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ÖNSÖZ

5. Sayımızı Sunarken  

  

“Ağaç kovuğundan çıkmadık, gökten zembille inmedik.  

Tesadüfen olmadık, toplamayla oluşmadık. 

 Tarihte Türk'tük, hâlde Türk'üz, istikbalde de Türk olacağız.” 

Göçebe Dergisi’nin 5. sayısını sunarken zafer ve gururun mutluluğunu yaşamaktayız.  

Azerbaycan halkının ve ordusunun 44 günlük destansı mücadelesi sonrası zaferle 

mükâfatlandırıldık.  

10.12.2020 tarihinde Azerbaycan’da düzenlenmiş olan zafer kutlamalarına II. Karabağ 

savaşında 2783 şehidimizin anısına Türkiye’den 2783 Mehmetçiğimizin katılması kardeşliğimizin 

ne kadar anlamlı hâle geldiğini göstermektedir. Zafer kutlama konuşmaları hem kardeşlerimizin 

tarihî derinliklerini ortaya koyarken hem de ortak bir gelecek inşa edeceğimizin damgası 

niteliğindedir.  

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tarihî konuşması bizim için şiar 

niteliktedir: “Bugün Azerbaycan'ın millî şairi, büyük mücahit Ahmed Cevad Bey'in ruhunun şad 

olduğu gündür, bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun yiğit 

neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz 

İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve 

gurur günüdür.”  

Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV’in tarihî Azerbaycan topraklarına 

vurgu yapması istikbaldeki sancağımıza işaret etmiştir: “Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır 

işgal altında. 1990’ların başında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırı politikası 
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topraklarımızın işgal edilmesine yol açmıştı. Aslında, Ermenistan’ın saldırgan politikası 

1980’lerin sonunda başlamıştı. O dönemde, bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 

100.000 Azerbaycanlı, atalarının topraklarından kovuldu. Zengezur, Göyçe ve Erivan şehirleri 

tarihî topraklarımızdır.” 

Göçebe Dergisi olarak Turan yolunda mücadelemize durmadan devam edeceğiz. Bütün 

Türk Dünyasının zafer ve gurur günü kutlu olsun!   

Sözlerimizi sonlandırırken 45. Ölüm yıldönümünde “Vaktiyle Bir Atsız Varmış Var 

Olsun!” diyerek Atsız Ata’nın ölümsüzlüğünü anmadan geçmeyeceğiz.  

SONA DOĞRU 

Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim: 

Bir ülkünün mehabetinin zirvesindeyim. 

Dünya denen mezellete dalsın her isteyen; 

Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim. 

Herkes bir özleyişle yaşar... Ben de öylece 

Altaylar’ın ve Tanrı Dağ’ın çevresindeyim. 

Merdânelikle şöyle bakıp ayrılıklara 

Son menzilin hüzün dolu kâşânesindeyim. 

Artık vedâ zamanına pek fazla kalmadı; 

Yorgun ve kimsesiz ölümün bahçesindeyim… 

Hüseyin Nihâl ATSIZ (1905 - 1975) 
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Bu sayımız dört bölümden oluşmaktadır, Dil bölümünde;  “Türk Dilinin Bugünkü 

Durumu ve Geleceği” ve “Sözcüklerin Soy Kütüğü”; Düşünce – Fikir Yazıları bölümünde; 

“Turan İyilikten Yanadır”, “Nerede O Eski Oyunlar”, “Türkistan'dan Esen Yeller” ve “Karanlık 

Dünyanın Aydınlık Şairi: Âşık Veysel”; başlıklı yazılar olmak üzere  Edebî Yazılar bölümünde; 

“Sevda İklimi”, Gökçe”, “Bugün Güneş Doğdu”, “Özlemişim” ve “Gülcağzım”; Göçebe 

Dünyasından ise;  “İşgalden kurtarılan Karabağ'da, Bilim Merkezi ve üniversite kurulacak”, 

“İngiliz Savunma Bakanı Wallace, Türk SİHA'larının Üstünlüğünü Örnek Gösterdi” ve “Emekli 

Resim Öğretmeni, Baba Mesleği Tahta Kaşık Zanaatını Yaşatıyor” başlıklı yazılar ve Kitap 

Önerileri yer almaktadır. 

Saffet Alp YILMAZ 
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DİL YAZILARI 

Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Geleceği 

Kürşat EFE  

İ ngilizce kökenli olan ‘pop’ kelimesi sözlükte, “Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer 
veren, onlardan yararlanan (kültür) ‘halka ait’ kelimesinden kısaltma.” olarak yer 
almaktadır. ‘Popüler’ kelimesi ise, “Halk zevkine uygun, halk tarafından tutulan, herkesin 

tanıdığı.” şeklinde tanımlanmıştır (Türkçe Sözlük: 1817). 

Pop çağı beraberinde gerek ülkemizde gerekse dünya üzerinde hızlı bir şekilde tüketimi artırmış 
gözükmektedir. Pop çağının ardından 2000’li yıllarda hayatımıza giren ve hızlı bir şekilde etkisini 
gösteren dijital çağ 2020 korona salgını süreciyle hızını daha da artıracağa benzemektedir.  
Sanata ve okumaya uzak olan, sadece seyretmeye alıştırılmış Türk gençliği popüler kültürün 
etkisiyle ve dijital araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla özünden kopma ve başkalaşma yoluna 
itilmiştir. Gençlerin başkalaşmaları tabiî olarak ilk önce konuşma dilinde kendisini göstermiştir. 
Kendini toplumdan soyutlamaya yoluna sevk edilen gençlik farkında olmadan farklı bir anlaşma 
dili oluşturmaktadır. Bu durum ise arada kalmışlığın ifadesidir. Aslında bu mesele Doğu kültürü 
ile Batı kültürü arasında kalan milletimizin asırlık sorunudur. Bu sorun da Türk gençlerine 
verilen eğitimde bazı hassas noktaların eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Gazi Mustafa 
Kemal bu hassas noktayı şöyle dile getirmişti: 

Yeryüzünde uzun bir geçmişi olan Türk milletinin dünyanın en eski milletlerinden olduğu 
tartışılmaz bir gerçektir. Son bin yıl Anadolu’daki Oğuz Türk devletlerine aittir. Büyük Selçuklu 
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“Efendiler, yetişecek çocuklarımıza 
ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne 
olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, 
Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî 
an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla 
mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir! Hiçbir 
millet, diğer bir milletin yaptığı davranışları 
kabul ve taklit etmek yönünü gerekli 
görmemelidir.”
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Devleti, dağınık olarak görülen Beylikler, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti’nden 
sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu silsilesinin devamıdır. Orta Asya’da 8. yüzyıldan sonra 
Göktürkler, ardından Uygurlar, 11. yüzyılda da Karahanlıların büyük ve tek yapılı 
hakimiyetinden sonra 13-15. yüzyıllar arasında Harezmşahların sonra da Altınorda Devleti 
içerisinde Kıpçakların hâkimiyeti söz konusu olmuştur. Kıpçaklar daha sonra Mısır ve Suriye’de 
Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Memlûk Devletini (Ed-devletüt’t-Turkıyya) kurmuşlar, 15. 
yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucu yıkılmıştır. 15. yüzyılda Orta Asya’nın büyük 
kısmında kurulan Çağatay Devleti de 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını devam etmiştir. 
Bugün Türkistan coğrafyası olarak bilinen bölgede bağımsız birçok Türk Devleti varlığını devam 
ettirmektedir. Doğu Türkistan gibi bağımsızlığını elde edememiş, sömürge ve zulüm içinde olan 
Türklerin varlığı da söz konusudur. Bu uzun tarih içerisinde Anadolu’da hanedanlar ve rejimler 
değişmiş; kurulan devletler parçalanmış; yeniden devletler kurulmuştur. Zaferler ve yenilgiler 
görülmüş, dünyanın sayılı güçlerinden biri hâline gelinmiş; gerileme ve istila dönemine girilmiş; 
sonunda da Cumhuriyet Türkiyesi olarak tarih sahnesinde bugünkü yere gelinmiştir. Selçuklular 
ve Osmanlılar zamanında Arapçanın ve Farsçanın sanatta, ilimde ve resmî işlerde etkisi aşırı 
şekilde görülmüştür. Farklı milletlerle karşılaşmanın sonucunda her türlü alışverişin yanında 
dilde de birtakım alışverişler görülür. Bu alışverişler sonucu Arap ve Fars dilinden birçok kelime 
dilimize girmiştir. Bazıları olduğu gibi bazıları da Türk dilinin ses ve şekil yapısı içerisinde 
eriyerek dilimize dâhil olmuştur. Bu durumların her ikisi de tabiî olmakla birlikte bazı dil 
kurallarının ve kelime gruplarının dilimize sokulması ve bunların kullanım alanı bulması çok 
sakıncalı olmuştur. 20. yüzyıl başlarında etkili olan Millî Edebiyat akımı ile başlatılan dilde 
sadeleşme hareketi sonucunda Türkçe bir nebze olsun bu durumdan kurtulmuş ve kendi 
hürriyetine kavuşmuştur. Lakin günümüz Türkiyesi’nde durum hiç de iç açıcı değildir. Yabancı 
dillerin, özellikle İngilizcenin baskısı altındadır. Genç beyinler ana okulundan itibaren dijital 
araçların etkisinde yetiştikleri için maalesef ne Türkçeyi ne de İngilizceyi gerektiği gibi 
kullanmaktadır. Melez ve saçma sapan bir konuşma dili ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir başka husus 
da yaygınlaşan plaza ve AVM’lerle birlikte yeni bir jargon ortaya çıkmıştır: Plaza Türkçesi. Çok 
güzel Türkçe karşılıkları ya da okunuşları varken yabancı sözcükleri kullanmaktan zevk alan bazı 
yöneticilerimiz, aydınlarımız ve basın yayın kuruluşlarımız vardır. Türkçe konuşmaktan son 
derece rahatsız olan bu tür kişiler yüzünden Türkçeyi gerektiği gibi konuşamayan bir kamuoyu 
oluşmuştur. Bu durum dilimiz adına tehlike arz ettiği kadar millî varlığımız için de son derece 
tehlikelidir. “Özür dilerim” yerine “pardon”, “güle güle” yerine “bye bye (bay bay)”, “yıldız” yerine 
“star”, “gösteri” yerine “show”, “güldürü” yerine “komedi”, “yazıcı” yerine “printer”, “İMF” yerine 
“Ay Em Ef”, “NTV” (NeTeVe) yerine “En Ti Vi” gibi burada sayamayacağımız daha birçok 
kullanım artık kabullenilmiş görünüyor. Öznesi yüklemi belli olmayan bir internet dili bu 
başkalaşma gidişinin en açık göstergesi olmuştur. “Oha falan oldum.”, “Napcaz şimdi.”, “Ayağını 
yerden kescem senin.” gibi bozuk kullanıma sahip cümlelere artık her yerde rastlamaktayız. 
Gençlerin neredeyse “yapmak” ve “etmek” yardımcı fiillerinden başka fiilleri kullanmamaları da 
ayrı bir göstergedir. “Tavır yapmak”, “manyak olmak”, “telefon yapmak” gibi yine bozuk ifadelerle 
karşılaşmak mümkündür. Cep telefonları ile de yeni tür kısaltmalar ortaya çıkmıştır: slm 
(selam), mrb (merhaba), nsnz (nasılsınız), grşrz (görüşürüz) gibi.  

