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ÖNSÖZ
3. Sayımızı Sunarken
Oğuz atamız,
Ötüken otağımız,
Gök sancağımız,
Bize ‘’Göçebe’’ derler…
‘’Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’’ düsturuyla hareket etmeyi kendine ilke edinen Göçebe
Dergisi, siz değerli okurlarına üçüncü sayısını sunmaktan şeref duyuyor. Üç sayıya tekabül eden bu
süreçte; vatanımızı, bayrağımızı ve töremizi iki kapak arasına sığdıran Göçebe, yüreği Türk Dünyası için
atan bir grup gencin ve bu gençlere işaret fişeği olan değerli akademisyenlerin yazıları ile can buluyor.
Atalarımızın; ‘’Bir tüyir dende bir tamşı ter bar.’’ -Bir parça tahılda bir damla ter vardır.- sözünden
hâllice, ilmek ilmek işlenen yazılarımızı, demir dağları eriten çelik yüreklere adıyoruz. Bizler için değerli
bir duruş ve kıymet ifadesi olan Göçebe, gelip geçici bir ergenlik sivilcesi değil, yalnız her kafaya uyan,
numarasız gözlüklerini çıkaranların görebileceği bir ufuk çizgisidir.
Bu sayımız beş bölümden oluşmaktadır, Edebi Y azılar bölümünde; ‘’Enver Türküsü’’, ‘’Sabır’’ ve
‘’Fetih Türküsü’’ ve "Süveyda" başlıklı şiirler; D üşünce Y azıları bölümünde; ‘’1926 Bakü Türkiyat
Kongresi’nin 1928 Türk Dil Devrimi’ne Etkisi’’, ‘’Abay Kunanbayulı ve 2020'nin Abay Yılı İlân Edilişi’’,
‘’Ayasofya’’, ‘’Libya'daki Aktörler ve Türkiye’’, Yabancı Dil Öğretmeye ve Öğrenmeye Dair’’; Türk
H alk B ilim i bölümünde; ‘’Türk İnancında Geyik Kültü‘’ ve ‘’Ekmek ile İlgili İnanışlar’’ başlıklı yazı
olmak üzere Türk D ünyası bölümünde; ‘’ Türklerin Kadim Mekânı: ÖTÜKEN’’, ‘’Türk Edebiyatı
Sahasına Katkıları ve Millî Şuur Oluşturmada Etkin Rol Oynamaları Açısından Çağdaş Türk Dünyası
Edebiyatı Temsilcileri’’, ‘’Türkistan Coğrafyasında Türk Mimarî Kültürü: Anıt Mezarlar’’, Türkçe
bölümümüzde ise; ‘’Türkçemize Sahip Çıkalım!’’, Göçebe Dünyasından ise “Cengiz Han’ın Öğretmenleri:
Uygurlar” ve “Türkiye’nin Komrat Başkonsolosluğu açıldı” başlıklı yazılar ve Kitap Önerileri yer
almaktadır.
Başta güçlü kalemleri ile dergimizin temelini oluşturan hocalarım olmak üzere, birbirinden değerli yayın
kurulu üyelerine ve yazıları ile bize destek veren yazarlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
D ergim izin kulaklarda hoş bir sadâ bırakm ası ve dün isim li hazinede şim diden yerini alm ası
dileklerim le…
B irkan U ZU N O Ğ LU
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Mesken
bildirmekse
çağın
Bizim
meskenimiz
Enver
Nakşettim
Âlemi,
baştan
Şiirim, bitiğim Enver’dir benim.

EDEBİ YAZILAR
EN V ER TÜ R K Ü SÜ
Samet Bozkurt’a, Oğuzhan Murat
Öztürk’e ve daha nice Enver yüreklilere
ithafen…)
Soy
ağaçlarını
yorma
Kökenim,
kütüğüm
Enver’dir
Salıncak
kurmuşum
çatık
Çadırım, otağım Enver’dir benim.

boşuna
benim!
kaşına

şiarı
Dağları!
yukarı

Çeğan
Tepesi’nde
siperlerimiz
Şehadet
namlusu
içerlerimiz
Kınına
sığmıyor
Hançerlerimiz
Namluda
tetiğim
Enver’dir
benim!
Kökenim, kütüğüm Enver’dir benim!

Serdar A kkoç (H ançerî)

SA B IR

Bebeler
“Enver”
der
kundaklarında
Neneler
ahd’eder
adaklarında
İttihat
türküsü
dudaklarında
Çetelem, çentiğim Enver’dir benim.

Herkes unutsa da Allah unutmaz,
Bir ah ettin mi yerde bırakmaz.
Hele sen sabreyle de gör,
Allah adaleti insan kayırmaz.

Anılar
dolusun;
Anadolu’sun
Kahraman
Yabgusu;
Yüce
Ulusun.
Anamın
duası
üstüne
olsun
Soframda katığım Enver’dir benim!

Yüze gülüp de içten içe azan,
Geriden geriye kuyular kazan.
Hele sen sabreyle de gör,
Allah, en büyük oyunlar bozan.

Örülmüş
öyküsü
bin
bir
çileden
Şehinşah
ırkımın
önünde
giden!
Bir
daha
ses
versen
Çanakkale’den?
Yazgısı yitiğim Enver’dir benim.

Yalanlar, iftiralar, fitneler falan,
Yapmaz bunları Allah'tan korkan.
Hele sen sabreyle de gör,
Allah'a sığınandır huzuru bulan.

Kalpağım! Tespihim! Süngüm! Cepkenim!
Geçmişim!
Kuşağım!
Soyum!
Kökenim!
Ey
benim
göynüme
mıhlı
Cevşen’im
Muskamda betiğim Enver’dir benim!

Müjdesi verilendir sabır, kitapta
İyi dinle iyi oku kalsın kulakta.
Hele sen sabreyle de gör,
Allah'ın rahmeti yağar bağrına.

Enver’im
kıyama
durursa
şayet;
Seccadeye
döner
kırk
bin
memleket.
Tespihata
durur
divan-ı
devlet
İzanım, mantığım Enver’dir benim.

Fevzi C İN G ÖZ
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FETİH TÜ R K Ü SÜ
İmanlı pazular, çelik bilekler
"Nizam-ı âlem"le dolu yürekler
Âşık dudaklarda kutlu dilekler
İlikte, damarda, özde fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
Baş oldu bulmadan yaşı yirmiyi
Şahî toplar yapıp sürdü mermiyi
Aşırdı dağlardan koca gemiyi
Derede, tepede, düzde fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
Hayaller beraber, düşler beraber…
Gönüllerin fethi için seferber
Müjdeler zaferi ulu peygamber
Namazda, niyazda, nazda fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
İslâm’dı inancı, Türk'tü bayrağı
Ulubatlı Hasan çekti bayrağı
Bizans surlarına dikti bayrağı
Kılıçta, kalkanda, gürzde fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
Önde Akşemseddin, yanında Fatih
Kavuştu menzile sonunda Fatih
Hür bıraktı Rum'u dininde Fatih
Zaferde, sevinçte, hazda fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
Aşkla kucakladı bütün dünyayı
Türk’e vatan kıldı bu coğrafyayı
Nur halesi sardı Ayasofya’yı
Vacipte, sünnette, farzda fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…
Almatı, Aşgabat, Taşkent, Bakü'de…
Milyonlarca yürek aynı ülküde
Dur/ bilmez Türk ruhu coşar türküde
Mehterde, kopuzda, sazda fetih var
Bu ruh var oldukça yine Fatih var
Kalpler bir oldukça yine fetih var…

SÜ V EY D A
Dünyaya gelip de gönül köşküne
Girmeyince ölünürmü Süveyda?
Bir peri suretin gerçek aşkına
Ermeyince ölünürmü Süveyda?
Perçeme naz eder gümüşî teli
Gelincik tırnağı o narin eli
Belikler altında saklanan beli
Sarmayınca ölünür mü Süveyda?
Sarı yazma basma fistan yaraşı
Yüzü Zühre yıldızının adaşı
Al yanağa dolunayın telaşı
Vurmayınca ölünür mü Süveyda?
Yüzün çukurunda iki hercai
Gamzeler yanında göz süzer beni
Kevser sularıyla ballı buseni
Vermeyince ölünür mü Süveyda?
Çatık kas altında hançer bıçağı
Ilgıt ılgıt çiğdem kokar kucağı
Sinesinde iki damla çiçeği
Dermeyince ölünür mü Süveyda?
İnci mercan saltanatı boynunda
Saklı tutar yıldızları koynunda
Kadir Mevlâ'm kim yazılı alnında
Sormayınca ölünür mü Süveyda?
Çare olacaksa gönül ağrına
Gel desen koşarım kutlu çağrına
Vuslat hançerini zorun bağrına
Sürmeyince ölünür mü Süveyda?
Bülbül nazir okur sevda öyküne
İmrenir aşıklar kutlu ülküne
Sareban olup da hublar mülküne
Varmayınca ölünür mü Süveyda?
Ü lkü OLC A Y

B ayram D urbilm ez
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DÜŞÜNCE YAZILARI
1926

BAKÜ

TÜ R K İY A T

K ON G ER Sİ’N İN 1928 TÜ R K
D İL D EV R İM İ’N E ETK İSİ
B aturhan K A Y A

1*

G iriş
Boğazlar üzerinde denetim kurma, Avrupalı
güçlerin boğazları denetim altına almasını
önleme, Balkan-Hıristiyan halklarının ulusal
devlet kurma çabalarını destekleme ve bölgedeki
siyasal etkisini arttırma, Rus politikasının,
Avrupalıların “Doğu Sorunu” olarak adlandırdığı
Osmanlı ile ilgili politikalarının nihai hedefi
olmuştur.2 Balkanlarda, bölgede yaşayan
azınlıklara destek vererek ulusçuluk ile
Osmanlı’yı hedef alan Rusya, Kafkasya’da 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi), Kars,
Ardahan, Doğubayazıt ve Batum gibi Osmanlı
şehirlerini ele geçirmiştir ve 3 Mart 1878 Berlin
Anlaşması’yla bunu resmiyete kavuşturmuştur. 3

1

Araştırmacı, baturhan17@gmail.com
Hün-er Tuncer, “19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa
İlişkileri”, Ümit Yayınları, İstanbul 2001, s 97.
3 Yahya Okçu, “Türk-Rus Mücadelesi”, Berikan
Yayınları, Ankara 2001, s 171.
4 Rusya’da ihtilal ilk kez 1905’te Rus-Japon
Savaşı esnasında vuku buldu. İmparatorluk
içindeki birbirinden farklı politik akımlar, Çarlık
rejimiyle mücadele ederek onu yıpratmaya
başlamış, 1917 Şubat (Mart) ihtilalinde ise
başarı elde etmişti. Çarlık ordularının
Almanlara yenik düşmesi ve artan iç siyasi kriz
Bolşeviklere ihtilal için uygun bir ortam
hazırlamış
bulunuyordu.
Aralık
1917’de
Kafkasya cephesindeki 200 bin Rus askeri
kaçmış, cephede yalnızca 40 bin asker
bulunuyordu. Orduda devrimci ruh iyice
güçlenmişti. Tüm bu gelişmeler içerisinde 1917
Ekim Devrimi birçok iktisadi, kültürel, siyasi ve
2

Sömürgecilik yarışı, güç dengesi politikasının
kaybolması, ulusçuluk gibi fikirlerin ortaya
çıkardığı rekabet ve 28 Haziran 1914’de
Avusturya-Macaristan Veliaht’ı Arşidük Franz
Ferdinand ve eşinin öldürülmesiyle kıvılcımının
ateşlendiği 1. Dünya Savaşı, Kafkas Cephesinde
yeni bir Osmanlı-Rus Savaşı’nı da beraberinde
getirecektir.
Yapılan savaşlar ve harekâtların ardından kesin
bir sonuç alınamadan Rus Çarlığı içerisindeki
Bolşeviklerin 1917 yılında, bir devrim4 ile Çarlık
yönetimini devirerek, Vladimir İlyiç Lenin
önderliğinde, Marksist ve komünist bir yönetim
kurulmuştur. Sovyetler Birliği adı verilen bu
yeni devlet, Dünya Savaşı’ndan çekilerek kendi
içişlerine yoğunlaşmıştır. Ancak ilerleyen
yıllarda, on sekizinci yüzyıldan itibaren birtakım
hanlıklara parçalanarak zayıflayan ve istilaya
uğraması kolaylaştırılan Türkistan bölgesi5,
parça parça Sovyetler Birliği’nin egemenliği
altına giriyordu.6
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’nı
kaybetmesinin
ardından
verilen
Türk
Bağımsızlık Savaşı, Batı emperyalizmine karşı
bir savaş olarak yürütüldüğü yıllarda, tüm Asya
halkları bu savaşı kendi savaşları gibi
benimsemişlerdi.7 Türkistan bölgesinde, aynı
dönemde Sovyet baskısına karşı direniş olarak
Basmacı Harekâtı8 ortaya çıkmıştır. Yaklaşık

milli sebeplerden dolayı gerçekleşmiştir. (Yunus
Ekici, “Bolşevik İhtilalinin Ortaya Çıkması ve
Sebepleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, C.27, S.1, s. 265-275)
5
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan,
Tacikistan, Rusya ve Çin topraklarının bir
kısmını kapsayan, çoğunlukla Türklerin yaşadığı
bölgeye verilen isimdir. Kullanımda Azerbaycan
da bu ülkelerin içerisine katılarak kullanılır.
6 Okçu, a.g.e., s. 203.
7 Halil İnalcık, “OSMANLILAR,
Fütuhat,
İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler”, Timaş
Yayınları, İstanbul 2010, s. 272.
8 Düşmanlarına karşı verdikleri baskınlardan
dolayı bu ismi alan, Basmacılık hareketi
Özbekler tarafından, Fergana’da örgütlenmiş ve
nihayet Ruslara karşı taarruza geçilmiştir.
Gerek bu taarruzlarda gösterdiği muvaffakiyet
ve gerekse Enver Paşanın şahsına karşı İslâm
8

olarak 12.000 kişiye ulaşabilen Basmacılar
arasında İttihat Terakki’nin önde gelen
isimlerinden Enver Paşa gibi kişiler de vardı.9
Ancak Basmacı Harekâtı nihayetinde başarılı
olamamıştır, Sovyet yönetimi Türkistan’a nüfuz
etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları üzerinde kurulan
yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin
sonunu getiren Avrupa’nın Büyük Güçleri’nin
karşısına yepyeni ve taze bir güç olarak çıkmış
ve
egemenliğinden
hiçbir
ödünde
bulunmamıştır.10 Yeni Türk Devletini kuran
Mustafa Kemal Atatürk, Avrupalı devletlere,
Osmanlı Devleti’ne karşı yönelik politikalarını
belirlerken uyguladıkları ölçütleri, artık Türkiye
Cumhuriyeti’ne uygulayamayacaklarını kesin ve
açık bir dille belirtmişti. Mustafa Kemal
Atatürk, II. Mahmut’tan beri Osmanlı’nın
yıkılışına kadar başlayan, kültürel, bilimsel ve
ekonomik bütün gelişmeleri tamamlayacaktı.
Türk D ili ve Türkoloji
Yeryüzünün en eski dillerinden biri olan Türkçe;
büyük bir milletin oluşumunda, bu büyük
milletin bireylerince kurulan büyük devletlerin
yönetiminde ana dil, konuşma dili, eğitim dili,
bilim dili ya da resmî dil olarak yerini almış,
binlerce kalıcı eserin yaratılmasını sağlamıştır.
Türk dilinin tarihi devirlerini ortaya koymak,
yazı dilinin gelişimini takip etmekle mümkün
olmaktadır. Bu açıdan Türk Dili için bilinen ilk
yazılı eserler olan Orhun Abideleri büyük önem
taşımaktadır. Ancak ondan önceki dönemlerde
bu büyüklükte ve nitelikte eserlerin yer
almaması Türk Dili tarihine ilişkin yapılan
tasniflerde Orhun Abidelerinin yazılmış olduğu
sekizinci yüzyılın baz alınmasına neden
olmaktadır.

dünyasında ibadet derecesindeki hürmet ve
saygı, bu millî hareketi genel bir başkaldırıya
dönüştürmüş ve bilumum Türkistan ahalisi
Ruslara karşı silâha sarılmışlardır. (Mehmet
Yılmaz, Ferudun Ata, “Buhara Cumhuriyeti ve
Basmacı Harekâtı Hakkında İki Rapor”, Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.
15, s. 205-225)

Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olan Divan-ü
Lügati’t Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından
yazılmış,
Bağdat’ta
Abbasi
Halifesi’ne
sunulmuştur. Araplara Türkçe öğretmek
amacıyla yazıldığından, açıklamaları Arapçadır.
Koşuk, sagu, sav, bilmece gibi folklor-edebiyat
ürünlerinden örnekler içerir. Türk yurtları, Türk
tarihi ve toplum yapısı hakkında bilgiler verir.
Hatta kitaba bir “Türk yurtları haritası”
eklenmiştir. Bu özellikleriyle, ansiklopedik
sözlük sayılabilir.11
Yeni Türkçe Dönemi olarak adlandırılan
dönemde ise, Osmanlı, Azeri, Türkmen,
Çağatay, Özbek dil ve yazıları kapsanır.
Nihayetinde Türkçe, Kuzey Buz Denizi’nden
başlayıp Hindistan’ın kuzeyine, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin içlerinden Avrupa’nın en uç
noktasına kadar uzanan yaklaşık 12 milyon
kilometre karelik bu coğrafyada en geçerli dil,
Altay dil ailesinin en büyük kolu olan Türk
dilidir. On dokuzuncu yüzyılda ünlü Türkolog
A. H. Vambery, Türk dilinin yayılma alanının
genişliğini yaptığı gezi sırasında görmüş ve
Balkanlardan Mançurya’ya kadar yolculuk
yapacak bir kişinin Türkçeyi bilmesi durumunda
bu yolculuğunu en kolay bir biçimde
yapabileceğini, çünkü bu coğrafyada en geçerli
dilin Türk dili olduğu söylemiştir.
Müslüman olmadan önce Göktürk ve Uygur
alfabelerini kullanan Türkler, İslamiyet’in
kabulünden sonra Arap alfabesini kullanmaya
başlamışlardır. Bu çerçevede diğer Müslüman
Türk devletleri gibi Osmanlı Devleti’nde de
Arap alfabesi kullanılmıştır. Ancak uzun yıllar
Arap alfabesini kullanan Osmanlı Devleti’nde,
19. Yüzyılın ortalarından itibaren bu alfabenin
değiştirilmesi ya da ıslah edilmesi gerektiği
şeklinde tartışmalar başlamıştır. Yazının ıslahı
hakkındaki tartışmaların temeli Osmanlı
Devleti’nde, 1862-1863’lerde Münif Paşa ve

9

Şevket Süreyya Aydemir,”Makedonya’dan
Ortaasya’ya Enver Paşa”, C. III, Remzi
Kitabevi, İstanbul 1978, s.630
10 Tuncer, a.g.e., s. 101
11 Besim Atalay, “Divan-ı
Lügati’t Türk
Tercümesi”, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 1998, C. 1, s. 36-45.
9

Azerbaycanlı Ahundzade Feth Ali’ye kadar
uzanmaktadır. Yazının ıslah edilmesi düşüncesi
bu devrede imla ve sadeleştirme konularında
olmuştur. Yazının değiştirilmesi ve Latin yazısı
esasına geçme düşüncesi ise II. Meşrutiyet
hareketi
sonrasında
seslendirilmiş
ve
tartışılmaya başlanmıştır. II. Meşrutiyet
döneminin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey,
mesaisinin büyük bölümünü yazının ıslahı ile
ilgili
birtakım
ilmi
encümenlerin
oluşturulmasına ve bunların faaliyetlerine
ayırmıştır. Bu çerçevede önce Islahat-ı İlmiye
Encümeni, ardından Sarf ve İmla ve Lügat
encümenleri teşkil edilmiş, daha sonra her
ikisine Edebiyat Encümeni de dâhil edilerek
Tetkikatı
Lisanîye
adı
altında
birleştirilmişlerdir. 1910’lu yıllarda Türkçenin
Latin alfabesiyle kaydedilmesi gerektiğini
cesaretle ileri süren Hüseyin Cahit Yalçın,
Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı ve Celal Nuri
İleri’nin girişimleri ise, Şeyhülislamlığın Latin
aleyhtarı fetvasından sonra sekteye uğramıştır.
Osmanlı Türklerinin 1. Dünya Savaşı’na girdiği
yıllarda, alfabe meselesi gündemden hiç
düşmemekle birlikte, savaştan yıpranmış halkı
fazla ilgilendirmemiştir. Ancak hararetli ama
çözümü olmayan tartışmalar 1920’li yılların
sonuna kadar devam etmiştir.12
Türk dilinin akademik kurumlarda okutulması,
gerek Türkoloji araştırmalarının gelişmesi,
gerekse yetkin Türkologların yetişmesi açısından
önemli bir aşama olmuştur. Türk dili, ilk kez
Budapeşte Üniversitesi’nde Jean Repicsty
tarafından okutulmaya
başlanmıştır. İlk
Türkoloji kürsüsü de 1870’de Macaristan’da
kurulmuştur. Türkiye’de ise kurumsal anlamda
ilk Türkoloji çalışmaları II. Meşrutiyet ile
birlikte oluşmaya başlamıştır.13

12

Yakup Kaya, Muhammet Çakır, “Konya
Örneğinde Harf İnkılâbı’nın Uygulanışı ve Millet
Mekteplerinin Faaliyetleri(1928-1935)", İnsan
ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.
5, S. 6, s. 1617-1635.
13 Mustafa Oral, “Türkoloji Tarihinde 1926
Bakü Türkiyat Kongresi”, Türk Dünyası
Dergisi, S. 17, s. 111.

