektiğini söyler, Türk’ün birliği dirliği için dua eder, yaradana 
şükrederdi. 

Turan Ata’nın sağlam bir duruşu vardı. Menfaat uğruna eğilmez, bükülmez, 
bırakın yıkılmayı, kolay kolay sarsılmazdı. 

Turan Ata, az ve öz konuşurdu. Net anlatır, laf kalabalığından daima uzak 
dururdu. 

Turan Ata, israfı asla sevmezdi. Hele hele milleti uğruna harcayacağı zamanın 
israfını asla kabul etmez, elinde olsa 24 saat çalışmaktan kaçınmazdı. 

Turan Ata, hızlıydı. Çağın hız çağı olduğunu söyler, hızlı düşünür, hızlı karar 
verir, hızlı ve pratik hareket ederdi. Hatta hatta yemekte kaybedeceği zamanın bi-
le hesabını yapardı. 

Turan Ata, doğruydu. 
Turan Ata, gururluydu. Ama Türk olarak yaratıldığı için. 
Turan Ata’nın, başı dik alnı açıktı. Çünkü, anlık çıkarlar uğruna hiçbir za-

man, hiçbir kurumun, hiçbir kişinin güdümüne girmemişti. 
Turan Ata, akılcıydı. “En iyi akıl riski de içine alan akıldır. Risk almaktan kork-

mayın.” derdi. 
Turan Ata, çok iyi bir hatipti. Onu dinleyenler adeta nefeslerini tutar, bir keli-

mesini kaçırmamak, ağzından çıkan her kelimeyi hafızalarına kazımak için çaba 
sarf ederdi. 

Turan Ata, hitap ederken sesini çok güzel kullanırdı. O sıcak, şefkatli sesi ba-
zen coşkun dalgalar gibi çağıldar, bazen fırtınaya dönüşür, bazen de ılık bir rüz-
gar gibi içinizi okşardı. 

Turan Ata, Gaspıralı’nın Dilde Fikirde İşte Birlik İdeali’nin en büyük savu-
nucusu ve uygulayıcısıydı.  

Kısacası Turan Atam, yılmayan, yorulmayan, eğilmeyen, bükülmeyen, minnet 
etmeyen ve yüreği “Türk, Türk” diye atan koca Türk’tü. 
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TURAN YAZGAN 
TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDA DİNÎ HAYAT 

Dr. Abdülkadir SEZGİN* 

Türk Dünyası, merkezinde Türkiye bulunan ve üzerinde Türk’ün ya-
şadığı bütün coğrafyalar anlamına gelmektedir. Bu sözden, sadece Türk 
devlet ve topluluklarının yaşadığı coğrafyaları da anlamamalıyız. Bir tek 
Türk’ün dahi yaşadığı yer Türk Dünyasına dâhildir. 

Biz, bu yazımızda bu coğrafyada dini hayat konusundaki meseleleri 
ele alacağız. Dünyanın yarısından fazlasını içine alan bu geniş mekânda 
yaşayan soydaşlarımızın çoğunun mensup olduğu İslam Dini ile İslam 
mezhepleri, tarikatları ve bunların farklı ve benzer taraflarını zaman 
içinde ve gelişen dünya şartlarına göre birbirimizi nasıl daha iyi anlaya-
cağımızı tartışacağız. 

Bu yazıda Azerbaycan, İran, Kuzey Irak ve AB ülkelerindeki Türklerle 
ile ilgili hususlar, buralarda şahsen tespit ettiğimiz hususlardır. Bu yazı-
da Avrupa ve Türkiye’den bahsetmemizi yadırgayacaklar, buralarında 
Türk Dünyası içinde yer aldığını hatırlamalıdırlar. 

Bu arada bir inancımızı da bu yazıda ve başlangıçta açıkça ifade etmeyi 
arzu ediyoruz: İster İslam ve İslam dünyası ile isterse Türk ve Türk Dünyası 
ile ilgili bir arzumuz, idealimiz, hayalimiz ve ülkümüz varsa, onu önce; evet 
önce Türkiye’de gerçekleştirmeliyiz. Kendi ülkemizde, kendi insanımız için-
de yeşertemediğimiz, geliştiremediğimiz, hayata geçiremediğimiz bir fikri, 
bir hülyayı, başka diyarda hayata geçirmemiz mümkün de değildir. 

Bunu biraz daha açmak istiyoruz: Diyelim ki, serapa İslamcı duygu-
lar taşıyoruz, gönlümüzden de bir “İslam Birliği” geçiyor. 

Bütün insanların Müslüman olduğu, Arab’ı, Acem’i, Türk’ü, siyahı, 
sarısı, beyazı; hülasa bütün insanların birbirini gerçekten kardeş saydı-
ğı, elindeki bir lokma ekmeğini kardeşinden ayrı yemek istemediği, bir 
ideal İslam Birliği hayalimizse yahut tam bir Milliyetçi-Türkçü duygu ile 
                                                           
* Diyanet İşleri Başkanlığı Emekli Başmüfettişi-Sosyal Yapı, Sosyal Değişme Uzmanı. 
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bütün Türklerin bir arada, 250 milyonluk, aynı dili, konuşan, aynı dini, 
aynı mezhebi paylaşan, aynı bayrak altında, aynı marşı söyleyip, aynı 
duyguları yaşayan, adı TURAN olan Kızıl Elma’yı gerçekleştirmeyi düşü-
nüyorsak... 

İnanın, bunu ilk önce kendi gönlümüzde, kendi evimizde, kendi ma-
hallemizde, kendi şehrimizde ve kendi ülkemizde kurmadan hiçbir yerde 
kuramayız. 

Tam bu duyguları yaşadığım günlerde, Bakü’den Şeki iline gittiğimde, 
ilk açılan Kuran Kursu çalışmalarını incelerken, görevli arkadaşlarım bir 
bilgi veriyorlar: 

- Karı-koca her ikisi de Rus olan bir aile tek çocuklarını Kuran kursu-
na kaydettirmiş, sabah getirip, kurs bitince de alıp evlerine dönüyorlar-
mış. 

Son derece dikkat çekici bir olaydı. 
- Bugün çocuğu almaya kim gelirse, onunla beni tanıştırın, diye ricada 

bulunuyorum. İkindi üzeri çocuğun annesi geldiğinde konuşmaya başlı-
yoruz. 

- Hanımefendi, bildiğim kadarıyla siz Hıristiyan ve Ortodoks bir aileye 
mensupsunuz, değil mi? 

- Evet, ailemiz Ortodoks… 
- Peki, çocuğunuzun ailenizin inandığı dinle ilgili bir eğitim almasını ni-

çin istemediniz de, Müslümanların kursuna getirdiğinizi öğrenebilir miyim? 
- Tabi. Biz de sizin düşündüğünüz gibi düşündük. Ama ben ve eşim 

ateistiz. Çocuğumuzun dindar olmasını, evet iyi ve samimi bir dindar ol-
masını istiyoruz. Bizim Ortodoks Papaz da bizim gibi ateist. Buraya ilk ge-
len samimi dindarlar Müslüman Türkler; yani sizler oldunuz. Bu da Tanrı’-
nın dini o da. Yeter ki gerçek ve samimi olsun, diye getirdik ve buradan 
çok memnunuz. 

Hanımı ve çocuğunu gönderdikten sonra kısa sayılmayacak bir süre 
sessiz kaldım. Bir taraftan ateizmin insanlığa verdiği zararları düşünür-
ken, ülkemde Şii Müslümanlarla birlikte Müslüman olmayanların ço-
cuklarına din eğitimi verip veremediklerini düşünmeye başladım. 

Oradaki memuriyetim sona erip, Türkiye döndükten sonra, vicdanı-
mın beni daha fazla rahatsız etmesine de dur demek için, Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine bir müracaatta bulunarak, “ülkemizde din 
adamlarını yetiştirme imkânı olmayan Şii Müslümanlarla, Hıristiyan Orto-
dokslar için İlahiyat fakültelerinden -hiç olmazsa- birinde Şiilik ve Orto-
doksluk bölümleri açılması” için dilekçe verdim. 

Kurum, dilekçemi önemsedi ve ilgili kurumlara buna ilişkin görüşleri-
ni sordu. Görüşleri sorulan İlahiyat Fakülteleri’nin tamamı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı “Şiilik Bölümü” için “olumsuz” “gerek yok” şeklinde gö-
rüş bildirirken, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, Ortodoksluk 
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Bölümü açılmasına İlahiyat Fakülteleri olumlu, Diyanet olumsuz görüş 
bildirdi. Askerlerin “görüşünüzü gözden geçirin” talebi üzerine Diyanet de 
görüşünü olumluya çevirdi. 

1999 yılında Konya’da yapılan Üniversitelerarası Kurul İstanbul Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’nde Diğer “Dinler Bölümü” adıyla “Ortodoks-
luk” bölümü açılmasını onayladı. 

Fakat kadere bakın ki, beş yıl okula öğrenci alınmadı ve 2005 yılında 
bölüm kapatıldı. 

Bu hoşgörüsüzlükle hangi ülkeye, ne tavsiye edebilir; kime hangi haya-
limizi ne yüzle aktarabiliriz? 

Bu güzel duygu ve hayallerimizi başka yerlerde anlattığımızda, bunu 
kendi ülkenizde tatbik ettiniz mi, ne gibi problemlerle karşılaştınız, nasıl 
sonuçlar aldınız, gibi yüzlerce soru insanı mecalsiz bırakıyor. 

Bu en açık ifadesi ile “kel ilacı satan kel”in işine benziyor. Kimseyi 
inandıramıyoruz. “Kelin ilacı olsa, başına sürer” deyiveriyorlar. 

Şimdi bu fakülteyi 2005 yılında öğrencisizlikten kapatan devletim, 
emperyal tavsiyelere uyarak, “Heybeliada Ruhban Okulu”nu açmaya; 
hem de üniversite olarak açmaya hazırlanıyor… 

Kendi üniversitesinin fakültesine bölüm açan devlet, hangi sebeple altı 
yıl öğrenci almadan, neden bekledi, bölümü öğrencisizlik gerekçesiyle ni-
çin kapattı? 

Altaylar’dan, Çuvaşistan’dan Gagavuzya’ya ve Balkan ülkelerine ka-
dar duyurup, burslar vererek bu okulu vaktinde öğrenci ile doldursaydık 
yukarıdaki soruları sormamıza ihtiyaç olur muydu? 

Kendi ülkemizde, kendi vatandaşlarımız olan dini bir mezhebi veya 
farklı insanlarımızın ihtiyaçlarını, onun bunun baskısına göre yapıyor, 
işimizi emperyalizm rüzgârına göre ayarlıyorsak yazık bize, vah bize, ey-
vah bize… 

Ülkemizde, Osmanlı, yıllarca düşmanlık yaptığı, tamamı İran vatan-
daşları olan Şiiler için bile İstanbul Yeşildirek semtinde “İranlılar Mesci-
di” adı ile mescitler açılmasına izin vermiş; saygı göstermiş ve bize uygu-
lanması gereken bir örnek ortaya koymuş. 

Şimdilerde en büyük T.C. vatandaşı Şii nüfusa sahip ilimiz İstanbul’-
da bile -nerede ise, sayısı onu bulan- ilahiyat fakültelerinden birinde bile 
Şiilik bölümü yoksa, din adamı yetiştirmek için Şii vatandaşlar, çocukla-
rını gizlice İran veya Irak’a din adamı olmak için göndermeye mecbursa, 
ülkede vatandaşlarının “eşit hukuka sahip oldukları”nı nasıl anlatacak 
veya nasıl ispat edeceğiz? 

Bizimle birlikte yaşayan, aynı dili konuşan, aynı dine inanan, aynı 
düşmana karşı birlikte savaşıp, birlikte zaferler kazanıp, övündüğümüz; 
tarihimiz, kültür ve medeniyetimiz aynı olan; Cumhuriyeti birlikte kur-
duğumuz, bu vatanın şerefli varlıkları olan; ama bu gün itilmiş, kakıl-
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mış, aşağılanmış insanlar olan Aleviler, Çingeneler ve Abdallar başta ol-
mak üzere, herkesle birlik olmadan, onlarla aramızda ana-baba bir kar-
deş haline gelmeden Türk Birliği’ni de İslam Birliği’ni de gerçekleştirmek 
mümkün olmayacaktır. 

Mekke’de, üstelik hac mevsiminde, “İslam Birliği” için Müslüman ara-
maya gitmenin de; Nevruz’da “Türk Birliği” için Tanrı Dağlarına Türk ara-
maya çıkmanın da faydası yoktur. Yüce Allah, Peygamberimize, “en ya-
kınlarından başlayarak tebliğ et”1 buyuruyor. 

Her Cuma hutbesinde, aklımızda kalsın ve göz önünde bulunduralım 
diye okunan Kur’an ayetinde Yüce Tanrı, “Allah, kesin olarak size adale-
ti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı (ihtiyaçlarını karşılamayı) emre-
der; hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan (devlete ve hukuka karşı gel-
menizi) yasaklar. Anlamanız için size böyle öğüt veriyor.”2 bunu anlatıyor. 

Burada geçen “yakın” kelimesi mesafe olarak yakını da, hısımlık an-
lamında yakını da içerir. Öyle sanıyorum ki, komşularımız, ülkemiz va-
tandaşları Suriye, Filistin, Mısır ve Güney Afrika’da yaşayan din kardeş-
lerimizden daha yakındır veya öyle de kabul edilmelidir. 

Unutmayalım, en yakınımızdaki -sadece mekân olarak yakınlık değil, 
din, dil, soy-sop, kültür olarak en yakınımızdaki- bu insanları görüp, on-
ları kucaklamadan Türkçülüğümüzün de, İslamcılığımızın da gerçekçi 
olduğunu söyleyemeyiz. 

Bu ayette geçen ve Arapça “Bağıy” şeklinde olan kelime “Devlet ve hu-
kuk” anlamına gelir. “Devlete ve hukuka aykırı davranmak” bu ayet sebe-
biyle haram sayılmıştır. Hz. Ali, bu ayete dayanarak, devlete karşı isyan 
edenlerle savaşmış ve ölenlerin cenaze namazlarının kılınmasına izin 
vermemiştir. 

Ülkemizde yazılmış “İlmihal” kitaplar ile “fıkıh” kitaplarında devlet 
kuvvetleriyle çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın, teröristin ve soy-
guncuların cenaze namazı kılınmaz hükmü yer almaktadır.3 

Yüreklerimizi dolduran sevgi; dünyalar dolusu kini, nefreti bir deterjan 
gibi yıkamalı, bütün dünya, bizim yüreğimizi dolduran sevgi ile aydınlan-
malıdır… 
                                                           
1 Kur’an-ı Kerim, Şuara: 214. 
2 Kur’an-ı Kerim, Nahl: 90. 
3 Bu konuda fazla bilgi için bakınız: 
   a. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından neşredilmiş olan İslam İlmihali, C. I, s. 364, Ankara 
2002 ve 2006. 
   b. Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 258, Ankara 1992. 
   c. A. Fikri Yavuz, İslam İlmihali, s. 225, İstanbul 1997. Kaldı ki bu konu tefsir ve fıkıh ki-
taplarında da uzun uzun yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 1984 yılından bu tarafa 
devam eden terör sebebiyle, bu ayete dayanan uygulamaları görmezden gelerek, teröristlerin 
de cenaze namazının kılınmasına; cenaze namazını kılan Müslümanların da günah kazan-
masına göz yummuştur. 1984 tarihinden bu tarafa gelmiş geçmiş Diyanet İşleri Başkanları 
başta olmak üzere Din İşleri Yüksek Kurulu başkan ve üyeleri ile üst yöneticilerinin Allah, 
millet ve tarih huzurunda, devleti ve milleti din konusunda doğru bilgilendirmedikleri ve 
toplumu din konusunda aydınlatma işini yapmadıkları anlaşılmaktadır. 
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Üstelik Ziya Gökalp, Nihal Atsız, İbrahim Kafesoğlu, Erol Güngör, 
Seyyid Ahmet Arvasi, Alparslan Türkeş, Turan Yazgan, Mustafa Kafalı 
çizgisindeki, yüzyılı aşan süreç içinde; bilim, fikir ve siyaset adamlarının 
farklı disiplinlerle anlattıkları da böyle “bir sevgi dünyası kurmak” değil 
midir? 

Böyle bir aydınlığa ve aydınlık yüreklere ne kadar çok muhtacız! 

Turan Yazgan Hoca’ya Saygı 

Eğer eski devirlerde yaşamış olsaydık, on yıl sonra ne olacağını, gören 
ve ona göre tedbir alan insanlara “Veli” veya “Evliya” dememiz gerekirdi. 
Turan Hoca, on yıl sonra ne olacağını görerek, Vakıf kurdu, tedbir aldı; 
bu keramet değilse, nedir, derlerdi. 

ABD ve AB ülkeleri bile Sovyetlerin çöküp dağılacağını 1984 yılında 
anlayıp, planlamalar yapmaya başladılar. 

“Merhum ve mağfur ila rahmeti-il Gafur Turan Yazgan Hoca” “Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı”nı 1980 yılında kurdu. Dergiler çıkarmaya 
ve Sovyet Dünyası’nda varlığını göstermeye başladı. Süper güçlerden da-
ha süper bir davranışta bulundu. 

Bu yüksek vukuf, anlayış ve sezgi o hayatta iken ne kadar fark edildi, 
bilemiyorum. Ona velayet atfetmesek de, bu ileri görüşlülüğü şükranla, 
takdirle ve minnetle anmak gerekiyor. 

Türk Cumhuriyeti ve Türk Topluluklarında okullar açan; ülkemizden 
götürdüğü öğretmen ve öğretim üyeleriyle eğitim veren ilk örnek Turan 
Yazgan’dır. Sovyetler daha dağılmadan bu faaliyetler onun eliyle başla-
mıştır. 

Bizim de Bakü’ye geçici görevle gittiğimiz 1992 Mayıs’ında, ayrı ve 
özel hizmet metodu uygulayan Turan Hoca, bizim de örnek modelimiz ol-
muştu. 

Tarafımızdan Azerbaycan eğitim sistemi içinde açılan ve iki yıla yakın 
faaliyet gösteren; biri Nahçıvan’da, dördü Azerbaycan’da (Bakü, Şeki, Ku-
sar, Mingeçevir) illerinde bulunan “İlahiyat Temayüllü Mektep” (İmam-Ha-
tip Lisesi) boşuna masraf sayılarak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, bi-
zim Türkiye’ye dönüşümüzü müteakip kapatılmasını hangi yüksek zekâ 
ortaya atmıştı bilemiyorum. 

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin birlikte eğitildikleri bu okulda-
ki eğitim tam da Azerbaycan toplumunun aradığı şeylerdi.4 
                                                           
4 İlahiyat Temayüllü mekteplerin hem öğrenci, hem öğretmen hem de veliler için nasıl fay-
dalı olduğuna bir misal olmak üzere bir hatırayı nakletmem yerinde olacak diye düşündüm. 
Okulun açılışından sonraki Kasım ayı sonlarında Bakü Yasamal semtindeki okulu ziyarete 
gitmiştim. Öğretmen arkadaşlarımla konuşurken, arkadaşlar, ders saatlerinin öğleden önce 
olduğunu, öğleden sonra da da okulun öğretmen, öğrenci ve velilerinin katıldığı daha büyük 
bir sınıfta Din Kültürü dersi verdiklerini; asıl yoğun isteğin bu olduğunu anlattılar. Meğer 
iki-üç gün önce gusül konusunu anlatmaya başlamışlar. Konu tam da anlaşılamamış, ama 
çocuklardan çok büyükleri ilgilendirdiği de anlaşılmış. Bunun üzerine yaşlı bir öğretmen söz 
alarak “-bu mesele daha çok bizlerle alakalı, izin verirseniz, şu balaca uşaklar bayıra çıksın, 
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Şükür ki, Bakü Devlet Üniversitesi’nde açtığımız İlahiyat Fakültesi 
eğitime devam ediyor ve diğer Türk Cumhuriyetlerine de örnek model ol-
du. 

Turan Yazgan’ın Hakk’a yürüyüşünün ardından bir hatıra kitap dü-
şüncesi, belki de hepimizi bu şükran ve saygı sorumluluğundan kurta-
racak diye düşünmek; bunu planlayanlara da teşekkürü gerekli kılıyor. 

Allah Turan Hoca’ya lütuf ve merhametiyle muamele etsin. 
Hatıra kitap yayınlanmasında emeği geçenlere de teşekkürler… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
bize tezeden anlat” talebinde bulunmuşlar. Öğretmen arkadaşım, teklife uymuş ve guslü ge-
rektiren halleri ve nasıl yapılacağını yeni baştan anlatmış. Anlaşılmayan veya sormak iste-
dikleri sorularla gün akşamı bulmuş. Ertesi gün okula geliş sırasında, okulun müdür yar-
dımcılarından genç bir öğretmen hanım, okulun giriş kapısından, bahçeye giren öğretmene 
seslenmeye başlamış: 

“Ali Müellim, Ali Müellim, meni tebrik edebilersin!” Ali Hoca, hocam geliyorum, geliyorum, 
dese de öğretmen hanım tekrarlıyormuş. Yanına geldiğinde; 

“Hayırdır, neden tebrik etmeliyim?” deyince, büyük bir heyecan ve sevinçle: 
“Ali Müellim, meni tebrik edebilersin, ona göre ki, dinime ait bir emri hayatta birinci defa ye-

rine getirmişem!” 
Ali Öğretmen: 
“Tebrik ediyorum Hocam, hayırdır, nedir bu ilk defa yaptığın şey?” 
Müdür yardımcısı: 
“Men ve yoldaşım, senin dünen ki dersini heyata geçirmişik ve ilk defa her ikimizde, dinimi-

zin gusül emrini yaşamışık! Bundan daha gözel, daha böyük sevinç olar mı?” 
Benim ayrılacağım sırada bahsi geçen Hoca Hanım da geldi ve sevincini, heyecanını biz de 

paylaşmıştık. 
Bunun ne kadar önemli bir din faaliyeti; din eğitimi olduğunu anlamak için 70 yıl ateizmi, 

komünizmi yaşamış toplumun psikolojik ve psiko-sosyal hayatını görmemiş insanlar nasıl 
anlayacaktı ki?... 
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Prof. Dr. İsmail YAKIT 

Turan Yazgan Hocamızın adını hep duyardım. Ancak vicahen tanışmak 
1986 yılında nasip oldu. Erzurum’dan İstanbul’a geleli henüz bir buçuk-
iki yıl kadar olmuştu. Yeni Doçent olmuştum. Kurmuş olduğu Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’na İstanbul Edebiyat Fakültesi’ndeki birkaç arka-
daşla birlikte uğramıştık. Hocamızla tanıştırdılar. Çok sıcak ilgi gösterdi. 
Hele Felsefe Bölümü Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. 
Dr. Nihat Keklik Hoca’yla çalıştığımı duyunca sevinci ve ilgisi daha da art-
tı. Vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çıkardığı dergilere bizden yazılar 
beklediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışaca-
ğımızı söyledik. Kartal Maltepe’de oturduğum için fakülteye gelip gitmemiz 
hayli zaman alıyordu. Bundan dolayı Vakfa pek sık uğrayamıyordum. An-
cak seyrek de olsa ziyaretlerim oluyordu. Bir ara Hocamız “İsmail, seni da-
ha sık görmek istiyoruz. Niye gelmiyorsun?” diye de sormuştu. Ben de “Ho-
cam, karşıda oturuyorum. Üçerden altı vasıtaya biniyorum.” dediğimde, 
“Sana bu taraftan ev bulalım.” demişti. Nihayet Cerrahpaşa semtinden bir 
eve taşındığımda Hocama müjdeyi verdim. O da: “Vakfa gelmemek için bir 
mazeretin kalmadı.” demişti. Ben de Vakfa daha sık uğramaya başladım. 

Yıl 1987 idi. İstanbul’un tarihi yapılarında ve mezar taşlarındaki ebced 
hesaplı tarihleri bulunan kitabeleri araştırıyordum. “Türk-İslâm Kültürün-
de Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme” adlı kitabım için orijinal malzemeler 
topluyordum. Bu arada Vakfın bulunduğu Ankaravî Mehmet Efendi Med-
resesi’nin kitabesi de ilgimi çekmişti. Dr. Yaşar Akdoğan arkadaşımla bir-
likte Vakfa uğradık. Kitabeyi daha yakından görmek ve okumak gereki-
yordu. İçeriden bir merdiven isteyip çıktım. Kitabe Arapça idi. Çözmeye 
çalışıyordum. Bu arada Vakfa gelen Hocamız bizi bu halde görünce bir 
müddet baktı ve “kolay gelsin, işiniz bitince içeriye gelin” dedi. Kitabeyi 
                                                           
 Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 
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okudum. Tercüme ettim ve ebcedli tarihini buldum. Bu tarih medresenin 
yapılış tarihiydi. İçeriye girdik. Doğru Hocanın yanına çıktık. Çaylarımız 
gelmişti. Turan Hoca, Yaşar ağabey ve ben, hep beraber konu hakkında 
sohbet ettik. Hatta Hoca, bir ara Ankaravî Mehmet Efendi hakkında kime 
ne görev verdiyse tatmin edici bir bilgi ile gelmediğinden, bahsetti. “Yarım 
sayfa, bir sayfa kadar bilgilerle geldiler. Onları da neşredemezdim.” dedi. 

“Ankara’dan Vakıflar Genel Müdürlüğü olsun, buradan olsun birçok 

kişi, Ankaravî’nin medresesinde oturuyorsun. Ankaravî hakkında bir 

araştırma yaptırdın mı? Kimdir? Ne yapmış diye soruyorlar. Şeyhül-

islâmlık yapmış. Şu tarihte doğmuş. Şu tarihte ölmüş demekle iş bit-

miyor. Bu benim içimde bir ukde” dedi. 

Aradan birkaç hafta geçti veya geçmedi. Dr. Yaşar Akdoğan ağabey, fa-
külte de benim odama geldi. “Dersin var mı?” diye sordu. Dersten yeni çık-
mıştım. Olmadığını söyledim. “Turan Hoca bizi bekliyor.” dedi. “Gidelim.” 
dedim. Meğer Yaşar Bey’e “İsmail Hoca’yı bana getir.” demiş. Yaşar Bey 
yolda anlattı. Yine Ankaravî meselesi söz konusu olduğunda Yaşar Bey to-
pu bana atmış. “Hocam, İsmail Hoca’ya söylerseniz, sizi kırmaz. Ne yapar 
yapar Ankaravî hakkında bütün kaynakları tarar bilgileri bulur.” deyince; 
Hoca da “İsmail’in gelmesini beklemeyelim. Getir konuşalım.” demiş. 

Hocanın Vakıftaki odasındayız. Bizi ayakta karşıladı. Oturmamızı söy-
ledi. Doğrudan konuya girdi. “Ankaravî hakkında kimseye ciddi bir çalış-
ma yaptıramadım.” diye daha önce söylediklerini tekrar etti ve bana döne-
rek, “İsmail, bana Yaşar Bey söyledi. Siz isterseniz bunu yaparsınız. Arap-
ça da biliyorsunuz. Osmanlı İlmiye Teşkilatı hakkındaki kaynaklara da vu-
kufunuz var. Rica ediyorum. Lütfen. Bu çalışma bizim için çok önemli.” dedi. 
Gözlerinin içine baktım. Hocam cidden çok samimi ve içten söylüyordu. 

“Hocam, bu iş, tarihçilerin işi. Hakkında bilgi verecek kaynaklar hep 

tarihi kaynaklar. Ankaravî, Şeyhülislâm olduğuna göre, daha önce 

Rumeli kazaskerliği yapmış olmalı, Rumeli kazaskerleri de Anadolu 

kazaskerleri içinden seçilir. Anadolu kazaskerleri de İstanbul kadılığı 

yapanlardan olur. İstanbul kadılığı ya mevleviyet denilen kadılıklar-

dan gelen veya sahn-ı seman müderrisliği yapanlardan olur. Sahn-ı 

seman müderrisliğine kadar da Anadolu medreselerinde yaptığı mü-

derrislikler veya bazı yerlerde yaptığı kadılıklar da vardır. Bütün bu 

safhaların tek tek araştırılması gerekir dedim. Kaldı ki, bu günlerde 

çok yoğunum. İki kitap hazırlığım var. Şu kadar kongre ve sempozyu-

ma iştirak edeceğim. Dersler, konferanslar vs. Ama sizi kırmam 

mümkün değil. Elimden geleni yapacağım. Hatırınız için yarından iti-

baren mesaimin bir kısmını Ankaravî’ye ayıracağım. Görelim Mevlam 

neyler, neylerse güzel eyler.” dedim. 

Mutluluktan gözleri parlıyordu. 
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Artık her gün akşamları Süleymaniye Kütüphanesi’nden çıkınca vakfa 
uğruyor. “Hocam bugün şu kaynaklarda şunları şunları buldum.” diye not-
larımı, fişlerimi fotokopileri gösteriyordum. Memnun oluyordu. Ankaravî’-
nin yaşadığı XVII. asır hakkında bilgi veren hemen hemen bütün Tarihler, 
Şekayik Zeyilleri, Arşiv Belgeleri vs. hepsini taradım. Bir akşam Vakfa gel-
diğimde Hocaya: “Hocam Ankaravî’nin mezarını buldum. Mezar taşında 
şunlar yazılı” dedim. Hayretler içinde kaldı. “Nerede?” diye sordu. “Çar-
şamba Kovacı Dede Camii Haziresi’nde” dedim. Ertesi gün Hoca, Vakfın 
arabasını tahsis etti ve fotoğraf makinesiyle birlikte bir eleman daha ala-
rak mezkûr hazireye gittik. Gerekli incelemeler yapıldı, fotoğraflar çekildi. 

Yaptığım araştırma yaklaşık kırk daktilo sayfasına yakındı. Vakfa ge-
lip Hocamıza teslim ettiğimde mutluluktan uçuyordu. O’nun kafasına 
koyduğu bir işi mutlaka yapan, yaptıran bir mizaca sahip olduğunu fark 
etmemek mümkün değildir. O gün Vakıfta neşeli sohbetler devam etti. O 
zaman orada çalışan Muhittin Nalbantoğlu da bu sohbetlerimize iştirak 
etmişti. Mutlu bir tesadüf olsa gerek, 3 Kasım 1987 tarihi, Ankaravî’nin 
vefatının tam 300’üncü yıldönümü idi. Hocamız, Vakıf olarak aynı tarih-
te Kovacı Dede Camii’nde Ankaravî’nin ruhuna Kur’an-ı Kerim ve mevlit 
okutup dualar yaptırdı. 

Araştırmamız Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin 51. sayısının ilk 
makalesi olarak çıktı. (s. 9-42). Hocamız telif hakkı olarak bir zarf gönder-
miş. Almak istemedim, ama Hocanın ısrarı var dediklerinde aldım. Daha 
sonra Hoca’yı gördüğümde sordum. “Sen benim ideallerimden birini gerçek-
leştirdin. Bu kadar işinin arasında bu konuya zaman ayırdın. Bu çalışmayı 
biz sana özel yaptırdık. Aslında senin hakkın ödenemez. Vakfın imkânları 
bu kadar. Al kabul et.” dedi. Angaryayı sevmediğini, emeğin imkânlar nis-
petinde ücretlendirilmesi gerektiği konusunda kısa bir sohbetimiz oldu. 

Ankaravî hakkında yapmış olduğum bu araştırma Hocamızın gözünde 
benim değerimi yüceltmişti. O her ortamda benim adım geçtiği zaman, ben-
den sitayişle bahsetmiştir. Nitekim 1988 yılı içinde Doçentlik kadrosuna 
atanmam söz konusu olduğunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda 
görüşülürken, aleyhte söz alıp konuşmak isteyen zamanın Edebiyat Fakül-
tesi Dekanına karşı, kurul üyesi olan Hocam Turan Bey, lehte söz alıp kişi-
liğimden ve çalışmalarımdan sitayişle bahsetmiş, beni savunmuştur. 

3 Mayıs 1992’de İstanbul Akgün Otel’de gerçekleşen Türkçüler Gü-
nü’nde merhum Alparslan Türkeş’in de konuşmacı olarak katıldığı bir 
panelde Hocamızla beraber ben de konuşmacı olarak iştirak etmiştim. 
Yine 1992’de açılan üniversitelerle birlikte Isparta’ya da Üniversite ku-
rulduğunda, Kurucu Dekan olarak davet geldiğinde ilk fikrini aldığım ki-
şilerden biri Turan Yazgan Hocamızdı. Kendisi Isparta’nın Eğirdir ilçe-
sinden olduğu için, hem üzüldüğünü hem sevindiğini söylemişti. Üzül-
müştü, çünkü beni az görecekti. Sevinmişti çünkü memleketine gidiyor-
dum. O ülke çapında ilim ve irfanın yayılmasını arzu ederdi. “Yetişmiş 
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insanlarsınız. Ülkemizin insanının ve gençlerin size ihtiyacı var. Gidin, ça-
lışın, yazılarınızı ve araştırmalarınızı ihmal etmeyin.” derdi. O’nun ideali 
ülke sınırlarını da aşmıştı. Tüm Türk illerini, yani Turan’ı kapsıyordu. 
Zaten “Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı”nı kurması bu amaca mebni idi. 

Isparta’da iken sık sık telefonla görüşür, bazı konularda fikrimi alır, 
Türk Dünyası’nda kurduğu okullar için, tavsiye edebileceğim hocalar 
olup olmadığını sorardı. Hatta bir keresinde Azerbaycan’daki fakülte için 
dekanlık teklif etmişti. Ancak ailevi sebeplerle kabul edip gidememiştim. 
İki önemli konuda Vakıf tarafından organize edilen “Süleymaniye Konuş-
maları”nda konferansçı olarak davet etmişti. Biri “Atatürk ve Din”, diğeri 
“Mevlâna’nın Türklüğü” idi. Isparta’da bulunduğum dönemde, “Eğirdir 
Sempozyumu” yapılmıştı. Ben de Eğirdir “1856 yılının Temettuat Defterle-
ri” üzerinde bir bildiri sunmuş ve defterlerin tamamını neşretmiştim. 
Sonra sohbetimizde “bir kimsenin dedesinin dedesinin eşkâlini ve mal 
varlığı bilgisini bu defterlerde bulmanın ve istenirse geriye doğru 5-6 dede-
nin isimlerini tespit etmenin mümkün olduğunu” söylemiştim. Osmanlı ar-
şiv sistemine hayran kalmıştı. Çocukluğundan bahsederken, evlerinin 
Eğirdir Dündar Bey Medresesi’nin hemen arkasında olduğunu, istimlâk 
edildiğini, yerine daha sonra Atatürk heykeli dikildiğini de anlatmıştı. 

Sovyetler Birliği 1991’de dağıldığında Orta Asya Türk toplulukları için 
izlenecek politikaya Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler hazır değildi. He-
nüz birçoklarında karşılıklı elçilikler bile açılmamıştı. Bir gün Hocamızın 
yanında otururken, Ankara’dan Dışişleri Bakanlığı’ndan aradılar. Türk 
topluluklarının dışişleri temsilcilerinin adlarını Hocaya soruyorlardı. “Si-
zin temasınız vardır, bilirsiniz” diye. Hocam da “Siz devletsiniz. Asıl sizin 
bilmeniz gerekir” dedikten sonra bildiği bazı isimleri söylemişti. Ben de 
kendisine “Hocam siz Türk Dünyası’nda günümüzün Dede Korkutu’su-
nuz. Herkes size danışıyor.” demiştim. Gülüşmüştük. 

O günümüzde gerçekten bir Dede Korkut idi. Korkut Ata’ydı. O’nun 
tek endişesi, Türklerdi. Türk Dünyası idi. Türk Dünyası’ndaki katliamla-
ra Türkiye ve dünya niçin sessiz kalıyordu? Doğu Türkistan’daki Çin 
zulmü, Filistin’deki İsrail zulmünden daha mı az önemliydi? Öte yandan, 
Türk Dünyası’nın kalkınması gerekirdi. Türk Dünyası’nın yeraltı ve yer-
üstü kaynakları bizzat Türkler tarafından işletilmeliydi. Küresel sömürü-
cü güçlerin oradan ellerini çekmesi, oranın nimetlerinden oranın insan-
ları daha fazla faydalanmalıydı. Türk Dünyası ortak bir Türk alfabesine 
sahip olmalı, şu andaki alfabemiz onlara örnek olmalıydı. Türk Dünyası 
birbiriyle haberleşmeliydi. Karşılıklı kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliği 
oluşturulmalıydı. Merhum İsmail Gaspıralı’nın ideolojisi olan “Dilde, Fi-
kirde, İşte Birlik” Hocamızın da idealiydi. Bu idealin gerçekleşmesinin yo-
lunun eğitimden geçtiğini çok iyi biliyordu. Onun için Türk Dünyası’nın 
pek çok yerinde liseler, yüksekokullar, fakülteler ve üniversiteler açtı. Bu 
kurumları Vakfın kısıtlı imkânlarıyla yaşatmayı başardı. Nice zorlukları 
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ve engelleri aşarak bugünlere geldi. Eğitimi hep Türkiye Türkçesi’yle 
yaptırdı. Bunu hiçbir zaman gösteriye dönüştürmedi. O’nun yaptığı şölen-
lerdeki amaç Türk Dünyası’nın çocuklarının tanışıp kaynaşmasıdır. Bu-
nun için her yıl, Vakıfça “Türk Dünyası Çocuk Şöleni” düzenlenmektedir. 

Bilindiği üzere malum bir cemaat, açtığı yurtdışı okulların öğrencile-
rini getirterek “Türkçe Olimpiyatları” düzenlemekte, ülke genelinde bunu 
bir şova dönüştürmektedir. Ama o okullarda eğitim İngiliz diliyle yapıl-
maktadır. Türkçe yardımcı derstir. Bunu hiç söylemiyorlar. Keşke eğitim 
dili Türkçe olsa. Ekonomik olarak da bu okullar Anadolu vilayetlerinden 
toplanan yardım paralarıyla desteklenmektedir. Bu adeta, Müslüman 
Türk halkının yardım etme duygusunu Amerikan emperyalizmine, İngiliz 
kültürüne peşkeş çekmekten başka bir şey değildir. Bu konuda Hoca-
mızla hayli sohbetlerimiz olmuştur. 

Hocamız, Isparta’dan Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne geçeceğimi du-
yunca, beni arayarak, “İstanbul’da özel bir üniversite senin için daha iyi 
olur.” demişti. Hatta bunun için özel bir üniversite yönetimiyle bile ko-
nuşmuştu. Ancak yine ailevi sebeplerle İstanbul’a tekrar avdet edeme-
dim. En son 2011’de Azerbaycan’da yapılan 9. Uluslararası Türk Dünya-
sı Sosyal Bilimler Kongresi’nde görüşmüştük. 

Hocamız kurduğu Vakfın yaşaması için de gerekli tedbirleri almış bir 
insandı. Bir gün arkadaşlar konuşurken; 

“Her güzel kuruluş, maalesef devam ettirilemiyor. Kurucusu ile birlik-

te gidiyor. Korkarız Turan Hoca’nın da kurduğu Vakıf da aynı olur. 

Hoca kendisinden sonra kimseyi yetiştirmedi, otuz küsur senedir de-

vam eden ve kesintisiz yüzlerce sayıya ulaşan ‘Türk Dünyası Tarih 

Kültür ve Türk Dünyası Araştırmaları” dergileri artık çıkmaz. Hoca-

dan sonra son bulur.” 

Hatta bana, “Sen Turan Hoca’yla samimisin istersen bir sor, biz sor-
mayalım belki bize kızar.” demişlerdi. “Ben de bunda ne var ki, niye kız-
sın. Biz ağabey, kardeş gibiyiz. Ben sorarım.” dedim. 

Hocayla karşılaştığım bir gün Vakıfta: “Hocam, her fani mutlaka bir 
gün gider, biz de faniyiz. Allah gecinden versin. Yarın sizin için emr-i hak 
vaki olduğunda Vakfın hali ne olacak, yerinize birini yetiştirdiniz mi? Ar-
kadaşlar merak edip soruyorlar” dedim. Hoca tebessümle yüzüme baktı. 
“Elbette” dedi. “Saadet Hanım var. İşi biliyor. Ben hastalıktan fazla ilgile-
nemiyorum. Şimdi bile o yürütüyor.” dedi. Bunu arkadaşlara ilettim. On-
lar da ikna oldular. Gerçekten, Saadet Hanım gibi yönetimde tecrübeli 
birinin varlığıyla, Vakfın başkanlığına getirilen son derece efendi gördü-
ğüm oğlu Közhan Bey’in gayretleriyle, Vakıf yönetiminin değerli kadro-
suyla, Turan Yazgan Hocamızın ideali doğrultusunda önemli adımlar atı-
lacağı ve Türk Dünyası’na güzel hizmetlerin devam edeceğine dair tam 
bir kanaat sahibiyim. 
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Bir gün Antalya’da fakültedeki odamda otururken dâhili telefon çaldı. 
Arayan Prof. Dr. Haldun Eroğlu idi. “Haberin var mı Turan Hoca Hakk’a 
yürümüş. Az önce İstanbul’dan bir arkadaş haber verdi.” dedi. Ben de 
birkaç dostu aradım ve bu arada cep telefonuma Vakıftan bir mesaj gel-
di. Maalesef haber doğruydu. Üç arkadaş cenazenin kalkacağı güne he-
men birer uçak bileti aldık. Nihayet İstanbul Üniversitesi’ndeki ve Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’ndaki törende; Fatih Camii’ndeki namazda 
ve Kozlu Mezarlığı’ndaki definde hazır bulunmaya çalıştık. Her fani gibi o 
da fenadan bekaya intikal etti. Uçmağa erdi. Mekânı cennet olsun. 

Hocamızın kurduğu Vakfa ve vefatına düşürdüğüm, naaşı başında 
okunan tarihler şunlardır: 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kuruluşuna Tarihtir (İstanbul): 

20 Temmuz 1980 
“Türk Dünyası Araştırmaları”  
Adıyla kurdu Turan Yazgan 

Böyle güzel bir vakfın olsun 
Hizmetlerine herkes hayran 

Bulursun bir tarih-i dütâ 
Beyti hesap ettiğin zaman 

“Eyle hayırlı hizmetlere  
Vesile bu vakfı Ya Rahman!” 
2799+1=2800/2=1400 H.     1980 
 ايله خيرلى خدمتلره
 وسيله بو وقفى يا رحمن

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Vefatına Tarihtir (1): 
22 Kasım 2012 

Türk Dünyası’na hizmet için adamıştı kendini 
Göçtü bugün, beka yurdunda rahmet olsun Mevlâ’dan 
Yazdı Yakut teessürle rıhletinin tarihini: 
“Türk Dünyası’nın Dede Korkut’u geçti bu dünyadan” 
1434 H.     2012 
 تورك دنياسى نك دده قورقودى كچدى بو دنيادن

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Vefatına Tarihtir (2): 

Amansız bir hastalıktan kurtulamayıp 
Yürüdü Hakk’a, alıp ilahi fermanı 
Geldi yediler söylediler tarihini: 
“Tanrı, cennette mukim eyleye Turan’ı” 
2005+7=2012 
 تكرى، جنتده مقيم ايليه تورانى
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SEVGİLİ HOCAM: MEKÂNIN CENNET OLSUN 

Prof. Dr. Mehmet YÜCE* 

Yıl 2001. Henüz Yardımcı Doçent olmuştum. Oğlum Ahmet Hazar bir 
haftalıktı. Telefonum çaldı. Açtığımda, Türk Dünyası’nın aksakalı Prof. 
Dr. Turan Yazgan hocamın munis ve mukni sesini duydum. Hal hatır-
dan sonra, “Mehmet, evladım sana ihtiyacımız var. Bu yıl seni Kırgızis-
tan’a göndereyim, ne dersin?” diye sordu. “Hocam, henüz yeni Yardımcı 
Doçent oldum. Araştırma görevliliği yükünden sonra biraz Öğretim Üyeli-
ği’nin zevkini çıkarayım” ya da “çocuğum yeni doğdu. Yeni doğmuş bir ço-
cuğu oralara nasıl götürebilirim” diyecek oldum, dilim kilitlendi, sadece 
peki Hocam nasıl emrederseniz öyle olsun diyebildim. “Allah razı olsun 
evladım, geline selam söyle, çocukların gözlerinden öperim.” deyip telefo-
nu kapattı. Turan Hocamla yüz yüze görüşmemiş olsak da kendisine 
karşı sonsuz bir muhabbet içindeydim. Türk Dünyası’nın aksakalına bir 
söz vermiştim ve her ne pahasına olursa olsun bu sözü tutmalıydım. 
Ama bu durumu henüz yeni doğum yapmış olan eşime nasıl söyleyecek-
tim. Akşam eve geldiğimde, hanım bende bir haller olduğunu hissetmiş 
olacaktı ki, “Galiba bana bir şey söyleyeceksin? Ne söyleyeceksen bir an 
önce söyle rahatla” dedi. Beklediğim ortam oluşmuştu. Durumu anlat-
tım. Sağ olsun hanım “Mademki uygun gördün, ne yapalım bize gitmek 
düşer.” deyince rahatladım. Kısa sürede hazırlıklara başladım. Resmî iş-
lerimiz biter bitmez, eşyamızı aldık, eş dostla vedalaşarak Kırgızistan’a 
gitmek üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na geldik. Turan Hocam-
la bir an önce görüşmek istiyordum. Osmanlı yapısı tarihi binada faali-
yet gösteren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın hizmet binasında bu-
lunan makam odasına girdiğimde karşımda bir ihtiyar delikanlı duruyor-
du. Mütevazı, aynı zamanda vakur duruşuyla beni karşıladı. Her hareket 
ve tavrından bir lider edası okunuyordu. Sevgili Hocamın candan kucak-
layışı, samimi ve ikna edici tavrı, “Türklere Türklüğü Anlatacaksınız.” sö-
                                                           
* Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
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zü hafızamda yer etmişti. Hocamla ilk tanışmamız böyle oldu. Bu görüşme 
benim için yeni bir dünyanın kapısını açmıştı: Türk Dünyası. Bu dünyanın 
isim babası yine Turan Hocam idi. Hem bu dünyanın hem de bu dünyanın 
isim babası Turan Hocam böylece çok geniş bir ufuk açmıştı bana… 

Turan Hocamı tanıdıkça ne kadar müstesna bir insan olduğu yakinen 
görebiliyordum. Gerçekten o nev’i şahsına münhasır bir insandı. Çok 
farklı bir kişiliği vardı. Kendisi için değil, Türk Dünyası için yaşıyordu 
adeta. Türk Dünyası’nın dertleriyle kederleniyor, mutluluğu ile sevinç 
duyuyordu. Onun himmeti milleti idi. Hasta yatağında bile Türk Dünya-
sı’nın dört bir yanında açtığı fakültelerde okuyan öğrencilere dağıtılacak 
bursu düşünüyordu. Yüksek bir gayenin yorulmaz bir işçisi idi. Tıpkı Şi-
rin için dağları delmeye çalışan Ferhat misali. Çok sınırlı imkânlar, ama 
sarsılmaz bir irade ile Türk Dünyası gençlerini aydınlatmaya ve bu genç-
leri hakikatlerle buluşturmaya gayret ediyordu. Türk Dünyası’nın birlik 
ve beraberliği için çalışıyordu. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” için mevcudiye-
tini ortaya koymuştu. Bu yolda ne tehditlere, ne uğruna hizmet verdiği 
ülkelerin sınır kapılarından geri çevrilmeye, ne de imkânsızlıklara aldırış 
ediyordu. Tam bir dava adamıydı. Davası dışında cismani varlığı dâhil 
hiçbir şeyi yoktu. O davası için yaşıyor, davası için yiyip, içiyordu. Dava-
sı için her şeyinden vazgeçmişti. Sağlığından bile… 

Celalabad Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde görev yaparken Hoca-
mın bu coğrafyada ne kadar çok sevildiği gördüm. O Türk Dünyası’nın 
bir aksakalı idi. O Türk Dünyası’nın Dede Korkut’u idi. O Türk Dünyası’-
nın babası idi. Hakka yürüyüşü ile Türk Dünyası yetim kaldı. Turan Ho-
cam gitti, yerinde binlerce Turan bıraktı diyemiyorum, çünkü Turan Ho-
cam gibisi asla yok. O ismi ile müsemma Turan Hoca idi. Turan Hocalar 
kar çiçeği gibi, zor şartlarda yetişir, az bulunur ve çabuk giderler. Mekâ-
nı cennet olsun. Açtığı okullarda okuyan gençleri bizlere emanet etti. Bi-
ze düşen o emanet sahip çıkmaktır. 

Sevgili Hocam, siz ulvi davanız için çabalarken hep yalnız kaldınız, 
ama yılmadınız. Finans kaynaklarınız kurutuldu, yine yılmadınız. Hasta 
yatağınızda bir taraftan kemoterapi alırken diğer yandan eşe dosta borç-
lanarak fakültelerinizde okuyan öğrencileri burssuz, çalışan hocaları 
maaşsız bırakmadınız. Bu işi yaparken de hiçbir makam, mevki ve mad-
di kazanç düşünmediniz. Öğretmenler Günü’nde “öğretmen gününüz kut-
lu olsun” deyip elinizi öpmemize fırsat vermeden hakka yürüdünüz. Bi-
zim yerimize meleklerin öğretmenler gününüzü kutladığınıza inanıyoruz. 
“Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun! Hocaların Hocası… Öğretmenler Gü-
nün Kutlu Olsun Türk Dünyası’nın Dede Korkut’u ve Aksakalı.” 

Sevgili Hocam, gerek gıyabımda gerekse yüzüme karşı çok dua ettiniz. 
Dua sırası şimdi bende… Mekânın cennet olsun sevgili Hocam. İnanıyo-
rum ki, kimseye hissettirmeden karşılıksız olarak yaptığınız iyiliklerin 
mükafatı Allah katında sizlere takdim edilecektir. 
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BABAM TURAN YAZGAN 

Karahan YAZGAN 

Böyle bir yazı yazacağım günün gelebileceğini hiç düşünmemiştim, 
belki de düşünmek istememiştim. Çok zor oluyor cümle kurmak, nere-
sinden başlanması gerektiğini bile kestiremiyorum. 

Her şeyi tam yapmayı, yapılanın en iyisini başarmayı, üstelik bunu 
da en kısa zamanda bitirmeyi öğretti bize. Başarının da sürdürülebilir 
olması gerekiyordu, “maymun iştahlı” olunmamalıydı. 

Bir şeyi beceremediğimizde, sevgiyle söylediği bir söz bizi yerin dibine 
sokar, bir daha aynı duruma düşmemek için ne yapılması veya yapılma-
ması gerektiğini öğretirdi. İşte bu sorumluluk içinde cümle kurmakta 
zorlanıyorum şimdi. Çünkü O’nu, babam Turan Yazgan’ı anlatma göre-
viyle karşı karşıyayım. 

Benim bakış açımdan babamın özel hayatını torun sahibi olmasının 
öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. O ana kadar son derece ciddi 
olan babam, ikinci dönem içinde torunlarla olduğunda çok farklı bir bo-
yuta geçiyor, onlarla bambaşka bir dünyada yaşıyordu. Bizim için olan 
katı kurallar, torunları için müthiş bir hoşgörü denizinde boğuluyordu. 
Kolay değildi tabii üç erkek evlat babası olmak! Kız çocuk özlemi taşıyor-
du içinde, o yüzden de kız çocuklarını biraz daha fazla severdi. Bir kız 
torun sahibi olmak da onu ayrıca çok mutlu etmişti. 

Babam yorulmak bilmeyen, sabırlı ve azimli bir kişiydi. Çalışmanın 
insanı gençleştirdiğini söylerdi hep. Çalışmadığı zamanlarda ise mutlaka 
yapacak bir şeyler bulurdu. Bahçeyi bellemek, sulamak, bir şeyleri tamir 
etmek veya yeni bir şeyler yapmak, olmayan boş zamanlarını dolduran 
faaliyetlerdi. 

İyi bir yüzücüydü babam. Yüzmeye suyun altına dalarak başlar, uzun 
bir süre suyun altında kaybolurdu. “Nereden çıkacak?” diye merakla 
beklerdik hep su yüzüne çıkıp yüzmesini. Bu dalmalar bazen yüz metre-
yi bulur ve oldukça uzun sürerdi. Son aylarında beraber geçirdiğimiz za-

125



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

manlarda yeni öğrendiğim bir şey, gençlik yıllarında Eğirdir’de kayak 
yaptığıydı. Gölde nasıl yüzdüklerini, soğuması için gölün dibine karpuz 
gömdüklerini dinlemiştim kendisinden, ama kayak yaptığı yeni bir bil-
giydi. 

Babamın hayatında doğduğu yer olan Eğirdir’in önemli bir yeri vardı. 
Konuşmalarını Eğirdir’e has bilgiler ve sözlerle süslerdi. Bulamadığımız 
bir şeyi, görüp görmediğini sorduğumuzda “haşhaş yağı tenekesine bak” 
diye takılır, “Pınarbaşı”nı uzaklık ölçüsü olarak kullanmayı severdi. 

Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle desteklenen muhteşem bir 
girişimci ruhu vardı babamın. Gençlik yıllarında denediği yenilikçi üre-
tim girişimlerinin yanı sıra, evimizin kalorifer tesisatını beraberce yap-
mamız çocukluk yıllarımın önemli bir anısıdır. Bizim evde hemen hemen 
her şey “ev yapımı” idi. Duvar kâğıtları, kütüphane, sehpalar, yattığımız 
ranzalar, tavuklarımızın kümesi, su deposu... Yumurtalar da bahçedeki 
kümesten gelirdi. Sağlıklı ve doğayla iç içe yaşamanın yanında, iktisatçı 
olmayı pratikte de uygulardı babam... 

Ama, yenilikçi boyutunu da atlamamak gerekir. Henüz çamaşır maki-
nesi büyük lüksken, altmışlı yılların başında, anneme bir çamaşır maki-
nesi yapmıştı. Bizim çocukluk dönemimizde ülkemizin imkânları son dere-
ce kısıtlıydı, ama bizim evde ev yapımı çikolata olurdu, babam ve annemin 
ürettiği... Daha yetmişli yılların başında özel domates tohumları getirtmişti 
Amerika’dan. Pembe ve sarı domatesler yetişiyordu bahçemizde. 

 

Babamın çamaşır makinesi yapımı çalışmalarından bir an... Ve ben... 

Çocukluk ve gençlik yıllarımızda girişimci olmamız için en büyük des-
tekçimizdi babam. Ortaokul ve lise yıllarımızda değişik projeler ürettik ve 
uyguladık bu sayede. Elektrik kesintilerinin düzenli olduğu o yıllarda 
mağazalara otomatik aydınlatma sistemleri yapıyorduk mesela... 

Ancak, tüm bu üretim ve deneylerle dolu ev hayatı annemin hayatını 
da zorlaştırıyordu tabii ki… Babamı anlatırken mutlaka annemin de 
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hakkını teslim etmek gerekir. Babamın en büyük destekçisi, yardımcısı, 
yol arkadaşı… Annemin de aynı muhteşem enerjiye sahip olduğunu söy-
lemeliyim. Evimizden misafir eksik olmaz, ama her misafir de annemin 
el emeğiyle ağırlanırdı. Özellikle son yıllarda, kendisinin de ilerlemiş ya-
şına rağmen, babamın hastalığı döneminde sarf ettiği olağanüstü çaba-
nın anlatılması imkânsızdır. 

Babamın en önemli uğraşlarından biri fotoğrafçılıktı. Ama sadece fo-
toğraf çekmekten bahsetmiyorum. Fotoğraf makinesinin kendisinden, 
karanlık odasına kadar her aşaması, ilgi sahasındaydı. Kendi karanlık 
odamız vardı, fotoğrafın her şeyini öğrendik orada. Renkli fotoğraf piya-
saya tamamen hâkim olana kadar tabii, sonrasında ise dijital fotoğraf 
devri... Bu dönemde de bol bol fotoğraf çekiyordu babam. Özellikle de to-
runlarının… 

Babamın teknolojiye büyük yatkınlığı vardı. Her ne kadar uzmanlığı 
iktisat ise de, içinde gizli bir mühendis ruhu taşıyordu. Uzun yıllar aile-
mizin bir parçası haline gelmiş 1952 model otomobilimizi yürütmek için 
harcadığı çabalar, parça üretimi dahil, bunun en güzel örneği. O araba 
sayesinde bizler bir otomobilin tüm parçalarını ve ne işe yaradığını öğ-
rendik, o sayede küçük yaşta arabayla haşır neşir olduk... 

 

O zaman için bile oldukça yaşlı olan 1952 model emektar arabamızın yanında, kardeşlerimle… 

İyi bir eğitim almamız önemliydi onun için. Çünkü bu millete ve bu 
ülkeye en iyi şekilde faydalı olmalıydık. Sağlam bir düşünce sistemimiz 
olmalıydı, aklımızı doğru kullanmayı öğrenmeliydik. Eğitim sisteminin 
eksik kaldığı yerleri kendisi tamamlamaya çalıştı hep. Elimizin altında 
doğru kaynaklar vardı her zaman. Çok zengin bir kütüphaneden kitap 
seçme şansını verdi bize.  
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Ailece, 70’li yılların ikinci yarısında İstanbul Üniversitesi’nin Enez’deki kampında… 

Ayrıca, çok değerli arkadaşları, asistanları ve öğrencileriyle birlikte 
bulunduğumuz ortamlardaki sohbetler, gittiğimiz toplantılar, konferans-
lar her yönüyle bulunmaz imkânlardı bizim için. 

Ben ilk konferansımı altı yaşında dinlemiştim. Dinlediklerimden bir 
şey anladım mı hatırlamıyorum, ama dinleme disipliniyle ilk orada tanış-
tım. 

Her yönüyle lider özelliklerine sahip bir kişiydi o. Gülümsemesi, üzül-
mesi, konuşması, sorması, okşaması, kucaklaması, sevmesi, takılması, 
şakalaşması, çağırması, uyarması, kızması... Anlatması çok zor, bunla-
rın hepsi için anlatılabilecek çok şey var... Ama, asıl anlatılamayacak şey 
onun yokluğu. Kabullenmesi çok zor, doldurulması imkânsız bir boşluk... 

O sadece bizim babamız değildi. Biz bunun bilincinde geldik bu gün-
lere. O, binlerce öğrenci ve milyonlarca Türk genci için de bir baba idi, 
ata idi. Biz onu paylaşmayı öğrendik, çünkü bu bizi çok büyük bir aile 
yapıyordu. Hem de uçsuz bucaksız bir coğrafyada, uçsuz bucaksız bir 
aile ! 

O ömrünün son yıllarında artık güzel şeyler görmeyi hak ediyordu. 
Ama ..... Umarım ki Türk Milleti, kendisi için büyük fedakârlıklarla hiz-
met etmiş olan bu büyük insanın çabalarına bir gün layık olur. Bizlerin, 
çocukları, öğrencileri, arkadaşları ve sevenleri olarak bundan sonra 
onun bıraktığı yerden onun yoluna, inandığımız Turan yoluna devam et-
memiz gerekiyor. Onun yerinin doldurulması mümkün değil, ancak hep 
beraber aynı enerjiyi yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hep birlikte 
onun tek başına üstlendiği ve yürüttüğü hizmetleri devam ettirmek, hat-
ta bu mirası daha ileri taşımak zorundayız... 

Tanrı Türk’ü Korusun. 
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BİR TÜRKMEN KOCASI: TURAN HOCA 

Doç. Dr. Abdulkadir İLGEN* 

“Onlar da bu dünyaya geldi geçti, 
Kervan gibi kondu, göçdü, 

Onları da ecel aldı, yer gizledi, 
Fani dünya kime kaldı?” 

Dede Korkut 

Henüz doksanlı yılların sonu, bir sonbahar mevsimi. İçinde benim de 
bulunduğum bir grup arkadaş, yıllarca özlemini çektiğimiz bir coğrafya-
ya, Türkistan coğrafyasına doğru şedd-i rihal ediyoruz. İlk defa o zaman 
görüyorum hocayı. Büyükşehir Belediyesi’nin hemen arkasında, Ankara-
vî Mehmet Efendi Medresesi’nin avlusu, ortada hüzünlü bir şadırvan ve 
bir Türkmen Kocası. 

Çalışanları ve emektarlarıyla bu kadar büyük işleri bu insanlar mı 
yapıyor dedirten sade bir mekân burası. Vakfın mimari yapısı, dekoru, 
kütüphanesi, sabah akşam kaynayan kazanı, geleni, gideni ve bu arada 
yürütülen onca iş, bütün bunları biz daha sonra defalarca gittiğimiz bu 
ortamda teneffüs ettik. Ben ve benim neslimden birçok arkadaş, o sade 
ortamda Vakfın ekmeğini yedi, Hocanın hasbî destek ve alakasına maz-
har oldu. 

Şimdi dönüp arkaya bakıyorum. Aradan geçen onca yıl, değişen o ka-
dar kavram ve savrulan bir yığın insan... Hoca, işte bütün bu savrulma 
ve tavır değiştirmelere karşı direnebilen, şahsiyetinden zerre miktar 
ödün vermeyen âdemlerdendi. O’nun beni en çok etkileyen taraflarından 
biri, belki de birincisi, nefsine ve davasına olan ihtiramıydı. Abartıya 
kaçmaktan korkmasaydım, bizim camiada kendine ve yürüdüğü yola bu 
derece saygı duyan ikinci bir adam daha görmedim diyebilirdim. Bu öz-
saygı, kaynağı kendisi olan bu direnç ve irade gücü, sadece yakın çevre-
                                                           
* Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Bilim Dalı. 
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sini değil, bu dünya ile arasına ciddi mesafeler koyan her kesim ve çev-
reyi derinden etkiledi. 

Kafatasçı, ırkçı, şoven, Turancı vs. şeklinde kendisi ve yakın çevresi-
ne karşı yürütülen onca aleyhte kampanyaya rağmen, yürüdüğü yoldan 
asla sapmadı. Bir keresinde vakıfta konuşurken, “bize karşı yürütülen 
yıpratma faaliyetlerinin psikolojik maliyeti” demişti, “paraya çevrilseydi, 
devletin bütçesi yetmez, az gelirdi!” Bütün bu olumsuz algı ve çarpıtma-
lara rağmen, Türk Dünyası kavramını zihinlerde normalleştirdi. 

İstanbul’a geliş gidişlerde, mutlaka Hocanın da yanına uğramak, hâli-
ni hatırını sormak bizler için sıradan itiyatlardan biriydi. Hastalığı ve 
ilerlemiş yaşına rağmen, her ne zaman Vakfa uğrasak, orada Hocayı gö-
rür, en sıradan işlerden Türk Dünyası’nın en çetrefilli meselelerine va-
rıncaya kadar her konuyu çözmeye çalışan bir Turan Hoca bulurduk. 

Hoca, Vakfa gelen herkese, özellikle gençlere bir beklentiyle değil, çö-
züm bekleyen sorunlarla gelmiş insan nazarıyla bakar ve konuya hemen 
bir sorunu olup olmadığına ilişkin bir soruyla başlar, sonra da çok ciddi 
bir alaka ile muhatabını dinlemeye koyulur ve varsa sorunlarını çözmeye 
çalışırdı. Hatta bir keresinde, kendisine gelen ve sorununu çözdüğü biri-
si için yakınlarından gelen “elinden tuttuğunuz kişi şöyle-böyle adam çık-
tı” şeklindeki tarizleri, “ne yapabilirdim, yardım isteyen bir Türk’tü ve ben 
yardım isteyen hiçbir Türk’ü geri çevirmem” sözleriyle cevaplandırmıştı. 

Hocanın bu türden tavırlarına katılıp katılmama meselesinin müzake-
resi bir yana, bence asıl önemli olan nokta, yaptığı işi statü, siyaset ve 
ekonomik ranta çevirip çevirmeme noktasında gösterdiği titizlikte saklıy-
dı. Türk Dünyası ve benzeri meseleler üzerinden siyasî ve ekonomik rant 
devşiren gerçek ve tüzel kişileri gördükçe, bu tarz bir tavrın içimizde bı-
raktığı etki daha bir anlamlı hâle geliyor. 

Türk tarihi ve coğrafyasının dünü, bugünü ve geleceği üzerinde bu 
kadar derin bir alaka gösteren bu insan, bu enerjisini son nefesine ka-
dar yürüdüğü yolda tüketti. Bizim Türkistan coğrafyasında, Fergana Va-
disi’nde bulunduğumuz yıllarda, bir grup arkadaşıyla Celalabat’taki 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi’ni ziyarete gelen Hoca’nın yaptığı bir ko-
nuşmayı hatırlıyorum. Salon, komünist idarenin eski bakiyeleriyle ağzı-
na kadar dolu ve burada bir seminer salonundaki konuşma rahatlığı 
içinde büyük bir heyecanla kendisini, fikirlerini ve davasını haykıran bir 
Hoca’yla muhatap oluyoruz. Salonda bizler de dâhil herkesi teshir eden 
hatip, orada misafir değil, ev sahibi hüviyetiyle konuşuyor. 

Daha sonra karşılaştığım Kırgız öğrenci velilerine Hoca’nın Türkiye 
Türkçesi’yle yaptığı o konuşmayı anlayıp anlamadıklarını soruyorum. 
Tuhaf biçimde hepsi de Hoca’yı anladıklarını ve tasvip ettiklerini söylü-
yorlar bana. Aynı ya da benzer sözler bizden birinin ağzından çıksa, çok 
büyük tepki göreceğini bildiğimden, bu sihirli kimyanın hatibin şahsiye-
tinde gizli olduğunu anlamaya başlıyorum. Bugün hâlâ aynı günün hatı-
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rasını hisseder gibiyim. O gün orada hepsi de hayatta olan arkadaşlarım 
Halil İbrahim Sarıoğlu, Fahri Solak, Ali Kemal Sayın, Hüseyin Sadoğlu, 
Muhittin Zügül ve başkaları… Ben bu satırları kaleme alırken, yazıya 
mevzu olan bu büyük şahsiyet çoktan yola koyulmuş, o büyük kafileye 
erişme telaşıyla dostlarına veda ediyor. 

Ak saçlı aramızdan ayrılıyor. Kapitalizmin her şeyi meta-değer hâline 
getirdiği modern zamanlarda, destanlar çağından gelmiş kahramanlar 
gibi çağımızın ufkunda süzülen kartal aramızda yok şimdi. Zamanın 
amansız tazyiklerine direnen çelik kaslar gevşedi. O güzel ruh çoktan, o 
çok sevdiği Tuna ile Lena arasındaki büyük kafileye karıştı. 

Ne denir, ölüm bu. 
Biz de Dedem Korkut gibi diyelim. 

Hani dediğim bey erenler? 
Dünyayı benim diyenler? 

Ecel aldı, yer gizledi, 
Fani dünya, kime kaldı? 

Gelimli, gidimli dünya, 
Sonucu ölümlü dünya! 

Bu kara yer bizi de yiyecektir, 
En nihayet uzun yaşın ucu ölüm, 

Sonu ayrılık! 

Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun! Âmin, âmin deyenler 
Tanrı’yı görsün! Derlesin, toplasın, günahımızı adı görklü Muhammed 
Mustafa yüzü suyuna bağışlasın. 
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ULU ÇINAR: PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Doç. Dr. İbrahim KAYNAR 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra bağımsızlıklarını ilan 
eden Türk soyundan gelen devletler; kendilerine rehber olacak dost eller 
bekliyorlardı. Bu ihtiyacı çok önceden gören merhum Hocamız Prof. Dr. 
Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı kurmuş, ihtiyaçlara 
göre etkin kılarak Türk Dünyası’na en büyük hizmeti gerçekleştirmiştir. 

Vakfı kurduktan sonra hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, mesleğini is-
tifaen emekli olmak suretiyle bırakarak bütün enerjisini bu yönde harca-
mıştır. Bu tür fedakârlıkta bulunabilecek insan sayısı bir elin parmağını 
geçmeyecek kadar azdır. 

Ne zaman Vakfa gitsem, hocamızın ya Vakfın bahçesinde, ya da oda-
sında bir şeylerle meşgul olduğunu görür, hemen her işe nezaret ettiğine 
şahit olurdum. Bugüne kadar pek çok vakıf, dernek veya kurum yöneti-
cileri tanıdım. Ancak hiçbirisinin günün her saatinde kurumunda oldu-
ğunu görmedim. Eğer Hocamızın gün içinde herhangi bir konuşması, 
programı veya seyahati yoksa mutlaka Vakıfta görebilirdiniz. Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı, O’nun her şeyiydi ve adeta üzerine titrerdi. 

O, Vakfın kurumsal yapısından faydalanmak ya da bir statü elde et-
mek peşinde değildi. Kurduğu bu Vakıf; Türk Dünyası’na dokunan bir 
el, gülümseyen bir yüz ya da esaret altında inleyen Türkler için ağlayan 
bir göz idi. Vakfın kuruluşu için beş kuruşsuz yola çıktığını, Allah’ın yar-
dımıyla Vakfın bugünlere geldiğini bizzat kendilerinden dinledim. Bu 
merhum Hocamızda çelik gibi bir iradenin var olduğunu gösterir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın yurt dışında açmış olduğu orta 
ve yüksek öğretim kurumlarıyla Türk Dünyası’na nasıl hizmet verdiğinin 
bizzat şahidiyim. Binlerce kilometre mesafedeki Ata Yurt Kırgızistan’da 
görev yaptığım Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde yetiştirdiğimiz her bir 
öğrencinin hem kendi ülkelerinde aranan bir eleman, hem de Türkiye’-
nin gönüllü bir elçisi olduklarının en yakın gözlemcisiyim. Bugüne ka-
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dar, gerek bu fakültelerde, gerekse o ülkede bulunan Kültür Müdürlü-
ğü’nün kurslarında binlerce öğrenci ve halk Türkiye Türkçesi’yle konu-
şur hale gelmişlerdir. İşte bu tür hizmetler Türkiye ile o ülkeler arasında 
kurulan birer köprüdür. Hocamızın vefatından sonra bize düşen görev, 
kurulan bu köprülerin devamlılığını sağlamak ve bu yönde mesai sarf et-
mektir. Rahmetli Hocamla en son 13 Eylül 2012’de görüşmüştüm. Bu 
görüşmede beni Kırgızistan’daki öğretim kurumlarına yönetici olarak gö-
revlendirdiğini ifade etmişlerdi. O kadar bitkin olmasına rağmen bir yan-
dan ilaçlarını içiyor, bir yandan da neler yapmam gerektiğini bir bir sıra-
lıyordu. Bu görüşmemizin ardından bizler Kırgızistan’a hareket ettik. 
Meğer bu, Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamla son görüşmemiz imiş, yakla-
şık iki ay sonra Hocamızın vefatını öğrendik. 

Çınar ayakta ölürmüş. Aziz Hocam hastalığında hiç yatmadan son 
nefesine kadar Türklüğe hizmet ederek ahirete intikal etti. 

Nur içinde yat Aziz Hocam. Türk Dünyası ile ilgili her konuda tek reh-
berim sensin. Ömrün boyunca yazdıklarınla yaşamaya ve Türk Dünya-
sı’na rehberlik etmeye devam ediyorsun. 

Ruhun Şad Olsun. 
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İsim, anne babanın çocuğuna verdiği sevgi ve değerin bir göstergesi-
dir. Bir süre sonra insanlar isimleri ile özdeşleşiyor. Prof. Dr. Turan Yaz-
gan Hocamız da, isminin anlamını fazlasıyla yaşamış ve yaşatılmasına 
vesile olmuştur. Eserlerinden ve Türk Dünyası ile ilgili yayınlarından ta-
nıdığım Turan Hoca ile ilk karşılaşmam, 1994 yılında doktora tezimle il-
gili çalışmalar yapmak üzere İstanbul Başbakanlık Arşivi’nde araştırma-
lara başladığım sırada gerçekleşmiştir. Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı, Osmanlı Arşivi’nde sabahtan akşama kadar çalışan, özellikle Anado-
lu’nun muhtelif bölgelerinden gelen milliyetçi araştırmacıların buluşma 
noktası idi. İşte ben de eşim Sebahattin Şimşir ile birlikte Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nı ziyaret ettiğimiz bir akşamüstü tanıştım Hoca ile. 
Vakıf oldukça kalabalık ve hareketliydi. Bir taraftan Türkiye’den gelen zi-
yaretçiler, bir taraftan Turan ellerinden gelen ziyaretçiler ile büyük bir 
koşuşturmaca yaşanıyordu. Vakfın içinde bulunduğu Ankaravî Mehmet 
Efendi Medresesi’nin dış kapısı içeride bütün hücrelerin açıldığı üstü 
açık ağaç, çiçek, Turan ellerine gidecek Türkiye Türkçesi öğretme kitap-
ları ve diğer ihtiyaç malzeme yığınlarıyla dolu bambaşka bir dünyaya, 
Turan dünyasına açılıyordu. 

Burası dışında bulunduğu dünyadan çok farklı bir büyük dünya idi. 
Turan Hoca ile görüşmeyi beklerken, Vakıftaki diğer Türkistan âşıkları 
ile tanışma imkânımız oluyordu. Aydil Erol Ağabey, Saadet Hanım, Ayşe 
Hanım, Tülay Hanım… Vakfın yayın kadrosu pırıl pırıl gençler, yemekten 
ulaşım hizmetlerinde görevli olanların hepsi, bu yüce ruhu taşıyordu. 
Onlar, karşılıksız bir aşka tutulmuş meftunlar idi. Ve bu meftunlar sa-
dece Vakfın İstanbul’da çalışanlarından da ibaret değil idi. Bakü’den Ce-
lalabat’a, Kazan’dan Almatı’ya bütün Türk ellerinde ya emekli olduktan 
sonra, ya da Türkiye’deki meslek hayatına ara vererek bu ülkelere giden-
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, nahidesimsir@gmail.com.tr 
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ler de aynı aşka tutulmuş, Turan, Türkistan âşıklarıydı. Vakfın iç avlu-
sundaki her daim çay kaynayan ve sınırsız çay sunan ocak, bu sıcak ve 
samimi ortamı daha bir kaynaştırıyordu. 

İşte İzmir’den İstanbul’a gelmiş bir genç araştırıcı olarak bu yoğun or-
tamda, sürekli elinde telefon Saadet ve Tülay hanımların Vakfın ihtiyaç-
ları ile ilgili yoğun telefon trafiğini gözlemleyerek, Hoca ile tanışmayı bek-
lemiştim. 

Vakfın merdivenlerle çıkılan yüksekçe odası sürekli misafirler ile do-
lup taşıyordu. Hocanın hayat hikâyesini öğrendikten sonra bu her daim 
canlı, kalabalık ortam daha bir anlamlı oldu benim için. Bu ilk karşılaş-
mada, Hoca ile kısa bir süre görüşme imkânımız oldu. Turan Hoca, is-
miyle müsemma babacan tavırlarıyla da etkiledi beni. Öyle sıcak bir ta-
nışma oldu ki, daha sonra hep oraya uğrar, yazı gönderir ve Vakfın yur-
dunda huzur içinde kalıp, çalışma imkânı bulurduk. Bu tarihlerde bizim 
ne katkımız olur diye soran gözler ile bakardık. Aydil Erol, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi’nin tashih işiyle uğraşıyordu. Bir müddet onu oda-
sında ziyaret eder, genellikle yazı hayatıyla ilgili sohbetler ederdik. Şera-
fettin Aybars ve Hayri Bey’i de yine Vakıf aracılığıyla tanımıştık. Şerafet-
tin Hoca, Kazan’da Türkçe öğretmek üzere uzun süre görev yapmış, gü-
zel hikâyeler yazan, Türk lehçelerinden hikâye kitapları toplamış güzel 
bir kütüphaneye sahip olmuş, hem öğretmen, hem de meraklı bir araştı-
rıcı idi. İstanbul’a yolu düşen, Vakfa uğrayan araştırıcılara da daima 
yardımcı olurdu. Turan Hoca’nın Vakfı’nda başlayan dostluklarda hem 
kalıcı hem de ilim âlemine katkı sağlayan değerler üretici yönde idi. 

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Vakfın Türkistan’daki okulla-
rında çalışmak bize de nasip oldu. 2005 yılında, önce eşim Kazakistan’ın 
Almatı şehrinde olan Abay Millî Devlet ve Pedagoji Üniversitesi’ne görev-
lendirme ile gitti. Ertesi yıl öğretim üyesi ihtiyacı üzerine ben de aynı 
üniversiteye gittim. Almatı Kazakistan’ın eski başkenti, Türkistan’ın en 
büyük pazarı, Çin’e çok yakın bir mevkide bulunuyordu. İlk gittiğimde 
orada inşaat işleri ile uğraşan Ömer Soysal Ağabey ile tanıştık. Ömer 
Ağabey, Turan Hoca’nın Almatı’daki bölüme elinden geldiğince maddî ve 
manevî destek olan son derece iyi ve kibar bir insandı. Orada bulundu-
ğumuz sürece ailecek görüştük ve sürekli desteklerini aldık. Bölümde 
hem Türkiye’den ÖSYM ile yerleştirilen öğrenciler, hem de Kazak öğren-
ciler bulunuyor, Türkiye müfredatına uygun derslere Türk hocalar, Ka-
zak müfredatına uygun derslere de Kazak hocalar giriyordu. Bölümden 
mezun olanların bir kısmı Kazakistan’da kalıp, bu alıştıkları ülkede ça-
lışma hayatına atılıyorlardı. Türkiye’ye dönenler YÖK’ten, diplomalarının 
denkliğini onaylattıktan sonra, çalışma imkânı buluyorlardı. Abay’daki 
bölüm, bulunduğumuz süre zarfında sadece eğitim-öğretim hizmeti yap-
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madı. Turan Hoca’nın da desteğiyle konferans, panel ve sempozyumlar 
da düzenledi. 

Abay Üniversitesi ile Türk Büyükelçiliği o zamanlar karşı karşıya idi-
ler. Özellikle kıymetli Büyükelçimiz H. Taner Seben Bey’in de Turan Ho-
ca’ya ve Türkistan’daki faaliyetlerine saygısı ve desteği büyük idi. Söz ko-
nusu olan Türkiye’nin Kazakistan’da bilimsel ve kültürel anlamda temsi-
li olduğu için Abay Millî Devlet ve Pedagoji Üniversitesi, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı ve Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü ile ortak “Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Ulus-
lararası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2007” tarihinde Almatı Kazakistan 
Otel’de düzenlenen Türkoloji Sempozyumu büyük ilgi görmüştür. Sem-
pozyuma Türkiye, Kazakistan, ABD, Almanya, Azerbaycan, İsrail, Kırgı-
zistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve İsveç’ten 138 bilim 
adamı katılmış ve 126 bildiri sunulmuştur. Sempozyuma Turan Hoca eşi 
ile gelip, açılışı yapmış ve oturumların bir kısmına katılmıştır. Sempoz-
yum bildirileri aynı yıl büyük boy 493 sayfalık bir kitap olarak basılarak, 
ilim âleminin hizmetine sunulmuştur. 

Abay’daki Türk Kafedrası sempozyum dışında “Abay Türkoloji Yıllığı” 
adlı bir dergi çıkarmış ve bölümde görevli hocaların kitaplarını da bas-
mıştır. Basım faaliyetlerinde yazarların kendileri finansal destek sağla-
mış olmakla birlikte, Abay Üniversitesi Rektörlüğü de destek olmuştur. 

Sonuç olarak, Prof. Dr. Turan Yazgan adına kısa bir dönem de olsa 
görev yapmış olmanın huzuru içinde hala Turan hayalimin gerçekleşme-
sinin mutluluğu ile yaşamaktayım. 

Huzur içinde uyu Turan Hocam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137





 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

TURAN DİYARI VE ALMATI’DA YAŞADIĞIM 
DÖRT YIL 

Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR* 

Bir hayali gerçekleştirmek, inanmakla olur. Türkiye’de birçok insanın 
hayalini gerçekleştirme imkânı, Prof. Dr. Turan Yazgan sayesinde olmuş-
tur. 

Çünkü, Türk Dünyası’nın muhtelif bölgeleri, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Tataristan ve Bulgaristan gibi Türk ülkelerinin önemli ve 
hassas bölgelerinde Türkiye Türkçesi ile eğitim veren okullar açarak, ilk-
okuldan üniversiteye eğitim veren kurumların hayata geçmesini sağla-
ması ile Turan hayalini gerçeğe dönüştürmeye başlamıştır. 

Benzer şekilde o bölgelerde okullar açan ve Türkiye adına faaliyet yü-
rüttüklerini iddia edenler, bu işi bir sektör ve geçim kaynağı olarak gö-
rürken, yerli öğrencilerin ve Türk Dünyası’nın muhtelif bölgelerinden, 
özellikle Kırgızistan Celalabad’daki üniversiteye gelenlerin ücretsiz oku-
tulması, herhalde davası olmayanların gerçekleştirebileceği bir şey olma-
sa gerektir. 

Bu hususları muhtemelen kaleme alan başka meslektaşlarım olacak-
tır. Onun için ayrıntıya girmeyip, daha ziyade 4 yıl görev yaptığım Alma-
tı’daki Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi’ndeki görevim ve hatıralarımdan 
bahsedeceğim. 

2004 yılı Eylül ayının on altısı, öğle vakti, telefonum çaldı. Arayan Tu-
ran Hocam idi. Hal hatırdan sonra, ki, sözü uzatmaz hemen konuya gi-
rerdi. Öyle de yaptı: “Oğlum seni ve eşini Kazakistan’a gönderiyorum, ha-
zırlanın.” dedi. Ben de, telefonda: “Hocam ben hemen giderim, eşim bu se-
ne olmaz.” dedim. “Niye” dedi? “Bugün ilkokullar açıldı. Kızım Begümhan 
İdikut okula başladı. On gündür okul forması ile yatıp kalkıyor. Sebep bu.” 
dedim. Bunun üzerine Turan Hocam, “Hemen rektöründen randevu al, 
konuyu görüş.” dedi. Telefonu kapadım. Rektörlük özel kalemi Elif Ha-
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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nım’ı aradım. Saat 16.00’ya randevu verdi. Saat 16.00’ya doğru rektör-
lük binasına gidip, özel kalemde beklemeye başladım. Bir müddet sonra 
o günkü rektörüm ve halen de kalbimdeki rektör olan Prof. Dr. Necdet 
Hacıoğlu Bey kabul etti ve daha kapıyı kapar kapamaz, “Hadi hayırlı ol-
sun, seni Kazakistan’a gönderiyoruz.” dedi. Ben, konuyu nasıl açacağım 
diye düşünürken, Turan Hocam, rektör Necdet Bey ile görüşmüş, benim 
gitmem ile ilgili belgegeçer rektörlüğe ulaşmıştı bile. Necdet Bey sadece, 
19 Ekim 2004 tarihinde Balıkesir Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan ve 
Ege Üniversitesi’nden Hocam Prof. Dr. Tuncer Baykara’nın kontrolünde 
yapılacak, Batı Anadolu ve Beylikleri Sempozyumu’ndan sonra gidebile-
ceğimi belirtti. Ve ilgili evrakları hazırlamaya başladım. 

26 Ekim 2004 gece yarısından sonra saat 03.30’da Almatı Havaalanı’-
na indim. Beni karşılamaya gelecek olan Ergali Esbosinov biraz gecike-
rek de olsa geldi. Beş gün o coğrafyanın ekonomik olan gecelik evlerinde 
kaldım. Sonra uygun bir ev bulundu ve oraya yerleştim. Yola çıkmadan 
önce, İstanbul’da Turan Hocam ve Saadet Pınar Yıldırım Hanım, Almatı’-
daki sıkıntılardan ve orada bir rektör yardımcısının bölümü kapattırmak 
için yaptığı faaliyetlerden bahsettiler. Öğrencilerin usulsüz kayıtları ve 
benzeri sıkıntılarını gidermem gerektiğini özelikle vurguladılar. 

Almatı’da görev yapmak Türkiye’den çok farklı idi. Yaklaşık bir ay 
gözlemleyip, neyin nasıl yapıldığını öğrenmek için, idealist olan öğrenci-
lerle karşılaştıkları sıkıntılara varıncaya kadar konuştum. En büyük 
problem öğrencilerden alınan rüşvetler idi. Bu işi de yabancı öğrenciler-
den sorumlu rektör yardımcısı ve onun sekreteri yapıyordu. Yine burada 
özellikle, zamanında okula gelmeyen, öğrenci anlayışı ile bir-iki hafta ge-
ciken öğrencilerden avire pasaport gönderme ve vize işlemleri için fahiş 
paralar alınıyordu. Tabii, işleyişi bilmediğim için, soruşturmaya başla-
dım. Ve diğer üniversitelerin çoğunda böyle bir ücret alınmadığını öğre-
nince, o parayı verdirmemek için mücadeleye başladım. O sene bir şey 
yapma imkânım olmadı, çünkü pasaport vize işlemleri bitmişti. Ancak, 
bir sonraki yıl kendi bölüm öğrencilerime ve diğer bölümlerde okuyup da 
pasaportunu bana getirenlerin vize işlemlerini ücretsiz yaptırmaya, son-
raki iki yıl ise nerede ise tüm Türk öğrencilerin vize işlemlerini ücretsiz 
olarak yaptırmayı başarmış idim. 

Bu arada öğrencilerin derse devam konusunu da büyük mücadeleler 
sonucu çözdük. 

Bu işlerden sonra, bölümün havası değişmeye başladı. İkinci dönem 
ile birlikte aylık konferanslar gerçekleştirmeye başladık. Özellikle, Türki-
ye’den yol parasını kendisi ödeyerek gelmeyi kabul eden meslektaşları-
mızı davet ederek konferanslar verdirdik. 

İkinci yıldan itibaren yapacaklarımı yazın İstanbul’a gelince Turan 
Hocam ile görüştüm. Özellikle panel ve sempozyum gerçekleştirebileceği-
mi söyleyince, “Ne gerekiyorsa yap.” demesi, benim yeni bir heyecanla 
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işe koyulmama sebep oldu. İkinci yıl, yani 2005-2006 eğitim-öğretim yı-
lında eşim Nahide Şimşir ile birlikte gittik. O yıl aylık konferanslar dışın-
da, Çukurova Üniversitesi ile birlikte Nevruz Paneli gerçekleştirdik. O 
dönem Almatı Büyükelçimiz olan H. Taner Seben Bey’in de iştirak ettiği 
bu toplantı mükemmel olmuştu. 

2006-2007 yılı 21-23 Mayıs tarihlerinde Abay Millî Devlet ve Pedagoji 
Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Çukurova Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ortak “Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak 
Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu”, Almatı Kazakistan Otel’de 
düzenlenen sempozyumu büyük ilgi görmüştü. Sempozyuma Türkiye, 
Kazakistan, ABD, Almanya, Azerbaycan, İsrail, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve İsveç’ten 138 bilim adamı katılmış ve 126 
bildiri sunulmuştu. Sempozyuma Turan Hocamız da eşi ile katılmışlardı. 
Bu sempozyum öncesi ve sonrası yaşadıklarım belki başka bir makale-
nin de konusu olabilir. Hülasa, bizim her yıl başarı grafiğimizin yüksel-
mesi, öğrencilere bulundukları ülkenin dilini öğrenmeleri hususundaki 
telkinlerimiz sonucu, bazı gruplar adına okumaya gelen öğrencilerin so-
rumluları bundan rahatsız olmaya başladılar. Bu Kazakistan dışından 
gelen meslektaşlarımıza etki etmedi. Ama Abay Üniversitesi yönetici kad-
rolarında etkili oldu. Rektör Sadıkov, önceden izin alınmış olmasına rağ-
men, üniversite içinde bu sempozyumu yapamayacağını ifade ederek, 
salonların kullanımını iptal etti. Sempozyumu, otelin üç salonunda vere-
rek gerçekleştirdik. Açılış Büyükelçi H. Taner Seben ve Turan Hocam ta-
rafından yapıldı. Sadıkov ne yazık ki gelmedi. Abay Üniversitesi öğretim 
üyeleri sempozyuma katılmak için başvurdukları halde, bildirilerini ver-
mekten çekindiler. Buna rağmen mevcut bildirilerle kitabı bastık. 

Sempozyum sonrası Kazakistan İçişleri Bakanlığı benim hakkımda 
“Kazak düşmanlığı yaptığım gerekçesi ile elçiliğimize nota vermiş”, Büyük-
elçi Taner Bey’in beni çağırdığı bildirilince ve suçlamalar söylenince şaşır-
dım. Eğer, sempozyum bildiri kitabı basılmamış olsa idi, herhalde işim çok 
zor olurdu. Zira, iki defa istihbarattan gelen birilerinin misafiri olup, sem-
pozyumla ilgili yöneltilen sorulara cevap vermek zorunda kalmıştım. 

Ve son yıl, bir önceki yıl sonunda TÖMER’de görev yapan bir öğret-
men ile sempozyum sonrası hakkımızda nota verdirilmesine sebep olan 
şikayetleri yapan mesai arkadaşım bir hanım, Vakfa şikayette bulun-
muşlar. Vakıf tarafından görevlendirilen Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz 
Bey, pek çok kişi ve yetkili ile görüşmeler yaptıktan sonra bizimle görü-
şüp yolumuza devam etmemiz talimatını verdi. O şikâyet mevzularını ya-
şamamış olsaydım, dördüncü yıl gitmeyecektim. Çünkü Balıkesir Üni-
versitesi’nde de sıkıntılar başlamıştı. Ama, yaşananlar karşısında git-
mem gerekiyordu ve gittim. 

Daha önceki yıllarda pasaport vize işlemim bir haftada hallolurken, 
benim, eşimin ve kızımın pasaportları bir türlü avir’den gelmiyor veya bi-
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ze verilmiyordu. En son eşime ve kızıma Mayıs ayına kadar, bana ise Ka-
sım sonuna vize verildi ve daha sonra vizem uzatılmadığı için 2’şer aylık 
vizelerle görevime devam ettim. Evet, dördüncü yıl gerçekten çok sıkıntılı 
geçti. Ama, dedim ya arkanızda Turan Yazgan varsa, dik durabiliyorsa-
nız, karşınızdaki rektör değil, bakan, başbakan olsa fark etmez yıkılmaz-
sınız. İşte, bu dik duruş, Turan ideallerinin gerçekleşmesinin mimarı Tu-
ran Hocamdan kazandığım en önemli hasletlerdendir. Tanrı bundan 
sonraki hayatımda da, bu haslet ile birlikte, hocamın vasiyeti ve bize bı-
raktığı idealin bir parçası olarak yaşamayı nasip etsin. 

21. yüzyılın Dede Korkut’u Turan Hocam, rahat uyu, ideallerinle ya-
şayacak ve yaşatacağız. 
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TURAN HOCAMIZI ANARKEN: 
BİR CALAL-ABAD PORTRESİ…* 

Yrd. Doç. Dr. Aykut ACAR** 

Kasım 2012… 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’ndan düzenli olarak gelen elektro-

nik mektuplardan biri, bu kez daha açmadan insanın yüreğini cız ettiren 
bir başlık taşıyordu. Mektubu açıp kıymetli Hocamızın kalpaklı fotoğra-
fıyla karşılaşınca bu yürek titremesinin boşuna olmadığı gerçeği beni bir 
kez daha sarstı. 

Gözümden süzülen yaşları silmeye çalışırken düşüncelerim 2000 yılı-
nın Nisan ayına hızlı ve keskin bir yolculuğa çıkmıştı bile. Nasıl unutabi-
lirdim Ata Yurt Kırgızistan’a yapacağım yolculuğun ilk dakikalarında Tu-
ran Hocamın yanaklarımı sıktırarak beni Vakfın kapısından uğurlaması-
nı? Nasıl unutabilirdim o esnada gözlerindeki o keskin ifadeleri, sözlerin-
deki o kararlılık ve cesareti? 

Ata Yurt… Kırgızistan ve diğer Türk yurtları… Küçükken adını duy-
duğum, gençliğimde ilgimi ve merakımı daha da çeken ama “ismi var cis-
mi yok” kabilinden, sadece dağlarla-denizlerle değil, başka başka şeylerle 
aramıza yıllar ve yollar giren Ata Yurt… 

Gün gelip, devran dönüp, bu yollar, bu mesafeler sadece dağlarla ve 
denizlerle ölçülür hale gelip, “ismi gibi cismi de” yavaş yavaş hissedilir 
hale gelen Türk yurtları, oralara hasret çeken herkes gibi, bende de bü-
yük bir heyecan uyandırmıştı. Söz konusu hasreti giderme olasılığıydı 
bu heyecanın kaynağı. 

İşte bu olasılığın gerçeğe dönüşmesinin sebebidir Turan Hocam… Me-
ğer hiç vakit kaybetmeden hasretleri gidermiş, köprüleri kurmuş, yolları 
                                                           
* Bu yazı, 2000 yılında TDAV ve Dumlupınar Üniversitesi’nin işbirliği sonucunda görev yaptı-
ğım Calal-Abad şehrine, bu görevden bir yıl sonra yaptığım ziyaretteki gözlemlerime dayanarak 
aldığım notlar ağırlıklı olmak üzere, Kırgızistan ziyaretlerime ilişkin notlardan derlenmiştir. 
** Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü, aykacar@yahoo.com 
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açmış, “bir tuulganlarımız”la (kardeşlerimiz) kucaklaşmış, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türk yurtları ile ilgili hissiyatını ve öngörüsünü sade-
ce zihninde ve gönlünde taşımayıp uygulamaya aktarabilmiş bir bilgey-
miş Turan Hocam… 

Benim Kırgızistan’ın Calal-Abad vilayetinde bulunan -o dönemdeki 
adıyla- Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmak suretiyle Ata Yurt özlemimi gider-
memin, hatta Kırgızlara “küyö bala” (damat) olarak bağlarımı güçlendir-
memin en büyük sebebidir Turan Hocam… 

Kırgızlar “söz cok” derler. Satırlar, sözler yetmeyecek biliyorum. Zaten 
binlerce satırım olsa da O’nu daha nasıl anlatabilirim ki? Cesaret, karar-
lılık, sabır, inanç, öngörü… Bütün bunları bilgelikle yoğuran, bugün Ata 
Yurt’ta gözleri ışıl ışıl parlayarak Türk Dünyası’na hizmet etmek için 
okuyan, çalışan, çabalayan binlerce gencin varlığına sebep olan Turan 
Hocamı minnetle ve rahmetle anıyorum… 

Yine Kırgızların dediği gibi: 
“Canı cannatta bolsun!” 
2001 yılının 16 Temmuz’uydu... Daha iki hafta öncesine kadar soluk 

soluğa uğraştığım, kendi çapında yeterli olabilmesi için çabaladığım yük-
sek lisans tezimi başarıyla savunmuş, ama rehavete kapılmadan hemen 
o “çok önemli” hedefime yönelmiştim... Yaklaşık bir yıl öncesinde görev 
yaptığım, havasını teneffüs edip ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim o gü-
zel ülkeyi ve güzel insanları bir kere daha görmek üzere Kırgızistan’a 
doğru yola çıkacaktım. 

Kırgız Havayollarının acentelerinden birine mensup bir görevli, on beş 
gün öncesinden ayırttığım biletimi vermek için içeride beni bekliyordu. 
Sorunsuz bir biçimde biletimi alıp ve rutin kontrollerden geçtikten sonra 
çıkış kapısında vaktin geçmesini bekledim, bu arada tanıdıklara ufak te-
fek hediyeler almayı da ihmal etmedim. 

Kalkış saati geldiğinde bir hareketlilik başladı. Ben çok aceleci dav-
ranmadığım halde uçağın sol kısmında ve cam kenarında bir yer bulabil-
miştim. Bu arada cam kenarında yolculuk yapmak, becerebildiği kadar 
dışarıyı (bulutları, gökyüzünün sonsuz maviliğini ve yeryüzünü) görebil-
meyi umanlar için giderken değil, aksine gelirken bir avantaj oluyor (ta-
bii, gündüz yolculuk yapmak şartıyla). Bunun sebebi, doğuya gittiğinizde 
gün çabuk geçer, dönerken ise güneşle birlikte geldiğinizden gün daha 
uzun gelir. 

Doğuya doğru gidildiği için uçağın kat ettiği 5,5 saatlik yol, zaman 
farkıyla birlikte 8,5 saate çıkmıştı ve işte nihayet bir yıl aradan sonra 
Bişkek’e ulaşmıştım... 

Bir yıl öncesinde yine bir gece yarısı, fakat bu sefer daha serin bir Ni-
san gecesinde ilk defa Manas Havaalanı’na indiğimizde son derece kar-
maşık duygular içindeydim. Ata Yurt’una gelişimin hayatımın bundan 
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sonraki kısmı için ciddi bir dönüm noktası olacağını elbette ki baştan 
kestiremezdim (zira bu yolculuk, eşimle tanışmama ve Kırgızlara “küyö 
bala” olmama vesile olacaktı). O gece heyecan, sevinç, şaşkınlık ve bu-
rukluğu yoğun bir şekilde yaşadım. Heyecan ve sevincimin kaynağı aka-
demik görevimin bana kısa bir süre bile olsa bu ülkede, yıllardır merak 
ettiğim Ata Yurt’ta bulunma fırsatını vermesiydi. Şaşkınlık; zannederim 
ki, daha önce hiç ülkesi dışına çıkmamış her insanın farklı bir coğrafya-
ya adım attığında yaşayabileceği türdendi. Burukluk ise; ilginçtir, insa-
nın zihninde anlık beliriveren ve onda “belki bir daha geldiği, yaşadığı 
yere dönememe” düşüncesine sebep olan duyguydu. Neyse ki, bu sonun-
cusu etkisini hemen yitirdi, çünkü buralar bana hiç, ama hiç yabancı 
gelmiyordu… 

Ertesi gün, bu seyahatin bir yıl öncesinde görev yaptığım Calal-
Abad’a doğru yola koyulacaktım... 

Akşam saatlerinde Bişkek’ten havalanan küçük uçak 55 dakika son-
ra Kırgızistan’ın güneybatısında bulunan, Fergana vadisine ve Özbekis-
tan’a komşu olan Oş vilayetine indi. Kırgızistan’da başkent Bişkek’ten 
ülkenin ikinci ve üçüncü büyük şehirleri Oş ve Calal-Abad’a “Yak-Sorok” 
dedikleri (yanılmıyorsam Yakovlev-40 tipinde) 30’ar kişilik uçaklarla yol-
culuk ediliyor. Karayoluyla 10-14 saat alabilecek mesafeler böylelikle 50 
dakika ya da maksimum 1 saate iniyor. Ücret, ortalama bir Kırgız vatan-
daşı için az değil, fakat bizim açımızdan çok masraflı görülmüyor. Yeri 
gelmişken: sonraki Kırgızistan ziyaretlerimde birkaç kez yukarıda bah-
settiğim otomobil yolculuğunu da yaptım. Bişkek’ten Calal-Abad’a yakla-
şık 10 saat süren bu yolculuklar, zaman kısıtı olmayanlar için o kadar 
çok güzelliği içinde barındırıyor ki… Yazın bile erimemiş karlarla taçlan-
mış keskin tepeler ve yer yer kar kümeleriyle örtülü yaylalar (ki bu kar 
kümelerine ulaşabiliyorsunuz), yaklaşık 3000 m. rakımda yer alan “Töö 
Aşuu” (Deve Geçidi) tüneli ve çıkışında Tiyen-Şan manzarası, “Su Samırı” 
ve “Çıçkan” vadileri, “Toktogul” civarlarında azgın akan çaylar, türlü çe-
şit ağaçlar… Elbette bu yolculuk sırasında zaman zaman verilen mola-
larda karşılaştığınız genç-yaşlı, kadın-erkek Kırgız insanı… Eli, dili, sö-
zü, özü, gönlü zengin Kırgız insanı… 

Oş Havaalanı’nda Kırgızların hemen her vesile ile birbirlerine sun-
maktan zevk aldıkları “koca bir demet çiçek” ile nişanlımın kardeşleri 
karşıladı. 

Akşamın geç saatleriydi ve hemen yola koyulmamız gerektiği için Oş’u 
tanıma imkânım olmadı. Sadece uzaktan aydınlatmaları seçilebilen ve 
“Sulayman Too” (Süleyman Dağı) dedikleri meşhur tepeyi görebildim. Bu 
tepeye sonraki ziyaretlerimden birinde çıkma ve içindeki müzeyi görme 
olanağı buldum. 

Kırgızistan’ın ikinci ve üçüncü büyük şehirleri Oş ve Calal-Abad ara-
sındaki arazi Özbekistan’a aitti. Biz de bu durumun sıkıntısını çekerek 
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doğrudan bir hatla aslında 1 saatte alınabilecek yolu, çevresinden dola-
şarak tam 3 saatte alabildik. Yolculuğumuz, akrabaların söylediğine göre 
“henüz tamamlanmamış” bir yolda yapılıyordu ve bunu haklı çıkarırcası-
na kimi zaman çakıl taşlarıyla dolu bozuk yerlerden ve oldukça yavaş bir 
biçimde geçtiğimizi hatırlarım… 

Gecenin geç vakitlerinde, daha fazla bir sıkıntı yaşamadan yorucu bir 
yolculuğun ardından Calal-Abad’a varmıştık. Uzaktan şehrin ışıklarını 
gördüğümde yüreğim cız etmişti. Sanki aradan bir yıl değil asırlar geç-
miş gibi hissediyordum. O an yaşadığım hisleri dile getirmem mümkün 
değil. Tabiat uyuyor, fakat orada yaşadığım bütün acı-tatlı anlar ve anı-
lar, dostlarım, her defasında büyük bir zevk alarak adımladığım sokak-
lar, caddeler yeniden ve bu defa sanki daha da büyük bir şevkle bana: 
“Hoş geldin! Hoş geldin!...” diyorlardı. 

Calal-Abad, Kırgızistan’ın güneybatı kısmında, Özbekistan’a yakın bir 
vilayet. Dolayısıyla Özbek asıllıların da fazla oldukları bir yer. Orayı bir 
cümleyle anlatmak mümkün değil tabii ki... Her şeyden önce şehrin ken-
dine has o kokusunu hissediyorsunuz ki, o koku her yere sinmiş; cadde-
lere, sokaklara, evlere, insanlara “maşina”lara (taksilere), “maşrutka”lara 
(dolmuşlara)... Herkes bir şeyler peşinde oradan oraya koşturuyor (son-
radan anlıyorsunuz ki, bu koşuşturma yaşam mücadelesinin ta kendi-
si)... Genellikle kırmızı-turuncu ağırlıklı giysilere bürünen kadınlar ağır-
lıklı olarak sokaktalar. Her yerde olduğu gibi burada da “baldar” (çocuk-
lar) cıvıl cıvıl ve çok sayıdalar. Şehrin büyük pazarı hemen her gün açık. 
Bakkallar ve kasaplar bizim bildiğimiz gibi kapalı ve teçhizatlı dükkân-
larda değiller. Elindeki dövizleri “som”a (Kırgızların resmi para birimi) çe-
virmek isteyenler için birkaç metrekarelik küçücük işyerlerinde hizmet 
veren dövizciler ve alıştığımızın dışında bir yerleşime ve düzene sahip 
“apteka”lar (eczaneler) diğer iş gruplarını oluşturuyor. Pazarda her 5-10 
adımda muhakkak bir “nan” (ekmek) satıcısı ve kımız satıcısı var. Kımı-
zın keskin kokusunu özellikle yanından geçerken fark edersiniz. Bunun 
dışında şehrin hemen her tarafında görebileceğiniz ve küçücük tezgâhla-
rının üzerindeki gerekli-gereksiz birtakım şeyleri satmaya çalışan genç-
yaşlı insanlar. 

Şehir yeşil ve bol ağaçlı. Belirtmek gerekir ki, Kırgızistan son derece 
dağlık, ormanlık ve suyu bol bir memleket, sanıldığı gibi kurak değil. Or-
ta-Asya denildiğinde genellikle kurak ve sıcak iklime sahip düz, bozkır 
memleketler akla gelir. Bazıları kısmen bu özellikleri taşımakla beraber 
Kırgızistan insanın aklından çıkmayacak güzellikte “tokoydor” (çam or-
manları), “adırlar” (çayırlar), keskin dorukları karlarla kaplı “toolor” (dağ-
lar), güçlü ırmaklar, bol ve bereketli “bulaktar” (pınarlarla), “cayloo” (yay-
lalarla), muhteşem güzellikte “şarkıratma” (çağlayanlarla) kaplı, şirin bir 
ülke. Bu bakımdan turizm potansiyeli son derece yüksek ve olanaklar se-
ferber edildiğinde bilinen pek çok ülkenin önüne geçebilecek kapasitede. 
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Calal-Abad pazarında Fergana vadisinin bütün nimetlerini bulmak 
mümkün, onlarca çeşit sebze ve meyve mevcut... Bunların arasında özel-
likle mis kokulu ve belki de baldan daha tatlı bir kavunu var kiiiii... Sor-
mayın... Böylesini Türkiye’de bugüne kadar hiç görmedim. Bu kavunlar-
dan satın alacağınız zaman tereddüde ve “acaba iyi çıkar mı?” şüpheleri-
ne gerek yok. Yapacağınız sadece eve taşıyabileceğiniz boyutta olanını 
seçmek. İstisnasız hemen hepsi mükemmel ve eşine az rastlanılır tadda. 

Yemeklere gelince… “şorpo” (çorba) ve “şaşlık” (bizde şiş kebap) ol-
dukça lezzetli. Bunun dışında “plof” (pilav), mantı, “pelmen”, “çüçbara”, 
“lagman”, “beşparmak” gibi yemekler de yemek kültürünün önemli un-
surlarından. Kırgızların “dastarkon”ları (sofraları) zengindir. Tanıdık ya 
da tanımadık, evlerine herhangi bir “mıyman” (misafir) geldiğinde önüne 
mutlaka bir sofra açılır ve o anda evde bulunan ne varsa (ki, genellikle 
bir şeyler bulunur) misafirin önüne konulur. Alelâde bir sofranın en te-
mel ürünleri; “borsok” (kızartılmış hamur), “praşki” (içli börek), kaymak, 
“asel” (bal), “sarı may” (kaymaktan elde edilen ve tereyağı andıran son 
derece lezzetli bir ürün), “tort” (pasta), çerezler, reçeller, kızartılmış yu-
murta, ekmek, kımız ve çaydan oluşur. Kımız ve çay, Kırgız sofra kültü-
rünün vazgeçilmez içkileridir. Çay, “piyala” adı verilen sapsız küçük por-
selen fincanlarda sunulur ve asla tam olarak doldurulmadan, genellikle 
3-4 yudum tutarında doldurularak verilir. Bittiğinde yine aynı şekilde 
sunularak devam eder gider… Bunun sebebini sorduğumda birisi bana 
bardağın ya da fincanın tam olarak doldurulmasının misafire “hepsini bir 
defada içip git!” demekle eşdeğer görüldüğünü söylemişti. Çayla ilgili bir 
başka dikkat çekici nokta çayın gerek kahvaltıda ve gerekse akşam ye-
meğinde, daha doğru bir ifade ile sofraya her oturulduğunda tüketilmesi 
ve şekersiz tercih edilmesiydi. 

Misafir olduğunuz evin sahibi, eğer elinde olanak varsa, tek bir koyu-
nu bile kalmış olsa, sizden, onu kesip size sunmak için “oruksat” (ruh-
sat, izin) isteyecektir. Genellikle bu bir formalitedir ve olağandışı bir şey 
olmadığı sürece o koyun kesilir. Sizin buna karşı çıkmanız ev sahibini 
son derece üzecektir. Esasen, sofrada her ne olursa olsun, bir sofranın 
reddedilmesi sofra sahibini son derece üzer ve bunun altında bir sebep, 
bir kusur aramaya kalkar ve endişe eder. Bu bakımdan bir Kırgız evine 
gidilecekse, kişi, önüne mutlaka bir sofra konulacağının bilinciyle oraya 
gitmeli ve mide sağlığı açısından aynı gün içinde birden fazla ev ziyaret 
edilmemelidir. 

Özel günlerde (örneğin “toy” (düğün)), sofralar biraz daha zenginleş-
mekte, bizim pek alışık olmadığımız “cılkı” (at) eti gibi ürünler ortaya çık-
maktadır. Ayrıca sofrada bulunan en saygın, en hatırlı kişiye (ki bu kişi-
lere “aksakal” denilir) bir saygı göstergesi olarak kesilen hayvanın bazı 
bölümlerinin dağıtılması görevi verilir ve o da bu görevi çoğunlukla zevk-
le yapar. 
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Lâf insandan açılmışken; Kırgız insanı, tarihsel süreç içerisinde yaşa-
dığı pek çok sıkıntıya ve olumsuzluğa rağmen, kendine has yüce karak-
terini koruyabilmiş ve bugünlere getirebilmiş asil bir varlıktır. Ve kesin-
likle belirtmek gerekir ki, Kırgız ve Türkiye Türkleri “bir tuulgan” (kardeş, 
özü bir, aynı soydan) halklardır. Kırgızlar büyüğe karşı saygı ve küçükle-
re, düşkünlere karşı sevgi, merhamet konusunda, misafirperverlik konu-
sunda eşsiz bir millettir. 

Zengin bir kültür içeriğine sahip Kırgızlar, bu konuda hatırı sayılır 
eserlere, kültür adamlarına sahiptir. Dünyanın en uzun destanı olan yi-
ğit “Manas”ın destanı, zihinlere nakşedilerek yüzyıllar boyunca nesilden 
nesile aktarılma olanağı bulmuş ve bu konuda önemli okuyucular yetiş-
tirmiştir (Sayakbay Karalayev gibi). Millî çalgı “komuz” 3 telli, küçük göv-
deli fakat son derece güçlü, oturaklı bir sese sahiptir. Kimi zaman bir 
ağıta, kimi zaman neşeli havalara eşlik eden bu çalgıda yürek sızılarını 
da, kahkahaları da, gök gürlemelerini de, nal seslerini de duymak müm-
kün… Şarkılar son yıllarda dünyadaki baskın akımlara koşut olarak pop 
tonlarında bestelenmekte, fakat eskiye ait lirik ezgiler ve söyleyişler de 
yaşamakta ve buna eşlik etmekte. 

Cengiz Aytmatov… “Beyaz Gemi”sini okuyup sonunda boğazım dü-
ğümlendiği ve ağlamamak için kendimi zor tuttuğumda bir kere daha 
onun ne büyük bir edebiyatçı olduğunu anlamıştım. Sonradan gördüm 
ki, o sadece bir edebiyatçı değil, bir fikir adamı, dünyanın ve halkının so-
runlarına tahliller getiren, çözümler arayan entelektüel bir birikim abi-
desi… Bir Cengiz Aytmatov daha çıkar mı? Bu soruya vereceğimiz yanıt, 
onun sanatını ortaya çıkaran şartlar, onun sanatının olgunlaştığı döne-
min insanlarına has kültür zenginliği, millî benlik, yetişme ve yetiştiril-
me tarzı, hayata bakış, hayatı algılayış ve yorumlayış, kısaca hayatı doğ-
ru okuma ve kendini doğru ifade edebilme konuları etrafında yapacağı-
mız doğru bir değerlendirmeyle ancak olanaklı olabilir. Moda tabiriyle 
“gittikçe globalleşen dünyamızın” yine moda tabirle “karşı konulamaz de-
ğişimler ve dönüşümler çağının” meydana getirdiği “tek tip” (bir örnek) in-
san tipi içerisinde bana göre bu oldukça zor!!! Zihin faaliyetlerini mikro-
çiplere bırakan, her şeyi “hayatı kolaylaştıran” (!) teknolojik ürünlerle 
halletmeye alışan bir insan tipolojisi içinde hiç kimse bir milyon mısralık 
bir destanı ezberleme zahmetine katlanmayacaktır. Gerekirse destanı 
okuma işi bir “laptop” ve birkaç “CD” ile halloluverecektir. Günlük haya-
tını 300-500 sözcük kullanarak sürdürmeye çalışan insan tipolojisi içeri-
sinde de hiç kimse 5000-6000 sözcük kullanarak edebiyat şaheserleri 
meydana getirme “zahmetine” (!) katlanmayacaktır. Bu, insanın ve gide-
rek o toplumun “hafızasının” zayıflamasına, hatta körelmesine sebep 
olacaktır ki, hafızası körelen, yiten toplumlarda “mankurt”ların sayısı 
hızla çoğalacaktır. Mankurtlaşma, toplumsal varlığın yok olmasını hız-
landıran bir etmen olacaktır. 
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Evet… Benim ümidim; Kırgız topraklarından daha çok Aytmatov’ların 
çıkması, bu güzel ülkenin ve onun yüce insanlarının aydınlık yarınlarda 
yeniden ve daha güçlü bir biçimde var olması yolundadır. 

Calal-Abad şehri yemyeşil ve düz bir zemin üzerinde kurulmuş. Cad-
deler ve sokaklar birbirlerini neredeyse muntazam kesiyor. Aynı manza-
rayı Bişkek’te de görürsünüz. Calal-Abad şehir merkezinde de son dere-
ce güzel yerler var. “Toktogul” ve “Vılkısım” parkları görülmeye değer. Şe-
hir âdeta bir gül bahçesi gibidir. Bayram, kurtuluş günleri gibi özel gün-
lerde insanlar (özellikle de çocuklar) en güzel giysilerini giyerler. Hemen 
herkesin elinde bir demet çiçek, gençler-yaşlılar, göğsünde madalyalarıy-
la Sovyet-Alman savaşında “en ön saflarda” çarpışan veteranlar… Bu or-
tamda en çok iş yapanlar: çiçek satıcıları, “marojna”cılar (üzeri şerbet ve 
fındıkla süslenen bir çeşit dondurma), “maksım” (serinletici tahıl suyu) 
ve kımız satıcıları, “sürötcü”ler (fotoğrafçılar), “kinotiyatr”cılar (televizyon 
ve videodan oluşan teçhizata sahip iptidaî türde bir tür sinemayı işleten-
ler)… Mahalle aralarında ise civar köylerden günlük olarak getirdikleri 
“ayran” (yoğurt), “çalab” (ayran), “nağayran” (süzme yoğurt-kese yoğur-
du), kaymak ve süt gibi ürünleri satan kadınların bağırtıları, sabahları o 
doyamadığınız bülbüllerin şakırtılarına karışır. Tabii, bu arada hemen 
her çeşit gıda ve ihtiyaç ürününü bulabileceğiniz “kiosk” (birer mini dük-
kân) sahiplerini ve sayılarını hiçbir zaman kestiremeyeceğiniz taksicileri 
de (çünkü herhangi bir araba ihtiyaç duyulduğunda hemen taksi olabi-
lir) unutmamak gerek. Şehir içi ulaşımında çok önemli bir yere sahip 
olan dolmuşlar merkezde toplanırlar ve adlarının bir gereği olarak dolar 
dolmaz gideceği yöne doğru hareket eder. Taksiler daha pahalı bir ula-
şım aracı olduklarından halk genellikle dolmuşları tercih etmekte, buna 
rağmen, gideceği yer uzak da olsa yürümeyi tercih edenlerin de az olma-
dıkları dikkat çekmektedir. Fakat denilebilir ki; yürüme bir tercih olmak-
tan ziyade insanların ekonomik olanakları ile ilişkili bir “zorunluluk”tur. 

Şehirden sıkıldınız mı? O halde vurun kendinizi “Pazar-Kurgan”a, gö-
lünde yüzüp serinleyin... Ya da?.. Zahmet edip biraz daha uzağa, “Ars-
lan-Bab”a gidin, minik gölette minik katamaranlarla gezinin ya da 30 
metrelik, 80 metrelik “şarkıratma” (çağlayanları) ve tepeleri karlı keskin 
doruklu o muazzam dağları görün. Olmadı, “Kara Bulak” ve “Kara Al-
ma”ya doğru bir yolculuk yapın, mis gibi çayır-çimen ve çiçek kokuları 
içinde. Yol boyunca etrafınızdaki geniş “canak” (ceviz) ormanlarını seyre-
din doya doya… 

Calal-Abad’da dikkatimi çeken en ilginç şeylerden birisi, şoförlerin en 
temel trafik kuralları (hız tahdidine ve trafik ışıklarına riayet, yaya geçit-
lerinde yayaya öncelik verme, döner kavşaklarda geçiş üstünlüğüne ria-
yet… gibi) konusundaki istisnasız hassasiyetleriydi. Vaktiyle bir öğrenci-
miz, Sovyet döneminde trafik cezalarının son derece “sert” olmasının bu 
kültürün yerleşmesinde etkili olduğunu söylemişti. Ancak ben, sonraki 
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gözlemlerimde buna bir faktör daha ekledim: trafik polisleri. Üzerinde 
standart fosforlu kırmızı şeritler bulunan “sopa”ları, şoförler için adeta 
“Demokles’in Kılıcı.” Polisler onu ilginç ve seri bir hareketle havada çevir-
dikleri, salladıkları zaman durmayanların vay haline! Bu manzaralar, 
trafik polislerinin Calal-Abad’da (belki de tüm ülkede) “kendisinden en 
çok çekinilen” kamu görevlilerinin başında geldiği kanaatini uyandırmış-
tır bende. 

Şehrin en güzel yerlerinden birisi de şehir merkezine 2 km. uzaklıkta, 
hâkim bir tepede bulunan “Krort”tur. Yemyeşil ve devasa bir park olan 
Krort’ta oturma ve eğlence yerleri mevcuttur. Park’ın en ilginç bölümle-
rinden birisi, içinde birkaç ayrı çeşmeden farklı tat ve sıcaklıklarda akan 
(genellikle tuzlu) ve şifalı olduğuna inanılan suların bulunduğu yerdir. 
Bu sulara “Ayupbulak”, “Kızbulak” gibi isimler verilmiştir. Park’ın çıkı-
şında dev bir “Kırgız Kalpağı” kaidesi sizi selâmlar. Kırgız kalpağı keçe-
den yapılan ve yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyan kendine özgü, 
muhteşem bir şapkadır. Kaidenin az ilerisinden şehrin manzarasını sey-
retmeye gündüz de, gece de doyum olmaz. Yine Park’ın aşağı kısmında 
“Şorbulak”, denilen ve halk tarafından “ıyyık” (kutsal) kabul edilen mesi-
re yeri mevcuttur… 

Calal-Abad’a özgü güzelliklerden birisi de o yörelerde meşhur olan 
“gazlı” Calal-Abad suyudur. Gerçekten de son derece lezzetli ve eşsiz 
olan bu su sade olarak içilmekle kalmaz, değişik tatlardaki içeceklere de 
ana malzeme olur. 

Ve okulum... Görev yaptığım sıradaki tam adıyla “Kommersiyalık Ens-
titüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi.” 2000 yılı Bahar yarıyılında 3 ay 
gibi kısa bir süre için Sayın Prof. Dr. Turan Yazgan’ın başkanlığındaki 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile Dumlupınar Üniversitesi işbirliğin-
de ve izniyle bu okulun Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmalar yap-
mıştım. Görevim kısa süreli olsa da, orada bulunduğum dönem, hayatı-
mın en güzel ve en anlamlı bölümlerinden birini oluşturmuştur. 

Okul, Calal-Abad’ın Sputnik olarak adlandırılan “kiçi rayon”unda 
(semtinde) Ceni Cok “köçö”sü (caddesi) üzerinde yer almaktaydı. Etrafı 
görece ferah, ağaçlık olan okul, geniş ve yeşil bir bahçe içerisinde çeşitli 
ebatlarda binalardan meydana gelmektedir (sonraki yıllarda etraftaki 
müstakil evlerin ve işyerlerinin sayısının arttığını, inşaatların devam etti-
ğini gördüm). Görevli olarak gittiğim dönemde benim gibi Türkiye’nin çe-
şitli üniversitelerinden görevlendirilmiş yaklaşık 5-6 akademisyen ve 
Türkçe hazırlık sınıflarında görevli olan 3-4 öğretmen vardı. Tabii, oku-
lun Kırgız hocalarını unutmamak gerekir. Enstitü rektörü Kırgız olmakla 
birlikte Fakülte Dekanlığı’ndaki idarî görevler Türk ve Kırgız hocalar ara-
sında paylaştırılmıştı. Bunun yanı sıra öğrenci ve not işleriyle ilgili bir-
kaç görevli olduğunu da hatırlıyorum. 
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Okulun bina, araç-gereç ve buna benzer olanakları o dönemin şartları 
içerisinde bazen yetersiz ve sınırlı idiyse de bütün bunları anlamsız kıla-
cak ve çalışanı her zaman mutlu edecek son derece güzel bir atmosferi 
vardı (sonradan Enstitü Rektörlüğü’nün ve büyük ölçüde Vakfımızın ola-
naklarıyla bina-araç-gereç sayı ve kalitesi hatırı sayılır oranda arttı). Ba-
na göre bunun en büyük sebepleri; hem hocalar arasındaki hoşgörü ve 
Türkiye’den uzak fakat kalben bir o kadar yakın bir coğrafyada bir arada 
ve işbirliği içinde, sorunları beraberce halletme zorunluluğunun getirdiği 
yakınlık, fakat bundan çok daha büyük bir sebep olarak da Türk Dün-
yası’nın dört bir tarafından büyük bir arzuyla ve azimle okumaya gelen 
öğrencilerin gözlerindeki o tarif edilemez parıltı idi! Bu öğrencilerden ka-
rarlılıkla eğitimlerine devam eden, çalışan, çabalayan pek çoğu mezun 
olduklarında ya memleketlerinde hatırı sayılır görevlerde çalışma fırsatı, 
ya da Türkiye’de lisansüstü eğitimi yapma fırsatını yakaladılar. 

Okulda dikkatimi ilk ve en çok çeken unsur derslerin işlenme sistemi 
olmuştur. Bizde ilk ve ortaöğretimde var olan “derse zil sesiyle girip zil 
sesiyle çıkma” uygulaması okulumuzda mevcuttu, dolayısıyla bu konuda 
kullanılabilecek bir inisiyatif söz konusu değildi. Üstelik bir ders süresi 
80 dakika idi. Bir öğrencinin sabah saat 08:30’dan itibaren ardı ardına 
4-5 derse girdiğini ve Kırgızistan’da okulların (diğer pek çok resmi dâire-
de olduğu gibi) Cumartesileri de açık olduğunu düşünerek bunun hem 
ders verenler hem de alanlar açısından ne kadar da yoğun ve hareketli 
bir tempo olduğunu düşünmüşümdür. 

Ders ve diğer çalışmalardan fırsat bulduğumda (ki, program gereğince 
buna vaktim olmuştur) okulun kantininde şu anda ismini hatırlayama-
dığım ecemin praşkisinden ve tortundan yiyerek porselen demlikte 
“krepkiy çörniy çay” (bizim tercih ettiğimiz tarzdaki koyu çay) içmek en 
büyük keyfim olmuştur. Tabii ki, merakla bizi süzen, gelip konuşan, 
dertleşen, anlatan ve dinleyen öğrenci arkadaşlarımın eşlik etmeleriyle 
masam hep şen ve dolu olmuştur. 

Ulaşımda bir sıkıntı çekmemek ve görevimde olası aksamalara sebebi-
yet vermemek için yine okul civarında kiraladığım evde tek başıma so-
runsuz bir biçimde 3 ay yaşadım. Kimi zaman odama dolan sıcacık, pırıl 
pırıl güneş ışıklarıyla ve şu an bile özlediğim o enfes kuş şakırtıları, köy-
lerden gelen ecelerin “süüüüüüüt geldiiiiii! nağayran geeeldiiiiii!” sesleriy-
le, kimi zaman da yağmur tıpırtılarıyla uyandım. Her defasında da kom-
şularla selâmlaşarak, mutlaka yoluma çıkıp bazen tebessüm eden, ba-
zen çekinerek bakan çocukların başlarını okşayarak, onlarla konuşarak 
okuluma gittim. Bu güzel günleri hep bir yürek sızısıyla anacağım ve bir 
gün yine aynı sokaklarda, kim bilir bu kez bambaşka kimselerle selâm-
laşmayı, yine o cıvıl cıvıl çocuklarla şakalaşmayı dileyeceğim. 
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Evet… Calal-Abad ! Seni anlatmaya bu satırlar yetmiyor, yetmeyecek! 
Calal-Abad’ın dağı, taşı, toprağı, çiçeği, böceği, ağacı, kuşu, güneşi, yağ-
muru, ilçesi, köyü, ırmağı, tarlası, …, hepsi…, hepsi bir başka güzel! 

Ama... Ama asıl, insanını görün… Yinelemek gerekir ki! 
Evindeki, elindeki tek koyununu gelen misafiri için kesecek kadar yü-

ce gönüllü, misafirperver, gerçek “Türk” insanını ve yüce “Türk” kültürü-
nü görün, ayakta-yerde, her sofradan kalkışta minneti unutmayan dille-
ri, yukarı açılan elleri görün... Elinizi uzattığınızda ve tebessüm ettiğiniz-
de size, sanki yüz yıldır görmediği bir yakınıymışsınız gibi koşarak gelen 
“ece”leri, “ake”leri, “aksakal”ları, gözlerinin içleri her zaman parlayan cı-
vıl cıvıl “baldar”ı görün... Görün de uyanın, kendinize gelin, gönülleriniz-
deki pası silin... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI 
VE 

TURAN YAZGAN HOCA 

Oğuzhan CENGİZ* 

Fedakâr ve cefakâr insan, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Milleti’ne 
mal ettiği mümtaz eserlerinden en önemlisi Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’dır. Vakıf; Ankaravî Mehmet Efendi Medresesi olarak bilinen İstan-
bul Belediyesi’nin hemen arkasındaki tarihi binada hizmet vermektedir. 
Bugün ben şahsen bir birikime sahipsem eğer bunda; Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi’nin payı çok büyüktür. Daha sonra yayınlanmaya 
başlayan; Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’ni de ele aldığı konuları iti-
bariyle tarih sever Türk gençliğinin el kitabı olmaya aday olarak görüyo-
rum. 

Ayrıca burada tek tek sayamayacağım kadar çok kaliteli “yüzde yüz 
Türk” eserler de ulaştı bana. Onun içindir ki, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı’ndan söz etme ihtiyacı hissettim. 

Türk Milleti olarak bizler vefayı duygu olarak yoğun yaşayan insanla-
rız. Hal böyleyken Türk Milleti’ne çok büyük katkıları olmuş, değerli Ho-
cam Turan Yazgan’ı ve onun evladı gibi olduğuna inandığım; Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’nı anmadan geçmek sanırım büyük bir vefasızlık 
örneği olurdu. 

Turan Yazgan Hoca’nın Türk Milleti’ne emaneti olan Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, vefatından sonra görevi devralan Közhan Yazgan 
başkanlığında, Saadet Pınar Yıldırım, kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve 
Vakfın gönüldaşları tarafından hiçbir şekilde aksatılmadan çok güzel bir 
şekilde yönetiliyor, yaşatılıyor. Hepsine çok teşekkür ediyor, Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’nın hizmetlerinin daim olmasını diliyorum. 

                                                           
* Yazar/Yayıncı. 
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TÜRK DÜNYASI’NIN AKSAKALLI 
ÂBİDE ŞAHSİYETİ 

Ahmet ŞAHİN* 

Bir milletin büyüklüğü kahramanlarının varlığı ve fedakârlıkları ile öl-
çülür. Türk Milleti’nin tarih boyunca yetiştirdiği sayısız kahramanları 
vardır. Bu kahramanları vasıf ve sıfatlarıyla birlikte şöylece zikretmek 
mümkündür. Sevk ve idareleri altındaki insanlara karşı gösterdikleri şef-
kat ve merhamete dayalı eşsiz adalet anlayışlarıyla efsaneleşmiş yahut 
destanlaşmış başbuğ, hakan, hünkâr, hükümdar, sultan veya kağan 
ünvanlı padişahlar; savaş meydanlarında birer kasırga gibi esen adlı ve 
adsız cengâverler ile ilim, irfan ve marifetleriyle bütün insanlığın kültür 
ve medeniyet mirasına üstün hizmetleriyle katkıda bulunmuş yüz akı 
abide şahsiyetler. Büyük Türk cihan devletleri vakıf medeniyeti üzerinde 
inşa edilerek yükselmişlerdir. Bazı insanlar vardır, onlar vakıflar gibi ça-
lışırlar ve arkalarında devasa eserler bırakırlar ve bu yüzden onların 
amel defterleri hiç kapanmaz. Bunlar genellikle sessiz kahramanlardır. 
Onların gönülleri davalarına nikâhlıdır. 

Tıpkı Kaşgarlı Mahmud, Ali Şir Nevai, Yusuf Has Hacib, Şemseddin 
Sami, İbnülemin Mahmud, Kemal İnal, Ali Emirî, Seyit Ahmet Arvasi, 
Necip Fazıl Kısakürek, Süheyl Ünver, Mehmet Zeki Pakalın, Ayhan Son-
gar, İskender Öksüz, Orhan Okay, M. Fuad Köprülü, Ali Fuad Başgil, 
Osman Turan, Bahaeddin Ögel, Mehmet Altay Köymen, Tayyip Gökbil-
gin, İbrahim Kafesoğlu, Mehmed Niyazi Özdemir, Mehmed Çavuşoğlu, 
Ziya Nur Aksun, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fuat Sezgin, Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu, Mustafa Erkal, Muharrem Ergin, Kemal Eraslan, Ali Alpas-
lan, Kemal Karpat, Halil İnalcık, İlber Ortaylı, Fethi Gemuhluoğlu, Ergun 
Göze, Ömer Faruk Akün, Faruk Sümer, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Ah-
met Şimşirgil, Oktay Sinanoğlu, Ali Nihat Tarlan, Mehmet Kaplan, Cihan 
Okuyucu, İsmail Çetişli, Orhan Türkdoğan, Ahmet Bican Ercilasun, 
                                                           
* Eğitimci şair ve yazar, Türkiye ve Avrasya Yazarlar Birliği Üyesi, ahmed_sahin@mynet.com 
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Mükrimin Halil Yınanç, Kemal Ilıcak, Enver Ören, Mustafa Kafalı, Şükrü 
Elçin, Mahir İz, Samiha Ayverdi, Ahmet Kabaklı, Nihat Sami Banarlı, 
Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Necmettin Hacıeminoğlu, İsmet Miroğlu… 
gibi. 

İşte bu kahramanlardan birisi de, yalnız Türkiye’mizin değil, bütün 
Türk Dünyası’nın medarı iftiharı ve “bilge” şahsiyeti olmayı başarmış Tu-
ran Yazgan Hoca’mızdır. 

Türk Dünyası’na hizmet etmek şerefi çok az fâniye nasip olabilecek 
bir keyfiyettir. Prof. Dr. Turan Yazgan, İsmail Gaspıralı’nın Türk Dünya-
sı’na yönelik olarak ifade ettiği “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” anlayışını 
kuvveden fiile geçirmiş, bu uğurda hayatı boyunca bıkmadan, yılmadan 
ve usanmadan çalışmıştır. Denilebilir ki o, âdeta Türk Dünyası’nın ikinci 
bir Gaspıralı’sı olmuştur. O’nun, “Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı”nı 
kurmasıyla, bu Vakfın mihverinde hayata geçirdiği birbirinden değerli 
hizmetleri, Türk Dünyası var olduğu müddetçe daima takdirle ve şük-
ranla hatırlanacaktır. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Turan Yazgan 
Hocamızın ifadesiyle Türk Dünyası tarihinde önemli izler bırakmış ve ba-
zı “ilk”leri hayata geçirmiştir: 

“Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1980 Temmuz’undan itibaren Ba-

kanlar Kurulu’muzdan vergi muafiyeti alarak çalışmaya başlamıştır. 

Türk Dünyası ile ilgili bir özel kuruluş olarak ‘ilk’ olma özelliğini taşı-

maktadır. Türk Dünyası ile ilk eğitim anlaşmalarını yapan, Türk Dün-

yası’na özel uçaklarla doğrudan ve toplu olarak ilk uçuş ve ziyaretle-

ri gerçekleştiren, ilk eğitim kurumlarını kurup faaliyete geçiren, ilk 

kurultayları toplayan, konferans ve seminerleri açan, şölenleri dü-

zenleyen, ilim ve san’at adamlarını davet eden de bu Vakıftır…”1 

Turan Yazgan Hocamızın hedefleri o kadar yüksektir ki, o Türklüğün 
mevcut küllerinden yeni bir irfan medeniyetinin inşasının “dil birliğini 
sağlamak”tan geçtiğine inanmıştır. O, konuşmalarında ve yazılarında 
hep bu hususa işaret etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki; o, bu yüksek ülkünün 
daima hayalleriyle ve heyecanıyla yaşamıştır: 

“Vakfın gayesi Türk Dünyası ile ilgili imkân zaman ve mekân bakı-

mından sınır çizmeksizin her çeşit araştırmaları yapmak, bu sahada 

süreli ve süresiz yayınlar yapmak, dil birliğinin sağlanması için her 

çeşit gayretin yanında eğitim kurumları kurmak, sosyal ve kültürel 

faaliyetler icra etmektir…”2 

Vakfın, halen yayın hayatını devam ettirmekte olan “Türk Dünyası 
Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergileri ilmî hüviyete haiz 
                                                           
1 Turan Yazgan, “Türkiye’nin Türk Dünyası’ndaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Türkler, 
Türk Dünyası, Cilt: 19, Yeni Türkiye Yayınları, s. 38, Ankara 2002. 
2 Turan Yazgan, a.g.e., s. 38. 
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hakemli dergilerimizdirler. Bu dergilerden Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi 206; Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi de 322. sayıya ulaşmıştır. 

Bu dergiler, Türk Dünyası’nın âdeta, ortak çarpan ve hisseden kalbi; 
fikir üreten, düşünen ve tefekkür eden beyni; konuşan dili, işiten kulağı, 
gören gözü ve yürüyen ayağı olmuşlardır. Türk Dünyası’nın kadim geç-
mişinde ne olmuşsa, bugünkü hâlinde ne varsa ve geleceğinde de ne ol-
ması lâzım ise bu dergilerde fazlasıyla mevcuttur. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin ilk sayısında ve “Çıkarken” baş-
lıklı yazısında, vakfın kuruluş ve dergilerin çıkış gaye ve hedeflerini çok 
güzel açıklamıştır: 

“Amme hizmeti gören Vakfımızın, Türk Dünyası Araştırmaları adlı bir 

yayın organı vardır. Bu dergi, yedi yıldan beri, çok kıymetli araştırma 

ve incelemeler neşretmeye devam ederek, bütün dünyada, Türkolog-

ların ve Türkoloji meraklılarının takdir ve talebine mazhar olmuş bu-

lunmaktadır. Bu dergi, aynı zamanda dünyada ve Türkiye’de, iki ay-

da bir Türk Dünyası ile ilgili araştırma neşreden, 240 sayfalık, tek 

Türk dergisidir.”3 

Turan Yazgan Hocamız, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin takip 
edeceği yayın ilkesi için de şu hususlara dikkat çekmiştir: 

“Çok uzun süredir, bu araştırma dergimizin yanında, halkımızın tarih 

okuma zevkini ve ihtiyacını tatmin edecek ve her eve girmeyi başara-

cak ciddî ve sevimli bir Tarih Dergisi çıkarmayı plânlamaktaydık. 

Elinizdeki dergi bu hazırlığın sonucudur. Görüldüğü gibi, Türkiye’nin 

dev tarihçilerini küçük hacmi içinde bir araya getirmiştir ve genç-yaşlı, 

esnaf-sanatkâr, kadın-erkek… bütün Türk okuruna hitap etmektedir. 

Bu derginin daima sadık kalacağı yayın ilkesi ‘GERÇEĞİN EMRİNDE’ 

olmaktır. Bu dergi asla ideolojilerin emrinde olmayacaktır… 

Bu dergi, sadece Türk Dünyası’nın tarihi ile ilgili olacaktır. Doğrudan 

veya dolaylı Türk Dünyası’nı ilgilendirmeyen yazılara yer verilmeye-

cektir. Türk Dünyası ile ilgili Tarih söz konusu olunca da buna zemin 

ve zaman bakımından hiçbir hudut çizilmeyecektir…”4 

Yazısının devamında, dergide kullanılacak dil yani Türkçe mevzusuna 
da hususî bir önem atfeden Hocamız, bu husustaki hassasiyetini ve ta-
vizsiz tavrını şöyle dile getirmiştir: 

“Bu dergide, Türkçeyi ana dil olmaktan çıkaran, yanlış uydurulmuş 

kelimelere yer vermemeye gayret edilecektir. Dedelerimizin yaptığı ha-
                                                           
3 Turan Yazgan, “Çıkarken”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 1, 
İstanbul, Ocak 1987. 
4 Turan Yazgan, a.g.d., s. 1. 
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taları bir başka yönde tekrar etmemek için Frenkçe (Batı kaynaklı) ke-

limelere de mümkün olduğu ölçüde yer vermemeye çalışacağız. Ancak 

ifadeyi kısırlaştırma pahasına kelime ırkçılığı da yapılmayacaktır…”5 

Hocamız, bu önemli yazısının son paragrafında, Vakfın gayesine uy-
gun olarak derginin tefekkür ufkunu da şu şekilde çizmiştir: 

“Bu dergi, fikri hür, vicdanı hür bir dergidir. Türk Dünyası ile ilgili 

araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir Vakfın yayınıdır. Resmî-

özel hiçbir kuruluş veya kimseden yardım almadan, dolayısıyla hiç-

bir kuruluş ve şahsın güdümüne girmeden sadece Vakfın kuruluş ga-

yesine uygun olarak yayın yapacaktır. Bu gaye de; Türk Dünyası’nı 

tanımak, tanıtmak, bu sahada çalışmaları teşvik etmek, kendimizi 

yabancılar yerine kendimiz tarafından yapılacak araştırmalarla öğ-

renmektir. Ve buna yardımcı olmaktır. Bu dergi, işte sadece bu gaye-

nin güdümünde, daha doğrusu peşinde olacaktır.”6 

Yine Turan Yazgan Hocamızın, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nin 
Ağustos 1987 tarihli 8’nci sayısı sunuş yazısındaki ifadelerinden, O’nun 
Türk Dünyası’na ne denli tutkun ve bu dünyanın sevdalısı büyük bir çi-
lekeş dava ve mefkûre adamı, Dünya Türklüğü’nün büyük bir mücahidi, 
ateşli bir milliyetçisi olduğunu anlıyoruz: “Bir tesadüf eseri olarak, bu sa-
yımızda, Ahmed Yesevî de yer almıştır. Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı ka-
pıdan Türk orduları ve halkından sonra, Yesevî’nin ‘alp erenleri’ girmiş ve 
Anadolu yalnız taşı, toprağı, yaylası, ırmağıyla değil havası ve özüyle de 
Türkleşmiştir.”7 

Turan Yazgan Hocamız, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nı kurar-
ken, sanki Sovyet Rusya’nın dağılacağını hissetmiş gibidir. O, Türklüğün 
mukadderatı üzerine kafa yorulmasını ve Türk ilim âlemi ve siyaset dün-
yasının dikkatlerinin bu ihmal edilemez baş mes’elemiz üzerine çekilme-
sini arzulamıştır. Bu sebeple o, dünden bugünü susup beklemek yerine, 
bugünden yarına Türk Dünyası ile alâkalı din, dil, tarih, kültür ve mede-
niyet bakımlarından bu dünya ile sağlam köprüler kurmak için hazırlık 
yapılmasının gerekliliğine inanmış ve bunun için bu çok değerli vakfı 
kurmuştur. 

Turan Yazgan Hocamız, Vakfın, alfabe ve dil konusunda yapmış oldu-
ğu çalışmalar ile karşılaşılan müşkülleri ise şöyle ifade etmiştir: 

“Gayesine hizmetin, Türkçenin yaygın ve tek yazı dili olmasından ge-

çeceğini düşünerek, alfabe konusunda da ilk çalışmalarını yapmış ve 

her dilin dünyada tek alfabesinin olduğundan hareketle bir milyon 
                                                           
5 Turan Yazgan, a.g.d., s. 1. 
6 Turan Yazgan, a.g.d., s. 1. 
7 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 2, Sayı: 
8, s. 1, İstanbul, Ağustos 1987. 
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alfabe bastırıp fiili durum yaratmak amacıyla her Türk topluluğuna 

göndermiştir. Ne yazık ki, bu çalışmalar anlaşılamamış ve alfabemi-

zin siyasi bir mesele olduğu düşünülmeksizin ilmî kongrelerde Rus 

ve İran’a uygun fikirler üstün gelmiş ve 29+5 harf kabul edilerek zor-

la yaratılan 30 çeşit Türkçe kirili yerine herhalde en az bu kadar çe-

şit Türkçe Latin alfabesi seçme yolu açılmıştır…”8 

Vakıf, yayınladığı dergilerden başka birbirinden değerli ve tamamını 
zikredemeyeceğimiz eşsiz eserlere de imzasını atmıştır: 

Meselâ; Sosyal Güvenlik Açısından Zekât; Hz. Peygamberin Hadisle-
rinde Türk Varlığı (Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar); İktisatçılar İçin 
Sosyal Güvenlik Ders Notları; Deyim Hazinemiz Açıklamalı-Örnekli Türk-
çe; Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği; 
Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri -Boy Teşkilatı- Destanları; Dene-Na-Dene 
Kızılderilileri (Cengiz Han’dan Amerika’ya Kaçan Türkler); Sosyolojik Açı-
dan Tasavvuf ve Lâiklik; Atatürk’te Millî Devlet Anlayışı; XVI. Yüzyıl Tah-
rir Defterlerine Göre Gaziantep’in Siyasal ve Ekonomik Durumu; Gazian-
tep’te Yer Adları ve Türk Boy ve Aşiretleri; Türklerde Atçılık ve Binicilik; 
Eski Türklerde Şehircilik, Millî Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmalıdır?; Kom-
pozisyon Yazma Sanatı (YÖK Tavsiyeli); Musikim Karabağ’dır…; 100 Millî 
Piyes; 11 Anlatı; En Son Değişikliğe Göre 150 Soruda Sosyal Sigorta 
Hakları ve 25 Soruda İşsizlik Sigortası; 1933 Yılında İstanbul Üniversite-
sinde Başlayan İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları; 21. Yüzyıla Doğru Sosyal 
Güvenlik; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Açısından İşverenlerin 
Sorumlulukları ve Cezai Müeyyideler; A Chronology Of The Mosul Ques-
tion (1918-1926); Adil Amca Koca Balığı Kediye Nasıl Kaptırdı?; Akşehir’-
de Sıra Yarenleri; Ali Aziz Efendi Aus Kreta Intuitionen Des Harzens; Ali 
Bey Hüseyinzade ve Türkiye’de Yayınladığı Eserleri; Ali Şir Nevâyî Naz-
mü’l-Cevâhir; Anamın Masalları; Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512); 
Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler; Arapların Türkistan’a Girişi; Aus 
Karabağ Die Melodie; Azerbaycan Türklerinin Azadlıg Elçisi Ebülfez Eli 
Elçi Bey; Aziya; Babailer; Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin; Balkanlar-
da Pomak Türkleri; Bilgi ve Toplum Dergisi I-II-III (Yıllık); Bir Kürt Ağzı 
Üzerinde Osmanlıca-Türkçe Denemesi; Bireysel Emeklilik; Bosna Her-
sek; Bu Yurd Mene Tanış Gelir; Bulgaristan Türklerinin Statüsü; Büyük 
Petro ve Osmanlı İmparatorluğu; Büyük Türk Part Devleti; Cennet Atları; 
Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi (1923-1980); Çağlar Bo-
yunca Evrensel Musiki; Çalışma Hayatımızda Yeni Cezaî Müeyyideler; 
Çalışma Sosyolojisi; Çar İskitler; Çepniler; Deyimler Sözlüğü; Dikenli 
İlişkiler (Kırımlı Bir Öğretmenin Anıları ve Şiirleri); Divan Şiirinde Kadın; 
Dokular; Düğümlü Halının Öncüsü Geve/Tülü; Dünden Bugüne Türk 
                                                           
8 Turan Yazgan, “Türkiye’nin Türk Dünyası’ndaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Türkler, 
Türk Dünyası, Cilt: 19, Yeni Türkiye Yayınları, s. 39, Ankara 2002. 
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Kültürünün Gelişme Çağları; Dünya Uygarlıklarında Türk Dili ve Kenger 
Uygarlığı; Eğitim ve İş Hayatındaki Dönüşümler Dosyası; Elimaylap Ök-
ten Ömir; Endüstriyel İşçi Kooperatifleri (Kuramı ve Sosyal Politikası); 
Enformasyon / Bilgi Toplumu Dosyası, Erken Türklerin Skandinavya 
Yazıtları; Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk-Japon İlişkisinin Başlangı-
cı; Erzvater Korkut’s Buch; Esaretten Hürriyete Bir Türkistanlının Hatı-
raları; Eshabü’l-Kehf (Yedi Uyurlar); Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri 
Unvan ve Terimler; Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevîlik Bektaşi-
lik; Farabi Felsefesi; Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği; Gemi Si-
cili Hukuku; Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti; Gözyaşları İle Isla-
nan Topraklar; Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları; Günümüz-
de Gerilla ve Terörizm: Şiddet Yoluyla Politika; Habeş ve Yavruları; Ha-
kas Destanı Altın Cüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin); Harbin’den İstan-
bul’a Eskişehir’de Beş Yıl (Anılar); Hellen Uygarlığı I. Anlatılar; Hellen 
Uygarlığı II. Görüntüler; Iğdır Tarihi; II. Meşrutiyetin İlanı Öncesi ve Son-
rası; Işık Teyze Uçurtma Uçuruyor; İbn Sina Felsefesi; İlk Göz Ağrısı 
(Pehlivanoğulları); İlmî Araştırma Yazılarında Uyulacak Esaslar; İngilizce 
Konuşmayı Öğrenin; İslâm Öncesi Tarihi ve Kültürü; İşletmecilik Bilgile-
ri; İşletmelerde Nakit Yönetimi; İzmir İktisat Kongresi İçin İstanbul’da 
Yapılan Çalışmalar; Kafkasya’dan Anadolu’ya Iğdır Tarihi; Kavalalı Meh-
met Ali Paşa’nın Mısır Valiliği -Osmanlı Belgelerine Göre-; Kaynaklara 
Göre Güney-Doğu Anadolu’da Proto-Türk İzleri; Keçecizade Mehmet Fuat 
Paşa’nın Nesirleri-Şiirleri-Nükteleri Hakkında Yazılan Şiirleri; Kendi Ka-
leminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri ve Haberle-
ri I-II; Kıpçak Çölü’nün Yaşamı; Kırgız-Kazaklarla İlgili Yirminci Yüzyıl 
Başlarından Haberler (1906-1911); Kremlin’de İktidar Mücadelesi; Kum-
ruların Gidişi; Kuzey Afganistan Türkleri (Özbekler-Türkmenler-Hazar-
lar-Afşarlar-Kazaklar) ve Karşılaştırmalı Halk İnançları; Kuzey Afganis-
tan Türkleri ve Karşılaştırmalı Halk İnançları; Düz-Yazı Azeri Tekerleme-
leri (Yanıtmaç); Eski Türklerde Kadın ve Aile; Japonya’da Maneviyat Eği-
timi; Yezidilik İnancı; Bitirme-Lisansüstü Tez Proje, Makale ve Tebliğ Ya-
zım Kılavuzu; Türk Dünyası İşletme Fakültesi Lisans Öğretim İmtihan ve 
Disiplin Talimatnamesi; Sosyolojik Açıdan Spor; Türkiye’de İş Değerlen-
dirmesi Uygulamasına Geçişin Teknik-Hukuki Mes’eleleri ve Ücret Sis-
temleri; Lale Devri ve Yansımaları; Makedonya Türkleri (Türkmenler, 
Torbeşler, Türkbaş, Çenkeriler ve Yörükler) Arasında Yaşayan Halk 
İnançları; Men Kazanga Baramen (Tataristan Seyahat Notları); Mezopo-
tamya’da Sümer Uygarlığı; Millî Mücadele Yıllarında Kürt “Türk” - Erme-
ni İlişkileri; Millî Mücadele’de Balıkesir; Mühimme Defteri; Mimar Sinan 
Vakfı; Mustafa Çokay-Maria Çokay Estelikleri; Nahışların Yaddaşı; Niçin 
Milletleşme?; Millî Kimliğin Yükselişi; Nizami; Atatürk, Milliyetçilik, Doğu 
Anadolu; Dinmeyen Hasret; Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zu-
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huru; Sendikal Meseleler; Tarımda ve Kırsal Kesimde Sosyal Güvenlik; 
Daha İyi Hizmet Görme Açısından Katılmalı Yönetim; Oğuz Eli Azerbay-
can; Oğuzname; Orientations For Revial; Belgelerle Kıbrıs’ta Yunan Em-
peryalizmi; Göçten Sonra; Sosyal Siyasetimizde Yeni Boyutlar; Eğitim 
Sosyolojisi; Yukarı Kür Boylarının Yer Adları Üzerinde Bir Araştırma; 
Max Weber Günümüzde ve Türkiye’de Weber’ci Görüşler; Osmanlı Diplo-
masisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı; Altay Dilleri Teorisi; Doğu-
munun 65. Yılında Dr. Baymirza Hayit, Hayatı ve Eserleri; Türkçede Yal-
nız Göze Ait Deyimler ve Atasözleri; Türkiye’de Sendikal Hareketler (Kısa 
Tarihçe); Tirebolu Tarihi; Türkiye’de Sosyal Güvenlik; Aşiretlerimizde At 
Kültürü; Yabanlu Pazarı; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri; 
Soruşturma; Türke, Wehre Dich!; Le Droit Du Croıssant; Görüşler; Os-
manlı’da Divân-Bürokrasi-Ahkâm AHKAM DEFTERİ; Öğretmenliğin İç-
yüzü, Davranışlar; Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnanç-
ları; Pir Muhammed Bahaeddîn Erzincânî Halvetî Makâmâtü’l-Ârifîn ve 
Maârifü’s-Sâlikin; Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre Etnik ve Dini Bölücülük; 
Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler; Rus Tanınan 
500 Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale; Rusça Sözlük; Rusların Asya’da ve 
Rumeli’de Yaptıkları Mezâlim; Saklıkent; Sanal Dünya ve İnternet Dos-
yası; Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri; Sırat Köprüsü Sultan 
Galiyev; Sosyal Politika Açısından İş Hukuku (Bireysel İş İlişkileri); Sos-
yal Politika Açısından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Ders Notları); Sos-
yal Siyaset Seminerleri 2000/3-4; Sovyetlerde Türklüğün ve İslâm’ın Ba-
zı Meseleleri; State Economic Enterprises And Privatisation Issue Tur-
key; Şağap Hatun; Şer’iye Sicilleri I-II; T’o-pa ve Şa-t’o Devletlerinin Hâri-
cî Münasebetleri; Tarih Metodu (Araştırma-Yazma); Tarihçe-i (Gazavat-i) 
Dağıstan; Tarihi Soru: Girit Meselesi Denilen Siyasi Oyunun Son Perdesi 
Nasıl Oynandı? Nasıl Kapandı? Kıbrıs’inki Nasıl Kapanacak?; Topal Hay-
riye; Turgut’un Kirpisi (Resimli, Renkli Çocuk Kitabı); Türk Aleviliğinin 
Yükselişi; Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı; Türk Dünyası Çocuk Şöle-
ni Konuşma Kılavuzu; Türk Dünyası Edebiyatı; Türk Dünyası İçin Alfabe 
(Okuma Kitabı); Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı I-II-III; 
Türk Dünyası Okulları İçin Kısa Dilbilgisi Kitabı; Türk Dünyasında Dün, 
Bugün, Yarın; Türk Kültüründe Üçlü Sözler; Türk Ortak Pazarı Ülkeleri: 
I AZERBAYCAN; Türk Savun Kendini; Türkçede Anlam Kaymasına Uğra-
yan Arapça Kelime ve Kelime Grupları; Türkçülerin Kaleminden Atsız; 
Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi; Türkistan İllerinde Özbekistan; Tür-
kistan Millî Tarih ve Kültür Davamızın Temel Meseleleri; Türkiye Hoyrat-
ları; Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunu; Tür-
kiye’de Millî Birliği Bozan Ayrılık; Türkiye’de Mahalli İdarelerin Yapısı ve 
Yeniden Düzenlenmesi; Uç Uç Böceklerinin Dansı Bitmeyecek; Uçan Tüy 
Top Badminton; Urallardan Altaylara Altaylardan Sakalara; Uygarlığın 
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Yanılgısı; Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü; Üç Tarz-ı Siyaset ve Düşün-
ce Akımları; Vidin Türkleri; Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları; 
Yap-İşlet-Devlet Modeli ve Türkiye Uygulamasının Analizi; Yaşamayı Öğ-
renmek; Öğrenciler ve Herkes İçin; Yazının Dili; Yerli ve Yabancı Kaynak-
lar Işığında Ermeni Tehciri Meselesi; Yugoslavya’da Türk Kültürü; Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü: Göç Süreci ve Özellikler; Türk Dev-
letleri Tarihinde Şahıs Adları I-II; Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev; 
Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları; Türkçe Adlar Der-
lemesi; Türk Hükümdarı; Peygamberimiz ve Dört Halifesi; Osmanlılarda 
Sosyo-Ekonomik Yapı; Musul Meselesi Kronolojisi (1918-1926); Haniwal-
danus Anonimine Göre Sultan Bayezid-i Veli (1481-1512); Türk Kültü-
ründe Lokman Hekim; İran Türkleri (Türk Yurdu ve Sebilürreşad’daki 
Yazıları); Devlet Kuran Kahramanlar; Özbekçe-Türkçe/Türkçe-Özbekçe 
Sözlük; Osmanlı Arşivi Mühimme Defterinin Transkripsiyonu İçin Yapıl-
ması Gerekli Çalışmalar; Yörükler; Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği; Mer-
kezi Gafgaz’ın Etnik Tarihinin Köklerine Doğru; Tamga, Asya’daki Türkçe 
Coğrafi Adlar Derlemesi; Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler; Orhun’-
dan Anadolu’ya Türk Damgaları (Damgalar, İmler, Enler); Kafkasya 
Türkleri; Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları 1896-1916; Prof. Dr. Baha-
eddin Ögel; Türk Milli Kültüründe Nevruz; Türk Dünyası Konuşma Kıla-
vuzu (Turistler İçin); Turkish World Phrase Guide For Travellers; Türkiye 
Türkçesinden Azeri, Türkmen, Özbek, Uygur, Kırgız, Kazak, Tatar Türk 
Lehçelerine Hazır Konuşma Cümleleri İngilizce Örnekler ile9; adlı kaynak 
kitaplar bu yayınlardan bazılarıdır. 