Ünlü Türkolog Herder, “Ben diğer dilleri kendi dilimi unutmak için öğrenmem; eğitimimden 
edindiğim töreleri değiştirmek için yabancı uluslar arasında dolaşmam. Ben vatanımın yurttaşlık 
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hakkını yitirmek için başka uyruğa geçen bir yabancı olmuyorum; çünkü o zaman kazanmaktan 
çok kaybederim. Tam tersine, yabancı bahçelerden kendi dilime, düşünme biçimimin bir nişanlısı 
gibi çiçekler dermek için geçerim.” (akt. Kilimci, 2000). diyerek asıl yapılması gereken noktayı 
belirtmiştir. Bugün bir insan bir değil birkaç yabancı dil bilmek zorundadır. Fakat yabancı dil 
bilmek ya da gerektiğinde konuşmak ile kendi dilini kullanırken yabancı kelimelerden fazlaca 
yararlanmak arasında oldukça büyük fark vardır. Dil, insanlar arasındaki en güçlü iletişim 
aracıdır. Bu iletişim aracının varlığı, dünyanın yaratılmasıyla başlamakla birlikte hâlen de 
etkisini kaybetmeksizin devam etmektedir. Bir anda durup düşünerek farkına varamayacağımız 
kadar çok yönlü olan dil, farklı açılardan bakıldığında değişik değişik özellikleri beliren, bazı 
sınırları bugün dahi çözülememiş olan sihirli bir varlıktır. İnsan açısından baktığımızda,  
insanoğlunun dünyadaki  yerini  belirleyen  varlık  dildir. Konuşma yeteneği (dil), insanı insan 
yapan niteliklerin başında gelir. İnsanın duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle 
açığa vurmasına ve hayatını sürdürebilmesine imkân sağlar. Dolayısıyla dil denilen varlık 
olmadan ne ince bir duyguyu ne de basit ya da önemli bir olayı gereği gibi ifade edebiliriz. 

Dil,  milleti  millet yapan unsurların en önemlisi ve de en kuvvetlisidir. Bir milletin geçmişi, 
kültürü, her şeyi dilinde saklıdır. Kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yegâne 
unsurdur. Her ulusun farklı bir dili vardır ve doğal çevresi, yaptığı işler, kullandığı araç gereçler, 
yetiştirdiği / yararlandığı  hayvanlar, yaptığı savaşlar, geçirmiş olduğu hayat tecrübeleri, 
üzüntüleri, sevinçleri gibi her türlü unsur diline yansır. Büyük dil âlimi Prof. Dr. Muharrem 
Ergin’in dil tanımı ise şöyledir: “ Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vâsıta, 
kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, 
temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir 
müessesedir.” (Ergin, 1997:3). 

Ergin’in tanımından yola çıkarak dili bir milletin geçmişi ve yaşayışı olarak ifade edebiliriz. Her 
ulus ayrı ayrı kelimeler oluşturur. Bu kelimelerin ise belli bir oluşma düzeni vardır ki bu da her 
ulusa göre farklıdır. Bunlar morfolojik ( şekil bilgisi ) ve fonetik (ses bilgisi) ana bilim dallarının 
inceleme alanına girmektedir. Konumuzun sınırlarını aşacağından bu konuları burada 
inceleyemeyeceğiz. Her ulus hayatından çıkardığı sonuçları (düşüncelerini) dile getirir; bunlar ses 
olur; sonra da heceye, ardından kelimelere ve cümlelere dönüşür. Bu cümleler zamanla birer 
atasözü olur. Yaşanan olaylar öykülenir, böylelikle milletlerin destanları doğmuş olur; destanlar 
ise en etkili ve en eski anlatım yolu olan şiirlerden oluşmuşlardır. Destanları söyleyiş yolu o 
ulusun hayat felsefesini, güzellik anlayışını, söz sanatını yansıtır. Bugün destanların yerini düz 
yazı türlerinden roman, masalların ve halk hikâyelerinin yerini de günümüz modern hikâyesi 
almıştır. 

Ana dil ise insanoğlunun millî bir niteliğidir. Ana dil terimi her zaman çocuğun annesinin dili 
anlamına gelmez. Prof. Dr. Doğan Aksan ana dili ilk olarak anneden ve yakın çevreden, daha 
sonra da ilişkili bulunulan çevrelerden öğrenilen, insanın bilinç altına inen ve bireylerin bir 
toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dil olarak tanımlamıştır  (Aksan, 1975:8-15). İnsanoğlu 
ana dili ile birlikte toplumun bütün doğru veya yanlış değerlerini, inançlarını, geleneklerini, 
ülkülerini benimser. Böylece kişi konuştuğu dil ile birlikte bulunduğu toplumun bir bireyi olur. 
Dilin insana bu şekilde bir topluma bağlı kişilik verme etkisi ve gücü dolayısıyla kişi birden fazla 
dil bilse bile o kişi için bir tek ana dil vardır; o da çocukluğunda öğrenmeye başladığı dildir. Ana 

9



Aralık 2020 Sayı 5

dilinin millî niteliği ve kişiyi topluma bağlama gücü, eğitimin ne denli önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı ana dili eğitimi, millî bir eğitimdir. Bir çocuğun ana 
sütü alarak büyümesi sağlığı açısından ne kadar önemli ise kendi ana dilinin doğru ve düzgün 
konuşulduğu bir ortamda büyümesi de o kadar önemlidir. 

Tarihin akışı içerisinde başka devletlerin de yaşadığı benzer maceraları görüp geçiren Türkiye, 
hiçbir zaman bir sömürge ülkesi seviyesine düşmemiştir. Yarın da düşmeyecektir. İçinde 
bulunduğumuz sıkıntılar elbette aşılacaktır ve dertlere devâ olmak için öncelikle dilden 
başlanmalıdır. Elbette iletişimin sonucu olarak başka dillerden etkileneceğiz. Elbette yirmi 
birinci yüzyıl insanı olarak bir değil birkaç yabancı dil bileceğiz; fakat hiçbir zaman adımızı 
değiştirmeyeceğiz. Çünkü, adımız andımızdır. Atatürk, “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen 
milletler başka milletlerin  avıdır.” diye boşuna seslenmemiş olsa gerek. Unutmayalım ki 1994 
yılında Fransızcayı diğer Batı dillerine karşı koruma kanunu çıkaran Fransız Devleti bu kanunu 
yok yere çıkarmamıştır. Türkçenin bilim dili olarak kullanılamayacağını söyleyen köhne 
zihniyetler, 160 tane eki olan dilimizi iyi incelemelidirler. Bağımsız bir devletin bağımsız bir dili 
olur. Bağımsız bir dil için de bilinçli bir çaba içerisine girilmelidir. Yeryüzünde kendi dilini, 
kültürünü, tarihini ve toplumunu aşağılayarak hiçbir yeni medeniyet kurulamamıştır. Aksine 
böyleleri yeryüzünden yitip gitmiştir. Yeni, çağdaş bir medeniyet ancak eskiyle yeninin 
birleşmesinden meydana gelir. Mustafa Kemâl, “Medenî olmayan insanlar, medenî olanların 
ayakları altında kalmaya mahkumdur.”derken medenî yaşamın önemine değinmiştir. Aynı 
zamanda dilin önemini de şu sözleriyle belirtmiştir: 

Dil, bir milletin geçmiş tecrübelerini içerir, yeni nesnelere de isim vermesini sağlar. Çağdaş bir 
medeniyetin temelinde de o toplumun dili vardır. Dil, adetâ bir toplumun çimentosudur. Bu 
sebeple dili sağlam milletler, yeryüzünde sonsuza dek var olmaya devam edeceklerdir. Dilini 
bilmeyen toplumlar, kimliğinden ve benliğinden uzaklaşarak zamanla yozlaşırlar. Yozlaşma da 
beraberinde sosyal yapıyı çürütüp gönüllerde fay hattı oluşturur. Ardından da iradelerde 
çatırdamalar başlar. Ünlü bilge Konfiçyüs, kendisine devletin başına gelseydi yapacağı ilk işin ne 
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“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması 
millî hissin inkişâfında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en 
zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuûrla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklâlini 
korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır. Türk dili zengin, geniş bir dildir; her mefhumu ifadeye 
kâbiliyeti vardır. Türk  milletini ve Türk dilini medeniyet tarihinin ve 
kültür dillerinin dışında görmenin  bir yanlış olduğunu bütün dünyaya 
göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkı Türk  milletidir. 
Türk milleti demek Türk dili demektir. Türk dili, Türk milletinin  kalbidir, 
zihnidir. Bakınız arkadaşlar! Ben belki çok yaşamam; fakat siz ölene dek 
Türk gençliğini yetiştirecek ve Türkçenin bir kültür dili olarak  gelişmeye 
devam etmesi yolunda çalışacaksınız. Çünkü Türkiye ve Türklük uygarlığa 
ancak bu yolla kavuşabilir.”  (ATABE, 2015: 262.) 
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olacağı sorulunca, “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlarım. Dil, düzensiz olursa sözler 
düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gerekenler yapılamaz. O zaman da 
kültür bozulur. Kültür bozulunca da adalet yanlış yola sapar. Adalet yanlış yola sapınca da halk 
şaşkınlık içine girer. İşte bu sebeple hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” cevabını vermiştir.  

