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ÖNSÖZ 
4. Sayımızı Sunarken  
 

Anadır arzulara her zaman Qarabağ,  

Danışan dil dodağım tar, kaman Qarabağ,  

Qarabağ can Qarabağ ana yurdum...  

Qarabağ can Qarabağ ana yurdum... 

 

Göçebe Dergisi’nin 4. sayısını sunarken hem bir tarafımız hüzünlü hem de zafere bu kadar yakınız.  

Ermenistan terör devleti, 27 Eylül 2020 Pazar günü sabah saatlerinde Azerbaycan’ın sivil yerleşim 

yerlerine saldırıda bulunmuştur. Bu saldırı sonucunda aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi şehit edilmiştir. 5 

Ekim 2020 Pazartesi günü ise Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence şehrine füze saldırısı sonucu 

1 kişi şehit olmuş, 30 kişi yaralanmıştır. Ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen ihlaller devam 

etmektedir. Bu tacizler 30 yıldan bu yana durmaksızın süregelmektedir.  Azerbaycan toprakları, 30 yılı 

aşkın bir zamandan beri işgal altındadır. Kısaca, Ermenistan’ın saldırgan, şımarık ve hadsiz tutumlarına 

bir yenisi daha eklenmiştir.  

 

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası kurumun defalarca tespit ettiği gibi Karabağ 

toprakları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topraklarıdır! Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz ve 

ayrılmayacak bir parçasıdır! Ermenistan bu topraklarda işgalcidir! Bu durum vicdanı olan herkesin hatta 

vicdanı olmayanların bile inkâr edemeyecekleri bir gerçektir! 

 

Biz, büyük önderlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in; ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim 

sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür!’, ‘Tek Millet, İki Devlet!’ özdeyişlerinde anlamını bulan köklü, 

millî, kültürel-tarihî bağlarımızın, ilke ve değerlerimizin, günümüzdeki mirasçıları ve can Azerbaycan 

Türklerinin kardeşleri olarak, Azerbaycan halkının ve ordusunun işgal altındaki vatan topraklarını 

kurtarmak, toprak bütünlüğünü savunmak maksadıyla başlattığı harekatı tüm gücümüzle sonuna kadar 

desteklediğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz! 

 

Biliyoruz ki, zafer “hakkı” olanın olacaktır! Zafer “haklı” olanın olacaktır! Zafer adaletin zaferi olacaktır! 

 

Zafer Azerbaycan Ordusunun Olacaktır!    
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Bu sayımız beş bölümden oluşmaktadır, Dil bölümünde; “Es-Selamu Aleyküm” , “Turan’ın Ortak Dili” , 

“Sosyal Medya ve Dil”, “İş Yeri Adlarında Yabancı Sözcük Kullanımı Üzerine” ve “Harezm Özbeklerinin 

Sözlü Kültüründen Örnekler: Atasözleri”; Düşünce – Fikir Yazıları bölümünde; “Türk’e Türk 

Diyebilmek!”, “Bütün Dünyâ Türk mü?”, “Hüseyin Nihal ATSIZ’ın Milliyetçilik-Türkçülük Fikri 

Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, “Mikail Müşfik”, “Günümüz Sosyal Medyasına Sosyolojik Bakış”, 

“Türk Mitolojisinin Türk Kültürü Üzerindeki Etkisi”, “Ülkemizde Kaybolan Değerler”, başlıklı yazılar 

olmak üzere Türk Dünyası bölümünde; “İşgal Altında Unutulmuş Bir Ülke: Sekelistan’’ ve “Lopnur, 

Kiroran Antik Kenti ve Kiroran Güzeli” Edebî Yazılar bölümünde; “Turan Söylencesi”, “Çanakkale 

Geçilmez”, “Hüthüt” ve “Kervan”,   Göçebe Dünyasından ise;  “Şamanlar, Güneş Tanrıları ve Savaşçılar: 

Kazakistan’da Tunç Çağı’ndan Kalan Binlerce Kaya Resmi Bulundu”, “Emine Ceppar ve Ukrayna 

Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alim Aliyev YTB'ye Konuk Oldu” , “Çavuşoğlu: Kırgızistan'daki 

Karışıklığı Körükleyen FETÖ ve Kırgızistan'daki Yapılanmasıdır” ve “Ermenistan Terter'de Sivilleri 

Hedef Aldı”  başlıklı yazılar ve Kitap Önerileri yer almaktadır. 

 

Dün isimli hazinede şimdiden yerini alması dileğiyle. 

 

 

Saffet Alp YILM AZ



5 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 
DİL BÖLÜMÜ .......................................................................................................................................................... 6 

ES-SELAMU ALEYKÜM .................................................................................................................................... 6 

TURAN’IN ORTAK DİLİ.................................................................................................................................... 8 

SOSYAL MEDYA VE DİL ................................................................................................................................ 12 

İŞ YERİ ADLARINDA YABANCI SÖZCÜK KULLANIMI ÜZERİNE ............................................................ 14 

HAREZM ÖZBEKLERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER: ATASÖZLERİ .................................... 16 

DÜŞÜNCE - FİKİR YAZILARI ............................................................................................................................. 22 

TÜRK’E TÜRK DİYEBİLMEK ........................................................................................................................ 22 

BÜTÜN DÜNYA TÜRK MÜ? ........................................................................................................................... 24 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN MİLLİYETÇİLİK-TÜRKÇÜLÜK FİKRİ HAKKINDA KISA BİR 

DEĞERLENDİRME .......................................................................................................................................... 28 

MİKAİL MÜŞFİK .............................................................................................................................................. 30 

GÜNÜMÜZ SOSYAL MEDYASINA SOSYOLOJİK BAKIŞ ............................................................................ 33 

TÜRK MİTOLOJİSİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ .............................................................. 36 

ÜLKEMİZDE KAYBOLAN DEĞERLER ......................................................................................................... 39 

TÜRK DÜNYASI BÖLÜMÜ.................................................................................................................................. 42 

İŞGAL ATLINDA UNUTULMUŞ BİR ÜLKE: SEKELİSTAN ......................................................................... 42 

SOYUT VE SOMUT KÜLTÜREL VARLIKLAR ÇERÇEVESİNDE KARABAĞ ........................................... 52 

LOPNUR, KİRORAN ANTİK KENTİ VE KİRORAN GÜZELİ1 ..................................................................... 55 

EDEBÎ YAZILAR .................................................................................................................................................. 57 

TURAN SÖYLENCESİ ...................................................................................................................................... 57 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ............................................................................................................................... 58 

HÜTHÜT ........................................................................................................................................................... 58 

KERVAN ........................................................................................................................................................... 59 

GÖÇEBE DÜNYASINDAN ................................................................................................................................... 60 

ŞAMANLAR, GÜNEŞ TANRILARI VE SAVAŞÇILAR: KAZAKİSTAN’DA TUNÇ ÇAĞI’DAN KALAN 

BİNLERCE KAYA RESMİ BULUNDU ............................................................................................................ 60 

EMİNE CEPPAR VE UKRAYNA ENSTİTÜSÜ BAŞKAN YARDIMCISI ALİM ALİYEV YTB’YE KONUK 

OLDU ................................................................................................................................................................. 65 

ÇAVUŞOĞLU: KIRGIZİSTAN’DAKİ KARIŞIKLIĞI KÖRÜKLEYEN FETÖ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ 

YAPILANMASIDIR........................................................................................................................................... 66 

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETTİ ......................................................................................... 67 

ERMENİSTAN TERTER’DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI................................................. 67 

İKİLİ İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNDE ............................................................................. 68 

KİTAP ÖNERİLERİ .............................................................................................................................................. 69 

 

 



6 

 

 

 

 

DİL BÖLÜMÜ 
 

ES-SELAMU ALEYKÜM 

 

Prof. Dr. Süer EKER 

 
Kendi paylaşımlarımda yalnızca dil ve dil çevresindeki temaları ele almaya ve mümkün olduğunca 

konulara nesnel ve bilimsel yaklaşım çerçevesinde görüşlerimi ifade etmeye çalışıyorum. Geçenlerde sosyal 

medyada paylaşılan bir 'caption'ı görünce polemiğe girmeden yalnızca nesnel yaklaşım ve dil biliminin 

temel ilkeleri çerçevesinde görüşlerimi belirtmeye çalıştım: 'Caption’ şöyle idi: ‘selamun aleyküm’ün 

Yahudi selamı olduğunu, İbranice ‘Şalomaleyhim’ olarak 2300 senedir kullanıldığını biliyor muydunuz?’ 

 

Burada kullanılan örtülü ayrımcı ifadeyi ve ‘ilahi dinler’ arasındaki teolojik, söylemsel ve terminolojik 

'continuum’ u bir yana bırakıp pek de doğru sayılamayacak ya da maniple edilmiş bir bilginin 

düzeltilmesinin konuyla ilgili bilgisi olanların görevi olduğu düşüncesiyle ve izninizle küçük bir açıklama 

yapayım: İbranice ve Arapça; adını Nuh’un oğlu Sami’nin adından alan Sami dilleri ailesinin ‘kız kardeş’ 

dilleridir. Yalnız bu iki dil değil, Arami, Etiyopik diller, Amharik vb. de çok daha eski ‘ANA  SAMİ’ 

(İng. Proto Semitic) dilinin kız torunlarıdır. Dolayısıyla bu iki dil arasındaki benzerlikler ve yakınlıklar 

doğaldır, tıpkı Türkçe ile Yakutça, Tuvaca vb. Türk dillerinin akrabalığı ve yakınlığı gibi. Sağdan sola 

doğru yazılan İbrani yazısı ile Arap yazısının kökenleri, harflerinin çoğunun adı da aynıdır, Fenike 

alfabesinden gelişmiştir. 

  

Bu iki dilin ses sistemleri arasında denklikler vardır; morfolojisi benzer sistemlere ve  sözvarlığı ortak 

köklere dayalıdır. Örneğin İbrani ve Arap dillerinin kimi temel sözcükleri ve sayı adları hemen hemen 

aynıdır: 

 

'Gamal/cemel ‘deve’,   

yeled/ veled ‘çocuk’, 

‘ayin/ ‘ayn  ‘göz’, 

kelev/kelb  ‘köpek’, 

beyit/beyt ‘ev’, 

layla/leyl ‘gece’, 

şemeş/şems ‘güneş’, 

şana/sene ‘sene, yıl’, 

yom/yevm ‘gün’, 

selam/şalom ‘barış, selam vb. 

'e’had/vahid (1), 

şloşa/selase(3), 

arba’a/erba’a (4),  

‘hamişa/hamsa (5), 

şeva/seb’a (7), 

me’a/me’e (100), 

elef/elf (1000) ' vb. 
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‘Bu sözcükleri Arapça mı İbraniceden aldı, İbranice mi Arapçadan aldı?’ sorusunun cevabı şu şekildedir: 

'İki kız kardeş dil de birbirinden almadı, ortaklığın ve benzerliğin kaynağı anneleri, yani daha eski bir 

ANA SAMİ dilidir. Kazakça-Türkçe örneğinde tüye/ deve, köz/göz, jıl/yıl, keşe/gece, jeti/yedi, 

jıyırma/yirmi vb. ortaklık ve benzerliklerden hareketle 'Bu sözcükleri Kazakça mı Türkçeden aldı, Türkçe 

mi Kazakçadan aldı?’ sorusunun cevabı da aynı bu kız kardeş dilleri, bu sözcükleri birbirlerinden değil 

annelerinden aldılar, yani Eski Türkçeden… 

 

 Gelelim 'selamun aleyküm’ ve ‘şalomaleyhim’ ifadelerine: 

 

Ar. ــــــالمــم السعليكـــ / es-selamu aleykum/= İbr.   לֹום ֲעֵליֶכם ש / şalom aleyxem/. 

 

İlk sözcükler SELAM=ŞALOM  ‘barış’, ALEYKUM= ALEYXEM sözcükleri ise ‘sizin üzerinize’  

anlamlarında… İki kız kardeş dil, ortak ana dilden aldıkları sözcükleri kullanıyorlar. 

İbranice ilk yazılı belgeler, Arapça ilk yazılı belgelerden daha eskidir; ancak yazılı belgenin daha eski 

olması, dilin daha eski olduğu anlamına gelmez. İbranice sürümün daha eski olması bir şeyi değiştirmez. 

Aynı savı 'ADEM', 'RAB', 'AMEN' ve 'AMİN' vb. sözcükler için de ileri sürebilirsiniz… Bu kez 

Hristiyanlara ve Müslümanlara İbranice 'AMEN/AMİN' sözcüklerinin de 'dayatıldığı'nı da ifade etmek 

gerekecek. Dil, dili aşan beşeri/hümaniter bir sistem olarak dildeki ögelerin gerçek kaynağını… Bu kadar 

ile yetineyim. Dolayısıyla bu 'caption'u hazırlayanların konuyla ilgili bilgi yetersizliği söz konusu... 
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TURAN’IN ORTAK DİLİ 
 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÇELİK  

 

Türkçe, Türklerin konuştuğu dilin adıdır. Geçmişten günümüze farklı yazı dillerine sahip olsa da 

konuşulan ve yazılan dil hep Türkçe olmuştur. Dünya dilleri içerisinde, özellikle Avrupa dilleri arasında 

en eski yazılı kaynaklara sahip olan, sözlü aktarımı daha eski zamanlara dayanın kadim bir dildir. Bir 

dilin zenginliği ve büyüklüğü o dilde üretilen bilim, edebiyat ve sanat eserleriyle ortaya konulur. Türk 

dilinde bin yıl öncesinde çok sayıda değerli eserler üretilmiştir. Bu da Türkçenin ne kadar güçlü bir dil 

olduğunun delilidir. 

 

250 milyon nüfusuyla dünyanın birçok yerine yayılmış Türkler geçmişten bu güne kadar Göktürk, Mani, 

Brahmi, Uygur, Soğut, Tibet, Süryani, İbrani, Grek, Arap, Kiril ve Lâtin harflerini kullanmıştır. 

Kullandıkları alfabedeler faklı olsa da daima Türkçe konuşmuş, Türkçe yazmışlardır. Türklerin tarih 

boyunca bu kadar farklı alfabe kullanmalarının başlıca sebepleri olarak; dünyanın büyük kısmına 

yayılmaları, dinî inançları ve Sovyet rejimi gibi bazı dikta rejimlerin dayatması gösterilebilir. 

 

Türk dili VII-VIII. yüzyıllardan başlayarak XIII. yüzyıla kadar uzanan dönemde tek yazı dili halinde 

yaşamıştır. A. Von Gabain’in Eski Türkçede tespit ettiği beş ağız ve daha sonra Kaşgarlı’nın Dîvânü 

Lügâti’t Türk’de belirttiği farklılıklar, konuşma dilindeki farklılıklardır. Bu ilk dönemi kendi içinde 

Göktürkçe ve Uygurca olarak iki döneme ayırıyoruz. Eski Türkçeden sonraki devrede, Türkçe farklı yazı 

dillerine bölünmüştür. Türkistan’daki Türklerin parçalanarak büyük kütleler hâlinde göçleri ve doğal 

sebepler, farklı lehçelerin ve yazı dillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böylece Türk dili, XII. ve 

XIV. yüzyıldan itibaren Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde adlandırılan iki ana kola 

ayrılmıştır. (Buran-Alkaya 2011: 12). 

 

Türkçenin doğal süreç içerisinde ortaya çıkan yazı dillerinin yanı sınıra Sovyet rejimi ve Çin’in uygulamış 

olduğu emperyalist dil politikaları neticesinde birçok Türk boyu birbiriyle ortak bir Türkçeyle anlaşmak 

bir yana kendi arasında kendi lehçesiyle dahi anlaşamaz hâle gelmiştir. Bu devletlerin, Türk lehçeleri 

için dil sömürgeciliği yolunda uyguladıkları en etkili yöntem olarak farklı alfabe kullanmak ve bunun 

yanında birçok lehçenin ağzını farklı bir dil gibi göstermek olmuştur. 

 

Türklerin dil birliğini sağlayamamalarının en önemli sebebi farklı alfabe kullanmalarıdır. Dilde birlik 

sağlanmadığı takdirde, aynı dilde birbiriyle anlaşamayan kardeşler aynı fikirde bir araya gelemez, aynı 

fikirde bir araya gelemeyen kardeşler, aynı işte bir olamaz. İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi Türk birliğini 

yani Turan’ı sağlamak dilde birlikten başlar. Birlik güç demektir, güç ise kendi sözünü söylemek ve 

yaptırabilmektir. 

 

Türklerin ve de Türkçenin geçirdiği bu kadar bâdireden sonra Türk dünyasını bir araya getirmenin en 

etkili yollarından birisi, Türkçe olarak birbirimizle anlaşmaktır ve bunu sağlamak için ilk olarak ortak 

bir yazı dili kullanmak olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda 18-20 Ekim 1991 tarihinde Marmara 

Üniversitesi’nde “Çağdaş Türk Alfabesi” konulu bilgi şöleninde katılımcılar tarafından 34 harfli Türk 

alfabesi kabul edildi. 
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A a 

B b 

C c 

Ç ç 

D d 

E e 

Ä ä 

F f 

G g 

Ğ ğ 

H h 

X x 

I ı 

İ i 

J j 

K k 

Q q 

L l 

M m 

N n 

Ñ ñ 

O o 

Ö ö 

P p 

R r 

S s 

Ş ş 

T t 

U u 

Ü ü 

V v 

W w 

Y y 

Z z 

  

 

Kabul edilen bu alfabe günümüze kadar hayata geçirilememiştir. 25 Aralık 1991’de Azerbaycan, 12 Nisan 

1993’te Türkmenistan, Özbekistan 2 Eylül 1993’te de Kiril harflerini bırakıp Latin alfabesine geçme 

kararı almış, henüz Özbekistan Latin alfabesinde son şekli vermiş değildir. Kazakistan da 2017'de Latin 

alfabesine geçme kararı aldı ve 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçmeyi planlıyor. 

Kırgızistan’da ise henüz devlet kademesinde bu yönde bir karar alınmadı ama Kırgız dilcileri Latin 

alfabesine geçiş yönünde gecikmeden bir karar alınması gerektiğini belirtmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin her yönden Türk devletlerine Latin alfabesine geçiş aşamasında destek olması Türk 

Birliğine çok büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Türk devletlerinin Latin alfabesine geçişleri, ne yazık ki ortak Türk alfabesi oluşturacak yönde 

olmamıştır. Yani bütün Türk dillerinde ortak olan bazı seslerin karşılığı olarak farklı Latin harfleri 

belirlenmiştir. Bu durum ortak bir yazı dili oluşması adına problem teşkil etmektedir. Fakat yine de 

Latin alfabesine geçmiş olmaları, ortaklık yönünde atılmış büyük bir adımdır. 

 

Türk devletleri, ortak yazı diline geçtiği takdirde aşağıdaki misallerde görüldüğü gibi birbirimizle 

anlaşmamız daha da kolaylaşacaktır. 
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Türkiye 

T. 

Azerb. 

T. 

Türkm. 

T. 

Kazak T. Kırgız T. Başkrt T. Tatar 

T. 

Özbek 

T. 

Uygur 

T. 

 bana  mänä  maña  mağan  mağa  miña  miña  mengä  maña 

 ben  män  men  men  men  min  min  men  män 

 biz  biz  biz  biz  biz  biz  biz  biz  biz 

 sen  sän  sen  sen  sen  hin  sin  sen  sän 

 ayran  ayran  ayran  Ayran şalap  çalap  ayran  

 äyrän 

 äyrän  äyrån  Ayran 

 qetiq 

 al  al  āl  Al kızıl;  

 kırmız 

 kızıl,   

 kırmız 

Al  al  qızil  hal; 

 kıpkızıl 

 

(Koraş, 2014, 212-227-235). 

 

Tabloda görüldüğü gibi ortak bir alfabeyle yazılan kelimeleri anlamak, farklı alfabe ile yazılan Türk 

lehçelerini anlamaktan daha kolay. Fakat buradan, ortak alfabe kullanımına geçildiği takdirde bütün 

lehçeler birbirini tamamen anlayacak sonucunu çıkarmak elbette ki doğru değildir. Lehçeler kelime ve 

ses yapısı bakımından da farklılıklar göstermektedir. Fakat bu farklılıklar Türk milletini tamamen 

birbirine yabancı kılmamalıdır. 

 

Ortak bir Türk yazı dilinin oluşturulması ve ardından da Türk Birliğinin kurulması için yapılması 

gereken bazı hususlar şunlardır; 

 

• Kabul edilen Latin alfabelerini bütün Türk lehçelerinde mümkün olduğu kadar birbirine 

benzetilmeli, özellikle aynı sesler aynı harf ile gösterilmelidir. 

 

• Türkiye Türkçesine de ağızlarda ve diğer Türk lehçelerinde olan ñ, ä (açık e), ḳ (kalın k/g) vd. 

sesleri karşılayacak harfler eklenmelidir. 

 

• Türk lehçelerinin gramer tasnifi Sovyet dilcilerinin hazırlamış olduğu kitaplar üzerine 

yapılmaktadır. Dilciler tarafından gramer kitaplarında ve dil kurallarının belirlenmesinde ortak 

hareket ederek mümkün olan en yakın noktalarda buluşulmalıdır. 

 

• İngilizce vd. yabancı dillerdeki özel isimler orijinali gibi değil de Türk dillinde seslendirildiği gibi 

yazılmalıdır. Bu konuda da mümkün olduğu kadar bütün lehçelerde ortak olmalıdır. 

 

• Bir Türk lehçesi, farklı dillerden yabancı kelime almadan önce ilk olarak diğer Türk lehçelerinde 

aramalı ve oradan almalı. Rusça kelimelerin yerine Türkçeleri tercih edilmelidir. Bu durum dilin 

genetik yapısına da çok uygun olacaktır. 

 

• Türk dünyasına ve Türk lehçelerine yönelik çalışmalara hız verilmeli ve bu çalışmalar Türk 

devletlerinin yönetimleri tarafından desteklenmeli. 
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• Türkiye Türkçesinin öğretimi bütün Türk dünyasına yayılmalı, diğer Türk lehçelerinin öğretimi 

de ortaöğretimden itibaren Türkiye’de verilmeli. Aynı zamanda Üniversitelerdeki Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerine daha çok destek verilmeli. 