Bilindiği üzere Vakfın kuruluşundan sadece 11 sene sonra 1991’de 
Sovyetler Birliği dağılmış ve hemen akabinde de 6 Müstakil Türk Cumhu-
riyeti; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan (-ki Ta-
cikistan bize göre bir Türk Cumhuriyetidir-) ve Türkmenistan resmen Bir-
leşmiş Milletler Üyesi Devletler olarak tarihteki şerefli yerlerini almışlardır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, meydana gelen bu tarihî hadiseler 
üzerine Turan Yazgan Hocamızın riyasetinde ve onun direktifleriyle der-
hal harekete geçerek; devletimizin yanında maddî ve manevî eğitim, kül-
tür, basın yayın tanıtım faaliyetlerine iştirak etmiştir. 

“Bir devletin veya vatandaşı olan gerçek ve tüzel kişilerinin, kendi sı-

nırları dışında eğitim faaliyetlerine girişmesi, belli maksatlarla baş-

vurulan ve tarihi geçmişi olan bir husustur. Özellikle Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun gücünün doruğa ulaştığı dönemde, kontrol edemediği 

bölgelerde başlayan Batı sömürgeciliği beraberinde bu tarz eğitimi de 

başlatmıştır. Bu eğitimin başlangıçtaki bariz vasfı ‘misyonerlik’ kav-

ramı içinde yer alan Hıristiyanlaştırma, dil değiştirtme ve kültür ihra-
                                                           
9 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınlarının Listesi, http://www.idefix.com adlı internet 
sitesinden alınmıştır. 
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cı gayeleri güdüyordu ve netice itibariyle siyasi ve iktisadi sömürgeci-

liğin kökleşmesi ve yerleşmesine yol açıyordu. Osmanlı Devleti’nin 

zayıflamasından ve kendisine siyasi yollarla çeşitli iktisadi ve sosyal 

dayatmaların kolaylıkla başarılabilir hale gelmesinden sonra, özellik-

le ABD’nin kendi topraklarımızda pek çok okul açtığını görüyoruz. Bu 

okullaşmada uzun vadeli olarak aynı gayenin güdüldüğünü ve bu 

sayede pek çok yerde olduğu gibi Türkiye’de de belirli ölçüde başarı-

lar elde edildiğini söyleyebiliriz…”10 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası’na açılırken ve çok 
yönlü eğitim-kültür hizmetleri götürürken, hiçbir zaman Batılı bir kav-
ram olan ve “sömürgecilik ruhu” taşıyan “misyonerlik”  faaliyeti içerisinde 
hareket etmemiştir. Hocamız bu durumu şöyle izah etmiştir: 

“1- Türk Dünyası’nda halkın dili Türkçedir. Türkçenin, bazı Türk böl-

gelerinde XVI. asır ortasından, bazı bölgelerinde özellikle XIX. asır-

dan itibaren kaybedilen istiklâle bağlı olarak, birbirinden suni şekil-

de uzaklaştırılan lehçe ve şiveler teşekkül etmiş ve siyasi maksatlar-

la ayrı milliyetlere bağlı ayrı diller oluşturulmaya çalışılmış olsa bile, 

Yakutistan’dan Makedonya’ya kadar 250 milyonluk Türk halklarının 

diline Türkçe demeyen yoktur. Böyle olunca bizim eğitimimize sömür-

geleştirme eğitimi denemez. 

2- Türk halklarının çok küçük istisnalar dışında hepsi zaten Müslü-

man’dır. Bu sebeple bizim eğitimimize, Müslümanlaştırma-misyoner-

lik, eğitimi de denemez. 

3- Siyasi ve iktisadi gayelerin gerçekleşmesinin vasıtası olarak de-

ğerlendirilmeleri de pek mümkün değildir. Çünkü bu bakımlardan ba-

riz bir üstünlüğe sahip değiliz…”11 

Vakıf ayrıca, müstakil ve muhtar Türk Cumhuriyetleriyle bire-bir te-
maslar kurmuş ve uygun olan yerlerde “Türk Dünyası Eğitim Merkezleri, 
Liseleri ve Fakülteleri” açmış; “Türk Dünyası Çocuk Şölen”leri tertiplemiş-
tir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, gerçekleştirdiği bu çok yönlü des-
tansı faaliyet ve hizmetlerle Dünya Türklüğünün takdirini toplamış, gö-
nüllerinde âdeta taht kurmuştur. 

Tarihin ne garip, gıpta edilecek ve övünülecek cilvesidir ki; on asır ev-
vel, Hazret-i Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed-i Yesevî Hazretleri (Kuddüse 
Sırrıh) ve takipçisi Allah dostları eliyle, Anadolu başta olmak üzere Batı 
Türklüğü’nün baştan başa irşâd edilişi gibi; on asır sonra, Türk’ün bir 
başka has evlâdı TURAN ismiyle mâ’ruf Aksakallı âlimi tarafından, bu 
defa Türklüğün Ata Yurdu ihya edilmektedir. 
                                                           
10 Turan Yazgan, “Türkiye’nin Türk Dünyasındaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Türkler, 
Türk Dünyası, Cilt: 19, Yeni Türkiye Yayınları, s. 32, Ankara 2002. 
11 Turan Yazgan, a.g.e., s. 32. 
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Kahramanlar umumiyetle milletin zor zamanlarında ortaya çıkarlar 
ve tarihi vazifelerini icra ederler. Türk Dünyası’nın “alp eren” mizaçlı 
“Aksakallı Bilge Şahsiyeti” Turan Yazgan Hocamız da her fâni gibi Türk-
lüğe ait vazifelerini kâmil manada ifa etmiş ve Hakk’a yürümüştür. Bi-
zimle beraber, bütün Türk Dünyası’ndan, her daim O’nun muazzez ru-
huna, milyonlarca Müslüman Türk’ün Fatiha-i Şerifler göndereceklerine 
hiçbir şüphemiz yoktur. 

Turan Yazgan Hocamızın aşağıdaki tespitleri, bütün Türk Dünyası’na 
yapılmış “bilgece bir vasiyet” ve daima göz önünde bulundurulması gere-
ken bir direktif niteliğindedir: 

“Güçlü bir ordu, güçlü bir adalet cihazı halkı selamete kavuşturur. 

Selametin olmadığı yerde hürriyet olmaz, istiklâl olmaz, huzur olmaz, 

refah olmaz. 

Kısaca devlet olmaz. 

Devletin olmadığı yerde millet olmaz. 

Devlet bu hizmetleri en güçlü ve hızlı bir şekilde ifa ederken milleti de 

geliştirmeye mecburdur. Zaten milletin gelişmesi için ortam da sağ-

lanmış olur. 

Millet demek, millî kültür demektir. 

Millî kültüre sırt çeviren devlet varlık sebebini kaybetmiştir veya baş-

kaları için vardır. 

Millî kültür, millî maneviyatı yüceltir. Millî maneviyat milleti yüceltir. 

Yüce millet yüce devlete layıktır. Ve ne pahasına olursa olsun onu 

kurar, ona kavuşur. 

O halde işe, orduyu ve adaleti maddeten ve manen güçlendirmekten 

başlayarak, millî kültüre sarılmak, millî maneviyatı yükseltmek ve 

millî devlete kavuşmak gerekmektedir.”12 

(Levent, 25 Şubat 2005) 
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DOSTLUĞU İLE ÖĞRENCİLİK YILLARIMDAN 
UNUTAMADIĞIM BİR İSİM… 

KÖZHAN YAZGAN 

Seval DİKKANAT 

Lise yıllarımda bir gün kırıcı olduğunu görmedim. Herkes severdi 
onu, çünkü o sevgi dolu yüreğiyle hiçbir zaman insan ayırımı yapmadan 
herkesle dost olmasını iyi bilirdi. 

Neyi varsa çevresiyle paylaşırdı. Kalbinin güzelliği sanki yüzüne vur-
muştu, hiçbir zaman asık yüzle gezmez, kıskançlık nedir bilmezdi. 

Yıllar sonra, Közhan’ın babasının vefat haberini aldım. Can dostu-
mun yanında olmak için, cenaze törenine katılmak istedim. O günü öm-
rümce unutamayacağım… 

Genelde iş dünyasının saygın insanları, yaşam boyunca mevkileri ge-
reği bazı vakıflarda Başkan olur veya hayır kurumlarına destek verirler. 
Bunu da basından okur veya çevreden duyarız. Çünkü duymamız için 
gerekli çalışmaları yaptırırlar, adına PR dedikleri yöntemlerle… 

Ancak bu sefer durum farklıydı, çünkü hiç tanımadığı, binlerce ihti-
yaç sahibine karşılıksız olarak elini uzatmış, onlara hissettirmeden her 
konuda destek olmuş, kimini okutmuş, kimini tedavi ettirmiş, kimine iş, 
kimine aş bulmuş. Bir şekilde, kendilerine destek olan bu yüce insanın 
cenaze töreninde saf tutan bu vefalı insanların nasıl hıçkırarak ağladık-
larını ve dualar ettiklerini gördüğümde, gözyaşlarımı tutamadım. Meğer 
benim arkadaşım böyle bir babanın oğluymuş. O an anladım ki, lise yıl-
larımda tanıdığım o güzel insan, aslında babasının izinden gidiyormuş, 
çünkü öyle yetiştirilmiş… 

Herkes bir gün bu dünyadan gidecek, ama öyle ama böyle, bu ömür 
bitecek. 

Ancak hiç bitmeyecek olan insanın yedi sülalesine kadar uzanan o en 
değerli miras, adına itibar, şeref, saygınlık dedikleri… Tıpkı rahmetli Prof. 
Dr. Turan Yazgan’ın oğullarına bıraktığı miras gibi… 

Mekanı cennet olsun… 
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BİR AVUÇTULAR 

Mustafa Lütfi DEMİRHAN 

Nereden geldiler,  
Nasıl geldiler, 
Birbirlerini nasıl tanıdılar, 
 

Bir yüce ülkünün etrafında 
Hemen toplandılar… 

 
Hiç gülmediler, hiç ağlamadılar, 
En azından, ağladıklarını kimse görmedi. 
 

Geceleri uykusuz, gündüzleri azıksız kaldılar, 
Takatsiz kalmadılar. 

 
Vatana sevdalı, Al bayrağa sevdalıydılar, 
Her meşakkatle yoğrulup 
Yine de dimdik ayakta kaldılar. 
 

Bu gün kalmasa da hatırlayan, 
Bir avuç isimsiz kahramandılar. 

 
Onlar bir avuçtular, 
Birer birer uçtular. 
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GÜNEYDOĞU’DA 
ALT KİMLİKLER VE TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN 

Öz 

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu yöresinde görülen milletaltı yapılan-

malarının en önemlisi olan kabile-aşiret yapıları birbirinden farklı özgün 

nitelikler taşırlar. Hiçbir uygulama kabile-aşiret yapısını kaldıramamış, 

ancak şekil değişikliğine uğratabilmiştir. Kimi aşiretler kentlileşerek siya-

set, eğitim ve sivil toplum örgütleri içinde kendilerine yer bulurken, kimi 

aşiretler ise hala koruculuk geleneğini sürdürmektedirler. Fakat şekil de-

ğişikliklerine karşın kabile-aşiret veya antik kültürün sürekliliği göze 

çarpmaktadır. Sadece toplumsal örgütlenme alanı değil, aynı zamanda 

siyasal örgütlenme ağlarının da işlendiği birimler olan aşiretler, kendileri-

ne özgü kimliklerini titizlikle korumaktadırlar. 

Anahtar kelimeler: Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Milletaltı Yapı-

lanma, Kabile-Aşiret Yapısı, Siyasallaşan Aşiretler. 

Abstract 

Subidentity At Southeast And Social Dynamics 
The structure of clan-tribe in East and Southeast region of Turkey, 

which is the most important subnation structure, have authentic and uni-

que qualifications. None of the implementations can destroy the clan-tribe 

structure but transitivise it. Some tribes get urbanized and take part of 

politics, education and NGOs, and some of them stay local and maintains 

the custom of ranger. Despite these alterations tribes maintain the clan-

tribe or antic cultures. The tribes still conserve not only their social organi-

zing but also the web of political organizing against all implementations. 

Key words: East and Southeast Anatolia, Subnation Structure, Clan-

Tribe Structure, Politicasion of Tribes. 
                                                           
 Emekli Öğretim Üyesi. 
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Giriş 

Doğu ve Güneydoğu yöremizi, Türkiye coğrafyasının öteki bölgelerin-
den ayıran belirgin özelliklerinden biri, belki de en önemlisi, antropolojik 
dilde milletaltı (subnation) dediğimiz kabile ve aşiret yapılaşmasıdır. Ka-
bile ve aşiretler gibi kuruluşlar, aynı zamanda yerleşik alanların otokton 
halklarını belirlemede kendilerine özgün nitelikleri de taşırlar. Çoğu kez 
kabile-aşiret mensuplarının, aşiretlerinin bir kast kimliğine dönüşmesi-
ne meydan vermeyerek, sahabet kültürüne bağlı kaldıklarına ve kimlik-
lerini korumaya çalıştıklarına da tanık olmaktayız. Bu nedenle, bazı yö-
relerimizde aşiretleri içine çeken verici (donner) konumdaki kent norm ve 
değerlerinin seline kapılmaları güçleşebilmektedir. Aşiret içi evlilikler (in-
ner marriage), töre ve gelenekler solidarizmi, hepsinin üstünde aşiret sa-
dakati kimlik değişiminin statücü konumunu koruyarak aşirete ömür 
biçer. 

Bu çerçeve içinde, aşiretlerimizin yapısal sorunları, varlık alanları ya-
kından izlendiğinde, alt kimliğimizi oluşturan bu kuruluşların toplumsal 
metamofizmine de yakından tanık olmuş olacağız. Yöremizde kabile-aşi-
ret olgusu silinmiyor, biçim değiştiriyor, farklılaşıyor. Bu tür aşiretlerden 
bir kesimini incelemeye aldığımızda son derece dikkat çekici oluşumlarla 
karşı karşıya kalmış olduğumuzu gözleyebiliriz. 

Günümüzde İzoli Aşireti’nin birçok mensupları, eğitim-öğretim ve si-
yasal arenada kendilerine özgü kuruluşların, sendikaların, sivil toplum 
örgütlerinin üyeleri konumuna yükselmiş, kentleşme hatta kentlileşme 
süreci sonucu modernleşmenin bal peteği düzenini sürdürmüş ve sür-
dürmektedir. Yine yaşlılar köylerinde aşiret yaşantılarını sürdürmekte, 
şehirle alışverişlerinde uzak kalmaktadırlar. Bu süreç, sanıldığı gibi aşi-
retlerin büyük kentlere göçleri, ghettolardaki bir telefat kültürüne uğra-
dıkları anlamını hiç taşımaz. 

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 1985 yılına kadar yaklaşık 26 
yıl hizmet gördüğümüz Erzurum’da aşiret ve kabile yaşantısı yörenin 
toplumsal dinamiklerinden en etkeni olarak dikkatlerimizi çekiyordu. 
1955 yılında bir tez olarak sosyoloji ve felsefe hocamız Ord. Prof. Dr. 
Hans Freyer’a İzoli Aşireti’nin bir monografisini sunmuştum. Çok dikkat 
çekici, çok ilginç bulmuştu. Hatta aşireti kendisi de ziyaret etmeyi çok 
arzu ediyordu. Ancak, taşıt olmaması, merkepler sırtında ziyaretin ken-
dilerine büyük zorluklar çıkaracağını ileri sürüyordu. Çünkü yaşlıydı, 
Alman Üniversitesi’nden emekli olmuştu. Ancak, bu büyük insan DAAD 
bursu ile Almanya’ya gitmemi ve birinci kuşak Türk işçileri üzerinde 
araştırmalar yapmamı sağlamıştır. Hohenheim Üniversitesi’nde, hem 
1962 hem de 1972 yıllarında altışar ay süreyle birinci ve ikinci kuşak 
Türk işçileri üzerinde yürüttüğümüz araştırmalar, kırsal yöre çocukları-
mızın Banhoff’lardaki yaşantıları, işsizlik-yoksulluk sorunları dizler boyu 
trajik olaylara sahne olmuştu. 
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Bir de, Kars’ta yaşayan ve 1877 yılında Ruslar tarafından Kars ilimi-
zin Zöhrap Yalınçayı Çalkavur, Atçılar ve benzeri yörelerine sürülen Be-
yaz Rus kökenli Molokan’lar vardı. Rusça Molokan süt içenler anlamına 
geliyordu. Yerli halkımız ise bunları Malakanlar olarak çağırıyorlardı. 
Halkımızın deyimi ile Malakanlar, gerçekten sütten başka bir şey içmez-
lerdi, her türlü içki kullanmak inançlarınca haramdı. Hıristiyanlardan 
ayrı bir din anlayışları vardı. Kitapları da Güneş Kitabı idi, İncil değildi. 
Aralarında tam üç yıl kaldım. “Malakanların Toplumsal Yapısı” adlı dok-
tora tezim de bu gruba aitti. ABD’de eser kısa zamanda yayınlandı. 

Kabile-Aşiret Çekirdeği ve Sosyal Başkalaşmaları 

İlkin, 1959-1962 yılları arasında Malakanlar çalışmamızı hazırlarken, 
yörenin kabile ve aşiretlerini de yerel akademik dergilerde yayınlayarak, 
Doğu ve Güneydoğu kabile-aşiret yapılarının kültürel konfigürasyonunu 
çıkarmaya çalıştım. Böylece, Malatya, Elazığ, Kars, Erzurum ve Erzincan 
yöresi aşiretlerinden örneklemeler alarak bilimsel araştırmalarımın ta-
ban yapısını 1970’li yıllara kadar sürdürmeye çalıştım. 

İkinci aşamada, Zaza-Kürt kökenli aşiretler kuşağını ön plana aldım. 
Bunun için de ilkin 1975’te Tunceli, Bingöl, Siverek (Urfa), Palu (Elazığ) 
ve Gerger (Adıyaman), İzoli (Malatya) ve Erzincan Aşiretleri alan araştır-
malarını sürdürdüm. Tüm zikrettiğim bu aşiret ve kabileler arasında 
uzun süreler kalarak kimlik yapılarını açıklamaya çalıştım. Katılımcı 
gözlem ve görüşme tekniklerine dayalı bu alan araştırmalarım, hiçbir za-
man soru-cevap tekniğine dayalı anket yöntemleri ve masa başı çalışma-
ları benzeri teorik perspektifteki yayınlar değildir. 

1990’lı yıllarda Alevi-Bektaşi grupları üzerindeki çalışmalarımı başlat-
tım. Urfa’nın Kıssas’ından Edirne’nin Otman Baba Ocağı’na kadar, Tür-
kiye genelinde 17 il ve 45 ilçede Zaza, Kürt, Şii, Sünni, Yezidi, Süryani, 
Nesturi vb. grupları “Türk Toplumunda Alevi Bektaşiler” adı altında ya-
yınlamak suretiyle kabile-aşiret yapısının inanç dokuları bakış açıları, 
kültürel norm ve değerleri incelenmiştir. 2007 yılında ise alan araştırma-
larımızın üçüncü aşamasını oluşturan salt Zazalar ve Kürtler konusu 
gündeme gelmiştir. Büyük Zaza yoğunluğunu oluşturan Tunceli-Bingöl-
Siverek-Gerger-Palu ve öteki yörelerimizdeki Zazalarımız (Sünni olsun 
Alevi olsun), birlikte yaşayan Kürt kökenlilerle karşılaştırmalı alan araş-
tırmalarına tabi tutulmuş ve bu iki grubun birbirlerinin dillerini hiç an-
lamadıkları belgelerle saptanmıştır. Nitekim Tunceli’nin Mazzini yöresi 
aşiretinden olan Kılıçdaroğlu ve Kamer Genç, Zaza kökenli olmalarından 
ötürü ayrıcalıklarını günümüzde de sürdürmektedirler. 

Doğu-Güneydoğu yöremizde kurulan üniversitelerimiz Zaza-Kürt, ka-
bile-aşiret, Alevi-Sünni gibi otokton yerleşim birimlerinin kültürel doku-
larını, kimlik yapılarını, etnisite ayrışımlarını açıklamaya çalışmaktadır-
lar. Bu önemli bir kültürel atılımdır. Bingöl ve Artuklu (Mardin) Üniversi-
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telerinin Zazalar ve Kürtler hakkındaki bakış açılarının ayrışımı bizler 
için dikkat çekici olsa gerek. Nitekim, Bingöl Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Osman Özer’in ve Artuklu Üniversitesi’nden (Mardin) Safiye Ateş Durç’un 
yürüttükleri alan araştırmaları, Zaza-Kürt halkları ayrışımının akademik 
kuruluşlarda bile kutuplaşma kimliklerini sürdürdüklerini bizlere ayan 
beyan açıklamaktadır. Bingöl Üniversitesi bir akademik tesis olarak, Za-
zaca’nın Kürtçe’den farklı bir dil lehçesi olduğu tezini ileri sürerken, Ar-
tuklu Üniversitesi’nin aksi tezi savunması ve Siyasal Kürtçü eğilimler ile 
PKK’nın izdüşümünü bir fetiş konumuna getirmesi tamamen siyasallaş-
ma motivasyonuna bir boyut kazandırma amacını taşımaktadır. Zira, 
Güneydoğu yöremizde Zazalar ve Kürtler kendilerine özgü alanlarda yo-
ğunlaşmış, farklı bloklar oluşturmuşlardır. 

Geniş kapsamlı alan araştırmalarımız sonucu, Zazalar ve Kürtlerin 
birbirleriyle kız alıp vermedikleri, konuştukları dilleri anlamadıkları, töre 
ve geleneklerinin birbirlerinden çok farklı olduklarını da öğrenmiş bulu-
nuyoruz. Zazalar Mavera-ün Nehir veya Horasan taraflarından geldikleri, 
Kürtler ise Hind-u Avrupai (Medçe) bir kökenleri olduğu inancındadırlar. 
Şu anda yönetim, Zazaca’yı Kürtçe’nin alt lehçesi olarak kabul etmekte 
ve Kanal Şeş aracılığı ile bu tezlerini desteklemektedirler. PKK da benzeri 
tezi savunmakta ve yönetimle özdeşleşmektedirler. 

Akademik kuruluşların Zaza ve Kürtçe dillerine yönelik kutuplaşma-
larına, eğitim-öğretim dillerinin akademik faaliyetlerine ve Zaza-Kürt 
halklarının tüm varlık alanlarının yerleşim birimlerine rağmen hâlâ gele-
nekli tezlerin geçerliklerini sürdürmeleri düşündürücü olsa gerek. Bu 
araştırmamız, gruplar arası ayrışımların nirengi noktalarını açıklamakla, 
kabile-aşiretlerin varlık alanlarını, töre-gelenek ve normlarını okuyucuya 
sunmakla ve tüm oluşumların kültürel boyutlarını gözler önüne sermek-
le gereğini yerine getirmiş bulunmaktadır. 

İlerleyen bölümlerde de gözleyeceğimiz gibi, kabile-aşiret oluşumu, 
günümüzde de Doğu, özellikle Güneydoğu yöremizin kadim yapısını tem-
sil etmek suretiyle varlık alanını sürdürmektedir. Milletaltı (subnation) 
kuruluşlar olarak da belirleyebileceğimiz kabile-aşiret olgusu, çoğu kez 
kentleşme ve sanayileşme sonucu dünyamızın birçok yörelerinde kimlik-
lerini yitirmiştir. Ancak, bazı Ortadoğu ülkeleri, Afrika ve Uzakdoğu Asya 
gibi kültür alanlarında bu milletaltı kuruluşlar varlık alanlarını sürdür-
müşlerdir. 

Ülkemiz açısından yörenin temel konfigürasyonunu oluşturan kabile-
aşiret olgusu, gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları sonucu, ilerleyen 
kentleşme-kentlileşme ve terör-şiddet olaylarının arenasına dönüşmesi-
ne karşın kimlik yapısını korumaktadır. Son yıllarda, bölge üniversitele-
rinde gözlenen yüksek lisans tezlerinde, aşiret biriminin toplumsal dina-
miği oluşturan konumunun gündeme taşınmış olması ve sonuçlarının 

172



ORHAN TÜRKDOĞAN / GÜNEYDOĞU’DA ALT KİMLİKLER VE TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ 5

ayni paydada birleşmeleri de bu gerçeği tüm çıplaklıklarıyla bizlere açık-
lamış durumdadır. 

Kabile-aşiret varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler siste-
midir. Günümüz Anadolu, Balkan ve Yakın Ortadoğu yöreleri toplum ya-
pılarının alt kimlikleri tümü ile Asyatik kökenli Türkmen boylarıdır. 
Bunların belirli kısımları zamanla kimlik kaybına uğramış, Araplaşmış, 
Kürtleşmiştir. Türk Tarih Kurumu’nun 1500-1600 yılları arasında yakla-
şık 245 tahrir defterleri üzerine yürüttüğü araştırmalara göre yaklaşık 
42.000 aşiret tespit edilmiştir. Bu aşiretlerin 37.706’sının Türkmen, 
2.287’sinin Kürt, 166’sının Moğol, 90’ının Arap kökenli olduğu görüşü 
ileri sürülmüştür. 

Güneydoğu Topoğrafyası ve Yapısal Koruculuk 

Bir varlık alanı olarak kabile-aşiret yapısı, Güneydoğu coğrafyamızda 
25-30 yıl süren gerilla eylem biçimlerinin odak noktalarını oluşturmuş, 
kan kaybetmiş, iç ve dış göçlerin arenası haline gelmiştir. Ancak Asyatik 
dokusunun ve kimlik yapısının derin izlerini taşıyan kabile-aşiret yapı-
laşması, günümüzde kentleşme-kentlileşme süreçlerinin de ötesinde ge-
rilla savaşlarının hedefi konumuna gelmiş, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklular Devletlerinden beri koruculuk görevini yürüten sivil askerle-
rimiz, bu 25-30 yıl içinde de yine koruculuk gibi terör ve şiddet olayları-
na karşı sahabet kültürünü yükseltmiştir. Eldeki belgeler şu anda 46 
bin kadar korucunun Güneydoğumuzda görev başında olduğunu bize 
kanıtlarıyla açıklamaktadır.** 

Tunceli ve Bingöl yöreleri korucuları üzerinde yürüttüğümüz alan 
araştırmalarında korucular, gelenekli köyaltı tarihsel kimliklerini sür-
dürdüklerini, düzen bozan ve toplumsal yapıyı siyasal amaçlarına göre 
düzenlediklerini savunan zihniyetlere karşı da kabile-aşiret yapısına yö-
nelik töre-gelenek ve kognisyonlarını da bizlere gönül rahatlıklarıyla 
açıklamışlardır. Bu nedenle, Asyatik köyaltı normları koruculuk kültü-
ründe sürüp gelmiştir. 

Sivil askerler olarak algılanan korucular, yüzyıllar içinde kimlik kay-
bını yitirmemişlerdir. Gelenekli törelerine bağlılıkları, devlete sahip çık-
maları ve gerilla örgütleri karşısında vaziyet almaları hiçbir zaman bir 
ihanete dönüşmemiştir. Kabile-aşiret veya oymak kültürü ile özdeşleş-
mişlerdir. Bu nedenle, koruculuk kültürü ve toplumsal örgütlenme bi-
çimlerinin incelenmesine ve varlık alanlarının yeniden gözlenmesine, 
özellikle siyasallaşan ortamda rol ve görevlerinin saptanmasına gerek 
vardır. Tarihsel gelenekler göz önüne alındığında koruculuk statüsünün 
Asyatik oymak töresinin sürekliliğini koruduğu mesajını bize vermektedir. 
                                                           
** İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türkiye’de şu anda 46.113 geçici köy korucusunun gö-
rev yaptığını bildirmiştir (Milliyet, 5 Ağustos 2013). 
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Kabile-aşiret yapısı ve yan kuruluşları, 19. yüzyılın başlangıcından 
itibaren dış proletarya ve iç proletarya sarmalı altında yoğunlaşan ayak-
lanmaların kurbanı olmuştur. Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim gibi bu sar-
malın bir parçası haline gelen Zaza Aşiretleri, tamamen kimlik yapılarını 
yitirerek resmi ideolojinin kurbanı olmuşlardır. 

Kabile-Aşiret veya Antik Kültürün Sürekliliği 

Sosyo-antropolojik anlamda biz burada, olayların siyasal dönüşümle-
rinin ötesinde, Doğu ve Güneydoğu yöremizin alt yapısını oluşturan ve 
antik kültürümüzün sürekliliğini temsil eden kabile-aşiret kuruluşlarına 
değinmek istiyoruz. Çoğu kez, köy altı kuruluşlar olarak da belirlenen 
kabile-aşiret yapılaşması, Türk sosyoloji geleneğinde ilk kez 1962 yılında 
Frederic Frey tarafından yürütülen 458 köyümüzde yaşayan ve yaşları 
14’ün üstünde olan 6.000’den fazla kırsal insanlarımızı toplumsal tara-
ması sonucu gerçekleri ortaya koymuştur. O güne gelinceye kadar yöre-
lerimizin sadece coğrafya konumuna göre tabakalaşması ele alınmış, ya-
pısal dokusunu belirleyen kültürel değerler, inanç sistemleri ve dünya 
görüşleri tamamen dışlanmıştır. Böylece ilk kez Doğu-Batı-Kuzey ve Gü-
ney Anadolu bölgesel ayrışımı, 1941 yılı 1. Türkiye Coğrafyası Kongre-
si’nde bu gelenekli salt bölgesel ayrılma yerini daha sonraları da 7 bölge-
li bir ayırıma terk etmiştir. Bu sınıflandırmalarda ise yüzey şekilleri, ik-
lim, doğal bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu, insanların yaşayışları ve geçim 
koşulları ön planda yer almıştır. 

Türkiye bölgeler sınıflandırılması sürecinde, yerli görüşlerin ötesinde 
yabancı bilim insanlarının da yaklaşımları ufuk açıcı olmuştur. Özellikle 
Frey’den önce 1958 yılında Barbara ve George Helling’lerin gerçekleştir-
diği “Rural Turkey” adlı çalışmaları da önemli oranda ufuk açıcı olmuş-
tur.1 Helling’lere göre ülkemiz: 1) Levant bölge (Marmara, Ege-Antalya ve 
Akdeniz), 2) Orta Anadolu, 3) Güneydoğu olmak üzere üç bölgeye ayrıl-
maktadır. 

Kısacası, yerli-yabancı bilim insanlarının Türk toplumunun kimlik 
oluşumu, bölgesel yerleşimi, antik kültür değerleri ve sosyo-antropolojik 
yapısına yönelik incelemelerine dikkat edildiğinde tüm tasnifler, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu yöremize özgü kabile-aşiret sınıflamaları gereken ta-
rihsel konumlarına uygun bir alan araştırması olarak ele alınmamıştır. 
1920’li yıllardan itibaren kabile-aşiret gerçeği, bir varlık alanı olmanın 
ötesinde sadece zikredilmiştir. İlk kez, hizmet gördüğümüz Atatürk Üni-
versitesi Köy Sosyolojisi dersimiz için örnek olay olarak ele aldığımız “Do-
ğu Köylerinde Sosyo-Ekonomik Farklılaşmalar” (1973) ve “Doğu ve İnsan 
Sorunu” (1974) adlı araştırmalarımızda kabile-aşiret olgusu kimlik yapı-
sına ulaşmış olacaktır. 
                                                           
1 Frederic Frey, Regional Variation in Rural Turkey, 1966. 
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Böylece, Doğu ve Güneydoğu yöremizin kendine özgü birer alt kuru-
luşları veya kabile-aşiret yapılarının bulunduğu, öteki bölgelerden tama-
men farklılaştıkları gerçeği su yüzüne çıkmış oluyordu. Frey, Helling’ler, 
Zimmerman, Lerner ve öteki araştırmacıların bölgesel tasnifleri içerik 
kazanmış oluyordu. 1970’li yıllarda Paul J. Magnarella ile birlikte ilk kez 
“Türk Sosyal Anthropolojisi” üzerinde yürüttüğümüz bir araştırmada Er-
zurum ve Güneydoğu yöresinde gözlediğimiz yapısal araştırmalar da Batı 
kamuoyuna sunulmuş oluyordu.2 

Artık 1970’li yıllarda “Doğu ve İnsan Sorunu” ve “Doğu Köylerinde Sos-
yo-Ekonomik Farklılaşmalar” adlı bölgesel araştırmalarımız milletaltı diye 
belirlediğimiz kuruluşlar hakkında yapısal oluşumları kendine özgü sos-
yo-kültürel karakteristikleriyle kamuoyuna sunmuş bulunuyordu. Bu 
yayınlarımızla Doğu ve Güneydoğu yörelerimiz için ortak nitelikte gözle-
nen yedi alt kuşağa (sub-division) yer verilmiş oluyordu. Bu alt kuşaklar: 

1) Kabile-aşiret kuşağı, 
2) Okuyup-yazma kuşağı, 
3) Harran kuşağı, 
4) Etniklik kuşağı, 
5) Yer altı yer üstü doğal zenginlikler kuşağı, 
6) Hayvancılık kuşağı, 
7) Sağlık-hastalık kuşağı.3 
Böylece, ilk kez söz konusu yöremize ait bugüne değin yürütülen 

münferit aşiret ve kabile araştırmaları artık bir kuşak olarak sosyolojik 
anlamdaki yerini almış bulunuyordu. 

Başbakanlık arşiv belgelerine göre, Türkiye genelinde oymak, kabile, 
aşiret ve cemaat olmak üzere yaklaşık 7320 köyaltı da diyebileceğimiz 
kuruluşlar vardır. Bunların da belirli kesimleri Zazalar, Yezidiler ve Kürt 
kökenlilere aittir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu etnik gruplardan Zaza-
lar, Güneydoğu yöremizde nüfusları 3.5-4 milyon kadardır. Ne var ki, 
1965 tarihine kadar DİE yayınlarında Zazalara rastlamak mümkün de-
ğildir. Şu anda da Kanal Şeş, PKK, sivil toplum örgütleri, akademik ku-
ruluşlar ve iletişim organları Zazaca’nın Kürtçe’nin bir alt lehçesi olduğu 
tezini sürdürmektedirler.4 Günümüz Artuklu Üniversitesi bu tezi savu-
nurken; Bingöl, Fırat ve Atatürk Üniversiteleri Zazaca’nın Kürtçe’den ay-
rı bir dil grubu oldukları görüşündedirler. Bu ayrışımın temel nedenle-
rinden biri de, yerel bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmemiş olması, 
her şeyin teorik bir çerçeveden yorumlanmış olma geleneğinin sürdürül-
mesidir. TESEV’in 2006 yılında yayınladığı “Değişen Türkiye’de Din, Top-
lum ve Siyaset” adlı yayını da ne yazık ki yürüttükleri alan araştırmaları-
                                                           
2 Paul J. Magnarella and Orhan Türkdoğan, “The Development of Turkish Social Anthropo-
logy”, Current Anhropology, Vol. 7, Nr. 12, 1976. 
3 Orhan Türkdoğan, Türkiye’de Köy Sosyolojisi, IQ Yayınları, 2007. 
4 Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler, TİMAŞ Yayınları, İstanbul 2008. 
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na rağmen, gerçekleri bir yana iterek, gelenekli Zazaca’nın Kürtçe’nin alt 
lehçesi olduğu tezini savunmaktan kendini kurtaramamıştır.5 

Bir de günümüz toplumsal aktörlerinden İsmail Beşikçi’nin Alikan 
Aşireti üzerine yürüttüğü bir alan araştırması vardır.6 Günümüzde, Ali-
kan Aşireti’nin aslen Horasan veya Mavera-ün Nehir taraflarından gel-
dikleri ve Zaza kökenli olduklarının bilinmesine karşın, Beşikçi’nin ese-
rinde, Zazaca hakkında tek sözcük bile kullanmadan aşireti, yöresel ge-
leneklere uyarak, Kürt soylu kabul etmesi siyasal Kürtçülüğün odak 
noktalarından bir diğerini oluşturur. 

Kabile-aşiret yapısı, tarihsel süreç içinde kendine özgü geleneksel de-
ğerler sistemini yürütür. Her aşiretin temsilcisi, bu geleneksel töreye gö-
re kurallara uymak durumundadır. Her aşiret reisinin kimliğini rol ve 
statüsünü belirleyen bir de silsilenameleri vardır. Silsilename kuşaktan 
kuşağa varlık alanını sürdürür. Bu nedenle aşiretler-kabileler gelişi gü-
zel sıralanmış anonim gruplar değildir. Evlenmeler, boşanmalar, iç ve dış 
göçler, toplumsal ilişkiler sistemi aşiret reisinin direktifi altında yürütü-
lür. 4 Mayıs 2009 günü, Mardin’in Mazıdağ İlçesi’ne bağlı Bilge Köyü ve 
yine Muş’un Bulanık İlçesi Eskiyol Köyü’ne bağlı Aşağı ve Yukarı Bay-
ramlı Mezraları arasında tanık olduğumuz aile içi (endomik) kan davaları 
kendiliğinden (spontane) ortaya çıkmış katliamlar serisini oluşturmaz. 
Tümü aşiret içi töre ve geleneklerin bir yansımasıdır. Bu da hâlâ aşiret 
ve kabile kültürü varlık alanlarının birer göstergeleridir. Nitekim, bir “ko-
rucu köyü” olan Bilge Köyü’nde PKK sempatizanı Şıh Mehmet Çelebi, 
kardeşi ve oğlu tarafından gerçekleştirilen 7’si çocuk, 3’ü hamile 16 ka-
dınla birlikte katledilen toplam 44 kişinin sorumluluğunu bizzat kendisi 
yüklenmiş, töre ve geleneklere uyduğunu söylemiştir. Keza, mahalle bas-
kısı da olsa, 17 Ağustos 2013 günü Diyarbakır ilimizin Hazro ilçesi Çiftli-
bahçe Köyü’nde meydana gelen iki aile arasındaki kavgada 7 kişinin ölü-
mü 10 kişinin de ağır yaralanması da bizlerde aşiret izlerinin sürdürül-
düğü izlenimini yaratmaktadır. Olayı ayrıntılı bir biçimde gözleyeceğimiz 
gibi, çocuklarının şartlandırılarak PKK’ya yönlendirilmesi olayına tepkide 
bulunan öteki aile arasındaki gerginlik tamamen kan davasına dönüş-
müştür.*** 

Gözleneceği üzere, kabile-aşiret yapılaşması öylesine rastgele düzen-
lenmiş örgütlenme biçimleri değildir. Tamamen töre ve gelenekler aşiret 
                                                           
5 Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak, Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset, TESEV Yayın-
ları, İstanbul 2006. 
6 İsmail Beşikçi, Doğu’da Değişim ve Toplumsal Sorunlar: Göçebe Alikan Aşireti, Doğan Ya-
yınevi, s. 969, İstanbul 1969. 
*** Olay Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’ne bağlı Çiftlibahçe Köyü’nde bu sabah meydana geldi. 
Gani Uğurlu’nun bir oğlu ile bir yeğeni 3 gün önce kayboldu. Uğurlu ailesi iddiaya göre, ço-
cuklarının dağa çıkarak PKK’ya katıldığını öğrendi. Uğurlu ailesi, Ömer Tekin’in BDP’den 
belediye encümeni olması nedeniyle çocuklarının dağa çıkmasından sorumlu tutması üzeri-
ne iki aile arasında kan davasına dönüşmüştür. 
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varlığının dokusunu oluşturur. Nitekim, Zaza kökenli Alikan Aşireti’nde 
sekiz kadar kabilenin yer aldığını gözlemekteyiz. Bunlar; Çengovan, Cudı-
gan, Brivan, Mehman, Neciman, Ozigan, Şehidan ve Şehevan kabileleridir. 

Kabile ve aşiretler, birer çadır (zoma) veya kırsal yörede yaşamlarını 
sürdürmelerine karşın, tamamen kan akrabalığına dayalı kuruluşlardır. 
Bu nedenle aşiretlerin belirgin kimliği, kan bağlılığıdır. 

Silsilenameleri ellerinde bulunduran şıh, ağa, efendi töre ve gelenek-
lere göre tarihsel kimliklerini sürdürürler. Bu silsilenameler, şıhın evinin 
bir köşesinde, çoğu kez rulo biçiminde sarılmış kâğıtlar olup hiçbir anla-
mı bulunmamaktadır. Sadece ve sadece aşiret reisinin kimliğinin belirle-
yicisi konumundadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi aşireti meydana getiren etken, daha ziyade 
evlenme yoluyla meydana getirilen akrabalık-hısımlık sürecidir. Aşiretin 
büyüklüğünü belirleyen de oluştuğu kabile sayısıdır. Kabile reislerinin 
üstünde yer alan bir aşiret reisi veya ulu kişi vardır. Büyük ve ulu bir 
ata olarak bilinen bu manevi otorite aşiret kuruluşunun imtiyazlı temsil-
cisidir. Bu ulu kişi, gerektiğinde başka aşiretleri de nüfuz sahası içine 
katabilir. Aşiretler konfederasyon bu tarzda meydana gelmiş olur. Bu-
nun en tipik olanlarını Şerefnâme’de gözleyebilmekteyiz. 

Mezopotamya Coğrafyasının Siyasallaşması 

Türk Tarih Kurumu’nun belirli dönemlerde Osmanlı Tahrir Defterleri 
üzerinde yürüttüğü incelemeler göz önüne alındığında, sadece 1500-
1600 yılları arasında 42.000 kadar aşiretin tespit edilmiş olduğunu kayıt 
altına almıştır. Bu aşiretlerin 37.706’sı Türkmen aşiretleri, kalan 
2.287’si de Kürt kökenli aşiretlerdir. Eldeki belgesel verilere göre, kabile-
aşiret yapısı bize, Anadolu coğrafyası yerlilik (nativistic) kimliğinin veya 
otokton halkının çoğunluğunu Türkmen boylarının oluşturduğunu açık-
lamaktadır. 

Anadolu coğrafyasının antik kimliği köken olarak tamamen Asyatiktir. 
Sümerler, Gutiler ve öteki kültür halkları da Türk boylarıdır. Günümüzde 
BDP’nin Diyarbakır Belediyesi önüne çektiği Mezopotamya haritası da an-
tik Sümer kültürünün bir simgesidir. Kürtler kökenlerini aramakta devam 
etsinler, Abdullah Öcalan: “Sümer Rahip Devleti’nden Halk Cumhuriyeti’ne 
Doğru” adlı iki ciltlik eserinde Kürt sözcüğünün Sümerce kökenli olduğu-
nu ileri sürüyordu. Bu son derece isabetli bir teşhistir. Kürtler, ne kadar 
çaba gösterirlerse göstersinler, hiçbir vakit Mezopotamya dışında kendile-
rine özgü bir köken ve asli unsuru bulamayacaklardır. 

Dünyanın tanınmış Sümerolog’u S.N. Kramer, “Tarih Sümer’de Baş-
lar” adlı eseriyle Sümerce’nin Türkçeye benzer bir dil olduğunu dil atlas-
ları ile ortaya koymuştur.7 Aynı şekilde, Kramers’in: “İnandırıcı ve tatmin 
                                                           
7 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002. 
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edici çalışmalarıyla yaratıcı bir akla sahip olduğunu” ileri sürdüğü Ord. 
Prof. Dr. Benno Landesberger’in de aynı tezi 1930’lu yıllarda Türk Tarih 
Tetkik Cemiyeti’ne sunmuş olduğu bilinmektedir. 

Nil ve Fırat arası en geniş coğrafya alanının kurucusu Sümerler üze-
rinde, başlangıçta da belirttiğimiz üzere, yürütülen dil atlaslarında Türk-
çü kökenli yüzlerce sözcüğün yer aldığını gözlemekteyiz. Dil ve kültür 
benzerliği ulus-devlet yapısının en önemli göstergeleri arasındadır. Bu-
gün Mezopotamya coğrafyasında Tunceli ve Bingöl büyük çoğunluğu ile 
Zaza kökenli Türk boylarıdır. Ancak siyasal Kürtçüler bu teze karşı çık-
mak suretiyle kendilerine özgü hayali bir Kürt Devleti kurmanın çabaları 
içindedirler. Büyük Kürdistan Ütopyası, günümüzde Ortadoğu arenasın-
da Suriye, Irak, Türkiye ve İran coğrafyasını paylaşımın çabaları içinde-
dir. 

Güneydoğu yöremizin şu anda Zaza yerleşim birimleri sessiz sedasız 
Kürt özdeşliğine dayandırılarak silinmeye çalışılmaktadır. Şu anda Tun-
celi’ye bağlı Nazimiye İlçesi’nin Ballıca Köyü’nde doğmuş ve büyümüş Kı-
lıçdaroğlu ve Kamer Genç, Zaza kimliklerini yaşamakta ve kendilerini 
Kürtlerle özdeşleştirmedikleri gözlenmektedir. Kimlik ayrışımı ayniyet 
duygusu (community feeling) açısından önemli bir kök paradigma olarak 
kabul edilmektedir. CHP’nin her iki milletvekili de Zaza kimliklerini do-
ğal yapıları olarak kabul etmeleri nedeniyle siyasal Kürtçülerle ortak bir 
paradigmayı paylaşmaya hiçbir vakit yaklaşmamışlardır. Ancak Kılıçdar-
oğlu’nun son Nazimiye ziyaretinde, Tunceli yerine “Dersim” adını kullan-
ması, özellikle kendisinin ve Deniz Gezmiş’in isminin verildiği parkların 
açılış törenine katılması ve destek sağlaması da Zaza kimliğinin Mark-
sist-Leninst grupların paydaşı konumuna dönüştürülmesinde bir giriz-
gâh olarak gündeme gelebilir. O zaman Dersimli korucu Türkmen boyla-
rı sormaz mı: “Biz, Zaza insanları olarak nereye sürükleniyoruz?” 

Carlos Marigella’dan büyük çapta etkilenen ve Halk Savaşı’nda bir 
tek silahlı mücadelenin eksik olduğu, bunun da tamamlanarak ülkenin 
her yöresinde küçük grupların silahlara sarılarak ayaklanması gerektiği-
ni ileri süren ve o dönemde Türkiye Marksist-Leninist Parti’nin oluşu-
munu hazırlayan Çayanlar ve Deniz Gezmişler’in günümüzde Tunceli’nin 
Nazimiye İlçesi Ballıca Köyü’ne kadar uzanan ve fetiş haline dönüştürü-
len putlarının Zaza insanına saygınlığının ölçüsü ne olabilir? 

Yeni Sol’un gelişmesinde, ilk ve önemli adımın başlatıldığı 20 Aralık 
1961’den 30 Haziran 1968’e kadar altı yıl süreyle devam eden Marksist-
Leninist sol eylemler, üniversitelerimizi sendikaları, siyasal partileri ve 
kırsal alanları yörüngesi içine alıyordu. O dönemlerde, Güneydoğu yöre-
mizin en ücra köşelerine kadar uzanan Ecevit, “toprak işleyenin, su kul-
lananın” tarzındaki sloganlarıyla Sosyalist Parti kurucuları Sadun Aren, 
Behice Boran ve benzeri gruplarına Marksist-Leninist çizgide destek sağ-
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lıyordu. 12 Eylül öncesi Aydınlık Grubu; partisiz devrim olabileceğini, 
Türkiye’de devrim şartlarının bulunduğunu, bir tek silahlı mücadelenin 
eksik olduğunu, bu da başlatıldığında ülkenin her tarafında küçük 
grupların silaha sarılacaklarını ve daha sonra da birleşeceklerini ileri sü-
rüyorlardı. O dönemlerde, Çayancılar ve Gezmişçiler’in Marksist Leninist 
devrim stratejileri egemen olsaydı, Türk toplumu ne tür bir maceranın 
içine sürüklenirdi? Hiç düşünüldü mü? Marksist-Leninist ideolojinin 
proto tipini teşkil eden Sovyet-Sosyalist sistemi, bu belalardan ancak 
1990’lı yıllarda kurtulabilmiş; aynı çözülmeler peyk devletlere de sirayet 
ederek, Doğu Avrupa ülkelerinin tarihsel kimliklerine ulaşabilmelerini 
sağlamıştır.  

Kısacası, kabile-aşiret yapılaşması, 1920’lerde resmi ideolojinin yö-
rüngesine oturması ile bu defa Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim Ayaklanma-
larını gündeme taşımıştır. Bunlar da, dikkat buyurun Kürt kökenli değil, 
tamamen Zaza kökenli insanlarımızın başkaldırısıdır. Kürtler ise, 1800’-
lü yıllardan itibaren İngiliz-Fransız ve Kürt kökenli Sabetayların ittifakı 
ile bu oluşumun arka planlarını hazırlamışlardır. Cumhuriyetle birlikte 
Zazaların öne sürülmesi, Kürt-Zaza özdeşleştirilmesi ve seri halinde sü-
rüp giden Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim Ayaklanmalarının önünün açıl-
ması dış odaklı merkezlerin birer oyun kurallarıdır. Atatürk 1935’lerden 
itibaren Dersim’e yönelik ön hazırlıkları sonucu Dersim adını Tunceli’ye 
çevirerek Zazalara kimlik kazandırmıştır. Çünkü, Dersim sözcüğü Arap-
ça der (kapı) ve Farsça sim (gümüş) anlamını taşır. Bu nedenle, Dersim 
adı ne Kürtçe ne de Türkçe bir addır, tamamen karma bir sözcüktür. 
Oysa Tunceli adı, Dersim’in kimlik yapısını belirleyen, Zaza ve Kürt in-
sanlarını ortak bir paydada birleştiren, tamamen Türkçe bir sözcüktür. 
Dersim’in, o tarihlerde -günümüzde de gözlendiği gibi- %80-90’ı Zaza, 
geri kalanları ise Kürt kökenli insanlarımızdan ibarettir. Tunceli, bu iki 
grubu en gerçekçi biçimde sentez eden bir sözcüktür. Bilindiği üzere, 
tunç almaşık bir akımdır, doğada demir, bakır, kalay gibi bulunmaz; an-
cak bakır ile kalayın kimyasal birleşiminin bir ürünüdür. Böylece, Tun-
celi adını taşıyan ilimiz, Zaza ve Kürt insanının bir bileşkesidir. Kılıçdar-
oğlu, bu gerçeklere rağmen niçin Sayın Cumhurbaşkanı gibi Dersim söz-
cüğünü kullanmakta ısrarcıdır, anlamını anlamak mümkün değil. 

Kabile-aşiret yapılaşması, Güneydoğu yöremizde bitip tükenmeyen 
bir maceranın içindedir. Şu anda da siyasal Kürtçü akımların terör ve 
şiddet estirerek aşiret yapılaşmasını dalgalandırmaya çalışmaları gözler 
önünde cereyan etmektedir. Zazaca’yı, Kürtçenin alt lehçesi kabul ede-
rek, üniter bir Kürt Birliği’nin kurulması çabaları gözler önünde cereyan 
etmektedir. Bu nedenle, kabile-aşiret olgusuna sahip çıkılarak referans 
alanlarını gündeme taşımamız sosyo-kültürel bir gerçektir. 

Kabile-aşiret kuruluşlarının döl yatağını oluşturan yöremiz, yukarıda 
belirttiğimiz üzere, 1970’li yıllardan itibaren başlayan ve günümüze de-
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ğin de belirginliğini sürdüren Kürdistan nostaljisinin bir arenası konu-
muna dönüşmüştür. Tüm bu dalgalanmalar ve dönüşümlere karşın, aşi-
ret-kabile olgusu kimliğini, toplumsal rol-statü, inanç ve kültürel norm-
larını korumaktadır. Son yıllarda, bölge ve yerel üniversitelerde yürütü-
len yüksek lisans tezinde, “aşiret” olgusunun kentleşme, siyasallaşma ve 
toplumsallaşma süreci içinde ele alınması ve gündeme taşınmış olması 
da bu gerçeğin bir ifadesidir. 

Gözleneceği üzere, Güneydoğu yöremizin alt kimliğini oluşturan kabi-
le-aşiret yapısı, 1987’lerden beri sürüp gelen PKK’nın yönlendirdiği Mao-
cu-Marksist gerilla savaşının arenasına dönüşmesine ve bu süre içinde 
kırk binin üstünde insanımızın yaşamlarını yitirmelerine rağmen yine de 
bin yıllık kendine özgü sosyo-kültürel yapısını yitirmiş değildir. Nitekim, 
2007-2008 yılları arasında Tunceli, Bingöl, Palu (Elazığ), Gerger (Adıya-
man), Viranşehir (Urfa), İzoli (Kale-Malatya), Van (Küresinler) ve Erzin-
can yöreleri aşiretleri üzerinde yürüttüğümüz alan araştırmalarında, kır-
sal alt yapı kuruluşları -iç göç, dış göç, kentleşme ve sosyal şiddet gibi 
yöresel dalgalanmalarına karşın kendilerine özgü yapılarını- dayanışma 
ve birliktelik bilincini asla yitirmemişlerdir. Bu gerçeği Van ilimizin Ka-
sımoğlu (Küresinler) aşireti üzerinde yürüttüğümüz bir alan araştırma-
sında tüm çıplaklığı ile gözleyebilmekteyiz: “Türk’üz, Türk olmakla gurur 
duyuyoruz.”**** 

Potansiyel Aşiret Kimlikleşmesi ve Örnek Olaylar 

Van’da yaşayan Kasımoğulları ya da Küresinliler, milli duyguları yük-
sek, Türk olmakla gurur duyan bir grubu oluşturmaktadırlar. İfadelerine 
göre PKK’ya ve teröre katılan tek kişi mevcut değildir. Şamil Efendi bunu 
iftiharla söylüyor: “Biz Türk’üz ve Türk olmakla gurur duyuyoruz. PKK’ya 
ve Kürtçü eylemlere de sonuna kadar karşıyız.” Küresinlilerin, yüksek 
milli duygular yanında Şiileştirme sürecine de tepkileri şiddetlidir. Hu-
meyni ve benzeri Şia önderlerini de bu yüzden sevmiyorlar. “PKK ne ise, 
bizler için Humeyni de odur.” diyorlardı. 

Yörede son yıllarda İran Şiası’na yönelik akım taraftarları arasında da 
bir artış görülmektedir. Buna da sonuna kadar mukavemet edeceklerini 
Küresin Aşireti ileri gelenleri bizlere açıklamaktan bir beis görmüyorlar-
dı. Küresin Aşireti ileri gelenleriyle toplu olarak yaptığımız sohbette, biz-
lere PKK ve Şia akımlarını (özellikle Humeynici) nefretle kınamakta ve 
Van’da anarşik akımlara karşı mukavemet cephesi oluşturduklarını 
açıklıyorlardı. 

Son yıllarda kırsal alanlarda terör nedeniyle göçlerin başlanması so-
nucu Van’ın nüfusu 400 bin civarına düşmüştür. Bunun yarısından faz-
lası, sosyal direnci yüksek ve teröre karşı duyarlı, kendini Türk hisseden 
                                                           
**** Kasımoğlu Köyü Eski Muhtarı Şamil Baştürk’le yürütülen bir görüşmeden. 
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bilinçli Azeri topluluklarıdır. Belki Van’da terörün etkili olmayışında bu 
direnç noktalarının tesiri büyük olsa gerek. 

Küresinliler ağa kavramına da karşılar, ağalık denen bir müesseseyi 
tanımıyorlar. Bu kavramın daha ziyade Kürt aşiretlerinde yaygın olduğu-
nu belirtiyorlar. Bunun için de Kasımoğulları, yörede yaygın olan bir sö-
zü bize naklediyorlar: “Hayvan nasıl yularsız ahıra giremezse, Kürt de 
aynı şekilde ağasız, şeyhsiz adım atamaz.” Bu da, dış grubun aşiret ve 
temsilcileri olan kişiler hakkında Küresinlilerin kalıp yargılarıdır. Azeriler 
de tıpkı Kürtçe konuşan aşiretler gibi, kendi içlerinde kimlik oluştur-
makta ve dışa karşı tutum almaktadırlar. Bu nedenle, onlarla kız alıp 
vermeye son derece hassas davrandıklarını ifade etmektedirler. Hasan 
Kartal’ın son eşi de daha önce belirtildiği üzere Gevaş Azerilerindendir. 
Şamil Efendi, “Bu iş gönül rızası ile olmadı, kaçırdılar.” diyor. Ancak, son 
yıllarda bu sert kabuğun önemli ölçüde değişime uğradığı kanısındalar.8 

Bir örnek olay olarak verdiğimiz Van yöresi Kasımoğulları aşiretinin 
son yıllarda gerilla savaşı içine sürüklenen Van ilimizdeki direnç nokta-
ları tamamen kültür ve inanç normlarının grup dayanışmasına yönelik 
eğilimlerinin birer simgeleridirler. Aşiretler bu alabora ortamı içinde var-
lık alanlarını korumaları hususunda dayanma güçlerine sarılmış bulun-
maktadırlar. Bir örnek olay olarak verdiğimiz Van yöresi Kasımoğulları 
aşiretinin son yıllarda gerilla savaşı içine sürüklenen Van ilimizdeki gö-
rünümleri ve direnme kültürleri ana ilkeleriyle bu tarzda bir yoğunluk 
kazanmış durumdadır. 

Aşiret olgusu, Güneydoğu yöremizdeki örnek olay araştırmalarına ışık 
tutmakta ve varlık alanlarını sürdürmektedirler. Nitekim, son yıllarda 
Ferhat Tekin’in Hakkari aşiretleri üzerinde yürüttüğü aşiret, cemaat ve 
akrabalık ilişkilerinin kırsal çözülme ortamındaki araştırması da ayrıntılı 
bir tarzda incelenmektedir. Aşiret olma sürecinde Hakkari örnek olayı, 
bize üç niteliği ileri sürmektedir: 

1) Baba soyundan gelmek, 
2) Toprak veya arazi sahibi (babik) olmak, 
3) Güç ve prestij niteliğini sürdürmek. 
Bu üç özellik aşiret reisinin kimlik belirlemesinin nirengi öğeleri ara-

sındadır. Ayrıca, aşiret olgusunu pekiştiren bir süreç de toprak ağalığı ve 
aşiret reisliği ayrışımı, rol-statü oluşumlarıdır. Hakkari Gravi Aşireti’nde 
bu oluşumun tipik örneklerini yakından izlemekteyiz. Aşiret mensupları-
nın toprak sahipleri olmadıklarını, mal ve ürünlerinin büyük bir kısmı-
nın aşiret ağalarına ait olduklarını, kendilerine ait olduğu ürünlerini ise 
ağalara büyük oranda verme durumunda kaldıkları yapısal ve geleneksel 
bir oluşumdur. Gözleneceği üzere, aşiret reisi hem statü hem de güç açı-
                                                           
8 Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler, Timaş Yayınları, s. 258-260, İs-
tanbul 2008. 
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sından Hakkari ilimizde varlık alanlarını tüm nitelikleriyle sürdürmekte-
dirler. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, yörede cereyan eden son olaylardan ötürü 
aşiretlerin eskisi gibi güçlü olmamaları ve son 20-25 yıldır bölgede büyük 
oranda kırsal çözülmenin olması aşiretli sınıfın aşiretsiz sınıf üzerinde uy-
guladığı baskı ve sömürüyü önemli ölçüde azaltmıştır. Hakkari’de kırsal ke-
simin neredeyse tamamı göç etmiş, bu göçler sonucunda kırsal nüfus genel-
likle Hakkari merkeze, Yüksekova’ya ve Van’a yerleşmiştir. Kırsal çözülme 
sonucunda aşiretli ve aşiretli olmayan kesim arasında uğraş bakımından 
dikkat çekici bir fark olmamıştır. Her iki kesim de şehir hayatında genellikle 
benzer işlerle uğraşmaktadırlar (genellikle inşaat işleri, işportacılık, esnaflık 
gibi). Ve hemen hemen aynı yaşam standartlarına sahiptirler. Bununla bir-
likte, Eşir ve Kurmanç ayırımı şehir hayatında hala sürmektedir.9 

Günümüz aşiretleri üzerinde üniversitelerimiz tarafından yürütülen 
saha araştırmaları, bu defa bir “aşiret” olgusunu belirli nitelikleriyle ele 
almakta ve gelenekli boyutlarını sosyolojik ve siyasal açıdan yorumlaya-
rak, bizlere sunmuş bulunmaktadır. Nitekim, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleş-
tirilen bir araştırma, bu kategoride ilk akla gelenlerden bir diğeridir.10 

Diyarbakır yöresi aşiret reisleriyle yapılan görüşmeleri biçimsel olarak 
tüm boyutlarıyla inceleyen Sümer, özellikle aşiret yapısında kandaşlık, 
akrabalık, ağa ve ağalık, aşiret şeyhi, aşiret yapısının tarihsel kuruluşla-
rı hakkında belgesel verileri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Ayrıca 
Kürt aşiretlerinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi oluşumları da yine si-
yasal ve sosyal boyutlarıyla ayrıntılı bir tarzda okuyucuya sunulmakta-
dır. Özellikle yerel-kentsel göçler ve siyasal seçimler sonucu aşiret olgu-
su, aşiret yöneticinin kimlik yapılaşması ve aşiret-devlet paradigması ay-
rıntımı bir biçimde yorumlanmaktadır. Kentleşme ve kentlileşme süreç-
leri sonucu giderek ayrışım biçimleri ortaya koyan dernek, sendika ve 
vakıflar gibi yerel kitle eğilimleri karşısında aşiret şeyhi ve ağaların rolle-
ri de tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. 

Güneydoğu yöremize yönelik aşiret olgusu, akademik kuruluşlarımız 
tarafından tüm boyutlarıyla ele alınmakta ve karşılaştırmalı alan araştır-
ma yöntem ve teknikleriyle analiz edilmektedir. Böylece, Güneydoğu so-
runlarının temel taşını teşkil eden kabile-aşiret türü yan gruplar yeni 
bakış açıları kazanmaktadır. Bu kategori de gözlenen bir diğer araştırma 
da, antik kökeni olan İzoli Aşireti’nin günümüzdeki toplumsal yapısının 
sosyolojik bir analizidir.11 
                                                           
9 Ahmet Çetintaş, Aşiretlerin Sosyal Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2002. 
10 Faruk Sümer, Yerel Bir Güç Olarak Aşiretlerin Siyasal Fonksiyonları, Doktora Tezi, Hacet-
tepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2009. 
11 Macit Gürbüz, Kürtleşen Türkler, Selenge Yayınları, s. 148-149, İstanbul 2007. 
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Asli kökeni Türk boyları niteliğini taşıyan İzoli Aşireti, göç ettiği yüz-
lerce yıl sonra Horasan-Diyarbakır ve yörelerinde kimlik yitirilmesine uğ-
ramış, Sünni kültür kodunu taşıyanlar Kürtleşmiş, Alevi-Şia inanç siste-
mine bağlı olanlar ise kimliklerini korumuşlardır. 

Çetintaş tarafından İzoli Aşireti’nin Kale İlçesi’ndeki (Malatya) varlık 
alanları tüm boyutlarıyla ele alınmak suretiyle önemli bir örnek olay ger-
çekleştirilmiştir. Özellikle, aşiretin toplumsal yapısı, kültürel değişme 
sürecindeki rolü gözler önüne serilirken, eğitim durumu, okullaşma sü-
recine yönelik tutum ve davranış biçimleri, cinsiyetler arası ilişkiler dü-
zeni, aile içi-aile dışı kurumlar karşısında vaziyet alışları, rol ve statü 
farklılaşmaları da bizlere İzoli Aşireti’nin temel boyutlarını ayrıntılı bir 
biçimde açıklamış olmaktadır. 

İzoli Aşireti’nin kentleşme süreci ortamında varlık alanı yitirilmemek-
te, aksine gelir tabakalaşmaları, mesleki örgütlenme ve sendika sürecin-
de yükselen algı alanlarını, kognisyonlarını gözlemiş bulunmaktayız. Kı-
sacası kentleşme, mesleki ve ekonomik örgütlenme, sendikalaşma gibi 
radikal kurumlaşmalar karşısında aşiret olgusu bir varlık alanı olarak 
kimlik özelliklerini sürdürmektedir. 

Kabile-aşiret araştırmalarının akademik kuruluşlarda ön sırada yer 
almalarının en önemli nedenlerinden biri de Güneydoğu’nun toplumsal 
dinamikliğinin artmış olması ve güncelliğinin yükselmiş olmasıdır. H.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı tarafından yönlendirilen “Türki-
ye’de Aşiret ve Siyaset İlişkisi: Metinan Aşireti Örneği” de bunlardan ilk 
akla gelenlerden bir diğeridir. Safiye Ateş Durç tarafından 2009 yılında 
Mardin Artuklu Üniversitesi desteğinde, Diyarbakır-Mardin ve Urfa yöre-
lerinde yaşayan Kürt kökenli Metinan Aşireti üzerinde gerçekleştirilmiş-
tir.12 Durç’un aslen Mardin’in Derik ilçesi doğumlu bir bilimsel araştır-
macı olması da, konunun güncel kimliğinin ayrıntılı bir tarzda gözler 
önüne serilmesinde önemli etken olmaktadır. 

Metinan Aşireti yığılma alanları olarak Derik İlçesi’nin 15 köyü ve 17 
mezrası; Mazıdağı’nın 5 köyü ve Çınar’ın da 10 köyü, 4 mezrası yanında 
bir de Diyarbakır’ın Çarıklı Beldesi’nin önemli bir kesimi ilk akla gelen 
kültür sahalarını oluşturur. 

Durç’a göre: 

“Bir geçiş süreci olarak görülen aşiret tipi örgütlenme bazı toplumlar-

da beklenilenin aksine kalıcı bir form şekline bürünmüştür. Söz konu-

su toplumlardan biri de Türkiye toplumudur. Türkiye’de, özellikle aşi-

ret yapısının hala etkin olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-

rinde yapı, kendini güçlendirmek için sürekli yenilenmektedir.” 
                                                           
12 Safiye Ateş Durç, Türkiye’de Aşiret ve Siyaset İlişkisi: Metinan Aşireti, H.Ü. Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, 2009. 
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Aşiretler, sadece toplumsal örgütlenme alanı değil, aynı zamanda si-
yasal örgütlenme ağlarının da işlendiği birimlerdir. Türkiye’de özellikle 
çok partili yaşama geçişle birlikte birer oy deposu haline getirilen aşiret-
ler, sıradan örgütlenmeler olmaktan çıkmış ve siyaset sahnesinde rol 
alan etkin birer siyasal örgütlenme halini almışlardır. Daha önce yerel 
düzeyde yaşanan çatışmalar, biçim değiştirerek siyasallaşmıştır. Siyasal 
seçkinlerin desteklediği aşiret liderleri siyasal partilerle ilişkilerini koru-
yabilmek için aşiret üyeleri üzerinde baskı kurmuşlardır. Ancak bu bas-
kı, gözle görülen bir baskı olmaktan öte aşiret üyelerinin kendi kendile-
rinde hissettikleri bir baskı olarak gelişmiştir. 

2000’li yıllardan itibaren ele aldığımız İzoli, Hakkari, Kasımoğlu ve 
öteki aşiret araştırmalarında izlediğimiz kadarıyla, Mardin Derik aşiretle-
rimiz de kendilerine özgü kimliklerini -kentleşme, göçler ve benzeri tüm 
toplumsal hareketliliklere rağmen- titizlikle korumaktadırlar. 
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Öz 

Egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları hızlanan küreselleştirmeyle 

daha fazla tartışılır olmuş; bununla beraber millet, milliyetçilik gibi kav-

ramların da yeniden değerlendirilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türk Mille-

ti’nin olan egemenlik, etnik mülahazalarla bölünecek, devredilecek ve 

paylaşılacak bir mal değildir. Milli egemenliğin tecellisi, dış baskı ve da-

yatmaları dışlayabilme gücüdür. 

Anahtar kelimeler: Etniklik, Millet, Türk Milliyetçiliği, Demokrasi, 

Cumhuriyetçilik, Milletleşme, Modern Etniklik, İlkel Etniklik, Devletin Ege-

menliği, Devlet İçinde Egemenlik, Milli Kimlik. 

Abstract 

The Unsharable Value: Sovereignity 
Sovereignity and national indipendency concepts are being argued 

much more with the process of globalisation. In addition the concepts of 

nation and nationalism are being reconsidered. The sovereignity of Tur-

kish Nation is not aware what can divide, assign and share with the eth-

nical ideas. The manifestation of national indipendency arises from the 

power of endurance to outter pressures and insistings. 

Key words: Ethnics, Nation, Turkish Nationalism, Democrasy, Republi-

canism, Nationalisation, Modern Ethnicalizm, Ancient Ethnicalism, Sovere-

ignity, Sovereignity Under Republic, National Identity. 

Hocamız ve ağabeyimiz Prof. Dr. Turan Yazgan için çıkarılan bu özel 
sayıda makalemizin bulunması bizim için şereftir. Bu vesileyle kendisini 
rahmet ve saygıyla anarım. 
                                                           
 Emekli Öğretim Üyesi. 
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Hocamız için düzenlenen bu sayıda nasıl bir konunun ele alınabilece-
ği hususunu uzun süre düşündüm. Buna en uygun olarak küreselleştir-
me rüzgârlarıyla önü açılmış milli devletlerin gündemine taşınan ege-
menlik konusunu seçtim. Hocamızı da yakından tanıdığım için bu ko-
nunun daha uygun düşeceğine inandım. 

Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünü kutladığımız bu ayda bütün milli 
ve dini bayramlarımızı gerektiği gibi anlamak, değerlendirmek ve genç 
nesillere tanıtmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Geleceğimiz için 
sadece bayram günlerinde değil; her zaman milli egemenlik ve milli ba-
ğımsızlığı vazgeçilmez kabul edebilmeliyiz. Özellikle önü açılmış milli 
devletlerin çeşitli dayatmalarla, küresel saldırı ve baskılarla karşı karşı-
ya kaldığı, milli sınırların değiştirildiği, milletlerin kalabalıklaştırıldığı, 
etniklik kullanılarak ufalandığı, Anayasa dahil ülkelerin iç işlerine de-
mokratikleşme paketleriyle çeşitli müdahalelerin yapıldığı, egemenliğin 
etnik gruplarca paylaştırılmak ve devredilmek istendiği ve milletlerarası 
hukukun güçlüden yana ayaklar altına alındığı bu günlerde egemenlik 
konusu ayrı bir önem ve anlam kazanmaktadır. 

Milli egemenlik milletin egemenliğidir. Milletin egemenliğinin kalbi 
TBMM’dir. “TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur, egemenlik kayıtsız şart-
sız milletindir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk, milletin egemenliğine işa-
ret etmiştir. Amasya Tamimi’nde yer alan, “Milletin istiklâlini yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi aynı amaca dönüktür. 

Atatürk millet egemenliği fikrini başlıca kuvvet kaynağı olarak gör-
müş, çağın milli devletler çağı olduğunu fark etmiş ve yükselen demok-
rasi akımının gücünü anlamış bir aydın liderdi. İmparatorluklardan milli 
devletlere geçilmesi, milliyetçilik ve milli egemenlik ile birlikte demokrasi 
kavramını da öne çıkarıyordu. Bundan dolayı Atatürk, şu ifadeyi belirt-
mek durumunda kalmıştır: “İşte Efendiler… Yeni Türk Devleti cihana ha-
kim o büyük ve kudretli fikrin Türkiye’de tecellisidir.”1 

Türkiye Cumhuriyeti Türk milliyetçiliği, Cumhuriyetçilik ve De-
mokrasi temelleri üzerine kurulmuştur. Aslında Birinci Meclis son Os-
manlı Meclisi’nin devamıdır. 16 Mart 1920’de İstanbul’un İngilizler tara-
fından işgali ile görüşmeler ertelenir, ama Meclis feshedilmez. Nitekim, 
24 Nisan 1920 günü yasalaşan bir kanun son Osmanlı Meclisi’nden gel-
medir. Milli tarih süreklilik gerektirir. Birinci Meclise hem yeni üyeler, 
hem son Osmanlı Meclisi’nde bulunanlar ve Malta’ya sürgün edilenler 
çağrılmıştır. 

Osmanlının nüfus unsuru Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam etmiş-
tir. Osmanlı toprak unsuru ve sınırları sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ne 
geçmiştir. Bunun yanı sıra devletin şahsiyet unsuru çerçevesinde Os-
                                                           
1 İsmet Giritli - Necati Ulunay Ucuzsatar, Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce, sh. 20-
22, İstanbul 2006. 
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manlı’nın borçları, antlaşmaları ve yasaları Türkiye Cumhuriyeti’ne inti-
kal etmiştir. Mesela 1876 Anayasası 1924 yılına kadar uygulamada yer 
almıştır. Devlet hayatı süreklilik göstermiş, ancak siyasi rejimde önemli 
değişiklikler olmuştur.2 

Türk Milliyetçiliği, kendini Türk olarak hissetmek, ülkesine, milli 
bağımsızlığına sahip çıkmak ve milli değerlerini koruyarak geliştirmektir. 
Türk milletine mensup olma şuurunun bir tezahürüdür. Aslında millet-
leşme de mahalliliğin, millet altı dar kalıpların aşılmasıdır. Etnik sıfatı 
ne olursa olsun; vatandaşlık bilincine sahip olanların ülkesine sahip çı-
kışıdır. Bu duygulara sahip olarak davranış sergileyen bir Türk Ermeni’-
si, bir Türk Rum’u ve Türk Yahudi’si de milli kimliğin kapsamındadır. 

Milletleşme, ayrıştırmayan, kaynaştıran kültürel bir olgudur. Biyolo-
jik bir tasnif değildir. Boy, kabile, aşiret, mezhep ve etnik taassubun 
aşılmasıdır. Etnik merkezliliğin, her şeyi etnik taassubla değerlendirme-
nin (etnosantrizm) terk edilmesidir. Dar anlamdaki biz duygusunun milli 
seviyeye taşınmasıdır. Onun için Türkiye’de tek devlet ve tek millet var-
dır. Bazıları başka arayışlar içinde olsa ve bazı siyasiler birbiriyle çelişen 
beyanlarda bulunsalar da… Milletleşme, farklılıkları kutsallaştırma 
veya reddetme değil; farklılıklar üzerinde sağlanan kültürel bir mu-
tabakat, birliktelik ve kader birliğidir. Etnik kapalılığın ve ırkçılığın 
reddedilmesidir. Aslında modern etniklik, milli kimliği ve milletleşmeyi 
reddetmez. Her konuya etnik gözlük ve taassup ile yaklaşmak, sadece 
parçayı esas almak ilkel etnikliktir. Bir millet içinde farklı etnisiteler 
olabilir. Milliyet ile etnisite birbirine rakip de değildir. Türk, milliyetimi-
zin ve mensup olduğumuz yüce milletin, milli kimliğimizin adıdır. 
Etnik bir grup olmadığından etnik çağrışım da yapmaz. Bu bakımdan, 
milleti ve milli kimliği etniklik dar koridoruna indirerek Türk’ü etniklik 
kapsamında görmek, sosyolojik gerçekler ile çelişir. T.C. vatandaşı ve 
Türk Milleti’ne mensubiyet duygusu içinde olan dini azınlıklarımız gibi 
Kürt, Zaza, Çerkes, Gürcü gibi mahalli isimler taşıyan vatandaşlarımız 
dışlanıyor ve kucaklanmıyor mu ki onlar Türk kabul edilmesin? Kendini 
Türk olarak hissedeni dışlama ve ötekileştirme hakkına da sahip değiliz. 
Bazı siyasilerimiz ve yüksek trajlı bazı gazetelerimizin köşelerini işgal 
edenler, küresel rüzgarlara açık olanlar, bunu fark edebilmelidirler. 

Türk kimliği, Irak, Makedonya, Kosova, Batı Trakya, Almanya, Fran-
sa, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Avustralya, Avusturya, ABD ve Kana-
da’da ve diğer göç verdiğimiz ülkelerde etniklik kapsamında ele alınabi-
lir. Aslında göç alan ev sahibi ülkelerin bazıları etnik grup özelliği kazan-
mış olan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza da itiraz etmektedirler. Bu 
soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın demokrasi, insan hakları ve kimlik 
yönünden karşılaştıkları sorunlara eğilmek de bir insanlık görevidir. 
                                                           
2 Ferman Demirkol, Anayasa Hukuku, 5. Baskı, sh. 71, İstanbul 2011. 
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Milli egemenlik, milliyetçilik ve demokrasi birbiriyle iç içe olan 
kavramlardır. Her biri bir diğerini tamamlar. Demokrasinin uygulanabil-
mesi için; milletleşme sürecinin gelişmesi, ortak mutabakatların ve sem-
bollerin ortaya çıkması, ortak bir yaşama tarzına kavuşulması, ortak bir 
tarihe sahip olunması, milli bağımsızlık ve milli devlet gerekir. Demokra-
si, şuursuz ve mutabakatları gelişmemiş kalabalıkların değil; neden ve 
niçin bir arada bulunduklarını kavrayan, milletleşmiş toplumların reji-
midir. Milletleşemeyen toplumlar demokrasiyi uygulayamazlar. Çünkü, 
milli birlik ve bütünlüklerini kuramamışlardır. Bu toplumlarda, bazı Or-
ta Doğu ülkelerinde olduğu gibi iç çatışmalar, özellikle mezhep ve etnik 
kavgalar ön plana çıkar. 

Demokratikleşme adı altında etnik ayrımcılığın ve taassubun teşviki, 
milli kimliğin birleştirici ve kavrayıcı özelliklerinin dışlanması, insanları 
birbirlerine ötekileştirmekte ve birbirinden soğutmaktadır. Bu anlayış 
birleştirmez ama çatıştırır. Huzur, barış ve istikrarı zedeler. Ülkemizde 
yapılan araştırma sonuçlarıyla uygulanan politika arasında büyük fark-
lar vardır. Araştırma sonuçları dikkate alınmamaktadır. 

2011 Türkiye Değerler Araştırması’na göre son 5 yılda “ülkem için her 
fedakârlığa katlanırım” diyenlerin oranında %11 düşüş görülmüşse; bu-
nun sebebi uygulanan politikalarla ilgilidir. Bu aynı zamanda vatandaş-
lık ve mensubiyet şuurunda da zayıflamadır.  

Konsensus 2009 araştırmasına göre, açılım politikası %67.2 oranın-
da onaylanmamıştır. Konda 2010 araştırmasına göre açılım politikasını 
Kürt deneklerin %12.2’si “çok iyi” bulmuştur. Bilgesam araştırmasına 
göre iktidarın terörle mücadelesini doğru bulanlar Kürt deneklerde 
%23.3, diğerlerinde ise %18’dir. Demokratik açılım sürecinde PKK ve 
KCK örgütlenmesinin güç kazandığına inanma Kürt deneklerde 
%50.6, diğerlerinde ise %82.9’dur. Bilgesam’ın 2012’de yaptığı araştır-
mada (Terörle Mücadele Toplumsal Algılar) terörist başına güven Kürt-
lerde %20’dir. Bilgesam’ın Güneydoğu Sorununun Sosyolojik Analizi 
(2012) isimli araştırmasında ayrımcılığın etnik temelde olduğu düşü-
nenler Kürtlerde %16’dır. Yine Bilgesam araştırmasına göre (Terörle Mü-
cadelede Toplumsal Algılar 2012) bölgesel özerkliğe destek veren Kürt-
ler %11.9’dur. Diğerlerinde ise bu oran %1.3 çıkmaktadır. KCK tutukla-
malarını destekleyen Kürt denek oranı %61.1’dir. (Terörle Mücadelede 
Toplumsal Algılar 2012) Bir başka araştırmada Kürt deneklerin %38’i 
“Andımız” ile sorunlarının olmadığını belirtmişlerdir. 

* * * 
TBMM’nin bizzat yürüttüğü Milli Mücadele, 2-3 millet veya devlet için 

yapılmamıştır. Kimsenin ön izniyle de gerçekleştirilmemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti bir kavimler ittifakı da değildir. Tamamlanmamış bir devlet 
ise hiç değildir. O bir milli hareketin sonucu olarak; işgale ve emperya-
lizme karşı mazlum milletlere ışık tutan, efendi arayışını, manda ve tes-
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limiyet fikirlerini yırtan şerefli bir mücadelenin adıdır. Bugün olduğu gibi 
o dönemlerde de manda fikirleri ve teslimiyetçi çizgi de “İngilizler bize 
medeniyet getirecek.”, “Yunan birliklerinin başarısı için dua edi-
niz.” deme küstahlığında bulunan vatan sevgisini yitirmiş iş birlikçi çev-
reler vardı. Bunlar Milli Mücadeleyi küçümseyen, Atatürk ve silah arka-
daşlarını, O’nunla birlikte milli bağımsızlığa inanmış binlerce isimsiz 
imanlı kahramanı, Türk Milleti’nin asil evlâtlarını çapulcu olarak gören-
lerdi. Milli Mücadeleyi bir iç isyan ve Mustafa Kemal’i de asi olarak gör-
me anlayışı ABD Kongre Raporları’nda da vardır. 

Egemenlik kavramı, hâkimiyet sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanıl-
maktadır. Egemenlik, hükmeden, buyuran, buyruğunu yürütebilen üs-
tün bir gücü ifade eder. Kendisinden daha üstün bir başka gücün varlı-
ğını kabul etmemek egemenliğin özünde vardır. Egemen bir güç, kendi 
yetki alanında herhangi bir üst otoriteye bağlı ve bağımlı olmayan güç 
demektir.3 

Egemenlik konusunda “Devletin Egemenliği” ve “Devlet içinde 
egemenlik” kavramları ele alınabilir. Devletin egemenliği milletler arası 
hukukla ilgilidir. Manda veya himaye altında olmayan, sömürge niteliği 
taşımayan bağımsız bir devletin egemenliğinden bahsedilebilir. Egemen-
lik devlet olmanın unsurlarından birisidir. Ancak, egemen bir devlet, 
bayrağa, devletin diline, vergi toplamaya, yargı yetkisine, devletin diliyle 
eğitime, para basmaya asker ve ordu beslemeye yetkilidir. 

Devlet içinde egemenlik ise; anayasa hukukuyla ilgilidir. Burada 
devletin gücünün nereden kaynaklandığı, bu güce kimin sahip olduğu, 
nasıl kullanılacağı, egemenlik bir hanedana mı, zümreye mi, şahsa mı, 
yoksa millete mi ait olacağı konusunu kapsar ve anayasa hukukuyla il-
gilidir.4 

Egemenlik milletindir, etnik mülahazalarla bölünemez ve devredile-
mez, hisselere bölünüp paylaşılamaz. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri 
arasında yer alan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk Milleti’nindir” il-
kesi eşitlik ifade eder ve küreselleştirmenin tezi olan çok kültürlülük gö-
rüşünü reddeder. 

Anayasa değişikliklerinde bazı istisnalar dışında pozitif ayrımcılık ya-
pılamaz. Türk Milleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Eşit-
lik ilkesi bozulup kimseye imtiyaz tanınamaz. Ancak bağımsız bir devlet 
egemendir. Milli egemenliğin tecellisi, dış baskı, yönlendirme ve dayat-
maları dışlayabilme ve caydırabilme gücüdür. 

Egemen bir devlet, kendi içinde kendinden daha üstün bir gücün ve 
gücün paylaşılmasının varlığını kabul edemez. Egemenlik milletin irade-
                                                           
3 Turhan Feyzioğlu, “Atatürkçülük ve Millet Egemenliği”, Atatürkçü Düşünce, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, sh. 182, Ankara 1992. 
4 Aynı makale, sh. 183. 
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sidir. Millet, milleti oluşturan fertlerin ve sosyal grupların üstünde ve 
onlardan ayrı soyut bir hukuki ve siyasal gerçek ise; milletin iradesi de 
milleti oluşturan fertlerin iradeleri dışında ayrı bir iradedir. Ferdi iradele-
rin toplamı değil; sentezi olarak tek bir iradedir. Temsili demokrasilerde, 
temsilciler yani seçilmişler, milli iradeyi kendi serbest iradelerine göre 
kullanırlar.5 Bunu kullanırken devletin kuruluş amacı ve felsefesi dış-
lanmamalıdır. 

Devleti devlet yapan milli egemenlik sadece hukuki ve siyasi bir kav-
ram da değildir. İktisadi ve kültürel kaynaklardan desteklenmeyen milli 
egemenlik eksik ve yetersiz kalabilir. Özellikle günümüzde küreselleşme-
ye karşı yükselen iktisadi milliyetçilik, milli egemenlik konusunun ele 
alınmasında üstünde durulması gereken bir husustur. Günümüzde cid-
di milli devletler ekonomik çıkarlarını en çoklaştırabilmenin yollarını 
aramaktadırlar. Liberal ve serbest piyasa etiketini kullanan bu ülkeler, 
iktisadi ilişkide bulundukları ülkeleri çıkarları doğrultusunda daha fazla 
liberalleştirerek kazançlı çıkmaktadırlar. Aslında Adam Smith’in İngilte-
re’yle dış ticaret ilişkisi içinde olan ülkeler için söylediği buna uymakta-
dır. Adam Smith’e göre, İngiltere ile dış ticaret yapan ülkeler korumacı 
politikalardan vazgeçmeli, gümrükleri sıfırlamalıydılar. Eserleri ile libera-
lizmin öncülüğünü yapan bu düşünür, aslında İngiliz Hükümetinin yeri-
ne göre müdahaleci bir politika izlemesini savunuyordu.6 2008 sonların-
da iyice ortaya çıkan ve 2009’a sarkan küresel krizin önlenmesinde libe-
ral oldukları iddia edilen ülkelerin, tam tersine, müdahaleci politikalara 
soyunmaları, bankaları ve firmaları kurtarmaları, hatta devletleştirmeleri 
gözden kaçamaz. Almanya ve Rusya’nın yabancı sermaye açık olmakla 
beraber, bunun hangi sektörlere ne ölçüde girip giremeyeceğini tayin et-
meleri de, aslında milli egemenliğin iktisadi yönünü ortaya koyan örnek-
lerden sadece birkaçıdır. AB içinde tam başarı sağlanamamanın sebeple-
rinden birisi de, AB’ye uygun genel politikalarla üye ülkelerin milli politi-
kalarının yer yer çakışmasıdır. 

Devletin dili olan Türkçe’ye saygı ve ona rakip veya ortak aramamak 
milli egemenliğe saygının önemli bir parçasıdır. Yer ve kuruluş adlarında 
Türkçeye gösterilen saygısızlık ve yabancı dille eğitim ve öğretimin, etnik 
dillerin Türkçe’yle anlaşılmaz bir şekilde mukayese edilmesinin ortaya 
çıkardığı sorunlar egemenlik açısından günümüzde düşündürücü ol-
maktadır. 

Son yıllarda zihinleri etnik ırkçılık ile şartlananlar, Türk kimliği ile 
başkaları adına kavgaları olanlar, “Türkiyelilik” kavramına bir kimlik 
gözüyle bakmaktadırlar. Onlara göre, Türk deyince sadece ırk anlaşıl-
maktadır. Türkiyelilik içi boş çıplak bir mekân birliğidir ve kimlik ola-
                                                           
5 Şeref A. Gözübüyük, Anayasa Hukuku, (8. Baskı), sh. 68-72, Ankara 1999. 
6 Mustafa E. Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), 14. Baskı, sh. 81, İstanbul 2009. 
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maz. Türkiyelilik sadece aynı coğrafyayı paylaşan ortak kültürel değerle-
rin bulunmasının gerekli olmadığını işaret eden bir kavramdır. Aynı şe-
kilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimlik bakımından belir-
sizliklerle doludur. Bu adeta ismi konmamış bir çocuk gibidir. Burada 
ortak kabul ve redlerin ortaya çıktığı ileri sürülemez. Türk kavramı gerek 
Türkiye’de gerek Türkiye dışındaki kültür birliğinin mührüdür. Türkiye’-
de Türk kimliğine karşı biyolojik gerekçelere dayalı olarak red cephesi 
açanlar, aslında Türkiye’nin Balkanlarda, Kafkaslarda ve Avrasya’da si-
yasi etkinliğine darbe vurmayı hedef almışlardır. Türk Milleti kökü belli 
olmayan gecekondu ve basit bir kalabalık değildir. Göç ülkesi olduklarını 
reddeden Almanya ve Fransa gibi ülkelerde çok kültürlülüğün bir gereği 
olarak etrafında farklı milletlerden gelmiş insanları gören bir Alman veya 
Fransız “Almanım” veya “Fransızım” demekten vaz mı geçiyor? Acaba 
kendilerine Almanyalı veya Fransalı mı diyorlar? Veya demek zorunda mı 
kalıyorlar? 

Osmanlı Meclis’i Mebusanlarının son örneklerinde de benzer manza-
ralarla karşılaşıyoruz. “Efendim, hepimiz Osmanlıyız, Türk’üz dersek 
parçalanırız” anlayışı uzun bir süre devam etmiştir. Ancak Osmanlılık 
bilinci ve kimliği ve de tercihi Osmanlıyı hedef olmaktan çıkaramamış ve 
siyasi konjonktürün bir gereği olarak dağılmasını da engelleyememiştir. 
II. Meşrutiyet sonrası kurulan Mecliste bütün vekillerin sıfatı Osmanlı 
kimliği olması gerekirken; ırkî, dini ve etnik bölünme ve ayrışmalar gö-
rülmüştür. II. Abdülhamid’in Meclisi kapatma, tatil etme sebeplerinden 
birisi de bu olmuştur. Osmanlılık şuuru ile tutunamayan devlet ve ay-
dınlar bu defa İslamcılık parolasını öne sürerek devleti ayakta tutmaya 
çalışmışlardır. Ancak, bu da istenen sonucu vermemiştir. 

Türkçülük akımı ile Cumhuriyetin temellerinin atılmasına ve milli 
devlete geçilmesine yol açılmıştır. Türkçülük hareketi bu bakımdan bir 
etnik ırkçılık projesi değil; imparatorluk bünyesinde zamanla dışlanan ve 
kaybedilen kimliğin tekrar kazanılması ve asla dönüş şeklinde ortaya 
çıkmıştır.7 

Günümüzde milli kimliği yabancılaştırma ve önü açılmış milli devlet-
leri milli kimlik kaybına uğratma, emperyal amaçlara hizmet eden bir 
araç haline dönüşmüştür. Günümüzde birçok bölgede olduğu gibi Orta-
doğu’da da süper güç karşıtı radikal hareketlerin önlenebilmesinde gele-
neksel sistemler ve mevcut düzenler, eski müttefikler desteklenmemek-
tedir. 

Tam tersine; radikal akımların ve karşıt eğilimlerin içine nüfuz edile-
rek, onları liberalleştirme, ılımlı ve tanınmaz hale getirme, küresel sis-
temle bütünleştirme esas alınmakta, bu akımlar ve gruplar kullanıldık-
tan sonra ortadan kaldırılmakta ve dışlanmaktadır. 
                                                           
7 A.g.e., sh. 75. 
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TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN 
İTİCİ GÜÇ OLAN ENERJİYE TOPLU BAKIŞ 

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ 

Öz 

Ülkemizde birincil enerji kaynakları tüketimi göz önüne alındığında 

Türkiye’nin açıkça ithalatçı bir ülke konumunda olduğu net olarak görü-

lür. Yerli kaynakların talebi karşılamada yetersiz olması sebebiyle 2011 

yılında enerji arzının %72’lik bölümü ithalat ile karşılanmıştır. Fosil yakıt-

lardan; doğalgazın %98’si, petrolün %91’i ve taş kömürünün %90’ı dışarı-

dan ithal edilmiştir. Sadece doğalgaz incelenirse, ithal edilen doğalgazın 

yaklaşık %58’i Rusya’dan, %19’u İran’dan, %9’u Azerbaycan’dan ayrıca 

sıvılaştırılmış olmak üzere %9’u Cezayir ve %5’i Nijerya ile spot marketten 

temin edilmektedir. 2010 yılında ise ülkemizde toplam birincil yerli enerji 

tüketimi 109 MTEP’dir. Bunun 29.257 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) 

yerli üretim, 85.357 ise MTEP ithalattır. Tükettiğimiz enerjinin takriben 

3/4’ü dışarıdan ithal edilmektedir. Türkiye yerli kaynak payını süratle 

verimli ve etkin olacak şekilde değerlendirmeli, ithal kaynaklar için hem 

kaynak çeşitliliğini hem de kaynak ülke çeşitliliğini enerji arz güvenliği ve 

güvenirliğinin temini için göz ardı etmemelidir. 

Yine 2011 yılında elektrik enerjisinde toplam kurulu güç kapasitesi 

52.911,1 MW olup, üretilen elektrik enerjisi 229.395,1 GWh (milyar kilo 

Watt saat=milyar kWh) dir. 2020 için mütevazı olarak hazırlanmış öngö-

rünün en düşük seviyesi olan 400.000 milyar kWh elektrik talebini karşı-

layabilmek için elektrik enerjisi üretiminde ekonomik olan hidrolik kapa-

site, yerli fosil kaynaklar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları süratle 

devreye sokulmalı, daha fazla zaman kaybedilmeden nükleer santraller 

ele alınmalıdır. Bu makalede Türkiye’nin birincil enerji kaynakları rezervi, 

çeşitliliği ve birincil enerji kaynaklarının tümünden elde edilebilen elektrik 

enerjisi üretimi ve üretimde çevre faktörü özet olarak incelenecektir. 
                                                           
 Bu makaleyi büyük insan, saygıdeğer bilim adamı Prof. Dr. Turan Yazgan hocaya ithaf 
ediyorum. 
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Anahtar kelimeler: Enerji Üretimi, Birincil Enerji Kaynakları, Yeni-

lenebilir Enerji, Fosil Kaynaklar, Nükleer Santraller. 

Abstract 

A Synopsis of Energy As The Propellent Power For Turkey’s  

Developping 
It can be seen that Turkey is an importer country by a short rewiew to 

consuming of primary energy resources. Because of poorness of local re-

sources, the %72 of energy supply had imported in 2011. The %98 of na-

tural gaz supply, the %91 of petrol and %90 of anthracite had been impor-

ted. The %58 of natural gas had imported from Russia, %19 from Iran 

and %9 from Azerbaijan. Beside Turkey had imported liquified natural 

gas from Algeria and Nigeria by the percentages of 9 and 5. In 2010 the 

total consuming of primary energy resources of Turkey was 109 MTEP 

(29,257 MTEP was local production, an the 85,357 MTEP was imported). 

Approximetly the 3/4 of our energy consumption had imported. Turkey 

should reclaim its resources productively and efficently rapidly. 

Also in 2011 the total established capacity of electric energy was 

52,911.1 MW and generated electric energy was 229,395.1 GWh. The 

hidrolic capacity, fossil resources and renewable energy resources must 

enable rapidly and nuclear power plants have to be establish to counter-

pose the 2020 forecast of electric energy, which is almost 400,000 billion 

kWh. In this article the reserve and variety of primary energy resources 

and enviromental driver of generating energy will discussed. 

Key words: Generating Energy, Primary Energy Resources, Rene-

wable Energy, Fossil Resources, Nuclear Power Plants. 

Giriş 

Refah ve kalkınmanın itici gücü olan enerji bütün ülkeler için çok 
önemlidir. Ama Türkiye için çok daha önemlidir. Zira dünyanın halihazır 
ilk 20 ekonomisi içinde olup da ilk 10 ekonomist içerisine girme iddia-
sında olan Türkiye’de kişi başına düşen birincil enerji ve elektrik enerjisi 
göz önüne alındığında her ikisinde de dünya ortalamaları civarına ancak 
son yıllarda yaklaşabildiği görülecektir. Türkiye’de 2008 yılında yıllık bi-
rincil enerji tüketimi kişi başına 1496 kep, elektrik enerjisi tüketimi ise 
2278 kWh’dır. Dünya ortalaması ise 1539 kep ve 2300 kWh’dir. Hem bi-
rincil enerjide hem de elektrik enerjisinde OECD ülkeleri içinde Türkiye 
sonuncudur. Türkiye’nin artan nüfusunu da göz önüne alarak sürdürü-
lebilir bir ekonomik büyüme elde edebilmesi için enerji çok daha büyük 
bir önem arz etmekte ve enerjiye olan ihtiyaç daha da artmaktadır. 

Birincil enerjiye ilaveten, unutmamamız gerekir ki, ikincil enerji olarak 
elektrik de sanayinin, hizmet sektörünün, modern ve kaliteli yaşamın, bi-
lim ve teknolojik gelişmenin vb. gibi birçok sektörün en fazla ihtiyaç duy-
duğu enerji formudur. Bu nedenle elektrik enerjisi talep artışı, öteki enerji 
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türleri talebinden çok daha fazla olduğu için dünyada elektrik enerjisi da-
ha çok üretilip tüketilmeye başlanmıştır. Yirminci asrın ikinci yarısında, 
ekonomik gelişme düzeyi ile ilgili kriterlerden biri de ülkelerde kişi başına 
tüketilen elektrik enerjisi olmuştur. Başka bir deyişle kişi başına düşen 
elektrik tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesidir. 

Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları Rezervi 

Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları Rezervi tablo 1.de verilmektedir. 
Tabloda gösterilen rezervlerin ihmal edilmeyecek bir kısmı bu güne 

kadar kullanılmıştır. Enerji talebi gittikçe artan Türkiye için geri kalan 
rezervlerin çok uzun süre yeterli olacağı beklentisi içine sorumlular gir-
memelidir. Türkiye’de yeni rezerv aramalarına aralıksız devam edilmeli-
dir. Nitekim 2008 itibariyle bulunan yeni linyit rezervlerinin bölgelere 
dağılımı Tablo II.de verilmiştir. 

Tablo I: Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları Rezervi 

Kaynak Birimi 
Linyit 10,4 milyar ton 
Taşkömürü 1,3 milyar ton 
Asfaltit  82,0 milyon ton 
Bitümler    1,6 milyar ton 
Petrol 6,7 milyar varil 
Doğalgaz 21,9 milyar metre3 
Hidrolik 130.0 milyar kWh/yıl 
Rüzgar Çok Verimli:   8.000 MW 

Orta Verimli: 40.000 MW 
Jeotermal  Isıl            31.500  MWt 

Elektrik      1.500 MWe 
Biyokütle  16,9 Mtep 
Nükleer 
Kaynaklar 

Doğal Uranyum    9.129 ton 
Toryum            380.000 ton 

Solar Isı                     80.0 MTEP 

ETKB, enerji, www.enerji.gov.tr 

Tablo II: 2008 itibariyle bulunan yeni linyit rezervlerinin bölgelere 
dağılımı 

Türkiye Linyit Rezervi Bölgeleri Rezerv Miktarı 
Afşin-Elbistan 732 milyon ton 

Elbistan 420 milyon ton 
Konya-Karapınar 550 milyon ton 

Trakya 498 milyon ton 
Manisa-Soma-Eynez 100 milyon ton 

ETKB enerji, www.enerji.gov.tr 
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Linyit: Her ne kadar toplam linyit rezerv potansiyeli 11,6 milyar ton 
olsa da işletilebilir rezerv miktarı 3,9 milyar tondur. Türkiye’de linyit sa-
haları her bölgede mevcut olsa da takriben rezervin yarısı Afşin-Elbistan 
bölgesindedir. Başta Afşin-Elbistan bölgesindeki linyitler dahil toplam 
linyit rezervinin %68’nın ısıl değeri düşük olup, 1000-1500 kcal/kg ara-
sındadır ve kül miktarı oldukça fazla olan bu düşük kalorili linyitler, ter-
mik santrallerde kullanılmaktadır. Linyitin geri kalanının %23,5’i 2000-
3000 kcal/kg, %5,1’i 3000-4000 kcal/kg arasında ve %3,4’ü 4000 kcal/ 
kg üzerindedir. 2008 yılında üretilen 36.65 milyon ton kömürün 33 mil-
yon tonu satılmış ve bu satışın %82’si termik santrallere, %12’si ise ısın-
ma ve sanayiye olmuştur. Linyitin yakıt olarak kullanıldığı termik sant-
rallerimizin kurulu gücü ise 2008 yılı itibariyle 8.110 MW olup toplam 
kurulu gücümüzün %19,4’üdür. 

Taş kömürü: Yüksek kalorili taşkömürü rezervi ise 1,33 milyar ton-
dur. Türkiye’deki en zengin kaynak Zonguldak ve çevresinde, Ereğli’den 
Amasra’ya kadar uzanan sahil koridorundadır. Çoğunluğu endüstride 
kullanılan taş kömürü aynı zamanda termik santralda da kullanılmakta-
dır. Taş kömürüne dayalı termik santralimizin kurulu gücü 335 MW 
olup, toplam kurulu gücümüzün %0,8’idir. 2008 yılında 19.489.000 ton 
kömür ithal edilmiş olup kurulu gücümüzün %6,3’ü ise ithal kömüre 
dayalıdır. 

Asfaltit ve Bitümlü Şistler: Türkiye’de Şırnak ve Silopi civarında 82 
milyon ton asfaltit rezervi tespit edilmiştir. Geçmişte konut sektöründe 
tüketilmeye başlanmış, en yüksek üretim 1982 yılında 860 bin olarak 
gerçekleşmiş, daha sonra bazı yıllar bölgedeki sosyal durum nedeniyle 
üretim dursa da kalori değeri yüksek olan ve külünde Uranyum dahil 
nadir mineraller bulunan asfaltitin elektrik üretimi amacıyla değerlendi-
rilmesi en uygun olan kullanma şekli olacaktır. Ülkemizde, Niğde, Bolu, 
Ankara, Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Amasya ve Çorum havza-
larında bulunan bitümlü şistler homojen olmayan kalorileri yüzünden 
bekleyen potansiyeldir. 

Petrol: Çevresinde büyük petrol rezervlerinin bulunduğu ülkemizin 
petrol rezervi 6.7 varil olarak tespit edilmiş olup, şimdiye kadar büyük 
bir kısmı kullanılmıştır. 2012 yılında ithal edilen petrol 34.492.1 tondur. 
Genellikle ulaşım ve endüstri de kullanılmaktadır. Ancak 2008 yılında 
petrol ve petrol ürünlerine dayalı termik santrallerimizin kurulu gücü 
1.973 MW.dir. Bu değer toplam kurulu gücümüzün %4,8’idir. 

Doğalgaz: Marmara bölgesindeki sahalarda bulunan doğalgazın Silivri 
sahasındaki doğalgaz tüketilmiş ve tüketilen gazın kovuğu şimdi 1.6 mil-
yar m3 kapasiteli Silivri yeraltı depolama tesisi olarak kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Doğalgaz rezervi bugün itibari ile birkaç aylık talebi bile kar-
şılamaktan uzak olduğu için 1987’den itibaren Rusya’dan ithal edilmeye 
başlanmış ve sırasıyla tablo III.de gösterilen anlaşmalar yapılmıştır. 
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Tablo III: Doğal gaz anlaşmaları 

Mevcut 

Anlaşmalar 
Miktar 

(milyar  

M3/yıl ) 

İmzalanma 

tarihi 
Süre

(yıl) 
İşletmeye 

alma tarihi 
Anlaşma 

bitim 

tarihi 
Rusya Fed.  

(Batı)        
6 Şubat 1986 25 Haziran 1987 2011 

Cezayir (LNG)     6 Şubat 1986 25 Ağustos 1994 2014 
Nijerya (LNG)      1,2 Kasım 1995 22 Kasım 1999 2021 
İran 10 Ağustos 1996 25 Aralık 2001 2026 
Rusya  

(Karadeniz)      

16 Aralık 1997 25 Şubat 2003 2025 

Rusya Batı  

(Gazexport) 

7,3 Şubat 1998 23 Mart 1998 2021 

Türkmenistan 16 Mayıs 1999 30 - - 
Azerbaycan 6,6 Mart 2001 15 Temmuz 2007 2021 

Hidro: 2010 yılında, ürettiğimiz elektriğin % 19.2’si hidrolik kaynak-
lardan sağlanmıştır. Ülkemizdeki hidro-enerji potansiyeli yüksek olsa da 
ekonomik olarak üretilebilecek elektrik enerjisi takriben yılda 130.0 mil-
yar kWh.tir. 2023 yılında teknik ve ekonomik olarak üretilebilecek hidro-
enerjinin tamamının devreye alınacağı tahmin edilmektedir. 

Rüzgâr: Daha önceleri ekonomik yönden rekabette fiyatı biraz yüksek 
olan rüzgâr enerjisi 1990’dan sonra teknoloji de devam eden gelişme ile 
birlikte türbin gücü yükselmiş ve kWh maliyeti düşerek bazı birincil 
enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile rekabet eder hale gelmiştir. 
Teknolojik gelişmeye önem veren ülkeler, teknolojik ürün ihracından el-
de ettikleri gelirle elektrik üreticilerini destekleyerek (subvansiye ederek) 
rüzgârdan elde edilen elektrik enerjisi payını hızla yükseltmeye devam 
etmişlerdir. Örneğin Almanya ve ABD. 

Şu sıralarda 3,79 Euro-cents/kWh olan maliyetin teknolojik gelişme 
ile birlikte 2020 yılında 2,45 Euro-cents/kWh’a düşeceği beklentisi hâ-
kimdir. Türkiye’de kurulan istasyonlarla rüzgâr hızı ölçümleri 2007 yı-
lında tamamlanmış ve Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası çıka-
rılmıştır. 

Karada 50 m. yüksekte ve sahile yakın sığ denizde yapılan ölçümler 
2008 yılı itibari ile yıllık rüzgâr hızı 8.0 m/s ve üzerinde olan bölgelerde 
7.500 MW’ın üzerinde ve 7,0 - 8.0 m/s arasında bulunan bölgelerde ise 
50.000 MW’ın üzerinde rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu sonucu or-
taya çıkmıştır (Tablo IV ve V). 

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 3.488,9 
MW kurulu gücünde 92 adet yeni rüzgar projesine lisans verilmiş ve 
bunlardan bir kısmı devreye girmiştir. 2010 yılında kurulu gücümüz 
1.265,6 MWe düzeyine ulaşmıştır. 
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Tablo IV: Karada 50 m. yükseklikte ölçülen rüzgâr hızları ve potansiyeli 

Rüzgâr 
Sınıfı 

Rüzgâr Gücü 
(W/m2) 

Rüzgâr Hızı 
(m/s) 

Toplam Potansiyel 
(MW) 

4 400-500 7.0-7.5 29.259,36 
5 500-600 7.5-8.0 12.994,32 
6 600-800 8.0-9.0 5.399,92 
7 > 800 > 9.0 195,84 

Tablo V: Denizde rüzgâr potansiyeli 

Rüzgâr 
Sınıfı 

Rüzgâr Gücü 
(W/m2) 

Rüzgâr Hızı 
(m/s) 

Toplam Potansiyel 
(MW) 

4 400-500 7.0-7.5 5.133,20 
5 500-600 7.5-8.0 3.444,80 
6 600-800 8.0-9.0 1.742,56 
7 > 800 > 9.0 142,72 

Jeotermal: Ülkemizin jeotermal Isıl potansiyeli 31.500 MWt ve kesin-
leşen Elektrik potansiyeli 600 MWe (tahmini 1.500 MWe) olup bu alanla-
rın büyük bir kısmı Batı Anadolu’da (%77,9) yoğunlaşmıştır. Jeotermal 
alanların %55’i ısıtma amaçlı kullanıma uygun olup bir kısmı konut ve 
sera ısıtması ile turistik amaçlı olarak kaplıca turizminde kullanılmakta-
dır. Hâlihazır 2400 dönüm sera ve 15 yerleşim biriminde 88.893 konut 
jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Jeotermal ısı ve kaplıca uygulamala-
rında Çin, Japonya, ABD, İzlanda’dan sonra Türkiye dünyada 5. sırada 
yer almaktadır. Ülkemizdeki sahaların ufak bir kısmı elektrik enerjisi 
üretimi için uygun olup 114.2 MW’lık kurulu gücümüz mevcuttur. Bir-
kaç tane jeotermal elektrik üretim santrali yapımı da devam etmektedir. 

Nükleer Kaynaklar: Uranyum rezervimiz 9.129 bin tondur. Toryum 
rezervi ise Hindistan’dan sonra dünyada ikinci olup 380 bin tondur. Ne 
var ki tenörü düşük olup ancak içindeki nadir toprak elementlerinin el-
desi için kurulacak üretim tesisi artıklarından Toryum elde edilirse eko-
nomik olabilecektir. Şu anda toryumdan faydalanılan bir ticari reaktör 
yoktur. Ayrıca, Toryum fisil değil fertil bir elementtir. Nükleer santraller-
de direkt yakıt olarak kullanılmaz, ama aşağıda reaksiyonla Toryumdan 
üretilen U-233 yakıt olarak kullanılır. 

90Th232 + n→ γ + 90Th233 → β + 91Pa233 → β + 92U233 

Elektrik Enerjisi ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kaynak Seçimi 

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin, 2020 yılında yüksek senaryoya 
göre 499 milyar kWh’e (499 TWh), düşük talep senaryosuna göre ise 406 
milyar kWh’e (406 TWh) ulaşacağı beklenmektedir. 2011 yılı itibariyle 
kurulu gücümüz 52.911,1 MW ve elektrik üretimimiz 229.395,1 milyar 

198



EMİN ÖZBAŞ / TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN İTİCİ GÜÇ OLAN ENERJİ 7

kWh, tüketimimiz ise 230.306.3 milyar kWh olmuştur. Aradaki fark 
elektrik ithalatı ile karşılanmıştır. 2020 yılına kadar en düşük talep se-
naryosuna göre yukarıda belirtilen 406 milyar kWh’e ulaşabilmek için 
bütün Türkiye yerli fosil yakıt rezervlerini ve hidroliğin ekonomik olan 
kısmının tamamını hemen devreye soksa bile, elektrik ihtiyacının tümü-
nü kendi öz kaynaklarından karşılaması mümkün değildir. 

Yerli kaynaklardan, ekonomik olarak üretilebilecek elektrik enerjisi 
göz önüne alındığında Türkiye’nin birincil enerji varlıklarının yetersiz ol-
duğu ortaya çıkar. Türkiye’nin ekonomik olarak (dikkat edilmesi gereken 
nokta: burada, potansiyelden bahsetmiyoruz) üretebileceği en fazla elek-
trik enerjisi ise hidrolikten 130 milyar kWh/yıl, linyitten 125 milyar kWh 
/yıl, taş kömüründen 15.7 milyar kWh/yıl olmak üzere toplam 270,7 
milyar kWh/yıl’dır. 

Alt ve üst senaryolara göre 2020 yılı için öngörülen rakamlar göz önü-
ne alındığında açık çok büyüktür. Artan elektrik enerjisi talebini karşıla-
yabilmek için ithal doğalgaz, kömür veya petrol ürünü fuel-oile ağırlık 
verilirse çevre problemlerini de beraber getirecektir. 1992 yılında Rio’da 
B.M. Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde imzaya açılan “İklim Değişikliği Çevre 
Sözleşmesi”ni, gelişmiş ülkeler arasında değerlendirildiği ve sera gazı sa-
lımlarını indirme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği için imzalama-
yan Türkiye; 24 Mayıs 2004 tarihinde imzalayarak taraf olmuştur. 
1997’de Kyoto’da yapılan zirvede kabul edilen Kyoto Protokolü ülkelerin 
sera gazı salımlarını 1990 seviyesinin %5,2 altına indirmeleri koşulunu 
getirmiştir. İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’ni imzalayarak taraf olan 
Türkiye özellikle daha da ağırlaştırmamak için çevre konusuna çok dik-
kat etmek mecburiyetindedir. 

Doğal Gaz seksenli yılların ikinci yarısından sonra doğal gaza ağırlık 
verilmiş ve bu kışın Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki ufak ve 
kısa süreli kriz herkesi ilerisi için derin derin düşünmeye sevk etmiştir. 
Zira ileride çıkabilecek ciddi bir siyasi kriz Türk ekonomisine çok büyük 
zarar verecektir. Uzun süre ihtiyaca cevap verecek depolama olası gö-
zükmese de, 2007 yılında işletmeye alınmış olan 1.6 milyar m3 kapasite-
li Silivri yeraltı depolama tesisi ile mühendislik çalışmaları tamamlanan 
1 milyar m3 kapasiteli Tuz Gölü doğal gaz yeraltı depolama projesinin 
ihalesi ve yapım işi tamamlanınca toplam 2.6 milyar m3.lük depolama 
mümkün olacaktır. Halihazır sadece elektrik için yılda 19.873.713.591 
m3 ve toplamda 35.637.659.146 Sm3 doğal gaz kullanıldığına göre depo-
lanacak bu miktar ne kadar süre yetecektir. Depolamanın ise ekonomik 
yönden azımsanmayacak bir mali yük getireceği açıktır. 

Unutulmamalıdır ki, kaynak ve vana daima başka ülkelerin elinde 
olacaktır. Riski azaltmanın tek yolu başka ülkelerle de yeni anlaşmalar 
yapmaya yönelmek ve anlaşması yapılan Azerbaycan ve Türkmenistan’-
dan gelecek gazı geciktirmeden getirmektir. 
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Petrolün ise zaten yüksek olan fiyatlarındaki istikrarsız artışlar bu 
enerji ham maddesini hem daha pahalı hem de güvensiz hale getirmek-
tedir. Petrol fiyatları göz önüne alınırsa, 2010 yılında ithal edilen 
35.722.000 ton petrolün ülkemizin ihracat ve turizmden elde ettiği dövi-
zin oldukça büyük bir dilimini tek kalemde götürmektedir. 

Kömür nispeten ucuz fiyatları ile cazip görülmektedir. Ancak kömü-
rün yakılması ile çevreye salınan kül, karbon oksitleri, kükürt oksitleri, 
azot oksitleri ve ağır metallerin ciddi çevre problemleri vardır; ayrıca 
uzun süre ihtiyacı karşılamak için kömürün stoklanması gerekirse dağ-
lar gibi stoklanması gerektiğinden, çok büyük hacim ve alana ihtiyaç 
gösterir ve nakli de çok uzak mesafelerdendir. (Avustralya ve Güney Afri-
ka gibi). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyo-kütle, güneş, jeotermal, 
rüzgârın dünyada da toplam elektrik enerjisi içindeki payları çok küçük-
tür, ama Türkiye ekonomik olabileceklerden en fazla faydayı sağlamayı 
hedef haline getirmelidir. Elektrik üretiminde biyo yakıtın oranı dünya 
genelinde hala çok düşüktür. Güneş enerjisinin de elektrik enerjisi üreti-
mindeki payı çok küçüktür. Güneş enerjisinin teknolojik ve ekonomik 
problemleri çözülememiştir. Ayrıca günlük, mevsimlik değişimlere doğru-
dan bağlıdır. Sıcak su üretimi, alan ısıtma ve soğutma ve tarımda sera 
ısıtma gibi konularda çok sayıda uygulama yapılarak kullanıma devam 
edilmektedir. Elektrik iletim hatlarına uzak olan yerlerde küçük ölçekte 
de olsa üretim maliyet yönünden cazip gelmektedir. Gökdelenlerin cep-
hesinin kolektörlerle kaplanması işletme için enerji maliyetini düşürdü-
ğünden uygulama bazı ülkelerde tercih sebebi olmaktadır. 

Rüzgârın dünya genel enerji üretimi içerisindeki payı sadece %0.05’-
dir. Rüzgâr enerjisi hava koşullarına ve topografik şartlara göre değişim 
gösterse de, rüzgâr tarlalarında pervaneler görsel ve estetik problem ya-
ratsa da, haberleşmede parazit yaratsa ve kuş ölümlerine sebebiyet ver-
se de yerli kaynak olduğu için öncelik verilmelidir. 

1000 MWe kurulu gücünde bir santral için 6000 km2’lik enerji orma-
nına, 50 km2’lik bir alanı kaplayacak güneş enerjisi toplayıcılarına, 50-
150 km’lik alanı rüzgar türbinlerinin kapladığı bir alana ihtiyaç vardır. 

Kurulu gücü 1000 MWe olan bir termik santral için yakıt cinsine göre 
yıllık tüketim miktarı 

Kömürün kalitesine göre:    2.000.000 - 2.600.000 ton kömür 
                                         1.400.000 ton petrol 
                                         1.000.000 ton doğalgaz 
Nükleer Enerji: Nükleer teknoloji ileri bir teknoloji olup, ülkeye yük-

sek ve hassas teknolojinin girmesine sebep olur. Dolayısıyla yerli sanayi-
nin hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet gücünü arttırır. Ülkede iyi 
kalite ve yüksek düzeyli insan gücü yetişmesini sağlar. Nükleer teknolo-
jiyi özümseyip de kalkınmayan ülke yoktur. 1956 yılında Türkiye Atom 
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Enerji Komisyonu’nu kurup erken çalışmalara başladığında Güney Ko-
re’nin savaşta yeni çıkmıştı. Bugün iki tip reaktör teknolojisine birden 
hakim olan G. Kore, geliştirdiği yeni nesil reaktörleri ülkesinde kurduğu 
gibi dış ihalelere de girmektedir. Teknolojinin ilk sahiplerinden biri olan 
ABD’ye reaktörün en önemli komponenti olan pressure vessel (kazan) 
sattığı gibi Çin ve diğer ülkelere de büyük komponentleri satmaktadır. 
Diğer bir örnek en yakınımızdaki İsrail’dir. 

Ayrıca ülkeyi itibarlı, güçlü kılar ve ülkenin sınıf atlamasını sağlar. 
Nükleer güç santralleri konvansiyonel kömür santralleriyle ekonomik 
olarak rekabet edecek düzeydedir. Her ne kadar ülkelere ve yıllara göre, 
nükleer teknoloji satan firmalar arası rekabet şartları değişse de, genel-
likle birim enerji maliyeti yönünden kömür santralları ile rekabet edecek 
düzeyde olduğu mevcut verilerle ortaya konmuştur. Diğer ülkelerde ol-
duğu gibi Türkiye için mukayeseli fiyat bildirmek dördüncü teşebbüse 
kadar mümkün değildi. Her ne kadar nihai pazarlıklar yapılmamış olsa 
da 1998 yılında nükleer santraller için 3 konsorsiyumun TEAŞ’ın açtığı 
ihaleye verdikleri tekliflerdeki ilk fiyatlar Tablo VI’da görülmektedir. Nük-
leer santral kurulması için yapılan beşinci teşebbüsteki gelişmeler yalnız 
Türkleri değil, yabancıları bile hayrete düşürmüştür. 

Tablo VI: TEAŞ’ın Açtığı İhaleye Verilen Tekliflerdeki İlk Fiyatlar 

Teklif Alternatif Teklif 
Miktarı 

US $ 

Nükleer Güç  
(MWe) 

Birim  
Fiyatı  

(US $/kW) 

Birim  
Fiyatı 

(Cent/kWh) 

NPI Alternatif-1 2,393,000,000 1482 (bir ünite) 1615 2.56 
Alternatif-2 4,480,000,000 2964 (iki ünite) 1511 2.28 

AECL Alternatif-1 2,571,637,552 1339 (iki ünite) 1920 3.3 
Alternatif-1 2,423,622,988 1339 (iki ünite) 1810 3.3 
Alternatif-2 4,819,911,000 2678 (dört ünite) 1800 3.1 
Alternatif-2 4,568,810,000 2678 (dört ünite) 1706 3.1 

WESTING-
HOUSE 

Alternatif-1 3,278,658,000 1218 (bir ünite) 2692 3.35 
Alternatif-2 - - - - 

[TEAŞ’a verilen teklifler 15 Ekim 1997] 
229395,1    211208 

Teklif vermeye hazırlanan konsorsiyumlar, finansal krizin başlaması 
ile Türkiye’den teklif verme süresini uzatma talebinde bulunmuşlardır. 
Nedeni bilinmez, Türkiye süreyi uzatmadığı için Rus ve Türk şirketleri 
konsorsiyumu tek başına kWsaat başına 21 cents teklif vermiştir. Oysa 
7 cente bile evet diyecekleri yüce divanlıktan Danıştay kurtarmıştır. 

En önemli hususlardan biri Uranyumun enerji yoğun madde oluşu-
dur. Nükleer santral da bir fisyondan 200 MeV enerji elde edilir. Yanma-
lar dahil kimyasal reaksiyonlardan elde edilen enerjiler o kadar küçük-
tür ki mukayese etmek bile mümkün değildir. Şöyle ki Uranyum-235, 
petrol, kömür ve doğalgaz gibi kimyasal yakıtlara göre gram başına 100 
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milyon kat daha fazla enerji ihtiva eder. Doğal Uranyumda fisyona uğra-
yan Uranyum-235 yüzdesi % 0,7 gibi çok düşük olmasına rağmen 

500 gram tabii Uranyumdan 30.000 kWsaatlik elektrik üretilir. 
500 gram kömürden  1.5       kWsaatlik elektrik üretilir. 
500 gram fueloilden  2          kWsaatlik elektrik üretilir. 
Bir nükleer santrala ömrü boyunca yetecek yakıt ham maddesi olan 

Uranyum ufak bir depoda stoklanabilir. Bu nokta nükleer santrallara 
enerji üretim güvenilirliği ve devamlılığı yönünden büyük bir avantaj 
sağlar. İthal edilen uranyum Türkiye’de yakıt haline dönüştürülünce, 
yerli kaynak haline gelir. Sadece doğalgaz ile karşılaştırılırsa aynı miktar 
elektriği üretmek için yakıta ödenecek para örneğin doğalgaz için 7 mil-
yar $ ise nükleer yakıt için 700 milyon $’dır. 

Nükleer Santraller ve Çevre 

Nükleer enerji ise temiz enerji olup, fosil yakıtlı santrallerle mukayese 
edilirse ortaya çıkan gaz ve kati atıklar tablo VII.de gösterilmiştir. Kömür 
yakıtlı termik santrallerden yılda on binlerce ton azot oksitleri ve SO2 
(asit yağmurlarına ve solunum yollarında hastalıklara sebep olur), mil-
yonlarca ton CO2 (sera etkisi nedeniyle iklim değişikliklerine sebep olur) 
ve yüz binlerce ton katı atık (kül) ve toz parçacıkları çevreye yayılır. En 
önemlisi ise dünya var olduğu müddetçe azalmadan varlığını muhafaza 
edecek olan zehirli ve kanserojenik ağır elementler konsantre olarak can-
lılar ve çevre için büyük tehlike yaratmaya devam edecektir. Ayrıca katı 
atık içerisinde tonlarca Uranyum da çevreye atılacaktır. 

Tablo VII: Nükleer güç santralleri ve kömürlü santrallerin  
atıklar yönünden karşılaştırılması ton/yıl 

Kullandığı yakıt ve 
ürettiği atık 

Termik Santral Nükleer Güç Santralı 

Yakıt 2.000.000-2.600.000 27-35 
Oksijen 6.200.000 - 
NoY 22.000-28.000 - 
CO2 6.600.000 - 
SO2 44.000-57.000 - 
Diğer Gazlar 2.000 İhmal edilebilir 
Katı atık 320.000-415.000 - 
Yüksek Seviyeli 
radyoaktif atıklar 

- 10-27 

Orta seviyeli  
radyoaktif atıklar 

- 310-400 

Düşük seviyeli  
radyoaktif atıklar 

- 460-600 

Ağır metaller  
(Kurşun, civa, arsenik..) 

400 - 

[Radyoactive Waste Management, IAEA, lnformatıon Series, 1993]. 
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Nükleer reaktörün kalbinde fisyon diye adlandırdığımız nükleer reak-
siyonlar meydana geldiğinden burada göz önüne alınacak konu radyoak-
tif fisyon ürünleri ile radyasyondur. Radyoaktif fisyon ürünleri, zirkaloy 
(zirkonyum alaşımı) boru (tüp) içindeki sinterlenmiş lokum (pelet) haline 
getirilmiş yakıt içindedir. Yakıt peletlerini muhafaza eden tüplerin bir 
araya getirilerek oluşturulduğu yakıt demetleri (resim:1) reaktörde kulla-
nıldıktan sonra çok radyoaktif ve sıcak olduğundan, santral yanında 
yanmış yakıtlar için inşa edilmiş havuzlarda uzun süre (10-20 yıl) gayet 
emniyetli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bu sürede radyoaktivitesi-
nin % 99’u ölmektedir. Daha sonra iki yoldan biri seçilecektir. 

a) Ekonomik değer olarak düşünülmezse iş daha kolaydır. Reaktör kal-
binde yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı olan yakıt demetleri havuzda 
bekletildikten sonra içi çelikle kaplanmış betonarme silindirler içinde yerin 
600-700 metre altında geçici depolama korunaklarında muhafaza edilir. 
Bu korunaklar genellikle jeolojik deformasyon dediğimiz tuz yatakları olup 
betonarme ile korunak haline getirilir ve daimi denetim, gözetim ve güven-
lik tedbirleri altındadır. Eğer ilerde değerlendirilmek istenirlerse depolama 
korunağından çıkarılıp “Yeniden Arıtma Tesisine” gönderilebilirler. 

Resim: I 

 

Siemens’in ürettiği hafif sulu basınçlı reaktör yakıt demeti 

b) İçindeki yanmamış Uranyum, sanayide ve tıpta da kullanılacak 
radyoizotoplar ile Plütonyumun ayrılması istenirse “Yeniden Arıtma Tesi-
si”ne gönderilirler. Bu tesiste ilk önce borular ve peletler parçalanarak 
asitte çözünürler. Plütonyum, yanmamış Uranyum ve istenilen radyoizo-
topların ayrışması için çeşitli asit, kimyasal bileşikler ve su kullanılaca-
ğından hacim çok büyütülmüş olacaktır. Ayırma işleminden sonra dü-
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şük, orta ve yüksek aktiviteli atık elde edilecektir. Nükleer atıkların çev-
reye ve insanlara herhangi bir zarar vermeyecek şekilde nihai olarak 
saklanması ve depolanması için gerekli teknoloji bulunmaktadır. Daha 
önce nükleere sıcak bakmayan çevre için büyük mücadeleler veren dün-
yaca tanınmış kişiler bugün teker teker nükleeri destekler hale gelmiş-
lerdir. Bunlardan biri de çevrecilerin ileri gelenlerinden “Greepeace”in 
kurucularından Patrick Moore’dur. “Küresel ihtiyaca cevap verecek ve fo-
sil yakıtların yerini alacak sera gazı salınımı yapmayan yegâne güç nük-
leer enerjidir.” demiştir. Dolayısıyla nükleer enerji çevre dostu enerjidir. 

Nükleer santralları diğer santrallardan ayıran en önemli büyük özel-
lik, nükleer santrallarda radyoaktif madde bulunmasıdır. Bu nedenle 
akla ilk gelen husus radyasyon riskidir. Oysa insanlar hayatları boyunca 
oturdukları evlerden, kullandıkları işyerlerinden, bulundukları zeminde, 
soludukları havadan, yedikleri gıdadan, kozmik ışınlardan sürekli olarak 
doğal radyasyona maruz kalmaktadır. Ayrıca tıbbi ışınlamalar ve diğer 
yapay radyasyon kaynakları nedeniyle de ilave doz almaktadır. Bu ko-
nuyla ilgili uluslararası ilmi kuruluşların yıllar süren ciddi araştırmaları 
göstermiştir ki nükleer santrallardan halkın maruz kaldığı radyasyon 
dozu ortalama dozun ancak binde biridir (Grafik 1). Diğer bir deyişle her 
ne kadar radyasyon düzeyi yerleşim yer ve cinslerine göre farklılık gös-
termekte ise de toplumlar oturduğu evlerde 460 katı fazla radyasyon do-
zuna maruz kalmaktadır. Reaktör binasının duvarının dibine oturan biri 
140 katı fazla yerden kaynaklanan radyasyon dozuna maruz kalacaktır. 
Buna ilaveten 100 katı uzaydan gelen (kozmik ışınlardan kaynaklanan) 
radyasyon dozuna maruz kalacaktır. 

Grafik 1. Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarının radyasyon dozu  
içindeki dağılımı 

 
United Nation, International Commission on Radiological Protection and Ionizing 

Radiation Exposure of the population NCRP Report No: 93. 
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Nükleer santrallerin % 95’i gelişmiş ülkelerdedir. 2013 yılı Eylül ayı 
itibari ile dünyada toplam 434 nükleer güç santralı işletmede olup, ülke-
lere göre sayısı Tablo VIII’de verilmiştir. Yakıt değişimi ve bakım için kısa 
süreli durdurulan reaktörler bu toplama dahil değildir. 

Tablo VIII: Dünyada İşletmede Olan Güç Reaktörleri 

İşletmede Olan Reaktör Sayısı 
Ülke Reaktör Sayısı Toplam MW(e) 

ABD 100 100683 
FRANSA 58 63130 
JAPONYA 50 46823 
RUSYA FEDERASYONU 33 22693 
GÜNEY KORE 23 17705 
İNGİLTERE 16 10137 
HİNDİSTAN 20 4189 
KANADA 19 12569 
ALMANYA 9 20480 
UKRAYNA 15 13107 
ÇİN 18 8438 
İSVEÇ 10 9041 
İSPANYA 8 7516 
BELÇİKA 7 5902 
ÇEK CUMHURİYETİ 6 3678 
İSVİÇRE 5 3238 
FİNLANDİYA 4 2696 
MACARİSTAN 4 1889 
SLOVAKYA 4 1762 
BULGARİSTAN 2 1906 
BRAZİLYA 2 1884 
ARJANTİN 2 935 
GÜNEY AFRİKA 2 1800 
MEKSİKA 2 1300 
ROMANYA 2 1300 
PAKİSTAN 3 425 
HOLLANDA 1 487 
SLOVENYA 1 666 
ERMENİSTAN 1 375 
İRAN 1 1000 
TOTAL 434 370543 

Tayvan’da işletilen 4980 MW(e) gücündeki 6 reaktörde toplama dahildir. 
IAEA, PRIS, www.iaea.org, 13/09/2013 
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Tablo IX’da görüleceği gibi 69 adet reaktör de inşa halindedir. Dikkat 
edilirse Çernobil kazasının olduğu Ukrayna’da iki nükleer santral inşa 
edilmektedir. Her türlü enerji kaynağı bol olan ve Avrupa ile Türkiye’ye 
doğalgaz satan Rusya Federasyonu ise 10 tane inşa etmektedir. 

Tablo IX: İnşa Halindeki Reaktörler 

Ülke No. Of Units Total MW (e) 
ARJANTİN 
BREZİLYA 

1 
1 

692 
1245 

ÇİN 28 27784 
FİNLANDİYA 1 1600 
FRANSA 1 1600 
JAPONYA 
HİNDİSTAN 

2 
7 

2650 
4824 

GÜNEY KORE 5 6320 
PAKİSTAN 2 630 
RUSYA FEDERASYONU 10 8382 
SLOVAKYA 2 880 
UKRAYNA 2 1900 
ABD 
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

3 
2 

3399 
2690 

TOPLAM 69 67196 

Tayvan’da inşa edilen 2 reaktörde toplama katılmalıdır. 

Ülke  MW (e) 
TAYVAN 2 2600 

IAEA, PRIS, www.iaea.org, 13/09/2013. 

Nükleer enerjinin dünya toplam elektrik enerjisi içindeki payı ise 2009 
yılında %16’dır. Bazı ülkelerde elektrik enerjisi içindeki nükleer enerjinin 
payı aşağıda verilmiştir. Örneğin: Fransa’da %74.8, Litvanya’da %72.89, 
Slovakya’da 53.8, Belçika’da %51.0, Ukrayna’da %46.2, İsveç’te %38.1, 
Slovenya’da %36, İsviçre’de %35.9, Çek Cumhuriyeti’nde %35.2, Finlandi-
ya’da %32.6, Bulgaristan’da %31.6, Güney Kore’de %30.4, Japonya’da 
%24.93, ABD’de %19.0, İspanya’da %20.5, Rusya’da %17.8, Almanya’da 
%16.1’dır. 

Sonuç 

Gittikçe büyüyen enerji ithalatı göz önüne alındığında yerli kaynak 
payının artırılması hedeflenerek enerji arz güvenliği ve güvenirliliğinin te-
mini için yapılması gerekenler: 

• İthal enerji bağımlılığının azaltılması için mevcut kaynakların geliştiril-
mesi ve Türkiye sathında yeni rezerv aramalarına aralıksız devam edilmesi, 
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• Yerli kaynaklardan hidrolik ve kömürden elektrik üretiminin azami 
derecede yükseltilmesine öncelik verilmesi, 

• Rüzgar enerjisi potansiyelinin daha da yükseltilmesi için özellikle 
Ege, Trakya, Karadeniz ve diğer bölgelerde bakım için yol ve nakil hattı 
çekilmesinde zorlukla karşılaşılmayacak rakımlarda acilen ölçümlere 
başlanması, 

• Mevcut Jeotermal kaynaklardan tam faydalanma ve kaynakların ve-
riminin artırılması, 

• Biyoyakıt (Biyodizel, biyoetanol, biyogaz ve biyokütle) için hayvansal 
ve bitkisel (tarım, orman, hayvan, organik şehir) ile endüstriyel atıklar 
değerlendirilmesi, kolza (kanola), ayçiçek, soya gibi yağlı tohumlu bitki-
ler ile enerji ormanlarının yetiştirilmesine önem verilmesi, 

• Solar enerjiden daha fazla faydalanmak için araştırma ve geliştirme-
ye önem verilmesi ve gökdelenlerde hâlihazır kullanılan cam cephe yeri-
ne gelişmiş ülkelerdeki gibi fotovoltaik camla kaplamanın teşvik edilme-
si, 

• Her şeyden önce enerji kaynaklarında ve enerji kullanımında verim-
liliğin artırılması, tasarruf tedbirlerinin uygulanması, 

• İthalde kaynak çeşitlendirilmesine ve her bir kaynak için ülke çeşit-
lendirilmesine gidilmesi, 

• Enerji talebini karşılarken çevre ve toplum sağlığına özen gösteril-
mesi, 

• Her kaynaktan enerji üretiminde teknolojiye hâkim olunması ve tek-
noloji geliştirmenin teşvik edilmesi, 

• Daha fazla gecikmeden nükleer santral ihalesine çıkılması ve reak-
törün ömrü boyunca nükleer santral nükleer santral yakıt garantisi ile 
teknoloji transferine müsaade eden ülkenin tercih edilmesi. 

Yetkilerin önemle öncelik verecekleri hususlar olmalıdır. 
Türkiye’nin göz önüne alması gereken diğer önemli bir nokta da yük-

selen ekonomilerden Çin ve Hindistan, başta enerji olmak üzere her tür-
lü madde ve malzemeye büyük ihtiyaç duymaktadır. 

Refah seviyeleri sadece Türkiye’nin kine eşdeğer hale geldiğinde (yani 
kişi başına düşen dolar, kWh enerji, kilogram bakır, çelik, alüminyum… 
v.b. gibi diğer ürünler aynen Türkiye’nin değerlerine erişirse) petrolün, 
bakırın, çeliğin ve alüminyumun fiyatları tahminlerin üzerinde, çok kat-
lanacaktır. 

Enerji arzında ithalatın payını azaltabilmek ve enerji darboğazına gir-
memek için Türkiye’nin 2030 yılına kadar en az 20 nükleer santral kur-
ması öngörülmüş ve tasarımdan işletme safhasına kadar Türk mühen-
dislerin ihaleyi üslenen firma mühendisleri ile beraber çalışması, ilk 
nükleer santral inşasında bile maksimum yerli malzeme kullanılması 
Türkiye’nin politikası olmalıdır. 
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14. - 15. YÜZYILDA BATI’NIN TÜRK KORKUSU 

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK 

Öz 

Doğu ve Batı dünyası arasındaki uyuşmazlıklar 11. yüzyılın sonların-

da başlayan Haçlı seferlerine kadar geriye gitmektedir. Bu iki dünya ara-

sındaki uyuşmazlıkların günümüzde de devam ettiği bilinen bir husustur. 

Bu yazıda, 14-15. yüzyıllarda Batılıların korktukları Osmanlı’yı Anadolu, 

Rumeli ve Balkanlardan atmak için nasıl bir ittifak içerisine girdikleri üze-

rinde durulacaktır. Batılılar korkup çekindikleri rakiplerini hanedan adıy-

la yani Osmanlı/Osmanlılar olarak değil ekseriyetle Türk bazen de Müs-

lüman ve İslam olarak zikretmektedirler. Batı Hıristiyan âlemi için Türk ve 

İslam korkusu geçici bir korku olmayıp âdeta Batı’nın Doğu dünyasındaki 

dinî, siyasi ve ekonomik çıkarlarının varlık sebebi olarak görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Türk Kokusu, Batı, Hıristiyan, Müslüman, Haçlı 

Seferleri, Kudüs, Suriye, Osmanlı Anadolu’su ve Balkanları. 

Abstract 

Fear of the Turks of West in 14th and 15th Century 
The intransigencies between East and West dated back to Crusades 

in 11th century. The intransigencies between this two world is still conti-

nue as known. In this study, the alliance of West to pull back the Otto-

mans from Balkans, Rumelia and Anatolia in 14th and 15th century will 

be shown forth. In West Ottomans -the frightening dynasty- used to 

known as Turks or Muslims/Islam. For Western Christian world, the fear 

of Turk and Islam was not only a temporal fear, but also raison d’etre of 

the religious, political and economic interests of West on Eastern World. 

Key words: Fear of Turks, West, Christian, Muslim, Crusades, Jeru-

salem, Syria, Ottoman Anatolia and Balkans. 

Doğu ve Batı (Şark ve Garp) dünyası arasındaki uyuşmazlıklar tarihin 
çok gerilerine gider. 11. yüzyılın sonlarında başlayan Haçlı seferleri baş-
                                                           
 Emekli Öğretim Üyesi. 
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langıç alındığında bu iki dünya arasındaki uyuşmazlıkların, yeniden şe-
killenerek günümüzde de devam etmesi sadece bölge ülkelerinin değil, 
bütün dünyanın tanık olduğu bir durumdur. Bilindiği gibi Haçlı seferle-
rinin en önemli nedenlerinden biri papaların kutsal saydıkları Kudüs’ü 
Müslümanların elinden kurtarmak, sonra da Müslümanları Anadolu ve 
Avrupa’dan atmaktı. Zira İslamiyet’in büyük bir hızla yayılması Hıristi-
yan Avrupa’yı endişelendiriyordu. Müslümanların Suriye, Filistin ve 
Anadolu’ya hâkim olmaları, Hıristiyan âleminin önemli dinî merkezlerin-
den biri olan İznik’in Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedilip 
(1077) payitaht yapılması (1080) Doğu Roma’yı, yani Bizans’ı ve dolayı-
sıyla Avrupa’yı büyük bir heyecana sevk etti. Batılılar, 1095-1291 yılları 
arasında düzenledikleri sekiz Haçlı seferi sonunda esas amaçlarına ula-
şamadılar; fakat onların zihinlerinde başta Kudüs, Filistin ve Suriye’yi 
hatta Anadolu’yu ele geçirmek hep var olageldi. Şüphesiz, daha sonra 
Osmanlı’nın hâkim olduğu coğrafyaya sıra gelecekti. Nitekim Batılılar 
Haçlı zihniyetlerini 15. yüzyılda Osmanlı’ya karşı uygulamaya koydular 
ve bunu, daha sonraki yüzyıllarda da sürdürdüler. 19. yüzyıla gelindi-
ğinde bu düşüncelerini Osmanlı’yı yıkım projesi olarak gördükleri Şark 
Meselesi ile birleştirdiler. Son yıllarda telaffuz edilen dinler arası diyalog, 
hoşgörü ve medeniyetler ittifakı gibi iyi niyetli düşünceler ve bu düşün-
celerin tartışıldığı toplantılarda alınan kararlar temenniden öteye geçme-
miş ve dolayısıyla Doğu-Batı veyahut Hilal-Haç diyaloğuna ve hoşgörü-
süne arzu edilen katkıyı yapmamıştır. Dinî temelli Haçlı zihniyetine daha 
sonra siyasî ve ekonomik çıkarlar da eklenmiştir. Dolayısıyla bu çıkarlar 
var olduğu sürece bu iki dünya arasındaki ihtilaflar da devam edecek 
demektir. 

Biz bu yazımızda, 14-15. yüzyıllarda Batılıların korktukları Osmanlı’-
yı Anadolu, Rumeli ve Balkanlardan atmak için, kendi aralarında ihtilaf-
lar ve düşmanlıklar olduğu zamanlarda bile, amaç ve hedef aynı olunca 
nasıl bir ittifak içerisine girdikleri üzerinde duracağız. Önce Osmanlı 
Beyliği’nin kuruluş yıllarında komşu Bizans tekfurlarının Osmanlı’ya 
karşı ittifaklarını ele alacağız; daha sonra da aynı politikanın Balkan 
krallıkları ve onları destekleyen papa hatta bazı Avrupa ülkelerinin Os-
manlı’yı Balkanlardan atmak için oluşturdukları siyasî ve askerî koalis-
yonları, 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarına dayanarak ortaya koymaya ça-
lışacağız. 

Hemen belirtelim ki, kaynaklardan alınan kısa metin pasajlarında da 
görüleceği üzere, Batılılar korkup çekindikleri rakiplerini hanedan adıyla 
yani Osmanlı/Osmanlılar olarak değil, ekseriyetle Türk bazen de Müslü-
man ve İslam olarak zikretmektedirler. Dolayısıyla Batılıların nazarında 
Türk, Müslüman ve İslam sözcüklerinin, en azından 14-15. yüzyılda öz-
deş olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu kısa girişten sonra esas konu-
muza geçebiliriz. 
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Bilindiği gibi Osmanlı Beyliği 13. yüzyılın sonlarında kuzeybatı Ana-
dolu’da (Eskişehir-Söğüt-Bilecik havalisi) kuruldu. Kurucu unsuru Türk 
(Oğuz, Türkman/Türkmen, Türk) olan bu beylik kısa zaman içerisinde 
beylik statüsünden devlete ve nihayet bir buçuk asrın sonunda impara-
torluğa dönüştü. 

Türk korkusunun1, Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu ilk yıllarda başla-
dığını 15. yüzyıl kaynaklarından öğreniyoruz. Şöyle ki, Osman Gazi (ö. 
1324), 687/1288 yılında silah arkadaşı gazilerle birlikte İnegöl yakının-
daki Kulaca kalesine bir gece baskını düzenler (684/1285) ve kaleyi ate-
şe verir. Sabah olunca kâfirler Karacahisar tekfuruna adam gönderip 
Kulaca’ya olanları şu şekilde anlatırlar: 

“Bu Türkler ki gelip bunda ‘tavattun etdiler’ [yurt tuttular]. Etrafa el 

uzatmağa başladılar. Eğer hiç tınmazsanız, bu ilde ne sizi kor ve ne 

bizi. İmdi lâbüddür [gereklidir/zaruridir]; bunları bu iklimden sürüp 

çıkaravuz. Son peşîmânlık fâyide etmez. Şimdiden bunlara bir çâre 

gerek. Bes Karacahisar tekvuru, kardaşı Kalanoz’a leşker koşup İy-

negöl’e mu‘âvin gönderdi. Osman Gazi dahi bu kaziyyeyi duyup, gu-

zâtı cem‘ edip İkizce’ye gelip Tomalic Beli’n aşduk yerde küffârile bu-

luşup, ceng-i azîm olup Osman’ın kardaşı Saruyatı anda şehid oldu. 

Ol yerde bir çam ağacı vardır, kandilli çam derler. Zîrâ, gâh gâh anda 

bir şu‘le görünür. Ol Kalanoz kâfir dahi anda düşüp, Osman buyur-

du, karnını yarıp dahi it gibi eşip gömdüler. Ol ecilden şimdi ol yere 

İt-eşini derler… Derler ki, bu fetih hicretin altı yüz seksen yedisinde 

[1288] vâkı‘ oldu.”2 

Bu metinde de görüldüğü üzere Türk korkusu her ne kadar Bizans 
tekfurlarını müşterek düşman olarak gördükleri Osmanlılara karşı iş 
birliğine sevk etmiş ise de, onlar, Osman’ın önderliğindeki gazi kuvvetler 
karşısında perişan olmaktan kurtulamamışlardır. 

Osman Gazi’nin baştan itibaren komşu Rum tekfurlarıyla iyi ilişkiler 
kurmaktan yana bir politika takip ettiğini biliyoruz. Nitekim Bilecik tek-
furuyla ilişkileri son derece samimi idi. O kadar ki, yaylaya giderken eş-
yalarını Bilecik tekfuruna emanet eder, yayladan dönüşte teşekkür ola-
rak tekfura yağ, peynir, halı gibi hediyeler gönderirdi. Ancak bu iyi ilişki-
ler diğer tekfurların, özellikle Yarhisar tekfurunun Bilecik tekfurunu Os-
man Gazi’ye karşı kışkırtmasıyla bozuldu. 

Osman Gazi güç ve kuvvet kazanınca gaza akınları İznik’e ve Bursa’ya 
doğru uzanmaya başladı. Bursa tekfuru Osman’ın emrindeki gazi birlik-
                                                           
1 Türk ve İslam korkusu için bk. Özlem Kumrular, Türk Korkusu, Avrupa’da Türk Düşmanlı-
ğının Kökeni, İstanbul 2008; aynı yazar, İslam Korkusu, İstanbul 2012. Bu iki çalışmada da 
Batı kaynaklarına göre 16. yüzyıl inceleme konusu yapılmıştır. 
2 Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ (1288-1485), haz. N. Öztürk, s. 41-42, İstanbul 2008; 
krş. Âşıkpaşazâde Tarihi (1285-1502), haz. N. Öztürk, s. 13-14, İstanbul 2013. 
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leri Bursa istikametine doğru yürüdüğü haberini alınca korkusundan 
Adranos, Batnos, Kestel ve Kite tekfurlarıyla ittifak yaparak, “Türk’ün 
üzerine varalum; tâ anı ol aradan götürelüm. Hiç ad u sanın komayalum 
ki anun şerrinden emin olavuz.” dediler.3 

702 (1302/1303)’de meydana gelen bu Dinboz gazasında söz konusu 
müttefik tekfurlar yenilgiye uğrayarak her biri yakayı ele vermekten kur-
tulamadılar. İlk kez büyük bir ittifak gücüne karşı kazanılan bu zafer 
Osman Gazi’nin bölgede karizmatik lider oluşunda önemli bir etken ol-
du. 

Orhan Gazi zamanında (1324-1362) ünlü gazilerden Abdurrahman 
Gazi’nin soyundan gelen Karaca Rahman Bizans’ın payitahtı İstanbul’a 
korku salan bir bahadırdır. Rum anneler “İstanbul’da oğlancuklar ağla-
salar korkudup derlerdi kim: Ağlama! Karaca Rahman geliyor.”4 diyorlar-
mış. Görüldüğü gibi Rum kadınları ağlayan bebelerini susturmak için 
âdeta çocuklarına Türk korkusu ve düşmanlığı aşılamışlardır. Bu misal, 
yönetici zümrenin karşı karşıya kaldığı Türk korkusunun halka yansı-
ması olarak da yorumlanabilir. 

Orhan Gazi döneminde İzmit kalesinin hatun tekfurunun Türk’ün as-
kerî gücü ve savaş kabiliyetini ortaya koyan şu sözleri de ilginçtir: 

“Orhan Gazi geldi, İznikimid’ün [İzmit] üzerine kondu. Hisarun sâhibi 

hatun eydür: “Ben bu Türk’ile ceng etmezin” der. Anuniçün kim eğer 

bunlar bizden öldürürse, ölen gitdi zâyi‘ oldu. Yerinde kalanda fayda 

ne? Ve ger biz bunlardan öldürürsevüz bunlarunile kan düşmeni olu-

ruz, tâ kıyâmete değin ceng etmek gerekdür” dedi. Bu hatunun bir 

yarar âdemisi varıdı. Anı göndürdi kim: “Ahd edelüm, bize ziyânunuz 

dokunmaya, hisarı size verelüm” dedi. Orhan Gazi dahi bu sözü ka-

bul eyledi. Ol avrat her nesi varısa ala, dahi hisarı teslim ede. Hatun 

girü haber göndürdi kim: “Ben gece çıkarın. Ve illâ beni Türklerden 

bekletsün” dedi. Ve hem anun gibi etdiler. Ve her kâfirün kim ihtiyârı 

var gitmeğe ya durmağa, ihtiyâr kendü elinde olsun. İskeleye gemiler 

getürdiler. Esbâbların muradlarınca doldurdular. Orhan Gazi eydür: 

“Sakınun. Bu kâfirlerün bir çöpü gitmesün kim biz ahdümüzde hâyin 

olmazuz” dedi. Ne kim ahd olundu, ahdi yerine getürdiler. Andan 

sonra Orhan Gazi dahi hisara girdi. Ve ol gaziler kim Aydos’da olur-

lardı. Cemî‘isi İznikimid’e geldiler. Sâkin oldular.”5 

Osman ve oğlu Orhan zamanında Osmanlılarla Bizans valileri arasın-
da cereyan eden savaşlarda tekfurların uğradıkları yenilgi yüzünden içle-
rine işleyen Türk korkusunun Rum ahali için tamamıyla geçerli olduğu 
                                                           
3 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 32-34; krş. Neşrî Tarihi, s. 54-55; Oruç Beğ Tarihi (1288-1502), 
haz. N. Öztürk, s. 13-14, İstanbul 2008. 
4 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 49; Neşrî Tarihi, s. 68. 
5 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 54. 
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söylenemez. Zira fethedilen yerlerin halkı Osmanlıların âdil ve hoşgörülü 
yönetiminden memnundular. O kadar ki, kaynakların rivayetine göre 
kendi arzularıyla çok sayıda Rum köylüsü topluca Müslüman olmuştur. 