K ongre Sürecine G iden Y ol ve K ongre
I. Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşıldığında,
1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun Kafkasya
Harekâtı sonunda Bakü şehri, Bolşevik,
Menşevik ve Taşnaklardan temizlenerek,
Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin
müstakbel
başkenti özgürlüğüne kavuşturulmuştu.14 28
Mayıs 1918 tarihinde Mehmet Emin Resulzade
öncülüğünde Azerbaycan bağımsızlığını ilan
edip bağımsız bir cumhuriyete dönüşünce,
Rusya Halk Komiserleri Sovyeti ile Bakü Halk
Komiserleri Sovyeti ülkenin bağımsızlığını
tanımadı. Buna ek olarak, mümkün mertebede
cumhuriyetin bağımsız faaliyetine engel olmaya
çalıştılar.15
Bolşevikler,
Kafkasya’yı
yeniden
işgale
kalkışarak 27 Nisan 1920’de üstün kuvvetlerle
taarruza geçti ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
Hükümetini istifa etmek zorunda bıraktı. Sovyet
Rusya, Azerbaycan’da 28 Nisan 1920’de Sovyet
hâkimiyetinin kurulduğunu ilan etmişti.16
Azerbaycan her ne kadar Bolşevik istilasına
maruz kalsa da milli ve manevi değerler orada
ölmemiştir.
Sovyet
rejimi
altında
ki
Azerbaycan’da daha 1924 yılına kadar 54
ayaklanma meydana gelmişti. Ancak bu olaylar
çok ağır şekilde cezalandırılmış, isyan çıkaranlar
ya idam ya da sürgün edilmişti.17 Sovyetler
Birliği öncelikle bu isyanların önüne geçmek ve
komünizm adaptasyonu gereği dini unsurları
Sovyet halklarından uzak tutmak için, Türk
halklarının
kültürel
olarak
değişiminin
başlangıcı olarak, bölgedeki Türklerin uzun
süredir kullandığı harfleri değiştirecekti. Bunun
için 1926’da Bakü’de Türkiyat Kongresi
düzenlenmesine karar verildi. Ruslar uzun
süredir bir Türkoloji kongresi düzenlemeyi
düşünüyorlardı. İlk olarak 1913’de toplanması
fikri ortaya atılsa da maddi imkânsızlıklardan

14

Vasif Qafarov, “Ekim 1917 Devriminden
Sonra Bolşevik Rusya’nın Azerbaycan Siyaseti
ve Bakü Sorunu”, Gazi Akademik Bakış Dergisi,
C. 2, S.3, s. 150.
15 Qafarov, a.g.m., s. 149.
16
Hacer
Göl,
“Geçmişten
Günümüze
Azerbaycan”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S. 1, s. 165.
17 Göl, a.g.m., s. 167.
10

dolayı toplanamamıştı. Siyasi koşulların da
etkisiyle 1922’de yeniden gündeme gelmiştir. Bu
fikre destek aranmış öncelikle Azerbaycan
Türkleri kazanılmaya çalışılmıştır.18
Bundan sonra böyle bir kongrenin yapılabilmesi
için çeşitli gruplar ortaya çıkmıştı. Aşırı
derecede Latin harflerini isteyenler, Rus
Türkologlar ve dilbilimciler, Sovyet merkezinin
elemanları ve geri kalmışlığın çözümünü Latin
harflerinde gören Azerbaycan Türkleri gibi
gruplar bu kongrenin yapılması için faaliyet
göstermişlerdir. Bakü Türkiyat Kongresi’nin
Sovyet merkezi tarafından Türkleri Latin
harflerine geçirmek için organize edildiği en
başından beri belliydi. 1924 yılından itibaren
Arap harfleriyle yazılı eserlerin Sovyetler
Birliği’ne girişinin yasaklanması, Sovyet
merkezinin uzun vadede amacını gösteren
önemli bir gelişmedir.19
Bakü
Türkiyat
Kongresi,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin Türkistan Türklüğü ile
iletişimi açısından ilk başta umut vaat ediyordu.
Ancak kongreden hemen sonra, Ankara ile
Moskova arasında yapılan anlaşma gereğince,
Türk
Ocaklarının
faaliyetleri,
Türkiye
Cumhuriyeti ile sınırlandırılmıştı. Sovyet Rusya,
kendi sınırları içerisinde yaşayanların kesinlikle,
milli bir mefkûre içerisine düşmesini istemiyor,
diplomatik anlamda da buna engel olmaya
çalışıyordu. Sovyetler Birliği’ndeki Türk dilleri
çalışmaları yeni bir alfabe yazmaktan, ders
kitapları yayınlamaya kadar pratik uygulama
sorunlarını içeri alıyordu.20
Kongrenin Bakü’de yapılmasının temel nedeni,
Bakü’nün Rusya içerisinde Türkçe konuşulan
18

Oral, a.g.m., s. 114.
a.g.m., s. 115.
20 Türkkaya Ataöv, “Sovyetler Birliği’nde
Türkoloji Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi
SBF Dergisi, C. 27, S. 01, s. 30.
21 Oral, a.g.m., s. 117.
22 a.g.m., s. 118.
23 a.g.m., s. 119.
24 Ancak bu kültürel etkileşim döneminin çok
sürmesine müsaade edilmemiş, 1938-1940
yıllarında SSCB yönetimi, idaresi altındaki Türk
topluluklarını Kiril alfabesini kabul etmeye
mecbur bırakmıştır; ancak bu alfabe Arap
alfabesi
gibi
SSCB’deki
bütün
Türk
19

toplulukların en entelektüel kenti olarak
görülmesi ve o sırada Orta Asya’nın
istikrarsızlık içerisinde olmasındandır.21 26
Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen
kongrede; tarih, etnografya, dillerin akrabalığı,
Türk dilleri, imla, terminoloji, alfabe, kültürel
kazanım gibi başlıklar önemli yer edinmiştir.
Kongrede Türkiye Türklerini, Mehmet Fuat
Köprülü, Hüseyinzade Ali Turan ve İsmail
Hikmet Ertaylan temsil etmiştir.22
En çok üzerinde durulan, en önemli ve en
tartışmalı bölüm alfabe sistemi üzerinde
çalışılan konu olmuştur. Tartışmalar sonucu
Latin alfabesine geçiş ilkesi benimsenmiştir.23
Böylece Ege kıyılarından Çin sınırlarına kadar
bütün Türkler, Latin harflerini kullanacaktı.24
Bu sonuç yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 1
Kasım 1928’de Latin harflerinin kabul edilmesi
için de önemli bir adımdı. Milli egemenlik ve
milliyetçilik temelleri üzerinde oluşturulan
Türkiye Cumhuriyeti için, diğer Türk ulusları ve
Türkistan ile kültürel bağın kurulması yolunda
büyük bir fırsattı.
Türkiye

C um huriyeti’nde

Latin

H arfleri’nin K abulü (1 K asım 1928)
1926’da
Sovyetler
Birliği’nin
Bakü
Kongresi’nden sonra Türk dilleri için Arap
harfleri yerine Latin harflerini kabul etmeye
karar vermesi üzerine, Milli Eğitim Bakanı
Necati Bey, Latin harflerinin öneminden
bahsetmiş, aynı yıl Akşam Gazetesi, aydınların
yeni harflerle ilgili düşüncelerini öğrenmek
maksadıyla bir anket başlatmıştır.25 I. Dünya
topluluklarını içine alan ortak bir alfabe
olmamıştır. Çünkü bazı harflerin işaretledikleri
sesler değiştirilerek her Türk topluluğu için
farklı bir Kiril alfabesi oluşturulmuştur. Bu
yöntemle yazı ortaklığı bir ölçüde ortadan
kaldırılıp kültürel etkileşimin önüne geçilmeye
çalışılmıştır. (Hatice Şirin User, “Başlangıçtan
Günümüze Türk Yazı Sistemleri”, Akçağ
Yayınları, Ankara 2006, s. 141.
25 Ayşegül Şentürk, “Harf İnkılâbının Yapılışı ve
Uygulanışında Basının Rolü”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.
2012, S. 26, s. 32.
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Savaşı esnasında Enver Paşa’nın harf
çalışmalarının olumsuz sonuçlarını26 gören,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel olarak
değişimine önderlik eden ve Bakü Türkiyat
Kongresi’ni yakinen takip eden Mustafa Kemal
Atatürk, şartların olgunlaştığını görünce Latin
harflerinin kabulü için çalışmaları başlatmıştır.
2 Kasım 1928 tarihli Amerikan Appleton PostCrescent
gazetesinde,
Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki dil devrimi haber yapılarak,
Mustafa Kemal Paşa tarafından Arap karakterli
harflerin
kullanımının
yasaklandığı
belirtilmektedir. Gazetenin yorumuna göre bu
da Mustafa Kemal’in Doğu kültüründen
koparak, Batı medeniyeti ile yakınlaşmak için
gerçekleştirdiği reform paketinin bir parçasıdır.
Aynı zamanda yazıda Arap harflerinin
Türkiye’deki
okur-yazar
oranının
düşük
olmasının
en
önemli
sebebi
olduğu
vurgulanarak, Latin harflerinin kabulünün Türk
modernleşmesi açısından çok önemli bir adım
olarak değerlendirilmiştir.27
Atatürk devrimlerinin dayandığı temel ilke,
Türkiye
Cumhuriyeti’ni
siyasî
yapısı
bakımından olduğu gibi, sosyal yapısını
şekillendiren kültür değerleri bakımından da
çağdaş bir devlet hâline getirmektir. Dolayısıyla
Harf Devrimi de milli değerlere bağlı bir
çağdaşlaşmanın ifadesidir. Ayrıca, sosyal ve
kültürel alandaki öteki yeniliklere de temel
oluşturan bir özellik taşımaktadır. Türk
devrimleri içerisinde en dikkate değer olanı,
Türk dilinin, bilim ve kültürünün gelişmesinde
temel yapı taşı görevi göreni, dil üzerine yapılan
düzenlemeler ve Harf Devrimi’dir.28 Bilimsel

26

Enver Paşa, harfler konusunda yapılacak
ıslahatın yazım stiliyle ilgili olduğu ve yapılacak
ıslahatın harflerin ayrı yazılması şeklinde olması
düşüncesini ortaya koyan bazı aydınlardan
etkilenmiş ve harfler konusuyla bizzat
ilgilenmiştir. Enver Paşa’nın geliştirdiği alfabeye
“Ordu Elifbası, Hatt-ı Cedit veya Enver Paşa
Yazısı” denmiştir. Bu dönemde yeni bir alfabeye
karşı ıslahın yeterli olduğu fikri ağırlık kazanmış
ancak I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı karşıtı
bazı Arap kabilelerinin İngilizlerle birlikte
hareket ederek Türk birliklerini arkadan
vurmaları, ıslahatçıların savundukları harflerin

gelişme açısından önemli olduğu kadar,
1926’dan beri Latin harflerini kullanan, Sovyet
hâkimiyeti altındaki Türkistan ile kültürel
bağlantı sağlamak için de Latin harflerinin
kabulü elzem olmuştur.
Dil encümenliğinin çalışmalarını yakından takip
eden
ve
geçişin
kısa
süre
içerisinde
gerçekleşmesini arzu eden Mustafa Kemal,
Türkçede duyulan gereksinimlerin tespit
edilmesi için heyete talimat vermiş ve
çalışmaları
hızlandırmıştır.
Atatürk’ün
Encümenlikten aldığı rapor doğrultusunda geçiş
vaktinin
geldiğine
olan
kanaatinin
kuvvetlenmesiyle de; 8 Ağustos 1928 akşamı,
Sarayburnu Parkı’nda harf devrimiyle ilgili
konuşmasında devrimin hazırlık döneminden
uygulama dönemine geçişini şu sözlerle ifade
etmiştir:
Bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin
yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde sekseni
bilmez, bundan insan olanlar utanmak
lâzımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir
millet değildir; iftihar etmek için
yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir
millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma
yazma bilmiyorsa bu hatâ bizde değildir. Türkün
seviyesini
anlamayarak
kafasını
birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin
hatâlarını
kökünden
temizlemek
zamanındayız. Hataları tashih edeceğiz” 29
Mayıs 1928’de kurulan Dil Encümenliği’nin
çalışmaları çerçevesinde TBMM, 1 Kasım
1928’de yeni Türk harflerini kabul etmiş, 7 ay
sonra da yani Haziran 1929 tarihinden itibaren

ıslahı konusundaki gerekçelerine darbe indirdiği
şeklinde değerlendirilmiştir. (M. Şakir Ülkütaşır,
Atatürk ve Harf Devrimi, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu
Yay., Ankara 1991, s. 170-171)
27
Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Amerikan
Basınında Türk Harf ve Dil Devrimi”,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, S. 23, s. 2.
28 Elif Asude Tunca, “Türk Harf Devriminin
Halka Tanıtım Çalışmaları”, Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, s. 111.
29 a.g.m., s. 115.
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de Arap harflerinin
kaldırılmıştır.30

kullanımı

tamamen

1926 B akü Türkiyat K ongresi’nin 1928
Türk D il D evrim i’ne Etkisi – Sonuç
Yüzyıllarca
hâkimiyet
kurduğu
sınırlar
içerisindeki çokça milletle birlikte yaşayan
Osmanlı-Türk Milleti, Fransız İhtilali’nden
sonra yeşeren milliyetçilik duygularını, ne kendi
içerisinde ne de barındırdığı etnik gruplar
içerisinde
bastıramamış,
diğer
birçok
imparatorluk
gibi
parçalanmaktan
kurtulamamıştır.
Sırpların,
Bulgarların,
Ermenilerin, Rumların ve diğer halkların özgür
olma çabaları karşısında, Osmanlı Milleti
kavramı yetersiz kalarak yerini, Türkçülük gibi
fikirlere bırakmıştır.
İttihat ve Terakki’nin hükümeti esnasında, I.
Dünya Savaşı’na giren ve yenik çıkan Osmanlı
İmparatorluğu, kendisini “Hasta Adam” olarak
tanımlayan ve mirasından pay kapmak isteyen
Batılı güçler tarafından parçalandığında, milli
egemenliğin ve milli bağımsızlığın bir tezahürü
olarak, Türk Bağımsızlık Savaşı ortaya
çıkmıştır.
Mustafa
Kemal
Atatürk’ün
önderliğinde, bir ölüm-kalım savaşı olarak
başlayan Milli Mücadele, vatanın kurtulmasının
ardından, artık medeniyetler arasında süren
yarışa Türk Milleti’nin de ortak olabilmesi için,
çeşitli inkılaplar ve yeniliklerle, millileşme ve
muasırlaşma yoluna çıkılmıştır.
Yapılan inkılaplar arasında şüphesiz, en
tartışmalı olanı Latin Harfleri’nin Kabulü ve
Türk Dil Devrimi olmuştur. Sosyokültürel
olarak en önemli etkenin dil olduğu gerçeği ile
Türk Dili üzerinde yapılan çalışmaları ve
başarısız yenilik denemelerini gören Mustafa
Kemal Atatürk, şartların olgunlaştığı dönemde
bu devrimi gerçekleştirmiştir. O sırada Türk
Milliyetçiliği
fikri
ile
yeşeren
Türkiye
Cumhuriyeti için, yüz yıllardır bağlantı
kurulmayan Türkistan Türklüğü ile kültürel bir
etkileşim kurabilmek için en önemli yollardan
birisi onların kullandığı alfabeyi kullanarak
Dünya Türklüğünün bir alfabe ile iletişime
geçebilmesiydi.
30

1926 yılında Sovyetler Birliği’nin egemenliği
altındaki Türk Dünyasını aslında kontrol
altında tutabilmek için hazırlanan Bakü
Türkiyat Kongresi, bir bakıma Anadolu
Türklüğü ile Türkistan Türklüğü arasında bir
köprü
oluşturabilecek
büyük
fırsatlar
yaratabiliyordu. Hemen arkasından Türkiye
Cumhuriyeti’nin de Latin harflerine geçişiyle,
Sovyet Rusya bu durumdan tedirgin olmuş,
dinsel ve kültürel olarak hali hazırda bastırmaya
çalıştığı Türkistan Türklerinin alfabesini 19381940 döneminde bir kez daha değiştirerek Kiril
alfabesinin kullanımını zorunlu hale getirmiştir.
Türk Tarihinin ve Türk Dilinin büyük
savunucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün
vefatının ardından, II. Dünya Savaşı ve Stalin’in
iktidarı gibi evreler ile Sovyet Rusya içerisinde
yaşayan Türkler ile Anadolu Türklüğü
arasındaki bağlar büyük çoğunlukla kopmuş,
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla,
Türkistan
bölgesindeki
devletler
bağımsızlıklarını ilan edene kadar da bu şekilde
devam etmiştir.
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ABAY

K U N A N B A Y U LI

VE

2020’N İN A B A Y Y ILI İLÂ N
ED İLİŞİ
G am ze N ur N A LB A N T
''Сөз мәнісін білсеңіз,
Ақыл – мизан, өлшеу қыл.
Егер қисық көрінсе,
Мейлің таса, мейлің күл.
Егер түзу көрінсе,
Ойлап-ойлп, құлаққа іл.''
''Sözün önemini bilirsen,
Akıl ve terziyle ölçüp tart sen
Eğri görünrse gözüne,
Hepsini at tamamen küle.
Doğru görünürse gözüne,
Düşün ve kulağını ver o söze.''
Milletine faydasının söz ile olacağını düşünen,
yukarıdaki cümlelerin de sahibi olan Abay,
Kazakların ''ulu şair''idir. Abay, Kazaklar için o
derece önemlidir ki,
Kazakistan'ın ilk
cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev,
Abay için ''Biz Abay'ı tanıtarak aslında
Kazakistan'ı dünyaya tanıtacağız, Kazak
milletini tanıtmış olacağız.'' demiştir. Abay
Kunanbayulı'nı ya da Kazakça -ulı ekinin
Rusçası -ev eki olduğu için Abay Kunanbayev
olarak da bilinen bu yazar kimdir? Onu bu
kadar büyük şair yapan nedir? (Ancak belirtmek
isterim ki Kazaklar -ev ve -eva eklerine son
zamanlarda haklı sebeplerle karşı çıktıkları için
bu makalede onu tanınmış adı olan Abay
Kunanbayulı olarak yazacağım.)
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Abay adında bugün Kazakistan'ın Almatı
şehrinde bir üniversite vardır. Bundan başka,
onun için yazılmış olan edebî eserler, isminin
verildiği caddeler, sokaklar da vardır. Ve
Kazakistan'ın
pek
çok
yerinde
onun
heykellerine,
fotoğraflarına
denk
gelmek
mümkün. Hatta Kazaklar Abay'ın 10 Ağustos
tarihine denk gelen doğum gününü 2020
uılından başlayarak Abay Bayramı olarak
kutlamaktadırlar. Bu bayramda televizyon
kanallarında Abay için özel programlar
hazırlanır.
Zaten
Kazakistan'da
Abay'ı
bilmeyen kimse yok. Onun eserleri pek çok dile
çevrilmiştir. Bu kadar önemli bir şahsiyet
olduğu için de 2020 yılı UNESCO tarafından
''Abay Yılı'' olarak adlandırılmıştır. Çünkü 2020
yılı Abay'ın doğumunun 175. yılıdır.
O; büyük şair, yazar, filozof, bugünkü yazılı
Kazak edebiyatının temelini oluşturan bir
reformcudur. Asıl ismi İbrahim'dir. Ona bazı
kaynaklara göre Abay diye annesi Uljan, bazı
kaynaklara göre ise babaannesi hitap etmiştir.
O, 10 Ağustos 1845 tarihinde bugünkü Semey
bölgesindeki Cengiz Dağları'nın (Kazakçası
Şıngıs Tauları) eteklerindeki Karkaralı denen
yerde dünyaya gelmiştir. Kazakların Orta
Cüz'ünden olup Argın boyundan, onun içinde de
Tobıktı kolundan gelmektedir.
Abay, önceleri köylerindeki Gabithan Molla'dan
dersler alır. Bazı kaynaklara göre de aynı
zamanda Gabdülcabbar isimli Tatar bir
molladan dersler almıştır. On yaşına geldiğinde
de üç sene boyunca Semey'deki Ahmet Riza
Medresesinde okumuştur. Bu medresede Arap,
Fars dillerinde din dersleri okutulmaktaydı.
Abay din derslerinin yanında, ilmini de
geliştirmeye çalıştı. Doğu medeniyetine ait
şairlerin eserleriyle, Arap, Fars, Çağatay
dillerinde yazılmış olan masal, destan ve
kıssadan
hisselerle
tanışmıştır.
Doğu
medeniyetinin Nizamî, Nevaî, Seydî, Hafız-ı
Şirazî, Fuzulî gibi büyük şairlerini okumuştur.
Daha sonra medresenin üçüncü yılında Abay,
Semey şehrindeki Rus mektebine gider, Rusça
öğrenir. Böylelikle on üç yaşına geldiğinde
Arapçayı, Farsçayı, Rusçayı ve Türk lehçelerini
o dillerde eserler okuyacak kadar çok iyi
derecede bilmektedir.