 

• Türklük bilimi üzerine lisansüstü eğitimler Türk devletleri tarafından teşvik edilmeli ve 

desteklenmeli. 

 

• Türk Cumhuriyetleri arasında öğrenci değişimi daha yaygın hale getirilmeli. 

 

• Türk dünyasında etkili ve yaygın bir basın yayın organı oluşturulmalı. 

 

• Bütün Türk Cumhuriyetlerinde Türk Dünyası Bakanlığı kurulmalı ve bu konuda da Türkiye 

Cumhuriyeti önder olmalıdır. 

 

Yukarıda sayılan bu maddeler Türk Dünyası Birliğinin temel taşlarını oluşturacak çok ciddi ve gerekli 

adımlardır. 

 

Birlik oluşturmuş bir Türk dünyası hayal değil, aynı zamanda gereksiz de değildir. Bir arada duran Türk 

devletleri büyük bir güç demektir, bu da bütün Türk devletlerinin faydasına olacak bir durumdur. Birçok 

konuda ortak kararlar alabilmek, ekonomi, eğitim ve uluslararası alanda daha güçlü olmamızı 

sağlayacaktır. 

 

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan; 

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan 

 

Ziya GÖKALP 

 

Kaynakça  

BURAN, A., ALKAYA, E. (2011). Çağdaş Türk Yazı Dilleri – I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 

Yayınları. 

 

KORAŞ H. (2014). Türk Lehçelerindeki Müşterekler Üzerine, TSA / YIL: 18 S: 3 
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SOSYAL MEDYA VE DİL 
 

Birkan UZUNOĞLU  

 

Türkçe, göçebe bir dildir. Asırlardır farklı medeniyetler 

tanımış, farklı ülkelerin söz varlığı ile hemhâl olmuştur. 

Fakat Türkçe, son yıllarda manevi bir göçebelik 

yaşamaktadır. Yabancı medeniyetlerle savaşa girmediği, 

ticaret antlaşmaları yapmadığı hâlde tek taraflı bir dil 

etkileşimi söz konusu olmuştur. Bu durumun yegâne sebebi 

ise ‘’internet’’ ve ‘’sosyal medyadır’’. Türkçe, son yıllarda 

bilişim dünyasının büyüsüne hapsolmuş durumdadır. 

 

‘’Zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın, 

tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şekli’’[1] olarak 

nitelendirdiğimiz sosyal medya kavramı, genel olarak dilin, 

özel olarak da Türkçenin üzerinde derin etkiler yaratmış 

ve yaratmaya devam etmektedir. Dil kavramını ise dil 

bilimci Muharrem Ergin şu şekilde tanımlar; “İnsanlar 

arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir araç, kendine has kanunları olan ve bu kanunlar içinde gelişen 

canlı bir varlıktır.’’[2] Tanımlara baktığımızda iki kavramın da temelinde iletişim olduğuna ve sosyal 

medyanın, içerisinde dili barındırdığına şahit oluruz. Ancak dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, 

kültürümüzün ve millî kimliğimizin bir sembolü olarak görmek gerekmektedir. Binaenaleyh dilin zarar 

görmesi demek, milletin hafızasının da zarar görmesi demektir. 

 

Türkçede ‘’sanal ortam’’ ya da ‘’genel ağ’’ terimleri ile karşılanan internetin, 90’lı yıllardan sonra hızla 

gelişmesine koşut olarak çeşitli sosyal paylaşım ağları doğmuştur. Bu sosyal paylaşım ağları (Facebook, 

Instagram, Twitter vs.), küçük yaştaki bireylerden yetişkin bireylere kadar herkesin benimsemesiyle 

beraber yaşamımızın merkezine oturmuş, dilimizi yozlaştırmaya başlamıştır. Teknolojik araçlar ve 

beraberinde getirdiği sosyal paylaşım ağları, farklı kültür ve medeniyetleri ‘’tanımaya’’ imkanı 

sunmuşken, bu imkan hâli, son yıllarda ‘’özenmeye’’ doğru yol almıştır. Teknolojinin daha somut olarak 

hangi örneklerle dilimizi etkilediğine bakalım; 

 

• Belki de Türkçe’nin son yıllarda en oturmuş ve aşamadığı problem sözcüklerdeki seslerin 

kısaltılma halidir. Mesajını türlü sosyal medya ağlarıyla karşı tarafa ileten gönderici, Türkçedeki 

harfleri kısaltır. ‘Tamam’ kelimesi ‘tmm’, ‘sağ ol’ kelimesini ‘sğl’, ‘iyi akşamlar’ kelimesini 

‘ii akşamlar’, ‘inşallah’ kelimesini ‘inş’ şeklinde yazmaları sosyal medya ağları olmak üzere, 

teknolojinin dilimize kazandırdığı kötü bir etkilemedir. 

 

• Konuşma dilinin ve mahallî ağızların yazıya yansıtılması, karşımıza en çok çıkan kusurlardan 

birisidir (istiyosa, gidiom, du bi dakka, n ie kine vs.).[3]   

 

• Argonun yaygın kullanımı (çizik, çıtır, laga luga etmek, lavuk, paso vs.).[4] 

 

• Türkçe iletişimlerde İngilizce kelimeler kullanılması, sık sık karşımıza çıkan bir diğer kusurdur; 

Bir başkasının yazısını, fikrini ‘beğenmek’ diyecekken ‘likeladım’ kelimesini duymak artık çok 

doğaldır. Bunun yanında, ‘fikrimi paylaşacağım/düşüncemi yazacağım’ demek yerine ‘bu fikri 

tweetleyeceğim’ lafını duyduğumuzda artık şaşırmıyoruz. Bu sorun dilimize bilişim dili 

vesilesiyle girmiştir. 
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• Alfabe dışı simgelerin kullanılması: :-) "gülümsemek", :-( "üzülmek", UD-- "kahve ikram 

etmek" vs. (Bu işaretlerin yerini bugün animasyonlu ve animasyonsuz grafik işaretler 

almaktadır.[5] 

 

‘’Bu süreç içerisinde, dil dijitalleşmeye zorlanırken bir taraftan anlık mesajlaşma gibi yeni dijital 

teknolojiler sebebiyle bütüncül cümleler hatta kelimeler gerekliliğini kaybedip yerini kısaltmalara 

bırakmaktadır. Mümkün mertebede kısa dil malzemesi ile bilgi aktarılmaya çalışılmaktadır. İnsanın 

yapısı, birtakım dijital aletler ve sistemlerle sınırlandırılamayacak kadar karmaşıktır. Bu sebeple dilin 

dijitalleşmesi aynı zamanda dilin baskı altına alınması veya sıkıştırılması sonucunu doğurmaktadır.’’[6] 

 

Buradaki önemli husus, bu kelimelerin ve kullanımların neden tercih edildiğidir. Bunu sorunlar kısmında 

bahsedilen ‘’özenme’’ ile doğrudan ilişkilendirmek mümkündür. Özellikle, teknoloji devrinde doğmuş ve 

her türlü teknolojik alet ile hemhâl olan Z kuşağının da yardımıyla insanımız diline yabancılaşmaya 

başlamıştır. Açıkça görülmektedir ki dil konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak esastır. Başta 

ebeveynler ve eğitimciler Türkçeyi doğru kullanmak konusunda bilinçlendirilmeli ve Türk Dil Kurumu, 

çeşitli dijital uygulamaları denetim altına almalıdır. 

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Gaye, bugünkü ve yarınki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak 

en güzel ve en ahenkli Türkçedir.’ 

 

Dilinizin, ses bayrağınız olması temennilerimizle… 

 

Kaynakça 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya 

 
[2] ERGİN, Muharrem (1999). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları. 

 
[3] Yıldırım, Faruk ve Tahir Tahiroğlu, (2006), “İnternette Türkçe Kullanımı”, Türkçenin Çağdaş 

Sorunları, (Haz. Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz), Ankara: Gazi Kitabevi, Sayfa: 359-378. 

 

[4] Faruk Yıldırım ve Tahir Tahiroğlu, a.g.m 

 
[5] Faruk Yıldırım ve Tahir Tahiroğlu, a.g.m 

 
[6] Peler, Gökçe Yükselen, (2020), ‘’Dijital Kültür ve Dil’’, Dijital Kültür-2, (Hz. Fatih Balcı), Artvin: 

Arı Sanat Yayınları.  
 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya
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İŞ YERİ ADLARINDA YABANCI SÖZCÜK KULLANIMI ÜZERİNE 
 

Eda Nur AKBUCAK 

 

Dil insanlar gelişen canlı bir varlıktır.  İnsanoğlunun olduğu her yerde sorun vardır. Günümüzün ve Türk 

dilinin en büyük sorunlarından biri ise iş yerleri tabelalarının yabancı sözcüklerle donatılması ve 

özümüzden uzaklaşmamızdır. Biz insanlar bu sorunun merkezinde değil de çözümünde yer alırsa bir 

sonuca ulaşılarak öze dönüş olacaktır. 

 

Bazı işletme sahipleri ile konuşma fırsatı bulduğumda, işletme sahiplerinin isimlendirme konusunda 

neden yabancı sözcükler seçtikleri ile ilgili bilgiler alınmış olup bunlar aşağıda sıralanmıştır; 

 

• Yabancı sözcüklerin daha cazip gelmesi ve daha kaliteli olduğu düşünülmesi, 

 

• Yabancı sözcüklerin marka algısı oluşturması, 

 

• Tüketicilerin yabancı isimli yerleri daha çok tercih etmeleri, 

 

Hâl böyle olunca işletme sahibi de tüketiciye hitap etmek zorunda kalıyor. Peki bu durumda biz 

tüketiciler neler yapabiliriz? Ya da genel olarak neler yapılabilir? 

 

• Türkçe isimli yerler tercih edilmeli, 

 

• İşletme sahiplerine isim belirleme esnasında Türkçe sözcük kullanılması yabancı sözcüklerin 

kullanılmaması ve bilgilendirme amacıyla seminer veya konferansların düzenlenmesi, 

 

• Ülkeyi kalkındırmanın en güçlü temsilcisi gençlerdir. Ülkenin istikbali olan gençler de çözümün 

merkezinde yer almaları için bilinçlendirilmeli ve Türkçenin önemi aktarılmalı, 

 

• Üniversitelerde akademik eğitim gören öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla sempozyum, 

konferans veya seminerler düzenlenmeli, 

 

• Ağaç yaşken eğilir diyerek Türkçeyi ve Türkçenin önemini küçük yaştan itibaren öğretmeliyiz, 

 

• Türkçe sözcükler kullananlardan daha az vergi alınmalı, 

 

• Halk radyo, televizyon vb. tarafından reklam ve kamu spotu aracılığı ile bilinçlendirilmeli, 

 

• Yabancı isim konusunda kısıtlama getirilmeli, 

 

• Yabancı isim yerine kulağa hoş gelen eski Türkçe ve günümüz Türkçesi isimler tercih edilmeli, 

 

• Türkçenin kullanımını arttırmak için meydanlarda caddelerde bulunan reklam panolarına 

Türkçenin kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır, 

 

• Yabancı sözcüklerin kullanılması özentilikten kaynaklanmaktadır. Halkımıza milli benliğimizi ve 

özümüzü hatırlatmak için sempozyumlar ve konferanslar düzenlenerek milli benlik 

uyandırılmalıdır, 

 

• Türkçe kelime teşviki için kanun ve yasalar çıkarılmalıdır. 



15 

 

 

Örnek: Sivas Belediye Meclisi 15 Kasım 2007 tarihli toplantısında aldığı 133 numaralı kararla 2008 yılına 

ait belediyeye gelir tarifelerini değiştirdi. Işıksız Türkçe tabelaların metrekaresi 25 YTL, yabancı 

tabelaların 100 YTL; ışıklı Türkçe tabelaların metrekaresi 35 YTL, ışıklı yabancı tabelaların 100 YTL. 

 

‘’Kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas 

kalacaktır.’’ 

M ustafa Kemal ATATÜRK 
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HAREZM ÖZBEKLERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEN ÖRNEKLER: 

ATASÖZLERİ 
 

M ustafa CENGİZ  

 

 
 

Kaynak: http://xorazm.uz/ 

 

Bu yazıda, Özbekistan’ın 13[1] büyük vilayetinden biri olan ve nüfusu yaklaşık 1,5 milyonu aşan Harezm 

vilayetinin atasözlerinden bahsedeceğim. Çalışmada vereceğim atasözleri, 2019 senesinin Ağustos-Kasım 

ayları arasında derleme çalışmaları esnasında elde ettiğim verilerden oluşuyor. Dolayısıyla bizzat kaynak 

kişilerin ağzından derlenmiş atasözleridir. Atasözlerini vermezden önce Harezm vilayetini kısaca tanıtıp, 

daha sonra atasözleri hakkında kısa bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. 

 

Harezm, Özbekistan’ın doğusunda yer almakta olup Türkmenistan’a sınır komşusudur. Harezm 

bölgesinin dil bilimsel yapısına baktığımızda, Oğuzca unsurların azımsanmayacak derecede olduğunu 

görürüz. Bunun sebebi, tahmin edileceği üzere, bölgenin demografik yapısındaki Oğuz karışımından 

dolayıdır. Harezm bölgesinin dil bilimsel yapısı, Türkmenistan’ın Daşoğuz bölgesi ile çok büyük benzerlik 

gösterir. Bu sebeple Özbek diyalektologları, Harezm ağızlarının tasnifi üzerine yaptığı çalışmalarda, 

Türkmenistan’ın Daşoğuz bölgesini de Harezm ağızları içinde gösterirler. 

 

Harezm vilayeti Ürgenç, Hive, Bagat, Gürlen, Koşköpir, Hazarasp, Hanka, Şavat, Yeniarık, Yenipazar 

olmak üzere on büyük merkezden ve bunlara bağlı daha küçük yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. Nüfusu 

en fazla ve en gelişmiş şehri Ürgenç[2] olarak bilinmekte ve Harezm’in merkezi olarak kabul edilmektedir. 

 

Ağız araştırmaları içerisinde, Harezm bölgesinin güneydeki ağızlarının Oğuz etkisinde geliştiği dilcilerce 

ortaya konmuştur.[3] Gerçekten de bölgede konuşulan ağızlara baktığımızda, Oğuz-Karluk karışımı bir 

yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Bu durum, aşağıda vereceğim atasözlerinde de kısmen anlaşılabilir. 

 

Atasözü, TDK’nin verdiği tanıma göre “Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal 

olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel”[4] şeklindedir. Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere, atasözleri yaşanmışlıklardan elde edilen birikim, yani tecrübenin ürünleridir. Harezm Özbekleri, 

atasözünü ‘makal’ ya da ‘nakıl’ demektedirler. Bir milletin kültürel kodlarını anlamada, sözlü kültür 

ürünlerinin payı büyüktür, bu kültürün önemli unsurlarından biri de şüphesiz atasözleridir. İlk söyleyeni 

belli olmayıp zamanla halka mal olan bu sözlerin her biri üzerine safalarca psikolojik ve felsefik 

açıklamalar yapmak dahi mümkün. Çünkü atasözlerinin büyük bir bölümü, insan davranışlarından doğan 

durumları anlatmakla kalmamakta, aynı zamanda bir hayat felsefesini de ifade etmektedir, demek yanlış 

olmayacaktır. Atasözünün tanımı ve kapsamı üzerine çok fazla çalışma mevcut, bu sebeble sözü fazla 

uzatmadan, aşağıda transkripsyon alfabesi (fonetik alfabe) ile Harezm Özbeklerinin atasözlerinden 

örnekleri aktarıyorum.[5] 

http://xorazm.uz/
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• Ḳīyzım saŋa aytaman, gelinim sen ėşit. 

“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.” 

 

• Aġzı pişgen suvnam üflep içedi. 

“Ağzı yanan, suyu bile üfleyerek içer.” 

 

• Eŋilgene eŋil, båşşıŋ yere deyinçe. 

“Sana hürmet edene sen de hürmet et.” 

 

• Dāş bilen urġanını āş bilen ur. 

“Sana taş atana, sen taş atma, aş ver.” 

 

• Boyı bā derekdin, aḳlı yoḳ körekdin. 

“Boyu uzun ama aklı kısa” 

 

• Çıḳmaġan cānnan ümid bā. 

“Çıkmayan candan ümit kesilmez.” 

 

• Kembaġalnı urma, sögme, donını yırt. 

“Fakire vurma, sövme, donunu yırt.” 

 

• Kembaġalnı diyeni üstündeyem it ḳapadı. 

“Fakiri, devenin üstünde bile it kapar.” 

 

• Bāyem bāye, Hudāyem bāye. 

“Zengin, zengine, Allah da zengine (veriyor.). 

 

• Körpeŋe ḳarap ayaḳ uzat. 

“Ayağını yorganına göre uzat.” 

 

• Ḳoŋşıŋa emes, oŋşıŋa ḳarap iş tut. 

“Komşuna göre değil, kendi içinde bulunduğun şartlara göre yaşamını tanzim et.” 

 

• İt yalaḳını ḳızġanadı, er ḫatınını. 

“Köpek, yalaktaki yemeğini sakınır, er kişi ise hatununu. 

 

• Sölliydōn aḫmaḳ bosa, dıŋlamaḳa dānā gerek. 

“Söyleyen ahmak olursa, dinlemek için sabırlı kişi gerek.” 

 

• Māl yoḳalsa, egesi sevepçi. 

“Mal kaybolursa, bunun sebebi (malına göz kulak olamadığı için) sahibidir. 

 

 

• Nānnı ullı dişleseŋem gepni ullı sölleme! 

“Büyük lokma yesen de büyük söz söyleme.” 

 

• Dōḳnı āç bilen nişi bā? 

“Tokun aç ile ne işi var?” 

 

• Dişiŋ aġrısa diliŋni diy. 
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“Başına bir iş gelmemesi için dilini tut.” 

 

• Dìvarŋam ḳulaḳı bā. 

“Duvarın/yerin bile kulağı var.” 

 

• Mìman, ataŋnan ullı. 

“Misafire atandan bile daha fazla hürmet etmelisin.” 

 

• Er etedōnam ḫatın, ḳara yer etedōnam ḫatın. 

“Er yapan da kadın, rezil eden de kadın.” 

 

• Yamana yantaşsaŋ yarası yuḳadı, ḳazana yantaşsaŋ ḳarası yuḳadı. 

“Kötüye yaklaşırsan kötülük bulaşır, kazana yaklaştığında karasının bulaşması gibi.” 

 

• Ḳarnı doysam gözü doymìdı. 

“Karnı doysa bile gözü doymuyor.” 

 

• Dostıŋ bĭr ģoz bersin, uvam puç çıḳsın. 

“Dostun bir ceviz versin, onun da içi boş çıksın.” 

 

• Bĭr gün dūz yiyen yere ḳırḳ gün selām ber. 

“Bir gün bile olsa ekmeğini aşını yediğin yere, kırk gün selam ver. 

 

• Kīş ḳapını ḳaḳıp gėyātır. 

“Kış kapıyı kakarak geliyor.” 

 

• Sëṿmeyene sükenme. 

“Seni sevmeyen kimselere yakın durma.” 

 

• Başıŋa belā gese, diliŋnendir. 

“Başına bir bela gelmişse bu, söylediğin sözlerdendir.” 

 

• Āltın alma, alḳış al. 

“Kişiye dua ve güzel dileklerde bulunulması, maddi çıkarından daha iyidir.” 

 

• Ḳīyz bermegennen giyle etme, dūz bermegennen giyle et. 

“Kız vermeyenden incinme, tuz vermeyenden incin.” 

 

• Uzaḳdaḳi ḳarındaşnan yaḳındaḳi ḳoŋşı yaḫşı. 

“Yakındaki komşun, uzaktaki akrabandan iyidir. 

 

• Ìşanmaġıl dostıŋa, sāman dıḳar postıŋa. 

“İnanma/güvenme dostuna, saman doldurur postuna.” 

 

• Aḳl yāşdames, båşda. 

“Akıl yaşta değil, baştadır.” 

 

• Azrāyıla cān gerek, ġarıba nān. 

“Azraile can gerek, garibe/fakire ise ekmek/yiyecek gerek.” 

 

• Ayralıḳ, ölǘmnen aġır. 
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“Ayrılık, ölümden daha ağırdır.” 

 

• Her mulla bilgenini oḳiydı. 

“Her hoca, bildiğini okur.” 

 

• Bêş barmaḳ deŋ emes. 

“Beş parmağın beşi bir değil.” 

 

• Bårlını bacası köp, yoḫsulnı ḫocası. 

“Zenginin eşi dostu çok olur, fakirin ise hocası/akıl vereni.” 

 

• Balalı öy bāzār, balasız öy mazār. 

“Çocuklu ev pazar yeri gibidir, çoçuksuz ev ise mezar yeri gibi.” 

 

• Bolcaḳ bala, bolúşınnan mēlüm. 

“Hünerli çocuk, doğuşundan bellidir.” 

 

• Balanı yāşdan, ḫātınnı båşdan. 

“Çocuğu küçükken, kadını da evlendiğin ilk zamandan itibaren (eğitmek gerek).” 

 

• Derd alsaŋam ḳarz alma. 

“Dert alsan da borç alma.” 

 

• Derdi başḳağa dert aytma. 

“Derdi olana derdini anlatma.” 

 

• Dostnı kȫnesi, donnı tāzası yaḫşı. 

“Dostun eskisi, elbisenin ise yenisi yeğdir.” 

 

• Yeme içme her günǘ, bāy bolarsan bĭr günǘ. 

“Yeme içme her gün, zengin olursun bir gün.” 

 

• Yetimni aġzı aşa yetse burnú ḳayniydı. 

“Yetimin ağzına yemek gelse burnu kanar.” 

 

• Yān ḳoşnı cān ḳoşnı. 

“Yan komşu, can komşu.” 

 

• Cāy beryene cān ber, nān beryene nān. 