Murad Hüdâvendigâr zamanında (1362-1389) Niş fethedilince Sırp 
kralı bunun üzerine şunları söyler: 

“Andan muhkem hisarım yoğidi. Anı feth edicek kalanına ne i‘tibar 

deyip, ‘havf edip’ [korkup] Türk’ile biz çıkışmazuz deyip elçi gönderip 

yılda bin cebeli ve elli bin vukıyye gümüş verecek olup hünkâra ta-

zarru‘ edip hünkâr dahi andan kalkıp Çatalca üzerine düşmüşidi. El-

çi gelip Sultan Murad sulha kayil oldu. Andan Şâhin’e haber gönde-

rip gelip hünkâra kavuşdu.”6 

I. Kosova Savaşı (1389) öncesinde Sırp kralı Murad Hüdâvendigâr’a 
elçi göndererek savaşa hazır olduğunu, oğullarını (Yıldırım Bayezid, Ya-
kup Çelebi) alıp Kosova’ya gelmesini, kendisinin de oğlu ile geleceğini bil-
dirir.7 Sırp kralından savaşa davet haberini alan Murad Gazi topladığı el-
li altmış bin kadar askerle Sırbistan seferine çıkar.8 Murad’ın Filibe’ye 
ulaştığı haberini alan Sırp kralının içine korku ateşi düşer ve şunları 
söyler: 

“Kaplanı belinledip arslanı uyarıp uyur yılanın kuyruğun basıp, kurda 
taş atıp, belâyı başıma satın aldım. Ammâ son peşîmanlık assı [fayda] et-
diği yok. Netmek gerek? Şimden giri ölünce, çalışmakdan gayrı çâre kal-
madı.” der. Hemen kendi emrindeki askerleri topladığı gibi bütün kralla-
ra ve banlara [beylere] şu haberi gönderir: 

“Türk üzerime asâkir-i azîmile huruc etdi. Fürû-mânde vü der-mânde 

kaldım. Eğer bana mu‘âvenet etmezseniz Türk ne beni kor, ne sizi.” 

Güyeğisi Vılk ve Yundoğlu Dimidri ve Bosna tekfuru Saruca Gomi, 

cümle cem‘ oldular. El-hâsıl, Laz tamâmet kefereye adam gönderip 

mu‘âvenet taleb edip Eflak’dan ve Ungurus’dan ve Çeh’den ve Serf’-

den ve Arnavud’dan ve Ulgar ve Fireng’den mu‘âvin gelip bir vechile 

küffâr cem‘ oldu ki, ol vechile ictimâ‘ ol zamandan beri olmadı. Derler 

ki, beş yüz bin mikdârı er kâfirlerden cem‘ oldu.”9 

Görüldüğü gibi Sırp kralı korkusundan yedi ülkeden tam donanımlı, 
Türk ordusunun neredeyse on misli kadar asker toplamıştır. Bu sayının 
abartılı olduğu varsayılsa bile Osmanlı ordusunun en az birkaç misli ol-
duğu tahmin edilebilir. 

Sultan II. Murad’ın (1421-1451) bizzat komuta ettiği Osmanlı ordusu 
İzladi-derbendi’nde yenilgiye uğrar (1443). Bu durum, başta padişah ol-
                                                           
6 Neşrî Tarihi, s. 98. 
7 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 85. 
8 Oruç Beğ Tarihi, s. 29. 
9 Neşrî Tarihi, s. 119. 
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mak üzere saltanat ve devlet erkânında morallerin bozulmasına neden 
olur. Böyle bir zamanda Murad Gazi, saltanatı geleceğin İstanbul fatihi 
Şehzade Mehmed’e devreder. Bu taht değişikliğini öğrenen Karamanoğlu, 
Balkan krallıklarına şu haberi gönderir: 

“Karamanoğlu tez Unguruz’a [Macar kralına] elçi göndürdi kim: “Ne 

durursun? Üşde Osmanoğlu delü oldu. Tahtını bir oğluna verdi. Ken-

dü çalıcı avratlarile bağlar bucağında yiyip içüp yürür. Vilâyetden 

elin çekdi. İmdi fursat sizündür ve bizümdür.” Ve bu tarafda Vılkoğ-

lu’na [Sırp despotu ve Stefan’ın yeğeni George Brankoviç] dahi eyle 

haber göndürdi. Ne benzer ana kim herzeler söyledi. Yanko’yu, kıralı 

azdurdı. Eyitdi kim: “Ne durursız? Türk’e bundan yeğ fursat elünüze 

girmez” dedi. Bu kıral dedüğümüz ol kıralun oğludur kim Güğercin-

lik’e gelmişidi. Yanko bunlarun önüne düşdü. Biligrad’dan geçdiler. 

Doğru Varna’ya yürüdüler. Sultan Murad Han Gazi’ye dahi memle-

ket halkı eyitdiler: “Niçün durursın? Kâfir hücum edüp yürüdü, vilâ-

yeti bozdu, dediler.”10 

Bu metinde de görüldüğü gibi korku ortak olunca Karamanoğulları 
Hıristiyan Balkan krallıkları ile kendi soydaşları Osmanlı’ya karşı iş bir-
liği teklifinde bulunabilmiştir. 

Bilindiği üzere II. Kosova Savaşı (1448) Haçlı zihniyetini temsil eden 
15. yüzyılın en önemli savaşlarından biridir. Macar komutanlarından 
Hunyadi Yanoş’un (ö. 1456) önderliğindeki bu savaşa Ungurus [Macar] 
ve Çeyh [Çek] ve Alaman ve Sas ve Leyh [Leh] ve Latin ve Bosna11 gibi 
çok sayıda ülkenin askeri katılmıştır. Bu müttefik ordusunda askerî ba-
şarılarıyla ünlü pek çok ban (bey) hazır bulunmuştur: 

“Biri Lih Ban ve biri Çih Ban ve biri Lök Ban oğlu ve biri dahi Sükölet 
Ban. Bunlar Unguruz vilâyetlerinün ulu pâdişâhlarıdur. Ve her birisi kırala 
mânend banlardur. Ve illâ menba‘-ı fesad Yanko Hunyad’dur. Önlerine 
düşüp gelen oldur.”12 

Sultan Mehmed İstanbul’un fethi hazırlıkları kapsamında Akçaylı 
Mehmed’e şu emri verir: 

“Tez İstanbul’un var, kapusın yapdur” deyü buyurdu. Mehmed Beğ 

geldi, şehrün kapusından adam karvadı. Köylerinün davarlarını sür-

dü. Teküre [tekfura] haber oldu kim: “Türk bizüm gönlümüzü yırtdı. 

Evümüzi başumuza yıkdı” dediler. Tekür eydür: “Bunlarun konşulu-

ğu bizümile, doğanile karga konşuluğuna benzer oldu” der. Tekür ey-

dür: “Eğer bu Türk’den bize kurtulmağa çâre olursa dostumuz Halil 

Paşa’ya gine yalvarmak gerek” dediler. “İmdi Halil Paşa’ya balıcak-
                                                           
10 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 175-176. 
11 Oruç Beğ Tarihi, s. 72. 
12 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 179. 
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lar göndürmek gerek” dediler. Balığın karnın filoriyilen doldurdular. 

Halil Paşa’ya göndürdiler.”13 

Sultan Mehmed devrinde Bosna ve Yayça’nın fethi anlatımından il-
ginç bir diyalog: 

“Semendire kim feth olundu, Bosna kıralına pâdişâh adam göndürdi 

kim: “Ya harac ver veyahud üzerüne varurın” dedi. Ve bu adam kıra-

la vardı. Pâdişâhun hükmünü Bosna kıralına gösterdi. Kıral bu hü-

kümnâmeyi okutdu. Mazmûnunu bildi. Yanındagı kâfirlere buyurdu 

kim: “Bu Türk’ü tutun, öldürün” dedi. Elçiyi tutdular. Yanında bir ve-

ziri varıdı. Eyitdi: “Hey kıral! Neylersin? Bosna vilâyetini harab et-

dürdün” dedi. “Ve kendüni de helâk etdün” dedi. “Hele bu Türk’ü hod 

tutdun. Bu hatanun altından çıkabilürsen be-gâyet erlikdür” dedi.14 

“Semendire ki feth olundu, Bosna kıralına pâdişâh adam gönderip 

eyitdi ki: “Ya harac ver ve yahud hazır ol sır vakit ki varırım” dedi. 

Zîrâ Mihaloğlu Ali Beğ’ile nice def‘a ceng edip hayli fesad etmişidi. Ve 

dahi haracını te’hir dip göndermedi. Çünki hünkâr elçi gönderdi. Elçi 

kırala varıp pâdişâhın hükmünü kırala gösterdi. Kıral nâmeyi oku-

yup mazmûnuna vâkıf olup eyitdi: “Tez bu Türk’ü tutup öldürün.” Bir 

âkıl veziri varidi. Eyitdi: “Hay kıral! Neylersin? Kendi elinle kendini 

helâk edip, evini yıkdın. Bu Türk’ü şimdi öldüricek sonra Türk’ün be-

ğiyile haklaşıbilir misin? Derler ki, bu şimdiki Türk’ün beği gâyet 

azîm pâdişâhdır. Dünyâ halkı anunile çıkışmağa kadir değildir.” Kı-

ral, vezirinden bu haberi işidicek öldürmeğe ikdâm edemedi. Bir nice 

gün elçiyi habs edip âhir koyuverdi.”15 

Fatih Sultan Mehmed döneminde Bosna kralından gelen elçi ile Vezi-
riazam Mahmud Paşa arasında geçen şu konuşma da ilginçtir: 

“Mahmud Paşa bu kıraldan gelen kâfire eyitdi: “Sen kıralun yanında 

ne işdesin?” dedi. Bu kâfir eydür: “Ben onun atasından kalmış nöke-

riyin” der. “Ve evinde dahi mahremiyin” der. Mahmud Paşa eydür: 

“İmdi sen bu kıralun mahremisin. Senün sanun hayr olsa gerekdür” 

dedi. Bu kâfire Mahmud Paşa eydür: “Hiç bildünüz mi kim bu üzerü-

nüze gelen pâdişâh kimdür?” Bu kâfir eydür: “Bu gelen Türk büyük-

lerindendür” der. Mahmud Paşa eydür: “Hey onat anlamadun. Bu 

gelen pâdişâh İstanbul’u ve Tarabuzon’u ve Midilli’yi ve Laz ilini ve 

Mora’yı ve bunca pâdişâhlarun vilâyetlerini alup kendü kullarına ve-

ren pâdişâhdur” dedi. “İmdi aklunuz başunuza devşürün. Siz benüm 

nasihatumı kabul edün kim dünyâda rahat olasız” dedi. Bu kâfir ey-

dür: “Ya sen ne dersin kim ben dahi anı edeyüm.” dedi.16 
                                                           
13 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 190-191; krş. Neşrî Tarihi, s. 309. 
14 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 231-232. 
15 Neşrî Tarihi, s. 336. 
16 Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 233; krş. Neşrî Tarihi, s. 337. 

215



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

Bosna elçisinin Sultan Mehmed’i Türk büyüklerinden biri olarak bil-
mesi önemli olmakla birlikte o, bu padişahın güç ve kudretinin tam far-
kında değildir. İstanbul’un fethi ile ünü her tarafa yayılan Fatih Sultan 
Mehmed hakkında bilgi sahibi olmaması şaşılacak bir durumdur. Vezir 
Mahmud Paşa kralına aktarması için elçiye Sultan Mehmed’in nasıl bir 
şahsiyet olduğunu uygun bir dille anlatmak zorunda kalır. 

Sonuç 

Batı’da Haçlı seferlerinden itibaren başlayan İslam ve Türk korkusu 
daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Osmanlı Beyliği’nin ortaya 
çıktığı kuzeybatı Anadolu’da Bizans tekfurları arasında görülen Türk 
korkusu, daha sonra Osmanlıların Rumeli’ye geçişleri ile birlikte Balkan 
krallıkları, papalık ve bazı Batı ülkelerine sirayet etmiş; Osmanlıların 
güç ve kudretlerinin dorukta olduğu zamanlarda bu korku daha da art-
mış ve Batılılar Osmanlılara karşı ittifak arayışlarına girmişlerdir. Batılı-
lar için Türk korkusunun en temel nedenlerinden biri rakiplerinin yani 
Osmanlıların askerî bakımdan kendilerinden üstün oluşu ve dolayısıyla 
ülkelerinin fethedileceği endişesiydi. Aslında korku ve endişeye kapılan 
kesim saltanat ve şöhretlerini kaybedecek olan yöneticilerdi. Zira gerek 
Anadolu’da gerekse Rumeli’de ve Balkanlarda idare altına alınan gayri-
müslim ahalinin yeni efendileri Osmanlı’dan bir memnuniyetsizlikleri 
yoktu. Zira Osmanlı’nın adalet, insaf ve engin müsamahaya dayanan yö-
netim anlayışından gayrimüslim ahali övgüyle söz eder; 15. yüzyıl Os-
manlı kaynaklarında buna dair pek çok örnek mevcuttur. 

Batı Hun Devleti hükümdarı Attila (ö. 453)’ya kadar çok gerilere giden 
Türk korkusu Batı için geçici bir korku olmayıp âdeta Batı’nın Doğu 
dünyasındaki dinî, siyasi ve ekonomik çıkarlarının varlık sebebi olarak 
görülmüştür. Günümüzde Batı’nın sımsıkı sarıldığı kısaca BOP denilen 
Büyük Ortadoğu Projesi, 19. yüzyılda ortaya çıkan Osmanlı’yı yıkım pro-
jesi olan Şark Meselesi’nin amaçları ve coğrafi sınırları genişletilerek gü-
nümüze formatlanmış yeni bir versiyonu olarak düşünülebilir. Doğu âle-
minin BOP’u bu tarihî perspektif üzerinden doğru okuması zarureti var-
dır. Kısaca, Batının Türk korkusu günümüzde, Türkiye’nin AB üyeliği 
sürecinde de çok açık ve net olarak görülebilmektedir. 
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RÂHATÜ’L-KULÛB (KALPLERİ RAHATLATAN) 

Prof. Dr. Mustafa DEMİREL 

Öz 

Râhatü’l-Kulûb, Muhammed Muhyiddin (ö.885/1480) tarafından kale-

me alınmıştır. Eser dil bakımından eski Anadolu Türkçesi özelliklerini taşı-

makta, günümüz Türkçesinde kullanmadığımız, fakat öz Türkçe diyebilece-

ğimiz bazı kelimeleri içermesi bakımından ise son derece önemlidir. Ayrıca 

yazı dili dışında ağızlarda yaşayan kelime ve deyimleri ihtifa etmesi yö-

nünden de dikkat çekicidir. Yine Doğu kaynaklı kelimeler yani Arapça, 

Farsça kelimeler, kelime grupları ve gramer şekilleri dilimize fazla girmeden 

önce yazıldığı için eser, Türk Dili ve Türk Kültürü araştırmalarında önem 

arz etmektedir. Eser 3 ana bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde 

Allah’ın birliği ve kelam ilminin prensiplerinden söz edilmektedir. İkinci bö-

lümde tövbe ve amelin icapları anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise iyi sı-

fatlardan, iyi huylardan ve yaramaz hallerden bahsedilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Râhatü’l-Kulûb, Muhammed Muhyiddin İznikî, 

Ahlaki-Dini-Tasavvufi Konular, Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri. 

Abstract 

Rahatü’l-Kulûb (Hearth Alleviative) 
Rahatü’l-Kulûb was written by Muhammed Muhyiddin (d. 885/1480). 

This work has Anatolian Turkish features by its dialect and also has so-

me pure Turkish words which we no longer use in daily Turkish. Beside 

its attractive by the words and idioms which are still in use. This work is 

also important for Turkish Language and Culture because of its origina-

ted before the interaction with Arabic or Farsi words or grammar. This 

work has three main parts. First part is told about oneness of Allah and 

principles of the lore of kelam. In the second part repentance and require-

ments of practice is discussed. And the third part is good attributes, good 

temperaments, and wicked conditions is handled. 
                                                           
 Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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Bu çalışmamızda on beşinci yüzyılda yazılan, bir ata yadigârı Râha-
tü’l-Kulub adlı eseri inceledik. Bu eser Muhammed Muhyiddin (öl. 885/ 
1480) tarafından kaleme alınmıştır. Hediyet’ü-Ârifin’de yazarın adı, kün-
yesi ve ölüm tarihi: “Muhammed bin Kudbeddin Muhammed el-İznikî 
Muhyiddini’r-Rûmi’l-Hanefî, hicrî 885 senesinde Edirne’de vefat etti.” şek-
linde belirtilmiştir.1 Sicilli Osmanî Yahut Tezkire-i Meşâhir-i Osmanî’de 
ise hakkında şu bilgi verilmiştir: Muhyiddin Muhammed, Kudbeddin İz-
nikî’nin oğlu, Molla Fenarî’nin talebesidir. Ulemadan olup müftü ve kadı-
lık görevinde bulundu. Fukarâ-yi sufiye libasiyle gezerdi. Hicri 885 sene-
sinde vefat etti.2 

Eser dil bakımından Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımakta; 
günümüz Türkçesinde kullanmadığımız, fakat öz Türkçe diyebileceğimiz 
bazı kelimeleri içermesi bakımından ise son derece önemlidir. Ayrıca yazı 
dili dışında, ağızlarda yaşayan kelime ve deyimleri ihtiva etmesi yönün-
den de dikkat çekicidir. Yine doğu kaynaklı kelimeler yani Arapça, Fars-
ça kelimeler, kelime grupları ve gramer şekilleri dilimize fazla girmeden 
önce yazıldığı için eser, Türk Dili ve Türk Kültürü araştırmalarında önem 
arz etmektedir. 

Rahatü’l-Kulub’un kanaatimizce üslup ve muhteva bakımından da 
ayrı bir yeri olmalı. Şöyle ki devrinin eserleri arasında tasavvufu ön pla-
na çıkarması; ahlâkî, dinî-tasavvufî konuları sade, akıcı ve samimi ifade-
lerle dile getirmesi bakımından üzerinde çalışmaya değer bulduk. Bu ha-
liyle eser, bir nasihat kitabı özelliği de taşımaktadır. Kitapta insanların 
iyi huylar edinmeleri, kötü huylardan ve yaramaz sıfatlardan kaçınmala-
rı gerektiği sık sık hatırlatılmaktadır. 

Çalışmalarımızda eseri kısmen sadeleştirmeye gayret ettik. Sadeleştir-
meyi yaparken eserin cümle yapısını bozmadan Eski Anadolu Türkçesi 
döneminde kullanılan bazı kelimeleri aynen aldık ve okuyucuya kolaylık 
olsun diye anlamlarını parantez içinde vermeyi uygun bulduk. 

Kitapta geçen konular baplar, hikâyeler, tenbihler ve fasıllar gibi başlık-
lar altında anlatılmıştır. Konular anlatılırken, o konularla ilgili ayet ve ha-
disler tanık olarak gösterilmiş, ayet ve hadislerin çevirileri yapılmıştır. Ayet-
ler yeni harflerimizle tırnak işaretleri içinde; hadisler ise parantezler içinde 
yazılmıştır. Ayrıca ayet mealleri dipnotta günümüz Türkçesiyle verilmiştir. 

Rahatü’l-Kulub üzerindeki çalışmamızı, eserin yazarı ve istinsah tari-
hi belli olduğu için Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 
1691 no’lu nüsha üzerinden yaptık. Bap ve fasıllara ayrılmış olan bu 
eser, 13 satırlı, 120 yapraktan ibarettir. Yazar aslında eserin iki bölüm 
                                                           
1 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifin, c. 2, s. 211. 
2 Sicilli Osmanî Yahut Tezkire-i Meşahir-i Osmani, c. 4, s. 339. 
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halimde hazırlandığını; birinci bölümün usul-ü kelam, ikinci bölümün 
ise ilm-i meşayih hakkında olduğunu söylüyor. Fakat esere bir üçüncü 
bölüm daha ilave edilmiş; bu son bölümde iyi ve kötü sıfatlardan bahse-
dilmektedir. Bu bölüm ufak tefek farklılıklar dışında tamamen yazarımı-
zın babası Kudbeddin İznikî’nin yazdığı Mukaddime adlı eserin son kıs-
mından alınmıştır. Bu kısmın müstensih tarafından alındığını söyleyebi-
liriz. Zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi eserin iki kısım halinde hazır-
lanmış olduğunu yazmıştık. Bu durum, tetkik ettiğimiz Süleymaniye Kü-
tüphanesi İbrahim Efendi 466; Üniversite Kütüphanesi 1537 ve Millet 
Kütüphanesi Ali Emiri SRY 453 no’lu Mukaddime isimli eserin nüshala-
rından da anlaşılmaktadır. İşte bu ilaveden dolayıdır ki bazı kütüphane 
tespit fişlerinde Rahatü’l-Kulub’un yanlışlıkla baba Kudbeddin İznik’i’ye 
ait olduğu yazılmıştır. 

Râhatü’l-Kulûb’un Nüshaları 

1. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 1691, 120 
yaprak, 12 satır, 260x180; 205x190 mm., yazı: Nesih, istinsah kaydı ve 
müstensihi, kitabın sonunda şöyle yazılmıştır: İş bu kitap Allah’ın yardı-
mı ile hicri 963 muharrem ayının sekizinci günü (Pazartesi) öğle vakti Al-
lah’ın rahmetine muhtaç Veli bin Abdullah tarafından tamamlanmıştır. 
Allah mümin ve Müslümanların cümlesine rahmet eylesin. 

2. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 1600, 56 yap-
rak, 15 satır, yazı: Nesih. 

3. Bayezid Kütüphanesi Veliyüddin No. 3278/7, bir mecmuanın 
114a-154b yaprakları arasında, 15 satır, yazı: Nesih. Eser eksiktir. Kitap 
Allah’ın “Tevvâb” ismi anlatılarak sona eriyor. 

Muhammed Muhyiddin İzniki’nin Eserleri 

1. Rahatü’l Kulub: Süleymaniye Kütüphanesi, No. 1691, 120 yaprak, 
13 satır, 260x180; 205x190 mm., yazı: Nesih, 963 H. 

2. Şerhu kavl-i İbnü’l-Arabi fi hakk-ı imanı fir’avn: Süleymaniye Kü-
tüphanesi Mustafa Aşir Efendi 18b-21b yaprakları arasında 23 satır, Arap-
ça talik yazıyla, Türkiye yazmaları toplu kataloğu 34/IV, Ankara 1994. 

3. Tenvirü’l-Evrâd fi şerh-i evrâd-ı Zeyniyye: Süleymaniye Kütüp-
hanesi Mustafa Aşir Efendi 1b-37b arasında 21 satır, Türkiye yazmaları 
toplu kataloğu 34/III, Ankara 1987. 

4. Risâle alâ Kitâbi’s-Siyeri Minel Hidayeti: Süleymaniye Kütüpha-
nesi 66b-68a yaprakları arasında 27 satır, Türkiye yazmaları toplu kata-
loğu 34/III, Ankara 1987. 

5. Risâle fi Şerh-i Hadis-i İhticac-ı Âdem: 17b-37a yaprakları ara-
sında, Türkiye yazmaları toplu kataloğu 34/III, Ankara 1987. 

6. Mürşidü’l Müteehhil: Türkiye yazmaları toplu kataloğu, Bursa II. 
7. Risâletü’l-Kummel Vel-Hikmet-i Halkihi: Süleymaniye Kütüphanesi 

41b-44b yaprakları arasında 21 satır, Türkiye yazmaları toplu kataloğu 31/ III. 
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8. Risâle fi imân-ı alâ Fir’avn: Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevni-
yal 968, 205x129; 170x90 mm., 25 satır talik yazıyla, 1188 H. Bez Kaplı. 

9. Mesâbîhü’s-Süne’in Şerhi: Katib Çelebî-Keşifü’z-Zünun, c. 4, s. 
1356, Rüştü Balcı, İstanbul 2007. 

Râhatü’l Kulub’tan Örnekler 

Eser, “Bismi’llahi’r-rahmani’r-rahim” ibaresi ile başlıyor. Bundan son-
ra hemen şu ifadeler yer alıyor: 

“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederim. Efendimiz Hz. Muham-

med’e, onun temiz ve güzel ashabına, ailesine ve yakın dostlarına Al-

lah rahmet eylesin. Bizleri ehli iman olarak yaratan Allah’a sonsuz 

şükürler olsun ki kesinlikle onun birliğine şüphemiz yoktur. Yine biz-

leri Muhammed ümmeti kılan, bize bol rızıklar ve türlü türlü nimetler 

veren cenabı Hakk’a şükranlarımızı arz eder, onun cennette nurlu 

yüzüyle müşerref olmayı umarız.” 

“Peygamberlerin ulusu ve imamı ve de sonuncusu olan Hz. Muham-

med’e salât-ü selam olsun. O Muhammed Mustafa’dır ki ona dünya-

da umut bağlar ve âhirette ondan şefaat dileriz. Ve yine onun ehli 

beytine, ashabına ve Hak yolunda bulunan bütün müminlere ve sa-

lihlere selam olsun.” 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi üzerinde çalıştığımız Râhatü’l-Ku-
lub’un bu nüshası üç bölümden meydana gelmiştir. 

Birinci bölümde, Allah’ın birliği ve Usulü-Kelam (Kelam ilminin pren-
sipleri)dan bahsedilmektedir. 

İkinci bölüm tövbe, ilim, güzel ameller ve şeyh tutma hakkındadır. 
Üçüncü bölümde ise iyi ve kötü sıfatlardan bahsedilmiştir. 
Birinci Bölüm: 
Birinci bap 
Bu bap şöyle başlıyor: Kula önce farz olan Allah’ı tanımak ve onun 

birliğine iman etmektir. Zira Allahü Teâla Kuran-ı Kerim’de mealen bu-
yuruyor ki: “Ben insanları ve cinleri ancak beni tanımaları ve bana ibadet 
etmeleri için yarattım.3” Ve yine Davud Peygamber Allahü Teâla’ya: “Ya 
Râb halkı niçin yarattın?” diye sormuş. Allahü Teâla da demiş ki: 

“Ya Davud ben bir gizli hazine idim, sevdim ve istedim ki bilineyim, 

tanınayım. 
Bil ey kardeş ! Allah seni seçkin, saf ve iyi insanlardan eyledi. Tevhit 

(Allah’ın birliğine inanmak) içindir arş ve kürsi, tevhit içindir gökler, 

tevhit için yaratıldı ay ve güneş, tevhit içindir uçmak (cennet) ve tamu 

(cehennem), tevhit içindir levhü kalem, tevhit içindir cümle yaratılmış 
                                                           
3 Zariyat Suresi, âyet 56. 
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âdem, tevhit içindir cümle felek, tevhit içindir insü melek, tevhit için-

dir peygamberlerin gelişi, tevhit içindir indi gökten kitaplar, tevhit 

içindir dükeli (bütün) ayetler, tevhit içindir külli alametler, tevhit için-

dir tuyuru vuhuş, tevhit içindir cümle nukuş, tevhit içindir ulu dağlar, 

tevhit içindir bahçeler ve bağlar, tevhit içindir yay (yaz)u kışlar, tevhit 

içindir hep dünya nimetleri, tevhit içindir cemî şerbetler. 

Sağlam tut tevhidi ki bitesin (olasın) ebediyen âbad, gevşek tutma 

zinhâr ki ebediyen yitirirsin. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet 

eylese ve cemî gök ehli kadar ibadet etse tevhit sağlam olmaz ise ka-

bul olmaz. Zira ibadetin kabul ve imanın dürüst olması için takva 

şarttır. Takva ise Allah’tan korkmaktır.” 

Allahü Teâlâ’nın birliğini kavrayabilmek için iki delil vardır. Birincisi 
delil-i aklî, diğeri delil-i naklîdir.  

Delil-i Aklîye göre: Allahü Teâlâ’nın varlığı ve birliği bu cihanın varlı-
ğından bilinir. Şöyle ki Allahü Teâlâ birdir. İki olması mümkün değildir. 
Eğer iki olsaydı bu cihan meydana gelmezdi. Zira biri âlemi yaratmak is-
tese, diğeri men ederdi. Eğer men olsa aciz olur, aciz olan bir sinek bile 
yaratamaz. Bu bütün cihanı nasıl yaratır? Ve eğer men olunmazsa men 
edemeyen aciz olur, bu da elinden iş gelmez demektir. Elinden iş gelme-
yen Tanrı olamaz. Öyle ise biliniz ki Allah birdir. Eğer iki olsaydı bu ci-
han meydana gelmezdi. Biliniz ki Allah birdir, benzeri ve dengi yoktur. 
Tanrı kâdir olmalı, her şeye gücü yetmeli, aciz olmamalı. Yerde ve gökte 
ne dilerse hâsıl etmeli. 

Delil-i nakliye gelince: Allah’ın birliği Kuran’da ve pek çok hadiste ya-
ni Hz. Peygamber’in sözlerinde belirtilmiştir. Şu ayeti kerime de mealen 
Allah buyuruyor ki: “Allah ki ondan başka Tanrı yoktur, büyük Arş’ın sa-
hibidir.”4 Yine bunun gibi Kuran ve hadiste pek çok nakli deliller vardır. 
O halde şeksiz ve şüphesiz katî delillerle malum oldu ki Allah Teâlâ bir-
dir ve ortağı yoktur. Zinhar imanın sağlam olsun “Lâ İlahe İllallah” de-
meyi dilinden ve gönlünden gece gündüz giderme. Her ne halde olursan 
ol şu duayı oku: Ey Allah’ım şirkten sana sığınıyorum bilerek veya bil-
meyerek sana karşı işlediğim şirkten ve günahtan dolayı bağışlanmamı 
ve affımı istiyorum. 

Birinci Bölüm: 
İkinci bap: 
Bu bölüm Allahü Teâlâ’nın sıfatları hakkındadır. Allah’ın sıfatlarını 

bilmek insan üzerine farzdır. Zira Allah Teâlâ Kurân-ı Kerim’de “Allah’ın 
ulu sıfatlarını öğrenin” buyuruyor. Ve yine Hz. Peygamberimiz buyuruyor 
ki: “Allah’ın doksan dokuz sıfatı vardır. Her kim onların sayısını bilip iti-
kat ile okusa ve manasını bilerek Allahü Teâlâ’yı vasfetse cennete girer.” 
                                                           
4 Nemil Suresi, âyet 26. 
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Bil ey kardeş! Tanrı Teâlâ’nın adı Arapça “Allah”tır. Ve sıfatları çoktur 
ve de hesabı yoktur. Resulullah’ın doksan dokuz dediğinin manası: “Her 
kim doksan dokuzunu bilirse uçmağa (cennete) girer. Başka sıfatlarını da 
bilse daha iyi olur.” 

Allah’ın Sıfatları 

Allah’ın sıfatları şu üç kısımda toplanmıştır. 
1. Sıfat-ı Selbi 
2. Sıfat-ı Sübuti 
3. Sıfat-ı Nisbi 
Sıfat-ı selbi: Allahü Teâlâ’nın zat ve sıfatında noksanlık yok demek-

tir. Bu sıfatlar meşayih katında yirmi yedidir. 
1. Melik’tir. Yani Allah öyle bir padişahtır ki padişahlığı yok olmaz. 
2. Kuddus’tur. Allah’ın ayıbı ve noksanı yok demektir. 
3. Selim’dir. Ona hiç afet ermez. 
4. Mümin’dir. Bütün mahlûkat ondan emindir. 
5. Müheymin’dir. O daima yaratıcı güce sahip demektir. 
6. Aziz’dir. O dilediğini işlemekte aciz değildir. 
7. Cebbar’dır. Halk üzerine galiptir, kimse onu mağlup edemez. 
8. Mütekebbir’dir. O azametlidir, azameti hiç eksik olmaz. 
9. Azim’dir. Kudretini akıl tasavvur edemez. 
10. Âlidir. O yücedir, mertebe ve hükümde onun üzerine kimse çıkamaz. 
11. Kebir’dir. Ululuğunun haddi ve nihayeti yoktur. 
12. Celil’dir. Celadet sıfatı noksansız onundur. 
13. Mecit’tir. Yani zatında noksansız bir şeriftir. 
14. Hakk’tır. Zatı daimdir, hiç zayil olmaz. 
15. Metin’dir. Onu kimse yok edemez. 
16. Vecit’tir. Yani zengindir, fakir değildir. 
17. Mecit’tir. Uludur, onda hiçbir eksiklik yoktur. 
18. Samet’tir. Yemeye, içmeye ve de hiçbir nesneye asla muhtaç de-

ğildir. 
19. Evvel’dir. Yani vücudunun iptidası yoktur. 
20. Âhir’dir. Vücudunun intihası yoktur. 
21. Zahir’dir. Vücudu aşikârdır, alametlerle gizli değildir. 
22. Bâtın’dır. O ululuk perdelerine gizlenmiştir, ona halkın nazarı ermez. 
23. Müteâl’dir. Yüceliği ve mertebesinin sınırı yoktur. 
24. Gani’dir. Yani zengindir, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. 
25. Nur’dur. Gizli değildir, zatı gayriyi âşkar edicidir. 
26. Varis’tir. Fani olmaz. Halk fani olduktan sonra mülk hep ona döner. 
27. Zülcelali vel-ikram’dır. Yani şeref ve keremi kemaldedir. 
İşte İslam büyükleri sıfat-ı selbi olarak bu isimleri kabul etmişlerdir. 

Allahü Teâlâ’yı bunlarla tenzih ederler. Ve siz de öyle edin. Biliniz ki bu 
sıfatların hepsi ezelidir ve ebedidir. 
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Sıfat-ı Sübuti: Sıfat-ı sübuti, Allahü Teâlâ’nın zatında sabittir. Bun-
lar ezelidir, ondan hiç zayil olmaz, bunlar dokuz tanedir. 

1. Hay’dır. Yani kadimden diridir, kayim ve daimdir. 
2. Alim’dir. Gizli, aşikâr, olmuş olacağı, gönülden geçenleri ve yerde 

gökte olan sırları ezelden ebede hep bilir. 
3. Kadir’dir. Baştan sona gücü her şeye yeter. Neyi dilerse onu işler. 
4. Semi’dir. Kadimden sesleri, yakından ıraktan yavaşını ve pek şid-

detlisini işitir. 
5. Basir’dir. Allah nesneleri aydında, karanlıkta, aşikârını ve gizlisini 

ezelden görücüdür. 
6. Mürit’tir. Dilek sahibidir. Yerde gökte her ne olsa, hatırdan geçen 

hayır şer, taat ve masiyet onun dilemesiyle olur ve diledikleri ezeldendir. 
7. Mütekellim’dir. Kadimden ve gökten inen kitaplar onun sözleridir. 
8. Bâki’dir. Yani ezelden ebede daimdir. 
9. Mükevvin’dir. Yani yaratıcıdır. Ol dediği an her şey hemen olur. 
Ey kardeş! Bu dokuz sıfatın Allahü Teâlâ zatında ezelden sabit oldu-

ğuna iyice itikat eyle ve gönlünde sağlam tut. 
Sıfat-ı Nisbi: Sıfatı nisbi, bir varlığı bir nesneye nispet etmekle bilinir. 

Bu kırk iki isimden ibarettir. 
1. Bari’dir. Yani bu bazı varlıkları bazısından türlü şekillerle temizle-

yicidir. 
2. Musavver’dir. Varlıklara suret vericidir. 
3. Vehhab’tır. Yani bağışlayıcıdır, rahmeti maksatsız, garazsızdır. 
4. Rezzak’tır. Rızık verici demektir. 
5. Fettah’tır. Allah birçok kullarına rızık kapısını açar. 
6. Kâbız’dır. Yani bazı kullarına az rızık veren demektir. 
7. Basıt’tır. Birçoklarına bol rızık verici demektir. 
8. Hafız’dır. Yani birinci dünya menziline indirici demektir. 
9. Raf’i’dir. Yani birinci ahiret menziline kaldırıcıdır. 
10. Mu’iz’dir. Tâat edenleri aziz eder. 
11. Müzill’dir. Mâsıyet işleyenleri hakir eder. 
12. Hakem’dir. Kimine nimet, kimine zahmet vermekle hükmedicidir. 
13. Adil’dir. Doğruları buyurur. 
14. Lafif’tir. Lütuf sahibidir, kimini dilerse nebi, kimini dilerse veli ey-

ler, kimini zahit kimini âbit eyler. 
15. Hafîz’dir. İyice saklayıcıdır. Ondan hiçbir şey kaybolmaz. 
16. Mukıt’tir. Yani kuvvet ve rızık vericidir. 
17. Hasîb’dir. Halkı kıyamet günü hesaba çekecektir. 
18. Rakîb’dir. Yani nazarı daim halk üzerindedir. 
19. Mücîb’dir. Duayı kabul edicidir. 
20. Vasi’dir. Zenginliği ve marifeti geniştir. 
21. Bâis’tir. Yani halkı kıyamet günü diriltecektir. 
22. Vekil’dir. Halkın rızkına vekildir. 
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23. Mübdî’dir. Yani dünyada yaratıcıdır. 
24. Muit’tir. Halkı kıyamette yeniden diriltecektir. 
25. Muhyi’dir. Diriltici yani hayat vericidir. 
26. Mümit’tir. Yani öldürücüdür. 
27. Kayyum’dur. Bütün halk üzerine kayimdir. 
28. Vahit’tir. Birdir benzeri yoktur. 
29. Mukaddim’dir. Yani bazı nesneyi bazısından daha önce yaratıcıdır. 
30. Vâlî’dir. Yani halkın işine mütevellidir. 
31. Tevvap’tır. Tövbeyi kabul edicidir. 
32. Müntakim’dir. Yani kime dilerse katı azap verir. 
33. Muksıt’tır. Yani kullarına zorluk çıkarmaz. 
34. Camî’dir. Halkı kıyamet günü hesap için toplayacaktır. 
35. Mugni’dir. Yani zengin edicidir. 
36. Mani’dir. Yani afeti ibadet ehlinden men edicidir. 
37. Zarr’dır. Kime dilerse bela ile zarar verir. 
38. Nafi’dir. Kime dilerse fayda sağlayıcıdır. 
39. Hâdi’dir. Kimi dilerse onu hidayete erdirir. 
40. Bedî’dir. Aletsiz yaratıcıdır. 
41. Reşit’tir. Yani halka maslahatını bildiricidir. 
42. Mâlike’l-mülk’tür. Kime dilerse hükmünü geçiricidir. 
Buraya kadar “Rahatu’l Kulub”un ilk bölümünde yer alan Allah’ın 

isim ve sıfatlarından bahsettik. Bundan sonra eserde geçen sadece konu 
başlıklarını vermekle yetineceğiz. 
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Sonuç 

Muhammed Muhyiddin İzniki’nin eseri Rahatü’l-Kulub, on beşinci 
yüzyılda kaleme alınmıştır. Eser Eski Anadolu Türkçesi devresinde yazıl-
dığı için dil bakımından dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Hatta gü-
nümüz Türkçesinde kullanmadığımız, fakat öz Türkçe diyebileceğimiz 
bazı kelimeleri içermesi bakımından eser, ayrı bir önem taşımaktadır. 
Ayrıca yazı dili dışında, ağızlarda yaşayan kelime, kelime grupları ve de-
yimleri ihtiva etmesi yönünden de dikkat çekicidir. 

On beşinci yüzyılda yazılan eserlerde olduğu gibi, üzerinde çalıştığı-
mız eserde de ahlaki, dini-tasavvufi konular ele alınmıştır. Şöyle ki İslam 
dininin prensipleri yani itikat, ibadet hatta ahlak ve âdaba ait konular 
bütün teferruatıyla işlenmiş; bunlar ayet, hadis ve kelamı kibar dediği-
miz güzel sözlerle anlatılmıştır. Bütün bunların yanında eser bir nasihat 
kitabı özelliği de taşımaktadır. Yine İslam tarihi ile ilgili konular ayet ve 
hadislerden kanıtlar getirilerek akıcı bir üslupla dile getirilmiştir. 
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EMİR KALKAN’IN “GÜL AYİNLERİ” 
ADLI ESERİNDEKİ 

“ATASÖZLERİ-DEYİMLER VE MAHALLÎ SÖZLER” 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY 

Öz 

Kendisini ve kalemini Türklüğe adamış bir Anadolu yiğidi olan Emir 

Kalkan, Türkçeyi çok iyi kullanan Türkçede yer alan pek çok “atasözü”, 

“deyim” ve “mahalli sözleri” de yeri geldiğinde eserlerinde ustalıkla işle-

yen bir yazardır. 

Bu çalışmada Emir Kalkan’ın, Gül Ayinleri adlı eserindeki hikayelerin 

içinde yer alan “deyimler-atasözleri-mahalli sözler” alfabetik olarak ve-

rilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Emir Kalkan, Gül Ayinleri, Atasözleri, Deyimler, 

Mahalli Sözler. 

Abstract 

Proverbs, Idioms And Local Sayings From “Gül Ayinleri” By 

Emir Kalkan 
Emir Kalkan, who dedicates his writings and himself to Turkishness, 

can use and discourse the proverbs, idioms and local sayings when ap-

propriate. In this article, the compile of proverbs, idioms and local sayings 

from the stories of “Gül Ayinleri” given in alphabetic order. 

Key words: Emir Kalkan, Gül Ayinleri, Proverbs, Idioms, Local Sa-

yings. 

Emir Kalkan’ı Kayseri’ye Erciyes Üniversitesi’ne Profesör olarak atan-
dığım 1989 yılının Ekim ayı sonlarına doğru Kıvılcım Kitabevi’nde tanı-
mıştım. Dalgalı saçlı, dolgun bıyıklı, yanık tenli, tok sesli bir delikanlı 
idi. 1948 doğumlu olduğuna göre benden dokuz yaş küçüktü. Kıvılcım 
Kitabevi’nde satılan bütün kitaplarını alıp okumaya başlamıştım: Kanat-
sız Kuşlar Şehri, Gül Ayinleri, Ha Bu Diyar, Hoşça Kal Şehir, Bu Taraf 
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Anadolu, Kayıp Yüzler, Türk Düğünü adlı hikâye kitapları ile Afşar Ağıtla-
rı ve Türk Halk Şairleri adlı araştırma eserleri de vardı. 

Kayseri’nin Tomarza ilçesi, Toklar köyünde 1948 yılında doğan Emir 
Kalkan, lise mezunu idi. Kayseri Lisesi’ni bitirmiş, çeşitli devlet kuruluş-
larında görev yapmıştı. Türk Folklor Araştırmaları, Türk Edebiyatı ve Erci-
yes dergilerinde yazı ve şiirleri çıkmış; 1986 yılında Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti “Araştırma Ödülü”nü; 2002 yılında yayımlanan “Kanatsız Kuş-
lar Şehri” adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Ödülünü; 2005 yılında da 
Aydınlar Ocağı’nın “Yılın En İyileri Ödülü”nü kazanmıştı. 

Kayseri’de yayımlanan “BERCESTE” edebiyat dergisi de bir sayısını 
Emir Kalkan’a ayırarak O’nun hakkında güzel şeyler yayımlamış. 

Çok sevdiğim, saygı duyduğum rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk 
Dünyası’nın “gönlüne taht kurmuş” bir Türk bilim adamı idi. O’nun adı-
na bir armağan kitabı çıkarılacağı haberi üzerine, Emir Kalkan’ın “Gül 
Ayinleri” adlı eserindeki atasözleri, deyimler ve mahalli sözler bakımın-
dan yaptığım araştırmayı O’nun aziz ruhuna ithaf etmeyi uygun bul-
dum. Çünkü, Emir Kalkan da Turan Yazgan gibi kendisini ve kalemini 
Türklüğe adamış bir Anadolu yiğididir. 

Emir Kalkan Türkçeyi çok iyi kullanan, Türkçede yer alan pek çok 
“atasözü”, “deyim” ve “mahalli sözler”i de yeri geldiğinde küçük hikâyele-
ri içine ustalıkla yerleştirebilen bir yazardır. O’nun hikâyelerini okurken 
sıkılmaz, sayfa atlamaz, bitirmek için “daha ne kadar kaldı” diye düşün-
mezsiniz. 

Kalkan’ın gönül dünyasından çıkarak satırlara dökülmüş “Gül Ayinle-
ri”, ‘aşk’ duygusunun “gül” remzi altında ele alınıp işlendiği özel bir eser-
dir. Emir Kalkan, aşkın her boyutundan bahsederek onun gerçekliğini 
ve güzelliğini gözler önüne sermiştir. Aşkın kutsal bir duygu olduğunu 
ve ona daima sadık kalmak gerektiğini vurgulamış; aşkı, uğruna ölüne-
bilecek bir mefhum olarak tanıtmıştır. Bana göre bu eseri ve diğerlerini 
okuyup Anadolu’nun güzel yüzünü ve gerçeklerini öğrenmek gerekir. 

“Gül Ayinleri” adlı eserde yer alan küçük hikâyeler şunlardır: Gül 
Ayinleri (G A); Ayça Gül (A G); Gül-i Rânâ (GÜ R); Yayla Gülü (Y G); Kızıl 
Gül (K G); Küskün Gül (KÜ G); Elif Gül (E G); Azad Gül (AZ G); Türkü Gül (T 
G); Kayıp Gül (KA G); Roman Gül (R G); Yeni Gül (YE G); Yanık Gül (YA G). 
Bu hikâyelerin içinde yer alan “deyimler-atasözleri-mahallî sözler” alfabe-
tik olarak aşağıda gösterilmiştir. Bu sözlerden pek çoğu size yabancı gel-
meyebilir, ama esas olan onları bir hikâye içine yerleştirmek ve anlam-
landırmaktır. İşte Emir Kalkan da bunu yapmıştır. 

Atasözleri: 

Ak süte kara sülük karışmaz. (T. G., 84) 
Garip itin kuyruğu döşünde gerek. (T. G., 84) 
Ham hamlığını has haslığını işlemelidir. (T. G., 84) 
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Her gece güne çıkmaya mahkûmdur. (K.Ü. G., 61) 
Yalnız taştan duvar olmaz. (T. G., 86) 
Yiğidi gam yıkar. (A.Z. G., 77) 

Deyimler: 

- A - 

Acılar içinde kıvranmak: Bir olayın yarattığı üzüntüyü benliğinde 
derin bir şekilde hissetmek (Acılar içinde kıvranıyordum… / G.Ü. R., 34). 

Ağızdan ağıza dolaşmak: Birisi ötekine, o da başkasına söyleyerek 
devam etmek (Dilden dile, ağızdan ağıza dolaşır, çoğalır, ak ise kara, iyi 
ise kötü olurmuş. / T.G., 84). 

Ağlamaya durmak: Ağlamaya başlamak (Ağlamaya durdu…/ K.G., 
53). 

Ağlayanı güldürmek: Kötü bir durumda bulunan bir kimseyi o du-
rumdan kurtarmak (Gözyaşını anla, gözyaşından kork. Ağlayanı gül-
dür… / K.Ü. G., 61). 

Ağızdan tek söz çıkmamak: Hiçbir şey söylememek (Tek söz çıkmı-
yordu ağzından… / K.Ü. G., 59). 

Ak köpüklü sevgi selleri damarlarına akmak: Âşık olmak, sevginin 
en güzel şeklini yaşamak. (Yüreğinden yüreğime kurduğun billû ırmaklar-
dan ak köpüklü sevgi selleri aktı damarlarıma… / E.G., 69). 

Ak yüzle dolanmak: Toplum içinde utanılacak, yüz kızartacak davra-
nışlardan uzak durarak yaşamak. (Gönülden pas, kir kalkana, el içinde 
ak yüzle dolanana kadar çekil… / K.G., 50). Ay benim aklım bata… / 
G.Ü. R., 36). 

Aklı batmak: Kendi düşüncesinden memnun olmamak, kendi dü-
şüncesini kınamak. (Ay benim aklım bata… / G.Ü. R., 36). 

Aklı uçup gitmek: Aklını kaybetmek, deli gibi olmak. (Aklım uçup git-
mişti… bön bön bakıyordum etrafa. / K.A. G., 103). 

Aklını yitirmek: Delirmek, deli gibi olmak. (Kılığı kıyafeti bozulur, ak-
lını yitirir bir süre sonra… / K.Ü. G., 64). 

Akşamın alaca karanlığı çökmek: Havanın iyice kararması, gece ol-
maya başlamak. (Güneş battı, akşamın alaca karanlığı çöktü. /A.Z. G., 
74). 

Al kanını kara toprağa saçmamak: Öldürmeye teşebbüs etmemek. 
(Sana bıçak çalamam. Al kanını kara toprağa saçamam. / K. G., 56). 

Alev nefesi rüzgâra karışmak: Artık nefes alamamak, ölmek. (Alev 
nefesi rüzgâra karıştı… Sallandı dalın ucunda Nazlı… / K. G., 57). 

Alt üst olmak: Beklenmedik bir durum karşısında çok şaşırmak ve 
bunun sonucunda karışık duygular, düşünceler yaşamak. (Alt üst ol-
muştu Ali Kemal bey, yüzü kireç gibiydi… / Y.A. G., 143). 
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Ardına erkek düşürmek: Genç bir kızın bir erkekle yakınlaşması. (Ne 
bu taralı tokalı saçlar, ardına erkek mi düşüreceksin? / K.A. G., 90). 

Aşk tacıyla taçlandırmak: Aşk vermek, aşk ile ihya etmek. (İlk evvel 
aşk Tacıyla taçlandırıp âşığın başını, sonra da kendine yükseltir… / G.A., 
16). 

Aşkın ışığı alnına vurmak: Âşık olmak, sevdalanmak. (Aşkın ışığı 
vurdu alnıma… / E.G., 70). 

Ayakları yere basmamak: Çok sevinmek. (Ayaklarım yere basmıyor-
du, bir sevgi seli içinde yüzüyordum adeta… / G.Ü. R., 31). 

Aydınlık sularında yıkanmak: Manevi olarak ruhunu temizlemek, 
kötülüklerden arınmak. (Aydınlık sularında yıkandım, arındım… / E. G., 
70). 

Ayı gibi kapmak: Şiddet içerikli davranış sergilemek. (Kalabalık Şar 
askerleri kurt gibi uluyor, ayı gibi kapıp, kartal gibi saldırdılar… / A.G., 
20). 

- B - 

Bağırlar parçalanmak: Herhangi bir olayın karşısında aşırı derecede 
üzüntü duymak. (Bağırlar parçalandı, gönüller kana durdu… / K.G., 51). 

Bağrı ifildemek: Çok dokunmak, içine işlemek, dertlenmesine yol aç-
mak. (Tunç kolları titredi, demir bağrı ifildedi. /K. G., 56). 

Bağrına bağdaş kurmak: İçine oturmak, pişman olmak. (Bağrına 
bağdaş kurar hoyrat gülün. / G. A., 15). 

Baş bükmek: Büyüğün buyruğuna uymayı kabul etmek. (Erenler baş 
büktüler, niyaz kabul ettiler. / K. G., 49). 

Baş gezdirmek: Yaşamaya devam etmek. (Soyka başı gezdiriyom işte. 
A.Z. G., 77). 

Baş göz etmek: Evlendirmek. (Beni baş göz edebileceği için mutlu olu-
yordu. / K.A. G., 95). 

Başını taşlara çalmak: Yaptığı bir hareketten dolayı pişman olmak, 
bunun sonucunda kendine zarar vermek. (Taşlara çalar başını, melêmte 
düşer. / G. A., 13). 

Başlarına çullanıcı olmak: Altına alıp dövmek. (Kara yürekliler gibi 
başlarına çullanıcı olmayın. / T. G., 88). 

Bıçak çalmak: Bıçakla saldırmak. (Sana bıçak çalamam, kanını kara 
toprağa saçamam. / K. G., 56). 

Bilgilerini zincire vurmak: Sahip olduğu bilgileri başkalarıyla pay-
laşmamak. (Ne bildim, öğrendimse, âdeta hapsettim onları, zincire vur-
dum bilgilerimi. / Y.A. G., 134). 

Boğazından haram lokma geçmemek: Kimsenin hakkını yememek. 
(Boğazından haram lokma geçmiş adam değildir. / Y.E. G., 115). 

Boynu kırılıp omzuna düşmek: Ölmek (Yüreği durdu, boynu kırılıp 
omzuna düştü… / K. G., 57). 
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Burnundan kıl aldırmamak: Davranışlarına karşı hiç söz söyletme-
mek, en küçük bir eleştiriye ya da itiraza sinirlenerek huysuz olmak. (Ki-
birli, ukalâ bir bürokrat. Burnundan kıl aldırmıyor. / K.Ü. G., 63). 

- C - 

Canını yüreğinin kanında boğmak: Bir sevda yolunda ölmek. (Yüre-
ğinin kanında boğdu canını. / K. G., 50). 

Cihan üzre nişan istemek: Çok kıymetli bir şey istemek. (Senden bu 
cihan üzre bir nişan iterdim ben. / K.Ü. G., 60). 

- D - 

Dağları elekten geçirmek: İmkânsızı yapmak. (Gönüle söz geçirmek, 
dağları elekten geçirmekten zordur. / T. G., 83). 

Dilek ulamak: Dilek dilemek. (Yalvardı, dilek uladı, dua eyledi, imdat 
diledi. / K. G., 47). 

Dilsiz damaksız konuşmak: Ses çıkarmadan, gizlice konuşmak. 
(Baş başa verip, kulak kulağa danıştılar, dilsiz damaksız konuştular. / K. 
G., 51). 

Diz dövmek: Çok pişman olmak. (Diz dövdüler, yaş döktüler. / K. G., 
52). 

Dünya başlarına yıkılmak: Umutlarını yitirmek. (Evde oturdum kal-
dım, dünya başıma yıkıldı. /K.A. G., 93). 

Düşlerine kanat vurmak: Rüya gibi güzel şeyler yaşamak. (Düşlerine 
kanat vuran, o, bir gül-i rânâdır. / G.Ü. G., 37). 

- E - 

Ekmeği aşı olmak: Bir insanın, bir kimsenin her şeyi olması. (Ekme-
ğim aşım oldun, suyum soluğum oldun. / G., 70). 

El ayak çekilmek: Gece herkes evine, yerine çekilip, ortada kimseler 
kalmamak. (El ayak çekilince zifiri karanlık basıp da herkes uykuya va-
rınca… / A. G., 23). 

El bağlayıp divan etmek: Saygı göstermek. (El bağlayıp divan eti ne-
nem, selam verdi. / A. G., 18). 

Elleri ayakları buz kesmek: Çok üşümek. (Ellerim ayaklarım buz 
kesmişti, üşüyordum. / E. G., 68). 

Eşik öpmek: Saygı göstermek. (Eşik öpüp, çıktılar… / K. G., 52). 

- G - 

Gerdan kırmak: Naz ile boynu başla birlikte iki yana oynatarak kırıt-
mak. (Sanki kırk yıllık bir ahbap gibi defalarca önünde gerdan kırıp, bel 
büküp, çay taşıyıp, bir emri olup olmadığını sordu. / Y.E. G., 117). 

Gökyüzü kara bakıra dönmek: Gece olmak. (Gökyüzü karaya, kara 
bakıra döndü. / K. G., 52). 
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Gönlünden pas, kir kalkmak: Tüm kötü hislerden ve düşüncelerden 
kalbini ve aklını arındırmak. (Gönlünden pas, kir kalkana, el içinde ak 
yüzle dolanana kadar çekil. / K. G., 50). 

Göze gelmek: Nazar deymek. (Köy yerinde, il, oba içinde, herkesin bir-
birini görüp birbirini gözlediği yerlerde sevda zordur, göze gelir, dile düşer. 
/ T. G., 84). 

Gözlerine çakılıp kalmak: Bir kişinin bir başkasının gözlerine hay-
ranlıkla baka kalması. (Gözlerim gözlerine çakılıp kaldı. / G.Ü. R., 29). 

Gözünden siyim siyim yaşlar akmak: Çok ağlamak. (Siyim siyim 
yaşlar akıyordu gözlerinden.. / H. G., 112). 

- H - 

Havadan sudan bahsetmek: Rastgele konulardan konuşmak. (Ken-
dimden bahsettim ona, havadan sudan. / K.Ü. G., 59). 

- İ - 

İç geçirmek: Üzüntüyü derin bir soluk alarak göstermek. (Canlar ve 
hatunlar ve erler boyun düşürdü, ah eyledi, iç geçirdi. / K. G., 51). 

İçi kaynamak: Bir insana kendisini yakın hissetmek. (O da ben yaş-
taydı, içim kaynamıştı ona… / K. G., 1). 

İçi yetmemek: Gönlü razı gelmemek. (Yoldaşı dayanamadı. İçi yetme-
di, eli varmadı. / K. G., 56). 

- K - 

Kafa dikmek: Başı yukarıya kaldırmak. (Giderken yolun üstünde du-
ruyor, kafalarını dikip, heceleye heceleye tabelaları okuyorlardı. / R. G., 
111). 

Kanı içine akmak: Üzüntüsünü kendi içine atmak, kimseye belli et-
memek. (Dilim dilim doğrandı yüreğim, kanım içime aktı. / A.Z. G., 78). 

Kanıyla sulamak: Kanını akıtmak. (Yoktur gecesi gündüzü bülbülün. 
Kanıyla sulamak için dalını gülün, inleyip durur… / G. A., 13). 

Kara çalmak: İftira etmek, lekelemek. (Bir kuru can için gönlünün eri-
ne, yiğidine, kara çalmayı, ona ihanet edip, onu aşağı düşürmeyi tatlı ca-
nına değişmedi… / K. G., 51). 

Kazan kaynatmak: Yemek yapmak. (Yarın düğün kurulur, kırk boğa 
kurban edilir, kırk kazan kaynatılır. / Y. G., 42). 

Kılıçtan geçirilmek: Öldürülmek. (Hatunlar, gençler, çocuklar, ihtiyar 
atalar kılıçtan geçirildi. / A. G., 20). 

Kulağına ulaşmak: Duyulması istenmeyen bir sözü duymak. (Laf 
döndü dolaştı, geldi, beyin kulağına ulaştı. / T. G., 84). 

Kulak vermek: İyi anlamak üzere dinlemek. (Ne sağırdır ki, dönüp, 
feryada kulak vermez gül… / G. A., 13). 
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- M - 

Murat almak: Çok istediği şeye kavuşmak. (Şu yalan dünyada murat 
alıp, gün görsünler. / T. G., 85). 

- N - 

Nefes buyurmak: Dua etmek. (Esenlik ver, kadem bastır, nefes buyur, 
dua eyle… / G.Ü. R., 36). 

  - O - 

Ortadan kaldırılmak: Öldürülmek. (Ortadan kaldırılması vaciptir. / 
K. G., 52). 

- P - 

Perme perişan beklemek: Çok kötü bir durumda beklemek. (Perme 
perişan onun dönmesini beklerken, bir gün dünyasını başına yıkan bir 
şey olur… / K.Ü. G., 63). 

- S - 

Sofra yazmak: Sofra kurmak, sofra hazırlamak. (Geniş sofralar yazıl-
dı, yenildi içildi. / Y. G., 41). 

Sözleri kulaklarında çınlamak: Söylenilen sözleri hatırlamak. (Nene-
min sözleri çınlıyordu kulaklarımda. / G.Ü. R., 35). 

Sus pus oturmak: Sesi çıkmadan oturmak. (Bir köşeye çekilip, sus 
pus oturdum. / K.A. G., 91). 

- T - 

Tefe koyup çalmak: Birini, yererek, alay ederek anlatmak. (Bey kızı 
çoban sever miymiş dediler, tefe koyup çaldılar. / T. G., 84). 

Tenin odu sönmek: Ölmek. (Yalan söylersem gözüm çerağı, tenim 
odu sönsün. / R. G., 50). 

- Y - 

Yağ çekmek: Dalkavukça övmek. (Onun için hepsi yağ çekmekte yarı-
şıyorlardı. / Y.E. G., 118). 

Yaş dökmek: Ağlamak. (Eşik dışında oturanlar diz dövdüler yaş dök-
tüler. / K. G., 2). 

Yüreğinde çöreklenmek: İçine yerleşmek. (Zahide yüreğinde çörekle-
nen acıyla, Mustafa bağrında tükenmediği ateşle yaşadılar. / T. G., 86). 

Mahalli Ağızlar: 

Emir Kalkan, yaşadığı yörenin ağızlarını kullanmakta çok ustadır. 
Arada bazı farklı ağızlardan alıntılar varsa da genel olarak Kayseri ve yö-
resinin ağız özellikleri hissedilir: abey; hemi; adına gurban oluyum; aslan 

233



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

gızım; aklım bata; ite atsan yemez; cigara; eferim; gadan belan beni bula; 
geberesice; gidek; hee valla; mayış; yaşıyın başıyın hayrını görme gibi. 

Kalkan’ın öteki küçük hikâyeleri de aynı şekilde atasözleri, deyimler 
ve mahallî sözcüklerle işlenmiş. Biz burada Onun yalnız bir kitabının 
içindeki güzel ve özel sözleri gün ışığına çıkardık. Onun eserlerini oku-
yanlar, hem Kalkan’ın hikâye dünyasına girecekler hem de bizim buraya 
alamadığımız sözleri görüp öğrenecekler. 

İncelenen Eser: 

Emir Kalkan, Gül Ayinleri, Ötüken Yayınları, 148 sayfa, İstanbul 
2003. 
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TÜRK’E MECBURSUNUZ ! 

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS 

Öz 

Türkiye’nin, Türk Dünyası’nın ve dünyanın refah ve mutluluğu, Türk’ün 

anlaşılması, örnek alınması ve layık olduğu gerçek yerine konulup değer-

lendirilip takdir edilmesi, Türk’ü dünya tarihinden çekip çıkardığınızda 

geriye sadece bir enkazın kalacağının bilinmesi ile mümkün olacaktır. 

Türk, zayıflayan tarih şuurunu, etnik hafızasını güçlendirdiği gün, bütün 

beşeriyet Türk’ün önünde tarihte olduğu gibi “ben sana mecburum” diye 

diz çökecektir. 

Türk milletinin tarihi misyonunu bilip kavramak, Türk ülküsünü yeni-

den canlandırmak Türk Dünyası için olduğu gibi Türk’e mecbur olan bü-

tün dünya için çok önemlidir. Bu konuda hayatı boyunca çalışan, müca-

dele eden yakın kültür tarihimizin büyük toplumsal aktörü Prof. Dr. Turan 

Yazgan’dır. 

Anahtar kelimeler: Türk Ülküsü, Türk Kültürü, Türk’ün Yok Edile-

meyeceği, Turan Yazgan. 

Abstract 

Turk Compelled ! 
The prosperity and the happiness of the whole Turkey and the Turkic 

World could only be possible if Turks are understood, followed, apprecia-

ted and respected by the other people. Thus being aware of; isolating the 

world history from The Turks remains the ruins of the history, is the key 

point for understanding this situation. The day when Turks strengthen 

their historical consciousness and ethnic memory, whole mankind will gi-

ve up saying, “I am compelled to you!” like in the history. 

Knowing and conceiving the historical mission of The Turkish Nation 

and revitalizing the “Turkish ideal” are very important not only Turkic 
                                                           
 Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, metinkaraors@yahoo.com 
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World, but also for the whole World. Turan Yazgan is the social actor of 

our recent cultural history who worked and struggled in this regard. 

Key words: Turkish Ideal, Turkish Culture, Indestructible Turks, Tu-

ran Yazgan. 

Giriş: 

Ey dünya insanları ! “Ben Sana Mecburum” şiirindeki başlıkla1 “bütün 
insanlık Türk’e mecburdur, Türk’ü yok edemezsiniz, Türk’e saygı göstere-
rek geçinmeye mecbursunuz.” diyorum.2 Türkçe Sözlük (TDK) mecbur ke-
limesini “1. sf Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda 
olan: Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz” R.E. Ünaydın, 2. esk. 
bağlı, düşkün, tutkun” şeklinde açıklamaktadır. Türk, etnik hafızasını ça-
lıştırıp 1200 yıllık mankurtluğunu unutup3, titreyip kendine döndüğü 
(Türk budun, ertin, ökün!)4 gün, Türkiye’deki, Türk dünyasındaki ve 
dünyadaki bütün insanlar Türk’e yeniden mecbur olacaklardır. 

Türkiye’nin, Türk dünyasının ve dünyanın refah ve mutluluğu, 
Türk’ün anlaşılması, örnek alınması ve layık olduğu gerçek yerine konu-
lup değerlendirilip takdir edilmesi, Türk’ü dünya tarihinden çekip çıkar-
dığınızda geriye sadece bir enkazın kalacağının bilinmesi ile mümkün 
olacaktır. Türk, zayıflayan tarih şuurunu, etnik hafızasını güçlendirdiği 
gün, bütün beşeriyet Türk’ün önünde tarihte olduğu gibi “ben sana mec-
burum” diye diz çökecektir. 

Dünyanın iki mucizesinden biri, deniz aşırı seferler sonunda Amerika’nın, 
Yeni Dünya’nın kurulması ise, diğeri de Türklerin Altay ve Tanrı dağlarından 
inip, Ergenekon’dan çıkarak bütün dünyaya yayılmasıdır.5 Çok soluklu bu 
iki mucizeden birincisi bugünkü mağrur, şımarık ve emperyalist Batı mede-
niyetini oluşturmuş, diğeri dünyaya insan olmanın erdemlerini ve insan gibi 
yaşamanın yollarını öğretmiş olmasına rağmen Ziya Gökalp’ın deyişiyle, 

“Bu milletin yakın zamana kadar kendisine ait bir adı yoktu. Tanzimat-

çılar ona ‘Sen yalnız Osmanlısın. Sakın başka milletlere bakarak sen 

de millî bir ad isteme! Millî bir ad istediğin dakikada Osmanlı İmpara-

torluğu’nun yıkılmasına sebep olursun.’ demişlerdi. Zavallı Türk vatanı-

mı kaybederim korkusu ile ‘Vallahi Türk değilim, Osmanlıdan başka 

hiçbir içtimai zümreye mensup değilim demeye mecbur edilmişti.”6 

Türklüğünü Atatürk’e kadar ara sıra hatırlamış olarak başka kavim ad-
larıyla yapılan Türk yürüyüşüdür. 
                                                           
1 Atilla İlhan’ın Şiirleri. 
2 Metin Karaörs, “Türk Hakimiyeti Bulanık Dünyayı Berraklaştıracaktır”, 16. Erciyes Zafer 
Kurultayı Dergisi, s. 42-46, Ağustos 2005. 
3 D. Ahsen Batur, 1200 Yıllık Sürgün, Selenge Yayınları, İstanbul 2013. 
4 Orhun Abideleri, Bilge Kağan Abidesi, Doğu yüzü, 19. satır. 
5 Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, s. 27, İstanbul 2005. 
6 D. Ahsen Batur, 1200 Yıllık Sürgün, Selenge Yayınları, s. 24, İstanbul 2013. 
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“Türk mucizesinin yanında, bu mucizeyi besleyen Orta Asya kaynağı 

bilhassa dikkat çekmektedir. Orta Asya, Türk ülkeleri için bitmez bir 

kaynak olmuş ve asırlarca Türk ülkelerini beslemiştir. Öyle ki İslâmi-

yet ve İslâm düşüncesi bile, bu yeni ülkelere doğrudan doğruya Ara-

bistan’dan gelmemiş, Orta Asya’ya gidip orada Türk kültürü ile bir-

leştikten sonra, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi, kö-

kü Orta Asya’ya bağlı “erenler” yoluyla Anadolu’ya gelmiştir. Türk 

kültürünün hayatiyeti, zenginliği ve verimliliği, Orta Asya’yı son asır-

lara kadar böyle bir hayat kaynağı olarak tutmuştur.”7 

Tarihte Türk adını benimseyip gururla söyleyen hakanlar sayılıdır. Bu 
hakanlar: Bilge Kağan, Sultan Alpaslan, Harzemşah Muhammed, Timur 
Han, Babür Şah, Genç Osman, II. Abdülhamit ve Atatürk’tür. 

1. Türk’e Verilen Görev Sebebiyle (Misyon) Bütün Dünya Türk’e 
Mecburdur. 

Türk’ü yok etmek mümkün değildir. 
Dünyada, Türk milletinin sahip olduğu görev ve sorumluluğa sahip 

olmuş başka bir millet var mıdır? Cevabı: Yoktur. 
Türk Milleti’nin görev ve sorumluluğuna (misyonuna) bakalım: 
XI. asırda Türk milletini ve çeşitli Türk boylarını, Türkçenin lehçe şive 

ve ağızlarını, Türk yaşayış tarzını, felsefesini ve düşüncesini, Türk destan 
ve efsanelerini, Türklerin bütün yurtlarını dolaşarak onların içinde bizzat 
yaşayarak öğrenip Türk ülküsünün bilgi ve şuuruyla yetişmiş bir Türk ay-
dını olan Kâşgarlı Mahmut, Dîvânu Lugati’t-Türk adlı eserinin ön sözünde: 

“Tanrının devlet güneşini Türklerin burçlarından doğurduğunu, onlara 

Türk adını Tanrı’nın verdiğini, onlara kendi ordum dediğini, zamanımı-

zın hakanlarını onlardan çıkardığını, bütün milletlerin idaresini onların 

ellerine verdiğini, onlarla olanları aziz kıldığını, onlarla geçinmek için 

dillerini öğrenmekten başka bir çare olmadığını, Peygamberimizin ‘Türk 

dilini öğreniniz, çünkü onların uzun süre saltanatları olacaktır’ şeklin-

deki hadisi sahih ise Türk dilini öğrenmenin bir Tanrı emri olduğunu, 

sahih değilse akıl ve mantığın Türk dilini öğrenmeyi emrettiğini”8 

belirtirken Türk milletinin tarihî görev ve sorumluluğuna da işaret edi-
yordu. 

Biz aynı inançları daha önce, VIII. asırdaki Göktürk Anıtları’nda da 
görüyoruz: Bilge Kağan “Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan” diye 
kendini tanıttıktan sonra, “(İlgerü kün toğsıkka, birigerü kün ortusunga-
ru, kurıgaru kün batısıkınga, yırıgaru tün ortusungaru anda içreki budun 
                                                           
7 Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, S. 26. 
8 Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lugati’t-Türk, Çeviri: Besim Atalay, Türk Dili Kurumu Yay., 
eserin mukaddimesi, s. 7, Ankara 1940. 
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köp manga körür.) doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda 
gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar olan yerlerdeki milletler hep 
bana tâbidir.” şeklindeki âdeta kozmik, uçsuz bucaksız bir mekâna hâki-
miyetini tarif ederken; “üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi 
arasında kişi oğlu kılınmış. İnsanoğlunun üstüne ecdadım Bumin Kağan, 
İstemi Kağan oturmuş” sözleriyle de bu hâkimiyetin ezelden beri Türklere 
verildiğini belirtiyordu. Bilge Kağan bu hâkimiyet gücünü “Yukarıda Türk 
Tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok ol-
masın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge Katunu 
Tanrı tepesinde tutup yukarı çıkarmış olacak.” sözleriyle Tanrının isteğine 
bağlıyordu. Bilge Kağan, “Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök bas-
mazsa altta yer delinmezse, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecek?” 
şeklindeki anlatımıyla, “Türk milletini, ancak ilâhî bir gücün yıkabileceği-
ni, beşerî hiçbir gücün Türk milletini yıkamayacağını” belirtiyordu. 

Daha önceki destanlar devrinden gelen inançlara da bakalım. Oğuz 
Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan milletine “Takı taluy, takı müren, Kün tuğ 
bolgıl, kök kurıkan (Denizleri, ırmakları aşalım, yurdumuzu öyle genişlete-
lim ki gök kubbesi bize çadır, güneş de bize tuğ olsun.” şeklinde hedef 
gösterirken, dünya hâkimiyetinde bütün Türklere ve komşu kavimlere 
yaptıkları işe göre ad verip onları dünya üzerindeki bölgelere yerleştirir-
ken; (orduyu İdil nehrinden ilk defa yaptığı ağaçtan oyma kayıklarla geçi-
ren kimseye içi oyuk ağaç anlamına gelen Kıpçak adını; Buz dağında 
kendi atını bulan kimseye üstü başı karla kaplı olduğu için karlı anlamın-
daki Karluk adını, savaşta taşıyamadıkları ganimetleri ilk defa kağnı ya-
parak taşıttıran ve kağnının çıkardığı sesten esinlenerek ona Kangaluk > 
Kanklı adını, şehri saklayıp kendisine teslim eden kimseye yaptığı işten 
dolayı Saklap adını vermesi gibi) dünya düzenini kurduktan sonra dün-
yayı oğulları arasında paylaştırırken verdiği nutukta “Kök Tengrige men 
ötedim, sizlerge bire men yurtum” (Gök Tanrıya ben ödedim, sizlere ben 
yurdumu veriyorum.) sözlerindeki “ben borcumu Gök Tanrı’ya ödedim” 
anlatımında kendisinin Türk’ü dünyaya hâkim kılmakla görevli olduğu-
nu, bu görevini yerine getirmenin borcunu ödemek anlamına geldiğini, 
böylece huzur bulup misyonunu yerine getirdiğini biliyoruz. Demek ki 
Türk insanının Gök Tanrı’ya ödenecek borcu vardır, bu borç, ancak Tür-
kü dünyaya hâkim kılmakla ödenecektir. 

Destanlarımızda, özellikle Ergenekon Destanı’nda Ergenekon’dan de-
mir dağı eritip dışarıya çıkma motifi, etrafı Tanrı ve Altay Dağları gibi sı-
radağlarla kaplı kara kıtası Orta Asya’dan dağları aşarak bütün dünyayı 
kaplamak, ufuklara gitmek demektir. Bütün Türk tarihi ve Türk’ün hâ-
kimane yürüyüşü bu hedefe ve Oğuz Kagan’ın emrine uygun olarak ger-
çekleşmiştir. Aşılan ırmaklar, Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat, Kızılırmak, 
Aras, İdil, Tuna, Meriç, Seyhan, Ceyhan ve Nil; aşılan denizler, Aral (bir 
deniz gibi), Hazar (bir deniz gibi), Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, Kı-
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zıldeniz, Adriyatik değil midir? Çin Seddi’nden Viyana’ya, Adriyatik’e ka-
dar her yerde Türk yok mudur? 

Türk tarihi ve Türk yürüyüşü, insanoğluna yakışan, yaraşan bir tarih 
ve yürüyüştür. Bizim, köleler efendiler şeklinde sınıf ayırımı yapan (Ro-
ma İmparatorluğu gibi) imparatorluklarımız yok; imtiyazsız sınıfsız kay-
naşmış bir kütleyi oluşturmayı amaç edinmiş devletlerimiz vardır. En 
büyük özelliğimiz devlet kurabilmemizdir. Hiçbir kültürde “devlet ana”, 
“devlet baba” deyimleri yoktur. 

2. Türk Hâkimiyet Üslubu (Türk Ülküsü) En Medeni Ve İnsani Bir 
Üsluptur. 

Dünyanın hâkimiyet bakımından en büyük iki üslûbu vardır: 
1. Emperyalist Batı üslubu, 
2. Türk Ülküsü9 (Türk üslubu). 
Bunlardan birincisi, Yeni Dünya’yı keşfetmiş, Atlantik ötesinde Yeni 

Dünya’yı kurmuş, diğeri de dünyada Türk yayılmasını ve hâkimiyetini ve 
bitmez tükenmez Türk enerjisini ortaya koymuştur. Ancak bu üsluplar 
birbirlerinden çok farklıdırlar. 

Emperyalist Batı ideolojisinde kan, gözyaşı, haksızlık, ezme, aldatma, 
soykırım varken Türk ülküsünde gözetme, hakkı sağlama, koruma, ada-
let, efendilik, hoşgörü, imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kütle olma üslubu 
vardır. Kaynağını emperyalist Roma’dan alan birinci ideoloji, güneş bat-
mayan sömürge imparatorlukları kurmuş, bugünkü zavallı ve aç Afrika’-
yı ortaya çıkarmış, kendi vatanlarında yaşamaya hakları olan kırmızı ır-
kı, Kızılderilileri yok ederek bir kasabada bitkin şekilde yaşayan bir top-
luluk hâline sokmuş, zencileri memleketleri Afrika’dan getirerek köle 
olarak çalıştırmış, hâlâ zencilere ayırım uygulayan bir üslûptur. Bu üs-
lûp Yeni Dünya’nın eski sakinleri olan Maya ve Aztekler’in servetlerini 
gemilerle Avrupa’ya taşıyarak oluşturduğu zenginliklerle sınıf farkını or-
taya çıkarmış10, bu sınıfları birbirleriyle çatıştırarak feodalite düzeni so-
nucunda komünizmin ve faşizmin doğmasına sebep olmuş, “bütün in-
sanlığı komünizm kurtaracaktır.” sloganıyla hareket edip daha sonra ko-
münizmi ve faşizmi sadece kendi kavimlerine hizmet eden bir sistem ha-
line sokarak kendilerinden olmayanlara yaşama hakkı vermemiştir. Em-
peryalist Batı ideolojisi, birbirinden pek fazla farkı olmayan ABD ve AB 
güçlerini ortaya çıkarmıştır. 

Türk ülküsü olarak adlandırdığımız Türk üslubu ise, bütün kavim ve 
toplulukları hürriyet ve insani erdemlere idare etmiş bir üsluptur. Bu 
üslup, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtarıcısı ve kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk’ün, Prof. Dr. Osman Turan’ın, Prof. Dr. Muharrem Er-
                                                           
9 Metin Karaörs, “Ülküsü Türkçülük”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 317, s. 35-
38, Mayıs 2013. 
10 Turan Yazgan, TDAV, Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları. 
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gin’in, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun, Prof. Dr. Erol Güngör’ün, Prof. 
Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun ve Prof. Dr. Turan Yazgan’ın söylev, 
makale ve kitaplarında açıklanmıştır.11 

3. Dünyanın Atası Türkler mi? 

Amerikalı araştırmacı yazar Gene D. Matlock, “Ey Dünya İnsanları 
Hepiniz Türksünüz”12 adlı kitabında “Kayıp Bir Uygarlığın Sırları Dünyayı 
Nasıl Değiştirebilir?” ana fikriyle din, dil, tarih ve kültür odaklı pek çok 
kaynak aracılığıyla Türklerin tüm insanların ataları olabileceğini Maya 
ve Aztekler’den Kızılderililer’e, Ruslar’dan Hintliler’e, Araplar’dan İngiliz, 
İtalyan ve Kuzey Avrupalılar’a kadar hepsinin kökenlerinin Türk olduğu-
nu söylüyor. Ayrıca Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve 
Buda’nın da Türk olabileceğini, tüm dinlerin Kadim Türklerin “Tengri” 
dininden türediğine dair tartışılması gereken bilgiler veriyor. Sinan Mey-
dan13 ve İsmail Doğan’ın14 çalışmaları Matlok’un kitaplarındaki görüşleri 
desteklemekte. Amerika kıtasındaki, şahıs, yerleşim yeri, şehir, dağ, te-
pe, ova, nehir, bitki v.b. birçok adların köken bilgisi yönünden Türkçe-
nin kelime yapısıyla benzeştiği bilinmektedir.15 Servet Somuncuoğlu’nun 
belgesel araştırmaları bu konuda son yılların en önemli çalışmalarıdır.16 

Ayrıca Türklerin en eski kavim, Türkçenin en eski dil olduğuna dair 
Kazım Mirşan, Haluk Tarcan, Turgay Tüfekçioğlu ve Haluk Berkmen’in 
çalışmaları da dikkatle değerlendirilmelidir. 

4. Türk Kültürü ve Türk Dili Dünyanın En Özgün Kültür ve Dille-
rinden Biridir. 

4.1. Türk Kültürü: 

Millet gerçeğine inananlar, milleti tabii cemiyetlerin en büyüğü olarak 
kabul ederler. Millet, “kökü tarihte olan, hür ve beraber yaşama iradesin-
den doğmuş ve geleceğe karşı millî müşterek ülküler taşıyan ve yaşayan 
maddî ve manevî bir topluluk” olarak tanımlanır. Bu tanıma göre, mille-
tin meydana gelmesi ve var olabilmesi için, 1- kökünün tarihte olması 
(tarihilik), 2- hür ve beraber yaşama iradesine sahip olması, 3- istikbale 
karşı millî ve müşterek ülkülere sahip olması, 4- halihazırda yaşıyor ol-
ması gereklidir. 
                                                           
11 Atatürk, Söylev ve Demeçleri; Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi; 
Muharrem Ergin, Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü; 
Turan Yazgan, Dün, Bugün, Yarın, diğer yazı ve konuşmaları. 
12 Gene D. Matlock, Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz, Hermes Yayınları, İstanbul 
2012. 
13 Sinan Meydan, Köken, Atatürk ve Mu Kıtası, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2008. 
14 İsmail Doğan, Mayalar ve Türklük, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2011. 
15 Metin Karaörs, “Türk Dili Dünyanın En Eski ve En Yaygın Dilidir”, Dil ve İnsan (dergi), 
Tömer Kayseri Şubesi, S: 12, Mart-Nisan 1998. 
16 Servet Somuncuoğlu, Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler, Atok Yay., İstanbul 2010. 
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Milleti meydana getiren hayat tezahürlerine “kültür” adını veriyoruz. 
Milletler insanoğlunun yaşamak için üç temel ihtiyacı olan bedenî, ruhî ve 
sosyal ihtiyaçlarını farklı farklı karşılamalarından, cevaplamalarından doğ-
muş, böylece her milletin kendisine mahsus bir kültürü olmuştur. Kültür, 

“Bir topluluğu, bir cemiyeti, bir kavmi millet yapan, onu diğer millet-

lerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür. Bu hayat tezahür-

leri, her milletin kendisine has olan millî değerleridir. Aynı et ve ke-

mikten yaratılan insan toplulukları bu farklı millî değerlere göre ayrı 

ayrı milletlere ayrılırlar”.17 

Millî değerler, sosyal akrabalık bağları ise; Dil, Din, Örf ve Âdetler, 
Dünya Görüşü, Sanat ve Tarih’tir. 

Dünya üzerindeki kültürlerin büyüklüğü, küçüklüğü, gelişmişliği, ip-
tidai olma durumu; a) yetiştirdiği insan tipi, b) ortaya koyduğu cemiyet 
şekli, c) tesir nüfuz ve tesir kabiliyeti, d) kendini koruma, dayanma kudret 
ve hassası gibi kıstaslara göre mukayese edilerek ortaya konulabilir. 

Bu bakımdan “Türk kültürü yeryüzündeki mevcut en büyük birkaç be-
şer kültüründen biridir.”18 belki de birincisidir. 

1. Türk kültürünün yetiştirdiği insan tipi mükemmeldir. Bu insan ti-
pi, hangi kademede olursa olsun en yüksek insani erdemlerle donatıl-
mıştır. Atilla’dan Fatih’e, Kül Tigin’den Kanuni’ye, Alp Arslan’dan Ata-
türk’e, Barbaros’tan Fevzi Çakmak’a, Kaşgarlı Mahmut’tan Mimar Si-
nan’a, Yusuf Has Hacip’ten Uluğ Bey’e, Yunus Emre’den Fuzûli’ye, Evli-
yâ Çelebi’den Nasreddin Hoca’ya, Ali Şîr Nevayî’den Yahya Kemal’e, Ton-
yukuk’tan Mehmet Âkif’e kadar sayısız yüksek insan tipleri hep Türk 
kültürünün bağrında yetişmişlerdir. 

Bilhassa günümüz Türk gençleri, Türk kültürünün yetiştirdiği bu 
müstesna ve sayısız yüksek insan tiplerini, iyi tanımalı, kendilerine ör-
nek ve rehber edinmeli, onlardan millî şuur ve hayat görüşü, hayat felse-
fesi almalı, bu insan tiplerinin evlâdı olmaktan gurur duymalıdırlar. 

2. Türk kültürünün ortaya koyduğu cemiyet şeklinin çok üstün oldu-
ğunun delili, insan cemiyetlerinin en yüksek faaliyeti olan devlet kurma 
ve devam ettirme geleneğine en az 2500 yıldan beri sahip olan tek toplu-
luk olmasıdır. Türk devletleri kesintisiz olarak Oğuz Kağan’dan beri de-
vam etmiş olup, devletin değişmediği, ancak devleti idare eden hanedan-
ların değiştiği tarihî hakikattir. 

3. Türk kültürü diğer kültürlerle münasebette daima onlara saygılı, 
baskı yapmaya lüzum görmeyen müsamahalı ve kendisinden emin bir 
kültür durumundadır. Karşılaştığı kültürleri hiçbir zaman mecburi de-
ğişmelere tabi tutmamıştır. Fakat serbest değişmeler yolu ile yabancı 
                                                           
17 Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, s. 21, İstanbul 1987. 
18 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 22, İstanbul 1987. 
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kültürler üzerinde daima büyük tesirler icra etmiştir. Ancak bu müsa-
mahalı ve saygılı oluş, diğer mütecaviz kültürler tarafından zaman za-
man istismar edilmişse de sonuçta Türk kültürü sağlam ve dayanaklı 
yapısıyla bu tecavüzlere karşı koymasını bilmiştir. 

4. Türk milletinin inanılmaz derecede bir kendini koruma kollama ve 
yaşama gücü olduğu bilinmektedir. Birçok yabancı kültür baskıları ve 
istilaları altında kalsa bile daima şahsiyetini korumasını bilmektedir. Bu 
husus Türk kültürünün kendini koruma, dayanma, yaşama ve yaşatma 
gücünden ileri gelmektedir. 

4.2. Türk Dili 

“Türk Dili, Türkler arasındaki anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, 

Türk tarihi ve kültürü ile ortak kanunları olan, ancak bu kanunlar 

çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli Türklerin bilinmeyen za-

manlarında atılmış gizli anlaşmalar sistemi, Türk dünyası ve coğraf-

yasının seslerinden örülmüş sosyal bir kurumdur.”19 

Türk Dili, Türk milli kültürünün en büyük varlığı, en kuvvetli bağıdır. 
Bu bağın gevşemesi ve kopması millet için en büyük felâkettir. Türk de-
mek “Türk gibi konuşan” demektir. Türkçe, Türk milletinin dilidir. Ata-
türk’ün dediği gibi “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” 

“Millî dil ile millî his arasındaki bağ çok önemlidir. Dilin millî ve zen-

gin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dille-

rin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini yük-

sek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 

boyunduruğundan kurtarmalıdır.”20                                         Atatürk 

Türk dili, Türk düşüncesinin aynası, bütün kültür unsurlarının, yazı-
lı olmayan hukuk kurallarının, dünya görüşümüzün hazinesidir. Sevgi-
mizi, aşkımızı, dualarımızı Türkçe ile yaparız. Türk dili ile Türk milleti-
nin hayatını ayırmak mümkün değildir. 

“Türkçeyi biraz tanıyıp öğrenince matematik bir yapıya sahip olduğu-

nu hemen anladım. O anda bende bu yapıyı derinlemesine incelemek 

için bir merak uyandı. Türkçenin yapısında bana zor gelen hiçbir un-

sur görmüyordum. Kuralların sayısı az olduğu hâlde pek çok kelime 

üretilebiliyor. Kurallar sisteminin gücü çok büyük. Onun için Türkçeyi 

satranç oyununa benzetmeye başladım. Satranç oyununun kuralları 

azdır. Yedi yaşındaki çocuk bile öğrenebilir. Bununla birlikte insan 

hayatı boyunca satranç oynasa bıkmaz. Yeni hamleler, yeni oyunlar 
                                                           
19 Metin Karaörs, Türkçenin Zaman ve Mekan Boyutları, Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı 
Şekil ve Cümle Bilgisi, Akçay Yayınları, s. 11-23, Ankara 2005. 
20 Sadri Maksudi Arsal, Türk Dili İçin, Ankara Türk Ocakları Yay., 1930. Kitabın içine Ata-
türk’ün kendi el yazısı ile yazdığı bu cümleler Türk Dil Kurumu binasının önündeki kitabe-
de yazılıdır. 
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yapma imkânı vardır. Bunun gibi ben de on yedi senedir Türkçe oy-

nuyorum. Hiç sıkıldığım an olmadı. Türkçenin yapısı ideal bir dilin 

yapısıdır.” 21        Belçikalı Türkolog Johan Vandewelle 

Türkçemiz, bugün dünya dilleri yanında şu özelliklere sahiptir: 
1. Türkçenin zaman boyutları: Türkçe şu anda yeryüzünde kullanı-

lan en eski beş dilden birisidir. 
Dünyanın en eski dilleri Çince, Hintçe, Farsça, Arapça ve Türkçedir. 

Türk yazı dili, en az iki bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Yazı dilimizin en 
eski yazılı metinleri olan Orhun Abideleri’ni inceleyen W. Radloff ve Reşit 
R. Arat gibi Türkologlar, “Türkçenin ağır ve sağlam bir şekilde geliştiğini 
göz önünde tutarak”, bu abidelerdeki seviyesine gelebilmesi için abideler-
den günümüze kadar geçen zamanın abidelerden önce de geçmiş olması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Orhun Abideleri’nden zamanımıza yaklaşık 1300 
yıl geçtiğine göre, bu görüşe dayanarak, Türk yazı dilinin başlangıcını 
günümüzden yaklaşık 2500-3000 yıl öncesine götürmek gerekmektedir. 

Son yapılan ilmî araştırmalar, Türkçenin konuşma dili olarak da, ya-
şayan diller içinde en eski dil olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda 
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın; 

“Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil 

olarak varlığı ispatlanmıştır. Eğer doğuştan Sümerlerle temasa gel-

dikleri zamana kadar ki çözülme hızı sabit ise, İlk Türkçe ve Ana 

Türkçenin muazzam bir zaman önce yaşamış olması gerekir. Bu so-

nuç benim 1978 yılında tamamlayıp 1983 Ağustos’unda yayımladı-

ğım “Altay Dilleri Teorisi” çalışmamda ileri sürdüğüm gibi en pinti he-

saplarla 8500 yıldır. Çünkü Ana Türkçeden, Ana Doğu ve Batı Türk-

çesine kadar geçen zamanı da hesaba katarsak, bu devreden zama-

nımıza kadar geçen 5500 yılın ikiye katlanması mümkündür.”22  

görüşü ve devamındaki “Bugün yaşayan dünya dilleri arasında, en eski 
yazılı belgelere sahip olan dil Türk dilidir. Bunlar, çivi yazılı Sümerce tab-
letlerdeki alıntı kelimelerdir.” sözleri ve bilimsel çalışmaları sonunda orta-
ya koyduğu Sümerce tabletlerin içinde 260’a yakın Türkçe kelimenin bu-
lunduğu gerçeği23 bugün Türk diline “yaşayan en eski dil” unvanını ka-
zandırmaktadır. Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, bu konudaki çalışmaları-
nın sonucunda yazdığı “Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türkçenin 
Yaşı Meselesi” isimli kitabıyla 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Enstitüsü’nün “Türk Diline Üstün Hizmet Ödülü”nü ka-
zanmıştır. 
                                                           
21 Johan Vandewelle, Türkçe Hakkında Görüşlerim, (konuşmalarından) http://www.itusozluk.com 
22 Osman N. Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ve Türkçenin Yaşı Meselesi, TDK Ya-
yınları, s. 5, Ankara 1990. 
23 Osman N. Tuna, a.g.e., TDK Yayınları, Ankara 1990. 
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Yine, Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, “Türkçenin dillere üstünlüğü, eskili-
ğinden, ilk yazı dili oluşundan, yapısının ve kurallarının insan mantığına 
yakınlığından, her çağda sözcük kökünün, ekinin aslını gösteren saydam-
lığından kaynaklanır.” şeklindeki görüşünü belirttikten sonra, Türkçe ile 
Sümerceyi karşılaştırıp, yaşayan hiçbir dilin “Sümerceye Türkçe kadar 
yakın ve eski olmadığı”nı ifade etmiştir.24 

Bugün, dünya üzerinde Sümercenin devamı olan, Sümerceyle akraba 
olan dil bulunmamaktadır. Ayrıca kendi kelimelerini Sümercenin söz 
varlığına katmış olan Türkçeden başka dil yoktur. 

Kuzey-doğu Asya’daki Bering Boğazı’ndan kütleler halinde birkaç de-
fa Kuzey Amerika’ya göç olduğu, Kızılderili dillerinin Eski Türk Dili’nin 
bir uzantısı olduğuna dair görüşler, ayrıca Mu Kıtası ve dili ile ilgili araş-
tırmalar derinleştikçe Türkçenin eskiliği de daha çok ortaya çıkacaktır. 

2. Türkçenin Mekân Boyutları: 

“Türkçe, tahmini bir Ana Altayca’nın içerisinden çıkmıştır, doğduğu me-

kân da Ana Altayca’nın konuşulduğu bölgelerdir, şeklindeki Altay Dilleri 

Teorisi’ne son yıllarda Azerbaycan Türk dilcileri karşı çıkarak “Türkçe 

Moğol ve Tunguz dilleri yakınlığının komşuluk yakınlığından ileri geldiği-

ni, bu diller arasında bir menşe birliğinin olamayacağını ileri sürerek 

Türkçenin asıl köklerinin Fırat-Dicle havzasında aranması gerektiğini”25 

belirtmektedirler. Bu konuda F.C. Agasıoğlu şu görüştedir: 

“Son araştırmalar Ural dilleri ile Altay dillerinin ayrı ayrı birer aile ol-

duklarını ortaya koymuştur. Serebrennikov ve Şçerbak Türk dillerini 

Altay ailesine dahil etmemektedirler. Türklerin doğudan batıya değil 

de batıdan doğuya doğru göç ettikleri şeklindeki fikirler Türk dilinin 

Moğol, Tonguz, Kore dilleri ile akrabalığı nazariyesini gevşetmiştir. 

Moğol Türk dili paralelliği sonraki yakınlıklardır. Altay dil ailesi için-

deki yakınlıklar sonraki yakınlıklardır. Kur-Aras medeniyetinin yayıl-

dığı arazilerin eski onomastikası, Ön Asya’nın eski dilleri (Elam, Sü-

mer, Kassi, Haty, Hett, Urartu) ile olan bazı leksik-grammatik para-

leller Türk halklarının ata yurdunu bu bölgelerde aktarmaya sevk 

ediyor ve en eski Türk dilinin Moğolistan’da değil, eski Azerbaycan’-

da jarandığını söylemeye esas verir.”26 

“İnsanlık tarihinde dilini ilk kez işaretleri fonetize etmek suretiyle ya-

zıya dökmüş olan topluluk Fırat ve Dicle’nin birleşerek denize ulaştığı 

düzlüklerde Asya’dan gelip yerleşmiş olan Sümerlerdir. Çekoslovak 

bilgini ünlü çivi yazısı uzmanı Hrozny’nin varsayımına göre, insanlık 

kültürü Altay-Tibet-Hazar üçgeni içerisinden çıkıp dünyaya yayılmış-
                                                           
24 Vecihe Hatiboğlu, “Dilimize Gerçekçi Bakış”, Cumhuriyet Gazetesi, 27 Mayıs 1989. 
25 Feridun Celiloğlu, Azer Halgı, Baku 1998. 
26 Feridun Celiloğlu, a.g.e., s. 29. 

244



M. METİN KARAÖRS / TÜRK’E MECBURSUNUZ ! 11

tır. Altaylar’dan gelen Sümerlilerin M.Ö. 4000-3500’lerde Çin’e, batı-

da M.Ö. 2000’lerde Girit’e, kuzeyde M.Ö. 2000’lerde Anadolu’ya Hi-

titlere, güneyde M.Ö. 3000’lerde Mısır ve Hindistan’a ulaşmıştır. Sü-

merlilerin dili Türkçe gibi eklemelidir. Hatta onların Türkçe ile ortak 

kelimeleri bulunmaktadır. Hommel, Sümerlilerin dilinde yetmişe ya-

kın sayıda Türkçe ile benzeşen kelime bulmuştur.”27 

Osman N. Tuna, araştırmalarında bu görüşü desteklemektedir: “Türk-
lerin en az M.Ö. 3500’lerde Türkiye’nin doğu bölgesinde bulundukları tes-
pit edilmiştir. Bunun kuzey, doğu ve batı sınırlarının ne olduğunu başka 
bir araştırmada açıklayacağım.”28 

Bütün bu bilimsel araştırmalar ve sonuçları dünyanın en eski dille-
rinden birinin Türk dili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türk dili, Altay devri, İlk Türkçe devri, En Eski Türkçe devri gibi ka-
ranlık devirleri geçirdikten sonra, Eski Türkçe (VI.-XII. yy.) devrinden iti-
baren yazı dili ile takip edebildiğimiz aydınlık devreye ulaşmıştır. Daha 
sonra Türk dünyasının genişlemesi sonucunda Batı Türkçesi ve Kuzey-
Doğu Türkçesi adları altında iki yazı dili (Orta Türkçe) ortaya çıkmış, 
bunlardan Kuzey-Doğu Türkçesi, Kuzey ve Doğu olarak iki yazı diline ay-
rılmıştır. Kuzey Türkçesi (Kıpçak ağzına dayanır) bugünkü Kırgız, Kazak, 
Tatar, Başkurt gibi şivelerin kaynağı olmuş, Doğu Türkçesi ise bir müd-
det Çağatayca adı ile anılarak bugünkü Özbek Türkçesi çerçevesinde 
Doğu ve Batı Türkistan şivelerini oluşturmuştur. Batı Türkçesi ise geli-
şerek Azeri sahası ve Osmanlı sahası olarak iki kardeş daireye ayrılmış-
tır. Osmanlı sahası, Eski Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi devrelerin-
den sonra Türkçenin en büyük ve en gelişmiş yazı dili olarak Modern 
Türkiye Türkçesi halinde günümüze kadar gelmiştir. 

3. Türkçe, Dünya Üzerinde En Geniş Coğrafyaya Yayılmış ve En 
Çok Kullanılan Dillerden Biridir. 

Türkçe, bugün doğuda Moğolistan ve Çin içlerinden, batıda Yugoslav-
ya içlerine; kuzeyde Sibirya’dan ve Kazan şehrinden, güneyde Bağdat, 
Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan geniş bir alanda kullanıl-
maktadır. 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasındaki 
bu coğrafya, doğudan batıya yaklaşık 8 bin, güneyden kuzeye 3.5 bin ki-
lometre olup yaklaşık 10 milyon kilometre karelik bir alandır. Bu alan 
dünyanın en büyük coğrafyalarından biri halinde İngilizcenin yeni dün-
yada kapladığı alanla boy ölçüşecek kadar geniştir.29 

Türkçe bugün dünya üzerinde iki uzak lehçe (Çuvaşça ve Yakutça), on-
larca yakın lehçe, şive ve yüzlerce ağız hâlinde kullanılmaktadır. Türkçenin 
bugünkü yakın lehçe ve şivelerini kavim adları ile şöyle sıralayabiliriz: 
                                                           
27 Feridun Celiloğlu, a.g.e., s. 32. 
28 Osman N. Tuna, Türkçe Sümerce İlişkisi ve Türkçenin Yaşı Meselesi, TDK Yayınları, s. 12, Ank. 1990. 
29 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, YÖK Yay., s. 55, Ankara 1990. 
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A. Sibirya ve Altay Alanı: Karagas, Soyan, İrtiş ve Tobol, Altay, Te-
lengit, Teleüt, Tuba, Kumandı, Lebed, Sagay, Beltir, Kaç, Koybal, Kızıl, 
Şor, Kamasin, Çalım ve Çat Türk şiveleri. 

B. Doğu Türkistan Alanı: Uygur, Sarı Uygur, Tarançi Türk şiveleri. 
C. Batı Türkistan Alanı: Karakalpak, Özbek, Kırgız, Kazak ve Türk-

men Türk şiveleri. 
D. Kafkasya ve İran Alanı: Nogay, Kundur, Karaçay, Balkar, Ku-

muk, Azeri, Kaşkay, Afşar, Kaçar, Şahseven, Karadağlı, Karapapak, 
Hamse, Halaç, Kengerlu, Horasani, Karayi, Karaçorlu Türk şiveleri. 

E. Kuzey-Batı ve Güney-Batı Alanları: Kazan, Tatar, Astrahan, Baş-
kurt, Kırım, Karayim, Gagavuz, Türkiye Türk şiveleri. 

Türkçe bu geniş alanda tarih boyunca beş büyük alfabe ile yazılmış-
tır. Orhun alfabesi, Uygur alfabesi, Arap asıllı Türk alfabesi, Kiril kay-
naklı Türk alfabeleri ve Lâtin kaynaklı Türk alfabesi. İlk ikisi tarihî alfa-
belerimizdir. Bunlardan ilki, Göktürkler zamanında Kültigin, Bilge Ka-
ğan ve Tonyukuk adına dikilmiş abidelerde örneklerini gördüğümüz ve 
Türklerin kendi buluşlarından çıkmış alfabedir. İkincisi, Uygur yazmala-
rının yazıldığı, Sogdak kaynaklı, bugün birçoğu hâlâ okunmamış binler-
ce sayfanın yazıldığı Uygur alfabesidir. 

Bugün, Arap kaynaklı Türk alfabesini Doğu Türkistan’daki Uygur ve 
Kazak Türkleri, İran’daki, Azerbaycan ve Türkmen Türkleri, bir kısım 
Özbek, Uygur, Kazak ve Türkmen Türkleri; Kiril kökenli alfabeleri Orta 
Asya’daki bütün Türk toplulukları (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenis-
tan, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Yakut ve Çuvaş Türkleri); Lâtin 
kaynaklı Türk alfabesini ise 1928’den bu yana Türkiye Türkleri, Kıbrıs, 
Batı Trakya, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Finlandiya Türkleri kul-
lanmaktadırlar. 

Bugün Türk dünyasındaki dil ve kültür birliğinin sağlanmasında en 
büyük engel alfabe farklılığıdır. Hiçbir millet, Türk milleti gibi farklı alfa-
beler kullanarak birbirini anlamaz durumda değildir. “Dilde, Fikirde, İşte 
Birlik”in olması için önce alfabe birliği gereklidir. 

Türk dünyasında alfabe birliği meselesi son on yıl içinde tartışılarak 
sonuçta Türkçeye en uygun alfabenin “denenmiş Lâtin alfabesi esasında 
bir alfabe olduğu ve bunun kullanılması”na karar verilmiştir. Böylece, 
Türkiye Türklerinin 1928’den beri kullandıkları alfabeye, 5 harf daha ila-
ve edilerek meydana getirilen “Ortak Türk Alfabesi”nin kullanılması nok-
tasında tutum ve anlayış birliğine varılmıştır. 

Türkçe, bugün, yaygınlığı ve en çok konuşulan dillerden biri olması 
sebebiyle birleşmiş milletlerin ortak dillerinden biri olarak kabul edilme-
si gereken bir dil durumdadır. 

Türkçe dünya dillerine binlerce kelime vermiştir.30 Prof. Dr. Günay 
Karaağaç, Türkçenin komşularına verdiği beslenme kültürüyle ilgili ke-
                                                           
30 Günay Karaağaç, Verintiler Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 2008. 
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limeleri şöyle tespit etmiştir:31 Farsçaya 258, Arapçaya 179, Rusçaya 
300, Romenceye 193, Bulgarcaya 185, Sırp-Hırvatçaya 347, Arnavutçaya 
188, Yunancaya 141, Macarcaya 176. 

Giyim Kuşamla İlgili Kelimeler:32 Farsçaya 233, Arapçaya 180, 
Rusçaya 280, Rumanceye 189, Bulgarcaya 183, Sırp-Hırvatçaya 316, Ar-
navutçaya 163, Yunancaya 118, Macarcaya 171. Toplam 1529 kelime 
vermiştir. Mesela Açaryan33 Ermeniceden Türkçeye 200 kelime girmesine 
karşılık Türkçeden Ermeniceye giren kelimelerin sayısının 4000 civarın-
da olduğunu belirtmektedir. 

Günümüzde dünyada en çok kullanılan dillerden biri Türkçedir. 
Türkçe, şu anda dünya üzerinde en çok kullanılan beş dilden birisidir. 
En çok kullanılan diller sırayla şunlardır: Yaklaşık olarak, Çince bir mil-
yar iki yüz milyon, Hintçe beş yüz milyon, İngilizce üç yüz elli milyon, İs-
panyolca üç yüz milyon, Türkçe ise iki yüz milyon insan tarafından kul-
lanılmaktadır. Aynı etnik ökenden gelme açısından düşünüldüğünde Türk-
çe bu sıralamada 3. durumdadır. Çünkü İngilizceyi bütün yeni dünya (Bri-
tanya, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan gibi), İspanyol-
cayı ise Portekiz ve Lâtin Amerika kullanılmaktadır. Çinceyi sadece Çinli-
ler, Hintçeyi sadece Hintliler, Türkçeyi ise sadece Türkler konuşmaktadır. 

3. Türkçe, Dünyanın En Zengin Dillerinden Biridir. 

Türkçenin zenginliği; a) Söz varlığında, b) Musiki gücünde, c) Anlatım 
gücünde görülür. 

A. Söz Varlığının Zenginliği: 

“On iki asırlık bir tarihî derinlik ile üç kıtayı kapsayan coğrafî geniş-

lik içinde lehçeler ve edebî şiveler halinde yayılmış bulunan Türkçe-

nin zengin kelime hazinesi, “dede mirasının torunlar tarafından pay-

laşılması neticesinde” bölünmüş ve dağılmıştır.”34 

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu 

Türkçe söz varlığı bakımından dünyanın en zengin sözlüğüne sahip-
tir. Türkçenin söz varlığını sadece Türkiye Türkçesi’nin söz varlığı olarak 
değerlendirmemeliyiz. Nasıl İngilizce’nin söz varlığı sadece Brintanya 
adalarındaki İngilizlerin söz varlığından ibaret değilse, bu söz varlığı Bri-
tanya adalarının dışındaki Amerika, Kanada, Avusturalya, Hindistan, 
Yeni Zelanda gibi ülkelerdeki insanların İngilizce’ye verdiklerinden mey-
dana geldiyse, Türkçenin söz varlığını da Türkiye Türkçesi ile birlikte bü-
tün Türk lehçe ve şivelerinin beraberce oluşturdukları söz varlığı olarak 
görmek gereklidir. 
                                                           
31 Günay Karaağaç, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yayınları, s. 115, Ankara 2002. 
32 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 115. 
33 Günay Karaağaç, a.g.e., s. 139. 
34 Necmettin Hacıeminoğlu, Türkçenin Karanlık Günleri, Töre-Devlet Yay., s. 18, Ankara 1972. 
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Türk Dil Kurumunun son yayınladığı Türkçe Sözlük’te 115.000 civa-
rında kelime bulunmaktadır.35 Özel Ad Sözlüğümüzün ise beş yüz bin ci-
varında olduğunu TDK yetkilileri belirtmektedir. Türkçenin Söz Varlığı a) 
Türkçe asıllı sözler, b) Alıntı-Türkçeleşmiş sözler olarak iki kaynaktan gel-
miştir. Türkçe asıllı sözlerin yerini zamanla alıntı-Türkçeleşmiş sözlerin al-
dığını şu örnek göstermektedir: Kuran sözlüğündeki sözcük sayısı 2.500’e 
yakındır. İlk Kuran çevirilerinde bu 2.500 Arapça sözcüğün 2490’ına 
Türkçe karşılık bulmuşken bu sayı daha sonra 90-100’e düşmüştür.36 

XI. yüzyılda yazılmış olan Divan-u Lugati’t-Türk’te yer alan kelimele-
rin sayısı 8.624’tür.37 Oysa aynı dönemde hazırlanmış bir Lâtince-İngiliz-
ce sözlükte yer alan kelime sayısı 3.000’dir. Özbekistan’da yapılmış bir 
araştırmaya göre Şekspir’in dilinde yirmi iki bin kelime, Nevâyi’nin dilin-
de ise yirmi dört bin kelime bulunmaktadır.38 

Türkçeleşmiş-alıntı sözler, bizim zafer ve fetih hatıralarımızdır. Bu söz-
ler, anlam, ses yapısı ve musikisi bakımından Türkçenin sözleri hâline 
gelmişlerdir. Bugün kullandığımız “gül, bülbül, güfte, çamaşır, merdiven, 
köşe, maydanoz” gibi kelimeler, Farsça “gul, bolbol, gofta, çameşuy, guşe, 
miyde-nüvaz” kelimelerinden; yine “kına, heybe, minare, edep, millet” gibi 
kelimeler Arapçadan; “kestane, doktor, anahtar, Adana, Erzurum, İzmir” gi-
bi kelimeler, Grek veya Lâtince’den dilimize gelerek Türkçeleşmişlerdir. 

Türkçenin söz varlığının bir an önce tespit edilmesi gereklidir. Türkiye 
Türkçesi’nin Tarihsel Sözlüğü, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmak-
tadır. Bütün Türk lehçe ve şivelerinin tarihsel sözlükleri de yapılmalı, 
bunlar birleştirilerek Türkçenin söz varlığı ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü; 

“Dil, ilmin ve kültürün de temelini teşkil eder. İnsanın bilgi, kültür ve 

düşünme kabiliyetinin hududu bildiği kelimelerin sayısı ile çizilmiştir. 

Yazma, konuşma, anlama ve her türlü yaratma kabiliyeti için de aynı 

ölçüyü kullanabiliriz. Çünkü her şey, ilim, kültür, düşünce ve duygu, 

dilin kelime ve kavramlarında billurlaşmıştır, kalıplar hâlinde don-

muştur. Bir insanın kelime ve kavram bilgisi sıfıra indirildiğinde hay-

vanî hayat başlar. Aksine kelime ve kavram hazinesi zengin olan 

kimse çok bilen, çabuk kavrayan, geniş ve derin düşünen kimsedir. 

Kelimeler ses alma cihazları gibi geçmişe ait her şeyi bünyelerinde 

taşırlar. Öyle ise onları çalmayı, dinlemeyi, anlamayı iyi bilmeliyiz. 

İşte bunun içindir ki, yaşamakta olan canlı kelimeler dilden atılamaz. 

Süleymaniye’nin duvarından bir taş parçasını çekip atamayacağı-
                                                           
35 Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara 1998. 
36 Cengiz Özakıncı, Dil ve Din, Payel Yay., 129, s. 33 (XV. Yy. Başlarında Yapılmış Kur’an 
Tercümesi; “Muhammed Bin Hamza” Hazırlayan: Dr. Ahmet Topaloğlu, Kültür Bakanlığı Ya-
yınları, 300, 1978, c. 2, s. 635. 
37 Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay., s. 2, Ankara 1996. 
38 Belkıs Gürsoy, “İngilizcenin Gelişimi Örneği ve İlim Dili Olarak Türkçe”, Türk Yurdu, C. 
12, s. 53, Ahat Üstüner, “Türkçenin Anlatım Gücü”, Türk Dili, S. 589, s. 50-57, Ocak 2001. 
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mız, bir Rodin heykelini hoyrat çekiç darbeleriyle yontamayacağımız, 

billur bir avizeyi kendi zevkimize göre traş edemeyeceğimiz gibi.”39 

B. Türkçe Dünyanın En Musikili, Ses Güzelliğine Sahip Dillerin-
den Birisidir. 

Dünyadaki diller ses yapıları bakımından a) ünsüzlere dayalı diller, b)  
ünlülere dayalı diller olmak üzere iki grupta toplanırlar. 

Ünsüzler, ses yolunda çarpma, sürtünme, kapanma, patlama sonu-
cunda meydana geldiklerinden ünlüler kadar güzel olmayan, sürekli çı-
karılamayan, kullanılışları ancak ünlülerle olabilen, dilin pek de kabili-
yetli olmayan sesleridir. Ünlüler ise, ses yolunda hiçbir engele uğrama-
dan çıkan, sürekli söylenebilen, dilin kabiliyetli, kullanılışları kolay, gü-
zel sesleridir. Ünlüler, dilin musikili sesleridir. 

Türkçe ünlülere dayalı bir musiki dilidir. Dilimizde bulunan 8-10 ün-
lü, yani ünlü bakımından zenginlik dünyanın hiçbir dilinde yoktur. Dün-
yanın tanınmış dillerinde ünlü sayısı 3-4’ü geçmezken, Türkçede bu ka-
dar çok ünlü bulunması Türkçenin musiki gücünü göstermektedir. Dili-
mizde bulunan kalınlık-incelik uyumu, düzlük-yuvarlaklık uyumu, ünlü-
ünsüz uyumu, ünsüz-ünsüz uyumu gibi ses uyumları dünyanın hiçbir di-
linde yoktur. Bu musiki zenginliği “Türkçenin Çin Seddi’nden Viyana’ya 
kadar uzanan geniş alandaki bütün güzel sesleri içine almış bir dil oldu-
ğunu” bize göstermektedir. Prof. Dr. Muharrem Ergin, bir yazısında “Vasfi 
Rıza Zobu’yu dinleyen Lavrens Olivye’nin “hayatımda bu kadar güzel mu-
siki dinlemedim” diye Türkçenin musikisine hayran kaldığını anlatır.40 

C) Türkçe Dünyanın En Zengin Anlatım Gücüne Sahip Dillerinden 
Biridir. Türkçe’nin zengin söz varlığı, deyim varlığı, terimleri, ad türü ke-
limelerin zenginliği Türkçeyi zengin bir anlatım gücüne kavuşturmuştur. 
Türkçe her devirde dışarıdan alınan kavramları karşılayabilecek bir yapı-
ya sahiptir. Türkçe bir mecaz ve istiare dilidir. Bunun en büyük örneği 
büyük din kitaplarının Türkçeye rahatlıkla tercüme edilebilmesidir. Son 
derece manevi-mücerret kavramlardan meydana gelen geniş bir kadroya 
sahip Budizm’e ait din kitaplarının İslamiyet’ten önce en iyi şekilde 
Türkçeye tercüme edilmesi Türkçenin anlatım gücünün yüksekliğini 
gösterir. Bin seneden beri Kuranı Kerim en iyi ve doğru şekilde, aslına 
en fazla uygun şekilde Türkçeye tercüme edilmekte ve tefsirlerle en iyi 
şekilde Türkçeyle anlatılmaktadır. 

5. Türkçe Dünyanın En Sağlam, Mantıklı ve Kurallı Dillerinden 
Biridir. Türkçe yapı bakımından son derece sağlam bir bünyeye sahip-
tir. Bu sağlamlığı kelime yapımında ve çekiminde (morfoloji) ile cümle 
yapımında (sentaks) ayrı ayrı görebiliriz. 
                                                           
39 Necmettin Hacıeminoğlu, a.g.e., s. 14-16. 
40 Muharrem Ergin, “Türkçede Millet Felsefesi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, S. 1, s. 64-
65, Ocak 1986. 
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5.1. Kelime Yapımı ve Çekimi: Türkçenin kelime yapımı ve çekimi, 
mantıklı, kurallı ve düzenli olup, adeta matematik bir yapıya sahiptir. 
Kökler, yapı ve anlam bakımından birbirine karışmaz. Fiil kökleri ayrı, 
isim kökleri ayrıdır. Yapım ve çekim eklerinin belirli işlevleri vardır. Bu 
işlevler birbirine karışmaz. Türkçe iyelik sistemi bakımından da son de-
rece zengin ve sağlam bir anlatıma sahiptir. Başka dillerde şahıs zamiri 
kullanmadan iyelik anlatımı yapılamadığı halde, Türkçede bu anlatımın 
eklerle yapılması hem bir zenginlik hem de bu sistemin kuvvetliliğinin 
belirtisidir. İyelik sisteminin kuvvetli olması mülkiyeti reddeden sistem-
lerin Türk Milleti tarafından benimsenmesinin mümkün olmadığının bir 
delilidir. Bütün Avrupa dillerinde kelime yapımında ve çekiminde bir 
ahenksizlik ve kuralsızlık vardır. Türkçe bu bakımdan çok sağlamdır. 

5.2. Türkçede Cümle Yapısı Sağlamdır, Mantıklıdır, Kurallıdır. 
Türk cümlesinde ve kelime gruplarında yardımcı, ikinci derecede ögele-
rin başta; asıl, birinci derecedeki ögelerin sonda bulunması, bir hareke-
tin yardımcı hareketlerinin önce, asıl hareketin sonda anlatılması; yani 
hareketlerin ortaya çıkış sırasına göre söylenmesi; kısa ve öz cümle yapı-
sı; başka dillerde yardımcı cümlelerle anlatılanların Türkçede fiil-isimle-
ri, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller vasıtasıyla gayet basit, mantıklı ve anlamlı şe-
kilde anlatılması Türk sentaksının özellikleridir. Bu kurallar kainatı 
mantıklı, düzenli bir hareket ve enerji manzumesi hâlinde gören Türk 
düşüncesinin dilimize yansımış özellikleridir. 

Türkçenin sağlamlığı, mantığı ve düzeni konusunda Alman Oryanta-
list Max Müler şunları söylemektedir: 

“Türkçeyi söyleyip yazmak hususunda en ufak bir arzu beslemiş 

olan kimse için bile bir Türk grameri okumak hakiki bir zevktir. Gra-

mer şekillerini meydana getiren hünerli tarz, bütün yapım ve çekim 

(declinasion, conjugasion) sistemlerine hâkim olan kıyasîlik hâli li-

sanda tecelli eden beşer zekasının bu harika kudretini duyanları 

hayrete düşürmekten geri kalamaz. İnsanın ancak iptidaî ihtiyaçları-

nı anlatmaya yetecek kadar az miktarda köklerle duygu ve düşünce-

nin en ince menevişlerini anlatabilen bir ifade aleti yapmak; manası 

belli belirsiz bir masdarla sert bir emir maddesinden “vücûbi ve in-

şai” gibi sigalar, “muzari ve müstakbel” gibi zamanlar çıkarmak; bir-

birine uymaz ses parçalarından her tarafı derli toplu, kaideli ve ta-

mamıyla ahenkli bir fonetik sistemi yaratmak. İşte insan zekasının 

dilde işleyip meydana koyduğu eser budur. Dillerin birçoğunda bu ip-

tidai yaratılış çığırından artık iz kalmamıştır. Halbuki bunun aksine 

olarak Türkçenin gramerinde tamamıyla saf bir dil yapısı görüyoruz. 

Bu öyle bir gramerdir ki bir billur kovan içinde bal peteklerinin oluşu-

nu nasıl seyredebilirsek onda da düşüncenin oluşunu öyle seyrede-

biliyoruz. İnsan bu dilin yüce bir ilim akademisi müzakerelerinden 
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çıkmış olduğu zannına düşebilir. Fakat Türkistan bozkırları arasında 

kendi başına kalmış beşer zekasının sadece kendi yaratılışından ay-

rılmaz kanunlar delâletiyle yarattığını hiçbir âlimler cemiyetinin ya-

ratmasına imkân yoktu.”41 

Fransız Türkolog Jean Deny, yazdığı Türkçe dil bilgisi kitabını çok 
mantıklı bulup tenkit edenlere “Biz Fransızlar için bu kitap lüzumundan 
fazla mantıklı olabilir, ama ne yapayım ki bu benim değil, Türkçenin man-
tığıdır.” diye cevap verip hayranlığını belirtmiştir. 

Türk’e Mecbursunuz’u Yakın Tarihimizde Gündemde Tutan Prof. 
Dr. Turan Yazgan’dır. 

Türk milletinin tarihi misyonunun bilip kavramak, Türk ülküsünü 
yeniden canlandırmak Türk dünyası için olduğu gibi Türk’e mecbur olan 
bütün dünya için çok önemlidir. Bu konuda hayatı boyunca çalışan, 
mücadele eden yakın kültür tarihimizin büyük toplumsal aktörü 
Prof. Dr. Turan Yazgan’dır.42 

Turan Yazgan Hocamızın TDAV’ın aylık olarak çıkardığı Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi’nin her sayısının ilk sayfasında yer alan “Sevgili 
Okuyucular” başlıklı yazıları TDAV’ın Türk milletinin tarihi misyonunu 
tekrar hatırlatıp, bu misyonu gerçekleştirmek için düşünce ve hareket 
tarzının nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır: 

“Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, kurulduğumuz 1980 yılından 

beri, Kırımlı fikir atamız Gaspıralı İsmail’in “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” 

özdeyişiyle ifade ettiği Türk Ülküsü istikametinde, Türk Dünyasına ula-

şıyor, her yönüyle araştırıyor ve yayınladığımız ve yayınlamakta oldu-

ğumuz üç yüzden fazla ilmî eserle sizlerle paylaşıyoruz. Daha Sovyetler 

Birliği dağılmadan 1989 yılından başlayarak Genel Başkanımız Prof. 

Dr. Turan Yazgan öncülüğünde bilfiil girdiğimiz Sovyetler Birliği ege-

menliğindeki Türk ülkelerinde açtığımız kültür merkezleri, eğitim kurum-

ları vasıtasıyla kardeşlerimizle aramızda dostluk köprüleri kuruyoruz. 

Türk Dünyasının birliği yolunda başlattığımız ilkelerle Türklüğü, Ata-

türk’ün “Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum!” buyruğuyla be-

lirlediği hedefe ulaştırmaya gayret ediyoruz.”43 

Prof. Dr. Turan Yazgan, Türklerin tarihte oynadıkları üstün rol ve 
misyon ile dünyanın en üstün gücü olduğuna inanmış, ancak son yıllar-
daki durumumuzdan elem duyarak, tekrar Türk ülküsünü özellikle bi-
lim yoluyla yükseltmek için bütün ömrünü vermiş ve Türk’ün erdemleri-
                                                           
41 Friedrich Max Müler, “Lextures, on the Science of Languge”, Dil Bilimi Üstüne Dersler, 
Oxford 1864.  
42 Orhan Türkdoğan, “Yakın Kültür Tarihimizin Toplumsal Aktörü: Turan Yazgan”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 202, s. 9-23, Ocak-Şubat 2013. 
43 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (Dergilerin başın-
daki yazılar.) 
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ni, misyonunu göz önünde tutarak “Türk’e Mecbursunuz” diye düşün-
müş bir Türk aydınıdır. 
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Öz 

Prof. Dr. Turan Yazgan İstanbul Üniversitesi’nde uzun yıllar çalışmış 

bir ilim insanıdır. Ancak o Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda birliği ve bü-

tünlüğü sağlama konusundaki fikir ve çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kur-

duğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, yayınladığı Türk Dünyası Araş-

tırmaları Dergisi, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası’nın 

farklı ülkelerinde kurduğu liseler, üniversiteler, kültür merkezleri … ile bu 

ideali gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmalarında Ziya Gökalp’ın gö-

rüşlerine ve Atatürk’ün aksiyonlarına atıfta bulunmuştur. Ayrıca İsmail 

Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde İşde Birlik” ilkesi onun da temel ilkesi olmuş-

tur. Bu yazıda Yazgan’ın Türk sosyo-kültür yapısı üzerine görüşleri ve 

önerileri üzerinde durularak kendisinin Türk kültür tarihindeki yeri belir-

tilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkçülük, Milliyetçilik, Türk Kimliği, Küreselleşme. 

Abstract 

Turan Yazgan’s Place In The History Of Turkish Culture 

Prof. Turan Yazgan is a social scientist who studied at Istanbul Uni-

versity for long years. He has been well-known for his studies concerning 

how to ensure unity and entirety within Turkey and among the Modern 

Turkic States (Kırgızistan, Azerbaycan vs. için bu ifade kullanılıyor şayet 

başka bir şey kastediyorsanız bunu değiştirmemiz gerekebilir). Prof. Tu-

ran Yazgan has made an effort to realize his dream by establishing “The 

Foundation of Türk Dünyası Araştırmaları by publishing “The Journal of 

Studies on the Turkic World”, “Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi - the Jo-
                                                           
* Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. 
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urnal of Turkish World History and Culture”, and opening high schools, 

cultural centers and universities in various Turkic States. His goals and 

ideals were heavily influenced by Atatürk’s deeds and Ziya Gökalp’s opi-

nions. Moreover, he has adopted Ismail Gaspıralı’s principle “unity regar-

ding language, thoughts and actions”. This article will focus on Prof. Yaz-

gan’s thoughts and suggestions regarding the Turkish socio-cultural 

structure and his influence on the Turkish cultural history. 

Key words: Turkism, Nationalism, Turkish Identity, Globalisation. 

Giriş 

XVIII. yüzyılda Batı’da başlayan ulus-devlet ve milletleşme olgusu 
XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ni de etkisi altına almıştır. XIX. 
yüzyıl imparatorluk tipi toplumların dağıldığı ve milletleşme sürecinin 
devam ettiği bir dönemdir. Ziya Gökalp Batı’daki bu eğilimi fark eder; 
Durkheim’ın evrimci görüşünden etkilenerek toplumların evrimini ce-
mia, camia, cemiyet aşamalarıyla açıklar. Gökalp’a göre, cemialar sadece 
dil ve teamüllerde ortak olan insanlardan oluşan kavimlerdir. Zamanla 
cemialardan biri diğerlerini egemenliği altına alarak kozmopolit bir yapı-
ya sahip olan camiaları oluştururlar. Camialar farklı dil, din, milliyetlere 
mensup cemialardan oluşan heterojen yapıya sahip toplumlar oldukla-
rından içlerindeki cemialardan her birinin bir gün mutlaka milliyet duy-
gusu oluşur ve imparatorluktan ayrılırlar ve imparatorluklar dağılırlar; 
böylece hakiki cemiyetlerden oluşan milletler ortaya çıkar. Osmanlı da 
farklı cemialardan oluşan bir imparatorluktur; zamanla içindeki farklı 
kavimlerin milliyet duyguları oluşmuş ve bağımsızlıklarını ilân etmişler-
dir. Türklerin de bu sürece dâhil olmaları milliyet mefkûresi etrafında 
birleşerek ulus-devletlerini oluşturmaları gündeme gelir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı toplumunda İmparatorluğu içinde 
bulunduğu bu durumdan kurtarmak amacıyla Osmanlıcılık, Türkçülük, 
İslâmcılık, Batıcılık, Sosyalizm gibi çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştır. 
Gökalp Türkiye’de Türklerin bütünleşmeleri, ulus-devletlerini ve milletle-
rini oluşturabilmeleri için dönemin üç güçlü akımını birleştirir; Türk 
toplumunun sosyo-kültürel bütünleşme formülünü Türkleşmek, İslâm-
laşmak, Muasırlaşmak (Çağdaşlaşmak) ilkeleri ile ifade eder. Türkçülük 
akımının öncüsü olan Gökalp Türkçülüğü “Türk Milletini yükseltmek” 
olarak tanımlar. Türkçülüğün Esasları adlı önemli eserinde lisanî, iktisa-
dî, siyasî … boyutlarıyla Türkçülüğün felsefesini yapar, programını çizer. 
Böylece Türk sosyolojisinde Millî-İnşacı (millet inşa edici) Okul’un kuru-
cusu olur. 

Mehmet İzzet Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat adlı eserinde olan- ol-
ması gereken ayrımı yaparak milleti bir olgu, milliyeti ise mefkûre olarak 
tanımlar; somut, yaşayan bir olgu olan milleti güçlendiren milliyet duy-
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gusunu, insanı motive eden en güçlü mefkûre olarak nitelendirir; milli-
yet duygusunun ve millî hayatın esaslarını irdeler; milletleşme sürecin-
deki Türkiye’de Türk geçlerine milliyet mefkûresini aşılamaya çalışır; 
oradan da beynelmileliyete geçer. 

Gökalp ve Mehmet İzzet’ten sonra Millî İnşacı Okul’un görüşlerini geliş-
tiren Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hem dilde ve iktisatta Türkçülüğün esas-
larını açıklar, hem de millî kültür yaratacak aydın tipinin özelliklerini or-
taya koyar. İkinci nesil Türk sosyologu olarak Fındıkoğlu; Ulus-Devletin ve 
Cumhuriyetin kurulduğu, sosyo-kültürel alanda inkılâpların gerçekleşti-
rilmiş olduğu dönemin Türkiyesi’nde “yerli ve millî bir düşünce geleneğinin 
kurulması” ve bu yolla “Türkiye’de milletleşme olgusunun gerçekleşmesi/ 
tamamlanması”, “Türkiye’nin, Türk toplumunun sosyo-kültürel bütünleşme-
sinin ve gelişmesinin sağlanması”nı hedeflemiştir. Fındıkoğlu’na göre bi-
rikmiş manevî bir servetin bulunmadığı, yerli ve millî bir düşünce gelene-
ğinin kurulamadığı Türk toplumunda Türk Milleti’nin sosyo-kültürel bü-
tünleşmesinde ve gelişmesinde anahtar rol aydınındır. Aydınlar millî sem-
pati veya millî mefkûre ile Türkiye halkı ve sosyal meselelerini inceleye-
rek, çözüm getirerek millî kültürü yaratmalı ve geliştirmelidirler. 

Daha sonra üçüncü nesil Türk sosyologları olarak Orhan Türkdoğan, 
sonra da Mustafa Erkal Millî-İnşacı Okul’un görüşlerini ilerletirler. Gö-
kalp-Fındıkoğlu çizgisini sürdüren Orhan Türkdoğan ve Mustafa Erkal 
günümüz Türkiyesi’nin yeni bir millî mücadele dönemi içine girdiği ko-
nusunda hemfikirdirler. Her iki Türk sosyologu da Atatürk’ün ölümün-
den sonra Osmanlıdaki ikili yapının tekrar belirdiğini; bu yapının millet-
leşme olgusunu engellediğini ve ulus-devletin devamlılığını tehlikeye dü-
şürdüğünü yazdıkları eserlerde ortaya koymuşlardır. Günümüz Türkiye-
si’ndeki problemli yapıyı Orhan Türkdoğan merkez-çevre gerilimi odaklı 
açıklarken, Mustafa Erkal ulusalcılık-küreselcilik bağlamında açıklamıştır. 

Türkdoğan’a göre, Gökalpçı düşünce Kemalist sistemin yeni boyutlar 
kazanmasında ileri bir adım oluşturmuştur. Gökalp sosyolojisi İslâmlaş-
ma, milletleşme ve modernleşmeyi bir uyum içinde sunabilmişti. Atatürk 
ve Gökalp’ın erken ölümleri sebebiyle ümmet ve milliyet grupları bütün-
leşememiş ve bugünkü milliyet-ümmet/cemaatleşme zıtlaşması ortaya 
çıkmıştır. Her iki grup da uçlardan hareket ederek birbirine karşı vaziyet 
almışlardır. Türkiye’nin günümüzdeki toplumsal dramı da budur.1 

Hemen hemen Turan Yazgan ile aynı dönemde ilim ve eğitim faaliyet-
lerini sürdüren Mustafa Erkal, Türkiye’de Atatürk dönemi hariç, Gö-
kalp’ın fikirlerinin uygulamaya konamadığını, milletleşme ve modernleş-
me çabalarının İslamî değerlerle birlikte gerçekleştirilemediğini, bu yüz-
den milletleşmenin istenen düzeye gelemediğini vurgulamış;  Türkiye’nin 
                                                           
1 Orhan Türkdoğan, “Üç Sosyal Bilimcimizin Türk Düşünce Tarihimizdeki Yeri”, Türk Düşünce Ge-
leneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Ed: Nevin G. Ergan vd.), 
Hacettepe Üniversitesi Yayını, s. 2007, 111, Ankara 2007. 

255



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

2000’li yılların başında yeni bir millî mücadele-milletleşme dönemini ya-
şamakta olduğunu belirtmiştir.2 Ona göre, Türkiye’de, “Devlet ile halkın 
kaynaşması, halk-aydın ikiliğinin ortadan kaldırılması yeterince sağlana-
mamıştır.”3 

Turan Yazgan’ın görüşleri üzerinde etkili olan bir başka düşünür Kı-
rım’da önce Kırım Türkleri, sonra da bütün Türkler arasında “Dilde, Fi-
kirde, İşde Birlik” ilkesini ortaya atan ve Ziya Gökalp’ın ve Mustafa Ke-
mal’in fikirlerini büyük oranda etkileyen İsmail Gaspıralı’dır. 

“Türk birliği asrın başından beri görülmüş ve akıllı Türk aydınlarının 

hemen hepsi tarafından tespit edilmiş bir çıkış yoludur. Türk birliği 

düşüncesi Gaspıralı İsmail, Ziya Gökalp ve daha sonra Mustafa Ke-

mal Atatürk tarafından sistemleştirilmiş, fikirleştirilmiş ve vasiyet ha-

line getirilerek bizlere aktarılmıştır.”4 

diyen Turan Yazgan bütün fikir ve eylemlerinde Gaspıralı’nın bu ilkesine 
bağlı kalmıştır. Türk birliğine inanıyor ve onu görüyorum diyen Ata-
türk’ün gördüklerini Türk çocukları da görmelidir5 diyen Yazgan’ın bü-
tün fikir ve faaliyetleri bu ideali gerçekleştirmeye ve gençlerin bu mefkû-
reye yönelmelerini sağlamaya yöneliktir. 

Bu çalışmada Turan Yazgan’ın düşünceleri ve aksiyona yönelik faali-
yetleri, onun daha çok Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’ndeki yazıları 
incelenerek; İsmail Gaspıralı’nın “Dilde Fikirde, İşde Birlik” ilkesi ile Millî 
İnşacı Sosyoloji Okulu’nun görüşleri çerçevesinde, sosyolojik açıdan 
analiz edilmeye, böylece onun Türk fikir ve kültür tarihindeki yeri belir-
tilmeye çalışılacaktır. 

1. Teorik Çerçeve 

Turan Yazgan’ın fikir ve faaliyetlerini İsmail Gaspıralı’nın Dilde Fikir-
de İşde Birlik ilkesi ile Gökalp’ın Türkçülük, Türkleşmek-İslâmlaşmak-
Muasırlaşmak (çağdaşlaşmak), Hars-Medeniyet Ayrımı üzerine görüşleri 
çerçevesinde inceleyip değerlendirmek mümkündür. 

1.1. İsmail Gaspıralı ve “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” 

Kırım-Tatar Türkleri’nden Gaspıralı İsmail toprakları Çarlık Rusya’sı 
ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş Türk halklarının tanınmış fi-
kir ve edebiyat insanlarından biridir. Önce Rusya sonra bütün dünya 
Müslümanlarını birleştirmek için mücadele vermiştir. Bu amaçla dünya 
Türkleri arasında da okunan Tercüman Gazetesi’ni “Dilde, Fikirde, İşde 
                                                           
2 Mustafa E. Erkal, Yol Ayrımındaki Ülke, Derin Yayını, s. 239, 245, İstanbul 2007. 
3 Mustafa E. Erkal, Etnik Tuzak Kimlik ve Açılımlar, Derin Yayını, s. 39, İstanbul 2001. 
4 Turan Yazgan, Türk Dünyasında Dün Bugün Yarın, 2. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayını, s. 225, İstanbul 2010. 
5 Turan Yazgan, a.g.e., s. 228. 
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Birlik” üst yazısıyla çıkarmış; dil, eğitim ve çağdaşlaşma alanlarında 
Rusya Türkleri arasında ve Anadolu’da etkili olmuştur. 

İsmail Gaspıralı fikirlerinin Rusya’da teoriden pratiğe geçtiğini gör-
müştür. 1900’de Nijni Novgrod’da toplanan Rusya Müslümanları Kong-
resi’nde Gaspıralı’nın dille ilgili teklifleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu 
tekliflerin en önemlisi, Rusya’da yapılacak olan eğitim reformunda, Türk 
okullarının ilk üç sınıfında mahallî Türkçe, son sınıfında bütün Türk 
dünyasının anlayacağı, ortak edebî Türkçeyle dersler görülecekti. İşte bu 
karar ve bu kararı destekleyen yan unsurlar ile “Dilde Birlik”; bu fikrin 
herkes tarafından kabulü ile “Fikirde Birlik”, Balkan Harbi sırasında Ter-
cüman’ın yayımları neticesinde Rusya Müslüman kadınlarından kalaba-
lık bir grubun Türkiye’deki harp sırasında gönüllü olarak hemşirelik 
yapmak için gelmeleriyle “İşde Birlik” temin edilmiştir.6 

Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak çıkan Osmanlı Devleti dün-
ya siyasetinden çekilirken, 1919’da Anadolu’da başlayan Millî Mücadele 
Dönemi’nden itibaren Türkiye’de yeni bir yapılanma görüyoruz. Bu ta-
rihten itibaren Anadolu Türklüğünün kaderinde en önemli şahsiyet 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk fikirlerinin babası olarak Ziya Gö-
kalp’ı gösterir. Gökalp ise İsmail Gaspıralı’dan etkilenen bir sosyologdur.7 

İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” ilkesi Ziya Gökalp ve 
diğer Türkçüler tarafından da savunulmuştur. Turan Yazgan aksiyona 
yönelik faaliyetlerinde bu ideali gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

1.2. Ziya Gökalp ve Türkçülük 

Osmanlı’nın dağılmaya başladığı 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın 
başında Ziya Gökalp yeni bir yapılanmanın temellerini atmaya çalışır. 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde çok sayıda düşünür Osmanlı’yı bu kötü gidi-
şattan kurtarmanın yollarını ararlar; bu arayıştan Türkçülük, İslamcı-
lık, Batıcılık, Osmanlıcılık gibi çeşitli fikir akımları doğar. Türkçülük 
akımının kurucularından olan Gökalp Türkçülük’ü “Türk Milleti’ni yük-
seltmek” olarak tanımlar. Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkçülü-
ğün mahiyetini, esaslarını ve programını açıklar: 

Lisanî Türkçülük’ün ilkelerini tespit eden Gökalp’a göre Yeni Türkçe ön-
ce lisanımızı gereksiz Arapça ve Acemce deyimlerle terkiplerden temizle-
mekle, ikinci olarak ona henüz varlıklarından haberdar olmadığımız millî 
deyim ve ifade tarzlarını eklemekle ve üçüncü olarak da henüz sahip ol-
madığımız için yaratmaya mecbur olduğumuz beynelmilel kelimeleri ilâve 
etmekle ortaya çıkacaktır. Bu üç ameliyeden birincisine temizleme, ikinci-
sine harslaştırma, üçüncüsüne de geliştirme (tehzip) adı verilir.8 
                                                           
6 Zuhal Yüksel, “Gaspıralı İsmail Bey’in Anadolu Türklüğü’ne Tesirleri”, Türk Kültürü, Yıl: 
XXIX, Sayı: 337-338, s. 125, Mayıs-Haziran 1991. 
7 Zuhal Yüksel, a.g.e., s. 126. 
8 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Haz: Mehmet Kaplan), Kültür Bakanlığı Yayını, s. 130, 
İstanbul 1976. 
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Gökalp Bediî (estetik) Türkçülük’ün temel ilkesini de şöyle açıklar: Mil-
lî zevki bulmak için halka doğru gitmek, halk sanatlarından uzun uzadı-
ya bediî bir terbiye almak gerekir. Hakikî sanatkâr olabilmek için bu yet-
mez, güzel sanatların beynelmilel ustaları olan sanat dâhilerinden zevk 
dersi, zevk terbiyesi almak da gerekir.9 

Ahlakî Türkçülük’ü vatanî ahlâk, meslekî ahlâk, aile ahlâkı, medenî 
ahlâk ve beynelmilel ahlâk başlıkları altında açıklayan Gökalp’a göre, 
fertlerin birbirine karşı iyiliksever ve iyilik yapar olmalarına medenî ah-
lâk dendiği gibi, milletlerin birbirlerine karşı iyiliksever ve iyilik yapar ol-
malarına da beynelmilel ahlâk denir.10 Gökalp Eski Türklerde bu ahlâk 
çeşitlerinin yüksekliğine ait yaşanmış örnekler verir. 

Gökalp Hukukî Türkçülük’ü, bütün kanunlarımızın hürriyeti, eşitliği 
ve adaleti sağlamaya ve demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelik olması ola-
rak açıklar.11 

Dinî Türkçülük’ü din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olma-
sı olarak tanımlayan Gökalp’a göre, iktisadî Türkçülük açısından Türkle-
rin mefkûresi, ferdî mülkiyeti kaldırmaksızın, toplumsal serveti fertlere 
gasp ettirmemek, umumun menfaatine sarf etmek üzere korumak ve 
arttırmaya çalışmaktır. Bir de mutlaka ağır sanayi kurmaktır.12 

Gökalp Siyasî Türkçülük’ü açıklarken Halkçılıkla Türkçülük’ün birlik-
te ele alınmasını ister. İstikbalde de daima Halkçılıkla Türkçülük el ele 
vererek mefkûreler dünyasına doğru beraber yürüyeceklerdir.13 

Gökalp’ın Turan şiirinde dile getirdiği;  

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan, 
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan, 

mısralarında düşünce olarak Türk birliği ideali vardır. Turan Yazgan bü-
tün yazıları ve faaliyetleriyle bu ideali gerçekleştirmeye çalışmıştır. Tür-
kiye ve Türk Dünyası arasında kurduğu köprüler, gerçekleştirdiği birlik-
teliklerle bu hayali gerçekleştirmiştir de. 

Gökalp 1918 yılında yazdığı “Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak” 
adlı eserinde, Cumhuriyet öncesi Türk düşünce hayatında etkili olan üç 
düşünce akımını bir senteze ulaştırarak, millî birliğin kurulmasında et-
kili olmuş, ulus-devletin yolunu açmıştır. 

Gökalp’a göre bir milletin aydınlarına, düşünürlerine o milletin güzi-
deleri denir. Güzideler yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla halk-
tan ayrılmış kesimdir. Güzideler medeniyete sahiptir, halkta hars vardır. 
                                                           
9 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 142. 
10 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 166. 
11 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 169. 
12 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 175. 
13 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 179. 
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O halde güzideler halktan harsî bir terbiye almak ve halka medeniyet gö-
türmek amacıyla halka doğru gideceklerdir. Güzideler halka inecekler; 
halkın adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, harsını, sekiz tür sosyal 
hayatını (dinî, ahlakî, aklî, estetik, hukukî, iktisadî, lisanî ve fennî ha-
yatlar) bulup çıkaracaklar; bu hayatların içinde Türk Milleti’nin öz harsı-
nı bulacaklardır; bu buluş Türkleşmektir. 

Gökalp’a göre İslâmlaşmak; Türk Milleti’nin manevî ihtiyaçlarını esas 
tutan, Türkleşmekle paralel giden bir mefkûre niteliğindedir. Türklükle 
İslâmlık biri milliyet, diğeri beynelmileliyet niteliğinde oldukları için ara-
larında zıtlık yoktur. Gökalp İslâm dininin esaslarına uymak suretiyle 
hem Türk toplumundaki sosyo-kültürel bütünleşmenin, hem de Türk 
Milleti ile diğer İslâm milletleri arasındaki sosyo-kültürel dayanışmanın 
güçleneceği görüşündedir. 

Gökalp’a göre çağdaşlaşmak (muasırlaşmak), Avrupalılar gibi alet ve 
makineler yapıp kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak şekilce ve hayat 
tarzı bakımından Avrupalılara benzemek değildir; çağdaş medeniyet 
zümresinin gittikçe ilerleyen ilim ve hünerinde hiçbir milletten geri kal-
mayacak şekilde üstün bir konum kazanmak demektir. 

Gökalp’ın Türk toplumunun milletleşme sürecinde başarılı olabilme-
si için ileri sürdüğü ve Turan Yazgan’ın görüşleri üzerinde etkili olan 
bir başka konu hars-medeniyet ayrımıdır. Türkiye’de kültür ile medeni-
yeti sistemli bir şekilde ilk tanımlayan Ziya Gökalp’tır. Kültür kavramı 
yerine hars’ı kullanan Gökalp’a göre hars, yalnız bir milletin dinî, ahla-
kî, hukukî, aklî, estetik, lisanî, iktisadî ve fennî (teknolojik) hayatları-
nın ahenkli bir toplamıdır. Medeniyetse, aynı medeniyet dairesine dâhil 
birçok milletlerin sosyal hayatlarının ortak bir toplamıdır. Gökalp bu 
sekiz tür hayattan sosyal hayatlar olarak bahseder. Ona göre hars millî 
olduğu halde medeniyet beynelmileldir. Harsa dâhil olan şeyler sezgi ve 
ilham yoluyla ve tabiî olarak meydana gelmişlerdir. Medeniyetin unsur-
ları ise metotlu bir şekilde ferdî iradelerle meydana getirilirler. Hars 
duygulardan ve zevklerden meydana gelir; medeniyetse bilgilerden, tek-
niklerden meydana gelir. Dolayısıyla harsa ait unsurlar taklit edilemez, 
bir milletten diğerine aktarılamaz; medeniyete ait unsurlar ise taklit 
edilebilir, bir milletten diğerine aktarılabilir. Gökalp’a göre diğer millet-
lerden aldığımız medeniyete ait unsurları da harsımıza aşılamamız ge-
rekir.14 

Turan Yazgan, Asya’da, Balkanlar’da Kerkük ve Musul’daki Türklerin 
birlikteliğini sağlamak, Türk ulus-devletinin bekasını ve Türk Milleti’nin 
sosyo-kültürel bütünleşmesini sağlamak için yazılarında Gökalp’ın yu-
karıda açıkladığımız görüşlerini savunmuş ve faaliyetleriyle de bu amaç-
ları gerçekleştirmeye çalışmıştır. 
                                                           
14 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 25. 
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2. Turan Yazgan’ın Türk Sosyo-Kültür Yapısı Üzerine Görüşleri ve  
Faaliyetleri 

Turan Yazgan’ın Türk Dünyası, Türk Milleti ve Türklük üzerine gö-
rüşlerini üç başlık halinde incelemek mümkündür. “Dilde, Fikirde, İşde 
Birlik” başlığı altında daha çok onun aksiyona yönelik çalışmaları üze-
rinde durulacaktır. Türk sosyo-kültür yapısı üzerine görüş ve önerileri 
başlığı altında onun millî kültür, dil, eğitim, ekonomi, siyaset üzerine 
tespit ve teklifleri açıklanacaktır. Üçüncü başlık altında ise onun Batı ile 
ilişkiler ve Küreselleşme karşısındaki tavrı incelenecektir. 

2.1. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” 

Yazgan için Türk Milleti’nin önünü açmanın tek yolu Türk toplulukla-
rı arasında Dilde, Fikirde ve İşde Birliği sağlamaktır. Ona göre bu Türk-
çülük değildir, milliyetçilik değildir, kafatasçılık değildir, ırkçılık değildir, 
bu akılcılıktır. 

Yazgan bu amaçla hem Türk toplulukları arasında alfabe ve dil birli-
ğini sağlamak, hem birlik ve dayanışmaya yönelik fikirler üretmek, hem 
de işe ve aksiyona yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 1990 yılında 
bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
(TDAV)’nı kurar. Turan Yazgan Vakfın amacının günlük politikalardan 
uzak, vizyonunun geniş olduğunu şu ifadelerle dile getirir: “Vakfımız ve 
yayınlarımız, kesin olarak günlük politikanın dışındadır ve dışında kala-
caktır. … Ancak bu, uzun vadeli bir politika yapmadığımız manasına gel-
mez.”15 “On yıl, yirmi yıl, elli yıl, yüzyıl gibi uzun zamanları hedef alan ve 
ülkeleri yönetmekle değil, yüce Türk milletini birleştirmek, birliğin doğura-
cağı güçle sözü geçen, kılıcı kesen zengin, huzurlu bir millet haline getir-
mekle ilgili bir politikadır bizim politikamız.”16 

Orhan Türkdoğan’ın da belirttiği gibi, Vakıf, Asyatik toplumlardan 
Balkanlara kadar uzanan tüm Türk soylu insanların birlikteliğini sağla-
yan bilimsel bir akademiye dönüşür. Bu önemli bir aşamadır. Asyatik 
Türk temsilcilerimiz ve Balkan Türkleri artık Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın haftalık sohbetlerinde, dertleşmelerinde, konferanslarında ve 
kütüphanelerinde birlikteliklerinin muhabbetlerini yaşarlar.17 Vakıf ku-
ruluşunda itibaren Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden gelenlerle Tür-
kiye’den gelenlerin karşılaşıp tanıştığı, tartıştığı, sohbet toplantılarına 
zemin hazırlamaktadır. 

Yine Turan Yazgan’ın ve TDAV’nın öncülüğünde son yıllarda Süley-
maniye Kürsüsü Turan Kültür Merkezi’nde Cumartesi günleri düzenle-
                                                           
15 Turan Yazgan, a.g.e., s. 27. 
16 Turan Yazgan, a.g.e., s. 11. 
17 Orhan Türkdoğan, “Yakın Kültür Tarihimizin Büyük Toplumsal Aktörü: Turan Yazgan”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 202, s. 8-9, Ocak-Şubat 2013. 
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nen konferanslarla, Türk toplumunun ve Türk Dünyası’nın ileri gelen 
düşünürleriyle Türk toplumunun ve Türk Dünyası’nın meseleleri üzerine 
yapılan değerli konuşma ve tartışmalarla adeta Dilde, Fikirde ve İşde 
Birliğin örnekleri yaşanmaktadır. 

Vakfın çıkardığı iki önemli yayın Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
ve Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, tüm Türk Dünyası’nın konuları, 
problemleri ve bunların çözümleriyle ilgili fikirler üreterek Dilde, Fikirde 
ve İşde Birliğe hizmet etmektedir. Yine Vakıf Türkiye, Türk Dünyası ve 
Türklükle ilgili üç yüzün üstünde temel eser yayımlamıştır. Yazgan’ın 
bildirdiğine göre, Vakfın Şehzade Medresesi’nde yetiştirdiği 1000 kadar 
Türkiye Türkçesi öğretmeniyle de, özellikle Rusya Federasyonu’nda 
Türkçe öğretilmesinin devamlılığı sağlanmıştır. Vakfın açtığı lise ve yük-
seköğretim kurumlarıyla 2007 yılında Türkiye’den gelenler hariç, 4500 
öğrenciye Türkiye Türkçesiyle, Türkiye’ye paralel ve parasız eğitim veril-
miştir. Bu eğitim içinde İşletme, Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümlerinin YÖK tarafından denkliği kabul edilmiştir. Bu bölüm-
lerde Türkiye’den ÖSYM ile yerleştirilmiş en az 800 öğrenci Kazakistan, 
Kırgızistan ve Azerbaycan’daki kardeşleriyle birlikte okuyarak şimdiden 
dil birliği, fikir birliği ile işbirliğinin temellerini atmaktadırlar. Vakıf ayrı-
ca okullarının bünyesinde ve Türk Dünyası Kültür Merkezi adıyla faali-
yet gösteren merkezlerinde halka da Türkçe kursları vermiştir.18 

Vakfın gerçekleştirdiği çok önemli faaliyetlerden biri Türk Dünyası 
Çocuk Şölenleridir. Türk Dünyası Çocuk Şölenleri’nin 2007 yılına kadar 
en az 8000 çocuğu dil birliğinin şart olduğu inancına kavuşturduğunu 
belirten Yazgan 2013 yılında 19.sunu düzenlediği çocuk şölenlerini yarı-
nın toplumunu oluşturacak çocuklara millî ve tarihî şuur, millet sevgisi 
kazandıran birlikteliklerden biri olarak görür: 

“Bu şölende çocuklarımız dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar 

Türk olduklarını ve ilelebet kardeş olarak birbirleriyle sevişme, ku-

caklaşma, haberleşme ve dayanışma mecburiyetinde bulunduklarını 

idrak ettiler. Türkiye’yi, Türk ailesini ve eğitim camiasını tanıdılar. 