Bütün bunları göz önünde tutacak olursak “önce Türkçe” düşüncesini yerleştirmeli, güzel ve 
doğru Türkçeyi öğrenmeyi ve kullanmayı arzulamalıyız. 160 eke ve matematik bir yapıya sahip 
olan dilimizin kurallarını bilmek ve gerektiği gibi kullanmak her Türk vatandaşının boyun 
borcudur. Bir ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik yapısı ve özellikleri ile dilin 
kullanımı iç içedir. Eğer bir malı kendimiz üretemiyorsak onunla ilgili terimleri ve adını almak 
zorunda kalıyoruz. Öncelikle tüketen bir toplum durumundan üreten bir toplum hüviyetine 
kavuşmalıyız. Dışarıdan alınan ürünlerin de adını biz vermeliyiz. Bütün bunlar için genç nesle 
büyük görevler düşmektedir. Cumhuriyetimizi ve dilimizi koruyup yüceltmek, beyninde sancı, 
vicdanında yara olan herkesin ilk vazifesidir. Bugünden tezi yok hemen iş yerlerinin isminin 
Türkçe olması için çabalamalıyız. İlkokuldan üniversitelere kadar bütün eğitim yuvalarına, 
yabancı dil dersleri haricindeki sosyal, fen ve matematik derslerinde Türkçe konuşulması ve 
derslerin Türkçe olarak anlatılması için gayret göstermeliyiz. Basın yayın organlarını Türkçeyi 
doğru, güzel ve etkili kullanmaları doğrultusunda devlet kontrolüne almalıyız. Prof. Dr. Oktay 
Sinanoğlu, “Dil, bir milletin anılarının, yâni tarihinin, kültür birikiminin ve de ortak hissiyatının 
depolandığı unsurdur. Dil, gönlü yüzdüren gemidir. Toplumun, milletin gönlüne ise ‘hars / 
kültür’ denir. Gemi su alıp batarsa gönül (toplum) de batar. Bir dilin büyüklüğü matematiğe 
olan yakınlığı ile ölçülür. Ne kadar matematiğe yakınsa bir dil o kadar büyük bir dildir. Bu 
açıdan Türkçe matematik yapıya sâhip bir dildir. Onun için böyle özelliği olan bir dili Allah bize 
bahşetmiş, bunu geliştirmek ve dünyaya yaymak bizim boynumuzun borcudur.” (Sinanoğlu, 
2001: 203). sözleriyle dilin ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. İrfan ordusu olan bizler 
de bu bilinçle hareket etmeli ve vazifemizin ne derece önemli olduğunu bir kez daha kavramalı, 
hayatımızda irfan kavramını doldurarak yaşamalı ve çalışmalıyız. Atatürk’ün dediği gibi ‘bir 
millet irfan ordusuna mâlik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse 
etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi ancak irfan (kültür) ordusuyla mümkündür.’  

KAYNAKÇA 

Aksan, Doğan (1975).‘Ana Dili’, Türk Dili Dergisi, S. 285, s. 8-15. 

Emil,  Birol; Metin Has-Er; M. Ali Aydın (Haz.) (1973). Nutuk - I, II, İstanbul: MEB Yayınları. 

Ergin, Muharrem (1997). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları. 

Kilimci, A. (1988). Anadilinde Çocuk Olmak, İstanbul: Papirus Yayınları. 

Sinanoğlu, Oktay (2001). Bye-Bye  Türkçe, İstanbul: Otopsi Yayınları. 

Sinanoğlu, Oktay (2002). Hedef Türkiye, İstanbul: Otopsi Yayınları. 

Türk Dil Kurumu (2002). Yabancı Kelimelere Karşılıklar, Ankara: TDK Yayınları. 

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük, 2. Cilt ( K - Z ), Ankara: TDK Yayınları. 

11



Aralık 2020 Sayı 5

Sözcüklerin Soy Kütüğü 

Selami ÇAM 

12

A şk (  (ع-ش-ق) ”Arapça “ı-ş-k :( ِعْشقْ
kökünden gelir. Gırtlaktan söylenen 
“ı” ile yani “esreli ayınla” telaffuz 

edilir. Çokça aşk olarak söylenir. Kök anlamı 
sarmaşıktır, yapışırcasına sarılmak anlamındadır. 
Sarmaşığın özelliği sarıldığı şeyi içten içe 
kurutması ve sarıldığı şeyin sonunu 
hazırlamasıdır. İşte insanın aklını başından 
alacak kadar şiddetli derecede sevmeye de aşk 
denir. İnsan âşık olunca gözü hiçbir şeyi görmez 
ve ne yaptığının farkında da değildir yani sarhoş 
gibidir. Bu derecedeki sevgi, Arapçadaki normal 
sevgiden (hubb“ ُحّب ”dan) ayrı olarak 
düşünülmüş ve farklı olarak adlandırılmıştır. 

Zenci (زنجي): Farsça “jengî” 
kelimesinden gelir. Üzeri pas tutmuş 
demektir. Daha sonra “ j” ve “g” sesleri 

değişime uğrayarak günümüzdeki gibi telaffuz 
edilmeye başlanmıştır. Bu kelime daha öncesinde 
Farsça “Zengibar” denilen yani Afrika’nın doğu 
kıyısındaki bir ada ülkesi olan “Zanzibar”da 
yaşayanların Fars dilindeki söyleniş biçimidir. 
Malumunuz eskiden köle ticareti vardı. Ticaretle 
uğraşan Araplar bu ada ülkesinden köleler 
getirip Osmanlı coğrafyasında satarlardı. 
Böylelikle Osmanlı coğrafyasında siyah derili 
insanlara bu ad verilmiştir ve Türkçede bu 
şekilde kullanılmıştır.

Magazin (مغازين): Arapça 
“mahâzin” kelimesinden gelir; 
ambar, depo, yığınak 

anlamındadır. Bu kelime daha sonra 
Avrupalı tüccarlar tarafından Batı dillerine 
“magazin” olarak geçirilmiştir. Kelime 
önceleri, gemilerde ticari malların 
toplandığı ambar olarak kullanılmıştır. 
Daha sonra İngilizcede askeri mühimmat 
deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır.
“Genteleman’s Magazine”(Bey efendinin 
Cephanesi) adlı dergi sayesinde o günkü 
güncel konulara da değinen mecmualara 
artık bu ad verilmiştir. Bizim dilimize ise 
1930’larda dergi olarak girmiş,1970’lerde 
ise ünlü kişilerin hayatına ilişkin gazete ve 
televizyon haberleri olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

Canavar (جاناور): Farsça, “cân”: 
hayat ve “âver”: taşıyan, getiren 
anlamına gelen; sahiplik bildiren 

ekin birleşmesiyle “can taşıyan, canlı” 
anlamına gelen bir sözcüktür. Eskiden 
bütün mahlûkat ve hayvanlar için bu 
kelime kullanılırdı. Ancak daha sonra, 
adının söylenmesi uygun olmayan vahşi 
domuzlar için de bu kelime kullanılır 
olmuştur. Günümüzde anlam 
kötüleşmesinin de etkisiyle vahşi hayvan ve 
insanlar için kullanılmaktadır. 
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Memlükler (مملوكلر): Arapça 
“mülk” kökünden gelir. Mülk 
kelimesinin ism-i mef’ûlüdür, 

yani “mülk edinilen” anlamına gelir. 11. 
yy.da Mısır-Suriye coğrafyasına yani Bizans 
sınırına, Abbasi devleti hâkimdi. Ordusu 
zayıflamış ve savaşmayı pek beceremeyen 
Araplar, savaşçı bir yapıya sahip olan ve 
bugünkü Kırımlıların da atası Kıpçak 
Türklerini köle olarak alıp Bizans 
sınırlarına yerleştirmişlerdir. Bu sınır 
bölgelerine “Samarra” adı verilen şehirler 
kurup Türkleri buralara sınır gücü olarak 
koymuşlardır. Daha sonra Abbasi 
devletinin zayıflamasıyla birlikte bu köle-
askerlerin kendi egemenliklerini pekiştirip 
Memlükler (Kölemenler) devletini 
kurmuşlardır. İşte bu “Memlükler” kelimesi 
Türkçede “Köle-menler” sözcüğünün 
Arapçadaki çekimlenmiş halidir. 
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DÜŞÜNCE-FİKİR YAZILARI 

Turan İyilikten Yanadır VII 

TURAN DÜNYASI 

Ekrem ARIKOĞLU  1

Turan dünyası kimleri içine alır? 

Turancılık Macaristan’da Ural-Altay kavimlerinin birliğini sağlama fikri olarak 19. 
asırda ortaya çıkmıştır. Türkistan’ın Rusya tarafından işgaliyle Türk kökenli aydınlar 

Avrupa’nın çeşitli yerlerine dağılmışlar, özellikle Paris’e gidenler Fransa ihtilalinden 
etkilenmişlerdir. Bunlardan Hüseyinzade Ali ve Yusuf Akçura hem Türkiye’de Turancılık fikrinin 
gelişiminde rol oynamışlar hem de Ziya Gökalp’in Turancılık fikrini etkilemişlerdir. Başlangıçta 
Ural-Altay kavimler birliğini savunan Turan fikri daha sonra Türk Boylarının birliği şekline 
evrilmiştir. Bugün Turan hedefi hangi milletleri içine almaktadır? 

Bugün de Turan’ın çekirdeğini, merkezini Türk boyları oluşturur. Tarihi olarak Türklerin ataları 
olarak bilinen Batı Hunlarının torunları olan bugünkü Macarlar, adları Türkçe olmasına karşılık 
Slavlarla karışarak erimiş Bulgarlar, yine tarihi olarak kimi Altay dil teorisyenleri tarafından 
Türklerle aynı kökten geldikleri düşünülen Moğollar, Tunguzlar, Koreliler ve Japonlar da bu 
birlik içinde mülahaza edilebilir mi? 