“Yer verene can ver, ekmek verene ise ekmek.” 

 

• Cånı saġa günde beyrem, günde tōy. 

“Sağlığı yerinde olana her gün düğün bayram gibidir.” 

 

• Yasda gülme, tōyda ölme. 

“Yas gününde gülme, düğün gününde ölme.” 

 

• İkki åt depişse, ōrtada eşek öledi. 

“İki at tepişse, ortada eşek ölür.” 
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• İkki kelle bĭr ḳazanda ḳaynamas. 

“İki kelle bir kazanda kaynamaz.” 

 

• Yigitni aḳlı bosa, neslini sorama. 

“Yiğit kişi akıllı ise ona neslini sorma.” 

 

• Kervān öter, it hürer. 

“İy ürür, kervan yürür.” 

 

• At ìzini tāy basar, ata ìzini oġúl. 

 

• Mazār buzsaŋam mėçit buzma. 

“Mezar yıksan da mesçit yıkma.” 

 

• Ālim bolmasaŋam ādam bol. 

“Çok bilip âlim olsan dahi, önce insan olmalısın.” 

 

• Öy alma, ḳoŋşı al. 

“Ev alma, komşu al.” 

 

• Ḫayırlı māl, egesini tapadı. 

“Hayırlı mal, sahibini bulur.” 

 

• Dilden zeherem tamadı, şekerem. 

“Dilden zehir de damlar, şeker de.” 

 

• Ḫızmat etseŋ eşeke, tezzekliydi döşeke. 

“Hizmet etsen eşeğe, pisler döşeğe.” 

 

• Ḳūru gep, ḳulaḳa yaḳmas. 

“Kuru, içi boş söz, kulağa hoş gelmez.” 

 

• Öküz ipini üzmes, unacın gözüni süzmese. 

“İnek gözünü süzmezse, öküz ipini koparıp gelmez.” 

 

Harezm Özbeklerinin atasözleri, bu kadarla sınırlı değildir. Harezm’de kullanılan atasözlerinin bir bölümü 

Anadolu’da, belirli ses denklikleriyle, aynı semantik çerçevede kullanılmaktadır. Bu husus, kültürel 

köklere işaret etmesi bakımından da dikkate değerdir. İlerde karşılaştırmalı bir çalışma yapılması, ortak 

kültürel öğelerin fazlalığını göstereceğinden şüphem yoktur. 

 

Kaynakça 

[1] Bu sayıya Harezm bölgesine komşu ve özerk statüde olan Karakalpakistan’ı da katmak mümkün. 

 

[2] Özbekistan sınırları içinde kalan Ürgenç şehrine, Taze/Yeni Ürgenç de denmektedir. Sovyetler Birliği 

dağılmadan önce Harezm coğrafyası, Türkmenistan’ın Daşoğuz bölgesini de içine almaktaydı, Sovyetler 

dağıldıktan sonra sınırların çizilmesiyle birlikte Harezm topraklarının bir kısmı Türkmenistan’da, büyük 

bir kısmı da Özbekistan sınırları içinde kalmıştır. Bu sebeple Köhne Ürgenç Türkmenistan, Taze/Yeni 

Ürgenç ise Özbekistan sınırlarında kalmıştır. 

 

[3] Harezm’in kuzeyinde kalan ve Karakalpakistan’a yakın olan Yenipazar ve Gürlen’de Kıpçak ağızları 

hakimdir. 
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[4] GTS, https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20.09.2020). 

 

[5] Vereceğim atasözlerini, Türkiye Türkçesine de aktarmaya çalışacağım. Bunu yaparken, bazılarını 

olduğu gibi, bazılarını da Anadolu’daki aynı bağlam ve anlamda kullanıldığı biçimiyle sunacağım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
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DÜŞÜNCE - FİKİR YAZILARI 
 

TÜRK’E TÜRK DİYEBİLMEK 
 

Yağmur TUNALI 
 

Giriş 

 

Elçibey budur. Cumhurbaşkanı iken de bin bir problemle boğuşurken de milliyet meselesinde önemli bir 

yanlışımız saydığı bu isimlendirme meselesini her şeyin önüne koyan adamdı. Azerbaycanlılar için 

Elçibey’in ağzından hiç kimse Türk dışında, milliyet adı gibi algılanacak bir isim telaffuz ettiğini 

duymamıştır. Bütün Türkleri de böyle anmak isterdi. Ayrı bir millet adı gibi düşünülmesin diye Kazak, 

Kırgız, Özbek demeyi de istemezdi. Sovyetler henüz dağıldığı için bazı muhataplarına bu isimlerle hitap 

ettiği olurdu. En çok tercih ettiği Kazakistanlı kardeşlerimiz, Özbekistanlı kardeşlerimiz ve benzeri 

sözlerdi. 

 

Türkiye’de bu konu üzerinde zaman zaman duruluyor. Zannederim, en çok yazan ve söyleyenlerden biri 

benim. Övünmek için değil de tespit ve anlatmak için söylüyorum: TRT yıllarında, her zaman Elçibey 

gibi hareket ettim, söyledim. Her zaman Türk ve Türkçe dedim. Özbekistan televizyon stüdyolarından 

yaptığımız toplamı elli saati bulan canlı yayınlarda bir kere bile Özbek demedim ve kimseden olumsuz 

bir tepki gelmedi. Nevâî’nin yurdunda Türk ve Türkçe demekten daha tabiî ne olabilirdi? Bunu önemli 

görüyorum. Türk cumhuriyet ve topluluklarında Rus-Sovyet projesi içinde hangi milliyet ifadelerinin 

devlet zoruyla yerleştirildiği malumdur. Kaç nesil o zorla yetişti. Onlar mazurdur. Kendinize Türk 

diyeceksiniz demenin ve zorlamanın mânâsı yoktur. Bunu yapmadık, yapmamalıyız. Yalnız şunu 

yapmalıyız: Biz onlara Türk demeliyiz. Çünkü onlar Türk’tür. Zamanla onlar, Türkiye’de bize de Türk 

diyorlar diyecekler, alışacaklar ve benimseyecekler. 

 

Biz Türkiye’de bu Sovyet zor planına göre hareket etmemeliydik. Türk’e, Türk demeliydik. Söylemek 

istediğim her zaman budur. Takip edebildiğim kadarıyla benden başka da dikkat eden, söyleyen ve yazan 

da var. Sesimiz cılız kalıyor, konuyu kamuoyuna mâletme gücümüz yok. Bunu için, bırakınız çok yönlü 

analizi, Elçibey’in TRT ekibine anlattığı sade mantık silsilesini bile akledemiyor ve ona göre hareket 

edemiyoruz. 

 

Türk’ün büyük evladı Turan Yazgan uyanıklığın zirvesinde bir hayat sürmüştü. Bir gün Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı’nda bu konular konuşuluyordu. Gelen aydınlara isimlendirmeler ve milliyetle ilgili 

kavramlar üzerinde her zaman hararetli tartışmalar ederdik. Sözün bir noktasında ben yine her zamanki 

cümlemi tartışmaya açtım: ‘’Türk’e Türk ve diline de Türkçe demek lazımdır’’ dedim. Bir profesör 

dostumuz, ‘’Tamam da bunlar denilebilir, biz Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi de, Özbekçe de, Kazakça 

da diyoruz’’ dedi ve ekledi: ‘’Onlar kendilerine böyle diyorlar.’’ Can alıcı nokta burasıydı. Turan Hoca 

bilgisayarının tuşlarından elini çekerek birden döndü ve  

 

‘’Hoca Hoca, bu emperyalist zorunu, bu Rus dayatmasını, bu bölücülüğü gerçek mi kabul edeceğiz? Bak 

sana söylüyorum: Bana şu Fatih semtini ver, iki nesilde her mahallesinden bir dil ve millet çıkarayım! 
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Yapacağımız bellidir: Bu oyunu bozabilmek lazımdır. Bu iş hem zordur, hem de bu kadar basittir. Biz 

bunu kabul edecek zavallı bir millet değiliz!’’ dedi. 

 

Türk çocukları meseleyi böyle düşünmelidirler. Bu iyi planlanmış ve yüz yıla yakın iyi uygulanmış bir 

projedir. Kaç nesil bu bölücülük ve ayrımcılık diliyle yetişti. Aynı milletten olduğumuzu hatırlamak ve 

hatırlatmak bile zaman işidir. Değiştirmek çok yönlü gayrete bağlıdır. Bunun için ilk şart şudur: Öncelikle 

Türkiye’nin aydınları ve alimleri Sovyet literatürüne teslim olmamalıdır. Tabiî zorluklar var. Her bir 

lehçeden yazı dili çıkarıldığını artık biliyoruz. Dilin adı ayrı tutulmuş ve ayrı bir milliyet adı da kimliklere 

yazılmış, okullarda, bütünüyle devlet aygıtında ve her vasıtada kullanılarak zihinlere yerleştirilmiştir. 

Bu dilimizde ad birliğini zorlaştıran bir durumdur. Bu yüzyıllık birikimle uğraşıyoruz. Derdimiz Türkiye 

içinde Sovyetler dağılmadan önce var olan anlayışı ve adlandırma birliğini devam ettirmek. Biz, Türk’e 

Türk derdik! 
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BÜTÜN DÜNYA TÜRK MÜ? 
 

Yusufhan GÜZELSOY 

 

1866 yılında, İsveç’in güneyinde yer alan Malmö kentinde bir genç yaşıyordu. Henüz 15 yaşında olan bu 

genç şarkîyatçılığa son derece ilgiliydi. Doğuyla ilgili ne bulursa okuyor, yetmiyor, “Şark Meselesi Üzerine 

Bâzı Düşünceler” adında bir makâle kaleme alıyordu. Kütüphânesinde 3000 civârı kitap olduğu söylenir. 

Bir gün, şarkîyatçılığa duyduğu tutku onu yollara çıkardı. 1868 yılında İstanbul’a gelen bu genç, Tunuslu 

Mahmut Paşa’nın kızı Hayriye Hanım ile evlendi. Böylece Müslüman olan Gustav Nuring isimli genç, 

“Ali Nûrî” adını aldı. 

 

Ali Nûrî, Osmanlı Türklüğüne uyum sağlamakta gecikmedi. Diplomat oldu, elçilik görevlerinde bulundu. 

Rotterdam’da elçilik görevinde bulunduğu sırada Abdülhamit’e başkaldırdı. “Davul” adında bir mizâh 

dergisi çıkarıyordu. “Memlekete” çağrılmış, dönmeyince 103 yıl hapis cezâsına çarptırılmıştır. Geri 

dönmemekte ısrar edince de hapis cezâsı ömür boyu hapis cezâsına çevrilmiştir. Türkiye’nin sorunları 

üzerine konferanslar veren, 1908 yılında Türkiye’ye dönen Ali Nûrî Bey, millî mücâdeleye de destek 

olmuştur. Bu sıralarda kendisinin bir silâh fabrikası vardı. İngilizlerle uğraşmak zorunda kalmış, 

desteğinden vazgeçmemiştir. Teodor Hertzl’in “Osmanlı Vikingi” dediği bu entelektüel İsveçli, cumhûriyet 

döneminde soyadı kânûnuyla birlikte “Dilmeç” soyadını almıştır. 

 

Yıllar sonra Ali Nûrî Bey’in torunu, Astroloji Profesörü ve Hititoloji doktoru Adnan Kıral, Araştırmacı 

Abdullah Gürgün’le tanışmış ve onunla bâzı bilgi ve belgeleri paylaşmıştır. Belgelerden biri, 1930’lu 

yıllarda yazıldığı ve Türkiye’de Fransızca olarak çıkan “La Republique” gazetesinde yazıldığı tahmin 

edilen, “İsveçlilerin Türk Kökeni, İki Dil Arasındaki Benzerlikler, Değerli Bir Kitabın Tûhaf Yazgısı” 

isimli yazıdır. 

 

Burada biraz geriye gidelim. 1666 yılında İsveç’te “Lund Üniversitesi” kuruldu. Bu üniversite günümüzde 

en iyi 100 üniversite arasında yer almaktadır. Üniversitenin “Târih Enstitüsü” armasında resmi, 

bölümünün bahçesinde heykeli, bölüm binâsının duvarlarında tabloları olan bir adam vardır: Sven 

Lagerbring. 

 

İsveçliler için târihin babası diyebileceğimiz Lagerbring, zamânın târih tezlerine eleştirel bakış açısıyla 

yaklaşıyor, bu konuda makâleler kaleme alıyordu. Avrupalıların “Aryan” masalları uydurup Türk târihini, 

Türk medenîyetini küçümsediği bir dönemde Lagerbring, İsveç ve Türklerin ilişkisini araştırarak diğer 

birçok meslektaşına zıt bir yolda gidiyordu. 

 

Dört ciltlik “İsveç İmparatorluğu Târihi”nin yazarı Lagerbring, Ali Nûrî Bey’in kaleme aldığı yazıdaki 

“İsveçlilerin Türk Kökeni, İki Dil Arasındaki Benzerlikler” isimli kitabın yazarıdır.  

 

Çok daha eskiye gidelim. Türkiye’de kamuoyu Sven Lagerbring’i daha çok bilir, Odin üzerine yazdıkları 

daha çok ilgi çeker ama aslında onun dayandığı kaynaklar vardır. Doğal olarak böyle bir târih uzmanı 

kendiliğinden ya da dil benzerliklerinden böyle bir sonuca ulaşmamıştır. İskandinavların yazılı ilk 

kaynakları 13.yy’a aittir. “Poetic Edda”, 1220’lerde Snorri Sturlesson tarafından yazılan “Prose Edda”, 

Saxo Grammaticus’un 1215 yılında yazdığı Gesta Danorum kitabı ilk kaynaklardandır. Bunların hemen 

hepsinin ortak özelliği şudur: İskandinavların en büyük ilâhı olan Odin veyâ Oden, Turkland’tan gelmiş 

ve berâberinde gelirken yazı sistemini de getirmiştir. Bu nedenle İsveçliler yıllar yılı Odin’in izini sürerken 

Doğu Avrupa’ya, hattâ Kaşgar’a kadar inmiş olmaları önemlidir.1 

 
1 Doğu Avrupa’da “Azov”, Türkistan’da “Kaşgar” şehri, İsveçlilerin dikkatini çekiyor ve Odin’in şehri 

olan Asgard’ın bunlar olabileceği düşünülüyordu. Svenska Daglabet isimli İsveç gazetesinde, 2006 yılında 
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1849-1912 yılları arasında yaşamış ve pek çok oyun yazmış August Strindberg, “Türkler eski târihlerini 

bilmezler” demiştir. İsveçli bir yazar durduk yere böyle düşünür müydü? Bugünkü akademisyenler 

arasında Odin’in kökenleri ve İsveç’teki Türk târihi üstüne bakış açısını yansıtan kaynaklara yönelik bir 

araştırma yapmş ve yazı tespit etmiştik. Yazıda bilim insanı Ida Östenberg, İsveç’teki ırkçı paramiliter 

grup “Odin’in Askerleri”ni eleştiriyor, onlara “Odin’in askerleri, hepiniz Turkland denen Truva’dan 

geldiniz, atalarınız Aslar Türk örf ve âdetlerine göre yaşıyordu” diye sesleniyordu.2  

 

Bu sefer farklı bir coğrafyaya gidelim. Dedelerimizin Efes’teki sütunlara başını dayayıp bunların târihini 

pek de merâk etmediği dönemlerde, 1672 yılında, Londra’da İngiliz gezgin John Josselyn tarafından bir 

yazı yazıldı. Josselyn, yazısında Dakota yerlisi Mohawk Kızılderililerinin dilinin Tatar diline benzediğini 

yazıyordu. 1861 yılında Philedelphia’dan Kazan’a Otto Rerigu tarafından bir mektup gönderildi. 

Mektubun adresi Kazan İlimler Akademisi’ydi. Mektubun yazıldığı târihlerde bu akademinin başkanlığını 

İbrâhim Halfin yapmaktaydı. Ne var ki mektup ona ulaşana kadar Halfin ölmüş ve yerine Nikolay 

İlminsky geçmişti. Rerigu, mektubunda Siyu, Kaçua (Keçua), Dakota ve Maya dillerinin Türkçe ile 

benzediğinden bâhsederek Kazanlı Türk aydınlarından, Türkologlardan yardım istiyordu. İlminisky  bu 

mektupları uzun süre cevâpsız bıraksa da nihâyet karşılık vermiş, konuyla ilgilenmediklerini bildirmişti. 

 

Günümüzde Batı ve Doğu dünyâsından Türklerin târihine dâir ilginç araştırmalar yapan isimler vardır. 

Örneğin, Küba doğumlu, babası İspanyol, annesi Yunan olan Georgeos-Diaz Montexano, İberya’nın eski 

yerlilerinin Türk-Tûranlı olduğu tezini öne sürmekte, bu doğrultuda araştırmalar yapmaktadır. İspanyalı 

Baskların kökeninin Türk olduğu veyâ dillerinin Türk lehçeleriyle olan ilişkisine, araştırmalarıyla 

katılanlardan biri Novosibirsk’ten Yuri Tambovtsev’dir. Tambovtsev, bir yazılım uzmanı olarak 

bilgisayar yöntemlerini kullanarak çalışma yapmış, Bask dilini 61 dille karşılaştırmış, Baskça ile en büyük 

benzerliğe Türk lehçelerinde rastlanmıştır. Valencialı Dil bilimci Xaveria Ballesten Gomez de 

Tambovtsev’le aynı düşünmektedir.  

 

Bask ve Başkır isimleri arasında bir ilişki var mıdır? Konumuz bu olmadığı için bu konuya girmeyeceğiz 

ama iki noktaya değinmek istiyoruz: Başkır veyâ Başkırt / Başkurt isminin “baş” ve “kurt” isimlerinden 

gelip gelmediğiyle ilgili tartışmalarda bu benzerlik yeni bir bakış açısı oluşturabilir. İkinci nokta ise Hamit 

Zübeyr Koşay’ın çalışmalarıdır. Koşay, Başkurdistan’ın Ufa  Cumhûriyeti’nde doğmuş bir Türk 

aydınıdır. Yapmış olduğu çalışmalarda Basklar ve Türkler arasındaki ilişkilere değinmekteydi. 

 

Valentyn Stetsyuk, Slavcanın Türk lehçelerinin etkisinde kaldığını, özellikle tarımla ilgili sözcüklerin 

Türklerden alındığını iddiâ etmiştir. Klaus Dieckmann, “Die turkische Urverwandtschaft” isimli eserinde, 

Cermenlerin Türklerle ortak atalara sâhip olduğunu, dil ilişkilerinin bunu gösterdiğini, Avrupalıların 

Türkleri artık dışlayamayacağını çünkü onların Avrupa’ya âit olduğunu öne sürmektedir. Henüz 1500’lü 

yıllarda, İngiliz Edward Brarewood, Berring Boğazı’nın Tatarların elinde olduğunu ve Amerika’ya geçiş 

güzergâhı olarak kullanıldığını düşünmekteydi. 19.yy’a gelindiğinde Von Humboldt, Kızılderili 

yerlilerinden derlediği 137 sözcüğün köken olarak Uygur Türkçesiyle izâh edilebileceğini düşünmekteydi. 

Avusturyalı Filolog Hermann Kvergic, Güneş Dil Teorisi’ne de kaynaklık eden bir görüşe sâhipti. Ona 

göre, dünyâdaki bütün dillerin atası Türkçe olabilirdi. 

 

Bütün bu tezler doğru olacak diye bir şey yoktur. Bâzıları abartılı, bâzıları eksik, bâzıları tamâmen yanlış 

olabilir. Bu iddiâların her birinin dayandığı belli başlı deliller, veriler olduğu için bu görüşlerin ortaya 

çıktığını unutmayalım. Bunların tamâmen doğru olmasından önemli olan bir şey, Türk dünyâsının bu 

 

“İsveçliler Doğu Türkistan Yazı Diline Katkıda Bulundu” başlıklı bir yazı yayımlanmıştır. Bu yazıda 

İsveçlilerin Kaşgar’dan gelmiş olduğunu düşünen araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. 
2 Ida Östenberg, “Soldier’s of Odin, era rötter finns i Turkland”, 8 Nisan 2016. 

https://www.sydsvenskan.se/2016-04-08/soldiers-of-odin-era-rotter-finns-i-turkland (erişim: 11.10.2020) 

https://www.sydsvenskan.se/2016-04-08/soldiers-of-odin-era-rotter-finns-i-turkland
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tezlerden haberdâr olmasıdır. Ne var ki benzer görüşleri dile getiren yerli araştırmacıların çeşitli 

nedenlerle dışlanabildiğini, ciddîye alınmayabildiğini söylemek yanlış olmazdı. Bu tavrın bir nedeni her 

bağlantıdan yola çıkarak herhangi bir topluluğun kökeninde Türklüğü, herhangi bir dilin kökeninde Türk 

dilini bulmak olduğu söylenebilir. Bir diğer neden ise alışılmış tezlerin, gelenek hâline gelmiş bakış 

açılarının dışına çıkılmasıdır. Bilim dünyâsının her iki hatâyı da aşması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Uzun yıllar Güneş Dil Teorisi için yalnızca yeni Türk cumhûriyetinin kendine, Türklüğe, Türk diline bir 

köken aramak çabasından kaynaklandığı düşünüldü. Oysa bu teorinin ortaya çıkmasına neden olan 

birtakım çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Yâni bu tezin ortaya çıkmasına neden olan çalışmalar, 

görüşler, başka tezler vardır. Eğer bunlar görmezden gelinirse mantıklı bir sonuca varmak mümkün 

olmayabilir, bugünkü önyargılar doğabilir. Doğu Türkistan’da ortaya çıkarılan ve  “Lolan” olarak 

adlandırılan mumyanın hiçbir veri olmadan Hint-Avrupalı olduğu tezine, neredeyse kimse bilim dışı bir 

görüşle bakmıyor, katılan da katılmayan da değerlendirmeye alabiliyor.3 Lagerbring’in çalışmalarından 

habersiz bir kimse İsveç ile Türkler arasında bir bağ kuramıyor, konuyu akademik açıdan ciddî bir mesele 

olarak ele alamıyor. Oysa İdil-Ural Türklüğünün Rusya ve İskandinavya ile olan dil ve kültür ilişkilerini 

göz önünde bulundurmak bile meseleyi ciddîyetle ele almaya yetebilecektir. 