Türk ailelerinin ve Türk halkının unutamayacakları sıcak sevgiyle 

karşılandılar. Müzelerimizin, saraylarımızın, camilerimizin, çarşıları-

mızın haşmeti karşısında Türk olmaktan gurur duydular, mutlu oldu-

lar. Türkiye’den ayrılırken misafir eden okulların müdürleri, öğret-

menleri ağladılar… Misafir eden ailelerin babaları anaları ağladılar… 

Misafir oldukları evin çocukları ağladılar, kendileri ağladılar, kendile-

riyle ilgilenen görevliler ağladılar… Bu hüzün tablosunun derinliği, 

gerçekleştirdiğimiz programın amacına ulaştığının en açık göstergesi-

dir.”19 
                                                           
18 Turan Yazgan, a.g.e., s. 260-261. 
19 Turan Yazgan, a.g.e., s. 57. 
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Yazgan bu hizmetin bugün verdiği ve gelecekte vereceği meyvelerden 
dolayı hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirtir. Bu çaba-
ların sonucu Yazgan dünyaya yayılmış 300 milyonluk Türk Milleti’nin 
bugün içinde bulunduğu soygun, sömürülme, horlanma şartlarının 
eninde sonunda ortadan kalkacağı inancındadır. Ona göre, bu çocukla-
rın, bu çocuklar vasıtasıyla atılan tohumların ilerde vereceği en tatlı 
meyve önce horlanmaktan, sömürülmekten ve soyulmaktan kurtulma-
mız olacaktır. Türk çocukları bu şartlara daha fazla katlanamayacaklar; 
on, on beş, yirmi yıl sonra artık Türkler dik başlı, eğilmez olacaktır; dün-
yanın bütün gençleri üstüne yüklenecek olsa bile asla boyun eğmeyecek-
lerdir. Çocuk şölenlerinden istenen ve beklenen de budur.20 Özellikle 
1990’lardan bu yana Türkler, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar 
gözlerini Türkiye’ye dikmişlerdi ve Türkiye’den medet umuyorlardı. İste-
dikleri tek şey Türkiye Türkleri’yle kucaklaşmak, Türkiye Türkleri’ne ka-
vuşmaktı. Elbette tek vatan, tek bayrak, tek devlet değil ama Türk Milleti 
olarak birbirleriyle konuşmak, sevişmek, kucaklaşmak, yardımlaşmak 
istiyorlardı. … Türk birliği istiyorlardı. Türkler artık soyulmak, sömürül-
mek, horlanmak istemiyorlar. Bunlardan kurtulmanın yolu, dil birliğin-
den, fikir birliğinden, iş birliğinden geçer. Bugün Türk Cumhuriyetleriyle 
iş yapanlar, Türkler arasında iş birliği kurulmuştur zannediyorlar. Gas-
pıralı’nın kastettiği iş birliği, Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisa-
dî kaynakların tamamının Türkler tarafından, Türkler için, Türklerle bir-
likte kullanılmasıdır. Türk Cumhuriyetlerine ayakkabı satıp, oradan deri 
almak işbirliği değildir. Bunu Yunan da yapıyor, Fransız da yapıyor. İş-
birliği deyince kendi kaynaklarımızı, kendimiz için kendimizin kullanma-
sını anlamalıyız.21 

2.2. Türk Sosyo-Kültür Yapısı İle İlgili Tespit ve Teklifler 

Turan Yazgan millî mefkûre sahibi bir insan olarak her zaman ümitli 
olmasına rağmen, ülkenin gerçekleri karşısında, meselâ 2001 krizi esna-
sında, Türk Dünyası’ndaki karamsar tabloyu da görür ve gösterir: 28 
Ekim 2001 tarihli Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’ne yazdığı Önsöz’de 
Türk sosyo-kültür yapısının görünümünü şöyle açıklar: 

“Türklerin bugüne kadar aldıkları tek müşterek siyasî kararı yok! Ne 

alfabe konusunda, ne dil birliği konusunda, ne Kıbrıs konusunda, ne 

de kendi aralarındaki ihtilâflar konusunda… İngilizce ve Rusça ya-

yılmaya devam ediyor. Ekonomik bağımsızlık Türkiye’de de, diğerle-

rinde olduğu kadar elden gitti! 21. asır Türk asrı olacak nutuklarını 

atanların hiçbir şey umurunda değil! Siyasî ihtiras her şeyin önüne 

geçiyor. Türkiye’nin 2001 yılı bütçesi, sabit gelirlilerin hayat stan-
                                                           
20 Turan Yazgan, a.g.e., s. 268-269. 
21 Turan Yazgan, a.g.e., s. 263-264. 
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dartlarını düzeltmeyeceği gibi, yatırımlara da kaale alınır kaynak ak-

tarmıyor. Faiz ödemesi Türkiye Cumhuriyeti’nin tek işi! Bütün gayret-

ler, bütün kararlar bu işi başarmaya yönelik. Hükümetimiz bir bakı-

ma tefeci diyebileceğimiz, 40.000 kadar para sahibini mutlu etmeye 

çalışıyor. Dışarıdan gelen ve adı destek olan yeni borçlar da sadece 

bunlara akıyor. İnsanın çıldırmaması mümkün değil! Ziraat, Türkiye’-

yi beslemeye yetersiz hale geldi, sanayi durdu, işçiler açıkta… Sade-

ce turizmde gelişme var. O da gerçek manasıyla Türkiye’yi sömürtme-

nin başka bir şekli oldu. Çünkü turiste, Türkiye üç defa ucuzladı…”22 

Yazgan 2002 yılında Cumhuriyet’in 89. yılı dolayısıyla yazdığı “Nasıl 
Bir Ülke Olmalıyız?” başlıklı yazısında da o gün Türkiye’nin içinde bulun-
duğu durumu şöyle dile getirir: 

“Bu Cumhuriyet Bayramı’nda bütün dış borçlarını namusuyla öde-

miş, bütün yabancı şirketleri millîleştirmiş bir Cumhuriyet’ten, Os-

manlı Devleti’nin son yıllarında olduğu gibi iç ve dış borç batağına 

batmış bir Cumhuriyet’e dönüşmüş durumdayız. Bütçe gelirlerimizin 

tamamına yakınını iç borçlarımızın faizine ayırmaya mecbur durum-

dayız. Kartel ve tröstlerin, hatta tekellerin devleti yönlendirdiği, bü-

tün iktisadî gücün, on-on beş ailenin elinde toplandığı, gelir dağılımı-

nın fevkalade bozulduğu bir Cumhuriyetiz. Bütün basın gücünün, bü-

tün televizyonların birkaç aile tarafından paylaşılmış olmasının getir-

diği sonuçlara katlanmaya mecburuz.”23 

Yazgan’a göre, müesseseler bir milletin sosyal, kültürel ve iktisadî şart-
larına uymazsa kanayan bir yara, refah ve mutluluğu kemiren bir dert 
kaynağı olurlar. Meselâ bizim sosyal sigortamızın finansman metodu sos-
yal bünyemize ve iktisadî şartlarımıza uygun değildir. Avrupa’nın sosyal 
bünyesinde emek kıttır, iktisadî bünyesinde sermaye boldur. Bizde ise 
tam tersidir. O halde Avrupa’da emeğin faktör fiyatını yükselten ve serma-
yenin nispî faktör fiyatını düşüren bir metot olarak bordro üzerine yük ge-
tirilmesi doğrudur. Bizde ise işsizliğe, sermayenin israfına, binaların, otel, 
fabrikaların eksik kapasitelerle ve 24 saat yerine birkaç saat çalışmasına 
sebep olabilir. Türkiye’de gelir dağılımı çok bozuktur. Bunu dikkate alarak 
sosyal güvenliğin gelirini üst gelir gruplarından sağlamaya yönelmesi ve 
alt gelir gruplarına doğru akıtan bir mekanizmaya sahip olması gerekir… 
Mesele üniversal zannedilen bir konunun millî tarafının gözden uzak tu-
tulmasının devleti küçük düşürmek olduğunu hatırlatmaktır.24 

Tehlikeye uğrayan her vatandaşımızın, malullerimizin, kimsesiz ve aciz 
insanlarımızın tamamının, namerde muhtaç edilmediği bir toplum olma-
                                                           
22 Turan Yazgan, a.g.e., s. 65-66. 
23 Turan Yazgan, a.g.e., s. 91-92. 
24 Turan Yazgan, a.g.e., s. 206-207. 
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lıydık. Ne pahasına olursa olsun, her vatandaşımızın sağlık garantisinden 
mahrum edilmediği bir Cumhuriyet olmalıydık. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’-
nin durumu muallâkta kalmamalıydı. Kerkük ve Musul’daki kardeşlerimi-
zin istikbal endişesiyle dolu olarak yaşamalarını gerektiren sebeplerin 
oluşmasına müsaade etmemeliydik. Bize Sevr Antlaşması’nın şartlarını 
zorlamaya çalışanların işbirlikçileri hortlamamış olmalıydı. Hür, başı dik, 
müreffeh, huzurlu, güçlü, kendimize dönmüş, kendi gücümüzün farkında, 
kendi gücümüze güvenen, çok mutlu bir ülke olmalıydık.25 

“İstiyoruz ki, Türk Dünyası’nın her yerindeki Türk topluluklarını Türk-

ler idare etsin. Türk coğrafyasının bütün iktisadî kaynaklarını Türk-

ler kendileri için kullansınlar. Türk kültürü kökünden koparılmadan 

geliştirilsin. Türkiye Türkçesi’nin alfabesi her dilin olduğu gibi Türk-

çenin de tek alfabesi olarak bütün Türkler arasında resmen kabul 

görsün. Çok gerekliyse yeni harf değil bazı harflere (hı yerine h’nın 

altına nokta, ka yerine k’nın altına nokta…) işaretler koymaktan baş-

ka hiçbir değişikliğe yer verilmesin. Çocuklarımız tarih şuuruna sahip 

olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes değerlerimizin 

şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.”26 

Batı Dünyası’nın parlamentoları vasıtasıyla tarih yazmaları ve Türki-
ye’yi karalamaları karşısında Yazgan aktif bir politika takip etmek, sa-
vunma değil, belgelerle taarruz etmek gereğinden bahseder ve taarruz 
konularını şöyle ortaya koyar: 

“Çare; müdafaa değil, taarruzdur. Amerikalılar ne yaptı, kaç milyon 

insanı katletti? Ruslar ne yaptı, kaç milyon Türk’ü sürgünde öldürdü, 

kaç milyon Türk’ü açlığa mahkûm ederek yok etti? Çinliler ne yaptı, 

kaç milyon Türk’ü öldürdü, kaç milyon Türk’ü ana rahminde katletti, 

kaç yüz bin insanı kısırlaştırdı? Ermeniler ne yaptı, yaşlı, kadın ve 

çocuklardan başka kimsenin bulunmadığı köylerde kaç yüz bin ma-

sumu katletti, kaç bin yaşlıyı kuyulara doldurdu…? Bulgarlar ne 

yaptı? Sırplar ne yaptı? Araplar ne yaptı? İsveçliler ne yaptı? Fran-

sızlar ne yaptı? İnsanlığa insanlığın vahşî tarihini öğretmedikçe, 

Türkleri karalamak için siyasî meclislerin oy çokluğu gibi alçakça 

taktikleri son bulmayacaktır.”27 

2.2.1. Millî Kültür 

Turan Yazgan’ın Türk sosyo-kültür yapısında değişmesi gerekenler ve 
değişmemesi gerekenler konusunda yaptığı ayrım Ziya Gökalp’ın hars-
medeniyet ayrımına benzemektedir. Yazgan, Batılılara benzemek için ya 
                                                           
25 Turan Yazgan, a.g.e., s. 91-92. 
26 Turan Yazgan, a.g.e., s. 11, 70. 
27 Turan Yazgan, a.g.e., s. 29-30. 
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da onlar öyle istiyorlar diye bizi biz yapan kültürel özelliklerimizi, başka 
bir ifade ile millî kimliğimizi değiştirmememiz gerektiğini belirtir. 

“Değişim şüphesiz maddî ve manevî gelişim içindir. …Hiçbir insan 

kimlik kartını değiştirme gücüne sahip değildir. Çünkü hiç kimsenin 

babasını, anasını, dedelerini, nenelerini değiştirmesi mümkün değil-

dir. Bunları reddetmesi ise sadece sözde mümkündür, ölümle eşde-

ğerdir. Aynı şekilde bir millet de kimlik kartını değiştiremez. Tarihin-

den kopamaz, Allah’ın verdiği dilini, adını yok sayamaz. Allah’ın lüt-

fettiği genlerinden gelen bazı karakterlerini feda edemez. Meselâ mil-

letimizin adı Türk’tür. Dili Türkçedir. En önemli karakteri istiklâl ve 

hürriyettir ve genleri içinde ırkçılık geni olmayan yeryüzündeki tek 

millettir. Hedef ne olursa olsun, Türk’ün kimlik kartının belli başlı un-

surları olan değerleri değiştirmeye kalkmak veya yok saymak deği-

şim değil, intihardır. …Buna karşılık Türk Milleti’nin mukayeseli ola-

rak bulunduğu yeri, bu yerden mesul olanlar hariç, hiçbir Türk be-

ğenmediğine göre, süratli bir gelişimi sağlayacak köklü değişikliklere 

derhal başlamak şarttır. Bu değişiklikleri tespit ederken, Avrupa’da 

veya Amerika’da uygulanan politikalara değil, Türk Milleti’nin sosyal 

ve iktisadî yapısının zarurî kıldığı tedbirlere yer verilmelidir. … vaz-

geçilmeyecek ölçü, değişimin sosyal ve iktisadî bünyemize uygun ol-

masıdır.”28 

Ziya Gökalp’a göre “millet, ne ırkî, ne kavmi, ne coğrafî, ne siyasî, ne 
de iradî bir zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça 
müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir 
zümredir. Türk köylüsü onu ‘dili dilime uyan, dini dinime uyan’ diyerek ta-
rif eder.”29 Turan Yazgan’a göre de “millî kültürün en önemli üç unsurun-
dan biri musiki, biri dil, biri de dindir. Türk dili ve İslâmiyet günümüzde 
Batı’nın dehşetli taarruzu altındadır.”30 

Yazgan’a göre, millî ve dinî bayramlar milletin fertleri arasında birliği 
ve dayanışmayı sağlayan millî kültür unsurlarıdır. Türk Cumhuriyetle-
rinde yıllardır kutlanmakta olan Nevruz Bayramı’nı Türkiye’de 1990 yı-
lında Ergenekon Bayramı olarak ilk kutlayan Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı’dır. Türkiye’nin Türkçülüğe, milliyetçiliğe, Ergenekon Bayramı gibi 
millî bayramlarını en sıcak, en içten şekilde kutlamaya ihtiyacı vardır. 

Ergenekon’dan çıkışın geleneklerimizde çok önemli bir yer tutmasının 
asıl önemli olan tarafı, gençlerimize ve bütün milletimize içinde bulun-
duğumuz şartlar ne olursa olsun, daima bir yol bulma gücüne sahip ol-
duğumuzu hatırlatmasıdır. Bu gün sosyal yönüyle ümitlenmenin, yenili-
                                                           
28 Turan Yazgan, a.g.e., s. 54-55. 
29 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 18. 
30 Turan Yazgan, a.g.e., s. 321. 

265



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

ğe, gençliğe, yaşamaya, canlanmaya, dirilmeye … doğru bir ümitlenme-
nin çok tabiî olduğunun bilinmesini sağlayan bir gündür. Milletlerarası 
savaşta kullanılan ümitsizlik aşılama, moral çöküntüsü yaratma gibi, 
yaygınlaştığı takdirde en büyük felâket olarak kabul edilmesi gereken bir 
duruma düşmemek için sonsuza kadar yaşatılması gereken bir gündür. 
… Bu sebeple Ergenekon’dan çıkış bayramımız vesilesiyle, milletimize 
ümit, canlanma azmi verilmeli, bu yöndeki tarihimiz ve efsanelerimiz an-
latılmalıdır. Çocuklarımıza Yunan efsaneleri yerine mutlaka kendi efsa-
nelerimiz öğretilmelidir. Milletimiz bu bayram vesilesiyle her yıl yeni ba-
şarılara, yeni atılımlara yönlendirilmeli ve daima morali yüksek, güçlük-
leri yenmeye kararlı hale getirilmelidir.31 

Yazgan da Gökalp gibi bir milleti bir devleti ayakta tutan unsurun o 
milletin o devletin millî kültürü olduğunu belirtir. Millî kültür dil, musi-
ki, folklor, tarih gibi unsurlardan oluşur. Devleti ve milleti ayakta tuta-
bilmek için millî kültür unsurlarımızı değiştirmemeli, kendi kökleri üze-
rinde geliştirmeliyiz. 

Milletleri elbette topla tüfekle ortadan kaldırmak mümkün değildir. 
Tarihte böyle silahlarla tümden imha edilmiş hiçbir millet yoktur. Ancak 
dilini ve gönül dili olan musikisini kaybederek tarihin mezarlığına gö-
mülmüş pek çok millet vardır. Bu milletlerden maddî kültür unsurları 
günümüze gelmiş olabilir. Ancak bunlar bir kale, bir tapınak, bir duvar 
olarak, sadece bu milletlerin mezar taşlarını teşkil ederler. Millet topye-
kûn mezarda yatarken mezar taşının hatıra olmaktan öte ne manası ola-
bilir? Tersine topla tüfekle, yüzlerce atom bombasıyla, varsa daha şid-
detli bombalarla, bütün binaları yıkılmış bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün varlığı elinden alınmış olsa da, diliyle, diğer kültür unsurlarıyla 
hayatta kalan insanlar millet olma vasıflarını devam ettirseler, büyük bir 
kısmı bile mezardayken, belki mezar taşları olmaz ama dimdik bir millet 
olarak yaşamaya devam ederler. Sadece dilimizi ve kimlik kartımızı teşkil 
eden diğer özelliklerimizi kaybetmemek için, her türlü tehlike göze alına-
bilir. Çünkü millet olarak yaşamanın başka yolu yoktur.32 

Kısacası Yazgan’a göre bir devlet için en önemli iş kültürdür. Kültür 
unsurları beşeridir, kültür millîdir. Dil beşerîdir, ama her milletin dili 
farklıdır. Müzik beşerîdir, ama her milletin müziği başkadır… Bunları 
korumak, yaşatmak, kendi kökü üzerinde geliştirmek, millet olarak var 
olmanın, dünyada kalmanın tek şartı, devlet olarak bu vazifeyi yerine ge-
tirmek, devlet olmanın ilk şartı, devlet kurmanın sebebi hikmetidir. Ken-
di diliyle eğitim yapmayan, kendi musikisini öğretmeyen devletler, kendi 
kendilerinin mezarlarını kazıyorlar demektir.33 
                                                           
31 Turan Yazgan, a.g.e., s. 256-257. 
32 Turan Yazgan, a.g.e., s. 102. 
33 Turan Yazgan, a.g.e., s. 102. 
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Yazgan’a göre, Türkiye iktisadî sıkıntılarını azaltabilir, gelir dağılımını 
düzeltebilir, borçlarını ödeyebilir, herhangi bir silahlı harbe girse ondan da 
muzaffer çıkabilir. Fakat içinde bulunduğu silahsız kültür mücadelesinde 
gelinen bu noktadan derhal ve kesin olarak dönüp kendi kültürel kimliğinin 
bütün unsurlarını, bütün derinlik ve genişliğiyle canlandırmazsa, ölmeden 
mezara konulan millet olacaktır.34 Fındıkoğlu ilmî ve felsefi bir düşünce ge-
leneğinin kurulamadığı ve adeta bir kültür buhranı içinde bulunan Türki-
ye’de millî kültür yaratacak aydının özelliklerini belirler. Yazgan millî kültür 
konusunu işlerken Türkiye’de aydın problemine de değinir. Ona göre, 

“Bizim işverenlerimizin önemli bir kısmı Batı kültürünün uşaklığını 

yapmaktadırlar. Bunu, sevdikleri, bu kültürden anladıkları için değil, 

onların beyinlerine Türk kültürü ile ilgili aşağılık kompleksi yerleştiril-

diği için yapıyorlar. Bu ülkenin alın terini sömürerek zengin olan in-

sanlarımızın Türk kültürü yerine Batı kültürüne hizmet etmeleri bu-

gün bizim içinde bulunduğumuz durumun açık bir göstergesidir. Türk 

Milleti’ni yıkmanın, yok etmenin, Türk kültürünü yok etmekle gerçek-

leşeceği inancıyla tek Türkçe kelime bulunmayan levhalarla bütün 

caddelerimizi, sokaklarımızı kirlettiler. Yerli olduğu halde kendi ürün-

lerine koydukları yabancı markalarla ürünlerimizi kirlettiler. Edebiyatı-

mızda da Türk Milleti’ne küfretmekle, iftira atmakla kendilerini daha 

üstün, kültürlü sayan bir grup doğdu.35 Batı, içimizde ajan okulları açı-

yor, Türk kültürünün horlanmasını sağlıyor. İçimizde aydınlardan olu-

şan yeniçeriler yetiştiriyor ve bunları her vesileyle yüceltiyor.”36 

Her şahıs nasıl diğerinden farklı ise, her milletin de birbirinden farklı ol-
duğu unutulmamalıdır. Her milletin dili, müziği, sanatı, eğlence anlayışı, 
yas tutuşu, kısaca her türlü tutum ve davranışları farklıdır. Ama her millet-
te dil, müzik, sanat, eğlence mutlaka vardır. Hiçbir milletin kültür unsurları 
diğer milletinkinden üstün değildir. Kültürler arasında tesir mümkündür ve 
zaman içinde bazı kültür unsurlarında değişmeler de olabilir. Ancak başka 
milletlerin manevî kültür unsurlarını devlet eliyle bir millete kabul ettirmek, 
kendi kültür unsurlarını okullarından kovmak devletin bindiği dalı kesmesi 
demektir. Özet olarak devlet millet içindir, gücünü millete saygısından alır, 
adaletten alır. Her şey milletle beraber ve millet için yapılmalıdır. Milletin 
değerlerine aykırı her şey düzeltilmelidir. İktisadî ve sosyal kanunların gü-
cünün devletin gücünden üstün olduğu unutulmamalıdır. Her şahıs nasıl 
farklı ise, her milletin de üst kimliği farklıdır. Üst kimliği alt kimliklere feda 
etmek, hiçbir millî devlette görülmüş değildir.37 Yazgan’ın en çok üzerinde 
durduğu kültür unsurları dil, eğitim, ekonomi ve siyasettir. 
                                                           
34 Turan Yazgan, a.g.e., s. 112. 
35 Turan Yazgan, a.g.e., s. 322. 
36 Turan Yazgan, a.g.e., s. 296. 
37 Yazgan, a.g.e., s. 169-171. 
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2.2.2. Dil 

Türk ulus-devletinin kuruluş felsefesini hazırlayan Gökalp milleti 
kültür, eğitim dil üçlüsüne dayalı olarak tanımlamış; dilde Türkçülüğün 
ya da dil sosyolojisinin ilkelerini tespit etmiştir. 

Ziyaeddin F. Fındıkoğlu dili millî birliğin ve kültürel zenginliğin ayna-
sı olarak ele almıştır. Dil kültürün zaman ve mekân boyutlarında akta-
rılmasını ve zenginleştirilmesini sağlayan temel mekanizmadır. Ayrıca dil 
düşünmeyi sağlayan bütün mefhumların kalıbı, çerçevesidir. Dil düşün-
meyi ve düşünülen şeyi ortaya koymanın aletidir. Gelişmiş bir dil saye-
sinde ancak, ileri bilgi ve kültür düzeyine ulaşılır. Ona göre Türkiye’de 
eğitim ve bilim dili 1908’den önceki devrede Arapça ve Farsçanın etkisiy-
le halkın anlayamadığı, eğitimde öğrenilmesi güç bir yazı dili haline gel-
miş, halk dili ile aydın zümrenin dili ayrılmıştır. 1908-1928 sadeleşme 
dönemidir. 1928’den sonra siyasî mekanizmanın etkisiyle Türk dili yine 
halkın ve çoğunluğun anlayabileceği bir dil olmaktan çıkmış, müdahale-
ler yoluyla dilde yapılan rasgele değişiklikler temel mefhumların yerleşe-
memesine yol açarak, hem eğitim faaliyetlerinin verimliliğine hem de 
kültürün gelişmesine engel teşkil eder bir duruma gelmiştir. Fındıkoğlu 
1940’lı yıllardan itibaren yazdığı yazılarında dil sosyolojisinin prensiple-
rini açıklamış, devletin dil politikasının bu prensipleri dikkate alacak şe-
kilde ayarlanmasını önermiş, sosyal realitede gördüğü dil bozukluklarını 
da sürekli yazdığı gazete ve dergi sütunlarında tek tek işaret ederek dü-
zeltilmelerinde bizzat etkili olmuştur.38 O yıllarda Türk dilinin Batı dille-
rinin etkisi altına girmemesi konusunda dikkati çekmiştir. 

Turan Yazgan özellikle 1980’li yıllardan sonra Türkçenin Batı dilleri-
nin, özellikle İngilizcenin etkisi altına girerek tanınmaz hale gelmesini 
eleştirir. Cadde ve sokaklarda işyerlerinin tabelaları dilimizi kirletmekte, 
yabancı dille eğitim yapan lise ve üniversiteler Türkçenin bilim ve kültür 
dili olarak gelişmesini engellemektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde ve son-
rasında ilim insanlarının etkisiyle bu gidişe dur denilebilmesine ve ikaz 
edilen yanlışlıkların düzeltilmesine rağmen, 1990’lı yıllardan itibaren kü-
reselleştirici güçlerin etkisiyle birlikte bu kirlenmenin önüne geçileme-
mektedir. 

Bildiğiniz gibi Türk tarihi Atatürk’ten sonra, maalesef, Greko-Latin 
kültürünün okullarımıza bütünüyle sokulması neticesinde köklerine in-
dirilemedi. Şu anda Türkiye Devleti’nin, ne yazık ki, kendi okullarına, 
üniversitelerine yetecek Türkçe hocası yoktur. Vakıf olarak yurt dışına 
göndermek için de en çok güçlük çektiğimiz saha Türk dilidir. Bütün 
bunlar, Atatürk’ten sonra devletimizin Türk diline ve tarihine önem ver-
meyen bir devlet haline getirilmiş olmasının çok acıklı bir sonucudur. Bu 
                                                           
38 Nevin Güngör, Kültür Eğitim Dil Üzerine Görüşleri İle Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Kültür 
Bakanlığı Yayını, s. 214-215, Ankara 1991. 
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sonuç çok daha başka felâketleri beraberinde getirdi. Levha kirlenmesin-
den dilimizin batı kelimeleriyle doldurulmasına ve prodakşının lav oluşu-
nun nedeni söprayzing bir durum yaratıyor diyen üniversite mezunlarının 
Türkiye’yi kontrollerine almalarına kadar sürdü. Bugün Türkçe ile eğitim 
yapmak; Türkçe ile eğitim yapan okullardan mezun olmak; ikinci sınıf 
okulların mezunu, ikinci sınıf vatandaş olmak manasına geliyor.39 

Yazgan’a göre Türkiye’nin en büyük problemi, eğitim dili olarak Türk-
çeyi okullarından kovmasıdır. Eğitim dili olarak Türkçeyi okullarından 
kovma alışkanlığını Türk Cumhuriyetlerinde açtığı okullarına da sirayet 
ettirmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Cumhuriyetleri’nde 
İngiliz diliyle eğitim yapan liseler açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Türk 
Dünyası’nda kurduğu üniversitelerde yarı yarıya Rus Dili ile Kazak 
Türkçesiyle eğitim yapıyor. Rus diliyle eğitim yapmak için Türkiye Cum-
huriyeti devlet bütçesinden hangi mantıkla para ayırabiliyor? Türk Dev-
letleri’nin Fransız diliyle, İngiliz diliyle eğitim yapan okullar açmaya izin 
vermesi aptallık ve ahmaklıktan da öte millî cinayettir.40 

2.2.3. Eğitim 

Ziya Gökalp’a göre eğitimin esas amacı fertlere harsı (millî kültürü) 
benimsetmek, millî fertler yetiştirmektir. Millî fertler yetiştirmek ise doğ-
rudan doğruya millet yapmaktır. Millî eğitimin amacı şahsiyet sahibi ve 
milleti temsil edici fertler yetiştirmektir. Yazgan da Gökalpvari bir anla-
yışla bütün toplumsal problemlerin kaynağında eksik ve yanlış eğitim 
anlayışını görür. 

“Vakfımız, Türkiye’nin bütün problemlerini, yapılan eğitimin çağa uy-

mamasına bağlamaktadır. Bilgi vermek artık okulların işi olmaktan 

çıkmıştır. Bilgileri kaydedip saklamak da insan hafızasının işi olmak-

tan çıkmıştır. Çünkü bunların yerine çok daha verimli, çok daha ca-

zip, çok daha geniş makine ve teçhizat üretilmiştir. Çağımızda bilgiye 

ulaşmak çok kolaylaşmış ve çok ucuzlamıştır. Küçücük bir disk bir-

kaç raf kitabı içine alabilmektedir. Böyle olunca okulların işinin bilgi-

ye ulaşmayı öğretmek, çocukları düşünmeye alıştırmak, arama, bul-

ma, çözmeyi başarmaya alıştırmak olduğu kesindir. Biz de bütün 

okullarımızda bunu yapmaya gayret ediyoruz. Türkiye’de de elli da-

kikalık ders anlatıp, bunların yüzde kaçını hafızaya kaydettiğini öl-

çen öğretmenlik metodunun son bulmasını diliyoruz. Türkiye’de yük-

seköğretimden mezun olanlar bile düşünmeye alıştırılmadıkları için 

şeyhler, beyler, başkanlar ve benzerleri, muteber insanları kandır-

maya, uyutmaya, sömürmeye hazır beklemektedir.”41 
                                                           
39 Turan Yazgan, a.g.e., s. 219-221. 
40 Turan Yazgan, a.g.e., s. 131. 
41 Turan Yazgan, a.g.e., s. 61-62. 
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Yazgan’a göre eğitim sistemimiz millî ve gelişmiş değil. Ülke içinde ve 
dışında, devlet parasıyla, yabancı dilde öğretim yapan bir ülkeyiz. Türki-
ye’de yabancı dille eğitim yapmak affedilmez bir suçtur. Avrupalı yabancı 
dili nasıl öğretiyorsa, biz de öyle öğretmeliyiz. Türkçeyi düşünce dili ola-
rak, ana dil olarak geliştirmek için de yabancı dille eğitim yasaklanmalı-
dır.42 … Hâlâ milyonlarca insanı okuma-yazmadan mahrum, milyonlarca 
insanı düşünmekten alıkonulmuş bir eğitimden geçmiş, her sene yüz 
binlerce çocuğumuz üniversite kapılarından geri dönmektedir. Özel okul-
larla resmî okullar arasında her seviyedeki eğitimde korkunç bir kalite 
farklılığının yaşandığı, bizi açık toplum yapısından kapalı toplum yapısı-
na götüren bir eğitim sistemine sahibiz.43 Fındıkoğlu da 1940’lı yıllarda 
yazdığı yazılarında bu duruma dikkati çeker. Ailelerin çocuklarını iyi eği-
tim almaları için Türk liselerine değil, yabancı liselere kaydettirmeye ça-
lıştıklarını beyan eder. Bugünkü Türkiye’de yabancı dille eğitim yapan li-
selerin dışında ilk ve ortaokullar, üniversiteler de çoğalmıştır ve bunlara 
rağbet de artmaya devam etmektedir. 

Yazgan’a göre, Türkiye’de eğitim millî olmayınca millî düşünebilen 
fertler yetiştirmek de mümkün olmamaktadır. Türkiye’de medya patron-
ları da millî görüşten mahrumdurlar. Basın-yayın gücünü ellerinde tu-
tanlar, millî meselelerin tamamını saptırmaya devam etmektedirler. Millî 
kültür unsurları okullardan kovulursa; bayrağını, vatanını, devletini sev-
meyen veya sevdiğini zanneden nesiller yetişirse, o ülkede ve toplumda 
yabancıların düdüğü öter. Türkiye’de böyle bir problem varsa, bu sonuç 
milletler tarihi için oldukça uzun bir zaman süren kültür savaşının so-
nunda ağır ağır oluşmuştur. Bunu düzeltmenin yolu siyasettir.44 

Türkiye’de Vakıf üniversiteleri büyük çoğunlukla, Türkçeyi adeta ha-
kir görmektedirler. Temel öğretim ve orta öğretimde yabancı dille eğitim, 
aileler için adeta mutlaka ulaşılması gereken bir amaç haline getirilmek 
istenmektedir. Çocuklar da bunun köleleştirilmiş vasıtası olarak görül-
mektedir. İstihdamda gerekli gereksiz olduğuna bakılmaksızın, yabancı 
dil her türlü kabiliyetin önüne geçmektedir. Yabancı dil bilen bir ahmak, 
kabiliyetli ve dirayetliye tercih edilmektedir. Türk alfabesi adeta fiili ola-
rak değiştirilmiştir. Cafe yazıp kafe okumaya mecbur olduğumuz bir or-
tam yaratılmıştır. Hiçbir yabancının girmesinin mümkün olmadığı konfe-
rans salonlarında çıkış kapıları exit yazılarak gösterilmektedir. Yabancı 
dil bilgiye ulaşmada kullanılan bir vasıtadır. Gerekli olan herkese tıpkı 
Fransız’ın, İngiliz’in … öğrettiği gibi öğretilir. Yabancı dille eğitim millî ci-
nayettir. Tarihte kılıçla, topla, tüfekle yok edilmiş hiçbir millet yoktur. 
Tarih sadece dilini kaybettiği için yok olmuş milletlerin mezarlarını bize 
                                                           
42 Turan Yazgan, a.g.e., s. 79. 
43 Turan Yazgan, a.g.e., s. 91-92. 
44 Turan Yazgan, a.g.e., s. 333. 
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göstermektedir. Bu problemin çözümü siyasetten geçer. Siyasi güçlerimi-
zi bu konuda ikna etmek için bütün kurum ve kuruluşlar, sonsuz bir 
gayretle çalışmalıdırlar.45 

Okullarımızda bir taraftan düşünen insan yetiştirilirken diğer taraf-
tan da millî kültür unsurları en iyi şekilde öğretilir ve değişmemesi gere-
ken unsurlar da benimsetilir. Aksi halde düşünmeyen insanlar sürü 
olurlar. Sürü olan insanlar için eğitim harcamaları boşa yapılmış demek-
tir.46 

Turan Yazgan, tıpkı Ziya Gökalp ve Ziyaeddin F. Fındıkoğlu gibi eği-
tim yoluyla millî değerlerle donanmış, milliyet ve tarih şuuruna sahip, 
idealist fertler yetiştirmemiz gerekir görüşündedir. Fakat yabancı dille 
eğitimin revaçta olduğu, Türk diline rağbet edilmediği, Türkçenin bilim 
dili olarak geliştirilmesi kaygısının duyulmadığı bugünkü eğitim sistemi-
mizle böyle fertler yetiştirmek mümkün olmamakta; dolayısıyla Türk 
sosyo-kültür yapısı yukarıda tasvir edildiği gibi çözülüşe geçmiş durum-
dadır. Bu durum karşısında Turan Yazgan milletleşme sürecini tamam-
lamış Batılı toplumlar ile Türkiye’yi karşılaştırır: 

“Peki, biz ne yaptık? Doğu Anadolu’ya çok yakın zamana kadar, rad-

yo dalgalarımızı bile ulaştıramamanın utancını duymak şimdi neye 

yarar? Doğu Anadolu’ya yol, okul, sağlık ocağı gibi sabit sosyal ser-

maye yatırımlarını yaptığımız halde, içini boş bırakmanın utancını 

duymak şimdi neye yarar? Doğu Anadolu’yu sürgün yeri olarak dü-

şünmedik mi? Amerikalı misyonerler oralarda boğaz tokluğuna cirit 

atarken biz idealistler yetiştirip oralara salabildik mi? Hâlâ Kırgızis-

tan’da, 200 dolara dere tepe demeden çalışan yüzlerce misyoner var. 

Biz ise devlet olarak kültür ateşemize 5500 dolar, öğretmenlerimize 

2000 dolar maaş veriyoruz. Bulduklarımız da birer ülkücü olarak ça-

lışıyor mu? Uzun vadeli hangi planı uyguladık? Atatürk, Kerkük-Mu-

sul için yedi defa çizme giydi. Çünkü uzun vadeli hedefi olan bir ül-

kücüydü. … Ülkücü demek; şahsi menfaatlerini toplum menfaatiyle 

çatıştığı zaman, severek feragat edebilen demektir; vatanın her köşe-

sinde fedakârlıkla çalışmayı kutsal sayan demektir; eğilmeyen, bü-

külmeyen, sapmayan, şaşmayan, namuslu, faziletli, cefakâr insan 

demektir; mukaddes değerleri canı pahasına koruyan ve bunlardan 

herhangi birinin tüyüne dokunulduğu veya tehlikeye uğrama ihtimali 

bulunduğu zaman, ölümü göze alarak, hesabını soran demektir. Mu-

kaddes değerler vatanın devletin bayrağın birliğidir. İstiklalimizdir, 

hürriyetimizdir, millî refah ve huzurumuzdur. Bunların yanında insan 

olmanın şartı olarak da uzun vadeli millî ideallerin peşinde koşmak 

yer almalıdır. 200 dolara Kırgızistan’da dağ tepe demeden çalışan 
                                                           
45 Turan Yazgan, a.g.e., s. 253-254. 
46 Turan Yazgan, a.g.e., s. 333. 
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Amerikalı gençler, gerçek birer ülkücüdürler. Ne yazık ki, bizim böyle 

bir konuda onları örnek almamız gerekmektedir.”47 

Ziya Gökalp ve Ziyaeddin F. Fındıkoğlu gibi, Turan Yazgan’a göre de 
millî yapımıza uygun, millî değerlerimizle donanmış bir eğitimin verilebil-
mesi ve millet ve tarih şuuruna sahip gençlerin yetişebilmesi bu özellik-
lere sahip öğretmenlerle mümkündür. Atatürk döneminde bu özellikleri 
taşıyan idealist öğretmenler yetişmiş ve Türkiye’yi de kalkındırmıştı, an-
cak artık böyle öğretmenlerin sayısı çok azalmıştır. Bununla paralel ola-
rak öğretmenlik mesleğinin değeri de düşmüştür. 

Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyen Atatürk çok güzel 
söylemiştir. Türklerin geleceği elbette öğretmenlerin elindedir. Öğretmenle-
rin yetiştirdiği gençler hangi geleceğe koşuyorsa, Türkiye o geleceğe kavuşa-
caktır. Gelecek bu gençlerin sahip olacakları meziyetler ölçüsünde parlak 
olabilir. Atatürk döneminde öğretmene itibar edildi, onun yetiştirdiği gençler 
uzun süre Türkiye’yi ayakta tuttular. Öğretmenlik mesleği itibarını kaybet-
tikten sonra Türkiye’de düşüş başladı. Düşüş ekonomik düşüş olsa çok 
önemli değildir, onu çok kolay kazanabilirsiniz. Bu düşüş ahlâkî düşüştür. 
Türk geleneklerinin göreneklerinin yok edilmesidir. Türk kültürünün katle-
dilmesidir, Türk kültürünün okullardan kovulmasıdır, asıl düşüş budur. 
Suçun maalesef normal bir hadise haline geldiği, getirildiği, akla ve hayale 
gelmeyecek suç çeşitlerinin doğduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. … Öğretmen-
ler ahlâkın aşılayıcısıdır. Erdemli olmayı benimsetendir. Öğretmen bilgi ve-
ren değildir. … Öğretmenin fonksiyonu, artık bilgiyi vasıta yaparak, vatana, 
millete, devlete yarayışlı, bayrağına saygılı nesiller yetiştirmektir. Köküne 
bağlı, soyunun ahlâkıyla ahlaklanmış, düşünen, arayan, bulan, çözen, tah-
lil ve sentez yapan, araştıran, konuşan, tartışan insanlar yetiştirmektir. … 
Öğretmen mutlaka bu yöndeki görevine döndürülmelidir.48 

2.2.4. Ekonomi 

Yazgan’a göre, son 10-15 yıl boyunca Türkiye mütemadiyen iç ve dış 
borçlanmaya itilmiştir. Çok az sayıda rantiye, bütün bir milletin bütçeye 
aktardığı kaynakların yüzde 100’ünü faiz olarak emmiş ve emmektedir. 
Bu arada, banka soygunları ve yurt dışına sermaye kaçırılışı had safha-
ya vararak ülkeyi dışa karşı çok zayıf duruma düşürmüştür. Tam mana-
sıyla sömürülen bir toplum ortaya çıkmıştır.49 Türkiye’nin ekonomik kriz 
yaşadığı, IMF’den yüksek faizle kredi alıp dışarıya ve içeride parasını 
yüksek faizle devlete borç olarak veren spekülatöre borç ödediği 2000’li 
yıllarda Yazgan millî şuurla hareket eden, millî değerlere sahip olan bir 
yönetici tipinin gerekliliğinden ve yapması gerekenlerden bahseder: 
                                                           
47 Turan Yazgan, a.g.e., s. 116. 
48 Turan Yazgan, a.g.e., s. 244. 
49 Turan Yazgan, a.g.e., s. 122. 
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“Her borçlanma buhranı biraz daha büyütecektir. Devlet dışarıya 

kaçmış olan ve içeride spekülasyonda ve borç vermede kullanılan pa-

rayı bir nizama bağlamak zorundadır. … Bunların ekonomik güçlerini 

ülke içinde üretime döndürmenin yolunu bulmak gerekmektedir. Kötü 

niyetlilerin dışındakilerin bunu yapmaları kendilerine hiçbir zarar 

vermemelidir. Elbette parası olan yüzde 100 faize koymayı tercih 

edecektir. Etmiştir… Ama üretime geçmek yalnız kendi çoluk çocukla-

rının istikbalini değil, bütün ülkenin istikbalini kurtaracaktır. Türkiye 

böyle bir seferberliği başlatmak zorundadır. Fiilen çalışılarak doldu-

rulan saatler toplamı üzerinden çok cazip teşvikler ve muafiyetler ve-

rilmeli, bütün makineler ve işgücü çalışmaya yönelmeli, yalnız ve yal-

nız çalışma mükâfatlandırılmalıdır. … Budalaca sürdürülen ithalat 

terbiye edilmelidir. … Dünyada ne komünizm, ne liberalizm, ne de 

herhangi bir izm vardır. Sadece milletlerin menfaati ve dünya kay-

naklarının paylaşılması vardır. Amerika’ya bir düzine çorap fazla sa-

tamazsınız. Sovyetlerde komünizm olsaydı Özbekistan Beyaz Rus-

ya’dan geri kalmazdı. Bütün mesele akıllı, dürüst, namuslu, millî 

menfaatleri esas alan yönetimdir. Kısaca millî yönetimdir.”50 

Yazgan’a göre, bir şahıs için borç içinde yüzmekle, bir devlet için borç 
içinde yüzmek, alacaklılar karşısında çok farklı bir durum meydana ge-
tirmez. Borcu borçla ödemek ise aczimizin daha da artması demektir. 
Acz içinde vereceğimiz tavizlerin sonradan geri alınması çok güçtür. Tür-
kiye her nasıl yapacaksa, yurt dışındaki kaynaklarını en kısa sürede ül-
ke ekonomisine kazandırmak zorundadır. Ayrıca ülke içinde de harekete 
geçirilmeyi bekleyen kaynakları derhal harekete geçirmek ve tasarrufları 
azamî dereceye çıkarmak ve bunlarla ekonomiyi transfer ekonomisinden, 
yatırım ekonomisine çevirmek zorundadır. Ülke içindeki kilit kaynak sa-
hiplerinin bunları yatırıma dönüştürmesini beklemek boşunadır. Çünkü 
devlet bunlara borçlanmaya devam ettikçe ve bundan en az yüzde elli 
gelir sağlamak mümkün oldukça, sermaye sahiplerinin fabrikayla, işçiy-
le, sendikayla, belediye ve benzerleriyle uğraşmayı göze alacaklarını bek-
leyemezsiniz.51 

Türkiye iktisadî gelişmesini başlatmak için nereden buldun sorusunu 
sormakla yetinemez. Rusya Federasyonu’nun yurt dışındaki kaynakları-
nın nasıl getirildiğini incelemek gerekir. Yüzlerce milyar dolar kaynağı-
mızın içeride bu millete hizmet etmesi için insanların dinine, imanına, 
vicdanına, kanına, namusuna müracaat etmelerini sağlamak gerekir. Bu 
konuda da bir seferberlik başlatmaya ihtiyaç vardır. Bunun yanında, 
mukayeseli üstünlüğü olmayan hiçbir mal ve hizmeti dışarıdan getirme-
me seferberliği, yerli malları ve hizmetleri mümkün olduğu ölçüde tercih 
                                                           
50 Turan Yazgan, a.g.e., s. 59-60. 
51 Turan Yazgan, a.g.e., s. 97. 
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etme seferberliği, iktisadî milliyetçilik seferberliği, çalışma seferberliği, 
çalışmayı, sadece çalışmayı teşvik edip, başta devlet olmak üzere bütün 
kurum ve kuruluşlara dilenmeyi yasaklama seferberliği şarttır!52 

Yurt dışından bizdeki benzerlerinden üstünlüğü olmayan malları ithal 
etmek vicdansızlıktır. Bu fikri saptıranlar ticaret serbesttir. Artık devlet-
ler arasında siyasî sınırlar bile kalkarken ticari sınırların mantığı yoktur 
derler. Bu fikri savunanlara; “Amerika liberal değil mi, Avrupa liberal de-
ğil mi? Onlar serbest ticarete bağlı değil mi? O halde (neden) Türkiye’den 
bir düzine fazla çorap almıyorlar?” diye sormak gereklidir. Bu soruyu 
sorduğunuzda konuyu saptıranlar kotalardan, anlaşmalardan bahseder-
ler. İngiltere’den bavul ithal etmenin kotası, anlaşması yok derler.  İthal 
ettiğimiz malların markalarıyla reklâmını yapmak mümkündür. Hiçbir 
Avrupalı veya Amerikalı veya Rus, Türkiye’den ithal ettiği mal için üstelik 
Türk malı diye reklâmını yapmaz! Çünkü böyle bir reklâm çocuklarda 
aşağılık duygusu yaratır.53 

Yazgan’a göre kayıt dışı ekonomi, kanundışı ekonomi demektir; bunun 
diğer herhangi kanun dışı bir fiilden,  mesela esrar kaçakçılığından, hır-
sızlıktan, farkı yoktur. Türkiye’de devlet bu kadar geniş bir suçlunun 
üzerine gidemediği için kayıt dışı şeklinde yumuşatılmış bir ifade kulla-
nılıyor. Çünkü suçun oluşumunda devlet rol oynamıştır. Devlet bu rolü-
nü, milletin iktisadî ve sosyal şartlarına uymayan kanunlar çıkararak ve 
müesseseler kurarak oynamıştır. Durum böyle olunca devlet, diğer suç-
luların da üzerine gidemez.! Bütün yetkililerin gözünün içine baka baka, 
suç işlenmeye devam edilir. Suç, suçluluk önemini kaybeder, yaygınla-
şır. Namuslu olmak aptallıkla eş anlama gelmeye başlar. Yapılacak şey 
Avrupa Birliği’ne uyum paketlerinden önce, daha hızlı olarak Türk’e 
uyum, Türkiye’ye uyum paketleri hazırlamak ve bunları hayata geçir-
mektir. Aksi halde, iktisadın kanunlarına ters, sosyal bünyenin özellikle-
rine ters kanunlar ve müesseseler iktisat, töre ve benzerleri gibi kendi-
sinden daima daha güçlü olan sosyal kanunlar tarafından mağlup edilir; 
devlet zaafa uğrar, güçsüzleşir, küçük düşer.54 

Yazgan’a göre, ırkçılıkla ilgisi olmayan milliyetçiliğin, Avrupa ülkele-
rinde en canlı ve ölmez şekilde tatbik edilen şekli iktisadi milliyetçiliktir. 
Bir Alman Fransız şarabını, bir Fransız Alman birasını daima boykot 
eder. Yıllardır aralarında yaşayıp gözleri bu sebeple fal taşı gibi açılan iş-
çilerimizin gözlemlerini dinleyiniz. Türkiye açısından tütün ve sigara it-
hal eden bir ülke olmak, yurt dışındaki tarımı ve imalatı destekleyen bir 
ülke olmaktır. Bunların Türkiye’de üretimini yapanların, bu üretim geli-
rinden mahrum kalması ve ayrıca işsiz kalması işin cabasıdır. Mukaye-
                                                           
52 Turan Yazgan, a.g.e., s. 81. 
53 Turan Yazgan, a.g.e., s. 80. 
54 Turan Yazgan, a.g.e., s. 139-141. 

274



NEVİN GÜNGÖR ERGAN / TURAN YAZGAN’IN TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDEKİ YERİ 23

seli üstünlüğümüzden dolayı gittikçe arttırılması mümkün ihracat po-
tansiyelimizden ve bunun yaratacağı istihdamdan ve gelirden de yoksun 
kalmamızı ayrıca zararımız olarak saymamız gerekir. Bu zararları dışa 
açılmanın, küreselleşmenin, pazar ekonomisinin zarurî sonuçları olarak 
izah etmek isteyenler, Dünya’yı okumaktan aciz olanlardır. Dünyada pa-
zar ekonomisi yoktur. Dünyada küreselleşme yoktur. Dışa açılmak ziraî 
ve sınaî üretimimizi durdurmamıza sebep oluyorsa, böyle bir açılma dı-
şarıya teslim olmak demektir. Küreselleşmenin gerçek manası, dünyada-
ki kritik maddelerin kontrolünün küresel şirketlere geçmesini engelleyen 
veya engelleme potansiyeli olanları gaddarca törpülemektir. Bu törpüle-
mede ne insan hakları, ne de milletlerarası hukuk, ne din, hiçbir engel 
tanımaz. … Türkiye’nin istihdam, işsizlik probleminin büyümesinde; ge-
lir dağılımı ve hatta refah ve huzurunun bozulmasında, iktisadî milliyet-
çiliğin eksikliği su götürmez bir gerçektir.55 

Yazgan iktisadî ve ahlâkî açıdan günümüz Türkiyesi hakkındaki gö-
rüş ve önerilerini şöyle sıralar: Çılgınlık derecesine ulaştırılan tüketim, 
beraberinde çılgınca borçlanmayı getirmektedir. Zaten tüketim çılgınlığı-
nı sadece her vasıta ile yapılan reklâmlar değil, borçlanmayı kolaylaştı-
ran kredi kartı dağıtımı ile sağlamaktadırlar. Maaşlı bir kimseye birçok 
bankadan, her biri maaş sınırını aşan kredi kartlarının dağıtılması ve 
bunun için kullanılan tüketimi teşvik metodu, tasarrufu çoktan unut-
turmuştur. Tasarrufun rafa kaldırıldığı, tüketimin ve borçlanmanın çıl-
gınlık derecesine yükseltildiği bu ülkede ortaya çıkacak sonuç, hiç şüp-
hesiz üç beş kişinin çıldırması ve intihar etmesinden ibaret değildir. İt-
halat patlaması, yatırımlar için öz kaynak ayrılamaması, ihracatla itha-
lat arasındaki farkın olduğu gibi zarurî yatırımlarla tasarruf arasındaki 
farkın da borçlanılması tabiî sonuçlardır. Böylece borçlu devletin yöneti-
minde borçlulardan mürekkep ve ödemedikleri oranda suçlulardan mü-
rekkep bir halk ortaya çıkmış olur. Borçlu ve suçlu bir halk sadece tüke-
tim çılgınlığından doğmaz. Bilindiği gibi her kanun ve düzenleyici her 
hüküm geliri yeniden dağıtır. Eğer kanunlar ve diğer düzenlemeler ülke-
nin sosyal ve iktisadî şartlarına uygun değilse, o ülkede gelir tersine ye-
niden dağıtılmış olur. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru 
akan gelir, zengini daha zengin yaparken fakiri de gittikçe fakirleştirir. 
Bu durum kaçak işçilerin, kaçak işçi çalıştıran işverenlerin, vergi kaçı-
ranların, gecekondu kuranların, hırsızlık, kapkaççılık yapanların ve do-
landırıcıların çoğalması gibi suçları ve suçluları arttırır. Boynu bükük, 
sosyal yardımlara muhtaç bir halk meydana getirir. Artan borçlarla bir-
likte artan fakirlik ve suçluluk ekonomiyi de “üretim ekonomisi” yerine 
“transfer ekonomisi” haline getirir. Her kurum ve şahıs dilenmenin de çe-
şitli yollarını bularak dilenmeye başlar. Her konuda tasarruf bu kısır 
                                                           
55 Turan Yazgan, a.g.e., s. 280-281. 

275



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24

döngüden çıkmanın tek yoludur. Tasarruf bir eğitim meselesi olduğu ka-
dar bir terbiye meselesidir. … Kalkınmış ülke, tasarruf terbiyesi almış 
milletlerin ülkeleri olarak tarif edilir. … Atatürk’ten bu yana Türk yöneti-
cilerinin yanlış politikaları ve Batı’nın uygunluğu düşünülmeden alınmış 
müessese ve kanunları, adeta toplum mühendislerinin bilerek hazırla-
dıkları suçlu, borçlu ve sessiz, emir alan bir toplum ve devlet doğurmuş-
tur. Türk Milleti dik başlı, zengin, ahlâk ve faziletli bir millet; devleti de 
güçlü, sözü geçkin, kılıcı keskin bir devlet haline getirecek toplum mü-
hendisliğine ihtiyaç vardır.56 

2.2.5. Siyaset 

Turan Yazgan millî birlik ve bütünleşmenin sağlanmasında siyaset 
kurumuna ve siyasî bağımsızlığa çok önem verir. Siyasî irade olmadıkça; 
eğitimde istediğiniz bir yapılanmaya gidemezsiniz, iktisadî ve sosyal mües-
seselerinizi millî şartlarınıza göre düzenleyemezsiniz, millî kültür unsur-
ları okullarınızdan devamlı kovulur, yabancıların sömürgelerinde uygu-
ladıkları kanunlarla yönetilirsiniz. Bu sebeple okul içi veya dışı sebepler-
le düşünmeye alışmış gençlerimiz düşünmeli, planlamalı ve siyasete so-
yunmalıdırlar.57 

Yazgan’a göre, her babanın ailesini yükseltmek, yüceltmek, daha zen-
gin, daha müreffeh, daha huzurlu hale getirmek için uğraşması gibi, mil-
letine sahip çıkmak isteyen insanlar da milletini yükseltmek, yüceltmek, 
refaha, huzura kavuşturmak; soygundan, sömürüden ve horlanmadan 
korumak isterler. Bu isteğin gerçekleşmesi için ise bugünkü dünyanın ka-
bul ettiği evrensel bir yol vardır: Demokrasi. Demokrasinin de tek vasıtası 
siyasî partilerdir. O halde ideali olan, fikri olan, inancı olan insanların, 
özellikle gençlerin siyasete atılması gerekir. Fikirlerini uygulamaya koyma-
nın başka yolu yoktur. İnsanlar ancak siyasetin içinde fikirlerini yayabilir-
ler ve iktidar oldukları zaman fikirlerini uygulama imkânını bulurlar.58 

Turan Yazgan, Türkiye’de son yıllardaki anarşi ve kaosun temelinde si-
yasetteki yozlaşmayı görür; yazılarında bu duruma sık sık dikkat çeker: 

Devlet, vakıf ve şahıs arazilerinin on binlerce parçası işgal edilmiştir. 
Bunların zaman zaman pek azının üstüne gidilince herkes suçluya acır, 
memura kızar, suçlu da memura direnir. Burada asıl suçlu arazi işgaline 
göz yuman, yeniden seçilmek için seçim öncesi arazi işgalini görmezden 
gelen seçilmişler değil midir? Türkiye’de en az bir milyon işveren kaçak 
işçi çalıştırmaktadır. Göz göre göre kanunları çiğneyen bu işverenlerin 
üzerine kimler gitmemektedir? Devletin teftiş gücü buna yeter mi? Ara 
sıra gidilirse bu adaletsiz olmaz mı? Çünkü üstüne gidilebilen ceza gö-
                                                           
56 Turan Yazgan, a.g.e., s. 271-272. 
57 Turan Yazgan, a.g.e., s. 333. 
58 Turan Yazgan, a.g.e., s. 331. 
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rürken diğerleri mükâfatlandırılmış olur. En az altı milyon işçi kaçak ve 
kayıtsız çalışmaktadır. Bu kadar büyük suçlu kitlesinin üstüne gitmeye 
hangi devletin gücü yeter? Kaçak ve kayıtsız işçi çalıştıranların birkaç 
bini yakalansa bu adil olur mu? Kaçak ve kayıtsız işçi çalıştıran suçlula-
rın oluşumunda, hükümetlerin kendi iktisadî ve sosyal bünyemize uy-
gun olmayan kanunlarla devleti yönetmekte olmaları etken değil midir? 
Bu kanunları çıkaran ve kendi bünyemize uymayan müesseseleri kuran 
meclislerimiz, yani seçilmişler, asıl suçlular değil midir?59 

Kim ne yapacaksa yapmalı, ama hoşgörü kavramı değişmeli, toplu-
mun yalnız kanunlarına değil; dili, dini, örfü, âdeti gibi kültürüne ve de-
ğerlerine aykırı hiçbir şey hoş görülmemelidir. Milletin değerlerine aykırı 
şeyleri hoş gördükçe suçlar çoğalır ve suçun üzerine gidilemez olur. Me-
selelerimiz aslında hep yanlışların hoş görülmesinden doğmuş, büyümüş 
ve baş edilemez olmuştur. Yapılan ilk gecekondu yıkılsaydı, ilk kaçak iş-
çi kaydettirilseydi, ilk kayıtsız işçi çalıştıran işverene kayıt yaptırılsaydı, 
ilk vergi kaçırana ceza verilseydi, trafiği ilk ihlâl eden önlenseydi, sorun-
lar bu derece ağır olarak ortaya çıkmayabilirdi. Kendileri insan olarak af-
fedilebilir, hoş görülebilirdi. Ama yaptıkları kanuna, ahlâka ve değerleri-
mize aykırı fiiller ve maddî unsurlar düzeltilmeliydi. Bunlar yapılsaydı, 
bugünkü gibi hemen herkesin suçlu olduğu bir cemiyet ortaya çıkmazdı. 
Suçlu çoğalınca devletin hepsinin birden üstüne gitmesi mümkün ola-
maz. Eğer bazılarının üstüne giderse diğerleri mükâfatlandırılmış olur. 
Başka bir ifade ile suçlu mükâfatlandırılmış olur. Suçlu dokunulmadığı 
için mükâfatlandırılmış olunca devlet küçük düşer, zayıflar, güçsüz dev-
let haline gelir. Devlet suçlular için değil, millet içindir. Bunu fark ede-
meyen gelmiş geçmiş bütün hükümetler, durmadan suçluları affeden 
kanunlar çıkarmışlardır. Normal vatandaş için kanun çıkarmaya vakit 
kalmıyor. İşimiz gücümüz suçluları korumak ve neredeyse suçlulara do-
kunulmazlık kazandırmak gibi olmuştur.60 

Avrupa Birliği’ne uyum paketi çerçevesinde Türkiye’nin iktisadî, sos-
yal ve kültürel bünyesine aykırı pek çok kanun çıkarılmakta, düzenle-
meler yapılmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum kanunlarının her birinin 
pek çok suçlu yaratacağı şüphesizdir. Kanunları değiştirmekle toplum 
kısa vadede değişmez. Ama topluma uygun kanunlar toplumu refah ve 
huzura kavuşturur, geliştirir ve bu gelişmeye paralel olarak mevzuat de-
ğişir. Meclislerimiz ve hükümetlerimiz bu bakımdan da, aslî suçlu olarak 
görülebilir. Devlet küçültülürken, küçük düşürülmemelidir. Suçlu ile 
suçsuzu ayırt edemeyen devlet, önce adil değildir, sonra suçu teşvik et-
miş olur. Devletin görevi uzağı görmek, halkın refah ve huzurunu yara-
tacak şartları iyi tespit etmek ve buna uygun müesseseler kurmaktır. 
                                                           
59 Turan Yazgan, a.g.e., s. 158. 
60 Turan Yazgan, a.g.e., s. 234-235. 

277



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26

Devlet, suçun oluşmasına meydan verecek her türlü engeli ortadan kal-
dırmak ve her şeye rağmen az sayıda işlenecek suçların cezalarını, asla 
affetmeden ve geciktirmeden, verilmesini sağlamalıdır. Devlet yeniden 
yapılandırılacaksa, hareket noktası ancak ve ancak, millî şartlar ve millî 
değerler olmalıdır.61 

Yazgan’a göre bir ülkenin sosyal kurumları birbiriyle etkileşim içinde-
dir; birindeki bir başarı ya da başarısızlık diğerlerine de aynı yönde yan-
sır. Devleti yönetenler milliyet mefkûresine ve millî değerlere sahip olur-
larsa, vatanî ahlâkla üzerinde yaşadığımız toprağa bağlı olurlarsa, millî 
dayanışma ve bütünleşme sağlanır. İktisadî başarıların olmazsa olmaz 
şartı siyasî istikrardır. Ülkenin, devletin, milletin ve bayrağın tekliği ko-
nusunda içeride ve dışarıda kesin kanaatin oluşması, kafalardan bütün 
şüphe ve endişelerin silinmesi de siyasî istikrarın olmazsa olmaz şartla-
rındandır.62 

3. Batı İle İlişkiler ve Küreselleşme 

Turan Yazgan da Batılılaşma konusunda Gökalp ve Fındıkoğlu gibi 
düşünür; Batılılaşmak batılılar gibi kendi ülkesini sevmek ve yükseltme-
ye çalışmak, dışarıda misyoner gibi kendi ülkesini tanıtmaya çalışmak-
tır. Yazgan Batı’nın ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlılığının farkındadır 
ve bunu çeşitli vesilelerle ve Türkiye gibi ülkeler için farklı boyutları ve 
örnekleriyle sık sık vurgular: 

“Batılı ülkeler Kıbrıs’ta iki ayrı halkın birleşmesini savunuyorlar, 

ama Balkanlarda benzerlerini niye ayırdıklarını hiç sormuyorlar! 

Kendi ülkelerinde terör eylemleri düzenlendiğinde, bu eylemleri ya-

pan teröristleri, kendileri hapishanede öldürüyorlar. Fakat iş bize ge-

lince, terörist başlarını krallar gibi yaşatmamızı istiyorlar! Amerika ve 

Avrupa’daki televizyonların hemen hiçbiri Ermenilerin asılsız iddiala-

rı karşısında Türklerin görüşlerine yer vermiyorlar. Buna karşılık, bi-

zim televizyonlarımızda Türklüğe karşı ön yargı taşıyan her türlü fi-

kir, görüş ve düşüncelerin yayınlanmasını fikir ve düşünce hürriyeti 

olarak yutturmaya çalışıyorlar.”63 

Gökalp 20. yüzyılda Batı’da teknoloji alanındaki gelişmeleri görüp Ba-
tı’dan teknoloji alalım, fakat kültür unsuru almayalım düşüncesindedir. 
Turan Yazgan 20. ve 21. yüzyılda teknolojik yeniliklerin sadece Batı’ya 
ait olmadığını, evrensel olduğunu, diğer milletler gibi Türk Milleti’nin de 
bu birikime katkıda bulunduğunu görür. Ona göre teknoloji reddedile-
mez, teknolojiyi ileri seviyede ve yoğun şekilde kullanmak hem hakkımız, 
                                                           
61 Turan Yazgan, a.g.e., s. 158. 
62 Turan Yazgan, a.g.e., s. 159-160. 
63 Turan Yazgan, a.g.e., s. 67-68. 
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hem aklımız gereği önceliğimizdir. Ancak teknoloji yabancı kültürün giri-
şine yol açmamalıdır. Teknolojiye bu görevi yüklemiş olan küresel ser-
maye ve güçlere karşı akıl yoluyla her türlü engelleme ve direniş yapıl-
malıdır. 

Teknoloji Batı’ya ait değildir, insanlığın malıdır ve aklın zaferidir. Her 
millet kadar Türklerin de teknolojiye katkısı vardır. Meselâ matematiğe 
sıfırı ekleyen El-Cabir ül-Türk, adından da anlaşılabileceği gibi Türk’tür. 
Sibernetiğin temelini atan Artukoğlu Ebu Mahmut İz de bir Türk’tür. … 
Masaüstü bilgisayarı icat eden Azerbaycanlı Âlim Lütfullah da bir Türk’-
tür. Dünyada saf liberalizm veya komünizm yoktur. Bunları vasıta ola-
rak kullanan ve kullanmış olan ve fakat kendi ülkelerinde sadece millî 
menfaatlerini azamîleştiren karışık iktisat politikalarını uygulayan küre-
sel güçler vardır.64 

Bugün ulus devletlerin ortadan kalkacağı, hudutların yıkılacağı, yöne-
timin hâkimiyetinin hiçbir ülkede halkın kendisine bırakılamayacağı, millî 
dil, millî kültür, millî ekonomi gibi kavramların birer safsatadan başka 
hiçbir anlam taşımayacağı şeklindeki görüşler, dünyayı paylaşacak güçle-
rin dayatması ile hayata geçirilmektedir. Bu dayatmada Avrupa Birliği 
önemli bir rol oynamaktadır. Amerikan kapitalizminin dayatması da zor 
kullanmaksızın, yarattığı havadan istifade ile kolaylıkla başarıya ulaşmak-
tadır. Çoğu ülkelerde birtakım aydınlar ve hükümetler, çoğu kere inana-
rak bu kaçınılmaz sonuca milleti alıştırmak için adeta çırpınmakta ve kur-
tuluşun tek yolunun küreselleşme olduğunu savunmaktadırlar.65 

Küreselleşme, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, komünizm, insan 
hakları, demokrasi, ifade, vicdan ve fikir hürriyeti gibi kavramlar Batılı 
ülkelerin sömürecekleri, soyacakları ülkelerde soygun ve sömürüyü ger-
çekleştirmek için kullandıkları vasıtalardan ibarettir.66 

Küresel sermaye ve maşaları da Türk kültürüne karşı yürüttüğü sa-
vaşta büyük başarı gösterdi. Türk kültür unsurlarına beş kuruş harca-
mayanlar Batı kültürünün uşaklarını göklere çıkarıp desteklediler. Be-
yinleri devamlı yıkamada ellerindeki vasıtaları alçakça kullandılar, zihin-
leri parsellediler. Artık Türkler İstanbul’da ama İstanbul’un manen satıl-
mış yerlerinde oturacaklar, alışveriş yapacaklar, eğlenecekler. Şu alışve-
riş merkezlerinin adları üzerinde bir düşününüz: Metrocity, Fenerium, 
Atlantis, Profilo AVM, Astoria, City’s Nişantaşı, Astoria Game Center, Ga-
la Mall, Gala Residence, Gala Town, Cool Expo, Touristica, Cafetour, Ritz 
Residence, Kemerlife, Morhills, Neopark, Selenium. Millî değerler aşındı-
rıldı, maneviyat çökertildi, halk borçlu ve suçlu hale getirildi, her kurum 
dilenci oldu! Çözüm düşünmeyi esas alan eğitimdedir. Halkımıza kimse-
                                                           
64 Turan Yazgan, a.g.e., s. 201-201. 
65 Turan Yazgan, a.g.e., s. 77. 
66 Turan Yazgan, a.g.e., s. 337. 
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nin kızmaya hakkı yoktur. Kolay kandırılamayan ve sürü haline getirile-
meyen halkı yetiştirmek gerekiyor.67 

Görüldüğü üzere Turan Yazgan da Gökalp gibi Türkiye’de aydının 
kozmopolit yapısına karşın Türk halkının Türk Milleti’nin millî değerleri-
ni yaşattığını, halkın eğitimi sağlanırsa toplumun daha sağlıklı bir şekil-
de yaşayabileceğini düşünmektedir. 

Yıllardır siyasîlerimizin de, vicdan sahibi aydınlarımızın da tespit ettiği 
gerçek şudur: Batı Türklere karşı aklını ve vicdanını işletmekten mahrum 
hale gelmiş, duygusuzlaşmıştır. Fransa’da Türkler Ermenileri katletmemiş-
tir, aksine Ermeniler Türkleri katletmiştir derseniz mahkûm olursunuz. İs-
viçre’de 5000 imzalı bir dilekçe ile Türklerin soykırım yaptığının karar altı-
na alınmasını isteyen Ermenilere karşı 4500’den fazla Türk’ün imzaladığı 
Ermeniler Türklere soykırım yapmıştır fikrini içeren bir dilekçe kabul edil-
mediği gibi imza sahibi Türkler yurt dışına sürülmüştür. Sayıları bugün en 
az 800 milyon olan Kızılderilileri katleden Amerikalılar, çeşitli eyaletlerinde 
soykırım kararı alabilmişlerdir. Kuzey Afrika’da bir milyon Cezayirlinin ka-
nına giren Fransa aynı kararı almıştır. XX. asır boyunca Balkanlarda, Do-
ğu Anadolu’da, Kerkük’te, Kıbrıs’ta, Rusya’da ve Çin’de katliama uğramış 
olanlar ne yazık ki, yine Türklerdir. Nevada’da Amerikalılar, Semey’de Rus-
lar, Doğu Türkistan’da Çinlilerin yaptıkları atom denemeleri ne yazık ki, 
dünyada sadece Türkleri hedef almıştır. Yine ne yazık ki, bu bölgelerde ya-
şayan Tük anaları 50 yıl süreyle yüzde 50 ihtimalle ölü ya da (sakat) çocuk 
doğuracaklardır. Böyle bir vahşet başka hangi millete uygulanmıştır? Sov-
yetler Birliği’nde 70 yılda Türk nüfusu tehcir, harplerde öne sürülme ve 
Ruslaştırma politikalarıyla en az 100 milyon eksilmiştir. Dünyada yalnız 
Türklerin adları cebren değiştirilmiş ve soyadlarına Rusça ek eklenmiştir. 
Bu kadar ıstırap, bu kadar katliam ve baskı hala yetmemiştir. Ermeniler ve 
bölücü terör örgütü PKK’lılar, Batı’nın desteğiyle Türkiye’ye hâlâ ıstırap 
çektirmeye devam ediyorlar. … Bakın Ermenilerin Lâçin’de yaptığı katliamı 
gözüyle gören ve bohçasına koyduğu uzun feryadnamesinden sonra kendi-
si de katledilen Melek Hanım ne diyor? Meydan kazanı kurdular/Bebekleri 
kaynattılar/Gün görmedik hanımları/Süngü ile oynattılar/Kapu kapu ge-
ziyorlar/İfadeyi yazıyorlar Düşman başına vermesin/Oğlak gibi yüzüyorlar. 
23 Temmuz 1974’de Times muhabiri David Leight şöyle yazmıştı: “Yüzlerce 
Türk Rum Millî Muhafız Ordusu mensuplarınca esir alınmıştı. Kadınların ırzı-
na geçilmiş, çocuklar sokak ortalarında katledilmiş ve Limasol’daki Türk ma-
halleleri tamamen yakılıp yıkılmıştı.” Alman turist Germany’s Voice da 30 
Temmuz 1974’de şöyle demişti: “Rumların yaptığı bu barbarlığa insanın aklı 
ermiyor… Hiçbir acıma duygusu olmadan kadınları ve çocukları kurşuna 
dizdiler. Birçok Türk’ün gırtlaklarını kestiler, kadınların ırzına geçtiler.”68 
                                                           
67 Turan Yazgan, a.g.e., s. 330. 
68 Turan Yazgan, a.g.e., s. 173-175. 
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Avrupa Birliği kendi çapında küreselleşme gerçekleştirmektedir. Avru-
pa Birliği, teknolojik olarak gerçekten küçülen küremizde, küreselleşmeye 
karşı bir tavır olarak bir araya gelmedi mi? Avrupa Birliği’nin Avrupalılar 
olarak başka ülkelere hâkim olma gayeleri ön planda değil midir? Bu hâ-
kimiyet mücadelesi gelecekte Amerika ile aralarında hangi ölçüde çatışma-
ya yol açacaktır? Tek tek Amerikan kapitalizminin büyük ölçüde kontrolü-
ne giren Avrupa devletlerinin her birinin ekonomisi, birleşmeden sonra bu 
kontrolden ne ölçüde kurtuldu, kurtulabilecektir? Avrupa devletlerinin 
her biri, ileride ekonomilerinin kontrollerinin Avrupa Birliği ülkelerinden 
birine geçtiği iddiasıyla ayaklanmaya başlamayacak mıdır?69 

Yukarıdaki ifadeleriyle gönüllü birleşmelerin devamlılığını sorgulayan 
Yazgan, Avrupa Birliği’nin menfaat paylaşımında nasıl bir kavga içine giri-
leceği konusunda iktisatçılar ve sosyologların şimdiden tahminler yapmaya 
başladıklarını belirtir. Dünyada zorla kurulan, milyonlarca insanın kanıyla 
gerçekleştirilen birlikler, imparatorluklar hangi sebeplerle yıkılmış ve dağıl-
mışlarsa, gönüllü birleşmeler de aynı sebeplerle dağılacaklardır. Tarih zorla 
kurulan birliklerin dağılmasının misalleriyle doludur. Burada Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin gönüllü birleşmesini ayrı bir grup olarak ele almak gere-
kir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birleşme, Avrupa’dan göçen ve kendi 
iradeleriyle teslim olup devlet kuranların birleşmesidir. Türkiye’nin de du-
rumu bundan farklı değildir. Ayırmaya çalıştıkları gruplar Balkanlardaki ve 
Kafkaslardaki zulümden kaçıp kendi iradeleriyle bize sığınan ve bağrımıza 
bizden diye bastığımız insanlardır. Amerika’yı Alman, İngiliz diye bölmek 
ne kadar zorsa Türkiye’yi de bölmek o kadar zordur. Ama Avrupa Birliği, 
her halde önümüzdeki yıllarda daha belirli dağılma sinyalleri verecektir.70 

“Şu anda Avrupa Birliği ile evliliğin nasıl bir evlilik olacağı kesin ola-

rak ortaya çıkmıştır: İç veya iş güveyi olmak! … Avrupa Birliği içinde 

eşit aile üyesi olmak hayali, pek çok ailede olduğu gibi sadece huku-

ken mümkündür. Memleketinizin bölünmesine müsaade etmeyecek 

tedbirleriniz, insan haklarına aykırıdır denmeyecek mi? …”71 

Türkiye gittikçe kendi şartlarına uymayan kanunları, reform paketle-
rini kabule zorlanıyor. Tıpkı Osmanlıyı yıkıma götüren 1838 ve sonrasın-
da çıkarttırılan fermanlar ve imzalanan anlaşmalar gibi. Çıkan kanunla-
rın yüzde kaçının suçluların affına, yüzde kaçının suç tariflerini değiştir-
meye ve yüzde kaçının apaçık şekilde suçluları korumaya yönelik oldu-
ğunu araştıranlar Türkiye’nin bir suç cenneti haline getirildiğini görecek-
lerdir. En büyük suçluların saltanat sürdürmesi için talepler bitmiyor. 
Bölücülük suçunun silahlı failleri gizlice korunuyor ve silahlandırılıyor. 
Bölücülük suçunun silahsız failleri ABD ve AB’nin mümessilleriyle açık-
                                                           
69 Turan Yazgan, a.g.e., s. 77-78. 
70 Turan Yazgan, a.g.e., s. 78. 
71 Turan Yazgan, a.g.e., s. 73-74. 
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tan destekleniyor. Bu destek, mahkemelerde müşahit olarak yer almak 
suretiyle, adalete baskı yoluyla da sürdürülüyor. Türkiye’de namuslu va-
tandaşı hedef alan ve onu şer güçlerin tasallutundan koruyan kanunlar 
kaldırılıyor. Polisin, jandarmanın eli kolu bağlanıyor.72 

Yazgan’a göre, çözüm önce toplumun bünyesini güçlendirmek, mane-
viyatını yükseltmek, üretime dönerek borçlardan ve emir almaktan kur-
tarmaktır. Türkler arasında dil, fikir ve iş birliğini bir an evvel hayata ge-
çirecek tedbirlere sarılmaktır. Şimdiye kadar yaptığımız hataları bırak-
mak, sosyal ve iktisadî konuları siyasî menfaatlere alet etmekten vazgeç-
mek, tek başlı partiler yerine parti içi demokrasinin işlediği siyasî bünye-
ye bir an evvel kavuşmaktır. Kamusal alanda tek başlı olan her şeye kar-
şı tedbir alıp, hepsini demokratikleştirmeye çalışmaktır. Şimdiye kadar 
Avrupa Birliği’nin niçin parti içi demokrasi konusunu hiç gündeme getir-
mediğini iyi düşünmek gerekmektedir. Şüphesiz bu ve başka zarurî ça-
relerin her biri millî seferberliği, millî mücadeleyi gerektirir.73 

Türklerde ve Batılı ülkelerde beynelmilel ahlâk anlayışı küreselleşme 
bağlamında ele alınabilir. Türkçülüğün felsefesini yapan Gökalp’ın önce 
vatanî, sonra beynelmilel ahlâktan bahsetmesi ve Türklerde eskiden beri 
vatanî, medenî ve beynelmilel ahlâkın yüksek seviyede olduğunu belirtme-
si gibi, Yazgan da önce millî, sonra dinî ve sonra da beynelmilel ahlâktan 
söz eder; Batı’nın ikiyüzlülüğü ve çifte standartlılığına karşın Türkler’de 
beynelmilel ahlâkın çok yüksek seviyede olduğunu belirtir: “Allah, kendi 
soylarını sevsinler diye Arab’ı Arap, Türk’ü Türk yaratmıştır. Bir insan, an-
cak kendi soyunu sevdikten sonra kendi dininin mensubunu sevmeye baş-
lar. Ondan sonra da tüm insanları sever.”74 Türkler arasında Batı düşman-
lığı arayanlar boş yere gayret etmesinler. Türk milliyetçileri yaradandan 
ötürü bütün yaratılanları sevmektedirler.75 Türkler, gittikleri hiçbir ülkeyi, 
hiçbir milleti sömürmediler. İnsanların dinine, diline karışmadılar. İnsan-
ların örf ve adetlerine de saygı gösterdiler. Dört yüz yıl beş yüz yıl kaldığı-
mız topraklarda bugün Türkçeden tek kelime kalmamasına rağmen hâlâ 
saygı ile anılışımızın sebebi Türklerin bu yüceliğindendir. Kırk elli yıllık sö-
mürgeciliğin yaşadığı ve bizim daha önce terk ettiğimiz topraklarda, Türk-
çeden başka hangi dillerin konuşulduğuna dikkat etmek, kimin sömürge-
ci zihniyete sahip olduğunu anlamak bakımından yeterlidir. Türkler ırkçı 
politikaları uygulasalardı ve gittikleri ülkelerdeki halkları kendilerinden 
farklı görüp sadece sömürü düşünselerdi, bugün yalnız Balkanlarda değil, 
Türklerin hâkimiyet kurdukları her yerde Türkçeden başka dil kalmazdı, 
Türkler de çok zengin bir millet olurdu.76 
                                                           
72 Turan Yazgan, a.g.e., s. 230. 
73 Turan Yazgan, a.g.e., s. 231. 
74 Turan Yazgan, a.g.e., s. 137. 
75 Turan Yazgan, a.g.e., s. 301. 
76 Turan Yazgan, a.g.e., s. 340. 
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Yazgan’a göre yirminci asrın başlarında kritik hammadde olarak de-
ğeri çok iyi anlaşılmış olan petrol, başta Almanya olmak üzere bütün Av-
rupa ülkelerinin ve Amerika’nın tek hedefi haline gelmiştir. Petrolün en 
bol olduğu ülkeler de Türk coğrafyasıdır. Trablusgarp Harbi, Balkan 
Harbi ve Cihan Harbi ile Osmanlı Devleti’nin petrol dolu topraklarına peş 
peşe açtıkları harplerle el koymak ve Osmanlı Devleti’ni parçalamak iste-
mişlerdir. Kuzey Afrika, Balkanlar ve Arabistan’ın petrol dolu toprakları 
tamamen elimizden çıkmıştır. Emperyalistlerin ve bugün küresel dediği-
miz şirketlerin tabi oldukları devletlerin eline geçmiştir. Kuzeyden de 
Azerbaycan ve Türkistan coğrafyasının sahip olduğu kritik kaynaklara 
1917’de kurulan Sovyetler Birliği el koymuştur. Bütün kaynakları bu-
günkü Rusya Federasyonu’na doğru akıtmaya başlamışlar ve koskoca 
Türkistan sadece ve sadece hammadde kaynağı haline getirilmiştir. Azer-
baycan’ın bütün petrolü ve diğer madenleri oraya akmış, Kazakistan’ın 
bütün petrolü, Türkmenistan’ın bütün gazı, Özbekistan’ın bütün altını 
ve pamuğu ve diğer Türk bölgelerinin önemli zenginlikleri hep oraya ak-
mıştır. … Bugün de Batı içimizde ajan okulları açmakta, Türk kültürü-
nün horlanmasını sağlamaktadır. İçimizde aydınlardan mürekkep “yeni-
çeriler” yetiştirmekte ve bunları her vesileyle yüceltmektedir. Türk olma-
yan tebaamızla Türkler arasında dehşetli bir düşmanlık tohumları ek-
mekte, kin ve nefret dolu nesiller yetişmesine yardımcı olmaktadır. Böy-
lece Azerbaycan’da, Arabistan’da, Balkanlar’da ve Anadolu’nun içinde 
milyonlarca Türkü bunlara kestirmekte ve hâlâ kesenlerin arkasında yer 
almaya devam etmektedir. Rusya ise Türkiye’nin etrafındaki Türkleri bo-
şaltmakta ve Azerbaycan’la aramıza Ermenistan’ı sokmaktadır. Türklerin 
bir araya gelmelerinin her şeye rağmen olabilirliğini düşünerek Zenge-
zur’u genişletmekte, Karabağ’ı işgal ettirmekte ve düşmanlığın gevşeme-
mesi için bunu katliamla yaptırmaktadır. Batı’nın Balkanlar’da ve Arap 
yarımadasında yaptığı gibi. Amerika’nın Irak’ta yaptığı ve yarın Afganis-
tan’da yapacağı gibi. Türkiye’de de PKK vasıtasıyla yaptırdıkları gibi… 
Sovyetlerin aldığı sosyal ve kültürel tedbirler de incelenmeye değerdir. 
Türkçeyi 30 alfabe ile yazılan bir dil haline getirmek, Lenin’in yazılı em-
riyle Türkleri askerî, siyasî ve iktisadî idareden uzak tutacak şekilde sa-
dece kültür ve sanat dallarında eğitime tâbi tutmak, anaokullarından iti-
baren Rusçayı hâkim kılmak, hudutlarını birbirleriyle daima ihtilâflı ola-
cak şekilde çizmek ve başkentlerde Rus nüfusu çoğunluğa geçirecek şe-
kilde nüfus yerleştirmek Sovyetler Birliği döneminde Rusların ısrarlı ve 
planlı şekilde uyguladıkları politikaların başında gelmektedir. Türkiye’-
ye, Azerbaycan’a, Ulu Türkistan’a ve dünkü Osmanlı coğrafyasına ya-
şadıkları hadiseler açısından bakarken bu bütünlük içinde bakmak ge-
rekir.77 
                                                           
77 Turan Yazgan, a.g.e., s. 295-297. 
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Sonuç 

Turan Yazgan’ın fikir ve faaliyetlerini İsmail Gaspıralı’nın ve Millî-İn-
şacı Sosyoloji Okulu düşünürlerinin görüşleri çerçevesinde değerlendir-
mek mümkündür. Turan Yazgan’ın kuruluşundan itibaren Türk Dünya-
sı Tarih Kültür Dergisi’ne yazdığı önsözler onun fikir dünyasını bir bü-
tün olarak yansıtmaktadır. Her bir sayısı Türk toplumunun milletleşme 
sürecinde önüne çıkan problemleri o günün şartlarında tespit etmekte 
ve yine tarihî bir perspektif içinde bütünü görerek çözüm önerileri getir-
mektedir. 

Turan Yazgan Batı’nın ikiyüzlü, çifte standartlı tutumu ile başından 
beri Türkiye ve Türklüğe karşı tavrının özellikle son yirmi yıldır küresel-
leşme süreci ile ve Türkiye’nin AB’ye girmesi çabaları sonucu yaptığı da-
yatmalarla Türkiye’nin çeşitli kurumlarıyla adeta çözülme aşamasına 
gelmiş bir toplum olduğu gerçeğini açıkladıktan sonra, siyasî, ekonomik, 
hukukî dinî, eğitim kurumlarıyla ilgili alanlarda öneriler getirmiştir. 

Gökalp, dönemindeki Türk ulus devletinin kurulması ve milletleşmenin 
sağlanması için lisanî Türkçülüğün ilkelerini tespit etmiş, Türkçenin Arap 
ve Acem deyimlerinden ve terkiplerinden arındırılması, öz Türkçe kelime-
lerle desteklenmesi ve yeni kelimeler üretilerek zenginleştirilmesi gereğin-
den bahsetmiştir. Gökalp’tan sonra dilde Türkçülüğü savunan Ziyaeddin 
F. Fındıkoğlu, özellikle 1930’lu yıllardan itibaren yapılan tasfiyecilik hareke-
ti ile Türkçenin fakirleştirilmesine karşı çıkmış, Eskiden Arap ve Acem’in et-
kisinde kalan Türkçenin o yıllardan itibaren de Batı dillerinin etkisine gir-
memesi konusunda mücadele vermiştir. Fakat Gökalp’ın Fındıkoğlu’nun 
ve diğer Türkçü düşünürlerin ikazlarına rağmen özellikle 1980’li yıllardan 
itibaren Türkçe İngilizcenin etkisi altına girmiştir, bilim dili olarak gelişti-
rilmesi engellenmektedir. Turan Yazgan bir taraftan Türkiye ve Türk Dün-
yası arasında dil birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunurken, bir 
taraftan da bu tehlikeyi sık sık dile getirmiştir. 

Eğitim Gökalp’ın da belirttiği gibi bir toplumun fertlerine o toplumun 
kültürünü, millî değerlerini öğreten, milletleşme, sosyo-kültürel bütün-
leşme ve gelişme sürecine katkıda bulunan bir toplumsal kurumdur. 
Yazgan’a göre eğitim sistemimiz millî değil, öğretmenlerimiz yeterli ve 
ideal sahibi değil. Yöneticilerimiz yurt içinde ve yurt dışında yabancı dille 
eğitim yapan liseler ve üniversiteler açıyorlar; hangi ülkeye ve hangi 
amaca hizmet ettikleri belli değil; dolayısıyla eğitim sistemimiz Türk kül-
türüne, Türk Milleti’ne hizmet etmiyor. Öğretmenler öğrencilere bilgiyi 
ezberleten değil, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi öğreten kişiler olmalı, 
yabancı dille eğitim derhal kaldırılmalı ve okullarımız Türk kültürüne 
Türk Milleti’ne hizmet veren kurumlar haline getirilmelidir. Bütün top-
lumsal problemlerin çözümü için çare düşünmeyi esas alan, dava sahibi 
fertler yetiştiren eğitimdedir. 
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Yazgan’a göre ekonomi alanında bulunduğumuz şartlar gerçekten 
zordur. Bu şartlar; gerçekten yeni bir seferberlik ilan ederek iç ve dış 
borçlarımızı süratle ödemenin gerektirdiği azamî fedakârlığa katlanma-
mızı, ithalatı kısarak üretimi ve ihracatı arttıracak yollar bulmamızı, aza-
mî tasarrufa giderek yatırım ve üretim gücüne borçlanmadan kavuşma-
mızı gerektirmektedir.78 

Turan Yazgan millî birlik ve bütünleşmenin sağlanmasında siyaset 
kurumuna ve siyasî bağımsızlığa çok önem verir. Siyasî irade olmadıkça 
eğitimde istediğiniz bir yapılanmaya gidemezsiniz, iktisadî ve sosyal mü-
esseselerinizi millî şartlarınıza göre düzenleyemezsiniz, yabancıların sö-
mürgelerinde uyguladıkları kanunlarla yönetilirsiniz. “Toplumun yeniden 
düzenlenmesinde yapılacak şey Avrupa Birliği’ne uyum paketlerinden ön-
ce, daha hızlı olarak Türk’e uyum, Türkiye’ye uyum paketleri hazırlamak 
ve bunları hayata geçirmektir.” Bu sebeple gençlerimiz düşünmeli, plan-
lamalı, siyasete soyunmalı ve siyasî alanda demokrasiyi gerçekleştirmeye 
çalışmalıdırlar. Devleti yönetenler milliyet mefkûresine ve millî değerlere 
sahip olurlarsa, vatanî ahlâkla üzerinde yaşadığımız toprağa bağlı olur-
larsa, millî dayanışma ve bütünleşme sağlanır. İktisadî başarıların ol-
mazsa olmaz şartı siyasî istikrardır. 

Turan Yazgan, Türk toplum yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili öne-
riler getirmekle kalmamış; bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nı kurarak, bu vakfın yayınları ve yayın organları vasıta-
sıyla Türkiye ile Türk Dünyası arasında dil, fikir ve iş alanında birliği sağla-
maya çalışmıştır. Türk Dünyası’nın çeşitli yerlerine kurduğu merkezler vası-
tasıyla Türkçe kursları düzenleyerek, her bir Türk topluluğuna alfabeler 
ulaştırarak Türk ulusları arasında dilde birliği sağlama yönünde büyük ça-
ba sarf etmiştir. Türk Dünyası Çocuk Şölenleri düzenleyerek, Türk Dünya-
sı’nın geleceği olan çocuklarına tarih ve Türklük şuuru kazandırmaya çalış-
mıştır. Türk Dünyası’nda kurduğu lise ve üniversitelerle bir taraftan eğitim 
fonksiyonunu yerine getirirken, gençlerin birlikte okumalarının, düşünme-
lerinin ve çalışmalarının sağlamasında etkili olmaya çalışmıştır. Fikirden 
harekete, düşünceden iş ve aksiyona giden çalışmalarıyla Türkiye ve Türk 
Dünyası’nda önemli bir aktör ve bir büyük insan olarak rol oynamıştır. 

Mefkûreyi ruhları coşku ile dolduran ve insana kendisi için hayatını, 
servetini, her şeyini feda ettiren bir yaşayış tarzı olarak tanımlayan Gö-
kalp, onun toplumların galeyanlı anlarında, milletin büyük bir tehlikeye 
maruz kaldığı ya da büyük bir zafer kazandığı zamanlarda yaşandığını, 
fertlerin ve milletlerin hayatında önemli olduğunu belirtir.79 

Mehmet İzzet 1923 yılında yazdığı Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat 
adlı eserinde, 
                                                           
78 Turan Yazgan, a.g.e., s. 100. 
79 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 104. 
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“İlkel insan için tabiat ve tabiat ile renklenmiş cemiyet, doğrudan 

doğruya veridir. Onun tamamlanması ve olgunlaşması, düzeltilmesi 

ve değiştirilmesi bahis mevzuu değildir. Orada cemiyet bir vakıadır. 

Çağdaş insan için ise, cemiyet daima ıslaha ihtiyaç gösterir; edebi-

yat ile, ilim ile, sanayi ile, adalet ile mükemmelleştirilmeğe muhtaçtır. 

Bu itibarladır ki, milliyet bir vakıa olmaktan ziyade bir ülküdür; veri 

olmaktan ziyade kaynaktır, irade mahsulüdür ve onun içindir ki, si-

yasî sahada demokrasi ile müttefiktir.”80 

ifadeleriyle milletleşme sürecindeki Türk insanına millî ideal vermeye çalışır. 
Ziyaeddin F. Fındıkoğlu 1930’lu yıllarda Türkiye halkı ve sosyal me-

selelerini inceleyerek milli kültür üretecek ve Türkiye’nin sosyo-kültürel 
bütünleşmesinde, milletleşmesinde ve kalkınıp gelişmesinde rol oynaya-
cak aydın tipinin millî mefkûre sahibi olması gereğinden bahseder. 

Turan Yazgan “Dilde, Fikirde, İşde Birlik için yapmaya devam ettiğimiz 
faaliyetler, denize düşen bir damla kadar küçük olsa bile, denizin suyunu 
fiilen bir damla arttırmış olmaktan gururluyuz.” sözleriyle milliyet mefkû-
resinin kendisine verdiği güce onur ve tevazu ile işaret ederken, bugü-
nün gençlerine de ideal vermeye devam eder. 
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SHİH-Pİ KAGAN’IN 
SUEİ İMPARATORLUĞU’NU KUŞATMASININ 

ÇİN TARİHİNE ETKİLERİ 

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL 

Öz 

Shih-pi Kagan, tam anlamıyla pasifize olmuş bir devleti yeniden aya-

ğa kaldırmayı başarmıştı. Çin’deki Suei İmparatorluğu’na vergi vermeyi 

kesmiş, bağlılığını reddetmişti. Onu tekrar egemenlikleri altına almak is-

teyen Çinliler kardeşine kağanlık ve hediyeler sundular ise de o kabul et-

medi. Arkasından Doğu Gök-Türk Devleti içinde yaşayan Soğdlularla te-

masa geçerek, onları kandırdılar ve Çin sınırları içine çekerek imha etti-

ler. Kendi dostlarının haksız yere katledilmesine dayanamayan Gök-Türk 

kağanı kuzey eyaletlerine teftişe çıkmış olan Suei İmparatoru Yang’ı Yen-

men Kalesi’nde kuşattı. İmparator içine düştüğü zor durumdan bir entri-

ka ile kurtulsa da ülkesi içinde kontrolü kaybetti. Her yerde isyanlar pat-

lak verdi. Nihayet Gök-Türklerden askeri yardım alan T’ang Hanedanı 

kuruldu. T’ang Hanedanı siyasi, sosyal ve kültürel açılardan Çin tarihi-

nin en parlak ve güçlü hanedanı sayılmaktadır. Hanedanın kuruluşuna 

Türklerin doğrudan askeri ve siyasi katkısı olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Gök-Türk, Shih-pi Kagan, T’ang Hanedanı, Suei 

İmparatorluğu, Soğdlu’lar, Yen-men Kalesi, Kuşatma. 

Abstract 

The Impacts Of Sieging The Suei Empire By Shih-pi Khan To 

Chinese History 
Shih-pi Khan succeeded to revive a state that had been truly pacified 

before. He denied subordination and ceased to pay taxes to the Suei   

Dynasty in China. The Chinese, willing to subdue him again, offered kha-

nate and many gifts to the Khan’s brother, to no avail. Subsequently, the 
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Chinese contacted Sogdians, who had been dwelling within the Eastern 

Gok-Turk State, lured them into living in inland China, only to massacre 

them. The Khan, who could not take his close allies and friends being 

destroyed, went on a campaign against the Suei and besieged Yen-men 

Fortress, with Emperor Yang of the Suei in it, who had been inspecting 

his northern borders. The Emperor barely survived and escaped by tric-

kery, but at the expense of losing control over his lands; rebellions have 

occurred virtually everywhere. Eventually, the T’ang Dynasty was foun-

ded with the help of Turkish military aid. The T’ang Dynasty is conside-

red the brightest and most powerful dynasty in the Chinese history in po-

litical, social and cultural aspects; and Turks had direct military and poli-

tical contribution to their foundation. 

Key words: Gok-Turks, Shih-pi Kagan, T’ang Dynasty, Suei Empire, 

Sogdians, Yen-men Fortress, Siege. 

Doğu Gök-Türk Devleti hükümdarı Shih-pi tarafından kuşatılan Çin’-
deki Suei hanedanının imparatoru Yang, kurtulmayı başarsa da ülkesi 
içinde prestijini kaybederek, çok sayıda isyanın çıkmasını engelleyeme-
miştir. Ona karşı başkaldıran devlet adamları ve yerel idareciler, Gök-
Türklerden yardım talebinde bulunmuş, en nazik durumda güçlü destek 
alan Li Yüan, T’ang hanedanlığını kurmayı başarmıştır. T’ang hanedanı 
sağlam temeller üzerine oturduktan sonra, Orta Asya’nın da önemli kıs-
mını işgal ederek, Çin tarihinin en parlak imparatorluğu seviyesine yük-
selmiştir. Bu imparatorluk 617-907 arası hâkimiyetini sürdürmüştür. 
Gök-Türklerin bu büyük imparatorluğunun kuruluşuna iki yönden bü-
yük katkısı gerçekleşmiştir. Birincisi Shih-pi Kagan’ın İmparator Yang’ı 
kuşatarak zor durumda bırakması sonucu Suei hanedanının prestijini 
ve kontrolünü kaybetmesine yol açması, ikincisi T’ang hanedanının ku-
rucusu Li Yüan’e askeri destek vermesidir. Dolayısıyla 615 yılı Çin tari-
hinde bir dönüm noktasıdır. 

Suei İmparatorluğu 581 yılında Chou hanedanının tarih sahnesinden 
çekilmesiyle kurulmuştur. İlk imparatorunun adı Wen olan bu hanedan, 
589’da Güney Çin’deki Ch’en devletini yıkarak, yaklaşık 350 yıl sonra 
bütün Çin’i birleştirmeyi başarmıştı. Böylece Han hanedanından (M.Ö. 
209-M.S. 220) sonra Çin tarihinde 2. büyük imparatorluğu ortaya çık-
mıştı. Gök-Türkler ikiye ayrıldıktan sonra Doğu ve Batı kanatlarını zayıf-
latabildiği gibi, Batı Türkistan’ın zenginliklerine göz dikti. Bu yöndeki 
faaliyetlerinde netice alamasa da bölgeyi tanıyarak, ileride yapılacak as-
keri ve siyasi çalışmalarına alt yapı oluşturdu. Tarım ürünlerini nakil 
için uzun kanallar kazılmasına çok fazla ekonomik kaynak aktarılması 
sıkıntıların doğmasına sebep oldu. 

Bilindiği gibi Gök-Türkler, 552’de bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
hızla yükselmişler, Kuzey Çin’deki Chou ve Ch’i devletlerini baskı altına 
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almışlardı. Bu iki devlet tarih sahnesinden ayrıldığı sırada I. Gök-Türk 
Devleti de zayıflamaya yüz tuttu. Hatta, 582’de Çinlilerin yürüttüğü ent-
rika siyaseti neticesinde ikiye ayrıldı. Batı Gök-Türk Devleti başlangıçta 
zaten Doğu’daki amcaoğullarına karşı Suei’ler ile müttefikti. Sonradan 
Tardu, Doğu’nun işlerine karışınca, asker ve hayvanlarının su kaynakla-
rına zehir akıtan Çinliler, onun gücüne son verdiler. Doğudaki devlet 
Çin’e yakın olduğundan daha fazla mücadele yaşandı. Nihayet, Ch’i-min 
Kagan 607 tarihinde kesin bir şekilde Suei İmparatoruna bağlılığını bil-
dirince Doğu Gök-Türk Devleti, tamamen Çin kontrolüne girdi. Fakat, 
yerine geçen oğlu Shih-pi Kagan, çok farklı bir karaktere sahipti ve Suei 
hanedanının vesayetini kabul etmedi. 

603’te Çinlilerin desteği ile Doğu Gök-Türk tahtına çıkmayı başaran 
Ch’i-min 609 yılının yaz aylarında hastalandı ve bir süre sonra öldü. 
Onun ölümüne Çin imparatoru çok üzülmüş ve üç gün yas ilan etmişti. 
Çünkü, ömrü boyunca Çin’deki Suei hanedanını hizmet etmişti. Henüz 
Gök-Türk ülkesinde bulunduğu sırada Çin’e haber gönderip Türk ordu-
larının sefer yollarını Çin’e bildirmişti. Arkasından Çin’e kaçarak, onlarla 
birlikte kendi devletine karşı savaşmıştı. Üstelik tamamen Çinlileşmek 
istediğini defalarca Suei imparatoruna bildirmişti. Boşalan Doğu Gök-
Türk tahtına oğlu Tou-chi tahta geçerek, Shih-pi Kagan unvanını aldı. 
Yeni Kagan, Türk geleneklerine uygun şekilde dul kalan üvey annesi     
İ-ch’eng prenses ile evlendi ve bunun Çin imparatoruna bildirerek, ilk 
dış siyasi temasını yaptı.1 

Bu arada daha 608 yılında Doğu Gök-Türk Kaganı Ch’i-min’in kendi-
sine bağlılığına iyice inanan İmparator Yang dikkatini batıya çevirmişti. 
Kuzeyde Doğu Gök-Türk devletinin kendisine bağlanması bir anlamda 
bu taraftan gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmıştı. Artık zengin Batı 
ülkeleri Sui imparatorunun tek hedefi idi. İşte bu sebepten dolayı 609 yı-
lında Ch’i-min’in ölüp yerine Shih-pi’nin geçmesinden sonra kaynakları-
mızda malumat birden bire azalmaktadır. 615 yılına kadar bu durum 
böyle devam etmekte ise de yine de 613 yılından sonra kısa bilgilere te-
sadüf ediyoruz.2 

613 yılında Ling-wu bölgesinde Sui imparatoruna karşı isyan eden 
Pai Yü-suo önce yağmalar yaptı. Bir sürü at ele geçirip kuzeyde Gök-
Türklerle temasa geçti. Arkasından Lung-you bölgesine saldırdı. Artık, 
Sui imparatorluğunda da isyanlar başlamıştı. 615 yılının Mart’ında Wei 
Tao-er Wang Hsü-pa, her biri yüzer bin insan başkaldırıp, Shih-pi Kagan 
                                                           
1 Suei Shu (636 yılında Wei Cheng tarafından yazılmıştır. Ting-wen shu-chü yayınevi T’ai-pei 
1987 baskısından faydalanılmıştır. Kısaca SS olarak gösterilecektir.) 84, s. 1876; PS 99, s. 
3299; Tsu-chih T’ung-tien (1085 yılında Ssu Ma-kuang tarafından bitirilmiştir. 1987 Tai-wan 
Hua-shih yayınevi baskısı, Tai-pei değerlendirilmiştir. Kısaca TCTC olarak gösterilecektir.) 
181, s. 5647. Bu konudaki Çin kaynaklarının teferruatlı değerlendirilmesi için bkz. A. Taşa-
ğıl, Gök-Türkler I, s. 63-69, Ankara 2004. 
2 TCTC 182, s. 5568; SS 4, s. 84. 

289



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

ile münasebet kurdular. Daha sonra Suei İmparatorluğu’nun Yen ve 
Shao eyaletlerine hücum ettiler.3 

Kaganın Kardeşine Teklif 

615 yılının Ekim ayında imparator Yang, kuzey sınırları teftişe çık-
mıştı. Bu sırada devlet adamı P’ei Chü, Doğu Gök-Türk kaganı Shih-pi’-
nin kuvvetinin hızla arttığını ileri sürerek, bir plan hazırlayıp, imparato-
runa sundu. Bu plana göre Shih-pi Kagan’ın kardeşi Ch’i-chi Şad, bir 
Çin prensesiyle evlendirilecek ve “Güney Tarafının Kaganı (Nan-mien K’o-
han)” ilan edilecekti. Fakat, kendisine yapılan bu teklifi Ch’i-chi Şad ka-
bul etmedi. Bu plandan haberdar olan Shih-pi Kagan çok sinirlendi. 

Bu arada Shih-pi Kagan’ın Sogd asıllı vezirlerinden Shih-shu-hu-hsi, 
çok iyi planlar yaparak kagan üzerinde etkili oluyordu. Sağladığı katkı-
lardan dolayı Shih-pi tarafından seviliyordu. Neticede yüksek bir maka-
ma getirilmiş; sonuçta çok beğenilen bir kişi konumuna yükselmişti. P’ei 
Chü’ye göre adı geçen Sogdlu, Kagan’a tavsiyelerde bulunmasa, saf ve 
dürüst olan Gök-Türkler kolayca yıkılabilirdi. P’ei Chü, ona Ma-i’de kar-
şılıklı ticaret yapmayı, pazar kurmayı teklif etti. Soğd asıllı bu şahsa ti-
caret yapmak fikri cazip geldi. Ma-i şehri yakınına ticaret yapmak mak-
sadıyla ulaştığında P’ei Chü tarafından öldürtüldü. Sonra Shih-pi Ka-
gan’a elçi göndererek “Shih-shu-hu-hsi’nin aslında Shih-pi’ye karşı isyan 
ettiği için öldürüldüğünü” bildirdi. Ancak, Shih-pi gerçeği öğrenmişti.4 Bu 
sebeple Çin ile sürdürdüğü diplomatik ilişkilerini kesti. Derhal birkaç 
yüz bin süvariyle savaşa hazırlandı. O sırada kuzey eyaletlerinde teftişe 
çıkmış olan Çin imparatoruna saldırmayı planladı. Fakat, İ-ch’eng pren-
ses acele elçi göndererek durumu bildirdi. Bunun üzerine hızla geri dö-
nen imparator Yen-men kalesine sığındı. 

Kuşatmanın Gerçekleşmesi 

Çin topraklarına hızla dalan Shih-pi, Yen-men’da imparator Yang’ı 
kuşattı. Askerlerden başka kalenin içinde yüz elli sivil insan vardı. Yiye-
cek stokları ancak yirmi gün dayanabilecekti. Ayrıca Yen-men’da bulu-
nan kırk bir kalenin otuz dokuzu Gök-Türklerin eline geçti. Hemen kale-
ye hücuma geçen Gök-Türklerin attığı oklar imparatorun bulunduğu ye-
re ulaşıyordu. Çok korkan imparator, Chao prensi Kao’ya sarılarak ağla-
maya başladı. Kaynakların ifadesine göre ağlamaktan gözleri şişmişti. 

Çinli devlet adamları bu durumdan kurtulmak için çeşitli tavsiyelerde 
bulundular. Sol muhafızları büyük generali Yü Wen-shu kuşatmayı ya-
rıp çıkmayı teklif etti.5 Sonra Su Wei kalede kalıp savunmanın daha doğ-
                                                           
3 TCTC 182, 5695; SS 4, s. 8. 
4 SS 67, s. 1582; TCTC 182, s. 5697. 
5 SS 61, s. 1467; TCTC 182, s. 5698. 
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ru olacağını söyledi.6 Fan Tsu-k’ai, Liao (Kore’nin kuzey batısı)’dan yar-
dım istemenin gerektiğini ileri sürdü.7 Hsiao Yü ise Gök-Türklerin gele-
neğinde hatunların ordunun stratejilerini bildiğini, İ-ch’eng’ın Suei im-
paratorluk ailesinin kızı olduğunu, dolayısıyla Çin’in yardımına koşması 
gerektiğini, elçi gönderilip temasa geçildiğinde mutlaka yardım edeceğini 
faydası olmazsa, bile hiçbir zararı olmayacağını, diğer taraftan Korelile-
rin, Gök-Türklere saldırtılmasını tavsiye etti. 

İ-ch’eng Hatun’un Hamlesi 

Bu arada Sui imparatorluğu topraklarında bulunan bütün diğer as-
keri kumandanlara yardıma gelmeleri için çağrı yapıldı. Neticede İmpa-
rator, İ-ch’eng prensese yardım etmesi için acele adam gönderdi. Elçi 
ulaşıp durumu bildirir bildirmez, Çin asıllı bu hatun harekete geçti. Ace-
le Shih-pi’ye adam göndererek devletin kuzey taraflarında problem oldu-
ğunu (isyan çıktığını) söyledi. Bunun üzerine Kasım ayında kuşatmayı 
kaldıran Shih-pi ülkesine geri döndü. Onun arkasından keşfe çıkan me-
murlar dağların vadilerin boş olduğunu gördüler. İmparator ancak bu 
şekilde kurtuldu. Arkalarından iki bin süvari takibe gönderilmiş, Gök-
Türklerden arta kalan yaşlı ve zayıf iki bin insan ele geçirilmişti.8 

Gök-Türk Tarzında Askeri Birlik Kurulması 

Kısa zamanda eski dinamik gücüne kavuşan Doğu Gök-Türk Devleti, 
Shih-pi Kagan liderliğinde her fırsattan istifade ederek Sui imparatorlu-
ğuna saldırıyordu. 616 yılının sonunda da büyük bir akın yapıldı. Daha 
sonra T’ang hanedanının kurucusu olacak Li Yüan, askerlerinin en iyile-
rinden iki bin kişi seçerek, onları Gök-Türkler gibi besledi. Onlar gibi 
oturup kalkmayı öğretti. Bunlar az sayıda Gök-Türk askeriyle karşılaş-
tıklarında bir iki ufak başarı kazandılar. Akın şeklinde gelişen Gök-Türk 
askeri harekâtı daha sonra geri dönmeleriyle son buldu.9 

Babası Chi-min’e hiç benzemeyen Shih-pi Kagan, idare ettiği Doğu 
Gök-Türk devletini eski gücüne kavuşturmuştu. Bunun Çin imparatoru-
na yaptığı kuşatmayı kaldırdığı 615 yılı sonundan itibaren Sui haneda-
nına karşı sürekli bir baskı kurması gayet açık şekilde göstermektedir.10 
Yen-men kalesindeki kuşatılma Sui hanedanına çok ağır darbe indirmiş-
ti. Bu darbenin derinliğini müşahede ettiren husus merkezi otoritenin 
                                                           
6 SS 41, s. 1188-1189; TCTC aynı yer. 
7 SS 63, s. 1492; TCTC aynı yer. 
8 TCTC 182, s. 5697. 
9 TCTC 183, s. 5717; Ts’e-fu Yüan-kuei (1005-1013 yılları arasında Wang Ch’in-jo ve Yang İ 
tarafından yazılmıştır. 1981 Tai-wan Chung-hua Shu-chü yayınevi, Tai-pei baskısı ele alınmış-
tır. Kısaca TFYK şeklinde gösterilecektir.) 998, 6b. 
10 TCTC 183, s. 5717; SS 84, s. 1876; PS 99, s. 3299; Bu konu için ayrıca bkz. T. Hayashi, 
“The Devolopment of A Nomadic Empire”, Bulletin Ancient and Orient Museum, XI, s. 137, 
1990. 
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birden bire zayıflamasıdır. Eyaletlerdeki Çinli prensler, valiler, dükler bi-
rer isyana kalkıştı. Bunların içinde en önemlisi T’ang dükü Li Yüan’in is-
yanıdır. Bu şahıs isyana başlamadan önce iki bin kişilik mükemmel ok 
atan ve ata binen bir birlik oluşturmuş; sonra bunları Gök-Türkler gibi 
besleyerek, onlar gibi sulan otlaklar takip ederek, oturup, kalkma, avcı-
lık ve ata binme gibi meziyetleri öğrettirmişti.11 Neticede Gök-Türk askeri 
vasıflarını kazanan bu askerler ileride ona parlak zaferler elde etmesinde 
yardımcı olacaktır. Hatta 616 yılında Çin’e karşı gelişen sayısız Gök-Türk 
alanlarından bazı küçük olanları bu birlik tarafından durulmuştu.12 

Suei Hanedanının Çatırdaması 

Shih-pi’nin kumandasında Gök-Türk ordularının Sui imparatorluğu 
sınırlarını geçip çok sayıda akın yapması, bu hanedanın çatırdamasına 
yol açmıştı. Asi Çinli kumandanlar birer birer isyan ediyorlar ve Shih-pi 
ile temasa geçiyorlardı. Çin imparatorlarının Gök-Türkleri bölmek için 
uyguladıkları entrika siyaseti gibi Shih-pi de asi Çinli devlet adamlarına 
destek veriyordu. Fakat, o açıkça destek veriyor herhangi bir entrika si-
yaseti gütmüyordu. Söz konusu asi Çinlerin başını Liang Shih-tou çekti. 
Otuz kırk kişi ile bağlı olduğu yardımcı valiyi öldüren bu şahıs kendini 
vali ilan edip, Gök-Türklerle temasa geçti. Shih-pi Kagan ona kurt başlı 
sancak sunup, Tardu Bilge Kagan13 unvanını verdi. Daha sonra Liang 
Shih-tou Gök-Türk askerleriyle beraber Sarı nehrin güneyinde oturmaya 
başladı ve Yen-ch’üan eyaletine saldırılar yaptı.14 İki bin süvariyle Liang 
Shih-tou’ya bağlanan Çinli kumandanlardan Kuo Tse-ho’ya Wu-li Şad 
unvanı Gök-Türkler tarafından verildi.15 

Diğer asi Liu Wu-chou da elçi gönderip, Shih-pi’ye itaat ederek Gök-
Türk desteği aldı. Gök-Türk askerleriyle Chih Pien’i yenip, öldüren bu 
Çinli, diğer Sui kumandanı Hsiao İ’yi Yen-men’a kaçırtmıştı. Neticede 
Yen-men’ı da ele geçiren Liu Wu-chou, sonra Lu-kung vilayetine sürpriz 
bir saldırı yaptı. Sui imparatorlarının kuzey sarayı olan Feng-yang’a gir-
di. Ele geçirdiği bütün saray halkını Gök-Türklere teslim eden Liu Wu-
chou’ya Shih-pi karşılık olarak at bağışladı. Arkasından Ma-i bölgesine 
dönmeden önce Ting-hsiang gibi önemli bir mevkii daha işgal eden Liu Wu-
chouya kurt başlı sancakla birlikte Ting-yang Kagan unvanını sundu.16 
                                                           
11 TCTC aynı yer; Hsin T’ang Shu (Wo Yang-hsiou ve Sung Chi taraflarından 1060 meydana 
getirilmiştir. Ting-wen Shu-chü yayınevi 1985 Tai-pei baskısından faydalanılmıştır. Kısaca 
HTS olarak geçecektir.), 1, s. 2. 
12 HTS 1, s. 2. 
13 Ta-tu Pi-chia K’o-han. 
14 Chiou T’ang Shu (945’te Liou Hsü tarafından kaleme alınmıştır. Ting-wen Shu-chü yayın-
evi 1985 Tai-pei baskısından faydalanılmıştır. Kısaca CTS olarak gösterilecektir.) 56, s. 2280; 
HTS 87, s. 3731. 
15 TCTC 183, s. 5724. 
16 CTS 55, s. 2253; HTS 55, s. 3717; TCTC 183, s. 5723. 
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T’ang Hanedanın İlk Adımları 

Ma-i şehrine hücum edecek olan Gök-Türk ordusuna, T’ang haneda-
nının kurucusu Li Yüan karşı koymak istedi. Ancak onun vazifelendirdi-
ği Kao Chün-ya ile Wang Jen-kung çarpışmalarda muvaffak olamadı-
lar.17 Aynı yıl Chin-yang, Gök-Türkler tarafından işgal edildi. Şehrin ku-
zey kapısından girip, güney kapısından çıktılar. Bu sırada Li Yüan, kale-
nin bütün kapılarını açtırtmıştı. Gök-Türkler kaleye girmeden geri dön-
düler. Bu arada başarısız olan Wei ve Chün-ya başları kesilmek suretiyle 
cezalandırıldılar.18 Daha sonra Li Yüan tarafından Wang K’ang-ta ku-
mandasında Gök-Türklerin üzerine gönderilen ordu da mağlup oldu; as-
kerlerinin hepsi öldürüldü. Bu yenilgi üzerine Chin-yang kalesinde bulu-
nan T’ang ihtilal ordusunu korku kapladı. Muharebe yoluyla kaleden çı-
kamayacaklarını anlayan Yüan, gece bir kısım askerini kalenin dışına çı-
karıp, yüksek bir yere sancak astırdı. Bu askerler sonra yüksek sesle 
davul çaldırtıp, yardım ordusu geliyormuş gibi yaptılar. Şüpheye kapılan 
Gök-Türk ordusu şehrin dışında iki gün daha kalıp yağma yaparak geri 
gitti.19 Böylece bu büyük tehlikeden T’ang hanedanının kurucuları kur-
tulmuş oldular. Eğer kurtulmamış olsalar, Çin tarihinin en parlak devle-
ti T’ang hanedanı belki de tesis edilemezdi. 

Sui hanedanı yıkılmak üzere iken yukarıda da söylediğimiz gibi Çin’in 
her tarafında isyanlar çıkmıştı. Bunların içinde T’ang hanedanının kuru-
cusu olarak Li Yüan, Gök-Türklerden destek alan rakiplerine karşı fazla 
bir askeri güce sahip değildi. Yardımcılarından Liu Wen-ching, ona ken-
dilerinin de Gök-Türklerden askeri destek istemelerini tavsiye etti. Bunu 
kabul eden Li Yüan, kendi eliyle birçok hediyeler hazırlayıp, Shih-pi Ka-
gan’a gönderdi. Liu Wen-ching ile kagana ulaştırılan bu hediyelerin ya-
nında ona ayrıca, 

“büyük bir ihtilal (gönüllü) ordusu harekete geçirmek istediğini, uzak-

tan gelip tahttan indirilmeye yardım ederlerse müttefik olacaklarını, 

ancak güneyde onlara yardım ettikleri takdirde ahaliyi yağma etme-

melerini, sert davranmalarını istediklerini, eğer ittifak yapılırsa Gök-

Türklerin önüne bir sürü altın ve mücevherin serileceğini ve bunlar-

dan istediklerini seçeceklerini” 

bildirdi. Shih-pi karşılık olarak “artık Sui hanedanının yıkıldığını, Tang 
düküne yardım etmelerinin kendi menfaatlerine uygun olacağını” söyle-
di.20 
                                                           
17 CTS 57, s. 2291; HTS 88, s. 3734. 
18 TCTC 183, s. 5734. 
19 TCTC 183, s. 5734. 
20 CTS 57, s. 2292; HTS 88, s. 3735; TCTC 184, s. 5737. Ayrıca bkz. S. Jachid, “Objektives 
of warfare in İnner Asia”, Pien-chen yen-chiou-suo nien-pao, 4, s. 20, 1973. 
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Gök-Türk Yardımlarının Ulaşması 

Shih-pi’nin niyeti öğrenilir öğrenilmez, derhal bir elçilik heyeti daha 
gönderildi. Yedi gün gibi kısa bir zamanda gidip dönen bu yeni elçi Gök-
Türklerden yardım geleceği haberini getirdi. T’ang hanedanının kurucu-
suna bağlı kumandanlar bu yardım haberine çok sevindiler. Aslında 
Gök-Türk ordusunun tahribatından çekinen imparator, bir türlü kabule 
cesaret edemiyordu. Bu sırada P’ei Chi ve Liu Wen-ching, “Tibetlilerin at-
larının zayıf, Gök-Türklerinkinin ise kuvvetli olduğunu, askerleri olmazsa 
bile atlarının kaçınılmaması gerektiği, aksi takdirde pişman olacaklarını” 
söyleyerek, ısrarla Gök-Türk yardımının gelmesini istediler. Hâkimiyetini 
tesis etmek için Gök-Türk yardımı almanın şart olduğunu anlayan Li 
Yüan, “kulaklarımızı onların yağmalarına kapayalım, sonra sıkıştırıp icap-
larına bakarız” diyerek, Gök-Türk yardımı almayı kabul etti.21 Bunun 
üzerine sonbaharda Gök-Türk yardımı K’ang-ch’iao-li Tegin ile ulaştı. 
Beş yüz asker ile iki bin baş at pazar için gelmişti.22 Gök-Türk askerle-
riyle karşılaştığında kaganın mektubunu alan müstakbel imparator, 
sonra K’ang-ch’iao-li Tegin ve yanındakilere fevkalade bir selamlama tö-
reni yaptırdı. Gök-Türklerin gönderdiği atların mükemmel olanlarını seç-
ti. Sonra Gök-Türk askerlerinin yarısını atlarla beraber bulundukları 
Kuan mevkiinde bıraktı. Çin askerleri Gök-Türk atlarına hayran kalmış-
tı. Sahte para vererek Gök Türk askerlerini kandırmayı ve atları ele ge-
çirmek istiyorlardı. Fakat, Li Yüan “Gök- Türklerin kendilerine güzel atlar 
verdiklerini kandırıldıklarını anladıklan zaman gelip Çin’e saldıracaklarını 
ve durdurulamayacaklarını” anlatarak vazgeçtirdi. Arkasından kendileri-
ni fakir olarak gösterip, borç almalarını tavsiye etti. Bundan sonra K’ang-
ch’iao-li Tegin’in kuzeye döndü. Ancak, T’ang hanedanının daha çok yar-
dıma ihtiyacı vardı. Liu Wen-ching tekrar yardım istemek için Shih-pi 
Kagan’a gönderildi. Bu elçi yola çıkmadan önce yeni imparator, onunla 
özel görüşme yaparak, “Gök-Türkler atlarını otlatırken hububat tarlalarına 
zarar vermiyorlar, ancak, ahali onlardan çok korkuyor ve etkileniyor, be-
nim endişem ise Liu Wu-chou ile birlikte Çin’e saldırmalarıdır. Onun için 
yardım askerlerinin sayısı bir kaç yüz kişi den fazla olmasın” dedi. 

Eylül ayında Gök-Türk merkezine varan elçi Shih-pi Kagan’dan asker 
isteyip, onunla ittifak yaptı. Buna göre Gök-Türk askerleri Ch’ang-an’a 
girecekler, karşılığında Gök-Türk devletine altın, yeşim taşı ve en iyi cins 
ipekten mamul kumaş sunulacaktı. Bu anlaşmadan memnun kalan 
Shih-pi Kagan büyük veziri Chi-shih Tegin’i Tang hanedanının ihtilal or-
dusuna yardımcı olmak üzere gönderdi. Ayrıca kuzey bölgelerini T’ang 
hanedanı adına koruyacağını bildirdi.23 Yine K’ang-ch’iao li Tegin ile beş 
yüz asker ve iki bin baş at sundu. 
                                                           
21 TCTC 184, s. 5740. 
22 TCTC 184 aynı yer. 
23 TCTC 184, s. 5740, 5742, 5749; CTS 194A, s. 5153; HTS 215A, s. 6028. 
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T’ang imparatorluğunun kuruluşunun sağlanmış24 olmasına rağmen 
618 yılında da Gök-Türklere bağlanan Çinli devlet adamları oldu. Chang 
Ch’ang-hsün unvanlı Wu-yüan bölgesi vali yardımcısı Shih-pi Kagan’ın 
hakimiyetini tanıdı ve kendisine Ko-li Tegin unvanı verildi.25 Diğer T’ang 
muhaliflerinden Chao Yüan, öteki asiler Hsie Chü ile Liang Shih-tou’yu 
başkent Ch’ang-an’a saldırmaya ikna etmişti.26 Fakat, bu yeni ittifak hü-
cuma cesaret edemiyor ve Gök-Türk yardımı istiyordu. Bunun için Ch’i-
min’in oğlu Shih-pi Kagan’ın kardeşi olup, devletin doğusunu idare eden 
Bagatur Şad’la27 temasa geçildi. Bagatur Şad bu teklifi kabul etti ise de 
T’ang imparatoru memurlarından Yü Wen-hsin’i gönderip, hediye ve 
benzeri şeyler sunarak, saldırı niyetinden vazgeçtirdi. Üstelik bu şad, 
Chang Ch’ang-hsün’ün Çin’e gönderilmesini ve Wu-yüan bölgesinin 
T’ang hanedanına bağlanmasını kabul etmişti.28 Bunun akabinde T’ang 
imparatorunun Wu-yüan valisi olan Chang Ch’ang-hsün sahte bir mek-
tupla diğer asiler Hsie Chü ile Liang Shih-tou’ nun adı geçen Şad’la ara-
sını bozdu.29 

Çin Topraklarına Devam Eden Türk Akınları 

Gök-Türklerin kuvvetten düştüğü devrede, onlara itaatten vazgeçip 
Çin’e bağlanan Ch’i-tan, Shih-wei, Kao-ch’ang, T’u-yü-hun gibi Çinli ol-
mayan bütün yabancılar Shih-pi Kagan’a bağlandılar. Bunların katılma-
sıyla Shih-pi Kaganın bir milyondan fazla yay çeken askeri olmuştu.30 
Gök-Türk yardımı sayesinde imparatorluğunu tesis eden T’ang haneda-
nıyla Shih-pi Kagan arasında iyi münasebet vardı. Bu münasebet daha 
çok Doğu Gök-Türk devletini üstünlüğü şeklinde tezahür ediyordu.31 
Gök-Türk elçilerine Çin sarayında aşırı hükümet gösteriliyor ve şerefleri-
ne eğlenceler tertip ediliyordu. 618 yazının başında Shih-pi Kagan oğlu 
Kutlug Tegini Çin başkentine gönderdiğinde onun şerefine Ta-ch’i sara-
yında bir ziyafet verildi. Bu esnada dokuz bölümden (makam) ibaret olan 
müzik çalınmıştı. Arkasından Gök-Türk heyetinde bulunanların rütbele-
rine göre işlenmiş ipekli kumaşlardan verildi.32 Bu devirde Ch’ang-an’a 
                                                           
24 Bu konuda ayrıca bkz. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, s. 196-197, Ankara 1947. 
25 CTS 57, s. 2301; HTS 88, s. 3745; TCTC 185, s. 5787. 
26 CTS 55, s. 2246-2247; HTS 86, s. 3707; TCTC aynı yer. 
27 Asıl ismi To-pi olup şadlığa yükseldikten sonra Bagatur unvanını almıştır. Ayrıca bkz. 
Ahmet Taşağıl, Gök-Türkler, s. 68, Ankara 2004. 
28 CTS 55, s. 2246, 2247; HTS 86, s. 3706, 3707. 
29 TCTC 185, s. 5787. 
30 T’ung Chih (Cheng Ch’iao tarafından 1150 yılında yazılmıştır, 1935, Shang-wu yayınevi, 
Shang-hai baskısı kullanılmıştır) 636, 6727a; Wen-hsien T’ung-kao (Ma Tuan-lin tarafından 
1254 yılında oluşturulmuştur, 1319’da yayınlanmıştır. 1935 Shang-wu yayınevi Shang-hai 
baskısından faydalanılmıştır.) 343, 2688c; HTS 215A, s. 6028; CTS 194A, s. 5153. 
31 CTS 194A, s. 5154. 
32 CTS 194A, s. 5144; TCTC 185, s. 5792. 
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gelen Gök-Türk elçileri Çinlilere karşı gayet gururlu davrandığı halde Çin 
imparatoru bunlara karşı hiç bir şey yapamıyordu.33 Aksine imparator 
Kao-tsu, Shih-pi ile iyi geçinme politikası takibe gayret sarf ediyordu. 
Shih-pi’nin elçisine mukabil olarak yüksek memurlardan Li Ch’en ile 
Cheng Yüan-shou’yu Gök-Türk merkezine gönderdi. Oraya vardıklarında 
Shih-pi onlara meşhur atlardan bir kaç yüz baş sundu.34 Elçilik heyetine 
şarkıcı kadınlar da dâhil edilmişti. Burada evlilik ittifakının kurulması 
yolunda anlaşmaya varıldı. Shih çok memnun kaldı ve Kutlug Tegin’i 
tekrar elçi olarak gönderdi. Ekim ayında Kutlug Tegin’in şerefine yine eğ-
lence tertip edilip, imparatorun yatağına kadar götürülmek suretiyle özel 
iltifat yapıldı. Burada da dokuz kısımlık müzik parçası çalındı.35 

Doğu Gök-Türk devletini çok kısa bir zamanda eski gücünden fazlası-
na kavuşturan Shih-pi Kagan, Çin’e karşı 619 yılının Şubat ayında da 
bir büyük hücum başlattı. Sarı Nehri hiç bir mukavemetle karşılaşma-
dan geçtikten sonra Hsia eyaletine geldi. Burada T’ang imparatorluğu 
muhalifi Liang Shih-tou da kendi kuvvetleriyle Shih-pi’nin ordusuna ka-
tıldı. Diğer muhaliflerden Liu Wu-chou da bu harekâta katılmış ve beş 
yüz süvari yardım almıştı.36 Chü-chu ile Tai-yüan arasına büyük bir 
akın yapılacak iken Shih-pi Kagan öldü.37 

Sonuç 

609 yılına gelindiğinde Ch’i-min Kagan’ın idaresindeki Doğu Gök-
Türk Devleti tam anlamıyla Çin’deki Suei İmparatorluğunun kontrolü al-
tına girmişti. Bu Kagan’ın ölümü üzerine tahta geçen oğlu Shih-pi, Çin 
boyunduruğunu tanımadı ve kısa sürede devletini toparladı. Çinliler ön-
ce onun kardeşine kaganlık teklif ederek gücünü bölmeyi denediler. Fa-
kat, kardeşi Çinlilerin oyununa gelmedi. Arkasından Shih-pi Kagan’ın 
yakın ilişki kurup özellikle Çin ile ilişkiler konusunda danışmanlık anla-
mında büyük yardım gördüğü Sogdları hile Gök-Türklerden uzaklaştırdı-
lar. Ancak, kardeşine yapılan entrika teklifinden ve haksız yere kendisi-
ne bağlı Sogdların öldürülmesinden haberdar olan Shih-pi, hızla Çin 
topraklarına daldı ve Suei hanedanının imparatoru Yang’ı Yen-men kale 
şehrinde kuşattı. Bütün kumandanlarını yardıma çağıran İmparator 
destek alamadı. Vezirlerinden P’ei Chü’nün tavsiyesi ile Kagan Çin asıllı 
eşi İ-ch’eng Hatun’a haber gönderilerek, onun müdahalesi istendi. Çün-
kü, adı geçen vezir, Gök-Türk geleneğinde hatunların devlet yönetiminde 
söz sahibi olduğunu biliyordu. Suei hanedanının kızı olduğuna göre aile-
sine yardım etmeliydi. Haberi alır almaz Kagan’a ülkenin kuzeyinde Tö-
                                                           
33 TCTC 185, s. 5792. 
34 CTS 60, s. 2347; HTS 78, s. 3522; TCTC 186, s. 5815. 
35 TFYK 974, 10a; TCTC 186, s. 5814. 
36 TCTC 187, s. 5848. 
37 CTS 54, 2239; HTS 85, s. 3700; TCTC 187, 5853. 
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les boyların isyan ettiğini, durumun acil olduğunu söyleyerek kandırdı. 
Ona inanan Kagan kuşatmayı kaldırarak geri döndü. 

Suei hanedanının imparatoru kuşatmadan kurtulsa da ülkesi içinde 
otoritesi sarsıldı. Zaten, ekonomik sıkıntılar yüzünden ülkede huzursuz-
luklar yaşanıyordu. Bu başarısızlık üzerine her tarafta isyanlar çıktı. 
Asilerin çoğu Doğu Gök-Türk Devleti hükümdarı Shih-pi’nin desteğini 
almaya çalışıyordu. Shih-pi Kagan, durumdan ülkesi için en üst düzeyde 
faydalanarak ekonomik ve siyasi açıdan çok kazanç sağladı. Onun yar-
dım ettikleri arasında Li Yüan, Çin tarihinin en parlak devleti olan T’ang 
İmparatorluğunu kurdu (618-907). Böylece Gök-Türkler, hem Suei ha-
nedanını kuşatmak suretiyle zayıflatarak, hem de gönderdikleri askeri 
yardımlarla T’ang hanedanının kuruluş aşamasında başarılı olmasını 
sağlayarak büyük katkı sağladılar. Dolayısıyla Çin tarihinin akış seyri 
değişti. 
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TÜRKÇEDE SORU KAVRAMI 
VE 

KADI BURHANEDDİN DİVANI’NDA1 mI İLE 
KURULAN SORU YAPILARI2 

Prof. Dr. Vahit TÜRK* 

Öz 

Soru yapıları, her dilde diğer yapılardan bir veya birkaç yönüyle fark-

lılık gösterir. Türkçe, soruyu iki türlü yapar; birinci yapıda soru unsuru 

bilgi unsurunun önüne, ikincisinde ise ardına getirilir. 

Anahtar kelimeler: Türkçede Soru, Kadı Burhaneddin, Divan, mI 

Soru Edatı. 

Abstract 

The Notion Of Question In Turkish And Question Structures 

With mI In The Divan Of Kadı Burhaneddin 

Structures of question shows dissimilarity from other structures in 

terms of some ways in every language. In Turkish questions made in 

two forms: In the first form, element of question is bringed front of ele-

ment of knowledge. In the second form, element of question is bringed 

rear of element of knowledge. 

Key words: Question in Turkish, Kadı Burhaneddin, Divan, mI Post-

position of Question. 

Soru yapıları bütün dillerde normal bildirişim yapılarına göre farklılık 
gösteren ve başlangıçta belki de yalnızca bilgi ve cevap almayı amaçla-
                                                           
1 Örnek beyitler Muharrem Ergin’in Kadı Burhaneddin Divanı adlı yayınından alınmıştır. 
2 Bu çalışma 13-15 Ekim 2011’de Sivas’ta düzenlenen “Tarihsel Gelişimi İçinde Oğuz Türkçe-
si ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı”nda bildiri olarak sunulmuştur. 
* İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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yan, ancak zamanla bünyesine bu temel özelliğinin en zıddı olan bilgi ve 
cevap vermeye kadar pek çok anlam özelliğini de dâhil edebilmiş bir bil-
dirme türüdür. İşlev olarak bildirme kavramına ters bir kavram gibi gö-
rünse de esasen bildirmenin belki de en uç noktasıdır. Yani soru, bir bil-
dirme, bir yargı, kısacası bir cümledir ve bildirmenin öbür ucudur.3 Ba-
zen dil kullanıcısı, bir tercih kullanır ve dileğini soru yapılarıyla ifade 
edebilir, bazen de normal bildirme cümlesi soru işlevi ortadan kaldırıl-
mış soru yapılarıyla ifade edilebilir. Bu durum, elbette dillerin işlenmiş 
hallerinin ürünü olarak oluşmuştur ve elbette üslupla ilgilidir. Ancak di-
lin esas söz dizimi yapıları bilgi ve soru cümleleridir. Bildirmenin amacı-
na göre cümleler bilgi cümleleri ve soru cümleleri olmak üzere ikiye ayrı-
lır.4 Soru cümlelerini de cevap isteyen ve istemeyen yapılar olarak temel 
bir ayırıma tabi tutabiliriz. Cevap istemeyen soru yapıları, bir üslup özel-
liği olarak sonradan oluşmuş yapılar olmalıdır. Bu temel ayırımdan son-
ra hem yapı, hem de işlev bakımından çok çeşitli soru cümlelerinin varlı-
ğı üzerinde durulabilir. 

Soyut ve somut düzlemde, yani insanların zihinlerinde ve bütün ev-
rende olanlar ile olması muhtemel olanlar ve hayal edilenler ne kadar 
karmaşıksa adına dil dediğimiz saymacalar sistemi de o derece karma-
şıktır. Yani diller her zaman kural dışılıklar ortaya çıkarabilirler. Bu kar-
maşıklık dilin her alanında olduğu gibi soru şebekesinde de karşımıza 
çıkar. 

Mesela Türkçe, soru unsurlarını kullanarak cevap gerektirmeyen, 
başka amaçları olan cümleler kurabildiği gibi, soru unsuru bulundur-
madan, titremlemeyle de soru sorabilmektedir. Bu tür durum ve yapılar 
elbette işlenmişlik eseri olarak sonradan oluşmuştur. Konuşma dilinde 
titremlemeyle yapılan soruya doğal olarak daha sık rastlanır, ancak bu 
yapılar yer yer yazı dilinde de kullanılır. Bu tür yapılara Kadı Burhaned-
din’in şu beyti güzel bir örnektir: 

Sana müstağrak oldum bilimezem 
Ki sen mensin göziken göze ya men? (547-2) 

“Sende yok oldum, göze gözüken sen bensin, ya ben (kimim/nerede-
yim)?” Görüldüğü üzere “ya men” ibaresi açıkça soru işlevini de üzerine 
almıştır ki, bu tam bir titremleme (vurgu) sorusudur. 

Türkçe ilk yazılı metinlerinden itibaren söz dizimi bakımından soru 
cümlelerini iki türlü kurar. Bunlar, soru unsurunun bilgi unsurundan 
önce veya sonra getirilmesi şeklinde biçimlenen yapılardır. Bütün olarak 
Türkçedeki ve Kadı Burhaneddin Divanı’ndaki soru yapılarının tamamını 
bir bildiride değerlendirme imkânı elbette yoktur. Bu yüzden genel bir 
                                                           
3 Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, s. 208, İstanbul 2009. 
4 Kaken Ahanov, Dil Biliminin Esasları, (Akt. Murat Ceritoğlu), TDK Yayını, s. 385, Ankara 
2008. 
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değerlendirme yapıldıktan sonra yalnızca sona gelen soru unsuru mI et-
raflıca incelenmeye ve işlev ayrıntıları gösterilmeye çalışılacaktır. 

Türkçede sona gelen soru edatında pek bir çeşitlilik görülmez. Bugün 
kullanılan mI’nın dışında Orhun Yazıtları’nda karşımıza çıkan gU edatı, 
ne soru sözüne eklenerek bir müddet daha negü, negülük biçimlerinde 
yaşadıktan sonra unutulup gitmiştir. Bugün Anadolu ağızlarında karşı-
laşılan “nelik” yapısını da “negülük”ün kalıntısı olarak değerlendiriyoruz. 
gU’nun unutulmasından sonra bu alanın tek hakimi mI olmuştur ve bu 
durum bugün de devam etmektedir. 

Günümüz dil çalışmalarının bir kısmında ek, bir kısmında edat ola-
rak adlandırılan mI’yı İmlâ Kılavuzu ayrı yazmayı emrettiği sürece edat 
olarak adlandırmanın doğru olduğu düşüncesindeyiz ve bu yüzden mI’ya 
soru edatı diyeceğiz. 

Kadı Burhaneddin Divanı’nda soru göstergesi olmadan ve mI ile yapı-
lan sorular dışında şu kelimelerle kurulmuş soru kalıpları, anlam soru 
olsun ya da olmasın, yer almıştır: Ne, niçe, niçesi, neçün, neyiçün, ne-
den, nesine, nesini, nire, nireye, nirede, neyi, neye, ney, nol-, neyle-, nit-, 
ne kıl-, neyidi, nedür, nesene, nite, nime, nese, kim, kanda, kankı, kanı, 
hanı, kaçan, kançaru, hançaru, kandan, kayda, kimsene, kimi, kimisi, 
kimerse, kimse vb. Bütün bu kelimelerin soru kurma yanında soru işlevi 
olmadan, değişik işlevlerle de kullanılabildiği bilinmelidir. Bir kısmı ise 
soru vasfını tamamıyla kaybetmiştir. 

Yukarıda sıralanan kelimeler, Türkçenin öne gelen sorularda iki keli-
meyi çeşitli eklerle kalıplaşmış olarak kullandığını göstermektedir. Bu iki 
kelime ne ve ka’dır. Birincisinin eksiz biçimi bugün de kullanılmakta, 
ancak ka Türkiye Türkçesinin tarihi dönemlerinde eksiz kullanılmadığı 
gibi bugün de kullanılmamaktadır. Fakat ka’nın çağdaş lehçelerin bir 
kısmında mesela Özbek Türkçesi’nde ka yakka (ne yana) gibi eksiz kulla-
nımları görülmektedir. Bu iki söz üzerine getirilen eklerin hemen tama-
mının da iyelik ve hâl şebekesine bağlı ekler olduğu görülmektedir. 

Yine yukarıda görüldüğü üzere bu iki kelime, ekler yanında et-, eyle-, 
ol-, i-, tur-, kıl- fiilleriyle birlikte de soru yapıları oluşturmaktadır. 

Bu iki soru sözündeki lehçe tercihleri de dikkat çeken bir başka hu-
sustur. Kadı Burhaneddin’in tercihi esasen genel olarak Oğuz Türkçe-
si’nin tercihidir. Bu tercih ağırlıklı olarak ne yanındadır. Oğuz lehçeleri 
daha çok ne ve türemişlerini kullanırken, diğer lehçeler ka ve türemiş-
lerine yönelmişlerdir. Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde sık kullanılan 
bazı ka’lı soruların bugüne gelememesi de bu tercihten kaynaklanmış 
olmalıdır. Sona gelen soru unsuru bu tercihe konu olmamış ve bugün 
bütün lehçeler için bir ortaklık olarak süregelmiş, bugün de devam et-
mektedir. 

mI soru edatının Kadı Burhaneddin Divanı’nda şu işlevlerle kullanıl-
dığı tespit edilmiştir: 
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1. Cevap İsteyen Sorular: 

Ola mı revâ gözi kıla yara gönülde 
Kim diye gözi kıldugını yâra gönülde (89-1) 

“Sevgilinin gözünün gönlü yaralaması reva mıdır? Sevgiliye gözünün 
gönülde yaptığını kim söyleyecek.” 

Olmadı mı dem ki bir nefes sana irem 
Niçe çekem ayrulıg ile nigerânî (92-3) 

“Sana ulaşacak bir an olmadı mı? Böyle bakakalıp ayrılığı nasıl çekeyim?” 

Yana mı ışkı odına aceb bu varlıgumuz 
Elüme girse tutağı sorayidüm ya ne (127-4) 

“Dudağı elime geçse ona sorardım ki bu varlığımız onun aşkının ateşiy-
le yanacak mı yanmayacak mı?” Beyitteki sor- fiili ile dudak ilişkisi dü-
şünüldüğünde başka türlü anlamlandırmak da mümkün olacaktır ki 
Kadı Burhaneddin bu tür oyunları bilhassa Türkçe kelimelerle yapmayı 
çok seven bir şairdir. 

2. Seçenek, Karşılaştırma ve Kuvvetlendirme İşlevli Sorular: 

Nâzük tenüni bilimezem cân mı beden mi 
Hele sanuram ben anı rûh-ı beden-âmiz (6-4) 

“Nazik teninin can mı, yoksa beden mi olduğunu bilemiyorum, sanıyo-
rum ki bedene sarılmış ruhtur.” 

Işkı delü gönlüme salu degül mi 
Cân u gönül ışkı-yile delü degül mi (96-1) 

“Aşkı deli gönlüme salınmış değil mi, can ve gönül aşkıyla deli değil 
mi?” (Beyit, esasen şairin bildiği bir durumu vurgulu bir şekilde belirtme 
gereğinden doğmuştur). 

Bulıdun yağmurı çoh mı ya gözüm yaşları mı 
Düşmen eğri mi bana ya yârumun kaşları mı (1108-1) 

“Buludun yağmuru mu çok, yoksa gözümün yaşları mı, bana düşma-
nım mı daha ters, yoksa yârimin kaşları mı?” (Bu beyitte de yukarıdaki 
beyit için belirtilen durum söz konusudur.) 

3. İkincisi Titremlemeyle Yapılan Seçenekli Sorular: 

Sen gice düş misin ü gündüzle gözümde hayâl 
Bir huzûr ehli kanı vakt-ı muvazza görseler (7-5) 

“Sen gece düş müsün, gündüz gözümde hayal misin, senin yanında 
bana küçücük bir zaman ayıracak kimse yok mu?” 
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Şehâ reyhân mı şol hattun muhakkak 
Yâ kâfur üsdine anber murakkak (15-1) 

“Ey şâh, senin şu hatların reyhan mıdır veya kâfur üstüne incecik çe-
kilmiş amber midir?” 

4. Olumsuz Anlam Elde Etmeye Yönelik Sorular: 

Adem ana direm ki ola nâr ile hevâdan 
Adem midür ol ki dem ura âb ile kilden (36-3) 

“İnsan ona derim ki ateş ile yelden olsun, sürekli su ile kilden bahse-
den adam mıdır?” 

İşvesi ol nigârun dil mi kodu bu tende 
Ya söylemege derdin dil mi kodu bu tende (37-1) 

“O güzelin işvesi gönül mü kodu bu tende, ya derdini anlatmak için dil 
mi kodu bu tende.” 

Ohlar atar gözleri ki taşları yarar 
Hastaya urur özini ola mı mazur (56-3) 

“Gözleri oklar atar ki, taşları yarar, kendini hasta gösterir mazur mu-
dur?” 

Ben mest olam u nigâr mestûr 
Bu dünya kala mı böyle mamûr (1069-1) 

“Ben sarhoş olayım ve o güzel görülmez olsun, bu dünya böyle mamur 
kalır mı?” 

5. Olumsuzlukla Olumlu Anlam Elde Etmeye Yönelik Sorular: 

Görmek ağızı noktasın nûr-ı basar degül midür 
Yanagını ay anlamah hüsn-i nazar degül midür (22-1) 

“Bir noktadan ibaret olan ağzını görmek göze ışık değil midir, yanağını 
ay olarak düşünmek bakışın güzelliği değil midir?” 

6. Tasdik Ettirmeye Yönelik Sorular 

Ben varlıgumı oynamışam küllî yoluna 
Yohlıh mıdur uş bende kalan bâkî ne dirsin (60-2) 

“Ben bütün varlığımı senin yoluna sarf etmişim, yokluk mudur bende 
geriye kalan ne dersin.” Beyitteki bâkî kelimesi hem geriye kalan, hem de 
hitap edilene yönelik olarak yaşamaya devam edecek olan anlamlarıyla 
kullanılmıştır. 

Leblerinün esrükligi gözümde degül mi 
Işkı çiçeği bitdi bu yüzümde degül mi (61-1) 
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“Dudaklarından kaynaklanan sarhoşluk gözlerimden anlaşılmıyor mu, 
aşkından sararıp solduğum yüzümden belli değil mi?” 

Gîsûsı ilmelerine iyle diyen kişi 
Bilmez mi anı ki kurıcah tuzağa ile (123-3) 

“Uzun saç örgülerine bağla diyen kişi bilmez mi ki kurunca tuzağa (bir 
şey) düşer.” 

7. Cevabı Şarta Bağlayan Sorular: 

Esirgen aşıkı yoh mı cânunuz 
Ölesinüz güni âhir sanunuz (170-1) 

“Eğer canınız varsa öleceğiniz günü düşünüp aşığı koruyunuz.” 

8. İhtimal Anlamı Katan Sorular: 

Ne didi ayaga cür’a işitdi ola mı 
Düşdi sürâhîler bu dem ol sebeb ile kulkula (681-3) 

“Sevgilinin kadehe ne söylediğini acaba yudum işitti mi, bu yüzden mi 
o anda sürahiler arasında kargaşa oldu.” 

9. Yakarış Anlamıyla Kullanılan Sorular: 

Yâ Rab bu gönül derdine dermân olısar mı 
Dermân talebine câna fermân olısar mı (1117-1) 

“Yâ Rab, bu gönül derdine derman olacak mı, derman isteği cana fer-
man olacak mı?” (Burada soru yoluyla yakarma yine bir üslup özelliğidir 
ve anlatımı güçlendirme düşüncesiyle kullanılmıştır.) 

Sonuç 

Kadı Burhaneddin’in şiirlerinde çok dikkat çeken hususlardan biri ci-
nas sanatını çok kullanmasıdır. Şair, bu sanatı oluştururken de daha zi-
yade Türkçe kelime ve yapılardan yararlanmıştır. Türkçenin soru kalıp-
ları da bu sanatı oluşturmada başvurulan unsurlardandır. Dildeki bir 
soru unsurunun bu kadar çeşitli işlevlerle kullanılması, hem şairin şair-
lik yeteneği, hem de dilin işlenmişliği ile ilgilidir. 

Kaynaklar 

Ahanov, Kaken, Dil Biliminin Esasları, (Akt. Murat Ceritoğlu), TDK Ya-
yını, Ankara 2008. 

Karaağaç, Günay, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul 2009. 
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BİLGİ TOPLUMUNUN GEREKTİRDİĞİ 
YENİLİKÇİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRMENİN YOLU: 

SINAVLARDAKİ SORULARIN MAHİYETİNİ 
DEĞİŞTİREREK 

EZBERCİ EĞİTİMDEN ANALİTİK EĞİTİME GEÇİŞ 

Prof. Dr. Yusuf BALCI 

Öz 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde Türk Eğitim 

Sistemi’nin, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına uygun olmayan, tek tip, stan-

dart insan yetiştiren “ezberci” yapısı hemen herkes tarafından dile getiril-

mekte ve sürekli eleştiri konusu yapılmaktadır. Ezberci olmayan eğitim 

uygulamaları için “pilot okullar” gibi değişik projeler uygulanmış, ancak 

tüm bu söylem ve çabalar eğitim sisteminde yaygın bir uygulamaya ve 

değişime ulaşma noktasında başarılı olamamıştır. 

Oysa tüm sistemi, çok kolay, pratik, etkin ve çok kısa sürede değiştir-

mek ve reforme etmek mümkündür. 

Türk Eğitim Sistemi’ni analitik ve katılımlı bir yapıya dönüştürmenin 

yolu, özellikle merkezi yapılan, Anadolu Lisesi’ne, üniversiteye ya da işe 

girme gibi gençlerin geleceğini belirleyici role sahip SBS, ÖSS, ALES, 

KPSS, TUS gibi merkezi sınavlarda sorulan soruların mahiyetini değiştir-

mektir.  

Bu sınavlarda ezber yoluyla öğrenilmiş bilgiyi ölçen sorular yerine, 

düşünme, muhakeme, yorum ve sonuç çıkarma gerektiren analitik soru-

lar sorulduğunda ilk-orta-lise ve yükseköğrenimdeki tüm okullar, dersha-

neler, hocalar ve öğrenciler bu sisteme göre pozisyon alacak ve uyum 

sağlayacaklardır. 

Anahtar kelimeler: Bilgi Toplumu, İnovasyon, Yenilikçilik, İnsangü-

cü, Türk Eğitim Sistemi, Katılımlı Eğitim, Ezberci Eğitim. 
                                                           
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu, Kurul Üyesi. Eski İ.Ü. İkti-
sat Fakültesi Öğretim Üyesi; Başbakan Başmüşaviri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı; 
Türk Patent Enstitüsü Başkanı. 
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Abstract 

Educating the Innovative Labor that Information Society Needs: 

Transition from Rote-Learning to Analytic Education by Changing 

the Content of Exams 
In the process of transition to the information society, the inappropria-

te structure of the Turkish education system has been criticized by almost 

everyone. In order to reform the system and eliminate rote learning, many 

projects, such as “pilot schools” have been implemented. Nevertheless, all 

such discourses and efforts have yet been successful in achieving a subs-

tantial practice and success. 

In deed, it is possible to reform the system in a short period of time. 

The way of transforming the Turkish education system from rote-learning 

to analytic education is changing the content of the centrally organized 

exams, which are taken by all students, that solely determine the entran-

ce to high schools, universities and public jobs. 

In these axams, the main purpose should be evaluating the analytical 

capability such as critical thinking, comparing, problem solving and indu-

cing, instead of letter-perfect data. In this case, since the main target of 

the actors of the education is to be successful in these exams, all educati-

on institutions (primary-secondary-high schools, universities, and suppor-

tive course institutions), teacers-lecturers and students will adapt them-

selves to the new system. Thus, such an important reform will be realized 

easily. 

Key words: Information Society, Innovation, Manpower, Turkish Edu-

cation System, Participative Education, Rote-Learning Education, Critical 

Thinking. 

I. Giriş 

Günümüzde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci içinde 
birçok alanda yapısal değişim ve dönüşüm yaşanırken, temel değerler ve 
paradigmalar da değişmektedir. Sanayi toplumundaki büyük ölçekli ve 
sermaye yoğun üretimin yerini, bilgi toplumunda küçük-orta ölçekli ve 
bilgi yoğun üretim almakta, mamullerde ve üretim tarzlarında “standart”-
lık ise yerini “farklılaşma”ya bırakmaktadır. Diğer yandan, toplumda ve 
çalışma hayatındaki “toplu” ve “kurumsal ilişkiler”in yerini “ferdi ilişkiler” 
almaktadır. Bu ilişkilerdeki “dikey çatışma” ve “yatay dayanışma” da, 
“yatay ve dikey işbirliği” ve “dayanışmaya” dönüşmektedir. Üretim tar-
zından, işletmelerin ve toplumun organizasyonu ve işleyişine kadar sa-
nayi toplumunda birçok alanda belirgin olan “katılık” özelliği de yerini 
“esnekliğe” bırakmaktadır. Yine üretim başta olmak üzere yerleşim, idari 
ve diğer organizasyonlar dâhil, toplumun bütün alanlarındaki “merkezi-
yetçi” yapılanmaların yerini “çok merkezlilik” almaktadır. Sanayi toplu-
munda ekonomik ve sosyal hayattaki rolü çok azalan “ev”in de bilgi top-

306



YUSUF BALCI / BİLGİ TOPLUMUNUN GEREKTİRDİĞİ YENİLİKÇİ İNSANGÜCÜ YETİŞTİRME 3

lumunda tekrar önemi artmakta, -bireycilik değil ama- “birey” ve yeni-
den “aile” önem kazanmaktadır. 

