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Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Orhan Şaik Gökyay
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NEDEN TELKİN?
Telkin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama” anlamına geliyor. İlk
bakıldığında bir fikir empozesi, propaganda veya ideolojik dayatma terimlerine yakın bir anlam çağrıştırsa da
telkin edilen olgunun türü ve niteliği incelenmeden karar vermek epey zor olacaktır.
Biz, ana ilkelerimiz olan Atatürk İlke ve İnkılaplarına Özde Bağlılığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
Hizmette Koşulsuzluğu, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Korumayı öncelikle kendimize sonrasında hitap
kitlemize telkin etmeyi amaçlıyoruz.
Yazar kadromuzun her birinin gönlünde ve aklında yer eden bu üç ilke haricinde hedeflediğimiz birkaç
yöntem de bulunmakta. Kaliteli ve akademik bir dil, özgün bir üslup, doğru ve dürüst yayın, nesnel yaklaşım,
politik bağımsızlık gibi unsurlar, bu dergi neşrolunurken sıkı sıkıya bağlandığımız, sizlerin de bize güven ve
sevgi beslemesine sebep olacağına inandığımız esaslardır.
ORTAK

YAYIN İLKELERİ VE İÇERİK POLİTİKASI
Telkin Dergisi, kendisini oluşturan kadronun gördüğü eksiklik olan “bağımsız ve dürüst yayın” fikriyle
varlığını sürdüren bir organ olmayışını gerekçe olarak kabul eder.
Telkin Dergisi, her bir yazarının ortak amacı olan topluma faydalı olabilme, insanlarda farkındalık
yaratabilme, sosyal ve politik bilinç seviyesini arttırma, Türk Milletine hizmet sunma ve en temelinde insanlığa
katkı sağlama vizyonuyla meydana gelmiştir.
Bu birliktelik sosyal ilişkilerin özlerinden biri olan dostluk olgusu ile kuvvetlenmiş, bahsedilen ortak arzuların
yarattığı duygu ile vücut bulmuştur.
Yayın ilkeleri olarak belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarına Özde Bağlılık, Türk Milletine Hizmette
Koşulsuzluk ve Düşünce Özgürlüğünü Koruyuculuk esasları işbu derginin size ulaştırılması esnasında özenle
dikkat edilen hususiyetlerdir. Kaliteli içerikler, doğru ve kaynaklı bilgiler, nesnel yorumlamalar ve bağımsızlık
olguları da yayın hayatımız boyunca asla vazgeçmeyeceğimiz bir diğer esas silsilesidir.
İçerik Politikası olarak belirlenen, Politika, Tarih, Kültür Sanat, Edebiyat, Mimari ve Özgün
başlıklarının altında yatan fikir, yazar kadrosu olarak birikimli olduğumuz ve okuyuculara fayda sağlayacağını
düşündüğümüz içerik gruplarına yönelmektir. Bu içerikler hazırlanırken, bahsedilen ilke ve değerlere sadık
kalınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Tanıştığımıza memnun olduk.

YUNUS EMRE ILICA – GENEL YAYIN YÖNETMENİ

KURTULUŞUN İLK ADIMI: 19 MAYIS
BORAN ESER KAVAZ
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı
şaşırtacak mahiyet alır.”

MustafaKemal Atatürk

Taburum Emrinizdedir!

“Vapurdaki

generali

görmek

istediğimi”

Samsun’da sahilde Atatürk’ü tutuklamak için

söyledim. Bir tanesi önümüze düşerek bizi

bekleyen İngiliz Subayı Salter, küçük birliğinin

salonun kapısına kadar götürdü. Kapıdaki

alındığını

görevli, durumu içeriye bildirdi ve geriye

sahilde

dönüp bizi içeriye aldı. Herkes ayakta idi.

tutuklayamayacağını anladı ve vapur iskeleye

Ortadaki mavi gözlü, sert bakışlı kişi ile göz

yanaşmadan vapura çıkarak Atatürk’ü tutuklamaya

göze gelince ne söyleyeceğimi şaşırdım. Sert

karar verdi. Yanına birkaç asker alarak motoruna

bir asker selamı verirken ağzımdan şu sözler

binip gemiye yanaştı:

döküldü:

Türk

Subayları

görmüştü.

Bu

tarafından
nedenle

takibe
Atatürk’ü

“Taburum

emrinizdedir.”

Bunu nasıl söylemiştim? Daha önce hiç böyle bir şeyi aklımdan dahi geçirmemiştim. Tercümanım bir an
durakladı. Kendisine dönüp bakınca hemen toparlandı ve Türkçe olarak generale iletti. Mustafa Kemal
Paşa’nın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Teşekkür etti ve beni de yanına alarak dışarıya çıktık. (Em.
Hava Albay Kemal İntepe, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Mayıs 1984, Sayı 291 )
Daha sonra bu subay, o anlar nedeniyle ülkesinde vatana ihanetten yargılanır.
Orda Bir Kadın Bendim
Sahildeki bir kişi daha vardır: Sakine Baturay.
Atatürk ve silah arkadaşları Samsun iskelesinde tek
karşılayan

kadın.

Araştırmacı-yazar,

tarih

öğretmeni Necat Çetin 29 Haziran 2008 günü
Torbalı Parkı'nda Orhan Baturay ile bir topluluk
içinde sohbet ederken, annesi Sakine Baturay'ın
hikayesini kendisine anlattığını belirtti. Orhan
Baturay, 1976 yılında hayatını kaybeden annesinin
Samsun'da hasta bakıcılık yaptığını ifade ederek,
'Annem 19 Mayıs 1919’da ilk eşinden olan engelli
çocuğunun tedavisi için Samsun'daki hastanede
bulunuyor. Tedavi sırasında diğer hastalara
gönüllü hastabakıcılık yapıyor.

“ORDA BİR KADIN BENDİM”
Ardından kentte kalıp, hastanede hasta
bakıcı olarak çalışmaya başlıyor. 19 Mayıs
1919'da Atatürk'ün Samsun'a geleceğini
öğrenip,

onu

karşılamak

için

Reji

İskelesi'ne gidiyor. Annem orada Atatürk'ü
karşılayan tek kadın olduğunu hep anlatırdı.
'Onlar Samsun'a geldiğinde karşılayanların
arasındayım' derdi. Onun ifadesiyle, 'Benim
aklımda kalan Mustafa Kemal’i iskelede
karşılayan tek kadındım' derdi.
Annem kabuğuna sığmayan, çok girişken, zeki, meraklı, yaşadığı dönemin ötesinde bir kadındı. Kitap
okumayı çok severdi ve sürekli tarih kitapları okurdu.' diye konuştu. (samsunozelhaber.com, 19.05.2013)
Sakine Hanım daha sonra milli mücadele için emek verecek ve çevresindeki kadınları örgütleyip
askerlerimize çorap dikecekti.
Atatürk

Gemiyle

Samsun’a

Gitmese

Kocaeli’ne Atla Gidecekti, At Bulamasa
Yayan Gidecekti
Atatürk Samsun’a çıkmak için tabi ki İzmir’in
işgalini beklemedi. Bu ancak tiyatral bir
benzetme olabilir. Saray’dan bu tip bir
görevlendirme beklemiyordu. Son vardığı karar
karayolu ile Anadolu’ya geçmekti. Nisan
sonuna kadar yaptığı sayısız görüşme ve
toplantı bu yöndedir. Yaveri Cevat Abbas
Gürer, Anadolu’ya Gebze-Kocaeli üzerinden
geçmek için her türlü hazırlığı yapmış olduğunu
anlatacaktı. Açıktı: Atatürk gemiyle Samsun’a
gitmese Kocaeli’ne atla gidecekti. At bulamasa
yayan gidecekti.
Zira Mondros Anlaşması imzalanmış, Filistin cephesinden dönmüş, Şişli’deki evinde toplantı üstüne
toplantı yapıyor, karargâh gibi harekat planlıyordu. Nihai bir toplantıda alınan kararlardan bir kısmı
şöyleydi:

ALİ FUAT CEBESOY…
1- Ali Fuat Paşa'nın kumandanı olduğu 20. Kolordu karargâhı
Ankara'ya taşınacak ve burası bir direniş merkezi yapılacaktır,
2- Mustafa Kemal' in bir görevle Anadolu'ya geçmesi için çalışılacaktır,
3- Kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman, bir görev almamış olsa bile,
Anadolu'ya geçecektir. (Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları)
Toplantılar ve görüşmeler sırasında Mustafa Kemal eğer bir göreve
kendisini tayin ettiremezse Anadolu'ya en güvendiği bir kumandanın
yanına gideceğini ve işe ilk oradan başlayacağını söyler. Ali Fuat Paşa;
-Paşam, ben ve kolordum daima emrinizdedir, der. Mustafa Kemal yerinden kalkar, hararetle Ali Fuat
Paşa'nın elini sıkar.
-Beraber çalışacağız Fuat, der." (Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, s 57)
Ama İstanbul’da 6 aylık lobi çalışmaları ve emekleri sonucunda, görevi kendisine önertti ve
kendisinin yazdığı yetki ile Samsun’a göndertti.
Filistin’deki üstün başarıları nedeniyle Atatürk saray tarafından ödüllendirilmiş ve Padişah’ın Onursal
Yaverliği unvanı verilmişti. (Alev Coşkun, Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay, İşgal Hüzün Hazırlık,
s 379) Kasım 1918 itibarı ile 38 yaşındaydı ve bu unvanla beraber Atatürk’ün bilinirliği şöyle idi;
*Lağvedilen Yıldırım Orduları Kumandanı
*İttihatçılara karşı
*Enver Paşa’nın Yükselmesini Kendisine Tehdit
Olarak Gördüğü Kişi
*Almanlara karşı
*General & Paşa
*Padişah’ın Onursal Yaveri
*Çanakkale Kahramanı
Mondros Mütarekesi ile gelen şeyin büyük yıkım
olduğunu ve milletin bağımsızlığının gideceğini