 

Bütün dünyâyı Türk yapmanın karşı tezi, bütün dünyâdan Türklüğü silmektir. Her iki görüş de yanlış 

ve bilime aykırıdır. Ülkemizde daha çok bu görüşlerden ilki konuşulmakta ama ikincisi çoğunlukla gözardı 

edilmektedir. İlk görüşte ideolojik bir yaklaşım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İkinci görüşte 

ise ideolojik ve siyâsî gerekçeler ağır basmaktadır. Bu görüşe göre biz Türkiye’ye sonradan geldik. Öyleyse 

Kafkasya’ya gitmeliyiz. Kafkasya’ya sonradan gelip burayı işgâl ettik, atayurda, Türkistan’a geri 

dönmeliyiz. Oraya gittiğimizde buranın Türkistan değil, Orta Asya ve târihte de Sart ülkesi olduğunu 

kabûl edip kuzeydoğuya gitmeliyiz. Altay veyâ Sibirya’da “Altaic-Nomadic” diye bir ırkın varlığını kabûl 

edip oradan da çıkmalıyız ve Doğu Türkistan’a inmeliyiz. Orada ise 

 

Çin tarafından Türklüğün inkâr edildiğini gördüğümüz zamân artık aslında ya bu dünyâdan olmadığımızı 

ya da hiç yaratılmadığımızı düşünmemiz gerekecektir. 

 

Amerikan yerlilerinin dilleriyle olan benzerlik, Türk dilinin yaşını târihlendirmede faydalı olabilir. 

Amerind, 12-15 bin yıl kadar önce kıtaya ayak basan insanları belirtmek için kullanılan bir isimdir. Prof. 

Dr. Ekrem Arıkoğlu, Amerind yerlilerinden kalan sözcüklerden 28 tânesinin Türkçe ile ilişkisini incelemiş, 

eldeki verilerden yola çıkarak Türkçenin yaşının, Osman Nedim Tuna’nın öne sürdüğü 8 bin yılın iki 

katına çıkarılması gerektiğini belirtmiştir.  

 

Türkçenin yaşının 8 bin yıl veyâ 12 bin yıla çıkarılması en eski dönemlerde de “Türkçe” adının bulunduğu 

anlamına gelmeyebilir. “O zamanlar millet veyâ bugünkü diller yoktu” diyerek kestirip atmak doğru 

olmayacaktır. Bu konuya şu örnekteki mantıkla yaklaşmak gerekir: 1991 yılında doğdunuz ve bu târihte 

size verilen adı 2005 yılına kadar kullandınız. Bu târihten sonra bir sebepten adını değiştirdiniz. Artık 

2005 öncesini sizi yeni tanıyan herkes bilemeyebilir ama bu sizin bir adınız olduğu gerçeğini değiştirmez. 

2005 öncesini ise geçmişiniz merak edenler araştıracaktır. 

 

Sonuç 

Târihimiz, dilimiz, kültürümüzle ilgili görüşlere açık olmalıyız. Kabûl edeceğimiz, reddedeceğimiz tezleri 

incelemeden önyargıyla yaklaşmamalıyız. Biz ne yazık ki çoğunlukla kendi aleyhimize olan bir tavır 

ortaya koyarız. Batılı araştırmacıların, Türklerin geçmişiyle ilgili önyargısız çalışmalarını bir kenâra 

koyar, Hint-Avrupa temelindeki tezlere yoğun ilgi duyar, genellikle peşinen kabûl ederiz. Bu doğru bir 

tavır değildir. Üstelik Hint-Avrupa veyâ Arî tezlerinde apaçık bir ırkçılık vardır ve bu tezin oluşumunda 

sömürgeciliğin etkisi büyüktür. 

 
3 Oysa 19.yy başlarına kadar Arî, Arya adları bilinmezdi. Ayrıca Michel Danino da Hindistan’a yerleştikten 
sonra bu tezle ilgili yalanlar üstünde çalışmıştır. 
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Güncel gelişmeleri ele aldığımızda görürüz ki uluslararası ilişkilerde olsun, iç meselelerde olsun, târih, 

kültür ve dil tezleri son derece önemlidir ve ilişkilere yön vermektedir. Devletler ve milletler arasındaki 

ilişkilerde bu tezlerin düşmanlık ve dostluklar yarattığını söyleyebiliriz. Milletin millî bilinç kazanmasında 

yine bu tezlerin rolünü inkâr etmek pek doğru olmayacaktır. 

 

Türkoloji alanında ortaya atılmış her tezin eksik veyâ fazla yönleri olacaktır. Bunlar dünyânın Türk 

olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, herhangi bir topluluğun Türk olmadığını düşünmek de Türk 

düşmanlığı anlamına gelmemektedir. Bilimin amacı karanlık noktaları aydınlatmak olduğundan, işimize 

gelen yere fener tutup işimize gelmeyen yeri karartma hakkına sâhip değiliz.     
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HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN MİLLİYETÇİLİK-TÜRKÇÜLÜK FİKRİ 

HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME 
 

Serkan YÜKSEL 

 

Atsız, Türkçülüğü şöyle tanımlar: ‘’ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek 

yerine göre mensupluk,sevgi,taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk   

sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre kelime yerinde kullanılmıştır.’’1 

 

Atsız için Türklük ve Türkçülük çok önemlidir. Romanları incelendiği zaman Türklerin her zaman 

kahramanlık vasıflarıyla dolu olduğu görülmektedir. Başka milletlerden insanlar ise bu vasıfların tam 

tersi özelliklere ait olarak tasvir edilir. Örneğin Bozkurtlar romanında Çinliler, Deli Kurt romanında 

Rumlar yılışık, hilebaz, korkak ve aç gözlü milletler olarak tasvir edilmiştir. Atsız’ın Türk’ün sarsılmaz 

karakterine o kadar yüksek seviyede bir itimadı vardır ki Bozkurtlar romanında Göktürklere başkaldıran 

Dokuz Oğuzları ve Deli Kurt’ta Osmanlı’ya karşı küffarla işbirliği yapan Karamanoğlu askerlerini cesur 

ve gözü pek kişiler olarak anlatır.Hatta Deli Kurt romanında Macarlar da tıpkı Türkler gibi vasıflarla 

donanmıştır. Bunun sebebi ise Macarların Turan soylu bir millet olmalarıdır.2 

 

Nihal Atsız’ın Türkçülük ve Milliyetçilik fikrinin zaman içerisinde değiştiği görülmektedir. 16 Temmuz 

1934 yılında yayımlanan bir yazısında Türklük ile ilgili fikirlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

‘’1- Türk olmak için önce kanı Türk olmak lazımdır.’’ 

‘’2- Ondan sonra dili Türk olmak lazımdır.’’ 

‘’3- Ondan sonra dileği Türk olmak lazımdır.’’3 

 

Bu noktada Türk olmayı ırk ile bağdaştıran Atsız bu fikirleri belli bir süre devam ettirmiştir.  Bu satırları 

yazdığı esnada 29 yaşında Türklük duygusuyla dolu olan Atsız, yaşı ilerledikçe daha dingin bir hâl alarak 

Türkçülük- Türklük fikirlerinin keskin köşelerinden kurtulmuştur. 1969 yılında yazdığı bir yazıda 

düşüncelerini şu şekilde ifade eder: 

‘’Türk milleti nedir, kimler Türk’tür diye sorulacak.’’ 

‘’Türk milleti, Türk kökünden gelenlerle Türk kökünden gelmiş olanlar kadar Türkleşmiş kimselerden 

meydana gelen topluluktur.’’ 

‘’Türkler şuur altında veya duygularının gizli yönünde başka bir ırkın şuur ve özleyişini taşımayan 

kimselerdir.’’4 

 

Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi gençlik yıllarında daha çok ırk kavramını temel alan Türkçülük-

Türklük düşüncesi zaman içerisinde evrilerek Atatürk’ün ‘’Ne mutlu Türküm diyene’’ düşüncesiyle aynı 

çizgiye gelmiştir. Yine 1969 yılında yazdığı bir makalede bu konuya şu şekilde açıklık getirir:  

 

‘’En büyük Türklerden biri olan Yıldırım Bayezit’in annesi Türk değildi. Hangi Türkçü onu Türklük 

kadrosundan çıkarmıştır veya çıkarabilir? İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif’in babası Arnavut, ülküsü de 

Türkçülüğe aykırı olan Ümmetçilik olduğu hâlde hangi Türkçü Mehmed Akif için Türk değildir demiştir? 

Mesele Yıldırım Bayezid veya Mehmet Akif kadar Türk olabilmektedir.‘’5 

 

1 Hüseyin Nihal Atsız, M akaleler III , Baysan Basım ve Yayın Sanayii, İstanbul,1992, s.11  

2 Fatih Keskin, Atsız’ın Eserlerinde Ortak Değerler , Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 

Yayınları, Ankara, 2019, s. 28-29. 

3 Hüseyin Nihal Atsız, M akaleler III , Baysan Basım ve Yayın Sanayii, İstanbul,1992, s.146 

4 A.Bican Ercilasun, Türkçülüğün M istik Önderi A tsız , Panama Yayınları, Ankara, 2018, s.577 

5 Hüseyin Nihal Atsız, M akaleler IV , Baysan Basım ve Yayın Sanayii, İstanbul,1992, s.138  
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Buradan sonuçla da Hüseyin Nihal Atsız’a kulaktan dolma bilgilerle tavır alan ve okumamakta ısrar 

eden insanların ne kadar önemli bir şahsiyetten uzak kaldıkları üzücü bir şekilde karşımızda durmaktadır.  
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MİKAİL MÜŞFİK 
 

Sevda SÜLEYM ANOVA 

 

Azerbaycanlı şair, vatansever, genç yaşta hayattan koparılm ış, yaşam sevgisiyle dolu bir 

fidan. 

 

Mikail Müşfik, 5 Haziran 1908’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de önemli hadiselerin cereyan ettiği bir 

dönemde dünyaya gelmiştir. Yazarın babası çevresinde saygınlığı ile tanınan ünlü aydın Mirza 

Abdulkadir İsmailzade’dir. Henüz yaşamının ilk ayında annesini, 6 yaşında ise babasını kaybeden Mikail 

kardeşleri ile öksüz kalmış, yakın akrabalarının himayesinde büyümüştür. Küçük yaşta annesiz kalan 

yazar, annesizliğin yaşattığı acı günler için “Ana” (1927) şiirini yazmıştır. 

 

Ana dedim, üreyime yanar odlar saçıldı. 

Ana dedim, bir ürperiş hasıl oldu canımda, 

Ana dedim, qarşımda bir gözel sahne açıldı, 

Ana dedim, feget onu görmez oldum yanımda. 

 

1918’de Çarlık Rusya’nın yıkılmasıyla kısa bir süre kendi bağımsız cumhuriyetini kuran Azerbaycan, 

birkaç gün içinde Ermenilerin de destek vermesiyle Rusların saldırısına maruz kalmıştır. Birkaç ay sonra 

Osmanlı’nın Nuri Paşa ve ordusunu Azerbaycan’ı kurtarmaya yollamasıyla bağımsızlığına tekrar 

kavuşmuş, ancak Osmanlı’nın 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros sebebiyle çekilmesi sonucu 1920’de 

Kızıl Ordu birlikleri Azerbaycan’a girdi. Böylece Azerbaycan’ın kısa süren bu ilk bağımsızlığı sona ermiş 

oldu. 

 

Gençliğine böyle bir dönemde adım atan Mikail Müşfik Azerbaycan Devlet Darü’l-Fünun’un Dil ve 

Edebiyat bölümünü bitirmiştir. Sovyet Rusya yönetimindeki Bakü’de ortaokullarda öğretmenlik yapmış, 

öğretmenlik yaptığı dönemlerde de şiir yazmaya devam etmiştir. Dönemindeki yazar ve düşünürler gibi 

Müşfik’in eserleri de kominizim ile ilgili olmuştur. 

 

Genç yaşında yaratıcılıkla meşgul olan şair, kısacık ömrünü şiire adamıştır. Edebi yaratıcılığa 1926 

yılında “Genç İşçi” gazetesinde yayımladığı “Bir gün” şiiri ile başlamıştır. Bundan sonra basında düzenli 

yazıları yayınlamaya devam etmiştir. İlk kitabı “Külekler” (“Rüzgarlar”) 1930 yılında yayınlanmıştır. 

 

Yazar, şiir dışında sanatsal tercüme ile de ciddî şekilde meşgul olmuştur. 1930-1937 yılları arasında 

toplamda beş tercüme ettiği kitabı yayımlandı. Bunlar A. S. Puşkin’in “Çingeneler”, Taras Şevçenko’nun 

“Kobzar”, Yeğişe Çarens’in “Şiirler”, S. Y. Marşak’ın “Baygına Bak, Baygına”,  M. F. Ahundzade’nin “A. 

S. Puşkin’in Ölümüne Şark Şiiri” kitaplarıdır.  Bunun dışında yazarın “ Hayat sevgisi”, “Vazgeçmem”, “ 

Yadıma düştü”, “Yeni genç”, “Kurban olduğum” gibi birçok şiiri vardır. 

 

Yaratıcılık yıllarında çocuklar içinde birbirinden güzel şiirler yaratmıştır. Yazarın “Şengül, şüngül, 

mengül”, “Kentli ve yılan”, “Coğrafya”, “Zehra için” vb. şiirleri çocukların sevgisini kazandırmıştır.   

 

Mikail Müşfik’in Azerbaycan şiirinin nadir incilerinden sayılan “Oku, tar, oku tar”, “ Kal sana kurban”, 

“Maralım”, “Gülüşlerin”, “Yene o bağ olaydı”, “Ana” ve diğer şiirlerine bestelenmiş şarkılar dinleyicinin 

sevgisini kazanmıştır. 
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Yene O Bağ Olaydı 

“Yene O Bağ Olaydı, 

Yene size geleydik,  Danışaydık, güleydik. 

Ürkek bahışlarınla Ruhumu dindireydin, M eni sevindireydin, 

Gizli söhbet açaydık Ruhun ehtiyacından. 

Kardaşından, bacından Çekinerek çoh zaman Söhbeti deyişeydin,  

Menimle eyişeydin. Yene de bir vuraydı Kalbimiz gizli gizli, Sen ey esmer benizli!..”  

 

1930’lar Stalin’in rejim hâkimiyetinin güçlendiği, yerel ve milli değerlerin baskıya maruz bırakıldığı 

yıllardır. Artık Azerbaycan kültürüne has değerler, öğeler, milliyetçilik, vatanseverlik gibi duygular rejim 

tarafından ağır baskıya uğramakta, şiddetle söndürülmekteydi. Bu baskıcı rejim karşısında suskunluğunu 

bozan şair şiirleriyle, fikirleriyle komünist rejimin bu tutumundan rahatsızlığını dile getiriyordu. 

Asimilasyona tabi olmak, vatanı olan Azerbaycan’a ait kültürel değerlerin hayattan silinmesine şahit 

olmak ağırına gitmişti şairin. Suskunluğunu bozan şair akla mantığa sığmaz ithamlarla suçlanıldığı böyle 

bir dönemde kötü kaderin kendisine de uğramasından kurtulamadı. 

 

Daha sonralar yazarın şiirlerinde hata aramaya başladılar. Bu gibi şiirlerden biri de “Duygu Yaprakları” 

adlı şiiridir. Mikail dünyayı büyük bir deryaya, Azerbaycan’ı küçük bir sandala benzetiyor, Azerbaycan 

özgürlüğe gitmek istiyor ama kara yel diye adlandırdığı Sovyet hükümeti onun gitmesine izin vermiyor. 

Bu gibi şiirlerini çarpıtarak onun hapsi için bahane buldular. 5 Haziran’da Müşfik, 29 yaşını cezaevinde 

kutladı. Mikail Müşfik 1937 yılının 4 Haziran Türkçülük ideolojisini tuttuğu ve bu düşünceleri 

yaygınlaştırdığı suçlamaları ile tutuklandı, evinde arama yapıldı, elyazmalarına, Türkçe kitap ve 

dergilerine el konuldu. 5 Ocak 1938 yılında hakkında ölüm cezası okundu ve 5 ile 6 Kasım’a bağlayan 

gece Hazar Denizinin Nargin adasında kurşuna dizildi. 

 

Ben gencim, bilirim istikbalim var, 

Henüz bedir olmamış bir hilalim var, 

Yelkenim açıyor, kara yel, esme! 

Benim şu deryada bir sandalım var. 

 

Yazar vefat ettikten sonra geriye kalan ailesi de repressiyaya maruz bırakılmıştır. Sovyet rejimi aile 

üyelerini cezalandırmak için ilk önce büyük kardeşi Mirza baskılara maruz kalmıştır. Daha sonra ablası 

Büyükhanım’a hapis cezası verilmiştir. Ancak buna boyun eğmek istemeyen ablası üzerine neft dökerek 

kendisini yakmak zorunda kalmıştır. Ablası Böyükhanım İsmayılzade’nin arkadaşı, ayrıca halası oğlu 

olan Zeynelabidin suçsuz yere kurşuna dizilmiştir. Yazarın kardeşi farklı ithamlara maruz bırakılarak 

çalıştığı yerde işten çıkarılarak hapse atılmıştır. 1937 yılında eşi Dilber hanımda farklı sebeplerle hapse 

gönderilmiş, burada işkence görmüştür. İşkencelere daha fazla dayanamayan Dilber Hanım akli dengesini 

kaybetmiş ve akıl hastanesine gönderilmiştir. Akıl sağlığına kavuşan Dilber hanım yapılan araştırmalar 

sonucu beraatına karar verilmiştir. 

 

Eşi çok uzun yıllar sonra “Müşfik’li Günlerim” adında bir kitap yazarak hem onun hayatı ve şiirlerini 

hem de baskıcı rejimin o dönemlerdeki uyguladıkları zalimliklerini kaleme aldı. 

 

Azerbaycan şiirinin en parlak sayfalarını yazmış Mikail Müşfik’in ömrü ve yaratıcılığı, Azerbaycan 

gençliğine her zaman örnek olarak kalmaktadır. Mikail Müşfik kimliği milli şuur ve vatanseverliğin 

timsali, yaratıcılığı ise genç kuşağın milli kimlik bilincinin geliştirilmesi ve gençlerde vatanseverlik 

duygularının eğitiminde bedelsiz hazinedir. Her genç her konuda M. Müşfik’in şiirlerinden faydalanabilir. 

Özellikle milli benlik bilinci, yurtseverlik, Vatana sonsuz sevgi bakımından Mikail Müşfik şiirleri çok 

büyük önem taşır. Vatanını derin bir aşkla seven Mikail Müşfik onu her zaman âbâd, bağımsız, özgür 
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görmek istiyordu. Azerbaycan’ın istiklalini arzulayan, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin oluşumunu 

alkışlayan Mikail Müşfik bu münasebetle güzel şiirlerini yazıp Cumhuriyetçiliği teşvik etmiştir. 
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GÜNÜMÜZ SOSYAL MEDYASINA SOSYOLOJİK BAKIŞ 
 

Gamze FİDAN  

 

İletişim hem kendi duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız hem de karşımızdaki insanı anladığımız bir 

yoldur. Doğamız gereği vazgeçilmezdir. Toplumsallaşabilmek, toplumun içinde kendi varlığını kabul 

ettirmek için iletişim kurmamız bir şarttır. Hayatımıza zamanla belirli teknolojilerin girmesiyle birlikte 

özellikle bilgisayar, telefon gibi teknolojilerle iletişim kurma tarzımızda belirli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Önceki zamanlarda iletişim kurmak için yüz yüze gelmek gerekirken şimdi sadece bir tuşa 

basarak istediğimiz kişiyle iletişim kurabilmek mümkün. Merak ettiğimiz ne varsa internetten hemen 

bakabiliriz. Bu yönüyle ‘’İletişim teknolojileriyle birlikte bilgi çok hızlı bir biçimde taşınabilmekte bu da 

bilgiyi zamandan ve mekândan bağımsız hâle getirmektedir’’(Harvey, 1999: 270). Elbette ki bizlere 

yararını yadsınamaz şekilde görmekteyiz ama teknolojiyle beraber hayatımıza giren sosyal medya, 

hayatımızı belirleyen büyük bir unsur olmuştur. Hayatımızı kolaylaştırdığı gerçeğine karşılık bizleri 

konfor alanımızın dışına çıkarmadığı içinde belirli tembelliklere sebep olmaktadır. 

 

 
 

Sosyal medya ile beraber iletişim değerleri değişmiştir. Değişimleri her insan için olumlu anlamda olmasa 

dahi kişi toplumdan dışlanmamak için, değişimi benimsemiş hatta zamanla hayatının merkezine almıştır. 