Turan’ın dilde birlik fikri Türk boyları arasında her boyun kendi şive zenginliğini koruması 
kaydıyla gerçekleşebilir bir hedeftir. Türk dili konuşmayan akraba topluluklar bu hedefin dışında 
kalır. Tarihi olarak kültür yakınlıkları Türkçe konuşmayan toplulukları da içine alır. Türk 
boylarının kendi aralarında kuracağı işbirliği teşkilatına Türk boylarından olmayan yukarıda adı 
geçen topluluklar da dâhil edilirler. Tarihi olarak bağlarımız bulunan fakat farklı ırklardan olan 
İran, Ukrayna, Romanya, Balkan ülkeleri ve isteyen Akdeniz çevresindeki İslam ülkeleri Turan 
işbirliği teşkilatını üyeleri olabilirler. 

Turan çekirdeğinde öncelik birbirlerine sınır komşusu olan her Türk boyunun bu sınırları 
mümkün olduğunca gevşetmesi, ticarette serbestliği en yüksek seviyede tutmasıdır. Turan 
coğrafyasının genişliği içinde, bulunduğu nüfustan çok fazlasını besleyebilecek verimli topraklara 
sahiptir. İlk hedef kendine yeterli tarımsal ve hayvansal gıdayı fazlasıyla üretmektir. Çünkü kriz 
anlarında en önemli şey insanların karınlarını doyurabilmektir. 20. asırda Kazakistan başta 
olmak üzere milyonlarca insanımız açlıktan ölmüştür. Kendine yeterli gıda üretimi yapılırken en 
önemli mesele bu üretimin dünyayı yok eden, insanı hasta eden kimyasallardan uzak bir şekilde 

 Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.1
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yapılmasıdır. İnsanoğlu dünya iklimini değiştirirken kendini, kendi yaşama alanını yok 
etmektedir. Başta Aral Gölü olmak üzere su kaynaklarını kurutmuş, kurutmaya devam 
etmektedir. 

Turan coğrafyası Rusya ve Ruslar ile asırlardır iç içedir. “Rus kültürünü kazarsanız altından 
Tatar çıkar” anlayışı yaygındır. Son bin yılda Türk Kıpçak-Kuman boyları Karadeniz’in 
kuzeyinde at oynatmıştır. Bugünkü Ukraynalıların giydikleri milli gömlekleri ile Doğu 
Türkistan’daki Uygurlarınki aynıdır. Putin’in atalarının Kuman-Kıpçakları yenerek kimlik 
kazandığını ifade etmesi doğrudur. Sibirya’nın doğusundan Avrupa içlerine bugünkü Rusya 
sınırları tarihte Ruslardan daha çok Türklerin (Tatarların-Kıpçakların-Kumanların- Hunların-
Bulgarların) yurdu olmuştur. Turan ülküsü son beş asırdaki Rus yayılmasını akılcı bir şekilde 
tahlil eder. Amaç eski Türk yurtlarında Turan kültürünün yeniden hâkim olmasını sağlamaktır. 
Bunun için Kafkaslar, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ülkeleriyle çok sıkı ticari ilişkiler 
geliştirilir. Ruslarla savaşmaktan kaçınmak gerekir. Barış zamanlarında Turan kültürünün Rus 
kültürüne daha baskın geldiği görülmüştür. Tarihte beş asırdan fazla bir süredir Rus idaresinde 
bulunmasına karşılık Türk kültürü direnç gösterebilmiştir. Zaman içerisinde Turan hâkimiyetiyle 
bu kültürün yeniden yaşanması sağlanacaktır. 

Milattan önceki bin yılda atalarımız Hunların tarihi Çin ile savaşmakla geçmiştir. Çin içlerine 
giden boylarımız eriyip kendi kimliklerini kaybetmiştir, Çinlileşmiştir. Çinlilerle ilişkilerimizde 
onlara yakın olduğumuz zamanlarda hep kaybettik. (Bugün de durmadan konuştuğumuz ticaret 
alış-verişimizde yılda en az 20 milyar dolar zarar ediyoruz.) Çin, Doğu Türkistan’ı Uygur 
canlarımızı faşist uygulamalarıyla yok ederek tam kendi toprağı yapmaya çalışıyor. Çünkü orada 
Türkler olduğu sürece bu mümkün olmayacak. Son on yıllarda bir yol-bir kuşak projesi ile taktik 
değişikliğine de gitti. Yol ve ticaretle sınırları dışına taşmaya, kendi sınırları dışındaki bölgeleri 
de sömürgesi hâline getirmeye çalışıyor. Bunun için en yakın, sınırındaki hedef Turan illeri, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’dır. Bu yüzden Turan yurdunun ezeli ve ebedi düşmanı 
Çin’dir. Çin’in dışarıya nüfus ihracı bu düşmanlığın kalıcı ve tehlikeli olmasını gösterir en büyük 
tehlikedir. Turan Çin’in zulüm ve işgaline karşı kurulacak Türk Birliğidir de denilebilir. 

Amerika; Vietnam, Afganistan, Irak, Suriye başta olmak üzere gittiği her yerin içine edip 
çıkmıştır. Kan, gözyaşı, kargaşa, terör, ayrılık bırakmıştır gittiği yerlere. Afganistan’ın, Irak’ın ve 
Suriye’nin bugünkü durumlarına bakarak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Turan Birliği dünyaya tek 
başına nizam verme ülküsü olduğundan elbette dünyanın baş belası Amerika’ya iyi gözle 
bakmaz. Amerika Çin’e karşı çıkıyor buna ne diyeceğiz? Bunu başka bir yazı konusu yapacağız 
konu dağıldı çünkü. 

Yeryüzündeki ülkeler içinde Turan Birliğinin en yakın işbirliği yapması gereken ülke Japonya’dır. 
Japonya ile çıkarlarımızın çatıştığı herhangi bir alan yoktur. Aksine işbirliğinden karşılıklı çok 
faydalar sağlayabiliriz. En başta Çin emperyalizmine karşı sıkı bir ortaklık kurabiliriz. Japonya 
hem tarihin derinliklerinde ortak kültür değerlerimizin bulunduğu hem de günümüz dünyasının 
üçüncü en büyük ekonomisine sahip ülkesidir. Diğer güçlü ülkelere göre daha ahlaklıdır. Turanın 
geniş bozkırlarıyla Japonya’nın teknolojik gücünü birleştirmekten Turan illerinde ve 
komşularında daha müreffeh topluluklar ve daha mutlu insanlar çıkabilir. 

Turan Birliğinin dünyadaki diğer işbirliği örgütlerinden farkı ne olacak? 
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Diğer işbirliği örgütleri zenginlerin fakirleri sömürdüğü emperyalist, kapitalist sistemler üzerine 
kuruludur. Bazıları insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı sosyalist düzen üzerine kuruludur. 
Turan Birliği iyilikten yana olacak. İnsan denen canlının, barış, huzur, eşitlik içinde güvenli bir 
şekilde yaşamasını sağlayacak. En temel prensibi dayanışma-yardımlaşma olacak. Dünyayı yok 
ederek zenginleşen değil, dünya ile barış içinde yaşayan insanlar coğrafyası olacak. Başkalarını 
sömüren, tabi kaynaklarını alan değil veren, yardım eden teşkilatların, insanların hâkim olduğu 
adil bir ülke, Birlik olacak Turan. Bunu Türk’ün genlerinden getirdiği adil yönetme alışkanlığını 
yeniden dirilterek gerçekleştirecek. Turan iyilikten yana olacak. 

Tanrı Türk’e Yar Olsun, Turan Eller Var Olsun! 
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Nerede O Eski Oyunlar… 

Alperen Mehmet SEVİNÇ 

Aslında acı bir gerçekte şu ki insanların birbiriyle uğraşması toplumun geri kaldığını 
gösterir. Sosyal medyayla yaşıyoruz. Sosyal mecralar ve dijital yaşam bizi mahvetti. 
Bizim biz olan vefa duygumuzu, dostluğumuzu ve sıcacık samimiyetimizi tabiri caizse 

eritti. Eskiden telefonumuz bile yoktu ama arkadaşlarımızla rahatlıkla buluşur, vakit geçirirdik, 
oyunlar oynardık. Şimdi 100 tane whatsapp grubu (ilkokul, lise, üniversite, teşkilat, yurt vb. 
gibi) var. Ama hiç kimseyle bir araya gelemiyoruz. Hikâye atıyorsun bir saat sonra beş yüz kişi 
görüyor. Arasan dört yüzü telefona bakmaz. Ama hepsiyle takipleşip, beğenileşiyoruz. Fakat 
sokakta karşılaşsak tanımamazlıktan gelip selamlaşmıyoruz bile. Eğer 2 hafta yoğunluktan sosyal 
mecralara bakmazsan insanlar küsüyor. Yok fotoğrafı beğenmemiş, hikayeleri görmemiş. 
Kardeşim hiç işiniz gücünüz yok mu tüm bunları nasıl takip ediyorsunuz? Ben memlekete 
gittiğimde veya şehir değiştirdiğimde sevdiğim insanları arayıp çaylarını içmeye gitmiyorsam 
veya İstanbul’a yolu düşen insanlar benim çayımı içmeye gelmiyorsa ne diye arkadaşız. Vefa 
İstanbul'da bir semt ismi, Güven Ankara’da bir park ismi olmamalı... 

Balık baştan kokar demiş atalar. Büyükler bunu yapar da küçükler aşağı mı kalır? Etrafımızda 
ki çocuklara bakıyorum şimdilerde her şeyden sıkılıyorlar, hiçbir şeyden memnun olmuyorlar. 
Evde sıkılıyor parka gidiyor, parkta sıkılıyor koşarak alışveriş merkezlerine. Alışveriş merkezleri 
de cazip gelmiyor, oradan lunaparka. Orada da fazla tutunamayıp eve geri dönüyor. Elinde 
tablet, televizyonun karşısında çizgi film izliyor. Tek derdimiz aman çocuğumun boğazından bir 
lokma geçsin diye Youtube’den çizgi filmlerle kandırmak. Çocukta alışmış kandırabilirseniz yiyor, 
kandıramazsanız abur cubur yemeyi yeğliyor. Tabletlerde milyon tane oyun yüklü, telefonlar ona 
keza. Düşünüyorum, her çağın getirdikleri vardır. Bunu kabul ediyorum. Ama bizde çocuk olduk 
bu imkânlar yokken nasıl vakit geçirmişiz? Ne dersiniz biraz gerilere gidelim mi? 