*Libya’da

İtalyanlara

karşı

başarılı

milis

mücadelesi yürüten kurmay subay ekibinin üyesi

öngörüyordu. Saray ise bu öngörüye sahip değildi

*Doğu Anadolu’da muzaffer komutan

bu nedenle Atatürk’ün Padişah’tan yana hiçbir

* Filistin’de orduları doğru ricat ve diğer savunma

ümidi yoktu.

taktikleri ile başarılı bir şekilde kurtaran paşa

İNGİLİZ HİMAYESEVERLİĞİ…
Aslında Atatürk’ün bu öngörüsünün köklerini 1914’de
yazdığı kitabında buluyoruz: Gerileme döneminden beri
kaybettiğimiz, memleketimizin çok eski bölümlerinde
İslamiyet’in ve Türklüğün adı ve izi bile kalmamıştır.
Daha dün elimizden çıkardığımız Makedonyamızda
İslam varlığı iler hayatının uğradığı ve uğramakta
bulunduğu şiddetli darbeleri, daima kalp görümüzün
önünde buunduralım. Devletimizin resmi dini olan
İslamiyet

Hristiyanlık

dünyasının

can

düşmanı

olduğundan ve Müslümanlar şimdi gelişmemiş halde
bulunduklarından;

Allah

korusun

bundan

sonra

karşılaşacağımız bir yenilgi, devletin ve Türk milletinin
yok olması ve kökünden yıkılması demek olur.”
(Atatürk,1914, Subay ve Komutan İle Söyleşi s,42)
Saray’ın politikalarını İngiliz himayeseverliği, galip devletlerin suyuna gitme politikası sarayın
stratejilerini biçimlendiriyordu. Nitekim daha sonra İngiliz Muhipleri Cemiyetini kurup üyesi de
olacaklardı. Atatürk Vahdettin’den hiç umutlu değildi;
Nutuk’taki şu ifadeler kendisine aittir;
*...Saltanat, Hilâfet makamında oturan Vahdettin
soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini
hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta...( Nutuk,
M.Kemal Atatürk, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını
Kutlama Koordinasyon Kurulu, Tek Basım, S.1)
*...Vahdettin’in emellerine hizmet için..( a.g.e., S.140)
*...O da devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan hain
Vahdettin idi...( a.g.e., S.143)
*...Vahdettin’in Sadrazamı, Kuva-yı Millîye’yi dağıtmayı
hedef alan bütün teşebbüslerin tarihî sorumluluğunu
düşünmek istemiyor muydu? (a.g.e., S.143)
* Efendiler, Ahmet İzzet Paşa, ekmeği ve nimeti ile
yetiştiği Türk Milletinin içinde kalarak, ona en acı ve
kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettin’in hizmetinde
olmaya tercih edememişti.( a.g.e., S.239)
*...düşmanların elinde oyuncak olan Vahdettin’in
hâkimiyetini sağlamaya,...( a.g.e., S.376)

TEVFİK PAŞA, VAHDETTİN
* Daha önce bilginize sunmuştum ki, saltanatın
kaldırılması, Lozan Konferansı‘na İstanbul’dan da bir
delegeler heyetinin davet edilmesi ve İstanbul’un yani
Vahdettin, Tevfik Paşa ve arkadaşlarının da böyle bir
daveti, Türk Milletinin büyük emeklerle, fedakarlıklarla
elde ettiği kazançları küçültmek, belki de anlamsız
kılmak pahasına da olsa, kabul etmelerinden ileri
gelmişti.( a.g.e., S. 420)
*Bütün çıkarlarını yalnız kirli bir tahtın çürümüş çökmüş
ayaklarına sarılmakta gören, Tevfik Paşa ve benzeri
paşalardan kurulu Vahdettin Hükûmetinin, gizli
maksatlarını ne olursa olsun kabul ettirmekten başka
hiçbir şeyle uğraşmadıkları anlaşılıyordu. (a.g.e., S. 420)

*O zaman, Saltanat’ı atadan oğula geçirmek gibi yanlış
bir şeklin sonucu olarak, büyük bir makam, tantanalı bir
unvan kazanabilmiş bir sefilin, gururu çok yüksek asil
bir milleti nasıl utanılacak bir duruma düşürebileceği
kendiliğinden anlaşılır.

* Gerçekten de, her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyetini ve hayatını milleti
içinde tehlikede görebilecek kadar âdi bir yaratığın, bir dakika bile olsa, bir milletin başında olduğunu
düşünmek ne hazindir! Şükre değer bir durumdur ki, bu alçak, mirasına konduğu Saltanat makamından
millet tarafından atıldıktan sonra, alçaklığını sonuna kadar getirmiş oluyor. Türk milletinin bu işte önce
davranması elbette takdire değer.( a.g.e., S. 423)
Ne yerim dar deyip yazıyı kırpmalı, ne de kırpmamak için sayfa işgal etmeli.
Atatürk’ün Sarayı, Hükümeti, İngiliz Komiserliğini punduna getirip yetkilerini nasıl genişlettiğini ve
kendi ifadesi ile heyecandan dudağını ısırtan bu yetkiyi nasıl kopardığını bir sonraki yazıda kaleme
alacağım…

TÜRK GENÇLİĞİ VE TÜRK KİMLİĞİ
ATİLLA ALTINÖZ

Gençlik; insanın en cesur kararlar aldığı, delicesine

Türk genci yeri geldiğinde 15 yaşında Çanakkale’de

yaşadığı ve en zapt edilemez olduğu dönemdir.

şehit, 13 yaşında sokaklarda ulak olmuştur. Bizlerden

Hele ki buna damarlarımızda coşkun bir çağlayan

yaklaşık bir asır evvel doğan atalarımız yoklamayı

gibi dolaşan Türklük de eklenince, gençlik

mekteplerde değil de cephelerde verdiği için bizler

bambaşka bir kavram oluveriyor. Türk genci yeri

bugün bir Türkiye’ye sahibiz. Gazi Paşa gençliğe

geldiğinde vazifeden asla kaçmamış ve bu kadim

verdiği önemi birçok kez belli etmiştir. Bunlar başlıca;

millet uğruna canı pahasına mücadele etmiştir.

Gençliğe Hitabe, 19 Mayıs gibi bir milletin talihinin

Belki de bizim kurtuluş mücadelemizi bu kadar

döndüğü günün gençlere bağışlanması ve en önemlisi

kutlu kılan, gençlerin mücadeleye olan desteğidir.

Cumhuriyet’i biz gençlere emanet etmesidir.

Günümüz

Dünyasında

Gençlik

Günümüzde ise gençlik başka boyutlarda önem
kazanmış ve nitelik olarak epey değişmiştir.
Sanayi, siyaset, ekonomi ve teknoloji gibi
alanlarda genç bireyler kilit rol oynamaya
başlamıştır. Nitelikli genç nüfusa sahip olan
ülkeler büyük bir avantaj elde etmiştir. Böylesi
bir durumda bile Türkiye gibi henüz gelişmekte
olan ülkelerde toplumun çoğunluğu tarafından
gençlik birçok yönden olumsuz eleştirilere
maruz bırakılmıştır.
Geleceğimizin temini olan gençlerin sürekli suçlanmasının Türk
milletine hiçbir fayda sağlamayacağı ortadadır. Ayrıca geçen yıllar
boyunca toplumun da epey farklılaştığını fark etmek hiç de güç değil,
belki de toplumun gençliği bu denli yaftalamasının nedeni kendi
değişikliklerini örtbas etmeye çalışmasıdır. Tabii ki gençliği de
sonuna kadar savunmak anlamsızdır yeri geldiğinde kusurlarından
bahsetmek elzemdir. Atsız’ın ‘’ Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde
cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.’’
Sözünü düşünürsek günümüz gençliği bu açıdan kusursuz değildir.
Lakin bu aşılamayacak bir sorun da değildir. Atatürk’ün biz gençleri
emanet ettiği öğretmenlerin özverili çalışmaları ve kapsamlı bir mili
eğitim projesiyle ortadan kalkacak bir teferruattır.

YÜZÜNCÜ YIL NESLİ
Cumhuriyetimizin

yüzüncü

senesine

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?

yaklaşırken biz Türk geçliğine çok büyük bir
sorumluluk

yüklenmekte.

Şahsen

gençlik

Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.

olarak bu döneme tam manasıyla hazır
olduğumuzu düşünmüyorum. İnsanların keyfe

Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;

olan düşkünlüğünün had safhada olduğu bu
dönemde

Mehmet Akif Ersoy’un Nevruz’a

Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.

şiirini anımsamamak elde değil. Atatürk’ün
‘’Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze,
durmadan, yorulmadan yürüyecektir.’’ sözleri
her Türk genci için rehber niteliğindedir.
Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i
ilelebet korumak ve geliştirmek hepimizin
vazifesidir.

16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru’na

Özellikle bizim milletimizde birlik olmak için

binerken Mustafa Kemal’in aklında bir kurtuluş

herhangi bir zorlukla karşı karşıya gelmemiz veya bir

mücadelesi başlatma fikri vardı. Vatanın içinde

felaket yaşamamız lazım oluyor. Bu durum bizi

bulunduğu durumu göz önünde bulunduran

sürekli

Mustafa Kemal tüm inancıyla bir mücadeleye

medeniyetler seviyesine ulaşmamıza engel olmakta.

girişti ve etrafında genç - yaşlı, kadın - erkek fark

Ne zaman ki 19 Mayıs ruhunu iyice kavrayıp, aynı

etmeksizin herkes toplandı. 19 Mayıs bir milletin

gemide olduğumuzu fark ederiz ve bunun bilinciyle

umutlarının tekrardan filizlendiği gündür ve bu

hareket ederiz, işte o zaman Türk milleti olarak

yüzden

önümüzdeki engelleri aşmaya başlarız.

asırlar

boyunca

unutulmayacaktır.