Evlatlarına karşı sert olan babası Kunanbay,
Abay'ın daha küçükken ne kadar akıllı olduğunu
ve onun kendisine has yeteneği olduğunu fark
eder. Çocuklarına karşı daha çok eleştirmen gibi
olan baba, bu çocuğundan çok ümitlidir.
Dolayısıyla Abay İbrahim'i okuldan alır ve kendi
yanında çalıştırır. Babası devlet işlerinde
çalışmaktadır. Abay da babası gibi artık halkın
içine karışmıştır. Abay bu şekilde kendi
milletinin medeniyetiyle de tanışır. Milletine
faydası dokunan söz söyleme kabiliyeti ve
adaletliliğiyle halkı arasında adı gittikçe
yayılmaya başlar.
Abay o ıllarda Rus valilerin rüşvetçi siyasetini
ark edip onlara karşı durmaya kendini adar.
''Eğer ülkeme faydalı ve adil bir insan
olabilirsem, ancak o zaman iyi bir insan
olabilirim'' diye düşünür. Bundan dolayı siyasî
seçimlere katılır ve yener. 1876-78 yılları KonırKökşe tarafında yönetimde görevlidir. Abay bu
yönetim, devlet işlerini adaletle yerine getirir.
Onun bu adaletli yanı, halkı istediği gibi ezenler
tarafından takdir görmez. Abay haksızlığa
uğratılmaya çalışılır, arkasından iftiralar atılır.
Ancak bu iftiralar neticesiz kalır. Çünkü halk
Abay'dan memnundur.
1870'li yıllarda Petersburg'dan Semey'e gelen
Mihaelis ile, 80'li yıllarda ise Rus demokratları
olan N. I. Dolgopolov, A. A. Leontev ile tanışır.
Bu ileri görüşlü kişilerin Abay'ın siyasete olan
bakışına olumlu olarak etki ettiği şüphe
götürmez bir gerçektir. Hatta bu konuda
Muhtar Avezov ''Rus medeniyeti ile tanışmaya
başlayan Abay, Puşkin'den, Belinskiy'den,
Çernışevskiy'den eserler okumuştur. Abay'ın
klasik şair olmasına sadece Mihaelisler etki etti
dersek, Rusların bıraktığı edebî mirasa ihanet
etmiş oluruz.'' demiştir. Nitekim Abay'ın klasik
bir şair olmasında Rus eserlerinin etkisi olduğu
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kadar, doğu medeniyetinin eserlerinin de
Abay'ın şiir dünyasına büyük etki ettiği de
hakikattir.
1890 yılında bazı kişiler tarafından Abay'a karşı
düşmanlık başlar. Ve bu düşmanlık, 1897 yılına
kadar devam eder. Bu durum Abay'ı çok
yıpratır. Çok sevdiği kardeşi Ospan'ın ölümü de
Abay'ı derinden sarsar. Bu durum, onun bazı
şiirlerinde açıkça görülmektedir.
Doğu medeniyetine ait olan iki hikayeyi
(Kazakça isimleri ile) ''Masğut'' ve ''Yeskendir''
olarak şiir şekline dönüştürmüştür. İslam dinine
dayanan felsefik bakış açısı da onun şiirlerinde
karşımıza çıkmaktadır.

Abay 1904 yılında vefat etmiştir. Eserleri
Rusçaya ve diğer dillere çevrildi. Muhtar
Avezov, Abay'ın hayatını ve eserlerini
inceleyerek ''Abay Jolı (Abay Yolu)'' isimli
eserini yazmıştır.
Abay'dan sonraki Kazak şairlerinin çoğu, Kazak
edebiyatını Rus, Doğu ve Batı edebiyatlarına
yakınlaştırmak
istemelerinin
bir
sebebi,
kesinlikle Abay'ın etkisidir. Abay Kazak
edebiyatında en çok araştırılan şairdir. Ve hiç
şüphesiz bunu hak etmektedir.
KAYNAKÇA:
1 - Мекемтас МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.
АБАЙТАНУ – ХХІ ҒАСЫР КӨГІНДЕ
2- Abay Kunanbayev - Şiirler
3- Абай Құнанбайұлы - Қара Сөздер
4- ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ: АБАЙ –
РУХАНИ РЕФОРМАТОР

Abay'ın ''Kara Sözler'' isminde bir eser de
yazmıştır. Bu eserde şairin söz hünerindeki
ustalığını, felsefik düşünce tarzını görmek
mümkündür. Sonraları Abay'ın Kara Sözler
isimli bu eseri Rusçaya, Çinceye, Fransızcaya,
Türkçeye gibi pek çok dile çevrilir.
Abay, lirik, satirik ve filozof kimliğinin dışında
bestekâr olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Abay'ın 27 şarkısının 36 nüshası notaya
dökülmüştür.
Abay aynı zamanda yeniliği savunmuştur. O,
her şiirinde bilimin ve eğitimin önemini dile
getirmiştir. Milletini cahilliğe ve tembelliğe karşı
durmaya çağırıp, onları ilme ve aydınlığa davet
etmiştir. ''Jasımda Ğılım Bar Dep Yeskermedim
(Yaşımda Bilim Var Demedim)'', ''Ğılım
Tappay Maqtanba (Bilmi Bulmadan Övünme)''
gibi
eserlerinde
bu
konuya
rastlamak
mümkündür.
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A Y A SOFY A
Sevgi K U R TY EM EZ
Doğu Roma (Bizans) İmparatoru İustinianos'un
iradesi ile, beş yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde
inşa edildikten sonra 27 Aralık 537 günü
kutsanarak açılışı yapılmıştır. Hagia Sophia
‘’kutsal bilgelik’’ anlamına gelir. Bizans
imparatorluğunun prestij yapısı olmuş "Büyük
Kilise" (Megale Eklessia) olarak anılmıştır.
Ayasofya, her şeyden önce boyutlarıyla ve
mimari kuruluşu ile oldukça etkileyicidir. O
günün dünyasında hiçbir bazilika Ayasofya'nın
kubbesinin boyutunda bir kubbe ile örtülü
değildi ve böylesine büyük bir iç mekana sahip
değildi.
Ayasofya'nın kubbesi orta nefin yarısını
örtüyorsa da, iki yarım kubbe öyle bir
tamamlanmıştır ki yapının içine girildiğinde
bütün iç mekâna egemen olan bir kubbe
algılanır. Bazilika ise tamamen gizlenmiştir. Bu
dahice mimari tasarım, yapıyı eşsiz ve etkileyici
kılan unsurdur. "Gökyüzünde asılıymış gibi
duran" kubbeden akan ışık selinin bütün
duvarları kaplayan mozaik üzerindeki ışık
oyunları, olağanüstü mimari kuruluş ile birlikte
etkileyici
bir
atmosfer
yaratmaktadır.
Ayasofya'nın ziyaretçilerinde iz bırakan,
efsaneleşen yanı, tek kubbenin altında
bütünleşen, entelektüel bir mimari zekâ ile
kurgulanmış çok geniş bir iç mekân ve onun
büyüleyici atmosferi olmuştur.
Ama, Ayasofya etkileyici bir yapı olmanın
ötesinde bir anlam taşır. Gerçekte bu anlam ve
onu güçlendiren 'etki' onu yaptıran imparatorun
bilinçli bir seçimidir. Merkezî kubbe kavramının,
Roma Dünyası mimarlık ikonografisinde,
imparatorluk ideolojisinin sembolü olarak
kullanıldığı tekrarlanan bir gerçektir. Antik
Roma'da Pantheon, bu ideolojik mesajı kitlelere
ilan
eden
yapıydı.
Doğu
Roma
İmparatorluğu'nun başkenti olan (Yeni Roma)
Konstantinopolis 'e de gerçek işlevinin ötesinde
Pantheon'un
İmparatorluk
sembolizmini
taşıyacak bir yapı gerekliydi. Ayasofya aynı
zamanda "Dünyanın yeni merkezini" de işaret
etmektedir.29 Mayıs 1453 günü İstanbul'un
Fatih'i ikinci Mehmet 54 gün süren kuşatmanın

ardından Kent'e zaferle girdi atını derhal
Bizans'ın tarihi katedrali Ayasofya'ya doğru
sürdü içeriye girmeden alçak gönüllülüğünün bir
göstergesi olarak atından indi ve secdeye vardı.
Bronz kapılardan geçip muazzam kubbeli
bölüme giderken mermer zemin döşemesinde
vurarak bir taş sökmeye çabalayan bir adam
gözüne ilişti. Padişah bu vicdansızı azarlayarak
amacının ne olduğunu sordu. Adamın bu
mabedin kâfirlere mahsus olduğunu söylemesi
üzerine Mehmet bu sözlere şiddetle karşı çıktı
askerlerinden
tüm
yağmalamayı
sona
erdirmelerini istedi ve bu kilisenin camiye
dönüştürüleceğini
ilan
etti.
Osmanlılar
Hristiyanlara ait bir şehri zapt ettiklerinde ama
kiliseyi camiye dönüştürürler ikisini de
Hristiyanların
kendi
ibadetlerinde
kullanmalarına
izin
verirlerdi.
Fatih
Pantokrator kilisesi ne Rum Ortodoks patriğine
bahsetmiş
Ayasofya'nın
da
derhal
Müslümanların ibaresini açılması için hazır hale
gelmesi emredilmiştir Yapı pek çok yönden cami
olarak kullanılmaya çok uygun olmakla birlikte
bazı önemli değişikliklerin yapılması da
gerekmekteydi.
Ayasofya'yı camiye çevirirken içerisinde yer alan
sunak masası İkonostasis ve kiliseye ait diğer
eşyalar çıkarıldı. Kilisenin ekseni Mekke'ye
doğru değil doğuya yönelik olduğundan 10
derece daha güneye doğru yeni eksende bir
mihrap inşa edildi minber de aynı yöne çevrildi
buna ek olarak mihraptan Mekke'ye doğru
uzanan kıble ekseni ile dik açı oluşturacak
şekilde apsisi açılan yere iki geniş basamak
yapıldı. Fatih kuleden çanları indirmiş kubbenin
tepe.
İlk minber ve mihrap çabucak yapılmış ve daha
sonra da bugün hâlâ duran daha kalıcı
tasarımlarla değiştirilmiştir İslam'ın Zaferi'nin
güçlü sembolleri olarak mihrabın yanında
duvarlara Hz Muhammed'e ait seccadeler ve
Zafer sancakları asılmıştır bunlar bugün yerinde
bulunmamaktadır.
Arkeolojik araştırmalar sonucunda yapılan ilk
iki minarenin Fatih tarafından yapıldığı
düşünülmektedir. Sadece birisi günümüze
gelmiştir. Daha sonra yapılan minarelerin ise II.
Beyazıt tarafından sonuncusunun ise II. Selim
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tarafından inşasının yapıldığı düşünülmektedir
Ayasofya Osmanlı topraklarına geçtikten sonra
her padişahın üzerine eklemeler yaptığı
bilinmektedir. Ayasofya 1934 yılında Atatürk
döneminde müzeye dönüştürülmüş geçtiğimiz
günlere kadar müze olarak kullanılmıştır.
Günümüzde ise Ayasofya Kebir Camii olarak
işleve geçmiştir.

LİB Y A ’D A K İ A K TÖR LER V E
TÜ R K İY E
Y aşar SEV A L
Libya 2011 yılından beri çatışmanın ve kaosun
merkezi. Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi
linç edilip öldürüldükten sonra ülke radikal terör
örgütlerinin uğrak yeri olmuş bu kaos
ortamından özellikle Avrupa devletleri ve
Amerika
çıkar
sağlamıştı.
Yunanistan
Libya’daki iç karışıklıktan faydalanarak Doğu
Akdeniz’de bulunan Libya Kıtasahınlığı’nı ilhak
edip petrol ve doğalgaz aramaya başlamış
Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, İsrail’i,
Fransa’yı ve Rusya’yı işin içine katarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin
kıta sahanlığını işgal etmeye çalışmıştır. Türkiye
bu duruma tepki göstermiş kendi haklarını ve
Libya’nın haklarını korumak için çalışmaya
başlamıştır. Peki Libya’daki sahada olan ülkeler
ve aktörler kim en önemli soru ne istiyorlar?

tarafından tutuklanmış, Kaddafi tarafından
hain ilan edilmişti. Hafter daha sonra
Amerika’ya giderek oraya yerleşti. 2011 yılında
Kaddafi linç edilip öldürüldükten sonra Libya’ya
geri döndü. CİA ile yakın ilişkileri bulunan
Hafter 2014’ten sonra güç kazanmaya başladı.
Rusya’dan ağır silahlar ve paralı asker desteği
gördü ve birleşmiş milletlerin ve Türkiye’nin
desteklediği milli mutabakat hükümetine saldırı
başlattı.
TÜ R K İY E:
2019’a kadar Libya’da ara bulucu olmaya çalıştı
ama işe yaramadı. Özellikle Rus paralı şirketi
Wagner askerleri çatışmaya dahil olunca,
Türkiye de Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni
korumak için Libya’da sahaya çıktı, Özgür
Suriye Ordusu ve TSK, Ulusal Mutabakat
Hükümeti ordusu ile operasyonlara başladı.
Türkiye askerlerini sıcak çatışmaya sokmamak
ve işgalci ülke konumuna düşmemek için Ulusal
Mutabakat Hükümeti güçlerine daha çok hava
desteği vermektedir. Özellikle Siha Bayraktar
Dünya savaş tarihine adını altın harflerle
yazdırmış ve tarihe geçmiştir. Rus hava
savunma
sistemleri
Pantsirleri
radara
yakalanmadan vurmayı başarmıştır bu da
Türkiye’yi SİHA ile Pantsir vuran ilk ülke
yapmıştır. İsrail de Suriye’de bulunan
Pantsirleri F16 savaş uçakları ile vurmuş ve
tarihe geçmiştir.
B İR LEŞİK A R A P EM İR LİK LER İ:

H A LİFE H A FTER :
Fercani kabilesine mensup olan Halife Hafter, 7
Kasım
1943'te Libya'nın Ecdebiye kentinde
dünyaya geldi. 1957'de Ecdebiye'de el-Hüda
Okulu'nda okudu ve daha sonra 1961-1964
yılları arasında Derne'de orta öğrenim gördü.
Eylül
1964'te
Bingazi
Kraliyet
Harp
Akademisi'nde eğitim görmeye başladı. 1966'da
mezun oldu ve kara kuvvetlerinde görev
yapmaya
başladı.
1960'ların
sonlarında Sovyetler Birliği'nde Frunze Harp
Akademisi'nde ve Mısır'da askerî eğitim aldı.
1969'da
Kral
İdris'in Muammer
Kaddafi tarafından
devrilmesinde
görev
aldı.1986 yılında Libya ile Çad arasında yaşanan
Toyota savaşında Halife Hafter 300 askeri ile
Çad askerlerine esir düşmüş, Fransız lejyonları

TSK’nın Somali Sudan gibi Afrika boynuzu
ülkelerinde ve körfezde askeri etki alanından
rahatsız olduğu için birçok Ortadoğu ve Afrika
ülkelerinden
paralı
asker
devşiriyor,
devşirdikleri askerleri Hafter saflarına katarak
Türk karşıtı olduklarını gösteriyorlar. Eş-Şebab
gibi terör örgütleriyle yakın ilişkilerde bulunan
BAE onları kendi çıkarları için kullanıyor,
Afrika’da bulunan Türklere saldırıda yapması
için Teşvik ediyor.

RUSYA:
Hafter’e para, silah, istihbarat ve asker
yardımı yapıyor. Rus paralı askerleri
Wagner’leri diğer paralı askerlerden ayıran
en önemli özelliği savunma yerine daha çok
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suikast ve saldırı yapmalarıdır. Bu yöntemle
düşmanlarına korku salan Wagnerler eski
Spetsnaz askerlerinin kendi saflarına
katılmasıyla daha da güçlenmiştir Libya’da
TSK’nın önündeki en ciddi güç
Wagnerler’dir.
A M ER İK A B İR LEŞİK D EV LETLER İ:
ABD şimdilik bir taraf tutmaktadır ancak
CİA’nın Hafter ile çok yakın bağları olduğu
bilinmekte.
FR A N SA :
Hafter’e destek veren ülkelerden biridir.
Fransa’nın amacı petrolden pay almak ve
mültecileri kuzey Afrika’da tutmak. Ayrıca
hafta içinde Fransa Hükümeti Doğu Akdeniz’de
askerî varlığını arttırmak adına bölgeye savaş
uçağı gönderdiğini ve Yunanistan ile ortak
tatbikat yaptırdığını duyurdu.
U LU SA L M U TA B A K A T H Ü K Ü M E Tİ:
Birleşmiş Milletler öncülüğünde bazı ülkelerin
desteğiyle
Libya
Siyasal
Mutabakatı
çerçevesinde kurulmuş
olan hükûmettir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ulusal
Mutabakat Hükûmetini Libya'nın meşru
yönetimi kılacak Libya Siyasi Mutabakatını oy
birliği ile kabul etmiştir ve Ulusal Mutabakat
Hükûmeti, Birleşmiş Milletler tarafından
Libya'daki meşru güç olarak tanınmıştır.
Hafter’in saldırıya geçmesi sonucunda Türkiye
ile iş birliği yapmaya başlamıştır.

imzalanarak cevap geldi
anlaşmanın
sınırları
bilinmemektedir.

ise de
tam

henüz
olarak

M ISIR :
Hafter'i destekleyen ülkeler arasında başı
çekiyor. Libya iç savaşının ilk yıllarında
doğudaki silahlı grupların liderliğini yapan
Hafter'in ülkenin doğu komşusu Mısır ile
işbirliğinin bu dönemlerde başladığı belirtiliyor.
Mısır, özellikle 2013 yılındaki askeri darbeden bu
yana Müslüman Kardeşler başta olmak üzere
radikal olduğunu düşündüğü İslamcı grupları
ciddi bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Mısır
hükümeti, ülke sınırları içerisinde İslamcılara
karşı
yoğun
operasyonlar
düzenlerken,
Libya'daki Sarraj yönetiminin de bu grupları
desteklediğini savunuyor. Mısır'ın ayrıca
Libya'ya yönelik çok ciddi ekonomik çıkarları da
bulunuyor. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan
bu yana Libya'dan aldığı ucuz petrol
anlaşmasını, ülkenin istikrara kavuşmasının
ardından
da
devam
ettirmek
istiyor.
Ayrıca,savaşın sona erip Libya'nın yeniden
yapılandırılmasında Mısır, kendi şirket ve
işçilerinin de rol almasını umuyor. En son hamle
olarak da yukarıda belirtildiği gibi Yunanistan
ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması
yapmıştır.