Şimdi çocuklar toplu şekilde “pubg” (player unknowns battle grounds) oynuyor. Biz saklambaç 
oynardık. Tüm mahalleyi gezerdik oynarken. Saklanırken mahalledeki Mehmet amcanın 
bahçesinden çağla, Ayşe teyzenin bahçesinden kiraz, dedemlerden erik alırdık. Hem de saklanmış 
olurduk. Bahçesine girdiğimiz büyüklerimizde “yiyin guzum ama dalını kırmayın” derdi. Şimdi 
birini bahçesinden bir şey almaya kalksan karakolda anlatırsın derdini. Oyunlarla beraber 
insanımızda değişti. Mahalle maçları yapardık kolasına. Yenilen kola alırdı, yenen ise çekirdek. 
Hep beraber yer çitlerdik. Bazen mahallenin kızları da bizle oynamak isterdi. Yakar top oynardık 
onlar gelince. Sek sek ve ip atlama oyununda da kızlar bizden iyiydi ne yalan söyleyeyim. 
Okulda yağ satarım bal satarım ustam ölmüş ben satarım, mendil kapmaca, tavşan kaç tazı tut 
gibi adını yaza yaza bitiremeyeceğim nice oyunlar oynardık. 

Mesela kış geldiğinde dışarda kardan adam, kartopu dışında oyun oynamak zorlaşırdı. Akşam 
erken olurdu. Ama evde de oynadığımız o kadar eğlenceli oyun vardı ki. Sessiz sinemayı çok 
severdim. Aslında şimdi bakınca beden dilini ciddi anlamda geliştirdiğini fark ediyorum. Aklıma 
birden körebe geliyor. Hala gözümün önünde. Gözleri bağlı olan ebe bize yaklaştığı zaman nefes 
bile almazdık. Gülüp yerimiz belli olmasın diye kendimizi öyle sıkardık ki karnımıza kramp 
girerdi. Mesela hımbıl oynardık.  Tüm kağıtlar aynı büyüklükte olurdu ki hile olmasın. İsim-şehir 
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oynardık. L harfi denk gelirse şehir olarak Lüleburgaz kabul edilirdi. Çoğu şeyi hâlâ aklımda. 
Yazarken bile yüzümü tebessüm kaplıyor. Eminim sizde hatırladıkça mutlu oluyorsunuzdur. 

Ardından tekrar ilkbahar gelir ve kazaktan kısa kolluya geçilirdi. Misket oynamaktan 
pantolonların dizi yırtılırdı. Hep yamalıdır bizim pantolonlarımız. Bazen de enerjimiz fazla gelir 
uzuneşek, simit, yağlı kayış, 1-2-3 tıp oynardık. Biraz canımız yanardı bazen ama bu da 
çocukluğun tuzu biberiydi. Ardından birdirbire geçerdik. Irmağa yüzmeye giderdik. Dizimize 
kadar gelen suda yüzdüğümüzü sanırdık.  

1990-2000 kuşağı dijital çağla ilk tanışan nesil olmuştur. Bu sanal dünyanın kapılarını ilk bizim 
nesil araladı. İtiraf etmeliyim ki 11-12 yaşlarımda bende kendimi bu dünyaya fazlasıyla 
kaptırdım. Yani fazlasıyla kaptırdım deyince şuan ki çocuklarla karıştırmayın. Günde 1 saat 
internet kafeye gidebilirdik. Nadiren 2 saat olurdu. Bilgisayar her evde olmazdı ki. Bilgisayar 
olan evlerin yarısında da internet olmazdı. Açıkçası biz kendimizi kaptıracak imkân bulamadık. 
Biz mahalle, sokak kültürünü yaşayan son nesildik. 

Ama çok mutluyduk. Geçen zaman mı güzel geliyor yoksa geçmiş gerçekten çok mu güzeldi 
bilmiyorum. Geçmişe özlem geleceğe umut ile… 
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Türkistan’dan Esen Yeller 

Oğuzhan KUL

Yakın tarihimizin en önemli ve tarihi gelişmelerinden olan başta 1915 Çanakkale Zaferi 
ile Kurtuluş savaşımızın şanlı zaferi anlatılırken hep Anadolu insanının özverisi ve 
fedakarlığı gündeme geldi. Bütün ders kitaplarında bu konu özellikle vurgulandı, ama 

bir konu ya atlandı ya da görmezden gelindi. 

   İşte bu bize anlatılmayan konu o ateşten günlerde Türkistandan Anadoluya esen 
rüzgardı, o zaman şimdi, o rüzgarın esintilerini tekrar hissedelim. 

 Yıl 1919 Mustafa Kemal Samsun’dan başlayarak Anadoluda milli mücadelenin 
öncülüğüne başlamış, Anadolu insanı bu mücadeleye başlayan bir avuç inanmış insanı yürekten 
desteklerken, 7 düvele kafa tutan milli mücadeleye ilk destek bugünki Kazakistan sınırları 
içerisinde yer alan coğrafyanın yetiştirdiği MAĞCAN CUMABAYEV’den geldi. 

            Anadoludaki karındaşlarının kurtuluş savaşına başladığını öğrenen Türkistandaki 
soydaşlar öğrendikleri bu haberle çok büyük sevinç ve heyecan oluştururken MAĞCAN bu 
duyguları dizelere döktü:  
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Uzakta ağır azap çeken kardeşim                 
Kuruyup lale gibi çöken kardeşim 

Amansız zalim düşmanlar ortasında 
Göl gibi gözyaşı döken kardeşim 

Önünü ağır kaygı örmüş kardeşim 
Ömrünce yaddan cefa görmüş kardeşim 
Hor bakan, yüreği taş, yavuz düşman 

Diri diri derisini soymuş kardeşim 
… 

Kardeşim! Sen orada, ben burada 
Kaygıdan kan yutuyoruz. 

Bizim adımıza layık mıdır köle olmak, 
Gel gidelim Altay’a ata yadigarı altın tahta 
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Kırgız şairi İsmail Sarıbayoğlu da, 1921 yılında Kurtuluş Savaşı için; 

 Türkistan’ın önde gelen şairlerinden Abdülhamid Çolpan da (1897-1938) bir taraftan 
Türkistan’ın hürriyeti için halkta mücadele ruhu uyandırmaya çalışırken, diğer taraftan 
Türkiye’yi ihmal etmiyor ve Türk istiklal harbi için şiir yazıyordu. 

Ey istiklal, ey Sakarya, ey İnönü Erleri 

Yür, mazlumlar tufanının öç alguçı selleri! 

 Aslında yine o yıllarda Türkistan coğrafyasında bağımsızlık ve Turan hareketi başlamıştı. 
Mağcan da bu hareketin içerisindeydi. Yine bu hareketin oluşturduğu hükümetteki bir başka 
isim Mustafa ÇOKAY.  

Mustafa ÇOKAY ‘da Anadoludaki Milli Mücadele’ye çok ciddi destek vermiş, bu destek 
sürecinde adeta tüm dünyaya bir manifesto şeklindeki şu beyanı çok önemlidir;   

“Her Türk’ün iki vatanı vardır; birincisi kendi doğduğu topraklar, ikincisi Türkiye’dir.” 

 Yıl 1921 bugünki Özbekistan toprakları içerisinde kalan yeni kurulmuş BUHARA 
Cumhuriyeti’nin ilk ve tek cumhurbaşkanı OSMAN KOCAOĞLU. Anadoludaki kardeşlerinin 
milli mücadeleye başlamasını heyecan ve sevinçle karşılamış Anadolu’ya maddi destek sağlamak 
amacıyla Sovyet Lider Lenin aracılığıyla Anadolu’ya 100 milyon altın göndermiştir. Ancak bu 
yardımın sadece 1/10 u yani 10 milyon altın Ankara hükümetine ulaşmıştır. 

 Milli Mücadelenin başlaması başta Türkistanlı soydaşlarımız olmak üzere tüm mazlumlar 
için bir umut ve sevinç kaynağı olmuştu. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesinin zafer müjdesi 
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Ayran içerek eğleniyorsun, 
Bütün hünerin eğlenmek. 
Müslümanın işi değildir, 

Kılıç sallamadan boş yatmak. 
Elinden geliyorsa çaba göster. 

Uyan Kırgız uykudan. 
İstanbul Türk’ten ayrılıyorsun. 

Oldular grup grup, 
Beyazlar bir grup. 
Amerika, Sarı Rus 

Önüne kattı Türk’ünü. 
İmkanın varsa, koş yardım et 
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Türkistan’da çok büyük sevinç kaynağı olmuş kadim şehir Buhara’da tüm Buhara halkı topluca 
bugünkü Kalan Mescidi meydanında 2 rekat şükür namazı kılmıştı. 

 Bu sevinç ve heyecanla yetinmeyen Türkistanlı soydaşlarımız 1922 yılında Milli 
mücadeleye olan desteklerini belirtmek üzere bir heyetle Ankara’ya geldi. Yanlarında 3 tane Kılıç 
ve Timur İmparatorluğu döneminden kalma değerli süslemeleriyle el yazması bir Kur’an vardı. 
Kılıçları o zaman hayatta ve Buhara’da mücadelesini devam ettiren Enver Paşa tarafından 
seçilmiş, Başbuğ EMİR TİMUR’ un gurur duyduğu torunlarına hediye edilmek niyetiyle Mustafa 
Kemal’a ve İsmet Paşa’ya takdim edildi. Üçüncü kılıç ise İzmir Fatihi EMİR TİMUR’un 
hatırasına binaen İzmir’i düşman işgalinden kurtaracak komutana verilmesi istendi. 

 Bu kutlu destana destek veren ama isimleri hiç anılmamış başta Türkistanlı 
soydaşlarımıza ve müslüman coğrafyasından gelip şehit ve gazi olanlara minnet ve saygıyla 
Cenabı Allah’tan rahmet dileyelim. El-Fatiha!   
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Karanlık Dünyanın Aydınlık Şairi: Âşık Veysel 

Rabia BİRGİN 

“Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın.” demişti, öyle de oldu. Âşıklık 
geleneğinin önemli temsilcilerinden olan Âşık Veysel, ölümünün üzerinden geçen 
47 yılda şiirlerinde ve türkülerinde verdiği mesajlar ile halk arasında varlığını 

devam ettirmektedir.  