Gençlik her ne kadar günümüzde umutsuz
görünse de ben bu duruma inanmıyorum çünkü
bir insan benliğini asla kaybedemez. Şairin de
dediği gibi ‘’Bir düşün başların üstünde kağanlık
tuğunu, Ruh duyar orada ölürken bile Türk
olduğunu’’ bugün gençlerimiz her ne kadar milli
şuur bakımından oldukça eksik olsalar bile
gerçek

vatanseverlerin

kimliklerine ulaşacaklardır.

telkinleriyle

olarak

geriye

çekmekte

ve

muasır

‘’Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden
sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan
ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir
hürriyetinin

en

kıymetli

timsali

olacaksınız.

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti
biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’’
- Mustafa Kemal Atatürk

hakiki
Kurtuluş Savaşında en ufak emeği olan herkese
şükran ve minnet duygularımı sunuyorum.

KAFKASYA VE KAFKASYA SÜRGÜNÜ
ABDULLAH BARIŞ YILMAZ

Sürgün.

Bu kelimeyi duyunca aklımıza ne

Sizin için değerini tahmin edebiliyorsunuz değil mi?
Orası sizi siz yapan şey aslında. Ne siz orada değilken

geliyor?

sizsiniz, ne siz orada yokken oranın anlamı var. Siz
Size yardımcı olayım. Doğduğunuz yaşadığınız
bir

yer

düşünün.

Toprağı

sizin

dilinizle

yoğrulmuş. İlk sevginiz orada yaşanmış olsun. İlk
gözyaşlarınız o toprak üzerine düşmüş. Belki
anneniz o toprak içinde, yayılmış gezdiğiniz
yerlere...

kendi anlamınızda yaşamaya devam ederken, bir gün
sizi anlamsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sizin milletinizi
anlamsızlaştırmaya. Böyle bir şeyi yaşadığınızı bir
düşünsenize.Arkanızda bıraktığınız şeylerin acısıyla
başka yerlere zorla sürüldüğünüzü. Belki de bir daha
hiçbir zaman göremeyeceğiniz annenizi, çocuğunuzu,
vatanınızı...

KAFKASYALI VE KAFKASYA
Sürgün

anlattığımı

düşünüyorum

ve

Kafkasya denilen bölge tam olarak Karadeniz ve

anlatacaklarımı anlatmadan önce her şeyin daha

Hazar Denizi arasındaki, Asya ve Avrupa

da anlaşılır olabilmesi için Kafkasya coğrafyası

sınırında kalan bölgedir. Kafkasya isminin kökeni

ile başlamak istiyorum.

ise İskit dilinde “Ak Kar” anlamına gelen

Kafkasya veya Kafkasyalı kelimesini elbet bir
yerden duymuşsunuzdur. Evet, evet şu yetenek
programlarında kafalarında kalpaklarla dans
eden insanlar. Şeyh Şamil diye birisini de sanki
hatırlar gibiyiz, değil mi? Belki birazcık yaşı
büyük olanlarımız 90’lar zamanında orada
savaşan Çeçenleri de hatırlayabilir. Peki kim bu

“Gracaucasus”
Kafkasya

bölgesi

kelimesinden
günümüzde

gelmektedir.
iki

bölgeye

ayrılmaktadır. Bunlar Kuzey Kafkasya ve Güney
Kafkasya olarak adlandırılmaktadır. Kafkasya
bölgesinde şu anda bulunan ülkeler ise Rusya,
Gürcistan,

Azerbaycan,

Ermenistan,(kısmen)

Türkiye ve (kısmen) İran’dır.

insanlar hiç düşündünüz mü? Kaç yüzyıldır

Şimdi ben Kafkasya’da bulunan ülkeleri altı ülke

beraber yaşıyoruz. Hayatımızın içerisinde hep

ile sınırlandırsam bile bu bölgede binlerce yıldır

beraberiz. Belki bazılarımız onlardan birisiyle

yaşayan bu bölgede hor görülmüş ve şu an Rusya

evli. Belki de bazılarımız onların kökenlerini

tarafından işgal altında bulunan Rusya’ya bağlı

taşıyor. İsterseniz ilk başta bunu anlatmaya

Kuzey Kafkasya Özerk Cumhuriyetler vardır. Peki

başlıyayım.

kimdir bu milletler ve bu cumhuriyetler?

Bu cumhuriyetler
Adıgey Cumhuriyeti,
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti,
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti,
Kuzey Osetya Cumhuriyeti,
İnguşetya Cumhuriyeti,
Çeçenya Cumhuriyeti,
Dağıstan Cumhuriyeti ve
Kalmıkya Cumhuriyeti’dir.

Bu cumhuriyetler içerisinde ise millet olarak Çeçenler, Çerkesler (Kabardey, Abhaza,
Şapsığ,Bjeduğ,Hatukay,Çemguy,), Osetler,Moğollar(Kalmık) ve Türkler (Karaçay, Balkar, Kumuk,
Nogaylar) yaşamaktadır.

ANAVATAN VE TÜRKİYE
Gördüğümüz gibi Rusya içerisinde bu bölgede
sayamayacağımız kadar çoklukta millet var.
Hepsinin de ana vatanı bu coğrafya ama hala
bir sorunuzun cevabına erişemedik. Türkiye’de
bu insanlar neden varlar? Bakın yanlış
anlaşılmak istemiyorum bu soruyu sormaktaki
amacım rahatsız olduğumu belli etmek değil.
Hatta şöyle belirtmek isterim ki babamın ailesi
ne kadar şu an bu kültürü yaşamasa ve
tamamen bu millete mensup olmasa da atalarım
arasında Çeçen milletine mensup kişiler de
bulunmakta.
Teyzemin kocası da Kafkasya göçmeni bir Kumuk. Ortaokul ve Lise yıllarımı Kahramanmaraş’ta
geçirdiğimden dolayı çoğu yakın arkadaşım da Kabardey ve Abhaza kökenlidir. Benim buradaki amacım
neden Kafkasyalılar adeta bölünmüş gibi ayrı ayrı yerlerde yaşıyorlar?

Bu durumu size sayısal verilerle açıklamak gerekirse, şu an anavatanları olan Kafkasya’nın bağlı olduğu
Rusya’da 750 bin civarı Çerkes yaşarken Türkiye’de ise toplam 3 milyon civarı Çerkes yaşamakta.
Anavatanda yaşayan soydaşlarından tam 4 kat daha fazla Çerkes Türkiye’de yaşıyor. Artık lafı daha fazla
uzatmadan bu durumun sebebine ve başta sorduğumuz sorunun cevabına geçelim.

21 MAYIS 1864: ÇERKES SÜRGÜNÜ
Kafkasya bölgesi her millet için ağız sulandırıcı bir

Kırım

bölge olmuştur çünkü bu bölgede iyi bir düzeyde

konumunun önemini iyice tanıyan Rusya, bu

tarım verimi ve aynı zamanda coğrafi konum

topraklarda tek söz sahibi olmak istiyor ve

bakımından elde edildiği zaman çok işe yarabilecek

burada olası inatçı Müslüman bir Kafkas halkı

bir

istemiyordu.

bölge

denetimine

sahiptir.

19.yüzyılın

Savaşı

ile

Bu

Çerkesya’nın

baskılar

stratejik

doğrultusunda

başlarından bu yana kadar bu bölge üzerinde

direnişini iyice arttıran Kafkasyalılar, içinden

yaşayan halklara çok büyük işkenceler yapılmış ve

Şeyh Şamil gibi kutlu kahramanlar çıkarmıştır.

ayırmaya

Bu direniş karşısında zorlamaya başlayan

çalışmışlardır. Bu kötü emellerin en önemlilerinden

Ruslar, bu topraklar üzerinde batıdan kolayca

birisi ise 21 Mayıs 1864’de gerçekleşen büyük

yardım

sürgündür.

Müslüman toplumları sürgün etme politikalarını

bu

bölgeden

Kafkasyalılar’ı

Aslında bakıldığı zaman zorunlu ilk göçler
1800’lerin ilk başında küçük gruplar halinde
başlamıştı. Rus Emperyalizminden kaçan Çerkes
boyları yavaş yavaş Osmanlı’ya göçlerini başlatmış
ve buralarda belirli işletmelerle Çerkesya ile
Osmanlı arasında ticaret yapmıştır. Rusya bu
dönemlerde gözünü iyice karartmaya ve zulmün
boyutunu giderek arttırmaya başlamıştır.

alabilecek

konuşmaya

Karadeniz

başladılar.

Bu

kıyılarındaki
politikanın

gerçekleşme çalışmaları için General Mihail
Tarieloviç İstanbul’a gönderildi. Bu seyahat
sonrası Osmanlı İmparatorluğu’yla görüşmeler
başladı.

Kuzey

Kafkasya’dan

gelen

Müslümanların olası bir göç esnasında zor
durumda kalmasını istemeyen Osmanlı, bu
teklifi kabul etmiştir.

Bu anlaşmadan sonra ilk zorunlu göç 1860-1861 yılları
arasında 10 binKabardey ve binOset’in göç ettirilmesiyle
başladı.İlk başta Kabardeyler ve Osetler’in sürüme sebebi
ise daha batıdaki Adıgelere yapılan katliamların göz ardı
edilmesini sağlamaktı. Daha sonrasında 22 bin Çeçen
Osmanlı İmparatorluğu’na zorla sürgün edilmiştir.
1861’de Rusya’da gerçekleşendemokratik hamlelerle
birlikte toprak köleliğinin kaldırılmasıyla beraber sürgün
planları iyice hızlanmıştı. Bunun sebebi ise toprak
köleliğiyle özgürleşen bireylerin toprak talep etmesiydi.
Rusya’nın amacı Çerkesler’i sürdükleri bu topraklara Rus
Mujiklerini ve Kazakları (Cossacks yani Kafkasya’ya yakın
bölgede yaşayan Slav kökenli millet. Orta Asya’da yaşayan
Türki millet ile sadece isim benzerliği var.) yerleştirmekti.