Y U N A N İSTA N :
Doğu Akdeniz’de bulunan kıta sahanlığımızı
işgal etmiştir. Libya ile Türkiye’nin kıta
sahanlığını birleştirmesinden çok rahatsız olmuş
ve her fırsatta savaş tehdidi savurmuştur. Son
günlerde gündeme bomba gibi düşen Oruç Reis
Araştırma Gemisi’nin Yunanistan’la Türkiye
arasında bulunan Meis Adasının güneyinde
araştırmalara başladığı haberi Yunan kesimini
oldukça rahatsız etti. Yunanistan’dan ise on gün
geçmeden Mısır ile kıta sahanlığı münhasır
ekonomik bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Kayseri

altanmz@erciyes.edu.tr
G iriş
Formasyon eğitimi sırasında, bir dönem dersine
girdiğim ve hem şuurlu, hem de istekli yapısıyla
dikkat çeken Serkan Yüksel’in, bayram
arifesinde ve yayıma kısa bir süre kalan bir
zamanda, benden bu sayı için yabancı dil
öğrenimi ve/veya öğretimi konusunda bir yazı
paylaşmam ricasında bulununca, kırmak
istemedim ve daha önce yayımlanmış ve
vasiyetnamem dediğim, bir çalışmamdan
oluşturduğum bu yazıyı, sizlerle paylaşıyorum.
Yazının tam metnine, dipnotta yer alan çalışma
içindeki makalede bulabilirsiniz. Şimdiden,
zevkli okumalar dilerim.

iletişim
dillerinin
öğrenilmesi
ve/veya
öğretilmesi de ayrıca bir öneme sahip olmuştur.
Dikkat edilirse burada İngilizce için sıklıkla
yapılan “küresel dil” teriminden ziyade, “küresel
iletişim dili” terimini kullanıyorum! İngilizce
küresel bir dil değil, küresel bir iletişim dilidir.
Her ne kadar, her yaşta ve ihtiyaca göre bir
yabancı dil öğrenme mümkün olsa da, erken
yaşlarda açılamayan bir yabancı dil dosyasının,
daha sonraki yıllarda açılmasını veya aktif
olarak kullanımını sağlamak zorlaşacak, hatta
verilen tahribattan ötürü, bir daha açılmamak
üzere kör edilmiş olacaktır. Hemen her konuda
olduğu gibi, etkili ve nitelikli bir başlangıç, diğer
süreçlerin
de
başarısını
hiç
kuşkusuz
etkileyecektir.
Yabancı dil konusuna girmeden önce, eğitim
sistemimizin, ya da sistemsizliğimizin, genel
durumunu, öğretme ve öğrenme bağlamında
irdelemek ve bu konulardaki düşüncelerimi
özetle paylaşmak isterim. Çünkü yabancı dil
konusunu, genel resimden ayrı düşünmek doğru
olmayacaktır.
Örgün Eğitim de Öğretim ve Öğrenm e

İster akademik, ister genel bakış açısı olsun,
yabancı dil öğretme/öğrenme konusunda
söylenecek çok şey, yazılacak çok alt başlık var.
Ancak bu yazımı çok fazla kurama kaçmadan,
akademik anlatımdan mümkün olduğunca
sakınarak,
hemen
herkesin
okuyup
anlayabileceği bir çerçevede ve yer sınırı
kapsamında özetlemeye çalışacağım.
Tarih var olduğundan beri, diğer insan
gruplarıyla iletişim kurmak, onları tanımak,
ticaret yapmak ve diğer pek çok nedenden ötürü
bir araya gelmek, hem bir ihtiyaç, hem de büyük
bir arzu ve merak konusu olmuştur. Bu amaçları
gerçekleştirebilmek için de karşıdakinin dilinin
öğrenilmesi, dolayısıyla da öğretilmesi ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. Bu; bazen yerel diller, bazen de
diğer milletlerin dilleri olmuştur. Bu arada
Latince, Fransızca ve son örnekte olduğu gibi
İngilizce gibi küresel çapta kullanılan ve küresel

Eğitimle ilgili nerede bir konu açılsa, tartışılan
konuların en başında gelenlerinden biri, genelde,
yabancı dil öğretememe ve/veya öğrenememe
konusudur. Bu durum, gerçek olduğu kadar
yanıltıcıdır da. Aslında yukarıda paylaştığım ve
sunumlarımda sıklıkla kullandığım karikatür,
bizim eğitim sistemimizin içinde bulunduğu
durumu çok net bir şekilde anlatmaktadır.
Çocukları, gençleri sınıflara doldurup, zil çalana
kadar sınıf ortasında veya tahtanın önünde

31 Bu yazı,

Altan, M.Z. (2017). Yabancı Dil: Neden
Öğretemiyoruz? Neden Öğrenemiyoruz? Eğitim Ateşi (2.
Baskı, 2019), 138-173’den oluşturulmuştur..
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dikilip, alan veya alana dair bilgileri anlatarak
yapılan bir öğretim sonucunda, anlatılanların
öğrenileceği
sanılmaktadır!
Bu
durum
matematik, tarih, din, ahlak veya yabancı dil
için hiç fark etmiyor. Elbette farklı işler
yapanlar vardır, olacaktır da ancak mevcut

olduğu

gerçeği,

asla

göz

ardı

edilm em elidir.
N eden

Öğretem iyoruz,

N eden

Öğrenem iyoruz?

genel yaygın uygulama budur! O alana özgü,
dosyayı açm adan, gerekli yerleştirm eleri
yapm adan,

yerleştirilenleri

etm eden,

gerekli

kayıt

yapılandırm alar

yapılm adan, kayıt edilenleri ertesi ders
geri çağırm a tekniklerini kullanm adan,
daha önem lisi, beynin nasıl öğrendiğini
öğretm enler
çocuklara

olarak

da

gerçekleşeceği

öğrenm eden

öğretm eden,
sanıldı!

ve

öğrenm enin

Sanılm aya

da

devam ediliyor!
B ütün bunlar yetm ezm iş gibi, bir de
üstüne, öğretim şeklinin aksine ve de hiç
alakası olm ayan bir şekilde, tam am en
hatırlam aya ve anlam aya yönelik, test
veya düşük seviyeli düşünm e becerilerin
sergilenm esini

isteyen

değerlendirm e

yöntem leriyle,

çocuklardaki

öğrenm e

zevki önce kör, sonra da yok ediliyor!
Sonucunda da “her şeyi denedik am a
öğrenem ediler” deniyor!
Doğrusunu söylemek gerekirse, hemen hiçbir
alan, olması gerektiği gibi öğretilmiyor,
değerlendirilemiyor ve de doğal sonucu olarak da
öğrenilemiyor!
Matematik
anlatır
gibi,
formüllerle, yabancı dil öğretiliyor! Tarih,
sadece isimler ve tarihlerden ibaret görülüyor!
Ancak yabancı dil gibi gözlemlenebilir bir beceri
olduğunda, bu eksiklik çok daha bariz şekilde
ortaya çıkıyor ve bütün gözler yabancı dilin
üstüne çevriliyor! Sanki m atem atik, m üzik,
resim , Türkçe, biyoloji, fizik öğretilebildi
ve/veya öğrenilebildi de, bir tek yabancı
dil öğretilem edi veya öğrenilem edi! V eya
çok iyi inşaat m ühendisleri, m im arlar,
hukukçular, doktorlar yetiştirebildik de,
sadece öğretm en yetiştirem edik! Elbette
ki diğer alanlardaki eksikliğin de kaynağı,
nitelikli öğretm en/öğretim üyesi eksikliği

Ülkemizde şimdiye kadar takip edildiği
düşünülen öğretim yöntemleri, 19. yüzyıl
gerçeklerine göre tasarlanmış yöntemlerin, çok
ama çok kötü uygulamalarını kapsamaktadır!
Bu yüzden de maalesef, ne öğrenebiliyoruz ne de
öğretebiliyoruz! 21. yüzyılda dahi, 19. yüzyıl
gerçeklerine dayalı bir akademik anlayışı, körü
körüne uygulama çabası içindeyiz.
Türkiye’deki eğitim ve sınav sistemleri, hemen
her yıl, hatta yılda birkaç defa değiştirilmesine
rağmen içerik ve genel yapı olarak, hâlâ dizayn
edildiği yüzyılın gerçekleriyle ve anlayışıyla
devam etmektedir. Bu yüzden de amaçlanan
veya
hedeflenen
değişim,
asla
ortaya
çıkmamaktadır. Eskiyle, asla yeni inşa edilemez.
Zaten tepeden aşağıya doğru yönelimli, hantal
yapı da, değişimin sağlıklı gerçekleşmesine
olanak vermemektedir. Bilgi aktarımına,
aktarılan
bilgilerin
kavranmasına,
ezberlenmesine ve anlamsız tekrarlara büyük
önem verilen, benzer becerilerin öğretildiği ve
test tabanlı değerlendirme yöntemlerinin
vazgeçilmez olarak görüldüğü bir sistemden
bahsediyorum. Detaylar için, lütfen, Türkiye’nin
Eğitim Çıkmazı Girişimci Öğretim, Girişimci
Öğretmen adlı kitabımı okuyunuz.
Merkezî yapılan standartlaştıran sözde standart
testler, maalesef alan içerikli ve tamamen bilgi
odaklı
olup,
bireysel
farklılıkların
ve
aktivitelerin önemini yitirmesine; yabancı dil,
müzik,
resim
gibi
gözlemlenebilir
ve
sergilenebilir
davranışları
sergilememizi
gerektiren becerileri, kazanamamamıza sebep
oldu ve maalesef de olmaya devam ediyor.
H angi alan olursa olsun, hatırlam a ve
anlam a

üzerine

odaklanan

değerlendirm eler neticesinde, bu alanların
hayatım ızda ne işe yaradığı, ya da bu
alanlarda

elde

ettiğim iz

bilgileri,

hayatım ızda nerelerde kullanabileceğim izi
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asla öğrenem edik! M ezun olduktan sonra

bunlar hakkında konuşmasını veya yazmasını

zaten bu ezberlenm iş, anlam sız ve soyut

beklemek

bilgilerin çoğu unutulup gitm ektedir. B u

öğretm enin

yüzdendir ki insanlar ne m atem atik, ne

çocuktan;

dikkat

kim ya, ne tarih, ne din bilgisi, ne m üzik,

olm asını,

çalışm asını,

ne resim , ne de yabancı dil öğrenebildi!

hatırlam asını

A m a bir ayrıntıyla; bunlar hakkında olan

şansı

her

hariç!

hatırlanacak m ateryal bir he def çalışm a

M esela insanlar, yabancı dilde “present

içinde ve çocuğa anlam lı gelecek şekilde

perfect tense” diye bir zam an yapısının
edildiğini

verilm ez, ayrıca öğrenilm esi istenilen
unsurlara,
dikkati
doğal
yollardan

yapıyı

çekilm ez ise, ondan istenen konsantre

hayatlarında doğru yerde, doğru şekilde

olm a, ezberlem e veya öğrenm e istekleri

ve

başarısız olm aya m ahkûm dur! Acı bir
gerçek olarak, benzer durum, maalesef,
üniversite
seviyesinde
dahi
yaygındır.
Öğretmenlerin, öğretmenliğe dair; inançları,
değer yargıları ve sonucunda tutumları
değişmedikçe, değişimin gerçekleşme şansı
yoktur.

şeyi

öğrendiler,

olduğunu

ve

öğrendiler
doğru

nasıl
am a

kendileri

form üle
asla

zam anda,

bu
anlam lı

olarak

kullanam adılar. Aynı durum, hemen bütün
alanlar için de geçerlidir.
Öğrenememe ve öğretememe gerçeğinin en
önemli nedenlerinden birisi de, öğretmen
eğitiminin mevcut durumudur. Mevcut tabloyu
kısaca

özetlemek

gerekirse;

eğitim

öğretim i

çalışm ış

imkânsızdır.
yedi,

A çıkçası

sekiz

yaşındaki

etm esini,

bir

konsantre

dinlem esini

istem esinin

yoktur!

bir

ve

gerçekleşm e

Öğrenilecek

veya

öğretm enler ve dört yıl boyunca, detaylı

Yaş gruplarına göre, öğrenme yollarının ve
yöntemlerinin farklı olduğu, genel olarak kabul
edilse de, maalesef, eğitim sistemi içinde
uygulanan öğretim ve değerlendirme yöntemleri
düşünüldüğünde, bu önemli farklılığın dikkate
alınmadığı açıktır. Örneğin, yabancı dil
öğretiminde yaş ve öğrenme konusu sıklıkla

alan dersleri alıp üzerine eğitim bilim leri

karşımıza çıkmaktadır. Y apılan en büyük

bölüm ü ya da sıradan alan öğretim
üyelerinden alınan, 31 saatlik birkaç

hata, çocuklara yabancı dil öğretim inde

dersle, öğretm en yapılan, fen ve edebiyat

kullanılm am asıdır.

ve diğer başka fakülte m ezunlarından

yabancı dil öğretim i derslerinin, 2006

oluşan bir öğretm enler ordusu! Bu
yüzdendir ki ne matematik, ne resim, ne müzik,
ne yabancı dil, ne Türkçe, ne de dinimizi
öğretebildik ve öğrenebildik! Sonra da “Neden
başarısızız?” deyip durduk, demeye de devam
ediyoruz. Cevabı çok açık ve net iken!

yılında Y abancı dil öğretm eni yetiştiren

Öğrenme bir süreçtir. Öğrenilen bilgilerin
içselleştirilebilmesi için bireysel süzgeçten
geçmesi ve benimsenmesi gerekmektedir.
Havuzun dolmadan taşmayacağı bilinir ancak
öğrenme konusunda, bu gerçek asla dikkate
alınmaz. Daha dersin ilk gününden itibaren,
anlamsız, soyut ve havada uçuşan fikirler olarak
öğrenciye
sunulan
bilgilerin,
hemen
öğrenilmesini ve içselleştirilmesini beklemek,

böyle bir ders alm adan m ezun oldukları

fakültelerinde

alan

öğretim üyesi eksikliği ve alan öğretim i
pratiğinin

yeterince

yapılam am asından
sorunlardan

dolayı,

ve

nitelikli

kaynaklanan
yetiştirilem eyen

m aalesef uygun yöntem ve tekniklerin

bölüm lerin

Örneğin,

m üfredatına

çocuklara

k onulduğu

düşünülürse, o yıla kadar m ezun olanlar,
çocuklara yabancı dil nasıl öğretilir
konusunda bir eğitim alm adan m ezun
oldu dem ektir. On binlerce öğretm enin
ve

yıllarca,

çocuklara

yabancı

dil

öğretm eye çalıştıklar ı acı bir gerçektir! Bu
yıldan sonra da maalesef pek çok bölümde, bu
konuyu çalışmış, yeterli sayıda öğretim üyesi
olmamasından dolayı, bu dersler çok teorik
bazda işlenmekte ve maalesef yine amaçlanan
hedefe
ulaşılamamaktadır.
Atanan
öğretmenlerin
yarısının
da
edebiyat
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fakültelerinden mezun olduklarını ve bu
mezunların formasyon eğitimi sırasında böyle
bir dersi, ne geçmişte, ne de günümüzde
almadıkları düşünülürse, vahametin boyutunu
siz düşünün! Edebiyat fakültelerinin İngiliz Dili
ve Edebiyatı bölümlerinin çoğunun, edebiyat
dahi öğretemediği, hatta müfredatında, edebiyat
dersleri yerine, alakasız bir sürü ders konduğu
da ayrı vakıadır. Bütün bunlara rağmen, neden
yabancı dil öğretemiyoruz diye hâlâ feveran
etmeye, gülünç bir şekilde devam ediyoruz!
Bu arada, belirtmek istediğim bir başka husus
da, erken yaşlarda yabancı dil öğrenilmesine
başlanmasının, bireyin anadilini öğrenme
sürecini sekteye uğratacağı, yanlış bir inançtır.
Yabancı dil öğretimi doğru ve etkin şekilde
gerçekleştiği
müddetçe,
bırakın
anadil
öğrenimini sekteye uğratmasını, anadilin daha
iyi öğrenilmesine katkı verir. Ayrıca uygun
ortam ve yöntemlerle, sadece bir değil, birden
fazla yabancı dil de, aynı anda kazandırılabilir.
Bunun çok güzel örnekleri, hem akademik, hem
de genel ortamda mevcuttur.
Yaş konusuna değinirken, belirtilmesi gereken
bir önemli husus da, hemen her yaştan insana
ihtiyacı nispetinde bir yabancı dilin rahatlıkla
öğretilebileceği gerçeğidir.
Peki, yabancı bir dil öğrenme bize ne katar?
Örgün öğretimde akademik bir gerekliliğin, bir
mecburiyeti olarak alınmasının haricinde, bir
yabancı
dil
öğrenmenin,
çok
değişik
katkılarından bahsetmek mümkündür. Yabancı
bir dilin, mecburi olarak alınması gereken bir
ders yerine, aşağıdaki listede yer alan başlıklar
ve bunlara eklenebilecek diğer katkılardan
dolayı, öğrenilmesi gereken bir beceri olarak
algılanması veya bu düşüncenin kazandırılması,
başarıyı da getirecektir. Bir yabancı dil
öğrenmek:
•
•
•

•

Beyni harekete geçirir.
Merak ve öğrenme arzusunu tetikler ve
tatmin eder.
Bilinen
şeylerin,
bize
muhteşem
görünmesine
yardım
ederken,
beyinlerimizin,
hayatın
en
basit
alanlarına dahi, farklı ve yeni yollarla
bakmasını sağlar.
Gerçek manada yabancı dil öğrenen
çocuklara, özellikle, yaratıcılık alanında

•

•

•
•

•

•

•

ve farklılıkları çok daha erken yaşlarda
takdir etme kişiliğini kazandırmak gibi,
daha
güçlü
bilişsel
beceriler
sergilemelerini sağlar.
Layıkıyla yapılan bir yabancı dil
öğrenme sürecinde, diğer alanların
aksine, gerçek dünya, sınıf duvarlarının
ötesine taşar. Yabancı dil öğrenme, hem
sınıf içinde, hem de sınıf dışında
gerçekleşir.
Yabancı bir dil öğrenme, zihinlerimizi
yeni kültürlere ve yeni düşünme
yollarına açar.
Çok yönlü ve taraflı dünyamıza, daha
derin saygı duymamızı sağlar.
Rahatlıkla seyahat edebilmeyi ve yurt
dışındaki insanlarla, daha rahat iletişim
ve bağlantı kurabilmemize yardım eder.
Dilini, dinini ve milletini anlatma ve
tanıtma konusunda yardımcı olur.
Çift dilli insanlar, tek dil konuşanlara
göre,
çevrelerindeki
değişimleri
gözlemleme konusunda daha gelişmiş
beceriler sergilerler.
Yabancı bir dille düşünebilme yetisi,
karar verme süreçlerinde, daha tarafsız
davranabilmeye destek verir.
Çit dilli olmak, demans ve alzheimer
gibi hastalıkların belirtilerinin ortaya
çıkmasını geciktirir.