Artık insanlar tek bir emojiyle gününü özetlemekte, 140 karaktere düşüncelerini sığdırmaktadırlar. Karşı 

çıkılması gereken bir konu olduğunda sokaklara çıkıp eylem yapmanın yerini hashtagh (#) adı verilen 

etiket yöntemini kullanarak konuyu belirli mevkilere ve kişilere iletmektedirler. Özellikle gündem 

belirleme kuramı bağlamında baktığımızda, bu kuramın bize söylediği gibi ‘’medya insanlara ne 

düşüneceklerini değil, ne hakkından düşünmeleri gerektiğini söyler’’. Medya hangi konuya ‘’önem’’ 

veriyorsa insanlar da o konu hakkında yine medyanın verdiği kaynaklar doğrultusunda bilgi sahibi 

olmakta. Sosyal medyanın bizleri araştırmaktan ve doğru bilgiye ulaşmaktan ne kadar uzaklaştırdığını 

her gün bir kez daha görmekteyiz. İnstagram’da ana sayfaya düşen hikâyeler ve Twitter’de popüler olan 

başlıklar üzerinden dünyada ve ülkemizde o gün nelerin gündem olduğu anlaşılabiliyor. Doğruluğu 

yanlışlığı araştırılmadan insanlar tarafından medyanın sunmuş olduğu yargı kabul ediliyor. Bu konu 

hakkında görebileceğimiz örneklerden biri de kadın cinayetleridir. Bu örnek bağlamında sosyal medyada 

önemli bir toplumsal sorun olan kadın cinayetlerine medyada ne kadar yer verildiği, medya içeriklerinin 

azlığı ya da çokluğu bu sorunlara verilen önem derecesini belirlemekte ve insanların yargısına yön 

vermektedir. Toplumsal normları bile yerinden oynatabilen sosyal medya, psikolojik olarak kişinin kendi 

benliğine de zarar verebilmektedir. Dışarda olduğumuz kişilikten ziyade sosyal medyada olduğunuz 

kişiden farklı olarak kendinizi gösterebilir, var olmayan bir kişilik üretebilirsiniz. Sanki bir oyun alanı, 

karakter oluşturma gibi gözükse de farklı benlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. 
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Gerçek benliğini kabul edemeyip bunalıma giren insanları madalyonun bir diğer yüzü olduğunu da göz 

ardı etmemek gerekir. Sosyal medyayı bir vitrin gibi düşündüğümüzde insanlar fazla takipçi kazanmak 

‘’ünlü’’ olmak için kendi değer yargılarına, kültürlerine uymasa bile belirli davranışlarda bulunmaktalar. 

Zamanla insanlar kendine has özgünlüğü kaybederek tek tip insan modeli içine girmekteler. Sosyal 

medyanın çok takipçili, beğenisi fazla insanlara sağladığı ‘’saygınlık’’ özellikle de o kişilerin toplum içinde 

değer ve saygı görmesini sağlamaktadır. Gerçek hayatta toplum normlarına yeterince uymayıp insanlar 

tarafından ötekileştirilen bireyler sosyal medyada seslerini duyurmakta ve o mecrada varlıklarını kabul 

ettirmektedirler. Saygı, sevgi sosyal ortamlarda aranmaktadır. Sosyal medya hem iş ortamı hem ilişki 

ortamı hem de insanın kendini yansıttığı çok amaçlı bir ortam olarak hayatımızda yerini almıştır. George 

Ritzer’in Toplumun Mcdonaldlaştırılması kitabında da gördüğümüz küreselleşme bahsi doğrultusunda, 

dünyanın neresine giderseniz gidin bütün insanlığın kullandığı ırk, dil, din fark etmeden ortak bir mecra 

var ve bu mecra neredeyse tüm insanlığın hayatının merkezindedir. Bu sayede sosyal medyanın makro 

düzeyde bir mecra olduğunu görmekteyiz. 
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Hayatımızda olan bütün olaylara nasıl ki eleştirel bir gözle bakıyorsak sosyal medyaya da eleştirel bir 

göz ile bakmalıyız. Hayatımızı kolaylaştırıyor, eğlenceli vakit geçirmeyi sağlıyor belki ama şöyle bir 

gerçek de var ki sosyal medya bizim önümüze hangi bilgiyi sunuyorsa genel olarak kesin doğru diye kabul 

ediliyor ve o konu bilimsel olarak araştırılmıyor. Bu yüzden de yalan yanlış bilgilere inanılıyor ve yargı 

oluşturuluyor. Sosyal medya konusunda öz eleştiri yaparak başlayabilir ve çevremizi de öz eleştiri 

yapmaya yönlendirebiliriz. Bu şekilde farkındalık oluşturarak doğru bilinen yanlışları düzeltmeye hep 

beraber başlayabiliriz. 
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TÜRK MİTOLOJİSİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Ayfer ALTIOK 

 

Mit insanlara ait olan, yüzyıllardır anlatılan doğa, tarih ya da geleneklerle ilgili söylencelerdir. Mitoloji 

ise bir millete ya da belli bir grup insana ait olan bu mitleri araştıran, onların doğumunu inceleyen bilim 

dalıdır. Mitler bir milletin millet olduğunu ve kendi varlıklarını idrak ettikleri ilk anlatımlardır. Bu 

düşünceden yola çıkıldığında Avrupa’dan çok daha büyük bir alanda yaşayan bir milletin mitolojisi, 

Türk mitolojisi, milletin en büyük sosyal ve kültürel hazinesidir. Ulusun günlük hayatının neredeyse her 

bölümüne nüfuz eden bu mitler her gün bir şekilde karşımıza çıkar. Çoğu zaman batıl inanç olarak 

düşünülse de geçmişten günümüze gelen en önemli kültür kaynaklarından biridir. Bu yazımda günlük 

hayatımızın hemen her anında bulunan bu mitlerin birkaçından bahsetmek istiyorum. 

 

Mitolojik karakteri anlatmadan önce o karakterin yaratıcısı olan başka bir mitolojik karakteri anlatmak 

isterim ki diğerini tam olarak anlayabilelim. Türk mitolojisinin en köklü eserlerinden birisi olan Altay 

Yaratılış Destanı günümüzde genellikle sadece edebiyat derslerinde anlatılsa da bahsi geçen mitolojik 

karakterler çoğu kişinin bildiği karakterlerdir. Bu destandaki Erlik Kağan da pek çok yerde gördüğümüz 

ancak Türk mitolojisindeki ismini bilmediğimiz; kötülüğün, ölümün, ölülerin ve yeraltının tanrısıdır. 

Erlik yapısı gereği güzel ve iyi olan her şeye düşmandır; barıştan, düzenden ve iradeden o kadar nefret 

eder ki bir noktada iradesizliği temsil eder. Yeraltında yaşar, ülkesi kara güneş ile aydınlanır ve sarayı 

siyah çamur, siyah demir ve siyah kayadan yapılmıştır. Kayra Han onu cezalandırdığında ve kendi 

insanlarını almasına izin vermediğinde yeraltında ona verilen çekiç, örs ve kerpetenle kötü olan her şeyi 

Erlik Han yaratmıştır; deve, yılan, kurbağa ve “kötü ruhların saçlısı” olarak betimlenen Albıs (Al Karısı) 

dâhil olmak üzere pek çok yaratık dünyaya yayılmıştır. 
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Bir sonraki mitolojik karakterimiz çok geniş bir coğrafyada adı bilinen kötü bir ruh olan Albıs ya da 

daha çok bilinen ismiyle Al Karısıdır. Genellikle kırmızı kıyafetli, kırmızı saçlı, uzun boylu, çirkin ve 

zayıf bir kadın olarak tasvir edilir. Kaçması gerektiğinde ya da eteğine iğne batırıldığında su kuyusuna 

atladığı için Anadolu’da “Kuyu Kızı” olarak da bilinir. Genellikle çocuklara ya da yeni doğum yapmış 

kadınlara musallat olduğu söylenir. Bu durumda kadın halsizleşir, durgunlaşır, renksizleşir ve çoğu zaman 

bu hal ölümle sonuçlanır. Kadın ölmediğinde de geçirdiği hastalık sebebiyle delirir. Çeşitli bölgelerde bu 

Al Karısından korunmak için farklı yöntemler uygulanır ki bu da mitlerin günlük hayatı nasıl etkilediğini 

gözler önüne serer. Örneğin Kars ve Sivas çevrelerinde geceleri kadınlar yalnız bırakılmaz, ışıklar hep 

açık olur ya da kadına sakız verilir ki uyuyakalmasın çünkü uyuduğunda Al Karısının gelip onun ciğerini 

yiyeceğine inanılır. Gagavuzlarda ise yine bu kadından korunmak için doğum yapacak kadına doğumdan 

üç gün önce ve üç gün sonra rakı içirilir su yerine. Bazı bölgelerde kadınlara sadece gözleri görünecek 

şekilde kırmızı yüz örtüsü örtülür ya da kırmızı tül bağlanır çünkü Al Karısının kırmızı renginden nefret 

ettiği söylenir. Daha fazla örnek vermek gerekirse Çukurova çevresinde kuyuların ağzı kapatılır ya da 

Manisa’da evlerin önüne kazma – kürek konur. Bunun sebebi de Al Karısının demirden korktuğuna olan 

inanıştır; kadın demirden korkar çünkü Erlik Han tarafından çekiç ve örsle dövülerek yaratıldığı esnada 

çok acı çektiği düşünülür. 

 

 
 

Türk mitolojisinde anlatılan bir diğer mitolojik yaratık ise Abaası ismiyle bilinen kötücül bir ruhtur. 

Hatta o kadar çok bilinen bir ruhtur ki Türk sahasından çıkıp Balkanlar’a, Rusya’ya ve Çin’e kadar 

uzanır. İnsanlar bu ruhtan o kadar çok korkar ki sık sık bu ruh için kurbanlar verilir. Dünyada bulunan 

bütün kötü ve çirkinliklerden onun sorumlu olduğuna inanılır. Örneğin yılanların derilerinin soğuk 

olması, bazı hayvanların kısa ya da kör olması bu ruha bağlanır çünkü Tanrının bu şekilde herhangi bir 

şey yarattığı düşünülemez. Yılın belli dönemlerinde yeraltından çıkıp insanların arasına karışırlar ve 

genellikle yalnız dolaşan, korumasız ve hasta insanlara musallat olurlar. İnsanları deliliğe sürükleyen 

hatta bazen de öldürebilen hastalıklar bulaştırdığına inanırlar ve bu hastalığa Tolaysı denir. Bu 

hastalıktan kurtulmanın tek yolu ölümdür. Türk toplumlarında bu ruhtan korunmak için bebeklerin 

beşiklerine kurumuş ayı pençesi asılırdı.  Ayrıca bostanlara dikilen korkulukların da amacı yine bu 

varlıklardan korunmaktı. Hatta Yakutça bu korkuluklara Abakı denilirdi ki bu da kötü ruhların isimlerini 

çağrıştırırdı.  
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Örneklerde de görüldüğü gibi en eski Türk mitlerinde yer alan öğeler bile bugün hala pek çok halkın 

günlük hayatını etkilemektedir. Yüzyıllar önce yaşanmış, anlatılmış, kulaktan kulağa aktarılarak, hiç 

kaybolmadan ama belki biraz değişerek, günümüze kadar gelen bu öğeler, gelecek nesiller boyunca da 

anlatılacak, derslerde işlenecek ve bu milletin en köklü kültürel hazinelerinden biri olarak varlığını 

sürdürecektir. 
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ÜLKEMİZDE KAYBOLAN DEĞERLER 
 

Sevgi KURTYEM EZ 

 

Restorasyon, kelime anlamı olarak “aslına uygun olarak onarma” anlamına gelir. İnsan eliyle yapılan, 

günümüze kadar kültür aktarımı ile gelen, bize tarih açısından o dönemin sanat anlayışına kadar birçok 

alanda bilgi veren ve bizim için tarihî bir belge niteliği taşıyan bu yapıları korumak için yapılan 

müdahalelerdir. Eserin estetik değeri göz önünde bulundurularak aslına en uygun şekilde onarılması 

gerekmektedir. İşlev olarak farklı bir amaç ile kullanılacak olsa da yine de eski formuna uygun olarak 

onarılması gerekmektedir. 

 

Fakat günümüze baktığımız zaman eserlerin pekte aslına uygun olarak onarılmadığını görmekteyiz. 

Türkiye'de restorasyonla ilgili birçok yeni kavram uygulama alanına intikal edememiştir; bunların 

tanımlanmasına ve tartışılmasına ihtiyacımız vardır.[1] Türkiye’de eski eserleri koruma yasalarına 

rağmen birçok değerli eserimiz gerçek tarih bilinci sahip olmayan kişi ve kurumlar tarafından yok ediliyor. 

Bu yüzden de insanlara din, dil, ırk seçmeden geçmişten gelen bu mirasları koruyup kollama bilincinin 

aşılanması şart olmuştur. Günümüze gelen bu değerli yapıların restore işi de alanında uzman, yetkili ve 

becerikli insanlara verilmesi gerekmektedir. Haberlerde ve dergilerde gördüğümüz üzere o kadar alakasız 

ve ilgisiz kişilere verilen muazzam yapılar gerçeğine bakılmaksızın düz sıva alçı ve tuğla ile kaplanıyor 

ve buna restorasyon diyorlar. Çok sevdiğim bir hocam bu gibi yapıları görünce “sıfır km bir yapı ortaya 

koymuşlar” diye bir ifadede bulunmuştu. Düşündüm de hocamız bu konuda oldukça haklı. Alçıyla sıvayıp 

günümüz çağına en uygun şekilde nasıl onarırız düşüncesi içerisindeler. Bu durum son derece üzücü… 

 

19. yüzyılın tipik Osmanlı kasabası olan Safranbolu'da sokakların orijinal "Arnavut kaldırımı" 

döşemelerinin yerini yavaş yavaş Avrupalı mimarların, park ve bahçe düzenlemeleri için yarattıkları 

"kilit geçme beton taş"a dönüştürüldü [2]. 

 

İzmir Kemeraltı, Kızlarağası Hanı’nın onarımında yapının son derece değiştiğini bazı kısımların yıkılarak 

sıfır koda indirilmeye çalışıldığını, taş duvar almaşık orijinal duvar tekniğine karşın betonarme bir duvar 

örüldüğünü görüyoruz. 

 

Doğrusu ne mimar ne de restoratör değiliz ama sanat tarihçisi olarak böyle bir restorasyon ve onarımın 

olamayacağı kanısındayız. Doğru dürüst mimari ve arkeolojik araştırmaları yapılmadan çizilen röleve ve 

restorasyon projeleriyle büyük bir hızla yıkım ve sonrası yeniden inşa edilen güney kanadın betonarme 

kuruluşunun doğru olmadığını ayırt etmek için uzman olmak gerekmiyor. Mantıklı yargı yanlışlıkları 

anlamak için yeterli olacaktır. Neden betonarme sorusuna gelince kanımızca küçük bir hesap. Betonarme 

inşaatla iç duvarlar hayli inceltilmiş, sanıyoruz ki bu şekilde yaklaşık 9 metrekare kadar her bir dükkan 

genişlemiş. Bu betonarme örgü bugün dıştan orijinal duvarlara benzer almaşık duvarlarla 

kapatılmaktadır ancak hiçbir zaman orijinal yapının derzleri üzerindeki, kabartma olarak yapılmış çeşitli 

geometrik süslemeleri geri getirilemeyecektir. Batı cephenin de ne şekilde korunacağı merak konusudur. 

Tüm bunlar, artık bu yapının bir bütün olarak hiçbir tarihî değerinin kalmadığının delilleridir. Yapı, 

eski yapının kötü bir taklidi, uyduruk turistik eşyalar gibi bir maketten başka bir şey olamayacaktır.[3] 

 

Kastamonu da yer alan Nasrullah Camii de bir ayrı restorasyon katliamı. Camiyi onarmak yerine badana 

yapılmış gibi. Kemerlerdeki süslemeler üzerine yapılan badana ile tamamen yok olmuştur. 

 

 Hatalı restorasyonların önüne geçebilmek için öncelikle restorasyonu gündeme gelen eserin dönemi, 

mimarî ve süsleme özelliklerine yönelik yapı tahlili ve müdahale biçimleri, alanlarında uzmanlaşmış 

meslek gruplarından alınacak hizmet eşliğinde korunacak ve yenilenecek unsurlara ait ayrıntılı detay 

projelerle açık ve net olarak ortaya konulmalı, yüzeysel ve çok genel hazırlanmış restorasyon projeleri ile 

yapıya keyfe keder müdahale imkanları ortadan kaldırılmalıdır. Proje hazırlama aşaması dışında 
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uygulamada da yine danışmanlık hizmeti alımı zorunlu hale getirilmelidir. Yapının statiği ve mimarî 

elamanları dışında özellikle taş, tuğla, ahşap, kalem işi, çini ve alçı vb. gibi süsleme ögeleri ile ilgili 

müdahalelerde kimi zaman hasar görmüş bölümlerinin tamamlanması, kimi zaman da ne yazık ki 

tamamen yenilenmesi önerilmektedir. Bu konuda genel görüş, statik veya fizikî nedenlerden kaynaklanan 

yıpranmayı ortadan kaldıracak çözümler bulunarak orijinal süslemeleri mevcut haliyle koruma altına 

almaktır. Ayrıca kimi örnekte orijinal süsleme öğesinin formunu ortaya koyabilmek amacıyla bir 

restorasyon tekniği olarak süslemenin çeşidine göre orijinal bölüm ile tamamlanan bölüm arasındaki fark 

vurgulanarak restorasyon yapılmaktadır. Restorasyon çalışmasının amacı göz önünde bulundurularak, 

onarımı gündeme gelen yapılar iyi değerlendirilmeli, mimarî ve statik anlamda hiçbir sorunu bulunmayan 

yapıların kesinlikle kapsamlı restorasyonuna izin verilmemelidir. Bu tür yapılardaki periyodik bakımların 

gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde basit onarım adı altında müdahaleler 

öngörülmüştür. Bu tür müdahalelerle çok sağlıklı bir şekilde bakımları yapılabilecek yapılar, çoğu zaman 

abartılı ve gereksiz önerilerle restore edilmekte, dolayısıyla milli servet asıl restorasyona ihtiyaç duyan 

eserlere aktarılamamaktadır. Hem gereksiz maddi harcamalara neden olan, hem de eserde telafisi 

mümkün olmayan kayıplara yol açabilecek söz konusu restorasyon işgüzarlıklarının önüne geçilmesi 

gerekmektedir.[4] 
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TÜRK DÜNYASI BÖLÜMÜ 
 

İŞGAL ATLINDA UNUTULMUŞ BİR ÜLKE: SEKELİSTAN* 
 

Yazar: Levente Gergelyfi BORBÉLY 

 

Çeviri: Gökçe Yükselen PELER 

 

Sekelistan masallardaki gibi neredeyse hiç bilinmeyen bir ülkedir. Bu ülkeyi efsanelerin ve yanlış bilgilerin 

ardında kalmış bir kara parçasının sonunda bulabilirsiniz. Transilvanya’nın doğusunda, esasen Karpat 

Dağlarının doğu silsilesinde yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 13,500 km2  (Lübnan’dan biraz daha büyük) 

nüfusu ise 700,000 civarındadır (İzlanda nüfusunun iki katından daha fazla). 

 

Sekellerin Tarihçesi 

Sekeller, Macar lehçelerinden birinin farklı ağızlarını konuşurlar; fakat farklı bir topluluktur. Sekellerin 

kökeni efsanelerin arasında kaybolup gitmiştir. Kendi inanışlarına göre Atilla’nın 453’te ölümü ve 

devamında gelen Hun İmparatorluğu’nun çöküşü sonrasında Karpat Havzası’nda muhkem bir yere 

çekilen 3000 Hun savaşçısının torunlarıdırlar. 895’te Macarlar gelene dek burada varlıklarını devam 

ettirmişlerdir. Orta Çağ’ın Macar vakayinameleri de Sekellerin Atilla’nın torunları olduklarını ve 

Macarlar geldiklerinde orada bulunduklarını kaydetmektedirler. 

 

Bazı tarihçiler ise Sekellerin bölgeye Macarlardan evvel geldiklerini fakat Hunların değil Avarların 

torunları olduklarını kabul etmektedirler. Bazıları ise Macarlarla beraber geldiklerini ve Esegel veya Eskil 

denilen topluluğun torunları olduklarını düşünmektedirler. (İsimleri Arap ve İran kaynaklarında sadece 

S’k’l sessizleri ile kaydedilmiştir). Bu topluluğun anavatanı bugünkü Başkurdistan civarıdır. Bir diğer 

grup tarihçi ise Hazar İmparatorluğu’ndan gelen Kabarlar olduklarını düşünmektedir. 

 

Ataları kim olursa olsun, Sekel kültürü, eski sosyal ve siyasi teşkilatlanmaları göstermektedir ki kesinlikle 

bir Türk Boyu ile ilişkilidirler.  Sekeller, eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer bir alfabe olan kendi 

alfabelerine sahiptirler. Milli renkleri mavidir ve üzerinde altın sarısı bir güneşle gümüş rengi bir hilal 

olan bayrakları gök mavisidir. Sekellerin 6 boyu ve her boyun 4 kolu vardı. Birçoğunun adı Türkçedir. 

Ayrıca, Sekeller Macar Ağızları konuşmalarına karşın, dillerinde Macarcadakinden daha katı bir ünlü 

uyumu söz konusudur.  Yine bu özellik de dillerinin Türkçe ile olan ilgisini göstermektedir. 

 

Macarların gelişinden sonra Sekeller, sınırları korumak için bu bölgelere dağıtıldılar. Savaş zamanında 

görevleri hücum durumunda öncü kuvvet olarak, geri çekilme durumunda ise artçı kuvvet olarak 

savaşmaktı. 

 

Daha sonra, 11. yy.ın başından itibaren Sekeller önce güney, sonra da doğu sınırlarını korumak amacıyla 

çoğunlukla Transilvanya’da toplandılar. Burada teşkilatlanarak Latince (zamanın resmi dili) Regnum 

Siculorum (Sekel Krallığı) dedikleri ülkelerini oluşturdular. Bu ülke Macar nüfusunun bulunduğu 

bölgelerden farklı bir şekilde teşkilatlanmıştı. İlçeler yerine, ‘sedes’ (makam sandalyesi) denilen yönetim 

birimlerine ayrılmışlardı. Her bir makamın kendi meclisi vardı; fakat tüm milleti ilgilendiren konularla 

bir üst kurum olan Sekel Milli Meclisi ilgileniyordu. Ülke Sekellerin içişlerine müdahale etmeyen Macar 
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Kralları tarafından derebeylik olarak tanınıyordu. Buna karşılık Sekeller de geleneksel askeri görevlerini 

yerine getirmek durumundaydılar. 

 

1526’da Macar Devleti’nin çökmesinden sonra Osmanlı Sultanları da Sekel Muhtariyeti’ni tanıdılar. 