ÇERKESLER
Çerkesler , Rusların bu durumundan dolayı ne

Ruslar,Çerkesler’i 300 bin asker ile birlikte

planladıkları konusunda bir fikir elde etmekte

Karadeniz kıyısına hapsettiler ve saldılar için kış

geç kalmadılar. Bu durumdan dolayı batıdaki

ayının bitmesini beklediler. 1862 karların

Çerkesler

konuşmak

ermesiyle Rus birlikleri harekete geçmeye

istediler. Aynı zamanda görüşmelerin kendi

başladı. Rus askerleri bu ilerleyiş esnasında

lehlerine tamamlanmaması ihtimaline karşın

direnen

Abadzeh, Şapsığ ve Ubıh bölgeleri birleşmiştir.

etmeksizinkatletmişlerdir. Bu çatışmalar iki yıl

Soçi yakınlarında 15 üyelik bir Çerkes Ulusal

boyunca devam etti. Bu dönemde Çerkesler’in

Meclisi

gelişmeler

önüne iki seçenek sunuluyordu. Ya sürgün

doğrultusunda görüşmeler başladı ve Ruslar bu

edileceksin ya da istavroz çıkartarak Hristiyan

görüşmenin

kararlarından

olacaksın. Bu seçenekler arasında bazıları

vazgeçmediler ve Çerkeslere bir ay müddet

istavroz çıkartarak Hristiyanlığı kabul etmiştir.

sundular. Bu sonuç karşısında Çerkesler sıkı bir

24 Mayıs 1864 tarihinde vatanlarından ayrılan

savunma hattı kurma kararı alıp, direnişe

Çerkesler gemilerle birlikte Osmanlıya sürgüne

hazırladılar.

gönderilmiştir.

Ruslarla

bu

durumu

kurulmuştur.

Bu

sonucunda

kadın,

yaşlı

ve

çocuk

fark

Bu soykırım ve sürgün esnasında Rus
kaynaklarına göre 45.023 Natuhay,
27.337 Abadzeh, 165.626 Şapsığ,
74.567 Ubıh, 11.873 Ciget,
10.500 Bjeduğ, 30bin Abaza (Abazin),
4bin Besleney,15bin K'emguy,
Mahoş, Yegerukay, 30.650 Nogay,
17 bin Kabartay ve
23.193 Çeçen Anadolu'ya yerleşmiştir.

Sağ kalan nüfusun 600 bini 1856-64 arasında, 200 bini de 1864 sonrasında göç etmiştir . Şu durumda Allen
ve McCarthy’nin 1864’te Türkiye’ye yerleşebilen nüfusa ilişkin tahminleri uyuşmaktadır. General İsmail
Berkok’a göre ise, sayı 1 milyon kadardır. Bütün bunlar, kuşkusuz tahmini sayılardır. Sayıyı daha az ya
da daha çok olarak gösteren kaynaklar da vardır. Ancak, Adıge-Çerkes kaynakları, genellikle 1.500.000
sayısı üzerinde birleşmektedirler.

ZULÜM
Kafkasyalılar

topraklarımıza

yerleştikten sonra Osmanlı tarafından
büyük ilgi gösterilmiş ve kendilerine
belirli

bölgelerden

edilmiştir.

Bu

toprak

tahsil

bölgelerde

kendi

kültürlerini yaşatan Kafkasyalılar,
topraklarımızı kendi toprağı gibi
görmüş ve devletlerimizin varlığı için
can alıp, can vermişlerdir

Ülke siyasetinde de devletlerimize hizmet etmiş
olan

Kafkasyalılar,

devletimizi

gelişimini

Her

zaman

beklemektedirler.

Türkiye’den

bir

Kardeşlerimize

işaret
yapılan

kendilerine mefkure olarak benimsemişlerdir.

insafsızca katliamı kendime anlatmaya bir

Geçen yüzyıllar içerisinde tamamen biz olmuşlar

borç bilmiştim. Yapılan bu zulmü her Türk

ve

gencinin duymasına bir vesile sağladıysam,

bu

vatanın

ayrılamaz

bütünü

haline

gelmişlerdir. Kafkasya’da kalmaya devam eden
kardeşlerimiz ise orada mücadelelerine halen
devam etmektedirler.

artık daha rahat uyuyabilirim inşallah.

KORONA GÜNLERİM
ÖMER FARUK KÖYLÜ

Bundan 4-5 ay öncesine kadar Çin'de çıkan bir

Bu hastalığın ülkemizden on binlerce kilometre

virüsün haberini televizyonlarımızdan izlerken

ötede, Wuhan adlı bir şehirden çıkıp Türkiye'ye

hepimizin içini bir korku kaplamıştır şüphesiz.

gelmesi, Türkiye'de yaşadığımız şehre gelmesi ve

Yolda olduğu

bir anda kapaklanan,

onun üstüne bir de bizi bulması oldukça olasılıksız

sedyelerin üzerinde sağlık çalışanlarının bile

geliyordu hepimize. Gel gelelim bu virüs, dünyanın

yaklaşmaya korktuğu, virüsün henüz enfekte

öteki ucundan çıktı, Kayseri'nin 36 bin nüfuslu küçük

olmadığı

ve korkusu yüzünden evinden

bir ilçesi olan Yahyalı'da yaşayan beni ve ailemi

çıkamayan insanları; kıyamet sonrasını andıracak

buldu. Peki, "Bulduğu anda, tedavi esnasında, tedavi

kadar ıssız olan caddeleri tekrar aklımıza

sonrasında neler yaşadım; nasıl etkilendim?" işte bu

getirecek olursak bu korkunun ne kadar doğal

yazımda sizlere yaşadığım bu süreci dilimin

olduğu da aşikardır. Her ne kadar bu haberlerden,

döndüğünce aktarıp, böyle bir durumun başınıza

görüntülerden ürksek de pek azımız bu virüsün

gelmesi halinde karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili

kendisini etkisi altına alacağını düşünmüştür.

fikir sahibi olmanıza ve evde kalmanın, sosyal

Niye düşünelim ki?

mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunun

yere

kavranmasına yardımcı olmaya çalışacağım.
TANI KONMADAN ÖNCE
Yaşadığımız ilçede bana ve aileme bu teşhis
konmadan önce herhangi bir pozitif vaka bulunmadığı
için 8-9 gündür öksürükle boğuşan, ayağa kalkacak
dermanı bile olmayan babam, COVİD-19

virüsü

kaptığını hiçbir şekilde aklına getirmemişti. Bir sabah
uyandığımda, babamın hastalığının dördüncü gününde,
zangır zangır titremenin ne demek olduğunu tam olarak
anladığım bir sıtma ile uyandım. Bu 37,5 derecenin
altına inmeyen yüksek ateşimi şiddetli bir baş, eklem ve
sonraki günlerde ortaya çıkacak olan boğaz ağrıları
takip etti. 4-5 gün boyunca inmeyen ateşim ve dinmeyen
ağrılarımla savaş verirken, durumu daha kötüye giden
babam ise hastaneye gitme riskini (o zamanlar
hastaneye gitmenin risk olduğunu düşünüyorduk.) göze
alıp Kayseri Şehir Hastanesine gitmeyi kabul etti.

TANI KONULDUĞU AN
Babam hastaneye gittiğinde halen hasta yatan ben

O zamana kadar hep uzaktan izleyip, içindeki

ve ailedeki diğer kişiler akşam yemeğinde yine bir

yatan hastaya dua ettiğim ambulans aracına ilk

arada olmayı planlarken gelen babama test yapıldığı

kez bindirilip apar topar Kayseri Şehir

haberiyle, hepimiz şaşkına döndük. Zaten kapalı

Hastanesine sevk edildim. Sırasıyla; akciğer

olan iştahım tamamen yok olmuş, bir yandan

röntgeni, kan tahlili ve tomografinin ardından

babama üzülürken diğer yandan aynı semptomları

hastanede tedavi görmeme karar verildi. Ertesi

gösterdiğimi düşünüyor, düşündükçe tabir-i caizse

gün, ağzımdan ve burnumdan örnek alınarak

kafayı yiyordum. Ertesi gün, Kayseri İl Sağlık

COVİD-19 testim yapıldı. 2 gün sonra çıkan

Müdürlüğünden gelen bir telefonla babamın artık

test sonuçlarında ise Sağlık Bakanımızın her

bir COVİD -19 hastası olduğunu öğrenmemizle

gün açıkladığı koronavirüs tablosundaki "yeni

beraber üzerimdeki şoku hızlıca atmaya çalışıp

vaka sayısı" kısmında resmen kendime yer

Yahyalı Devlet Hastanesine kendimi attım.

buluyordum.
Birkaç günlük fiziksel yorgunluk ve bunun
getirdiği

etkileri

çok

açık

bir şekilde

vücudumda hissediyordum fakat benden bir
gün sonra annem ve kardeşimin de hastaneye
yatırıldığını

duyunca

hastalığın

fiziksel

etkisinden ziyade psikolojik etkisinin insanı
daha çok yıpratabileceğin farkına vardım.

TEDAVİ GÜNLERİ VE HASTANEDEN ÇIKIŞ
Bu

kısma

başlamadan

önce

hastane

şartlarından bahsetmenin ve o ortamı sizlere
aktarmanın elzem olduğu kanaatindeyim.
Diğer şehir hastanelerinin durumu nedir
bilemem ama Kayseri Şehir Hastanesinin
gerek organizasyon, gerek hasta bakımı, oda
şartları, temizlik vb. bakımından seviyenin çok
yüksek olduğunu söylemek hiç de zor değil
benim

için.