Sanayi toplumunda, sosyal ve idari roller başta olmak üzere her alan-
da sıklet merkezi olan “devlet” ve “kamu”nun yerini de, bireysel anlamda 
gönüllülük ve “gönüllü kuruluşlar” almaktadır. Benzer şekilde, kapsamlı 
düzenlemeler azaltılarak “deregülasyon”a gidilmektedir. Felsefi alanlarda 
da, sanayi toplumunda “materyalizm”, “hümanizm” ve “pozitivizm” gibi 
değerler egemen iken, bilgi toplumunda “soyut ve fizik ötesi alanlar”, 
“din” ve “post-pozitivist” anlayışlar hâkim hale gelmektedir. Tüm bu deği-
şimlerin arkasında da teknolojik değişmeler ve verimlilik faktörü bulun-
maktadır.1 

Her biri ciltlerce kitap yazılabilecek muhtevada olan ve yukarıda bazı 
temel özellikleri zikredilen bu değişimde, esas itibariyle, “servetten bilgi-
ye”, “zenginlikten akıla” bir dönüşüm yaşanmakta ve bilgi toplumu ola-
rak adlandırılan bu toplumdaki, yine aynı şekilde “bilgi” ile tavsif edilen 
yeni ekonomide de, “yenilik” ve “yenilikçilik” en önemli değer olarak orta-
ya çıkmaktadır.2 

II. Yenilikçilik ve Bazı Temel Politika Meseleleri 

Sanayi toplumunda hâkim olan, verimliliği yüksek teknolojilere ve 
standart üretime dayalı arz odaklı ekonomilerdir. Bilgi toplumunda bu-
nun yerini, farklılaşmanın ön plana çıktığı esnek üretim tarzında, talep 
odaklı, yenilikçilik özelliği yüksek ekonomiler almaktadır. Bu yapısal de-
ğişimde “yenilikçilik” en önemli özellik olarak öne çıkmaktadır. Bir başka 
ifadeyle, günümüzde ekonomilerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği-
ni belirleyen en önemli unsur yenilikçiliktir. 

Nitekim, ekonomilerinin rekabet gücünün Japonya ve ABD’ye oranla 
zayıf olmasının sebeplerini araştıran AB de, bunun temel nedenini, AB’-
nin yenilikçilik kapasitesinin bu ülkelere oranla daha az olmasına bağla-
mıştır. AB, bu doğrultuda 2000 yılında ortaya konulan Lizbon Strateji-
si’yle, büyümeye yönelik stratejisini “daha çok sayıda ve daha nitelikli iş 
ve toplumsal bütünleşmeyle sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilecek, 
dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomisi durumuna 
gelmek” olarak belirlemiştir.3 Bu çerçevede AB, “sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin gerçekleştirilmesi” ve “rekabetçi bir ekonomik ortamın oluştu-
                                                           
1 Bu bölümde başlıklar itibariyle belirtilen konuların daha kapsamlı izahı için bkz. Yusuf 
Balcı, “Geçmişten Geleceğe Çalışma İlişkileri”, Çerçeve, Cilt: 5, No: 16, 77-89, Mayıs-Tem-
muz 1996. 
2 Yaşar Tonta ve M. Emin Küçük, “Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde 
Temel Dinamikler”, Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve 
Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, ss. 4-6, İstanbul, 12-13 Mayıs 2005. 
3 European Parliament, The Lisbon Strategy 2000-2010, An Analysis and Evaluation of the 
Methods Used and Results Achieved, Final Report, Brussels: European Parliament, Directo-
rate-General for Internal Policies, Policy Department, p. 11. 
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rulması” amacıyla, “yeniliklere ve girişimciliğe” öncelik vermeyi temel 
stratejilerinden biri olarak belirlemiştir.4 Bu doğrultudaki tüm çabaları-
na rağmen istediği başarıyı yakalayamayan ve 2000’li yıllarda hedeflerini 
revize etmek zorunda kalan AB, yenilikleri artırmak için, Lizbon Strateji-
si çerçevesinde, Ar-Ge harcamalarının % 2’lerden 2010 yılına kadar 
GSMH’nın % 3’ü düzeyine yükseltilmesi şeklinde bir hedef ortaya koy-
muştur. Türkiye’de yenilikçilik endekslerinde arzuladığı noktadan çok 
geride olup, son dönemde sağlanan büyük desteklere rağmen 2013 Glo-
bal Yenilikçilik Endeksi sıralamasında 36,08 puan ile 142 ülke içinde 
68. sırada yer almıştır.5 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de ekonomile-
rin, yenilikçilik kapasitelerini güçlendirecek şekilde yapılanması, planlan-
ması, değişim ve dönüşüme tâbi olması öncelikli bir mesele haline gelmiş-
tir. Bu kapsamda, rekabet gücünü arttıracak yenilikçi bir yapıya dönüşü-
mü sağlayabilmek için özel sektörün, kamunun, üniversitelerin ve eğitim 
kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının üstlenecekleri rollerin lâyıkıyla 
planlanıp etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, yenilikçilik stratejileri, eğitim, bilim ve teknoloji politi-
kaları, kümelenme, KOBİ’lerin yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi gibi 
birçok hedefi içermesi gereken sanayi ve yatırım politikaları, teşvik siste-
mi, Ar-Ge destekleri ve bunların etkin kullanımı çok iyi yönetilmesi gere-
ken temel konulardır. İlâve olarak, kamu-özel sektör ile üniversite-sana-
yi işbirliği ve buluşları koruyan patentler başta olmak üzere, tasarım, 
marka ve coğrafi işaretleri koruyan sınai mülkiyet hakları ve bunların 
ekonomik değere dönüşmesi gibi makro politikalar ve stratejiler de haya-
ti önem taşımaktadır. 

Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının başta eğitim, sanayi ve bölge-
sel politikalar olmak üzere diğer politikalarla tamamlayıcı olarak yürü-
tülmesi; sanayi sektörü yanında hizmetler ve tarım sektörlerinde katma 
değer artışı sağlanması, yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel po-
tansiyelin harekete geçirilmesi açılarından öneme sahiptir.6 

Aynı şekilde, ekonominin göreceli avantajlarının olduğu ve gelecekte 
öne çıkacak alanların, mesleklerin, sektörlerin ve önceliklerin belirlene-
rek stratejik planların hazırlanması ve bu doğrultuda odaklanılacak, teş-
vik edilecek iş kollarının belirlenmesi ve -tabi ki- buna uygun insan gücü 
ve eğitim planlamasının yapılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
                                                           
4 Bernur Açıkgöz Ersoy ve Canan Muter Şengül, “Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları 
ve AB Karşılaştırması”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl: 2008, Cilt: 15, Sayı: 1, Manisa, Celal Bayar 
Üniversitesi, İ.İ.B.F., ss. 59-73, s. 70. 
5 Türkiye; 2011 Global Yenilikçilik Endeksi sıralamasında 34,11 puan ile 125 ülke arasında 
65’inci, 2012 Global Yenilikçilik Endeksi sıralamasında ise 34,01 puan ile 141 ülke arasın-
da 74’üncü sırada yer almıştır. (INSEAD and WIPO, Ed. Soumitra Dutta, Global Innovation 
Index Reports, for 2013, 2012 and 2011). 
6 Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı 2014-2018, s. 97, Ankara, 2 Temmuz 2013. 
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Nitekim ülkemiz, yenilikçiliğe dayalı ekonomik bir modelin gerekliliği-
nin öneminin farkına varmış olup7, “ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojile-
ri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştü-
rebilen Türkiye” vizyonuyla8 2011-2016 dönemine ilişkin “Ulusal Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi”ni hazırlamıştır. 

Bu alana ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulmasını sağlamak 
üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Böylece, bilim ve teknoloji 
adıyla bir bakanlığın ihdas edilmesiyle dağınık halde olan bilim ve tekno-
lojiyle ilgili kurum ve kuruluşlarında bir çatı altında toplanması doğrul-
tusunda önemli bir gelişme kaydedilmiştir. 

Kamu tarafından, üniversite ve sanayi işbirliğini sağlayarak yeni eko-
nomik modeli kurumsallaştırmak; uluslararası düzeyde rekabetçi ve 
yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar ortaya çıkaracak 
Ar-Ge ve yenilik programlarını hayata geçirmenin beşeri alt yapısını 
oluşturmak üzere; 2013’te % 0,92 (tahmini) olan Ar-Ge harcamalarının 
GSMH içerisindeki payının, 2018 yılında % 1,8’e; aynı dönem itibariyle 
(tahmini) 100.000 olan tam zaman eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı-
nın ise 220.000’e çıkarılması hedefleri ortaya konulmuştur.9 Bu hedefle-
re ilişkin yürürlüğe konulan politikalar ve sağlanan teşvik ve destekler, 
yenilikçilik kültürünün gelişmesi ve sürdürülebilir yenilikçi bir ekonomi-
ye sahip olunması yolunda önemli bir adım olarak telakki edilebilir. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şüphesiz, kolay bir süreç 
değildir. Ancak, gelişmiş ülkelerle aynı ligde yer almak isteyen ülkelerin-
de, bu geçiş sürecini mümkün olduğunca kısaltmaları gerekmektedir. 
Bu bakımdan, verimli ve ucuz üretmedeki başarısıyla temayüz etmekle 
birlikte “orta gelir tuzağındaki ekonomiler” arasında yer alan Türkiye’nin, 
yüksek katma değerli ürünlere ve bilgi yoğun teknolojiye odaklanarak 
“yenilik ekonomileri” sınıfına geçmesi hedeflenmektedir.10 Bunun için de 
değişim ve dönüşüme katkı sağlayacak kurum ve kuruluşların ihdası, 
gerekli mevzuatın çıkarılması, ihtiyaç duyulan finansal desteğin kamu 
tarafından sağlanması, Ar-Ge ve yenilikte özel sektörün payının ve KO-
Bİ’lerin katılımının arttırılması ve bu alana ilişkin bir işbirliği kültürü ve 
eğitim sisteminin tesis edilmesi zaruridir. Bu kapsamda, son on yılda, 
5746 sayılı “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Kanun”, 4691 
sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 635 sayılı “Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının Kuruluşu Hakkında KHK” gibi önemli yasal dü-
                                                           
7 Mesela bkz. DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri, DPT Yayınları, No: 2826, Ankara 2011. 
8 TÜBİTAK, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016, s. 3, Ankara, Aralık 2010. 
9 Kalkınma Bakanlığı, “Tablo: 19 Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler”, a.g.e., 
s. 98. 
10 Yücel Altunbaşak, 24. BTYK Toplantısı’ndaki “Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde İnsan 
Kaynakları ve Eğitimin Rolü” başlıklı sunumu, Ankara, 7 Ağustos 2012. 
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zenlemelerle birlikte, yirmiye yakın kurum ve kuruluş tarafından verilen 
Ar-Ge destekleri ülkemize önemli bir ivme kazandırmıştır. 

Ar-Ge ve inovasyonun kolay bir süreç olmadığı ve bunun kültürel bir 
alt yapının üzerinde gelişeceği gerçeğini dikkate aldığımızda, ülkemizin 
bu anlamda farkındalık yaratma ve kültür oluşturma aşamasında kısa 
sürede başarılar elde ettiği ve bundan sonra daha stratejik ve hedef 
odaklı politikalara ağırlık vermenin gerekliliği açıktır.11 Ancak, altını çiz-
mek gerekir ki; bilgi toplumuna geçiş için gerekli olan bilgi ekonomisine 
sahip olmak için, sadece kamu tarafından çıkarılan mevzuat ve sağlanan 
fonlar yeterli olmayacaktır. Özellikle üniversitelerin ve sanayinin temel 
aktörlerinin bu konuya sahip çıkarak gerekli adımları atması önemlidir. 
Diğer yandan, bilgi temelli ekonomiye geçiş için bilgiye sahip olmanın 
ötesinde, bilgiyi akılcı ve yaratıcı yöntemlerle kullanıp, ekonomik ve sos-
yal faydaya dönüştürebilen beyin gücüne ve bunu yetiştirecek bir eğitim 
sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bütün bu gereklilikler ve yenilikçi bir 
sosyal ve ekonomik ortamın oluşabilmesi için bir taraftan işbirliği kültü-
rü yaratılmalı, diğer taraftan, ulusal yenilik sisteminizin daha sağlıklı ve 
gerçekleştirilebilir hedeflere dayandırılması ve uygulamada kurumlar 
arası koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 

III. Bilgi Toplumunun Gereklerine Uygun İnsangücünün  
     Nitelikleri ve Türk Eğitim Sistemi 

Yukarıda belirtilen makro hedeflerin gerçekleştirilebilmesi hususunda 
belirleyici rol oynayan kalitatif meselelerin dinamiklerinin iyi yönetilmesi 
gerekmektedir. Bunların başında, bilgi toplumuna uygun, bilgi ekonomisi-
nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan kaynaklarının temini sorunu gel-
mektedir. Haddi zatında, insan odaklı olan bilgi ekonomisinde söz konusu 
hedefleri gerçekleştirebilecek faktör de insan unsurudur. İnsan kaynakları 
da doğal olarak eğitim sisteminin çıktısı-ürünüdür. Başka bir deyişle, in-
sangücünün nitelikleri eğitim sistemi tarafından belirlenmektedir. 

Hali hazırda ülkemizde, gerek orta, gerekse yükseköğretimde yetiştiri-
len insangücü ile ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücü arasında uyum-
suzluk vardır. Bazı alanlarda ve mesleklerde arz fazlası bulunmakta, ba-
zılarında ise açık bulunmaktadır. Bu durumun diğer sonucu da, ihtiyaç 
olmayan alanlarda eğitim verilerek, ülkenin kıt kaynaklarının yanında 
ailelerin maddi kaynakları ile gençlerin emek ve zamanlarının israf edil-
mesidir. Meselâ, 2013 yılında devlet ve vakıf üniversitelerinin bilgisayar 
mühendisliği programlarına alınacak öğrenci sayısı toplamı 8.202 iken, 
tarih bölümüne (öğretmenlik hariç) alınacak öğrenci sayısı ise 14.136’dır.12 
                                                           
11 Cevahir Uzkurt, Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi 
Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım, s. 20, İstanbul 2008. 
12 ÖSYM, 2013 yılı ÖSYS Tercih Kılavuzu, Tablo 4: Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan 
Yükseköğrenim Lisans Programları’ndan hesaplanmıştır. 
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Tarih bölümü mezunlarının çok azının kendi alanında istihdam edildiği 
malum olmasına, diğer taraftan bilgisayar mühendisliği açığına rağmen 
(ki, ulaşmak istediğimiz bilgi toplumunun en fazla gerektirdiği insangü-
cü bilgi teknolojileri alanındadır) ısrarla tarih bölümlerinin açılması söz 
konusu uyumsuzluğun bariz bir örneğini teşkil etmektedir. Hatta, devle-
tin yeni kurduğu bazı teknik üniversitelerdeki fakültelerin çoğu mühen-
dislik dışı fakültelerdir.13 

Eğitimin amacı, topluma, arzulanan ve ihtiyaçlara uygun insan yetiş-
tirmektir. Sanayi toplumunda meta ve sermaye önemli iken, günümüzde 
geçiş sürecinin yaşandığı sanayi-ötesi bilgi toplumunda bilgi ve insan 
faktörü birincil üretim faktörü olarak gelişmenin ana unsuru haline gel-
miştir. 

Sanayi toplumunda standart ve seri üretime uygun insangücü gere-
kirken, bilgi toplumunda muhakeme eden, sorgulayan, yenilikçi, yaratıcı 
ve farklı düşünme yeteneğine sahip insangücüne ihtiyaç bulunmaktadır. 
Çağımızda eğitim sisteminden beklenen; ezber yoluyla elde edinildiğin-
den dolayı aslında bir süre sonra da unutulması kaçınılmaz olan bilgi ile 
doldurulmuş -İlâhi Kelamdaki “kitap yüklü merkep” teşbihine uygun- in-
san yerine, temel değerleri ve bilgileri özümsemiş, gerektiğinde ilâve bil-
giyi ise nerede ve nasıl bulacağını, bunları nasıl kullanacağını ve sonuç 
çıkarmasını bilen insan yetiştirmektir. Bilginin analitik bir süreç kapsa-
mında çıktıya dönüşmesi ancak analitik düşünceye sahip bireyler tara-
fından gerçekleştirilebilir. 

Türkiye’de son on yılda yapılan büyük artışlar neticesinde bütçeden 
en büyük payın eğitime ayrılmasına rağmen, eğitimin çıktılarına bakıldı-
ğında, bu yatırımın-maliyetin karşılığının bu anlamda hak edilen ölçüde 
alınamadığı görülmektedir. Bunun en önemli sebebi, eğitim sistemimizin 
hala ve büyük ölçüde ezberci niteliğinin devam etmesidir. 

IV. Ezberci Eğitim Sisteminin Toplumsal ve Ekonomik Dönüşüm 
     Üzerindeki Etkileri 

Türkiye’de, ezbere dayalı eğitim sisteminin ürünü olan insan kaynağı-
nın yeni fikirlere açık olma ve yeni fikir geliştirme konusundaki yetersiz-
likleri, insan faktörünü yaratıcı ve üretken olmaktan da alıkoyan bir et-
men olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, bilginin gelişme ve üretim 
aracı olarak kullanılmasını gerektiren, bilgiye dayalı sosyal ve ekonomik 
yapının gelişmesi üzerinde de olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Ülkemi-
zin, bilgi çağının gereklerine uygun toplumsal tabanı olan sosyal ve eko-
nomik reformları gerçekleştirebilecek insan kaynağı alt yapısına sahip 
olması, ihtiyaç duyulan dönüşümün geç kalınmadan ve sağlıklı bir şekil-
de gerçekleşmesini mümkün kılacaktır. 
                                                           
13 Meselâ, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki altı fakülteden sadece bir tanesi “Doğa 
Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi”dir. 
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Gerekli bilgiye kolayca erişebilme kabiliyetine sahip, yaratıcı ve yeni-
likçi bireyler yetiştiren eğitim sisteminin varlığı, aynı zamanda orta ve 
düşük teknoloji alt yapısına sahip ülkemiz sanayisinin yüksek teknoloji-
ye evrilmesi için de vazgeçilmez bir gerekliliktir. Diğer bir deyişle, rekabet 
gücü yüksek bir ekonomik yapıya ulaşmak için sanayinin alt yapısında 
bilgiye dayalı yüksek teknolojili alanların payını mutlaka arttırmak ge-
rekmektedir. Bu değişimi gerçekleştirmek için bilgiyi ekonomik alanda 
da doğru ve etkin kullanabilecek, Ar-Ge faaliyetlerine önem veren ve 
özellikle katma değeri yüksek alanlarda teknoloji geliştirebilecek bir üni-
versite eğitim sistemine ihtiyaç vardır. 

Bilim ve teknoloji alanında siyasi iradenin yasal düzenlemeler ve fon 
transferi bakımından Ar-Ge faaliyetlerinin önünü açtığı son on yılda üni-
versitelerimizin ve sanayimizin bu çerçevede yeterli tepkiyi verememesin-
de, eğitim sistemimizin ve bu sistemin ürünü olan insan kaynağımızın 
yaratıcı ve yenilikçilik özelliklerinin zayıf olmasının önemli bir payı bu-
lunmaktadır. 

V. Ezberci Eğitimden Analitik Eğitime Geçilememesinin Nedenleri 

Günümüzde Türk Eğitim Sistemi’nin, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına 
uygun olmayan, tek tip, standart insan yetiştiren “ezberci” yapısı, hemen 
herkes tarafından dile getirilmekte ve sürekli olarak eleştiri konusu ya-
pılmaktadır. Ezberci olmayan eğitim uygulamaları için “pilot okullar” gibi 
değişik projeler uygulanmaktadır.14 Ancak, tüm bu söylem ve çabalar 
eğitim sisteminde yaygın bir uygulamaya ve değişime ulaşma noktasında 
başarılı olamamaktadır. Ezberci olmayan katılımlı ve yenilikçi eğitimin 
“nasıl olduğuna” dair descriptive bilgi ve sunumlar en yetkin ağızlardan 
da ortaya konulmakta, ancak asıl önemli olan bu değişim ve reformun 
“nasıl gerçekleşeceğine” dair meselenin kritik soruları ise cevapsız kal-
maktadır. 

Meselenin özüne bakıldığında, ülkemizde eğitim sisteminin geleneksel 
ezberci yapıdan, analitik ve katılımlı bir yapıya geçmesini engelleyen ve 
aşılamayan temel faktörler kısaca şunlardır: 

● Müfredat: Özellikle orta öğretimde, öğrencilerin girecekleri sınavlar-
da sorumlu olacakları konuları içeren, öğretilmesi ve tamamlanması ön-
görülen, çok geniş hacimli ve katı bir müfredat uygulanmaktadır. Bu da 
eğitimde esnekliğin ve katılımın önünde bir engel teşkil etmektedir. 
                                                           
14 Meselâ, daha önce ihmal edilen fakat son on yılda düzenli olarak en üst düzeyde ve geniş 
katılımla toplanan Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)nun yirmi dördüncü toplantısında 
(2007/201 “Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı” başlıklı kararı gibi birçok benzer karara ilâve 
olarak) 2012/101 sayılı karar ile, “Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yö-
nelik Çalışmalar Yapılması” başlığı altında, MEB ve TÜBİTAK sorumluluğunda “İlk ve ortaöğ-
retim öğrencilerinin öğrenme ve gelişimlerinin takip edilmesi ve bu değişikliklerde rol oynayan 
faktörlerin tespit edilmesi için verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasına yönelik 
çalışmaların yapılmasına; bu çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik yürütme ve danışma 
kurulları kurulmasına karar verilmiştir.” 
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● Öğretmenler-Öğretim Üyeleri: Zaman baskısı altındaki öğretmen-
ler-hocalar da, katı bir alışkanlık halinde önlerindeki müfredatı eksiksiz 
tamamlamaya programlanmıştır. Hocalar, ders ve konu akışını daha de-
ğişken hale getiren “katılımlı” eğitime karşı genelde soğukturlar. Her şey-
den önce katılımlı eğitimde müfredatın tamamlanması zorlaşmaktadır. 
Üstelik hocalar, öğrenciler tarafından gelebilecek farklı katkı ve soruları 
genelde pek de hoş karşılamazlar. Diğer yandan, her ne kadar ezberci 
eğitime karşı olduklarını söyleseler de, SBS, ÖSS gibi merkezi sınavlara 
soru hazırlayanlar dâhil olmak üzere hocalar, hayatta neredeyse hiçbir 
yerde gerekmeyen, ilgilisinin ihtiyacı olduğunda ise günümüzdeki im-
kânlarla kolayca ulaşabileceği “kendi alanlarındaki” tâli, spesifik ve ge-
nelde ezber yoluyla akılda tutulabilen bilgileri aşırı önemsemekte ve sı-
navlarda sormaktadır. 

● Öğrenciler: Öğrenciler de cevapları ders notlarında ve kitaplarda 
doğrudan bulunmayan, düşünme, yorum ve muhakeme gerektiren ana-
litik sorular yerine, yetiştikleri sistemde alıştıkları üzere, birkaç sayfayı 
ezberleyerek cevap verebilecekleri sınavlara girip “sınıfı geçmeyi” büyük 
çoğunlukla tercih ederler. 

● Veliler-Aileler: Özellikle orta öğretimde, öğrenciler gibi ailelerin de 
temel beklentisi ve performans ölçütü sınıf geçme ve yüksek not almadır. 
Bu yüzden veliler de, sınavlarda farklı ve analitik sorular çıktığında ve 
öğrenci yüksek not alamadığında konuya, “Hocam, defter-kitabı iyice ka-
rıştırdım, sorunun cevabını ben de bulamadım.” şeklinde, yani olumsuz 
yaklaşmaktadır. 

VI. Ezberci Eğitimden Analitik Eğitime Geçmenin Yolu: Sınavlar 

Görüldüğü gibi, günümüzde gündeme gelen pek çok sorun gibi, çağı-
mızın ve bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduğu, sorgulayıcı ve yenilikçi in-
san kaynaklarına sahip olma meselesi de eğitim ile doğrudan ilişkilidir. 
Bu nedenle, siyasi iktidarlar da Türk Eğitim Sistemi’ni değiştirmek ve 
dönüştürmek suretiyle bu sorunları çözmeyi hedeflemektedir. Bu doğrul-
tuda, eğitim sisteminin unsurlarına (müfredat, mevzuat, öğretmen yetiş-
tirme programları vs.) ve aktörlerine (öğretmenler, öğrenciler, veliler, 
okullar, dershaneler vs.) müdahaleler yapılmaya çalışılmakta; bu da yeni 
tartışma hatta çatışma alanları oluşturmaktadır. Kısacası, Türkiye’de ge-
leneksel ezberci eğitim sistemini değiştirme çabaları, yukarıda özetlenen 
etmenlerden dolayı, söylemden ve teşebbüsten öteye gidememektedir. 

Oysa, tüm sistemi, çok kolay, pratik, etkin ve kısa sürede değiştirmek 
ve reforme etmek mümkündür. Birçok kritik meselede olduğu üzere, eği-
timde de “akupunktur” tedavisinde olduğu gibi, kritik noktaya doğrudan 
yapılacak müdahale ile önemli değişim ve dönüşümler gerçekleştirilebi-
lir. Bu kritik “nokta” ise basit olarak “sınav”lardır. 
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VII. Sonuç ve Öneri 

Eğitim sisteminin özünde reform yapmanın yolu, özellikle merkezi ya-
pılan, Anadolu Lisesi’ne, üniversiteye ya da işe girme gibi gençlerin gele-
ceğini belirleyici role sahip SBS (şu anda MEB tarafından yapılması gün-
demde olan düzenlemelerle SBS’nin yerini alacak sınavlarda), ÖSS, ALES, 
KPSS, TUS gibi merkezi sınavlarda sorulan soruların mahiyetini değiştir-
mektir. 

Bu sınavlarda ezber yoluyla öğrenilmiş bilgiyi ölçen sorular yerine, dü-
şünme, yorum, muhakeme ve sonuç çıkarma gerektiren analitik sualler so-
rulduğunda (hem açık uçlu, hem de test sisteminde bu tür sorular sor-
mak pekâlâ mümkündür15) ilk-orta-lise ve yükseköğrenimdeki tüm okul-
lar, dershaneler, hocalar ve öğrenciler bu sisteme göre pozisyon alacak ve 
mümkün olan en kısa sürede uyum sağlayacaklardır. 

Hatta bu sınavları yürüten sorumlu kurumlar (MEB, YÖK) önceden 
bu tür analitik soruların sınavlarda daha fazla yer alacağını örnekleriyle 
açıklayabilirler ve tüm ilgililer ve aktörler böylece önceden haberdar ola-
rak bu doğrultuda tedbirlerini alırlar. 

Merkezi sınavları yürüten MEB’na bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖDYM16) ile YÖK’na bağlı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM)nin harekete geçmesi ve bu kurumlarca hazırlanan soru-
ların mahiyetinin yukarıda açıklanan doğrultuda değiştirilmesi ile eği-
timde önemli bir reform gerçekleştirilebilecektir. 

Böylece eğitim sistemi, bilgi toplumunun gereklerine cevap verecek ve 
Türkiye’yi lâyık olduğu büyük hedeflere ulaştıracak olan, öğrenme ve dü-
şünme işleyiş yöntemleri ezbercilikten analitiğe dönüşmüş, yaratıcı ve 
farklı düşünme yeteneğine sahip insangücünü yetiştirecek şekilde, mali-
yetsiz ve sancısız olarak değişmiş ve dönüşmüş olacaktır. 
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Ek: Analitik Soru Örnekleri 

Muhakeme gerektiren analitik soru sormaya ilişkin iki örnek aşağıda 
yer almaktadır: 

1. İktisadi Düşünce Tarihi dersinde, David Ricardo’ya ait olan ve Karl 
Marx başta olmak üzere diğer klasik iktisatçılar tarafından da kullanılan 
“Geçimlik Ücret Teorisi” (Subsistence Level of Wages Theory) konusunda 
soru sorulduğunda, ezberci sistemde doğrudan tanımı istenmektedir. 
(Bu teoriye göre, özetle, temel malların bir fiyatı olduğu gibi emeğin de, 
bir fiyatı, yani ücreti vardır. Bu ücreti belirleyen temel faktör ise, işçinin 
geçimini en düşük düzeyde sağlayabileceği ücret miktarıdır. Bu anlamda 
da ücretleri büyük ölçüde gıda fiyatları belirler.) Analitik eğitimde ise, 
doğrudan tanım sormak yerine, “Klasik iktisat anlayışı çerçevesinde, üre-
timde, özellikle emek yoğun sektörlerde maliyetleri düşürmek için tarım 
politikaları nasıl düzenlenmelidir?” şeklinde bir sual sorulabilir. Böylece, 
öğrencinin teoriyi bilmesine ilâve olarak, bir muhakeme yaparak, ücret-
leri gıda ürünlerinin fiyatlarıyla irtibatlandırması ve “tarım ürünlerinin 
(destekler, ithalat vb. yollarla) fiyatlarının düşük tutulması” gibi unsurları 
açık uçlu cevaplarda belirtmesi veya test sınavındaki cevap şıklarında 
işaretlemesi aranacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, analitik soruların 
mutlaka zor olması gerekmez. Soruların zorluk/kolaylık derecesi soruda 
yer alacak ipuçlarıyla kolayca ayarlanabilir. 

315



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

2. Bir başka örnek de, orta öğrenimde 10. sınıflardaki Coğrafya der-
sinden verilebilir. Bu dersin müfredatında yer alan “Taşlar, Kayaçlar” 
konusunda öğrenciler “Volkanik Taşlar”, “Tortul Taşlar”, “Metamorfik 
Taşlar” gibi üst başlıklar altında; konglomerat, bazalt, andezit, obsidyen, 
volkanik tüftür arjilit, şeyl, siyenit, diyorit, gnays, dolomit gibi çok sayıda 
(sadece “Tortul Taşlar” başlığı altında elliye yakın alt başlık bulunmakta-
dır) adını bile telaffuzda zorlandığı ve ilk defa duyduğu taşların adları ve 
tamamen ezbere dayalı tanımları öğrencilerin kafalarına kazınmaktadır. 
(Bazı tanım örnekleri; Diyorit: Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık 
ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taştır. İri taneli 
olanları, ince taneli olanlara göre daha kolay dağılır. Granit: İç püskürük 
bir taştır. Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nede-
niyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır, 
oluşan kuma arena denir.) Oysa, öğrencileri tanım ezberlerine yöneltmek 
yerine konunun özüne yönelik bilgi verip, sınavlarda ise, meselâ, “Malez-
ya’da binaların dış yapılarında hangi taş türünün kullanılmasının uygun 
olduğu” sorularak, (taşların özelliklerinin soruda verilmesi daha uygun 
olacaktır) öğrencinin tropikal iklime sahip olan bu ülkenin bol yağışlı ve 
rutubetli iklimi ile buna dayanıklı taş türünü ilişkilendirecek şekilde 
tahlil yaparak cevap verebilmesi sınanabilir. 
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Öz 

Yirmi birinci yüzyıla girmeden kısa bir süre önce aniden Türk Dünya-

sı’nın ufku açıldı, umulmadık bir şekilde güzel günler yaşandı. Herkesin 

bildiği üzere Türkistan’daki Türk kardeşlerimiz birer birer bağımsızlıkları-

na kavuştular. Bugün aralarında dil ve kültürce pek ayrılık olmayan 150-

200 milyona yakın bir Türk topluluğu, Avrupa’dan Amerika’ya kadar, 

dünya nüfusunun önemli bir kısmını meydana getirir hale geldiler. Her 

bakımdan milletlerarası stratejilerde etkili bir güç olmalarına rağmen, bu 

muazzam kitleyi bir araya toplayarak, ortak düşüncelere sahip olmasını 

sağlamak gibi girişimlerden ise şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Sade-

ce tarihi ve kültürel birlik söylemleriyle de bir yere varılmıyor. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Türk Dünyası, Türkiye-Türk Cumhuri-

yetleri İlişkileri, Avrupa, Amerika. 

Abstract 

Turk Republics The Beginning of New Century 
Just before entering the 21st century the horizon of the Turkic World 

opened, and surprising positive developments were cherished. As it is 

evident, our brothers achieved their independences one by one. Today, 

the Turkish people, whose number is estimated to be 200 millions, despi-

te the existing minute differences in their language and culture, constitute 

an important part of the world population spread over a wide geography 

extending from Europe to America. No fruitful results could have been ob-

tained from the attempts made to bring this magnificent population, 

which is in fact an influential power in the field of international politics, to-

gether in order to enable them cherish the common ideals. Nothing can be 

achieved with the vain words spent on historical and cultural unity. 
                                                           
 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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tions, Europe, America. 

Yirminci yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile herkesin 
bildiği üzere Türkistan’daki Türk kardeşlerimiz birer birer bağımsızlıkla-
rına kavuştular. Bir kısmı da hala bazı devletlerin hâkimiyeti altında ha-
yatlarını sürdürmeye çalışıyor. 

Bu bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle, diğer Türk topluluklarına şöyle 
bir baktığımızda, 200 milyon civarındaki bir nüfusun dünyanın her yeri-
ne dağıldığını görürüz. Hiç göz-ardı edilmeyecek, dünya stratejilerinde 
her zaman söz sahibi olacak bu muazzam kitlenin bir araya getirilmesi 
yolunda herhangi bir girişimin bulunmaması ise üzüntü verici bir du-
rumdur. 2009 yılında kurulan Türk Konseyi veya Türk Keneşinin1 ise 
vaziyeti idare etmek amacıyla yapılan göstermelik bir hareket olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü bu da daha öncekilerin bir devamı, sadece tarihi 
ve kültürel birlik söylemleriyle yola çıkan, aslında hiçbir konuda alt ya-
pısı olmayan bir adımdır. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazandığı 1990’lı yılların 
başları Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarla ve içeride terör problemiyle bo-
ğuştuğu bir zamana rastlaması açısından bir şansızlık idi. Buna binaen 
Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla bağlantı noktasında birtakım ek-
sikliklerin olduğunu kimse inkâr edemez. Ayrıca Türkiye’yi yönetenler 
ağızlarından çıkan lafların manalarını çoğu kez bilmiyorlar veya kasıtlı 
bir şekilde beyanlarda bulunuyorlardı. Bazıları “Adriyatik’ten Çin Seddi’-
ne kadar büyük bir Türk Dünyası”, bazıları da “21. asır Türk çağı olacak” 
gibi içini dolduramadıkları sloganlar attılar. Tek amaçları kendilerinin 
dışında yaşanan gerçekler karşısında popülerliklerini artıracak bir yer 
bulmaktı. Onların bu tür açıklamaları elbette hem doğuda, hem de batı-
da bir Türk tehlikesinin doğduğu hissine insanların kapılmasına neden 
oldu ve ona göre de tedbirlerini aldılar. 

Bu sırada Türk Cumhuriyetlerinin siyasi, ekonomik ve kültürel du-
rumlarına göz attığımızda, hakikatte Azerbaycan’ın dışında hiçbirisi böy-
lesine kolay bir bağımsızlığı beklemiyorlardı. Çünkü her bakımdan Sov-
yetler Birliği’ne, daha doğrusu Rusya Federasyonu’na göbekten bağlı bu 
ülkelerin çoğu hürriyetin ne demek olduğunu unuttuğu gibi, onlarca se-
nedir süren kötü ekonomik ve kültürel politikalar yüzünden de çağın ge-
risinde kalmışlar idi.2 
                                                           
1 Maalesef Kengeş terimi de bugün Keneş diye yanlış söylenmektedir. 
2 Y. Aslan, “Yeni Emperyalist Rus Milliyetçiliği ve Türk Birliği”, Yeni Forum, 14/287, s. 45, 
Ankara 1993; S. Tosun, “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Durum”, Yeni Forum, 
17/324, s. 15, Ankara 1996; S. Gömeç, “Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine”, Ata Der-
gisi, Sayı: 8, s. 37, Konya 1999; Ü. Sel, “Küreselleşme Olgusunda Türkiye’nin Avrasya’daki 
Rolü”, Yüce Erek, 2/15, s. 23, Ankara 2000; S. Gömeç, “Kolay Kazanılan Bağımsızlık ve Son-
rası Üzerine Bir Değerlendirme”, Orkun, Sayı: 56, s. 23, İstanbul 2002; T. Atmaca, “Dünü, 
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Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ister-istemez Türkiye 
ve Türk Cumhuriyetleri 21. asra değişik sıkıntılarla girdiler. Türkiye’deki 
iktidarlar uzun yıllar bilhassa ekonomik olarak halka rahat bir nefes al-
dıramadığı gibi, Türk Cumhuriyetlerinin ilk senelerinde de enflasyon ra-
kamları çok yüksek seyretti. Dolayısıyla birtakım güzel havalar estiyse 
de, Türkiye kendi haricindeki Türklerle yeterince ilgilenemedi. Bu bir ya-
na, o topraklarda ağırlığını da gerektiği gibi hissettiremedi. Onlar da 
Rusya ve Amerika faktörünü bir kenara bırakıp, kendi inisiyatifleriyle 
Türkiye Cumhuriyeti’ne doğrudan el uzatamadılar. Senelerdir Türkiye’-
nin ne yakın çevresine, ne de uzaklardaki soydaş ve akraba topluluklara 
karşı ciddi bir politikası olmadığı veya kararlı tutum sergileyememesi yü-
zünden münasebetler de kopuk kopuk oldu. 

Herkesin çok yakından bildiği üzere, Türkiye’nin Lozan’daki vesayeti-
ne dayalı olarak savunduğu Batı Trakya ile 1959 tarihindeki Zürih ve 
Londra Antlaşmaları’ndan doğan haklarına binaen Kıbrıs’la ilgileniliyor-
sa da, belki Avrupa Birliği’ne bizi almazlar diye, Batı Trakya ve Kıbrıs 
meselesi adeta Türk kamuoyuna unutturulmaya çalışılıyor. Her iki ko-
nuda da sular bizi nereye sürükler ise oraya doğru gözü kapalı gitmekte-
yiz. İşte bu yüzden Kıbrıs günümüz itibarıyla Türk siyasetçilerinin bü-
yük bir kesimi tarafından Türkiye’nin sırtındaki bir kambur gibi görülü-
yor ve bundan bir an önce Türkiye’nin menfaatleri aleyhine de olsa kur-
tulmak isteniyor. 

Yine, o bağımsızlığın ilk yıllarında bütün Türk Cumhuriyetleri ve top-
lulukları Türkiye’ye ağabey diyordu. Ama hem bizim bazı aklı evvel poli-
tikacılarımız, hem de Türkiye dışındaki ülkelerdeki birtakım mikro milli-
yetçi siyaset adamlarının “Türkiye ağabey değildir” gibi söylemleri ortaya 
atmaları büyük bir hata idi. Türkiye, Orta Doğu ve Avrasya’nın en ciddi 
siyasi ve askeri gücü olmaktan başka, bütün Türk Dünyası’nın da ağa-
beyidir. Bunun böyle bilinmesi ve bütün Türk camiasına yeniden kabul 
ettirilmesi şarttır.3 Bu coğrafyaya dünyanın binlerce kilometre uzağından 
gelen devletler istedikleri gibi at oynatır ve etrafımızda olup-bitenler daha 
çok bizi ilgilendirirken pek çok şeye seyirci kalınması herhalde iyi bir dış 
politika yürüttüğümüz anlamına gelmez. 

Türkiye bugün konum itibarıyla Ortodoks Hristiyanlar, Arap, Fars ve 
Rus şovenizminin hâkim olduğu ülkeler tarafından kuşatılmış vaziyette-
dir. Üstelik 1990’dan sonra Orta Doğu’da yaşanan hadiseler ve bunların 
                                                                                                                                        
Bugünü ve Yarınıyla Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Yüce Erek, 4/28, s. 30, Ankara 2002; S. 
Bekmez-A. Danışman-Ü. Özgen, “Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi”, 
Yönetim ve Ekonomi, 11/2, s. 129-130, Manisa 2004; S. Oğan, “Cumhurbaşkanı Sezer’in 
Rusya Ziyareti ve Türk-Rus İlişkileri”, İkibinyirmiüç (2023), Sayı: 62, s. 31-32, Ankara 2006. 
3 “Türkiye Ağabeylikten Vazgeçti”, Milliyet Gazetesi, 6 Ekim 1999; Y. Çavuşoğlu, “XXI. Yüz-
yıla Girerken Türkiye ve Türk Dünyası”, Yüce Erek, 1/9, s. 23, Ankara 2000; F. Tınç, “Türki-
ye Orta Asya’dan Siliniyor”, Yüce Erek, 2/13, s. 18, Ankara 2000; Y. Çavuşoğlu, “Mesut Sab-
ri ve Türklük Davası”, Yüce Erek, 3/27, s. 15, Ankara 2002; S. Gömeç, Türk Cumhuriyetleri 
ve Toplulukları Tarihi, 4. Baskı, s. 13, Ankara 2011. 
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neticesinde oluşturulmaya çalışılan yeni bir Kürt devleti ile İsrail işbirli-
ğindeki siyasi güç sebebiyle Türkiye büyük bir tehdit altına girdi. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu halde, yakın gele-
cekte kıyılarından yüz metre ileriye gidememe gibi bir hâl ile karşı karşı-
ya kalabilir. Bütün bunları Türkiye hesap ederken, batıya güvenli bir şe-
kilde ulaşmayı düşünen Türk Cumhuriyetleri de bu durumu göz önüne 
almalıdır.4 Dolayısıyla Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nin birbirlerine 
yakınlaşma ve destek olmaktan başka çıkar yolları yoktur. 

Bunlar bir tarafa, ilk bağımsızlık günlerinde güzel şeyler de yaşanma-
dı değil. Ancak Türkiye’nin devlet ve özel teşebbüs olarak Türk Cumhuri-
yetleri ile Türk topluluklarına yaklaşma ve onlarla her türlü konuda iş-
birliği için ciddi olmadığı anlaşılınca, bu soydaşlarımız yarı yolda bırakıl-
dıklarını düşünüp, ister-istemez kendilerine başka güvenceler arama ci-
hetine gittiler.5 Bunlar arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve 
Shangay İşbirliği Teşkilatı başta gelmektedir.6 Yine Türkiye bugün, Av-
rasya Birliği de dahil olmak üzere, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin dışındaki siyasi organizasyonlara sıcak bakmamaktadır. 

Son yıllarda yaşanan hadiseler Avrupa Birliği’nin de ömrünün pek 
uzun olmayacağını göstermektedir. Avrupa’nın küçük ülkelerinde Al-
manya ve Fransa gibi başı çeken devletlere karşı homurdanmalar söz 
konusudur. Bu nedenle Türkiye’nin AB ve ABD dışındaki seçenekleri dü-
şünerek, diğer bölge ülkelerini veya oluşumları hesaba katması gerekir7. 
                                                           
4 A. Akış, “Türk Dünyasını Çeviren Çelik Çemberi Yarmak İçin Türk Birliğinin Kurulması 
Zorunluluğu”, Yeni Forum, 16/315, s. 40-41, Ankara 1995; Y. Cumalıoğlu, “Türklüğün Kıb-
rıs Meselesi ve Türklüğe Denk-taş”, Orkun, Sayı: 60, s. 10, İstanbul 2005; H.K. Atay, “Yeni 
Hedefimiz Neresi”, Orkun, Sayı: 61, s. 25-26, İstanbul 2003; S. Şimşir, “Kıbrıs Bir Problem 
mi, Milli Bir Dava mı”, Orkun, Sayı: 66, s. 32-34, İstanbul 2003. 
5 Cumhuriyetlerin ilan edilmesinden sonraki on yıllık zamana baktığımızda, Türkiye Cum-
huriyeti hükümetlerinin dışişleri bakanlarının icraatları boyunca Türk Cumhuriyetlerine 
belki bir-iki defa gitmelerine karşılık, her ne hikmetse ABD’ye nerdeyse her yıl bir ziyaretleri 
vardır. 
6 Eşit devletlerin gönüllü birliği olarak vasıflandırılan ve 8 Aralık 1992’de Minsk’de Rusya 
Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurduklarını açık-
ladıklarında, Sovyetler Birliği’nin varlığı sona erdirilmişti. Bu yüzden Türk Cumhuriyetleri 
de, Minsk’teki toplantıdan iki hafta sonra Almatı’da BDT’ye girdiklerini ilan ettiler. Ama iki 
Kafkas ülkesi Azerbaycan ve Gürcistan bunlara katılmayacaklarını belirttiler. Moskova’dan 
kesin olarak ayrılmayı kafaya koyan Azerbaycan ile Gürcistan, içerisinde ABD’nin de yer al-
dığı bir komployla, komşularıyla ve kendi içlerinde bir savaşa sürüklendiler (Bakınız, Gö-
meç, “Türkiye ve Rusya…”, s. 37). Rusya’nın BDT’yi kurmadaki siyasi amacı, yakın çevre di-
ye adlandırdığı bölgenin kendi etki alanında kalmasını sağlamak, Türkiye, İran ve diğer ül-
keleri uzak tutmak idi (Bakınız: A. Sheehy, “BDT Sözleşmesi”, Yeni Forum, Çev. O. Bekar, 
14/291, s. 54, Ankara 1993; K. Martin, “Baştan Çıkarma ile Şüphe Arasında”, Yeni Forum, 
Çev. M. Aygen, 15/303, s. 8-18, Ankara 1994; C. Özen, “Bağımsız Devletler Topluluğu ve 
Bütünleşme Olgusu”, Yeni Forum, 16/313, s. 16, Ankara 1995; Ç.K. Yüce, “Kafkasların ve 
Türkistan’ın Stratejik Önemi”, Orkun, Sayı: 85, s. 15-16, İstanbul 2005). 
7 Shangay İşbirliği Teşkilatı’nın amaçlarını Nazarbayev bir konuşmasında şöyle sıralamıştır: 
1- Bölgesel istikrar ve ülkelerin güvenliği, 2- Ekonomik işbirliği, 3- Çevre problemlerinin çö-
zümü, 4- Sosyal ve ekonomik meselelerin incelenmesi (Bakınız, “Kazakistan Cumhurbaşka-
nı N. Nazarbayev’in Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Toplantısında Yaptığı Konuşma”, 
Yüce Erek, 3/25, s. 29-30, Ankara 2001). 
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Her ne kadar bugün bütün dünyayı tehdit eder gibi gözükse de Çin ve 
Rusya ileride Türkiye’nin bir pazarı olabilirler. Bilhassa Shangay İşbirliği 
Teşkilatı’nın iki güçlü üyesi Rusya ve Çin’in aralarındaki düşmanlıkları 
unutup, Avrupa Birliği ve Amerika’ya karşı ortak tavır sergilemeleri 
önemli bir gelişmedir. 

Esasında hem AB, hem de ABD dünyanın değişik yerlerinde bir yan-
dan problemler çıkarırken, öbür yandan da silah satmaktadırlar. Ayrıca 
bu ekonomisi büyük ülkeler yine dünyanın yer altı ve yer üstü kaynakla-
rını en çok tükettiklerinden, farklı coğrafyalarda kendilerine sömürgeler 
ve çıkar alanları açmaktadırlar. Bunlar daha çok da stratejik önemiyle 
beraber, enerji kaynaklarının bol olduğu Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya 
ve Hazar çevresine yoğunlaşmış durumda. İşte buralardaki yeni oluşum-
lar ki, Türkiye’nin güneyinde bir Kürt devletinin kurulmaya çalışılması, 
İsrail-Kürt ve Ermeni ittifakı, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yi kontrol eder ha-
le gerilmesinin istenmesi bunlardandır, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 
menfaatlerine ters düşmektedir. Dolayısı ile Türkiye’nin çıkarları ve milli 
güvenliği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin politikalarıyla 
çatışmaktadır. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti sadece yüzünü Batıya 
çevirmekle hata ediyor. Avrupa’daki liderler ayan-beyan Türkiye’yi Avru-
pa Birliği’ne almayacaklarını haykırmalarına, ABD ile müttefik olduğu 
günden beri Türkiye’nin bir arpa boyu yol gidememesine rağmen, hala 
bunlardan ümit beklemek aptallık olsa gerek. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti kendi geleceğini il-
gilendiren konularda ya tek başına bir güç olacak ya da Amerika ve Av-
rupa Birliği’ne karşı birtakım alternatifler geliştirecektir.8 Türkiye’nin 
başka çaresi görünmüyor. 

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettikleri esnada hepsinin 
başında eski Komünist Partisi yöneticileri vardı. Bu yüzden tarihte kaza-
nılan bazı alışkanlıklar, her ne kadar demokrasiye geçilse de yaşamasını 
sürdürdü. Gerçekte Türkiye’de de 2000’li yılların başına değin hükümet-
ler güçlü bir şekilde iktidara çıkamadılar. Bu Türk Dünyası’nın genel so-
runudur.9 Daha sonra bu komünist yöneticilerin bir kısmı iktidardan 
                                                           
8 B. Aras, “Çin-Orta Asya İlişkileri”, Yeni Forum, 17/326, s. 17, Ankara 1996; Y. Çavuşoğlu, 
“Bir Başka Türk Dünyası”, Orkun, Sayı: 70, s. 8, İstanbul 2003; S. Gömeç, “Doğu Türkistan 
Davası Işığında Dünya Türklüğünün Problemleri”, Kamu Çalışanlarının Sesi, 1/14, s. 2-3, 
Ankara 2004; A.F. Atun, “Türk Kamuoyunda Tırmanan Amerikan Karşıtlığı”, Orkun, Sayı: 
91, s. 26-29, İstanbul 2005; A. Külebi, “Büyük Güçlerin Mücadele Merkezi Avrasya: Olası 
Gelişmeler ve Türkiye”, İkibinyirmiüç (2023), Sayı: 62, s. 67, Ankara 2006; O. Çetinoğlu, 
“Shangay İşbirliği Teşkilatı”, Orkun, Sayı: 107, İstanbul 2007; E. Arıklı, “Globalleşen Dünya-
da Türk Dış Politikası ve Kıbrıs”, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 
s. 314, Celalabad 2007. 
9 Y. Çavuşoğlu, “Azerbaycan-Elçibey-Türkiye”, Yeni Forum, 14/292, s. 43, Ankara 1993; 
R.D. Kangas, “Özbekistan Orta Asya’nın Güvenliğinde Lider Oluyor”, Yeni Forum, 17/325, s. 
13-16, Ankara 1996; Y. Çavuşoğlu, “Yeter Artık, Atatürk’e Dil Uzatmayın”, Yüce Erek, 1/7, 
s. 16, Ankara 1999; Y. Çavuşoğlu, “Elçibey’in Tek ve Son Vasiyeti”, Yüce Erek, 2/17, s. 22, 
Ankara 2000; S. Gömeç, a.g.e., s. 16-17; S. Gömeç, “Türklük ve Turan”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 284, İstanbul 2010. 
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uzaklaştırılırken, bir bölümü de vefat etti. Ama Türk Dünyası’nda yeni 
yöneticilerin de birbirleriyle işbirliği hususunda güven problemi vardır. 
Zaman zaman gereksiz ve yersiz açıklamalar Türk ülkelerini gerdi. Mese-
la Azerbaycan’ın bağımsızlığa gittiği süreçte, Ermenistan’ın bu ülkeye 
saldırması ve kardeş bir cumhuriyetin zorda kalması üzerine Türkiye’nin 
neden sessiz davrandığı kamuoyu tarafından sorulunca; iktidardakilerin 
“onlar Şii, biz Sünniyiz” gibi abuk-sabuk bir cümle kullanmaları tarihin 
affetmeyeceği bir söylem idi. Türkiye’nin hataları bununla da bitmedi. 
Bu sırada pek çok sıkıntı ve açlık tehlikesiyle yüz yüze gelen Ermenis-
tan’a Türkiye’nin sınırlarını açması, başta silah olmak üzere her türlü 
yardımın gitmesine göz yumması Ermenileri şımartmış, Azerbaycan 
Türkleri de “kardeş kardeşin düşmanına yardım etmez” diyerek üzüntü-
lerini dile getirmişlerdir. Azerbaycanlı soydaşlarımız bu nedenden ötürü 
Türk büyükelçiliğinin önünde gösteriler yaptılar. Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki Nahçıvan sınır kapısı kapandı. Maalesef bu yaşananlar karşı-
sında Türkiye’yi yönetenler yine “Ermenistan’a yardım etmeseydik de, in-
sanlar ölse miydi?” derken; savaş esnasında Azerbaycan’ın ölü ve yaralıla-
rını taşımak amaçlı istediği beş tane silahsız helikopteri Türkiye gönder-
medi.10 Bu icraatların sorumluları elbette tarih önünde hesap verecektir. 

Son dönemlerde Ermenistan, uluslararası platformlarda Türkiye ile uğ-
raşmasın diye sürekli taviz üzerine taviz aldı. Ermenistan ile Türkiye’nin eko-
nomik ilişkileri devede kulak bile olmadığı halde, bazı büyük devletlerin bas-
kısı yüzünden Türkiye ve Türk Dünyası’nın aleyhine icraatlarda bulunuldu. 

Ermenistan örneğinde olduğu üzere, Özbek muhalefet liderlerini Türki-
ye’nin desteklemesi, Özbekistan ile de ilişkilerin gerilmesine neden oldu. 
1992’den beri hala Özbekistan-Türkiye münasebetleri normalleşemedi. 

Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin henüz hiçbirinin doğru-dürüst milli or-
duları tam manasıyla oluşturulmamıştır. Kimi bu konuda kendisini 
ABD’ye, kimi Rusya’ya dayamak istiyor. Kimisi de tarafsızlık komedisi ile 
başına bir dış tehdit gelmeyeceğini sanıyor. Bir an evvel Türkiye ve Türk 
Cumhuriyetleri kendi ortak milli savunma teşkilatlarını meydana getir-
mek zorundadır. Yoksa büyük bir çoğunluğunun kolay kazandığı hürri-
yet çok korkunç bir şekilde ellerinden gidebilir. Belki bu savunma işbirli-
ği kısa bir sürede gerçekleşmeyebilir, ama Türkiye bu konuda öncülük 
yapabilir. Eğer Türk Cumhuriyetleri kuvvetli ordulara sahip olmazlarsa, 
2005 senesinde Kırgızistan Türk Cumhuriyeti’nde olduğu üzere, 300-
500 kişi ile hükümetler kolayca devrilebilir. Bir tümen askerle koskoca 
bir ülke işgal edilir.11 
                                                           
10 Y. Çavuşoğlu, “Azerbaycan-Elçibey…”, s. 45; Ş. Karaca, “Azerbaycan-Ermenistan-Türki-
ye”, Türk Yurdu, 11/52, s. 15, Ankara 1991; S. Gömeç, a.g.e., s. 17. 
11 S. Aynural-A. Kesici, “Batı Türkistan Cumhuriyetler Birliği’nin Gerekliliği”, Ülkümüz, 1/1, 
s. 42, Celalabad 2003; S. Gömeç, “Kolay Kazanılan Bağımsızlık…”, s. 24; Y. Düğer, “Bağım-
sızlık Sonrası Orta Asya Devletlerarası Entegrasyon Düşünceleri: Gerekçe ve Engeller”, Ülkü-
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Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin başlangıçtan itibaren ilişkilerine 
baktığımızda, kültürel ağırlıklı olduğunu görürüz. Bağımsızlıkla birlikte 
Türkiye her türlü düzeyde Türk Cumhuriyetlerine ve topluluklarına ka-
pılarını açmış, bilhassa getirilen öğrencilere modern eğitimler verilmiştir. 
Eğitim alanındaki bu çalışmalar hala sürüyor. Ancak Türkiye’ye gelen 
öğrencilere yeterince sahip çıkılamadığından, bir kısmı ne yazık ki hayal 
kırıklığı içinde ülkesine döndü. Sevindirici olan şey ise, Türkiye’de eğitim 
gören bu çocuklar, Türkiye ile Türk Dünyası’nın diğer yerlerinin köprüsü 
olacaklar. 

Bugün de Türkiye ve diğer Türk Dünyası ilişkilerini Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi (TİKA), Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRK-
SOY), Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ve yine Manas Üniversitesi 
gibi kuruluşlar sırtlamaktadır.12 Bunun dışında birtakım cemaatler ve 
dernekler vasıtasıyla da öğrencilerin getirilmesi ve gönderilmesi vaki ise 
de, bunların amaçlarının çok farklı olduğunu herkes bilmektedir.13 

Özellikle 1993 senesinde Türk Dünyası’nda dil birliğinin önemli bir 
adımı olarak, 34 harfli Türk alfabesinin kabulü önemli bir adımsa da, 
henüz bunun hiçbir Türk Cumhuriyeti’nde uygulamaya konulmaması da 
üzücüdür. Bununla beraber yavaş yavaş bütün Türk Cumhuriyetleri La-
tin alfabesine geçmektedir ki, bu sevindirici bir durumdur. Ayrıca Türki-
ye’nin başta Türk bölgelerine olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Bela-
rusya, Bosna-Hersek, Kosova, Letonya, Litvanya, Moğolistan ve Tacikis-
tan gibi ülkelerle Türkoloji Projesi çerçevesinde eğitim ve kültür alanında 
münasebetleri söz konusudur. Bunlardan başka Türk Cumhuriyetleri-
nin gençleri, kadınları, ilim adamları, sanatçıları, sporcuları düzeyinde 
bir araya gelerek ortak etkinliklere imza atmaları mühim çabalardır. 
Türkiye’nin eğitim ve kültür alanının yanı sıra onları tarım, sanayi, tu-
rizm, sağlık vs. konularda da desteklediğini unutmamak gerekir. 
                                                                                                                                        
müz, 4/7, s. 272, Celalabad 2007; Y. Çavuşoğlu, “Herkes Birşey İstiyor”, Orkun, Sayı: 135, 
İstanbul 2009; “Kırgız Muhafız Alayı Türkiye’de Staj Yapacak”, Yüce Erek, 1/7, s. 31, Ankara 
1999; M. Koba, “Türk Dünyasından Kısa Kısa”, Yüce Erek, 2/17, Ankara 2000. 

Ancak 21. yüzyılın başlarında, 2005 senesi Mart ayının sonlarına doğru Kırgızistan’da 
dengeler değişti. Bağımsızlıktan itibaren Rusya yanlısı bir politika takip eden Kırgızistan’a 
ABD ve büyük dünya şirketleri parmak attılar. Kırgızistan üzerinde nüfuz sahibi olmak, 
hem Amerika’nın Avrupa Birliği’ne karşı oluşturmaya çalıştığı Büyük Orta Doğu Projeleri’-
nin bir gereği, hem de Doğu da Çin’i kontrol etmek amacına yönelik düşündüğü Asya gü-
venlik koridorunun bir şartıydı. Nitekim bunda başarılı olundu ve Askar Akayev, 24 Mart 
2005 tarihinde iktidardan uzaklaştırıldı. Bakınız, S. Gömeç, a.g.e., s. 19. 
12 1992 senesinde kurulan ve yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti’yle, otuza yakın Türk bölge-
sinden binlerce öğrenciye hizmet veren Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi-
nin Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasındaki her türlü iletişim ve münasebette önemli 
rol oynadığını da unutmamak gerekir. 
13 “Türk Dünyası Üniversiteleri”, Yeni Forum, 14/291, s. 12, Ankara 1993; “Dr. Öner Kaba-
sakal İle TİKA’nın Faaliyetleri ve Bilge Kagan Hazinesi Üzerine Söyleşi”, İkibinyirmiüç (2023), 
Sayı: 5, Ankara 2001; N. İmaşova, “Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Eğitim-Öğretim İlişki-
lerinin Gelişmesi ve Problemleri”, Yüce Erek, 4/28, s. 21-23, Ankara 2002; K. Yıldırım-F. Ka-
cıroğlu, “Türk Dünyası Öğrencilerinin Durumu: 2”, Orkun, Sayı: 62, s. 42, İstanbul 2003; Y. 
Çavuşoğlu, “Türk Dünyası Kurultayı Yutturmacası”, Orkun, Sayı: 118, İstanbul 2007. 
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Belki bunlar yeterli değil ama Türklerin gelecekte ortak hareket etme-
lerinin de temeli olacaktır. Türk Dünyası’nın her köşesinden haberlere 
anında ulaşmak ve buna bağlı olarak da sağlıklı bir iletişim ağının ku-
rulması, TRT’nin yayınlarının bütün dünyaya duyurulması gayesiyle, 
uzaya Türk haberleşme uydularının gönderilmesi de önemli bir adım-
dır.14 Bunlar takdire şayan çalışmalar olmakla birlikte, Türk Cumhuri-
yetlerinin ilk zamanlarını göz önüne aldığımızda, henüz hiçbirisinin ger-
çek manada devlet yapısına erişememiş olmaları, birbirlerine karşı kabi-
le ruhuyla hareket etmeleri de bir zaaftı. Zaten bunu iyi değerlendiren 
Rusya, Türklerin birbirlerine karşı olan düşmanlıklarını iyi kullandı ve 
kendinden tamamen ayrılmak isteyenleri de birbirine düşürmeyi başara-
rak, onlara ve bütün dünyaya gözdağı vermekten de geri durmadı. Her 
şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kafkasya ve Türkistan’daki 
kardeş ülkelere elinden geldiğince yardıma devam etti. Onların BM ve 
AGİK gibi milletlerarası kuruluşlara girmesine aracı oldu. 

Evvelce de belirtildiği üzere Türklerin yaşadığı coğrafyalar dünyanın 
en stratejik bölgeleri ve halkın da büyük bir kısmının Müslüman olması 
itibarıyla Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler buraları kendi nüfuz alanı-
na sokma gayreti içindedir. Fakat ne Azerbaycan, ne de diğer Türk Cum-
huriyetleri, Türkiye modelinin dışında bir İslam devleti olmayacaklarını 
ortaya koydularsa da, hala Türk Dünyası’nın üstünde İran’ın Şii ağırlıklı 
telkinleri ve Batı kaynaklı Hıristiyan propagandaları söz konusudur.15 

Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetlerine yönelik dostluk ve kardeşliği esas 
alan politikalarına karşılık maalesef, onların uluslararası arenada Türki-
ye’nin tek başına yürüttüğü bazı sıkıntılı meselelerde Türkiye’ye yeterin-
ce yardımcı olduklarını söyleyemeyiz. En basitinden Kıbrıs ve Ermenis-
tan’la olan problemlerde Azerbaycan haricindeki cumhuriyetlerin sessiz 
kalması üzücüdür. Bunlar bir yana Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin 
                                                           
14 A. Yalçın, “Türk Modeli ve Türk Dünyası”, Yeni Forum, 14/286, s. 5, Ankara 1993; R. As-
ker, “Türk Dünyası Haberleşme Sorunları”, Yeni Forum, 14/289, s. 27-28, Ankara 1993; S. 
Gömeç, “Ortak Türk Tarihi Üzerine Bazı Görüşler”, Yeni Forum, 14/294, s. 51-52, Ankara 
1993; Z. Avşar, “Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine Model Olması ve Tarihsel Fırsat Tartış-
maları”, Yeni Forum, 15/302, s. 33, Ankara 1994; Ş. Küzeci, “Dünya Genç Türk Yazarlar 
Birliği”, Yüce Erek, 2/18, s. 29, Ankara 2000; M. Koba, “a.g.m.”, s. 31; C. Aslan, “Türkiye 
Türkçesi’nin Önemi”, Orkun, Sayı: 69, s. 33, İstanbul 2003; “Türk Cumhuriyetleriyle Sanal 
Birlik”, Zaman Gazetesi, 19 Nisan 2003; H. Orhan, “Türk Dünyası Kadınları Ankara’da Bir 
Araya Geldi”, Orkun, Sayı: 71, s. 43-44, İstanbul 2004; H. Söylemez, “X, Q, W Paraya Takıl-
mış”, Aksiyon, Sayı: 474, İstanbul 2004; S. Gömeç, a.g.e., s. 21. 
15 Y. Erbay, “Küresel İşletmeler Olarak Türk İşletmelerinin Türk Cumhuriyetlerindeki Faali-
yetleri”, Yeni Forum, 16/319, s. 25-26, Ankara 1995; Y. Bingöl, “Sovyet Sonrası Asya Karşı-
sında Türkiye’nin Politikası, Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Meseleler”, Avrasya Etüdleri, 
Sayı: 14, s. 10, Ankara 1998; Bekmez-Danışman-Özgen, “a.g.m.”, s. 139; S. Gömeç, a.g.e., 
s. 22. 
    Şunu da gözden kaçırmamakta fayda vardır ki, Türkistan’da İran ve Suudi ağırlıklı radi-
kal İslam tehlikesinin yanı sıra, halkın içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı 
Amerika Birleşik Devletleri’yle işbirliği içerisinde bulunan bazı Batılı devletler, doğrudan hü-
kümetleri kanalıyla yönlendirdikleri kilise ve vakıflar aracılığıyla Müslüman-Türk toplumu-
nun üzerinde Hıristiyanlık propagandasını yoğunlaştırmaktadırlar. 

324



SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ / YENİ YÜZYILA GİRERKEN TÜRK CUMHURİYETLERİ 

 
9

arasında, belki Özbekistan hariç vatandaşların vizesiz olarak birbirlerini 
ziyaret edebilmeleri, gidiş-gelişlerin eskisinden daha kolay olması ise se-
vindiricidir.16 

Şu ana kadar meselelere hep bağımsız cumhuriyetler noktasından 
baktık, ama bir de Türk Dünyası’nın hür olmayan toplulukları var. Batı 
Trakya, Bulgaristan, Kök Oğuzlar, Polonya-Finlandiya Tatarları, Kosova, 
Kırım, Kazan Türkleri, Başkurt, Çuvaş, Doğu Türkistan, Saha, Tuva, 
Hakas, Altay Türkleri, Irak, Suriye, İran Türklerini incelediğimizde hepsi 
bulundukları bölgelerde bazı problemlerle yüz yüzeler. Eğer bütün Türk-
lerin birlik, beraberlik ve huzurundan söz edeceksek, mutlaka bu insan-
lara da el uzatmamız lazımdır. Günümüz itibarıyla bağımsız cumhuriyet-
lerin haricindeki Türk bölgelerindeki soydaşlarımızın bütün meseleleri 
ile Türkiye ilgileniyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin tek başına bu yü-
kün altından kalkması çok zordur.17 Yine de Türkiye imkânları dâhilinde 
TİKA, TÜRKSOY ve benzeri kuruluşlar kanalıyla elinden geldiğince Türk 
Dünyası’nın her yerine ulaşmaya gayret gösteriyor ki, bu kadirşinaslık 
asla gözden ırak tutulamaz. 

Bugün Türklerin yaşadığı coğrafyalar dünyanın en zengin enerji kay-
naklarının bulunduğu ülkelerin başında gelmektedir. Türkler hiçbir dev-
lete muhtaç kalmadan birbirlerinden ihtiyaçlarını karşılayabilecek du-
rumdalar. Bir Türk ortak pazarı kurulduğu takdirde bunun bütün Türk 
milletine çok yararlar getireceğini herkes biliyor. Ancak yıllardır birkaç 
defa konu dile getirilmesine rağmen somut adımlar atılamıyor. Malum 
olduğu üzere 1993’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan buna teşeb-
büs ettiler, fakat bu girişim sonuçlandırılamadı. Bilhassa bu hususta 
Kazakistan Türk Cumhuriyeti devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in 
ileriyi gören bir politikacı olarak; tarihimizin, dilimizin, dünyamızın, eko-
nomik çıkarlarımızın bir olduğu, bu yüzden Türk devletlerinin iktisadi 
alanda birleşmeleri, hatta tek para birimine bile geçmeleri gerektiğini bil-
dirmesine karşılık, diğer cumhuriyetlerin başkanlarının sessiz kalmaları 
pek anlamsızdı. Bugün Avrupa’da insanlar ekonomik ve siyasi arenada 
tek bir çatı altında bir araya gelip, ortak para birimi kullanmaya ve bunu 
daha da ileri götürüp, müşterek bir ordu meydana getirmeye kadar işi 
vardırıyorlarsa, neden Türkler yapamasın?.18 200 milyonluk Türk Dün-
                                                           
16 S. Gömeç, a.g.e., s. 23; O. Çetinoğlu, “Kazakistan Olayları”, Orkun, Sayı: 105, İstanbul 
2006. 
17 Ç. Yetkin-U.Özen, “Türkiye ve Dış Türkler”, Milliyet Gazetesi, 15 Eylül 1990; “Orta Asya’-
ya Türk Modeli”, Sabah Gazetesi, 31 Ekim 1992; Y. Erbay, “a.g.m.”, s. 29; S. Gömeç, “Rusya 
Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış”, Kök Araştırmalar, 1/2, Ankara 1999. 
18 C. Aslan, “a.g.m.”, s. 45; B. Brown, “Üç Orta Asya Devleti İktisadi Birlik Kuruyorlar”, Yeni 
Forum, Çev. M. Aygen, 15/300, s. 28-29, Ankara 1994; Y. Erbay, “a.g.m.”, s. 25-26; S. Gö-
meç, a.g.e., s. 24-25; Aynural-Kesici, “a.g.m.”, s. 44; Tosun, “a.g.m.”, s. 15; S. Laçiner, “Orta 
Asya ve Türkiye”, The Journal of Turkish Weekly, 17 Mayıs 2005; M. Yüce-İ. Kalkan, “Ortalık 
Asya Devletler Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve İkinci Türkistan Forumu”, Ülkümüz, 3/6, 
s. 23, Celalabad 2006; Düğer, “a.g.m.”, s. 270. 
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yası’nın kendi imkânlarını ve gücünü bir kenara bırakarak başkasının 
ağzına ve eline bakması basiretsizlikten başka bir şey değildir. 

Türkiye haricindeki Türk devletlerinin en mühim ihraç kaynağı her-
kesin bildiği gibi enerjidir. Bu konuda bağımsızlığın ilk başlarında hem 
Azerbaycan, hem de Türkiye Cumhuriyeti bir dizi antlaşmalar yaptı. Me-
sela 1993’te Azerbaycan petrolünün uluslararası piyasaya ulaştırılması 
için meydana getirilen konsorsiyumda Türkiye’nin payı % 2.5 ve güzer-
gâh Bakü-Ceyhan olarak belirlenmişti. Bu sırada Elçibey’in Türkiye’yi 
kollaması gibi sebepler yüzünden iktidardan uzaklaştırılmasının ardın-
dan, konunun senelerce sürüncemede bırakıldığını biliyoruz. Türkiye 
geç de olsa birtakım isteklerini gerçekleştirdi. Çünkü Türk toprakların-
dan çıkan petrol ve doğalgaz gibi enerji maddeleri Avrupa’ya kadar gide-
cek ise bu yol hattında Türkiye olmalıydı.19 Bakü-Ceyhan petrol boru 
hattı benzeri, Kazakistan petrolleriyle, Türkmenistan doğalgazının da Av-
rupa ülkelerine taşınması hususunda Türkiye kilit ülke olma özelliğin-
den asla vazgeçemez.20 Türkiye’nin kendisi de bu enerjilere mecburdur. 
Kendi geleceğini garanti altına alma konusunda, bunlar üzerinde mutla-
ka bir tasarrufu olmalıdır. Ayrıca bu hammaddelerin çıkarılması ve iş-
lenmesi meselesinde de Türkiye kaynaklı şirketlerin Türk Cumhuriyetle-
ri’nde iş yapmaları her vasıta ile zorlanmalıdır. 

Enerji konusundaki teşebbüsler ve anlaşmaların dışında Türkiye ile 
Türk Cumhuriyetleri arasında müteahhitlik sektöründe başta olmak 
üzere turizm, tekstil, hayvancılık, kimya, makine vs. alanlarda yürütülen 
projeler vardır.21 Ancak 2000’den sonra özellikle ticari işbirliğinin maddi 
boyutuna baktığımızda inişli-çıkışlı bir hâlin söz konusu olduğunu söy-
leyebiliriz. 
                                                           
19 “Orta Asya Trafiği Çok Yoğun”, Milliyet Gazetesi, 24 Ağustos 1992; S. Coll, “Orta Asya’da-
ki Büyük Petrol Oyunu”, Yeni Forum, Çev. O. Bekar, 14/290, s. 33-36, Ankara 1993; Erbay, 
“a.g.m.”, s. 27-28; C. Keşanlı, “Türk Cumhuriyetlerine Yazılım Teknolojisi İhracı”, Yeni Fo-
rum, 15/305, s. 36, Ankara 1994; S. Gömeç, “Türkiye ve Rusya…”, s. 41; S. Tekir, “21. Yüz-
yılda Yeni Dünya Düzeni ve Çin”, Ülkümüz, 4/7, s. 211-213, Celalabad 2007. 
20 Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın bir başka önemi, gelecekte Kazakistan’da çıkarılan 
petrolün de bu yol ile taşınabilmesidir (Bakınız: H.D. Gökkaya, “Azerbaycan’ın İktisadi Du-
rumu, Türkiye ile İlişkiler”, Yüce Erek, 4/29, s. 41, Ankara 2003). Bunun yanı sıra bilhassa 
güvenlik açısından birkaç boru hattının olmasını savunanların arasında Rusya’nın dışında 
ABD’de vardır (Bakınız: M. Öğütçü, “21. Yüzyılda Enerji Diplomasisi ve Türkiye: Dinamik, 
Yaratıcı ve Esnek Yaklaşım”, Yeni Forum, 16/316, s. 35, Ankara 1995; M. Öğütçü, “Avrasya 
Enerjisi, Stratejik Dengeler ve Türkiye”, Yeni Forum, 16/318, s. 7, Ankara 1995; P.A. Goble, 
“Sovyetler Birliği’nde Boru Hattı Siyaseti: Tünelin Sonunda Işık Göründü mü?”, Yeni Forum, 
Çev. O. Bekar, 17/320, s. 22-23, Ankara 1996; K. Karacabey, “Bakü-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’nın Geçeceği Ülkelerin Jeopolitiği”, Yüce Erek, 1/9, s. 24-30, Ankara 2000; “Petrol Zen-
gini Orta Asya Ülkeleri Mercek Altında”, Zaman Gazetesi, 22 Ağustos 2002; Bekmez-Danış-
man-Özgen, “a.g.m.”, s. 131-132; N. Erdoğan, “Küresel Dünya Konjonktüründe Avrasya’nın 
Geleceği”, Ülkümüz, 3/6, s. 59-60, Celalabad 2006). 
21 “Avrasya’yla Ticarette Engelleri Kaldıracağız”, Yeni Şafak, 11 Nisan 2003; Bekmez-Danış-
man-Özgen, “a.g.m.”, s. 132-136; “Türk Cumhuriyetleriyle Ekonomik İlişkiler”, Orkun, Sayı: 
80, İstanbul 2004; S. Gömeç, a.g.e., s. 28; F. Turan-A. Özdemir, “Türkiye-Türk Cumhuriyet-
leri Ticari ve Ekonomik İlişkileri Hakkında Değerlendirme”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı, 
Ankara 2002; “Türkiye’nin Uç Beyleri”, Akşam Gazetesi, 20 Eylül 2004. 
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Bütün dünya kamuoyunun bildiği üzere Sovyetler Birliği dağılınca 
Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgesinde ABD tek başına kaldı. 
Kendi kafasına göre yarattığı gerekçeler ile Irak’ı işgal etti, Kuzey Afrika’-
yı istediği gibi düzenledi. Doğu-Batı enerji hattının önemli bir kilit nokta-
sı konumundaki Afganistan’a çöreklendi. Bütün bu oluşumların hepsi 
Türkiye’nin aleyhinedir ki, Türkiye yeni alternatif güç dengeleri aramak 
mecburiyetindedir. Ama Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nde olduğu üzere 
her şeyi yüzüne, gözüne bulaştırmamalıdır. Bir kere Türkiye dünyanın 
en büyük ekonomilerinden birisine sahip olduğu gibi, askeri dinamikleri 
de dikkat çekicidir. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şey yapmasa bile, Türk 
Dünyası’nı etrafına alıp, yeni bir denge unsuru oluşturabilir. Bu konuda 
Kazakistan yıllardır canla-başla çalışırken, maalesef bu Türkiyeli siya-
setçilerin umurunda değildir.22 Artık bütün dünyaya şu gösterilmelidir 
ki, Azerbaycan ve Kazakistan petrolünün çıkarılması, bununla bağlantılı 
olarak Türkmen doğalgazının dağıtılmasında Türkler söz sahibidir. Tür-
kiye bu konuda caydırıcılığını ortaya koymadığı takdirde bu kardeşleri-
miz ister-istemez kendilerine başka yollar arayacaktır.23 Böyle bir du-
rumda Türkiye’nin kimseye kızmaya hakkı yoktur. 

Netice olarak; Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı gibi büyük bir devletin de-
vamı ve Avrupa ile Asya coğrafyasında milattan önceki çağlara kadar uza-
nan hâkimiyetiyle burada söz söyleme hakkına herkesten çok sahiptir. Ayrı-
ca Avrupa Birliği, NATO vs. gibi kuruluşlarca artık eski öneminin kalmadığı 
ve dışlanmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye’nin Türk Dünyası ile ilişkileri 
son derece önem arz ediyor. Bununla birlikte bağımsızlığın hemen ardından 
Türkiye’nin bu Türk Cumhuriyetlerine yaklaşması, Rusya Federasyonu’yla 
ilişkilerinde bir gerginliğe neden oldu. Bunu Rusya’daki ayrılıkçı hareketler 
de körükledi. Türkiye bunlara maddi bir destek sağlamıyorsa da, manen 
yanlarında olduğunu her zaman gösteriyordu. Belki de buna bağlı olarak 
Gürcistan’da iç savaşın çıkarılması, Azerbaycan’a Ermenilerin saldırtılması, 
Çeçenlere de doğrudan Rusların müdahalesi bunun bir işaretiydi. 

Ayrıca Türkiye ile Türk Dünyası’nın arasındaki birlik duygusunun 
her açıdan engellenmesi yolunda başta ABD olmak üzere, bölgede çıkar-
ları bulunan ülkeler gizli faaliyetlerini sürdürüyor.24 Zaten politikacıların 
                                                           
22 B.A. Brown, “Orta Asya’nın Yorgun Ekonomileri”, Yeni Forum, 16/312, s. 35, Ankara 
1995; Y. Çavuşoğlu, “Türkçülüğün Hedefleri, Türklüğün Meseleleri ve Çözümler Üzerine Ba-
zı Düşünceler”, Orkun, Sayı: 97, s. 4, İstanbul 2006. 
23 1992’de imzalanan bir antlaşma ile Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye gönderilmesi-
ne karar verildi. Bu projenin belirlenen geçiş hattı Türkmenistan-İran-Türkiye-Avrupa ola-
caktı. Yaklaşık 5000 km uzunluğundaki güzergah ile Azerbaycan’a 5 milyar, Türkiye’ye 15, 
Avrupa’ya da 20 milyar metreküp doğalgaz taşınacaktı (Bakınız: Brown, “a.g.m.”, s. 37; S. 
Gömeç, “Türkiye ve Rusya…”, s. 41; S. Gömeç, “Dünya Türk Birliğinin Problemlerine Kısa 
Bir Bakış”, Orkun, Sayı: 58, İstanbul 2002; F. Kara, “İran’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
Politikası”, F.Ü. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 3/2, s. 97, Elazığ 2005). 
24 Bakınız: E. Fuller, “Türkiye Orta Asya ve Kafkasya’da Nüfuz Sahibi Olmak İçin Güreşi-
yor”, Yeni Forum, Çev. M. Aygen, 17/327, s. 6-10, Ankara 1996; S. Gömeç, “Türkiye ve Rus-
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yanlış stratejilerinden dolayı, yukarıda da yer yer belirtmeye çalıştığımız 
üzere Türkiye, Türk Dünyası’nın liderliğini yitirmiş durumdadır. Ama 
Türkiye barışçı yollarla hem çevresindeki problemleri halletmede, hem 
de Türk Cumhuriyetleri’yle olan ilişkilerini sağlamlaştırmada başrolü oy-
namak için de elinden gelen gayreti göstermek zorundadır. 
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idealini gerçekleştirmek ve bu çerçevede, Türk Dünyası coğrafyasının 

dört bir yanından gelen gençleri bir potada eritip ortak payda da buluş-

turmak amacıyla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Türk Dün-

yası’nın birçok yerinde açılan eğitim kurumları Türkistan coğrafyasında 

Çağdaş Cedit Okulları fonksiyonu üstlenmiş ve Türk Birliği’nin temelinin 

atılmasına ön ayak olmuşlardır. Bu misyon çerçevesinde Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfına bağlı Kırgızistan’da “Türk Dünyası İşletme Fakülte-

si” ve “Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi” olmak üzere iki 

fakültesi bulunmaktadır. Bu fakülteler Kırgızistan’a çağdaş eğitim sistemi 

taşıyarak ülkenin eğitim sisteminin kurmasına yardımcı olmanın yanı sı-

ra başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası’nın dört bir tarafından bu ül-

keye getirdiği öğrencilerle adeta bir eğitim vadisi oluşturarak ülkenin kal-

kınmasına ve kültürel reformunun yapılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası İşlet-

me Fakültesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Fakültesi, Kırgızistan-Celal-Abad. 

Abstract 

An Evaluation on Educational Activities of Turkish World  

Research Foundation at Kyrgyzstan 
Educational institutions which had been founded by Foundation of Re-

searches For Turkic World has under taken the function of Modern Cedit 
                                                           
 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
** Bu yazının bir kısmı Yeni Türkiye Dergisi’nin Türk Dünyası Özel Sayısı’nda “Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyasına Yönelik Eğitim Faaliyetleri” adıyla yayınlanmıştır. 

331



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

Schools and taken the initiative the lay the foundation of Turkic Union to 

actualize of Gaspirali Ismail’s ideal that “unity at language, idea and 

work” and bring together and melting in the same pot young people that 

are coming from all over the geography of the Turkic World. Within the 

framework of this mission, there are two faculties in Kyrgyzstan, where 

have been connected to Foundation of Researches For Turkic World. The-

se faculties are Turkic World Management Faculty and Turkic World Soci-

al Science and Education Faculty. On the one hand, these faculties bring 

to modern education system to Kyrgyzstan; on the other hand, bring to 

new students from all over the geography of the Turkic World. So, these 

faculties contribute to development and help the cultural reform of country. 

Key words: Foundation of Researches For Turkic World, Turkic World 

Management Faculty, Turkic World Social Science and Education Faculty, 

Kyrgyzstan-Jalalabad. 

“Sayın Doç. Dr. Mehmet Yüce 

Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanı Celal-Abad/Kırgızistan 

1 Nisan 2006 cumartesi günü bütün üniversite öğrencilerine yönelik ve 

başka üniversitelere de açık olmak üzere düzenlemiş olduğunuz “Kırgızis-

tan’da Yüksek Öğretimin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu sempoz-

yum beni, ömrünü eğitime vermiş bir hoca olarak çok mutlu etti. Çok gu-

rurlandım. Bugün bütün dünyanın ve özellikle Türk dünyasının çok önemli 

bir eğitim meselesi vardır. Bu insanlığın refah ve huzurunun sağlanması 

dünyadan sömürünün, soygunun ve vahşetin kalkması için, başvurula-

cak tek yol olarak eğitimin seçilmesi manasına gelmektedir. Kendi istik-

ballerini fert olarak düşünmeye mecbur olan gençler böylelikle mensup 

oldukları milletin ve dolaylı olarak bütün dünyanın istikbalini de düşün-

müş olmaktadırlar. Bunun için bu konunun onlar tarafından işlenmesi, 

derinliğine konuşulması, tartışılması çok akılcı ve gerçekçi bir yoldur. Fa-

kültemizin bu yolu açmış olmasını takdirle ve teşekkürle karşılıyorum. 

Sempozyumun sonucunda ödüllendirilecek olanları şimdiden kutluyor, 

gözlerinizden öpüyor, başarılarınızın sürekli ve sonsuz olmasını diliyorum. 

Prof. Dr. Turan Yazgan 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı  

Genel Başkanı 
30 Mart 2006.” 

1. Giriş 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu merhum Prof. Dr. 
Turan Yazgan, Türk Dünyası ile köklü işbirliği kurmanın ve geliştirme-
nin temel aracının eğitim faaliyetleri olduğuna inanmıştır. Bu inancın en 
önemli faktörü ise kuşkusuz izinde yürüdüğü İsmail Gaspıralı Bey’in 
“dilde, fikirde, işte birlik” şeklinde veciz olarak ifade ettiği temel ülküsü-
dür. Türk Birliği’nin gerçekleşmesinin ancak eğitim faaliyetleri ile olabi-
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leceğine inanan Yazgan Hoca, olağanüstü bir çaba ile Türk Dünyası’nın 
dört bir yanında okullar açmış ve Türkiye Türkçesi ile eğitim vermeye 
başlamıştır. Böylece, Gaspıralı İsmail Bey’in büyük gayret ve ümitle inşa 
ettiği ve Rusya’nın ürkerek yaşamına son verdiği Cedit Okullarının yeni-
den ancak daha çağdaş bir şekilde hayata geçirmiştir. 

Bu çalışmada, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’-
nın önemli merkezlerinde açtığı eğitim kurumlarından sadece Kırgızis-
tan’daki eğitim faaliyetleri ele alınacaktır. 

2. Gaspıralı İsmail ve “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” Mefkûresi 

1883 yılında, Türkçe kısmı aynen Rusçaya da tercüme edilmek şar-
tıyla “Tercüman-ı Ahval-i Zaman”ı yayınlatmaya başlayan İsmail Gaspıra-
lı bu gazetede sürekli olarak “Usul-ü Cedid”le ilgili makaleler yazarak, 
görüşlerini bütün Rusya Türklerine kabul ettirmek azmi içine girmiştir. 
Gaspıralı’nın bu çağrısı Türkistan’da yankı bulmuş ve kısa zaman zar-
fında meyvesini vermiştir. Gaspıralı İsmail’in izinde giden Türkistan ay-
dınları beş-altı yıl içinde, Rusya’nın hemen her vilayetinde ikişer-üçer 
Cedit Okulları açmışlardır. 1893’te Semerkant’a giden Gaspıralı, orada 
da bir mektebin açılmasını sağlamış, ancak bu okul üç ay sonra hükü-
met tarafından kapatılmışsa da, fonetik metodun başarısını açıkça gös-
terdiği için, Orta Asya’da peş peşe “Usul-ü cedid” okulları açılmaya baş-
lamıştır. 1904’e gelindiğinde, Rusya’daki bu okulların sayısı aşağı yukarı 
5 bini bulmuştur.1 Böylece Kırım’da İsmail Gaspıralı ile başlayan “Dilde, 
Fikirde, İşte Birlik” mefkûresinin bir ürünü olan Tercüman-ı Ahval gaze-
tesi2 ve Cedit Okullarının meydana getirdiği zincirleme etki ve bu etkinin 
yarattığı aydınlanma hareketi sadece Çarlık Rusya’sında yaşayan Müslü-
man Türklerin değil, dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Türklerin de 
kurtuluşunu amaçlanıyordu. 

Gaspıralı’nın amacını İl’minskiy fark etmiş ve savcı Pobedobçev’e yazdı-
ğı mektuplarda Gaspıralı İsmail Bey’in kendi yayın organlarıyla Osmanlı-
cayı Türk soyundan gelen bütün Müslümanların ortak dili yapmak istedi-
ğini ifade etmiştir.3 Gaspıralı’nın başlattığı ve İl’minskiy’nin de kendisine 
göre tehlikeli bir gidiş olarak gördüğü bu hareketler, Kazan’da olduğu gibi 
Azerbaycan’da ve diğer Türk illerinde de kendini göstermeye başlamıştır. 

Buna karşı Çarlık Rusya’sı da boş durmamıştır. Türk Yurdu anlamı-
na gelen Türkistan’ı (Batı Türkistan) işgal eden Çarlık Rusya’sı burada 
yaşayan Türkleri asimile etmek amacıyla eğitimi etkin bir araç olarak 
kullanmıştır. Bu çerçevede İl’minskiy metoduna başvurulmuştur. Fikir 
                                                           
1 Nâdir Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), s. 33, Ankara 1988. 
2 Prof. Dr. Turan Yazgan, Tercüman-ı Ahval Gazetesi’nin önemli kısımlarını Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi’nde yayımlatıp, daha sonra bunları cilt haline getirtmiştir. Bu iş hocamı-
zın vefatından önceki son hizmeti olmuştur. 
3 Nâdir Devlet, a.g.e., s. 47. 
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babalığını Rus milliyetçisi Nikolay İl’minskiy (1822-1891)’nin yaptığı bu 
metodun amacı, Rus hâkimiyeti altında yaşayan Türklere Rus dilini öğ-
retmek, müşterek bir Türk dili yerine her Türk boyu için mahalli konuş-
ma dilini amaçlayan ve farklı ana diller icat ederek, bu diller için Rus ka-
rakterli farklı alfabeler kabul ettirmek ve böylece onları Ruslaştırmaktır.4 
Bu politika sonucunda aynı soydan gelen, aynı dili konuşan insanlar 
arasındaki birlik parçalanmış, yeni diller ve yeni milletler yaratılmaya 
başlanmıştır. Çarlık Rusya’sının son döneminde başlayan uluslaşma sü-
reci gelecekteki Sovyet politikalarına da dayanak oluşturmuştur. Dolayı-
sıyla Kazak Türkü, Kırgız Türkü, Özbek Türkü, Azerbaycan Türkü, 
Türkmenistan Türkü gibi büyük Türk ailesinin içindeki guruplar siyasal 
ve toplumsal olduğu kadar kültürel farklılıkları iyice pekiştirmiştir.5 

İlminskiy’in geliştirdiği bu proje sonucu Rusya eğitim kurumları ve 
basın kullanılarak yazı dili hüviyeti kazanmış diller, lehçe ve şivelere ay-
rılarak çok sayıda yazı dili üretilmiş, ardından da iç içe geçmiş etnik 
grupları “aracı dil” olarak Rusçaya mecbur etmiştir. İlminskiy, Türk böl-
gelerinde açılan Rus okullarında Türk çocuklarını Ruslaştırmakla kal-
mayıp bunların Hıristiyanlaştırılması için de Rus Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte büyük gayret sarf etmiştir. İlminskiy, Türkler için açılan Rus 
okullarında, Rusçanın yanı sıra her Türk boyunun kullandığı lehçeyi, 
Rus alfabesinde, ayrı bir dil gibi öğretmiştir.6 Böylece Türk gençleri bir 
taraftan Rus okullarında Ruslaşmaya ve Hıristiyanlaşmaya zorlanırken 
diğer taraftan Gaspıralı İsmail Bey’in Cedit okullarıyla oluşturmaya ça-
lıştığı dil ve kültür birliğinin önüne geçilmiştir. Sonuç olarak Gaspıralı 
yaşadığı dönemde dilde birliği sağlayıp fikirde birliği yaygınlaştırmış ise 
de, Sovyetler Birliği’nin sıkı milletler politikası ve Türkiye’deki paralel po-
litikalar yüzünden bu ideale ulaşılamamıştır. 

Şayet Türkler kendi kararlarını kendileri verebilseydiler, Gaspıralı İs-
mail Bey’in başlattığı ve büyük mesafe kat eden gelişmeler devam edecek 
ve bugün belki de müşterek bir edebî dile kavuşmuş olacaktı. Günümüz-
de Orta Asya Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında kültürel, sosyal ve eği-
tim alanlarında arzulanan düzeyde karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulma-
sında ve Türk dünyasındaki topyekûn bir “Kültür Hareketi” için yeni bir 
“Cedit Ruhuna” ihtiyaç duyulduğu kuşkusuzdur.7 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin or-
taya çıkması yeniden “dilde, fikirde, işte birlik” idealinin canlanmasına 
                                                           
4 Şuayib Karakaş, “Türk Dünyasında Dil ve Gönül Birliği”, Türk Yurdu, Sayı: 60, s. 5, 1998. 
5 Baymirza Hayit, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı, S. 187, İstanbul 1987. 
6 Hüseyin Sadoğlu, “Rus Dil Politikaları ve Bugünkü Türk Lehçeleri”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 141, s. 13, Aralık 2002. 
7 Mehmet Saray, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey, s. 58, Ankara 
1987. 

334



MEHMET YÜCE / KIRGIZİSTAN’DAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 5

yol açtı. Bu mefkûrenin inşası bağlamında Gaspıralı İsmail Bey’in dene-
diği ve başarılı olduğu Ceditçilik ruhunu yeniden inşa etmeğe çalışan 
Prof. Dr. Turan Yazgan bütün imkânlarını seferber ederek, hatta sağlığı-
nı hiçe sayarak Türk Dünyası’nın önemli merkezlerinde açtığı Çağdaş 
Cedit Okullarında Türk Dünyası’na yön verecek gençleri yetiştirmeye ça-
lışmıştır. Bu hizmeti sunarken de her zaman vakur davranmış ve kimse-
ye avuç açmamıştır. Aynı şekilde açtığı okullarda parasız eğitim gören 
gençlerin gururu rencide olmaması için hassasiyet göstermiş, çevresine 
ve bu okullarda ders veren eğitim elemanları ile idarecilere bu konuya 
özen göstermeleri, öğrencilerin gururunun rencide edecek davranışlar-
dan kaçınmaları hususunda sürekli ikazda bulunmuştur. 

3. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’daki Eğitim 
    Faaliyeti 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’daki eğitim faaliyet-
lerini ele almadan önce konunun daha iyi anlaşılması için Vakfın Türk 
Dünyası’ndaki eğitim kurumları ve bu kurumların ortak özellikleri ele 
alınacaktır. 

3.1. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na Ait Eğitim Kurumlarının 
Özellikleri 

Gaspıralı İsmail Bey’in temel ülküsü olan “dilde, fikirde, işte birlik” 
idealini gerçekleştirmek ve bu çerçevede, Türk Dünyası coğrafyasının 
dört bir yanından gelen gençleri bir potada eritip ortak payda da buluş-
turmak amacıyla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından açılan 
eğitim kurumları, Türkistan coğrafyasında Çağdaş Cedit Okulları fonksi-
yonu üstlenmiş ve Türk Birliği’nin temelinin atılmasına ön ayak olmuş-
lardır. Bu eğitim ocaklarının kuruluş amaçları sadece kendi alanlarında 
eğitim vermekle münhasır olmayıp her biri faaliyette bulunduğu ülkenin 
sorunlarını çözmede çözüm ortağı olmuş ve söz konusu ülkelere çağdaş 
eğitim tekniklerini aktarma fonksiyonu da üstlenmişlerdir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na bağlı eğitim kurumları klasik bi-
rer okul olmayıp kendine özgü birtakım özellikleri olan kurumlardır. Söz 
konusu özellikleri şöyle sıralanabilir: 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’nın hiçbir yerin-
de müstakil üniversitesi yoktur. Vakıf bağımsız üniversite açmak yerine 
yerel üniversitelerin bünyesinde İşletme Fakülteleri ile Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümleri açmayı tercih etmiştir. Yerel üniversitelerle aynı çatı al-
tında ve aynı yerleşkede eğitim verilmesi eğitim elemanlarının ve öğrenci-
lerin yerli Türklerle kaynaşıp ortak etkileşim sağlamaları ve böylece kül-
türel birlikteliğin temelinin atılması bakımından önemlidir. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na bağlı tüm eğitim kurumlarının 
eğitim dili Türkiye Türkçesi’dir. Türk Dünyası eğitim kurumlarının bu-
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lunduğu yerel ülkelerdeki halkın ısrarla İngilizce eğitim istemesine karşı-
lık, eğitim dili olarak ısrarla Türkiye Türkçesi devam ettirilmektedir. Bu-
na ilaveten bu eğitim kurumları bulundukları bölgede birer Türkçe Öğre-
tim Merkezi gibi halka yönelik Türkiye Türkçesi Kursları düzenlenmekte 
ve yerel orta öğretim kurumlarıyla da işbirliğine gidilerek Türkiye Türk-
çesi seçmeli ders haline getirilmek suretiyle, en azından Türkiye Türkçe-
si kursu tertip için büyük çabalar gösterilmektedir. Böylece Türk Dünya-
sı’nda dilde birlik sağlanmaya çalışılmaktadır. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın eğitim kurumlarının bir diğer 
ortak özelliği nerede ve hangi seviyede olursa olsun bütün bölge öğrenci-
lerine ücretsiz eğitim ve başarılı öğrencilere de burs vermesidir. Bu da 
Vakfa ait eğitim kurumlarının ticari amaçla kurulmadığı tek gayeleri or-
tak dil ve kültürü oluşturma gibi yüksek bir ideale hizmet ettiğinin bariz 
bir göstergesidir. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait eğitim kurumlarının hepsi-
nin adının başında “Türk Dünyası” ibaresi bulunmaktadır. Zaten “Türk 
Dünyası” kavramını ilk olarak ortaya atan, kullanmakta ısrar eden ve 
yaygınlaşmasını sağlayan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’dır. Bu kav-
ram sıradan seçilmiş ve hamasi duygularla beslenmiş bir kavram olmak-
tan öte, ortak bir kimliği simgeleyen, Türk Milleti’nin yaşadığı coğrafyayı 
betimleyerek Türk otağını ve ortak kültürü ifade eden üst bir kavramdır. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait yüksek eğitim kurumları 
sadece kuruldukları bölgenin öğrencilerine değil, tüm Türk Dünyası’na 
hitap etmektedirler. Bu eğitim kurumlarında Türk Dünyası’nın dört bir 
yanından gelen öğrenciler birlikte eğitim görmektedir. Bu birliktelik öğ-
rencilerin birbirini anlamalarını ve dostluk kurmalarına, kardeşlik bağ-
larının pekişmesine vesile olmakta8 ve böylece ülkeler arasında dostluk 
ve birlikteliğinin köprüsü inşa edilmesine neden olacaktır. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait eğitim kurumları verdikleri 
eğitim hizmetleri yanı sıra her biri faaliyet gösterdikleri ülkelerde birer 
çözüm ortağı statüsünde faaliyet göstermektedirler. Bu eğitim kurumları 
aynı zamanda faaliyet gösterdikleri ülkelerin sorunlarına çözüm bulmak, 
Türkiye’nin tecrübeleri buralara aktarmak ve ortak aklı oluşturmak 
amacına yönelik çok boyutlu çalışmalar sergilemektedirler. 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait eğitim kurumları aynı za-
manda bulundukları ülkede adeta Türkiye’nin fahri konsolosu fonksiyo-
nu üstlenmektedirler. Bu eğitim kurumları bulundukları bölgede halkla 
ve yöneticilerle köklü ilişkiler kurarak Türkiye ile ilgili ülkeler arasında 
dostluğun pekişmesine neden olup, sosyal hayata Türkiye’nin görünür 
yüzünü sergilemektedirler. Düğün, cenaze, milli ve dini günler vs. gibi 
                                                           
8 Bkz. Mehmet Yüce, “Eğitim ve Birlikte Yaşamanın Toplumsal Barış Üzerine Etkileri: Celal-
abat Örneklemi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 76-92, 2006. 
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tüm etkinliklerinde yer alarak Türkiye’nin gönüllü elçilerini, adeta Hoca 
Ahmet Yesevi’nin Anadolu Alperenleri işlevini gören öğretim elemanları, 
ilgili bölge halklarının yüreklerini ısındırarak, Türkiye’nin kendileri ile 
birlikte olduğu inancının yerleşmesine ve böylece Türkiye’ye daha fazla 
ilgi duyar hale gelmesine neden olmaktadırlar. 

Bu durum ise Türk Dünyası’nın Türkiye’yi içselleştirmesine neden ol-
maktadır. Bu da işte birlik ülküsünün hayata geçmesini sağlamaya hiz-
met etmektedir. 

- Türkiye Türkçesi ile ücretsiz eğitim yapan Türk Dünyası Araştırma-
ları Vakfı’na ait eğitim kurumlarının en önemli özelliği de, “dilde, fikirde, 
işte birlik” ülküsünü misyon edinmiş olmaları ve bu çerçevede fedakarca 
çalışmalarıdır. 

Türkiye’nin kendi ülkesinin dışında eğitim faaliyetine girişmesinin, 
eğitimin normal ve vazgeçilmez gayelerinin dışında başka gayeleri de var-
dır. Bunların içinde kültür emperyalizmi olamayacağına göre şu üç hu-
susun öne çıkması gerekir:9 

- Her dilin olduğu gibi Türkçe’nin de tek bir yazı dilinde birleşmesini 
sağlamak, 

- Kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında ve insan gücü 
açıklarının kapanmasında yardımcı olmak, 

- Prestij kazanmak. 
Birinci gaye esas alındığı takdirde, eğitimin mutlaka Türkiye Türkçesi 

ile yapılması gerekir. Bu nedenle Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait 
kurumları hepsinin eğitim dili Türkiye Türkçesi’dir. 

İkinci gayede belirtilen bu ülkelerin insan gücü açıklarını kapama 
açısından meseleye baktığımız zaman, şu durumu tespit edebiliriz: Bu 
ülkeler sosyalist sistemden pazar ekonomisine geçiş yapmaktadırlar. Bu 
açıdan pazar ekonomisinin gerektirdiği “müteşebbis” insan tipine ihti-
yaçları vardır. Devlet bürokrasisi yerine, özel sektör bürokratına ihtiyaç-
ları vardır. Bu bakımdan işletmecilik sahasında insan gücü açıklarının 
olduğu kabul edilebilir. Bu nedenle söz konusu ülkelerdeki insan gücü 
açıklarını karşılayacak eğitimi Türkiyeli öğretim elemanları ile karşılan-
ması gerekir. İşte Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ilgili ülkelerde aç-
tığı İşletme Fakülteleri ve bu fakültelere gönderdiği Türkiyeli öğretim ele-
manları ile bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. 

Üçüncü gaye olan prestij kazanmaya gelince, bunu sağlamanın birin-
ci şartı, öğretim üyeleri çoğunluğunun Türkiyeli akademisyenlerden 
oluşmasıdır. Bu nedenle Türk Dünyası’na ait eğitim kurumlarının öğre-
tim kadrolarının büyük çoğunluğu Türkiyeli eğitim elemanlarından oluş-
maktadır. 
                                                           
9 Turan Yazgan, “Türkiye’nin Türk Dünyası’ndaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, Sosyoloji 
Konferansları Dergisi, Sayı: 31, s. 21, 2005. 
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3.2. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın  
       Türk Dünyası’ndaki Eğitim Faaliyetleri 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yoğun olarak Azerbaycan, Kırgızis-
tan ve Kazakistan’da eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu 
Türk devletlerinde halen faaliyet gösteren eğitim kurumları tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1:  
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’ndaki Eğitim 

Kurumları 

Ülke Eğitim Kurumları 
Azerbaycan - Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi 

- Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi 
Kazakistan - Türk Dünyası Kızılorda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

- Türk Dünyası Abay Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  
- Türk Dünyası Kızılorda Korkut Ata Lisesi 

Kırgızistan - Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi 
- Türk Dünyası Celalabat Sosyal Bilimler ve Eğitim  
  Fakültesi 

Kaynak: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na adı geçen kurumlardan gelen 
istatistikî veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na ait eğitim kurumlarında çok sa-
yıda öğrenci Türkiye Türkçesi’yle eğitim görmektedir. Bu eğitim kurum-
ları aynı zamanda birer kültür merkezi olarak da faaliyet göstermektedir-
ler. Söz konusu eğitim kurumlarında okuyan hâlihazırdaki öğrenci sayısı 
tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na Bağlı Eğitim Kurumlarında 

Okuyan Öğrenci Sayısı 

T.C. Yerli/Diğer Ülkeler TOPLAM 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

465 85 886 754 1.351 839 

Genel Toplam 2.190 

Kaynak: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na adı geçen kurumlardan gelen 
istatistikî veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Bu eğitim kurumlarında çok sayıda öğrenci mezun olmuş10 ve mezun 
olan öğrenciler gerek kendi ülkelerinde gerekse Rusya Federasyonu’nda 
iş imkânı bulmuştur. Bu eğitim kurumlarında 161 öğretim elemanı ve 
                                                           
10 2010 yılında liselerde 60, fakülte ve bölümlerde 193 öğrenci mezun olmuştur. 
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öğretmen çalışmaktadır. Bu eğitim elemanlarından 30 kişi aynı zamanda 
idareci olarak da görev yapmaktadır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na bağlı eğitim kurumlarında öğre-
nim gören öğrenciler aldıkları mesleki ve ilmi eğitim yanında “Dilde, Fi-
kirde, İşte Birlik” ideali ile yetişmekte ve geleceğin Türk Dünyası’nı istik-
balde şekillendirecek birer mimarları olarak hayata atılmaktadırlar. Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın açtığı eğitim kurumlarına kaydettiği 
Türkiye Türk’ü, yerli ve Türk Dünyası’ndan getirttiği öğrencileri bir araya 
toplayarak, aynı milletin fertleri olan öğrencilerine mesleki alan öğretimi 
yanında, bir taraftan Türk devletlerinin birbiriyle ve diğer dünya ülkele-
riyle oluşturacakları işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemine ilişkin 
eğitim verirken, diğer taraftan da onları Türk milli şuuru çerçevesinde 
eğitmektedir. Eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla Türkiye’den gönderi-
len eğitim elemanları da öğrencileri belirlenen vizyon/misyon çerçevesin-
de yetiştirmeleri yanı sıra ilgili ülkenin resmi ve özel kuruluşlarıyla sağ-
lam ilişkiler kurarak, Türkiye ile Türk Dünyası arasında dostluk ve da-
yanışma ortamı oluşturulmaya çalışmaktadırlar. Yine söz konusu eğitim 
kurumları vasıtasıyla yapılan karşılıklı ziyaretler sonucu çeşitli çevreler-
ce telkin edilen yanlış izlenimler yerini dostane ilişkilere bırakmaktadır. 
Bu eğitim kurumlarında mezun olan gençler ülkelerinde, diğer Türk dev-
letlerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde, alanlarında istihdam olunurken, 
ilgili ülkelerin ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerinin canlandırılmasına 
ve geliştirilmesi yolunda önemli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. 

3.3. Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Eğitim Kurumları 

3.3.1. Türk Dünyası Fakültelerinin Kırgızistan Açısından Önemi 

Türk Dünyası Fakülteleri henüz eğitim sistemini oluşturamamış Kır-
gızistan’a çağdaş eğitim sistemi taşıyarak ülkenin eğitim sisteminin kur-
masına yardımcı olmanın yanı sıra başta Türkiye olmak üzere Türk 
Dünyası’nın dört bir tarafından bu ülkeye getirdiği öğrencilerle adeta bir 
eğitim vadisi oluşturarak ülkenin kalkınmasına ve kültürel reformunun 
yapılmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin güneyinde kurulu bu-
lunan fakültelere gelen öğrenciler, küçük bir yerleşim yeri olan Celal-
Abad’ın ekonomik hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 
her bir öğrenci Kırgızistan’ın tanıtımına birer turizm elçisi ve ülkeler arasın-
daki ilişkiler açısından da birer dostluk elçisi olarak görev yapmaktadırlar. 

Bu fakültelerin Kırgızistan açısındaki önemine örnek olmak üzere 
2010 yılında halk hareketi sonucu oluşan güvensizlik ortamı sonucu 
ÖSYM tercih kitapçığından çıkarılan bu fakültelerin tekrar kitapçığa 
alınması maksadıyla Kırgız Cumhuriyeti Celal-Abad Eyalet Valiliği’nce 
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’ne gönderilen 06.08.2010 ta-
rih ve 10-20/704 sayı numaralı dilekçeyi burada zikretmek istiyorum. 
Söz konusu dilekçe şöyle denilmektedir: 
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“Sayın Büyükelçim, 

Size Celal-Abad şehrinde İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünye-

sindeki Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün faali-

yeti hakkında başvurmaktayız. 

Adı geçen Enstitü 1993 yılı dört taraflı anlaşma gereği: Kırgız Cum-

huriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Kırgız Kooperatifler Birliği, Celal-

Abad Valiliği ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasındaki anlaş-

ma ile açılmıştır. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesinde Türk 

Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye ve Kırgızistan 

arasında ilişki kurmada ve eğitim konusunda ilk ve parlak bir örnek 

olmuştur. İki kardeş ülke arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri ge-

liştirmede ve bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli kadroların yetiş-

tirilmesinde eğitim ve bilim veren önemli bir kurumdur. 1998 tarihin-

den beri adı geçen Enstitü birçok mezun vermiş ve o mezunlar günü-

müzde Kırgızistan’ın güney bölgesinde ekonomi alanında birçok işlet-

melerde başarılı olarak çalışmaktadır. Kendi alanında mezun olan ele-

manlarımız Türk dilinden elde ettiği tecrübeleri de kullanmaktadırlar. 

Bildiğiniz üzere 2010 Nisan ve Haziran aylarında Kırgızistan’da, Kır-

gızistan’ın güney bölgesindeki Celal-Abad ve Oş şehirlerinde meyda-

na gelen siyasi istikrarsızlık, toplumsal karışıklıklar ve düzensizlikler 

ülkemizi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepten dolayı bazı ülkeler, 

bu ülkelerin işletmeleri kendi vatandaşlarını bölgeye gitmemeleri ko-

nusunda uyarmışlardır. Buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Yük-

sek Öğretim Kurumu da 2010- 2011 eğitim ve öğretim yılı için birinci 

sınıfa kontenjan vermemiştir. 

Bugün sizlerin de bildiği üzere Kırgızistan’da Celal-Abad ve Oş bölge-

sindeki durumlar normalleşmiş ve toplumsal düzen devletimiz tara-

fından sağlanmıştır. Geçenlerde Kırgızistan’ın yeni Anayasasının ka-

bulü için yapılan referandum vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle yapıl-

mıştır. Bölgelerdeki üretimler, tarımsal, ticari ve hizmet faaliyetleri 

huzur içinde devam etmektedir. 

Celal- Abad şehrindeki İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesin-

deki Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde okuyan 

öğrencilerin hayati hiçbir tehlikesi yoktur. Eğitim alabilmeleri için tüm 

şartlar mevcuttur. Bu yıl Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ül-

kemizin değişik bölgelerinden öğrenciler başvurmuş ve sınavlarda 

başarılı olan öğrenciler Türk dilini, kültürünü, tarihini öğrenip siyasi 

ve iktisadi alanlarda bilgi edinip tecrübe kazanmak istemektedirler. 

Onların da isteklerini dikkate almak gerekmektedir. 

Sayın Büyükelçim, 

Sizlerden istirhamımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Yükseköğretim Kuru-

munu ülkemizdeki durumun düzene girdiği konusunda bilgilendirme-

niz ve bu bilgilendirmeye bağlı olarak İktisat ve Girişimcilik Üniversi-
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tesi bünyesindeki Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü 

birinci sınıf öğrencileri için ek kontenjan verilmesinin sağlanması yö-

nünde yardım etmenizdir. Bu konuda en önemli ortağımız olan Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı ile ortak görüş içindeyiz. 

Ek kontenjan verilmediği takdirde Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nün faaliyetleri zayıflayacak hatta faaliyetler dur-

ma noktasına gelecektir. Bu durum Kırgızistan ile Türkiye arasındaki 

sıkı ve yükselen ilişkilerin kesilmesine sebep olabilecektir. Bağlantı-

larımızın güçlenmesinin temeli olan genç kadrolarımızın yok olmasına 

neden olacaktır. 

Bu talebimizi desteklemenizi zat-ı âlinizden istirham eder, şimdiden 

ilginize minnettarlığımızı arz ederiz.  

Celal-Abad Eyalet Vali Vekili: B.C. ASANOV” 

3.3.1.2. Türk Dünyası Fakültelerinin Kuruluşu ve Öğrenci Durumu 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’da “Türk Dünyası İş-
letme Fakültesi” ve “Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi” ol-
mak üzere iki fakültesi bulunmaktadır. Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 
merhum İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ilkesinden hare-
ketle Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında mevcut tarihsel ve 
kültürel ilişkileri kuvvetlendirerek bu coğrafyada huzur ortamını sağla-
mak amacıyla Kırgızistan’ın güneyinde bulunan Celalabad şehrinde ku-
rulmuş, mütevazı bir bütçeye sahip ama hedefleri büyük olan bir eğitim 
yuvasıdır. 

Fakülte, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili 
mercilerinin izni ile 1993 yılında, Kırgız Cumhuriyeti Kooperatifleri Bir-
liği, Celalabat Valiliği ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasında ak-
dedilen bir protokolle, Kommersiyalık Enstitüsü bünyesinde kurulmuş-
tur. 

Kurulduğu tarih itibarıyla sadece İşletme Bölümü’nü bünyesinde ba-
rındıran fakülte de, 1997 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmıştır. 
Daha sonra İktisat ve Turizm İşletmeciliği bölümleri açılmıştır. 

Kırgız Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, 2005 yılında Celalabat İş-
letme Fakültesi’nin bağlı olduğu Enstitünün hukukî statüsünü yükselte-
rek bu Enstitüyü “Akademi” unvanı ile yapılandırmış ve “Kommersiyalık 
Enstitüsü” olan adı “İktisat ve Girişimcilik Akademisi” akabinde “İktisat 
ve Girişimcilik Üniversitesi” olarak değiştirmiştir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ikinci fakültesi olan Sosyal Bi-
limler ve Eğitim Fakültesi’ni 2006 yılında Kırgızistan Celalabat İktisat ve 
Girişimcilik Üniversitesi’nin teklifi üzerine kurmuştur. 

Bu fakültenin bünyesinde “Türk Dili ve Edebiyatı” ile “Tarih” bölümle-
ri bulunmaktadır. 
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Bu fakülteler Türkiye Türkleri, Kırgız Türk’ü ve Türk dünyasının diğer 
ülkelerinden gelen öğrenciler birlikte okumaktadırlar. Bu fakültelerde 
yıllar itibariyle okuyan öğrenci sayısı tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: 
2007-2013 Yılları İtibariyle Türk Dünyası Fakültelerinde Okuyan 

Öğrenci Sayıları 

Öğretim Yılı 2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012 
2013 

Öğrenci Sayısı 577 511 479 473 377 363 

Tabloda görüldüğü üzere öğrenci sayısı giderek azalmıştır. Bu azal-
manın temelinde Kırgızistan’da meydana gelen iki halk hareketi nedeniy-
le oluşan güvensizlik ortamı dolayısıyla hem kuzey bölgesinde yaşayan 
Kırgız Türkleri’nin Fakültelerinin bulunduğu güney bölgeye çocuklarını 
göndermek istememeleri hem de başta Türkiye olmak üzere diğer Türk 
devletleri halklarında Kırgızistan’a karşı oluşan güvensizlik önyargısı 
yatmaktadır. 

Diğer taraftan Kırgızistan’da eğitim görmeyi cazip kılan ucuz hayat 
şartları son dönemlerde meydana gelen yüksek enflasyon dolayısıyla ca-
zibesini kaybetmesi, eğitim bakımından Kırgızistan’ı tercih edilebilir ol-
maktan çıkarmıştır. 

Ayrıca Kırgızistan’da hayat pahalılığının oluşmasıyla birlikte iş im-
kânlarının olmayışı, üniversite çağındaki gençleri Rusya’ya çalışmaya 
gitmeye zorlamakta ve bu durumda üniversite okuyan gençlerin sayıları 
yıl geçtikçe azalmaktadır. 

Bunun yanı sıra Kırgızistan’daki kız kaçırma olaylarının yaygın oluşu 
ve kaçırılan kızların okumalarına izin verilmemesi de nüfus yoğunluğu 
içinde önemli bir paya sahip olan kızların yüksek öğretim görmelerini 
engellemektedir. 

Tüm bunlarla birlikte Kırgızistan’da yeni uygulamaya geçen merkezi 
sınav sistemine göre sınavda 100 puan altında puan alanların üniversi-
teye kayıt hakkı elde edememeleri orta öğretimde ve yüksek öğretimde 
talebin daralmasına neden olmuştur. 

Başka bir ifadeyle, merkezi sınav sistemi, kalitenin düşük olduğu Kır-
gızistan’da bu gençlerin önemli bir kısmının üniversite dışında kalmala-
rına sebebiyet vermiştir. 

Yukarıda genel olarak sayıları verilen öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgi 
tablo 4 ve 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 4: 2007-2013 Yılları Arasında  
Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde Eğitim Gören Öğrenci Sayıları 

2
0
0
7
 -

 2
0
0
8
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 19 20 12 24 25 5 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 23 30 7 33 25 4 0 0 0 0 0 0 
2. SINIF 23 19 3 29 28 4 0 0 0 0 0 0 
1.SINIF 34 24 2 42 30 7 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 99 93 24 128 108 20 0 0 0 0 0 0 
Top. Öğr. Sayısı 216 256 0 0 

2
0
0
8
 -

 2
0
0
9
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 23 20 7 33 19 4 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 6 12 2 20 14 3 0 0 0 0 0 0 
2. SINIF 14 20 2 37 23 5 0 0 0 0 0 0 
1.SINIF 20 25 5 22 25 8 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 63 77 16 112 81 20 0 0 0 0 0 0 
Top. Öğr. Sayısı 156 213 0 0 

2
0
0
9
 -

 2
0
1
0
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 6 9 2 18 15 3 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 12 18 2 33 19 5 0 0 0 0 0 0 
2. SINIF 17 20 4 18 21 6 0 0 0 0 0 0 
1. SINIF 7 35 0 13 21 4 0 11 2 0 0 0 
TOPLAM 42 82 8 82 76 18 0 11 2 0 0 0 
Top. Öğr. Sayısı 132 176 13 0 

2
0
1
0
 -

 2
0
1
1
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 10 13 2 27 15 5 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 13 18 3 16 17 5 0 0 0 0 0 0 
2. SINIF 3 28 0 11 19 3 0 9 2 0 0 0 
1.SINIF 0 39 2 0 25 4 0 33 0 0 28 0 
TOPLAM 26 98 7 54 76 17 0 42 2 0 28 0 
Top. Öğr. Sayısı 131 147 44 28 

2
0
1
1
 -

 2
0
1
2
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 9 13 3 14 13 4 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 3 20 0 7 14 3 0 7 0 0 0 0 
2. SINIF 0 26 2 0 19 4 0 28 0 0 23 0 
1.SINIF 4 29 0 4 25 0 0 14 0 0 14 0 
TOPLAM 16 88 5 25 71 11 0 49 0 0 37 0 
Top. Öğr. Sayısı 109 107 49 37 

2
0
1
2
 -

 2
0
1
3
 

 
İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme UAİ Turizm İktisat 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 3 16 0 9 11 3 0 7 0 0 0 0 
3. SINIF 0 26 2 0 19 4 0 21 0 0 18 0 
2. SINIF 4 29 0 2 25 0 0 14 0 0 6 0 
1.SINIF 1 29 2 3 28 0 0 15 0 0 9 0 
TOPLAM 8 100 4 14 83 7 0 57 0 0 33 0 
Top. Öğr. Sayısı 112 104 57 33 

Kaynak: Türk Dünyası Fakülteleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından 
Hazırlanmıştır. 
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Tablo 5: 2007 - 2013 Yılları Arasında  
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Eğitim Gören Öğrenci Sayıları 

2
0
0
7
 -

 2
0
0
8
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 0 0 0 0 0 0 
3. SINIF 1 15 0 0 0 0 
2. SINIF 2 14 0 0 0 0 
1.SINIF 42 17 3 9 2 0 
TOPLAM 45 46 3 9 2 0 
Top. Öğr. Sayısı 94 11 

2
0
0
8
 -

 2
0
0
9
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 1 11 0 0 0 0 
3. SINIF 2 11 0 0 0 0 
2. SINIF 36 15 2 7 1 0 
1.SINIF 25 13 2 10 6 0 
TOPLAM 64 50 4 17 7 0 
Top. Öğr. Sayısı 118 24 

2
0
0
9
 -

 2
0
1
0
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 2 11 0 0 0 0 
3. SINIF 30 13 2 6 1 0 
2. SINIF 20 11 2 8 5 0 
1. SINIF 18 16 0 7 6 0 
TOPLAM 70 51 4 21 12 0 
Top. Öğr. Sayısı 125 33 

2
0
1
0
 -

 2
0
1
1
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 28 10 2 6 1 0 
3. SINIF 18 9 2 6 4 0 
2. SINIF 15 13 0 6 3 0 
1.SINIF 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 61 32 4 18 8 0 
Top. Öğr. Sayısı 97 26 

2
0
1
1
 -

 2
0
1
2
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 14 7 1 3 3 0 
3. SINIF 13 10 0 4 2 0 
2. SINIF 0 0 0 0 0 0 
1.SINIF 10 12 0 0 0 0 
TOPLAM 37 29 1 7 5 0 
Top. Öğr. Sayısı 67 12 

2
0
1
2
 -

 2
0
1
3
 

 
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Türk Dili Edebiyatı Tarih 
UYRUKLAR TC KG DĞ TC KG DĞ 
4. SINIF 13 9 0 4 2 0 
3. SINIF 2 0 0 0 0 0 
2. SINIF 7 8 0 0 0 0 
1.SINIF 3 9 0 0 0 0 
TOPLAM 25 26 0 4 2 0 
Top. Öğr. Sayısı 51 6 

Kaynak: Türk Dünyası Fakülteleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından 
Hazırlanmıştır. 
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3.3.1.2. Türk Dünyası Fakültelerinde Öğretim Elemanı Durumu 

Türk Dünyası Fakültelerinde eğitim Türkiye Türkçesi’yle verildiğinden 
dolayı öğretim elemanlarının önemli bir kısmı Türkiye’den temin edil-
mektedir. Türkiye’den gönderilen öğretim elemanlarının tüm masrafları 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca karşılanmaktadır. 

Türk Dünyası Fakülteleri’nde eğitim dili Türkiye Türkçesi olduğu için 
Türkiye’den gelen öğrenciler dışındaki diğer öğrenciler Türkiye Türkçesi 
hazırlık sınıfı okumaktadırlar. Hazırlık sınıfı eğitiminde ise kısmen aka-
demisyen kısmen de ortaöğretim öğretmenleri yer almaktadırlar. 

Türk Dünyası Fakültelerinin eğitim kadrolarında yerli öğretim ele-
manları yanı sıra Türk Dünyası’nın diğer ülkelerinden gelen öğretim ele-
manları da yer almaktadırlar. Yerli öğretim elemanlarının bir kısmı bu 
fakültelerden mezunu olup, Türkiye’de yüksek lisans ve doktora yapan 
ve bu nedenle Türkiye Türkçesi’ni çok iyi bilen kişilerden oluşmaktadır. 
Diğer kısmı ise zorunlu yerel dersler ile İngilizce, Rusça ve Kırgız Dili 
okutan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim elemanları sayısı 
tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: 
Türk Dünyası Fakültelerinde Görev Alan Eğitim Elemanları Sayısı 

BÖLÜMLER 
ÖĞRETİM ELEMANI 

T.C. DİĞER TOPLAM 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi 9 12 21 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5 5 10 
Tarih Bölümü 2 1 3 
TOPLAM  16 18 34 
Türkçe Hazırlık Sınıfları 7 6 13 
GENEL TOPLAM 23 24 47 

Kaynak: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na adı geçen kurumlardan gelen 
istatistikî veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

3.3.1.3. Türk Dünyası Fakültelerinde  
             Mezun Olan Öğrenci Sayısı ve İş İmkânları 

Türk Dünyası Fakülteleri Kırgızistan şartlarına göre oldukça yüksek 
kalitede eğitim vermesi, eğitim dilinin Türkiye Türkçesi olması ve eğiti-
min önemli bir kısmı Türkiye’den gelen öğretim elemanlarınca yapılması 
bu fakültelerden mezun olan öğrencilerin başta Türk firmalarında olmak 
üzere uluslararası firma ve kurumlarda çalışma imkânı bulmalarına ne-
den olmuştur. Türk Dünyası Fakülteleri’nde okuyan öğrenciler Türkiye 
Türkçesi yanında İngilizce, Rusça ve diğer Türk Dili Lehçeleri de öğren-
me olanağına sahiptirler. Bu da öğrencilerin ufkunu genişleterek mezun 
oldukları alanlar dışında da ek iş imkânları sağlamaktadır. Ayrıca fakül-
telerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerin eğitim aldıkları bir kültür oca-
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ğı olması ve bu öğrenciler arasında oluşan dostluk nedeniyle de mezun 
olan öğrencilerin kendi ülkelerindeki farklı imkânları kullanarak birlikte 
iş kurmalarına da vesile olmaktadır. Dolayısıyla bu fakültelerde mezun 
olan öğrenciler başta kendi ülkeleri olmak üzere Rusya Federasyonu ve 
Türkiye’de rahatlıkla iş imkânı bulabilmektedirler. 

Türk Dünyası Fakülteleri’nden mezun olan öğrenci sayısı aşağıdaki 
tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: İşletme Bölümü Yıllara Göre Mezun Sayıları (2003 - 2013) 

Yıllar Türkiye 
Kırgı-
zistan 

Kaza-
kistan 

Azer-
baycan 

Diğer 
Bölümlere Göre 

Toplam 
Genel 

Toplam 

2003 
2004 

İŞL 0 4 8 0 0 12 
43 

UAİ 6 8 14 1 2 31 
2004 
2005 

İŞL 3 15 14 0 0 32 
64 

UAİ 7 12 9 3 1 32 
2005 
2006 

İŞL 9 14 3 1 1 28 
58 

UAİ 5 23 0 1 1 30 
2006 
2007 

İŞL 11 2 7 0 1 21 
45 

UAİ 12 7 4 1 0 24 
2007 
2008 

İŞL 8 5 2 0 0 15 
34 

UAİ 11 6 0 0 2 19 

2008 
2009 

İŞL 24 16 3 2 2 47 
116 UAİ 27 23 2 0 5 57 

TDE 1 11 0 0 0 12 

2009 
2010 

İŞL 6 9 2 0 1 18 
70 UAİ 18 15 2 2 2 39 

TDE 2 11 0 0 0 13 

2010 
2011 

İŞL 10 13 1 1 2 27 

120 
UAİ 27 15 0 0 4 46 
TDE 28 10 0 0 2 40 
TAR 6 1 0 0 0 7 

2011 
2012 

İŞL 9 13 0 0 3 25 

84 
UAİ 14 13 0 0 4 31 
TDE 14 7 0 0 1 22 
TAR 3 3 0 0 0 6 

2012 
2013 

İŞL 3 16 0 0 0 19 

70 
UAİ 9 11 2 1 0 23 
TDE 13 9 0 0 0 22 
TAR 4 2 0 0 0 6 

Kaynak: Türk Dünyası Fakülteleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından 
Hazırlanmıştır. 

3.3.2. Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi 

Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi, 25.11.2002 tarih ve 2002 
-2003/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Dünyası İşletme Fakültesi 
bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Özellikle Türkiye ve 
Kırgızistan kültürlerinin kaynaşmasında önemli ölçüde rol oynayan Türk 
Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi bu bağlamda yıl içerisinde yap-
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mış olduğu sosyal ve kültürel etkinliklerle de iki ülke arasında sağlam 
temellere oturan bir kültür köprüsü vazifesi görmektedir. 

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi Yönetmeliği’ne göre 
merkezin görevleri şunlardır: 

- Türk Dünyası’nın tarihi gelişimini ve günümüzdeki kültürel, sosyal 
ve ekonomik durumunu incelemek, Türk Dünyası’nın çeşitli problemleri 
ve kültürel yapıları ile ilgili araştırmalar yapmak, bu konuda her türlü 
yayın yapmak ve yaptırmak, 

- Türk Dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak ve bu 
çalışmaları desteklemek, bu konu ile ilgili arşive ve kütüphaneler kur-
mak, milletlerarası toplantılar yaparak Türk Dünyası ile ilgili problemleri 
tartışmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, 

- Bu konuda yapılacak uluslararası toplantılara katılmak, 
- Türk devletleri arasında sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliği-

nin kurulmasına yardımcı olmak, 
- Türk toplulukları uzmanlık alanlarıyla ilgili üniteler kurmak ve bu 

konularda araştırma grupları oluşturmak, 
- Çeşitli bilim dallarında Türk devletlerinin ihtiyaç duyduğu elemanla-

rı sağlaması için katkıda bulunmak, 
- Türk Dünyası’yla ilgili araştırma yapan diğer kuruluşlarla merkezin 

amacı doğrultusunda işbirliği yapmak, 
- Türk Dünyası kültürünü yayıp ve yaşatmak, 
- Dil kursları ve meslek edindirmeye yönelik çeşitli kursları açmaktır. 
Bu çerçevede faaliyet gösteren Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür 

Merkezi başta Türkiye Türkçesi kursları olmak üzere çok sayıda etkinlik 
gerçekleştirmiştir. Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi bünye-
sinde her biri alanında uzman öğretim elemanlarınca desteklenip denet-
lenen folklor, müzik, spor, gezi, tiyatro, düşünce, edebiyat, sinema gibi 
kulüpleri yıl içerisinde faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürmektedir. 
Kurulan sosyal kulüpler öğrencilerin boş zamanlarını verimli şekilde de-
ğerlendirmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Katılımcıları ara-
sında başta Türkiyeli ve Kırgızistanlı öğrencilerin bulunduğu sosyal ku-
lüpler ayrıca diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler tarafından 
da tercih edilmektedir. 

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi, faaliyetleri arasında 
oldukça önemli bir yer tutan ve iki kardeş halkın bütünleşmesine büyük 
etki eden ücretsiz Türkiye Türkçesi kurslarını periyodik olarak düzenle-
mektedir. Türkiye Türkçesi Kursları hem çevre üniversitelerin öğrencileri 
ve hem de Celal-Abat halkı tarafından büyük ilgi görmektedir. 

Yalnızca Türk Dünyası Fakülteleri öğrencilerine yönelik olmayan faa-
liyetler özellikle Celal-Abat’ta faaliyet gösteren resmi kurumlar, liseler ve 
sosyal yaşamı destekleme dernekleri tarafından da ilgiyle takip edilmek-
tedir. 
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Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi başta Sakarya Üniver-
sitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerle birlikte tertiplediği Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongre serilerinin on birincisi bu yıl Celal-Abad’a yapıl-
mıştır. Bu kongreler her yıl belli temalarla Türk Dünyası’nın değişik böl-
gelerinde periyodik olarak yapılmaktadır. Bu kongrelerde tartışılan ilmi 
meselelerin yanında dostluğun pekişmesi açısından da önemli bir fonk-
siyon üstlenmiş durumdadır. 

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi tarafından her yıl dö-
nem içinde düzenlenen faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: 

- Fakültelerimiz öğrencilerine yönelik spor müsabakaları, 
- Edebiyat, şiir, şarkı dallarında ilişkin kurs - seminerler düzenlemek 

ve bu alanlarda yarışmaları, 
- Celal-Abat halkına yönelik Türkiye Türkçesi kursları, 
- Türk Dünyası coğrafyasının her bölgesinin folklor ekiplerini yetişmek, 
- Yıl içerisinde farklı periyotlarla Türkiye’den gelen öğrenci ve perso-

nele yönelik Kırgız Türkçesi - Rusça kursları düzenlemek, 
- Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından dersler haricinde bilgisa-

yar, İngilizce, KPSS, YDS kursları düzenlemek, 
- Kültür merkezi bünyesindeki Türk Dünyası korosu ve halk oyunları 

ekipleri hem Türkiye’yi hem de diğer Türk Cumhuriyetleri’ni her türlü et-
kinlikte temsil etmek, 

- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından her yıl düzenlenen 
Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne katılım sağlanması amacıyla vakıf ve der-
neklerle ilişkiler kurmak. 

- İki kardeş ülkenin milli ve dini bayramlarda kutlama programı ha-
zırlamak. 

Sonuç olarak Kırgız ve Türk halklarının kaynaşmasında büyük öne-
me sahip olan Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi yukarıda 
belirtilen faaliyetlerinin haricinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 
Kırgızistan’daki sosyal ve kültürel etkinliklerinin en önemli temsilcisidir. 

4. Sonuç 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurulduğu tarihten bu yana Türk 
Dünyası’nın farklı bölgelerinde yaşayan yüzlerce öğrenciye İşletme, Ulus-
lararası İlişkiler ve Türkoloji bilim dallarında lisans düzeyinde eğitim 
vermekle birlikte, açtığı Türkiye Türkçesi kurslarıyla binlerce insana 
Türkiye Türkçesi’ni öğreten Türk Dünyası İşletme Fakültesi “Dilde, Fikir-
de, İşte Birlik” idealinin yüklediği sorumlulukları Türk Milleti’nden aldığı 
güç ve güvenle bundan sonra da gerek eğitim-öğretim faaliyetleriyle, ge-
rekse sempozyum, konferans, seminer vb. bilimsel etkinliklerini sürdü-
rerek; Türkistan’ı inşa edecek nesli geleceğe hazırlamaya devam etmek 
azmi ve gayretini sürdürecektir. 
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Yukarıda belirtildiği üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Gaspıra-
lı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sözünü kendisine ilke edinerek 
Türk Dünyası’nın dört bir yerinde açtığı eğitim kurumlarıyla ve bu ku-
rumlarda çalışmak üzere Hoca Ahmet Yesevi’nin Alperenleri misali gön-
derdiği gönül insanlarıyla Türk Dünyası’nın şekillendirmesine katkıda 
bulunmakta ve Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki tarihi ve kültürel 
bağı yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. Bu kutsal hizmetleri yapar-
ken de halktan istiğna ilkesine uyarak hiç kimseye avuç açmamakta ve 
kendi çabalarıyla yarattığı gelir ile bu kurumlara hayat suyu vermeye ça-
lışmaktadır. Ancak bu büyük coğrafyada sunulan bu büyük hizmetin 
Vakfın kıt kaynakları ile sürdürülmesi giderek zorlaşmakta ve yer yer 
bazı kurumların kapatılması zorunlu hale gelmektedir. 

Bu kurumlar Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından açılmış ol-
makla birlikte Vakfın tapulu malı değildir. Türkiye’nin Türk Dünyası’na 
açılan kapısı ve gönül köprüsü olan bu kurumlar başta Türkiye olmak 
üzere tüm Türk Dünyası’nın kurumları ve bu kurumlarda eğitim gören-
ler ise Türk Dünyası evlatlarıdır. 

Bu kurumların yaşamaları için başta devlet erkânı olmak üzere ken-
disini Türk Dünyası ile gönül bağı bulunduğu iddia eden herkesin elin-
den geleni yapması gerekmektedir. Aksi halde tarih affetmeyecektir.  
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’nda açtığı eğitim ku-
rumlarından bugüne kadar 4.500’den fazla öğrencinin mezun olduğu ve 
bu öğrenciler kendi ülkelerinde önemli görevler de bulundukları da göz 
önüne alındığından, bu eğitim kurumlarının faaliyetlerinin kesintisiz 
sürdürmelerinin ne kadar elzem olduğu gerçeği bir daha kendisini gös-
termektedir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın başta Kırgızistan olmak üzere 
Türk coğrafyasında açılan eğitim kurumlarının faaliyetlerinin kesintisiz 
ve sağlıklı olarak devam edebilmesi için bu kurumları himayesine ala-
cak, maddi ve manevi katkıda bulunacak bir üniversitenin kurulmasına 
bağlıdır. Bu üniversitenin merkezi Türkiye’de olmalıdır. Ancak Türk 
Dünyası’nın tüm önemli merkezlerinde şubeleri bulunmalıdır. Bu şube-
ler fakülte, bölüm ya da merkez olabilir. Bu şubelerde eğitim gören öğ-
renciler ile eğitim veren öğretim elemanları rotasyona tabi tutularak belli 
bir program dâhilinde yer değiştirmeleri gerekir. Bu şekilde oluşturula-
cak kültür ve eğitim turizmi dilde birlik, fikirde birlik ötesinde işte birli-
ğin de gerçekleşmesine yol açacak ve kültürel entegrasyona giden yolun 
açılmasına ön ayak olacaktır. Bu nedenle öncelikli konusu Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’ndaki eğitim tecrübesini Türkiye’ye 
aktarmak üzere bir üniversitenin acilen tesis edilmedir. Bu konuda dev-
letin de gerekli katkıyı vermesi gerektiği açıktır. Çünkü bu amaç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’na ilişkin politikalarıyla da örtüşmekte-

349



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 20

dir. Bilindiği üzere günümüz konjonktüründe ülkelerarası ilişkilerde ar-
tık sivil toplum örgütleri öncü rol oynamaktadır. Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı’nın Türk Cumhuriyetlerindeki tanırlılığı ve etkinliği ortada-
dır. Bu etkinliği Türkiye’nin lehine kullanılması için bu eğitim projesi ön-
yargısız desteklenmelidir.  

Kaynaklar 

Devlet, Nâdir, İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara 1998. 
Hayit, Baymirza, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987. 
Karakaş, Şuayib, “Türk Dünyasında Dil ve Gönül Birliği”, Türk Yurdu, 

Sayı: 60, 1998. 
Koca, Ruhigül, Turan Yazgan’ın Hayatı, Fikirleri, Eserleri ve Türk Dün-

yası Araştırmaları Vakfı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı 
Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, İstanbul 2007. 

Sadoğlu, Hüseyin, “Rus Dil Politikaları ve Bugünkü Türk Lehçeleri”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 141, s. 169-181, Aralık 2002. 

Saray, Mehmet, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail 
Bey, Ankara 1987. 

Şahin, Erdal, “Sovyetler Birliği Sonrasında Tataristan’da Türkiye Türk-
çesi Öğretimi”, Basılmamış Bildiri, Kazan Şehrinin 1000. Kuruluş Yılı Top-
lantısı, Tataristan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde Yetkili Tem-
silciliği, İstanbul, 28 Mayıs 2005. 

Yazgan, Turan, “Türkiye’nin Türk Dünyası’ndaki Eğitim-Öğretim Faa-
liyetleri”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı: 31, 2005. 

Yüce, Mehmet, “Eğitim ve Birlikte Yaşamanın Toplumsal Barış Üzeri-
ne Etkileri: Celalabat Örneklemi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRK DİLİ VE LATİN ALFABESİ 

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN 

Öz 

Türkler, tarihin değişik dönemlerinde birbirinden farklı alfabeleri yan 

yana kullanmışlardır. Bunların bir bölümü dar alanlarda ve kısmen kulla-

nılmış, bir bölümü ise yaygınlaşmıştır. Yirminci yüzyılın başlarından iti-

baren yaygın kullanılan alfabelerden biri de Lâtin alfabesidir. Özellikle 

günümüzde bağımsız Türk cumhuriyetlerinden Türkiye, KKTC, Azerbay-

can, Türkmenistan ve Özbekistan Lâtin alfabesi kullanmaktadır. 

Özerk bölgelerden Gagavuz Yeri de Lâtin alfabesini kabul etmiştir. Ba-

ğımsız Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan ve Kazakistan’da, özerk cum-

huriyetlerden Tataristan’da Lâtin alfabesine geçiş konusu tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe, Lâtin Alfabesi, Bakü Türkoloji Kongresi, 

Yazı. 

Abstract 

Turkic Language and Latin Alphabet 
Turks have used various alphabets at the same time throughout the 

history. Some of those were and have been used only partially and in 

confined areas, while some gained widespread usage. Latin alphabet is 

one of the most commonly used alphabets since the beginning of the 20th 

century. In particular; Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus, Azer-

baijan, Turkmenistan and Uzbekistan are the ones that have adopted the 

Latin alphabet among Independent Turk Republics. 

Gagauzia, one of the autonomous Turkic units, as well, has adopted 

Latin alphabet. Transition to Latin alphabet has also been debated in in-

dependent states of Kyrgyzstan and Kazakhstan and autonomous Ta-

tarstan Republic. 

Key words: Turkish, Latin Alphabet, Baku Congress Of Turkology, 

Lettering. 
                                                           
 Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, nozkan@erciyes.edu.tr 
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Giriş 

Lâtin alfabesi, Avrupa kaynaklı bir alfabe olduğu için Türkçe ilk ola-
rak bu alfabeyle Avrupa coğrafyasında tanışmıştır. 

Avrupa’da Latin alfabesiyle yazılmış ilk Türkçe eser Codex Cumani-
cus’tur. Avrupa kültüründe Türklerin tanınmaya başlamasıyla birlikte 
Türkleri konu alan eserler yanında Türk edebiyatından örneklerin bu-
lunduğu, Türkçenin söz varlığı ve grameri hakkında bilgilerin verildiği ve 
Türkçe kelimelerin Lâtin harfleriyle yazıldığı eserlere rastlanmaktadır. 
Bunlar arasında Avrupa’daki ilk Türkçe gramer olan Gramatica Turches-
ca (1611), ilk bilimsel gramer olan İnstitutionum lingue Turcicae libri 
Quatvor (1612), Türkçe-Latince konuşma kılavuzu olan Collquia familia-
ria Turcico-Latino (1672), Meninski Lügati olarak tanınan Gramatica Tur-
cica (1680), Nemeth’in Turkische Garamatik (1916) adlı eseri ve Jean 
Deny’nin Grammaire de la langue Turque-dialect Osmanli (1921) adlı ese-
ri bulunmaktadır.1 

Lâtin Alfabesinin Kabulüne Yönelik İlk Teşebbüsler 

Türkçenin Lâtin alfabesiyle yazılması konusundaki ilk girişim Azer-
baycan Türkleri’nden gelmiştir. Arap alfabesinin ıslahı konusundaki dü-
şünceleri ile tanınan Mirza Fethali Ahundzade, bir süre sonra Arap alfa-
besinin tümüyle terk edilerek Lâtin alfabesine geçilmesi fikrini savun-
muş, hatta Lâtin esaslı bir Türk alfabesi hazırlayarak, projesini Osmanlı 
sadrazamı Âli Paşa’ya göndermiştir. 

Ahundzade’nin bu projesi yönetim katında çok itibar görmemiştir. 
Ancak Binbaşı Ömer Bey, Menemenlizade Tahir gibi Osmanlı aydınları 
ile Azerbaycan’dan Mehmet Ağa Şahtantinski, Kafkasya’dan Feridun Bek 
Kaçarlı, İran’dan Mirza Rıza Han Lâtin alfabesinin kabulünü savunan-
lardandır.2 

II. Abdülhamit’in de bir ara Lâtin alfabesini savunduğuna dair bazı 
iddialar bulunmaktadır.3 Ancak Osmanlı Devleti’nde Lâtin alfabesi taraf-
tarlığının artması, Tanzimat döneminden beri konuşula gelen Arap alfa-
besinin ıslahı projelerinin, hurûf-ı munfasılanın kısa süreli uygulamasıy-
la birlikte suya düşmesinden sonra başlamıştır. 

1910’da Hüseyin Cahit’in Tanin gazetesindeki bir yazısıyla seslendir-
diği Lâtin alfabesine geçme düşüncesini, Celal Nuri İleri 1912’den itiba-
ren kaleme aldığı yazılarıyla desteklemiş, ancak başta Atatürk olmak 
üzere bu düşünceleri zamansız bulduğu için Lâtin alfabesine geçme dü-
şüncesi fazla taraftar bulamamıştır. Hatta Kâzım Karabekir gibi bir kı-
                                                           
1 İskender Pala, “Türk Dilinin Lâtin Harfleri İle İmlâ ve Kullanımı”, Uluslararası Türk Dili 
Kongresi 1992 (26 Eylül - 1 Ekim 1992), TDK Yayınları, s. 253-262, Ankara 1996. 
2 Bilâl N. Şimşir, Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, TDK Yayınları, s. 2, Ankara 1991. 
3 Enver Ziya Karal, “Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu”, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Ola-
rak Türkçe, TTK Yayınları, s. 65, Ankara 1994. 
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sım devlet adamları Lâtin alfabesine geçme fikrine şiddetle muhalefet et-
miştir.4 Cumhuriyet’in kurulmasının ardından alfabe tartışmaları alev-
lenmiş, bu dönemde Arap alfabesini sürdürmek isteyenler ve Lâtin alfa-
besine geçme fikrini savunanlar yanında Göktürk veya Uygur alfabeleri-
ne dönmeyi teklif edenler, hatta Anadolu’da Türkçenin Ermeni alfabesiy-
le yazılmış olmasından hareketle Ermeni alfabesini almayı veya yepyeni 
bir alfabe geliştirmeyi savunanlar olmuştur.5 

Rusya topraklarında ise 1917 yılında Novgorodov’da ilk olarak Yakut 
Türkçesi için bir Lâtin alfabesi geliştirilmiş, bu alfabe Sovyet ihtilâlini ta-
kip eden iki yılda uygulamaya konulmuş ve 1922 yılında resmen kabul 
edilmiştir.6 

Türkiye gibi, Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti’nde de (1918-
1920) alfabe konusu gündeme gelmiş ve bu konuda öncülüğü Azerbay-
can gazetesi üstlenmiştir. 1920 yılında S.M. Ganizade, H. Şahtahtlı, V. 
Tomaşevski ve Hüseyin Cavid’den oluşan bir alfabe heyeti kurulmuş ve 
Rusya’nın Azerbaycan’a girmesinden sonra da bu heyet çalışmalarını 
sürdürmüştür. Bu çalışmaların sonunda 5 Ocak 1921’de Azerbaycan 
Maarif Komiserliği (Eğitim Bakanlığı) Lâtin alfabesine geçiş kararı almış-
tır.7 Bu kararın ardından Mayıs 1922’de Bakü’de Yeni Türk Elifba Komi-
tesi kurulmuştur. Komitenin ilke ve düşüncelerini dile getiren Yeni Yol 
adıyla bir gazetesi de bulunmaktaydı ve gazete Lâtin alfabesiyle çıkıyor-
du. 

Komitenin hazırladığı alfabenin a, b, c, ç, d, e, f, g, h, ı, i, k, l, m, n, o, 
p, r, s, t, u, v, z harfleri yani toplam 22 harf bugün Türkiye’de kullanılan 
alfabe ile aynıdır. Bu alfabede bulunup da bugünkü Türkiye Türkçesi al-
fabesine uymayan harflerden ö harfi Danimarka alfabesinden alınan ø 
işareti ile karşılanıyordu, j harfi y sesi için seçilmişti, y harfi ise Kiril al-
fabesindeki gibi u sesi veriyordu. Damak n’si için ŋ, açık e için ə, ön da-
mak k sesi için q, ön damak g sesi için ƣ harfi seçilmişti. Alfabede top-
lam 33 harf bulunmaktaydı.8 

Azerbaycan’da Lâtin alfabesiyle yayımlanan ilk kitaplar 1922’de çık-
mış, 1923 yılında okullarda Lâtin alfabesiyle eğitim öğretime geçme ka-
rarı alınmış, ancak hazırlıklar yetersiz olduğu için Arap alfabesiyle eğitim 
devam etmiş, fakat okullarda Lâtin alfabesinin de öğretilmesine karar 
verilmiştir. 1925-1926 öğretim yılında Azerbaycan’daki tüm okullarda 
Lâtin harfleriyle öğretime geçilmiş ve bir yıl sonra da Lâtin alfabesiyle öğ-
                                                           
4 Bilâl N. Şimşir, Türk Yazı Devrimi, TTK Yayınları, s. 47-61, Ankara 2008. 
5 Rekin Ertem, Elifbe’den Alfabe’ye, s. 249-275, İstanbul 1991. 
6 Ahmet Tacemen, Rus Egemenliğindeki Türklerin Alfabelerinin Değiştirilmesi 1769-1940, Er-
ciyes Üniversitesi Yayınları, s. 13-15, Kayseri 1994. 
7 Kamil Veli Nerimanoğlu-Mustafa Öner, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanakları, TDK 
Yayınları, s. 14-17, Ankara 2008. 
8 Bilâl N. Şimşir, Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, s. 3-4, 32. 
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retim zorunlu hale getirilmiştir. Azerbaycan’daki gelişmeler Gürcistan ve 
Ermenistan’daki Türkler arasında da ilgiyle karşılanmıştır.9 

Bakü Türkoloji Kongresi 

Moskova’nın desteğiyle 1926’da Bakü’de toplanan I. Türkoloji Kurulta-
yı’nda, Azerbaycan Lâtin alfabesine geçiş kararının alınmasına öncülük 
etmiştir. 

Türkiye’den Fuat Köprülü ve Hüseyinzade Ali Bey’in de katıldığı bu 
toplantıda alfabe, imla, terim, öğretim metotları, akraba ve komşu dillerin 
karşılıklı etkileşimi, Türk lehçelerinin tarihi, yazı dili sorunları ve ortak ya-
zı dili konuları üzerinde bildiriler sunulmuş ve tartışmalar yapılmıştır. 

Kurultayda iki önemli konu tartışılmıştır. Birisi Lâtin alfabesinin alın-
ması, öteki de ortak Türk edebi dilinin benimsenmesi konusudur. Ortak 
edebi dil konusunda çoğunluk Türkiye Türkçesinin edebi dil olması ko-
nusunda birleşmiştir. Özbek Halit Sait, Türklerin birbirileriyle anlaşma-
ları için ortak bir edebi dilin gereği üzerinde durmuş, Açaryan bu görüş-
lere katılmış, alfabe konusunda iki farklı görüşü savunan Korkmazov ve 
Galimcan Şeref de ortak edebi dil konusunda birleşmişlerdir. Samoyleviç 
ise ortak alfabe ve ortak edebi dil lehinde konuşmuş ve günlük konuşma 
dili olarak Türk dili kollarının birbirine yaklaştığını ifade etmiştir. Ayrıca 
Fevzi Kırımlı, Şevki Bektöre gibi Kırım Türkleri temsilcileri ile Habip Ce-
biyef, Umadof, Gazi Alim Yunus, Bekir Sıtkı Çobanzade, Fuat Köprülü 
gibi temsilciler de ortak Türkçe lehinde konuşmuşlardır. 

Kurultay’da yapılan konuşmaların sonunda Korkmazov’un, Kuzey 
Kafkasya, Azerbaycan ve Yakutistan’da denenen Latin alfabesinin hem 
eski hem de ıslah edilmiş Arap alfabesine üstün olduğu tezi ile Galimcan 
Şeref’in Tataristan’da başlatılan Arap alfabesini ıslah denemesine bir 
şans verilmesi gerektiği tezi tartışılmıştır. Tartışmanın sonunda Korkma-
zov’un Lâtin alfabesine geçme teklifi ile Galimcan Şeref’in bu iki farklı gö-
rüşü değerlendirmek üzere iki farklı komisyonun kurulması ve nihai ka-
rarın II. Türkoloji Kurultayı’nda verilmesi teklifi oylanmıştır. Oylama so-
nucunda Galimcan Şeref’in teklifi 7 oy, Korkmazov’un teklifi 101 oy al-
mış, 9 kişi ise tarafsız kalmayı tercih etmiştir. 