Y abancı D il Öğretim inde Optim al Şartlar
Herkese aynı düzeyde ve aynı şekilde, bir
yabancı dil öğretilebilir mi veya öğretmeye
çalışmalı mıyız sorusu, cevap bekleyen çok
önemli bir sorudur. Her yıl okula yeni başlayan
milyonlarca çocuğun, şartları asla aynı veya
benzer olmadığı bir ortamda, herkese aynı
düzeyde yabancı bir dil öğretmeyi denemek, bir
zaman kaybı mıdır yoksa bir fırsat vermek
midir? Herkes bir yabancı dili aynı düzeyde
öğrenebilir mi? Veya öğrenmeli midir?
Bütün bu soruların üzerinde ciddi olarak
düşünülmesi ve merkezî idarenin uygulamaya ve
sonuçlara yönelik, bir hedef planı hazırlaması ve
uygulamaya sokması gerekmektedir.
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Yukarıdaki soruları bir tarafa bırakırsak nitelikli
ve etkin bir yabancı dil öğretimi ve öğreniminin
gerçekleşebilmesi için bazı optimal şartların
yerine getirilmesi gerekmektedir.
Kaliteli
alan
öğretimi
eğitimi
almış,
öğretmenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Öğretmen
kaynaklarına ve geçmişlerine baktığımızda, bu
alanda ciddi sıkıntıların olduğu gün gibi açıktır.
Öğretmen alımı için yapılan KPSS’nin içeriği

sağlam ayan,

anlam sız

yapılm aktadır.
D il bilgisi yapılarının, içerikten yoksun ve
izole edilm iş cüm leler şeklinde pratiğinin
yapılm ası, dil öğrenm e sürecine, çok ciddi
hasarlar

verm ektedir.

organizm a

değildir.

sürecine

dahil

soruları olm adan, direk alan sorularıyla

büyük

nedeni,

öğretm en alım ı yapılm ası kom edidir. Bir
diğer unsur da, öğretmenleri kimlerin
yetiştirdiğidir! A kalite öğrencileri, C kalite
öğretmenler; A kalite öğretmenleri de, C kalite
öğretmen eğitimcileri yetiştiremez.

öğretilenlerin,

öğretirler denir. Bu çarkı kırabilmek için
nitelikli, çağın gereklerini yerine getirebilen,
öğrenmeye ve öğretmeye âşık, öğretmenlere
ihtiyaç
olduğu
kesindir.
Yabancı
dil
öğretmenlerinin, çok üst düzey yabancı dil
bilgisine sahip olmasını beklemek hayaldir.
Temel yeterlilik, yeterli olacaktır. Çünkü
öğretmenlik nasıl yapıldığını bilm e sanatıdır!
Öğretmenliğin % 60-70’i nasıl yapıldığını
bilmektir. Öğretmenlerin en büyük eksikliği de,
nasıl öğretileceğini bilmemeleridir! Bunun da en
büyük nedeni, öğrenmeyi bilmemeleridir.
Öğrenmeyi bilmeyen birinin, nasıl öğretileceğini
bilmesi de elbette sıkıntılı olacaktır.
Öğretmenlerin kendileri, bir yabancı dil nasıl
öğreniliyor, bilmeleri ve kendilerinde, bir
yabancı dil dosyasının açık olması gerekiyor.
B eyin,

anlam a

ve

tasarlanm ıştır.

öğrenm eye

A nlam sız

göre

şeylerin,

anlam sız tekrarların, hiçbir faydası da
olm ayacaktır!
sergilediğim iz

H ayatta
beceri

en

çok

din lem edir.

Bu

yüzden, yabancı dil öğrenm enin de özü
dinlem edir.
M aalesef
yabancı
dil
sınıflarında hem en az zam an ayırılan,
hem

de

zam an

ayrıldığında

dinlem e

aktivitesi süreçlerine dikkat edilm eyen,
dolayısıyla

da

öğrenm eye

katkı

D il,

Eğer

steril

bir

ilköğretim de

çocuklarım ız bir yabancı dil öğrenem e

ciddi sıkıntıdır. Y oğunluklu alan öğretim i

Öğretmenler için, genelde, öğretildikleri gibi

dinlem e ler

olam ıyorsa,
yabancı
hiçbir

bunun
dil

zam an,

en
diye

anlam

oluşturm adığı yani yapılanların anlam sız
olduğudur.
Ayrı bir akademik başlık olmasına rağmen, bu
kapsamda değinilmesi gereken bir başka konu
da, öğretmenlerin öğretime ve öğretmenliğe dair;
inançları, tutumları ve değer yargılarıdır.
İnançlarımız, bizi biz yapan unsurlardır ve neye
inanıyorsak biz oyuz! Çünkü inançlar;
düşünceleri, fikirleri, tutumları ve davranışları
şekillendirir. Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi
ögelerinin veya kelime öğrenmenin, daha önemli
olduğunu düşünen bir öğretmen, sınıf
uygulamasında, sizce neye ağırlık verecektir? Ya
da yabancı bir dil öğrenmenin, herkese nasip
olmayan, özel bir yetenek olduğuna inanan bir
öğretmen, öğrencilerinin öğrenmesine ne kadar
katkı sağlar?
Öğretmenin; hem yabancı dil öğretimi ve
öğrenilmesi konusundaki, hem de genel
öğretmenlik konusundaki inançları, onun sınıf
içindeki uygulamalarını ve değerlendirmelerini
derinden etkileyeceğinden, bunların tespiti ve
gerektiğinde hizmet içi eğitimler yoluyla
bunların düzeltilmesi, güncelleştirilmesi ve/veya
değiştirilmesi, verilecek hizmetin niteliğini
arttıracaktır.
B eyinlerin,

öğretilm ekten

ziyade,

öğrenm eye tasarlandığı bilinm ediğinden,
sınıflarım ız m aalesef öğrenm eye odaklı
olm aktan, çok am a çok uzaktır. Sonra da
“Öğrenciler
öğrettiklerini

neden

öğretm enlerin

öğrenm ezler?”

deyip

duruluyor! O ysa sorulm ası gereken soru
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“Öğretm enler

neden

öğrencilerin

öğrendiklerini öğretm ezler?” olm alıdır!
Sınıflarımız, oturma düzenleri, malzemeler,
öğrenci sayıları, tasarımları, boyaları ile
maalesef
öğrenmeyi
heveslendirmeyen,
kolaylaştırmayan, kasvetli ve tıpkı eğitim
sisteminin kendisi gibi, 19. yüzyıldan kalmadır!
Bu durum ilköğretimden, üniversiteye kadar
aynı durumdadır.
Ders materyali konusuna gelince. Yabancı
yayınevleri tarafından yazılmış ders kitaplarının
yanında, ülkemizde hazırlanan ders kitapları da
mevcuttur.
Ülkemizde
hazırlanan
ders
kitaplarının, eskiye göre görüntü geçerlilikleri,
güncellenmiş olmasına rağmen kitapların içerik
geçerlilikleri ve güvenirliklerinin çok iyi
durumda olduğunu söylemek maalesef zordur.
H ele son zam anlarda âdete m oda olan ve
m antar

gibi

çoğalan,

sıradan

öğretm enlerin bazen bir öğretim üyesini
başlarına alarak, kitap yazm ası anlaşılır

savunuyorum ve avukatlığını yapıyorum.
Öğrenme odaklı eğitimin ilk şartı, öğrenenin,
anlamlı aktiviteler yoluyla öğrenmesidir.
Öğrenmenin
gerçekleşip
gerçekleşmediğini
kontrol
etmek,
öğrencilerin
neleri
başarabileceklerini
görmek
için,
yerine
getirilmesi gereken, çok ama çok önemli bir diğer
şart da, değerlendirme süreci ve yöntemleridir.
Değerlendirmenin, ders materyalindeki mekanik
alıştırmaların
benzerleriyle
yapılması,
öğrenmenin gerçekleşmemesinin en büyük
nedenidir! Alternatif ve/veya performans
tabanlı değerlendirme yöntemleri, çağdaş ve
öğrenme
odaklı
bir
eğitimin
temelini
oluşturduğu gibi yabancı dil öğretiminin de
vazgeçilmez bir şartıdır. Yabancı dil yetisinin,
yapmacık
ve
mekanik
yöntemlerle
değerlendirilmesi, o dilin öğrenilememesinin
önündeki en büyük engeldir. Unutulmamalıdır
ki değerlendirme şeklimiz, öğrencilerin yaşam
boyu öğrenme becerilerine yardım etmeli ve
onları,
öğrendiklerini
gerçek
yaşamda
kullanabilmelerine olanak sağlamalıdır!

ve de kabul edilebilir bir durum değildir!
Bu

arada

özellikle

TÜ B İTA K

bütçesinden, sözde proje adıyla, bu tür
kitapların

yazılm asına

girişilm esi,

m aalesef, kaynakların heba edilm esinden
başka bir şey değildir.
Ders kitabı yazımı başlı başına bir çalışma alanı
ve çok farklı alanlardaki gerçek profesyonellerin
bir arada çalışıp, ürettikleri çok profesyonel bir
iş ve sektördür!
Ders kitaplarının adeta bir “kutsal kitap” gibi
görülmesinin ve 1. sayfadan son sayfasına kadar
bütün
alıştırmalarının
yapılmasının
da
önlenmesi gerekmektedir. Kitaplar sadece yol
göstericidirler. Asıl olan, verilmesi gereken
konuları, aktiviteler yoluyla ve sınıfa getirilecek,
ekstra
çalışma
yapraklarıyla,
konunun
kazandırılmasıdır! Ancak bu durum, hemen hiç
bir alanda, hiçbir öğretmenin izlediği bir öğretim
yöntemi değildir. Ders kitaplarındaki sıkıcılık,
sürekli aynı tarz mekanik alıştırmalara yer
verilmesi, öğrencilerin ilgisini çekmeyeceğinden,
öğrenmeye de engel olmaktadır. Bu bağlamda,
modası geçmiş ve çağ dışı kalmış “öğrenci
merkezli eğitim” tabirini asla kullanmıyorum.
Bunun yerine “öğrenme odaklı” eğitim felsefesini

Ebeveynler ve içinde yaşanılan toplum, çocuğun;
bilişsel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişiminde
büyük rol oynar. Ebeveynlerin, çocukların
eğitim başarıları üzerindeki olumlu veya
olumsuz katkıları çok uzun zamanlardır bilinen
ve üzerinde çokça yazılmış bir alandır. Yabancı
dil öğrenme konusu, bu durumdan asla bağımsız
değildir. Ailelerin ve toplumun yabancı dil
konusundaki tecrübeleri, tutumları, inançları ve
algıları, ister istemez, çocukların başarı ve/veya
başarısızlıklarına ciddi etkiye sahiptir.
Böylesi bir etki düzeyi söz konusuyken,
ülkemizdeki realite nedir? Ebeveynlerin ve
toplumun yabancı dil yetisi ne durumdadır? Bu
mevcut durumun, çocuğun başarı ve/veya
başarısızlığına etkisi nedir? Ülkemizde ailelerin
yabancı bir dili konuşma oranı nedir? Ailelerin
çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkma ve
bildikleri yabancı bir dili kullanma ve
çocuklarını da teşvik etme oranı nedir?
Çocuklarımızın kaçı, ebeveynlerini yabancı bir
dili konuşurken görüyor? Bu ve benzeri soruların
cevapları bize neden başarısızız sorusunun
cevaplanmasında tıpkı diğer yerine getirilmesi
şartlarda olduğu gibi yol gösterecektir.
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Yukarıda kısaca değinilen optimal şartların
karşılığı nedir sizce? Bunlara vereceğimiz cevap,
bizlerin bu konuda nerede olduğumuzun da
cevabını verecektir.

Son Sözler
Eğer, sıklıkla dile getirilen; daha iyi bir gelecek
için, küresel rekabete açık ve hazır bireyler
yetiştirilmesi gerektiği konusunda ciddi isek,
farklı toplumlarla ve farklı alanlarda işbirliği
içinde
olabilecek,
bireyleri
yetiştirmek
zorundayız. Böylesi bir ufkun da anahtarı,
yabancı dildir. Hele de bizim coğrafyamız için.
Bırakın batı dillerini, Arapça, Farsça, Urduca
veya İbranice bilen nüfusumuz nedir?

konusunda da, o kadar başarılıyız. Kaldı ki
mevcut şartlarda ve içerikte başarısız mıyız?
diye de, sorgulamak lazım!
Goethe’nin dediği gibi “Yabancı dil bilmeyenler,
kendi dillerini de bilemezler” ancak yukarıda
özetlenen şartlar yerine getirilmediği sürece de,
öğrencilerin, okul ortamında hayali kurulan
düzeyde, bir yabancı dil öğrenmelerini
beklemek, sadece hayal olur, tıpkı diğer
alanlarda olduğu gibi.

Hemen her şeyin birbirine bağımlı olduğu
günümüz dünyasında artık tek dilli veya bir
yabancı dil bilerek yaşayabilmeyi başarmak da
giderek imkânsız hale gelmektedir. Bu yüzden
yabancı bir dil öğrenmek, artık boş zamanlarda
öğrenilmesi gereken veya kişisel bir hobi
olmaktan ziyade, bir olmazsa olmazdır.
Yabancı dil öğretmeyi veya öğrenmeyi, eğitimin
genel durumundan bağımsız ele alamayız,
almamalıyız da. Türkiye’nin eğitim modeli
nedir? Bu modele uygun öğretmen eğitimi
politikalarımız var mıdır? Bu sisteme uygun
öğretmenleri
yetiştirecek
akademisyenler
mevcut mudur? Eğitim, eşittir merkezî yapılan,
sayısal/sözel zekâ tabanlı, sol beyin odaklı, tek
tipleştiren bir sistem. Böylesi bir sistem, hasbel
kader, penaltı atmayı öğretir ama asla futbol
oynamayı öğretmez! Yani testlerde doğru
seçeneği kısmen de olsa doğru tespit ettirir ama
asla yabancı bir dilin becerilerini sergilemeyi
kazandırmaz.
Eğitim konusunu, ülkedeki diğer konulardan
bağımsız bir konu olarak ele alamayız.
Ekonomide, sporda, siyasette, medyada,
sağlıkta, sanatta, teknolojide, çevre konusunda,
mimaride, insan ve hayvan haklarında,
demokraside,
inanç,
düşünce
ve
ifade
özgürlüklerinde, bireysel haklarda, dilini, dinini
ve milletini bilen iyi vatandaş yetiştirmede,
inovasyonda, girişimcilikte, yaratıcılıkta ne
kadar başarılıysak, yabancı dil öğretimi
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TÜRK HALK BİLİMİ
TÜ R K İN A N C IN D A “G E Y İK ”
K Ü LTÜ
M aleyka M irzali
Günümüzde sayıları 300 milyonu aşan ve beş
bin yıldan çok yaşı olan Türkler, tarihin tüm
sayfalarına izlerini bırakmışlar. O izler sayesinde
bugün eski Türklerle ilgili birçok sırrı açığa
çıkarabiliyoruz. Atalarımızdan miras olan bazı
izler hala çağdaş Türk halklarının inançlarında
yaşıyor veya bazı yerlerde maddî kültürün
herhangi bir anıtı olarak korunuyor.
Eski Türkler doğadaki her şeyin ruhu olduğuna
inanıyorlardı ve bu bir din gibi Şamanizm'i
ortaya çıkardı. Şamanizm inancı Altay, Tuva,
Hakas, Yakut gibi Türk halklarında hala bir din
gibi yaşadığı halde, Anadolu, Kafkas, Orta Asya
gibi yerlerde yaşayan Türklerde sadece kültürel
bir kalıntı olarak görünmektedir. İslam ve
Hıristiyanlığın Türk medeniyetini etkilemesine
rağmen eski Türk inancının motifleri hala
korunmaktadır. Bu değerlerden biri, şimdi bazı
Türklerin Dinî inançlarına, bazı Türklerin ise
sadece
geleneklerine
yansıyan
hayvan
motifleriyle ilgilidir. Şöyle ki hayvanların
sembolü Türklerin zengin mitolojik dünya
görüşlerinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu hayvan sembollerinden biri, Türklerin
türeyişle ilgili bahsedilen Bozkurt’tur ve bu
inanç Göktürk devletinden günümüze kadar
korunmaktadır. Ancak şunu bilmeliyiz ki
Türklerin tarihi Göktürk ile başlamıyor.
Türklerin türeyiş tarihi bizi binlerce yıl öncesine
götürüyor. Yüzlerce maddi kültürel anıt,
Türklerin
folklorlarında
geyik
hakkında
düşünceleri ve gelenekleri, bu inancın
kalıntılarının var olması da bu fikri bir kez daha
doğruluyor.

Eski Türk mitoloji dünya görüşünde geyik soyun
yardımcısı ve kutsal hayvan olarak görülür. Her
zaman efsanelerde ve destanlarda şefkatli ve
yardıma muhtaç olanlara doğru yol gösteren bir
varlık olarak karşımıza çıkıyor. Dede Korkut'da
Bamsı Beyrek'i Banu Çiçek'in çadırına götüren
de geyiktir. Geyiği farklı kılan boynuzlarının
uzantısı Hayat Ağacına; yenisiyle değiştirilmesi
ise bir kişinin öldükten sonra dirilmesine
benzetiliyor.
Bazı anıtlarda geyiklerin ve dağ keçilerinin eşit
olduğu görülmektedir. Kaya üzerinde hem geyik
hem de dağ keçisi resimlerinin bulunması ve
ortaçağ el yazmalarında her ikisine "sığın" adı
verilmesi onları eşit kabul ettikleri konusunda
şüpheye yer bırakmıyor. Bu nedenle eski Türk
mitoloji inancında geyiği farklı kılan
şey
boynuzlarının olması olabilir. Belki de bu
yüzden sık sık bir boğa imajına da rastlıyoruz
çünkü onun da boynuzları var. Sonuç olarak
geyik, boynuzları dallı oldukları için “Hayat
ağacı”, keçi boynuzların ise “Dünya dağı” olarak
kabul edildiği görülmektedir.
Geyikler genellikle dişi olarak motive edilir ve
onların ölüm anında insanlara eşlik ettiğine,
boynuzları ile insanları üst katmanlara
taşıdığına inanılır. Bugün bile, sözde "geyik otu"
"ölümsüzlük otu" olarak biliniyor.
Türkler geyiği evcilleştirmiş hatta at gibi binek
olarak da kullanmışlardır. Onların geyik ve dağ
keçilerine olan kutsal inancı, boynuzlarının
ağaca
benzemesinden
kaynaklanmaktadır.
Türklerin bu inancını gösteren bazı kanıtlar var.
Örneğin, at kafasına boynuzlu maske takılıyor,
bunun ona güç ve başarı getireceğine
inanılıyordu. Boynuzlu maskeleri şamanlar da
ruh dünyasında seyahat ederken, yani ibadet
sırasında giyinirdi. Bildiğimiz gibi Türk
kağanları ve kahramanları atlarıyla birlikte
gömülüyor, daha sonra boynuzlu bir hayvan ona
kurban ediliyordu. Bunun nedeni, boynuzlu
hayvanın ölen kişinin başka bir dünyaya
taşınmasına ve onu Tanrı'ya getirmesine yardım
edeceği inancıydı. Esik ve Pazırık kurganlarında
yapılan çalışmalarda da atların hep boynuzlarla
süslendiği görülmektedir. Pazırık kurganından
ağaçtan, deriden yapılan geyiği andıran pek çok
süs eşyası çıkarıldı.
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Eski Türklerde özellikle atlara boynuz maskesi
takılırdı ve Tanrısına giden Kağan'a ruhlar
dünyasında eşlik ettiğine inanılıyordu.

Geyik başlıklı şaman.

Görünüşe göre geyik eski Türkler için önemli bir
hayvandı. Göktürk Abidelerinde geçen şu
ifadeler de geyiğin Türkler arasında yaygın
şekilde avlanan bir av hayvanı olarak değer
kazandığına işaret etmektedir:
“Çogay kuzın Kara Kumug olurur ertimiz.
Kiyik yiyü tabışgan yiyü olurur ertimiz. Budun
boguzı tok erti.” (Çogay’ın kuzey yamaçları ile
Kara Kum’da oturuyorduk. Geyik yiyerek,
tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin boğazı tok
idi.) (Ergin,1999: 66-67).