Odada

televizyondan

mini

buzdolaplarına kadar her şeyin düşünülmüş
olduğunu, günde mutlaka bir kere detaylı
temizliğin yapıldığını, hemşirelerin sürekli
kontroller için hazır bulunduğunu, doktorun
her gün hastaları tek tek görüp hastayla ilgili
raporları aldığını görmek, bir vatandaş olarak
beni oldukça mutlu eden hususlardandı.
Yapılan iğneler, takılan serumlar, içilen acı ilaçlar, gecenin dördünde uykudan uyandırılıp verilen kanlar,
içinde iğnenin oynadığı damar yollarının verdiği rahatsızlıklar... Bunlar gibi fiziksel durumlar hepinizin
tahmin edebileceği şeyler olduğu için bunun yerine virüsün doğurduğu psikolojik etkilerden bahsetmek
daha doğru olacaktır.

EVDE KALALIM, SAĞLIKLA KALALIM
Yazımın başlarında belirttiğim gibi, küçük bir ilçede görülen ilk vakalar olmak, bir anda o yerde yaşayan
tanıdık tanımadık herkesin sizi konuşması anlamına geliyor aynı zamanda. Büyükşehirlere oranla daha az
nüfuslu ve küçük yüzölçümüne sahip yerlerde yaşayan okurlarımız, bu dediğim konuyu daha iyi
anlayacaktır. Kapılarına ve girişine şerit çekilen, önünde polis arabasının beklediği evimizi fotoğraflayıp
muhabircilik yarışına giren komşular; sosyal medyada konu ile ilgili yapılan paylaşımların yorum kısmına,"
Kim kardeşim bu adamlar, söyleyin bilelim ona göre davranalım." diyerek hasta olan ailenin nasıl
düşüneceğini idrak edemeyen bazı yerel halk mensupları ve hastalığın yanında mücadele etmek durumunda
kaldığınız psikolojiniz.
Bu süreçte tesellimiz olan en büyük unsur ise ev halkının dışarıyla herhangi bir bağlantısının olmayışıydı.
Virüsün bize nerden geldiğini halen bilmiyoruz ancak virüsü tedbirlere uyarak kimseye yaymadığımızı
biliyoruz. Burada da evde kalmanın, önerilere kulak asmanın ve uygulamanın ne kadar önemli olduğuna
canlı şahitlik etmenin ve bu hususu sizlere aktarmanın faydalı olabileceğini düşünüyor ve bunun sevinci
içerisinde olduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum.
11 günün sonunda, annem, kardeşim ve ben; 16 günün
sonunda ise babam koronavirüs illetini yenerek
taburcu olduk ve her bir metrekaresini çok özlediğimiz
evimize şükürler olsun ki geri döndük. Şu an evimizde,
her birimiz ayrı odalarda 14 günlük izolasyon
süremizin dolmasını büyük bir hevesle beklemekteyiz.
3 güne bir mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
aranıp, herhangi bir semptomumuzun olup olmadığı
sorularak kontrol altında tutuluyoruz. Karantinamız
bittikten sonra ise plazma bağışı ile söz konusu
hastalığın pençesindeki hastalarımıza umut olmanın
heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağım. Virüsü ve
bu psikolojik harbi kazanmamda yardımcı olan sağlık
çalışanlarına, aileme, yakınlarıma ve beni bir an olsun
yalnız bırakmayan,sevdiğime, Ayşem'e,

hepinizin

huzurunda tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Yazımın sonuna gelirken herkesi zorunlu olmadıkça
evlerimizden çıkmamaya, sosyal mesafe kuralına ve
belirtilen tedbirlere uymaya davet ediyorum.
Evde kalalım, sağlıkla kalalım.

KARABAĞ’DA TALAN VAR
YUSUF ILGAR AYDIN

Karabağ; kuzeyde Gence’ ye, güneyde Sınık

Fakat 11. yüzyılda Büyük Selçukluların bölgede

Köprüsü’ne,

hâkimiyet kurmasının ardından gelen Oğuz göçüyle

Karabağ

doğuda

Dağları’na

Kür

Çayı’na,

uzanan

bir

batıda

bölgedir.

Karabağ

adını

almıştır.

İran’ın

Türkiye’nin

Dağlarının yamaçları yoğun olarak meşe, gürgen

Ermenistan’ın ve Azerbaycan’ın ortasında kalan bu

ve kayın ağaçlarıyla vadileri ise üzüm bağları ve

bölge Güney Kafkasya’yı kontrol altında tutmak için

meyve bahçeleriyle süslenmiştir. Romalıların,

önemli bir bölgedir. Özellikle son iki asırdır

Sasanilerin, Bizans’ın ve Dört Halife Döneminin

Karabağ’daki toprak anlaşmazlığı bir nihayete

hâkimiyet sürdüğü bu bölgeye tarihte birçok

ulaşamamıştır ve bugün Azerbaycan’a ait Karabağ

farklı isim verilmiştir.

toprakları ve çevresindeki 7 reyon (il) Ermeni işgali
altındadır.
‘‘Ak Gerdana Saldıran Var’’
Karabağ üzerindeki ilk siyasî baskı 1783
yılında Rusya’nın Gürcistan’ı kontrol altına
almasıyla hissedilmiştir. Rusların zaman içerisinde
Kafkasya’ya ağırlık vermesiyle İran- Rus Savaşları

[Belgeden yaptığınız güzel bir alıntıyla
okurlarınızın dikkatini çekin veya önemli bir
noktayı vurgulamak için bu alanı kullanın. Bu
metin kutusunu sayfada herhangi bir yere
yerleştirmek için sürüklemeniz yeterlidir.]

(1804- 1813) patlak vermiş ve ardından Rusların
hem İran’la hem de Nadir Şah’ın ölümünden sonra
Azerbaycan’da kurulan hanlıklarıyla yaptığı
savaşların neticesinde yapılan Gülistan
Anlaşmasıyla Karabağ, Ruslara bırakılmıştı.

Aynı dönemde Ruslar tarafından tertiplenen nüfus sayımlarında 1810 yılında 5000 ailenin yaşadığı
Karabağ’da 1823 yılında 18500 ailenin yaşadığı görülmüştür. Buradaki nüfusun üçte birinin Ermeni olduğu
da bildirilmiştir.1 13 yıl içerisinde nüfusun neredeyse dört katına çıkmasını, Karabağ’daki, demografik
sorunların başlangıcı olarak ele alabiliriz.
19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Rusya’da çarlık karşıtı eylemler başlamasıyla, bölgede
hâkim olan kargaşa ve uzun yıllar devam etmekte olan düzensiz nüfus değişimleri, Türkler ve Ermeniler
arasında çatışmaları doğurmuştur. Aslında çatışmaların diğer bir sebebi de tam da bu dönemde artan
Ermeni terörü faaliyetleridir. Bahsi geçen dönemde Hınçak, Taşnaksutyun gibi terör örgütleri kurulmuş ve
Balkanlardan Kafkasya’ya kadar geniş bir sahada eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Devlet Arşivleri Resmi
İnternet Sitesindeki Karabağ ile ilgili belgeler incelendiğinde, 1890- 1917 yılları arasında Ermenilerin
bölgeye yaptığı saldırılar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Sözgelimi, 5 Şubat 1906’da Tiflis’ten
gönderilerin bir telgrafta; Ermenilerin Şuşa’daki (Karabağ’ın merkezinde bulunan bir şehir) Türk köylerine
erzak giriş çıkışlarına mani oldukları için açlıktan ölen Türklerle ve yağmalanan Türk köyleriyle ilgili
detaylı bilgi verilmektedir.

“ÇEK BAYRAKTAR BAYRAĞIN”
1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından çatışmalar yeniden
başlar. 1920’de, SSCB’nin işgaline kadar Azerbaycan
ve Ermenistan’da bağımsız hükümetler kurulmuştu.
1917-

1920

yılları

arasındaki

süreci

Devlet

Arşivlerinde paylaşılan belgelerden gözlemlemek
mümkündür. Özellikle Sovyet işgalinin hemen
öncesinde çatışmaların hızlandığı görülmektedir.
Ermeni çetelerinin Karabağ’da gerçekleştirdiği eylemler hakkında bilgi veren birçok telgrafa ulaşmak
mümkündür. Bunların içerisinde işgalin gerçekleştiği 1920 Mayıs ayında çekilen bir telgraf dikkat
çekmektedir. Şuşa Devrimci Komite Başkanı, Karabağ’daki Taşnak çetelerine karşı acilen tedbir
alınması gerektiğini söylüyordu. 1920’de Güney Kafkasya’da kontrolü tamamen ele geçiren Sovyetler
Birliği, etnik azınlıklara göre oluşturduğu idari birimleri burada da kullanır. 1999 yılında CIA
tarafından hazırlanan Kafkasya raporunda, 1923’te Karabağ’ın Azerbaycan toprakları içerisinde
bulunan sözde Ermeni azınlık bölgesi ilan edilmesine giden süreç hakkında verilen bir bilgiye göre;
Karabağ ve Nahcivan’ın önce Ermenistan’a bağlandığı fakat Türkiye’nin sınırında bu büyüklükte bir
Ermeni devleti istememesinden dolayı Sovyetler, Ermenistan’ı küçültme yoluna gitti.
1960’ların

ortalarında

Karabağ’daki

Ermeni

Ermenistan’a

bağlanma

talebinin

gruplar arasında Ermenistan’a bağlanma talepleri

reddedilmesinin ardından şiddet eylemleri

doğmaya başlar. İlerleyen yıllarda Ermeniler bu

başlamıştır. Karabağ sorununun çok eskilere

istekleri doğrultusunda çeşitli eylem kararları

dayandığını söyleyebilsek de 1988 yılındaki

alacaklardır. Alınan kararların ardından önce

bağlanma kararının reddi ardından doğan

Ermenistan’da yaşayan Türkler göçe zorlanmış ve

şiddet eylemleri sorunun ana başlangıç

daha sonra Karabağ’ın Ermenistan’ ait olduğu iddia

noktalarından

edilip bölgenin Ermenistan’ bağlanması talep

Karabağ’a bağlayan yollara mayın döşenmiş

edildi. Ermenistan’ın bu talebi önce Azerbaycan

ve Türkler baskı altına alınmıştır. Şiddet

daha

olayları

sonra

Sovyetler

tarafından

reddedildi.

olmuştur.

artarak

Azerbaycan’ı

devam

Türkler

ederken

Bölgede gitgide azalan Türk nüfusu burada dikkat

Azerbaycan’da

çekmektedir. 1800’lü yılların başında yapılan

başlamışlardı. Ebulfez Elçibey’in liderliğinde

sayımlarda Ermeni nüfusunun bölge nüfusuna

Azerbaycan Halk Cephesi Milli Savunma

oranın üçte biri olduğunu yazmıştık. 1989 yılına

Komitesi

geldiğimizde Ermeni nüfusu bölge nüfusunun

hukuksuzlukla mücadele ediyor hem de

yüzde 70’ini oluşturuyordu. Karabağ’da bir asır

Azerbaycan’ın

içerisinde nüfus oranlarının tersine dönmesini

Türkler,

Rusların zorunlu göç politikalarına bağlayabiliriz.