Latin alfabesini Kazak Turyakof, Karaçaylı Ömer Aliyef, Bergayef, Hi-
veli Rahimi, Rus akademiklerinden Prof. Yakovlef desteklerken, Arap al-
fabesi taraftarlarının büyük bölümü Kazan Türklerindedir. Galimcan Şe-
ref’le birlikte Galimcan İbrahimof, Alparof ve Zirkof Arap alfabesinden 
yana tavır almıştır.10 

Bu karar Sovyet ve Türkiye Türkleri arasındaki alfabe birliğine son 
vererek yeni bir dönemi başlatmıştır. Karara imza atan 127 temsilciden 
                                                           
9 Bilâl N. Şimşir, Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, s. 12-15. 
10 Kamil Veli Nerimanoğlu-Mustafa Öner, a.g.e., s. 349-375. 
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82’si Türk’tür. En çok katılımcı 18 üye ile Azerbaycan ve 13 üye ile Ka-
zan’dan gelmiştir. Türkiye’den ise 3 temsilci katılmıştır.11 

Bu kurultayın mimarı Bekir Sıtkı Çobanzade, Til ve İmla Metodikası 
Meseleleri adlı eserinde harfler ve alfabe konusu üzerinde durmuştur. 
Çobanzade, Arap alfabesinin ünsüzlere Türkçenin ünlülere dayandığını, 
Arap alfabesinde harflerin başta, ortada ve sonda farklı yazılmasının, 
harflerin birbirinden noktalarla ayrılmasının kitap ve gazete basımında 
problem çıkardığını, öğrenilmesinin zaman aldığını söyleyerek Arap harf-
lerinin değişmesi gerektiğini savunmuştur. Bu güçlüklerin ortadan kalk-
ması için kabul edilecek Lâtin alfabesiyle ilgili olarak da şu görüşleri öne 
sürmüştür: dildeki her ses için bir harf kullanılmalı, o-ö, c-ç gibi benzer 
seslerin harfleri de benzer olmalı, harfleri ayırmak için nokta, kuyruk gi-
bi işaretlere yer verilmemelidir. Kabul edilecek alfabe uluslararası Lâtin 
alfabe sistemine dayanmalı ve bütün Türk toplulukları tek bir alfabe 
üzerinde uzlaşmalıdır. Başkurt, Dağıstan gibi ayrı şiveler için ilave harf-
ler kullanılabilir.12 

Lâtin Alfabesinin Yaygınlaşması 

Kongrenin ardından 6 Mart 1926’da delegeler bir araya gelerek Yeni 
Türk Elifbası Tüm Sovyetler Birliği Merkez Komitesi kurmuşlardır. Komi-
tenin başına Azerbaycan’daki Lâtin alfabesi uygulamasının öncülerinden 
Agamalioğlu getirilir. Komitede tüm Türk cumhuriyetlerinin ve özerk böl-
gelerinin temsilcilerinden oluşan 38 üye bulunmaktaydı. Bir yıl sonra 11 
Mayıs 1927’de komite ve tüzüğü Moskova’daki merkezi yönetimce de 
onaylanarak resmileşmiştir. Merkez komiteye verilen 600 bin ruble öde-
nekle tüm Türk bölgelerine Lâtin alfabesiyle yazı ve matbaa makineleri 
gönderilmiş; Tiflis’te Dan Ildızı, Kazan’da Yenelif, Kırım’da Koz-Aydık, 
Taşkent’te Almas gazete ve dergileri yeni alfabeyle çıkmıştır. Bakü’de Ko-
münist, Tiflis’te Yeni Kend ve Yeni Fikir, Kırım’da Yeni Dünya, Taşkent’te 
Kızıl Özbekistan, Buhara’da Azad Buhara, Fergana’da Yeni Fergana gibi 
gazete ve dergiler de sütunlarında Lâtin alfabesine yer vererek destekle-
rini göstermişlerdir. 

Yeni Türk Elifbası Merkez Komitesi 3-6 Haziran 1927’de Bakü’de bir 
toplantı yapmış ve komitenin ilk görevinin “birleştirilmiş bir Türk alfabe-
si” olduğunu ilan ederek bu hususta önde gelen bilim ve fikir adamların-
dan bir bilimsel kurul oluşturulması kararı almıştır. 

Çobanzade bu konu ile ilgili ayrıntılı bir rapor sunarak 8 farklı alfabe 
projesinin ortaya atıldığını, bu bölünmenin ortak bir edebi Türk dilinin 
                                                           
11 Hilmi Ziya Ülken, “Prof. Ali Turan’ın (Hüseyinzade) 1926’da Bakû’da Toplanan 1.nci Tür-
koloji Kongresinde Aldığı Notlardan”, X. Türk Dili Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 
1963, TDK Yayınları, s. 143-147, Ankara 1964. 
12 Kenan Acar, Kırımlı Bekir Sıtkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı), TDK Ya-
yınları, s. 357, Ankara 2001. 
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bulunmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu raporun ardından 
tüm komite üyeleri farklı alfabe projelerinin birleştirilerek tek tip alfabe-
ye, yani Birleştirilmiş Yeni Türk Elifbasına oy birliği ile karar vermiştir. 
Birleştirilmiş yeni Türk alfabesinin 23 harfi Türkiye’de kullanılan alfabe 
ile aynıydı. Farklı olanlar ğ, ı, ö ve y sesleri için seçilen harflerdir. 

17 Ocak 1928’de Taşkent’te toplanan alfabe kurultayında Orta Asya 
Türk cumhuriyetlerinde nasıl ve ne zaman yeni alfabeye geçileceği karar-
laştırılmıştır.13 

Atatürk’ün 9 Ağustos gecesi Gülhane Parkı’nda Lâtin alfabesine geç-
me düşüncesini açıklamasının ardından Türkiye, 1 Kasım 1928’de Lâtin 
alfabesine geçmiştir. Türkiye’deki alfabe devrimini Hatay, Kıbrıs, Yuna-
nistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya Türkleri de izlemiştir. Yeni 
harfler Osmanlı topraklarında yaşayan Türklerin ortak alfabesi olmuş-
tur. Türkiye’deki gelişmeleri yakından izleyen Bulgaristan Türk Öğret-
menler Birliği henüz harf inkılâbı kanunu çıkmadan 1928 yılı Temmuz 
ayında bir kongre toplayarak Türkiye’de yeni yazıya geçilir geçilmez Bul-
garistan Türk okullarında yeni Türk harfleriyle öğretime geçileceği kara-
rını açıklamıştır.14 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Arap harflerini bırakarak Latin alfabesine 
geçme kararı üzerinde hiç şüphesiz I. Türkoloji Kongresi’nde Sovyetler 
Birliği’ndeki Türklerin Latin alfabesine geçme kararının da etkisi bulun-
maktadır.15 

Sovyetler Birliği’ndeki Türk toplulukları ise 1931 yılına kadar Lâtin 
alfabesine geçiş sürecini tamamlamıştır. Böylece Adriyatik’ten Çin Sed-
di’ne kadar tüm Türkler aynı alfabede birleşmiştir. Sovyetler Birliği dahi-
linde kabul edilen Lâtin esaslı birleştirilmiş yeni Türk elifbası ile Türki-
ye’de kabul edilen yeni Türk alfabesi arasında çok küçük farklar bulun-
maktaydı. 

Doğu Türkistan ve Lâtin Alfabesi 

1949’daki Çin ihtilâlinin etkisiyle 1956’da Urumçi’de toplanan Til Yé-
zik İlmi Muhakeme Kongresi’nde Doğu Türkistan’da da Sovyetler Birli-
ği’ndeki Türkler gibi Kiril alfabesine geçilmesi kararı verilmiş, ancak 
1957’de Çin ve Rusya’nın arası açılınca Kiril alfabesini kullanma kararı 
hayata geçirilememiştir. Bunun üzerine 1959’da Urumçi’de ikinci kez ya-
pılan kongrede Lâtin alfabesine geçme kararı alınmış ve 1960 öğretim yı-
lından itibaren okullarda Lâtin alfabesinin öğretilmesine geçilmiştir. 
1964 yılında bu alfabe Çin makamlarınca da onaylanmış, ancak 1966-
                                                           
13 Bilâl N. Şimşir, Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, s. 20-26. 
14 Bilâl N. Şimşir, Türk Harf Devrimi Üzerine -İncelemeler-, Atatürk Araştırma Merkezi Yayın-
ları, s. 117-141, Ankara 2006. 
15 Bilgehan Atsız Gökdağ, “Alfabe ve Siyaset”, Atatürk’ün Harf Devrimi ve Türk Dünyasına 
Yansımaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, KTÜ Yayınları, s. 38, Trabzon 1999. 
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1973 yılları arasında Çin’de başlayan kültür devrimi sebebiyle Lâtin alfa-
besinin her alanda kullanılmasına müsaade edilmemiştir. Kısmen ve bel-
li alanlarda kullanılan bu alfabenin her yerde kullanılmasına 1974 yılın-
da izin çıkmış ve 1974-1983 yılları arasında Lâtin alfabesi bütün Doğu 
Türkistan Türkleri arasında her alanda kullanılabilmiştir.16 

Lâtin Alfabesinden Dönüş 

II. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan Stalin yönetimi 1939-1940 yılları 
arasında Türklerin tüm boy ve topluluklarına farklı birer yazı dili ve Kiril 
esaslı alfabe düzenleyerek bu birliğe son vermiştir.17 

1934 yılından itibaren Bulgaristan’da da yeni Türk alfabesi engellen-
meye başlamış, 1944 Sosyalist devriminden sonra Türk alfabesi tekrar 
serbest kalmış, ancak 1960 yılına gelindiğinde ise Sovyetler Birliği’nde 
olduğu gibi Türk azınlığa Kiril alfabesi dayatması yapılmıştır.18 

Lâtin alfabesine geçen Türk toplulukları bir biri ardına farklı Kiril al-
fabelerine geçirilmiş ve 1990 yılına kadar Sovyet sistemi içinde yer alan 
tüm Türk toplulukları Kiril alfabesi kullanmışlardır. 

Bağımsızlık Sonrası Lâtin Alfabesine Geçiş Çalışmaları 

1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği dağılmaya başlayınca Türk dünyasın-
da alfabe tartışmaları yeniden gündeme oturmuştur. 

Bu dönemde alfabe konusunun ele alındığı ilk toplantı, Marmara Üni-
versitesi’nin 18-20 Kasım 1991’de düzenlediği Çağdaş Türk Alfabeleri 
Sempozyumu’dur. Sempozyuma Türkiye, Azerbaycan, Tataristan, Özbe-
kistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kırım’dan bilim adam-
ları katılmış ve bütün Türkler için Lâtin alfabesine dayanan 34 harfli bir 
alfabe oluşturmuşlardır. Bu alfabe şöyledir: 

a b c ç d e ä f g ğ h x ı i j k q l m n ñ o ö p r s ş t u ü v w y z. 

Bu toplantıda hiçbir Türk topluluğunun alfabesindeki harf sayısının 
34’ü geçmeyeceği ve aynı olan sesler için ortak harfler kullanılacağı hu-
susu da karar altına alınmıştır.19 

Alınan bu kararlar kısa sürede ilk sonuçlarını vermeye başlamış ve 
ilk olarak Azerbaycan Parlamentosu, 25.12.1991’de bu 34 harfli ortak 
alfabeden seçtiği 32 harfi Azerbaycan alfabesi olarak kabul etmiştir. 

Türkmenistan bilim adamlarından Sapar Kürenov ve Cebbar Gökle-
nov, Türkmen Gazetesi’nin 24 Şubat 1992 tarihli nüshasında yayınla-
dıkları “Türkmen Dilinin Elipbiyi Hakkında” adlı makalede Ortak Türk Al-
                                                           
16 Sultan Mahmut Kaşgarlı, Modern Uygur Türkçesi Grameri, s. 42-45, İstanbul 1991. 
17 Bilâl N. Şimşir, Azerbaycan’da Türk Alfabesi Tarihçe, s. 27-28. 
18 Bilâl N. Şimşir, Türk Harf Devrimi Üzerine -İncelemeler-, s. 117-141. 
19 Nadir Devlet, Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, s. 
67, İstanbul 1992. 
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fabesi’nden seçtikleri 30 harfli bir alfabeyi Türkmenistan ilgililerinin dik-
katine sunmuştur. Bu alfabede, ortak alfabedeki ğ, x, q, v harfleri bulun-
mamakta, bu harflerin yerine başka harfler kullanılmaktadır. 

Bu teşebbüsün ardından Türkmenistan Meclisi’nin kararı ve Devlet 
Başkanı Sapar Murat Niyazov’un onayıyla 12 Nisan 1993’te Lâtin alfabe-
sine geçilmiş ve bu karar 13 Nisan 1993’te Türkmenistan gazetesinde 
yayımlanmıştır. Bu karara göre Lâtin esaslı Türkmen alfabesi Ocak 
1996’da yürürlüğe girecektir. Bu alfabede c, ı, j, ş, y sesleri için belirle-
nen harfler ortak Türk alfabesi ile tutarsızdır.20 

Kırgızistan dil bilimcisi Kadirali Konkabayev, Ortak Türk Alfabesi’nde-
ki ä, x, j, w harflerinin bulunmadığı 30 harfli bir alfabeyi Kırgız Türkçesi-
nin alfabesi olarak teklif etmiştir. Ancak alfabe uygulanma şansı bula-
mamıştır. 

Kazakistan dil bilimcisi Prof. Abdulali Kaydarov da, 34 harflik ortak 
alfabeyi bir tek ı yerine ï harfini koyarak Kazak Türkçesinin alfabesi ola-
rak hazırlamıştır. Kazakistan da Kırgızistan gibi Lâtin alfabesine geçiş 
konusunda henüz bir karar vermemiştir. 

Bu gelişmelerin ardından alfabe konusunda düzenlenen toplantı ve ça-
lışmalar devam etmiş; 4-8 Mayıs 1992’de Ankara’da toplanan Sürekli Dil 
Kurultayı’na katılan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbe-
kistan delegeleri de 34 harfli Ortak Türk Alfabesi’ni kabul etmişlerdir.21 
Ancak Azerbaycan temsilcileri açık e yerine ä’yi değil Kiril esaslı alfabele-
rinde kullandıkları ə’yi kullanmaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. 

8-10 Mart 1993’te TİKA’nın daveti ile Ankara’da beş bağımsız Türk 
cumhuriyetinin katıldığı bir “Alfabe-İmlâ Konferansı” toplanmıştır. Bu 
konferansın ardından 21-23 Mart 1993’te Antalya’da yapılan “Türk Dev-
let ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı” toplanmış ve 
bu kurultayda da yine alfabe konusu ele alınmıştır. Bu iki toplantıda da 
daha önce alınan kararlar onaylanmıştır. 

Bu gelişmelerin sonunda 1995 yılı sonuna kadar Azerbaycan, Türk-
menistan, Özbekistan, Kırım ve Gagavuz Türkleri Lâtin alfabesine geç-
mişlerdir. Kazakistan, Kırgızistan ve Kazan Tatar Türkleri de Lâtin alfa-
besine geçme yolunda çalışmalar başlatmışlardır.22 

Türk cumhuriyetlerinde kabul edilen bu Lâtin esaslı alfabeler, 34 
Harfli Ortak Türk Alfabesi’nin dikkate alınmaması ve aynı ses için farklı 
işaretlerin tercih edilmesi sebebiyle eleştirilmiştir.23 
                                                           
20 Mıratgeldi Söyegov-Nıyazberdi Recebov, Təze Türkmen Elipbiyi, s. 12-14, Aşgabat 1993. 
21 Ahmet Bican Ercilasun, “Kırım-Tatar Türkleri Lâtin Alfabesine Dönerken”, Türk Dünyası 
Üzerine İncelemeler, s. 183-188, Ankara 1992. 
22 Ahmet Bican Ercilasun, “Lâtin Alfabesi Konusunda Gelişmeler”, Türk Dili, S. 523, s. 738-779, 
Temmuz 1995; Ahmet Bican Ercilasun, “Kazakçanın Lâtin Alfabesiyle Yazılması Konusunda Dü-
şünceler”, Makaleler Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Akçağ Yayınları, s. 422-426, Ankara 2007. 
23 Timur Kocaoğlu, “Türk Ülkelerinde Lâtin Alfabesine Geçme Sürecindeki Başlıca Mesele-
ler”, 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, TDK Yayınları, s. 675-678, Ankara 1999. 
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Pekâlâ mümkün olmasına rağmen tüm Türk dili kollarında kullanılan 
birbirine yakın seslerin ortak işaretlerle gösterilmemesi ve ortak dilin te-
mel şartı olan ortak alfabenin hayata geçirilememesi Türk cumhuriyetle-
rinde müşterek bir siyasi kararlılığın bulunmamasına bağlanmaktadır.24 

Türk boy ve topluluklarının tarihî ve kültürel geçmişine bağlı olarak 
alfabe konusunda ve diğer alanlarda iki tutumun göze çarptığı ifade edil-
mektedir. Birincisi Sovyet merkezli bir geçmişten gelen ve kapsayıcı Sov-
yet kimliğine karşı kendi özelliğini koruma kaygısından kaynaklanan 
farklı mahalli özellikleri ön plana çıkaran farkçı davranış, ikincisi ise ay-
nı devlet geleneğine yaslanan ve Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet geçmi-
şine dayanan Anadolu merkezli, Balkanları ve Orta Doğu’yu içine alan 
bütüncü davranıştır. 

Alfabe konusunda aynı ses için aynı işaretin kullanılması gayreti bü-
tüncü davranışın, Azerbaycanlıyı Türkmen’den, Tatarı Başkurt’tan ayı-
ran fonetik farkların vurgulanması farkçı davranıştan kaynaklanmakta-
dır. 34 harfli ortak Türk alfabesinin tespiti sırasında da farkçı davranışın 
ısrarı ile ä, x, q, w harfleri ortak Türk alfabesine alınmıştır.25 

Bu tartışmaların gölgesinde Tataristan’da 3 Nisan 1998’de “Lâtin alfa-
besine dönüş” konulu bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda Mirfatih Ze-
kiyev Ortak Türk Alfabesi’nin kabul edilmesini teklif ederken Helil Kur-
batov da 1928-1940 arasında kullanılan Yañalif’in kabul edilmesini iste-
miştir. İki görüş tartışıldıktan sonra 1991’de kabul edilen Ortak Türk Al-
fabesi görüşü kabul görmüştür. 15 Eylül 1999’da kabul edilen kanunla 
1 Eylül 2001’den itibaren Lâtin alfabesine geçilmesi kararı verilmiştir. 1 
Eylül 2011 tarihine kadar Lâtin ve Kiril alfabelerinin yan yana kullanıl-
ması da karar altına alınmıştır. Ancak 12 Aralık 2002’de Rusya Federas-
yonu’nda hiçbir halkın Kiril alfabesi dışında bir alfabe kullanamayacağı 
hükmü kanunlaştırılarak sadece Tataristan’daki gelişmenin önüne geçil-
memiş26, Rusya Federasyonu’na bağlı tüm özerk bölgelerde Lâtin alfabe-
sine geçiş resmen yasaklanmıştır. Ancak son yıllardaki gelişmeler Tata-
ristan’da ortaya çıkan Lâtin alfabesine geçme azminin, siyasi irade ve 
sosyal talebin hâlâ canlı olduğunu göstermektedir. 

Kazakistan ve Kırgızistan yöneticileri, ülkelerindeki Rus nüfus sebe-
biyle Rusçayı da resmî dil haline getirmişler ve Kiril alfabesinde kalacak-
larını deklare etmişlerdir. Bugün ise hem Rusçanın resmi dil olması hem 
de Kiril alfabesinin devamı konusu tartışılmaya başlanmıştır.27 
                                                           
24 Vügar Sultanov, “Ortak Türk Alfabesi Hakkında”, 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, 
TDK Yayınları, s. 1057-1059, Ankara 1999. 
25 Mustafa Öner, “Ortak Türk Alfabesi Hakkında Bazı Notlar”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 15, 
s. 208-209, Mayıs-Haziran 1997. 
26 Erdal Şahin, “Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesi Mücadelesi”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 199, s. 42-45, İstanbul 2003. 
27 Ahmet Bican Ercilasun, Kazakçanın Lâtin Alfabesiyle Yazılması Konusunda Düşünceler, 
s. 412-417. 
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Türk Cumhuriyetlerinde Kabul Edilen Lâtin Temelli Alfabeler28 

Ortak Lâtin Al. Türkiye 

(1928) 
Azerbay.

(1991) 
Türkmen. 

(1999) 
Özbek. 

(1995) 
Kırım 

(1993) 
Gag.Y. 

(1995) 
Tatar.  

(1999) (1928-1940) (1991) 
Aa Aa Aa Aa Aa Aa29 Aa Aa Aa 
Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb 
Çç Cc Cc Cc Jj Jj Jj Cc Cc 
Cc Çç Çç Çç Çç Chch Çç Çç Çç 
Dd Dd Dd Dd Dd Dd Dd Dd Dd 
Ee Ee Ee Ee Ee Ee Ee Ee Ee30 
- - - - - - - Êê31 - 

Əə Ää - Əə Ää - - Ää Əə 
Ff Ff Ff Ff Ff Ff Ff Ff Ff 
Gg Gg Gg Gg Gg Gg Gg Gg Gg 
Ƣƣ Ğğ Ğğ Ğğ - G’g’ Ğğ - Ğğ 

Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh 
Xx Xx - Xx - Xx - - Xx 
I,ı Iı Iı Iı Yy - Iı Iı Iı 
Ii İi İi İi İi Ii Ii İi İi 
Jj Jj Jj Jj Žž Ɉɉ Jj Jj Jj 
Kk Kk Kb Kk Kk Kk Kk Kk Kk 
Qq Qq - Qq - Qq Qq - Qq 
Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll 

Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm 
Nn Nn Nn Nn Nn Nn Nn Nn Nn 

N, n Ññ - - Ňň Ngng Ññ - N, n 
Oo Oo Oo Oo Oo Oo32 Oo Oo Oo 
Øø Öö Öö Öö Öö O’o’33 Öö Öö Øø 
Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp 
Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr 
Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss 
Şş Şş Şş Şş Şş Shsh Şş Şş Şş 
Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt 
- - - - - Cc34 - Ţţ35 - 

Uu Uu Uu Uu Uu Uu36 Uu Uu Uu 
¥u Üü Üü Üü Üü - Üü Üü Üü 

Vv Vv Vv Vv - Vv Vv Vv Vv 

- Ww - Ww - Ww - - Ww 
Jj Yy Yy Yy Ýý Yy Yy Yy Yy 
Zz Zz Zz Zz Zz Zz Zz Zz Zz 

                                                           
28 Erdal Şahin, “Türk Cumhuriyetlerinde Lâtin Alfabesine Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları”, 
Bağımsızlarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, (hzl. E. Gürsoy Naskali-E. Şahin), Sota Ya-
yınları, s. 63-70, Haarlem-Hollanda 2002; Hatice Şirin User, Başlangıcından Günümüze Türk 
Yazı Sistemleri, Akçağ Yayınları, s. 376-377, Ankara 2006. 
29 a ve geniş e (ä) sesine karşılık olarak kullanılır. 
30 Kapalı e (é) sesine karşılık olarak kullanılır. 
31 ı-e arası okunur. 
32 Hem o hem de å sesinin karşılığı olarak kullanılır. 
33 Hem o hem ö sesinin karşılığı olarak kullanılır. 
34 ts okunur. 
35 ts okunur. 
36 u ve ü sesine karşılık olarak kullanılır. 
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Sonuç 

Türk dünyasında biri 1928’de biri 1991’de olmak üzere iki kez ortak 
bir Lâtin alfabesinde birleşme kararı alınmıştır. 1928 yılından sonraki 
birkaç yıl içinde Türkiye ve Sovyetler Birliği Türkleri birkaç ufak farklılık 
dışında ortak bir Lâtin alfabesine geçmişti. 1991’de kabul edilen Lâtin 
esaslı Ortak Türk Alfabesi ise bugüne kadar Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kırım, Gagavuz Yeri ve Tataristan’da kabul edilmiştir. 

Bu ortak iki alfabenin ğ, ı, ö, ü ve y seslerine karşılık olan harfler ara-
sında farklılıkların olduğu, diğer seslerin tümünün aynı harflerle göste-
rildiği görülmektedir. 

1991 yılından sonra kabul edilen Lâtin esaslı Türk alfabeleri aynı öl-
çülere göre değerlendirildiğinde, bu alfabeler arasında aynı ses için aynı 
harfi kullanma prensibinin c, ç, açık e, ğ, ı, i, j, ñ, ö, ş, y seslerinde ihlal 
edildiği tespit edilmektedir. 34 harfli Ortak Türk Alfabesi’nin üçte birin-
den fazlasında yani 12 sesin gösterilmesinde bir birlik sağlanamamıştır. 

Kiril alfabesinde olduğu gibi Lâtin alfabesini kabul eden tüm Türk 
cumhuriyetlerinde de 20 yıllık dönem içinde birkaç yıl arayla alfabenin 
değişik harflerinde tadilat yapılmıştır. Bu sebeple Kiril alfabesinin kulla-
nılması sırasında yaşanan problemlerin tümü bugün kullanılan Lâtin al-
fabelerinde de devam etmektedir. 

Bütün bunlara rağmen Lâtin alfabesine geçen Türk topluluklarının 
nüfusu mevcut Türk dünyası nüfusunun üçte ikisini geçmiştir. 
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SÜREGELEN SÖMÜRÜNÜN EKONOMİSİ: 
YABANCI SERMAYE GİRİŞİ VE DIŞ TİCARET 

AÇISINDAN TÜRK CUMHURİYETLERİNİN 
SEKTÖREL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER 

Öz 

Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski 

Sovyet sömürüsü esnasında özellikle ham madde kaynağı olarak görül-

mekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler sektörünün ve pi-

yasa kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk gün-

den beri yoğun yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı sermaye 

girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış, sömürü bu sefer gerek yabancı 

sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. Bu çalışma Türk 

Cumhuriyetlerine giren yabancı sermayenin ve dış ticaretin sektörel yapı-

sını ortaya koymaya çalışacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yabancı Sermaye Hareketliliği, Dış Ticaret, Türk 

Cumhuriyetleri.  

Abstract 

The Economy Of Continual Exploitation: 

Foreign Capital Flow And The Sectoral Assessment of Turkish 

Republics From The Vision Of Foreign Trade 
Around 20 years of Independence of the Turkish Republics were seen 

as a source of raw materials, especially in the former Soviet Union during 

the exploitation. An advanced industrial sector and the services sector 

and the market is not sufficiently grounded in the rules but the foreign ca-

pital inflows in Turkish Republics have been intensive since the first day. 

This is the exploitation of foreign capital inflows, this time focused on spe-

cific sectors and foreign trade and foreign capital inflows has been thro-

ugh. This article is within the Turkish Republics to reveal the structure of 

foreign capital and foreign trade sector work. 

Key words: Foreign Capital Mobility, Foreign Trade, Turkish Republics. 
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Giriş 

Bağımsızlığını kazanalı 20 yıl civarı olan Türk Cumhuriyetleri eski 
Sovyet sömürüsü esnasında özellikle ham madde kaynağı olarak görül-
mekteydi. İleri bir sanayi sektörü olmayan ve hizmetler sektörünün ve 
piyasa kurallarının yeterince yerleşmediği Türk Cumhuriyetlerine ilk 
günden beri yoğun yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu yabancı ser-
maye girişleri belli sektörlerde yoğunlaşmış sömürü bu sefer gerek ya-
bancı sermaye girişleri gerekse dış ticaret yoluyla olmuştur. 

Yabancı yatırım girişleri açısından Orta Asya ülkelerinin sıralamaları-
na ve giren yabancı sermaye miktarları bir tablo yardımıyla gösterilecek 
olunursa bu tablo aşağıdaki gibi olacaktır. Sıralama Birleşmiş Milletler 
International Trade Center Invest Maps’dan alınmıştır. Sıralama 234 ül-
ke arasındadır. 

Tablo-1: Orta Asya Ülkelerinin Ülkelere Göre 
Yabancı Sermaye Girişleri, Firma Sayıları ve Ülke Sıralamaları 

Ülke 

Direk Yabancı 
Sermaye  
Girişi 
(Milyon USD) 

Direk Yabancı 
Sermaye  
Stoku 
(Milyon USD) 

Ülke 
Sıralaması 

Ülkedeki 
Firma 
Sayısı 

Çin 116011 2401612 3 27071 
Rusya Fed. 13810 116199 23 6427 
Kazakistan 13619 73028 24 193 
Türkiye 6512 180224 44  
Türkmenistan 3186 16627 55 15 
Azerbaycan 2899 7085 56 73 
Özbekistan 1403 6760 79 62 
Kırgızistan 693 1274 101 10 

Orta Asya ülkelerinin ülkelere göre yabancı sermaye girişleri, firma 
sayıları ve ülke sıralamaları (Tablo-1) incelenilecek olunursa bölgede 
Çin’e çok fazla yabancı sermaye girişi olduğu görülebilir. Son yıllarda 
Rusya Federasyonu’na olan yabancı sermaye girişleri azalmış; Kazakis-
tan’la aynı düzeye gerilemiştir. Yabancı sermaye stoklarına bakıldığında 
Rusya Federasyonu’nun yabancı sermaye stoku Türkiye’ye yaklaşmış 
durumdadır. Bunları Kazakistan izlemektedir. Diğer Türk Cumhuriyetle-
ri arasında daha sonra Türkmenistan gelmektedir. Bu ülkeler özellikle 
yer altı zenginlikleri bakımından yabancı sermayeyi çekmektedir. 

Şimdi Türk Cumhuriyetlerinin yabancı sermaye miktarlarına, bunla-
rın sektörel dağılımına ve bu cumhuriyetlerin dış ticaretlerinin sektörel 
dağılımlarına bakalım: 

Azerbaycan 

Azerbaycan gerek yabancı sermaye gerekse ihracat açısından önde 
gelen sektör petroldür. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %1,3’üne tek 
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başına Azerbaycan sahiptir. Ülkede bu konudaki yabancı sermaye yatı-
rımları düşmektedir. Bu sektörde yabancı sermayeli firmalar faaliyet 
göstermektedir. Bunu 2 firmanın faaliyet gösterdiği kok kömürü ve pet-
rol ürünleri ve nükleer yakıtlar sektörü gelmektedir. (Tablo-2) 

Tablo-2: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Azerbaycan (Milyon USD) 

 

Ülke ihracatı incelenecek olunursa %94’ü mineral yakıtlar ve bunlar-
dan elde edilen ürünlerdir. Bunu gemiler gurubu izlemektedir. Ülke ih-
racatının yaklaşık %81’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktadır. Bunun 
yaklaşık %11’i Almanya’ya %1’i İngiltere’ye kalan %69’u diğer Avrupa ül-
kelerine yapılmaktadır. ABD’ye yapılan ihracat toplam ihracatın %13’üdür. 

Azerbaycan’ın ithalatı incelendiğinde ithalatın %25’inin makineler, 
mekanik cihaz ve aletler, nükleer reaktörler vb gurubunda olduğu görü-
lebilir. Bunun neredeyse yarısı AB dendir, geri kalan yarısı Çin, Rusya 
Federasyonu ve Türkiye arasında bölüşülmektedir. Bunun %8 ile elekt-
ronik cihazlar takip etmektedir. Bununda büyük bölümü AB ve Çin 
menşelidir. Yaklaşık %8’lik demiryolu ve tramvay vagonları haricinde 
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araçlar ithalatının büyük bölümü Almanya ve Rusya Federasyonu’ndan 
temin edilmektedir. Yaklaşık %7’lik demir-çelik ihtiyacı da Almanya, 
Türkiye ve Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmektedir. İthalatın %35’i 
AB ile olmakla beraber %24 ile Rusya Federasyonu, %16,41 ile Çin, 
%16,41 ile Türkiye önemli ticaret partnerleridir. 

Tablo-3: Azerbaycan’ın İhracatı (1000 USD - 2010) 

 

Tablo-4: Azerbaycan’ın İthalatı (1000 USD - 2010) 

  

Kazakistan 

Kazakistan değerlendirilecek olunursa 193 adet yabancı sermaye şir-
ketinin varlığından söz etmek mümkündür. Azerbaycan’dan farklı olarak 
Kazakistan’da çok sayıda hizmet kolunda yabancı sermayeli şirketler 
mevcuttur. Özellikle hizmetler sektöründeki şirketler büyüme göster-
mektedir. Toptan ve perakende ticaret giderek gelişmektedir. Aynı şekil-
de ulaşım, haberleşme ve depolama sektörü de giderek gelişmektedir. 
Kazakistan ölçek ekonomilerinden hizmet yoğun sektörlere doğru kay-
maktadır. Bölgenin yeni ticari cazibe merkezi olma yolundadır. (Tablo-5) 

Kazakistan’ın ihracatı incelendiğinde ihracatın en büyük kaleminin 
%71,69 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasıyla 
elde edilen maddeler ve %6,27 ile metal cevherleri, %6,02 ile bakır ve 
mamulleri, %4,73 ile inorganik elementler ve radyoaktif elementler, 
%4,49 ile demir-çelik madenleri kapsamaktadır. (Tablo-6) 

Kazakistan da yoğunlukla yeraltı kaynaklarını ihraç etmektedir. İhra-
catının %52,52’si Avrupa Birliği’ne %28’i Çin’e, %6,49’u Rusya Federas-
yonu’na, %6,27’si Türkiye Cumhuriyeti’nedir. Türkiye’ye mineral yakıt-
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lar, tahıl, çinko ve alüminyum satmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetle-
ri’nde ihracatı neredeyse yok seviyesindedir. (Tablo-6) 

Tablo-5: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Kazakistan 
(Milyon USD) 

 

Tablo-6: Kazakistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010) 
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Kazakistan’ın ithalatı Azerbaycan gibi makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler v.b. yoğundur %15,74. Bunu %10,12 ile giyim, giyim aksesuarı, 
örgü, %8,57 ile elektrikli ve elektronik makine ve ekipman, televizyon ve 
ses sistemleri, %7,84 ile mineral yakıtlar vb., %4,66 demir-çelik, %4,65 
ayakkabı vb., %4,59 demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

İthalatının %40,73’ü Çin, %29,5’i Avrupa Birliği ülkeleri, %22,11 
Rusya Federasyonu’ndan yapılmaktadır. 

Diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’den ithalatı yok denecek kadar 
azdır. (Türkiye %3,58) (Tablo-7) 

Tablo-7: Kazakistan’ın İthalatı (1000 USD - 2010) 

 

Kazakistan’ın ihracat ve ithalatı bir arada değerlendirilecek olunursa 
mineral yakıtları değişik ülkelere sattığı fakat özellikle Rusya Federasyo-
nu’ndan çok miktarda mineral yakıt aldığı görülebilir.  

Bu özellikle ülkede petro-kimya sektörünün yeterince gelişmemesin-
den kaynaklanmaktadır. Kazakistan Rusya Federasyonu’na sattığı ham 
mineral yakıtları çok daha pahalıya işlenmiş vaziyette satın almaktadır. 
Bu son 25 yılda Rusya Federasyonu’na bağlılık bazında birçok şeyin de-
ğişmediğini göstermektedir. 

Kırgızistan 

Kırgızistan’da yabancı sermayeli 10 şirket mevcuttur. Bunlar genellik-
le ticari faaliyetler faaliyet kolundaki şirketlerdir. 

Bu yabancı yatırımcılar genellikle sabit sermaye yatırımı yerine akım 
sermaye hareketleridir. Bunun başlıca sebebi ülkedeki belirsizlik ve siya-
si risklerdir. (Tablo-8) 
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Tablo-8: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Kırgızistan 
(Milyon USD) 

 

Kırgızistan’ın ihracat kalemleri oldukça zayıftır. Bunların %24,83’ü inor-
ganik, radyoaktif elementler, %13,91’i giyim eşyaları, %10,88 meyve ve seb-
zeler, %9,13 sebzeler, %6,13 mineral yakıtlardan oluşmaktadır. (Tablo-9) 

Kırgızistan ihracatının %39,33’ü Rusya Federasyonuna, %27,6’sı Av-
rupa Birliği’ne, %17,53’ü Kazakistan, %7,37’si Çin’e yapılmaktadır. Eko-
nomi önemli ölçüde Kazakistan’a ve Rusya Federasyonu’na sebze, süt ve 
süt ürünleri ve diğer gıdalar ve giyim eşyaları satmaya yöneliktir. Avrupa 
Birliği inorganik kimyasallar ve radyoaktif elementlerin en önemli alıcısı-
dır. Türkiye’ye ihracatı %3,16 düzeyindedir bunu yarısında çoğu yiyecek, 
kurutulmuş sebze ve kökler üzerinedir. (Tablo-9) 

Tablo-9: Kırgızistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010) 
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Kırgızistan’ın ithalatı incelenecek olunursa %30,59 ile mineral yakıt-
lar en başta gelen sektördür. Kırgızistan mineral yakıtlar açısından Öz-
bekistan ile beraber Türk Cumhuriyetleri’nin en zayıflarındandır. Bu se-
beple Kazakistan’a ve Rusya Federasyonu’na mineral yakıtlarda açıkça 
bağımlıdır. Kazakistan bahsinde daha öncede belirttiğimiz gibi rafine 
edilmiş mineral yakıtlar konusundaki zafiyet aynen Kırgızistan için de 
geçerlidir. 

Tablo-10: Kırgızistan’ın İthalatı (1000 USD - 2010) 

 
Bunu %8,09 ile makineler ve mekanik cihazlar ve bunların parçaları, 

%6,06 ile demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar alır ki, bu 
kalemde de en önemli satıcı yine Rusya Federasyonu’dur. Bunu %4,39 
ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri takip eder 
(Tablo-10) 

Kırgızistan ithalatının yaklaşık %39’u Rusya Federasyonu’ndan, 
%13’ü Kazakistan’dan, %24 Çin’den, %11’ini ise Avrupa Birliği ülkelerin-
den yapar. Bu gurupta daha önce de bahsettiğimiz gibi demiryolu ve 
tramvay vagonları haricinde araçlar ve mineral yakıtlar konusunda Rus-
ya Federasyonu’na bağımlılığı vardır. Rusya Federasyonu’na alkollü ve 
gazlı içeceklere varıncaya kadar bağımlılık halen sürmektedir. Ahşap ve 
plastik de dahi Rusya Federasyonu tekeli açıkça hissedilmektedir. Türki-
ye’den ithalatı %3 civarındadır. Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’n-
den Özbekistan’a %3 civarında ithalat yapmaktadır. Bu da özellikle Tü-
tün-tütün mamulleri ve mineral yakıtlardır. (Tablo-10) 

Türkiye 

Türk Cumhuriyetleri’nin en gelişmiş ülkesi Türkiye’dir. Bunda özel-
likle 90 yıla varan bağımsızlık geçmişi ve piyasa mekanizmasını kabul 
etmiş olması ve batılılaşması önemli rol oynamaktadır. En azından son 
doksan yılını kıt hammadde kaynaklarını sömürtmeden geçirmiştir. Ser-
best piyasa rejiminin bütün sektörleri Türkiye Cumhuriyeti’nde gelişmiş-
tir. Hizmetler sektörü yaygındır. Dış ticaretinin büyük bölümünü Avrupa 
Birliği ile yapmaktadır. Yabancı sermaye yapısına bakılacak olunursa 
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yaklaşık 2337 yabancı sermayeli firma mevcuttur. Yabancı sermaye sto-
ku 180 milyar USD düzeyindedir. Bu yabancı sermaye akımdan çok stok 
düzeydedir. Yani ülkede yerleşiktir. Birçok sektörde de stok sermaye 
miktarları büyümektedir. 

Tablo-11: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Türkiye 
(Milyon USD) 

 

Yabancı sermayenin yoğun olduğu sektörler elektrik, gaz, su ve fi-
nans sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Bunu toptan ve perakende ticaret 
ve ulaştırma, haberleşme takip etmektedir. (Tablo-11) Yabancı sermaye 
mevcudiyeti açısından Çin’den sonra bölgenin en önemli çekim alanıdır. 
(Tablo-1) 
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Tablo-12: Türkiye’nin İhracatı (1000 USD - 2010) 

 
İhracatını inceleyecek olursak tramvay vagonları haricinde araçlar ve 

bunların parçaları %17, giyim ve giyim aksesuarları %11,2, elektrikli ve 
elektronik makine ve ekipman, televizyon ve ses sistemleri %7,45 meyve-
ler, narenciyeler %6,9, demir-çelik %3,77’dir. 

İhracatın yaklaşık %79’u Avrupa Birliği ülkelerinedir. Bunu %6,4 ile 
Rusya Federasyonu, %4,31 ile Çin izlemektedir. ABD’ye yaklaşık %6 ih-
racat yapmaktadır. Uzak bölgede olan ABD için bu rakam çok önemli bir 
ihracat kalemidir. (Tablo-12) 

Tablo-13: Türkiye’nin İthalatı (1000 USD - 2010) 

 

Türkiye’nin ithalatı incelendiğinde %14,5’lik kısmın makineler, meka-
nik cihazlar ve aletler vb. olduğu görülebilir. Bunların büyük kısmı Avru-
pa Birliği, ABD ve Çin’den temin edilmektedir. Mineral yakıtlar %12,7 ile 
Türkiye’nin ithalatının ikinci büyük kalemidir. Bunun büyük kısmı Rus-
ya Federasyonu, Avrupa Birliği, ABD, Azerbaycan ve Kazakistan’dan te-
min edilmektedir. Bu mihmanda Azerbaycan ve Kazakistan’dan ham mi-
neral yakıtlar alınmakta, Rusya Federasyonu’ndan da daha önce bahset-
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tiğimiz nevideki Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan kökenli işlen-
miş mineral yakıtlarla doğal gaz temin edilmektedir. Yani Rusya Fede-
rasyonu’ndan ithal edilen mineral yakıtların büyük bölümü yine Türk 
Cumhuriyetleri’nin işlenmiş kaynaklarıdır. 

Türkiye’nin ithalatının yaklaşık %10’u demir-çelik %9,52’si elektrikli 
ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, 
%9,21 demiryolu ve tramvay vagonları haricinde araçlar, %4,47 plastik 
mamuller, %3,45 eczacılık ürünleri, %2,57 bakır ve bakır mamulleri ve 
%2,41 uçak ve uzay aracı parçaları gelmektedir. Türkiye’nin ithalatının 
%59,34’ü Avrupa Birliği’nden, %14,6’sı Çin’den, %12,59’u Rusya Fede-
rasyonu’ndan, %9,9 ABD’dendir. (Tablo-13) 

Türkmenistan 

Türkmenistan’da 15 yabancı sermayeli işletme bulunmaktadır. Bun-
lardan 9’u ticari 4’ü ulaştırma ve haberleşme üzerine faaliyet göstermek-
tedir. Toplam 16 milyar dolarlık bir yabancı sermaye stoku söz konusu-
dur. (Tablo-14) 

Türkmenistan’ın ihracatına bakılacak olunursa %70,8’i mineral ya-
kıtlar, %17,17’si pamuk, %4,28’i plastik mamullerden oluşmaktadır. 
Yaklaşık %3’ü tekstile dayalıdır. Türkmen pamuğu ve doğal gazı Türk-
menistan’ın belli başlı ihraç ürünleridir. Bu ürünlerin %49,46’sı Çin’e, 
%6,94’ü Rusya Federasyonu’na, %18,29’u Türkiye’ye %22,21’i Avrupa 
Birliği’ne satılmaktadır. (Tablo-15) 

Tablo-14: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Türkmenistan 

(Milyon USD) 
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Tablo-15: Türkmenistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010) 

 

Türkmenistan’ın ithalatına bakacak olursak %19,2’si makineler, me-
kanik cihazlar ve aletlerdir. Bunu %15,38 ile demir-çelik eşyalar takip 
eder. 

Elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunla-
rın parçaları %11,48’lik paya sahiptir. %7,55 gemiler, %6,38’i demiryolu 
ve tramvay vagonları haricinde araçlara aittir. Bunu %4,85 ile demir-
çelik takip eder. (Tablo-16) 

Türkmenistan’ın ithalatının %32,75 i Türkiye’yedir. Bunu %26,23 ile 
Avrupa Birliği, %18,94’le Rusya Federasyonu, %15,1 ile Çin takip eder. 
Türkiye’den yapılan ithalatta makineler, mekanik cihazlar ve aletler, de-
mir-çelik eşya, elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistem-
leri ve bunların parçaları başı çeker. (Tablo-16) 

Tablo-16: Türkmenistan’ın İthalatı (1000 USD - 2010) 

 

Özbekistan 

Özbekistan’daki yabancı sermayeli şirket sayısı 62’dir. Bunlardan 21’i 
ticaret 10’u ulaştırma ve haberleşme sektöründe faaliyet göstermektedir. 
2009 yılındaki yabancı sermaye stoku 6,7 milyar dolar civarındadır. 
(Tablo-17) 
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Tablo-17: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açısından Özbekistan 
(Milyon USD) 

 

Özbekistan’ın ihracatını inceleyecek olursak çok yoğun bir sektör ol-
madığı görülür. Önde gelen sektörler %7,41 eşyalar ve diğer adi metaller, 
%6,34 pamuk, %6,12 yenilen meyveler, kabuklu meyveler, %5,23 maki-
neler, mekanik cihazlar ve aletler, %4,55 gübreler, %3,78 bakır ve bakır 
eşyalardır.  

Rakamlara baktığımızda Özbekistan’ın ihracatı tarım yoğundur. (Tab-
lo-18) 

Özbekistan’ın ihracatının çoğunluğu %50,59 ile Avrupa Birliği ülkele-
rinedir. Bunu %15,64 ile Kırgızistan, %14,21’i Rusya Federasyonuna, 
%5,8’i Azerbaycan’a %5,7’si Türkiye’yedir. Avrupa Birliği ve Rusya Fede-
rasyonu bağımlılığı çıkarılacak olunursa Türk Cumhuriyetleri’ne en fazla 
ihracat yapan cumhuriyet Özbekistan’dır. Bunun en önemli sebeplerin-
den biri bölgenin Orta Asya’nın tam ortasında olması diğeri ise tarım 
ağırlıklı olmasıdır. (Tablo-18) 

Özbekistan’ın ithalatı incelenecek olursa %21,37’si makineler, meka-
nik cihazlar ve aletler oluşturur. Bunu %7,45 ile elektrikli ve elektronik 
cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları, %6,88 ahşap 
ve ahşap eşyalar, %6,78’i uçak ve uzay aracı parçaları, %6,47 demir-çe-
lik, %5,13 eczacılık ürünleri, %4,65 demiryolu ve tramvay vagonları ha-
ricinde araçlar, %4,54 demir ve çelikten eşyalar oluşturur. 
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Tablo-18: Özbekistan’ın İhracatı (1000 USD - 2010) 

 
Bu ithalatın %34,22’si Rusya Federasyonu’ndan %33,04’ü Avrupa 

Birliği’nden, %24,27’si Çin’den, %5,81’i Türkiye’dendir. (Tablo-19) 

Tablo-19: Özbekistan’ın İthalatı (1000 USD - 2010) 

 

Sonuç 

Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticarete bakıldığında özellikle Türkiye 
kaynaklı makineler, mekanik cihazlar ve aletler ile elektrikli ve elektro-
nik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri ve bunların parçaları; Azerbay-
can, Türkmenistan ve Kazakistan kaynaklı mineral yakıtlar; Özbekistan 
ve Kırgızistan kaynaklı tarımsal ürünler ve Kırgızistan kaynaklı süt ve 
süt ürünlerine dayalı bir ülkeler arası dış ticareti görmek mümkündür. 
Bütün bunlara rağmen Türk Cumhuriyetleri arasındaki dış ticaret maa-
lesef gelişememiştir. Üstelik sınır komşulukları da buna bir sebep oluş-
turamamıştır. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri’nin hiç birine sınır kom-
şuluğu olmamasına rağmen bölgede Avrupa Birliği’ne de sattığı kaliteli 
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mallar sayesinde bir pazarı oluşmuştur. Bölgeden de enerji ihtiyacını 
sağlamaya çalışmaktadır. Fakat bu hususta sınır komşuluğu olmaması 
maliyetleri arttırmakta ve aracı ülkeleri zengin etmektedir. 

Tablo-20: Türk Devletleri Arası Dış Ticaret (1000 USD - 2010) 

  

25 yıl öncesi gibi hammadde ve tabi kaynaklar Rusya Federasyonu 
tarafından toplanıp yine Rusya Federasyonu tarafından dağıtılmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri yüksek miktarlı yabancı sermaye girişleri yap-
mış bununla beraber bölgede gerek hammadde kaynakları elde etmiş ge-
rekse pazar kazanmıştır. 

Çin bölgede özellikle sınır komşuluğu sayesinde Kazakistan’dan ham 
mineral yakıtlar almakta bölgenin tümüne makineler, mekanik cihazlar 
ve aletler ile elektrikli ve elektronik cihazlar, televizyonlar, ses sistemleri 
ve bunların parçalarını satmaktadır. Çin, Kazakistan ve Kırgızistan üze-
rinde ciddi bir sınır avantajına sahiptir ve bunu ticarete çevirmiştir. 

Rusya Federasyonu motorlu araçlarda bölgenin tedarikçisi durumun-
dadır. Bu araçların büyük bölümü Rusya Federasyonu üzerinde satın 
alınmaktadır. 

Bölge bütün bu ekonomik göstergelerin haricinde 25 yıl öncesine ka-
dar Rusya Federasyonun nüfus bölgesidir. Gerek hammadde kaynağı ge-
rekse pazarıdır. Çin bölgede tarihi emeller taşımaktadır. Avrupa Birliği 
için ise bölge hem ham madde, maden ve enerji kaynağıdır hem de bü-
yük bir pazar teşkil etmektedir. ABD tabi kaynaklarda, enerjide ve pa-
zarda var olmak istemekte; Çin ve Rusya Federasyonu’na karşı bölgeyi 
stratejik üst olarak kullanmak istemektedir. 

Bölge ekonomik olarak kurtlar sofrasında paylaşılmaktadır. Bir Türk 
Devletleri ekonomik birliği kurulmadığı takdirde bölge bu dört kuvvet 
arasında sömürü düzeni içerisinde eriyip gidecektir. 

Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzade’nin “Azer-
baycan’ın makûs talihi nefttir. Bu neft burada oldukça Azerbaycan müsta-
kil kalamaz” sözündeki gibi Türk Cumhuriyetleri’nin makûs talihi enerji 
ve tabi kaynaklarca zenginliğidir. 

Yirmi birinci yüzyıl bunun yanına bir de küresel pazar kavramını ge-
liştirmiştir. Avrupa Birliği tarihi kader birliği olan Yunanistan, İspanya, 
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Güney Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeleri küresel pazar olarak sömürmek-
ten geri durmamıştır. Gelinen durum hepimizin malumudur. 

Türk Ekonomik Birliği ve sonuçta Türk Birliği bölgenin güç, pazar, 
hammadde ve enerji savaşlarında eriyip gitmesine mani olabilecek tek 
yoldur. Bölgeye hâkim, ekonomik kabiliyete sahip Kazakistan ve/veya 
ekonomik seviyesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Birliği’nin öncüsü 
olma sorumluluğu ve mecburiyeti vardır. 

Türk Dünyası’nı güç, pazar, hammadde ve enerji savaşları sonrasında 
sömürge olmasını engelleyecek şiar ve Türk Dünyası’nın vizyonu yirmin-
ci yüzyılın başlarında olduğu gibi “Dilde, Fikirde, İşde Birlik”tir. 

Kaynaklar 

Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC); 
<Çevrim içi> http://www.trademap.org/; 19-04-2013. 
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DEDEM KORKUT’UN SAKLI KALMIŞ BİR 
HİKÂYESİ 

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ** 

Öz 

Dede Korkut anlatmaları Türk dili ve edebiyatının en kıymetli hazine-

lerindendir. “Dede Korkut Kitabı” ortaya çıkmasından ve özellikle 1916’-

da ilk neşrinin yapılmasından bu yana araştırma ve inceleme konusu ol-

maya devam etmiştir. Bu yazıda Bamsı Beyrek boyunun bir çeşitlemesi 

olarak değerlendirilebilecek “Şah Kasım Hikâyesi” ve hikâyenin müellifi 

olan Süleyman Sûdi Bey tanıtılmaktadır. 

Kırım Türklerinden olan Süleyman Sûdi Bey’in kısa biyografisi ve 

eserlerinin nitelikleri üzerinde durulmakta ve Şah Kasım Hikâyesi, özeti 

verilerek kendine mahsus özellikleri belirtilerek epizodik yapı inceleme-

siyle ele alınmaktadır. Çalışmamızda yeri geldikçe, incelediğimiz hikâye-

nin yazılı ve sözlü çeşitlemelerle ilgisi karşılaştırmalı olarak değerlendiril-

mekte ve konuyla ilgili tartışmalı hususlara dikkat çekilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Bamsı Beyrek, Şah Kasım, Sü-

leyman Sudi, Destan, Halk Hikâyesi. 

Abstract 

A Hidden Story Of Dede Korkut 
Tales of Dede Korkut is the most precious treasure of Turkic language 

and literature. It has continued to be subject of research and analysis 

since emergence of “The Book of Dede Korkut”, particularly first publis-

hing of it in 1916. It is introduced to “The Tale of Shah Kasim”, who can 

be appreciated as a variant of Bamsi Beyrek branch, and to Suleyman 

Sûdi Bey who the author of the tale in this paper. 
                                                           
 Bu yazı, “Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikâyesi” başlığıyla International Association 
Of Central Asian Studies sempozyumunda Güney Kore’de 12 Haziran 2013’te tarafımızdan 
sunulan tebliğin genişletilmiş şeklidir. 
** İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si, abdulkadiremeksiz@gmail.com 
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It has been handled short biography of Suleyman Sûdi Bey being a 

Crimean Turk and qualities of work and after that The Tale of Shah Ka-

sim has been discussed by presenting a summary, indicating its own uni-

que features and analyzing episodic structure. It has been examined abo-

ut connection written and verbal variants of the tale with examined tale 

according to comparative method in place and it has been attracted atten-

tion controversial features. 

Key words: Dede Korkut, Bamsi Beyrek, Shah Kasim, Suleyman Sû-

di, Epos, Tale. 

Giriş 

Türk dünyasının destan ve destanî edebiyat verimleri, tarihî derinlik, 
coğrafî genişlik, edebî verim olarak çeşitlenme ve hitap edip etkileşime 
girdiği kültürel alan zenginliği yönleriyle dünya edebiyatı ölçeğinde dü-
şünüldüğünde müstesna bir yere sahiptir. Türk edebiyatı dairesinde de 
Dede Korkut anlatmaları başta ele aldığı konuların kökenleri olmak üze-
re derinliği mitolojik devirlere kadar uzanan, gösterdiği motif çeşitliliği ve 
gerek yazılı gerekse de sözlü anlatmalarında kendine özgü üslubuyla 
dikkate değer özellikler gösteren millî hazinemiz hükmündedir. 

“İlim âleminde ve Türk dili ve edebiyatı alanında Dede Korkut Kitabı 

yahut kısaca Dede Korkut adı ile tanınan eser bir destanî Oğuz hikâ-

yeleri mecmuasıdır. Biri Dresden’de, öteki Vatikan’da olmak üzere iki 

nüshası bulunan bu eserin Dede Korkut adı ile anılmasına sebep, 

Dede Korkut adındaki ozanlar pîrinin eserin bir nevi müellifi duru-

munda bulunması, eserde toplanmış olan Oğuz destanlarının onun 

tarafından düzenlenmiş gösterilmesidir.”1 

Dede Korkut kitabının Oğuznâme olarak değerlendirilmesi ve bu ba-
kımdan etraflıca incelenmesi2, yazılı olarak mı sözlü olarak mı teşekkül 
ettiği ve nasıl yayıldığı3, kitapta yer alan anlatmaların destan, destanî hi-
kâye, hikâye, hatta masal olarak nitelendirilip sınıflandırılması müstakil 
araştırma gerektiren ve tartışılmakta olan konulardır. Bu yazının konu 
sınırlarının dışında bulunması dolayısıyla da ayrıca bu hususlar üzerin-
de durulmayacaktır, fakat bir cümle olarak belirtmekte fayda vardır ki; 
Dede Korkut anlatmaları ile ilgili hüküm verilirken ve özellikle tür adlan-
                                                           
1 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı-1, 8. bs., s. 1, Ankara 2011. 
2 Oğuzlar ve Oğuznamelerle ilgili olarak bkz. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) 
Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992; Ettore 
Rossi, “Dede Korkut Kitabı Üzerine Araştırma”, Erdem, (Çeviren: Mahmut H. Şakiroğlu), Cilt: 
12, Sayı: 34, s. 198-204, Yıl: 1999; M. Fahreddin Kırzıoğlu, Dede-Korkut Oğuznâmeleri, Ata-
türk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2000; Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten (Hazırla-
yanlar), Dede Korkut Oğuznameleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000; Fuzuli Bayat, Oğuz-
namelerin Tarihî, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü, Ötüken, İstanbul 2006. 
3 Sözlü gelenek kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Dursun Yıldırım, Türk Bitiği Araştır-
ma / İnceleme Yazıları, Akçağ, s. 81-83, Ankara 1998. 
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dırması yapılırken bütün olarak bakmak yanında her bir anlatmanın ya-
pı, muhteva, fonksiyon ve üslup yönleriyle de bir diğerinden bağımsız, 
kendine özgü yönleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir.4 Çünkü bazı 
anlatmaların destan karakteri baskındır. Bazı anlatmalar destanî hikâye 
şeklinde adlandırılmaya elverişlidir, bazıları da hikâye özelliği gösterirler. 
Dede Korkut anlatmaları içinde konusu bakımından destanî, üslubu açı-
sından hikâye karakteri baskın olarak değerlendirilebilecek olan anlat-
malardan biri Bamsı Beyrek’tir. 

Budist efsanesinden Hint mitolojisine5 ve Homeros destanlarına6 ka-
dar pek çok anlatma ile benzerlikler kurulabilecek özellikler gösteren 
Bamsı Beyrek hikâyesi bütün Türk Dünyası’nda bilinen bir hikâyedir.7 

A. KIRIMLI SÜLEYMAN SÛDÎ BEY VE ŞAH KASIM HİKÂYESİ 

I. Süleyman Sûdî Bey 

Süleyman Sûdî Bey, 1890 yılında Kırım-Bahçesaray’da doğmuştur. 
Bahçesaray eşrafından Süleymanzâde Abdullah Efendi’nin oğludur. 
Bahçesaray Rüşdiyesi’ni, Simferepol Rus Akademisi’ni8 ve İstanbul’a gel-
dikten sonra da Vefa İdadisi’ni bitirmiştir. 

Süleyman Sûdî Bey, “Cemiyet Kütüphanesi”nde tezgâhtarlık yaparak 
çalışma ve ticaret hayatına başlamıştır. Komisyonculuktan fotoğraf mal-
zemelerine, likör satışından kırtasiyeciliğe, değirmen makinalarından ço-
cuk oyuncaklarına kadar pek çok alanda ithalat ve ihracat yaparak tica-
retle meşgul olmuştur. Ticari hayatıyla birlikte Süleyman Sûdî Bey’in si-
yasi ve fikri faaliyetleri, derleme ve telif eserlerin yayımlanması çalışma-
ları olmuştur.9 

Kütüphane-i Sûdî’nin kurucusu olan Süleyman Bey, 1908’den 1933 
senesine kadar müesseseyi güçlü ve büyük bir yayınevi halinde yaşat-
mayı başarmıştır. 1914, yayınevinin en aktif olduğu yıl olarak dikkat 
çekmektedir.10 
                                                           
4 Daha fazla bilgi için bkz. Pertev Naili Boratav, (yayıma hazırlayan: M. Sabri Koz), Halk Hi-
kâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, s. 39-88, İstanbul 
2002. 
5 Bu anlatmalarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Orhan Şaik Gökyay, (Hazırlayan), Dedem Kor-
kud’un Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, s. CDLIII, İstanbul 2000. 
6 Adem Can, “Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve 
Tema Benzerlikleri”, Turkish Studies, Volume: 6/2, s. 267, 269-274, 279, Spring 2011. 
7 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, 
4. bs., Akçağ, s. 199-202, Ankara 2009; Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Gele-
neği, Akçağ, s. 233, Ankara 2003; Abdulselam Arvas, “Alıp Manaş” ve “Bamsı Beyrek” Des-
tanlarının Ortak Motifleri”, International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue 2, p. 63-
71, February 2013. 
8 Mehmed Zeki-Mahmud Paçacı, Türkiye Terâcim-i Ahval Ansiklopedisi Terâcim-i Ahval Ka-
musı, Cilt: 1, s. 169, İstanbul 1928. 
9 Emin Nedret İşli, “Kitabhane-i Sûdî Tarihçesi ve Süleyman Sûdî Bey (Bir Deneme)”, Müte-
ferrika, Sayı: 4, s. 33-35, Kış 1994. 
10 Emin Nedret İşli, “a.g.m.”, s. 34-37. 
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Kırımlı Süleyman Sûdî Bey’in kitaplarla ilgisi sadece ticari hayatıyla 
sınırlı olmayıp idari sahayı da içine almaktadır. Matbuat Dahiliye Müdi-
riyeti’nden verilen izin belgesine göre imtiyaz sahibi olduğu ve sorumlu 
müdürü bulunduğu on beş dergi vardır. Bu dergilerden; Haber, Kırım 
Mecmuası, Musavver Çocuk Postası ve Sûdî’nin bizzat kendi yönetimi al-
tında yayımlandığı anlaşılmaktadır.11 Kırım Mecmuası’nın bütün bu ya-
yım çalışmaları içinde ayrı bir yeri ve özel bir önemi vardır. Kırım Mec-
muası, Kırımlılar Cemiyet-i Hayriyesi’nin yayın organı hüviyetindedir. Bu 
cemiyetin öncelikli hedefi ve çalışmaları İstanbul’da eğitim gören öğren-
ciler başta olmak üzere Osmanlı ülkesindeki Kırım muhacirlerine yar-
dımcı olmak ve Kırım Türklerinin milli meselelerine destek bulabilmek 
için Osmanlı kamuoyunu ve devlet büyüklerini aydınlatmaktır.12 3 Mayıs 
1918 tarihinden itibaren yayım periyodunu on beş günde bir olarak be-
lirleyen Kırım Mecmuası 1919 Mayıs’ında kapanıncaya kadar 23 sayı ya-
yımlanabilir.13 

Yazar kadrosu içinde Ömer Seyfeddin, Hamdullah Suphi, Hüseyin 
Cahid gibi dönemin meşhur Osmanlı aydınlarının da bulunduğu Kırım 
Mecmuası’nda, Kırım’ın yanı sıra Türk Dünyası ile ilgili ilmi, edebi, dini 
ve içtimai konular da işlenmiştir.14 

Süleyman Sûdî Bey, yazarlık hayatına Çapanoğlu’nun verdiği bilgiye 
göre Cemiyet Kütüphanesi’nin çıkardığı küçük roman serisine Şefika ad-
lı bir roman yazarak başlamıştır.15 Tokmak adlı mizah dergisinin başya-
zarı olmuş, Fatih isimli, dört sayfalık bir akşam gazetesi yayımlamıştır.16 

Süleyman Sûdî Bey’in çok sayıda eserde isminin yer almış olduğunu 
ve bunu gerçekleştirirken de oldukça fazla sayıda müstear isim kullandı-
ğını görmekteyiz. Himmetzâde imzasıyla on tane halk hikâyesi ve letâif 
kitabı türünde eser yayımlamış olan Süleyman Bey’in halk edebiyatı sa-
hasında yaptığı yayımların çok ilgi gördüğü, çoğu eserin ikinci, hatta 
Bekri Mustafa örneğinde olduğu gibi üçüncü baskısını yaptığı anlaşıl-
maktadır. Süleyman Sûdî Bey, Himmetzâde dışında Sûdî Himmetzâde, 
Kırımlı Sûdî Süleymanof, Sûdî Süleymanof, İdus Namyelüs, S. Sûdî şek-
linde müstear isimler de kullanmıştır.17 Himmetzâde S. Abdullah da ya-
zımıza konu olan Şah Kasım Hikâyesi’nde yazarın kullandığı isimdir. 
                                                           
11 Emin Nedret İşli, “a.g.m.”, s. 39. 
12 H. Murat Arabacı, “Türkiye’de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, The Journal Of International Social Research, Volume: 1/2, s. 62-63, 
Winter 2008. 
13 Emin Nedret İşli, “a.g.m.”, s. 40. 
14 H. Murat Arabacı, “a.g.m.”, s. 63. 
15 Emin Nedret İşli, ilk eserini İtalya Cengi’nin Akıbeti olarak kaydeder. Bkz. Emin Nedret 
İşli, “a.g.m.”, s. 34. 
16 Münir Süleyman Çapanoğlu, Basın Tarihimizde Mizah Dergileri, Garanti Matbaası, s. 84, 
İstanbul 1970. 
17 Emin Nedret İşli, “a.g.m.”, s. 42. 
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Süleyman Sûdî, adını Moralızâde Vassaf Kadri ile birlikte neşrettikleri 
Milli Cinâyât Koleksiyonu18’nu oluşturan on kitaplık seri yayım başta ol-
mak üzere başka eserlerinde de kullanır.19 Süleyman Sûdî Bey’in de adı-
nın, müstear adlarının bulunduğu tespit edilen eserlerin sayısının kırk-
tan fazla olduğu görülmektedir.20 

II. Şah Kasım Hikâyesi 

Çalışmamızda yararlandığımız eserin bibliyografik künye kaydında 
muharriri: “Himmetzâde S. Abdullah Şah Kasım Hikâyesi, meşhur, eski 
ve meraklı bir hikâyedir.” kaydı bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan 
yayım H. 1333 (M. 1917)’de ikinci basım olarak Cemiyet Kütüphanesi ta-
rafından gerçekleştirilmiştir ve 48 sayfadan ibarettir. Eserin ilk basımı 
da 1917 yılında gerçekleşmiştir. Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüpha-
nesi S. Özege Salonu Basma ve Yazma Nadir Eserler kısmında 262777 / 
SÖ arşiv numarası ve 0133806 demirbaş numarası ile kayıtlı olan Şah 
Kasım Hikâyesi’nin Orhaniye Matbaası tarafından yine Himmetzâde S. 
Abdullah imzasıyla yayımlanmış olduğu anlaşılmaktadır.21 

Eserin üçüncü sayfasında hikâye başlığının üzerinde “Eski masalları-
mızdan” ibaresi dikkat çeker. 

Şah Kasım Hikâyesi’nin yayımlanmasının üzerinden neredeyse bir as-
ra yakın zaman geçmiş olmasına rağmen eser üzerinde neredeyse hiçbir 
müstakil bir araştırma yapılmamıştır. Özellikle Bamsı Beyrek boyu ve 
çeşitlemeleriyle ilgili olarak değerlendirilmesi gereken anlatma bu anlam-
da saklı kalmıştır denilebilir. Orhan Şaik Gökyay, Şah Kasım hikâyesi 
hakkında kısaca bilgi verir, kanaat bildirerek: “Yazar, herhalde yaşa-
makta olan rivayetlerden yararlanarak, oldukça geniş ölçüde tuttuğu bu 
hikâyeye yazılı halk hikâyelerinin üslûbunu vermeye çalışmış ve onu hiç 
olmazsa dili bakımından aslından uzaklaştırmıştır.”22 değerlendirmesinde 
bulunur. Şah Kasım Hikâyesi’nin yazarının İstanbul’da matbuat hayatı-
                                                           
18 Bu yayım serisiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ayşe Altınbaş Balcı, Türklerin Sher-
lock Holmes’ü Amanvermez Avni, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Edebiyatı Disiplini (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), s. 26, Ankara 2005; Didem A. 
Büyükarman, “Moralızade Vassaf Kadri ve Süleyman Sûdî’nin Ortak Ramanları Milli Cinâ-
yât Koleksiyonu”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, s. 190-208, Yıl: 
2009. 
19 Vassaf Kadri ile birlikte neşrettikleri eserde Süleyman Bey’in bir tek satırının bile olmadı-
ğı, öteki kitaplarının da şair A. Rıfkı tarafından yazıldığı iddia edilmektedir. Bkz. Münir Sü-
leyman Çapanoğlu, Basın Tarihimizde Mizah Dergileri, Garanti Matbaası, s. 84, İstanbul 
1970. 
20 İkinci ve üçüncü basımların ayrı bibliyografik künyelerle verilmesini dikkate alarak ve 
yazara ait başka eserlerin ortaya çıkabileceğini değerlendirerek “kırktan fazla” ifadesi kulla-
nılmıştır. Bugüne kadar tespit edilen eserlerle ilgili olarak bkz. Emin Nedret İşli, “Kitabhane-
i Sûdî Tarihçesi ve Süleyman Sûdî Bey (Bir Deneme)”, Müteferrika, Sayı: 4, s. 41-44, Kış 
1994. 
21 Çevrimiçi: http://nadireserler.atauni.edu.tr/detay_goster.php?k=30864. 
22 Orhan Şaik Gökyay (Hazırlayan), Dedem Korkud’un Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, s. 
CDLXII, İstanbul 2000. 
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nın aktif olarak içinde bulunmasını, anlatmanın yapı ve içerik inceleme-
sini dikkate aldığımızda “yaşamakta olan rivayetlerden yararlanmak” ye-
rine basılı olan yayımdan faydalandığını söyleyebiliriz. Dede Korkut Kita-
bı’nın Arap harfli ilk neşrinin Kilisli Rifat Bilge tarafından 1916 yılında 
gerçekleştirildiği hesaba katılınca23, bundan bir yıl sonra Bamsı Beyrek 
boyunun Şah Kasım olarak karşımıza çıkması doğal görünmektedir.24 

Şah Kasım Hikâyesi, “Raviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr” şeklinde ya-
zılı hikâye kalıbıyla başlar. Kitabın başında gördüğümüz “Eski masalları-
mızdan” ibaresi anlatıyı terminolojik olarak masal yapmaz. Hikâye, “Az 
girip çok gidip dere tepe düz gidip” (s. 4) ve “Az gider çok gider dere tepe 
düz gider” (s. 34) şeklindeki kalıplar ve masal üslubundan uzak itibari 
zaman ve mekân tanıtımları dışında masal izi taşımaz. 

Şah Kasım Hikâyesi, Dede Korkut Kitabı’nda yer alan boyların iç içe 
oluşu özelliğini göstermeyen bağımsız bir anlatı karakterinde ve Bamsı 
Beyrek boyunun bir çeşitlemesi hüviyetindedir. Kahramanları Oğuz nes-
linden olmakla birlikte bozkırın soyluları değil, şehir hayatının aristok-
ratlarıdır. Beyler ve hanlar yerine biz Şah Kasım Hikâyesi’nde şah ve ve-
zirleri görürüz, bozkır hayat ve kültürü yerine yerleşik düzeni ve şehri 
buluruz. Hikâye hem nazma hem nesre yer vermekle birlikte nesir ağır-
lıklıdır. Yazıldığı devrin dil ve üslup özelliklerini yansıtan anlatı, destanî 
üsluptan yoksun, epik karakterler ve özellikleri zayıf nitelikli olarak gös-
teren bir yayım olarak değerlendirilebilir. Yerleşik hayatın ve şehrin ko-
nuları anlatıda baskındır. Entrika, anlatının temel kurgusunda önemli 
ölçüde kendini hissettirir.25 

B. ŞAH KASIM HİKÂYESİ’NİN ÖZETİ 

Hikâye, çocuksuzluk motifiyle başlamaktadır. Oğuz ili şahlarından bi-
ri evliliğinin üzerinden seneler geçtiği halde çocuk sahibi olamamıştır. 
Evlat sahibi olamayınca saltanat ve servetin anlamı yoktur. Vezirler ve 
ahali, şahın böyle haftalarca meydana çıkamamasındaki sebebin ne ol-
duğunu bilmediklerinden bin türlü rivayet çıkarırlar. Vezirlerden biri, 
şahın huzuruna kabul edilir ve şaha seyahate çıkılması tavsiyesinde bu-
lunur, karar verilir ve şah ile ihtiyar vezir yola koyulurlar. Bir çeşmeye 
                                                           
23 Dede Korkut kitabı ile ilgili ilk çalışmalar için daha ayrıntılı bilgi için bkz. Muharrem Er-
gin, Dede Korkut Kitabı-1, 8. bs., s. XIII-XIV, Ankara 2011. 
24 Orhan Şaik Gökyay’ın yaşamakta olan rivayetlerle yazılı olanları mı yoksa sözlü olanları 
mı kastettiği açık olarak anlaşılamamaktadır. Şah Kasım Hikâyesi’nin Bamsı Beyrek boyu 
ve Bey Böyrek anlatmalarıyla etkileşimi vardır, ancak bu etkileşimin derecesini ve hangisi-
nin kaynaklık ettiğini belirlemek başlı başına bir araştırmanın konusudur. Ali Berat Alpte-
ki’nin aktarıp metnini verdiği derleme başta olmak üzere yapı, muhteva ve motif benzerliği 
bakımından Şah Kasım Hikâyesi ile yakınlığı olan anlatmalar vardır. Bkz. Ali Berat Alptekin, 
Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, 4. bs., Akçağ, s. 199-202, Ankara 2009. 
25 Süleyman Sudi Bey ve Şah Kasım Hikâyesi ilgili kitap yayımımızda daha etraflı olarak 
konu ele alınacaktır. Bamsı Beyrek ve Bey Böyrek anlatmalarının yayılma sahası, yapı ve 
içerik incelemeleri yapıldıkça konunun aydınlatılmasına yaklaşılabileceği kanaatindeyiz. 
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vardıklarında aniden yanlarına bir derviş gelir. Tebdil geziyor olmalarına 
rağmen bu derviş, şah ve veziri tanır, dertlerini bilir, şaha bir elma vere-
rek Cuma gecesi hanımı ile elmayı soyup yemelerini, kabuklarını da bin-
dikleri kısrağa yedirmelerini, böylece oğul sahibi olacağını, kısrağın da 
bir tay doğuracağını söyler. Çocuğun isminin Kasım, lakabının Bey Böy-
rek, tayın isminin de Bengi Boz konulması gerektiğini bildirir, gözden 
kaybolur. Memleketlerine döndüklerinde dervişin söyledikleri bir bir ger-
çekleşir. 

Kasım, sekiz on yaşına geldiğinde okula başlar, her okuldan geldiğin-
de önce tayı sevmeye, ardından annesinin yanına gider. Bir seferinde tay 
dile gelip annesinin bir zenci ile görüştüğünü söyler. Kasım, tayın söyle-
diklerinin doğruluğuna şahit olur. Annesi, Kasım’a yakalanınca bir cadı 
karı ile iş ve fikir birliği yaparak Kasım’ı zehirleyerek öldürmeye yeltenir. 
Kasım, tayın bildirmesiyle bu tertipten ve ardından zehirli gömlekle öl-
dürülmekten kurtulur. Anne ve cadı karı, son çare olarak kendisiyle ev-
lenmek isteyen delikanlıların başlarını verdikleri Akkavak güzelini düşü-
nürler. Şehzade Kasım’a, Akkavak güzelinin resmini gösterip ona meylet-
mesini sağlarlar. Kanlı ve zalim olarak nitelenen Akkavak güzelini alıp 
geleceğini söyleyen Kasım, anne ve babasıyla vedalaşıp birkaç gün süre-
cek olan yola koyulur. 

Akkavak güzelinin belirlediği at yarışı, taş atma yarışı ve güreş müsa-
bakasında galip gelme şartlarıyla önceki delikanlılar gibi Kasım da karşı 
karşıya kalır. Binlerce kişinin seyrettiği at yarışını Kasım, dualarla ve Al-
lah’ın yardımıyla kazanır, ahali mutlu olur. Taşı Akkavak güzelinden da-
ha ileri atan Kasım ikinci yarışta da başarılı olur. Güreşe tutuştukların-
da iki defa Akkavak güzeli, son güreşte de Şehzade Kasım kazanır. Ka-
sım, mağlubiyeti ve zevceliği kabul eden Akkavak güzelini alarak memle-
ketine döner. Babası bu duruma memnun olurken annesi ile cadı karı 
telaşlanırlar ve Kasım’ı ortadan kaldırmanın bir yolu olarak düşman şa-
hın kızını getirmesini isterler. 

Kasım, kırk bahadırı yanına alıp yine yola revan olur, birkaç gün son-
ra bir gece, düşman olan şahın memleketine ulaşırlar. Dinlenmek üzere 
uykuya dalarlar. O diyara gidip uyuyanlar kırk gün kadar uyanamazlar 
imiş. Kasım ile yanındaki kırk bahadır ve Bengi Boz dışındaki atlar dâhil 
hepsi uykuda yakalanıp tutsak olurlar. Zindanda yedi yıl geçtikten sonra 
tıraş edilmeleri için çıkarıldıklarında yolunda giden kervanın kervancı 
başı ile tıraş olmayı reddeden Kasım, manzum olarak söyleşirler. Oğuz 
İli’nden, ana babasından, Akkavak güzelinden ve Bengi Boz’dan haber 
alınır. Akkavak güzelinin Baltacıoğlu Kel Vezir’e verildiğini öğrenen Ka-
sım’ın ağladığını gören şahın kızı meraklanır ve vaziyeti öğrenmek ister. 
Zindancı başına bir kese altın verip onu ikna eden kız, babasının haberi 
olmadan Kasım ile görüşür. Kasım, gelme nedeninin kızı alıp götürmek 
olduğunu açıklar. Zindandan kurtuluş için çare ararlar. Kız, babasının 
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ateşten çok korktuğunu ve ateş ile tehdit edilmesini tavsiye eder. Zin-
dancı başının yardımıyla Kasım, hapisten çıkarılır. Hızır’dan ve Bengi 
Boz’dan yardım ister. Kasım, kale civarında kendisini beklemekte olan 
yaralı Bengi Boz’a binerek uzaklaşır. Bir derviş görünür Bengi Boz’un 
yaralarını derhal iyileştirir ve Oğuz İli’ne doğru yol alırlar, akşamüzeri, 
babasının şah olduğu şehre ulaşırlar. 

Saçı sakalı uzun olduğundan tanınamayan Kasım, düğün evini bulur. 
Kız almaya gitmeden önce gerçekleştirilen adetlerden olan silah ile kaba-
ğı vurmada muvaffak olur, karşılık olarak güveyi Kel vezir’in takkesini 
alır. Saraya gidip şehzadenin tamburasını alır, daha sonra düğün evine 
dönüp önce çocuklar, ardından merakları uyanmış olan kadınlar için ça-
lıp söyler. Derviş kılığında bulunduğundan tanınamayan Kasım, kırk ba-
hadırdan İsmail’in annesini, Kel Mustafa’nın hanımını çalıp söylerken 
oynatır ve onları tanıdığını belli eder. Vezire şikâyet edilince cellatlara 
kellesinin vurulması için emir verilir. Söylediği “beyit”ler sayesinde cel-
latlardan kurtulan Kasım, Akkavak güzeli için de çalar söyler. Akkavak 
güzeli, bu dervişin şehzade Kasım olabileceğini düşünür. Kasım, kimliği-
ni açıklayınca cellatlar firar eder. Düğünde bulunan halk Şehzade Kasım 
gelmiş diye sevinirler. Güveyi olan vezir korkup kaçar. Kasım, veziri bul-
durarak, babasının da rızasını alarak kız kardeşi ile nikâhlar, üç gün 
düğün yapılır. 

Şehzade Kasım’ın gelişinden çok memnun olan babası, Kasım’ı sara-
ya davet eder ve şenlikler yapılması için emir verir. Babasıyla görüşen 
şehzade, zindanda tutulan mahpusları kurtarmak üzere kırk beygir yü-
kü meşale ve on sürü keçi ile kırk süvari hazırlatıp tekrar yola koyulur. 
Birkaç gün gittikten sonra düşman şahın şehrine yaklaşırlar. Vaktin ge-
ce olmasını beklerler. Gece olunca şehre girip keçilerin boynuzlarına me-
şaleleri bağlayıp bir sürü keçiyi de sarayın bahçesine götürüp meşaleleri 
ateşe ve şehri de velveleye verirler, sarayı kuşatırlar. Taleplerinin ne ol-
duğu sorulunca, kırk mahpusun serbest bırakılmasını istediklerini söy-
lerler. Telaşla pencereye koşup her yanı ateş içinde gören şah, neye uğ-
radığını anlamadan mahpusların salıverilmesini emreder. Zindancılar, 
mahpusların sayısının kırk değil de otuz dokuz olduğunu görüp hayrete 
düşerler. Kırk kişi olması gerektiği konusunda ısrar eden Şehzade Ka-
sım, bir mahpusa karşılık düşman şahın kızını talep eder, talep kız ile 
babası arasındaki görüşmelerin ardından kabul görür. Şehzade Kasım, 
babası ile vedalaşan kız, cariyelerini ve bütün yüklerini alarak Oğuz İli’-
ne doğru yola çıkarlar. Şehzade Kasım ve şahın kızı muratlarına nâil 
olurlar. Birkaç gün sonra seksen atlı Oğuz İli’ne varır. Şehzade Kasım, 
babasının duasını alır. Dönüşünün ilk haftasında Şehzade Kasım’ın bü-
yük düğünü yapılır. Akkavak güzeli ile, ertesi hafta da yeni nişanlısı şah 
kızı ile gerdeğe girerler. Şehzade Kasım ile birlikte yedi sene hapis hayatı 
yaşayan bahadırlar da hasretlerine kavuşurlar. Şehzade Kasım, kayınpe-
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deri olan düşman şaha pek çok kıymetli hediyeler gönderir, aralarındaki 
soğukluk ortadan kalkar. İki sene sonra Kasım, babasının hastalanıp ve-
fat etmesi üzerine, vezirlerin ve ahalinin biat etmeleriyle Şah olur. Şah 
Kasım, senenin altı ayını kayınpederinin memleketinde ve altı ayını Oğuz 
İli’nde geçirerek mesut bir ömür sürer. 

C. ŞAH KASIM HİKÂYESİ’NİN METİN İNCELEMESİ26 

I. HAZIRLIK EPİZOTU 

1. Zaman 

Şah Kasım Hikâyesi’nde, yazılı hikâyelerin giriş kalıplarından olan 
“Raviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle hikâyet ederler ki…” (s. 3.)27 giri-
şi okurları geçmiş zamana götürürken “evvel zamanda” ifadesi çoğun-
lukla masallara özgü diyebileceğimiz “itibarî” zaman unsurunun başla-
ma kalıplarından birinin hikâyede kullanıldığını gösterir. Hikâyenin bü-
tününü dikkate aldığımızda da zaman unsurunun tarih zamanı ve belirli 
bir zaman kesitiyle değil, bilinmez bir geçmişle ilgili olduğu söylenebilir. 

2. Mekân 

Hikâyede mekâna dair unsurlar açık ve konvansiyoneldir. Hikâyede 
en çok geçen mekân adı “Oğuz İli”dir (s. 3, 22, 23, 34 vd.). Oğuz ili dışın-
da “Düşman olan şahın memleketi” (s. 20) ve “Düşman şahın şehri” (s. 
44), pek uzak olmayan bir mahalde (s. 8) şeklinde yine “itibarî” diyebile-
ceğimiz mekân anlatım tercihleri görülmektedir. Anlatı da olaylar çoğun-
lukla açık geniş mekânlarda geçerken saray, mektep ve başkahraman 
Şah Kasım ile yiğitlerinin yedi yıl kaldıkları zindan da hikâyenin kurgu-
sunda fonksiyonel karşılıkları olan geniş ve dar kapalı mekânlar olarak 
dikkat çeker. 

3. Ana-Baba (Ailenin tanıtımı) 

Dede Korkut anlatmalarının bütün boylarında başkahramanlar bir 
bey veya han ailesine mensuptur. Bu yönüyle Dede Korkut anlatmaları-
nın idareci ve aristokratları konu edindiği anlaşılmaktadır. Şah Kasım 
hikâyesinde de ana “Hanım Sultan” ve baba da “Oğuz ili şahlarından” (s. 
3) diye tanıtılır. 

4. Çocuksuzluk 

Metinde çocuksuzluk “Oğuz İli şahlarından birinin izdivacından sonra 
seneler geçtiği halde hiç evladı dünyaya gelmemişti.” (s. 3) şeklinde veri-
                                                           
26 Metin incelemesinde Metin Ekici’nin Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk 
Hikâyeleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1995, bibliyografik künyeli 
kitabı esas alınarak araştırmamıza konu olan hikâyenin farklılıklarına göre bir yapı çıkarıl-
mıştır. 
27 Başka bibliyografik künye verilmeden parantez içinde (s...) şeklinde gösterilen alıntılar 
Himmetzâde S. Abdullah, Şah Kasım Hikâyesi, 2. bs., Cemiyet Kütüphanesi, İstanbul H. 
1333 / M. 1917, bibliyografik künyeli esere aittir. 
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lir. Çocuk sahibi olmak istemeleri iki nedene dayandırılır: Ana babanın 
ölümünden sonra arkalarından dua etmesi ve devredilecek saltanat ile 
miras kalacak servete sahip olması için. 

5. Çocuksuzluğa Çare Arama 

Şahın ihtiyar veziri, çocuksuzluk nedeniyle derin üzüntüye düşen şa-
hın huzuruna çıkar ve “Efendim Cenâb-ı Hakk’ın hazinesi büyüktür. İn-
şallah yakın bir zamanda size bir evlat ihsan eder. Eğer arzu ederseniz 
bir müddet seyahate çıkalım, belki ağzı hayırlı bir adama tesadüf eder ve 
hayır duasını alırız.” (s. 4) diye teklifte bulunur. Çareyi Allah’tan bekleme 
esastır. Dua, seyahat ve “ağzı hayırlı” adam çocuk sahibi olmada birçok 
başka hikâyede de görülebilecek vasıtalardır. 

Seyahatleri sırasında aniden ortaya çıkan derviş, tebdil-i kıyafet gezi-
yor olmalarına rağmen şah ve veziri tanır, dertlerini bilir, dermanı söyler. 
Cebinden çıkardığı elmayı şaha vererek bir Cuma gecesi sultan hanım ile 
birlikte soyup yemelerini, elmanın kabuklarını da bindikleri kısrağa ye-
dirmelerini söyler. Şah, söylenenleri yerine getirir, şahın oğlu, kısrağın 
tayı olur (s. 4, 5). 

6. Ad Verme 

Dede Korkut boylarından Kam Pürenün Oğlı Bamsı Beyrek’te “Ol za-
manda bir oğlan baş kesmese kan dökmese ad komazlardı”28 şeklinde 
ifadesini bulan kahramanlık ruhunun ve epik üslubun Şah Kasım Hikâ-
yesi’nde görülmediğinin de delili sayılabilecek adlandırma ile karşılaşırız. 
Şah Kasım Hikâyesi’nde henüz doğum olmadan, derviş tarafından adlar 
belirlenir: 

“Bu elmayı alıp memleketinize avdet ediniz, bir Cuma gecesi elmayı 

soyup sultan hanım ile yerseniz ve kabuklarını dahi bindiğiniz kısra-

ğa yedirirseniz, dokuz ay, dokuz gün, dokuz gece, dokuz saat tamam 

olunca sizin bir oğlunuz olacağı gibi kısrak dahi bir tay doğuracaktır.  

Çocuğun ismini Kasım koyunuz lakabı dahi Bey Böyrek olacaktır. Ta-

yın ismini de Bengi Boz koyunuz!” (s. 5). 

Hikâyede derviş ad vermek için tekrar ortaya çıkmaz29, doğumlar ger-
çekleşince hemen isimler verilir (s. 6). 

7. Eğitim 

Halk hikâyelerinde iki farklı eğitim görülür: İlmî eğitim ve silah eğiti-
mi. Hikâyenin konusu ve üslubu çoğunlukla eğitim hususunda belirleyi-
                                                           
28 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı - 1, 8. bs., s. 118, Ankara 2011. 
29 Bamsı Beyrek boyu ve Bey Böyrek hikâyelerinde doğumdan yıllar sonra (çoğunlukla yedi, 
bazen on yıl vb.) derviş tekrar gelerek ad verir. Örnek için bkz. Saim Sakaoğlu, Dede Korkut 
Kitabı İncelemeler-Derlemeler-Aktarmalar II, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı, 
s. 960, Konya 1998. 
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ci rol oynar. Şah Kasım Hikâyesini bu yönüyle değerlendirdiğimizde sa-
dece ilmî eğitimden ve dolaylı olarak bahsedildiğini söyleyebiliriz. Kahra-
manlık hikâyelerinde kimi zaman silah eğitimiyle birlikte ilmî eğitimden 
de söz edilirken Şah Kasım Hikâyesinde eğitim “Çocuk sekiz on yaşına 
kadar geldiği zaman mektebe ve tahsil-i ilme başladı.” (s. 6) şeklinde ge-
çer. Nasıl bir eğitim verildiği konusunda da ayrıntı yer almaz. 

8. Entrika ve Tertipler 

Kasım, mektepten geldiği bir gün, her zaman olduğu gibi sevmek için 
tayının yanına gider. Tay, dile gelir ve annesinin bir zenci ile görüştüğü-
nü bildirip onu engellemesini söyler (s. 6). Annesi, odasında iri vücutlu 
bir zenci ile yakalandığından ve Kasım’ın bu durumu babasına söyleye-
bileceği endişe ve korkusuyla türlü entrika ve tertiplere başvurur. Ka-
sım’ı uzaklaştırmak veya ortadan kaldırmak için çareler arar. Önceden 
tanıdığı bir cadı karıyı saraya çağırır, onun düşündüğü tertipleri uygula-
maya koyarlar. Yemeğine zehir konulması, zehirli gömlek giydirilmesi hi-
lelerine başvururlar, her seferinde Kasım, Bengi Boz’un olacakları bildi-
rip uyarması sayesinde canını kurtarır (s. 7-8). 

Cadı karı üçüncü çare olarak Akkavak güzeli sayesinde Kasım’dan 
kurtulma yolunu önerir (s. 8). Akkavak güzeli kendisiyle evlenmek iste-
yen delikanlıları ileri sürdüğü şartları yerine getiremedikleri için başları-
nı alarak öldürmektedir (s. 8-9). Kasım’ın Akkavak güzeline karşı ilgi ve 
merak duymasını sağlayarak ortadan kaldırılması da bir başka tertip ör-
neğini teşkil ederken, diğer taraftan hikâye kurgusunda âşık olma epizo-
duna geçişi de sağlar. 

II. ÂŞIK OLMA EPİZOTU 

Şehzade Kasım’ın Akkavak güzeline ilgi duyması bir resim vasıtasıyla 
sağlanır. Kasım’ın mektepten dönüşünde, sarayın önünde verdiği fikir 
neticesinde sultan hanımdan bin altın alan cadı karının etrafında topla-
nan kalabalık ve ellerindeki Akkavak güzelinin resmi ile hakkında anlatı-
lanlar kendisinde merak uyanmasını sağlar. Ne olduğunu anlamaya çalı-
şan şehzade, ileri sürdüğü üç şartı ne olursa olsun karşılayıp Akkavak 
güzelini alıp getireceğini söyler (s. 8-9). Şah Kasım Hikâyesi’nde, şehza-
denin âşık olduğundan söz edilmez, aşk, telaffuz edilmeden, adı anılma-
dan vardır. “Kulaktan dolma” ve “Kızın resmini görerek” âşık olma söz 
konusudur. 

III. SEVGİLİYİ İSTEME VE ENGELLER EPİZOTU 

Şehzade Kasım, Akkavak güzelinin resmini görüp hakkında anlatılan-
ları dinleyip uyanan isteğiyle harekete geçer. Şehzade, kendisini engelle-
rin beklediğini bilir, ama hangi engellerle karşılaşacağından habersizdir. 
Şehzade Kasım, kendisiyle evlenmek isteyenler için üç şart ileri süren kı-
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zın engellerinden önce, bu engellerle karşılaşmaması için ikaz niteliğin-
deki engelleme gayretleriyle karşılaşır. 

1. Engellerin Engellenme Gayretleri 

1.a. Babanın Engelleme Gayreti 

Şah, oğlunu karşılaşacağı zorluklar, hatta canından olma tehlikesi 
karşısında engellemek ister. Şehzade Kasım, babasının engellemesi kar-
şısında gitme kararından vazgeçmez ve şah çaresiz izin verir (s. 10). Hi-
kâyede, anlatıya yeni bir yön veren memleketten ayrılma durumu şöyle 
anlatılır: “Şehzade Kasım, peder ve validesiyle vedalaşıp kendisiyle büyü-
yen Bengi Boz’a binerek yola revan olup gitti. Birkaç gün bu suretle nere-
desin zalim kız!.. diye gidip nihayet bir gün Kanlı kavak güzeli namında 
kızın bulunduğu memlekete vasıl oldu.” (s. 10). Daha önce kendisinden 
Akkavak güzeli olarak bahsedilen kızdan “Kanlı” diye söz edilmesi engel-
lerin zorluğu hakkında okuyucu da algı yönelmesini de sağlayan bir un-
sur olarak dikkat çeker. 

1.b. Yaşlı Kadının Engelleme Gayreti 

Şehzade Kasım, kızın memleketine ulaşınca geceyi geçirmek için mi-
safir olduğu yaşlı kadına gelme nedenini açıklar. Kadın, şehzadeyi engel-
lemek ister, ama gayretinde başarılı olamaz:  

“Akkavak güzelinin kanlı ve zalim bir kız olduğunu, şimdiye kadar 

pek çok gençleri mat ettiğini beyan ve hikâye ederek bu sevdadan 

vazgeçmesini söyledi ise de Şehzade Kasım kabul etmeyerek: 

- “Valide, ben şehzadeyim. Peder ve validemi, memleketimi terk ede-

rek o kız ile görüşmek için geldim. Ya mağlup olurum yahut da onu 

mağlup ederek beraber alıp giderim!. diye fikrinde musır olduğunu 

beyan etti.” (s. 11). 

2. Kızı Alabilmek İçin Öne Sürülen Şartlar 

Şehzade Kasım, evinde misafir olarak kaldığı yaşlı kadın vasıtasıyla Ak-
kavak güzelinin, kendisine talip olanlar için öne sürdüğü şartları öğrenir. 
Şartların neler olduğunu soran yaşlı kadına Akkavak kızı “Valide, bütün 
cihan bilir ki benim üç şartım vardır. Her kim bunların üçünü de icra ederse 
ben onunla evlenerek bu hale hatime çekeceğim. Aksi takdirde başlarını 
kesmekte devam edeceğim!.” cevabını verdi. Kadıncağız Akkavak güzeline: 

- Madem ki öyledir; şartlarınızı söyleyiniz de kendisine (s. 11) bildire-
yim!. dedi.. Akkavak güzeli: 

- Şartlarımdan birinci at yarışı, ikinci taş atmak, üçüncüsü de güreş-
tir. Git kendisine böyle haber ver. Yarın sabah hazır olsun!. dedi. Kadın-
cağız melûl ve mahzun hanesine avdet ederek Şehzade Kasım’a Akkavak 
güzelinin söylediklerini hikâye etti (s. 12). 
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İlk şart olan at yarışında Şehzade Kasım, manevi gücün desteğiyle ve 
Bengi Boz sayesinde galip gelir: 

“…şehzade Kasım duasını itmam ettikten sonra tekrar atına binerek 

koşturmaya başladı, Bengi Boz, kuş gibi uçarak Ak Kavak güzelin-

den evvel yarış meydanına erişti. Ahalinin meserreti kıyas kabul et-

meyecek bir dereceyi bulmuş idi, Bengi Boz’u, Akkavak Güzelinin ko-

nağındaki ahırlardan birine çektirdi. Aradan yarım saat geçtiği halde 

Akkavak Güzeli, güç hal ile yarış meydanına gelebilmiş idi” (s. 16). 

İkinci şart olan taş atma yarışını da Şehzade Kasım kazanır. Akkavak 
güzeli, ilk taşı delikanlının atmasını teklif eder, şehzade kabul etmez. 
Delikanlının attığı taşlar, kızın attıklarından çok daha ileri düşünce bu 
yarışta da kız yenilmiş olur (s. 16-17). 

Üçüncü şart güreşte galip gelmektir. Güreş müsabakası oldukça zor-
lu geçer. Akkavak güzeli ilk hamlede şehzadeyi mağlup eder ve galibiyeti-
ni, delikanlının at yarışını kazanmasının bedeli sayar, ikinci defa kazan-
dığı güreşi taş atma yarışının karşılığı olarak değerlendirir, son güreş ise 
bütün yarışların galibini belirleyecektir. 

Bengi Boz’un verdiği taktikle şehzade, Akkavak güzeline hücum ede-
rek memelerini sıkıp kızı yere yatırır ve mağlup eder. Akkavak güzeli, 
Şehzade Kasım’ın münasip eş olduğunu kabullenip ne kadar cariyesi 
varsa azad eder, emlakini satıp kıymetli eşya ve mücevherlerini kırk ka-
tıra yükletip şehzade ile birlikte delikanlının babasının şah olduğu şehre 
giderler (s. 18). 

3. Memleketten Ayrılma ve Kahramanın Esir Düşmesi  

3.a. Memleketten Ayrılma 

Şehzade Kasım’ın karşılaştığı engelleri aşıp memleketine geri dönme-
si, annesi ile cadı karının yeni planlarını icraya koymalarını gerektirir. 
Halk hikâyelerinde kahramanın memleketinden ayrılması, uzaklaşması 
yaşanacak olaylar ve anlatı kurgusu açısından önemlidir. Halk hikâyele-
rinde anlatının kahramanının epik karakterli bir kahramanlık mı göste-
receği, ayrılma nedeninin aşk kaynaklı olup olmadığı, ekonomik ihtiyaç 
ve gerekçelerle mi hareket ettiği, yani kahramanın memleketinden ayrıl-
ma nedeni anlatının konusu ve niteliği için belirleyici özellik gösterir de-
nilebilir. 

Şehzade Kasım’ın memleketinden ayrılması, annesi ve cadı karı tara-
fından, ortadan kaldırılmak üzere tertiplenen planların devamı niteliğin-
de bir nedene dayanır. Şehzadenin annesi ile cadı karı arasında geçen 
konuşmalar bu durumu açıklar: 

- Bu defa da kurtuldu, şimdi ne yapacağız! diye sual (s. 18) edince ca-
dı karı: 
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- Hele gelsin bakalım. Bir de bizim düşmanımız olan şahın kızını ge-
tirmesi için iğfal ederiz! diye karar verdiler (s. 19). 

Şehzade Kasım: “Gördünüz mü valide. İşte mağlup olmaz Akkavak gü-
zelini mağlup edip getirdim!” deyince validesi: “Oğlum bir kız getirmişsiniz 
ne olabilir. Eğer yiğit iseniz düşmanımız olan şahın kızını git getir ki o va-
kit sizin kuvvet ve şecaatinizi tasdik edeyim!” dedi (s. 19). Bunun üzerine 
şehzade Kasım, onu da getiririm diyerek kendi dairesinde birkaç gün 
dinlenir, anne ve babasından izin alarak Akkavak güzeli ile vedalaşır ve 
birkaç gün sürecek yolculuğa çıkar, memleketinden ayrılır. 

3.b. Kahramanın Esir Düşmesi 

Şehzade Kasım ve yanındaki 40 yiğit, düşman olan şahın memleketi-
ne ulaştıklarında vakit gecedir, kale kapıları kapalıdır. O gece orada isti-
rahat edip sabah erkenden kaleye girmek için atlarının gemlerini kolları-
na takarak uykuya dalarlar. Hikâyede başkahraman ve yiğitlerinin bas-
kına uğrayıp esir düşmeleri şöyle anlatılır: 

“Çünkü o diyara giden her yolcu yetiştiği gün uykuya yatarsa kırk 

gün kadar uyanmaz imiş. Bu zavallılar da uyudular ve sabahleyin 

kalkmaya muvaffak olamadılar. Ertesi gün sabahleyin düşman şah 

kale civarındaki köşküne çıktığı zaman gördü ki kale civarında pek 

çok atlı var. Hemen maiyetine gidip bunların kim olduklarını anla-

mak için asker gönderilmesini emretti. Şahın emri ile giden askerler 

gelip bu biçareleri uykuda oldukları halde esir edip getirdiler.” (s. 20) 

Bu baskın ve esaretten şehzade Kasım’ın atı Bengi Boz haricinde kur-
tulan olmaz ve yedi sene sürecek zindan hayatları başlar (s. 21). 

4. Sevgilinin Başkasıyla Evlendirilmek İstenmesi ve Kahramanın 
    Durumu Öğrenmesi 

Şehzade Kasım ve beraberindeki 39 yiğidi yedi yıl zindanda tutan şa-
hın, maiyetine esirlerin tıraş edilmelerini emretmesiyle hikâye yeni bir 
yön bulur (s. 21). Zindan ve karanlıkla birlikte güneş ve ışık hikâyede 
yer almaya başlar ki; bu kurtuluş için ümit yollarını da gösterir. 

Şehzade Kasım, yaklaşmakta olan kervanı bekler, geldiği zaman ker-
vancı başı ile manzum olarak söyleşir, sırasıyla Oğuz İli’nden, ana baba-
sından, Akkavak güzelinden ve Bengi Boz’dan haber alır (s. 23, 24). Şeh-
zadenin aldığı haberler olumsuzdur, hele de: 

Biz gelmeden pazarlığı kurdular 
Kimden kime nasip oldu dediler 
Baltacıoğlu Kel Vezir’e verdiler 
İşte böyle gördüm illeriniz[i] (s. 24) 

diye kervancı başı Akkavak güzeli ile Baltacıoğlu Kel Vezir’in evlilik ha-
zırlığında olduğunu bildirir. 
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IV. KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ VE TEKRAR ORTAYA ÇIKMASI 

1. Kahramanın Yardım Alması ve Dönüşü 

Şehzade Kasım, aldığı haberlere üzülerek ağlamakta iken düşman şa-
hın kızı, delikanlıyı görür, meraklanır. Zindancı başını söylediği sözlerle, 
verdiği bir kese altınla ikna eden şahın kızı zindancı başından yararlana-
rak delikanlı ile görüşmenin ve ona yardım etmenin yolunu açar. Şehza-
denin kendisi için geldiğini anladıktan sonra da kurtuluş çaresini göste-
rir (s. 24-28). 

Şahın kızı tarafından kahramanın nasıl kurtulacağı, arkadaşlarını 
nasıl kurtaracağı belirlenmiştir. Kahramanın hikâye akışı içinde kadınla-
rın doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirilmeleriyle harekete geçtiğinin 
bir başka göstergesi de kurtuluş için verilen fikir ve gösterilen yardımlar-
dır. Şahın kızı, memleketine gittikten kırk gün sonra geri dönmesi şartıy-
la delikanlıya yardım edecektir (s. 28). Babasının ateşten çok korktuğu-
nu ve ateşle tehdit edilmesini söyler. Mahpuslar teslim edileceğinde 40 
kişi olmaları gerekirken sayının 39 olduğunu görüp eksik olan mahpus 
yerine kendisinin talep edilmesini böylece bütün arzularına kavuşacağı-
nı bildirir. Şehzade Kasım, yaşanacakları hapiste olan arkadaşlarına an-
latır, sabretmelerini söyler ve zindancı başını takip eder, kale duvarın-
dan bir iple sarkarak kurtulmuş olur (s. 29-30). 

Kahramana dönüş yolundaki yardımların başlangıcı düşman şahın 
kızı ve zindancı başının katılımıyla olurken, diğer taraftan memlekete 
ulaşabilmesi de kahramanın atı Bengi Boz’un imdada yetişmesi ve yar-
dımlarıyla mümkün olur (s. 32). Bengi Boz da yaralı ve yardıma muhtaç-
tır. Kahramanın Hızır’ı şiir ve dua ile çağırması sonucunda bir derviş or-
taya çıkar, yaralarına okuyup üfler, at iyileşir, derviş gözden kaybolur (s. 
34). Gerçekleşen yardımlar sayesinde şehzade Oğuz İli’ne dönebilir. 

2. Kahramanın Tekrar Ortaya Çıkması 

Kahramanın memleketinden ayrılmasının üzerinden yedi yıl geçmiş-
tir. Varlığına bağlı olarak cereyan eden olaylar yön değiştirmiştir, daha 
doğrusu şehzadenin öldüğü düşünülmektedir. Kahraman, memleketinde 
(hikâye metnine göre saçı sakalı uzadığından ve fakir bir derviş kılığında 
geldiğinden) tanınmaz (s. 34-35, 37). Akkavak güzeli, Baltacıoğlu Kel Ve-
zirle düğündedir, kız kardeşi, ağabeyini tanımaz, annesi şehzadenin tam-
burası istenildiğinde oğlundan yadigâr olduğunu söyleyip vermek iste-
mez (s. 37). 

Şehzade Kasım düğün evine gider, düğün adetleri icra edilirken dâhil 
olur. Damadın evinde ortaya konulan kabağın silahla nişan alınıp vurul-
masında muvaffak olur. Kabağı vuruna büyük bir hediye verilmektedir, 
şehzade, damadın takkesini ister, alır, damadı mat eder (s. 36). 
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Kahramanın ortaya çıkması ve tanınması düğün evinde olur. Önce er-
keklerin bulunduğu kısımda tambura eşliğinde şarkılar söyleyen derviş 
(şehzade Kasım), daha sonra da kadınların ricasıyla onların yanında ça-
lıp söylemeye başlar. Oğlu zindanda olan İsmail’i ve annesini (s. 38), Kel 
Mustafa ve hanımını (s. 39), tanıdığını belli edecek şeyler söyler. Vezir, 
dervişin (şehzade Kasım) harem dairesinde olduğunu şikâyet üzerine öğ-
renince hiddetlenir ve dervişin kafasının kesilmesi emrini verir (s. 39-40). 

Kahraman, çalıp söyleyerek, başını kesmek üzere gelmiş olan cellatla-
rı oyalar (s. 40). Kendisini dinlemeye gelen Akkavak güzeli, söylenenler-
den dolayı bu dervişin şehzade Kasım olabileceğinden şüphelenir, bu dü-
şüncesi metinde kadınlar arasındaki konuşmalarla verilir: 

“Bu derviş benim kanlı olduğumu nereden biliyor diye düşünmeye 

başladı ve bu düşünce ile yanında bulunan kadınlara: 

- Acaba bu derviş Şehzade Kasım mıdır diye sual eyledi ise de kadınlar: 

- Neye bu suretle düşünüyoruz. Şehzade Kasım’ın kemikleri bile çü-

rümüş olmalıdır!” (s. 41). 

Cellatlar, başını vurmak üzere iken derviş (şehzade Kasım) kimliğini 
açıklayarak ortaya çıkar: 

- Müsaade ediniz şu geline dahi bir beyit söyleyeyim de sonra istediği-
niz gibi hareket ediniz! diyerek Akkavak güzeline: (s. 42) 

Ağalar hançerden aktır bileğim, 
Hak yanında kabul olur dileğim, 
Beyazlar mı giydin benim meleğim, 
Seni gelip görmek idi dileğim, 

    Cellatbaşı hançerini koy kına 
    Şehzadedir çıktı şimdi karşına 
    Gidin haber verin Şah babamıza 
    Derviş değil ben Şehzade Kasımım 

deyince cellatlar karşılarındaki Şehzade Kasım olduğunu anlayarak der-
hal firar ettiler (s. 43). 

V. SONUÇ EPİZOTU 

Şah Kasım hikâyesi mutlu son ile biter. Şehzade Kasım, korkusun-
dan saklanmış olan Baltacıoğlu Kel Vezir’i buldurur, affeder, hatta baba-
sının da müsaadesini alarak kız kardeşiyle evlendirir (s. 42-43). 

Şehzade Kasım, düşman şahın şehrine giderek daha önce planlandığı 
şekilde mahpusları kurtarır (s. 43-45). Dönüşlerinin ilk haftasında bü-
yük bir düğün yapılır ve şehzade, Akkavak güzeli ile, ardından ertesi 
hafta da yeni nişanlısı olan düşman şahın kızı ile gerdeğe girer. Şehzade 
Kasım ile birlikte yedi sene hapis kalmış olan yiğitler de hasretlerine ka-
vuşurlar (s. 47). 
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İki sene sonra şehzade Kasım’ın babası hastalanır, ölür. Bütün vezir 
vüzera ve ahali şehzadeye, şah olması için biat ederler. Kasım, şah olur. 
Şah Kasım, senenin altı ayını kayınpederinin yanında, diğer altı ayını da 
Oğuz İli’nde geçirip mesut bir ömür sürer (s. 48). 

Sonuç 

Dünya edebiyatı içinde destan ve destanî hikâye söz konusu olun-
ca Türk edebiyatı ve Türk edebiyatı sahasında da Dede Korkut Kita-
bı’nın bu anlamda tarihî derinlik, yayılma sahasındaki genişlik ve ede-
bî verimin çeşitlenmesi bakımından özel bir yeri vardır. Oğuzları anla-
mada ve anlatmada Dede Korkut boyları kıymetli bir anahtar hüviye-
tindedir. 

Dede Korkut Kitabı’nda yer alan boylardan Bamsı Beyrek boyu gerek 
yazılı ve gerekse de sözlü edebiyatta bütün boylar içinde en yaygın olan-
larındandır. Bozkır kültüründen yerleşik hayata, destandan destanî hi-
kâye ve hikâye formuna geçişte Dede Korkut anlatmalarının köprü vazi-
fesi gördüğü anlaşılmaktadır. Bu husus bir yandan terminoloji problemi 
ortaya çıkarırken diğer taraftan türler ve kültürler arası karşılaştırmalı 
çalışmalar için zemin hazırlayan bir husustur. 

Kırımlı Süleyman Sûdî Bey’in telif edip yazılı olarak Himmetzâde S. 
Abdullah imzasıyla yayımladığı Şah Kasım Hikâyesi’nin kaynağı tartış-
malıdır, fakat Bamsı Beyrek boyu ile ve Bey Böyrek anlatmalarıyla yapı, 
tip, motif ve muhteva yönünden büyük paralellikler gösterdiği ortadadır. 
Farklı müstear isimlerle derleme ve telif eserlerde imzası bulunan Süley-
man Sûdî Bey, Şah Kasım Hikâyesini XX. yüzyılın ilk yarısının yazılı hi-
kâye anlatım diline uygun olarak, destan formu ve üslubundan uzak, şe-
hir hayatını büyük ölçüde anlatıya katıp entrikaları genişleterek kurgu-
lamıştır. 

Şah Kasım Hikâyesi ve benzeri yeniden yazılıp kurgulanmış hikâyele-
rin karşılaştırılmalı olarak ele alınıp incelenmesinin edebî tür tarihi, çe-
şitlenme, tarihi köken, yayılma sahası, yönü ve şekliyle edebî verimin 
şöhret ve tesiri, ayrıca türler arası etkileşim çalışmaları açısından faydalı 
olacağı görülmektedir. 
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Öz 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen sonrasında Türk Cumhuri-

yetlerinde ticari kuruluşların yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sivil 

toplum örgütleri tarafından eğitim kurumları açılmıştır. Prof. Dr. Turan 

Yazgan’ın öncülüğünde örgütlenen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eği-

tim Kurumları 1990’lı yılların hemen başında Türk Cumhuriyetlerinde aç-

tıkları okullarla Türk Dünyası Alfabe Birliği konusunda büyük katkı sağ-

lamıştır. 

Globalleşen dünyada, dili, tarih, kültür ve folkloru bir olan kardeş ül-

kelerin birbirleriyle her alanda olduğu gibi eğitim alanında geleceğe dö-

nük ortak hedefler belirlemeleri kaçınılmazdır. Bu bağlamda Türk Dünya-

sı Araştırmaları Vakfı Eğitim Kurumları, Azerbaycan’da, Kırgızistan’da, 

Kazakistan, Çuvaşistan ve Bulgaristan’da açtığı eğitim kurumlarıyla ge-

leceğin Türk Eğitim Birliği’nin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Kurumları kardeş Türk Cum-

huriyetleri ile Türkiye Cumhuriyet Devleti arasında köprü vazifesi gör-

mektedir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu merhum Prof. 

Dr. Turan Yazgan’ı öncülüğünde bu Eğitim Kurumları, tarihe not düşmek-

te ve kardeş ülkeler arasındaki dostluk, barış ve kardeşliği pekiştirme yö-

nünde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Eğitim, Tür-

kiye, Türk Cumhuriyetleri, Turan Yazgan. 
                                                           
 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğ-
retim Üyesi, sudogan@yildiz.edu.tr 
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Abstract 

The Role of the Educational Institutions Of The Foundation Of 

Researches For The Turkic World (TDAV) In The Making Of 

Prospective Unity of Turkish Education 
In the aftermath of the decomposition of the Soviets Union, commercial 

companies founded some educational institutions in the Turkic Republics 

as well as by the Republic of Turkey and some non-governmental organi-

zations. Educational institutions of TDAV, organized under the leadership 

of Prof. Turan Yazgan, have assumed an important role in the way to-

ward the Unity of Alphabet for the Turkic World, with the schools opened 

in the Turkic Republics in the beginning of 1990s. 

In a globalizing world it is inevitable for the sister countries having a 

common language, history, culture, religion and folklore to determine com-

mon targets for the future in the area of education as it is in the other    

fields. Based on this objective Educational Institutions of TDAV played a 

significant part in the establishment of Turkish Educational Unity, with 

its schools in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Chuvashia and Bul-

garia. 

TDAV’s Educational Institutions aimed to bridge the gap between the 

Turkic Republics and the Republic of Turkey. TDAV carried on educational 

activities hand in hand with Turkey innovations, and assumed a pioneering 

role promoting brotherhood, peace and unity among sister countries. 

Key words: Foundation Of Researches For Turkish World, Education, 

Turkey, Turkic Republics, Turan Yazgan. 

Giriş 

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, bu gelişmenin 
ekonomiden ideolojiye, uluslararası güvenlikten global güç sistemine ka-
dar dünya siyasetinde önemli değişikliklere yol açacağı kaçınılmaz bir 
şekilde bekleniyordu. Nitekim Sovyetlerin çöküşünün hemen ardından 
tek süper güç konumuna gelen ABD’nin uluslararası müdahale alanı ge-
nişlemiş, Sovyet bakiyesi halklar ise ekonomik, siyasal ve sosyal bir bu-
nalımın eşiğine gelmişlerdi. 

Batı dünyası bütün bu gelişmelere alışık olduğumuz gibi kendi pen-
ceresinden bakmayı sürdürdü. Sovyet İmparatorluğunun çöküşü ideolo-
jik olarak liberal-Batı uygarlığının nihaî zaferi olarak yorumlanırken, Or-
ta Asya ve Kafkaslar zengin doğal kaynakları nedeniyle Avrupa ve ABD’-
nin ilgisine mahzar oldu. Çok uluslu şirketlerin desteğini alan Batılı bi-
lim adamları ise, bölgeyi daha iyi tanımak ve hegemonik güçlere yol gös-
termek adına oryantalist literatürü yeni veriler ile güncellemekle meşgul 
görünüyorlar. 

Oysa Sovyetler Birliği’nin dağılması herkesten çok Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilgi alanına girmeliydi. Zira Rusya Federasyonu içinde kalanlar 

398



SÜLEYMAN DOĞAN / TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI VE TURAN YAZGAN 3

hariç, Kafkaslarda ve Orta Asya’daki altı bağımsız cumhuriyetin (Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan) 
çoğunluğunu Türk dilli halklar oluşturuyordu. Türkiye Türkleri ile bölge 
halklarının ortak tarihi ve kültürel bağları, uzun bir aradan sonra “Türk 
Dünyası” deyimini anlamlı hale getiriyordu. 

Ne var ki, bütün iyi niyetli çabalara rağmen başta Türkiye Cumhuri-
yeti olmak üzere taraflar uzun vadeli bir işbirliğini gerçekleştirecek sağ-
lıklı bir perspektife sahip değildi. 

Post-Sovyet dönemin Türk Cumhuriyetleri kendileri için yepyeni şart-
larda ekonomik, kültürel, siyasî ve sosyal sorunlarla mücadele ederken; 
Türkiye Cumhuriyeti artık kronikleşmiş gerekçelerle Türk Dünyası ile sı-
kı bir işbirliği fırsatını elinden kaçırdı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan yaklaşık yirmi yıl sonra, bugün “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk 
Dünyası” tahayyülünün bile çok uzağındayız. Daha da önemlisi işbirliği 
için kaçınılmaz olan entelektüel birikime ve sağlıklı bir enformasyona sa-
hip değiliz. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Türk Cumhuriyetleri 1990’lı yılların başından 1992 yılının sonuna 
kadar tek tek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
bağımsız Türk devletlerini ilk tanıyan ülkedir. Ancak bağımsızlık sonrası 
Türkiye gereken atraksiyonu gösterememiş ve ilk etapta oluşan duygusal 
ilişkiler sonrasında kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilere dönüştürüle-
memiştir. 

Bununla birlikte Türkiye’de örgütlenen bazı özel sivil toplum kuruluş-
ları kardeş ülkelerinin derdine bir nebze de olsa çare olmayı kendine bir 
vazife edinmiştir. Bunların başında hiç şüphesiz Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı ve onun değerli başkanı merhum Prof. Dr. Turan Yazgan 
gelir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 20 Temmuz 1980 tarihinde, Ba-
kanlar Kurulu’nun 8/1307 sayılı kararı ile kamu yararına hizmet veren 
bir vakıf olarak tescil edilmiştir. Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından ku-
rulmuş, kurulduğu tarihten 22 Kasım 2012 tarihinde vefatına kadar 
merhum Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından yönetilmiştir. Merkezi, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin arkasındaki Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi 
olarak bilinen binada bulunmaktadır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile ilgili bilgiyi vakfın kurucusu ve 
başkanı merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’dan aktarıyorum: 

“Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi olarak bilinen bu bina, Şeyhül-

islam Ankaralı Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. Vâkfımız, 3 

Kasım 1687’de vefat eden, merkez binanın banisi Şeyhülislam Anka-
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ralı Mehmed Efendi’nin 300. ölüm yıldönümünde metfun bulunduğu 

Kovacı Dede Camii’nde aziz ruhuna mevlit okuttuk. Bu bina, Vakfın 

sağlam temellere oturmasında birinci derecede rol oynamıştır. 

Şimdiye kadar hiçbir faaliyetimizi kamuoyuna duyurmak için özel bir 

gayret sarf etmedik. Vakfımızı tanıtan hiçbir yazılı broşür veya kitap 

neşretmedik. Bunun maksadı; sadece maliyetinden kaçınmak değil, 

hizmetlerin yalnız ve yalnız Vakfın gayesi için yapılmakta olması ve 

hiçbir hizmetimizin veya faaliyetimizin başka hiçbir gayeye vasıta 

teşkil etmesinin, anlayışımıza ters düşmesidir. 

Vakfımızın faaliyetlerini yürütürken gerekli olan finansmanı da bu 

faaliyetler içinde sağladığını, hiçbir şahıs veya kuruluştan yardım ta-

lep etmediğini belirtmemiz yerinde olur. Vakıfların bir çeşit dilencilik 

yaparak faaliyet yapmalarına başından beri karşıyız ve bunu vakıf 

kavramı ile asla bağdaştıramıyoruz. Bu prensip dâhilinde, devletten 

de sırf yardım maksatlı bir talebimiz olmamıştır. Bu sebeple Vakfımız 

daima güçlükler içinde hizmetlerini yürütmüş, devletle ve dostlarıyla 

gerçek karşılığı olan hizmetler ifa ederek gelir sağlamıştır. 

Hizmetlerimiz bu sebeple çok çeşitlidir. Yurt içinde ve dışında yürüt-

tüğümüz eğitimden yayınlarımıza, gezilerimizden konserlerimize, se-

minerlerimizden kurultaylarımıza kadar pek çok sahada hem gelir 

sağlamakta, hem de hizmet gerçekleştirmekteyiz. Bu kadar çok faali-

yetin bir kısmı, yalnız harcama kalemlerini oluştururken, bir kısmı da 

kendi kendini finanse eden veya başka hizmetleri de finanse eden 

gelir sağlamaktadırlar. Ancak bunların hiçbirisi Vakfın bünyesinden 

ayrı değildir, Vakıf bütün faaliyetleriyle bir bütündür.”1 

Sovyetlerin Dağılması… 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen sonrasında Türk Cumhuri-
yetlerinde ticari kuruluşların yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve si-
vil toplum örgütleri tarafından eğitim kurumları açılmıştır. Merhum Prof. 
Dr. Turan Yazgan’ın öncülüğünde örgütlenen Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı Eğitim Kurumları 1990’lı yılların hemen başında Türk Cumhuri-
yetleri’nde açtıkları okullarla Türk Dünyası Alfabe Birliği konusunda çok 
önemli rol üstlenmiştir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Ku-
rumları, Türk Cumhuriyetlerinde açtıkları, 

1- Türk Dünyası Kültür Merkezleri, 
2- Türk Dünyası Liseleri, 
3- Türk Dünyası Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK onaylı) adı altın-

da kurumsallaşmış ve ortak eğitim birliği yolunda önemli adım atmış-
tır.2 
                                                           
1 Prof. Dr. Turan Yazgan’ın kaleme aldığı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tanıtım yazısı, 
www.turan.org, (2006). 
2 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı internet web sitesi www.turan.org 
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Globalleşen dünyada, dili, tarih, kültür ve folkloru bir olan kardeş ül-
kelerin birbirleriyle her alanda olduğu gibi eğitim alanında geleceğe dö-
nük ortak hedefler belirlemeleri kaçınılmazdır. Bu bağlamda Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı Eğitim Kurumları, Azerbaycan, Kırgızistan, Ka-
zakistan, Çuvaşistan ve Bulgaristan’da açtığı eğitim kurumlarıyla gelece-
ğin Türk Eğitim Birliği’nin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Kurumları kardeş Türk Cumhuriyet-
leri ile Türkiye Cumhuriyet Devleti arasında köprü görevi görmektedir. 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın eğitim kurumlarını tek tek ele ala-
lım. 

Türk Dünyası Kültür Merkezleri 

Türk Dünyası Kültür Merkezleri, yaygın eğitim kuruluşları olarak faa-
liyet yürüttüğü gibi bulunduğu yerde halkla, özellikle yazarlar, bilim in-
sanları ve yayıncılarla Türkiye arasında Türkiye Türkçesi kursları da 
açarak Türkiye Türkçesini yaygınlaştırmak en büyük amaçtır. 

Kültür merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, milli ve 
dini günlerle halkla bütünleşmeyi sağlamak maksadıyla yemekler ver-
mek, anma törenleri, sanat ve el işi sergileri açmak önde gelen faaliyet-
lerdendir. Türk folklor çalışmaları, Türk sazının öğretilmesi, Nevruz kut-
lamaları gibi çok yönlü faaliyetler bunlara örnektir. Ayrıca Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı ile o ülke arasındaki münasebetler kültür merkezle-
rince sağlanır. Örneğin vakfın misafiri olarak gelecek olanlar önce bu 
merkeze müracaat ederler. 

Her yıl yapılan ‘Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne gelecek grupları kültür 
merkezleri tespit ederler. Öğretmenlere nezaret ederler, birlikte çalışma-
lar yaparak ders dışında da sosyal ve kültürel etkinliklerde rol almaları 
hedeflenir. Ülke çapında yarışmalar düzenleyerek kazananlar ödüllendi-
rilir. Kültür merkezi bulunan Türk Cumhuriyeti’ndeki okulların başarılı 
öğrencilerinden gruplar oluşturularak bunların Türkiye’de vakfın imkân-
larıyla, ödül olarak tatil yapmaları sağlanır. 

Türk Dünyası Liseleri 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, liseleri konusunda iki metot uygu-
lamaktadır. Birinci şekilde, Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde oldu-
ğu gibi, bina dışında lisenin yönetimi tamamıyla vakfa aittir. Tek yöneti-
ci, tayin edilen müdürdür. Türkiye’den vakfın gönderdiği öğretmenlerin 
dışında mahallinden seçilecek öğretmenleri tespit ve tayin etmek, eğiti-
min gerektirdiği her türlü hukuki ve diğer muameleleri yürütmek müdü-
rün görevidir. 

İkinci şekilde, anlaşma yapılan herhangi bir mahalli lisede, Türkiye’-
den müdür tayin etmekle birlikte, bu müdür okulun Türkçe derslerinden 
sorumludur. Yeteri sayıda öğretmenle birlikte 9. sınıftan veya 6. sınıftan 
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veya 11 yıllık liselerde bazen birinci sınıftan itibaren Türkçe öğretmeye 
başlarlar. Bu yolla okulda her öğrenci Türkçe öğrenmiş olur. Türkçe dı-
şındaki derslere okul müdürü karışmaz. Ancak Genel Türk Tarihi ve Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vakfın öğretmeni tarafından verilir. Di-
ğer dersler için okul Türkiye’den öğretmen isterse, Vakfın kendi imkânla-
rına göre bunu karşılamaya çalışır. 

Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumları 

Abay Almatı Devlet Üniversitesi  
(Almatı - Kazakistan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 

YÖK tarafından denkliği bulunan Almatı’da Abay Devlet Üniversitesi 
bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi müfredat programı uygulanmakta olup, Türkiye 
Türkçesi ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 

Kızılorda Korkut Ata Üniversitesi  
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

YÖK tarafından denkliği tanınan bölümde eğitimin dili Türkiye Türk-
çesi’dir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin müfredatı uygulan-
maktadır. 

Türkiye’den giden öğrencilerin sayısı günden güne artmaktadır. Yerli 
öğrencilerle birlikte okuyacak olan bu öğrenciler, Türkiye Türkçesi’nin 
daha güzel öğrenilmesine katkı sağlayacaklardır. Bölümün son sınıf öğ-
rencileri üç haftalık staj için Almatı’daki çeşitli okullara ve uluslararası 
kuruluşlara gönderilmektedir. 

Korkut Ata Üniversitesi bünyesindeki bölüm öğrencileri için kurulan 
Kazak-Türk Dostluk Kulübü çalışmalarını yıl boyu sürdürerek fakülte ve 
üniversite bünyesinde birbirinden kıymetli ve ilginç seminerler, paneller, 
dini ve millî bayram programları, ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenmek-
tedir. 

Fakültenin faaliyetinin ardından öğrencilere Türkiye Türkçesi öğret-
mek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ortak medeniyetimizi, kültü-
rümüzü ve folklorumuzu tanıtmanın heyecanıyla görev yapan öğretmenle-
rinin üstün gayretleri son derece önemli tesir meydana getirmiştir. 

Celalabad İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi 
Prof. Dr. Turan Yazgan Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Fakülte, Kırgız Kooperatifleri Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Celalabat 
Valiliği, Kommersiyalık Enstitüsü ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 1993 yılından beri Celalabat 
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (eski adıyla, Kommersiyalık Enstitüsü) 
bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte olup, Türk Dünyası İşletme Fa-
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kültesi ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi’nden ibaret olup; Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi İşletme-Uluslararası İlişkiler-Turizm İşletme-
ciliği olmak üzere 3 bölümden, Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi ise 
Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 2 bölümden müteşekkildir. 
Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan ve Afganis-
tan’dan gelen öğrenciler Vakfın burslusu olarak, Türkiye ve Kırgızistan’-
dan öğrenciler ise kendi imkânları ile eğitim almaktadırlar. Vakıf bunun 
yanında Celalabat ve çevre ilçelerde birçok lise ve değişik üniversitelerde 
de Türkçe öğretme amaçlı ders ve kurs faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
Her iki ülkenin milli bayram ve belirli günleri ortak kutlanmaktadır. 
Vakfın yapmış olduğu çalışmalar bölge halkının beğenisini kazanmakta, 
faaliyetler basında sık sık yer almakta, sivil kuruluşlar ve resmi makam-
larca da takdir görmektedir. 

Fakültelerimiz bünyesinde Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi 
bulunmaktadır. Merkez bünyesinde Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerin-
den gelen öğrenciler bölgelerine özgü kültürel ve sosyal faaliyetler sergi-
lemektedirler. Araştırma ve Kültür Merkezi bünyesindeki faaliyet grupla-
rı, bölgedeki resmi kurum ve sivil kuruluşların düzenlemiş olduğu çeşitli 
programlara etkin bir şekilde katılarak Türk kültür ebrusunu sergile-
mektedirler. Fakültede oluşturan İşletme Bölümü ilk dönem mezunlarını 
1998, Uluslararası İlişkiler Bölümü de ilk dönem mezunlarını 2001 yılın-
da vermiştir. Ayrıca mezun olan öğrenciler Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın sağladığı burslarla Türkiye’de çeşitli Üniversitelerde Yüksek Li-
sans yapmaktadırlar. 

Kurulduğu ilk yıllarda sadece İşletme alanında eğitim veren fakülte 
daha sonra Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü açarak eğitim yelpazesini 
genişletmiştir. Bu alanlarda kendini geliştirmiş donanımlı insanlar yetiş-
tiren fakülte, bütün bu çalışmalarının yanında Türkçe hocalarının katkı-
larıyla Türkiye Türkçesi’ni öğretmek ve yaygın hale getirmek amacıyla 
bölgedeki üniversite ve liselerde yürüttüğü çalışmalar, bölgede Türkiye 
Türkçesi’ni öğrenmeye yönelik büyük bir talebi ortaya çıkarmıştır. Bu 
yoğun talebin dikkate alınması sonucu Türk Dünyası İşletme Fakültesi 
çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecek olan Tarih ve Türk 
Dili Edebiyatı Bölümlerinden oluşan, Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakülte-
si’ni açmıştır. 

YÖK tarafından denkliği bulunan İşletme Fakültesi 4 yıl olup, İstan-
bul Üniversitesi’nin müfredat programı aynen uygulanmaktadır. Türki-
ye’deki Üniversiteler tarafından görevlendirilen hocalar tarafından ders-
ler yürütülmektedir. Üç bölümlü fakültede Makedonya’dan Yakutistan’a 
kadar Türk topluluklarından öğrenciler Vakfın burslusu olarak okumak-
tadırlar. Sosyal ve kültürel bir havanın hâkimiyetinde en ciddi ve en iyi 
eğitim yapılmaktadır. 
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Fakültede donanımlı bir kütüphane mevcut olup, Türkiye ve Kırgızis-
tan folkloru ile meşgul olmak için öğrenme zemini yaratılmıştır. Küçük 
ve sakin bir Türk şehrinde arkadaşlık ve dostluğun kopmaz şekilde kök-
leştiği bu okullardaki eğitimin amacı, doğum yeri ve pasaportu önem ta-
şımaksızın bütün Türk çocuklarını bir araya getirmek, yatılı eğitimin ka-
zandırdığı ebedi dostluğu kurmak ve aralarındaki işbirliği idrakini ve ru-
hunu geliştirmektir. 

Fakülte bünyesinde Türk Dünyası’nın tarihi gelişimini, kültürel, sos-
yal ve ekonomik durumunu incelemek, Türk Dünyası’nın çeşitli prob-
lemleri ve kültürel yapıları ile ilgili araştırmalar yapmak, bu konuda her 
türlü yayın yapmak ve yaptırmak, Türk devletleri arasında sağlam te-
mellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olmak ama-
cıyla Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi kuruldu. Kurulduğu 
günden beri çok sayıda faaliyette bulunan ve resmi makamlar tarafından 
takdir gören merkezin gerçekleştirdiği ulusal sempozyum ve seminerlerin 
yanı sıra üç uluslararası sempozyumu gerçekleştirme başarısını göster-
miştir. 

Fakülte, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ilkesiyle halen faaliyetlerini devam 
ettirmesinde maddi ve manevi katkılarıyla büyük pay sahibi olan Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın değerli başkanı, bilge insan, merhum 
Prof. Dr. Turan Yazgan beyefendinin özverili çalışmasıyla meydana çık-
mıştır. 

Birbirine binlerce kilometre uzaklıktan farklı ülke ve bölgelerden öğren-
cileri bir araya getirip Türkiye Türkçesi ile eğitim-öğretim veren fakülte, 
mevcudunun en az yarısını açmış olduğu kız ve erkek öğrenci yurtlarında 
ücretsiz olarak barındırmaktadır. Bununla birlikte başarı durumlarını 
esas alarak, öğrencilerin Kırgızistan standartlarına göre yüksek oranda 
aylık bursu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı karşılamaktadır. 

Öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli sosyal tesisler bulun-
maktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Türkiye ve Kırgızis-
tan’ın resmi makamlarınca tanınan iki farklı diploma lisans diploması ve-
rilmektedir. 

“Türk Dünyası’nın değişik coğrafyalarında hizmet veren Türk Dün-

yası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’daki eğitim-öğretim merkezi 

olan Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi gün geçtikçe büyü-

yen, gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak gerçekleştirmiş olduğu 

değişik faaliyetlerle bugün dünyanın dört bir yanında adından bah-

sedilen bir eğitim kurumu haline gelen fakülte, kurulduğu günden 

bugüne kadar çağdaş eğitim standartlarına uygun eğitim ve öğretim 

vermeği temel amaç edinmekle birlikte, bu coğrafyada Türklük bilin-

cini yok etmek isteyen yerli ve yabancı güçlerin yanı sıra bölgenin 

ekonomik geri kalmışlığını fırsat bilerek faaliyet gösteren art niyetli 
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güçlere karşı da mücadele eden, aynı zamanda bölgeyle bütünleşmiş 

bir Türk Birliği kalesi olmuştur. Bu kalenin içerisinde Türk kültürüyle 

yoğrulan Genç Alperenler, geleceğin büyük Türk Dünyası’nda, Türk-

lük gurur ve şuuruyla donanımlı söz sahibi nesiller olacaklarından 

şüphemiz yoktur”.3 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  
(Bakü-Azerbaycan) Türk Dünyası İşletme Fakültesi 

Bu fakültenin kurulma çalışması 1990 yılında Prof. Dr. Turan Yazgan 
başkanlığındaki Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın girişimleriyle Azer-
baycan Cumhuriyeti Devleti Bakanlar Kurulu’na bağlı olarak eğitim ve 
öğretim faaliyetini sürdürmek için Türkiye’den yapılan ilk müracaat ola-
rak tarihe geçmiştir. 

Bu fakülte “Azerbaycan Halk Teserrufatını İdare Etme İnstitutu” ve 
Türk Dünyası Araştırma Vakfı arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 
1992 yılında Azerbaycan Bakü’de kurulmuş, 06.07.2001 tarihindeki 
mukaveleyle de Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Fakültede İşletme ve Uluslararası İlişkiler adlı iki bölüm mevcuttur. 
Azerbaycan ve Türkiye’den öğrenciler eğitim almaktadır. YÖK tarafından 
tanınan ve denkliği kabul edilen Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde 
ders programı Türkiye’ye tam paraleldir. Eğitim programında İstanbul 
Üniversitesi’nin ilgili fakültelerinin ders programlarına uygun hareket 
edilmektedir. 

Fakültede Türkiye Türkçesi ile öğretim yapıldığından, Türkiye’den ge-
len öğrenciler için hazırlık sınıfları bulunmamakta, Azerbaycanlı öğrenci-
ler 15 günlük hızlandırılmış bir kursun ardından doğrudan 1. sınıfa baş-
lamakta, dersleri Türkiye Türkçesi ile takip edebilmektedirler. 

Fakültede Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli bayram ve günleri çerçe-
velerinde yapılan tüm etkinlikler aktif olarak kutlanmaktadır. Ayrıca eği-
tim ve sosyal içerikli programlar da düzenlenmektedir. Fakültenin bu-
lunduğu Bakü, tarihi, kültürü, sanayisi ve güzelliğiyle Kafkasların en 
büyük ve önemli şehirlerinden biridir. 

Dünyanın önde gelen petrol üretim merkezlerinden biri olan Bakü, 
3.5 milyon nüfuslu, son derece gelişmiş, modern bir şehirdir. Genel ola-
rak Türkiye’deki muadil büyük şehirlere göre ucuz sayılabilecek Bakü’de 
öğrencilerin çok çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelere katılması, dil öğren-
mesi, tarihi ve doğal güzelliklerden istifade etmesi mümkündür. Ulaşım 
hizmetleri oldukça ucuzdur. Fakültede spor salonu, bilgisayar laboratu-
varı ve internet bağlantısı bulunmaktadır. 
                                                           
3 Kırgızistan İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Yüce, web sitesi: www.turan.org, (2006). 
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Fakültede Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden (İstanbul Üniversitesi, 
Dumlupınar Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Geb-
ze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi vs.) görevlendirile-
rek gelen çeşitli unvanlarda akademisyenler yanında Azerbaycan vatan-
daşı öğretim elemanları da görev yapmaktadır. 

Bölümler: 

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi; 1) İşletme ve 2) Uluslararası 
İlişkiler Bölümü olmak üzere iki bölümde eğitim vermektedir. 

İşletme Bölümü: 

Müfredat programı, ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nin İşletme Bölümü’nün müfredat programı esas alınarak hazır-
lanmıştır. Ancak Türkiye’deki Ankara, Gazi, Marmara, Bursa, Sakarya 
gibi üniversitelerin ilgili fakülte bölümündeki müfredat programları da 
dikkate alınmıştır. Bolonya deklarasyonu çerçevesinde öngörülen; 

a) Üniversiteler arası yatay geçişlerde uyum sağlanması ilkesi çerçe-
vesinde kredilendirme yöntemi ve kriterleri dikkate alınarak ders saatleri 
ve kredi yükleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

b) Ders adedi yoğunluğu hafifletilmiştir. 
c) Seçmeli derslere ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda 3. sınıfa kadar zo-

runlu dersler yer almakta, dördüncü sınıfta ise zorunlu dersler % 30-40 
oranında tutulup seçimlik dersler oransal olarak arttırılmıştır. Öğrenci 
kendi ilgi duyduğu dersleri seçebilmesi kuralına uyulmaya çalışılmıştır. 

d) 4. sınıfta seçimlik derslere ağırlık verirken mesleki ihtisası da göze-
tecek yaklaşım benimsenmiştir. Örneğin; isteyen öğrenci 4. sınıfta Mu-
hasebe, İnsan Kaynakları, Pazarlama gibi alan derslerini seçerek ihtisa-
sa yönelik olarak yoğunlaşabilir. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü: 

Aslında bu bölümün müfredat programı; Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve diğer 
bazı Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin 
Uluslararası ekonomik ilişkiler programları da dikkate alınarak hazırlan-
mıştır. Bu konuda en tutarlı yaklaşımın Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 
çatı kabul edip; 

a) Siyasal bilimler ağırlıklı; uluslararası siyasal ilişkiler, 
b) Ekonomi ağırlıklı; uluslararası ekonomik ilişkiler ve 
c) Hukuk ağırlıklı; uluslararası hukuk gibi (meslek formasyonunun 

sıkıntıları bir yana) bilimsel ihtisasa yönelik formasyon elde etmek için 
ikinci sınıfa kadar zorunlu müşterek derslere, 3. ve 4. sınıflarda da se-
çimlik derslere ağırlık veren bir müfredat programı hazırlanmıştır. Ayrıca 
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Bolonya sisteminin ön gördüğü ilkeler ve kredi transfer sisteminin gerek-
leri mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu düzenleme ile isteyen öğrenci ekonomi ağırlıklı isteyen öğrenci si-
yasal bilgiler ağırlıklı formasyonla mezun olabilir. Öğretim elemanlarının 
bir bölümü mahalli olup yüksek lisansını ve doktorasını Türkiye’de ta-
mamlamış fakültede tam zamanlı çalışan kimselerdir. Özellikle Uluslar-
arası İlişkiler Bölümü’ndeki mahalli öğretim elemanlarının çoğunluğu 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sakarya Üniversitesi ve 
Dumlupınar Üniversiteleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almış 
olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz (2006 yılındaki dekanı) Azerbay-
canlı öğrencileriyle ilgili şu ilginç bilgiyi veriyor: 

“İtiraf edeyim ki, Azerbaycanlı öğrencilerin övgüye değer başarıları 

karşısında insanın Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin IQ’sunun nor-

malden yüksek olduğuna inanası geliyor. Tabi bunun mantıklı izahı 

Azerbaycan toplumunda eğitim alt yapısının deneyim ve formasyon 

disiplininin yüksekliğidir. Türkiye’den gelen öğrencilerimizin de son 

yıllarda başarı grafiği yükselmekte, okula devam ve derslere karşı il-

gililik oranı artmaktadır. Öğrenciler arasında sosyal ve kültürel etkin-

liklerin artması, öğrencilerin inisiyatifinde daha sağlıklı ve etkin hale 

geleceği kanısındayız. Bunu da Türkiye’den gelen öğrencilerden bek-

lemekteyiz. Derslerindeki başarıları yanında örnek davranışları ve ol-

gunlukları ile de iki toplumun kültürel yönden zenginleşmesine önem-

li katkıda bulunacaklarına inanmaktayız.”4 

Türk Dünyası Alfabe Birliği 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı İstanbul Üniversitesi 
emekli öğretim üyesi merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı yayını olan Tarih Kültür Dergisi’nin 207. sayısında 
(Mart 2004) yazdığı “Alfabe ve Dil Meselemiz” başlıklı başmakalede; Türk 
Dünyası için elzem olan alfabe birliğine dikkat çekmektedir: 

“Yaptığımız çalışmalarda Türklerin alfabe ile bölündükleri görülmüş-

tür. Ve eğer birlik istiyorlarsa mutlaka alfabe ile olacaktır. Bu birinci 

gerçektir. 

İkincisi; Türkçe dünyada sömürge dilleri de dikkate alındığı takdirde 

beşinci sıradaki en çok konuşulan dildir. Sömürge dillerini dışarı alır-

sanız üçüncü büyük dildir. Bugün beş yüz milyon insanın bu dille an-

laştığını Birleşmiş Milletler istatistiklerinde görüyoruz. Diğer sözler 

söylendiği için tekrar etmiyorum. Ama bir tanesi çok önemlidir. İstik-
                                                           
4 TDAV Azerbaycan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, turan.org’dan 
(2006). 
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balin dili İngilizce değil, kayıtsız şartsız Türkçe’dir. Çünkü gerçekten 

yeryüzünde tek matematik dil Türkçe’dir, tek istisnası olmayan dil 

Türkçe’dir. Her şeyi kanuna kaideye bağlı olan dil Türkçe’dir. 

Üçüncü nokta; Türkçe, söylendiği gibi Karamanoğlu Mehmet Bey’le 

devlet dili olmamıştır. Bugün elimize geçen belgelere ve son yapılan 

okumalara göre İskandinavya’daki Türklerin bıraktığı yazıtlar milat-

tan önce altı bin dört yüz yılına aittir. (Yaş tespitini Alman ilim adam-

ları yapmıştır). O halde Türkçe’nin devlet dili oluşu son derece eskidir. 

Dördüncü nokta Türk alfabesinin dünyadaki ilk alfabe olduğu da 

bundan sonra bütün dünya ilim âleminin kabul etmeye mecbur ola-

cağı bir gerçektir. İskandinav yazıtları ile ilgili çalışmayı önümüzdeki 

aylarda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak dünya ilim âlemine 

sunacağız. Eninde sonunda, diğer alfabelerin bizim alfabemizden 

doğduğu ispatlanacaktır.” 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası’nda açtığı okulla-
rın en büyük başarısı bana göre Türk Dünyası Alfabe Birliği için göster-
miş olduğu başarılı çalışmalardır. Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan aynı 
makalede, “Bugünkü alfabe meselemiz ele alındığında şu gerçeklerin altı 
çizilmelidir.” dediği hususları şu şekilde sıralamaktadır: 

“1- Alfabe medeniyet dairesini tespit eder. Biz Arap alfabesine ge-

çinceye kadar dünyada başlı başına kendimize has özel bir mede-

niyet dairesi teşkil ediyorduk. Dünyada ilk şehirleri kuranlar Türk-

lerdir ve kazılar yapıldıkça bu şehirlerin neler olduğu da ortaya çık-

mıştır. İlk yapılan çalışmaları Türk Dünyası Tarih Kültür Dergi-

si’nde neşrettik. 

2- Alfabe asla ilim işi değildir. İlmi alfabe, yani sesleri ifade edecek, 

bütün farklılıkları tespit edecek olan alfabe transkripsiyon alfabesidir 

ki onu ilim adamları kullanır. Orada kırk tane, elli tane harf olur, yüz 

tane işaret olur. 

3- Alfabe basit olmalıdır. Kolay öğrenilmelidir ve bir dilin gelişme sey-

rine de uygun olmalıdır. İşte biz Arap alfabesine geçtikten sonra 

Türkçe çok büyük darbe yemiştir. Bu yediği darbe Türkçe’nin geliş-

mesini engellediği gibi, kelimelerinin pek çoğunu da Araplaştırmıştır. 

Binlerce kelimemiz böylece yok olup gitmiştir. Arap alfabesinin Türk-

çeye uymadığını Babürşah’tan itibaren pek çok hakanımız tespit et-

miş ve tedbirler almaya çalışmıştır. En sonuncu tedbiri de Enver Pa-

şa almıştır. Ama asla Arap alfabesi Türkçeye uydurulamamıştır. 

Çünkü Arap alfabesi sessiz harflere dayanan bir alfabedir. N, Z, R, 

harflerini bir araya getirdiğiniz zaman pek çok Arapça kelime yapabi-

lirsiniz. Nazar, nazır, nezaret, manzara, münazara, tenazur gibi. 

Ama Türkçe sadece ve sadece sesli harflerle heceleşir ve kelime hali-

ne gelir. Onun için Türkçe’nin alfabesi, olsa olsa, Orhun alfabesi ola-
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bilirdi. Veya kendimize göre uyarladığımız Atatürk’ün Türk dünya-

sından birçok âlimi bir araya getirerek uyarlattığı bugünkü Latin al-

fabemiz olabilirdi. 

4- Bugünkü Latin alfabemiz; dünyadaki beş yüz milyon Türkçe oku-

yup yazan insanların hepsinin diline cevap verecek, kayıtsız şartsız 

cevap verecek tek alfabedir. İlle Farsçadan aldığımız Arapçadan aldı-

ğımız gırtlak seslerini muhafaza etmek istiyorsanız ona da saygı gös-

terebiliriz. Ama alfabenin basitliği prensibinden vazgeçmemek şartıy-

la. İngilizcede c harfini birçok yerde başka başka seslendirirsiniz. 

Bazı yerde se bazı yerde ka. Her şeyi harfe boğmak mümkün değil-

dir. Böyle bir şey manasızdır. Okumayı yazmayı güçleştirir. Ama ille 

hı demek istiyorsanız H’nın altına bir işaret koyun. Hasanı X’le yaz-

dığınız zaman onu benim çocuğum olsa olsa İksasan diye okur. Ama 

h’nın altına nokta koyarak Hasan yazarsanız benim torunum onu ge-

ne Hasan diye okur, ama bu noktayı niye koymuşlar der. 

On sene sonra da o noktanın işi biter. Asla bugünkü Latin alfabemize 

bir tek harf ilave etmemeliyiz. Olsa olsa birkaç harfin altına geçici 

olarak işaret koyabiliriz. Bunlardan biri h’nin altına diğeri k’nın altı-

na. Bir de Türkçe olan e sesi var. Ters e (ki kirilden alınmış bir harf), 

onun yerine e’nin üstüne bir nokta veya çizgi koyabiliriz. Yazılı oldu-

ğu zaman okurken onun el (yabancı) mi yoksa el mi olduğunu anlar-

sınız. Ama bunda ille ısrar ediyorsanız, (mahalli milliyetçilikten dola-

yı ille benim bu sesim var diyorsanız) e’nin üstüne bir işaret koyu-

nuz, kâfidir. Onun dışında diğer cumhuriyetler de kabul edilen alfa-

belerin hepsi saçmalıklarla doludur ve bu saçmalıklar Rusların kanla 

yaptığını bizim kendi elimizle yapmamız manasına gelen saçmalık-

lardır. Gerçekten Ruslar otuz çeşit alfabe üretmişlerdir. Kazakçada 

bir sese tekabül eden işaret başka bir ülkede başka sese tekabül et-

tirilmiştir. Böylece Kazak Türkü’nün Kırgız’ı, Kırgız’ın, Altay’ı, Al-

tay’ın Tuva’yı okuması mümkün olamamıştır. Ve ayrı ayrı diller oluş-

turulmuş, diller birbirinden uzaklaştırılmıştır. Bu kasıtlı yapılan bir 

bölme hareketidir. Bu kasıtlı bölme hareketi, tabii Türkleri bölmek 

için başka vasıtalarla birleştirildiği zaman muvaffak olmuştur. İşte 

karşınızda paramparça Türk Dünyası. 

5- Dünyada hiçbir dilin iki alfabesi yoktur. İngilizce Amerika’da kul-

lanılır, İngiltere’de kullanılır, İskoçya’da kullanılır, Yeni Zelanda’da, 

Avustralya’da, Kanada’da başka daha Hindistan’da... Her yerde. 

Ama hiçbirisinde ayrı bir işaret ayrı bir harf yoktur. Bu Fransızca için 

de geçerlidir, Rusça için de, Almanca için de, dünyadaki her dil için 

geçerlidir. Hiçbir dilin iki alfabesi yoktur. Olmaz. Olamaz. Yalnız 

Türkçe’nin otuz alfabesi vardır. 

6- Türklerin bu dünyada yapacakları ilk iş, her şeyden evvel yapa-

cakları ilk şey, kayıtsız şartsız tek alfabedir. Başka türlü (alfabe bir-
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leştirilmedikçe) ne dil birliği olur, ne fikir birliği olur, ne iş birliği olur, 

ne siyasi birlik olur, ne de iktisadi birlik olur. Yani elbette olur ama 

birçok insanlar arasında olduğu gibi olur. Türkler tek millet haline 

gelmez, gelemez. Alfabeyi çok önemsemek lazım.”5 

Dilde zorlanma olmayacağının altını çizen merhum Prof. Dr. Turan 
Yazgan, bunların sakıncalarını uygulamada gördüklerini belirterek şu 
önemli görüşlere yer veriyordu: 

“Her şive hayatiyetini devam ettirecektir. Ortak dil, ortak alfabeden 

sonra, kendiliğinden oluşacaktır. Burada dilde zorlama asla düşü-

nülmemeli. Alfabe siyasi bir iştir. Türk Latin alfabesine geçerseniz o 

zaman Türklerin kendi aralarında birleşme arzusu kendileri tarafın-

dan tasdik edilmiş olur. 

Türkiye’de bir akım ortaya çıkardılar. Türkiye Türkçesi de w harfini 

alsın, Q harfini alsın, ters e’yi alsın isteniyor. Bunu basında çok şid-

detli bir şekilde işlemeye başladılar. Arkadaşlar bu beş yüz milyon 

insanı ilgilendiren Türkçe’nin katledilmesidir. Böyle bir şeye katiyen 

boyun eğmemek lazımdır. Çünkü yetmiş milyonluk Türkiye, yetmiş 

sene içinde, bu alfabeyle, bütün dünya Türklüğünün tarih boyunca 

yazdığı, bastığı, çizdiği ne kadar basılı yayın varsa hepsinin yüz ka-

tından fazla eser meydana getirmiştir. Dolayısıyla bugünkü alfabe-

miz oturmuştur. Bugünkü alfabe değişmez, onun üstüne Türkiye 

Türkçesi’nin tek bir nokta bile koymaya kalkışması cinayet olur. 

Türkiye’nin en büyük problemi, eğitim dili olarak Türkçeyi okulların-

dan kovmasıdır. O kadar ki, bu kovmayı Türk cumhuriyetlerinde açtı-

ğı okullarına da sirayet ettirmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devle-

ti Türk cumhuriyetlerinde liseler açmıştır. Bu liselerin hepsinde İngiliz 

diliyle eğitim yapmaktadır. Siz Rusya’nın Kazakistan’a gelip Türkçe 

eğitim yapan bir lise açabileceğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir 

mantıksızlığı Rusya yapabilir mi? Türkiye bu mantıksızlığı yapmak-

tadır, bugün yapmıştır. Türk cumhuriyetlerinde ve diğer Türk toplu-

luklarında ticari şirketlerin kurduğu okulların tamamı İngiliz diliyle 

eğitim yapmaktadır. 