Esik kurganından çıkarılan İskit dönemine ait
Altın Elbiseli Adam’ın kaskında keçi boynuzlu
ve kanatlı at motifli efsanevi bir hayvan tasvir
edilmiştir. Bu üç hayvanın birleşimi Şamanist
inançla ilişkilidir. Çünkü şamanların göksel
yolculuklarını geyikler ile yaptıklarına inanılır.
Bugün bile bazı şamanlar buna inanıyor.
İnançlarına göre atlar yer altı hayvanları, geyik
ve keçi gibi boynuzlu hayvanlar ise gök
hayvanlarıdır.

Bununla birlikte, Orta Asya'da yaşayan Proto
Türkler sosyo-kültürel ve politik değişimler
geçirmiş ve bu değişiklikler sayesinde geyik de
önemini yitirmiş; yerini kurt, at, kartal gibi
hayvanlar almıştır. Geyik ne kadar arka planda
olursa olsun, kutsallığına olan inanç tamamen
kaybolmamıştır. Belki de bunun sonucu olarak
XI. yüzyılda Kutadgu Bilig’i yazan Yusuf Has
Hacip hakanlık makamına ünvanlandığı hitabın
birinde “Ay kök-böri”, diğerinde ise “Ay sıgun”
diyordu (Dalkesen, 2015: 63).
Tarihin en erken çağlarından itibaren kaya
yüzeylerine veya mağara duvarlarına yapılan
petroglifler bugün bazı konuları keşfetmemiz
konusunda yolumuza ışık tutuyor. Türklerin
yayıldığı bütün coğrafyalarda petrogliflere
rastlamak
mümkündür.
Neredeyse
tüm
petrogliflerde bir geyik figürü veya boynuzlu bir
hayvan resmi bulunur. Bu da Türk inancında
geyiğin önemli yere sahip olduğunu bir daha
kanıtlıyor.

Keçi boynuzlu, kanatlı at motifli hayvan.
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Azerbaycan, Kobustan.

Geyik denilince, Tayga ormanlarında azınlık
şeklinde
yaşayan
Duha
Türklerinden
bahsetmemek garip olur. Araştırmacılara göre
Duhalar, en eski Türklerin tek mirasçılarıdır.
Onlar göçebe çadırlarda yaşar ve ren geyiği,
avcılık ve ormancılıkla geçinirler. Bugün mevcut
Türk halklarına baktığımızda hiçbirinin geyiği
bu kadar önemsemediğini görüyoruz. Uzun
yıllardır devam eden bu gelenek, Duhalar ve
geyikler arasında özel bir bağ oluşturmuştur.
Onlar için geyiksiz hayat yoktur. Mecbur
kalmadıkça geyiklerini asla kesmezler. Fakat
günlük çeşitli besinleri için
geyik sütünü
kullanırlar. Duha Türkleri yabancı bilim
literatüründe daha çok "tsaatan" olarak
geçmektedir ki bu kelime, Moğolca’da "geyik
adam" anlamına geliyor.

Kazakistan, Tamgalı Taş.

Hakasya, Abakan müzesi.

Dikkat edersek şu anda bile Türklerin yaşadığı
birçok bölgede, eski Türk inancının – yani
geyiğin kutsallığının şahiti olabiliriz. Şöyle ki
ailelerin evlerinin çatılarına, tavanlarına,
duvarlarına, çitlerine vb. geyik kafatası veya
boynuzunu asdığı görünüyor. İnsanlar bunu
kendilerini
kötülükten
korumak
için
yaptıklarını söylüyorlar. Ancak birkaç bin yıllık
Türk inancının geleneklerini yaşattıklarının
farkında değiller.

Altay, Adırhantaşı.

Konya, Bozkır, Dere mahallesi.
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Konya, Bozkır, Meyre mahallesi.

Hakasya, Salbık.

Altay, Katu Yaruk, Koo köyü.

İlginçtir ki bugün bile Müslümanlar tarafından
kurban edilen koçların Sırat Köprüsü'nden
geçtiğine dair bir inanç var. Bunun yanında bir
de Anadolu-Türk folklorunda “Geyikli Baba”
efsanesi ile karşılaşıyoruz. Geyikli Baba aslında
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yetişmiş
olan bir evliyadır. Osmanlı Uç Sultanlığının en
stratejik yerlerinden biri olan İnegöl’e yerleşerek
orada yaşamıştır. Bursa’nın fethinde düşman
saflarını yararak Türk askerine yol açtığına
inanılır ve dervişleriyle birlikte Kızılkilise’yi
fethettiği bilinir. Bursa alındıktan sonra
İnegöl’de geyikleriyle yaşadığı söylenir. Bundan
dolayı halk arasında “Geyikli Baba” olarak
anılır. Bursa’nın fethi döneminde sultanın

(Orhan Bey) Uludağ çevresindeki dervişleri
teftiş ettiğini haber alan Turgut Alp adındaki
bir ak sakallı, sultana Geyikli Baba’dan söz eder.
Geyikli Baba’nın kim olduğunu merak eden
Orhan Bey onu yanına çağırtır. Ancak Geyikli
Baba kendisi gelmediği gibi, sultanın da yanına
gelmemesini ister. Sonrasında beklenmedik bir
zamanda elinde bir fidanla Bursa’ya gelen
Geyikli Baba bu fidanı sarayın iç avlusuna diker
ve bunun bir uğur olduğunu, Orhan Bey’in ve
neslinin bu sayede dervişlerin duasını alacağını
söyler. Dua edip oradan ayrılır. Ardından Orhan
Bey İnegöl ve çevresini kendisine vermeyi teklif
eder ancak Geyikli Baba bunu kabul etmez.
Orhan Bey’e o toprakların işin ehline verilmesi
gerektiğini ve işin ehlinin de kendisinin
olduğunu söyler. Allah’ın o toprakları onun gibi
bir hana ısmarladığını belirtir ancak Orhan Bey
teklifinde ısrarcıdır. Geyikli Baba bu ısrarın
üzerine o bölgede bulunan tepelerden birinde bir
derviş avlusu olmasını ister. Geyikli Baba’nın
isteği yerine getirilir. Yıllar sonra ise o tepe yöre
halkı için bilindik bir yer haline gelmiştir.
Geyikli Baba efsanesinde tekrar gördüğümüz
üzere; İslam öncesi dönemde kamlara (şaman)
rehberlik eden ve birçok olayda onlarla anılan
geyik, İslam sonrası Türk hikâye ve
efsanelerinde ise aynı eylemleri evliyalar için
gerçekleştirmiş
ve
onlarla
anılmıştır.
Kültürümüzde Orta Asya’dan Anadolu’ya bu
tarz sıra dışı olaylar yüzyıllar boyunca nesilden
nesle aktarılmıştır. (Sayın Alsan, Akın, 2020:
218)
Sonuç olarak söylemek istiyorum ki Türkler o
kadar mükemmel potansiyele sahip bir halktır ki
hiçbir zaman kendi izlerini kaybetmiyor. Aksine
gittiği her yerde kendi izini bırakıyor. Bugün
Türk halklarının geleneklerinin derin bir inanca
dayandığını, her yerde atalarının miraslarına
sadık kaldıklarını görüyor ve gurur duyuyoruz.
K aynakça:
DALKESEN N. Orta Asya’dan Anadolu’ya
Türk kültüründe Geyik kültü. Millî Folklor,
2015, Yıl 27, Sayı 106. s.: 58-69
ERGİN M. Orhun Abideleri, İstanbul, 1999
Sayın Alsan Ş., Akın S. “Türk Kültür ve
Sanatında Geyik Sembolizmi”. ulakbilge, 45
(2020 Şubat): s. 215-226.
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EK M EK İLE İN A N IŞLA R I
Tuğba B OR A
Küresel pandemiyle birlikte, eskisinden daha
fazla evde vakit geçirdik. Buna paralel olarak
çoğumuz evde ekmek yapmayı öğrendik. Peki
kültürümüzde ekmeğin yeri hakkında yeterli
bilgiye sahip miyiz? En eski şekliyle Divan-ı
Lügati’t-Türk’te “ötmek,etmek, epmek” şeklinde
karşımıza çıkan sözcük günümüz Türkçesinde de
ekmek formunu korumuştur.
Temelde tahıl unu, tuz ve su karışımından
oluşan ekmek Anadolu’nun farklı yörelerinde
içeriği ve pişirme şekli çeşitlendirilmek suretiyle
oldukça zengin bir form kazanmıştır. Ev ekmeği,
taş ekmek, arpa ekmeği, ekşi mayalı ekmek,
yufka, tandır ekmeği, bazlama gibi temel yaygın
çeşitlerden başka; Karadeniz yöresinde mısır
ekmeği, Malatya’da kınalı ve fetil, Artvin’de
pileki, Ankara’da Kutludüğün somunu gibi daha
yöresel ekmek çeşitleri de mevcuttur.
Ekmek yapımında kullanılan tahılın cinsi veya
kalitesi
toplumun
farklı
sosyoekonomik
katmanları arasında da farklılık arz etmekteydi.
Örneğin Osmanlı sarayında kullanılan iki çeşit
un vardır. Birisi Bursa’dan gelen kaliteli un,
diğeri ise Balkanlar civarından gelen daha düşük
kalitedeki fodula unudur. Birinci kalite unla
yapılan ekmekler padişah ve diğer üst rütbeliler
içindir. Bir alt sınıf için daha az kaliteli olan
fodula unu kullanılırken, daha sert ve siyah
olanlar ise acemi oğlanlara verilirdi. Fodula
unuyla
yapılan
ekmekler
genellikle
imarethanelerde halka dağıtılan ya da
yeniçerilere verilen ekmeklerdi. Beyaz un ile
yapılan ekmek zenginlik işaretiydi, halk
genellikle
çavdar
veya
arpa
ekmeği
tüketmekteydi, günümüzün aksine elbette.
Türkler için ana besin maddesi olan ekmek,
yemeğin özünü oluşturmaktadır. Buna bağlı
olarak ona kutsiyet atfedilmiş ve halk inanışında
önemli bir yere sahip olmuştur. Farsça ekmek
anlamına gelen “nan” sözcüğü ile kör sözcüğü
birleşerek “nankör” kelimesi oluşturulmuş ve
kelimenin
anlamı
Devellioğlu
lügatında
“Gördüğü iyiliği unutan, tuz ekmek hakkı
bilmeyen” olarak verilmiştir.

Kültürümüzde önemi bir yer edinmiş olan tuzekmek hakkı bunun en güzel örneğidir aslında.
Şükrü Elçin tuz ekmek hakkı deyimini şu şekilde
açıklar:
“Birbirlerini tanımayan iki kişi bir münasebetle
birbirlerinin ekmeklerini, yemeklerini yerler.
Aynı sofradan alınan nasiple ikram edilenin
minneti, onlara bütün bir ömür unutulmayacak
samimiyetin ve dostluğun kapılarını açar. Bu
samimiyet ve dostluk onları bir kalp yapar. Artık
birbirlerine kötülük edemezler. Karşılıklı
itimadın ve civanmertliğin asil bir örneği olan
bu ruh ve fikir birliği bir “yemin” hükmünde ve
değerindeki hüviyetiyle kutsallaşır.”
Yemin edilirken Kuran, ekmek ve tuza and içilir.
Atasözüne göre tuz ekmek hakkı bilmeyen kör
olur.
Kutadgu Bilig’te
negü tér eşitgil közi tok kişi
tuz etmek idisi akı er başı (1191)
kişilik kılığlı ınançlığ akı
tuz etmek hakı tép öter er hakı (2321)
dizeleri karşımıza çıkar. Görüldüğü gibi tuz
ekmek hakkı Türk inanışında önemli bir yer
edinmiştir.
Ekmekle ilgili inanışlara başka örnekler de
verilebilir:
● Yeni doğan bebeğin yastığının altına bir
parça ekmek konulur.(Bingöl)
● Çocuğun kundağına ekmek parçası
konur ki rızkı bol olsun.
● Karabasandan korunmak için yatakta
ekmek kırıntısı bulundurulur.
● Çalınan eşyayı bulmak için hırsız
olduğuna şüphe duyulan kişilere lokma
veya okutulmuş ekmek lokması verilir,
lokma kimin boğazında kalırsa o kişinin
hırsız olduğuna inanılır. (Bingöl)
● Ekmek bıçakla kesilirse evin bereketi
kaçar. (Bingöl)
● Ekmeğin yakılması günahtır.
● Bebek yürümeye başlayınca, yağ ve bal
karışımı ekmek yapılır. Çocuğun dizine
vurularak kırılır. Bu sayede çocuğun kas
yapısının güçlü olacağına inanılır.
(Trabzon)
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●

Gurbete giden kişinin ağzına bir parça
ekmek verilir ki bereketli olsun.
(Yozgat)

KAYN AKÇA
ELÇİN, Şükrü, “Tuz Ekmek Hakkı Deyimi
Üzerine”, Halk Edebiyatı Araştırmaları, Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1977
DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca- Türkçe
Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi,2010
IRMAK, Yılmaz, Bingöl Halk İnanışları ve
Uygulamaları, Dil ve Edebiyat Araştırmaları,
Bahar(2018), sf. 191-222
Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, Haz. Mustafa
S. KAÇALİN, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları
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birinci hem de ikinci Gök Türk Devletinin kutsal
vatan sembolü hâline gelen bu bölge, diğer Türk
devletleri tarafından da benimsenmiş; Hun
Devletinin Ejderler’i, Uygur Devletinin OrduBalıg’ı ve Cengiz Devletinin Karakurum’u
olmuştur.

TÜRK DÜNYASI
TÜ R K LER İN

K A D İM

M EK Â N I: ÖTÜ K EN
B irkan U ZU N OĞ LU

Türkçenin elimizdeki en eski ürünlerinden olan,
Bilge Kağan, Tonyukuk ve Köl Tigin
yazıtlarında, Ötüken’in önemini ve orayı terk
etmemek gerektiğini ifade eden cümleler açıktır:
KT G3: Türük kagan Ö tükän yış olursar
iltä buŋ yok ‘’Türk kağanı Ötüken dağında
oturursa ülkede sıkıntı olmaz.’’
BK D19: I]duk Ö[tükän] yış bodun bardıg
‘’kutsal Ötüken dağı halkı (sen yurdunu bırakıp)
gittin.’’
T 15: K ök Öŋig yoguru Ötükän yışgaru
uduztım ‘’Kök Öng Irmağını geçip Ötüken
dağına doğru asker sevk ettim.’’

Mekân, her toplum için önemlidir. Toplumların
ruh hâline göre anlam kazanan mekânlar, yine
toplumların sosyal yaşantısından meydana gelen
olaylar ile bütünleşirler.1 Toplumlardan izler
taşımanın yanı sıra, toplumlarda derin izler
bırakan bu mekânlar, tarihe yön verir.
Konargöçer hayat tarzını benimseyen Türklerin,
bu hayat tarzına koşut olarak mekân algıları
genişlemiştir. Bozkır hayatı ve konargöçer
yaşam, Türklere teşkilatçı bir yapı kazandırmış,
kolay mekân tutmalarını ve olası bir baskına
karşı her an hazırlıklı olmalarını sağlamıştır.
Türkler, konargöçerliğin gereği olan hayvancılık
ve toplayıcılıkla meşgul oldukları için daha çok
su kaynaklarına ve otlak bölgelere yakın yerleri
mesken tutmuşlardır. Tüm bunlar, Türklerde
bozkır mekân algısını tezahür ettirmiştir. Bahsi
geçen algının en temel parçası ise kuşkusuz
Ötüken’dir.

KT D 23: Iduk Ötükän yış .... ‘Kutsal Ötüken
(ormanlı) dağı’
Yazıtlardaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere
Ötüken, kutsaldı ve cihanın merkeziydi. Bir
cihan devleti olma gayesini benimseyen
Türklerin merkezi, elbette cihanın merkezi
olmalıydı. Hatta Bahaeddin Ögel’e göre;
Tanrı’nın dünyaya, dünyanın da Tanrı’ya en
yakın olduğu yer burasıydı.3 Müslümanlar için
Mekke ne ise, Türk eli için de Ötüken o idi.

1

Mehmet Kuzey, Orhun Abidelerinde Türk
Mekân Algısı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dergisi
2 Adem Aydemir, Ötüken ve Ötüken Adı
Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları
3 Ögel, Bahaeddin, Türklerde Devlet Anlayışı,
Ankara, 1982.

Gök Türklerin başkenti olan Ötüken, güneyden
Hangay Dağı, kuzeyden de Tamır Irmağı ile
sarılmıştır.2 Buna koşut olarak Ötüken
yaylaları, yüksek bir kale görevi görüp
müdafaayı kolaylaştırmıştır. Bu yüzden bölge,
daima önemli bir devlet merkezi olmuştur. Hem
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TÜ R K
ED EB İY A TI
SA H A SIN A K A TK ILA R I V E
M İLLİ

ŞU U R

OLU ŞTU R M A D A
R OL

ETK İN

OY N A M A LA R I

A Ç ISIN D A N Ç A Ğ D A Ş TÜ R K
D Ü N Y A SI

ED EB İY A TI

TEM SİLC İLER İ
M erve B A LC I
Milli şuur, ortak bir ulusal kimlik duygusu ve
bir insan grubunun ortak bir etnik, dilsel,
kültürel arka planı paylaştığı ortak bir
anlayıştır. Bir milletin teşekkülündeki en büyük
faktör milli şuura/milliyet şuuruna aittir.
Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı temsilcileri,
Türklük ruhunun ve şuurunun inşasında önemli
rol üstlenmişlerdir.
Cengiz Dağcı, bilmediğimiz bir dünyanın,
oralarda geçen hadiselerin romanını bize vererek
Çağdaş Türk Dünyası kimliğinin inşasına
hizmet etmiştir. Türk okurunu Kırım’dan ve
Kırım’da yaşanan büyük insanlık dramından
haberdar ederek Kırım Türklerinin ebedi sesi ve
sembolik göstergesi olmuştur. Eserleriyle Türk
dünyasının milli şuur ve iradesinin ne kadar
güçlü
olduğunu
kanıtlamıştır.
Türkiye
Türkçesiyle yazdığı eserler pek çok dile
çevrilmiştir. Sadece bir edebiyat külliyatı
bırakmamıştır. Aynı zamanda tarihçilere tarihin
üstü tozla, çamurla ve kan pıhtısı ile örtülmüş
acı gerçeklerini görecekleri yol haritası
sunmuştur. Cengiz Dağcı (1919-2011), 20. yy.’da
Stalin’in etkili olduğu bir dönemde yaşamıştır.
Stalin’in Kırım Türklerini ata topraklarından
sürmesine tanık olmuştur. İkinci Dünya
Savaşı’nda Rus ordusunda Almanlara karşı
savaşmak zorunda bırakılmış, sonrasında
Almanlara esir düşerek çeşitli esir kamplarında
kalmıştır. Dolayısıyla yazmış olduğu eserlerde
mensubu olduğu toplumun trajedisini ele almış
ve Kırım’dan ayrı düşmenin acısını eserleriyle
anlatmaya çalışmıştır. Cengiz Dağcı, eserlerinde
yurt özlemi, kimlik arayışı, özgürlük, sevgi,
barış, ölüm, yabancılaşma ve yozlaşma gibi
temaları işlemiştir. Bu temalar çerçevesinde din,