 

Fakat Transilvanya’nın Macar yöneticileri bu toprakları işgal edip buralarda yaşayan insanları kendi 

hizmetleri için kullanmak amacıyla Muhtar Sekel Devleti’ni ortadan kaldırmaya niyetlendiler. Bu 

müdahale bir takım savaşlarla ve haklarını savunan Sekellerin isyanlarıyla karşılık buldu. Sekellerin bu 

özerk durumu Avusturya İmparatorluğu’nun 18. yy.da Transilvanya’yı işgal etmesinden sonra daha 

büyük bir darbe aldı. 1848’de Avrupa’yı silip süpüren ihtilaller dalgası Transilvanya’ya ve Sekelistan’a 

da ulaştı. Sekeller kendi hükümetlerini kurmak istediler fakat Macarlar buna karşı çıktı ve Sekel ileri 

gelenlerini Macar İhtilali’ne katılıp siyaset işlerini Macarlar’a bırakmaya ikna ettiler. Sekeller bunu kabul 

ettiler ve askeri güçleri ile birlikte Macarlar’a katıldılar. 

 

Bu gelişmelerin zamanlaması Macarlar için isabetli olmuştu çünkü Transilvanya Macarları, Romanya’nın 

sebep olduğu korkunç bir felaketle karşılaşıyordu. Romenler, tarih sahnesinde ilk kez 10 yy.’da Bizans 

Kaynakları’nda Balkanlarda yaşayan yarı göçebe bir topluluk olarak kaydedilmişlerdir.[1] 13. yy.’dan 

itibaren Transilvanya’nın birçok bölgesine sızıp yerleşmiştirler. 

 

Romen tarih kitaplarından bir kaçını okuduğumuzdaysa, Romenlerin eskiden beri Transilvanya 

bölgesinde yaşadıklarını, her zaman nüfusun çoğunluğunu oluşturduklarını “öğrenebilmekteyiz.” Bu 

kitaplara göre, Romenler mütemadiyen yerleşik, barışçıl ve zeki insanlardı; Avrupa’da yüksek bir 

medeniyet geliştiren ve hatta bazı yönlerden Yunan ve Roma 

medeniyetlerinden  de  üstün  olan  ilk   yerleşimciler   arasındaydılar.   Bu kitaplarda Romenlerin 

yerliliğinin “en eski dönemlere” uzandığına gayretle dikkat çekilmektedir. Hatta iddialarına göre 

insanoğlunun pek çok bilimsel başarısının ilk mucitleri de Romenlerdir. Bunun aksine etraflarındaki diğer 

bütün halklar, bölgeye barbar göçebeler olarak gelerek Romenlerin barışçıl gelişmelerini engellemiş olan 

işgalcilerdir. Romenlerin en eski dönemlerde var olduklarına dair hiç bir güvenilir kanıt yoktur ancak 

davalarını desteklemek isteyen Romen arkeologlar 1980’lerde bizzat eşyalar üretip onları toprağın altına 

gömmüşlerdir. Böyle bir mantık dâhilinde şunun gibi bir çıkarsama pekâlâ yapabiliriz: dinozorlar 

esasında eski bir Romen dili konuşan Romenzorlardır; Büyük Patlama da aslında on üç milyar yıl önce 

proto-Romenler tarafından gerçekleştirilmiş Romenlere özgü bir Patlamadır! 

 

1848’deki ihtilal havası Transilvanya’daki Romenler’e varlıklarını tarih sahnesinde ciddi olarak ilk kez 

tasdik ettirmeleri için büyük bir fırsat vermiştir. 

 

Macar İhtilalcilerin ana hedeflerinden bir tanesi, Macaristan’ın Avusturyalılar tarafından işgalinden 

sonra ayrı bir yönetim      birimi haline getirilen Transilvanya ile yeniden birleşebilmekti. Bu girişim, 

Transilvanya’yı kendilerine isteyen Romenler ‘in büyük tepkisine sebep oldu. Bu tepkileri iyi 

değerlendiren aşırı Romen milliyetçileri kısa sürede Romen Milli Hareketi’nin liderliğini ele geçirdiler. Bu 

yöneticiler, Romen halkına şanlı Roma Lejyonerlerinin doğrudan torunları olduklarını, Roma 

Kültürü’nün gerçek taşıyıcıları olduklarını ve Transilvanya’nın en eski sakinleri olduklarını; bu 

sebeblerden dolayı da bu bölgenin tarihi bir hak olarak sadece kendilerine ait olduğunu başarılı bir şekilde 

prapaganda ettiler. Bu anlayışa göre Transilvanya’da Romenler dışında bulunan herkes işgalci barbarlar 

idiler ve bunlar arasında Romenlerin başına gelen bütün talihsizliklerden sorumlu olan Macarlar en 

kötüleri idi. Bu sorunun tek çözüm toplu imha idi ve bunun tam zamanı idi. Romen ruhban sınıfı da 

köylü kitlelerini harekte geçirmede büyük rol oynadılar. Rahipler halka “Tanrı şimdi üç aylığına uykuya 

yatmıştır o yüzden istediğinizi yapabilirsiniz” şeklinde telkinlerde bulundular. Milli Romen Asemblesi’nde 

ise Macarların bebeklerinin ve kedilerinin bile öldürüleceğine yemin edildi. 
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Sekellerin bağımsızlığı için Balkanlardan Kazakistan’a kadar yürüyen: Levente Gergelyfi Borbély 

 

Eski Roma Lejyonlarını örnek alarak teşkilatlanan Romenler, Avusturya ordusunun yardımı ile ve 

Saksonlarla ittifak içerisinde hareket ederek Transilvanya’nın bazı vilayetlerini ele geçirdiler ve bu 

bölgeleri Dako-Romanya diye adlandırdılar. Daha sonra bu Dako-Romanya’da siyasi ve kültürel hayat 

aşağıdaki gibi cereyan etmiştir: 

 

Birçok köy ve kasabadaki Macar ahali saldırıya ve tecavüze uğradı, soyuldu ve katledildi. Bu kıyımlar, 

Romen halk müziği ve içki âlemleri eşliğinde kadın ve erkeklerin bilfiil katıldıkları büyük kutlamalar 

şeklinde yürütülmekte idi. Bu kutlamlarda sokakalar kurbanların kanları ile boyanmakta ve yanan 

evlerden yükselen alevler ile aydınlatılmaktaydı. Kurbanlar linç edilmekte, kolları bacakları kesilmekte, 

kazığa oturtulmakta veya ateşte kızartılıp etleri öldürülmeyi bekleyen kurbanlara yedirilmekteydi. Bazı 

kurbanların ise canlı canlı karınları yarılmakta ve bağırsakları kendi ağızlarına tıkılmakta idi. Bu 

kutlamalrda sprtif faaliyetler olarak hedeflerin canlı kurbanlar olduğu cirit atma ve nişancılık 

müsabakaları düzenlenmekte idi. Bu kutlamalarda düğünler de yapılmaktaydı. Güzel kızlar, ailelerinin 

katilleri ile anında evlenmeyi kabul ettikleri takdirde bağışlanmaktaydılar. Bu kıyımlardan kültür 

kuruluşları da nasiplerini almışlardır. Transilvanya’nın en eski koleji olan Nagyenyed Koleji yağmalanmış 

ve kütüphanesinde bulunan Macar Tarihi ile ilgili kitaplar imha edilmiştir. Romen Lejyonları, bir 

yerleşim yeri imha edildikten sonra diğerine hareket etmekte ve bazen de kalıntıları yağmalayan 

Saksonlar tarafından takip edilmekteydiler.[2] 

 

1848’de Transilvanya’da olanlar, Avusturya Ordusu’nun ve Avusturyalı yetkililerin desteği ile Romenler 

tarafından gerçekleştirilen bir soykırımdı. 

 

Ekim 1848’de Sekeller ihtilale katıldılar ve Sekellerin yardımı ile Romenler ve Avsusturyalı destekçileri 

Transilvanya’da mağlup edildiler. Ancak Macar İhtilali, Çar Rusyası tarafından ezildi ve ihtilalcilerin 

çoğu Osmanlı hâkimiyetindeki sahaya çekildiler. 

 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/1016451_725068630848176_673812127_n.jpg
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Ressam: Júlia Dávid 

 

İhtilalin bastırılmasından sonra mutlakiyetçi Avusturya Yönetimi geri döndü. Macar ve Sekel liderleri 

idam edildiler veya hapse atıldılar. Romen liderler ise “hizmetlerinden” dolayı rütbeler alıp maaşa 

bağlandılar (bu liderler günümüz Romanya’sında hala milli kahramanlar olarak anılmaktadırlar). 

 

Avusturya ve Romen hükümetlerinin hiçbirisi bu soykırım için özür dilememiştir. 

 

Fakat 1859’da İtalyanlara ve 1866’da Prusyalılara yenildikten sonra Avusturya İmparatorluğunun gücü 

oldukça azaldı ve önde gelen bazı Macarlarla uzlaşmayı kabul etti. Bunun sonucu olarak da 1867’de 

Avusturya İmparatorluğu, Avusturya–Macaristan olarak ikili bir monarşiye dönüştü. Bu yeni devlette 

Macaristan içişlerinde kendi siyasetini takip edebilmiştir. Ancak, dışişleri ve savunma konuları 

Avusturyalıların elinde kaldı. 

 

Yeni Macar Hükümetinin 1867’den sonra ilk yaptığı işlerden biri Sekelistan’ı ve diğer Sekel kurumlarını 

tasfiye etmek, yani resmi olarak Sekel milletinin varlığını sona erdirmek olmuştur. Bu, Macarların 

1848’de onlara yardım eden Sekellere bir teşekkürleriydi. Macar siyasetçileri, “Siz Sekeller Macarca 

konuşuyorsunuz, öyleyse Macar olmalısınız” tezini savunuyorlardı. 

 

Sekelistan’ın parçalara ayrılmasından sonra, bölge ihmal edildi ve iktisadi olarak çöktü. Sonuç olarak 

birçok insan yurtdışına göç etti. 

 

Ancak Sekeller yok olmadılar ve kim olduklarını unutmadılar. 

1877’de Türk-Rus Savaşı esnasında Sekeller Türk ordusuna yardımcı olmak amacıyle Sekel Lejyonu 

adıyla bir birlik kurdular.[3] 

 

 

https://i1.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/1920406_725091750845864_2055032069_n.jpg
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Avusturya–Macaristan İmparatorluğu 1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın bir neticesi olarak çökmesi ve 

Macarların ülkeyi koruyamadıklarının açıkça görülmesi üzerine Sekeller, Sekeller Cumhuriyeti’ni kurmayı 

denediler. Finliler, Estonyalılar, Letonyalılar, Litvanyalılar, Tatarlar gibi diğer küçük halkların yaptıkları 

gibi milletlerin kendi geleceklerini tayin edebilme (self determinasyon) hakkından faydalanmak istediler. 

Fakat hem çöken Macaristan’ın siyasetçileri hem de Fransızlardan yardım alan işgalci Romanyalılar 

tarafından engellendiler. Sonuç olarak Sekelistan, Transilvanya ile beraber, Fransa ve İngiltere 

tarafından, onlara destek olan Romanya’ya bir ödül olarak verildi. Batılı güçler yerel halkın fikrini asla 

sormadılar. Batı Demokrasisi Sekeller için bu şekilde işlemiştir! Neden? 

 

 
 

Muzaffer Batılı Güçlerin liderleri, Avrupa’da eskisinden daha adil olacak ve milletlerin kendi geleceklerini 

tayin etme hakkına saygılı olacak yeni bir statüko kuracaklarını iddia ettiler. Ancak, Fransa ve 

Britanya’nın liderleri başta olmak üzere, Birinci Dünya Savaşını başlatanlara değil Hint-Avrupalı 

olmayan halklara karşı yönetilmiş kinci ve ırkçı insiyaklarla hareket etmekte idiler. Britanya’nın Versay 

delegasyonu sekreteri Harold Nicolson’ın “Peacemaking 1919” adlı kitabındaki sözleri, yalnızca ona has 

olmayan bu yaklaşımı açık bir şekilde ortaya koymaktadır: 

 

“Macaristan’a karşı olan hislerim daha başkaydı. Bu Turanlı kabileye karşı geçmişte ve halen kuvvetli 

bir nefret duyduğumu itiraf ediyorum. Kuzenleri Türkler gibi birçok şeyi yok edip hiçbir şey ortaya 

koymadılar.” 

 

Yani Macarlar gibi milletler onlar için sadece Asyalı ilkel kabilelerdi. Macaristan’ı Macar nüfusunun üçte 

birini yabancı boyunduruk altına soktular. Sekeller de bu arada kendilerini Romenlere sunulmuş bir 

hediye olarak buldular. 

 

1918’den 1940’a kadar Sekelistan Romanya işgali altında idi. Romanya, kültürel ve milli farklılıklar 

gösteren tebasına karşı tutumuyla her zaman kötü bir üne sahip olmuştur. Daha 1877’de bağımsız bir 

ülke olarak ortaya çıkar çıkmaz liderlerinin ilk icraatı Müslüman tebaayı, yani Dobrucalı Türkleri ve 

Tatarları, vatandaşlık hakkından mahrum etmek olmuştu. Romanya hükümetleri Sekelistan’da 

Romenleştirme çabalarının yanında yerel halk tarafından konolizasyon şeklinde hissedilen siyasetler 

gütmüşlerdir. Yıllarca Sekelistan, özellikle olağanüstü hal hukuku altında tutulmuş ve Sekelleri, 

Romanya Parlamentosunda temsil eden kimse olmamıştır. Ne yazık ki Romen otoritelerinin bu 

suistimalleri ile ilgili şikâyetler Milletler Cemiyeti tarafından duymazlıktan gelinmiştir. 

 

 

https://i0.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/1656041_349978068473643_327795133_n.jpg
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Kuzey Transilvanya ve Sekelistan, 30 Ağustos 1940’da Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlıklarının 

baskıları neticesinde, İkinci Viyana Anlaşması gereğince, 1940 ve 1944 yılları arasında Macaristan’a 

bırakıldı. Ancak Sekelistan’a hiçbir özerklik tanınmadı. 

 

 
İstanbul Sekel Mitingi 2014. Mitingi düzenleyen: Saffet Alp Yılmaz 

 

1944’te Sekelistan, iki hafta öncesine dek Nazi Almanyasının müttefiki olan Romenler tarafından 

desteklenen Sovyetlerin Kızıl Ordusu tarafından işgal edildi. Romenler memnuniyetle Sekelistan 

üzerindeki yönetimlerini tekrar oluşturdular. Romenlerin gelişi, yerel halka karşı işlenen birçok vahşeti 

de beraberinde getirdi. Örneğin, 26 Eylül 1944 Günü, Maniu Muhafızları Szárazajta (Rom. Aita Seacă) 

Köyü’nde on üç kişiyi baltalarla kafalarını uçurmak ve vurmak suretiyle öldürdüler. Bu muhafız birliği, 

İkinci Dünya Savaiı’ndan sonra Sekelistan’ın Kuzey Transilvanya ile birlikte Romanya’ya geri verilemsi 

kerektiğine karar veren Batılı Güçlerin büyük saygı gösterdiği Milli Köy Partisi’nin lideri olan Julius 

Maniu’nun adına hareket ediyorlardı. 

 

1952’de yeni anayasanın onaylanmasından sonar Romen otoriteler (isteksizce ve Sovyet baskısı altında) 

yaklaşık olarak Sekelistan topraklarına tekabül eden coğrafya üzerinde özerk bir bölge kurdular. Fakat 

gerçekte bu bölge asla özerlliğe sahip olmadı. 1968’de bu özerk bölge de lağvedildi. 

 

Komünist dönemin başlangıcında Romen milliyetçiliği ülkedeki Sovyet varlığı sayesinde büyük oranda 

kontrol altında tutuldu. Ancak Kızıl Ordu’nun 1958’te Romanya’dan ayrılması, ülke liderlerine diğer 

azınlıkların yanında Sekelistan ile de iştigal etme fırsatı verdi. 1968’den sonra ise Romenler, yarı bağımsız 

dış siyasetlerine bir ödül olarak Batılı Güçlerin hiç de iyi niyet içermeyen desteklerini de kazanmaları 

üzerine büyük bir baskı ve kolonileştirme rejimi oluşturdular. Sonuç olarak Seksenlerin sonuna doğru 

Sekelistan’daki durum dayanılmaz hale gelmişti. 

 

https://i1.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/1256491_718352251519730_1514709545_n.jpg
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1990 yılına ait sekellerle ilgili görsel 

 

M evcut Durum ve Bakış Açıları 

Komünizmin çöküşünden sonra, bütün Avrasya’da baskı altında bulunan birçok küçük halk onları baskı 

altında tutan devletlere başkaldırabildiler. Netice olarak bu halklar kendi geleceklerini tayin etme 

haklarını Gagavuzların özerkliği veya Baltık Halklarının özgür devletleri gibi değişik seviyelerde ortaya 

koydular. Sonuç olarak da Birinci Dünya Savaşı sonrasında keyfi olarak tesis edilen iki devlet 

(Yugoslavya ve Çekoslovakya) ortadan kalktı. 

 

Ne yazık ki, Romanya’nın işgal ettiği topraklarda durum pek değişmedi. Sekelistan hala baskı altındadır. 

Halkı, insan hakları ihlallerine, ayrımcılığa, işkencelere maruz kalmakta ve kendi toprak ve milli 

kaynaklarından mahrum edilmektedir. Hâlihazırda, Sekellerin yalnızca bir grup olarak hakları gasp edilip 

kendi geleceklerini tayin etme haklarını kullanmaları engellenmemekte, adları da resmi olarak 

tanınmamaktadır. Kendi, alfabelerini kullanmaları da engellenmektedir. Dahası, Sekellerin bu vahim 

durumu uluslararası camia tarafından bilinmemekte ve duyulmamaktadır. Neden? 

 

Öncelikle, Romanya, küçük bir halkın kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanması için uygun bir yer 

değil. Seçkin sınıfın siyasi kültür ve gelenekleri, nüfusun büyük bölümünün düşünme tarzı ırkçılık ve 

kökleri ülkenin geçmişinde olan bir hoşgörüsüzlük eğiliminin etkisi altındadır. Romanya, yağmacı, ırkçı 

ve rüşvetçi bir seçkinler sınıfı tarafından yönetilmekte ve ülkede gerçek bir demokratik siyası kültürün 

eksikliği görülmektedir.[4] 

 

İkinci olarak da Sekeller, kendilerine yardım edeceklerin en başında olmaları beklenen Macarlar 

tarafından milli uyanışlarında engellenmişler ve hala da engellenmektedirler. Tarihi süreç göstermiştir 

ki, Sekeller ve Macarlar arasındaki ilişki hiç bir zaman sağlıklı bir ilişki olmamıştır. Macarlar her zaman 

Sekelleri kullanmaya ve suistimal etmeye çalışmışlardır. Bu durum bugün de devam etmektedir. 

Komünizmin çöküşünden sonra, Transilvanya’daki Macarlar,   ana kuruluşları olan Romanya 

Macarlarının Demokratik İttifakı (RMDİ) adlı kuruluşları vasıtasıyla Sekeller kuruluşlarının tesis 

edilmesini engellemeye çalışmışlar ve Sekel Özerkliği fikrine başından beri karşı çıkmışlardır. Bunu 

yaparak da baskıcı Romanya’ya iyi bir hizmet yapmış oldular. 

 

Macaristan da Sekellerin kötü durumu karşısında faydasız hatta düşmanca bir tavır sergilemiştir. 

Macaristan mümkün olduğunca kısa bir zamanda AB ve NATO’ya 

kabul  edilebilmek  için  1996’da  (Batı  baskısı altında) Romanya ile bir anlaşma imzalayarak 

kardeşlerini Romenlerin baskılarına terk etmiştir.  

 

  

https://i2.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/%C5%9F.jpg
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Sadece Macaristan Hükümetleri değil Macaristan Halkı da kardeşlerine karşı samimiyetsiz ve duyarsızdır. 

2004 yılında düzenlenen bir halk oylamasında Macaristan Halkı’nın çoğunluğu, işgal altındaki bölgelerde 

bulunan Macarlara ve Sekellere vatandaşlık verilmesine karşı pratik olarak oy kullanmışlardır. 

 

Resmi olarak hem Transilvanya’daki ve hem de Macaristan’daki Macar ileri gelenleri Sekellerin 

kendilerini Macar olarak ilan etmeleri beklentisi içerisindedirler; fakat Sekellere sadece oyları ve istatistik 

olarak Macar nüfusunu arttırmak için ihtiyaç duymaktadırlar. Romenler sık sık Sekellere “Macaristan’a 

gidin” veya “Asya’ya gidin” demektedirler. Ancak Macaristan’a gittiklerinde ise Macar yöneticiler ve 

hatta halk tarafından aşağılanmaktalar ve onlara Romen olmadıkları halde “Evinize gidin 

Romenler”denilmektedir. 

 

Görüldüğü gibi Macarlar, kültürlerinin birçok unsurunu kaybettikten sonra milli bilinç seviyesi düşük 

mankurt bir millet haline gelmişlerdir. Kardeşlerini önemsememekte, yalnızca Batılı komşularını taklit 

etmekte ve onlar gibi olmak istemektedirler. 

 

Macar tarihçiler de Sekellerin Hun geleneklerini yıpratmak için büyük çaba sarfetmişlerdir. Macar 

okullarında çocuklara Türklerle akraba olmadıkları ve sadece Fin-Ugor Halkları ile akraba oldukları 

öğretilmektedir. Ancak gerçek hayatta Fin-Ugor kardeşiliğinin bir işlevi yok gibidir. Finliler ve 

Estonyalılar, Avrupa Birliği sınırları içerisinde baskı altında bulunan “akrabaları” konusunda oldukça 

kayıtsız kalmaktadırlar. (Baskı altındaki Macarlar ve Sekeller Romanya’da değil de A.B. üyesi olmayan 

bir ülkede olsalar belki ilgi gösterebilirlerdi). 