İngiliz diliyle eğitim yapmak belirli bir modaya kapılmış olduğumuzu 

gösteriyor ve Türkçeyi kendi istikbalimizden silmiş olduğumuz manasını 

taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Türk dünyasında kurduğu üniversitelerde 

yarı yarıya Rus Dili ile Kazak Dili ile eğitim yapıyor. Rus diliyle eğitim 

yapmak için Türkiye Cumhuriyeti devlet bütçesinden hangi mantıkla 

para ayırabiliyor? Bunu nasıl hazmedeceksiniz? Amerika, milyonlarca 

mermi yağdırsa gene Arapların soyunu kurutamaz. Ama tarih, dillerini 

terk etmiş veya terke mecbur olmuş milletlerin mezarlığıdır. 
                                                           
5 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
207, Mart 2004. 
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O halde Türk aydınları ve Türk devleti ve hatta Türk devletleri kendi 

milletlerinin mezarını kazan devletler durumundadırlar. Biz bu dev-

letlerin dil politikalarını kayıtsız şartsız, münevverler olarak, değiştir-

meye mecburuz. Fransa çocuklarına nasıl yabancı dil öğretiyorsa, 

Türkiye’de aynı şekilde öğretmelidir. Türkiye’deki çocuklar elbette 

Fransız çocuklarından daha geri zekâlı değildir. O halde Fransız dili 

ile eğitim yapan, İngiliz diliyle eğitim yapan okullar açmak bir aşağı-

lık kompleksi, aptallık, ahmaklık demektir. Aslında milli cinayettir. 

Devletin kendi milletini mezara koymak üzere hazırlık yapmasıdır.”6 

Eğitimde Başarı İyi Bir Metottan Geçer 

Bizzat görüşmelerimizde ve aylık yayınlanan Türk Dünyası Tarih Kül-
tür Dergisi’nin 190 numaralı sayısındaki baş makalede Prof. Dr. Turan 
Yazgan, 20. asırda Türklerin en büyük zulmü gördüğünü, yaklaşık 100 
milyon Türk tebaasının öldürüldüğüne dikkat çekiyor. Türklerin kanın-
da ırkçılık geni olmadığını belirten Sayın Yazgan aynı makalede şu 
önemli hususların altını çiziyor: 

“Biz Türkler hiçbir çocuğumuza kin, nefret aşılamayız. Aşılayanlar ve 

aşılanması için milyarlarca dolar harcayanlar utansın. Balkanlarda 

milyonlarca Türkü kestiler. Arabistan’da yüz binlerce askerimizin 

karnını deştiler, içinde altın bulmak için. Ve Rusya’da 100 milyon 

Türk kaybettik. Çin’de hala kayıplarımız devam ediyor. Bütün bu ıs-

tıraplara katlanan bu mazlum millet bu kucaklaşmaları hak eden bir 

millettir. Bu sevişmeyi hak eden bir millettir. Buna susamıştır. Ve ar-

tık ne demir perde, ne çelik perde, ne atom bombası, ne hidrojen 

bombası bu çocukların birbirleriyle kucaklaşmasını hiç kimse engelle-

yemeyecektir. Ve Türkler burada nasıl kucaklaşıyorsa, önümüzdeki 

en kısa dönemde de kendi coğrafyalarında kendi bayrakları altında, 

kendi vatanlarında, kendi devletlerine sahip olarak ama Allah’ın 

kendilerine verdiği kaynakları, kendileri kullanmak suretiyle dünya-

nın en güçlü milleti, en sayılan devletleri olacaklardır. Bu tarihin akı-

şıdır. Bu nehirlerin akışıdır. Boşuna hiç kimse uğraşmasın. Bu akış 

devam edecek ve Türk Milleti tarihteki yerini alacaktır. Bu çocuklar 

onun müjdecisidir. Bu çocuklar onun güvencesidir, teminatıdır.”7 

Türk Cumhuriyetlerindeki okullarda ciddi bir eğitim metodu takip et-
tiklerini belirten merhum Prof. Dr. Turan Yazgan: 

“Türk dünyasında yaptığımız eğitimin özelliklerini sıralarken, metot-

tan da bahsetmek gerekmektedir. Vakfımız, Türkiye’nin bütün prob-
                                                           
6 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 207, 
Mart 2004. 
7 Prof. Dr. Turan Yazgan’ın, Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nin Diploma Töreninde Yapı-
lan Konuşmasından, 2002. 

411



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16

lemlerini, yapılan eğitimin çağa uymamasına bağlamaktadır. Bilgi 

vermek artık okulların işi olmaktan çıkmıştır. Bilgileri kaydedip sak-

lamak da insan hafızasının işi olmaktan çıkmıştır. Çağımızda bu se-

beple bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmış, çok ucuzlamıştır ve küçücük 

bir disk birkaç raf kitabı içine alabilmektedir.  

Böyle olunca okulların işinin bilgiye ulaşmayı öğretmek, çocukları 

düşünmeye alıştırmak, arama, bulma, çözmeyi başarmaya alıştır-

mak olduğu kesindir. Biz de bütün okullarımızda bunu yapmaya 

gayret ediyoruz. Türkiye’de de elli dakikalık ders anlatıp bunların % 

kaçını hafızaya kaydettiğini ölçen öğretmenlik metodunun son bul-

masını diliyoruz.” 

Merhum Prof. Dr. Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ku-
rulduğundan beri büyük Türk ideali taşıdığını belirterek bakınız o günle-
re şöyle vurgu yapıyordu: 

“1980 yılında kurulan Vakfımız, kurulduğu günden bu yana kamu 

yararına hizmet vermektedir. Türk Dünyası’nda, 1990 yılından itiba-

ren faaliyete geçirdiğimiz Türk Dünyası Atatürk Lisesi adlı liselerde, 

üniversiteler bünyesinde kurduğumuz Türk Dili Bölümlerinde ve Türk 

Dünyası İşletme Fakülteleri’nde toplam 4 bin civarında öğrenci Türki-

ye Türkçesi ile Türkiye’ye paralel ve YÖK tarafından muadelet veril-

miş olarak, parasız eğitim görmektedirler. Bu kurumlarımızda görevli 

Türkiye’den giden 70 öğretmenin ev kiraları, yol paraları ve maaşları 

ile 150 civarında mahalli öğretmenin maaşları Vakfımız tarafından 

karşılanmakta, tüm eğitim araç gereçleri, okul formaları ve kitapları 

öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 

Türkiye ekonomisi ile birlikte tekrar yorganımızla ayağımızın denk 

olacağa günlere mutlaka kavuşacağız. 2001-2002 ders yılında yurt 

dışı eğitim harcamalarımızın toplamı 450.000 dolar civarındaydı. Bu 

rakamın içinde, ilkokul olan yerlerde süt de dâhil olmak üzere her 

türlü ödeme ve masraf yer almaktadır. Bu rakam devletimizin yurt 

dışındaki bir lisesine harcadığı paranın bile çok çok altındadır. 2000 

yılı devletimiz sadece Yesevî Üniversitesi için 30 milyon dolar harca-

mıştır. Gelişi güzel olarak bütün Vakıflara karşı olanlar bizim paramı-

zın hizmet üretim gücüyle devletinkini mukayese etmek zorundadır-

lar. Devletimizin her türlü veriyi dikkate alarak yurt dışı eğitim politi-

kasını yeniden ele almasını gerekli görüyoruz.”8 

“Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim kurumlarının öncüsü ve reh-
beri merhum Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Der-
                                                           
8 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Başmakale”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 190, Ekim 
2002.  
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gisi’nin Mayıs 2001 ve 173 numaralı sayısında yazdığı başmakalede Tür-
kiye’nin eğitim için ciddi yatırım yaparken ciddi planlama yapması ge-
rektiği, aksi takdirde hamaset yapmaktan öteye geçemeyeceğini söylü-
yor. Sayın Yazgan’ın görüşlerini aynı makalede takip edelim: 

“XX. asrın sonlarında özellikle teknolojik gelişmelerin ve yok edileme-

yen aksine güçlenen mahalli kültürlerin demir perdeyi eriterek Sov-

yetlerin dağılmasına ve bu arada Türk cumhuriyetlerinin ortaya çık-

masına yol açması, yeniden “dilde, fikirde, işte birlik” idealinin can-

lanmasına yol açtı. Ne var ki, son on yılda, bu muhteşem fırsatı ve 

imkânı adeta sonuna kadar heba ettik: 

- Alfabe birliği yerine cahilane 29+5 harf diyerek düşmanların zorla 

yaptığını kendi elimizle yaptık.  

- Eğitimde, Romanya Moldova’dan 15 bin öğrenci getirirken biz getirt-

tiğimiz 10 bin öğrenciyi dev proje olarak ilân etmekle kalmadık, bu 

öğrencileri de rezil etmekten geri durmadık. 

- Türk illerinde devlet olarak İngilizce eğitim yapan okullar açarak İngi-

lizce taşeronluğu yaptık, bu taşeronluğa ticari şirketlerimiz de soyundu. 

- 500 $ maaş vermek yeterliyken 1500 $ maaş verdik, kültür ataşele-

rine 5500 $ ödedik, bize prestij getirmediği gibi Türkçe’nin yaygınlaş-

masına hizmet etmeyen her biri 30 milyon $ harcayan üniversiteler 

kurarken Amerika’nın sadece Kazakistan’a 2500 barış gönüllüsü 

göndermesinin sebebini idrak edemedik. Bizim Vakfımızın ölçüleriyle 

devletimizin sadece bir üniversitesine harcadığı parayla 5 bin öğret-

menin gönderilmesinin mümkün olduğunun açık örneği varken gör-

mek istemedik. 

Üniversitelere girişin, merkezi imtihanla yapılmasından sonra, beyin 

gücü yüksek çocuklarımızın daha çok gelir sağlayan eğitim dallarına 

müracaat etmesi dolayısıyla, Türkçe alanında, beyin gücü yüksek in-

sanları yetiştirme imkânı maalesef bulamadık. Bu bir devlet politika-

sı olmalıydı; ne yazık ki olmadı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

olarak sadece Türk dili üzerinde 100 asistan kadrosu çıkarılmasına 

gayret ettik. Şu anda, Türkiye devletinin, ne yazık ki kendi okulları-

na yetecek Türkçe hocası yoktur. Üniversitelerine yetecek Türkçe ho-

cası yoktur. Ve yurt dışına göndermek için de, en fazla güçlük çekti-

ğimiz saha Türk Dili’dir. Bütün bunlar, Atatürk’ten sonra, devletimi-

zin Türk diline ve tarihine önem vermeyen bir devlet haline getirilmiş 

olmasının çok acıklı bir sonucudur. Bu sonuç çok daha başka felaket-

leri beraberinde getirdi. Bugün ne yazık ki, Türkçe ile eğitim yapmak; 

Türkçe ile eğitim yapan okullardan mezun olmak; okulu ve mezunu 

ikinci sınıf vatandaş yapıyor. Bu beyinlere yerleştirildi. Sonuçta, ger-

çekten kendi kültüründen koparılmış nesiller yetiştirilmeye başlandı.”9 
                                                           
9 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Baş Makale”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 173, Mayıs 2001. 
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Türk Dünyası Çocuk Şöleni 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 19 yıldan beri Türk Dünyası’ndan 
getirilen yüzlerce çocuğu İstanbul’da ağırlamakta ve büyük bir şölen ya-
pılarak Türk çocukların kaynaşmalarına vesile olmaktadır. 

Geleneksel hale gelen bu şölenler her yıl Mayıs ayının son haftasında 
gerçekleştirilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi’nin Tem-
muz 2006 tarihli (235 sayılı) başyazısında merhum Prof. Dr. Turan Yaz-
gan yapılan işin mahiyetini ve önemini şöyle dile getiriyordu: 

“Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak 12. defadır ki bütün Türk 

illerinin her yerinden 11-13 yaş arasındaki çocuklarımızı toplayarak, 

Türkiye’de hem birbirleriyle tanıştırıyor, hem Türkiye’deki kardeşle-

riyle kaynaştırıyoruz. Bu en kısa süreyle 70 yıldır kayıtsız şartsız de-

vam eden bir ayrılığın çok acı sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönük 

bir faaliyettir. Bazı boylarımızla ise tam 454 yıl uzak kaldık. Ve bu 

süre içinde başka milletlerin hâkimiyeti altına giren Türkler devamlı 

olarak bölündüler, parçalandılar; topraklarındaki bütün kaynaklar 

sürekli olarak soyuldu ve başka milletlerin istifadesi için sömürüldü. 

Günümüze kadar devam eden bu soygun ve bu sömürüden tek kur-

tuluş yolu, işte bu çocuklarımızın bir araya gelerek Türklük şuuruyla 

yoğrulmaları, Türklük gururuyla gururlanmaları ve pahası ne olursa 

olsun bu dünyada 300 milyonluk bir Türk milleti vardır diye haykıra-

cak hale gelmeleridir. 

Türk cumhuriyetlerinin doğuşuyla sömürüden, soygundan kurtulmuş 

bir Türk dünyasının meydana geleceğini ve Türkiye ile aralarında ku-

rulacak samimi ve tabii köprülerle, ülkelerimizin iktisadi kaynakları-

nın ihraç edilebilir fazlasının tamamının dünya fiyatlarıyla pazarla-

narak refahın yükseleceğini, iktisadi ve siyasi bir güç birliğinin kuru-

larak dünyada saygın bir yer işgal edeceğimizi düşünmüştük. Dü-

şünmüştük diyorum, çünkü bu bir hayal değildi. Yolları ve yöntemleri 

belli ve orta vadede halledilmesi herkesçe beklenen bir işti (XVI. yüz-

yıla kadar bu işi, kimseyi sömürmeden başarmıştık). Batı, Doğuyu 

devamlı bir hammadde kaynağı olarak değerlendirdi. Bu maddeleri 

Türklerce vergilendirilmiş olarak almaktan kurtulduğu andan itiba-

ren özel metotlarla sömürü geliştirdi: Afrika’da, işgal ederek, kaynak-

lara el koydu. Bunları, yerlileri kırbaç altında çalıştırarak üretime dö-

nüştürdü ve gemilere taşıttırarak, küreklerini de zincire vurduğu za-

vallılara çektirerek Avrupa’ya taşıttı ve böylece alın teri ödenmemiş 

mamul üretimini başlatarak dünyaya çok ucuza satmaya başladı. 

İkinci merhalede, işgal devam ederken yerlilere kendi kültür unsurla-

rını aşıladı ve aşılananlara özel statüler ihsan ederek hammadde-

mamul değişimini başlattı. Mesela, 100 kilo pamuk getirene bir pan-
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tolon verdi ve insanlar pantolon giymek için köle gibi çalışmaya baş-

ladılar. Bu metodu Kızılderililere de yalnız silah ve daha sonra viski 

ile deri vs. hammaddeleri değiştirmekte kullandılar. Onları öldürdü-

ler, yok ettiler ama kendi kültür unsurlarını aşılayamadılar... 

Türkiye 1856’dan sonra borçlanmaya mecbur bırakılarak hem sömü-

rüldü ve hem de güdümlü hal ile bağımsızlık arasında savaşın sür-

düğü bir ülke haline getirilip parçalatıldı. Türkiye’de beyinler AB için 

kilitlenmiş, başka düşünceye kapalı, tüketim korkunç derecede teş-

vik ediliyor. Bir milyon maaşlı bir memura 5-10 banka birden kredi 

kartları veriyor ve herkes çılgınca harcıyor. 

Sonuç, herkes borçlu, herkes suçlu! Devlet daha çok borçlu ve bu 

oranda güçsüz. Kısaca Batı, vahşi kapitalizmin adını küreselleşme 

ve globalleşme olarak değiştirmiş ve daha vahşi hale gelmiştir. Bugü-

nü dün ile birlikte değerlendirmek gereklidir. Türk Dünyası birlik ola-

rak ortaya çıkmadıkça ne Türkiye ne Dünya kurtulabilir. Tek tek sö-

mürmeye güçleri yetmeyince birleşmeye çalışıyorlar. ABD’nin hınk 

deyicisi Avrupa Birliği’dir. 

Teknoloji Batıya ait değildir: İnsanlığın malıdır ve aklın zaferidir: Her 

millet kadar bizim de teknolojiye katkımız vardır. Mesela matematiğe 

sıfırı biz ekledik. (el-cabir ül-Türk), sibernetiğin temelini biz attık. (Ar-

tıkoğlu ebu Mahmut İz), masaüstü bilgisayarı biz icat ettik. (Azerbay-

canlı Âlim Lütfullah). Teknoloji reddedilemez. En ileri seviyede ve yo-

ğun şekilde kullanmak hem hakkımız hem aklımız gereği önceliğimiz-

dir. Teknoloji yabancı kültürün girişine vasıtalık etmemelidir, teknolo-

jiye bu görevi yüklemiş olan küresel sermaye ve güçlere karşı akıl yo-

luyla her türlü engelleme ve direniş yapılmalıdır.”10 

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı’nın Eğitim Kurumlarının  
Belli Başlı Özellikleri 

1- Bu kurumlar, kuruldukları ülkelerin insan gücü açıklarını kapma-
ya yönelmişlerdir. Sosyal talebe itibar edilerek açılmamış, Türkiye’nin 
bundan gördüğü zararı dikkate alıp eğitimi insan gücü ihtiyaçlarına pa-
ralel olarak planlanmışlardır. Mesela bu ülkelere sosyal talep İngilizce 
eğitime doğrudur. Özellikle komünizmin yarattığı zengin ve güçlü ‘yeni 
sınıf’ bu tarz eğitimi tercih etmektedir. Bu şiddetli talebe Vakıf boyun eğ-
memiş, Türk dünyasının bugünkü sömürülen, soyulan, horlanan ve fa-
kir bırakılmış olan toplumlar olmasının sebebini kasıtlı bölmelerde, par-
çalamalarda aramış ve onları tekrar birleştirecek bir tek alfabenin, bir 
tek yazı dilinin yaratılmasını en büyük ihtiyaç kabul etmiş ve bu ihtiyacı 
bütün gücüyle karşılamaya yönelmiştir. 
                                                           
10 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Baş Makale”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 234, Tem-
muz 2006. 
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2- Bu seçimin ve pedagoji kanunlarının zaruri bir sonucu olarak eği-
tim dilini kayıtsız şartsız Türkçe yapmış ve Türkçeyi mümkün olduğu 
kadar yaygınlaştırabilmek, Rusçanın yerine geçecek müşterek bir dil ha-
line getirebilmek için imkânlarını en verimli şekilde kullanmaya yönel-
miştir. Bu sebeple ağır bina kiraları veya yatırımlara asla para ayırma-
mış, binaların cari harcamalarından telefon dışında her yerde uzak kal-
mış ve çok az parayla daha çok Türkçe öğretme, en iyi şekilde Türkçe öğ-
retme yolunu seçmiştir. 

3- Yüksek öğretimde, Türkçe’nin dışında, eğitimin ülkenin yeni insan 
gücü açığını karşılayacak dallarda yapılması tercih edilmiştir. İşletme fa-
kültelerinin açılması ve Çuvaşistan’da olduğu gibi bilgisayar ve tercü-
manlık yüksek okulu kurulması bu gayeye bağlıdır. Bu ülkelerde mate-
matik, fizik, kimya, biyoloji eğitimi yapacak bölümleri olan üniversite ve 
fakültelerin kurulmasının hiçbir zaman ekonomik ve insan gücü ihtiyaç-
larına paralel bulunmaması bir yana bunların ‘tereciye tere satmak’ ma-
nası taşıyacağı açıktır. 

4- Vakfın eğitim kurumlarının ‘hissi sebeplerle’ uygun olmayan yer-
lerde açılmasına asla gidilmemiştir. Sovyetlerin kasten küçük ve güdük 
bıraktığı Türkistan şehrinde hislere mağlup olup lise kurulmasına mü-
saade edilmemiştir. Nüfus potansiyeli müsait, götürülecek hizmetin bü-
tünüyle Türklere yarayacağı bölgeler seçilmiştir. Kentav, Celalabat, Çallı, 
Arça bunlara örnek teşkil eder. 

5- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın nerede ve hangi seviyede 
olursa olsun, bütün eğitimi bölge öğrencilerine kayıtsız şartsız parasız-
dır. Muadeleti (denkliği) olan yükseköğretim de ise bursla yerleştirilenle-
rin dışında ÖSYM ile yerleştirilen T.C. vatandaşlarına kılavuzda yazılı ve 
gerçekten Türkiye’deki bir özel ilkokulun uyguladığı fiyatın bile 1/8’ün-
den az ve sembolik bir para alınır. Bu paranın çok büyük bir kısmı ülke-
ye devlet harcı olarak yatırılır. 

6- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın eğitimi mümkün olduğu ka-
dar Türkiye’deki eğitime paralel hale getirilmiştir. Diploma denkliği ta-
nınmış olan bölüm ve fakültelerde ders programları İstanbul Üniversite-
si’nin ilgili bölümlerinin tıpa tıp aynısıdır. İlave olarak, bunların yüksek-
öğrenim olmasına rağmen hepsinde T.C. vatandaşların için İnkılâp Tari-
hi, bölge vatandaşları için ise Umumi Türk Kültürü dersleri mecburi tu-
tulmuştur. 

7- İnkılâp Tarihi dersleri, CHP’nin parti programı olmaktan çıkarıl-
mış, Atatürk’ün birinci ilkesinin bütün Türkler için kayıtsız şartsız istik-
lal olduğu, ikinci ilkesinin başarının şartı olarak her Türk çocuğunun 
Türk kültürünün değerleriyle mücehhez, mukaddesatına (vatan, kaynak, 
ata ruhu) saygılı olmak mecburiyetinde olduğu esas alınmıştır. Umumi 
Türk Kültürü dersiyle ise, dilde, fikirde ve işte birlik ilkeleri aşılanmaya, 
Türkçe geliştirmeye, Türklük ve tarih şuuru verilmeye çalışmaktadır. 
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8- Seviyesi ne olursa olsun eğitim kurumlarının halk ve devletle işbir-
liğine ve sıcak münasebetler kurulmasına imkân verecek şekilde teşki-
latlanması esas alınmıştır. Merkezlerimizin olmadığı yerlerde bu işi lise 
müdürleri, dekanlar ve bölüm başkanları yüklenmektedir. Bunun için 
her yerde saz öğretimi yapılmaktadır. Türk folkloru öğretilmektedir. Ge-
zici öğretmenlerle bu eğitim birkaç bölgeyi içine alacak şekilde planlana-
bilmektedir. 

9- Okulların telefon ahizelerinden bilgisayarlarına kadar her çeşit ma-
kine ve teçhizatları, ders araç ve gereçlere Vakıf tarafından karşılanmak-
tadır. 

10- İmkân bulunabilen yerlerde, vakfın adının olduğu gibi eğitim ku-
rumlarının adının başında yer alan “Türk Dünyası” kavramına uygun 
olarak, Türk Dünyası’nın her yerinden öğrenciler getirilip bir arada tut-
maya gayret edilmektedir.11 

Bir Dava ve Aksiyon Adamı Olarak Turan Yazgan 

Bendeniz merhum Yazgan’ın ismini 1990’lı yılların başlarında yaptığı 
hizmetlerden duydum. Özellikle Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ve 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi yoluyla kendisini tanıdım. Zaman za-
man İstanbul Aksaray’da vakfın merkezine gider fikirlerinden istifade 
ederdim. Kendisi bir dava ve aksiyon adamıydı. Davasının yılmaz savu-
nucuydu. Bıkmadan, usanmadan, büyük azimle çalışırdı. Bu yönüyle de 
örnek bir şahsiyetti. Gerek akademik dergide gerekse aylık dergide yazı-
larım yayınlandı. Beni yazmaya ve bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik 
etti. Üniversite de çalışmaya başlamamda da katkısı oldu. Her ne zaman 
vakfa uğrasam bir şey ikram etmeden göndermezdi. 

Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan hocamız, iktisadi sahada yaptığı ça-
lışmaların yanı sıra verdiği eserler ve yürüttüğü vakıf hizmetleriyle ülke-
mize ve Türk Dünyası’na büyük hizmetler sundu. Türk Dünyası men-
suplarının birbirini bilmesi, gençlerin eğitilmesi ve lehçeler arasındaki 
farkların giderilip ortak anlaşma lisanına kavuşulması noktasında eğitim 
öğretim hizmetlerine ve kültürel faaliyetlere büyük önem veren ve bu 
doğrultuda orta öğretim ve üniversite düzeyinde eğitim faaliyetleri yürüt-
tü. Hayatını Türklüğe, Türk Dünyası’na ve Türk’e dair her şeye vakfe-
den; gönül, akıl ve dava insanı olarak büyük bir sevgi, ilgi ve hürmete la-
yık görülen merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ın, milletinin değerleriyle 
bütünleşen, dürüstlüğüyle temayüz eden, cömertliğiyle takdir toplayan 
ve inançları uğruna her mücadeleyi göze almaktan kaçınmayan biriydi. 

Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan sadece bir üniversite hocası, eğitim 
ve öğretimle meşgul bir öğretim üyesi değil; müessese kuran ve kurduğu 
müesseseyi yaşatan, çalışma gücü ve azmini hiç kaybetmeyen, yanında-
                                                           
11 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlanan özet metin (Haziran 2006). 
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kileri araştırma yapmaya ve yazmaya teşvik eden kurucu bir insandı. 
Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda en çok tanınan, düşündüğü gibi konu-
şan, samimi ve idealist bir Türk milliyetçisiydi. O bir vakıf insan ve değer 
hükümleri bakımından halktan birisiydi. O; milletiyle yabancılaşmamış, 
halka tepeden bakmayan bir aydındı. 

Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle dıştan kumandalı, dışa ba-
ğımlı ve teslimiyetçi olmayıp, milli devlet ve ülküsüne bağlı olan biriydi 
merhum Yazgan. Kendisinin ihtisas alanı genelde “Sosyal Siyaset” özel-
de “Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı”dır. Ancak, bilgi ve çapı ve ikna 
gücü yüksek bu öğretim üyesi sadece ihtisas alanıyla sınırlı kalmamış, 
çok yönlü bir kültür adamı özelliğini de göstermiştir. Hem yazan ve hem 
de hitabet gücü yüksek olmayı benliğinde toplayan bir ilim adamıydı. 
Merhum Yazgan’ın koordinatörlüğünde yayınlanan en önemli eserlerden 
birisi “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gelişme Planı”dır. Bu plan 7 cilt ve 
3950 sahifeden meydana gelmektedir. Prof. Dr. Yazgan’ın başında bu-
lunduğu vakıf ve kuruluşlar aslında devletin yapması gereken önemli 
kamu hizmetlerini yerine getirmiştir. Büyük çapta hizmet veren bir vak-
fın devlet tarafından yeterince desteklendiği söylenemez. Vakfın Süley-
maniye Külliyesini imar ettiği ve bu tarihi eseri canlandırdığı da unutul-
mamalıdır. 

Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 24 Kasım 2012 Cumartesi günü 
Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına onu 
seven binlerce insan iştirak etti. Merhum Yazgan ailesinin yanı sıra 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski siyasetçilerden Hasan 
Celal Güzel, Lütfullah Kayalar, Nevzat Yalçıntaş, Musa Serdar Çelebi, sa-
natçı Orhan Gencebay ve binlerce seveni katıldı. Merhum Yazgan, cena-
ze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. 

Yazgan’ın fikirlerinden her zaman istifade ettiğini dile getiren sanatçı 
Orhan Gencebay da, 

“Üstadımızı, büyük bir insanı kaybettik. Ülkemize ve dünyamıza çok 

emeği geçmiştir. Allah gani gani razı olsun, rahmet eylesin. Bütün gö-

rüşlerini takip ettiğim, yazılarını okuduğum, her zaman saygı duydu-

ğum, insan yönü son derece güçlü olan, herkesin çok sevdiği ve güzel 

değerleri misyon etmiş bir insandı. Tanışıklığımız vardı. Son zaman-

larda göremediğim için üzgünüm. Onun fikirlerinden her zaman isti-

fade ettik ve ediyoruz.” 

ifadelerini kullandı. 
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Bu durumda merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ın hem devlet hem de 
aydın ve halk tarafından itibar gördüğü ve sevildiğini gösteren önemli bir 
işarettir. Yaptığı hizmetler takdir görmüştür. 

Cenazeye katılamayan Sayın Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül’ün 
yayınladığı taziye mesajında onun gönül adamı olduğunu belirtmiştir: 

“Hayatını Türk Dünyası’na adayan, Türk Dünyası Araştırmaları Vak-

fı Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan’ın vefatından derin üzüntü 

duydum. Turan Yazgan, kardeş ülke ve topluluklarla ilişkilerimizin 

geliştirilmesine büyük önem vermiş, kurduğu Vakıf, yürüttüğü faali-

yetler ve çalışmalarla, Türk Dünyası’nın kültür ve sanatının tanıtıl-

ması ve korunmasına emsalsiz katkılarda bulunmuştur. Ülkemize ve 

Türk Dünyası’na yaptığı üstün hizmetlerle büyük takdir toplayan ve 

çok sayıda ödül alan Turan Yazgan, vizyonuyla, fikirleriyle, yetiştir-

diği nesillerle Türk Dünyası’na bugün olduğu gibi gelecekte de reh-

berlik edecektir. Ortak kültür mirasımızın en önemli şahsiyetlerinden 

biri olan Prof. Dr. Turan Yazgan’ı her zaman sevgi ve saygıyla hatır-

layacağız. Büyük dava ve gönül insanı Prof. Dr. Turan Yazgan’a Al-

lah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve Türk dünyasına baş-

sağlığı dileklerimi iletiyorum.” 

İyi bir fikir adamı olan merhum Prof. Dr. Turan Yazgan, dünyanın 
içinde bulunduğu durumu ve kaynakların bölüşümü konusundaki fikri 
de onun ileri görüşlü bir bilim ve fikir adamı olduğunu gösterir: 

“Allah insanları kavim kavim yaratmıştır. Fert olarak birbirine hiç 

benzemeyen mesela altı milyar insan vardır, ama aynı kültüre sahip 

(dil, din, örf, âdet, sanat...) sayısı belli milletler vardır. Zaman içinde 

menfaat ve güvenlik birliğinin aynı kültür içinde yoğurduğu bazı ka-

vimler esas millet içinde bütünleşmiş ve onlarla aynı haklara sahip 

olarak idarenin en tepesine çıkabilmiş veya gökdelenlere sahip ola-

bilmiştir. Bu durumda kavim önemini yitirmiş, ferdi bu özellik olarak 

yaşar hale gelmiştir. 

Dünyanın kaynakları mahduttur ve eşit dağılmamıştır. Bu yüzden 

Dünya kurulduğundan beri milletler arasında paylaşma mücadelesi 

vardır. (Bu savaşlar hiçbir zaman sınıflar ve kavimler arasında olma-

mıştır.) ABD, Irak’a Saddam’ı indirip demokrasi götürmek ve silahsız-

landırmak için değil, kaynaklarına el koymak için gitmiştir. Afganis-

tan’da bulunuşunun sebebi de Bin Ladin değil Türkistan’ın kaynak-

larıdır. Bu mücadele menfaat ve güvenlikleri aynı kadere bağlı olan 

kavimlerin oluşturduğu milletler arasında yapılır, kavimler arasında 

değil. Bugün küresel sermayenin istediği küreselleşme, işte bu müca-

delede, taraf olarak Türklüğü almamış olsa bile, aslında orta vadede, 
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Türklüğe karşı ve Türklüğün kaynaklarını ele geçirebilmenin vasıtası-

dır. Bu noktada gözümüzü dört açmamız gerekmektedir. 

Bu değişmez kanunlar çerçevesinde Türkiye’yi ve Türk Dünyası’nı 

değerlendirmek sosyologların asli işidir. Soros’a, hazırlanan cemiyet-

ler içinde son zamanlarda Türk topluluklarının yer alması bizi çok 

düşündürmelidir. Önemli olan dil, fikir ve işbirliğinin sağlanmasıdır. 

Bunun yolları bizi bundan ayıran tarihî yollardan başka bir şey de-

ğildir. Türk Milleti’ni bir halı olarak düşünmek icap eder. Bu halı için-

de bazı farklı desenler vardır, ama halının bütünlüğüne uyumlu ve 

zevkine aykırı değildir. 

Allah’ın Türklere bahşettiği iktisadi kritik kaynakların tamamının 

Türklerin dışında, ister komünist, ister kapitalist olsun, sömürgeci 

güçler tarafından kullanılmasıdır. Daha acı olanı bu kullanmanın de-

vam etmesidir. Geçen 15 yılda bunu Türkler için, Türklerle birlikte ve 

Türkler tarafından kullanmaya çevirememiş olmamız, tarihin affet-

meyeceği siyasi suçumuz veya başarısızlığımızdır. 

Ne kadar kırgın ve dargın olursa olsun kardeşini unutabilen bir tek 

insan düşünülebilir mi? Kaldı ki bizim ayrılığımız kırgınlığın veya 

dargınlığın değil, sadece zulmün ve başka milletlerin “Milli İdealleri-

nin”, milli menfaatlerinin yarattığı ayrılıktır. Türk Milleti’nin bu asırda 

çektiklerinin sona ermesi, hür olması, dik başlı olması, müreffeh ol-

ması, mutlu olması, dünyada sözü geçen ülkeler arasında olması, Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin temelinin Türk Kültürü olmasıyla mümkündür!” 

Sonuç 

Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’ın öncülüğünde kurulan Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’nın ortaya koyduğu hizmetler ve eğitim kurum-
larının önemi, değeri ve varoluşu Türk kültür ve eğitim birliğinin oluş-
ması büyük katkı sağlayacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Önemli olan 
merhum Yazgan’dan sonra bu hizmet kervanının devam ettirilmesidir. 

İnsan beyni olmadan nasıl yaşayamazsa milletlerin de eğitimi olma-
dan var olmaları mümkün değildir. Yani milletlerin beyni eğitimdir. Milli 
olmayan eğitim kişileri ya mandacı ya da uzaktan kumandalı sürüler ha-
line getirir. Bu nedenle eğitime ne kadar önem verilse azdır. Eğitim mil-
letlerin geleceğidir. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Kurumları, tarihe not düş-
mekte ve kardeş ülkeler arasındaki dostluk, barış ve kardeşliği pekiştir-
me yönünde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Geleceğin Türk Eğitim Birliği’nin oluşmasından Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı’nın Türk Cumhuriyetleri’nde açmış olduğu eğitim kurum-
ları geleceğin Türk Dünyası’nı inşa etmektedir. 
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim kurumlarında, Türkiye Türk-
çesi ile eğitim yapılmaktadır. Bu başlı başına önemli bir adımdır. Türk 
eğitim birliğinin oluşmasında Türk Dünyası eğitim kurumlarının rolü 
büyüktür ve önemi günden güne de artmaktadır. Alfabe birliğinin oluş-
masında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim kurumlarının önemli 
katkısı olmuştur. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim kurumlarını Türk Cumhuri-
yetlerindeki diğer eğitim kurumlarından ayıran belli başlı temel özellikle-
ri şunlardır: 

1- Bu okullarda eğitim ve öğretim Türkiye Türkçesi ile yapılmaktadır. 
2- Müfredat programı Türkiye’ye paraleldir. 
3- Mahalli öğrenciler ücretsiz okumaktadır. Türkiye’den gidenlerden 

ise sadece öğrenim harcı alınmaktadır. 
4- Bu okullarda alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmaktadır. 
5- Okullar ve kültür merkezlerinin bulunduğu yerlerde Türk müzik ve 

folklorunu öğreten çok önemli kurumlar kurulmuştur. Buralarda Türk 
sazı ve Türk folkloru korosu oluşturulmaktadır. 

6- Türkiye’den ve Türk Cumhuriyetleri’nden alınan öğrenci sayısı 
eşittir. Böylece eşit şartlarda dil birliği, hedef birliği, işbirliği ve kaynaş-
ma sağlanmaktadır. 

7- Bütün bunlar Türk Dünyası Eğitim Birliği’nin sağlanmasında 
önemli temel adımlardır. Bu birliğe ulaşmada yukarıdaki unsurlar bü-
yük önem taşımaktadır. 

Önerim Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın düşüncesi ve şuurunda 
vakıf ve eğitim kurumlarının çoğalmasıdır. Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı eğitim kurumları gerek devlet ve gerekse hayırsever insanlar tara-
fından desteklenmelidir. Türk aydınları, Türk eğitim birliğinin oluşması-
na katkı da bulunmak için Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim ku-
rumlarına gereken ilgiyi göstermelidir. 

Globalleşen dünyada umumi Türk Alfabe Birliği dâhil Türk kültürünü 
yayacak ve yaşatacak bu kurumun var olması için her türlü yardım ya-
pılmalıdır. Bu bir milli vazifedir. Bugün Türk Dünyası coğrafyasında 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı eğitim kurumlarının yanı sıra Türki-
ye’den gidip okul açan başka sivil kuruluşları da vardır. Onların yaptığı 
hizmetler de yazılmalı ve analiz edilmelidir. 

1980 yılında merhum Prof. Dr. Turan Yazgan öncülüğünde kurulan 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın hizmetleri kısa sürede Türkiye dı-
şına taşmış ve Türk Dünyası’nı kucaklamıştır. 

Yazgan, kurduğu Vakıf aracılığıyla Türk Dünyası’nda adeta bir eğitim 
seferberliği başlatmıştır. 

Bu hizmet kervanının merhum Yazgan’dan sonra da devam etmesi en 
büyük dilek ve temennimizdir. 
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TÜRK COĞRAFYASINDAKİ İKTİSADİ 
KAYNAKLARA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM VE 

PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Dr. Muhsin KADIOĞLU 

Öz 

Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği nadir millî aydınlardan biri olan 

Prof. Dr. Turan Yazgan ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerle, yaptığı faali-

yetlerle Türk devletinin ve Türk milletinin neler yapması gerektiğini açık-

lıkla ortaya koymuştur. 

Dilden edebiyata sanattan kültürün her alanına kadar görüşler ortaya 

koyan Turan Yazgan iktisadi alandaki görüşleri ile de dikkati çekmektedir.  

Türk coğrafyasındaki yer altı ve yer üstü kaynaklarının Türkler tarafın-

dan yönetilmesini, Türkler tarafından kullanılmasını ve artan değerin piya-

sa fiyatları ile ihtiyaç sahibi olan diğer ülkelere satılmasını önermektedir. 

Bu çalışmada Türklerin imparatorluklar kurdukları, Türk imparator-

luklarının güç kaybettikleri devrelerde kritik ve stratejik iktisadi kaynak-

ların kullanımı konusundaki tespitleri değerlendirilecektir. İlaveten Birinci 

Dünya Savaşı sonundan Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar olan 

devre ve sonrasında ortaya çıkan imkânlarla ilgili Turan Yazgan’ın görüş-

leri irdelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Strateji, Madenler, Mineraller, Turan Yazgan, 

Türk Dünyası. 

Abstract 

A Strategic Aproach to Economical Resources of Turkic World 

and Prof. Dr. Turan Yazgan 
Prof. Dr. Turan Yazgan, as one of the most important Turkish nationa-

list luminary, put forth clearly the must do’s of the Turkish State and Na-

tion with his thoughts, notions and mades. 
                                                           
 İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisli-
ği Öğretim Görevlisi, muhsinkadioglu@gmail.com 
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Turan Yazgan was in the limelight with the opinions from language to 

literature, from art to culture, as well as economy. 

He opines underground and aboveground resources at geography of 

Turks must managed, used and sold by Turks with its market price. 

In this article, the detections of Turan Yazgan about the usage of criti-

cal and strategic economic resources when Turkish Empires lost power 

will considerating. In addition, the opinions of Turan Yazgan about the 

opportunities of Turkic World from the First World War until demolishing 

of Soviet Union will semtinizeing. 

Key words: Strategy, Mines, Minerals, Turan Yazgan, Turkic World. 

Giriş 

Kökü beş bin yıldan daha derinlerde olan millî ülkülerini unutan 
Türkler, pek çok alanda olduğu gibi fikir hayatında da kısır bir devre ya-
şıyorlar. Hiç şüphesiz ki, tarihin en zor devrelerinde bile yeni bir çıkış 
yolu bulabilen Türk milleti, zaman zaman büyük fikir adamları da yetiş-
tiriyor. Bu fikir adamlarını tanımak, topluma tanıtmak ve ileri sürdüğü 
fikirleri toplumun tüm katmanlarına yaymak gerekiyor. 

Hammer’in “Türk Montesquesi” dediği Koçi Bey’den sonra Türklüğün 
yeniden Dünya’ya nizam veren bir millet olarak tarih sahnesinde yerini 
alması için Turan coğrafyasında pek çok fikir adamı yetişti. İsmail Gas-
pıralı, Ziya Gökalp, Atsız ve Elçibey fikir çizgisinin son büyük neferi Prof. 
Dr. Turan Yazgan idi. 

İnsanlık tarihinin başından bu güne, Batılı milletler başka milletleri 
sömürmek suretiyle mutlu bir yaşam sürüyorlar. Yakın tarihe kadar sö-
mürgeci emellerini “Hıristiyanlık” adına gerçekleştiriyorlardı. Günümüz-
de ise bu emellerini “insan hakları” ve “demokrasi” kılıfıyla paketleyerek 
gerçekleştiriyorlar. 

Batılı ülkeler millî çıkarlarını korumak için sondan bir önceki çare 
olarak silaha başvuruyorlar. Öncelikli olarak, hedef belirledikleri ülkeler-
deki aydınların beyinlerini teslim alarak, onları kendine hizmet eden bi-
rer düşünce kölesi haline getiriyorlar. Cengiz Aytmatov’un “Mankurt”, 
Cemil Meriç’in “Batı’nın içimizdeki yeniçeri ordusu” dediği bu aydınlar, 
maalesef Batılı devletlerin topla tüfekle yapamadıkları yıkımı yapıyorlar. 
Turan Yazgan, bu güruhu tarif ederken Cemil Meriç’in görüşlerine iş 
adamlarını da ilave ediyor. 

Moda haline getirilen fikir akımlarının etkisine kapılan beyinleri köle-
leştirilmiş aydınlar, milletimizi “geri kalmış” görerek aşağılamakta, zihin-
lerine yerleşmiş aşağılık duyguları milletimize şırınga etmek için çaba 
göstermektedirler. 

İstiklal Harbi yıllarında “Amerikan mandası” isteyenlerin torunları, 
atalarını neredeyse “millî kahraman” gibi göstermek için utanmazca bir 
yarış içindedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden doğan Türkiye 
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Cumhuriyeti’ni ve “Türk” millî kimliğine dayanılarak kurulan Cumhuri-
yeti engelleyemeyenlerin torunları, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve 
Atatürk’e karşı bu gün tam bir ittifak halinde mücadele etmektedirler. 

Yakın tarihe kadar “irtica” kandırmacasıyla devlet ve millet arasında 
örülen duvar, bu sefer de devleti kuran asıl unsur olan Türklerin dışlan-
ması, pek çok defa da aşağılanması ile başka bir boyuta taşınmıştır. Mil-
lî bir devlet kurmak için “Düvel-i muazzama”ya karşı emsali görülmemiş 
bir istiklal mücadelesi veren Türkler, İstiklal Savaşı sırasında arkadan 
kendini hançerleyenlerin torunları tarafından adeta sorguya çekilmekte 
ve mahkûm edilmek istenmektedir. 

Harita 1: İpek (Silk) Yolu ve Baharat (Space) Rotası 

 
Kaynak: www.paradoxplace.com/Insights/Exploration/Trade%20and%20Exploration.htm 

Türk devleti, Türklerin yaşadıkları coğrafyaya dünden daha fazla ya-
bancılaşmakta, başta Doğu Türkistan ve İran Türkleri olmak üzere Irak’-
taki Türkmeneli’nde, Batı Trakya’da ve Suriye Türkmenlerinin “insan 
hakları” Müslüman olmalarına rağmen görmezden gelinmektedir. Türk 
devletinin yönetim kadrolarındakilerin büyük bir bölümünün ezilen, sö-
mürülen ve her türlü hakkı elinden alınan Türklere karşı ilgisiz kalması, 
“Türk düşmanlığı”nın sadece “dönme” ve “devşirme”lere has bir tavır ol-
madığını kanıtlar şekilde ısrarla tekrarlanmaktadır. 
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“Dünya vatandaşı” olmakla övünen düşünceye sahip olanlar 1990’la-
rın başında Dünya’nın gerçeğini öğrenerek millî kimliklerine hızlı bir ge-
çiş yapmışlardı. 

Şimdilerde de kendini millî kimliği yerine “dinî kimlik” üzerinden ta-
nımlayanlar, yakın gelecekte “din savaşları”nın yerini millî çıkar savaşla-
rının aldığını kavrayacaklardır. 

Türklerin İktisadi Kaynakları Kontrol Etmesi 

Türkler tarih boyunca 16 büyük imparatorluk kurmuştur. Türkle-
rin kurdukları imparatorlukların ortak özellikleri, kendi dönemlerinde 
bilinen kritik iktisadi kaynakları kontrol etmesi veya bu iktisadi kay-
nakların ticaretini yapanlardan elde ettiği gelirlerle refah içinde yaşa-
masıdır. 

Harita 2: 1400 Yılında İpek Yolu ve Baharat Yolu ticaretini güvenlik 
altına alan Türk devletleri 

 

Turan Yazgan, “Bir zamanlar bilinen dünyanın iktisadi kaynaklarını, 
özellikle kritik iktisadî kaynaklarını, bütünüyle kontrol etmemiz Avrupalı-
da bir kin doğurmuş ve Türk düşmanlığının bir saplantı, bir peşin hüküm 
haline gelmesine yol açmıştır”1 tespitini yapmaktadır. 

Tarihi devrelerdeki bilinen büyük ticaret yollarının çok büyük bir bö-
lümü Türk ülkelerinden geçiyordu. 

Macellan’ın 1506 yılında Doğu Hindistan’daki Baharat Adaları’na 
keşif gezilerinde bulunduktan sonra Şubat 1509’da, Osmanlı Devle-
ti’nin bölgedeki gücünün gerilemesinin başlangıcı olarak kabul edi-
len Diu Savaşına katılan Macellan’ın Güney Amerika’daki boğazdan 
geçerek Atlas ile Büyük Okyanus’u birleştiren ilk deniz yolculuğu ile 
dünya çevresini dolaşması dünya ticaret yollarının değişmesine yol 
açtı. 
                                                           
1 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 170, Sayfa 3, 
Şubat 2001, İstanbul. 
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Harita 3: 1500 Yılında İpek Yolu ve Baharat Yolu ticaretini güvenlik 
altına alan Türk devletleri 

 

Dünya tarihi yakından incelendiğinde özellikle 1300-1600 yılları ara-
sındaki devrede özellikle İpek Yolu ticaretinin Türk ülkelerinin kontro-
lünde yapıldığı açıklıkla görülebilir. Ticaret yollarındaki kontrolün kay-
bedilmesinin yanında yeni ticaret yollarının keşfedilmesine karşı yeni 
stratejiler geliştiremeyen Türk İmparatorlukları Dünya’daki kritik kay-
nakların kontrolünü kaybetmeye başlayınca gerileme dönemine girmiş 
ve zaman içinde de çöküş kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Harita 4: 1600 Yılında İpek Yolu ve Baharat Yolu ticaretini güvenlik 
altına alan Türk devletleri 
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Turan Yazgan bundan sonraki devreyi şöyle özetlemektedir: 

“1900’lü yılların başında, dünyada 300 milyonluk Türk milleti oldu-

ğu görülmüş, akıllı Türk aydınlarının hemen hepsi Türklerin birliğini 

yeni bir çıkış yolu olarak işaret etmiştir. Bu çıkış yolu Gaspıralı İsma-

il ve Ziya Gökalp tarafından bir ülkü haline getirilmiş ve Mustafa Ke-

mal Atatürk tarafından uygulamaya geçirildikten sonra vasiyet ha-

linde gençliğe emanet edilmiştir. 

Ne yazık ki elimize geçen çok önemli fırsatları bizler değerlendireme-

dik. Ama bundan dolayı karamsar olmaya gerek yoktur. Çünkü Türk 

illerinin her karışında “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ruhuna sahip ve bu 

gaye için ölmeye hazır yüz binlerce Türk yaşıyor. Bu korku salan bir 

tespittir. Korku, Türklerin bir araya gelmesi halinde kaybedecekleri 

kaynaklar dolayısıyladır. Kaybedecekleri kaynakları o kadar fazla 

düşünüyorlar ki bunun için katliam, bunun için gaddarlık, bunun için 

zorbalık, insanlık adı altında rahatlıkla icra ediliyor. 

Bugün Irak’ta ve Afganistan’daki hadiseler sadece Saddam’ı ve Bin 

Ladin’i cezalandırmaya veya oradaki silahları bulmaya yönelik ol-

saydı, bu taş çatlasa elli milyon dolarlık bir işti. Bu sadece oradaki 

Türk kaynaklarına el koymak içindir ve koydular. Şu anda Rusya’ya 

doğru akan kaynakları bu defa Amerika’nın küresel şirketlerinin eliy-

le Batı’ya doğru Hıristiyan dünyasına doğru akıtmak istemektedirler. 

Bunda kısmen muvaffak oldular. Ama bu muvaffakiyet henüz kök-

leşmiş değil ve kökleşeceğe de benzemiyor. 

Türkler birleştiği takdirde Allah’ın kendilerine bahşettiği iktisadi kay-

nakları Türkler için, Türklerle beraber kullanmaya başlarlarsa işte o 

zaman dünyadaki dengeler bütünüyle değişecektir. Bu değişikliğin 

olmaması için 1917’den beri çok sistemli çalışmalar yaptılar. Önce 

Azerbaycan topraklarını Ermenistan’a peşkeş çektiler. Azerbaycan’la 

bizim aramıza Ermenistan’ı hançer gibi soktular ve Türk dünyasıyla 

kara bağlantımızı kestiler. Sonra Türkiye’nin etrafında ne kadar Türk 

varsa, bir tek bebek kalmamak şartıyla hepsini sürdüler. Sürgüne 

gönderilen Türkler nereye götürülecekleri belli olmaksızın hayvan va-

gonlarında taşındılar ve önüne gelen yerlere serpildiler. Ama zaten 

yarısı vagonlarda ölü olduğu için, ölü olarak topraklara serpildiler. 

Bunlar sadece Kırım Türkleri değil, Karaçay Türkleri, Nogay Türkleri, 

Kumuk Türkleri, Balkar Türkleri ve hala yurtlarına dönme izni ala-

mayan Ahıska Türkleri’dir. Yani Türkiye'nin etrafındaki bütün Türk-

lerdir. Bununla da yetinmediler, bütün atom denemelerini Türkler 

üzerinde yaptılar. Bu sebepledir, özellikle Kazakistan-Semey’de ve 

Doğu Türkistan’da Türk kadınları daha önümüzdeki elli yıl süreyle 

sakat çocuk doğuracaklarını bilerek yaşamaktadırlar. Türklere öyle 

istihdam şartları uyguladılar ki, bu şartlar altında beş milyon ton pa-
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muk üreten Özbek kadınları dünyanın en fazla ölü çocuk doğuran 

kadınlar olarak anılmaya başladılar. 

Beş milyon ton pamuğun üretildiği Özbekistan'da bir iplik fabrikası 

bile kurmadılar, bir kumaş tezgahı koymadılar, bir konfeksiyon atöl-

yesi kurmadılar. Çünkü Türk toprakları ham madde kaynağıydı. 

Türkler de bu hammadde kaynağını asgari ücretle işlemeye memur, 

sözde eşitlikçi, sistemin en mağdur, en mazlum emekçileriydi. 

Bulgaristan’da silah zoruyla Türklerin 4 defa isimleri değiştirildi. Yal-

nız Türklerin soyadlarına Rusça ek eklendi! 

Bütün bu zulümleri görenlerin bugünkü çocuklarının, şimdi Atatürk’ün 

“Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum” dediği gibi, önce bırakın 

Türk olmayı, insan olarak bir araya gelmeleri şarttır. Yalnız insanlar 

değil, hayvanlar da kendi yavrularını bulur ve korur. Kendi kardeşle-

rini bulur ve korur. Madem Allah böyle yaratmıştır, bizim de artık bü-

tün Türkler uyanmamız, bir araya gelmemiz ve bu milleti sömürüden, 

soygundan kayıtsız şartsız kurtarmamız gerekir. Bu asla hayal değil-

dir, bu asla milliyetçilik, ırkçılık, kafatasçılık, faşizm veya her ne di-

yorlarsa değildir, bu sadece insani ve akılcı bir tutumdur. 

Biz millet olarak kendimizi hiçbir milletten üstün görmüyoruz. Ama 

kendisini en yüksekte gören millet kimse, en az onun seviyesinde ol-

duğumuzu her zaman haykırmaya mecburuz.”2 

Yeni İmkânların Ortaya Çıkması 

Turan Yazgan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Türk cumhuriyetleri-
nin bağımsızlıklarını elde etmesini “Allah 1990 sonrasında Türklere, tari-
hin tekrarını mümkün kılacak yeni bir potansiyel bahşetmiştir. Bu potansi-
yel, Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği tüm iktisadî kaynakların ve 
özellikle de kritik iktisadî kaynakların Türkler tarafından, Türklere göre ve 
Türkler için kullanılmaya başlanması ihtimalidir”3 şeklinde değerlendir-
miştir. 

Türk Birliği’nin gerçekleşme ihtimali nedeniyle Türkler ve Türkiye 
üzerinde oynanan her türlü alçakça oyunu da “kudurmuşluk” olarak de-
ğerlendirmiş ve şöyle demiştir: 

“Türklerin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkma ihtimali Avrupa’yı 
kıskançlıktan kavurmakta ve kudurtmaktadır. Bu kudurmuşluk parlamen-
tolarına tarih yazdırtacak kadar Fransızları akılsızlaştırmış, idrakten yok-
sun bırakmıştır.”4 

                                                           
2 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 235, Sayfa 3, 
Temmuz 2006, İstanbul. 
3 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 170, Sayfa 3, 
Şubat 2001, İstanbul. 
4 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 170, Sayfa 3, 
Şubat 2001, İstanbul. 
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Turan Yazgan, Avrupalının zihnindeki Türk imajının kökleşmiş oldu-
ğunu vurguladıktan sonra şu görüşleri ileri sürmektedir: 

Avrupa’nın insanlık adına, hukuk adına, laiklik adına, adalet adına, 
özgürlükler adına bize dayattığı reformlara önce kendisinin ihtiyacı vardır. 

Newmark’ın dediği gibi Türk düşmanlığı kanlarında bir gendir ve bu-
nu kendi suçlarını, tutum ve davranışlarını hiç görmeden, hiç düşünme-
den her fırsatta kusabilmektedirler ve öyle anlaşılıyor ki, kusmaya de-
vam da edeceklerdir. 

Prof. Dr. Turan Yazgan, rahmetli Cemil Meriç’in “Hümanizm, Batı’nın gü-
nah çıkartmak için kullandığı bir terimdir.” sözünü hatırlattıktan sonra, Ba-
tı’nın insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü, adalet, hukukun üstünlüğü... 
gibi kavramları kendi menfaatleri için kullandığına dikkati çekmektedir. 

Çünkü Batılılar için “her şey Batı’nın menfaati için “vasıta”5dır. 
Bu kavramların Batı tarafından, vicdansızca Türk’e karşı düşmanlığın 

vasıtası olarak kullanıldığını pek çok örnekle gözler önüne sermektedir. 
Batı’nın iflah olmaz Türk düşmanlığı karşısında Turan Yazgan, “yara-

tandan ötürü” bütün “yaratılanları sevmek” gerektiğini belirtir ve Batı 
düşmanı olmak gerekmediğini ısrarla vurgular. 

Bakü-Ceyhan Boru Hattı 

Özellikle SSCB döneminde, Türk ülkelerinin yer altı ve yer üstü zen-
ginlikleri Rusya’ya akıtılmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında 
Türklerin bir kısmı kendi coğrafyalarındaki iktisadi kaynakları kendileri 
yönetme imkânı elde etmişlerdir. Bu kaynakların dünya pazarına sunu-
larak elde edilecek gelirle Türk milletinin refah seviyesinin artırılması ih-
timali bile Turan Yazgan’da büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Her milletlerarası kuruluştan Türkiye’nin hayrına karar çıkmasının, 
deveye hendek atlatmak kadar güç olduğunu, bu hususta Türklere karşı 
olumsuz şartlanma yanında siyasilerimizin ve bürokrat ve teknokratları-
mızın başarısızlıklarının da rol oynadığını belirten Turan Yazgan, 1999 
yılında AGİT’in İstanbul’daki toplantısı sonrasında Bakü-Ceyhan Boru 
Hattı Anlaşması’nın imzalanmasını, Türklerin iktisadi kaynaklarının 
Türkler tarafından piyasa bedelleri üzerinden Dünya’daki alıcılara su-
nulması imkânı yarattığı için büyük bir heyecanla karşılamıştır. Daha 
sonra gerçekleşen bu hayal için Turan Yazgan, bugün de geçerliğini sür-
düren şu görüşleri ileri sürmüştü: 

“Bakü-Gürcistan Ceyhan hattı, Bakü-Zengezur koridoru Ceyhan hat-

tına nazaran, bir üçgenin iki kısa kenarının toplamı ile geniş kenarı 

arasındaki fark kadar uzundur. Bu yüzlerce kilometre eder. Diğer ta-

raftan Gürcistan, Rusya ile aramızda bir çeşit tampon devlettir. Boru 
                                                           
5 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 170, Sayfa 3, 
Şubat 2001, İstanbul. 
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hattı ve vanalar Rusya’dan mümkün mertebe uzakta olmalıdır. Türki-

ye bu yolu açmaya ve açık tutmaya mahkûm ve mecburdur. Bu yol 

tabii olduğu gibi daha iktisadi ve daha mantıkîdir.”6 

İktisadî Milliyetçilik 

Irkçılıkla ilgisi olmayan milliyetçiliğin, Avrupa ülkelerinde en canlı 
ve ölmez şekilde tatbik edilen şeklinin iktisadi milliyetçilik olduğunu 
hatırlatan Turan Yazgan, Almanların Fransız şarabını; Fransızların, Al-
man elektronik ürünlerini boykot etmesini bu görüşlerine örnek olarak 
verir. 

Bunun karşılığında, Türk Milletine iktisadi milliyetçilik aşılanması ge-
reğine vurgu yapar. 

Turan Yazgan, Dünya’da “pazar ekonomisi” ve “küreselleşme” olduğu-
na inananlara şöyle seslenir: 

“Küreselleşmenin gerçek manası, dünyadaki kritik maddelerin kont-

rolünün küresel şirketlere geçmesini engelleyen veya engelleme po-

tansiyeli olanları gaddarca törpülemektir. Bu törpülemede ne insan 

hakları ne milletlerarası hukuk ne din hiçbir engel tanınmaz. 

Dışa açılmak; ziraî ve sınaî üretimimizi durdurmak sonucunu veriyor-

sa bu dışarıya teslim olmak demektir.”7 

Süratli Değişim Hedefleri 

Turan Yazgan, Türkiye ve Batı arasında iktisadi bakımından benzer-
likler bulunmasına rağmen çok ciddi farklılıklar da bulunduğunu belirt-
mekte ve bunları şöyle özetlemektedir: 

“Batının üretim problemi yoktur, satış ve tüketim problemi vardır. Bi-

zim ise, tam tersidir. Bu sebeple emek ve sermayenin istihdamı üze-

rinden geçmeyen hiçbir teşvik iktisadiyatımızı, aileyi gaye almayan 

hiçbir politika sosyal bünyemizi, başta dil olmak üzere millî değerleri-

mizi esas almayan hiçbir eğitim ve kültür faaliyeti millî ahlâk ve şah-

siyetimizi düzeltemez.”8 

Turan Yazgan, sorumluların dışında Türk milletinin bulunduğu yeri 
hiçbir Türk’ün beğenmediğini, bu nedenle “süratli bir gelişimi sağlayacak 
köklü değişiklikler” için süratle harekete geçmek gerektiğini hatırlatmak-
tadır. Hangi alanlarda ve niçin değişim olması gerektiğini de şöyle ifade 
etmektedir: 
                                                           
6 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 156, Sayfa 3, 
Aralık 1999, İstanbul. 
7 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 252, Sayfa 3, 
Aralık 2007, İstanbul. 
8 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 190, Sayfa 3, 
Ekim 2002, İstanbul. 
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“Değişim, şüphesiz gelişim içindir. Maddî ve manevî gelişim için! Bu 

manada Türkiye’de devlet yönetiminin değişmesi, devlet organlarının 

değişmesi, zihniyetin değişmesi, devlet yerine milleti esas alan şef-

faf, temiz, hızlı bir yönetime geçiş elbette gereklidir ve bu tarzda bir 

değişim için geç kaldığımız şüphesizdir. 
Yeryüzünde canlı cansız her şey değişir ancak, asla değişmeyecek 

“şeyler” de vardır. Hiçbir insan, kimlik kartını değiştirme gücüne sa-

hip değildir. Çünkü hiç kimsenin babasını, anasını, dedelerini, nene-

lerini değiştirmesi mümkün değildir. 
Bunları reddetmesi ise sadece sözde mümkündür, ölümle eşdeğerdir. 
Aynı şekilde bir millet de kimlik kartını değiştiremez. Tarihinden kopa-

maz, Allah’ın verdiği dilini, adını yok sayamaz, Allah’ın lütfettiği genle-

rinden gelen bazı karakterlerini feda edemez. Meselâ, Türk milletinin 

adı “Türk”tür, dili “Türkçe”dir, en önemli karakteri “istiklâl ve hürriyet”-

tir ve genleri içinde “ırkçılık geni” olmayan yeryüzündeki tek millettir. 
Hedef ne olursa olsun, Türk’ün kimlik kartının belli başlı unsurları 

olan yukarıda saydığımız değerleri değiştirmeye kalkmak veya yok 

saymak “değişim” değil “intihar”dır. Gelişim değil “ölüm”dür: Tıpkı 

fertlerde olduğu gibi... 
O halde Türk milletinin dili değişmez. Devletinin dili de değişmez. 
Devletinin karakteri Milli Devlettir. Milli devlette resmi dil olmaz. 

Milletin dili olur. 
Sömürge olmuş devletlerde milletin veya halkın dilini bir tarafa itmek 

şarttır. Bu takdirde resmi dil, sömüren milletin veya devletin dili olur. 
Hindistan’da resmi dil vardır. Rusya Federasyonu’nda resmi dil var-

dır. Ama milli devletlerde resmi dil yoktur. Milletin dili, devle-

tin dilidir. 

En ağır olumsuz şartlar altında bile, Türk milletinin ümitsizliğe kapı-

lıp, kendisini bırakmaya asla tahammülü yoktur. En büyük mağlubi-

yet bu olur. 

Bizim en korkunç durumda dahi, Ergenekon’dan çıkacağımızdan hiç 

kimsenin şüphesi olmasın. Çıkacağımız hususundaki iman bizleri, 

daima diri tutmalıdır. 

Gerçekler konuşulmalı, anlatılmalı, öğretilmeli, çocuklarımız düşün-

meli, taşınmalı, tartışmalı, konuşmalı, aramalı, bulmalı, çözmeli ama, 

asla ümitsiz olmamalıdır.”9 

Değişmesi Allah’ın iradesine bile aykırı olan değerlerimizin değiştiril-
mesini “cinayete teşebbüs”, Batı’da uygulanan politikaların aynısının 
Türkiye’de de uygulanmasını “sosyal ve iktisadi gelişme seviyemizi, şim-
diye kadar olduğu gibi kopya tedbirlere kurban ederek yerinde saydırmak 
                                                           
9 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 174, Sayfa 3,  
Haziran 2001, İstanbul. 
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veya geri götürmek veya en iyi ihtimalle olması gereken gelişme hızının 
çok altında tutmak”10 olarak görmektedir. 

Turan Yazgan, “Değişmesi Allah’ın iradesine bile aykırı olan değerleri-
mizin dışında sosyal ve iktisadi bünyemize uygun olması şartıyla her şey 
değiştirilebilir”11 derken “ıslahatçı” değil “inkilapçı” bir tavır ortaya koy-
muştur. 

Türkiye ve Batı Arasındaki İktisadi Farklar 

Süratli bir gelişimi sağlayacak köklü değişikliklerin neler olması ge-
rektiğinin tespiti sonrasında “Avrupa’da veya Amerika’da uygulanan po-
litikalara değil, Türk milletinin sosyal ve iktisadi yapısının zaruri kıldığı 
tedbirlere” yer verilmesinin gerekliliğini ısrarla vurgulamaktadır. 

Turan Yazgan, “Batı medeniyetinde insan dâhil her şey vasıtadır. Türk 
medeniyetinde ise insan ana gayedir. Türk medeniyetinde insan soyuna 
sopuna, dinine, inancına, diline, rengine bakılmaksızın yaratandan ötürü 
sevilmeye değer bir varlıktır. Başkalarına iftira atarak günah çıkartmak 
da Batı usulüdür”12 der. 

Yazgan, “Türk milletinin sosyal ve iktisadi bünyesine uygun çözümler” 
uygulanmasını isterken Türkiye ve Batı’nın gelişmiş ülkeleri arasında 
çok ciddi farklar olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu görüşlerini zaman za-
man da somut bir şekilde ortaya koymaktadır: 

“Meselâ Türkiye’de sermaye kıttır ve ürkektir. O halde, sermayeyi 

ucuzlatan her türlü tedbir Avrupa’ya uygun, Türkiye’ye terstir. 

Türkiye’de problem üretim yetersizliğinden, talep fazlalığından, yatı-

rımın plânlanmasıyla üretime geçilmesi arasındaki sürenin uzunlu-

ğundan ve diğer sebeplerden doğmaktadır. O halde, ihracatı ve tica-

reti teşvik ederken sanayiciyi boğan her türlü bürokratik tedbirler Av-

rupa’ya uygun, Türkiye’ye terstir. Bunları sadece basit birer misal 

olarak veriyoruz.”13 

Batılı Kavramları Türklüğün Çıkarları İçin Kullanmak 

Batı’da üretilen kavramların bir görünen bir de görünmeyen yüzü 
vardır. Küreselleşme, globalleşme, liberalizm, batılılaşma ve benzerleri 
gibi akımlar Batı’nın iktisadi çıkarlarını koruyarak geliştirmeye çalıştığı 
kavramlardır. Bu kavramların görünen yüzüne aldanarak kavram moda-
sının esiri olanların görüşlerine itibar etmemek gerekmektedir. 
                                                           
10 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 190, Sayfa 
3, Ekim 2002, İstanbul. 
11 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 174, Sayfa 
3, Haziran 2001, İstanbul. 
12 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 170, Sayfa 
3, Şubat 2001, İstanbul. 
13 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 174, Sayfa 
3, Haziran 2001, İstanbul. 
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Türk aydını Batı’da üretilen yeni kavramları günü gününe takip et-
meli ve bu kavramlarla nelerin hedeflendiğini açık bir şekilde ortaya koy-
malıdır. Batı’nın kavram anarşisi yaratmak suretiyle iktisadi çıkarlarını 
koruması ve kollaması her bakımdan irdelenmeli ve topluma aktarılmalı-
dır. Millî hafızanın gelişmediği ülkelerde, bir kez tekrarlanan çabalar pek 
çok defa yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, toplumsal hafızanın 
canlı tutulmasına da özen gösterilmelidir. 

Turan Yazgan, Batı’da üretilen kavramların Türkiye’nin sosyal, kültürel 
ve iktisadi sorunlarının çözümünde ve geliştirilmesinde “millî menfaatleri 
artırıcı”14 şekilde kullanılması gerektiğine özellikle vurgu yapmaktadır. 

Geçmişte yaşanan değişme temayüllerini modacıların iktisadiyata dö-
nüştürmesi ne ise acaba dünyadaki “rejim” modalarının da iktisadiyata 
dönüştürülmesi aynı mıdır? sorusuna ise şu cevabı vermiştir. 

“Liberalizm komünizm çatışmasında, geri kalmış ülke aydınlarını iki-

ye bölen “modacı”lar ne kazandılar? Kendi ülkelerinde böyle bir ça-
tışma olmadığı gibi, kendi ülkelerinin komünistleri bile milli menfaat-
lerinden hiç taviz vermediler. Bol bol silah sattılar, cephane sattılar, 

genç beyinleri katlettirdiler, ülke ekonomilerini kendi ülkelerine muh-
taç hale getirdiler... 

Yeni moda aynı şekilde her geri ülkede globalleşme ve küreselleşmeyi 

“olmazsa olmaz” şart olarak aydınların beynine yerleştirdi. Bunların ar-

kasında özelleştirme var, batıyla özleşme var, gaddar bir liberalizm var! 

Devletin 70 yılda biriktirdiğini özelleştireceksin! Kim alacak? Ülke 

içinde taş çatlasa 10 aile alıcı olabilir; gerisi yabancılar... Özelleştir-

me masrafını özelleştirme gelirine yakın tutuyor... Bu da cabası. 

Acaba batı ülkeleri böyle bir özelleştirme yaptılar mı? Yaparlar mı? 

Sonuç, aydınların mecburiyetleri kabul etmekle birlikte şartlanmaya 

karşı uyanık olmaları gereğidir. 

Her rejimden, sistemden, oluşumdan başkasına geçilebilir. Geçiş mil-

li menfaatleri çiğneyerek elimizi kolumuzu bağlayarak, göz göre göre 

enayi yerine konularak olmaz! 

Sat, kaça satarsan sat; sat, kime satarsan sat, olmaz! 

Gir, nasıl girersen gir; gir, ne olursa olsun vererek gir şeklinde olmaz...  

Türk aydınları da (sivil, asker, bürokratlar, siyaset ve ilim adamla-

rı...) gelişmiş ülkelerinki kadar düşünen ve milli menfaati ayırt eden 

aydınlar olmak zorundadır. 

Dün sosyalizm adına köprüye bile “hayır” diyenler şimdi, “nasıl sa-

tarsan sat, kime satarsan sat, nasıl katılırsan katıl, globalleşme ve 

küreselleşmenin gereği olarak Batı’nın söylediği her şeye kayıtsız 

şartsız boyun eğ, ne ithal edersen et” diyorlar.”15 
                                                           
14 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 190, Sayfa 
3, Ekim 2002, İstanbul. 
15 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 189, Sayfa 
3, Eylül 2002, İstanbul. 
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Sonuç 

Bir milleti “millet” yapan, o milletin yetiştirdiği ve milletinin değerlerini 
özümseyen; bu değerleri işleyerek milletler arenasında diğerleriyle yarışa 
sokarak başarılı olan ilim, kültür, sanat, siyaset ve düşünce adamlarıdır. 

Tarih boyunca pek çok millet; ilim, kültür, sanat, siyaset ve düşünce 
adamları yetiştirmiştir. Ancak fikir, ilim, kültür, sanat, siyaset ve diğer 
alanlarda yeni bir çığır açabilecek görüşleri, tavırları, eserleri ortaya ko-
yabilen insanlar, maalesef nadir bulunan kıymetli taşlar gibi nadir yeti-
şiyorlar. 

Dünya’da millî kimliğinden arınmış hiçbir filozof olmadığı gibi Prof. 
Dr. Turan Yazgan da, millî kimliğinden arınmadan insanlık ailesini mut-
lu edecek yeni görüş ve düşünceleri, uygulamaları ortaya koymuş bir fi-
lozofumuzdur.16 

“Türk milleti üstünde dehşetli bir kültür baskısı uygulanmakta ve 

milletin aydınları, Türkçenin yerini İngilizcenin alması, hudutların or-

tadan kalkması, ülkenin Türkler tarafından yönetilemeyecek kadar 

büyük olması gibi aptalca fantezilere inandırılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye iktisadi sıkıntılarını azaltabilir, gelir dağılımını düzeltebilir, 

borçlarını ödeyebilir, herhangi bir silahlı harbe girse ondan da mu-

zaffer çıkabilir. Ancak silahsız kültür mücadelesinde Türk milletinin 

kültür kimliğinin bütün unsurlarını, bütün derinlik ve genişliğiyle can-

landırmazsa, ölmeden mezara konulan millet olacaktır.” 

diyen Turan Yazgan özetle şu hedefleri göstermektedir: 
Eğitim sistemimizin Greko-Latin kültürünü terk ederek Atatürk’ün 

Türkçü eğitim sistemine dönüştürülmesi, Allah’ın Türk’e özel olarak 
bahşettiği her değerin yüceltilmesi, Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği 
kritik iktisadi kaynakların Türkler tarafından ve Türkler için kullanılma-
sının yollarının aranması gerekmektedir. Dil, fikir ve işbirliğine giden 
yolda, bütün Türk devletlerinin akılcı politikalar uygulayarak milleti sö-
mürülmekten, soyulmaktan ve horlanmaktan kurtarmaları için Türk ay-
dınlarının birleşmesinden başka yol yoktur. 

Turan Yazgan, bu hedefin başarılabilmesi için ekonomi de fedakârlık 
gücü adı verilen maneviyat gücünün, psikoloji gücünün önemli bir güç 
olduğuna vurgu yapmıştır. 

Turan Yazgan, Türk devletinin ve Türklüğün içinde bulunduğu duru-
mun sebeplerini analiz ederken asıl nedeni “ülkücü bir nesil yetiştire-
memek” olarak tespit etmiştir. Yetiştirilmesi gereken “ülkücü nesil”in 
şu özelliklerini önemle vurgulamıştır: 
                                                           
16 Kültür Ocağı Vakfı’nın İstanbul Süleymaniye’deki merkezinde 27 Nisan 2013 Cumartesi 
günü “Çağımızın Gaspıralısı Prof. Dr. Turan Yazgan” başlıklı konferansımda kullandığım ifa-
delerdir. 
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“Şahsî menfaatleri, toplum menfaatiyle çatıştığı zaman, severek fera-

gat edebilen, vatanın her köşesinde fedakârlıkla çalışmayı kutsal sa-

yan, eğilmeyen, bükülmeyen, sapmayan, şaşmayan, dürüst, namus-

lu, faziletli, cefakâr, mukaddes değerleri canı pahasına koruyan ve 

bunlardan herhangi birinin tüyüne dokunulduğu veya tehlikeye uğra-

ma ihtimali bulunduğu zaman, ölümü göze alarak, hesabını soran...”17  

Prof. Dr. Turan Yazgan, en olumsuz şartlar altında bile hiçbir ümit-
sizliğe kapılmadan, hiç kimseyi ümitsizliğe sevk etmeden, Türk Milleti’-
nin günümüzdeki güçlü ve zayıf taraflarını ortaya koymak sureti ile Türk 
Milleti’nin yarınlarda ne yaparsa refah ve huzur içinde yaşayabileceğini 
açıklıkla ortaya koymuştur. 

Türk Milleti’nden söz ederken Türk Milleti’ni sadece Türkiye Cumhu-
riyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan insanlar olarak düşünmemiş, il-
min bize gösterdiği gibi aynı ırk ve kültür dairesinden gelenleri de Türk 
olarak kabul etmiştir. 

Türk milletine “aydın” olarak kabul ettirilmeye çalışılan zümreler, 
Türkiye’nin sorunlarını içi boş sloganlarla tartışmaya çalışırken, Prof. 
Dr. Turan Yazgan bütün meselelere millî bir münevver olarak nasıl bakı-
lacağını göstermiştir.18 

Milletini sevmede sınır tanımayan ancak başka milletlerin de insanca 
yaşama haklarına saygılı, ırkçılıktan uzak, ancak Tanrı’nın emirlerini ye-
rine getirmeyi hatırlatan, her bakımdan olgunlaşmış bir milliyetçilik dü-
şüncesinin temsilciliğini yapmıştır. 

Turan Yazgan, Türk Milleti’ni “Türklerin idare etmesi”ni istiyor, kendi 
ayakları üstünde duran bir Türk coğrafyası özlemi duyuyordu. Çünkü 
iktisadi bağımsızlığını elde edememiş milletlerin hür ve bağımsız olarak 
yaşaması mümkün değildir. Öte taraftan, emperyalist güçler, Türk coğ-
rafyasındaki iktisadi kaynaklara hâkim olmak için zaman zaman Türk 
Milleti’ni birbirine düşürmekten tutun da, silahlı güç kullanımı ve “içten 
fetih” gibi çok çeşitli yollar kullanmaktadırlar. 

“Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği kritik iktisadi kaynakların ta-

mamı Türkler tarafından, Türkler için, Türklerle birlikte kullanılabilir. 

Bu iktisadi kaynakların artanını piyasa fiyatları ile dünya pazarları-

na aktararak refaha kavuşurlar. Böylece soyulmaktan, sömürülmek-

ten ve hatta horlanmaktan kurtulurlar.” 

Turan Yazgan inançlı, kararlı ve azimli bir Türk Birliği savunucusuy-
du. Ancak, İslam birliği idealinin de karşısında değildi. 
                                                           
17 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 203, Sayfa 
3, İstanbul. 
18 Muhsin Kadıoğlu, “Turan Yazgan’la Düne Seyahat, Bugünden Sohbet ve Yarınları Dü-
şünmek”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
Yıl: 2010, Sayı: 94 (187), Sh. 237-240, İstanbul 2010. 
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Turan Yazgan, Türk Birliği ile İslam Birliği’nin farklı düşünülemeye-
ceğini, “siyasi parçalanmanın yarattığı suni hudutların sıkıntılarını hep 
birlikte çekiyoruz. Bu suni hudutları çizen Batı, bundan azami ölçüde isti-
fade etmeye devam ediyor. İslam dünyasının acıklı hali yalnız Türk Dün-
yası’nın birliğini değil, bütün İslam dünyasının birliğini düşündürmeli-
dir.”19 ifadesiyle ortaya koymuştur. 

Bunu başarmak için “…Çocuklarımız tarih şuuruna sahip olsun ve 
devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes değerlerimizin şaşmaz ve 
yılmaz bekçisi olsun…”20 

Turan Yazgan’a hiç kimse hak etmediği unvanı vermeyi teklif dahi 
edemedi. Turan Yazgan da kendine verilen unvanlardan hiçbirini kullan-
madı.21 “Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralısı: Turan Yazgan”ın yazılarında ve 
konuşmalarında ısrarla üzerinde durduğu bazı hususlar vardır ki, onlar 
“Türk Birliği” ve “Turan Birliği”ne inanmış insanlar için vasiyet niteliğin-
dedir.22 

Yarının genç nesilleri için, Turan Yazgan geçmişin ufkundan geleceğe 
ışık tutan sönmez bir meşaledir. Turan Yazgan’ın görüşlerini kavrama-
dan günümüzü her yönüyle kavramak mümkün değildir. Geçmişi bilme-
den, günümüzü kavramadan da geleceğe ilişkin sağlıklı ve verimli fikirler 
üretmek mümkün değildir. 

Turan Yazgan’ın görüşleri sadece Türk gençliği için değil, milletini 
medeni milletler seviyesine çıkartmak isteyen her milletin aydınları için 
de engin bir fikir pınarıdır. Her Türk genci bu pınardan doyasıya içmek 
için çaba sarf etmelidir. 
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KAZAKİSTAN’DA YAŞAYAN 
GAGAUZ TÜRKLERİ VE DİLLERİ ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ 

Öz 

Bugün Kazakistan’ın Semipalatinsk bölgesinde 10.000’den fazla Ga-

gauz yaşamaktadır. Bu Gagauzların ilk bölümü Çarlık Rusya’sı dönemin-

de, 20. yüzyılın başlarında bölgeye yerleştirilmişlerdir. İkinci yerleşim 

dalgasının sebebi ise Stalin sürgünleridir. Kazakistan’da yaşayan Gaga-

uzlar kendi dillerini konuşuyorlar, burada daha ziyade sözlü olarak ya-

şayan Gagauzca, Moldova’daki Gagauz lehçesi ile büyük oranda benzer-

likler sergilese de söz dizimi, ses ve kelime hazinesi açısından bazı farklı-

lıkları bünyesinde barındırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gagauzlar, Gagauzca, Kazakistan, Moldova, Söz Dizimi. 

Abstract 

About Gagauz People Live In Kazakhstan and Their Language 
Today in the Semipalatinsk region of Kazakhstan more than 10.000 

Gagauz lives. The date of first migration of Gagauz to the region goes 

back to the beginning of the 20th century, the era of Tzar. The reason of 

the second wave of migration is the oppression policy of Stalin during the 

World War II. Gagauz people live in Kazakhstan, speak their own langua-

ges and their language display similarities to the Gagauz language spo-

ken in Moldova from the point of syntax, however there are small diffe-

rences with regard to phonetics and vocabulary. 

Key words: The Gagauz People, The Gagauz Language, Kazakhstan, 

Moldova, Syntax. 

Gagauz Türkleri’nin büyük çoğunluğu bugün Moldova’nın Gagauz Ye-
ri Özerk Bölgesi’nde yaşamaktadır. Moldova’dan sonra Kazakistan, Bul-
garistan, Ukrayna, Romanya, Özbekistan ve Türkiye gibi ülkeler de belir-
                                                           
 Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ismailulutas@yahoo.com 
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li sayıda Gagauz Türkü’ne ev sahipliği yapmaktadır. Kazakistan sınırları 
içinde yaşayan Gagauzlar ve onlardan derlenen metinlerin dili yazımızın 
konusunu oluşturmaktadır. Gagauz Türkleri tarafından anadili olarak 
kullanılan Gagauz lehçesi, Türkçenin Oğuz koluna mensuptur. Türkçe-
nin söz diziminde “temel unsur sonda, yardımcı unsur başta gelir” kuralı-
na aykırı söz dizimi yapıları sergileyen Gagauz lehçesi, bu yönüyle diğer 
Türk lehçelerinden ayrı bir yerde durmaktadır. Bu yapılar özellikle ismi 
niteleyen sıfat-fiillerin yerine bitimli ilgi cümlelerinin kullanılmasında ön 
plâna çıkıyor. Gagauz Yeri’nde konuşulan Gagauzca ile Kazakistan’da 
yaşayan Gagauzlardan derlenen metinleri yeri geldiğinde Türkiye Türk-
çesine de gönderme yaparak ses bilgisi, kelime hazinesi ve söz diziminin 
bazı temel ölçütleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak değerlendirmek 
istiyoruz. Değerlendirmemizde kullandığımız metinler Altay Serenulı 
Amanjolov tarafından Kazakistan’ın Semipalatinsk bölgesinde yaşayan 
Gagauzlardan derlenmiş ve Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin Ni-
san 1995 sayısında yayımlanmıştır. 

1. Kazakistan’daki Gagauzlar Nereden ve Ne Zaman Geldi? 

Kazakistan sınırları içinde yaşayan Gagauzların bu topraklara yerleşi-
mi başlıca iki farklı dönemde gerçekleşmiştir. Bu yerleşimlerin ilki Çarlık 
dönemine denk gelir, bu dönemdeki Gagauz göçmenler toprak dağılımın-
da yer alıp çalışmak için Kazakistan’a gelmişlerdir. Çarlık Rusya’sı baş-
bakanı Stolip’in yaptığı reformdan sonra 1908-1914 yılları arasında bir 
grup Gagauz, Çarlık hükûmeti tarafından Kazakistan’a yerleştirildi.1 Ka-
zakistan’ın toprakları geniş ve bakir olarak değerlendirilmiş, bu toprak-
ları işleyecek yeterli nüfusa sahip olmadığı düşünülen Kazakistan’a ge-
rek Çarlık döneminde gerekse Sovyetler Birliği döneminde birliğin diğer 
yerlerinden istihdam edilmek üzere pek çok insan getirilip yerleştirilmiş-
ti. Çarlık hükûmeti döneminde Kazakistan’a yerleşmek üzere yönlendiri-
len yabancı unsurlar ile hükûmet iki yönden fayda sağlamayı amaçla-
mıştır: Ülke içinde kargaşalık yaratan gruplardan kurtulmak; topraksız 
köylülere toprak vermek suretiyle toprak reformunu kısmen de olsa ger-
çekleştirmek.2 Buraya gönderilenlerin arasında sayı bakımından Ruslar 
ve Almanlar başı çeker, Gagauzlar ise azdır. Kazakistan’ın geniş toprak-
larına mukabil görece az nüfusu, Çarlık hükûmetleri döneminde bu top-
raklara yabancıların yerleştirilmesine dayanak teşkil etmiştir. 25 Mart 
1891’de yapılan ‘Bozkır Düzenlemeleri’ ile Kazakistan toprakları devlet 
arazisi ilan edilmiş oluyordu. Bu düzenlemeler buralara dışarıdan yapı-
lacak büyük kitle göçlerini destekliyordu.3 
                                                           
1 Altay S.  Amanjolov, “Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar Hakkında”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 92, s. 45, Ağustos 1994. 
2 Gülnar Kendirbayeva, “Kazakistan’da Göçler: Geçmiş ve Bugün”, (çeviren: Ferhat Karabu-
lut), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 215, s. 45-50, Kasım 2004. 
3 Gülnar Kendirbayeva, “a.g.m.”, s. 45-50. 
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Kazakistan’daki ikinci Gagauz yerleşimi Stalin’in sürgünleriyle ger-
çekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı cereyan ederken ‘güvenilmez insanlar’ 
olarak görülen pek çok farklı etnik gruba mensup topluluklar, Stalin ta-
rafından başta Sibirya olmak üzere aralarında Kazakistan’ın da olduğu 
değişik yerlere sürülmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Romanya 
sınırları içinde kalan Besarabya bölgesi savaşla beraber Rus işgaline uğ-
ramış, burada ‘güvenilmez’ addedilen pek çok vatansever Gagauz, Sibir-
ya’ya ve Kazakistan’a sürgün edilmişlerdir.4 İkinci Dünya Savaşı öncesi 
Türkiye’nin Romanya büyükelçisi olarak görev yapan Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in burada yaşayan Gagauz Türkleri üzerinde büyük etkileri ol-
muştur. Gagauzların yaşadıkları yerleri gezen, onlarla konuşan Hamdul-
lah Suphi bu topluluğa çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Belli sayıda Ga-
gauz gencini devlet bursları ve özel burslarla okumak üzere Türkiye’ye 
göndermiş, burada Gagauzların okullarına Türkçe dersi koydurup bu 
dersleri vermek üzere Türkiye’den öğretmenler getirtmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla onun bu çabaları akim kalmış, Dobruca Bulgar-
ların, Besarabya da Rusların eline geçmiş ve Türkiye’nin Gagauzlarla 
bağlantıları 1940’larda kesilmiştir. Buralarda kalan Türkiyeli öğretmen-
ler Stalin tarafından Sibirya kamplarına sürgüne gönderilmişlerdir.5 

Günümüzde Gagauzlar Kazakistan’ın Semipalatinsk bölgesinde yaşa-
maktadırlar. Bu bölgeye giren Kökpekti ilçesinin Romanovka, Prohladno-
ye, İvanovka, Böken ve Kökpekti köylerinde; Jarma ilçesinin Geogiyevka 
köyünde; Urjar, Çar, Aksuat, Ayagöz ilçelerinde yoğun olarak yerleşmiş-
lerdir.6 Semipalatinsk en çok Gagauz barındıran bölgedir, bu bölgenin 
dışında Aktöbe, Akmola, Kostanay, Doğu Kazakistan ve Pavlador bölgele-
rinin belirli yerlerinde Gagauz aileleri ikamet etmektedir. Kazakistan’ın 
diğer bölgelerinde de az sayıda Gagauz ailelerine rastlamak mümkün-
dür. Bugün Kazakistan, Özbekistan ve Sibirya’da çoğunluğu 1941-1949 
yılları arasında vatanları Besarabya’dan sürgün edilmiş 10.000 civarında 
Gagauz’un yaşadığı tahmin edilmektedir.7 

Amanjolov’un verdiği bilgiye göre buradaki Gagauzlar kendilerinin 
Bulgar soyundan geldiklerine inanıyor ve Osmanlı hâkimiyetinde ana 
dilleri olan Bulgarcayı unuttuklarını iddia ediyorlar.8 Romanya’daki Ga-
gauzlar da bu yanlış görüşlere sahipken, yani kendilerini dillerini değiş-
                                                           
4 Mustafa Argunşah-Hülya Argunşah, Gagauz Yazıları, Türk Ocakları Kayseri Şubesi Yayın-
ları, Kayseri 2007, s. 78’de Ali Kaygı adlı Gagauz asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
Ana Sözü Gazetesi’ne gönderdiği mektuptan alıntı vardır. Bu mektup gazetenin 23 Eylül 
2000 tarihli nüshasında çıkmıştır. 
5 Yonca Anzerlioğlu, “Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri”, Bilig, Sayı: 
39, s. 31-51, Güz 2006. 
6 Altay S. Amanjolov, “O Yazıke Kazakstanskih Gagauzov”, Voprosı Yazıkoznaniya, No. 3, 1960. 
7 Altay S. Amanjolov, “Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar Hakkında”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 92, s. 45, Ağustos 1994. 
8 Altay S. Amanjolov, “a.g.m.”, s. 45. 
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tirmek zorunda kalan Bulgarlar olarak kabul etmekteyken, Hamdullah 
Suphi’nin çabalarıyla bu yanlış inanışlarını (en azından bir kısmını) terk 
edip Türk kökenli olduklarını kabul etmeye başlamışlardır. Romanya 
hükûmeti Gagauzları Bulgar kökenli sanıp orduya ve yönetimin önemli 
kademelerine sokmazken, Türk kökenli oldukları açığa çıktıktan sonra 
Gagauzların Bulgar okullarına gitmelerini yasaklamış ve artık onları gü-
venilir unsur olarak görmeye başlamıştır.9 

Amanjolov’un derlediği ve Hayri Ataş’ın “Kazakistan’da Yaşayan Ga-
gauzlar’dan Derlenen Metinler” başlığıyla Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi’nin 1995 Nisan sayısında yayımladığı metinlerden edindiğim ilk 
izlenimlere göre buradaki Gagauzların konuştukları Türkçe, söz dizimin-
de Moldova sınırları içindeki Gagauz Yeri’nde konuşulan Gagauzcaya 
Slav dillerinden etkilenme açısından benzerlikler taşımaktadır. Metinler-
de ses özellikleri yönünden Kazak Türkçesinin buradaki Gagauz Türkçe-
sine belirli seviyede etki ettiği de gözlemlenmektedir.10 

Kazakistan’daki Gagauzlar, Gagauzca’nın yanı sıra Rusçayı, Bulgar-
cayı ve Kazakçayı da biliyor ve konuşuyorlar. Soyadları bazen Bulgarca 
bazen de Gagauz Türkçesidir, hemen herkesin Türkçe bir lakabı vardır.11 
Slav dillerinin bu yüzden Gagauzca’ya etkisi özellikle söz hazinesinde ve 
söz diziminde yüksek düzeydedir. Alıntılar kod kopyalama yöntemiyle 
Gagauz Türkçesine geçmiş ve adapte edilmiştir.12 

2. Gagauzca’nın Bazı Temel Söz Dizimi Özellikleri 

Gagauzca’nın diğer Türk lehçelerinden ayrılan bazı söz dizimi özellik-
leri vardır ve bunlar bir hayli dikkat çekicidir. Bu temel söz dizimi, ses 
bilgisi ve kelime hazinesi özellikleri çerçevesinde Kazakistan’daki Gaga-
uzların dilini Gagauz Yeri Gagauzca’sıyla aşağıdaki başlıklarda karşılaş-
tırmalı olarak ele alabiliriz. 

2.1. İste- Fiilinin İstek İfadesinde Kullanımı 

Türkiye Türkçesi’nde ‘gitmek isterim, gitmek istiyorum’ şeklinde iste-
fiilinin nesnesi göreviyle karşımıza çıkan mastarlar, Moldova’da kullanı-
lan Gagauzca’da bitimli fiiller (konjunktif) olarak veya yükleme ekli mas-
tarlar olarak kullanıma giriyor. “İsteerim annatmaa bir masal, isteerim 
sölemää” gibi örneklerde iste- fiilinin nesnesi yükleme eki almış mastar-
lardır. “Kim isteer kanunca kurtulsun o öretmen oluyor” örneğinde ise is-
te- fiilinin nesnesi bitimli fiille kurulmuş bir yardımcı cümledir. Moldo-
                                                           
9 Yonca Anzerlioğlu, “Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri”, Bilig, Sayı: 
39, s. 31-51, Güz 2006. 
10 Altay S. Amanjolov, “Kazakistan’da Yaşayan Gagauzlar’dan Derlenen Metinler”, (neşre 
hazırlayan: Hayri Ataş), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 95, s. 58-75, Nisan 1995. 
11 Altay S. Amanjolov, “Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar Hakkında”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 92, s. 46, Ağustos 1994. 
12 Astrid Menz, “Slav Dillerinin Gagauzca’ya Etkisi”, Bilig, Sayı: 24, s. 23-43, Kış 2003. 
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va’dan derlediğimiz Gagauzca metinlerde iste- fiilinin daha çok yükleme 
ekli mastarlarla kullanıldığını görüyoruz. 

Kazakistan’daki Gagauzların dilinde iste- fiili yükleme ekli mastarla 
kullanılmış: “İvan istedi onu urmaa”.13 Amanjolov’un metinlerinde iste- fii-
linin nesnesi olarak kullanılan bitimli fiillerle oluşturulmuş yapılara rast-
lamıyoruz; bu metinlerin hacimce sınırlı olmasından da kaynaklanabilir. 

2.2. Gereklilik, Olasılık, İmkân ve İmkânsızlık Bildiren Şekillerin Yapısı 

Türkçenin gereklilik ifadesi için -mAlI kip ekinin yanı sıra lâzım ve gerek 
sözlerini de kullandığını biliyoruz. Gagauzca’da gereklilik ifadesi için -mAlI 
eki nadiren kullanılır, kullanıldığı zaman da kip eki arkasından şahıs ekleri 
almaz. Gagauzca’da gereklilik daha çok lääzım sözü kullanılarak ifade edi-
lir. Gereklilik ifadesinde lääzım sözü Türkçedekinden farklı olarak isimden 
veya fiilden önce gelir: Türkçe: Gitmem lâzım; Gagauz Yeri Gagauzcası: Lää-
zım gideyim. Gagauzca’da lääzım sözünün arkasından gelen fiil mastar bi-
çimindedir veya kip çekimine girmiştir: Lääzım gitmää, lääzım gitsin. 

Kazakistan’daki Gagauzların dilinde gereklilik lezım sözüyle yapıl-
makta ve beraber kullanıldığı ismin ya da fiilin önünde veya arkasında 
yer alabilmektedir: Benim uşaklarım üüsüz, onnara bakmaa lezım. s. 66; 
Diil lezım bir birinize duşman olasınız. s. 67; Çekişmein, içtik, lezım öde-
mee. s. 68; Er vakıt lezım olmaa fikirli. s. 69. 

Olasılık ve imkân Gagauzcada var nicä sözlerinin yardımı ile ifade edi-
lir, bu ifadenin olumsuzluğunda yok nicä, yok nası(l) sözleri kullanılır. 
Kazakistan’daki Gagauzların dilinde de bu ifadeler için aynı sözlerin kul-
lanıldığını görüyoruz. Elimizdeki metinlerde yok nası(l) ile sadece olum-
suz biçimler mevcut: Kaçmaa yok nası. s. 60; Pinmee üstüne yok nası. s. 
62; Onnar üçü osoy biri birine benzeşermişler, ani yok nasıl tanımaa. s. 69. 

2.3. Bağlaçlarla Kurulmuş Bitimli Yardımcı Cümleler 

Gagauzca’da zarf-fiil ve sıfat-fiil ekleri kullanılarak oluşturulan kelime 
gruplarının yanı sıra bağlayıcı unsurlarla (bağlama edat ve zamirleri) ku-
rulan bitimli yardımcı cümlelerin kullanımı da çok yaygındır. İsmi nite-
lerken sıfat-fiillerin yanı sıra bitimli fiillerle kurulmuş ilgi cümlelerini de 
kullanan Gagauz Türkçesi’nde bu çeşit yapılar yabancı dillerin özellikle 
Rusçanın etkisiyle kullanıma geçmiş görünüyor. Bitimli yardımcı cümle-
lerde bağlayıcı olarak genellikle soru kelimeleri kullanılır. Soru kelimele-
rinin dışında ani bağlayıcı unsur olarak kullanılan bir diğer edattır. 

Kazakistan’daki Gagauzların dilinde zarf-fiil ekleri ile kurulan kelime 
grupları yaygın bir kullanıma sahip gözüyor: Kız gidincek geri, be gene gi-
                                                           
13 Cümlelerin sonundaki rakamlar, ilgili cümlenin yazının sonunda Kaynaklar bölümünde 
verdiğimiz Amanjolov’un Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin Nisan 1995 sayısında ya-
yımlanan makalesinde yer aldığı sayfa numarasını göstermektedir. Buradan alınan örnek 
cümlelerin imlâsında herhangi bir değişiklik yapmadık. 
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diy pençeree. s. 69; Adam geldiinen sorıy karıya. s. 69; Ben gelince ne do-
hod olacak sizin. s. 61; Kaptıynan çuvalı urıy sırtına da dade kaçmaa. s. 
69; Kaçarkana karşı geliy adama. s. 69; Kaldırdıynan kruckayı baksa ta-
vanda bir tulum işimik asılı. s. 69; İçiylar sarfoş oluncak. s. 68. 

Zarf-fiil ekleriyle oluşturulanların yanında bitimli cümlelerle kurul-
muş zarflar da metinlerimizde yaygındır: Açan çocuk kolverdi, Batyuşka 
düştü. s. 59; Açan çocuk urıy ensesine bubası düşiy beygirden ere. s. 63; 
Sen de diyr kişne nesoy popaz kişniyr. s. 65; Açan benim kocam soracak 
ben diyeceem dilenci. s. 65. 

Nesne ve yer tamlayıcıları da bitimli fiile sahip yardımcı cümleler şek-
linde oluşturulabilir: Petruşka nerden geçecek, sen de ordan geç. s. 59; 
Nerden Petruşka geçecek, ben da ordan geçirdim. s. 59; Nerden biliysiniz 
siz, anı o çaldı sizin eşee? s. 58; Git da sor onnara nası biz kaçalım. s. 60; 
Sorayım sana neçin geldin. s. 60; Ben biliym neçin sen geldin burayı. s. 
61; Söliylar ani gidecekler ona misafirlee. s. 69. 

2.4. İsmi Nitelemekte Kullanılan Sıfat-Fiiller ve Bitimli İlgi Cümleleri 

Kazakistan Gagauzlarından derlenen incelediğimiz metinlerde ismi ni-
telerken sıfat-fiillerin yanı sıra bitimli fiillerle kurulmuş ilgi cümlelerinin 
de kullanıldığını görüyoruz. İlgi cümlelerinde nitelenen isim, bu ismi ni-
teleyen yardımcı cümle ve bu iki unsuru birbirine bağlayan bir bağlayıcı 
bulunur. Nitelenen isim hem asıl cümlenin içinde hem de yardımcı cüm-
lenin içinde özne, nesne, yer tamlayıcısı gibi sentaktik görevler üstlene-
bilir. Bitimli yardımcı cümlelerde bağlayıcı olarak genellikle soru kelime-
leri ve bağlama edatları kullanılır. 

Metinlerden Türk tipli sıfat-fiilli yapılara örnekler: Paşa diy o zaman 
görmemişini görmesin. s. 62; Onun yakaca etmiyor. s. 64; Şindi gidiy pa-
naira ekmek bulacak olan. s. 68; Şindi gidiy öbürü, yaanı bulacak olan. s. 
68; Bu dışarıdakı olan kaptıynan çuvalı, urıy sırtına da dade kaçmaa. s. 
69; Bu evli olan diy karıya, gelecekler benim kafadarlarım, konukla onna-
rı isle. s. 69; Evli olan diy o zaman. s. 69. 

Metinlerden bitimli fiille oluşmuş niteleyici yardımcı cümleli yapılara 
örnekler: Sıkık et koyunnara, angısı sana bakacak onu kes. s. 59; Bizim 
eşee kim çaldı boyu kısa, adı da Mısa, kendi de köse. s. 58; Bak burda ne 
kadar var kelle ben kestim. s. 61 (Bağlama edatı ani kullanılmadan ‘Ben 
kestim’ bitimli cümlesi ‘kelle’ ismini niteliyor); Baalaylım kırçmacının göz-
lerini da kuvalasın bizi, angımızı tutacak, o da ödeyecek. s. 68. 

2.5. Cümle Unsurlarının Cümledeki Dizilişi 

Cümle unsurlarının dizilişi yönünden incelediğimiz Gagauzca metin-
lerde geniş bir serbestlik söz konusudur. Yüklem başta, ortada veya 
cümlenin sonunda yer alabilir: Çırak aldı nacaa. s. 59; Bilin ne var o 
sandıın içinde. s. 58; O babunun var bir kobilası. s. 60; Ben geldim senin 
kobilanı otlatmaa. s. 61; Benim var bir kızım on iki yaşında. s. 67. 
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2.6. İsim Tamlamasında Unsurların Yeri 

Her ne kadar genel Türkçe’nin söz diziminde niteleyen önce nitelenen 
arkasından geliyor olsa da bunların yerlerinin değişmesi mümkündür. 
Elimizdeki metinlerde bunun örneklerini görüyoruz: adı kızın Bezediya. 
s. 60; çorbacısına tulumun. s. 69. 

3. Kazakça Etkisiyle Ortaya Çıkan Ses Değişmeleri 

Kazakistan’da kullanılan Gagauzca’da, Kazak Türkçesi’nin ses özelliği 
olan ç > ş değişmesinin örneklerine rastlıyoruz. Bu değişim Kazakçanın 
Gagauzca üzerinde açık bir etkisi olarak göze çarpıyor, ancak bu etki 
Gagauzca sözlerin ses yapısını tamamen ve kalıcı olarak değiştirmiş de-
ğildir. Bu değişime uğrayan sözlerin metinlerde hem ç’li hem de ş’li şekil-
lerinin geçtiğini görüyoruz: Aldı işti suyu. s. 59; Aşan babu bırakıy kaşıı, 
İvan alıy. s. 60; Üfkem geşti. s. 60; İvan kaştı. s. 61. Yukarıdaki ş’li ör-
neklerin yanında aynı sözlerin ç’li biçimleri de metinlerimizde geçiyor: 
Petruşka nerden geçecek. s. 59; Geçirdi onu ötee yanına. s. 60; Açan zo-
run olacak, gel burayı kenara. s. 60; İçiylar sarfoş oluncak. s. 68. 

4. Söz Hazinesindeki Farklılık 

Moldova sınırları içinde kalan Gagauz Yeri’nde kullanılan Gagauzca-
da çeket- ‘başla-’ fiili tamamen hâkim bir kullanıma sahiptir. Kazakis-
tan’daki Gagauzların dilinde çeket- fiilinin yanında başla- fiilinin de yay-
gın olarak kullanıldığını görüyoruz: Başladı aramaa. s. 60; Başlıylar ko-
nuşmaa, çekediylar konuşmaa. s. 63. 

4. Datif Akuzatif Karışması 

Metinlerimizde yönelme ve yükleme eki birbirinin yerine geçmiş, san-
ki bir karışma varmış gibi görünüyor. Ancak burada bir karışma ve ka-
rıştırmadan ziyade Gagauzcada bazı fiillerin Türkiye Türkçesi’nden farklı 
olarak yönelme yerine yükleme ekli bir ismi tercih etmesi söz konusu-
dur. Fiilin cümlede yönettiği isim dolaylı tümleç gibi değil nesne gibi iş-
lem görüyor ve yükleme eki ile bağlanıyor. Bu tercih fiilin kendine has 
(idiosyncronic) özelliğinden kaynaklanıyor, yani fiilin yönelme değil de 
yükleme ekli bir isim alacağı kendi iç bilgisinde kayıtlıdır. Gagauzca’da 
buna öde-, üüret-, etiş-, pin-, inan- fiilleri örnek verilebilir. Metinlerimizde 
geçen örnekler şöyle: O çıraklarını ödemezmiş. s. 59; Şindi kız üüretti 
İvan’ı. s. 60; Etişti İvan’ı. s. 61; O bizi bir saatta etişecek. s. 60; Piniy ço-
cuk beygiri. s. 63; Biri birini inanmıylar. s. 69. Aynı fiillerin yönelme eki 
almış isimlerle kullanımları da mevcutsa bu durumda yönelme ve yükle-
me ekli kullanımlarda anlam farkı ortaya çıkar. 

Ora ve bura gibi yer zarfı yerine kullanılan sözlere aşağıdaki örneklerde, 
Türkçedekinden farklı olarak yönelme yerine yükleme eki gelmiş gibi görü-
nüyorsa da burada farklı isim çekim ekleri değil bir ses değişmesi hadisesi 
vardır. Aslında yönelme eki alan ora ve bura kelimelerinde yardımcı ses 
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olarak kullanılan y sesinin daraltıcı etkisiyle sondaki geniş ünlü daralmış-
tır: buraya > burayı, oraya > orayı: Seni yolladı burayı. s. 60; O da orayı 
oturıy. s. 69. Şu örnekte bura sözüyle birlikte kullanılan ve eş göndergeli 
olan kenar sözü olayın çekim eki karışması değil, bir fonetik değişme oldu-
ğunu kanıtlamaktadır: Açan zorun olacak, gel burayı kenara. s. 60. 

5. Şart Cümlesi 

Türkiye Türkçesi’ndeki şart cümle yapısının yerine incelediğimiz Ga-
gauzca metinlerde daha ziyade Rusça kökenli esli ‘eğer’ bağlacı ve gele-
cek zaman çekimine girmiş fiil kullanılıyor: Esli (okunuşu yesli) popaz üf-
kelenecek ödeyecek parasını, a esli çırak üfkelenecek o zaman bir yıl işle-
yecek ona bir kapiyka da almayacak. s. 59; Esli olacak kız na sana te bu 
kadar para i büüt onu, a esli olacak çocuk, to yolla bana. s. 62. 

Yine Rusça kökenli no ‘ama’ bağlacı ve gelecek zaman ile şart bildiren 
cümle kurulabilir: No kayb edecaydın kobilayı kafanı kesecem. s. 61. 

Metnimizde Türkçede de kullanılan şart eki -sA zaman zarfı göreviyle 
kullanılmış: Baksa iki yol. s. 62; Baksa kız agaları geliy. s. 63; Baksa bir 
çocuk satıy ekmek. s. 68; Baksa panairda bir çocuk satıy bir toklu. s. 68; 
Kaldırdıynan kruckayı baksa tavanda bir tulum işimik asılı. s. 69; Gitse 
karşı geliy kafadarına. s. 69. 

Aşağıdaki örnekte eer bağlacı Rusça kökenli esli yerine gelecek zaman 
çekimine girmiş fiille şart ifadesinde kullanılmış: Eer yapmayacasan to 
kafanı alacam. s. 66. Yukarıdaki örneklerin yanında Türkçe’dekinden 
farklı olmayan şart ifadeli kullanımlar metinlerimizde daha az sayıda ol-
sa da mevcuttur: Sen doyurarsan ekmeklen, ben da o zaman yaanıylan 
s. 68; İsle no olsa bir dört beş somun a to biz kalabalık alacıydım. s. 68. 

Sonuç olarak Kazakistan’da konuşulan Gagauzca, Moldava Gagauz Ye-
ri’nde konuşulan Gagauzca’dan söz dizimi, kelime hazinesi ve ses bilgisi yö-
nünden yukarıda sıraladığımız küçük ve az sayıda farklılıklar sergilemektedir. 
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PROF. DR. TURAN YAZGAN’IN 
BAKIŞ AÇISI İLE TÜRK DÜNYASI’NIN 

ALFABE BİRLİĞİ MESELESİ 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ 

Öz 

Türk Dünyası’nın en önemli meselelerinin başında alfabe birliği mesele-

si gelmektedir. Alfabe birliği sağlandığı takdirde Türk Dünyası’nın herhangi 

bir köşesinde çıkan bir gazete, dergi veya kitap Bakü’de, Aşgaabat’ta, Se-

merkant’ta, Buhara’da, Bişkek’te, Almatı’da, Ankara’da okunabilecektir. 

Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamız alfabe birliğinin ortak bir yazı dilini 

sağlayacak ilk adım olduğunu söylerdi. Ortak bir yazı dilinin oluşmasının 

diğer şive ve lehçeleri ortadan kaldırmayacağını, bunların gene devam 

edeceğini, ancak hepimizin bir yazı dilinde birleşebileceğini, bunu sağla-

yacak ilk adımın ise alfabe birliği olması gerektiğini ifade ederdi. 

Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamız, alfabenin ilmi bir mesele değil siyasi 

ve iktisadi bir mesele olduğunu söylerdi. Prof. Dr. Turan Yazgan düşünce-

lerini sadece söylemekle yetinmemiştir. Bu konuda çalışmalar da yapmış-

tır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra hazır-

lattığı ve bir milyon adet bastırdığı Türk Alfabesi’ni Türk Dünyası’nın her 

köşesine dağıtmıştı. 

Bu tebliğde Turan Yazgan’ın Türk Dünyası’nın ortak alfabe meselesi 

hakkındaki görüşleri ve yaptığı çalışmalar anlatılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ortak Alfabe, Türk Dünyası, Dilde Birlik. 

Abstract 

The Issue of Alphabet Unity in Turkic World From  

Prof. Dr. Turan Yazgan’s Perspective 
Alphabet unity is one of the foremost issues of Turkic World. Once the 

unity is established, any newspaper, magazine or book published in a 
                                                           
 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü. 
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corner of Turkic World will be legible in Baku, Ashgabat, Samarkand, 

Bukhara, Bishkek, Almaty and Ankara. 

Prof. Dr. Turan Yazgan used to say that alphabet unity was the first 

step to achieve a common language for writing. He also stated that the 

formation of a common language for writing would not eliminate the pre-

sent accents or dialects, that they would indeed survive, that we could all 

unite under a common language for writing, and that alphabet unity sho-

uld be the first step to achieve this objective. 

Prof. Dr. Turan Yazgan used to say that an alphabet was not a scien-

tific item but a political and economic issue. He did not content himself 

with only expressing his thoughts; he also worked on this issue. He dis-

seminated The Turkish Alphabet, which he prepared and published a mil-

lion copies after the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republics, 

all around Turkic World. 

Turan Yazgan’s views and Works on the issue of a common alphabet 

in Turkic World are presented in this paper. 

Key words: Common Alphabet, Turkic World, Language Unity. 

Türkler tarihleri boyunca Göktürk Alfabesi, Soğd kökenli Uygur Alfabe-
si, Arap kökenli Türk Alfabesi, Kiril kökenli Türk Alfabeleri ve Latin kökenli 
Türk Alfabeleri olmak üzere farklı alfabeler kullanmışlardır. Günümüzde 
de Arap kökenli Türk Alfabesi, Kiril kökenli Türk Alfabeleri ve Latin kökenli 
Türk Alfabeleri olmak üzere birbirinden farklı alfabeler kullanmaktadırlar. 

Dolayısıyla alfabe meselesi Türklerin tarihi bir meselesi olmakla bir-
likte günümüzde de devam etmekte olan ve henüz sonuçlandırılmamış 
en önemli meselesidir. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın üzerinde en çok konuştuğu ve en çok yazı 
yazdığı konulardan birisi Türk Dünyası’nın alfabe birliği meselesidir. 
Çünkü Yazgan hayatının odak noktasına İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fi-
kirde, İşte Birlik” ilkesini koymuştur. Onun en büyük ülküsü dil birliği-
nin oluşturacağı fikir birliği ve bu fikir birliğinin neticesinde ortaya çıka-
cak olan iş birliği meselesidir. Yazgan, bu ülkünün yani dil birliği kapısı-
nın kilidini açacak anahtarın alfabe birliği olduğunun farkındaydı. 

Prof. Dr. Turan Yazgan alfabe birliği için sadece konuşmamış, yazma-
mış aynı zamanda çalışmıştır da… 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlanan, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca baskı işleri yürütülen “Türk Dünyası İçin Alfabe Kitabı” ad-
lı kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.1992 gün ve 4436 
sayılı yazıları ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın 21.07.1992 gün ve 6100 
sayılı emirleri ile 1.000.000 adet bastırılmış1 ve bunlar Türk Dünyası’nın 
her yanına ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
                                                           
1 Türk Dünyası İçin Alfabe Kitabı, (Haz. Hüseyin Adıgüzel-Halil Açıkgöz-İbrahim Akış-Ali Par-
latıcı), s. 2, İstanbul 1992. 
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Prof. Dr. Turan Yazgan eskiden kullanılan; Dış Türkler, Türkîler, Türkî 
Devletler, Türkçe Konuşan Halklar, Türk Dilli Devletler adlarını nasıl Türk 
Dünyası adı ile ortadan kaldırmış ve herkesi Türk Dünyası adında birleş-
tirmişse Türk Dünyasını tek bir alfabede de birleştirmek istiyordu. 

Prof. Dr. Turan Yazgan 18-20 Kasım 1991 Çağdaş Türk Alfabeleri 
Sempozyumu sonuç bildirisi ile tavsiye edilen 29 harfli Türk Alfabesine 
beş harf (ä, x, q, ñ, w) eklenmesiyle ortaya çıkan 35 harfli2 alfabeye en 
sert tepkiyi göstermiş ve “Alfabe birliği yerine cahilâne 29+5 harf diyerek 
düşmanların zorla yaptığını kendi elimizle yaptık!”3 demiştir. 

Evet, Yazgan Hoca’nın tabiri ile 1991 sonrasında bu muhteşem fırsat 
âdeta sonuna kadar heba edilmişti.4 

Rus Çarlığının desteği ile Rus misyoner Nıkolay İvanoviç İlminskiy’i 
(1822-1892) Türk Dünyası’nı alfabe ile bölmeye iten sebep siyasi ve ikti-
sadi idi. Türk Dünyası ilmi sebeplerle alfabeler vasıtasıyla bölünmemiş-
tir. Tamamen siyasi ve iktisadi sebeplerle bölünmüştür. O halde bura-
dan çıkış da aynı şekilde olmalıdır. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’a göre alfabe “ilim” işi değildir. Alfabe teknik 
bir iştir. Alfabe iktisadi bir iştir. Hiçbir dilin iki alfabesi yoktur. Yalnız 
Türkçenin birden fazla alfabesi vardır.5 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk Dünyasının ortak alfabesi hakkındaki 
düşüncelerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Hiçbir dilin iki alfabesi yoktur. Sadece Türkçenin 30 Kiril 8 de Latin 
kökenli olmak üzere 38 çeşit alfabesi vardır. 

2. Alfabe “ilim” işi değildir. İlmin alfabesi transkripsiyon alfabesidir. 
İlim adamları diledikleri kadar harf ve işaret kullanabilirler. 

3. Alfabe siyasi bir iştir. Medeniyet dairesini değiştirir. Araplar gibi 
kendine mahsus tek alfabe ile okuyup yazan topluluklar konuşma dilinde 
anlaşamasalar bile “medeniyet dairesi” teşkil ederler. 

4. Alfabe teknik bir iştir. Basit olmalı, kolay öğrenilmeli ve bir dilin ge-
lişme seyrine de uygun olmalıdır. 

5. Alfabe iktisadi bir iştir. Alfabe değiştirmenin maliyeti çok ağırdır. Ay-
rıca kültürel maliyeti de hesaplanamayacak kadar yüksektir. Bu sebeple 
bir defada ve kesin olarak halledilmelidir. 

Tek alfabenin sağladığı iktisat da hesaplanamayacak kadar çok yük-
sektir. Çünkü Yakutistan’da basılan bir kitap İstanbul’da da okunursa 
baskı miktarı yüksek tutulur ve birim maliyeti çok düşer. 
                                                           
2 Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu 18-20 Kasım 1991, (Haz. Doç. Dr. Nadir 
Devlet), s. 67-68, İstanbul 1992. 
3 Turan Yazgan, “Gaspıralı’nın Doğumunun 150. Yılı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Cilt: 29, Sayı: 173, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 2, İstanbul 2001. 
4 Turan Yazgan, “Gaspıralı’nın Doğumunun 150. Yılı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Cilt: 29, Sayı: 173, s. 2, İstanbul 2001. 
5 Turan Yazgan, “Türk Milletinin Tek Ortak Alfabesi Olmalı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Der-
gisi, Cilt: 43, Sayı: 253, s. 2, İstanbul 2008. 
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Sözlükler yardımıyla, herkes zamanla aynı kitabı okuyabilir. 
6. Türkiye Türkçesinin alfabesi yukarıdaki prensiplere uygundur. Türk-

çenin gelişme seyri dikkate alınarak ve Türk boylarının bazılarının temsil-
cileri ile birlikte hazırlanmıştır. 

Türkiye Türkçesi’nin yeni alfabesi ile meydana getirilmiş edebiyat, Proto 
Türkçe dâhil tarih boyunca meydana getirilmiş yazılı edebiyattan kat kat faz-
ladır. Ayrıca 70 milyonluk en büyük Türk topluluğunun alfabesidir. 

7. Buna rağmen eksik seslere rağbette ısrar mantıksızlığı devam ede-
cek ve bu husus yazı dilinde birleşme engeli olacaksa, Arab’ın ve Fars’ın 
sesleri ve eksik sesler için ä, x, w, q gibi yeni harfler yerine uygun harfle-
rin altına veya üstüne işaretler konulabilir. 

Türkiye Türkleri bugünkü alfabeyi kullanmaya devam eder. Başka coğ-
rafyadaki Türkler ise işaretli olanları kullanırlar. 

Sonuç olarak işaretli harfler bugünkü Türkiye Türkçesinin alfabesinde 
bulunmak ve sayıları beşi geçmemek üzere 29+5 veya 29+4 ilkesi uygula-
nabilir. Bunun dışında hiçbir yeni harf kullanılmaz.6 

1991 yılındaki Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu’nda 
alınan kararla ilim adamlarının önerdiği 29+5 harfli alfabeyi aradan geçen 
22 seneye rağmen hâlâ kabul edip tatbik eden tek bir Türk Cumhuriyetinin 
olmaması da bu meselenin ilmi bir mesele olmadığının en büyük delilidir. 

Bu tamamen siyasi bir meseledir. Bu kararı Türk devletlerinin liderle-
ri bir araya gelerek verebilirler. Türkleri tek bir alfabede birleştirme ira-
desini ortaya koyacak olan liderleri Türk tarihi altın harflerle yazacaktır. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın ifadesiyle Türkler bu iradeyi gösterecek 
olan liderlerin altından heykelini dikecektir.7 
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ROMALI TARİHÇİ OLYMPİODORUS’UN 
TÜRK TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 

Öz 

Olmpiodorus’un 407-425 yılları arası olaylarını kaleme aldığı tarihi gü-

nümüze fragmentler halinde intikal etmiştir. Müverrih kimliği yanında, 412 

yılında Hun başkentine elçi olarak gidip Hun hükümdarı ile görüşmesi 

Olmpiodorus’u Doğu Avrupa Türk tarihi açısından daha önemli hale getir-

miştir. Olmpiodorus’un eserinde Hunların pek iyi bilinemeyen ilk dönemle-

riyle alakalı olarak İllyria ve Trakya akınlarına dair bilgiler de mevcuttur. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Hun Devleti, Doğu Avrupa, Trakya, Do-

ğu Roma, Türk Tarihi. 

Abstract 

Importance of Roman Historian Olympiodorus With Regard to 

Turkic History 
The history written by Olympiodorus in 407-425 has survived as frag-

ments to nowadays. Olympiodorus was historian and moreover went to 

Hun capital, and met Hun King in 412; that makes him more important in 

respect of Turkic History of Eastern Europe. The book of Olympiodorus 

contains information about early Hunnic raids toward IIyria and Thrace. 

Key words: European Hun State, Eastern Europe, Thrace, East Ro-

man, Turkic History. 

Mısır’ın Thebes (Teb) şehrinde 365-380 yılları arasında doğduğu tah-
min edilen Olympiodorus’un çocukluğu ve gençlik yılları hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Hayatına dair de çok az şey bildiğimiz Olympiodorus, 
mesleki olarak kendisini şair olarak ifade etmiştir. Bu durum, onun dö-
neminde Mısır’da meşhur olan gezgin şairlerden birisi olduğunu düşün-
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dürmüştür.1 Edebi başarıların diplomatik görevlerle ödüllendirildiği ça-
ğında Olympiodorus’un hayatının büyük bölümünü Doğu Roma İmpara-
toru II. Thedosius (408-450)’a hizmetle geçmiştir. Bunun yanında Batı 
Roma’ya ilgisi ve onlara ait bilgisi ile eserlerinde Latin Dili kullanması gi-
bi göstergelerle Batı Roma İmparatoru Honorius (393-395 Roma, 395-
423 Batı Roma İmparatoru) adına da zaman zaman vazife yaptığı düşü-
nülmüştür.2 

Doğu Roma adına bilinen ilk mühim görevi 412 yılında Hunlara elçi 
olarak gönderilmesi olmuştur. Felsefi yönü de ağır basan Olympiodorus 
415 yılında Atina’ya giderek Sofistlerin toplantılarına katılmıştır. Bir sü-
re sonra Mısır’a geçerek ve orada memleketi Thebes’i ziyaret etmiştir. 
Akabinde Yukarı Mısır sınırlarının ötesindeki Blemmyes topraklarına da-
vet edilmiş, bu seyahat neticesinde bazı topluluklar Olympiodorus’un 
gayretleri neticesinde Roma İmparatorluğu’na katılmışlardır. Ayrıca Do-
ğu Roma adına, III. Valentinianus (425-455)’un 425 yılında tahta geçi-
şiyle başlayan yeni dönemde Roma’ya diplomatik görevle gönderilmiştir.3 

Olympiodorus, günümüze Tarihçi Photius (IX. yüzyıl) sayesinde az bir 
kısmı ulaşan yirmi iki kitaplık bir tarih kaleme almıştır. 407-425 yılları 
arası olaylarını anlatan eseri, Almanların Ren Nehri’nden geçip Galya’ya 
gelmesiyle başlamakta, III. Valentinianus’un Batı Roma tahtına geçmesi 
hadiseleriyle son bulmaktadır.4 Bunun yanında, Alman istilasına yol 
açan vakaları anlattığı 405-406 yıllarını kapsayan bir giriş bölümü oldu-
ğu da iddia edilmiştir. Olympiodorus’un eseri kayıp olup, günümüze sa-
dece Photios (IX. yüzyıl)’un eserinde yer alan parçalar ulaşmıştır.5 Ayrıca 
Olympiodorus’u; Zosimus (V. yüzyıl)6, Sozomenus (V. yüzyıl)7, Philostor-
gius (V. yüzyıl) ile kısmen Prokopios (VI. yüzyıl. Eserinin III.-IV. bölümle-
rinde Vandal savaşlarını anlattığı kısımları Olympiodorus’dan aktarmış-
tır.)8 direk kaynak olarak kullandıklarından, onların alıntıları sayesinde 
eser hakkında biraz daha malumat edinilmiştir. Olympiodorus’un, II. 
                                                           
1 Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica I, s. 469, Berlin 1958; E.A. Thompson, Hunlar, (çev. M.S. 
Dinçel), s. 23, İstanbul 2008. 
2 R.C. Blockley, The Fragmentary Classicising Historians of The Later Roman Empire: Euna-
pius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, I, s. 27, Liverpool 1981. 
3 Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, s. 468. 
4 Olympiodorus’un eserinin neşri için bakınız C. Muller, Fragmenta Historicorum Graecorum, 
IV, s. 57-68, Paris 1851. İngilizce tercümesi için bakınız R.C. Blockley, The Fragmentary 
Classicising Historians of The Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and 
Malchus, II, s. 153-209, Liverpool 1983. 
5 Photius, Bibliotheca, I, II, editör: R. Henry, Paris 1959. Olympiodorus’un eserinin parçaları 
için bk. I, s. 166-187. 
6 Zosimus, Alarik’in Roma’yı yağmalama süreci ve özellikle eserinin son kısmında yegane 
kaynak olarak Olympiodorus’u kullanmıştır. Historia Nova, editör: L. Mendelssohn, Leipzig 
1887. 
7 Sozomenus, Ecclesiastical History, editör: Migne PG 67:843-1630. 
8 Procopius, Bella, I, II, editör: J. Haury, G. Wirth, Leipzig 1962. 
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Thedosius’a ithaf ettiği eserinin ilk On Kitabı 407-412 yılları arasını, son 
On İki Kitabı ise 413-425 yılları arası olaylarını ihtiva etmektedir.  
Olympiodorus’un tarihi, çağdaş ve sonraki Romalı tarihçilerin eserleriyle 
muhtevasıyla, üslubuyla büyük ölçüde farklılık göstermektedir.9 

Olympiodorus çalışmasını bir tarih değil, tarih yazacaklar için belge, 
kaynak olarak nitelendirmiştir. Şair olmasına rağmen eserinde açık, sa-
de, basit ve resmiyetten yoksun bir üslup kullanmıştır. Ayrıca Doğu’da 
Grekçe yazılan eserlerde alışık olunmayan Latince terminolojiye yer ver-
miştir. Uzaklıkların, para miktarlarının, bölge adlarının Latincesini kul-
lanmıştır. Olympiodorus, eserinde yorumlar yaparak olayların nedenleri-
ne, sonuçlarına ve hadiselerin parçası olan insanları harekete geçiren 
saiklere, politikalara dair geniş değerlendirmelerde bulunmuş, kişilerin 
karakterlerinin yaptıkları hareketlerde önemli rol oynadığını dikkate al-
mıştır. İnsanın karakter özelliklerini tarihi olayları açıklamakta önemli 
bir unsur olarak kabul etse de, hadiselere etki eden siyasi, iktisadi baş-
ka faktörlerinde bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca eserinde istatistikle-
re, coğrafi ve kronolojik doğrulara büyük önem vermiş, toplumsal farklı-
lıkları iyi gözlemleyerek bunları da hesaba katmıştır.10 

Bir pagan olan ve sihrin gücüne inanan Olympiodorus, bu anlayışının 
tesiriyle Roma İmparatorluğu’nu Barbar istilalarından koruyan faktörle-
rin başında pagan ritüellerinin olduğunu eserine yansıtmıştır. Mesela, 
Antik çağlarda yaşayanlar tarafından Atena’nın Ateşi’ni uzak tutması ve 
Barbarların denizden saldırılarını engellemesi için dikilen heykelin nasıl 
Batı Gotları’nın Kralı Alarik’in 410 yılında Sicilya’dan geçişine mani ol-
duğundan, Barbarlara karşı dikilen üç yekpare gümüş heykelin Trakya’-
da yerlerinden çıkarılarak taşınması sonucunda Got kabilelerinin Trak-
ya’yı istila ettiğinden bahsetmiştir. Ayrıca Zosimus; Alarik’e fidye ödemek 
için eski şehri koruyan ama pagan kültlerinin ayinlerini icra etmemele-
rinden dolayı güçlerini yitiren tanrıların koruma amaçlı dikilen heykelle-
rindeki takıları almaya karar verdiklerini, Virtus’un bir heykelini erite-
rek, Romalılar arasındaki kaliteli her şeyi yok ettiklerini de Olympiodo-
rus’tan naklen kaydetmiştir.11 

İyi eğitimli aldığı anlaşılan ve Doğu-Batı İmparatorluk topraklarında 
çok gezmiş birisi olan Olympiodorus’un bu vasıfları, diplomatik çalışma-
ları, politikacılar ve yöneticilerle olan münasebetleri ilk elden sağlıklı bil-
gilere ulaşmasına ortam hazırlamıştır. Konumu itibariyle yazılı kaynak-
lar ile resmi devlet belgelerine her daim ulaşma ve yararlanma imkânına 
                                                           
9 R.C. Blockley, The Fragmentary Classicising Historians of The Later Roman Empire: Euna-
pius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, I, s. 28-29; M. Keçiş, Ortaçağ Türk Tarihi Bizans 
Kaynakları, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, editör: A. Çetin, s. 134-135, İstanbul 2008. 
10 J.F. Matthews, “Olympiodorus of Thebes and the History of the West (A.D. 407-425)”, The 
Journal of Roman Studies, 60, s. 79-97, 1970. 
11 Bakınız fragment 27: C. Muller, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, s. 63. 
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da sahip olmuştur. Bütün bu özellikleriyle, bizzat gezerek şahit oldukları 
eserinin kaynaklarını oluşturmuştur. Kendisinden önceki tarihçiler Mar-
cellianus (IV. yüzyıl) ve Eunapius (346-414) eserlerinden de yararlandığı, 
hatta 404 yılında biten Eunapius’un tarihini tamamlamak gayesiyle 
Olympiodorus’un, tarihini kaleme aldığı da iddia edilmiştir.12 

Olympiodorus’un eseri tam olarak günümüze intikal etmemiş olsa da, 
Avrupa Hunlarının çok az bilinen Doğu Avrupa coğrafyasındaki ilk dö-
nemleri için büyük önem taşımaktadır. Olympiodorus, Hunlar daha son-
ra Pannonia bölgesine gelmeden evvel merkezlerinin bulunduğu tahmin 
edilen Don bölgesindeki Hun Sarayı’nı Doğu Roma İmparatoru Theodosi-
us’un elçisi sıfatıyla ziyaret etmiştir. Hunların, Doğu Roma ile mücadele 
ettiği sırada İstanbul’dan gelen bu elçilik heyeti büyük önem arz etmiş-
tir.13 Olympiodorus, büyük meşakkat ve tehlikelerle dolu bir deniz yolcu-
luğundan sonra Hun başkentine varmış ve Hun Hükümdarı Karaton 
(Charaton) ile görüşmüştür. 

Teferruatı bilinmese de Olympiodorus, Hunların ilk kralları arasında 
gösterdiği ve aslında kendisiyle görüşmek için gönderildiği Donatus ile 
genel olarak Hun hükümdarlarının tabii okçuluk yeteneklerine değin-
miş, Donatus’un tutulmayan bir yeminle kandırılıp şeytani bir şekilde 
öldürüldüğünden, İlk Kral Karaton’un bu cinayet üzerine sinirlenmesin-
den ve hediyeler ile sakinleştirilmeye çalışmasından bahsetmiştir. Bun-
ların yanında eserinin ileriki bölümlerinde Gotların büyük kitleler halin-
de Trakya’ya akın etmesi ve akabinde kısa bir süre sonra Hunların, 
Sarmatların İllyria ve Trakya’yı istila etmelerini de kaydetmiştir.14 

Olympiodorus’un bahsettiği Hun Hükümdarı Karaton ismi ilk defa 
burada geçmektedir. Fakat hakkında Olympiodorus’taki bilgiler dışında 
hiçbir şey bilinmemektedir. Olympiodorus’un öldürüldüğünü söylediği 
Donatus’un kim olduğu da büyük bir muammadır. Karaton’dan önceki 
Büyük Hun Hükümdarı mı, yoksa Hun teşkilat yapısı gereği kanat idare-
cisi mi idi? Klasik Türk devlet sistemi mucibince Hun devlet teşkilatında, 
genişleme siyasetine uygun olarak en tepe noktada Hükümdar bulun-
makta ve Devlet İki kanat halinde idare edilmekteydi. Doğu-Batı olarak 
adlandırılan bu ikili teşkilatta kanat yöneticileri (Eligleri) Hükümdar  
ailesinden olup merkeze bağlı ve hükümdarın yüksek hâkimiyeti altında 
idiler.15 
                                                           
12 J.F. Matthews, “Olympiodorus of Thebes and the History of the West (A.D. 407-425)”, s. 
80-88; E.A. Thompson, Hunlar, s. 23-24. 
13 T. Nagy, “Reoccupation of Pannonia from the Huns in 427. Did Jordanes use the Chroni-
can of Marcellinus at the Writing of the Getica?”, Acta Antiqua Hungarica, 15, s. 161-164, 
1967; H.N. Orkun, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, s. 7, Ankara 1938. 
14 Olympiodorus’da Hunlar ile alakalı bilgi veren kısımlar için bkz. C. Muller, Fragmenta 
Historicorum Graecorum, IV, s. 61-63. 
15 Klasik Türk devlet teşkilatındaki ikili yapı için bkz. A. Alföldi, “Türklerde Çifte Krallık”, II. 
TTKZ, s. 507-519, İstanbul 1943; İ. Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 271-278, İstanbul 1997. 

454



ALİ AHMETBEYOĞLU / TARİHÇİ OLYMPİODORUS’UN TÜRK TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ 5

Bu yapılanmanın ilk somut örneği, 400’lü yılların başında Batı kana-
dı sorumlusu olan Uldız olmuştur. Olympiodorus’un kaydettiği İlk Kral 
ve krallar ibareleri de bu yapıya işaret etmektedir. Nitekim Priskos da bu 
sistemden Büyük ve Küçük Kral tabirleriyle bahsetmiştir.16 Eğer Dona-
tus Hükümdar ise, tarihi olaylardan yola çıkarak döneminde Vizigotlar 
başta olmak üzere savaşlara ve batı istikametine nüfuz etmeye devam 
edilmiş, Doğu Roma ile direk temasa geçilmiştir. Batı Kanadı Elig’i ise, 
Donatus, Hun genişleme ve fetih politikası gereği Doğu Roma ile olan 
mücadele ve münasebetlerde ön plana çıkan ve 409-410 yılından itiba-
ren kaynakların hakkında bilgi vermediği Uldız ile aynı şahıs yahut 
O’nun yerine geçen birisi mi idi? 

Mevcut bilgiler ışığında bu soruya cevap verebilmek mümkün görün-
memektedir. Olympiodorus’un cinayete kurban gittiğini söylediği Dona-
tus’u kim, niçin, nasıl öldürdüğü meselesi de, Donatus, bir iç hesaplaş-
maya mı yoksa dış suikasta mı kurban gitmiştir. Hun Hükümdarı Kara-
ton’un hiddetini, tepkisini yatıştıran hediyeler neler ve takdim eden kim-
lerdi? Mevzuları da şimdilik tarihin karanlıklarında kalmaya mahkûm-
dur. 

Sonuç olarak; Olympiodorus’un verdiği kısa da olsa kıymetli bilgiler 
mukayese, tahlil v.s. ile derinleştirilebilinir, yol açtığı çeşitli sorulara bir 
gün cevap bulunabilinir ve hepsinden önemlisi eserinin kayıp kısımları 
ortaya çıkarılabilinirse Hun tarihinin bilinmeyenlerle dolu ilk dönemi 
önemli ölçüde aydınlatılmış olacaktır. 
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Öz 

Antant (İtilaf) Devletleri, Yunanlıların 1922 yılı sonlarına doğru Ana-

dolu’da uğradıkları yenilgiden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yuna-

nistan ve diğer bazı devletleri barış konferansına çağırdılar. Türkler barış 

görüşmelerini kabul ederek bunun İzmir’de yapılmasını önerdiler. 1923 

yılında Lozan Sulh Antlaşması’nın imzalanması ve Cumhuriyet’in ilan 

edilmesi Türkiye tarihinde dönüm noktası oldu. Lozan Antlaşması, Türki-

ye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Ja-

ponya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve 

Yugoslavya arasında imzalandı. 

Konferansta Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak, Türkiye-İran, Türkiye-Yu-

nanistan sınırları, kapitülasyonlar, Boğazlar ve azınlık meseleleri, savaş 

tazminatı ve Osmanlı borçları ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Lozan 

Antlaşması ile Yunanistan’ın Anadolu’daki serüveni noktalanmış, Türki-

ye ile Batılı devletlerin siyasî, hukukî, ekonomik ve sosyal ilişkileri yeni-

den düzenlenmiştir. Bu antlaşma ile Yeni Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı 

bütün Dünya devletlerince kabul edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Lozan Antlaşması, Türkiye, İtilaf Devletleri, Os-

manlı Devleti, İsmet Paşa, Kapitülasyonlar, Yunanistan. 

Abstract 

The Turkish State According to the Lausanne Peace Agreement 
Entente States, Grand National Assembly of Turkey, Greece, and ot-

her states called out for a peace agreement after the Greeks defeated in 

Anatolia towards the end of 1922. Turks accepted the offer for peace 
                                                           
 Emekli Öğretim Üyesi. 
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talks and proposed that it take place in Izmir. The signing of the Lausan-

ne Peace Agreement and the declaration of the republic in 1923 became a 

turning point in the history of Turkey. The Lausanne Peace Treaty was 

signed in between the representatives of the Grand National Assembly of 

Turkey and the United Kingdom, France, Italy, Japan, Greece, Romania, 

Bulgaria, Portugal, Belgium the USSR and Yugoslavia. 

During the conference, the issues of Turkish-Syrian, Turkish-Iraqi, Tur-

kish-Iranian and Turkish-Greek borders, the capitulations, the Straits, mi-

norities, war reparations, and the Ottoman debt were discussed and resol-

ved. With the Lausanne Agreement, the Anatolian adventure of Greece was 

finalized. Political, judicial, economic and social relations between Turkey 

and the European states were reorganized. With this agreement, the inde-

pendence of the New Turkish State was accepted by all states of the world. 

Key words: The Lausanne Treaty, Turkey, The Entente States, The 

Ottoman Empire, Ismet Pasha, The Capitulations, Greece. 

“... Bu anlaşma, Türk Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış 
ve Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş, büyük bir suikastın 
(kötü niyetin) çöküşünü ifade eden bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarih-
te örneği görülmemiş bir siyasi zaferin eseridir.” 

Ekim, 1927 Atatürk 

Yunanlıların 1922 Eylül ayında Anadolu’da uğradıkları büyük bozgu-
nun ardından, Antant Devletleri, özellikle İngiltere, Fransa ve İtalya yeni 
bir savaşın tehlikelerini önlemek amacıyla, Büyük Millet Meclisi yöneti-
mini, Yunanistan ve diğer bazı devletleri bir barış konferansına katılma-
ya çağırıyorlardı.1 

Türkler, barış görüşmelerinin derhal başlayacağına dair Franklin Bo-
uillon’dan2 güvence aldıktan sonra bu çağrıyı kabul ederek, konferansın 
20 Ekim’de İzmir’de yapılmasını ve boğazlar sorunuyla ilgilenen Sovyet 
Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’ın da katılımlarını öneriyor. Bu devletler 
katılırlarsa, daha esaslı bir anlaşmaya varılacağı ve gelecekte herhangi 
bir çatışmanın önleneceği görüşünü ileri sürüyorlardı.3 

1923 yılının ilk yarısında Türkiye; Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak 
ve kötü, yani dalgalı geçmişiyle, topraklarının büyük bir kısmını kaybet-
miş4, geleceği müphem, demokrasi yönetiminin çok gerisinde ve mevcut 
                                                           
1 İngiliz Devlet Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Belgeleri, FO/7892/E 9783, Bağlaşıklar’dan Anka-
ra’ya Nota, Paris, 23-9-1922. 
2 Franklin Bouillon, 20 Ekim 1921’de TBMM yönetimi Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengir-
şek)’le Ankara Antlaşması’nı Fransa adına imzalayan Türk dostu, Fransız senatörü idi. 
3 FO/7899/E 10481, e 10569, FO/7901/e/10746; İngiliz Kabinesi Belgeleri, Cab. P.4287, 
DBFB I/18, s. 141; Yusuf Kemal’den Bağlaşıklara Nota, Ankara, 29-9-1922. 
4 David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? (1914-1922), İn-
gilizceden çeviren: Mehmet Harmancı, s. 401, İstanbul 1993. 
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hayatı sürdürebilmek ve en azından bazı niteliklere sahip olmak için çır-
pınan bir görünüm arz ediyor ve orta yolda duruyordu. Osmanlı İmpara-
torluğu 1699 Karlofça Antlaşması’yla kendisinin Hıristiyan topraklarını 
ve 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla da kendisinin Müslüman top-
raklarını kaybetmeye başlamış ve nihayet Lozan sulh görüşmelerinde ço-
ğunluğu Müslüman olan Arap topraklarının hukuken Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan ayrılmasına Türkiye rıza göstermiştir. Fakat diğer taraftan, 
Misak-ı Millî hudutları içerisinde Türkiye Türk hükümetinin otoritesini 
tanımıştır. 1923 yılında Türk tarihinde dönüm noktası, 24 Temmuz’da 
Lozan Sulh Antlaşması’nın imzalanması ve 29 Ekim’de de bir devlet yö-
netim şekli olan Cumhuriyetin ilân edilmesidir. 

Lozan Antlaşması, gerçek anlamı ile 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviç-
re’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilci-
leriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafın-
dan, Lozan Üniversitesi Salonu’nda imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 
Konferansa önce Rauf Paşa’nın, daha sonra Atatürk tarafından İsmet 
Paşa’nın katılması teklif edilmiştir. 

I. ve II. Dönem Lozan Konferansı’na Katılan Türk Temsilciler 

Lozan görüşmelerinde yer alan milli kahramanlarımızı tanımak ve an-
mak vefa borcumuzdur. Gazi Mustafa Kemal, 1 Kasım 1922’de Saltanatı 
kaldırmakla ülkede yönetim birliğini sağlamıştı. Mudanya Ateşkesi (11 
Ekim 1922) ve üzerinde güneş batmayan imparatorluğun (!) Başbakanı 
Lloyd Georg’un, Anadolu’da aldığı ağır yenilgi yüzünden istifa etmek zo-
runda kalarak düşmesi ile gerçekçi bir barışın yolu açılmıştı. Lozan Ba-
rış Konferansı’na baş delege olarak, Mustafa Kemal’in tercihiyle, Meclis 
tarafından İsmet Paşa seçilmişti. İkinci delege olarak Maliye Bakanı Ha-
san Saka, üçüncü delege olarak da Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur uygun 
bulunmuştu. 

Baş temsilci: İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı). 
Temsilciler: Dr. Rıza Nur (Sağlık Bakanı), Hasan Saka (Maliye Bakanı). 
Danışmanlar: Prof. Dr. Veli Saltık, Münir Ertegün, A. Muhtar Çilli, 

Zülfü Tigrel, Zekai Apaydın, Mahmut Celal Bayar, Şefik Başman, Seniyet-
tin Başak, Şevket Doğruer, M. Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Met-
ya, Yusuf Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, 
Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Hayım Naum, Baha Bey. 

Basın Danışmanları: Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı. 
Genel Skr. ve Danışma: Reşit Saffet Atabinen. 
Yazmanlar: Ali Türkgeldi, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Celal Ha-

zım Arar, Saffet Şav, Süleyman Saip Kıran, Rıfat Bey, Dr. Nihat Reşat 
Belger, Atıf Esenbel, Sabri Artuç. 

Lozan sulh görüşmelerinde bu grubun üyeleri önemli rol oynamışlar-
dı. Yalnız bazı sorunların çözümünde Lozan’da Türk delegasyonunda ça-
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lışanlarla Ankara’da bulunanlar arasında görüş ayrılıkları vardı. Anka-
ra’da bulunanlar İsmet Paşa’nın istediklerinden daha fazlasını talep et-
melerini istiyorlardı. Fakat yine de her iki grubun istekleri 28 Ocak 1920’-
de kabul edilen Misak-ı Millînin içeriğinde bileşiyordu. Fakat, birçok Avru-
palı gözlemcinin tahmini, Türkler arasındaki dayanışmanın İtilaf Devletle-
ri’nin şiddetli ve ısrarlı tutumuyla dağılacağı doğrultusundaydı. Türkler 
dağılmadı, Avrupalılar da bunu kabullenmek zorunda kaldılar. Boğazların 
her iki yanının belli bir ölçüye kadar askerden arındırılması, Türkiye’nin 
Avrupa ile hududu İstanbul’daki İtilâf askerlerinin gücünün limite indir-
genmesi, Boğazların askerî açıdan tahkim edilmemesi maddelerinin Mi-
sak-ı Millî de belirtildiği gibi gerçekleşeceğine Türkler emindiler.5 

Hele İsmet Paşa, 31 Ocak 1923’te Beau Rivage Oteli’nde İngilizlerin 
teklifi üzerine Lozan sulh görüşmeleri gündeminden çıkartılan Musul vi-
lâyetinin ve Batum’un Türkiye topraklarına katılacağı inancındaydı.6 

Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşının hizmetini “tarihi bir başarıyla 
taçlandırma” olarak tanımladı, İnönü’yü ve çalışma arkadaşlarını kutladı. 

Mahmut Soydan, 1929’larda yazdığı makalesi ile günümüze ışık tut-
maktadır. 

“Lozan Konferansı, basit bir sorunu çözümle uğraşmıyor. Yeni Türki-

ye Devleti’nin üç buçuk yıllık sorunlarını çözümle yetinmiyor. Lozan 

Konferansı, başlangıcı çok eski olan bir mücadelenin derin aşamala-

rını tahlil ederek onu olumlu bir sonuca bağlamaya çalışıyor. Kuşku 

yok ki, karışık bir dengeyi belirgin bir sonuca ulaştırmak kolay değil-

dir. Özellikle karışık hesapların sorumlusu da biz değiliz. Düşmanla-

rımız, yalnız bize ait hesapları sormak gibi adil, insancıl bir anlayışa 

sahip olsalardı, sorun iki günde biterdi. Fakat, öyle işe başladılar ki, 

yüzyılların birikmiş sorunlarını bizden soruyorlar. Bağlaşık (İtilâf) 

Devletleri olumlu bir sonuca varmak istiyorlarsa, mutlaka eski anla-

yışlarını terk etmek zorundadırlar. Benim gördüğüme göre varılan ze-

min, sonuçta barışla sonuçlanacaktır. Bütün ulusça arzuya değer ki 

barış olsun. Cihanda barışın kurulması hem cihanın çıkarı, hem bi-

zim çıkarımız gereğidir. Herhalde biz, hem kendi çıkarımıza aykırı 

olan, hem de dünyanın çıkarına uymayan savaşın sürmesine asla 

yandaş değiliz. Böyle olmadığımızı şimdiye dek çok kez duyurduk, 

kanıtladık. Eğer uygarlık dünyası, bizim bu işte ne denli içten oldu-

ğumuzu anlarsa, barış için hiçbir engel kalmayacaktır. Fakat, eğer 

barış isteyenlerin fikri, savaş yandaşlarına baskın gelmezse, bütün 

iyi niyet ve içtenliğimize karşın biz de bu sonucu yazgı ve zorunlu sa-

yacağız, yazgıya bağlı olacağız ve hiç kuşku duymuyorum, bugün-

künden daha verimli sonuçlar alacağız.” 
                                                           
5 Süleyman Kocabaş, Tarihte Türk-Rus Muharebeleri, Vatan Yayınları, s. 86, 1998. 
6 M. Cemil Bilsel, Lozan, c. I, s. 364-365, İstanbul 1933. 
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Görüşülen Konular 

1. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf 
Devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM Hükümeti’ni Lozan’da toplanacak 
olan barış konferansına davet ettiler. Mustafa Kemal Paşa Mudanya gö-
rüşmelerinde başarılı olan İsmet Paşa’nın Lozan’a baş temsilci olarak 
gönderilmesini uygun buldu. İsmet Paşa Dışişleri Bakanlığına getirildi ve 
çalışmalar hızlandırıldı. İtilaf Devletleri Lozan’a İstanbul Hükümetini de 
davet ettiler. Bu duruma tepki gösteren TBMM 1 Kasım 1922 de Salta-
natını kaldırmıştır. Türkiye-Suriye sınırı Fransızlarla imzalanan Ankara 
Anlaşması’na göre kabul edilmiştir. 

2. Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu ko-
nuda İngiltere ve Türk Hükümeti kendi aralarında görüşüp anlaşacak-
lardı. 

3. Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda belirlenen 
şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve 
Bosnaköy, Yunanistan’ın Batı Anadolu’da yaptığı tahribata karşılık, sa-
vaş tazminatı olarak Türkiye’ye verildi. Ayrıca Gökçeada ile Bozcaada 
Türkiye’de, diğer Ege Adaları Yunanistan’da kaldı. Yunanistan’ın Türk 
sınırına yakın adaları silahsızlandırması kararlaştırıldı. 

4. Türkiye-İran Sınırı: Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 17 Ma-
yıs 1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre belirlenmiştir. 

5. Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı. 
6. Azınlıklar: Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şe-

kilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Batı Trakya’daki Türklerle, İstan-
bul’daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yuna-
nistan’daki Türklerin mübadele edilmeleri kararlaştırıldı. 

7. Savaş Tazminatları: İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nedeniyle is-
tedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan savaş 
tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi. 

8. Osmanlı’nın Borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türklere düşen bölümün 
taksitlendirme ile kâğıt para olarak ödenmesine karar verildi. Düyun-u 
Umumiye de böylece tarihe karıştı. 

9. Boğazlar: Boğazlar, üzerinde en çok tartışılan konudur. Sonunda 
geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar 
barış zamanında boğazlardan geçebilecekti. Boğazların her iki yakası as-
kersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası 
bir kurul oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti’nin güven-
cesi altında sürdürülmesine karar verildi. Bu hüküm, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nde değiştirilmiştir. 

Boğazlar sorunu, madde 23’te genel olarak yer almış, Barış Antlaşma-
sı’na ek Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile ayrıca ayrıntılı olarak düzenlen-
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miştir. Boğazlardan serbest geçişi, Boğazlar Komisyonu’nun kurulması-
nı, Boğazların ve çevresinin askersiz duruma getirilmesini hedefleyen ve 
Milletler Cemiyeti’nin de güvencesini sağlayan kuralları içeren bu Sözleş-
me, 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiştir, egemenliği 
sınırlayıcı kurullar kaldırılmış, ulusal çıkarlarımıza uygun duruma geti-
rilmiştir. Atatürk, Montrö’yü bir bayram günü olarak nitelemiştir. Şu 
sözler, 1936’da Atatürk tarafından yazdırılmıştır. 

“Bugün bayram günüdür; sevinç günüdür. Niçin bilir misiniz, ey sev-

gili yurttaşlar? Çünkü Lozan, Montrö’de taçlandırılmıştır. Lozan tam-

dır ve tanrılığını sürekli tarihte okutacaktır. Fakat, onu rahatsız eden 

ufak bir şey, Boğazlar vardı. İşte o Montrö’de çözümlenmiştir. Eğer 

Türk yüksek duyarlığı bununla ilişkiliyse, mutlak sevinmektedir, se-

viniyor ve sevinmelidir.”7 

Lozan Antlaşması ve Yunanistan 

Lozan, Yunanistan’ın Anadolu serüvenini noktalamıştır. Büyük düş-
lerin çekimi ve emperyalist devletlerin etkisiyle, baş edebileceğinden çok 
daha ağır bir yükün altına giren Yunanistan, Anadolu felaketiyle çok 
ciddi bir darbe yemiş, yıllarca süren siyasi dengesizlikler içinde kalmış-
tır. Anadolu’dan gelen 1.25 milyon Rum ile sosyal ve ekonomik sıkıntısı 
daha da büyümüştür. Ciddi yenilgiyle sonuçlanan Anadolu serüveninin 
başka bir sonucu da, Megali İdea-Büyük Yunanistan düşleri, ne yazık ki 
sonsuza dek değil, bir süre için Yunan politikacıların gündeminden düş-
müştür. 

Beş bölümde toplanmış 143 maddeden oluşan Lozan Sulh Antlaşma-
sı’nın esas hükümlerine göre, doğu sınırı, SSCB daha önce imzalanmış 
olan antlaşmadaki biçimiyle kabul ediliyordu. Suriye sınırı için de Fran-
sa ile yapılan eski antlaşma geçerliydi. Buna bedel Irak sorunu konu-
sunda İngiltere ile antlaşmaya varılamadığından bu mesele 1926’da 2 ül-
ke arasında yapılan yeni bir antlaşma ile çözüldü. Lozan’da Trakya sınırı 
tekrardan çiziliyor, buna ilave olarak savaş tazminatından vazgeçmesi 
karşılığında Karaağaç yöresi Türkiye’ye bırakılıyordu. 

Ege Denizi’ndeki İmroz Adası ile Bozcaada da Türkiye’ye veriliyordu. 
Sulh zamanında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından sivil gemilere ge-
çiş serbestliği tanıyan taraflar, askeri gemilere kısıtlama getirmişlerdi. 
Savaş durumunda ise Türkiye taraf olup olmamasına göre davranacaktı. 
Boğazların 2 yakasının askersizleştirilmesi ve geçişlerin milletlerarası bir 
kurulun denetimine bırakılması gibi kurallar sonradan, 1936’da imzala-
na Montrö Sözleşmesi’yle Türkiye lehine değiştirildi. 