Azerbaycan’’ için harekete geçmişlerdi.

kuruldu.

Halk

geleceğini

‘‘Bağımsız

ve

örgütlenmeye

Cephesi

hem

planlıyordu.
müstakil

bir

“GÖZÜ YOLDA KALAN VAR”
Kısa bir zaman sonra Sovyetler Birliği
dağılmış ve eskiden SSCB’ye bağlı olan bu iki
cumhuriyet bağımsızlıklarını kazanarak resmi
anlamda savaşmaya başlamışlardır.
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Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan eden
Azerbaycan’ın en önemli sorunu Karabağ
oldu.
Bağımsızlığının üzerinden bir hafta bile geçmeden Karabağ’daki azınlık bölgesi Azerbaycan’a bağlı
olmadığını açıkladı. Azerbaycan, Ekim ayında anayasasını Kasım ayında ise Karabağ’ın özerk yapısının
kaldırılma kararını kabul etti. Aralık ayında Sovyet birlikleri geri çekilirken bölgede yasadışı bir seçim
tertip ediliyordu. Karabağ’ın Azerbaycan’dan ayrılması için yapılan bu sözde seçimlerde ayrılığı
destekleyenlerin oy oranının %99 olduğu açıklandı. Azerbaycan tarafından kabul edilmeyen bu seçimlerin
ardından Ermenistan bölgedeki askeri varlığını arttırmıştı. 1992 Ocak ayında Sözde Karabağ yönetimi
Azerbaycan’dan bağımsız olduklarını açıkladı. Ermenilerle dönem dönem yaşanan çatışmaların topyekûn
bir savaşa dönüşmesi bu dönemde başlar. Ermeniler girdikleri yerleşkelerde yağmaya başlamış,
sonucunda binlerce Türk’ün ölümüne ve bulundukları bölgelerden göç etmelerine sebep olmuşlardır.
Özellikle 25 Şubat 1992’de Hankendi’ye yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Hocalı kasabasında
Ermeni mezaliminin en acı örneklerinden biri yaşanmıştı. 7000 kişinin yaşadığı Hocalı ’ya üç koldan
saldırılmış, 63’ü çocuk 613 Türk acımasızca katledilmişti.
Savaş sırasında Dağlık Karabağ (tartışmalı özerk yönetimin

Bu ilkeler;

bölgesi) dışında onu çevreleyen 7 il de işgal edildi. İnsan

1. Karabağ’ın güvenliğini ve özyönetimini
garanti altına alabilmek için bölgede geçici bir
statü oluşturmak,

Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna göre, 1988- 1994
yılları arasında 800,000’e yakın Türk yerinden edildi. 5
Mayıs 1994’te Rusya’nın ara buluculuğuyla imzalanan
ateşkes anlaşmasının ardından mevcut durum incelendiğinde
bölgede neredeyse hiç Türk’ün kalmadığı ve çatışmalardan
önce var olan birçok yerleşkelerin yok olduğu görülmüştür.
Ateşkesin ardından müzakereler Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı Minsk Grubu aracılığıyla
sürdürülmüştür. Grubun üç eş başkanı olan Fransa, ABD ve
Rusya tarafından iki ülkeye de tavsiyelerde bulunulmuştur.
10 Temmuz 2009’da Minsk Grubunu görüşmelerin devam
edebilmesi için 6 ilkeyi ortaya koymuş fakat bu ilkeler
istenilen etkiyi yaratamamıştır

2. Dağlık Karabağ’ın sınırları dışında kalan 7
bölgenin Azerbaycan’a iadesini
gerçekleştirmek,
3. Ermenistan’ı ve Dağlık Karabağ’ı birbirine
bağlayan bir güzergâh oluşturmak,
4. Dağlık Karabağ’ın nihai ve meşru statüsünü
sağlamak,
5. Evlerini terk etmek zorunda kalanların
bölgeye geri yerleştirilmesi için uygun ortamı
yaratmak,
6. Tarafların birbirlerine barış ortamını
koruyabilmeleri için garanti vermeleri.

MİNSK GRUBU
Minsk Grubunun ilerleyen yıllarda da üzerinde

2016 Nisan ayında yaşanan çatışmalarda çelişen

duracağı bu 6 ilke hem Azerbaycan hem de

açıklamalar olsa da Ermenistan’ın çok sayıda

Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Zaten 1992

asker ve toprak kaybettiği biliniyor. Bu yazının

Temmuz

neşredildiği

ayında

atmayacağını

Ermenistan

bildirmişti.

geri

Minsk

adım
Grubu

2020

yılında

Ermenistan-

Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam

aracılığıyla devam eden müzakereler de 2010

ediyor.

yılında hız kaybetti. Ara ara sınır hattında

Bakanlığı, cephede yaşanan ateşkes ihlallerini

çatışmalar devam ederken 1-5 Nisan 2016 tarihleri

günlük olarak paylaşmaktadır.

arasında

Ermenistan’ın

ateşkesi

bozmasıyla

birlikte çatışmalar yeniden şiddetlenmiştir.

Öyle

ki

Azerbaycan

Savunma

GÜNEŞ DOĞU’DAN YÜKSELİR
DOĞUKAN BAĞÇECİ

Orta

Doğu dendiğinde birçoğumuzun

Fakat, bu coğrafyanın panoraması hep bu şekilde

gözlerinin önüne; kan ve gözyaşının birleşerek

değildi. Bereketli topraklar, önemli ticaret yolları,

suladığı kurak topraklar üzerine kurulmuş ,

kutsal şehirler, devasa kütüphaneler ve içerisinde

içerisinde eğitim düzeyi düşük halkların yaşadığı,

felsefeden fıkıha, cebirden tıbba her türlü ilmi

toplumun

genelinde

köktendinciliğin

hâkim

olduğu, istikrasız ve yolsuz otokrat hükümetlerle

barındıran ve bilim insanı yetiştirdiği kadar sanatçı
da yetiştiren medreseler…

yönetilen devletler topluluğu gelir.

10.Yüzyıl
civarında
Bağdat
Şehri

Bütün bu bilimsel gelişmelere paralel olarak
felsefe,

mimari,

edebiyat,

gibikavramların gelişmesiyle

müzik

insanın hem

aklını hem de gönlünü besleyebilen bir
coğrafya

ortaya

çıkmıştı.

Bu

dönemde,

Bağdat’ta dünya üzerinde o zamana kadar
görülmemiş büyüklükte bir kitap çeşitliliğine
sahip olan Beyt-ül Hikmet (Hikmet Evi) adlı
kütüphane açılmış ve bu kütüphanede Antik
Yunan’dan

Hint

medeniyetine,

her

coğrafyadan çeşitli eserler çevrilmiş ve sonuçta
Orta Doğu’da sanattan bilime, felsefeden
devlet sistemine her alanda etkisini gösterecek
olan kolektif bir kültür ortaya çıkmıştı.

ÖMER HAYYAM
İşte

18

Mayıs

1048

tarihinde

Nişabur’da doğan Ömer Hayyam da bu bilim
insanlarından

birisiydi.

Çok

büyük

bir

matematikçi, astronom ve filozof olan Ömer
Hayyam; Nizamülmülk ve Hasan Sabbah gibi
dünya tarihi için önemli karakterlerle aynı
medresede eğitim aldı. Kainatı, Tanrı’yı ve
insanı anlamak için geleneksel İslami düşünce
tarzını terk etti ve bu sayede çok önemli
eserler

ortaya

ülkemizde

de

koyabildi.
kullanılan

Günümüzde
Gregoryen

takvimden daha hassas olan Celali takvim,
binom açılımı ve literatüre “Pascal Üçgeni”
olarak geçen matematiksel kavram da dahil
birçok eserin yanında, yazmış olduğu rubaileri
ile de bu döneme damgasını vurmuştu.
Kendi doğum gününü 11. yüzyıl şartlarında günü gününe hesaplayabilecek kadar iyi bir matematikçi ve
astrolog, asırlar sonra bile halen büyük bir lezzet alarak okuduğumuz şiirleri yazabilecek kadar iyi bir
edebiyatçı ve aynı zamanda düşünür olan Hayyam’ın güçlü kaleminden en çok çekenler de din tacirleri ve
beceriksiz hükümdarlardı.
Niceleri geldi neler istediler
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler
Sen; hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
O gidenler de hep senin gibiydiler
Hayyam’ın felsefe yapma gücü büyük
ölçüde kendisinden önce yaşayanların insan
aklının

hudutlarına

ördükleri

duvarları

kırmasından, bu sınırları kabul etmemesinden
kaynaklanır. Tanrı’nın merhametine olan
sonsuz güveni, Hayyam’ın şiirlerinde de
kendisini göstermiş; rubailerinin bazılarında
Tanrı’ya

sitem ederken bazılarında onun

affediciliğine sığınmıştır.