 

Son olarak üçüncü neden ise Birinci Dünya Savaşı sonunda Sekelleri sadık müttefikleri ve akrabaları 

olan Romenlerin işgali altına sokan Batı Güçlerin siyasi varisi olan Avrupa Birliğinin, yani esas suçlunun 

ikiyüzlü siyasetidir. Dünya çapında başka ülkeleri yargılamaya oldukça hevesli olan liderleri, 

demokrasilerinin yüksek standartlarını yüksek perdeden anlatırken, 2007’de Sekellerin Romanya’daki 

durumunu anlatan ve durumu protesto eden birçok mektuba rağmen, Romanya’yı mutlu bir şekilde AB 

üyeliğine kabul ettiler. Bu kararla AB içinde Sekellere yapılan bu baskının kabul edilebilir bir durum 

olduğu ortaya konulmuştur. Gerçekten de Romanya’nın Sekellere yaptığı baskı, hâlihazırda AB şemsiyesi 

altında devam edebilmektedir. Aslında dolayısıyla Sekeller AB baskısı altındadır da denebilir. 

 

Bütün olumsuzluklara karşın Sekellerin milli uyanışı devam etmektedir ve artık durdurulamayacak bir 

noktaya ulaşmıştır. Bu uyanış, 1990 yılında Genç Sekeller Forumu (GSF) adı altında kurulan küçük ama 

dirayetli bir teşkilatın Macarların haddini bilmez ve faydasız yönlendirmelerine kulak asmamaları ile 

başlamıştır. Toplantılarda milli Macar sembolleri yerine Sekellerin sembollerini ilk kez kullanmaya 

başlayanlar bunlardır. Genç Sekeller, Göktürk Alfabesi ile bağlantı olan eski Sekel alfabesini yeniden 

canlandırdılar. 

 

Yerleşim yerlerinin girişlerine bu alfabe ile yazılmış resmi yazılar asarak Sekellerin hala var olduklarını, 

farklı olduklarını ve köklerini bildiklerini ortaya koydular. 
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Runik harfli oymalarıyla süslü Sekel kapısı 

 

Genç Sekellerin girişimi, dönemin olumlu tarihsel eğilimleriyle uyum içindeydi ve yerel halk tarafından 

iyi karşılanmıştı. Ancak Romanya Macarlarının Demokratik İttifakı adlı kuruluşun liderleri bu durumdan 

hoşlanmadılar ve Genç Sekelleri medyada kötülemek ve onların faaliyetlerini engellemek için ellerinden 

geleni yaptılar.  Bu, tarihte ender görülür- ya da belki de benzeri görülmemiş- utanç verici bir olaydı: 

Milli bir azınlığın (Romanya’daki Macarlar) çıkarlarını savunduğunu iddia eden bir kuruluş, küçük bir 

milletin (Sekeller) özerk girişimlerini önlemeye çalışarak baskıcı bir devletin (Romanya) yönetimlerine 

çok iyi hizmet ediyordu. Bunun sonucunda, Genç Sekeller Forumu ortadan kalktı. 

 

Fakat faaliyetleri alev alarak arkasında Macar küllerinin altında hala parıldayan yeterli sayıda Sekel 

kehribarı bıraktı. Bu kuruluş artık faaliyet göstermese de 1990 yılında başlatmış oldukları girişim, 2003 

yılında kurulan Milli Sekel Konseyi (MSK) adlı başka bir kuruluş tarafından kısmen devam 

ettirilmektedir.  Ancak Milli Sekel Konseyi kurucu üyelerinin, programının ve dilinin arka planı ne yazık 

ki bu kuruluşun Sekellerin menfaatlerini gerçekten etkili bir biçimde savunan bir güç olarak 

nitelendirilemeyeceklerini göstermektedir. İlk olarak, üyelerinin çoğu Romanya Macarlarının Demokratik 

İttifakı adlı kuruluşun öğütlerini izleyerek Genç Sekellere saldıran ve onları eleştirenler arasındaydılar. 

Ayrıca kuruluşlarını Doğu Avrupa diktatörlüğünün yıkılmasının sunduğu tarihsel pencereden yarar 

sağlayamayacak kadar geç kurdular. Milli Sekel Konseyi bağımsız olarak değil sözde Transilvanya Milli 

Macar Konseyi (TMMK)’nin bir toplantı yeri olarak kurulmuştu. Transilvanya Milli Macar 

Konseyi’nden ayrılmış olmalarına rağmen, bağımsız bir Sekel duruşundan hala yoksundurlar. Sekelistan 

için özerklik istiyor olsalar da milli Sekel sembollerinin kullanımını destekliyor, Sekel Milleti terimini 

kullanıyor ve kendilerini – Genç Sekellerin aksine – hala Macar milletinin üyeleri olarak görüyorlar. Milli 

ve politik bilinçleri henüz  olgunlaşmamış: dikkatli bir şekilde uluslararası sahneye doğru giden bağımsız, 

dinamik ve becerikli bir politika yürütmektense, Macarların çıkarlarının ve hayali politikalarının 

gölgesinde oyalanıyorlar. 

 

https://i2.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2018/11/g%C3%B6k%C3%A7e2.jpg
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Erdel Bölgesi Bağımsızlık Gösterileri 

 

Her şeye rağmen bugün, Sekelistan’da bölgesel özerklik almayı hedefleyen güçlü bir hareket var. Sekeller 

artık kendi geleceğini tayin etme hakkının kullanılmasının dünyanın başka yerlerinde belli bir dereceye 

kadar kabul edilebilir olduğununr her geçen gün daha fazla farkına varmaktadırlar. (Sayıları bir kaç bin 

olan fakat uluslararası camia tarafından tanınan bağımsız devletlere sahip olan halkların bulunduğu 

Okyanusya’dan bahsetmek bile gereksiz).  Sekel Halkı’nın barışçıl mücadelesinin zorluğuna ve Avrupa 

Birliği içerisinde elverişsiz bir ortamda bu mücadelenin yürütülmesine rağmen, geleneksel dirençleri 

sayesinde sonunda uluslararası seviyede destek kazanacağı umut edilmektedir. 

 

Kaynakça 

[1] Noel Malcolm: “Kosovo A Short history”, Papermac, Londra 1998, s. 26. 

 

[2] Romenlerin yaptığı vahşetler için bak. Gracza György: “Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz 

története”, Budapeşte, Lampel, 1894-7. Ayrıca Kara Kitap da bu vahşetlerden kurtulan birinci el 

tanıkların mektuplarını içermektedir. 

 

[3] Szádeczky-Kardoss Lajos: “A székely puccs 1877-ben”, Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, Budapeşte 

1920. 

 

[4] Günümüz Romanyası Tom Gallagher: “Theft of a Nation (Romania since Communism)” C. Hurst & 

Co., Londra 2005, künyeli eserde ayrıntılı bir şekilde tarif edilmektedir. 

 

[5] Doç. Dr. Ismail Doğan:  “Atilla’nın Torunları Sekeller”, Yeni Avrasya, 2005. 

 

* Bu makale 2010 yılında fasikül olarak yayımlanmış olup, 16.11.2018 yılında Bilimdili’nde yayınlamıştır.   
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SOYUT VE SOMUT KÜLTÜREL VARLIKLAR ÇERÇEVESİNDE 

KARABAĞ 
 

Günel N İZAM  

 

Bir toprağın belli bir millete ait olduğunu ispat eden en belirgin gösterge o topraktaki soyut ve somut 

kültürel varlıklardır. Çünkü kültürel varlıklar kadim anane ve köklere dayanır, yapaylıktan uzaktır ve 

kontrolör edilmeksizin gelişir. Bugünkü paylaşım serimizde yüz yıldan fazladır ermeni işgalcilerinin 

faaliyetleriyle Azerbaycan Türkleri için yaralı bir bölge halinde gelen, bugünlerde 27 Eylül Savaşları’yla 

tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Karabağ ve onun somut kültürel varlıkları olan Karabağ 

Aydınlarıdır. Tabiatı kadar bilim ve sanat dünyası da zengin olan Karabağ, yüzlerle yıldır edebiyat, 

musiki, ressamlık, nakkaşlık vs. alanlarda önemli yüzler yetiştirmiştir. 

 

* 

 

Mir Muhsin Nevvab (Mir Möhsün Nəvvab) –  d: 1833, Şuşa Kazası; ö: 1918, Şuşa Kazası. Edip, müzisyen, 

ressam, tarihçi, kimyacı, bilim adamı. 

 

Nevvab, Şuşa’nın kültürel ve sosyal hayatında aktif rol almış, şiirler yazmış, kendisinin açtırdığı 

matbaada kitaplar yayınlamış, öğretmenlik etmiş, bilimin ve sanatın muhtelif alanlarında yirmiden fazla 

kitap kaleme almıştır. Çok yönlü Nevvab, aynı zamanda matematik ve astronomi ile de ilgilenmiştir. O, 

Karabağ ilim muhitinde saygı gören ve bilinen aydınlardan idi. “Meclisi-faramuşan” isimli edebi, “Meclisi-

hanende” isimli musiki meclisleri düzenlemiştir. 

 

Eserleri: 

“Tezkireyi-Nevvab” - Derlemedir. 19. Yüzyılda Karabağ’da yetişen yüzden fazla şairin hayatı ve 

eserleri hakkında bilgi veren bu tezkire, 1913 senesinde Bakü'de basılmıştır. 

 

“Kifayətül-ətfal” – İçinde Gök cisimlerinin ve Güneş tutulmalarının tablosunu da barındıran bu 

eser ders kitabı olarak kullanılmıştır. 1899 senesinde yazılmıştır. 

 

“Nasihatname” – Didaktik ve ahlaki konular ele alınmış, gençlere yönelik 500 üzerinde nasihate 

ver verilmiştir. 

 

“Vüzuhül-erqam” – Yazarın en bilinen eserlerinden olup musiki hakkında kaleme alınmıştır. 

Karabağ makamları olan Rast, Mahur, Şahnaz, Rahab, Çahargah və Neva, onların içerik ve 

okunma özellikleri tek tek irdelenmiştir. 
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19. Yüzyılın önemli sanatkârlarından olan Mir Muhsin Nevvab’ın kaleminden çıkmış bazı minyatürler: 

Hurşidbanu Natevan (Xurşidbanu Natəvan) – d: 5 Ağustos 1832, Şuşa Kazası; ö: 1897, Şuşa Kazası. 

Azerbaycanlı şair. 

 

 

Sonuncu Karabağ hanı olan Mehdikulu Han Cavanşirin kızı, İbrahimhalil Hanın torunu Hurşidbanu 

Natevan da 19. Yüzyılda Karabağ edebi ortamında yetişmiş önemli şairlerdendir. Han ailesinin tek evladı 

ve Karabağ Hanlığının son varisi olduğundan, sarayda onu Dürr-i yekta yani Tek inci, halk içinde ise 

Han kızı diye çağırmışlar. 

 

Eğitimi sırasında hem din-i, hem de dünyevi ilimleri öğrenen Hurşidbanu, döneminin bütün okumuşları 

gibi Türkçeyle beraber Arap ve Fars dillerini de bilmekteydi. Klasik şiirin özelliklerine hâkim olan genç 

şair, bu dillerde de şiirler yazmıştır. Natevan’ın dünya görüşünün, şiir zevkinin oluşmasında akrabaları 

ve aynı zamanda Karabağ edebiyat çevresinin bilinen yüzleri olan Kasım Bey Zakir, Mirza Cemal 

Cavanşir Karabağlı, Mirza Adıgüzel Bey Karabağlı, Ahmet Bey Cavanşir ve diğerlerinin de önemli rolleri 

olmuştur. 

 

Dönemin tarihçilerinin verdiği bilgiye göre, Rus Emperyası’nın Azerbaycan Hanlıkları üzerinde baskısının 

artması sonucu Karabağ Hanlığında da dahili ve harici siyasi durumlar değişmiş, Natevan o dönemlerde 

Emperya’nın adamlarından olan Hasay Han Usmiyev’le izdivaç yaparak candan bağlı olduğu 

memleketinden Tiflis’e gitmek zorunda bırakılmıştır. Lakin orada da edebi hayattan uzaklaşmamış, bu 

şehirdeki Rus, Gürcü özekli kültürel cemiyetlere katılmış, zaman zaman Vladikafkas, Dağıstan, Şirvan, 

Bakı, Gence ve Nahcivan ve başka vilayetlere seferlerde bulunarak yüksek rütbeli devlet hadimleri, yazar, 

âlim ve seyyahlarla görüşmüştür. 
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Hurşidbanu Natevan, parlak yeteneğe ve milli ruha sahip aydın, eğitimli bir kadın olmuştur. O, sadece 

Karabağ ve Tiflis kültürüne değil, umum Azerbaycan kültürüne büyük katkıda bulunmuş, o cümleden 

siyasi ve sosyal hayatta aktif rol almıştır. Aynı zamanda hayırsever faaliyetleri ile bilinen Han Kızı, 

jeoloji olarak oldukça zorlu bir konumda yerleşen Şuşa’ya su kemeri de çektirmiştir. 

 

Natevan’ın hayat ve eserlerini tetkik eden edebiyat tarihçisi Beyler Memmedov’un Natəvanın şair 

qohumları (Natevan’ın Şair Akrabaları) kitabından anlaşılıyor ki, Karabağ’da sadece bahse konu Han 

neslinden bile onlarla aydın ve edebi kişi yetişmiş, onların ünü Kafkaslardan çok uzaklara aşıp gitmiştir. 

 

Hurşidbanu, daha gençken Şuşa’da “Meclisi üns” edebi meclisini kurmuştur. Şairin 16 yaşlı oğlunun 

vefatından sonra kaleme aldığı ve lirizmi ile seçilen Ağlarım, Olaydı, Gitti, Sensiz, Ölüyorum ve b. şiirleri 

olukça ünlü.  

 

Özel hayatında yaşadığı mahrumiyetler, dış mihrapların siyasi baskıları, Hasay Bey’in ve oğlunun 

vakitsiz ölümü şairi zamanından önce yaşlandırmış, ağlamaktan gözlerini kaybetmiştir. Ömrünün son 

dönemlerinde kaleme aldığı gazellerinde yaşanan bu acı ve hüsranlar hissedilmektedir.  
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LOPNUR, KİRORAN ANTİK KENTİ VE KİRORAN GÜZELİ1 
 

Hamiyet ÖZER* 

 

Türk dünyasında yeterince bilinmeyen Lopnur, tarihi ve kültürel anlamda büyük bir zenginliği 

bünyesinde barındırıyor. Yazımızda Lopnur, Lopnur’un kuzeybatısında bulunan Kiroran Antik Kenti ve 

bu kentten çıkarılan Kiroran güzeli ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemden 

dolayı kısıtlı kaynaklar üzerinde bir araştırma yapabildiğimizi belirtir, kısmen de olsa faydalı olmasını 

dileriz. 

 

Lopnur, Doğu Türkistan’da Taklamakan Çölü’nün doğusunda, Tarım havzasında yer almaktadır 

(Aliyeva Çınar, 2017). Şincan Sen’iti Dergisi Lopnur Özel Sayısı’nda Lopnur isminin kaynağı ile ilgili 

çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerde ilk olarak “Lop” isminin nereden geldiği üzerinde 

durulmuştur. Araştırmacılara göre sözün kökeni Eski Uygur Türkçesine dayanıp, "orman, ormanlık" 

anlamlarına gelmektedir. Yine bazılarının görüşüne göre bu söz, "orman, ormanlık" anlamlarının dışında, 

"kamışlık, sazlık, su biriken yer" anlamlarına da gelmektedir. 1771 yılına kadar Lop olarak bilinen bu 

bölgeye Volga Nehri kenarında yaşayan ve Rus zulmünden kaçan Moğollar göçmüş, Lop sözüne kendi 

dillerindeki “Nur” sözünü ekleyerek kullanmışlardır. Lopnur’un bulunduğu bölge, insanların seyrek olarak 

uğradığı bir yerdedir. Bu yüzden bölge halkı gelenek, göreneklerini, dillerini muhafaza etmeyi başarmıştır. 

Kıyafetleri ve dil özellikleri ile kendilerine mahsus bir yere sahiptirler. Bölgenin geçim kaynaklarının 

başında balıkçılık gelmektedir (Kiroran, 2012). 

 

K iroran Antik Kenti 

Kiroran Antik Kenti, Tarım Havzası’nın kuzeyinde, kuruyan Lopnur Gölü yakınlarında bulunan bir 

şehirdir (Mair, 2016). 1900’lerin başlarında keşfedilmiştir ve bulunduğu bölge İpek yolu güzergâhındadır. 

Kiroran ilk olarak M.Ö. 176 yılında Çin kaynaklarında geçmektedir ancak bulunan mumyalara 

bakıldığında Kiroran’ın tarihinin çok öncesine dayandığını görmek mümkündür Kiroran krallığının 

yıkılma sebebi ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan ilki Lopnur Gölü’nün kuruması diğeri 

ise bulunduğu bölgenin saldırılara açık olmasıdır (Onishi & Ogasawara, 2010). Bu bölgeden pek çok 

mumya çıkarılmıştır. Kiroran ve Çerçen’den çıkarılan mumyalar Avrupalı bir görünüme sahiptir. Bu 

mumyalar arasında 3800 yaşındaki Kiroran Güzeli olarak bilinen bir mumya bulunmaktadır. Avrupalı 

mı Asyalı mı olduğu üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır (Eker, 2012). 

 

K iroran Güzeli 

Kiroran Güzeli, 1980 yılında bulunmuştur. Yaklaşık 3800 yıllık bir mumyadır, üstünde yün bir örtü, 

ayaklarında deri çizmeler vardır, çok iyi korunmuştur ve sarı-kahverengi saçları ile keçeden bir başlığı 

vardır, başlığın üstüne iki kaz tüyü yerleştirilmiştir. Yanında bir tarak ve uzun, dar bir hasır sepet de 

bulunmuştur (The Washington Times, 2005). 

 

Kiroran güzeli, Mısır mumyalarının aksine bulunduğu çevrenin doğal koşullarıyla günümüze kadar 

gelebilmiştir, Aşırı kuruluk ve tuzun koruyucu özellikleri sayesinde, ceset dikkat çekici derecede sağlam 

kalmayı başarmıştır (Demick, 2010). 

 

Kiroran Güzeli, beraberinde çıkarıldığı diğer mumyalarla birlikte Doğu Türkistan’ın Urumçi şehrinde 

bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. Yapılan DNA testleri sonucunda beyaz 

Kafkasya tipi olarak tanımlanan bir görünüme sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Uygur Türkleri, Kiroran 

Güzelini, “Türklerin büyükannesi” olarak tanımlamaktadır. Çin, bu söylemden ve sahiplenmeden rahatsız 

olmuş olacak ki Kiroran Güzeli’nin uluslararası sergilerde yer almasına ve müzede profesyonel çekim 

yapılmasına izin vermemektedir. Bazı mumyaların şaman olduğu iddiasını güçlendiren deliller 

bulunmaktadır. Şaman kıyafetlerini ve şamanlara mahsus eşyaları da buradan çıkarılan mumyalarda 
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görmek mümkündür. Kiroran güzelinin üstünde bulunan dokumanın ise Avusturya Alplerinde belirli bir 

bölgede üretilmiş olduğu bilinmektedir. Çinli yetkililer mumyalar üzerinde yapılan yeni bilimsel 

çalışmalar hakkında bilgi verilmesini de engellemektedir. Bu yüzden mumyalar ile ilgili kesin bilgilere 

ulaşmak mümkün değildir (Zaman Yolcusu Türklerin İzinde). 

 

Sonuç olarak 

Türk dünyasında yeterince bilinmeyen Lopnur, Kiroran Antik Kenti ve Kiroran güzeli tarihimizin bir 

parçasıdır. Bu yüzden bu zenginliklerin tanıtılması için çalışmak bizim görevimizdir. Lopnurlular 

hakkında genel bir görüşe sahip olmak için Youtube’dan “Lopnur Meshripi” videosunu izleyebilirsiniz, 

özellikle kılık kıyafetleri ilginizi çekecektir. Lopnur halk türküsü olan “Qizil gülüm” de Doğu Türkistan’da 

bilinen ve sevilen bir türküdür. 

 

Kiroran güzeli ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmamıza izin verilmediği için bu yazıda çeşitli yerlerde ortak 

verilen bilgileri yazmaya gayret ettik. İnternet üzerinden yapacağınız aramalarda “Loulan” ya da “Kroran” 

ifadelerini kullanırsanız daha çok sonuca ulaşabilirsiniz. 

 

Çin’in yapılan araştırmaları dünyaya duyurmaması ve Kiroran Güzeli’nin tanıtılmasından rahatsız 

olmasının altında bizi ilgilendiren pek çok neden bulunmaktadır. Unutmayalım, Doğu Türkistan 

topraklarından çıkarılan Türklerin büyükannesi bize bir mesaj veriyor: 

 

Bu topraklar asıl sahiplerini bağrına aldıktan sonra bile yaşatmaya devam ediyor. 
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*Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri, Yüksek lisans öğrencisi. 

 

1 Bölgede, Sven Hedin tarafından Karoşti yazısıyla yazılan bir tablet bulunmuştur ve bu tablette halkın 

kendisine Kroran dediği yazmaktadır. Ancak Çince telaffuza uygun olmayan bu kelime “Loulan” şekliyle 

dünyaya tanıtılmıştır (Onishi & Ogasawara, 2010). Uygur Türkleri bu antik kente Kiroran Antik Kenti, 

bulunan mumyaya ise Kiroran güzeli demektedir. Bu yüzden kaynaklarda geçen “Loulan, Lolan” gibi  

ifadeleri Kiroran şeklinde yazmayı uygun gördük.  
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EDEBÎ YAZILAR 
 

TURAN SÖYLENCESİ 
 

Sevdiğim, gönlüme bir kilim diker; 

Dikişi Turan! 

Dudağı Șeydama hatmeler çeker; 

Çekişi Turan! 

Hatmetmiş ezelden Turan çağını 

Aminler okşasın al yanağını 

Bismillah deyip de çay ocağını 

Yakıșı Turan! 

Ocakta bellemiş ahde vefayı 

Yokluk dergâhında çeker cefayı 

Memleket derdine her gün kafayı 

Takışı Turan! 

Gözlerinden yurda bir yol akar ya; 

Biri Dumlupınar, biri Sakarya. 