Âşık Veysel 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. XX. 
yüzyıla damga vurarak toplumun her tabakasında takdir kazanmış büyük bir halk ozanıdır. 
Asıl adı Âşık Veysel Şatıroğlu’dur. İşlediği konulara hâkim olmuş, duygularını ve 
düşüncelerini ifade etmekteki başarısı ile sadece yaşadığı dönemin değil; günümüzün de 
başarılı sanatçılarından biri olarak kabul edilmiştir. 79 yıllık hayatında türkülere, dizelere 
sığmayan şair, büyük sanatçılar gibi zaman ve mekân sınırlarını aşmıştır.  

Sahip olduğu hassas ruhun verdiği incelikle, yaşadığı toplumun yapısına, ahlak anlayışına, 
zamanın mühim olaylarına ve bazı kurumların toplum içindeki rollerine, vatan ve millet 
sevgisi ile harmanladığı birlik ve beraberlik düşüncesine şiirlerinde yer vermiştir. Tüm 
düşünceler zihninde harmanlanarak bireysel süzgecinden geçmiş ve şiirlerinde farklı bir üslup 
ile şekillenmiştir. Sözündeki incelik ve dürüstlük, artıp da eksilmeyen insani olgunluğu ve her 
hâlinin yerindeliği ile halkın sevgisini kazanmıştır. Ömrünü pazarlıksız, şikâyetsiz geçiren 
Veysel, toprağı eken çiftçinin buğdaya tabii olması kadar sazına tabii olmuştur. 

Saz çalma, âşıklık geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, saz ile âşık âdeta bir 
bütün hâline gelmiştir. Halk arasında söylenen “ Sazsız âşık, kulpsuz testiye benzer.” sözü 
sazın âşık için ne kadar önemli olduğunu dile getirmektedir. Âşıklık geleneğinde saz, gerek 
“bâde içerek” âşıklık özelliği kazandırma gerekse “ölüyü diriltme” ile önemli bir yere sahiptir. 
Peki, âşık Veysel? O, saz çalmaya nasıl başlamıştır? Beklenir ki, cevap, “ rüyada”, 
“babasından öğrenerek” veya “ kendi isteğiyle” olsun. Ama sonuç bunlardan tamamen 
farklıdır. Yunus’tan sonra halk şiiri zincirinin son halkası sayabileceğimiz halk ozanı saz ile 
tanışmasını, kendini, işini ve insan olmayı nasıl öğrendiğini sözleri ile şu şekilde ifade 
etmiştir: 

“Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine 
kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım 
kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme 
çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bu gündür dünya 
başıma zindan. 

Bu olayla 7 yaşında iken tek gözünü kaybeden şair, bir kaza ile diğerini de kaybetmiştir. 
Görme yetisini kaybetmesiyle akranlarıyla oynayamadığını fark eden babası ona oyalanması 
için bir saz alır ve bu Veysel için bir dönüm noktası olur. Şair bu durumu dilinden dökülen 
cümleler ile şöyle ifade eder: 
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“Ben, henüz on – on bir yaşlarına değmiştim... Babam, benim için düşünürdü: ‘Bu çocuk, biz 
ölenden sonra ne olacak, kim bakar?’ diye. Babam bana, üç telli bir saz getirdi. Elime verdi. 
‘Bu ne baba?’ dedim. Babam: ‘Oğlum, bu bir sazdır,’ dedi. Elime aldım, bir iki evirdim 
çevirdim. Sonra, ‘Baba, bu ne olacak?’ dedim. Babam da: ‘Oğlum, bu sana bir eğlence, çalıp 
öğreneceksin’ dedi. Saz öğrenme merakım arttı amma, bir türlü öğrenemiyorum. Hüseyin 
Dayının yanından ayrılınca sazı bir tarafa atıyorum. Rahmetli babam saz öğrenmemde ısrar 
ediyor; hatta beni dövüyordu. ‘Oğlum, biz ölürsek sana kim bakar?. Mutlaka seni bir sanat 
sahibi etmek istiyoruz. Sen ise sazdan başka ne iş yapabilirsin?” 

Bağlandım köşede, kaldım bir zaman 

Nice kimselere dedim el’aman 

On on beş yaşıma girince hemen 

Yavaş yavaş düzen ettim sazımı 

Başlama sebebi ne olursa olsun hakkını veren Veysel, unutulmayan şiirleri ve türküleri ile 
hafızalara kazınmıştır. Sazını kendine dost bilmiş, düşüncelerini, duygularını aktardığı bir 
arkadaşı hâline gelmiştir. 

Ben gidersem sazım sen kal dünyada 

Gizli sırlarımı aşikâr etme 

Lâl olsun dillerin söyleme yâda 

Garip bülbül gibi ah ü zar etme 

......................................... 

Sen petek misali, Veysel de arı 

İnleşir beraber yapardık balı 

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı 

Ben babamı, sen ustanı unutma 
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Şiirlerinde yaşadığı toplumun sosyal yapısına ve bazı kurumlara yer vermiştir. Dürüstlüğü ve 
doğruluğu kendine ilke edinerek gördüğü aksaklıkları şiirlerinde güzel bir şekilde dile 
getirmekten geri durmamıştır. Bu da onun ne kadar nezaket sahibi olduğunun, kişiliğinin 
nasıl güzellikler barındırdığını göstermektedir. Ergenlik döneminde utangaç olan ve şiir 
söylemeyi aşk ile bağdaştıran Veysel, 1933’e kadar bu yola yönelmez. Ahmet Kutsi Tecer’in 
düzenlediği “Halk Şairleri Bayramına” şair değil bağlama icracısı olarak katılmıştır. 

Yıllarca farklı şehirlerdeki köy enstitülerinde öğretmenlik yapan şair, şiirlerinde insan 
sevgisine yer vermiş ve milli birlik ve beraberliği çağdaş çağdaş dünya felsefesi olarak 
benimsemiştir. 

Birleşiriz bir bayrağın altında 

Biz Türklerin ikilik yok aslında 

Yanar tutuşuruz vatan aşkında 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız 

Kullandığı duru Türkçe, renkli sözcükler halk arasında sevilmesini kolaylaştırmıştır. 
Yapmacık olmayan tarzı ve yanık söyleyişi ile yıllar sonra bile kendisinden hayranlıkla 
bahsettirmiştir. Onun şiirlerinde dile getirdiği insan sevgisi, türkülerindeki içtenlik, onun 
edebi kişiliğini oluşturarak örnek bir insan olarak karşımıza çıkarmıştır. İnsanlığından 
ayrılmayan şiir toprağından da ayrılmaz. Âşık Veysel, Türkçeyi yolda bulduğu gibi kullanır, 
türkü geleneğinin özüne ve sözüne derinden bağlıdır. Şüphesiz tüm bunlarda Veysel’in 
yetiştiği ortamın büyük etkisi vardır. Yaşadığı coğrafya onun kişiliğinin şekillenmesinde 
büyük oranda etkili olmuştur. Yaşadığı talihsiz olaylarla birlikte görme yetisini kaybetmesi, 
babasının saz alması, onun kahvelerde ustalarıyla saz çalması onu adım adım halk ozanlığına 
götürmüştür. 

Âşık Veysel, bu yolda ilerlerken onu etkileyen birden fazla unsur olmuştur. Bunlardan biri ise 
yaşadığı çevredir. Başına gelen talihsiz olaylar saza başlaması için bir sebep olarak 
görülebilirken yaşadığı çevre ise sebeplerin yardımcı unsuru olarak karşımıza çıkar. Doğduğu 
köyün Sivrialan köyü olduğundan bahsettik önceki satırlarda. Sivrialan sosyo-külürel olarak 
sazın, sözün eksik olmadığı Alevî-Bektaşî köylerinden biridir. Veysel 39 yıl boyunca yaşadığı 
çevreden uzaklaşmadığı için İğdecikli Âşık Veli, Kılıçlılı Âgahî, Kaleli Kemter Baba, 
Sarıkayalı Âşık Hüseyin (Gürsoy) gibi isimlerle zaman geçirmiştir. Cemal Kurnaz’ın “Âşık 
Veysel’in Şiirlerinde Klasik Kültürün Yeri” adlı çalışmasında Sivrialan’ın o zamanki kültürel 
atmosferini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Osmanlı toplumunda dokusunu büyük ölçüde dinî-tasavvufî kültürün beslediği mütecanis 
yapıyı cami, tekke, köy odası ve kahvehanelerde okunan muayyen eserler oluşturuyordu. Başta 
İstanbul olmak üzere yoğunluk kazanan sanat faaliyetleri 16. yüzyıla gelindiğinde bu kültürün 
halka intikali iyice hızlanmıştı; okuyucunun zevki ve kültür seviyesi bir hayli yükselmişti. 
Divân şairleri arasında padişah, emir, kadı, yeniçeri, şekerci, ipekçi vb. de yer almaya 
başlamıştı. Böyle sanat faaliyetlerine halkın her kesiminden katılımların olması, ancak 
yapılan yoğun ve yaygın bir kültür atmosferiyle izah edilebilir”. 
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Veysel, bulunduğu ortamdaki halkın kültürünü benimseyerek kendi zevki ile yoğurmuş ve 
hem sade bir dille halkın duygularına tercüman olmuş hem de klasik edebiyatı ile ilgili 
çevresindekileri harmanlayarak geleneğin yansımalarına şiirlerinde yer vermiştir. Halk şiirinde 
önemli bir yeri olmasına rağmen bunu tam olarak uygulayan şairlerden olmamıştır. Usta- 
çırak ilişkisini tam anlamıyla yerine getirmese bile bulunduğu çevre adeta ona bir rehber 
olmuştur. 

Onun edebi kişiliği ve müzik yönünün gelişmesinde sadece çevresindeki kişilerin değil aynı 
zamanda bazı kuruluşlarında önemli katkıları olmuştur. Kuşkusuz bunların başında 
Halkevleri ve Köy Enstitüleri gelmektedir. 1941 yılına kadar geleneksel çizgide devam eden 
şiirleri Köy Enstitüleri ile birlikle farklı bir çizgiye yönelmiştir. 

Veysel’i etkileyen şairler arasında Pir Sultan Abdal,  Karacaoğlan, Âşık Kerem ve Erzurumlu 
Emrah gibi kişiler vardır. Onun şiirlerinde bu kişilerden izler görmek mümkündür. 