dil, millet, siyaset göndermeleri yapmıştır.
Zulme
sessiz
kalmayarak
kahramanları
aracılığıyla Kırım Türklerinin dramını dile
getirmiş ve köklü tarihini gelecek kuşaklara
aktarmıştır. Dolayısıyla milli şuuru ayakta
tutarak kültürünü ve kimliğini korumaya
çalışmıştır. Örneğin, Korkunç Yıllar romanında
Kırım halkının kahramanlık destanlarına ve dini
kitaplarına yer vererek milli şuuru diri tutmak
ve kim olduğumuzu unutturmamak istemiştir.
Alfabe değişikliğine yer vererek Türkün dilini
unutturmaya çalışanları gözler önüne sermiştir.
Yine aynı şekilde dini ve milli yapılarımıza yer
vererek ata mirasımıza sahip çıkmamız
gerektiğini vurgulamıştır.
Cengiz Aytmatov, Kırgız halkının güzelliklerini
ve trajedilerini ortaya koymuş, kaderini
dünyaya yansıtmış ve bizim kendimizi
görmemize vesile olmuştur. Bununla beraber
mankurt ve mankurtluk terimlerini dünya
edebiyatına sokmuştur. Stalin döneminin gerçek
yüzünü dünyaya göstermiştir. Eserleri 150’den
fazla dile çevrilmiş ve eserlerinden filmler
uyarlanmıştır. Aytmatov’un ardından sinema
gibi sanat dalları büyük bir ilerleme
kaydetmiştir. Kırgız edebiyatını dünyaya
tanıtırken sadece Kırgız edebiyatı ile sınırlı
kalmamıştır. Aynı zamanda Kırgız boyunun
varlığını, hayat şartlarını, dinini, dilini,
ideolojisini, hayat tarzını da eserleriyle
tanıtmıştır. Onun eserleriyle Kırgızistan’ı,
Kırgızları, Isık Göl’ü, Tanrı Dağları’nı yakından
tanıma fırsatı buluyoruz. Ayrıca birçok insanın
Aytmatov’un
eserlerindeki
kahramanların
isimlerini çocuklarına ad olarak verdiklerini
biliyoruz.
Cengiz
Aytmatov,
eserlerinde
genellikle savaş, vatan sevgisi, aşk, din, tabiat,
çocuk, sevgi, barış gibi temaları işleyerek milli
şuuru canlandırmayı, özünden kopmamayı ve
milli bilinç oluşturmayı amaçlamış, bunu da
başarmıştır. Eserlerinin çoğunda masallardan,
Kırgız tarihinden, yaşayış tarzından, düşünce
tarzından bilgiler vermiştir. Okuyucu da bu
manevi değerler üzerinden milli kimliklerini,
Türklük ruhunu ve şuurunu Sovyet sistemi
içinde muhafaza etme gayreti içerisinde
olmuştur.
Muhammed
Hüseyin
Şehriyar,
dünyayı
mısralarına sevdalı kılmıştır. Türk’ün Dili adlı
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eseriyle Türkçenin zenginliğini, Türkiye’ye
Hayali Sefer adlı eseriyle Türklük bilincini,
Azerbaycan ve Türkiye’ye olan sevgisini dile
getirmiştir. Yaşadığı dönemde Türkçe şiirler
yazarak milli bilincin oluşmasına katkıda
bulunmuştur. İran’daki Türk edebiyatında dili
kullanma biçimiyle yenilikçi bir şair olmuştur.
Aşık tarzı şiire, geleneksel söz kalıplarına,
atasözleri ve deyimlere müracaatı ile yeni bir
çığır açmıştır. Güney Azerbaycan Türkçesini
ayağa kaldırmış, kültürü sanatkarane biçimde
işleyerek mahalliden evrensele ulaştırmıştır.
Fars edebiyatının büyüklerinin izinde yürümüş
ve “Şehriyar Ekolü” adı verilen bir akımın ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Muhammed Hüseyin
Şehriyar, genellikle vatan sevgisi, yurt özlemi,
tabiat ve aşk gibi temaları işlemiştir. Şiirlerinde
tabiatla iç içe geçirdiği çocukluk günlerini,
Türklük şuurunu, dil bilincini, gelenek ve
göreneklerini anlatırken kültürel, dini, efsanevi
unsurlardan
yararlanmıştır.
Bu
değerler
üzerinden yaşadığı dönemde halkın sesi olmuş,
onlara milli şuur aşılamıştır. Örneğin, Haydar
Baba’ya Selam şiirinde sadece Türklerin değil,
bütün Türklerin vatan özlemlerine tercüman
olmuştur. Doğduğu toprağa ve halka bağlılığını
bildirirken okuyucuda da bu hissi uyandırmak
istemiş, bunda da başarılı olmuştur.
Bahtiyar Vahapzade’nin şiir kitapları ve diğer
yazıları çeşitli dillere çevrilmiş, üç tiyatro eseri
ise Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Başta
Azerbaycan Türklüğü olmak üzere bütün Turan
Türklüğünün sorunlarını, dertlerini, acılarını,
beklentilerini, hayal ve umutlarını dile getiren
bir dava şairi olmuştur. Azerbaycan edebiyatını
orijinal lirik şiirleriyle zenginleştirmiştir. Milli
heyecanı diri tutan bir söylem üretmiştir.
Şiirlerinde milliyetçilik duygusuna yer vererek
Azerbaycan şiirinde vatanseverlik ruhunun
gelişmesini sağlamıştır. Bahtiyar Vahapzade,
genellikle millet, vatan sevgisi, tabiat, toprak,
sevgi ve annenin değeri temalarını işlemiştir.
Bununla birlikte ayrıca üzerinde durduğu tema
ana dildir. Bahtiyar Vahapzade sık sık bu
konuya değinerek kendi ana dilini bilmek ve bu
dilde konuşmak ile ilgili hassasiyetini şiirlerinde
yansıtmıştır. Şiir ve yazılarında milli değerler
üzerinden bütün dünya Türklerinin birleşmesi
gerektiği üzerinde durmuştur. Bunun için
öncelikle dil, kültür, sanat, edebiyat, din,

milliyet ve ülkü birliğinin olması gerektiğine
inanarak ana dilini ve kimliğini unutanlara
sitem etmiştir.
Sözünü ettiğimiz şahsiyetler, milli şuuru
canlandıracak, milli bilinç uyandıracak eserler
yaratarak Türklük ruhunun ve şuurunun
muhafaza edilmesini, milli şuurun ayakta
kalmasını, kültürün ve kimliğin korunmasını ve
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamışlardır.
Bizim üzerimize düşen görev bu şuurun farkında
olmak, maddi ve manevi değerlerimize sahip
çıkarak onları muhafaza etmek, yaşamak ve
yaşatmaktır.

TÜ R K İSTA N
C OĞ R A FY A SI’N D A
M İM A R İ K Ü LTÜ R Ü :
M EZA R LA R

TÜ R K
A N IT

Senem K A R A B U LU T
G İR İŞ
Eski Türklerde, kaçınılmaz bir sonun başlangıcı
olarak algılanan ölüm, bir anlamda ölümden
sonraki yazgının gerçekleşmesi açısından da bir
gereklilikti.1 Ahiret inancının bulunması
insanoğlunun konutla başlattığı mimari kültürü,
ölen kişiye de konut yapma kültürünü geliştirdi.
Çoğunlukla içerisinde bulunulan inanç kültüne
paralel uygulamalara muhatap olan ölüm
merasimleri ve bu merasimler etrafında
şekillenen defin , yas ve anma törenleri gibi
uygulamalar, hemen hemen her toplumda büyük
bir ciddiyetle ele alınmış ve uygulamalarında
büyük bir itina gösterilmiştir.1
Türklerde ölen kişinin ruhu yok olmaz, bedeni
terk ederdi. Bahsedilen bu “ölüm” kavramında
kişi için uça varmak kavramı kullanılmaktaydı.
Bilge Kağan’ın da dediği gibi insanoğlu ölümlü
türemişti.
Türklerdeki devlet fikri ve anlayışşı, an’anelerin
ve
dinsel
inançların temelinde
yatar.2
Türklerdeki ahiret inancı, mimari kültürde etkili
olmuştur. Çadırdan stupaya ilerleyen serüven
günümüze Mezar anıt: Türbe ve kümbet
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kültürünü getirmiştir. Genel kabul mezar anıtı
inşaasının İslam dünyasına Türklerle geldiği
doğrultusundadır.2 İslam coğrafyasında mezar
anıt örneklerine türbe olarak rastlasak da mezar
anıt kavramının tamamen İslam’la pek alakalı
olmadığı
görüşü
sürdürülmektedir.
(Ramazanoğlu,2014)
Türklerde en eski anıt mezar örneği Issık
Kurganı, Kazakistan, Alma-Ata’nın doğusunda
almaktadır. Göktürklerde başlayan mezar anıtı
geleneği Uygurların manihezimle tanıştığında
stupa adı verilen yapılara dönüşerek bugün pek
çok islami yapının temelini oluşturmaktadır.
1. Ç A D IR
Prehistorik çağdan günümüze gelen süreç
incelendiğinde, mimarlığın başlangıcı “konut”
olarak kabul edilmektedir. Doğumdan ölüme
kadar geçen evrenin bir kısmı konutlarda
geçmektedir. Temel ihtiyaçlardan olan barınma,
bütün
temel
ihtiyaçların
karışımını
kapsamaktadır.
Pragmatik
yaklaşım
sergilenerek, etraftaki kargılardan oluşturulan
strüktürle bir iskelet elde edilmiştir. Daha sonra
hayvan kıllarından meydana gelen keçe, çadırda
korumayı sağlamıştır. Günümüzde akustik
malzemelerde sıkça kullanılan keçe o dönemde
ısıyı
mekan
içinde
koruma
amacıyla
kullanılmaktaydı.
1 SÜMBÜLLÜ, Ziya, Eski Türklerde Defin Şekilleri üzerine İnceleme
2 ÖGEL, Bahaeddin Türk

Mitolojisi, TTK Basımevi s.269

gerçekleştirilmektedir. Ocağın arkasında “tör”
adı verilen baş köşe bulunmaktadır. Yaşamsal
faaliyetlerin gerçekleştiği bu alan, öldükten
sonra da ritüel için kullanılmıştır. Atilla’nın
cenaze töreni, ipekten bir çadırın meydana
kurulmasıyla içinde sergilenmiştir.5
Göktürkler biri öldüğü zaman, ölüyü çadıra
koyduktan sonra, oğullar, torunlar, akrabalar
çadırın önünde at ve koyun kesip çadırın önüne
sererler. Ölü bulunan çadırın etrafında atlarla 7
kez
dönerler.5
Bu
durum
gezegenlerle
bağdaştırılıp kozmolojik olarak aktarılmaktadır.
Ögel, Türklerin oturma planının, devlet
teşkilatlanmasının dahi Türklerin dünya ve uzay
anlayışıyla paralel gittiğini söylemektedir. Bu da
Türklerin göğe bakarak yerde kubbe yapması,
biyomimetik
tasarım
anlayışı
olduğunu
göstermektedir.
Çadır formu, Selçuklu Devleti’nde kümbet,
Osmanlı Devleti’nde türbe olarak devam
etmiştir.6 Çadır kültü, Türk’ün iman köküne
işlemiş sanat olan mimarinin, defin sanatında da
başlangıç olduğunu göstermektedir.
2. K U R G A N
Kurgan kelimesini, Türbe/Kümbet kültürünün
kökü olan "Bark" kültürüne dayanmaktadır.
Ölüm ve mezar geleneklerinin en belirgin
örnekleri kurgan(korugan) oluşturmaktadır.
Korumak eyleminden türeyen bu kelime daha
sonra şehir ve kale anlamlarına dönüşmüştür.7

3 RAMAZANOĞLU, Gözde, İpek Yolunda Türk Mimarisi, İpek
Yolunda Türk Kültür Mirası, Türk Yurdu 2013

Eski Türklerde “yurt” sözü yalnızca ev, çadır
manasına gelirdi.3 Eski Türklere göre, Gök
kubbesi devletin, çadır ise ailenin bir örtüsü ve
kubbesi olarak düşünülmektedir .4 Türklerde
mimarlık kültürü ordu-balık’tan türemiştir.
Ordu, eski Türkçe’de kağanın oturduğu yer
anlamına gelmektedir. Esas ve eski anlamı
hükümdar çadırıdır. Balık ise balçıktan
türemiştir ve çadırı çevreleyen sur demektir. Bu
sebeple eski Türklerde, devlet düzeni ve aile
düzen, arasında benzerlik olmuştur.
Bilindiği üzere Türk çadırı esnek bir plana
sahiptir. Yeme-içme, oturma, yatma gibi
yaşamsal faaliyetlerin hepsi çadır içinde

Kurganların duvarları ve tavanları kalaslarla
kaplanır, üzerine toprak yığılarak tümsek haline
getirilirdi.7 İbn Fadlan, IX. Yüzyıl Oğuz
boylatının defin töreninin, Göktürklerin defin
törenlerinden farksız olduğunu belirtmektedir.
XIII. Yüzyıl Kıpçak-Kuman boyları, Wilhem
Rubruk’un verdiği malumata göre mezarlar
üzerine yüksek tepe yapılmış ve üzerine de
heykel koyulduğu görülmüştür. Bu heykeller bir
diğer adıyla balballar, iki dünya arasındaki kapı
olarak görülmektedir. Türk mitolojisindeki ağaç
kültü de aynı görevi görmektedir. Kurganlar
Türklerin
adım
attığı
her
coğrafyada
görülmektedir. Kurganlar genel hatlarıyla 3
gruba ayrılmaktadır. 13-15 m olan küçük, 20-24
m olan orta ve 30-46 m olan büyük olmak üzere
çapları sınıflandırılmaktadır. 7
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Kurganlar genellikle toplum tarafından kutsal
sayılan yerlere yapılıyordu; bu tür yerler dağ
tepeleri ve etekleri, yaylalar, ormanlık alanlar,
ırmak yatakları ve göl kenarı olabilmektedir.7
Kurganlar yapıldıktan sonra bir tepe görüntüsü
alacak şekilde kubbe halini almaktaydı.
3 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş III, Kültür
Bakanlığı,

1978

s.1

4 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, Milli
Eğitim

Basımevi,

1993

s.69

5 ERSOY, Ruhi Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgilenen Rit ve Ritüeller
6 ARSLAN SAĞIROĞLU,Aslı, Seyyid Burhaneddin hz. Mezarlığı,
Mezarları

ve

Taşları,

Kayseri

Büyükşehir

Belediyesi,2018

7 TAŞAĞIL,Ahmet Kök Tengri’nin Çocukları, İstanbul, 2013 s.78

4. A N IT M EZA R
Defin kültürünün gelişmekte olduğu görülen
Türklerde, devlette söz sahibi olan, yurt
yararına çalışan “kahraman” vasıflı her Türk için
anıtmezar yapılmıştır. Türbe- kümbet olarak
adlandırılan mezar anıtlar, en etkin şekilde
izlenen
yapı
olarak
tanımlanabilmektedir.Türbeler bir dini içerikten
çok bir hürmet geleneğinden inşa edilmiş olduğu
düşünülmektedir. Stupalarda başlayan Türk
üçgeni, kubbe gibi Türk mimari elemanları
Selçuklu, Osmanlı Devletleri’nde de devam
etmiştir.

8 BELLİ, Oktay, Eski Çağ ve Orta Çağ'da Türklerde Kurgan Yapma
Geleneği

3. STU P A
Budizmin en önemli yapısı olan ve içinde kutsal
emanetler saklanan Hint kökenli anıt olarak
tanımlanmaktadır. Uygur Türkleri maniheizm
diniyle tanıştıktan sonra budizmin yalnız
kültürel
değil,
mimari,
müzik,
gibi
özelliklerinden de etkilenmiştir.
Stupa denen Budist türbeler, içi dolu bir
külahvari şeklinde yapılırdı. Uygur stupası ise
kubbeli
otağa
benzer
bir
yapıya
dönüşmüştür.Türk Budist mimarisinde gelişen
stupalar, İslâmiyet’ten sonraki Türk türbe
mimarisinin
temelini
oluşturmaktadır. Uygurlardaki stupa şekli “yurt
tipi”
çadır şeklinden
ilham
alınmıştır.
İslâmiyet’ten sonraki Türk mimarisinde soğan
kubbe denilen lotus kubbe tipi de ilk kez Uygur
stupalarıyla başlanmıştır. Türklerden önce
stupalar, bir dinî şahsiyetin kemiklerinin ve
eşyalarının muhafaza edildiği kubbeli yapılardan
ibaret
olduğu
bilinmektedir.
Ayrıca stupa denen kubbeli tapınaklarda duvar
ile kubbe arasındaki bağlantıyı sağlamak için
üçgenler kullanılmıştır. Daha sonra Selçuklu ve
Osmanlı mimarisinde kullanılan bu üçgenler
“Türk Üçgeni” olarak adlandırılmıştır.9
Koş-Gumbaz olarak adlandırılan stupalar, Koço
şehrinin surlarının dışında kalan en güzel stupa
örneklerindendir. Kağan sarayının ve kuşgumbazların kubbeli olması Türk türbelerinin
haberici niteliğinde olmaktadır.

İslam inanışında mezar üzerine türbe inşasının
hoş karşılanmadığı, Hz. Muhammed’in, Hz.
Ayşe’nin evine gömüldükten sonra buranın
türbeleştiği bilinmektedir. Türkler islamiyetten
önce özellikle Hoço şehrinde anıt mezar
örneklerine çokça rastlanmaktadır. Karahanlı ve
Gazneliler zamanında islamiyete geçilmesiyle,
anıt mezarlar İslami mana taşımaya başlamıştır.
Şehir yerleşmesinde hükümdar çadırı bulunan
arazideki düzlükten farklı bir tümseğe inşaa
edilirdi. Arazi düzse yapay bir tümsek
oluşturulduğu bilinmektedir. Tepeye inşa
kültürü kurganlarda devam etmiştir. Kurganlar
şehrin tepe noktasına inşaa edilir ve üzeri kubbe
şeklinde kapatılırdı.
Kül Tegin vefat ettiğinde, Çinden en iyi
sanatçılar ve ustalar getirtilmiş ve olağanüstü
bir
anıt
mezar
inşa
ettirilmiştir.
Hindistan/Agra’daki Tac Mahal “damarlarında
Türk kanı akan” bir hükümdarın eşi için
yaptırdığı türbe olarak günümüze gelmektedir.10
Ulu Önder Rasattepe’yi gezdiğinde “Bu tepe ne
güzel bir anıt yeri” dediği için11 kabri
Rasattepe’ye inşa edilmiştir. Selçuklulardan
günümüze ulaşan en eski türbe İzzeddin
Keykavus türbesidir. Kare kaide üzerine
sekizgen gövdeli ve iki katlı bir yapıdır.
Sultan’ın erken ölümünden dolayı türbe yarım
kalmıştır.
Osmanlı
Devleti’nde
devlet
adamlarının türbeye gömülmesi yaptırım haline
gelmiştir. Sultan II. Murat “Üzerini kapatmayın,
rahmet-i ilahi kabrimin üzerine yağsın.”
Demesine rağmen mezarı anıt mezar şeklindedir.
Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de
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süregelmiştir. Türkiye’deki en büyük anıt mezar
Anıtkabir’dir.
9 SARI, İbrahim Türk Sanat Tarihi , e kitap,Şubat 2017 s.17-18
(ET:

30.04.2017)

zevkler milli kültürden uzaklaşma yolunda
büyük bir yol kat etmiştir. Bu yüzden yapılar
Türk
kültürüne
göre
tasarlanmaktan
uzaklaşmıştır.

10 ROUX, Jean Türklerin Tarihi Büyük Okyanus’tan Akdeniz’e İki
bin

Yıl,

Milliyet

Yayınları,1989

11 anıtkabir.org

Anıtkabir 1940-1950 II. Ulusal Mimarlık
dönemine göre tasarlanmış bir anıtmezardır. Bu
dönem mimarinin özelliği, kesme taşlar, katı
simetri ve anıtsal yapılar olmasıdır. 150 bin ton
ağırlığında olan Anıtkabir’in girişindeki 26
basamak, 26 Ağustos 1922 Dumlupınar
Savaşı’nı temsil etmektedir. Aslanlı yol 24 oğuz
boyunu temsil edecek 24 aslan yerleştirilmiştir.
Aslanlar 2’şer dizilmiştir. Birlik ve beraberliği
temsil eder. Aslanlı yoldaki taşların arasına 5’er
cm’lik derz aralığı verilmiştir. Ata’nın huzuruna
başımız önümüzde çıkmamız için bu şekilde
yerleştirilmiştir.

Görsel zekada büyük etkinlik gösteren maddi
kültür ögesi olan mimarlık, Türk birlik ve
beraberliğinin pekişmesinde büyük etken
olacaktır.
Ünlü Mimar Le Corbusier, kendi çağını, tarihi
bilgilerin ışığında anlamak için çaba gösterdiği,
kültürünü sahiplendiği, bunu kendi parçası gibi
duyumsayıpp özgürce kullandığı ve geleneği
gelişimin önünde engel olmadığını söylemiştir.
Bu vesileden her Türk mimar yaptığı her
tasarıma kendi kültüründen iz bırakmakla
yükümlü olmalıdır; çünkü bir mimar kalıcı
eserler bırakmak istiyorsa, kendi kültürüne
sahip çıkmaktan başka seçeneği yoktur.