Bașbuğ’un resmine dalar, bakar ya; 

Bakıșı Turan! 

Hançeri sorarsan eşi ne idi? 

Yüz on dört rüyada düşü ne idi? 

Rütbesi, makamı, işi ne idi? 

Tek işi Turan! 

 

Şair: Serdar AKKOÇ (Hançerî) 
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
 

Çanakkale’yi geçmeye geldiler 

A rkalarında devasa savaş gemileri 

N e oluyor orada, nedir şu Boğaz Harbi? 

Art arda gelmeye devam ederken düşman 

Kendini Allah yoluna kurban etmişti binlerce insan 

Kan ile sulanıyor Çanakkale toprakları her an… 

Ahmet’i, Mehmet’i… Şehit olmuştu nice yiğitler 

Lakin Çanakkale’yi geçemediler geçemeyecekler 

Eğil, sesleri duy: ”Çanakkale Geçilmez !” dediler. 

  

Gemiler birer birer gömülüyordu boğaza 

Ezemezler, ezdirtmeyiz Çanakkale’nin bir karış toprağını düşmana 

Çetin bir savaş oluyor, izliyor tüm dünya… 

İzliyor herkes Türk milletinin kahramanlığını 

Lanet olsun ki gitti bu vatanın nice fidanı… 

M edeniyet denilen o kahpe, o yüzsüz canavar! 

En modern silahların Çanakkale’yi geçmeye yetmez 

Zannetme hiçbir zaman, şehit kanıyla sulanmış bu toprak Çanakkale Geçilmez! 

  

Şair: Hakan KAYHAN  

 

HÜTHÜT 
 

Duyar mısın kırık kanatlı biçare kuşlar gibiyim, 

Ulaştır beni dost menziline Tavus olmam ya Hüthüt. 

Görür müsün bu fani âleme gayrı sığmaz oldu can, 

Ölüm gelse hiç etmem mi bu dil sarayı içre sultan. 

Haber getir göklerin şanlı yedi kat semalarından, 

Bildir alnımıza yazılan kutlu yazıyı ya Hüthüt. 

Kavuşur bülbül gül içinde, âşık dost içinde yâra, 

Korkarım buğday ki hazırlar sonumuzu nefsi hara. 

Ruh aramış da Hakkın özünü varmış gönül bağına, 

Elif duymuş didar Hakkın sözünü varmış Tur dağına. 

Yürür müsün sen ne yollar yürür bu ilim sabır ile, 

Mim olmuş Aşığa, Yunus gibi yâne yâne ya Hüthüt. 

 

Şair: Feyza ÂŞIK  
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KERVAN 
 

Hey dost! Dünyadır; hak, ile batınî 

Kırmayasın, sevesin cân gönülden 

Kervandasın unutma, dünya fânî 

Dile iyiliği, geçiyor ömürden 

 

Halk eyledi mevlam, dünyada bizi 

Seçesin diye cennet, cehennemi 

Hâk bildi kaderi, verdi nefesi 

Yenesin nefsi, geçiyor ömürden 

 

Vav gibi olasın, Alah’a karşı 

Elif gibi ol, dur zalime karşı 

İste mevlamdan, göresin arşı 

Kula kul olma, geçiyor ömürden 

 

Meyletmeyesin, bu dünya varına 

Yem olursun, bu handa; kurda, kuşa 

Hak olmuş bu cihânda; hile, hurda 

Yiğit olasın, geçiyor ömürden 

 

Çalışasın, faydan olsun dünyaya 

Miskinlik etmeyesin, bu kelâma 

Öğren ilmi, aklı yor ki hayıra 

Yeise düşme, geçiyor ömürden 

 

Kervanda yolcular eksilir birden 

Mübtedî der ki; bu vakit geçmeden 

Sıra sana gelir şu boş kefeden 

Nedâmet nafile geçiyor ömürden 

 

Şair: M ustafa ANTAL 

 

 

  



60 

 

 

 

 

GÖÇEBE DÜNYASINDAN 
 

ŞAMANLAR, GÜNEŞ TANRILARI VE SAVAŞÇILAR: 

KAZAKİSTAN’DA TUNÇ ÇAĞI’DAN KALAN BİNLERCE KAYA 

RESMİ BULUNDU 
 

 
 

Çeviri ve Ekleme: Saltuk Buğrahan  ALTINDAŞ 

 

Kazakistan’ın en güneyindeki çayır bozkırları yaz sıcağında ayrı, kış soğuğunda ayrı güzel bir manzara 

oluşturur. Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’nın yaklaşık 170 km kuzeybatısındaki Tamgalı vadisinin 

sığınağı ve gölgesi, binlerce yıldır insanlar için özel bir yer olmuştur.  Kaya resimlerinin en eskisi 3.500 

yıl önce Tunç Çağı ortalarında çizildiği tahmin edilen 5 binden fazla birbirinden ilginç kaya resimleri 

bulunmuştur. 
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Bu kaya resimlerinden bazıları silinmek üzere, bazıları ise belirgin şekillerde görülmektedir. Kaya 

resimleri, koyu renkli kayaları açığa çıkaran çizimlerle soluk bir tezatlık oluşturuyor: Başlarından ışınları 

parlayan güneş tanrıları, atların üzerindeki savaşçılar, dans eden şamanlar ve hayvan sürüleri. 

 

Hepsi burada yaşayan farklı halkları anlatıyor: Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na ve orta çağa ve hatta çok 

daha sonrasına kadar bölgede hissedilen değişiklikleri gösteriyor: Yirminci yüzyıl Kazak göçebeleri, bu 

bölgede Sovyet dönemi araçlarının tasvirleriyle izlerini bıraktılar. 

 

‘İşaretli Yer’ 

Tamgalı, Kazakistan’da kaya resimleriyle tanınan birkaç yerden biridir. Kazak Türkçesinde Tamgalı 

sözcüğü Türkiye Türkçesinde de olduğu gibi “işaretlenmiş” veya “boyanmış yer” anlamına gelmektedir. 

Geçmişten günümüze kaya resimleri sanatı, Türkistan göçebe medeniyetine sahip halklar için oldukça 

bilindik bir sanattır. 

 

1957’de Anna Maksimova liderliğindeki bir Sovyet arkeolog ekibi bölgedeki sanat eserlerini araştırmaya 

ve belgelemeye başladı. Binlerce gravürü gruplara ayırmak gibi karmaşık bir görevi başlattılar. O ve 

ardılları – en son 2000’lerin başında Alexey Rogozhinsky tarafından devam eden çalışmalar- formları 

tarihlendirdi. Rogozhinsky, kaya resimleri çizen insanları ne anlatmak istediğini ve ne anlama geldiğini 

analiz etti. 

 

Maksimova’nın çalışmaları, Orta Tunç Çağı’nın bir dönemi olan M.Ö 1500’lerden beri, neredeyse 

kesintisiz bir şekilde yaşadığını doğruladı. Bozkırlardaki su tabakalarının alçaldığı dönemde bölge 

genelinde daha fazla yerleşimcileri bölgeye yeri çekmiştir. Tamgalı vadisinde yemyeşil meralar göçebeleri 

kendine çekmiştir. Maksimova’nın vadiyi ilk araştırmasından bu yana, daha fazla Tunç Çağı yerleşimi 

ve birkaç cenaze kompleksi ortaya çıkarıldı. 

 

  

https://i2.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20180723-WA0038.jpg?ssl=1
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Yeni keşifler 

 
 

Son yıllarda, Tamgalı Vadisinin yakınındaki Çuy Vadisinin keşfi, yeni kaya sanatı öbeklerini ortaya 

çıkardı. Almatı Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaklaşık 100 km batıda geniş bir alana dağılmış çok 

sayıda küçük kaya resimlerini alanını belgelediler. Burada keşfedilen petroglifler, Tamgalı’nınkilerle 

benzer ikonografi ve stilleri paylaşıyor. 

 

Bin yıl boyunca depremler ve doğal erozyonlar sonucunda, Tamgalı’nın kumtaşı kayaları düz, pürüzsüz 

yüzeyler oluşturdu. Bir sonra ki aşamada, Tunç Çağı halkları, kaya yüzeylerindeki karanlık patinada 

resimler oluşturmak için ilk önce petroglifleri yumuşak, pürüzsüz kayaya keskin taşlar veya metal aletler 

kullanarak çizmeye başladılar. 

 

Şamanlar ve güneş tanrıları 

Tamgalı vadisinde yapılan arkeolojik araştırmalar, en eski petroglifi 3.000 yıllık olarak 

tarihlendirilmektedir. Bölgedeki kaya resimleri, beş gruba ayrılıyor. 

 

En uzak kuzey bölgesi, 1. Grup 100 özenle gizlenmiş insan gravürünün – belki de ruhlar alemine erişimi 

olduğu anlaşılan şamanların – yanı sıra kurtlar da dahil olmak üzere yerel vahşi yaşamın vinyetlerini ve 

tasvirlerini içeriyor.. Bu eski mağara sanatı, dünyanın en eski av sahnesi olabilir. 

 

Daha güneyde ise daha görünür gravürlerden oluşan 2. Grup. Şamanları ve ritüele katılanların tasvirleri, 

cinsel ilişki temsillerini ve geyik ve boğa gibi hayvanları içeriyor. 

 

3.Grup, çoğu özellikle boğalar, atlar ve sığırları içeren hayvanlarla ilgili ritüellerle uğraşan insanları 

betimleyen 800 gravürden oluşuyor. 

 

Geçidin batı tarafındaki tek küme olan 4.Grup, doğum gibi görünen bir kadın figürünün etrafında dans 

eden insan benzeri figürleri gösteren bir panelin hakimiyetindedir. Bu grup, üst yamaçlarda yer alır ve 

vadiden açıkça görülebiliyor. 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2020/10/1.jpg?ssl=1
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Karanlık ve aydınlık 

En güneydeki küme olan 5.Grup, yaklaşık 1000 petroglif içeriyor. Teşkilatlandırma hem daha karmaşık 

hem de bilinçli görünüyor. Bir yokuş yukarı çıkıldığında rakımla ilgili bir hiyerarşi ortaya çıkıyor:  Alt 

kısımda ibadet edenlerin ve şamanların tasvirleri hakim. Yokuş yukarı çıktıkça, birçok kişinin güneş 

tanrısı olduğuna inandığı farklı figürler görülebiliyor. Yayılan ışınların olduğu dairelerin tepesinde insan 

formları var. Daha da yüksekte, bir panel bu güneş tanrılarının çoğunu bir savaş arabası ile gösteriyor. 

 

Tamgalı’nın beş geçit temelli grubundaki bu 3.000 petroglif, Orta Tunç Çağı’na (MÖ 1500-1200) ve Geç 

Bronz Çağı’na (MÖ 1200-900) tarihlenmektedir. Tamgalı’da hayatta kalan 26 güneş başı figürü var, bu 

da bilim adamlarının bu güneş tanrısına özellikle burada saygı duyulduğunu öne sürüyor. (Eski Mısır’ın 

ana tanrıçası İsis, genellikle başında bir güneş diski ile tasvir edilmiştir.) 

 

 
 

Bir boğanın sırtında, güneş tanrısı olduğuna inanılan kendine özgü “güneş başlı” bir figür bulunur. 

Etkileşimleri Tamgalı’ya özgüdür. Karşıt ışık ve karanlığın güçleri temsil edilmiş olabilir. 

 

https://i1.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2020/10/2.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2020/10/kaya02.png?ssl=1
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Tunç Çağı gravürlerinde öne çıkan bir diğer figür ise, güneş tanrısı formları gibi bölgedeki diğer petroglif 

sitelerinde de görülebilen boğadır. Ancak sadece Tamgalı’da boğalarla etkileşime giren güneş tanrılarının 

örnekleri vardır. 4. Grup petroglifte, bir güneş tanrısı boğanın üzerinde duruyor. Bilim adamları, bu 

düzenlemeyi, güneş başından gelen ışınlarda yayılan ışığa karşı siyah boğanın karanlığının kozmolojik bir 

fikir olarak yorumladılar. Diğer etkileşimler, Tamgalı’daki petrogliflerde aytıntılı olarak temsil ediliyor: 

İnsanlar, atlar gibi hayvanlarla, onlara binerek veya ustalaşarak ilişki kurarlar. Diğer sahnelerde şaman 

figürleri, hayvan derileri giyerek ruh dünyasına ulaşır. 4. Grup’taki insanların doğum yapan bir kadının 

etrafında dans ettiği panel sahnesinin, tanrılardan korunmak için doğum sırasında gerçekleştirilen bir 

ritüel dansı temsil edildiğine inanılıyor. 

 

Sanatsal ifadeler 

Bölgedeki nüfus yoğunluğu, Tunç Çağı’nın sonunda azalmaya başladı. Ancak araştırmacılar, bölgede 

hala az sayıda yerleşimcilerin olduğunu söylüyor. Bu dönemde orada yaşayanlar izlerini bıraktı. Bu geçiş 

dönemine tarihlenen 2.000’den fazla ek petroglif bulunuyor. 

 

Erken Demir Çağı’na (M.Ö. 800-300) tarihlenen bu petroglifler arasında, deve ve geyikler gibi dallı 

boynuzlu hayvanların daha ayrıntılı tasvirleri bulunmaktadır. Bu Kaya resimleri İskitler tarafından 

çizildiği bilinmektedir. 

 

Ana metinde İskitlerin, İrani bozkır halkı olduğunu söylenmektedir. Fakat son yıllarda yapılan 

çalışmalarda İskitlerin günümüz Türk halklarının ataları olduğu genetik ve kültürel olarak 

kanıtlanmıştır. İskitlerin kökeni üzerine tartışmalar sürerler bazı bilim insanları, İskitlerin İrani ve slav 

kökenli olduğu üzerinde durmaya devam etmektedirler. 

 

İnsan figürleri daha basit bir şekilde bir çocuğun sopa figürlerinin çizimlerine benzetilebilir. Daha sonra 

bölgeye Türk kabileleri yerleşti ve çok daha sonraki gravürler (M.S 700-1300) aristokrat Türk 

yaşamından sahneleri tasvir ediyor: pankartlı şövalyeler ve av sahneleri. Türk figürlerinin çoğu eski 

çalışmaların üzerine yerleştirilmiştir. 

 

 
 

Sitenin kapsadığı birçok zaman dilimi, hala çözülmesi gereken çok şeyi olan günümüz bilim insanlarına 

meydan okuyor. Tamgalı’nın 2004 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilmesinin ardından 

https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/turklerin-atalari-iskitler/
https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/turklerin-atalari-iskitler/
https://i2.wp.com/bilimdili.com/wp-content/uploads/2020/10/kaya03.png?ssl=1
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kapsamlı araştırmalar yapan araştırmacılar Alexey Rogozhinsky ve Renato Sala, erken ve geç dönem 

tarzlarına dikkat çekerek, Tunç Çağı grupları içinde daha ince ayrımlar yapıyorlar. 

 

Bilim insanları, gravürlerin izole edilmiş görüntüler olarak görülemeyeceğini vurguluyorlar. Genel anlamı 

ve peyzajla ilişkisi henüz tam olarak çözülmemiş bir bütünün parçaları olarak incelenmelidirler. 

 

Kaynak: Bilimdili  

 

EMİNE CEPPAR VE UKRAYNA ENSTİTÜSÜ BAŞKAN 

YARDIMCISI ALİM ALİYEV YTB’YE KONUK OLDU 
 

 

 
 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ve Ukrayna Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alim 

Aliyev, YTB’ye konuk oldu. 

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , bugün Ukrayna Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Emine Ceppar’ı ve Ukrayna Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alim Aliyev’i ağırladı.  

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya 

hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda,“Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Emine Ceppar’ı 

ve Ukrayna Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sn. Alim Aliyev’i YTB’de ağırladık. Eğitim ve kültür 

alanlarında ülkelerimiz ilişkilerine ve Ukrayna’daki kardeş topluluklarımıza katkı sunacak işbirliği 

imkanlarımızı değerlendirme fırsatımız oldu.” diye bildirdi. 

 

Kaynak: QHA 
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ÇAVUŞOĞLU: KIRGIZİSTAN’DAKİ KARIŞIKLIĞI KÖRÜKLEYEN 

FETÖ VE KIRGIZİSTAN’DAKİ YAPILANMASIDIR 
 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kırgızistan’da karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir 

tanesi, FETÖ ve Kırgızistan’daki yapılanmasıdır.” dedi. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim 2020 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Kırgızistan 

Cumhurbaşkanının istifasını değerlendiren Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki karışıklığı körükleyen en önemli 

aktörlerden bir tanesinin, FETÖ ve Kırgızistan’da yapılanması olduğunu vurguladı. 

 

FETÖ TEHDİDİ DEVAM  EDİYOR  

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’yi ilk 

ziyaret eden liderin Nazarbayev olduğunu anımsatarak “Kazakistan’ın milletimizin yanında durarak 

gösterdiği bu desteği unutmamız mümkün değil. FETÖ tehdidi, maalesef bugün hala devam ediyor.” diye 

konuştu. 

 

ÇAVUŞOĞLU: KIRGIZİSTAN’I KARIŞTIRAN FETÖ’DÜR  

FETÖ’nün sadece Türkiye değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkelerin milli güvenliği için büyük tehdit 

olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, 4 Ekim 2020’de gerçekleşen milletvekili seçimlerinden bu yana 

kaynamaya devam eden Kırgızistan siyaseti ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un 

istifası üzerine şunları kaydetti: 

 

“Kırgızistan’da karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi FETÖ ve Kırgızistan’daki 

yapılanmasıdır. Türkiye’de hain darbe girişimi olduğu zaman, bizzat ben değişik vesilelerle bu terör 

örgütünün özellikle kardeş Kırgızistan’da da güçlü bir yapılanma içinde olduğunu vurgulamıştım ve gün 

geldiği zaman kardeş Kırgızistan’a da zarar verebileceğini hatırlatmıştım. Bugün Kırgızistan’daki 

kardeşlerimiz bunu kendi gözleriyle bir kere daha gördü.” 

 

Çavuşoğlu, öğrencileri FETÖ’nün genç beyinleri zehirleyen faaliyetlerine karşı uyanık olmaları 

konusunda uyardı. 

 

“ERM ENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR”  

Çavuşoğlu, Türkiye’nin çevresinin ihtilaflar ve potansiyel çatışmalarla dolu olduğunu 

belirterek, “Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı, bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi.” dedi. 

Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sinin 30 yıldır Ermenistan işgali altında olduğunu vurgulayan 

Çavuşoğlu, “Ermenistan, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan’ın bu 

eylemleri, savaş suçudur.” şeklinde konuştu. 

 

“BAZI AKTÖRLER AZERBAYCAN’IN  M AĞDURİYETİNE SESSİZ KALIYOR”  

Bu durumda Azerbaycan’ın kendi toprakları ve halkını korumasından daha meşru bir durum 

olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, bazı aktörlerin Azerbaycan’ın mağduriyetine sessiz kaldığını, 

“zalim ile mağduru” aynı kefeye koyduğunu kaydetti. 

Çavuşoğlu, bu nedenle kardeş ülkelerin Azerbaycan’la dayanışma sergilemesinin büyük öneme sahip 

olduğunun altını çizerek, “Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan’ın her zaman yanında 

durduk, durmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETTİ 
 

Kırgızistan siyaseti, 4 Ekim 2020’de gerçekleşen milletvekili seçimlerinden bu yana kaynamaya devam 

ederken Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 15 Ekim 2020 tarihinde istifa etti. 

Daha önce, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, “Cumhurbaşkanı 

Sooronbay Ceenbekov’un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra 

görevinden istifa edeceğini söylediğini” bildirmişti. 

 

CEENBEKOV’DAN İLK AÇIKLAM A  

Kırgızistan’daki sosyal ve politik süreçten ötürü istifa etmeye karar verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı 

Sooronbay Ceenbekov, “Kırgızistan’da benim için barış her şeyden öncedir.” dedi. 

 

Kaynak: QHA 

 

 

ERMENİSTAN TERTER’DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 3 ÖLÜ, 3 

YARALI 
 

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik hain saldırıları devam ediyor. Azerbaycan’ın Terter kentinde 

defin töreni için mezarlığa giden siviller, Ermenistan’nın top atışlarının hedefi oldu. Yapılan insanlık dışı 

saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 

 

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik 

bugün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bir güvenlik yetkilisi, saldırı 

sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.  

 

Topun isabet ettiği mezarlıkta ise birçok mezar ağır şekilde tahrip edildi, sivillere ait bir araç da hasar 

aldı.  

 

ERM ENİSTAN , ATEŞKES ŞARTLARINA UYM UYOR  
Moskova’da varılan geçici ateşkesten hemen sonra Ermenistan, Azerbaycan’ın Ağdam ve Tatar 

bölgelerine saldırdı. Ermenistan’ın saldırıları Hadrut ve Cabrayil yönünde devam etti. Sukavuşan’da 

Ermeni askerlerinin cesetlerini toplayan ve beyaz bayraklı bir ambulans, Ermeni silahlı kuvvetleri 

tarafından vuruldu. Saldırı sonucu bir sağlık çalışanı ağır yaralandı. Gence’ye düzenlenen saldırıda ise 

çocuklar dahil 7 sivil öldü ve 39 kişi yaralandı.Azerbaycan Başsavcılığı, 11 Ekim 2020’de Ermenistan’ın 

ateşkes sonrası Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’deki sivillere yönelik saldırıda bilançoyu 

açıkladı. Başsavcılık, Ermenistan’ın saldırısında 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin 

yaralandığını duyurdu. 

 

Kaynak: QHA 
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İKİLİ İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNDE 
 

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. 

 

TÜRKİYE, M OLDOVA’YA ÖNEM  VERİYOR  

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. 

 

TÜRKİYE DESTEK VERM EYE DEVAM  EDECEK  

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.  

 

BÖLGEDE AÇILAN İLK VE TEK BAŞKONSOLOSLUK  

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: 

“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.” 

 

Kaynak: QHA 

  

http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimiz-moldova-yi-ziyareti.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimiz-moldova-yi-ziyareti.tr.mfa
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