HİNT, ÇİN, TÜRK, BİZANS, ARAP VE PERS
Sen acırken bana, hiç bir günahımdan korkmam
Benle oldukça; yokuş, engebe, yoldan korkmam
Beni ak yüzle diriltirsin a Tanrım, bilirim;
Defterim dolsa da suçlarla, siyahtan korkmam.

Hayyam’ın
gelişmesinde

elbette

düşünce
ki

en

sisteminin
büyük

etken,

Hayyam’ın eğitim aldığı sırada medreselerdeki
genel durumdu. Beyt-ül Hikmet’ten yükselen

Fakat her güzel şey gibi bu çağın da sonu çok

ilim ışığı yabancı dillerdeki eserlerle birlikte

geçmeden gelecek ve Orta Doğu tekrardan gözyaşının,

insanların ruhunu ve aklını aydınlatıyor; hoşgörü

kanın ve cehaletin karanlık zincirlerine esir düşecekti.

,bugünün aksine, Orta Doğu’da görkemli bir anıt

İnsanlar, ömürlerinin çoğunu hayatta kalmak için

gibi insanların karşısına çıkıyordu. Hint, Çin,

çalışarak geçirdiğinden okumaya, düşünmeye, fikir

Türk, Bizans, Arap ve Pers kültürlerini ortak bir

üretmeye vakit ayıramayacak; çalışmak bir yana,

potada kaynaştıran insanlar; bu kültürlerin her

çalışanın hakkını yiyen hükümdarlar, tüccarlar ise

birinden etkilenmiş ve ortaya çok farklı düşünce

bırakın

sistemleri

düşmanlık yapacak ve hatta yeri geldiğinde insanları

çıkarmış

olsalar

da

buradan

kazandıkları en büyük şey hoşgörü olmuştur.

kendileri

düşünmeyi,

düşünene

karşı

sırf düşünceleri kendi düşüncelerine uymadığından
tekfir edeceklerdi.

Birçok millet ne yazık ki bu uykudan halen uyanamadı. Bazıları uyuduklarının dahi farkında değiller.
Ekseriyeti bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görüp aynı sofrada yemek yediği insanları
öldürüyor. Bir grup, kadınları eşyadan sayıyor. Bir başka güruh, insan kaçakçılığı adı altında onlarca insanı
ölüme gönderiyor. Bazısı kendi insanının üzerine serbest düşüş bombası bırakıyor, bazısı halkı açlıktan
kıvranırken servetine servet katıyor. Kimi pazar yerinde bombalı araç patlatıyor, kimi kafa kesiyor
Genel görünümü bu şekilde olan bir
coğrafyada, halen bağımsızsak,
halen özgürsek, halen egemensek bu
haklarımızı borçlu olduğumuz
insanlara, bizleri bu cehalet
çukurundan çıkarmak isteyen
insanlara, bir şeyleri fark ettiği için
öldürülen insanlara ne kadar
teşekkür etsek azdır.
Başta Mustafa Kemal ATATÜRK
olmak üzere tarihimize tesir eden
bütün fikir adamlarına sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz.

OSMANLI-TÜRK TARİHİNDE SPOR VE SİYASET
AHMET YILMAZ

Türk milleti, yaradılışları itibariyle savaşçı ve mücadeleci olmalarının yanı sıra; gelenek, göreneklerine
oldukça bağlı ve bunlardan taviz vermeyen bir millettir. Türk toplumunun ataerkil bir yapıya sahip olduğuna,
erkeklerin savaşan güç olduğuna dair yaygın bir kanı bulunsa da İslamiyet öncesi Türklerde kadınlar da savaşa
katılmış ve hükümdarlık dahi yapmışlardır. Türkler, bu mücadeleci özelliklerinin yansıması olarak sportif
faaliyetlerde de başarılı olmuşlardır.
OSMANLI DEVLETİ'NDE SPOR VE SİYASET

Bir önceki sayıda da bahsettiğim üzere, sporun bir araç olarak kullanılması eğilimi 19. yüzyılda ordu içerisinde
başlamıştır. Bu eğilim, Osmanlı'da Tanzimat Fermanı'yla beraber gelen modernleşme çabasının içerisinde de
kendisine yer buluyor. Modern beden eğitimi, 1863'te ilk olarak askeri okullarda uygulanmıştır ve bu,
ülkemizdeki spor-siyaset ilişkisi bağlamında bir milattır. 1868 yılında bürokrat yetiştirmek amacıyla açılan
Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ise jimnastik derslerini müfredatına alan ilk sivil okul olarak kabul edilir.
1900'lü yılların başları, Türk sporunun
örgütlenmeye başladığı dönemlerdir.
Bu

dönemde

Osmanlı'da,

eşitsiz

uygulamaları bünyesinde barındıran bir
siyasal

ortam

olduğunu

da

söylemeliyiz. Öyle ki, Osmanlı'nın ilk
kulüpleri

gayrimüslimler

tarafından

kurulmuştur.
İstibdat Dönemi'nin getirdiği baskılar dolayısıyla Müslüman-Türk halkın sadece kulüp kurmaları
değil, bu kulüpler içerisinde yer alması bile yasaktı. 1901'de Bahriyeli Fuat Hüsnü Kayacan ve Hariciye
Nazırlığı'nda görevli Reşat Danyal tarafından yasaklar nedeniyle yabancı kulüp izlenimi verilerek Black
Stockings ismiyle ilk yerli kulüp kurulmuşsa da aynı yıl kapatılmıştır. İlerleyen süreçte, özel fermanlarla
önce 1903'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü, daha sonra da 1905'te Galatasaray kurulmuştur.
İzmir'de ise 1912'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası destekli Karşıyaka Terbiye-i Bedeniye kulübü kurulmuştur.
Buna karşılık Celal Bayar, İttihat ve Terakki Fırkası adına İzmir'e geldiği sırada İzmir'in önde gelen
isimleriyle birlikte Altay kulübünü kurmuştur. Bu iki kulübe siyasetin sirayet etmesinin ardından 1914
yılında, İstanbul'daki Progres kulübünün adı Altınordu olarak değiştirilmiş ve başta Sadrazam Talat
Paşa'nın kulüp başkanı yapılmasının yanı sıra, birçok mebusa da yönetimde görev verilerek kulübe,
futbolcuların vatani görevlerinin İstanbul'da yapması dahil birçok ayrıcalık sağlanmıştır.

Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Spor Ve Siyaset
1920 yılında İsviçre’den dönen Galatasaray’ın

Türk spor tarihinde devletin sporu bir uluslararası

eski futbolcusu Yusuf Ziya Öniş’in beraberinde

diplomasi aracı olarak kullanmasının ilk örneği

getirdiği İsviçre Spor Teşkilatı Nizamnamesi’ni

de

Ali Sami Yen (Galatasaray), Burhan Felek

Galatasaray, 1921 yılının Eylül ve Ekim

(Anadolu) ve Nasuhi Baydar (Fenerbahçe) ile

aylarında

birlikte Türkçeye çevirerek 20 maddelik bir tüzük

Macaristan'da maç yapmak üzere bir Avrupa

oluşturmasıyla

Cemiyetleri

seyahatine çıkmıştır. Bu seyahatin Osmanlı'nın 1.

İttifakı’nın temellerini atılmıştır. Savaş yıllarında

Dünya Savaşı'ndaki müttefiki Almanya ve ona

kuruluşunu tamamlayarak her yönüyle hazır bir

yakın ülkelere yapılmış olmasının yanı sıra kendi

örgüt haline gelen TİCİ, ilerleyen süreçte yeni

içinde bazı kesimlere mesaj verme amacını

rejimin ilk spor örgütü olmuştur.

barındırdığını da söylemeliyiz.

Türkiye

İdman

yine

bu

dönemde

Almanya,

ortaya

çıkmıştır.

Çekoslovakya

ve

Modern olimpiyat oyunlarının kurucusu Coubertin'in
şahsi temsilcilik görevini üstlenen Selim Sırrı Tarcan tarafından
1908 yılında "Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti" adıyla ilk millî
olimpiyat komitemiz kurulmuş ve bunun akabinde 1911 yılında
Osmanlı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 13. üyesi
olmuştur. Cumhuriyet hükümetinin spora yaklaşımı ise 1924
Olimpiyatları’na katılım sürecinde biçimlenmeye başlamıştır.
.

Selim
Sırrı
Tarcan

Türkiye, 1924’te Paris’te düzenlenecek olimpiyatlara Tarcan aracılığıyla davet edilse de Tarcan, TİCİ
Başkanı Ali Sami Yen ile birlikte, ülkenin katılım için gerekli bütçeyi karşılayamayacağına kanaat
getirmiştir. Yine bir umutla rapor hazırlayıp Maarif Vekaleti’ne (Millî Eğitim Bakanlığı) bu daveti
bildiriyorlar. Oysa yeni kurulmuş olan devlet, spora zaten kısıtlı olan bütçesinden 1 tane altının 10 lira
olduğu dönemde 17 bin lira (daha sonra hazineden 50 bin liralık ek ödenek de çıkmıştır) ödenek ayırıyordu.
Bu karar; hükümetin sportif başarı beklentisi olduğu için değil, olimpiyatların propaganda yönünü
değerlendirmek için verilmiştir. Zira olimpiyat kafilesi, sportif anlamda herhangi bir başarı alamamış
ancak devletin verdiği görevi gerçekleştirmiştir.
TİCİ, 1924 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla sportif meselelerde tam yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla 1928
Amsterdam Olimpiyatları’ndaki başarısızlığın faturası da bu kuruma kesilmiştir. Buna karşılık olarak ilk
siyasi hamle, o yıl tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin de etkisiyle 1929 bütçesinde TİCİ’ye ayrılan
ödeneğin olmamasıdır. 1928’deki başarısızlık sonrası siyasilerde, boşa harcanmış olarak algılanan paranın
halihazırda devlet tarafından ödenmesi sebebiyle sporu yönetme eğilimi doğmuştur. 19 Şubat 1932’de,
ideoloji aktarımı yaparak dönemin siyasal elitlerinin kendi ideolojileri doğrultusunda yaptıkları hamleleri
desteklemek amacıyla Halkevleri'nin açılması da bunun bir sonucudur.