5. SON U Ç
Ögel’in de dediğini, Anadolu Türk mimarisi
Orta Asya’da meydana gelmiş ve sonra
Anadolu’ya geçmiştir. Elbetteki Batı Türkistan
sanatından çok şeyler almıştır.Türk milleti
sanıldığı gibi göçebe bir millet değildi. Göçebe
bir milletin ne kültürü ne de medeniyeti
olmadığı
bilinmektedir.Geometrik
plan
esaslarına göre inşa edilmiş olan şehir ve
kasabalarda oturan millet göçebe olamaz.
Medeniyet dediğimiz kavram Ulu Önder’in
tabiriyle millilikle çıkılacak bir seviyedir.
Türklerin ayak bastığı bir coğrafyalarda
bıraktığı mimari izlerde milli yansımaları
görmekteyiz. Çadırdan anıt-mezara kadar
devam süreci oluşturan Türk mimarlığı kendi
yapı elemanlarını da geliştirerek günümüze
kadar gelmiştir.
Kubbe denilen yapı elemanı her ne kadar Roma
dönemiyle icat edildiği düşünülse de Türklerdeki
dünya ve uzay anlayaşıyla gelişen kubbe
geleneği Türk’ün var olduğu günden beri mimari
yapılarını etkilemektedir. Türk mimarlığı
denildiğinde modern mimaride dahi Türk üçgeni
detayları kubbesel yapılarla taçlandırılmalıdır.
Kişi mekana girdiğinde, mekana ait olduğu
hissine kapılmalıdır. Amerikan ve Avrupa
etkileri ülkemize nüfuz ettikten sonra kişisel
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TÜRKÇE
TÜ R K Ç E Ü ZER İN E
M uham m ed B urak G Ü N ER İ
Türkçe, Altay Dil Birliği Devrinden itibaren
başladığı
kelime
haznesi
ve
dağarcığı
bakımından geniş diyebileceğimiz kadar kelime
varlığına sahiptir. Geçmişten günümüze kadar
birçok darbelere maruz kalmasına rağmen her
dönemde ayakta kalmaya çalışmış, sağlam bir
yapıya sahip, çok eski dönemlerden günümüze
kadar yazı dili olarak gelen temeli güçlü bir
dildir. Peki, bu kadar güzel ve eski dönemlerden
beri günümüze kadar gelmeyi başaran nadir
dillerin arasına girmiş bir dile sahip
olduğumuzun farkında mıyız? Onu korumak için
çaba sarfediyor muyuz? Önce bu sorulara cevap
aramak gerekir. Dil bir milleti yaşatan,
kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında baş
rol oynayan canlı bir varlıktır. Muharrem
Ergin’in tanımıyla ise: “Dil, insanlar arasında
anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine
mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar
çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli
bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli
antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî
bir müessesedir.” En basitinden birçok genç
dimağımız maalesef
Türkçemizin öneminin
farkında değil ve bu duyarsızlık da beraberinde
getirdiği zararlar ile özgün olan Türkçemizin
fakirleşmesine
sebebiyet
vermektedir.
Fakirleşmenin sebebi sadece bu durum mu?
Elbette değil. Bu yalnızca buz dağının görünen
kısmıdır. Dünyadaki hızla gelişen teknolojik
durumlar, fikrî ve sosyal hayattaki kavramsal
nesnelerin artışı da bu durumu tetikler
niteliktedir. Neden bunu söyledim; Çünkü
Türkçe bu gelişmelerdeki çoğalan kavramların
zenginliğine karşı ayak uyduramamasından
dolayı fakirleşiyor. Ayrıca duyarsızlık olarak da
nitelendirebileceğimiz
bazı
kelimelerimizin
beğenilmeyip
atılması
da
Türkçemizin

fakirleşmesinin başlıca sebeplerindendir. Bu
durum
daha
da
dallandılırılıp
budaklandırılabilir. Küçük bir genelleme ile izah
edilirse bu durumlara karşı alabileceğimiz en
temel önlem Türkçemiz için çaba göstermek ve
çalışmak; kelime dağarcığımızı daraltmamaktır.
Türkçe sözlükte 80 bine yakın kelime vardır.
Acaba biz bunun ne kadarını kullanıyoruz?
Kelime telaffuzlarımızı doğru aktarmak ve
kelime seçiciliği konusunda Türkçe kelimeleri
kullanmak ve bunlara ek olarak kullandığımız
kelimelerin doğru manâsını öğrenmek etkili
çabalar olarak değerlendirilebilir. Basit gibi
görünen bu tutumlar Türkçemize en güzel
biçimde sahip çıkmamızı sağlamaya yardımcı
olacak etkili tutumlardır. Yapılan basit
yanlışlar,kelime hataları,kullanılan yabancı
kelimeler vb. durumlar bizi dilimizden
uzaklaştırır, dilimizi zayıflatır. Biz bu hatalara
müsaade etmemeliyiz. Yabancı kelimelerin
Türkçemizi
istila
etmesine
müsâmaha
göstermemek için dilimiz ve kültürümüzün
yaşaması için basit hatalar yapmamalı,
yapanlara doğrusunu izah etmeliyiz ki bu tür
davranışlar sadece dil çalışması yapan kişilerden
beklenmemelidir. Her birey bu tür durumlar
karşısında çaba göstermelidir. Ancak görüldüğü
üzere birçok yabancı kelime dilimizde mevcutur.
Yabancı kelimeler özellikle çağımızda dilimizin
varlığını yaşatacak ve gelecek nesillere
akrarılmasında büyük rol oynayacak olan
gençlerimiz
tarafından
kullanılmakta
ve
dilimizin içine yuva yapmaktadır. Bu durumun
Sebebini araştırdığım zaman aldığım cevapların
çoğunlukla bu kelimelerin daha cazip olduğu
görüşü idi. Bu durumdan şunu çıkarabiriz;
gençler veya toplumun diğer üyeleri kendi öz
Türkçemizin içinden olan bazı beğenmedikleri
kelimelerimizi atıp yerine yabancı kökenli
kelimeleri kullanıyorlar. Günlük hayattan bazı
basit örnekler vermek gerekirse, yine gençlerden
yola çıkarak; özellikle sosyal medyada yaygın
olan “hikâye” özelliği olarak bilinen ve
adlandırılan kelime, gençlerin ağzında kökeni
İngilizceye dayanan“story” kelimesi olarak
sürekli dolanmaktadır. Nadiren hikâye kelimesi
kullanılmaktadır. Yine çağdaş dünyamızın bir
kelimesi olan fotoğrafla kendimizi çekme olayı
da toplumumuzun birçok kesimi tarafından
Türkçe olan “özçekim” kelimesi yerine “selfy”
kelimesi ile kullanımının yaygınlığı ile
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karşılaşmaktayız. Bunun gibi basit ve yaygın
kelimelerle karşılaşmak mümkündür. Daha
birçok kelimemiz bu şekilde yerini alan yabancı
kelimelerin istilası ile karşı karşıyadır.
Türkçemiz bizim en büyük varlığımızıdır. Türk
milletinin; kültürü, diri kalması,varlığını devam
ettirmesi,bilimde, ilimde hep üst mecralarda
seyr etmesi önce devlet başarısı olmak üzere
ancak Türkçemizi korumak ona sahip çıkmak ve
dünya dillerinde en üst seviyelere getirmek için
çalışmakla ortaya çıkar. Dil olmazsa millet de
olmaz.
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Cengiz Han’ın İmparatorluğu’nun başlangıcında
Türkistan, bölgeye hâkim olan iki büyük devlet
arasında bölünmüş şekildeydi: Uygurlar ve Kara
Hıtaylar.

GÖÇEBE
DÜNYASINDAN
C EN G İZ
H A N ’N IN
ÖĞ R ETM EN LER İ:
U Y G U R LA R
Saltuk B uğrahan A LTIN D A Ş

Cengiz Han İmparatorluğu ilk başta Moğol
bozkırlarına ve onu kuzeyden sınırlayan
ormanlık dağlara ek olarak, Kuzey Çin’in yani
günümüz İç Moğolistan’ının bir bölümünü de
içermekteydi.

Kuzeydoğu Beşbalık vahaları, Turfan, Kaşgar
ve Gulca Türk ulusunun ilk yüksek medeniyete
sahip olan Uygur Türklerine aitti.
Uygurlar, IX. yüzyılda yerleşik bir yaşama
geçtikten sonra Budizm, Nasturi Hristiyanlık
gibi birçok dini kabul etmişlerdir. Maniheizm ve
Budizm gibi dinlere dâhil olan Türkler, yeni
kabul ettikleri dinin öğretilerini yaymak için
büyük bir tercüme faaliyetlerine girişmişlerdir.
Özellikle Çinçe, Tibetçe, Toharca, Soğdça ve
Sanskritçeden Uygur Türkçesine tercüme
yoluyla birçok eser kazandırmışlardır. Uygur
Türkçesinde yazılmış metinlerin büyük bir kısmı
Turfan, Koço, Hami şehirleri ile Kansu şehrinde
bulunan
Bin
Buda
Mağaraları’nda
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkarılmıştır.
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Uygurlar ilk başta Kök Türk alfabelerini
kullanırken Maniheizm’in etkisiyle kendilerine
has eski Süryani yazısını temel alan alfabelerini
tasarlamışlardır. Böylece dönemin Moğol
alfabesinin prototipini oluşturmuşlardır.

Uygurlar bir anlamda diğer Türk-Moğol
halklarına medeniyet öğretmeni olarak öncülük
etmişlerdir. Onlardan, Kuzey bozkır kabileleri dünün Kirayitleri ve Naymanları ile Cengiz
Moğolları- yeni ortaya çıkan devletleri için
gerekli olan okuryazarları ve yazıcıları
almışlardır. Yukarı Türkistan’ın önemli bir
yarısında, Uygur Türkçesi ve Uygur alfabesi ile
yazı ile Lingua Franca haline gelmiştir.

1204 yılında Naymanlar ile yapılan bir savaşta
Cengiz Han tarafından esir alınan Uygur devlet
adamı ve Mühürdar Tata Tonga, Cengiz Han’ın
dikkatini çekmiş ve Cengiz Han ondan, Nayman
hanlığında yaptığı Adliye nazırlık görevini yeni
kurulan devlette yapmasını istemiştir. Daha
sonra baş danışmanı ve mühürdarı olmasını
teklif etmiştir. Cengiz Han’ın teklifini kabul
eden
Tata
Tonga,
Moğolların
devlet

idaresindeki büyük bir boşluğu doldurmuş,
imparatorluktaki yönetim eksikliklerini gidermiş
ve devleti güçlü bir teşkilat yapısına
kavuşturmuştur. Cengiz Han’ın isteği üzerine
Tata Tonga, Cengiz Han’ın 4 oğlunun
öğretmenliğini üstlenmiştir. Uygurların, Cengiz
Han İmparatorluğu’nun kuruluşunda varlığı her
yönden hissedilmeye başlanmıştır. Uygur
alfabesi ve Uygur bilginleri Cengiz Han’ın
yasalarının oluşumunda çok önemli rol
oynamıştır.

İdikut yöneticileri Tanrı Dağları’nın kuzeydoğu
kesimindeki Beşbalık’ta bulundukları Uygur
Krallığı döneminde, çok makul bir yönetici olan
Barşuk
adında
bir
Prens
tarafından
yönetilmekteydi.
Barşuk’a göre, göçebe medeniyete sahip olan
boyların Cengiz Han altında birleşmesi onun için
gerçekten evrensel bir öneme sahipti. Uygur
beyleri Cengiz Han’a biat etmeyi düşünürken,
Barşuk, Cengiz Han’a Atkır ve Darbay adlı iki
elçi olarak Cengiz Han’a gönderdi. Elçi’nin
taşıdığı fermanda şunlar yazmaktaydı:
“Cengiz Han’ın isminin ihtişamını duymak
büyük
bir
sevinçtir.
Böylece,
bulutlar
dağıldığında ve her şeyin sahibi olan güneş
kendini gösterdiğinde seviniriz. Buzlar geçip
nehirler yeniden açıldığında çok mutlu oluyoruz.
İmparator Cengiz Han beni ziyaret edecek mi?
… O zaman beşinci oğlun olacağım ve sana
gücümü vereceğim!”
Bundan başka yine Koçu İdikut Uygur Devleti
hükümdarı Barşuk Sanat Tegin, 1210 yılında
Moğol İmparatorluğu’nun başkentine ziyarete
gelmiştir. Ziyaretten sonra Uygurların Beşbalık
Bölgesi’nde binlerce kişinin Moğol devletine
getirildiği ve devlet işlerinde çalıştırıldığı
anlaşılmaktadır.
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Hükümdardan nazik bir cevap alan İdikut, 1211
baharında bizzat onun karşısına çıkmıştır.
Cengiz Han’ın hükümdarlığını kabul eden
Barşuk, ona altın, gümüş, değerli taşlar, ipek,
desenli şam kumaşlar, brokar gibi hediyeler
sunmuştur. Kısacası Uygurların 400 yıldır
yürüdükleri eski ipek yolunun verdiği bütün
zenginlikleri takdim etmiştir.
Cengiz
Han,
Barşuk’un
çabukluğundan
etkilenmiştir; Uygur kültürü, göçebe ortamında
büyük bir otoriteye sahip olduğu için onu daha
da gururlandırmıştır. Cengiz Han, Barşuk’a
devletin naibliğini vaad etmiştir.
Hanlar birbirlerinden memnun ayrılmışlardır.
İpek yolunun veya en azından kuzey kesiminin
sahibi olan İdikut, Kuzey bozkırlarında yeni
kurulan olan devasa bir göçebe imparatorluğun
sahibinin beğenisini kazanmıştır. Cengiz Han,
Uygurlar sayesinde yeni vasalları, eyaletler arası
iletişimi en önemli ekseni olan ipek yolunu
kontrol etmeyi başarmıştır.
K aynakça
Bilimdlil
ÇAKAN, V. (2019). The Role of Uyghur Turks
In the Mongol Empire, The Journal of Asian
Studies Cilt: 3, Sayı. 1.
Zengin, A. & Yaman, Ü. (2018). Buddhist and
Manichaeist Views on War on the Old Uyghur
Turkish Texts, Journal of Turkish Language
and Literature, Cilt: 58, Sayı: 1, 175-216
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GAGAUZ
TÜ R K İY E’N İN

Y ER İ’N D E
K OM R A T

B A ŞK ON SOLOSLU Ğ U
A Ç ILD I

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,
Moldova’da bulunan Gagauz Özerk Yeri’nde
Türkiye’nin
Komrat
Başkonsolosluğunun
açıldığını duyurdu. Gagauz Yeri veya Gagauzya,
Anadolu Türkçesine çok yakın bir lehçe ile
konuşan ve halkının büyük bir çoğunluğu
Hristiyan olan bir halk olarak bugün Moldova
sınırları içerisinde yaşıyor.
A Ç ILIŞ

TÖR EN İN E

Ç A V U ŞOĞ LU

K A TILD I
Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde
(Gagauzya) 27 Ağustos 2020 tarihinde
Türkiye’nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi
açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk
Yeri’ndeki Komrat Başkonsolosluğunun resmi
açılış törenine katıldı.
Çavuşoğlu,”Gagavuz Yeri’nde, bu bölgede açılan
ilk
ve
tek
başkonsolosluk,
bizim
başkonsolosluğumuzdur.
Komrat
Başkonsolosluğumuz, sadece Gagauz Yeri’ndeki
insanlara değil, Moldova’nın güneyindeki 9
şehre hizmet edecek ve o şehirlerde yaşayan
dostlarımızın hizmetinde olacak.” dedi.

Ç A V U ŞOĞ LU :

G A G A U ZY A ’Y A

D ESTEĞ İM İZ SÜ R EC EK
Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu,
26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki
Moldova’daki temasları kapsamında Gagauz
Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ı ziyaret etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoglu,
Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’ta
açılan konsolosluk binasını yerinde inceledi.
Bakan
Çavuşoğlu,
Türkiye’nin
Komrat
Başkonsolosluğunun resmî açılış törenine
katılarak resmi açılış töreninde konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Moldova’nın istikrarını
ve ekonomik kalkınmasını desteklediğinin altını
çizerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen
gün güçlendiğini kaydetti.
“B A Ğ LA R IM IZ

DAH A

DA

G Ü Ç LEN EC EK ”
Türkiye’nin Gagauz Özerk Yeri’ne verdiği
desteğe devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu
“Özellikle Kişinev ile Komrat arasında iş birliği
ve diyaloğun samimi şekilde geliştirildiğini
görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin
Komrat Başkonsolosluğu Moldova ve Gagauzya
ile bağlarımızı daha da güçlendirecek.” diye
konuştu.
27

A Ğ U STOS

B A Ğ IM SIZLIK

G Ü N Ü ’N Ü TEB R İK ETTİ
Çavuşoğlu, açılışa katılan Moldova Dışişleri
Bakanı Oleg Tsulya’ya özellikle teşekkür ederek,
açılışa denk gelen Moldova’nın 27 Ağustos
Bağımsızlık Günü için de tebriklerini belirtti.
Çavuşoğlu, Moldova’nın bağımsızlığını tanıyan
ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını
çizerek, o tarihten bu yana ikili ilişkileri her
geçen gün daha da güçlendirdiklerini ifade etti.
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İK İLİ

İLİŞK İLER

STR A TEJİK

OR TA K LIK D Ü ZEY İN D E
İki ülkeninin ikili ilişkilerini stratejik ortaklık
düzeyine çıkardıklarını belirten Çavuşoğlu,
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
Toplantısı’nın ilkinin geçen aralıkta Ankara’da
yapıldığını, toplantının ikincisinin gelecek yıl
Moldova’da yapılacağını kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu, “Moldova’nın istikrarına,
ekonomik kalkınmasına önem veriyoruz ve
destekliyoruz. Güçlü bir Moldova içinde güçlü ve
müreffeh bir Gagauzya arzu ediyoruz. Özellikle
Kişinev ile Komrat arasında iş birliğinin,
diyaloğun samimi bir şekilde geliştirildiğini
görmekten de çok mutluluk duyuyoruz.” dedi.
TÜ R K İY E,

M OLD O V A ’Y A

“Moldova
ve
Gagauzya
ile
bu
başkonsolosluğumuz
bağlarımızı
daha
da
güçlendirecek. Bu başkonsolosluğumuz sadece
burada yaşayan vatandaşlarımıza ve iş
insanlarımıza
hizmet
etmeyecek.
Burası
Moldovalıların
evidir,
Tüm
Gagauz
soydaşlarımızın evidir. Hepinizin hizmetinde
olacak. Burada kendinizi evinizde hissedin.
Gagavuz Yeri’nde, bu bölgede açılan ilk ve tek
başkonsolosluk, bizim başkonsolosluğumuzdur.
Komrat Başkonsolosluğumuz, sadece Gagauz
Yeri’ndeki
insanlara
değil,
Moldova’nın
güneyindeki 9 şehre hizmet edecek ve o
şehirlerde yaşayan dostlarımızın hizmetinde
olacak.”
K aynak: QH A

ÖN EM

V ER İY OR
Türkiye’nin Moldova’nın sınır ve toprak
bütünlüğüne önem verdiğine de değinen
Çavuşoğlu, “Aynı şekilde, Transdinyester
sorununun da bu çerçevede çözülmesi için
desteğimiz devam edecek.” dedi.
TÜ R K İY E

D ESTEK

V ER M EY E

D EV A M ED EC EK
Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
sürecinde Türkiye’nin tüm kurumlarıyla
Moldova’ya destek verdiğini anımsatarak,
Moldova’nın ekonomik kalkınması için de
Türkiye’nin verdiği desteği sürdüreceğine işaret
etti.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gagauz Özerk
Yeri’ne verdiği desteğe de devam edeceğini
bildirdi.
B ÖLG ED E

A Ç ILA N

İLK

VE

TEK

B A ŞK ON SO LOSLU K
Bakan
Çavuşoğlu,
Türkiye’nin
Komrat
Başkonsolosluğun açılış sürecinde kendilerine
verilen destek için Moldova hükumetine ve
Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah’a
teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
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KİTAP ÖNERİLERİ
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