Ellerin attığı taş değmez bana 

İlle dostun gülü yaralar beni… 

Veysel de bu kanıdadır, en ağır taşın dosttan geldiğini söyler: 

Veysel bu sevdadan vazgeç dediler 

Olup bitenleri yaz geç dediler 

Sevdiğim kapıdan az geç dediler 

Acı sözü sevdiğimden işittim… 

Veysel’in bu satırlarında Pîr Sultan Abdal’ı bulabiliriz. 

Şiirlerinden ve edebi kişiliğinden bahsederken müzik yönünü de ihmal etmemek gerekir büyük 
ozanın. Çünkü yıllarca iç dünyasında ilmek ilmek işlenen ve birer inci gibi mısralara dizilen 
bu sözler notalarla birleşerek halkın gönlünde taht kurmuştur. Âşık Veysel’in müzik yönünü 
incelemeden evvel Halk Müziği Âşık müzik geleneğini kısaca bilmek gerekmektedir. 

Birbirinin parçası olan Âşıklık geleneği ve halk müziğinin tarihi Orta Asya’dan başlayarak bu 
zamana kadar uzanan tarihsel bir yolculuktur. Tarihte Türklerde şairlik ve müzisyenlik yapan 
kişiler ayrıcalıklı olarak görülmekteydi. “şairlik ve çalgıcılık” görevini üstlenen ozanların 
oluşturdukları gelenek 15. Yüzyıldan itibaren âşıklık geleneği olarak devam etmiştir. 

Halk, müziğinin kaynağı bizzat halkın kendisi olarak kabul edilmektedir. Bunda çoğu müziğin 
anonim olmasının etkisi büyüktür. Ama halkın bahçelerde, kahvelerde ortak beste 
yapamayacağı düşünüldüğü için birincil kaynakların âşıklar olduğu düşünülür. 

Müzikal açıdan değerlendirildiğinde halk müziğinin başlıca özelliğinin müzik ile şiirin 
birbirine uyumlu olması söylenebilir. Âşıklar ile ilgili ilk dikkat çeken nokta saz çalmalarıdır. 
Çaldıkları saz, onların şiirleri kafasında toplaması ve aktarması için birer araç niteliğindedir. 
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Ürettikleri süsleme ve kendilerine özgü söyleyişleri belli bir tarz oluşturmalarında etkili 
olmuştur. Müzikte ezgiye yön veren şiirin hece sayısı, kolay ve söylenebilir nitelikte olması 
sözün müzikten ön planda olmasını sağlamıştır. Peki, Âşık Veysel’in müziğinde tarz nasıldır? 

Cumhuriyet dönemi Âşık geleneğinin en tanınmış sanat sanatçısı ve parlak temsilcisi olan 
Âşık Veysel, toplumun ortak duygularını yansıtan birçok eserin üretici olmuştur. Yıllar 
sonrasında, bugün bile onun eserleri farklı, ortamlara, farklı tarzlara konuk olmuş kolayca 
sahiplenilmiştir. Âşık Veysel kendi eserlerinin yanında diğer âşıklara ait birçok eseri de 
kendisine özgü ağız ve tarz özelliğiyle seslendirmiştir. Dağarcığında, kendisinin yetişmesinde 
emeği olan Çamşıhılı Ali Ağa, Molla Hüseyin, Kul Sabri ve Tarsuslu Sıtkı’nın eserlerine 
önemli oranda yer vermiştir. Onun müziği ile ilgili ilk söylenecek şey müzik geleneğinin 
tümünde gözümüze çarpan sadeliktir. Kendine özgün, içten, gösterişsiz şekilde okuduğu 
türküler kalıcılığının sebepleri arasındadır. Şiirleri ile müziğinin uyumu, halkın kendinden 
esintiler bulması Veysel’i en sevilen sanatçılardan biri yapmıştır. 

Âşık Veysel’in yalnız âşıklık geleneği için değil, halk müziği için de ne anlama geldiğini Sadi 
Yaver Ataman şu sözlerle açıklamaktadır: 

“Âşık Veysel hiç şüphesiz değerli bir halk aşığı idi. Onu klasik âşıklardan bir noktada ayıran 
yönü vardır ki; O, geleneksel âşık tarzı musikinin ölçülerine ve kalplarına bağlı kalmamış, bir 
halk musikisi zevkinin diriliğini ortaya koyan türkü estetiği ile deyişlerinde ki inceliği tellere 
döküp, ezgiye aktarmakta da ustalık gösteren bir halk musikisi san’atçısı olarak da ün 
kazanmıştır.” 

Özetle söyleyebiliriz ki, Âşık Veysel yetiştiği geleneği ustalıkla kullanmış, çoğu zaman sınırları 
zorlayarak Halk Müziği dağarcığında çok farklı bir yere yerleşmiştir. Kendinden sonra gelen 
müzisyenlere, gençlere değerli eserler bırakmış toplumun kalbinde müzikal anlamda yeni 
yollar açılmasında rehberlik etmiştir. 
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EDEBÎ YAZILAR 
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Sevda İklimi 

Seher ile gözün açmış sabaha 

Salınır saçları belinden tek tek 

Gamzeleri davet eder günaha 

Dökülür inciler dilinden tek tek 

Eli değse miske döner pürenler 

Ayak bassa abad olur örenler 

Elma, ayva, hasılı tüm görenler 

Meyveye dururlar dalından tek tek 

Nazarı efsunlu sözü muamma 

Gözleri hareli çakır bir sema 

Kakül arasından esrarlı Hüma 

Uçuşur tüyleri telinden tek tek 

Yüzün eğse ateş düşer şafağa 

Zülüfleri nispet eder başağa 

Güneş değse gül tene bal dudağa 

Utanır goncalar halinden tek tek 

Nasiplenmiş sevda denen iklimden 

Haberi var sanki gizli saklımdan 

Kurban olam gelip geçme aklımdan 

Savrulur düşlerim yelinden tek tek 

Kanat takmış hasret arş-ı semaya 

Ateş düşmüş gönül denen vahaya 

Duydum haber salmış yarim sılaya 

Tutuşur nameler külünden tek tek 

Allar giymiş gelin olmuş otağa 

Kademiyle kutlar yağdı ocağa 

Bahçe bağban duyan kalksın ayağa 

Çekilsin dikenler yolundan tek tek 

Aşk mülkünün sultanısın gürle es 

Gedana ikramdır ten denen kafes 

Adın zikretmeden alırsam nefes 

Sorulsun hesabı kulundan tek tek 

Ülkü OLCAY 



Aralık 2020 Sayı 5

 

28

Gökçe... 

-Kardaşım Gökçe Yükselen Peler’e- 

Bir yüce sevdadır dava aşkına 

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

görse münafıklar döner şaşkına 

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

Rabb’im seni acılardan saklasın 

kara yazıların gayri aklasın 

biliriz ki sen daima Hak’lasın 

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

Üç hilal gönlünde bozkurt yoldaşın 

kırk çeri Kürşat’la hemdem haldaşın  

ummana dalsan da Hızır saldaşın  

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

İlim oldu hak yolunda seferin 

müjde idi ol Resul’den zaferin 

kutlu olsun yeni ayın saferin  

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

Fakîr dostun sana sağlık diliyor 

gelen Hak’tan cümle âlem biliyor 

sevenlerin göz yaşını siliyor 

Gökçe’dir Yükselen koruyan Peler 

Erhan ÇAPRAZ 

Bugün Güneş Doğdu 

Hisli bir kaybediş bu dediğim zamanda, 

Bir çiçeğe mavimsi bir kelebek kondu. 

Işığı belirdi, kimsesiz mazinin yanında, 

Bugün unuttum ama ağladıklarım sondu. 

Yaklaştı pencereme o derin ışıltısı güneşin, 

Özlemişim, gülerek yeniden doğmayı, 
sessizce. 

Uzaklarıma gönül kışı düştü ama mutluydu 
gelişin, 

Sam yeline üfledim berrak ışıltını gizlice.  

İşte bugün doğdu güneş yorgun yaşıma,  

İlk kez böyle mutlu, böyle yedi iklim 
gördüm. 

Belirdi atinin karanfil kokulu, serin akşamı 
dimağıma, 

Bugün doğdun, bugün varsın, bugün sam 
yelisin gördüm. 

Feyza AŞIK  
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Özlemişim 

Gülüşünü bakışını, 

Cilveni ve nazını, 

Sırma gibi saçını, 

Çok mu çok özlemişim... 

Huzur veren sesini, 

Yıldız gibi gözünü, 

Ay parçası yüzünü, 

Çok mu çok özlemişim... 

Hilal olan kaşını, 

Mutluluk gözyaşını, 

Reisim deyişini, 

Çok mu çok özlemişim... 

Fevzi Cingöz 

4 Kasım 2020 

Gülcağzım 

Türkü yak kirpiğinde, 
Ira beni Gülcağzım! 
Kayboldum patiğinde 
Ara beni Gülcağzım! 

 
Çamuruna, tozuna, 
Baharına, yazına, 

Kar olayım omzuna, 
Kürü beni Gülcağzım! 

 
Gözlerin alnacından, 

Süt çaldım bakracından, 
Saçının tokacından, 
Tara beni Gülcağzım! 

Sırbaz’ındım, sır tuttum, 
Gün döndüm, asır tuttum, 

Bağrında nasır tuttum, 
Yara beni Gülcağzım! 

 
Damından, zindanından, 
Hanından, meydanından, 
Düşürme gerdanından, 
Yere beni Gülcağzım! 

Hançeri hallerinin, 
Nemiyim dillerinin, 

Islasın ellerinin, 
Teri beni Gülcağzım! 

 
          Türkü yak kirpiğinde, / Ira beni 

Gülcağzım! 

Serdar AKKOÇ- Hançeri 
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GÖÇEBE DÜNYASINDAN 

İşgalden kurtarılan Karabağ'da, Bilim Merkezi ve üniversite kurulacak  

ANAS Başkanı Akademisyen Ramiz Mehdiyev tarafından Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi 
bünyesinde Karabağ Üniversitesi kurulacağı bildirildi. Merkezin ve üniversitenin oluşumu için 
bilimsel ve personel desteği, ekipman ve kolaylıklar sağlanacağı kaydedildi. 