İsmet Paşa; Lord Curzon’un, “Kendi ellerinin temiz olduğu ve bu yüz-
den de Milletler Cemiyeti’nden korkularının olmadığına” dair sarf ettiği 
                                                           
7 Cevat Abbâs Gürer, Cumhuriyet Gazetesi, 10.11.1941. 
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sözlere karşılık olarak, “Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’nden korkusunun 
olmadığını, asıl olarak hiçbir memlekete saldırmayan ve tahrip etmeyen 
Türklerin ellerinin temiz olduğunu” sert bir üslûpla dile getirmiş ve Millet-
ler Cemiyeti’ne barışın imzalanmasından sonra girileceğini ifade etmiş-
tir.8 İsmet Paşa’nın şiddetle karşı çıkması ve kararlı tutum karşısında 
Lord Curzon yumuşamış ve bunu diğer devletlerin temsilcileri takip et-
miştir. İsmet Paşa’nın yapmış olduğu açıklamalardan tatmin olduklarını 
beyan eden İtilâf Devletleri temsilcileri konunun tali komisyona gönderil-
mesini kabul etmişlerdir. 

Lozan Antlaşması’nda Azınlıklar konusu da ele alındı. Bilindiği gibi 
Birinci Dünya Paylaşım Savaşı’na son veren barış antlaşmalarında azın-
lıkların korunmasına ilişkin kurallar vardır. Lozan Antlaşması’nın bu 
konuyla ilgili düzenlemeleri incelendiğinde, azınlıklar bir ayrıcalığa sahip 
olmamışlardır. Türk uyruğundan sayılan gayri Müslimlerin yasa ve hu-
kuk düzeni önünde eşitliği sağlanmıştır. Antlaşmanın 42. maddesi ile 
Müslüman olmayan azınlıklar yararına kabul edilen kişisel haklar ile 
aile hakları, yurttaşlar yasamızın (Medeni Yasa) 17.02.1926’da yürürlüğe 
girmesi ile önem ve anlamını yitirmiştir. Böylece, Patrikhanelerin dünya 
işlerinde ve azınlıkların kişisel işlemlerinde hiçbir yetkileri kalmamıştır. 

Atatürk’ün laik hukuk devriminin başka bir sonucu da, Lozan Ant-
laşması gereğince, Hıristiyan azınlıklara tanınmış olan hukuki ayrıcalık-
ların gereksiz duruma gelmesidir. Nitekim Müslüman olmayan cemaat-
ler, hükümete başvurarak, yeni Yurttaşlar Yasası kurallarına bağlı ol-
mak istediler. Bu yolla Türkiye Cumhuriyeti’nde, yurttaşlar arası ilişki-
lerde din, mezhep, etnik köken vs. ayrı hukuki düzenlemelerin yerini, la-
ik hukuk sistemi ve onun evrensel yasaları aldı. Artık yabancı devletle-
rin; Musevi (Yahudiler), Hıristiyan (Rum ve Ermeni) azınlıkların haklarını 
korumak gerekçesi ile yüzyıllardan beri içişlerimize yaptıkları karışmala-
rında kapıları kapanmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nda Ermeni sorunu-
na değinilmemiş olduğundan hayal kırıklığına uğrayan Ermeni delegele-
ri, 2 Şubat 1923’te Lozan şehrini terk etmiştir. 

İkinci dönem görüşmelerinde Ermeni meselesi resmî ya da gayr-i res-
mî yollardan hemen hemen hiç gündeme gelmemiştir. Bu Batılı devletle-
rin Ermeni sorunu yüzünden konferansın kesilmesini göze alamadıkları-
nı göstermesi açısından önemlidir. Bir başka deyişle Batılılar yıllardır sa-
vundukları ve gündemde tuttukları bir konu için ilk dönem görüşmele-
rinde son bir senaryo düzenlemişler ve konuyu şimdilik kendi çıkarları 
açısından kapatmışlardır. 

Lozan görüşmeleri neden kesildi? 
Konferans, 4 Şubat 1923’te anlaşmazlık yüzünden kesilmişti. Musta-

fa Kemal Paşa, konferansın tartışmalarını günü gününe izlemiş, zaman 
                                                           
8 İsmet İnönü, “İstiklal Savaşı ve Lozan”, Belleten 38 (149), 1-30, 1-74. 
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zaman İsmet Paşa’yı yüreklendirmiştir. İsmet Paşa’nın yurda dönüşün-
de, 18 Şubat 1923’te onunla Eskişehir’de buluştu. Konferans 23 Nisan 
1923’te 2. kez toplanarak, 24 Temmuz 1923’te Barış Antlaşması yapıl-
mıştır. 

Lozan Barışı 8 aylık çetin ve uzun bir görüşme devresinden sonra, Lo-
zan Üniversitesi’nin tören salonunda imzalanmıştır. Lozan’da imzalanan 
belgeler, esas Barış Antlaşması, 18 adet sözleşme, protokol, bildirge ile 
bir de son senetten oluşur. Lozan’da benimsenen bu belgelerle yalnızca 
bir barış antlaşması yapılmamış; aynı zamanda Türkiye ile Batı devletle-
rinin siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlen-
miştir. 20 Kasım 1922’de başlayan zorlu görüşmelerin 4 Şubat 1923’te 
tıkanmasının arka planında, hemen hemen hiçbir klasik tarih kaynakça-
sında yer almayan çok çarpıcı bir gelişme daha vardır. Bu tıkanmanın 
perde arkasındaki asıl gerekçesi, aşağıya çıkarılmıştır: 

“Yıl 1922; Açıktır ki, dünya 50 veya 60 bağımsız devlete bölünmüş 

olarak kaldığı sürece insanlık için barış olmayacak ve yine açıktır ki, 

eğer her ulusun kendini güvene almak için girişmekte olduğu diplo-

matik savaşımı bitirecek bir uluslararası sistem oluşturulmazsa, geri 

kalmış insanların uygarlaşmasında ve kendi kendilerini yönetmeleri 

konusunda süreklilik gösteren bir ilerleme olmayacak. Bugünün ger-

çek sorunu, tek dünya devleti sorunudur.”9 

Lozan sulh görüşmelerinde demiryolları işletmelerinin ve tütün rejisi 
gelirlerinin Duyun-u Umumiye ve İstanbul Belediyesi borçlarının tahrir 
edilmesi Türkiye’yi ekonomik açıdan çok sarsıyordu. Ayrıca Türklerden 
daha çalışkan ve daha eğitimli olan gayrimüslimlerin çeşitli nedenlerle 
Türkiye’den çıkarılmaları Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesi-
ne engel oluyordu. Bunların üzerine kısa görüşlü ve düşünmeden çıkarı-
lan yasalar ve idarî tasarruflar ve vergi takdirindeki keyfilik, teberru sis-
teminin yaygınlaştırılması gibi tasarruflar ticarî hayatı engelliyordu. Bu 
sadece yabancıları ve gayrimüslimleri değil, bizzat Türk tüccarlarını da 
etkilemişti. Bu tasarruflar yerli ve yabancı tüccar ve şirketler tarafından 
engellenemediğinden, bu faktörler ekonominin genişlemesini önlüyordu.10 

Bu olaylar kendi akışı içerisinde gelişirken, 158 üyenin oy birliği ile 
ilân edilen Cumhuriyet yüz bir pare top atışı ile kutlanmıştı. 30 Ekim 
1923 günü sabah erkenden İstanbul bayraklarla donatılmış ve saat on 
beş otuzda valilikte, kolorduda tebrik merasimi başlamıştır. Akşam ise 
fener alayları düzenlenmiş, halk ellerindeki fenerlerle şenliklere katılmış, 
                                                           
9 Foreign Affairs, CFR, Sayı: 2, Aralık 1922, The Shadows of Powger, The CFR and the Ame-
rican Decline, p. 11, James Perloff, 1988; Appleton, Wisconsin, USA, ISBN: 0-88279-134-
136. 
10 Selahi R. Sonyel, “Lozan’da Türk Diplomasisi”, Belleten 38 (149), s. 41-116, Eylül 1922-
Ağustos 1923. 
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çeşitli semtlerde eğlenceler düzenlenmiştir. Aynı durumun İzmir’de de ol-
duğunu görmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşının bu hizmeti-
ni “tarihi bir başarıyla taçlandırma” olarak tanımladı. İnönü’yü ve çalış-
ma arkadaşlarını kutladı. Atatürk, Lozan kahramanı İnönü için aşağıda-
ki anlatımı kayıtlara geçirmiştir: 

“Lozan Barışı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk ulusu için 

siyasi bir zafer oluşturan bu Antlaşmanın, Osmanlı tarihinde benzeri 

yoktur. Milletimiz, bununla gerçekten övünebilir ve Türk Ulusu’nun 

bu Antlaşmanın yüksek değerini değerlendirmesi, gelen gençliğin bu-

nu geçmişte yapılmış antlaşmalarla karşılaştırması gerekir. Bu ne-

denle, Lozan görüşmelerinde her türlü siyasi mücadelelere göğüs ge-

rerek sonucu elde etmede bir zekâ göstermiş olan İsmet Paşa Hazret-

leri’ni saygı ile anmak görevimdir.”11 

Lozan görüşmelerinde Lord Curzon ile aralarında geçen bir konuşma-
yı İnönü şöyle aktarmaktadır: 

Lord Curzon: Aylardır müzakere ediyoruz. İstediklerimizin hiçbirini 
alamıyoruz. Biliniz ki, geri çevrilen isteklerimizin hepsini cebimize atıyo-
ruz. Yorgun ve yoksul bir ulussunuz. Ülkeniz yıkık. Yarın, bunları onar-
mak ve kalkınmak için bizden yardım isteyeceksiniz. ABD temsilcisini 
işaret ederek, “Para bende, bir de O’nda var. O zaman cebimizdekileri çı-
karıp birer birer önünüze koyacağız.”12 

İsmet İnönü: “Biz haklıyız. Lozan’da hakkımızı mutlaka alacağız. Bu-
gün biz bunları alalım. Şayet yarın kapınıza gelirsek, siz de dilediğinizi 
yaparsınız.” İngiliz Başbakanı W. Churchill’in, 2. Büyük Dünya Paylaşım 
Savaşı’nın ardından İnönü’ye mektubu son derece öğretici ve kıvanç ve-
ricidir: “Tarih, general olarak kazandığınız zaferlerden başka, Türkiye’yi 2. 
Dünya Savaşı’nın vahim tehlikeleri içinden nasıl sıyırıp geçirdiğinizi, aynı 
zamanda Mustafa Kemal tarafından çetin mücadelelerle kurulmuş olan libe-
ral ve gelişmiş hükümeti nasıl koruduğunuzu hayranlıkla yazacaktır.”13 

Atatürk, Lozan Konferansı’nın kesintiye uğradığı sırada ise Amerikan 
Milleti’ne şöyle seslendi: 

“Siz zulüm ve zorbalığı kendi vatanınızdan uzaklaştırdınız. Siz, uzun 

ve kanlı bir mücadeleden sonra kendi özgürlük ve bağımsızlığınızı 

kazanarak halk egemenliğine dayanan demokratik bir devlet ve güç-

lü bir uygarlık kurdunuz. Yer kürenin diğer tarafında diğer bir ulus 

var ki, o da aynı özgürlük, aynı bağımsızlık ve aynı demokrasi uğ-

runda mücadele ediyor, kan döküyor. Bu ülkünün arılık ve yüceliğine 
                                                           
11 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., s. 47, Ankara 1927. 
12 Ankara Ünv. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Lozan Barış Antlaşması, Ankara 15 Eylül 
1980. 
13 İsmet İnönü, Hatıralarım, c. 2, s. 237, Ankara 1987. 
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karşı düşüncelerinizi istiyorlar. Bu propagandayı yapanlar, ya birta-

kım cahil tutucular veya yeni kazandığımız özgürlüğü kaldırmak ve 

bizi ondan mahrum etmek isteyen gizli ve açık düşmanlarımıza alet 

oluyorlar. Yalanlara ve iftiralara inanmayınız. Özgürlük ve bağımsız-

lık uğrunda savaşan ve tıpkı sizler gibi dünyada ilerleme ve adaleti 

sağlamak için samimi bir surette mücadele eden Türk halkına kalbi-

nizi açık bulundurunuz.”14 

Bu açıklama, Amerikan Kongresi’nin 26 Şubat 1923 tarihli tutanak-
larında da yer almıştır. 

Yeni kurulan Türkiye Devleti’nin felsefesi egemenliğin kullanılması, 
millete ait olmak üzere tam bağımsız, barışçı, demokratik, laik ve huku-
kun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, çağdaş toplum ve çağdaş devleti 
gerçekleştirmeyi amaç edinmiş bir devlettir. Devlet sisteminin işleyişi 
halkın demokratik katılımı ile refah ve mutluluğunu sağlamak imtiyazlı 
şahıs ve grupları reddeden, fırsat eşitliği sağlayarak, saygın ve onurlu bir 
devlet olması esastır. Bireylerin “Ne Mutlu Türküm” diyerek motive olma-
sı yeterli görülmüştür. Devletin kuruluşundaki temel felsefe; Atatürk il-
keleri olarak adlandırılan akılcı ve bilimsel çağdaş düşünce sistemidir.15 

Lozan Antlaşması Genel Olarak Neler Getirdi? 

Uzun ve çetin görüşmelerden sonra 24 Temmuz 1923’te İsmet Paşa 
tarafından imzalanan Lozan Antlaşması’yla Yeni Türkiye Devleti’nin ba-
ğımsızlığı, bütün dünya devletlerince kabul edildi, sınırlar (Misak-ı Milli) 
belirlendi. Ekonomik alanda Osmanlılar döneminden kalma eski pürüz-
ler temizlenerek kapitülasyonlar kaldırıldı. 

13 Ekim 1923’te Ankara devlet merkezi oldu. 29 Ekim 1923’te Cum-
huriyet ilân edilerek Gazi Mustafa Kemal, devletimizin ilk Cumhurbaş-
kanı seçildi. Lozan görüşmelerine Osmanlı Devleti’nin de çağrılması bar-
dağı taşıran son damla oldu. 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılarak, Lo-
zan görüşmelerinde Türkiye’nin biricik temsilcisi TBMM Hükümeti oldu. 
36. ve son Padişah VI. M. Vahdettin, 15 gün sonra bir İngiliz zırhlısıyla 
İstanbul’u terk etmek zorunda kaldı. Kemal Paşa’nın 31 Ekim / 1 Kasım 
1922 gecesi, Saltanat’ın kaldırılması görüşmeleri sırasında TBMM’de 
yaptığı tarihi uyarıda vurguladığı üzere, “600 yüzyıldır Türk ulusunun 
egemenliğini gasp eden Osmanoğulları’nın saltanatı böylece son buldu.”16 

143 maddelik antlaşma ile genç Türk Devleti, bugünkü ulusal sınırla-
rını kazanmıştır. Karaağaç bölgesi Yunanistan tarafından bize savaş taz-
                                                           
14 İsmail Arar, “Atatürk’ün Amerikan Milletine Seslenişi”, Belleten, C. XLV/2, Nisan 1981, 
Sayı: 178’den ayrı basım, s. 111, Ankara 1981. 
15 Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, OTO Yal. Modern Türkiye ve Atatürk, s. 49, Ankara 1998. 
16 Enver Ziya Karel, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yal. C. 8, s. 52; Yaşar Özüçetin, 
“Lozan Antlaşmasının Anlam ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 134, s. 
60-74, Ekim 2001. 

466



ORHAN HÜLÂGÜ / LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NA GÖRE TÜRK DEVLETİ 11

minatı olarak verilmiştir. Hukuki, idari, ekonomik kapitülasyonlar kaldı-
rılmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız ve egemen bir devlet 
olmuştur. Bugün, dünya uluslar ailesi içinde eşit haklara sahip, bağım-
sız ve egemen bir devlet olmamızı Lozan Antlaşması’nı gerçekleştiren 
atalarımıza borçluyuz. 

Sonuç 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti aklın, bilimin ve mantığın hâkim 
olduğu, akılcı, çağdaş ve modern bir devlettir. Türk ulusunun, Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğinde verdiği Ulusal Bağımsızlık Savaşı, cephede 
emperyalizme karşı kazanılan ilk askeri zaferdir. 

Lozan Barış Antlaşması ise, emperyalizmin masadaki ilk siyasi yenil-
gisinin belgesidir. 

Cephede ve masada kazanılan bu iki zaferin sonucunda, Türk Milleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yok olmaktan var olmayı, esaretten öz-
gür bir ulus ve bağımsız bir devlet olmayı başarmıştır. Bu iki zafer, 20. 
yüzyılın mazlum milletlerine örnek olmuştur. 

20. yüzyıla, özgürlük ve bağımsızlık damgasını vuran Türkiye Cum-
huriyeti ve var oluş belgemiz olan Lozan Barış zaferimiz, bugün yine em-
peryalizmin saldırısı altındadır. 

Bilmeliyiz ki, emperyalizmin bu hayallerinin önündeki en büyük en-
gel, tam bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti ve Lozan Barış 
Antlaşması’dır. Bu nedenle emperyalistler Lozan Barış Antlaşması’nı yok 
etmek için her yolu denemektedirler. 

Bizler, geçmişte olduğu gibi yarın da, özgür bir ulusun ve bağımsız bir 
devletin yurttaşları olarak, barış, huzur ve dostluk içinde bir arada yaşa-
mak istiyorsak, bizi var eden Lozan Barış Antlaşmamıza ve Cumhuriyeti-
mizin temeli olan Atatürk Devrim ve İlkelerine sahip çıkmak zorundayız. 
Bu görev, ulusumuzun geleceğine olan borcumuzdur.17 

1. Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmaların hepsi, yenik ülkelere 
zorla dayatılmıştı. Lozan Barışı, bütün umutlarını yitiren, Kurtuluş Sa-
vaşı’nın en ağır ve acımasız şartlarda bitiren Türk ulusunun, dört yıl gibi 
kısa bir süre içinde nasıl onurlu bir antlaşmaya imza koyarak varlığını 
uluslararası topluma kabul ettirdiğinin tarihte tek örneğidir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’dan 24 Temmuz 1923’e dek 
geçen, Halide Edip Adıvar’ın usta nitelemesiyle Türk’ün ateşle imtihan 
edildiği dört yıllık dönemde, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kaynağı, 
ışığı olmuş, güçlü kişiliği, üstün örgütçülük ve komutanlık nitelikleri, bi-
tip tükenmeyen enerjisi, ileriyi önceden görebilme ve sezebilme ve ger-
çekçi davranabilme zaman ve imkânları yerinde en iyi kullanabilmek ye-
teneğiyle, yok edilmenin eşiğine gelen Türkiye’yi yeniden ve daha güçlü 
                                                           
17 Veli Yılmaz, Siyasî Tarih, Harp Akademileri Komutanlığı Yay., s. 168, İstanbul 1998. 
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olarak ayağa kaldırmış ve bağımsızlığını sonsuza dek koruyabilmesi için 
onu çağdaş ufuklara yönlendirmiştir.18 

Savaşlar, yoksulluklar ve zorluklar aşılarak kurulan Cumhuriyetimize 
sahip çıkmak, Türk Milleti’nin her ferdinin boyunun borcudur. 
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA ERKEN SAKA KÜLTÜR 
ÇEVRESİ 

Araş. Gör. Kürşat YILDIRIM 

Öz 

Doğu Türkistan’da ilk sâkinlerin kimler oldukları yönündeki tartışma-

larda müracaat edilebilecek ilmî metotlardan biri Kültür Çevreleri Teorisi 

(Kulturkreis)’dir. Bu teoriye göre her kültür çevresi bir merkezden etrafa 

yayılan bir kültür terkibidir. Bu metot mucibince eski Çin ana kaynakla-

rından elde edilen bazı malûmatlar Doğu Türkistan’daki erken Saka kül-

türünün tespitinde kullanılabilir. Böylece Doğu Türkistan tarihinde mühim 

yer kaplayan Saka maddî kültürünün ana hatları ortaya konabilir. 

Anahtar kelimeler: Sakalar, Kültür Çevreleri Teorisi, Doğu Türkis-

tan, Çin Kaynakları, Maddî Kültür. 

Abstract 

Early Saka Culture Circuit In Eastern Turkestan 
The Culture Circuit (Kulturkreis) Theory is one method that can be  

applied in the discussions towards definition the first inhabitants in Eas-

tern Turkistan. According to the theory, every culture Circuit is a cultural 

composition expanding from one center to periphery. Some information  

extracting from ancient Chinese main sources can be used for identifying 

early Saka culture in Eastern Turkistan in accordance with that method. 

So, outlines of Saka material culture occupying an important place in the 

history of Eastern Turkistan can be demonstrated. 

Key words: Sakas, The Culture Circuit Theory (Kulturkreis), Eastren 

Turkistan, Chinese Sources, Material Culture. 

Tarih tetkiklerinde kültür ve dil malzemesinden istifade ederken çok 
ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. Bu yüzden Doğu Türkistan’ın asıl 
ahalilerinden biri olan Sakalara dair maddî unsur malûmatlarını Kültür 
                                                           
 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kursatyildirimtr@yahoo.com 
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Çevreleri Teorisi mucibince ele almak daha faydalı olabilir.1 Bilhassa 
günlük hayatta kullanılan eşyaları ve yazışmalarda kullanılan yazı baki-
yelerini etnik mensubiyete taalluk ettirmek sakıncalı neticeler doğurabi-
lir. Batılıların esasen bu cihette ilerledikleri kanaatindeyiz. Bu münase-
betle esas kültür çevresinden hareket ederek kültürün umumi hatlarını 
çizilebilir ve bu noktadan hareketle etnik mensubiyete kısmen hüküm 
getirilebilir. Erken Doğu Türkistan tarihindeki yerleşik ve şehirli Türklük 
ile farklı etnik teşekkül safhaları2 bu çerçevede ele alınabilir. 

Türk tarihi alanında yapılan neşriyatta umumi kanaat Türkistan ve 
bilhassa Doğu Türkistan sahasının ilk ahalisinin Türkler olmadığı ve 
Türklerin esasen Gök-Türkler devrinden sonra, yâni VI. ve bilhassa VII.-
VIII. yüzyıldan sonra bölgeye işgalci olarak geldikleri yönündedir.3 Bu 
kanaat sâhipleri Türklerin ana yurdunun bugünkü Moğolistan’ın içleri 
olduğunu, bugünkü Türkistan sahasına çok geç devirlerde intikal ettik-
lerini ve hatta bölgenin ancak İslâmiyet’in yayılmasından sonra X.-XI. 
yüzyıllarda Türkleşmeye başladığını öne sürmektedirler.4 Bu kanaat bir 
teoriden öteye gitmemektedir ve birçok cihetten ilmî mesnetten mahrum-
dur. Bu düşüncenin esasına göre Doğu Türkistan İndo-Germen, Çinli, 
Hintli, Soglu, Tibetli, Tohar gibi milletlere yurtluk etmiştir ve Türkler an-
cak çok geç devirlerde gelen işgalcilerdir.5 Bugün Çin işgali altında bulu-
nan bölgenin çok eski devirlerden beri Çinlilerin veya şu anda kaybol-
muş bir herhangi bir halkın yurdu olduğu fikri Çinliler tarafından bil-
hassa işlenmektedir.6 Ayrıca Farslar da bugünkü Türkistan sahasının 
büyük bölümünü yurt tuttuklarını öne sürmüşlerdir. Firdevsi’nin Şeh-
nâmesi’nde İran-Turan mücadelesiyle ilgili anlatılanların tamamen hayal 
olduğu ve İranlıların kendileri için Hint-Avrupa mitolojisinden birçok şey 
icat ettikleri ilmî araştırmalar neticesinde saptanmıştır.7 Aynı şey Batılı-
                                                           
1 Teorinin tafsilatı için bkz. W. Eberhard, “Bugünkü Avrupa’da Etnolojinin Esas Cereyanla-
rı”, DTCF Dergisi, VI, 1-2, s. 1-15, 1948; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 36-38, 
İstanbul, 2005. 
2 Bu etnik teşekkül safhaları meselesi için bkz. L.N. Gumilëv, Etnogenez Halkların Şekilleni-
şi Yükseliş ve Düşüşleri, Çev: D.A. Batur, İstanbul 2003. 
3 Kürşat Yıldırım, “Doğu Türkistan ve İlk Sâkinleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 
XII/1, s. 195-214, 2012. 
4 Mesela Mair (V.H. Mair, “History of Chinese Turkistan in the pre-Islamic Period”, Sino-Pla-
tonic Papers, Nu. 16, s. 2-3, March 1990): “Tarım havzasının en erken halkı İndo-Avrupalı 
Toharlar ve İranlılardır”. R.N. Frye, Orta Asya Mirası, s. 255, Çev. F. Tayanç-T. Tayanç, An-
kara 2009: “Türk aşiretler bininci yılın başlarında Orta Asya’nın doğusundaki ve batısındaki 
vaha devletlerine sızmaya başladılar… Doğu Türkistan’ı yağmalatan ve yavaş yavaş yerleşen 
sadece Türkler değildi…” Yine bkz. H.W. Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, s. 
279 vd., Çev. M. Kayayerli, İstanbul 2001; E. Waldschmidt, Gandhara, Kutscha, Turfan, Eine 
Einführung die Frühmittelalterliche Kunst Zentralasiens, Leipzig 1925. 
5 Mesela Annemarie von Gabain (Das Uigurische Königreich von Chotscho 850-1250, s. 14-
19, Berlin 1961), Doğu Türkistan’ın ilk sâkinlerini sıralarken böyle bir tutum içindedir. 
6 Mesela bkz. Shang Yan-bin, Xi-yu Wen-hua, s. 55-59, Liaodong 1998; Xi-yu Tong-shi, s. 
37-39, Ed. Yu Tai-shan, Beijing 2003. 
7 İbrahim Kafesoğlu, “Tarihte Türk Adı”, Reşit Rahmeti Arat İçin, s. 310, Ankara 1966. 
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ların ve Rusların bölgede sömürgeci faaliyetlere girdikleri zamanlarda da 
yapılmış ve bölge Türklerden başka herkesin yurdu olarak tasavvur edil-
miştir.8 Bu yaklaşımların asıl maksadının bölgedeki siyasî emelleri meş-
rulaştırmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu teorileri destekleyecek elle tutu-
lur hiçbir kaynak yok ve bölgenin ilk sakinlerinin Türkler olduğunu gös-
teren çok sayıda kaynak mevcut iken anlaşılmaz, karmaşık ve içinden 
çıkılmaz bazı arkeolojik ve lengüistik çalışmalarla9 gerçekler saptırılmaya 
çalışılmaktadır. 

İşte bu yüzden yazılı kaynaklardaki malûmatların belli bir metod çer-
çevesinde dikkatle tetkik edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan spekü-
lasyona değil kültürün maddî unsurlarına dayanan Kültür Çevreleri Teo-
risi10 Doğu Türkistan’daki erken Saka kültür çevresinin tespitinde bize 
yardımcı olabilir. Bu malzemeyi sunarken Sakaların menşeine dair kısa 
bir mülahaza yapmak lâzımdır. 

Sakaların Menşei 

Sakaların, bir İran lehçesi konuşanlar, İranlı, Moğol, Slav, Ural-Altay, 
İndo-Germen, Tatar ve Türk olduklarına yönelik görüşler öne sürülmüş-
tür.11 Zeki Velidi Togan hiç olmazsa hâkim tabakasının Türk olduğunu 
kabul etmektedir.12 Sakaların Türklüklerine dalalet eden en mühim ma-
lûmat Çin kaynaklarının Gök-Türklerin ataları olarak “So” kavmini gös-
termesidir13 ki bu adın Saka adının bir başka Çince yazımı olduğu kabul 
edilmektedir.14 

Sakaların başta hayat tarzları ve sanatları olmak üzere kültür husu-
siyetleri birçok bakımdan Türk millî kültürüne benzemektedir.15 

Sakaların adı Yarkend’in Çin kaynaklarındaki eski adı olan So-chü ~ 
Sha-ch’e 莎 車, *Saklâ ~ *Śaklâ olarak yeniden inşa edilen adda görül-
mektedir; Sha-ch’e (Yarkend) adı kesinlikle Sakalardan yadigârdır.16 

Sakalar çok eski devirlerde Doğu Türkistan’da tarım havzasının güne-
yinden kıvrılan yol üzerindeki merkezlerde ve bilhassa Hoten’de ve Tom-
                                                           
8 Mesela bkz. A. von Le Coq, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan; Berichte und Abenteuer der 
II. und III. Deutschen Turfan-Expedition, Leipzig 1926; Liu Mau-Tsai, Kutscha und Seine Be-
ziehungen zu China vom 2. Jh. v. bis zum 6. Jh. n. Chr., I, Wiesbaden 1969. 
9 J.P. Mallory-Victor H. Mair, The Tarim Mummies: Ancient China and the Mystery of the Ear-
liest Peoples from the West, London 2000; Victor H. Mair, “Mummies of the Tarim Basin”, 
Archaeology, C. XLVIII, Nu. 2, s. 28-35, March/April 1995. 
10 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 36. 
11 İlhami Durmuş, İskitler (Sakalar), s. 13-17, Ankara 2008. 
12 Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, s. 34, İstanbul 1981. 
13 Chou Shu, s. 908. 
14 Yu Taishan, “The Origin of the Kushans”, s. 15, Sino-Platonic Papers, Nu. 212, July 2011. 
15 Gülçin Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, s. 16-17, TDAV Yay., İstanbul  
2003. 
16 Christopher I. Beckwith, İpek Yolu İmparatorlukları, s. 336, son not: 53, Çev. Kürşat Yıl-
dırım, Ankara 2011. 
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şuk’ta yurt tutmuşlardır. Eski Fars kaynaklarına göre Sakaların yayıldığı 
sahalardan biri Fergana, Tanrı Dağları’nın orta kısımları ve Kaşgar do-
laylarıdır.17 Sakalar çok eski devirlerde Doğu Türkistan sahasında yayıl-
mışlar ve daha sonra bugünkü Afganistan’a çekilmiş ve imparatorları 
Asoka’nın başkanlığında bir yandan Kuzey Batı Hindistan bir yandan da 
Doğu Türkistan’ın Güney bölgelerine inmişlerdir. Sakaların X. yüzyıla 
kadar Hoten devletine hükmettikleri bilinmektedir. Hoten yüzyıllar boyu 
Budizmi desteklemişti, Budist kültürün önemli merkezlerinden biriydi. 
Hoten beyleri Hun ve daha sonraki diğer Türk devletleriyle yakın müna-
sebetler kurmuşlardır. 

Hotenli “Aslan” lakaplı beyler ilk olarak X. yüzyılda Karahanlılar tara-
fından düşürülmüşlerdir. Saka dilinde ve Sanskrit alfabesinde metinler 
Hoten, Tun-huang ve kuzey yolu üzerindeki Maralbaşı gibi bazı nokta-
larda bulunmuştur.18 

Bölgedeki erken Saka kültürünü esasen iki ana kısma ayırmak müm-
kündür: Asıl Saka Kültürü ve Hoten-Saka Kültürü. 

I. Asıl Saka Kültürü 

Doğu Türkistan’ın güneybatı taraflarındaki Kaşgar, Yarkend ve İrkeş-
tam-Karategin-Alay Vadisi taraflarında yaşayan Sakaları, Asıl Saka Kül-
türü’ne mensup Sakalar olarak tasnif etmek mümkündür. Büyük Hun 
Devleti ve Gök-Türkler devrinde eski Gök-Tanrı inancını tam olarak de-
vam ettiren bu topluluk Budizm tesirlerine de nispeten kapalıydı. Ker-
piçten ev yapmaları, koyun derisinden elbise ve çizme giymeleri gibi Sa-
ka kültür hususiyetlerini taşıyorlardı. Bunların çukur gözleri vardı ve 
gözleri renkliydi. Halkın hayvancılık yanında tarım ile madencilikle işti-
gal etmesi de mühimdir. 

Kaşgarlılar: İlk Çin kaynaklarında Shu-le adıyla kaydedilenler bu-
günkü Kaşgar havalisinde yaşayanlardır. W. Eberhard bu topluluğu Do-
ğu Sakalarına dâhil etmektedir.19 Büyük Hun Devleti devrinde bu top-
raklarda pirinç, darı, şeker kamışı, buğday ekilirdi. Toprak altından ba-
kır, demir, kükürt çıkarılırdı. Sınaî üretim olarak ipek floş ve brokar gibi 
malları üretirlerdi. İnsanlar koyun derisinden, kumaştan elbise yapardı 
ve erkekli kızlı çizme giyerlerdi. Kadınlar kurşun tozuyla tezyinat yap-
mazlardı, kaşlarına kara sürme sürerlerdi. Buranın hükümdarının eli ve 
ayağı altı parmaklıydı ve ondan doğan çocuk da aynı şekilde olmazsa ya-
şatılmazdı. Hükümdar başına altından aslan şeklinde başlık takardı. 
Gök-Türkler devrinde ise üzüm, kokulu hünnap, şeftali, erik tarımı yapı-
lırdı. Bu topraklardan Hsi-hai (“Batı Denizi”)’ya kadar olan tüm sahada 
                                                           
17 Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, s. 35. 
18 Von Gabain, a.g.e., s. 15. 
19 W. Eberhard, “Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti”, Türki-
yat Mecmuası, s. 168 vd., VII-VIII, 1, İstanbul 1942. 
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halk kerpiçten evlerde yaşarlardı. Halkı dürüst değildi. Çocuk doğdu-
ğunda, ana babası kafası uzun olsun diye çocuğun başını tahtayla sıkar-
lardı. Halk vücuduna dövme yaptırırdı. İnsanların gözbebekleri yeşilimtı-
raktı. Gök Tanrı’ya kurban keserlerdi.20 

Yarkendliler: İlk Çin kaynaklarında Sha-ch’e adıyla geçen bugünkü 
Yarkend havalisine Büyük Hun Devleti devrinde Doğu Sakaları yayıl-
makta idi.21 Burada yeşil yeşim taşı çıkan bir demir dağ vardı.22 Halkı 
sarı gözlü, çukur göz bebekli, yuvarlak kulaklı ve dar alınlıydı.23 Yarkend 
Sakalarının kültürlerine dair Çin kaynaklarında çok fazla malûmat yer 
almamaktadır. Bunun en büyük sebebi kültürlerine dair malûmatların 
esasen yer aldığı ansiklopedik eserlerin IX. yüzyıl ve sonrasına ait olması 
ve Gök-Türkler devrinde başlamak üzere bu tarihlerde Yarkend’in Kaş-
gar tarafından ilhak edilmiş olmasıdır. Bu yüzden bu Saka topluluğu-
nun kültür hususiyetlerinin Kaşgarlılarınkiyle aynı olduğu düşünülmek-
tedir. 

İrkeştam-Karategin-Alay Vadisi Sakaları: Çin kaynaklarında Hsiu-
hsün ve Chüan-tu Devleti adı altında kaydedilen İrkeştam-Karategin-
Alay Vadisi Sakalarının âdetleri, giyim-kuşamları Türk oldukları kabul 
edilen24 Wu-sun’larınkiyle aynıydı. Halk hayvancıydı, suyun ve otun ol-
duğu yerlere göre hareket ederdi.25 

II. Hoten-Saka Kültürü 

Hoten kültürüne mensup Doğu Türkistan Sakaları, Doğu Türkis-
tan’ın ilk sakinlerindendirler. Milâttan önceki devirlerden haber veren 
Çin kaynaklarına göre Büyük Hun Devleti devrinde buradaki Sakalar, 
Hoten topraklarındakiler müstesna, “Hun yüzlü” olarak tasvir edilmekte-
dirler. Yani buradaki insanlar tip olarak kalkık burunlu, çukur gözlü, 
gür sakallı ve bazen de mavi gözlüdürler. Bu İranî ve Sogd kavimleriyle 
de müşterek bir hususiyettir. Hoten devletindekiler ise çekik gözlüdür-
ler.26 Eberhard’ın kültür çevresi metodu çerçevesinde Doğu Türkistan’da 
Hoten kültür çevresi içerisinde yaşamış olan Sakaları tek bir başlık al-
tında toplamak mümkündür. Eberhard ihtiyatlı davranarak Hoten kül-
türü bahsini açmış ve Hoten Sakaları tabirini kullanmaktan çekinmiş ise 
de eserlerini neşrettiği tarihlerden bugünlere kadar yapılan çalışmalar-
dan hareketle artık Hoten-Saka Kültürü tabirini zikretmek mümkün hâ-
le gelmiştir. Bu kültür çevresinin Asıl Saka Kültür Çevresi ile temel farkı 
                                                           
20 Tung T’ien, s. 5226, Beijing 2003; T’ang Shu, s. 6233, Beijing 1997. 
21 W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 168-169. 
22 T’ai P’ing Yü Lan, 796, s. 1a-1b, Taipei 1997. 
23 T’ai P’ing Yü Lan, 382, s. 6a. 
24 Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, s. 17 vd., Ankara 2004. 
25 Han Shu, s. 3896-3897, Beijing 1997. 
26 W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 165-166. 
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Budizmin kesif tesiri altında olmasıdır; fakat yine de Gök-Tanrı inancını 
devam ettirmektedirler. Asıl Saka Kültür ile bir başka temel farklılık ise 
halkın çukur gözlü değil, çekik gözlü olmasıdır. Bir antropolojik terkip 
neticesinde bu Sakalar çekik gözlü olmuşlardır. Diğer kültür hususiyet-
leri, bilhassa içkiye ve eğlenceye düşkünlüğü ifade eden kayıtlar Saka-
larla ilgili hemen tüm ana kaynakların üzerinde ittifak ettikleri davranış-
lardandır. Erkeklerin saçlarını kesmeleri, halkın pantolon ve cepken giy-
mesi bir başka mühim tafsilattır. Hoten-Saka kültür çevresinin Budizm 
tesiri altında olduklarını gösteren bir başka mühim emare bazılarının 
Hint yazısı kullanmalarıdır. Kurban kesme âdetleri de Sakaların âdetle-
riydi. Yine tarım, hayvancılık ve madenciliğe ilâve olarak bu kültür men-
supları balıkçılık da yapmaktadırlar. 

Hotenliler: Hotenlilerin hükümdarı renkli ipekten başlık ve yine Hun 
soylularının taktığı27 altından, fare şeklinde başlık takarlardı. Kadınlar 
başlarına altın çiçek takarlardı. Halkın hükümdarın saçını görmemesi 
gerekirdi, eğer bu olursa o yıl mutlaka müşkülat çıkacağına inanılırdı.28 
Burada yağmur çok yağardı ve toprak sulaktı. Arazi taşlı ve kumluktu. 
Hava ılımandı. Toprak verimli ve bereketliydi. Pirinç, buğday, üzüm bol 
yetişirdi. Burada içinden yeşimtaşı çıkan ırmak vardı, buna “Yeşimtaşı 
Irmağı” denirdi. Halk bakır işlemede ustaydı. Halkın yaşadığı şehre “Hsi-
shan” (“Batı Dağı”) denirdi. Evler, binalar, pazarlar, kuyular, kavunlar, 
meyve-sebzeler Çin’dekilerle aynıydı. Hükümdarın yaşadığı yer kırmızıya 
boyanırdı. Buradaki insanlar çok saygılıydı, birbirlerini gördüklerinde bir 
dizlerini toprağa vurarak selamlarlardı. Yazı yazarken ağaç kamış ve mü-
hür basarken yeşimtaşı kullanırlardı. Mektup alan alnına koyar ve on-
dan sonra açardı. Kao-ch’ang (Turfan)’dan batıda olan insanlar esasen 
çukur gözlü ve çıkık burunluydular. Sadece bu ülke insanı hu’lara 
(Hunlara ya da Çinli olmayanlara) benzemezdi.29 Halk Gök Tanrı’ya tapar 
ve Buda’yı da benimserdi. Bir parça ağaçla dişlerini fırçalarlardı. Hoten 
halkı şarkı söylemeyi ve raks etmeyi severdi. Örme ve dokumacılıkta ma-
haretlidirler. İpek böceği yetiştirir ve ipek yaparlardı.30 

Karaşarlılar: Karaşar Sakalarının erkekleri saçlarını keserlerdi. Ka-
dınlar kısa cepken ve pantolon giyerlerdi. Evlenmeleri Çinlilerinki gibiy-
di. Yay, kılıç, zırh, mızrak gibi silahları vardı. Ölenler yakılır ve ondan 
sonra gömülürdü. Yedi gün yas tutulurdu. Bunlar Gök-Tanrı’ya taparlar 
ve Buda’yı da benimserlerdi. Bu topraklarda hava soğuktu. Topraklar 
bereketliydi. Bolca pirinç, darı, fasulye, buğday ekerlerdi. Deve, at, inek, 
koyundan çok beslerlerdi. İpek yapmak için değil, ipek kozası elde etmek 
                                                           
27 A.g.e., s. 136. 
28 Tung T’ien, s. 5225. 
29 Tung T’ien, s. 5225. 
30 T’ang Shu, s. 6235. 
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için ipek böceği beslerlerdi. Halk şarabı ve müziği çok severdi.31 Gök-
Türkler devrindeki malûmatlara göre ise halk eğlenceye düşkündü. Yılın 
ikinci ayının üçüncü dolunay günü kurban kesmek için kırlara çıkarlar-
dı. Dördüncü ayın on beşinci dolunay günü ormanlarda dolaşırlardı. Ye-
dinci ayın yedinci günü ulu ataya kurban keserlerdi. Onuncu ayın on 
beşinci dolunayında hükümdar ilk defa şehirden çıkarak seyahate koyu-
lur ve yıl sonunda dururdu.32 Hint yazısı kullanırlardı.33 Sulamalı tarım 
yaparlardı. Memleketin 10 küsur li güneyindeki Bagraş Göl’den balık, 
tuz ve saz çıkarırlardı.34 Halk siyah elbiseler giyerdi. İnsanlar parayı çok 
severdiler. Sosyal sınıflar arasında fark yoktu.35 VII. yüzyıla ait Hsüan 
Tsang Seyahatnamesi’nde kaydedildiğine göre halk dürüst ve saftı. İn-
sanlar pamuklu ve yünlü elbise giyerlerdi.36 

Kuçalılar: Büyük Hun Devleti devrinde Sakaların yayıldığı Kuçalılara 
dair VII.-IX. yüzyıl kaynaklarına göre Kuça kenevir, buğday, darı, pirinç, 
üzüm yetiştirmeye uygundu. Altın, bakır çıkarılırdı. Keçe, geyik kürkü, 
halı, tuz, kükürt üretirler ve iyi at ve tek hörgüçlü deve beslerlerdi. Halk 
şarkıyı ve eğlenmeyi severdi. Yazıyı yatay olarak yazarlardı. Budacı idiler. 
Çocuk doğduğunda başını tahtayla yassılaştırırlardı. Saçlarını kafatası-
nın tepesine kadar keserlerdi. Sadece hükümdar saçlarını kesmezdi. Aile 
adı Pai idi. A-ch’ieh-t’ien Dağı’nın kuzey yamacındaki I-lo-lu Şehri’nde 
yaşardı; bu dağa “Ak Dağ” da denilirdi. Orada daimî yanan bir ateş var-
dı. Hükümdar başını rengârenk bir ipek kumaşla örterdi. Ayrıca yine 
rengârenk bir ipek tuniği ve kıymetli taşlarla süslü bir kemeri vardı. Her 
yıl başında yedi gün boyunca koyun, at ve deve yarışları yapılırdı. Galip 
ve mağluplara bakarak yeni yılın hayırlı olup olmayacağına hükmeder-
lerdi. Halk içkiye düşkündü. Kuça ve Hoten’de genelevler kurulmuştu ve 
devlet bunlardan vergi alıyordu. Ağır cezaları vardı. Vergiler gelire göre 
koyulurdu ve altın ve gümüşle ödenirdi. Düğün, yas ve diğer adetleri ve 
ürettikleri ürünler Karaşarlılarınkiyle aynıydı. Hava Karaşar’dakinden 
biraz daha sıcaktı.37 Hükümdar aslan şeklinde bir tahtta otururdu.38 
Burada Uygurların bir kolu yaşardı. Hükümdar kendisine “aslan hüküm-
dar” der, taç ve sarı elbise giyerdi. Dokuz bakanla devleti idare ederdi. 
Paraları yoktu, değişim aracı olarak kumaş kullanırlardı.39 
                                                           
31 Tung T’ien, s. 5223. 
32 T’ang Shu, s. 6228. 
33 T’ai P’ing Yü Lan, 795, s. 3529b. 
34 Chou Shu, s. 916, Beijing 1997. 
35 Shih-chia Fang-chih 1, Tripitaka, C. LI, d. 952b’den aktaran W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 135. 
36 E. Ekrem, Hsüan-Tsang Seyahatnamesi’ne Göre Türkistan, s. 91, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2003. 
37 Chou Shu, s. 917. 
38 T’ang Shu, s. 6230; Sui Shu, s. 1852, Beijing 1997. 
39 Sung Shu, s. 490’dan akt. W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 133. 
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Burada VIII. ayın 15. günü putlarla alay edilen bir bayram tertip 
ederlerdi.40 

Kroranlılar: Erken devirde Sakaların yayıldığı bir başka yer olan Kro-
ran’da toprak çok tuzluydu, kumlu ve taşlıydı. Tarım ürünleri ve tahılı 
komşu devletlerden alırlardı. Burada çok kamış, ılgın, bir tür söğüt (paw-
lownia’ya benzer), beyaz ot (lahana) ve kavak yetişirdi. Bu beyaz otu (laha-
na) at ve sığırlar çok severdi. Böcekler ise bu söğüdün yapraklarını yerler 
ve salya çıkarırlar. Burada yeşimtaşı çıkarılırdı. Halk bozkırlıydı, hayvan-
cılıkla geçinirler ve devamlı suyun ve otun olduğu yerlere doğru hareket 
ederlerdi. Hayvanlardan eşek vardı, deve de boldu. Silah yaparlardı.41 

Aksulular ve Uç Turfanlılar: Sakaların yayıldığı Aksu topraklarından 
bakır, demir ve kükürt çıkardı.42 Uç Turfan topraklarından çıkan ürün-
ler ise Kroran topraklarından çıkanlarla aynıydı.43 

Sonuç 

Kültür Çevreleri Teorisi’ne göre Çin ana kaynaklarına dayanarak Do-
ğu Türkistan’daki Erken Saka kültürünün esaslarını ortaya koymaya ça-
lıştık. Bu kültürü izah etme de elbette arkeoloji ve antropoloji gibi ilim 
dallarından istifade etmek lâzımdır. Bununla beraber ana kaynaklardaki 
yazılı malûmatlar spekülasyon ve saptırmalara pek müsait değildir. Bu 
yüzden yazılı malzemenin belli bir metod çerçevesinde sunulması mü-
himdir. Yazılı malûmatları da tam hakikat olarak kabul etmemek ve ten-
kit etmek de gerekmektedir. Bu bakımdan bölgedeki Sakalara dair bazı 
olumsuz ifadeleri, eski Çinlilerin kendileriyle uyuşmayan bazı Saka âdet-
lerine dalalet olarak addedilmelidir. Tetkikimiz Erken Saka maddî kültür 
unsurlarını ana hatlarıyla ortaya koyarak Doğu Türkistan sahasındaki 
dil, kültür ve tarih çalışmalarına bir katkı sağlamak maksadıyla yapıl-
mıştır. 
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lanması Projesi” hazırlandı. Bu çalışmada söz konusu projenin içeriği ve 

hala tamamlanamamış olmasının nedenlerine yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türk Destanları, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Türk 

Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayın-

lanması Projesi. 

Abstract 

About The Ephos Opulence In Turkic World And Turkman Ephos 
After the disintegration of Soviet Union in 1990’s, the scientific rela-

tions between Turk Republics has increased and “The Project Of Detecti-

on, Translation Into The Turkey Turkish and Publication The Ephos In 

Turkic World” has organised as an overdue cultural project. In this article, 

the content of the Project and the reasons of unpublishing have ranked. 

Key words: Turk Ephos, Prof. Dr. Fikret Türkmen, The Project Of Detec-

tion, Translation Into The Turkey Turkish And Publication The Ephos In Tur-

kic World. 

Destanlar, tarih boyunca milletlerin, kavimlerin yaşadıkları savaş, 
göç vb. tarihî olayları anlatan, dinî inanç, ahlak ve kahramanlık duygu-
larıyla söylenmiş uzun edebî eserlerdir. Çoğunlukla nazım/şiir şeklinde 
oluşturuldukları gibi nazım-nesir/şiir-düzyazı karışımı (Dede Korkut 
                                                           
* Kültür ve Turizm Bakanlığı Emekli HAGEM Genel Müdürü, TDK Destan Projesi Uzmanı. 
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Destanları gibi) destanlar ile daha yakın dönemde ortaya çıkan, belli bir 
âşık/halk şairi tarafından 11’li hece ölçüsüyle söylenmiş âşık tarzı des-
tanlar da vardır. 

Destanlar, sözlü edebiyat döneminin en önemli edebî ürünleridir. 
Çağdaş edebiyatın, halk edebiyatının da temelini, özünü oluştururlar. 
Milletler; tarih, sanat sahnesinde önce destanlarıyla yer alırlar. Destanı 
çok milletler mutlaka güzel sanatlar alanında başarılı eserler ortaya ko-
yarlar. Söz gelimi; İlyada ve Odissea destanları yüzlerce, binlerce eserin 
yazılmasına, resmin-heykelin yapılmasına, filmin çevrilmesine sebep ol-
muştur. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri kuruluncaya kadar okullarımızda, 
üniversitelerde az sayıda Türk destanından söz ediliyor, kısa örnekler 
okutuluyordu. Oğuz, Göç, Ergenekon, Dede Korkut Destanları en yaygın 
bilinenleriydi. 1990’dan sonra Sovyetler Birliği dağılıp yeni Türk Cumhu-
riyetleri kurulunca gelip gitmeler, bilimsel temaslar arttı. Prof. Dr. Fikret 
Türkmen, çok geç kalmış bir kültür projesini kâğıda döküp 1996 yılında 
dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu. “Türk Dünyası 
Destanlarının Tespiti Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması 
Projesi”ydi bu. Cumhurbaşkanının desteğiyle Türk Dil Kurumu projeyi 
uygulamak üzere görevlendirildi. DPT yatırım ödeneği tahsis etti. Bir kı-
lavuz kitap hazırlanıp 1997’de proje çalışmaları başlatıldı. 1 Nisan 1998 
tarihinden itibaren projede uzman olarak görev aldım. Her Türk Cumhu-
riyeti’nden, her özerk-yarı özerk Türk bölgesinden birer koordinatör bi-
lim adamı görevlendirildi. Koordinatörler, yerleşim alanlarındaki destan 
metinlerini özgün lehçelerinde yazdırıp TDK’ye yolladılar. 400’e yakın 
destan tespit edildi. İçlerinde on ciltlik Manas Destanı da vardı. Gelen 
metinler Türkiye Türkçesi’ne aktarıldı. Haziran 2013 itibariyle 50 cilt 
destan yayımlandı. 

Destan tespit çalışmalarımız sırasında iki Türk Cumhuriyeti’nde me-
tin tespitinde çok zorlandık; Türkmenistan ve Azerbaycan. Proje Yürüt-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fikret Türkmen’le 1999 yılında Türkmenis-
tan’a gittik. Millî El Yazmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Annagurban 
Aşirov, Devlet Başkanı Türkmenbaşı’nın onayıyla Türkmenistan Koordi-
natörü olarak görevlendirilmişti. Türkmenistan’ın en önemli destan bilgi-
niydi. Önemli destan kitapları yayımlamıştı. Malzeme, arşiv elinin altın-
daydı. Destan adları belirlenip her destan metnini hangi bilim adamının 
yazacağı belirlendi. Formlarımız vardı. Form doldurulup ilgiliye imzalatıl-
dı. Sayfa başına bir dolar ücret ödeyecektik. O yıllarda Türkmenistan’da 
maaşlar çok düşüktü. Vereceğimiz para Türkmenistanlı meslektaşlarımı-
zı çok sevindirmişti. Bazı destanların metin yazımını da Prof. Aşirov üst-
lenmişti. Türkmenistan’da destana dessân, destan anlatıcılarına da Des-
sânçı/Bagşı/Kıssaçı denmekteydi. Türkiye’de halk hikâyesi olarak vasıf-
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landırdığımız destanların günümüzdeki uzantıları anlatmalar da Türk-
menistan’da destan kabul ediliyordu. Azerbaycan’da ise “Muhabbet Des-
tanı” deniliyordu bu tür anlatmalara. 

Türkmenistan’da şu destan adlarını belirleyip metinlerini derleyip 
toplama işini Prof. Dr. Annagurban Aşirov’a bırakmıştık: 

Kahramanlık Destanları: Göroglı, Yusup-Ahmet, Alı Beg ve Balı Beg, 
Tulum Hoca, Dövletyar, Hocamberdi Han, Cennâme. 

Aşk Destanları: Şasenem-Garıp, Sayatlı-Hemra, Hüyrlukga-Hemra, 
Aslı-Kerem, Leyla-Mecnun, Yusup-Züleyha, Zöhre-Tahır, Gül-Bilbil, Gül-
Senuber, Necep Oglan, Gövher Gız ve Şiralı Beg, Melike-Dilaram, Seypel-
melek-Medhalcemal. 

Dinî Destanlar: İmam Batır, Baba Rövşen, Ray Çini, Zeynelarap. 
Ne yazık ki, Prof. Aşirov telefonlara, yazılara, Prof. Türkmen’in birkaç 

kez Aşkabat’a gitmesine rağmen tek bir destan metni dahi göndermedi. 
Her konuşmada dediği şuydu: “Bitiyor, iki-üç ay sonra göndereceğim.” 
Sanıyorum 2004-2005 yılları arasında, iki yıl Türkmenistan’ın Ankara 
Büyükelçisi olarak Ankara’da yaşadı. Prof. Türkmen’le sevinçle kutlama-
ya gittik. Bize 100-200 sayfa bilgisayar çıktısı gösterip bir iki aya kadar 
önemli bir bölümünü teslim edeceğini söyledi. Sık sık telefon ettim, An-
kara’daki görevi bitti, tek bir sayfa bırakmadan ülkesine döndü. 

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Halil İbrahim Şahin’in Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği ki-
tabını görünce1 çok heyecanlandım. Projemizin eksik ayaklarından biri-
nin tamamlanması için umut verici bir ışık görmüştüm. 

Şahin’in doktora tezi olduğu anlaşılan eseri, Prof. Dr. Ali Duymaz ve 
Prof. Dr. Mehmet Aça gibi destan-halk hikâyesi konularının uzmanı iki 
değerli bilim adamının gözetiminde hazırlanmış. Bu doktora tezi planın-
da: 

Giriş: Destan Kavramı 
I. Bölüm: Türkmen Destanları ve Destancıları Üzerine Yapılan Çalış-

malar. 
II. Bölüm: Türkmen Destanlarının Tür Özellikleri, Tasnifi ve Kaynakları. 
III. Bölüm: Türkmen Destancıları ve Destan Anlatımı. 
IV. Bölüm: Türkmen Destanlarının Yapısal Özellikleri. 
V. Bölüm: Türkmen Destanlarında Tipler. 
VI. Bölüm: Türkmen Destanlarının Motif Yapısı. 
Sonuç 
Destan Metinleri: 1. Tulum Hoca, 2. Ali Bey-Balı Bey, 3. Şahsenem-

Garip 
Kaynakça 

                                                           
1 Halil İbrahim Şahin, Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği, S. 728, Kömen Yayınları, 
s. 59, Konya 2010. 
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Kitaptan, Türkmenistan’da çok köklü, yaygın bir destancılık geleneği-
nin olduğunu öğreniyoruz. Ozan, Kıssaçı, Dessânçı, Bagşılar tarafından 
anlatılan destanlar beş ayrı Bagşılık Okulu-Yolu oluşturmuştur: Daş-
oguz Mektebi, Çarçev Mektebi, Damana Mektebi, Ahal-Teke Mektebi, 
Merv Mektebi. 

Türkmenistan Bagşıları hâlen dutar, gıcak, tüydük çalgıları eşliğinde 
destan anlatmaktadır. Dr. Şahin, 17 destancı bagşının adını da vermiş-
tir. 

Eserin beni en sevindiren yanı üç Türkmen destanı metninin hem 
Türkmen lehçesinde hem de Türkiye Türkçesi’nde yayımlanmış olması-
dır. TDK’nin destan projesinde yapıldığı gibi. 30 Mayıs-1 Haziran 2012 
tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce düzenlenen “Uluslar-
arası Âşık Sümmânî Sempozyumu”nda kendisiyle görüştüğüm Dr. Şa-
hin’e TDK’nin Türkmen destanları macerasını aktardıktan sonra, proje-
nin Türkmen ayağını tamamlaması tavsiyesinde bulundum. Yrd. Doç. 
Dr. Ali Abbas Çınar da aynı konuda çalışıyor. İş bölümü yaparak pekâlâ 
projenin Türkmen ayağını tamamlayabilirler. Kendilerinin bildiği başka 
Türkmen lehçesi uzmanlarını da aralarına alabilirler. 

Dr. Şahin’in kitabı, bir profesörün hazırlayabileceği bilimsel olgunluk-
ta. Kendisini kutluyor, yeni eserlerini heyecanla bekliyoruz. 

TDK’nin Türk destanları projesi geç de olsa tamamlandığında; Türk 
edebiyatında, Türk sanatında destanlardan beslenen yeni bir yükselme 
dönemi başlayacaktır. 

Kaynaklar 

Şahin, Halil İbrahim, Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği, S. 
728, Kömen Yayınları, s. 59, Konya 2010. 
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BİLGE ALPEREN: PROF. DR. TURAN YAZGAN 

Oğuz ÇETİNOĞLU 

Öz 

Prof. Dr. Turan Yazgan; henüz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

(SSCB) dağılmadan ‘Türk Dünyası’ kavramını kullanan ileri görüşlü bir li-

derdir. SSCB dağıldıktan sonra, Türk Cumhuriyetlerinde diyar diyar do-

laşmış; oralarda okullar, fakülteler, Türkçe öğretim merkezleri ve kurslar 

açmış, geziler, konferanslar, şölenler ve seminerler düzenlemiş, Türk 

Dünyası’nın kapılarını iş adamlarımıza açmış, Türk Dünyası’nın çocukla-

rını, sanatkârlarını, ilim adamlarını ve iş adamı adaylarını, Türkiye’ye ge-

tirmiş, Türkiye Türkçesinin, Türk Dünyası’nda ortak iletişim dili olması 

için akıllara durgunluk verecek azim fedakârlık ve sabırla çalışmıştır. 

O’nu başarıya ulaştıran, fikir ve eylem adamı olarak fikir üretmesi ve 

uygulamaya koymasıydı. O ender yetişen değerlerimizden biriydi. 

Anahtar kelimeler: Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası, Türk Bir-

liği, İletişim Dili, Ortak Alfabe, İşbirliği. 

Abstract 

Heroic Wise Person: Prof. Dr. Turan Yazgan 
Prof. Dr. Turan Yazgan is a foresighted leader, who has used the term 

the ‘Turkic World’, even before the Union of Soviet Socialist Republic 

(USSR) has disintegrated. He has traveled intensely throughout the Turk 

Republics, after the disintegration of USSR, has established faculties, 

Turkish language centers and courses, has organized conferences, ban-

quets and seminars in the republics where he has visited, has opened the 

doors of the Turkish World to the businessmen, has brought the children, 

artists, scientists and prospective business persons to Turkey, and has 

worked with an incredible determination, self sacrifice and patience, to 

ensure that the Turkish accent of Turkey became the common language of 

communication. 
                                                           
 oguzcetinoglu@gmail.com 
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Under his great success, lie his capability to create ideas as an intel-

lectual and his unique efforts to put these ideas into practice. He was one 

of our rare values. 

Key words: Prof. Dr. Turan Yazgan, Turkish World, Turkish Union, 

Language of Communication, Alphabet, Cooperation. 

Prof. Dr. Turan Yazgan, 20 Ocak 1938 tarihinde Isparta’nın Eğirdir İl-
çesi’nde dünyaya geldi. Kendisini ‘Türk Dünyası Vatandaşı’ olarak ta-
nımlar. 

İlkokulu Eğirdir’de okudu. Ortaokula Ankara’nın Cebeci semtinde, 
amcaoğlunun yanında başladı, İstanbul’da Vefa Lisesi’nde bitirdi. 1955 
yılında Kastamonu Lisesi’nden, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu. 

1963 yılında ‘Güney İtalya Bölge Planlaması’ konusunda staj yapmak 
üzere İtalya’ya gitti. 1966 yılında, mezun olduğu fakültede asistan olarak 
ilim dünyasına adım attı. 1967’de ‘Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgü-
cünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi’ başlıklı tezi ile ‘Doktor’, 
1971’de ‘Doçent’, 1979’da ‘Profesör’ unvanını elde etti. 

Ocak 1979’da ‘İki ayda bir’ yayın programıyla, ‘Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi’ni kültür hayatımıza kazandırdı. Dergi, kendisine armağan 
edilen elinizdeki nüshası ile 206. sayıya ulaştı. 

Bu dergi aynı zamanda; sonraki yıllarda, devlet gücüyle bile gerçek-
leştirilmesi zor olan işleri başaran Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 
çekirdeğini oluşturdu. Vakıf, 1980 yılında kuruldu ve Prof. Dr. Turan 
Yazgan, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı üstlendi. 

Adı ile özdeşleşen fikrî yapısı, Türk ve dünya tarihine vukufiyeti, bilgi-
leri yorumlama, günümüz olayları ile ilişkilendirme ve geleceği şekillen-
dirme konusundaki dikkat çekici mahareti, vakfın başarılı olmasını sağ-
ladı. Bulunduğu her çevrede engin sevgilerle, derin saygılarla karşılandı. 

Turan Yazgan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) henüz 
dağılma sürecine girmeden önce; gerek Türkiye’de, gerekse dünyada 
‘Türk Dünyası’ deyimini ilk defa kullanan kişidir. Bu deyimin ifade ettiği 
Türk yurtları, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra, dünyanın ve 
Türkiye’nin ilgi merkezi hâline geldi. Türkiye ile Türk Dünyası arasında; 
fizikî, insanî, millî ve kültürel bağları ilk kuran sivil toplum kuruluşu 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı oldu. 

Üretken bir fikrî yapıya, ürettiği fikirleri kafatasının içerisinde hapset-
meyip uygulamaya koyma becerisine ve heyecanına sâhipti. Uygulamaya 
koyduğu her projenin başarıya ulaştığı zaman diliminde yeni bir fikir, 
beyninin kıvrımlarında oluşmaya başlıyordu. 

Dışarıdan görenler, başarıya ulaşmasında; O’nun fikir üretim ve uy-
gulama becerilerinin, önemli bir faktör olduğunu anlamakla birlikte, 
şansının da yaver olduğunu düşünüyorlardı. Daha yakından bakanlar 
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ise O’nun engelli maraton koşmakta olduğunu görüyorlardı. Yoluna dö-
şenen dikenler, ayaklarını çizse, kalbini incitse bile; ‘Şükretmek rahmeti, 
şikâyet etmek mihneti artırır.’ düsturu gereğince başardıklarına şükrede-
rek, mihnetleri ise sabırla karşılayarak sessizce yoluna devam ediyor, 
koşuyor, koşuyordu. Aşılamaz zannedilen engellerle karşılaştığında serî 
ve pratik çözümleri devreye alarak yoluna devam ediyordu. 

Şükretmek Hazret-i Süleyman’ı, sabretmek Eyüp Sultan’ı nasıl yüce 
mertebelere erdirmişse, Turan Yazgan’ı da başarıların doruğuna ulaştırdı. 

O, fikir ve eylem adamı idi. Bu iki özelliğin aynı kişide toplanması, en-
der görülen bir olgudur. 

Turan Yazgan da zâten, ender yetişen değerlerden biri idi. 
Ocak 1987’de, ilmî bir yayın olan ‘Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-

si’ne, kuşe kâğıda renkli baskısı ile albenili, içeriği ile güven uyandıran 
bir kardeş geldi: ‘Türk Dünyası Tarih Dergisi.’ Dergi, adına ‘Kültür’ keli-
mesini de ekleyerek ‘Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’ adı ile Ocak 
2013’te, 313. sayıya ulaştı. Her iki dergi de bir kültür hazinesi olarak 
umuma açık kütüphanelerde ve binlerce kitaplıkta ihtiyaç sâhiplerine 
bilgiler sunuyor. 

Turan Yazgan yönetimindeki Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı; 
SSCB’nin totaliter rejimi biraz gevşeyince, dünya tarihinde bir ilki ger-
çekleştirdi: İstanbul’dan kalkan bir uçak, Moskova’ya uğramaksızın doğ-
rudan Bakü havaalanına indi. Kızıl Komünist yönetimin son kalıntıları 
olan Rus yöneticiler, uçağın üç saat gecikmeli olarak geleceğini duyurup, 
kalabalığın dağılmasını ihtar etmesine rağmen, uçaktaki 169 kişiyi, ge-
cenin ilerlemiş saatinde, binlerce Azerbaycanlı soydaşımız kucakladı. Se-
vinç gözyaşları yanaklarda parlıyor, gözlerdeki ışıltıyla âdeta yarış edi-
yordu. Çarlık Rusya’sı dönemi de dâhil edildiğinde, 200 küsur yılın hüz-
nü, kavuşmanın sevinci ile yoğrulurken, oluşan heyecan ortamında, Sa-
mi Yavrucuk; karşılayanların Türk-İslam örf ve âdetlerine uygun misafir-
perverliği karşısında duygularını; ‘Arkadaşlar, dikkatli olalım. Azerbay-
canlı kardeşlerimiz bizim Türk olduğumuzu zannediyorlar.’ sözleriyle dile 
getirdi. Bu kara mizah, tarihe geçecek değerdeydi. 

Hava alanında, kardeşlerin kucaklaşması ile oluşan heyecan fırtınası, 
Rusların yönetimindeki Bakü polis teşkilatının telaşa, hatta paniğe ka-
pılmasına yol açtı. Turan Yazgan ve ekibindekiler, ihtar mahiyetinde bir 
günlüğüne şehir dışına götürüldüler. 

Türkiye’ye dönüldükten kısa bir sonra Turan Yazgan, Azerbaycan 
Akademik Dram Tiyatrosu’nu İstanbul’a dâvet etti. Dâvetin sebebini şöy-
le açıkladı: ‘Tiyatrolarımız, milletimizin kültür değerlerine ters düşen oyun-
lar sergiliyorlar. Bu sebeple insanlarımız tiyatroya gitmiyor. Azerbaycan 
tiyatro ekibinin sergilediği millî konulu oyunlarla, seyirci tekrar tiyatro sa-
lonlarını dolduracaktır.’ 
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Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini geliştirmek maksadıyla konferanslar, 
bilgi şölenleri, açık oturumlar düzenlendi. Kalıcı faaliyetler de ihmal edil-
medi. Vakfın eğitim kurumları Azerbaycan’da faaliyete geçirildi. 

Yazgan Hoca, yapılanları yeterli görmüyor, Türk Dünyası’nda ortak 
alfabe ve ortak iletişim dili oluşturulmasını, Türk Dünyası’nda işbirlikle-
ri kurulmasının buna bağlı olduğunu ısrarla belirtiyor ve işbirliğinin Al-
lah’ın emri olduğunu vurguluyordu. 

İşbirliği kavramını, karşılıklı ticaretin ötesine taşıyor; ‘Türkiye İsrail ile 
de, Ermenistan ile de ticaret yapıyor. İşbirliği, Türklere ait kaynakların, 
Türkler tarafından işlenmesi-işletilmesi, elde edilen mamul malın, Türkler 
tarafından Türklere pazarlanması ve arta kalanların da yine Türkler tara-
fından piyasa değeri ile dünya ülkelerine ihraç edilmesidir.’ diyordu. 

En çok önem verdiği konu eğitim idi. Türk dünyasında millî uyanışın 
eğitimle sağlanabileceğine inanıyordu. Bu projelerin tamamına yakınını 
uygulamaya koymayı başardı. 

1993 yılında yine Vakıf olarak İdil-Ural-Altay bölgesine gezi düzenlen-
di. İlim ve iş adamlarını yazılı ve sesli-görüntülü basın mensuplarını 
Türklerin ata yurtlarına götürdü, tanıştırdı, kaynaştırdı. 1994 yılında 
Çuvaşistan, 2002 yılında Kazakistan gezileri gerçekleştirildi. 

Bu geziler neticesinde iş adamlarımız gittikleri yerlerde tesisler kur-
dular. Siyasî şartların ayırdığı tarihî ve kültürel beraberlikler yeniden 
oluşturuldu. Bu oluşum sebebiyle geleceğe güvenle bakabilen insanların 
sayısı arttı. 

Türkiye-Türk Dünyası ilişkilerinde eğitim meselesini daima ön planda 
tuttu. Kırgızistan’da, Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Tataristan’da, Türk-
menistan’da, Çuvaşistan’da okullar, kurslar açıldı, öğretmenler görevlen-
dirildi. Eğitim politikasının temel hedefini; ‘Okulları bilgi verme-alma me-
kânları, öğretmenleri bilgi veren, öğrencileri bilgi alan kişiler olmanın dışın-
daki fonksiyonlarla donatmak…’ olarak belirledi. Üç değerin öğrencilerde 
şuur hâline getirilmesine çalıştı: Millî değerler, dinî değerler ve insanî de-
ğerler. 

Açtığı okullarda, düzenlediği kurslarda eğitim-öğretim Türkçedir. Yaz-
gan Hoca, İsmail Gaspıralı’nın başlattığı ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ ideali-
nin, ancak Türkçe eğitim-öğretimle yeniden hayata geçirilebileceğine 
inanmaktaydı. Türkiye’nin Türk Dünyası’nda devlet ve özel sektör eliyle 
yabancı dille eğitim-öğretim yapmasının affedilmez ölçüde büyük bir ha-
ta, hatta pedagojik cinayet olduğunu ısrarla belirtiyordu. Türk cumhuri-
yetlerinin yöneticilerine bütün okullarda Türkiye Türkçesi ile eğitim ya-
pılmasını tavsiye ediyordu. Bu maksatla, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin karşısındaki Şehzâde Mehmet Medresesi’ni Şehzadebaşı Ahmet 
Yesevi Misafirhanesi adıyla ‘Türkiye Türkçesi Öğretme Merkezi’ hâline ge-
tirdi. ‘Kaşgarlı Mahmud Dil Merkezi’ adını verdiği bu eğitim kurumunda, 
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50 kişilik gruplar hâlinde dersler verildi. Buradan sertifika alanlar, ülke-
lerindeki lise ve üniversitelerde Türkçe öğretmeni olarak hizmet verdiler. 

O’nun Türkçeye bağlılığı platonik bir aşk değildi. İlmî gerçeklerin ışı-
ğında doğan ve gelişen tarihî bağlılıktı. Türkçenin, zannedildiği gibi Ka-
ramanoğlu Mehmed Bey ile devlet dili olmadığını, 6400 yıl önce de Türk-
çenin devlet dili olarak kullanıldığını belirtiyordu. Türklerin 1071 yılında 
Anadolu’ya geldiğini iddia edenlere, bildiklerinin doğru olmadığını, Türk-
lerin Anadolu’daki mâzilerinin en az 6000 yıllık olduğunu ispat ettiği gi-
bi… 

Türkiye Türkçesi yaz kursları, Kut Yay” aracılığıyla düzenlenen semi-
nerler, Türk Cumhuriyetlerinden gelen üniversite mezunlarına yüksek li-
sans ve doktora eğitimi için sağlanan imkânlar, Süleymaniye Kültür 
Merkezi’nde umuma açık olarak düzenlenen konferanslar ve açık otu-
rumlar, müzik çalışmaları ve diğer faaliyetler, Vakfın önemli hizmetleri 
arasında yer alır. 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, yayıncılık konusunda da üstün ba-
şarılara ulaşmıştır. Bu yazının başlangıç bölümünde adı geçen dergilerin 
dışında, bazıları 3-5 baskı yapan 300’den fazla kitap basıldı. 

Vakfın en renkli faaliyetleri, şüphesiz 2013 yılında 19’uncusu yapılan 
Türk Dünyası Çocuk Şöleni ile yine 2013 yılında 10’uncusu düzenlenen 
Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması’dır. Türk Dünyası Çocuk Şölenle-
rinde 300.000.000’luk Türklüğü temsil eden çocuklar; kendi bayrakları 
ve kendi millî kıyafetleriyle, Atatürk’ün; ‘Türk Birliğine İnanıyor ve Onu 
Görüyorum’ vecizesinin yazılı olduğu dev afişin altında ülkelerinin müzik 
ve folklor güzelliklerini sergiliyorlar. Bu şölenler, İstanbul’un en büyük 
stadyumlarında yapılıyor ve 40-50.000 kişi tarafından takip ediliyor. Şö-
lenler ve ses yarışmaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın, gençliğe 
yatırımıdır. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın geleceğini inşa etme hizme-
tidir. 

Günümüzün en önemli Türk milliyetçilerinden biri olan Prof. Dr. Tu-
ran Yazgan’ın ve O’nun çok sevdiği dördüncü evladı olan Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nın Türkiye’ye, Türklüğe ve Türk Dünyası’na hizmet-
leri sayfalara sığmaz. 

Temel hedef olarak belirlediği Türk Dünyası’nda Türkiye Türkçesini 
ortak dil yapmak, Türk birliğini gerçekleştirmek ülküsü üzerinde; mezu-
niyet, yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezleri hazırlanacak, ders ola-
rak okutulacak kadar önemli ve geniş kapsamlıdır. 

Prof. Dr. Turan Yazgan, hayatı dâhil maddî-manevî bütün varlığını, 
Türk Dünyası’na adamış bir idealist, bir alp-eren, bir Türk milliyetçisi 
idi. Bedeni Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda, kalbi Türk Dünya-
sı’nda, aklı Türk Birliği’ndeydi. 300.000.000 milyonluk nüfusu, 
22.000.000 kilometrekarelik alanı ile bütün bir Türk Dünyası, gönlünde 
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taht kurmuştu. Elinde demir asa, ayağında çelik çarık yoktu. Büyük 
kurtuluşun şifresini müjdelemek için bir büyük manevi yürüyüşe çık-
mış, diyar diyar dolaşmakta idi. Hizmetlerini dünyaya getirilişin sebebi 
gibi görüyor, yaptıklarıyla övünmüyor, kasılmıyor, tevazu abidesi bir 
halk adamı olarak yeni hizmetlerin planlarını yapıp uygulamaya koyu-
yordu. 

Türk Birliği için çalışırken Türkiye’nin bütünlüğünü asla ihmal etmi-
yor, Türkiye’de yeni azınlıklar oluşturulması çalışmalarına dikkat çeki-
yordu. Tarih bilgisi ve olayları tahlil kabiliyeti ile batılıların, 1830’lardan 
beri hep azınlıkları bahane ederek Türk Devleti’ni bölmek için çabaladık-
larını, Lozan’da kaybettikleri bu silahı günümüzde yeniden kullanmaya 
başladıklarını delilleriyle ortaya koyuyordu. 

‘Ben Türk’üm’ diyemeyenler de dâhil olmak üzere, Türklükle ilgisi olan 
herkes, Turan Yazgan’a; sevgi ve saygı, minnet ve şükran borçludur. 

Kaynak: Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi; Prof. Dr. Turan Yazgan, 
Dün, Bugün, Yarın, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 
2010. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

488



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 206                 Ekim 2013 

 
 
 
 
 
 
 

ONGUTLAR’IN (ÖNGÜTLER) KÖKENLERİ 
HAKKINDA KAYNAKLAR VE 

SHA-T’O-ONGUT AKRABALIĞI ÜZERİNE 
ARAŞTIRMALAR 

Cahit ALPTEKİN 

Öz 

2008 yılında basılan ve alanında neredeyse tek araştırma olan “Sha-t’o 

Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi” isimli eserimde şu sözleri kullanmıştım. 

Tarihçilerimizin ezici bir çoğunluğu kendisini Osmanlı Devleti’nin siyasi 

ve kültürel tarihini araştırmaya vakfetmişlerdir. Bazı kişiler bu durumun 

Türkiye Türkleri için doğal olduğunu söyleyebilir. Ancak Atatürk’ün de 

dediği gibi Türk Tarihi bir bütündür. Tarihçilerimiz maalesef Orta ve Doğu 

Asya’da araştırılmadan kalmış bakir alanları unutmaktadırlar. Bunlar in-

celendiğinde ortaya Türklüğün yüzünü ağartacak bir tarih serilecektir ki 

sadece biraz araştırmaya muhtaçtır. 

Batı Gök Türk sahasında ortaya çıkan bir Türk boyu iken olayların 

sürüklemesi sonucu Çin’de üç imparatorluk ve bir krallık kurmuş olan 

Sha-t’o Türklerinin verdiğimiz siyasi tarihlerinden ziyade dikkati çeken 

yönleri Türk Kültürünü koruma hususundaki yetenekleri olmuştur. Onlar 

Eski Türk Kültürü’nün önemli unsurları olan Evlatlık geleneği, Gök-Tanrı 

dini inanışlarını ve ordu teşkilatlanmalarını devam ettirmişlerdir. 

Çin’de İmparatorluk makamına geçmiş, ancak kendi öz kültürlerinden 

de vazgeçmemiş özel bir Türk topluluğu olan Sha-t’o Türklerinin ardılları-

nın araştırılması da Türk Dünyası için önem arz eden bir konudur ve biz 

onların ardılları olarak düşünülen Ongutlar/Öngütler hakkındaki bilgileri 

okuyucunun ilgisine sunarak bu konuda bir girişim yapmaya ve Türk ta-

rihinin sadece belli konulardan ibaret olmadığını göstermeye çalıştık. 

Böylece rahmetli Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan’ın aziz hatırasını yaşa-
                                                           
 Tarihçi-Yazar. 
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tacağımızı, Türk Dünyası’nda ortak bir tarih ve kültür şuurunun oluşumu-

na naçizane katkıda bulunacağımızı ummaktayız. 

Anahtar kelimeler: Ch’u-mi, Ch’u-yüeh, Çin, Sha-t’o, Moğol, Ongut, 

Öngüt, Tatar, Türk. 

Abstract 

Resources Regarding the Origins of Onguts and Research on 

the Kinship Between Sha-t’o Turks and Onguts 
“Political and Cultural History of Sha-t’o Turks”, which was published 

in 2008 and almost the only research in the field, I used to following 

words: An overwhelming majority of Turkish historians investigate politi-

cal and cultural history of the Ottoman Empire. Some says that this is a 

natural presumption for Turks in Turkey, but as Ataturk said the history 

of Turks is not divisible. Unfortunately, many historians neglect the 

unexplored areas of Central and East Asia. If these areas are researched, 

a vast and varied historical background of Turks will be manifested. It 

just needs a thorough and scholarly investigation. 

Sha-t’o Turks emerged from the tribe of western Gokturk. As a result 

of the events of that time, Sha-t’os founded 3 empires and 1 kingdom. It 

is interesting that their ability to protect their culture seems more signifi-

cant than their political history. They protected the fundamental traditi-

ons of Turks like the adoption of a child, religious belief of Gok-Tengri and 

military establishment. 

Sha-t’os were a special community of Turks because they were invol-

ved in various procedures of Chinese Empire yet they remained faithful to 

their own culture. So the investigation of their successors is essential for 

a better understanding of the history of Turks. Here we try to give infor-

mation about the Onguts who are considered to be the successors of  

Sha-t’o’s. Our purpose is to make an attempt to give the reader a wider 

view of Turkish history and to point out that it is not simply confined to 

particular areas we are familiar with. In this respect, we hope to continue 

and further Professor Dr Turan Yazgan’s valuable work and contribute to 

the progress of a common history and cultural consciousness of the Tur-

kic World. 

Key words: Ch’u-mi, Ch’u-yüeh, China, Sha-t’o, Mongols, Ongut, Ön-

güt, Tatars, Turks. 

Tarihte Ongut ya da Öngüt olarak anılan ve Cengiz Han Hanedanı ile 
akrabalık kuran kavimin Türk veya Moğol menşei üzerine tarihçiler ile 
sinologlar arasındaki tartışmalar uzun süre devam etmiştir. Biz bu kısa 
çalışmamızda Ongutların menşeini tespite çalıştık. Ongutların selefleri 
olduğu düşünülen Sha-t’o Türklerinden bahsettik ve tarihi bağlantıyı 
oluşturmaya çalıştık. Daha sonra Ongutların menşeleri konusunda çe-
şitli araştırmacıların düşüncelerini özetledik ve kendi fikirlerimizi de be-
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lirterek sonuca varmaya çalıştık. Öncelikle Ongutların Türk tarihi için 
neden önemli olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir. 

13. yüzyılda Ongut halkının çoğunluğu şimdiki Suei-yüan’da Tokto 
veya Kuei-hua-ç’eng vilayetinde oturuyordu. Bu vilayet, Moğol çağında 
Tang-şeng adıyla bilinmektedir. Burası, Nesturiliğe çok sıkı bağlı, aynı 
zamanda Cengizhanlı ailesi ile yakın akrabalık bağları bulunan Öngüt 
Hanedanı’nın esas toprakları idi. Bu Nesturi prenslere karşı, Cengiz 
Han’ın ailesinin unutmadığını gördüğümüz bir şükran borcu vardı. On-
gut Başkanı Alakuş Tegin, hayati bir anda Moğollara çok önemli bir yar-
dımda bulunmuşlardı. 

1204’te Naymanlar tarafından Cengiz Han’a karşı kurulan cepheye 
girmesi istendiğinde o, tam tersine Cengiz Han ile birleşmişti. Naiman el-
çisini yakalatmış ve elçinin beraberinde getirdiği 6 şişe şarapla beraber 
onların planlarını Cengiz Han’a haber vermişti.1 Alakuş Tegin, bu bağlılı-
ğını hayatıyla ödemişti. Naymanlara karşı savaşıp ülkesine döndüğünde, 
Naymanlarla ittifaka taraftar olan boyunun bazı mensupları onu ve bü-
yük oğlu Buyan Şiban’ı katletmişlerdi. Dul karısı, ikinci oğlu Po-yao-ho 
ile birlikte Yün-çong’ta hayatını kurtarabilmişti. Kin’leri yenen Cengiz 
Han, Yün-çong’a girdiğinde sadık müttefikinin ailesini Öngüt ülkesinin 
başına geçirmeyi bütün kalbiyle arzuluyordu. Gene Po-yao-ho, onunla 
birlikte Harzem seferine katılmıştı. Dönüşte, Cengiz Han, kendisine eş 
olarak öz kızı Alağay-beki’yi vermişti. Po-yao-ho’nun ölümü üzerine, 
Cengiz Han’ın doğrudan kızı olarak, Alağay-beki, gayretli bir tarzda Ön-
güt ülkesini yönetmeye başlamış, kocasının bir cariyeden olan üç oğlu 
Kün-buka, Ay-buka ve Çolığ-buka’yı kendi öz oğulları gibi (çocuğu olma-
mıştı) benimsemişti. Bu prenslerin ilk ikisi de Cengizhanlı Prensesleri ile 
evlenmişlerdi. Kün-buka, Güyük Han’ın kızı Prenses Yelmiş ile ve Ay-bu-
ka’da Kubilay Han’ın kızı Prenses Yurek ile evlenmişti. Ay Buka’nın oğlu 
Körgüz veya Görgüz (Georges) ise arka arkaya Kubilay’ın oğlu Çen-kin’in 
kızı Prenses Kutadmış ve Temür Kağan’ın kızı Prenses Ayamış ile evlen-
miştir.2 

Görüldüğü gibi Ongutlar ile Cengiz Hanedanı arasında akrabalık bağ-
ları kurulmuş ve taraflar birbirlerinden kız alıp vermişlerdi. İşte bu ak-
rabalık bağları Ongutları araştırmacılar için önemli bir konu kılmakta-
dır. 

Peki, Ongutlar hangi soydan geliyorlardı. Türk müydüler, yoksa Mo-
ğol mu? Çin kaynakları ve Ongutlar kendileri soylarını Sha-t’o Türkleri-
ne bağlarlar. Öyleyse Sha-t’o’lar hakkındaki bilgilere bakalım. 
                                                           
1 Bahaeddin Ögel, Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 306, İstan-
bul 2002. 
2 Réné Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, s. 338-339, İstanbul 2006. 
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I. Sha-t’o Türkleri’nin Menşeleri ve Tarihleri Hakkında Bilgiler 

A. Sha-t’o’ların Menşeleri 

Tarihte büyük işler yapmış ve isimlerini unutturmamış Sha-t’o’ların 
gerek ismi ve gerekse topluğu oluşturan boylar hakkında Türkologlar ile 
Sinologlar çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. 

İlk olarak Joseph Deguignes’e göre “Sha-t’o” adı, Lop Gölü’nün doğu-
sunda bulunan “Sha-t’o” adlı bir çölden gelmekteydi ve Sha-t’o’lar Hun-
lardan türemişlerdi.3 Yine Deguignes’e göre, Araplar, Sha-t’o Türklerine 
“Bagargar” derlerdi.4 

Rus bilim adamı Barthold’un, “Cha-t’o” kelimesinin Çince “kum çölü 
insanları” manasına geldiğini, bu kelimenin Çince transkripsiyonunun 
“Tch’ou-yue” olduğunu ve bunun Türkçe karşılığının da “Tchöl” yani 
“Çöl” olacağını ileri sürdüğünü görüyoruz.5 Yine Barthold’a göre Sha-t’o’-
lar, adlarını Turfan ve Guçen çevresindeki bir yerin “Sha-t’o” (step) ola-
rak bilinmesinden alıyorlardı.6 Son olarak, Barthold’un fikrince Sha-t’o’-
lar, “Asıl Türklerden” yani Oğuzlardan çıkmışlardı ve IX. asrın başında 
Çin’e doğru uzaklaşan bu Türklere, Araplar, “Tuguzguz” yani Tokuz 
Oğuz adını vermişlerdi.7 

Chavannes’a göre ise Sha-t’o’lar Batı Türklerinden ayrılan bir boydur. 
Ch’u-yüeh’lerle aynı köktendirler. Başlangıçta Türklerin Batı ve Doğu 
olarak bölünüşlerinde, Batı boyları Wu-sun’ların eski topraklarını işgal 
ettiler ve Ch’u-yüeh ve Ch’u-mi’lerle karışık olarak yerleştiler. Ch’u-yü-
eh’lerin yerleştikleri Barkul’un (Bar Göl) doğusunda, Sha-t’o isimli bü-
yük bir taşlık çöl vardı, bu sebepten onlara Sha-t’o ismi verildi.8 

Eberhard’a göre de Sha-t’o’lar Batı Türklerindendir. Doğu ve Batı 
Türklerinin ayrılışlarında Sha-t’o’lar, Ch’u-yüeh’ler ve Ch’u-mi’lerle bir-
likte eskiden Wu-sun’ların oturduğu sahaya yerleştiler. O zaman nispe-
ten küçük bir topluluk olan Ch’u-yüeh kabile birliğinin hâkimiyeti altın-
da yaşıyorlardı.9 

Cevdet Gökalp’e göre, “Sha-t’o” Çincedir. Anlamı “taşlı, kumlu çöl” de-
mektir. Bu yer, Barkul’un doğusuna düşmektedir. Burada oturan kabi-
leye Çinliler “Sha-t’o” adını vermişlerdir. 
                                                           
3 Joseph Deguignes, Büyük Türk Tarihi 3, Türk Kültür Yayını, s. 693-694, 789, İstanbul 
1976. 
4 Joseph Deguignes, a.g.e., 792. 
5 Réné Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, s. 155, İstanbul 2006. 
6 Wılhelm Barthold, Türk-Moğol Ulusları Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 10-11, An-
kara 2006. 
7 Wılhelm Barthold, a.g.e., 11. 
8 Edouard Chavannes, Batı Türkleri Tarihi, Töre Yayın Grubu, s. 96, İstanbul 2006. 
9 Wolfram Eberhard, “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar”, Belleten, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Cilt: XI, Sayı: 41, s. 16, Ankara 1947. 
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T’ang Shu’ya göre, Sha-t’o’lar, Batı Gök-Türklerinin ayrı bir kabilesi-
dirler ve Ch’u-yüeh’ler ile aynı soydandırlar. Gök-Türkler, doğu ve batı 
olarak birbirlerinden ayrıldıkları zaman Batı kabileleri, yani Batı Türkleri 
Wu-sun’ların eski ülkesi olan Isık Göl ve İli havzasına yerleşmişler ve 
Ch’u-yüeh-Ch’u-mi karışık olarak oturmuşlardır. Sha-t’o’lar ve Ch’u-yü-
ehler Batı Gök-Türklerinin egemenliğinde, fakat onlardan ayrı bir Türk 
zümresini teşkil etmişlerdir. Ch’u-yüeh’ler Chin-shan dağında oturuyor-
lardı. Bu dağ, Barkul’un kuzeyine ve batısına düşer. Şu halde Barkul’un 
batısında ve doğusunda Sha-t’o’lar oturuyorlardı.10 

Wu Hsing-tung’a göre de Sha-t’o’lar Türk’tür. Daha doğrusu Batı 
Türklerindendir. Türkçede, Çincedeki “Kum Yığınları” kelimesi “Çöl” ma-
nasına gelir. Bunun Çince karşılığı “Sha-t’o”dur. “Ch’u-yüeh” kelimesi 
eski Türkçedeki “Çöl” kelimesinden tercüme edilmiş olmalıdır. M.S. 582 
senesinde Doğu ve Batı Türkleri ayrılınca Sha-t’o’lar Ch’u-yüeh ve Ch’u-
mi’lerle beraber eski zamanlarda Wu-sun’ların oturdukları sahaya yer-
leştiler. Görünüşe göre o zamanlarda Sha-t’o’lar nispeten küçük bir grup 
olarak Ch’u-yüeh kabile birliğinin hâkimiyeti altında yaşıyorlardı. Ch’u-
yüeh’ler aslında Chin-shan Dağı’nın güneyinde ve P’u-lei Denizi’nin do-
ğusundaki yerlerde yaşıyorlarmış. Buralarda çölün bulunması sebebiyle 
kendilerinden “Sha-t’o Türkleri” olarak bahsedilmiştir.11 

Ahmet Taşağıl da Gök-Türkler ikiye ayrıldığında Sha-t’o’ların Tanrı 
Dağları havalisinde Wu-sun’ların eski topraklarında oturduklarını belir-
terek, Ch’u-yüeh’leri onların ataları olarak gösterir. Yani Ch’u-yüeh’ler, 
Sha-t’o gruplarının ilk ataları idi. Ch’u-yüeh’ler, Ch’u-mi’ler ve Sir Tar-
duşlarla beraber karışık vaziyette yaşıyorlardı.12 

Sencer Divitçioğlu ise, “Oğuz’dan Selçuklu’ya” adlı eserinde Sha-t’o’-
ları köken olarak “Çiğil Türkleri”ne bağlamaktadır.13 Bilindiği gibi 10. ve 
11. yüzyıllardaki en tanınmış Türk topluluklarından biri de Çiğiller’dir. 
Çiğiller, milattan önceki yüzyıllara uzanan İskitlerin öncüleri sayılan ve 
daha sonraları Gök Türkler ve Karahanlılarda, devlet idaresinde önemli 
yeri olan, en eski ve en kalabalık Türk kavminin adıdır. Bunların aslında 
Karluklar’ın bir boyunu teşkil ettikleri, Mervezi’ye dayanılarak kaydedil-
mişti. Çiğiller, o kadar büyük bir topluluk idiler ki daha 10. yüzyılda 
müstakil bir Türk kavmi sayılmışlardır. Hududu’l-âlem’de Çiğiller’e dair 
şu bilgiler veriliyor: “Bu Çiğiller aslında Karluklardandır. Bunların nüfus-
ları çoktur. Çiğil ülkesinin doğu ve güneyini Karluk ülkesi, batısını Topsı-
                                                           
10 Cevdet Gökalp, Göktürk Devletinin Kuruluşundan Çingiz’in Zuhuruna Kadar Altaylarda ve 
İç Moğolistan’da Kabileler, Sevinç Matbaası, s. 19-20, Ankara 1973. 
11 Wu Hsing-tung, Beş Sülale Çağında Sha-T’o’ların Çin Toplumuna Etkileri, Doktora Tezi, s. 
2, Taipei 1970. 
12 Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 
99, Ankara 2004. 
13 Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya, İmge Kitabevi Yayınları, s. 33, İstanbul 2004. 
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lar’ın yurdu teşkil eder; kuzeyi de Kırgızların yurdudur.” Ancak şunu da 
belirtmek gerekir ki incelediğimiz kaynaklarda Sencer Divitçioğlu’nun 
görüşüne kaynaklık eden bir bilgiye rastlamadık. Bizce Sha-t’o’lar, Çiğil-
lerle sadece Türk olmaları ve On-ok olarak tabir edilen boylardan sayıl-
maları hasebiyle akrabadır. Sha-t’o’ların Çiğillerden çıktıklarına dair 
herhangi bir bilgi bulmadığımız gibi Gök-Türkler çağında aynı çatıda yer 
almalarına rağmen yakın ilişki içinde bulunduklarına dair bir kaynak da 
bulunmamaktadır. Sha-t’o’ları oluşturacak Ch’u-yüeh’ler On-okların Tu-
lu, Çiğiller ise Nu-şi-pi kolundandır.14 Aslında yetersiz kaynaklarla kesin 
yargıda bulunmak bizi hatalara da sevk edebilir. İbrahim Kafesoğlu gibi 
bir uzman bile Sha-t’o’ların kesin olarak Çiğiller ile yakın akraba olup ol-
madıkları konusunda karar verememektedir. Kafesoğlu, Ch’u-yüeh (Çi-
ğil?) ve Ch’u-mi’lerin (Çumul?) 630’u takip eden yıllarda Gök-Türk Ha-
kanlığının fetret devresinde Beşbalık civarındaki kurak bozkırlara çekil-
diklerini ve Sha-t’o’ların böylece ortaya çıktığını belirtir.15 

Peter B. Golden da eserinde16 Sha-t’o/Çiğil akrabalığını, kesin kanıtı 
olmasa da, savunmuştur. Ancak Sha-t’o’ların atalarıyla Çiğillerin, incele-
diğimiz dönemde birbirlerine uzak bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirt-
mek isteriz. 

Yine Turgun Almas da eserinde17 Sha-t’o’ların Çumul ve Çiğil boyla-
rından oluştuklarını, bunların Tanrı Dağları’nın doğu eteklerinde Çu-
mullar Urumçi ile Kumul arasındaki doğu bölgesinde, Çiğiller ise Urum-
çi’nin doğusunda olmak üzere yaşadıklarını belirtmektedir. Yazar, Çiğil-
lerin daha sonra çeşitli sebeplerle batıya yönelerek Yedisu’ya Talas vadi-
sine yerleştiklerini belirtmektedir. Ancak Sha-t’o’ların atalarıyla Çiğille-
rin, incelediğimiz dönemde birbirlerine uzak bölgelerde faaliyet gösterdi-
ğini belirtmek isteriz. 

Gülçin Çandarlıoğlu’na göre de Dokuz Tatarlarla beraber bulunan 
Sha-t’o’lar, Batı Gök-Türkler’in hem “Ch’u-yeh” (Çiğil) hem de “Ch’u-mi” 
(Çumul) uruğları ile karışmış seçkin bir kolu idi. Bunlar, Batı Gök-Türk-
lerden ayrılıp doğuya gelince, T’ien Shan’a göç eden Wus-sun’ların vata-
nında, Balhaş kıyıları ve Pei-shan dağlarında yerleşmişlerdi. Sha-t’o’ların 
neşet ettiği “Ch’u-yeh” ailesi Ch’u-yüeh boyunun şef ailesi idi ve dolayı-
sıyla Sha-t’o’lar Ch’u-yüeh’lerden çıkmışlardı.18 Zeki Velidi Togan, Cha-
vannes’a atfen ve Rus Sinologlarınca desteklendiğini belirterek Sha-t’o’-
ların Çumuk’lardan geldiğini söylemektedir.19 Ch’u-yüeh şubesi Çinlilere 
                                                           
14 Ekber N. Necef, Karahanlılar, Selenge Yayınları, s. 92-93, İstanbul 2005. 
15 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, s. 96, İstanbul 2005. 
16 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Karam Yayınları, s. 194, 234, Çorum 2007. 
17 Turgun Almas, Uygurlar, Selenge Yayınları, s. 161, İstanbul 2010. 
18 Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabe-
lerine Göre), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 24, İstanbul 2004. 
19 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, s. 434-435, İstanbul 1981. 
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Sha-t’o ismi ile maruf idi. Ch’u-yüeh yine birçok şubeden müteşekkil ka-
bileler yığınından ibaret idi. Bunların başında da Gök-Türk sülalesine 
mensup hanedanın bir kısmı bulunuyordu (Ch’u-ye Ailesi). Bunlar Uy-
guristan’ın Barköl (Bars-Köl) civarında yaşıyorlardı.20 “Çumuk” isminin 
“Tch’ou-yue” (Fransız transkripsiyonu) veya “Ch’u-yüeh” karşılığı olması 
gerekmektedir. 

Gumilëv ise, Ch’u-yüeh’leri Orta Asya Hunlarının torunları olarak 
vermektedir.21 Bu fikre göre “Altı Çub” olarak ifade ettiği Ch’u-yüeh, 
Ch’u-mi, Çu-mu-kun ve Çuban VII. yüzyılın ortalarında iki kola ayrılmış 
ve Ch’u-yüeh’lerden Sha-t’o’lar çıkmışlardır. Ch’u-yüeh’lerin Çin kitabe-
lerinde doğrudan “Batı Türk komşular” olarak zikredilmesi bu tahmini 
yoruma esas teşkil etmektedir.22 Gumilëv, “Hunlar” adlı eserinde de 
Hunların Ch’u-yüeh, Ch’u-mi, Çumukun ve Çuban adında dört kabile 
teşkil ederek Ch’u-yüeh’lerden Sha-t’o’ların türediğini tekrar etmekte-
dir.23 Rus tarihçi, Oğuzları da Hunlardan saymakta ve onların Ch’u-yü-
eh’ler ile akraba olduklarını ifade etmektedir. Genel olarak Rus araştır-
macılarda hâkim olan görüş Sha-t’o ve Oğuzların Asya Hunlarının toru-
nu oldukları ve bunların ikisi arasında bir fark olmadığı görüşüdür.24 Bu 
görüşü son olarak Lazlo Rasonyı’de tasvip etmiştir.25 Yine benzeri bir şe-
kilde, Rus Kumekov ve Ekber Necef, VI-VIII. yüzyıllarda Kazakistan’ın 
kuzeydoğusunda oturan Çu/Çü boylarının, II. yüzyılda buraya yerleşmiş 
olan Hunların torunları olduklarını, bunun yanında, Çu’ların Ch’u-yüeh, 
Ch’u-mi, Kimek gibi boylardan oluştuklarını belirtirler. Necef’e göre Sha-
t’o’ların doğrudan Hunlardan gelen Ch’u-yüeh’lerin içinden çıktıkları ke-
sindir.26 

Sıraladığımız bu görüşler doğrultusunda Sha-t’o’ların, isimlerini 
Ch’u-yüeh’lerden aldıklarını ve bu ismin kabilenin Barkul’un doğusunda 
bulundukları kumluk ve taşlık alandan neşet ettiğini söyleyebiliriz. Za-
                                                           
20 Zeki Velidi Togan, a.g.e., s. 57. 
21 Lev Nikolayevic Gumilëv, Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, Selenge Yayınları, s. 73, 76, 
120, 335, İstanbul 2002. 
22 Lev Nikolayevic Gumilëv, Eski Türkler, Selenge Yayınları, s. 331, 417, İstanbul 2004. 
23 Lev Nikolayevic Gumilëv, Hunlar, Selenge Yayınları, s. 505, 506, İstanbul 2005. 
24 Lev Nikolayevic Gumilëv, “Hazar Çevresinde Bin Yıl” ve “Avrasya’dan Makaleler 1” adlı 
eserlerinde bu yorumunu daha da ayrıntılandırmaktadır. Ona göre, Hunlar, Siyenpi mağlu-
biyeti sonucu dört kola ayrılmışlar, bir kolu tabiliği kabul ederken, ikincisi Çin hâkimiyetine 
girmiş, üçüncü grup savaşa savaşa Yayık ve Volga sahillerine çekilmiş; dördüncü ve zayıf 
grup ise Tarbagatay ve Saur Dağları’na sığınmış, bilahare Yedisu ve Çungarya’yı ele geçir-
miştir. Bunların bir kısmı Altaylarda Kıpçaklarla kaynaşarak Kuman (Poloves)’ları meydana 
getirmişler, bir kısmı ise Çin’e yönelerek orada X. yüzyıla kadar berhayat olan Sha-t’o Türk-
lerini oluşturmuşlardır. (Lev Nikolayevic Gumilëv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, Selenge Yayın-
ları, s. 104, 258, İstanbul 2003. Lev Nikolayevic Gumilëv, Avrasya’dan Makaleler 1, Selenge 
Yayınları, s. 29-30, 57, 186, İstanbul 2006). 
25 Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 104, 
Ankara 1971. 
26 Ekber N. Necef, a.g.e., s. 363-364. 
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ten “Ch’u-yüeh” kelimesi Türkçe “Çöl” kelimesinin Çince telaffuzundan 
ibarettir. “Sha-t’o” kelimesi ise bizzat “Çöl” kelimesinin Çince karşılığı-
dır.27 

Ch’u-yüeh’ler, Sha-t’o’ların atalarıdırlar ve bunların yönetici boyunun 
unvanı ise “Ch’u-ye”dir. Araştırmacılar hangi Türk boyuyla akraba ol-
dukları konusunda farklı görüşler belirtseler de Sha-t’o’ların Batı Gök-
Türk sahasındaki Türk boylarından biri olduğu konusu şüpheye yer ve-
rilmeyen ortak görüş oluşmuştur. Sha-t’o’lar Türk’türler ve Batı Gök-
Türklerinin hâkimiyetindeki Türklere mensupturlar. Bu fikir kaynakla-
rın ve bizim ortak görüşümüzdür. 

B. Tarihleri 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Sha-t’o’lar, Batı Gök-Türk ülkesinde 
doğan boylardan biridir. Batı Gök-Türk Devleti 630 yılında Tung Yabgu’-
nun ölümü üzerine iç karışıklığa sürüklenmiştir. İşte bu esnada Sha-
t’o’lar Tanrı Dağları havalisinde Wu-sun’ların eski topraklarına hüküm 
sürüyorlardı. Bu sırada Ch’u-yüe boyu onların ataları olarak gösteril-
mektedir. Yani, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ch’u-yüe’ler, Sha-t’o grup-
larının ilk adı idi. Ch’u-yüe’ler, Ch’u-mi’lerle Sir Tarduşlar gibi karışık 
bir vaziyette yaşıyorlardı. 630’lardan sonra bir kısım Ch’u-yüeh boyları 
Batı Gök-Türk Kağanlarından Aşina Mi-che’nin peşinde Çin’e gelirler. Bir 
kısmı ise Batı Türkleri içinde az çok güçlenen İ-pi Tulu Kağan ve Aşına 
Ho-lu yönetiminde kalırlar. Bu bir kısım Sha-t’o, T’ang hanedanına isyan 
ederek Ho-lu’ya destek verirler, ancak yenilerek T’ang hizmetine girerler 
ve 659’dan sonra Sha-t’o’lar, T’ang hanedanının diğer Türk boylarına 
karşı savaşkan öncü birliği olurlar. 

712 senesinden sonra bağımsızlaşan Sha-t’o’lar, T’ang etkisinden çı-
karak Tibet hizmetine girerler. Sha-t’o’lar 808 senesinde Tibetlilerle ara-
ları bozulduğundan, Ötüken bölgesine kaçmışlar, ancak orada da fazla 
kalamayarak Çin’e sığınmışlardır. Çinli kumandanlar bunları kuzey hu-
dutlarını korumakla görevlendirerek, Ordos’un kuzeyinde Ling-Chou ci-
varına Yen-Chou’ya yerleştirmişlerdir. Zamanla bir kısmı Alaşan Dağları-
nın batısına giden Sha-t’o’ların asıl büyük kısmı ise Ordos’un kuzey do-
ğusuna doğru kaymışlardır. 

874’ten itibaren ardı ardına gelen sarsıcı isyan dalgalarında, Sha-t’o’-
lar, T’ang Hanedanına hizmet etmişler ve yaptıkları hizmetlerle onun 907 
senesine kadar yaşamasını sağlamışlardır. Ancak 907 senesinde eski is-
yancılardan Chu-wen, T’ang Hanedanını yıkıp Sonraki Liang Hanedanını 
kurunca Sha-t’o’lar mücadeleye girişmişler ve başarılı olarak 923’ten 
951 arasında Çin’de Sonraki T’ang (923-936), Sonraki Ch’in (936-946), 
Sonraki Han (947-950) Sülaleleri ile 951-979 arasında hüküm süren Ku-
                                                           
27 Istvan Vasary, Eski İç Asya’nın Tarihi, Ötüken Neşriyat, s. 140-141, İstanbul 2007. 
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zey Han (Pei-Han) Krallığını kurmuşlardır. 923-979 arası devrede özellik-
le Sha-t’o-Kitan mücadelesi dikkat çeker.28 

II. Son Sha-t’o Krallığı Kuzey (Pei) Han (953-979) ve Ongutlar 

950 senesinde Sha-t’o İmparatoru Liu Ch’eng-yu’yu katleden ve böy-
lece Sha-t’o’ların Sonraki Han Sülalesini yıkan Çinli General Kuo-wei, 
kendisini “İmparator” ilan edip kurduğu sülaleye de “Sonraki Chou Süla-
lesi” adını verdiğini ilan ettiği zaman, yıkılmış bulunan “Sonraki Han Sü-
lalesi”nin ilk imparatoru olan Liu Chih-yüan’ın küçük kardeşi Liu 
Ch’ung da Kuzey Çin’de yine “Han” isminde bir sülale kurup kendisini 
“İmparator” ilan etti.29 Bu devlet merkezi Shan-hsi’de yerleşmiş ve baş-
kent olarak T’ai-yüan’ı seçmişti.30 Böylece bir yanda K’ai-feng’de hüküm 
süren Sonraki Chou (951-960) ve Song Sülalesi gibi İmparatorluk Hane-
danları ile T’ai-yüan’da31 hüküm süren, yani merkezi Shan-hsi’deki “Pei-
Han” (Kuzey Han) Kralları arasında sürekli bir savaş seyri gelişti.32 

Tarihçiler Kuzey Çin’de Sha-t’o’lar tarafından meydana getirilen bu 
krallığı güneyde bulunan adaşı ile karıştırmamak için Sha-t’o Devletine 
“Pei-Han” yani “Kuzey Han”, güneyde Çinliler tarafından meydana geti-
rilmiş Han Sülalesine ise “Nan-Han” yani “Güney Han” ismini vermişler-
dir.33 Sha-t’o’lar tarafından kurulan Han Sülalesi yalnız 12 Bölge’den 
oluşan bir araziyi kaplaması sebebiyle esasında pek küçük bir krallıktı.34 

Kendilerini İmparatorluk tahtından edenlere karşı duyulan öç alma 
hissi ile Shan-hsi’deki küçük krallıklarını da kaybetmemek isteği Sha-
t’o’ları Kitanlara (Liao) yaklaştırmış, onların himayesine sokmuştu. Ki-
tanlar mücadelenin içine girmekte tereddüt etmemişler ve ne zaman 
Sonraki Chou veya Song kuvvetleri T’ai-yüan’ı alıp Pei-Han’a son verme-
ye niyetlenseler Sha-t’o’ların yardımına koşmuşlardı.35 

954 senesinde Liu Ch’ung, Sonraki Chou’ların kurucusu Kuo-wei’nin 
ölümünden faydalanarak Liao (Kitan) kuvvetleriyle birlikte Sonraki 
Chou’lara karşı taarruza geçmiş, ancak Kuo-wei’nin oğlu ve halefi yani 
“Sonraki Chou’nun yeni İmparatoru” Kuo-jung tarafından mağlup edil-
mişti. Kuo-jung birçok kenti teslim aldı. Kuzey Han ahalisinin bir kısmı 
dağlara kaçtı. Bu yenilgi Liu Ch’ung’u adeta üzüntüsünden kahretmiş ve 
955 senesinde ölümüne neden olmuştu.36 Bunun üzerine yerine oğlu 
                                                           
28 Sha-t’o’ların tarihleri için bkz. Cahit Alptekin, Sha-t’o Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi, IQ 
Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008. 
29 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 25. 
30 Réné Grousset, a.g.e., s. 160. 
31 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi II, Tekin Yayınevi, s. 733, İstanbul 1999. 
32 Réné Grousset, a.g.e., s. 160.  
33 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26. 
34 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26. 
35 Réné Grousset, a.g.e., s. 160. 
36 Joseph Deguignes, a.g.e., s. 881-882. 
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(daha doğrusu evlatlığı) Liu-ch’eng-chün’ün geçtiğini görüyoruz.37 Kitan-
lar Liu-ch’eng-chün’ü İmparator olarak tanıdılar ve bunu onaylayan bir 
ferman da yolladılar. Kitan desteğiyle Sonraki Chou’lara saldıran Liu-
ch’eng-chün başarısız oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı.38 

Sonraki Chou İmparatoru Kou-jung, önce güneye yönelerek, 955 se-
nesinde Hou-Shu’ya (Sonraki Shu), 956 senesinde Nan-T’ang’a (Güney 
T’ang) ve 959 senesinde Liao’ya (Kitan, Ch’i-tan, Hitay) seferler yaparak 
büyük zaferler kazanmış; Liao zaferinden sonra güneye dönüşünde öldü-
ğünden yerine yedi yaşındaki oğlu Kuo-tsung-hsün geçmişti.39 Fakat çok 
geçmeden bir Çinli general olan Chao K’uang-yin tarafından bertaraf 
edilmiş ve kurulan Sung Sülalesi ile Beş Sülale Çağı sona ermişti (960).40 

Sung Sülalesi T’ai-yüan’da bulunan Pei-Han dışında bütün Çin’in bir-
liğini sağlamıştı. Chao K’uang-yin ise “T’ai-tsu” unvanını alarak İmpara-
tor olmuştu.41 İşte bu sırada Pei-Han (Kuzey Han) İmparatoru bulunan 
Sha-t’o Türkü Liu Ch’eng-chün, Sung ordularıyla yaptığı birkaç mücade-
lede başarı sağlayamayınca, Chao K’uang-yin’e elçi göndererek kendisi-
nin de memleketi idare etmek mecburiyetinde olduğunu ve dolayısıyla 
İmparator olmak zorunda kaldığını anlatmıştı.42 Bu durumu şimdilik an-
layışla karşılayan Chao K’uang-yin ise ona karşı sefer yapmamıştı. 

Liu Ch’eng-chün, tahtı oğlu Liu Hsu-en’e vasiyet edip ölünce Chao 
K’uang-yin 968’de T’ai-yüan’ı almayı denemiş, ancak her zaman Sha-t’o 
Krallığı’nın yardımına koşan Kitanlar tarafından engellenmişti.43 Bu ara-
da Liu Hsu-en de bir saray darbesi sonucu öldürülmüş ve yerine Liu 
Hsü-yüan geçmişti.44 

İkinci Sung İmparatoru T’ai-tsong ise Kuzey Han Krallığı’nın yok edil-
mesi işini ciddiyetle takip etmiş ve 979 senesinde Kitanların müdahalesi-
ne rağmen T’ai-yüan’ı kuşatıp almayı başararak Shan-hsi’deki Pei-Han 
(Kuzey Han) Krallığı’nı ilhak etmeyi başarmıştı.45 Liu Hsü-yüan ise, Sung 
İmparatoru T’ai-tsong’a teslim olmuştu.46 Böylece Sha-t’o’ların Çin’deki 
rolünün 979 senesinde sona erdiğini görüyoruz. 

Artık Sha-t’o’lar, askeri ve siyasi olarak çok yıpranmış, devamlı mey-
dana gelen askeri mücadeleler onların nüfusunu iyice azaltmıştı. Sha-
t’o’ların, çevre krallıklara ve özellikle Kitanlara karşı yaptıkları savaşlar 
                                                           
37 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26. 
38 Joseph Deguignes, a.g.e., s. 882. 
39 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26. 
40 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26. 
41 Réné Grousset, a.g.e., s. 160. 
42 Wu Hsing-tung, a.g.e., s. 26-27. 
43 Réné Grousset, a.g.e., s. 160. 
44 Joseph Deguignes, a.g.e., s. 885. 
45 Réné Grousset, a.g.e., s.160. 
46 Joseph Deguignes, a.g.e., s. 888. 
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zaten T’ang Devri’nin sonunda isyan ve savaşlarla berbat bir duruma 
düşmüş olan Kuzey Çin’i bir harabe haline getirmişti. Güney Çin ise bu 
mücadelelerden daha az zarar görerek çıktı. Bu durum Çin’in kuvvet 
merkezinin Güney’e nakledilmesine yol açtı. Artık kuzeybatı ve kuzeydoğu 
başkentleri Ch’ang-an ve Lo-yang eski önemlerini tamamen kaybettiler.47 

Yıkımdan kurtulabilen Sha-t’o’lar ise oraya buraya dağılıp hayatlarını 
sürdürmeye çalıştılar. Genel fikre göre, onların torunları kaynaklarda 
“Ak Tatarlar” (Beyaz Tatarlar) olarak da bilinen Ongut / Öngüt Türkleri 
olacaklar ve Cengiz Han Hanedanı’na kız alıp veren bir prenslik kura-
caklardı. 

III. Ongutlar Kimlerdir ve Ortaya Çıktıkları Yer Neresidir? 

Önemli tarihçi ve Sinologlar Ongutların menşei ve de ortaya çıktıkları 
yer hakkında çeşitli fikirler ileri sürmektedirler. 

İlk olarak L. Ligeti’ye göre Huan-ho’nun kuzey dirseğinde Kuku Khoto 
(Mavi Şehir) şehrinde oturan Ongutlar, Batı Gök-Türk İmparatorlu-
ğu’ndan ayrılmış Sha-t’o Türkleri kabilelerindendi. Bu Sha-t’o Türkleri, 
Çin İmparatorlarının hizmetinde olarak, Mançurya’dan Kansu’ya kadar 
yayılmakta idiler ve Moğollar onlara “Ak Tatarlar” demekte idiler. Çinlile-
re göre Ongutların Moğollar zamanındaki başkenti Marco Polo’nun “Ten-
duc” olarak bahsettiği Tien-dö idi. Dilleri Türkçe olan Ongutlardan Çin 
tarihçileri bahsederler.48 

B. Ögel’e göre ise, Ongutlara, Ak Tatarlar da denir. Ongutlar, uzun 
zaman Gök-Türk hâkimiyetinde yaşadıktan sonra, Çin’in kuzeyine göç 
eden Sha-t’o Türklerinin Cengiz Han çağındaki nesilleridir. Sha-t’o’ların 
Türk aslından geldiği herkesçe kabul edilmiştir ve Ongutların Cengiz ça-
ğındaki reislerinin isminin Alakuş Tegin olması onların Türklüklerini he-
nüz kaybetmediklerini göstermektedir. Bu çağdaki Ongutların yaşam sa-
haları Sarı Nehrin kuzey mendireğinin yukarı sahillerinden itibaren yayı-
lıp Yin-Shan Dağları’na kadar uzanıyorlardı. Güneyde Tung-sheng muh-
temel olarak kışlakları idi. Batıda da Feng-chou’ya kadar uzanıyorlardı. 
Ongutlar, din olarak Hıristiyanlığı benimsemişlerdir. Ongutlar, tahsil, 
terbiye ve nezaket bakımından bu dönemde ün salmışlardı. Ögel’in verdi-
ği bilgilere göre Güney Çinliler, Ongutların tahsil ve terbiyeye verdikleri 
önemi belirtirken, yalnız kendilerini değil, esir aldıkları Çinli çocukları bile 
okutarak yetiştirdiklerini belirtiyorlar. Çin’de meşhur simalar çıkarmış 
olan Yün-ku ailesinin menşei Ongut idi. Ongutlara ait en eski kayıt Chien-
yen-Ch’ao-yeh-tsa-chi, İ-chi, 19,10b’deki 1190 senesine ait haberdir.49 
                                                           
47 Wolfram Eberhard, “a.g.m.”, s. 232. 
48 Layoş Ligeti, Bilinmeyen İç Asya II, Milli Eğitim Basımevi, s. 156, 157, 163, 164, 168, An-
kara 1970. 
49 Bahaeddin Ögel, Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 305-306, 
İstanbul 2002. 
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Zeki Velidi Togan ise, Ongutların menşei hakkında, Tatar isminin Or-
hun Kitabelerince de bilinmesine rağmen bu ismin Gök-Türk ve Uygur 
devrinden sonra Moğolistan’da yaşayan Türk ve Moğol kavimlerinin ge-
nel ismi olarak anıldığını belirtir. Devamında ise Yenisey’deki Tatarların 
Moğolca konuştuklarını, ancak Çin Seddi yakınlarında yaşayan Çağan 
Tatarların (Ak Tatar-Ongutlar) ise Türkçe konuştuklarını belirtmekte-
dir.50 

Peter B. Golden, İç Moğolistan’da Sarı Nehir kıvrımının kuzeyinde bu-
lunan Ongutların, genelde Türk aslından olduklarını belirtmiş, Büyir ve 
Külün gölleri çevresinde yaşadıklarını, bölgenin en zengin göçebeleri ola-
rak Chin Devleti ile yakın bağları olduğu bilgisini vermiştir. Golden, On-
gutların, Moğol hizmetindeki yabancı toplulukların en kalabalık ve etkili-
si olduklarını iddia eder ve Yüan Devleti’nin temel bir güç kaynağı olan 
imparatorluk muhafızlarına Ongutlarla birlikte Kıpçak, Kanglı ve Kar-
lukların hizmet verdiğini yazar.51 

J. Paul Roux, Türklerin Tarihi isimli kitabında, Ongutların Çin Seddi 
boyunca Ordos’un kuzeyi ile Leao-ho’ya kadar Çin Seddi boyunca yerleş-
miş olduklarını, bunların Çin’e son Türk harekâtını yapmış çöl insanları 
olan Sha-t’o’ların çocukları olduklarının öne sürüldüğünü belirtir.52 

Yine J.P. Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık isimli kitabında, Öngütle-
rin T’ang döneminde (618-907) Ordos ülkesinde Sarı Irmak’ın kıvrımının 
kuzeydoğusunda yaşadıklarını belirtir. Yazara göre, ya sürgün ya da göç 
nedeniyle Kin hükümdarlığı altında ilk yurtlarından Kuzey Mançurya’ya 
uzanan geniş topraklara yayılmışlar ve Kerülen Vadisi’nde yaşayan Vah-
şi Tatarlarla temasa geçmişlerdir.53 

M. Rosabbı’ye göre, genel olarak Ordos bölgesinde Çin Seddi’nin ku-
zeyinde, Sarı Irmak’ın önce kuzeye sonra da güneye döndüğü dirseğin sı-
nırladığı bölgede yerleşmiş olan Ongutlar, Cengiz Han ve erken dönem 
Cengizoğulları ile kader birliği yapan ilk Türk halklarındandı. Her ne ka-
dar Ongutların çoğu göçebe olarak kalmışlarsa da bazıları daha karma-
şık bir ekonomi ve kültür geliştirerek şehirlere yerleşmiş, çiftçi, zanaat-
kâr ve tüccar olmuşlardı. Yabancı tüccarlara ipek elbiseler imal ederler-
di.54 

L.N. Gumilev’in verdiği bilgilere göre ise, Çin Seddi boyunca, Gobi Çö-
lü’nün güney kesiminde yaşayan göçebelere “Beyaz Tatarlar” (Ak Tatar) 
adı verilirdi. Bunların büyük bir kısmını Türk dilli Ongutlar (Sha-t’o’ların 
                                                           
50 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, s. 66, İstanbul 1981. 
51 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Karam Yayınları, s. 338, 348, Çorum 2007. 
52 Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, Kabalcı Yayınevi, s. 170, 
274, İstanbul 2007. 
53 Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, s. 238, İstanbul 2006. 
54 Moris Rossabı, Kubilay Han’ın Seyyahı Doğudan Batıya İlk Yolculuk, (Çeviren: Ekin Uş-
şaklı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 23-24, İstanbul 2008. 
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torunları) oluşturuyorlardı. Sha-t’o Türklerinin torunları Öngütler, Hıris-
tiyanlığı kabul etmişlerdi. Öngütler, Çin Seddi boyunca Yin-Shan Dağla-
rı’nda yaşıyorlar ve Mançur Kin (Chin) İmparatorluğu’na sınır devriye 
muhafızlığı görevini yerine getiriyorlardı. Yazara göre, diğer birçok göçe-
be kabilesi gibi, Öngütler de Çinlilerin maddi medeniyet eşyalarını alıyor-
lar, fakat kategorik olarak Çin manevi kültürü ile ideolojisine sıcak bak-
mıyorlardı. Bu özellikleri ile ataları olarak düşünülen Sha-t’o’lara çok 
benzerler. Bu yüzden Nasturilik Öngütler arasında sadık ve ateşli taraf-
tarlar bulabilmiştir.55 

K. Groenbech ise, eski Moğol tarihinden mühim bir rol oynamış olan 
Ongutların, hakiki Moğol değil de, asılları Türk olan bir kavim olduğunu 
belirtir.56 

R. Grousset, Cengiz Moğollarının esasta Türk olan Altaylardaki Nay-
manlar, Gobi’deki Keraitler, Çak-har’daki Ongutlar gibi aşiretleri Moğol-
laştırdıklarını iddia etmektedir.57 

A. İnan ise, “Nayman Boyu’nun Soyu Meselesi” isimli makalesinde 
Ongutların etnik yapısı ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

“Aristov, Çingiz Devri’ne kadar Moğolistan’ın etnografik durumunu 

şöyle tasvir ediyor: ‘Güneydoğuda Ongut (yahut Tatabı) boyu, onların 

kuzeyinde kalabalık Tatar boyları, bunlardan daha kuzeyde ve biraz 

batılarında Kereyitler, Celayirler ve Moğollar bulunuyordu. Bunların 

çoğu Onon ve Kerulen Irmakları boylarında idiler. Bu boyların batısın-

da Tamir ve Orhon Irmaklarından İrtiş boyuna kadar Naymanlar, bun-

ların kuzeyinde Selenge Irmağı boyunda Merkitler, Kosogol ve Tannau-

la’da Oyratlar, Tubalar ve türlü orman ulusları bulunuyordu. Yenisey 

Irmağı’nda Kırgızlar, bunların batısında Tölesler ve başka boylar…’ 

Aristov’un bu boylardan Ongut, Nayman, Kereyit ve Tatarların Türk 

soyundan olduklarını kesin olarak iddia ediyor. Ona göre, Türk boy-

larının büyük bir kısmı Moğollar tarafından sıkıştırılıp Batıya göç etti-

ler, bir kısmı da Moğolistan’da kalıp Moğollaştılar. Ongut, Celayir, 

kısmen Kereyit ve Naymanların kaderi böyle oldu.58 

Naymanların Türk olduklarına delil olarak S. Murayama, Reşid-ed-

din’in Baytarak-Belçir denilen bir yer adı hakkında verdiği bilgiyi 

naklediyor. Bu adı Reşid-ed-din şöyle açıklıyor: ‘Bu yerin Baytarak 

Belçir tesmiye edilmesinin sebebi şudur ki, bir vakit Nayman Hanı 

Ongut Hanı’nın kızıyla evlendi. Bu kızın adı Baytarak idi. Nayman-
                                                           
55 Lev Nikolayevic Gumilëv, Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, (Çeviren: Ahsen Batur), Selen-
ge Yayınları, s. 117, 120, İstanbul 2002. 
56 K. Groenbech, “İç Moğolistan’daki Türk Yazıtları”, Belleten, Cilt: VIII, Sayı: 31, s. 457-
458, Ankara 1944. 
57 Réné Grousset, a.g.e., s. 20. 
58 Abdülkadir İnan, “Nayman Boyu’nun Soyu Meselesi”, Makaleler ve İncelemeler I, Türk Ta-
rih Kurumu Yayınları, s. 61, Ankara 1998. 
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larla Ongutlar hep beraber bu yere gelip düğün yaptılar. Belçir de-

mek otu bol, bereketli step demekti. Bu iki isimden bir isim teşkil edil-

di. Moğollar bu yer adının manasını iyice anlamadıkları için Bayta-

rak kelimesini Baztarak şeklinde söylediler.’ Murayama’ya göre Nay-

manlarla Ongutların dilini Moğollar bilmiyorlardı. Çünkü Naymanlar 

ve Ongutlar Türk’tü ve Türkçe konuşuyorlardı. 

Naymanların Türk ırkına mensup olduklarına delil olarak Muraya-

ma’nın gösterdiği delillerden biri de Çin’deki Moğol sülalesinin son 

zamanlarında yaşamış olan T’ao-tsungi’nin Cho-keng-lu adlı eserin-

de yaptığı imparatorluktaki ulusların etnik tasnifidir. Bu tasnife göre 

Karluk, Kıpçak, Asut, Tuba, Kanglı, Uygur, Sartagul, Nayman, Ser-

kes, Töbet, ONGUT, Karakıtay, Kamul… vs. ulusları Moğol olmayan 

uluslardandır.”59 

(Barthold’un Ongutların Moğol olduklarına ilişkin görüşlerine binaen 
A. İnan cevap veriyor. Bir aşağıdaki A. İnan’ın “Ongutların Menşei Mese-
lesi” makalesinde Barthold Ongutlara Moğol diyor.) 

“…V. Barthold’un bu kesin hükümlerinden 40 yıl geçtikten sonra Mo-

ğolistan’da yapılan arkeolojik araştırmalarda Ongutların Türk olduk-

larını kesin olarak ispat eden belge bulundu. Bu belge Süryani harfle-

riyle Türkçe yazılan Ongut mezar taşlarıdır. Demek oluyor ki arkeoloji 

araştırmaları tarihçi Barthold’u değil, etnografyacı Aristov’u haklı çı-

kardı. Çingiz egemenliğini kendi isteğiyle kabul eden Ongut beyinin adı-

nın Alakuş Tigin olması da bu boyun Türk olduğuna delalet ediyordu.”60 

Yine A. İnan, “Ongutların Menşei Meselesi” isimli bir başka makale-
sinde, Ongutların Türk mü yoksa Moğol mu olduklarına dair şu bilgileri 
vermektedir: 

“Malum olduğu üzere Reşid-ed-din, Moğol devrindeki kabilelerden bah-

sederken: ‘Bugün Moğol adıyla malum olan kabileler Celayir, Tatar, 

Oyrat, Merkit ve başkalarıdır’ diyor. Onun verdiği bu bilgiye göre Kere-

yit, Nayman ve Ongutları Moğollardan ayırmak icap ediyor. Şayan-ı 

dikkattir ki Moğol İmparatorluğuna dâhil kavimleri Yüan-Shih’in tasnifi 

de Reşid-ed-din’in tasnifini hatırlatıyor. Yüan-shih’e göre Moğolların 

idaresi altındaki kavimler dört gruba ayrılır: 1- Moğollar ve onlara ya-

kın göçebe kavimler, 2- Nayman, Tangut, Ongut, Ar-hun, Kıpçak, Kang-

lı ve başkalar, 3- Kuzeydeki Çinliler ve 4- Güneydeki Çinliler. 

Ongut kabilesinin adı bu şekliyle ilk olarak ‘Moğolların Gizli Tarihi’n-

de görülür. Bu kaynağa göre Ongutların Başbuğu Alakuş Tegit idi.61 
                                                           
59 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 63. 
60 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 64-65. 
61 Abdülkadir İnan, “Ongutların Menşei Meselesi”, Makaleler ve İncelemeler I, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, 3. Baskı, s. 55, Ankara 1998. 

502



CAHİT ALPTEKİN / ONGUTLAR’IN (ÖNGÜTLER) KÖKENLERİ HAKKINDA KAYNAKLAR 15

Reşid-ed-din ve Ebul Gazi’de Alakuş Tegin’dir. Ebul Gazi, Ongutların 

Türk olduğunu belirtiyor. Ongutlar, Cengiz’in zuhuru devrinde Sarı Ir-

mak civarından geçen Çin Seddi yakınlarında, Kin (Chin) Devleti sını-

rında bulunuyorlardı. Bu kabile Kin hükümetinin hudut bekçiliğini 

yapardı. Ongut Beyi Alakuş Tegin, Moğolların Gizli Tarihi’nde Ala-

kuş-tegit-kuri olarak yazılmıştır ki buradaki ‘kuri’ koruyucu muhafız 

demek olsa gerek. K. Groenbech’in ‘İç Moğolistan’da Türk Yazıtları’ 

makalesinde verdiği bilgiye göre Türkçe yazılı Ongut mezar taşları 

Pailing Miao civarında bulunmuştur. Pailing Miao Sarı Irmağın Ordos 

çevresinde teşkil ettiği kavisin kuzeybatısı üzerindedir. Sarı Irmak kı-

yılarına tahminen 270, Çin Seddi’nin en yakın noktasına 250 km me-

safede bulunur. Moğol istilası devrinde Ongutların bir kısmı Moğol or-

dularıyla beraber batıya hareket etmiş olduklarını bugünkü Orta As-

ya, Volga Havzası, Ural Dağları, Kırım ve Kafkasya’da yaşayan Türk 

zümreleri arasında gördüğümüz küçük küçük Ongut oymakları, bu 

adı taşıyan köy ve kasaba adları ispat eder. Bunların bazılarını zik-

redelim: 1- Ongut: Kırım’da Ak Mescit kazasında bir köy, 2- Ongut: 

Kırım’da Küzlev kazasında bir köy, 3- Ongut: Nesepname-i Özbeki-

ye’de 42. boy, 4- Ongut: Şeybani Han devrinde adı geçen bir Özbek 

Boyu, 5- Ongut: Kuzey Kafkasya’da Kara Nogaylarda Orjonikidze 

kazasına bağlı bir kasaba ve bir boy. Bugünkü Türk zümreleri içinde 

Ongutlar hiçbir yerde büyük bir boy teşkil etmiyor, çok dağınık ola-

rak küçük oymaklar halinde bulunurlar.62 

Moğolistan’da kalan Ongutların mukadderatı da Batıya yayılan On-

gutlarınkine benzediğini kabul edebiliriz. Muhtelif Moğol boyları içeri-

sinde küçük oymaklardan bazısı ‘Onhut’ adını taşımaktadır. Mesela 

Hoto-Goytu’ya bağlı Bisirılti sancağında ‘Onhut’ oymağı vardır. İç 

Moğolistan’ın Mançu sınırına yakın mıntıkasında Şara Müren Irma-

ğıyla Lao-he Irmağı arasında ‘Oniyut’ oymağı vardır. Moğol devrinde 

adları meydana çıkan Nayman, Kereyit, Ongut vb. boyların etnik 

menşeine dair münakaşalardan en önemlisi Ongutların menşei me-

selesi olmuştur. Bu boyun etnik bakımdan Türk olduğuna işaret eden 

ilk batı bilgini, bizim bilgimize göre, Deguignes olmuştur. Rus bilginle-

rinde N.A. Aristov, Ongutların Türk olduğunu kat’i olarak iddia etmiş-

tir. Onun mütalaasına göre Şara Müren Irmağı civarında Kitanlarla 

sınırdaş olarak bir kavim yaşıyordu. Orhon Yazıtlarının Tatabileri bu 

kavimdendir. Çin kaynaklarında bu kavim ‘Kumo-hi’ yahut ‘Hi’ ola-

rak adlandırılır. Orhon Yazıtlarında Kitay ve Tatabi birlikte zikredildi-

ği gibi Çin kaynaklarında da Kitan ve Hi beraber geçer. Vasilyev’in 

tetkiklerine göre Hi’ler yani Kumo-hi’ler Tukyu’ların bir kabilesi idi. 

Cengiz devrinde bunlara Çinliler ‘Ak Tatar’, Moğollar da ‘Ongutlar’ 
                                                           
62 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 56. 
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demişlerdir. Meşhur tarihçi Barthold Ongut, Nayman, Kereyit kabile-

lerini Türk menşeili olduklarını yazdığı tenkitte Ongutlara dair görü-

şünü şöyle tenkit etmişti: ‘Asrımızın (19. asır) başlarında yazan müs-

teşriklerin çoğu 13. asır Moğolistan’ının etnografik durumunun bu-

günkü durumundan farksız olduğunu Cengiz’den önce de bütün Mo-

ğolistan’ın Moğol menşeli kavimlerle meskûn bulunduğunu zanneder-

lerdi. Sonra bazı etnograflar bu kavimlerden birçoğunun Türk ırkına 

mensup olduğunu ispata çalıştılar; bu meselelerde63 Howorth herkes-

ten ileri giderek Moğolistan’ın kudretli kavimlerini, bilhassa Kereyit, 

Nayman, Merkit boylarının Türk olduğunu kabul etti. Aristov ise da-

ha ileri giderek Howorth’un Moğol veya Tunguz saydığı Tatar ve On-

gut kavimlerini bile Türk saymaktadır.’ 

Ongutların menşei meselesi hala kat’i olarak halledilmiş değildir. Son 

yıllarda yayınladığı eserlerde Fransız muharriri Rene Grousset On-

gutları Türk olarak gösterdiği halde Sinolog Prof. W. Eberhard’ın On-

gutları Moğol zümresinden saymakta ısrar ettiği anlaşılmaktadır. 

İç Moğolistan’da Ongut diyarında bulunan mezar taşları yazıtlarının 

dili Ongutların menşei meselesini halletmek yolunda kesin bir adım 

olacağı şüphesizdir. Salahiyet sahibi Türkolog K. Groenbech’in yazıt-

lar üzerindeki çalışmaları merakla beklenmektedir.64” 

Görüldüğü gibi Prof. Dr. A. İnan, Ongutların menşei konusunda ka-
rarsız kalmışlardır. 

W. Eberhard ise, “Ongutlar Hakkında Mülahazalar” isimli makalesin-
de, Ogutların menşeinin Moğol mu yoksa Türk mü olduklarına dair ma-
kalesinde şu bilgileri vermekte ve omların Moğol asıllı olduklarına mey-
letmektedir: 

“…Moğol kabile ve klanları hakkında Çince bir araştırma şöyle de-

mektedir: ‘Ongutların kendileri Kuzey Şansi’de Yen-men mıntıkasın-

da askeri kumandanın ahfadı olduklarını iddia etmektedirler. İlk cet-

leri Pu-kuo kabile reisi idi. Sonraları Alakuş Tegin-kuri Cengiz ile 

dostça münasebetler tesis etmiştir. Hatta Cengiz, bir kızını ona ver-

miştir. Ongutlar, tarihte Beyaz Tatar (Pai-ta-ta) diye adlandırılan kim-

selerdir. Ongutların Beyaz Tatarlarla aynı olması keyfiyeti şimdiye 

kadar Bretschneider, Pelliot ve başka araştırıcılar tarafından ifade 

edilmiştir...65 

…Beyaz Tatarlar bir kere Kitanların tarihinde zikredilmektedir. Kara-

kitaylar devletinin kurucusu bir kere ülkelerinden geçmiş ve onlar-

dan 400 at, 20 deve, sonra birkaç koyun hediye olarak almış. Moğol-
                                                           
63 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 57. 
64 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 58. 
65 Wolfram Eberhard, “Ongutlar Hakkında Mülahazalar”, Belleten, Cilt: VIII, Sayı: 32, s. 
584, Ankara 1944. 
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lar gerçekten Prof. A. İnan’ın tespit etmiş olduğu biri dört gruba ayrılı-

yorlardı. Se-mu’lar yani yardımcı kavimler ki çok erken Moğollarla 

birleşmişler, kuzey ve güney Çinlileri. Se-mu’ların en eski listesi Cho-

keng-lu’da bulunmaktadır. Burada 31 isim vardır. Fakat bunlar biraz 

yakından incelenirse sayıları 20’ye iner. Bu Se-mu’lar arasında Nai-

manlar, Uygurlar, Hui-Huiler (Müslümanlar), A-erh-hunlar ve başka 

birtakım kabileler bulunmaktadır ki bunların bir kısmı muhakkak 

Türk’tü. Fakat aralarında Ongutlar yoktur. Asıl Moğollar Cho-keng-

lu’ya göre 72 kabileden ibaretmiş. Bu adette aşağı inilebiliyor; öyle ki 

yukarıda adı geçen Ch’ien Ta-hsi 42 tane, Moğol devrinin yeni vaka-

yinamelerinin müellifi (Hsin Yüan-Shih) 48 tane saymaktadır. Ch’ien, 

Ongutları zikrediyor ve bunların Beyaz Tatarlar olduklarını söylüyor. 

Hsin Yüan-Shih, onları zikretmemekte fakat Beyaz Tatarlardan uzun 

uzadıya bahsetmektedir. Bu kaynağa göre asıl Moğollar 4 tali gruba 

ayrılmaktadırlar: a) En Eski Kabileler, b) Siyah Tatarlar, c) Beyaz Ta-

tarlar, d) Vahşi Tatarlar. Bu kaynağa göre Beyaz Tatar kabileleri 

şunlardır: 1- Cha-la-erh (Celayir), 2- Su-wi-i-t’e (Sunit), 3- T’a-ta-erh 

(Tatar), 4- Merkit, 5- Dörbet, 6- Oyrat, 7- Pei-ko-lin (Mei-lin), 8- Pu-erh-

ku-te, 9- Hu-li, 10- T’u-kuan-la-shih, 11- T’u-ma-t’e (Tümet), 12- Pu-

erh-hsia-chin, 13- Ko-erh-mou-chin, 14- Hu-erh-han, 15- Sai-ha-i-t’e.66 

Bunlardan Celayirliler 10 kabileye, Sunitler 2 kabileye, Tatarlar 6, 

Merkitler 4, Oyratlar 5 kabileye ayrılmaktadır. Zikredilen bu 15 kabi-

leden hiçbirinin Ongutlarla aynı olduğunu ileri sürmek mümkün de-

ğildir. Fakat bütün Beyaz Tatarların Ongutlarla aynı olduğu kabul 

edilince, o zaman Ongutlar Celayirlere, Sunitlere, Merkitlere, Dörbet-

lere ve bütün ötekilere tekabül ediyor. Fakat bu da imkânsız görün-

mektedir. Bir hal çaresi eski Moğol vakayinamelerinde (Yüan-shih) 

bulunan Alakuş’un tercüme-i halini karşılaştırmakla elde edilir. Eski 

vakayinameler tercüme-i hale şöyle başlamaktadır: ‘Alakuş-tekit-kuri 

Ongut kabilesinden bir adamdı. Sülalesi Yen-men’li Sha-t’o’lardan in-

mektedir. Ceddi, kendisinden 10 batın evvel kabile reisi idi. Chin 

(Cürcen) devrinde Ch’an Dağı, kuzeyle güneyi ayıran bir sınır ülkesi 

idi. Alakuş-tekit-kuri, bir ordu ile bu mühim geçidi tutmakta idi. O za-

manlar kuzey batıda Naiman adlı bir devlet vardı…’ Çok daha mu-

fassal olan yeni vakayinamelerde bu hususta şu izahat vardır: ‘Ala-

kuş-tekit-kuri, Ongutların kabilesinin serkerdesi idi. Moğolcada bir 

hanın oğluna Tekit yahut Tegin derler. Birkaç kabilenin birden başı 

olan Serkerdeye, Kuri (Hu-li) derler. Alakuş’un adı işte buradan gel-

mektedir. Ongutlar Beyaz Tatarların 15 kabilesinden birini teşkil et-

mekteydiler. İlk zamanlarda adları Pu-erh-ku-t’e yahut Burgut idi. Ki-

tanlar onlara Wu-erh-ku derlerdi. Bunlar Kitanlara karşı birkaç kere 
                                                           
66 Wolfram Eberhard, “a.g.m.”, s. 585. 
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isyan etmiş ve birkaç kere isyanları bastırılmıştır. Sonraları Chinlere 

(Cürcenlere) tabi olmuş ve kuzeybatı ülkesinden Chao-t’ao merkezine 

bağlı bulunmuşlardır. T’a-ting devrinden sonra (1161-1189) kuzey 

kabileleri yavaş yavaş kuvvet kazanmışlardır. Chinlerle Ch’an Da-

ğı67, kuzey ile güneyi ayıran sınırdı. Ongut kabilesinin 4 bin çadırı 

vardı; bu kabile bir sınır geçidinde yaşar ve geriye doğru bir dağla 

muhafaza edilmişti. Bilahare Moğollar sınır duvarına Yang-ku demiş-

lerdir ki, bu ad daha sonra bozularak Wang-ku şekline sokulmuştur. 

Cengiz, Wang Hanını mahvettiği zaman T’ai-Yang Han’ı Naimanlar-

dan korkmaya başladı.’ 

Bu sözlere nazaran Ongutlar esi Burgutlardır. Yani Beyaz Tatarların 

8. kabilesi. Kitanların vakayinameleri bunları, Wu-erh-ku adı altında 

değil, Wu-ku olarak zikretmektedir. Daha 900 yılından itibaren Ki-

tanlar onlarla savaşmakta ve onları mağlup etmekte, haraç almakta, 

onlar tekrar baş kaldırınca savaşmaktadır. Karakitay Devleti kurucu-

sunun geçtiği memleketler arasında Wu-ku-li’lerin bir kabilesi de zik-

redilmektedir; fakat bu noktada Wu-ku-li ile Wu-ku’nun aynı olup ol-

madığı konusu şüphelidir. Zira Wu-ku-li’ler biraz sonra Cürcenlerin 

bir kabilesi olarak meydana çıkmaktadırlar. Fakat yeni Moğol Vaka-

yinameleri müellifi her iki adın da aynı olduğu fikrindedir. Zira Cür-

cenler altındaki Ongutların ikamet yerleri hakkında söylediklerinin 

aynını Cürcenlerin vakayinameleri de Wu-ku-li’ler hakkında söyle-

mekte olup bu sonuncu vakayinameler onun herhalde kaynağı olsa 

gerek. Wu-ku’larla Wu-ku-li’lerin aynı olduğu kabul edildiği takdirde 

Ongutların da Karakitaylarla birlikte Türkistan’a gelmiş olmaları 

muhtemeldir. O zaman belki bunların Burgutlarla aynı olduğu iddia 

edilebilir. Burgutlar, Z.V. Togan’ın fikrine göre, 17. asırda Türkistan’-

da zikredilen bir Özbek kabilesidir. Çince’de Burgut pekâlâ şu trans-

kripsiyonla verilebilir: Pai-erh-hu-t’e. Diğer taraftan Z.V. Togan’ın fik-

rine göre bugün Özbekler arasında bir Burgut kabilesi vardır. Bu ay-

niyet iddiaları ki tamamen şüpheli mahiyettedirler, doğru çıkarsa On-

gutlar için Türk’türler denilebilir. Bu tahmin şu nokta yüzünden de 

kuvvet bulmaktadır. Ongutların kendileri Türk olduklarına şüphe bu-

lunmayan Sha-t’o’lardan geldiklerini iddia etmektedirler. Hiç olmaz-

sa onların arasında yaşadıkları muhakkaktır. Bu küçük not, Ongut-

lar meselesini etraflıca halledemez. Çince kaynak malzemesi mefkut 

olduğundan bu meseleyi daha ileriye götürmeye imkân yoktur.68 

Şimdilik netice olarak şunlar tespit edilebilir: Ongutların asıl adları 

Burguttur. Fakat bunlara, Proto-Moğol olan Kitanlar Ongut, asıl Mo-

ğollar Öngüt demişlerdir. Ongutlar, ilk defa olarak miladi 900’den ön-
                                                           
67 Wolfram Eberhard, “a.g.m.”, s. 586. 
68 Wolfram Eberhard, “a.g.m.”, s. 587. 
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ce görünmüşlerdir. Türk Sha-t’o’larla birlikte Kitanlar tarafından hâ-

kimiyet altına alınmışlardır. Bir müddet Cürcenlere tabi olmuşlar ve 

sonra Beyaz Tatarların bir kabilesi olarak Moğollardan sayılmışlar-

dır. Görünüşe bakılırsa bunlardan bazı kısımlar Karakitaylarla bera-

ber Batı Türkistan’a geçmiş, oradaki Burgutlar bunlardan neşet et-

miş olacaklardır.” 

Görüldüğü gibi Prof. W. Eberhard, Ongutları Moğol olarak sayma eği-
limindedir. Ancak Türk olabilecekleri ihtimalini de göz önünde bulun-
durmamazlık etmemiştir. 

Sonuç 

Teker teker gösterdiğimiz kaynakların şahitliğinde Sha-t’o’ların Türk 
olduklarına dair herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Ongutların 
Türklüğü konusunda ise, W. Eberhard başta olmak üzere şüphelerini 
ifade eden ya da A. İnan gibi onların Türk olduklarına meyledip kararsız 
kalan araştırmacılar mevcut olsa bile, her şeyden önce Ongutların soyla-
rını Sha-t’o Türklerine dayandırdıkları Çin kaynaklarının verdikleri bir 
bilgidir. Yukarıda gördüğümüz gibi, günümüz araştırmacılarının büyük 
bir çoğunluğu Ongutların Türk asıllı olduklarını ve Sha-t’o Türklerinden 
indiklerini kabul etmektedirler. Biz de, mevcut kaynaklar ışığında, On-
gutların Sha-t’o Türklerinden indikleri ve Türk oldukları eğilimindeyiz. 
Tabidir ki, bakir konularda araştırma bir noktada bitirilebilecek bir sü-
reç değildir. Aksine, yeni belge ve bilgiler ortaya çıktıkça çalışma sürekli 
genişleyen ve değişen bir durum arz eder. 

Peki günümüzde Ongutlar berhayat mıdırlar? Bu soruya evet diyebili-
riz. Ongutlar, bugün Moğolistan’da yaşayan çok az bir nüfusa sahip bir 
Türk boyudur. Keraitlere bağlı bir boy olarak da bilinmektedir. Yaşadık-
ları coğrafya, Çin Seddi boyunca Ordos bozkırının kuzey tarafları ve boz-
kırın kuzeydoğusundaki bölgelerdir. Günümüzde, onlardan indiği söyle-
nen halklar Moğolistan dışında, Kazakistan'da (Uvaklar-Waqdar), Moğo-
listan’da (Tumed Moğolları içinde bir Otağ), Çin Halk Cumhuriyeti'nde 
Kansu civarında yaşayan Budist Mongurlar ve Rusya Federasyonu sınır-
ları içinde yaşamaktadırlar. 
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TURAN YAZGAN VE MÜZİK 

Dr. Nermin GÜLTEK 

1985 yılında tanışarak, hizmetlerine dâhil olma bahtiyarlığına erdiğim 
Turan Hocam için müzik, hayat damarlarımızdan biriydi. Hayat, onunla 
anlamlıydı. O, müziğimizin iyi ve temiz icra edilen her türünden etkile-
nir, dinlemekten büyük zevk duyardı. 

Özellikle Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde her Pazar günü yönettiği Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu kon-
serlerini hiç kaçırmaz, eşi Gülen Hanımefendi ile birlikte en ön sırada 
büyük bir huşu içinde bu konserleri dinlerlerdi. 

Hocam, insan ruhunu yücelten, incelten bu müziğimizin usta icracılarını 
her fırsatta överek, müziğimize sahip çıkıp, korumamız gerektiğini söylerdi.  

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yönetiminde Devlet Klâsik Türk 
Müziği Korosu’nun icra ettiği klâsik müziğimizin seçkin eserlerinin Vakıf 
olarak longplaylar, 6’lı, 4’lü kasetler ve CD’ler halinde çıkarılmasını sağ-
lamış, ayrıca bu eserleri Türk Musikisi Klâsikleri adı altında fasiküller 
halinde yayımlayarak, ciltli olarak da hizmete sunmuştur. 

Türk Dünyası Müzik Grubu ile 1991 yılında yaptığımız stüdyo çalış-
ması neticesi “Türk Dünyası’ndan Sesler” adlı 2’li kaset takımını Vakıf 
adına çıkarmış, daha sonra bu takım CD’ye dönüştürülmüştür. 

Türk Dünyası’nın birlik ve beraberlik içinde olması fikrinin önce mü-
zikle ifade edilmesi gerektiğine yürekten inandığı için kuruluşuyla birlik-
te Vakıfta Türk Dünyası’ndan Sesler Korosu çalışmalarını başlatmış ve 
devamlılığını sağlamıştır. Bu korolarla verilen konserleri çok uzak nokta-
larda bile olsa, mümkün olduğunca takip etmiş, konser sonrası koro şefi 
ve elemanlarını hararetle tebrik ve teşvik etmiştir. 

1987-1994 döneminde çalıştırdığım Vakfımızın Türk Dünyası’ndan Ses-
ler Korosu ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser vermek suretiyle Türk 
Dünyası müziğinin geniş kitlelere duyurulmasını sağlamıştır. 1989 yılında 
Belçika-Gent Festivali’nde 4 Türk Dünyası’ndan Sesler Konseri vermek üzere 
müzik grubumuzun 3 gün süren otobüs yolculuğunda bizleri desteklemek 
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ve moral vermek için Turan Hocamın zarif eşi Gülen Hanımefendi ile bu 
zahmetli yolculuğa katılıp, yolculuk boyunca kendi elleriyle hazırladıkları 
sandviçleri müzik grubu üyelerine ikram etmeleri, zihin ve kalplerde unu-
tulmayan hatıralar olarak hâlâ tazeliğini ve sıcaklığını korumaktadır. 

 
Gent Festivali’nde Volk Museum’da verilen Türk Dünyası’ndan Sesler Konserinden sonra 

Prof. Dr. Turan Yazgan, Müze Müdürü ve Dr. Nermin Gültek karşılıklı takdim ettikleri hediyeleriyle 
(Temmuz-1989, Gent-Belçika) 

Vakfımızın Türk Cumhuriyetleri’nde açtığı fakülte ve liselerde Türk 
Dünyası’ndan Sesler Koroları oluşturmak için 2004 yılında şahsımı görev-
lendirdiğinde amaç, 7 ayrı noktada oluşturulacak bu korolara uygulana-
cak ortak bir repertuarla Türk Dünyası’nda müzikte birliği sağlamaktı. 

2004-2005 ve 2005-2006 eğitim ve öğretim yıllarında yaptığım yoğun 
çalışmalar sonucu Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da fakülte ve lise 
öğrencilerinden 7 ayrı Türk Dünyası’ndan Sesler Korosu oluşturulmuş ve 
bu korolarla tasarlandığı gibi Türk Dünyası müziğinden seçkin örneklerin 
yer aldığı ortak bir repertuar çalışması yapılmıştır. Oluşturulan korolarla 
o ülkelerin Halk Çalgıları Orkestraları eşliğinde verilen konserler, çok sayı-
da davetli tarafından büyük bir coşku, ilgi ve beğeniyle izlenmiştir. 

Böylece Turan Hocam, Türk cumhuriyetlerinde Türk Dünyası’ndan 
Sesler Koroları oluşturma projesi ile hedeflenen Türk Dünyası’nda mü-
zikte birliğin gerçekleştiğini görmenin derin hazzını yaşamıştır. 

Hizmette sınır tanımayan hocamın her ricasını görev sayarak, titizlik-
le yerine getirdiğimde beni alnımdan öper, övgü dolu sözler söyler ve ha-
yır dualar ederdi. 

Aziz Hocam! Açtığın yolda gösterdiğin hedefler için neferlerin olarak son 
nefesimize kadar Türk Dünyası’na hizmet etmek boynumuzun borcudur. 

Sen rahat uyu! Mekânın cennet olsun! 
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