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanlığının (ANAS) Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış 
topraklarında bilimsel araştırmalarına yönelik geliştirdiği Eylem Planı kapsamında yeni kararlar 
alındı. Başkanlığın dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre Azerbaycan’da Karabağ 
Üniversitesi kurulacak. Aynı zamanda bölgede Karabağ Bölgesel Bilim Merkezi’nin kurulacağı da 
belirtildi. 

KARABAĞ’DA BİLİM MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE  
ANAS Başkanı Akademisyen Ramiz Mehdiyev, “Karabağ Bölgesel Bilim Merkezi’nin ve yeni 
Karabağ Üniversitesi’nin oluşturulması için bilimsel ve personel desteği, ekipman ve tesis 
sağlanması planlanıyor.” bilgisini verdi. 
Ayrıca Eylem Planının, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda doğal kaynakların fiziği ve fiziksel 
özelliklerinin incelenmesi için ANAS Bölgesel Şuşa Bilim Merkezinin kurulmasını ve Fizik 
Bölümünün kurulmasını içerdiği kaydedildi. 

Kaynak: QHA 
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İngiliz Savunma Bakanı Wallace, Türk SİHA'larının Üstünlüğünü Örnek 
Gösterdi 

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'nin yeni nesil İnsansız Hava Araçlarının 
sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının 
üstünlüğünü örnek gösterdi. 

 

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler 
Enstitüsünde (RUSI) yaptığı çevirim içi konuşmada, savunma bütçesinin artırılması kararının 
ardından kaynakların hangi alanlarda kullanılacağına dair açıklamalarda bulundu. 

Wallace, Türkiye'nin   İnsansız Hava Araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma 
sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını 
vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) örnek gösterdi. 

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak 
kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma 
sistemlerini imha ettiğini vurguladı. 

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin 
ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtti. 

Wallace'dan savunma teknolojisinde geride kaldıkları itirafı 
Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik 
edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti. 

İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk 
insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu 
kaydetti. 
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İngiltere, savunma bütçesinin kullanılmasında bir takım "zor kararlar" alınacak 
Wallace, İngiltere'nin, savunma bütçesinin kullanılmasında ve bazı eski askeri programlarda 
kesinti yapıp yapmama konusunda birtakım zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine 
de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma 
yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce 
gelir." dedi. 

Wallace, değişen küresel güvenlik sistemine tam olarak nasıl tepki vereceklerini geliştirmek için 
yaklaşımlarını belirlemek zorunda olduklarını söyleyerek, potansiyel düşmanların değişken, 
kendilerinin durağan ve öngörülebilir olduğu yorumunu yaptı. 

Bakan Wallace, eski askeri teknolojilerin tamamen gereksiz olmadığının altını çizerken, yeni 
teknolojilerin her zaman işe yaramayabileceğine dikkati çekti. 

Wallace, savunma bakanlığı politikasının tehdit odaklı, proaktif ve sürdürülebilir hale geldiğini 
görmek istediğini aktardı. 

Ayrıca, Wallace, devam eden savunma projelerini odaklanarak bunları geliştireceklerini ve bu 
kapsamda askeri istihbaratla iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında çevrim içi yaptığı konuşmada, ülkesinde 
savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkati çekerek, savunma bütçesinin 4 yıl 
süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını bildirmiş, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar 
sterlin olacağını açıklamıştı. 

Johnson, ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini 
paylaşmıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı 
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Emekli Resim Öğretmeni, Baba Mesleği Tahta Kaşık Zanaatını Yaşatıyor 

Antalya'nın Akseki ilçesinde evinin bir odasını atölyeye çeviren 68 yaşındaki emekli 
öğretmen Mustafa Bütüner, babasından öğrendiği unutulmaya yüz tutan tahta kaşık 
zanaatını sürdürüyor. 

 

Antalya'nın Akseki ilçesinde babasından öğrendiği tahta kaşık yapımı mesleğini emekli olduktan 
sonra devam ettiren 68 yaşındaki emekli resim öğretmeni Mustafa Bütüner, ürü nlerini yurt içinde 
çeşitli noktalara ve bazı ülkelere de gönderiyor.  

Akseki'nin kırsal mahallelerinden Bademli'de küçük yaşlarda babasından tahta kaşık yapımını 
öğrenen resim öğretmeni Mustafa Bütüner, 2005 yılında emekli olduktan sonra bu zanaatı 
sürdürmeye karar verdi.  

Evinin bir odasını imalathaneye çeviren Bütüner, 21 yıl önce vefat eden babasının aletleriyle 
unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatmak için çalışmalarına başladı. Atölyesinde üretimi sürdüren 
Bütüner, yurt içinden ve bazı ülkelerden tahta kaşık siparişi almaya başladı.  

"Kaşıkçılık köyün 200 yıllık geleneği" 
Bütüner, AA muhabirine, Bademli Mahallesi'nde tahta kaşık zanaatının 200 yıl önce başladığını 
söyledi. 

"Sinan dede" olarak bilinen atalarının arkadaşlarıyla Bademli'ye getirdikleri bu zanaatı öğrettiğini 
aktaran Bütüner, babasının da 1999 yılında vefatına kadar uzun yıllar mesleği sürdürdüğünü 
kaydetti. 

Tüzel kişiliği geçmişte belde olan mahalledeki 350-400 hanenin neredeyse tamamının o günlerde 
tahta kaşıkçılıkla geçindiğine değinen Bütüner, mesleğin son kuşak temsilcileri olduklarını ifade 
etti. 
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Teknolojinin gelişimiyle metal kaşığın yaygınlaşmasının tahta kaşığa talebi azalttığını, dolayısıyla 
da bu meslekte yeni usta yetişmediğini dile getiren Bütüner, "Kaşık yapımı köyümüzdekilerin 
tamamının baba mesleği ancak günümüzde bunu devam ettiren birkaç kişi kaldık. Bunların en 
genci de benim. Ben de emekli olduktan sonra babamın aletleriyle onun yaptığı kaşıklara 
benzetmeye çalışarak bu işe başladım." diye konuştu. 

Kaşığın nasıl yapıldığına dair bilgi veren Bütüner, şöyle konuştu: 

"Odun üzerinde kaşığın öncelikle tasarımı yapılır. Sonrasında ise ince işçiliğe geçilir. En iyi kaşık 
şimşir ağacından olur çünkü şimşir ağacının damar gözenekleri yok denecek kadar azdır. O 
nedenle daha temiz görünüyor, daha sağlıklı ve sağlam oluyor. Şimşir kuruduğu zaman dönme 
büzülme küçülme ve çatlama olmaz. Şimşir bünyesinde mikrop barındırmaz. Hemen dışarı atar. 
Meşe ve karaağaç kütüklerinden de kaşık yapılıyor. Babamın zamanında 'rugan' denilen cilalı ve 
parlak kaşıklar olurdu. İçine desenler çizilen kaşıklar olurdu. Şimdi onlardan da vazgeçildi." 

Son 40 yıla kadar Bademli halkının geçim kaynağı olan tahta kaşıkçılığın pazarının da yok olmaya 
başladığını anlatan Bütüner, "Kaşık ağaları beldemize gelir bizden kaşıkları toptan alırdı. Bunları 
özellikle Konya'ya götürür ve orada satar tekrar bize gelirlerdi. Köylülerin mahalle bakkallarından 
kaşıkla alışveriş yaptıkları da olurdu. Kaşık getirip, çay, şeker vs. gibi evin ihtiyaçlarını alırlardı. 
Şimdi bu işi yapan azaldı. Bu işi yapan köyümüzde son bir kaç kişi kaldı." diye konuştu. 

Kendilerinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağına üzüldüğünü dile getiren Bütüner, 
yemeğini tahta kaşıkla yediğini vurguladı.  

Tahta kaşıkla dünyaya açıldı 
İşini severek yaptığını, bir kaşığı yapmak için yarım saat ile 2 saat arasında emek verdiğine 
değinen Bütüner, kaşıkların tanesini 6 liradan sattığını belirterek, şunları söyledi: 

"Sipariş oldukça yapıyorum. Konya'dan, Karaman'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan istiyorlar. 
Fransa'nın Paris kentindeki bir restorana gönderdim. Üzerine de işlemeler yaptık. Japonya'ya 1400 
tane kaşık gönderdim. Onlar Türk kültürüne çok meraklılar. Köy düğünleri, mahalle düğünleri 
için de kaşık isteyenler oluyor. Türk Halk Oyunları Bölümünden emekli olan eski öğretim görevlisi 
Abdurrahim Karademir, Japonya'da kültürümüze ait halk danslarının dersini veriyor. O da biraz 
önce aradı 1000 kaşık siparişi verdi. Köy düğünleri, mahalle düğünleri için de kaşık isteyenler 
oluyor. Kaşık ne kadar sert olursa o kadar iyi ses verir. Düğünler ve halk oyunları için şimşir kaşık 
tercih ediliyor."  

"Mustafa Bütüner tahta kaşığı en iyi yapan ustalardan" 
Bütüner'i sipariş için telefonla arayan Abdurrahim Karademir de Bademli Mahallesi'nde üretilen 
kaşıkların şimşirden olması ve iyi ses vermesi dolayısıyla tercih edildiğini kaydetti. 

Bu kaşıkları en iyi yapan ustalardan birinin de Mustafa Bütüner olduğunu ifade eden Karademir, 
Japonya'da Anadolu halk oyunları icra eden pek çok dernek olduğunu, kaşık kullanılan oyunlar 
için de yurt içinden ve dışından Bütüner'e ulaştıklarını dile getirdi. 
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"Mahallede kaşık işleyen 3 kişi kaldı" 
Bademli Mahallesi Muhtarı Esat Keleş ise tahta kaşığın nasıl yapıldığını görmek isteyen yerli ve 
yabancı turistlerin mahalleyi ziyarete geldiğini söyledi. 

Ziyaretçilerin kaşık yapımını hayranlıkla izlediğini aktaran Keleş, "Eskiden köyümüzdeki ailelerin 
neredeyse tamamının geçim kaynağı kaşıkçılıktı. Gençler ilgi göstermeyince yok olmaya yüz tuttu. 
Şimdi ise köyde kaşık işleyen üç kişi kaldı." dedi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı 
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