1950 SONRASI SPOR VE SİYASET
1930'lu yıllarda Nazizm'in Almanya'da uyguladığı spor politikaları,
Türkiye'ye uyarlanmaya karar verilmiş ve bu minvalde, Nazi Almanya'sının
önde gelen spor adamları Türkiye'ye davet edilmiştir. Sporun devletleşmesi
anlamında önemli bir dönüm noktası ise 1933 yılında yaşanmıştır.
Almanya'da Nazilere bağlı Hitler-Jugend örgütünün kurucusu Carl Diem,
Türkiye'ye davet edilmiş ve rapor yazmıştır. İlerleyen dönemde siyasiler, bu
rapor doğrultusunda spora yön vermiştir. 13-18 Nisan 1936 tarihlerinde
düzenlenen kongrede önce TİCİ'nin adı “Türk Spor Kurumu” olarak
değiştirilmiş, daha sonra ise kurum doğrudan Cumhuriyet Halk Fırkası'na

Carl

bağlanmıştır. 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılan Türk sporcular bunun bir sonucu olarak,

Diem

göğüslerinde altı oklu parti ambleminin bulunduğu formalar giymişlerdir.

29 Haziran 1938'de Türk Spor
Kurumu, spora partizanlığın bazı
politikaların uygulanmasını
engelleyerek ülkede sporun
gelişimini olumsuz etkileyeceğini
düşünen Atatürk tarafından çok
haklı bir sebeple kaldırılmış ve
yerine Beden Terbiyesi Genel
Direktörlüğü kurulmuştur.

Tek partili dönemin sona erip Demokrat Parti'nin

80'lerde kulüp taraftarları üzerinden oy

iktidarda olduğu 50'li yıllarda futbola olan ilgi

toplamanın moda haline gelmesi, futbolu

artmıştır. Öyle ki bu süreçte Başbakan Adnan

kirletmiştir. Takımların akıbeti iktidar

Menderes, BJK Fahri Başkanı olmuştur. Bu

inisiyatifiyle belirlenir hale gelmiş ve

yıllardan itibaren Rizespor, Linyitspor, MKE

hatta bir dönem oy için küme düşmeler

Ankaragücü gibi kulüpler kamu eliyle kurulmuş

kaldırılmıştır.

ya da desteklenmiştir. Bunların yanı sıra

başına

belediyeler

futbolun kitleler için öneminin bilincinde

de

kendi

spor

kulüplerini

iktidara

kurmuşlardır. Spor, 12 Eylül darbesinden sonra

olduğundan

halkı

yabancı

siyasetten

görmüştür.

uzaklaştırma

işlevi

de

1983

seçimleriyle

gelen

Turgut

takımlarımızın

kulüplerle

yakından takip etmiştir.

olan

tek
Özal,

özellikle
maçlarını

ÖZAL, NAİM SÜLEYMANOĞLU
Spora verilen destekler
yeterli seviyede
olmadığından, elde
edilen sonuçlar da
tatmin edici değildi. Bu
yüzden zamanla, başarılı
sporcuları Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşlığına alma
yoluna gidildi.
Dünya Halter Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu
da bu yolla ülkemiz adına yarışmış bir sporcudur.
1986 yılında örtülü ödenekten Bulgar hükümetine 1
milyon dolar verilerek Türk vatandaşı yapılmıştır.
Süleymanoğlu'nun elde ettiği başarılar ile hem iç
hem de dış politikada “güçlü bir Türkiye” imajı
verilmesi amaçlanmıştır. Son dönemde Scottie
Wilbekin,

Shane

Larkin

gibi

Amerikalı

basketbolcular da millî takımlarımızda oynatılmak
üzere Türk vatandaşlığına geçirilmiştir.
1997-98 sezonunda doğu ve güneydoğu takımlarının 2. Lig'e düşmesi üzerine bölge milletvekilleri,
sadece bir sezona özgü olmak şartıyla küme düşmenin kaldırılması için bir yasa teklifini Meclis'e
sunmuşlardı.
2000'li

yıllarda

bölgelerde

futbol

siyasiler,

aday

kulüplerine

oldukları

yardımlarıyla

Abdullah Gül'ün Ermenistan Cumhurbaşkanının
davetiyle

Erivan'a

gitmesi,

Ermenistan

dikkat çekmiştir. Bunların yanı sıra uluslararası

Cumhurbaşkanı Sarkiyan'ın ise 14 Ekim 2009'da

diplomaside

girişimlerde

rövanş maçına Bursa'ya davet edilmesi “futbol

bulunulmuştur. 'Ermeni Açılımı' olarak geçen

diplomasisi” olarak adlandırılmış ve bu adımlar, iki

süreçte; 6 Eylül 2008'de Türkiye ile Ermenistan

ülke

arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçına

açısından prova niteliğinde olmuştur.

de

birtakım

arasındaki

ilişkilerin

normalleştirilmesi

ŞİKE…
3 Temmuz 2011'de Türkiye'de büyük yankı

Bu operasyonların aslında basit bir adli vaka

uyandıran, özellikle de benim için yalnızca bir kulüp

olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmaya

olmayıp aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil

yönelik Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk

toplum kuruluşu olan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne

gibi kumpas davaları silsilesinin yalnızca bir

yönelik sözde Şike Davası kapsamında birçok adli

eklemi olduğu, ilerleyen süreçte yaşadığımız

operasyon yapılmıştır. Bu davada Fenerbahçe Spor

17-25 Aralık 2013 operasyonları ve son olarak

Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da Metris

15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle daha net

Cezaevi'nde tam 1 yıl tutuklu kalmıştır.

anlaşılmıştır.

Sporun

tamamen

siyasete

boyandığı

bu

Zira siyasi düşünce, tek bir olay ya da kişi

topraklarda, doğal olarak herkes bu spor-siyaset

karşısında kendisini göstermez. Bir bütündür.

ilişkisini konuşuyor. Oysa belli spor kulüplerinin

İsterdim ki herkes fikrini her zaman ve her

borçlarının göz ardı edilmesi de takım arkadaşına

şartta beyan etsin ancak günümüzde bu, ince

silah çeken, silahla hastane basan, karısını döven

tabirle cesaret ister. Umarım bundan sonraki

futbolcuların referandum propagandası yapması

süreçte geçmişin aksine, bir şeyleri ele

da siyaset değildir. Çünkü bütün bunların nedeni,

geçirmek ve kullanmak için uğraşıldığı kadar

o kişilerin siyasi düşünceleri değildir.

geliştirmek için de uğraşılır...

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ
ÖMER CAN TOPÇU

Bir önceki yazımda Nuri Demirağ’ın Türk sanayisine
katkılarını ve bu katkıların o günün otoriteleri
tarafından nasıl durdurulduğunu yazmıştım. Aynı
zamanda milletimizin özgüveninin bu denli düşük
olmasının

da

bir

şeyleri

üretmemekten

ve

geliştirmemekten kaynaklandığından bahsetmiştim.
Son 10 yıllık sürece baktığımız da askeri ve sivil
sanayinin kalkınması hepimizin malumudur. Onlarca
yıldır montaj sanayisi sayesinde ayakta kalan
sanayimiz, artık bir üst klasmana geçmek üzere.
Ancak bu klasmana geçilirken halkı da bu gelişmelere
hazırlamak önemli. Halk hazırlanmadığı sürece bir

Geçmişten günümüze kadar büyük Türk bilim
adamlarını ve girişimcilerini sizlere tanıtmak
istiyorum. Yazacağım sayı dizisiyle Türklerin
bir

şeyleri

üretmek

konusunda

yetersiz

olmadığını, bu işleri çok iyi başardığını ancak
ülkeyi idare eden otoritelerin bu süreçte
yardımcı

olmak

bir

yana,

gelişmeleri

baltaladığını anlatmak istiyorum. Bu sayı dizisi
sonucunda, Türkiye’de bir mühendislik ve
girişim

kültürünün

varlığını

gösterip

uç

görüşlerin yersiz olduğunu ve bu kültüre zarar
verdiğini sizlere göstermek istiyorum.

kesim icraatların kusursuz ve dünyanın en iyisi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor

olduğunu iddia ederken diğer kesim yapılanların boş

Bayramına uygun olarak sizlere bir grup

olduğunu ve kandırmadan ibaret olduğunu iddia

liselinin Türk uzay çalışmalarında nasıl çığır

etmesi gibi durumların ortaya çıkması çok doğaldır.

açtığını anlatacağım.

SPUTNIK-1, BANDIRMA, BASIN
4 Ekim 1957’de Sovyetler’in Dünya’nın ilk

10 Ekim 1959’da ilk füze denemesini yapan

yapay uydusu olan Sputnik-1 uydusunu fırlattığı

gençlerin füzesi, 40 metre yukarı çıkıp infilak

dönemlerde bir grup liseli, bu çalışmadan ilham

etmişti. Bölgenin askeri havalimanı amiri bu

alır ve Türkiye’nin de bu tür başarıları elde etmesi

çalışmaları yararlı bulmuş ve bazı gerekli

için çalışmalara başlarlar. Güngör Sezen, Aytuğ

malzemelerin tedarikini sağlamaya başlamıştır.

Sayıner, Osman Caran, Atilla Yedikardeşler ve

Bu yeni malzemelerin de envantere katılmasıyla

Adnan Zambak arkadaşlar Balıkesir’in Bandırma

dört ay sonra tekrardan bir deneme tertip ederler.

ilçesinde bir lise kulübü kurmaya karar verirler.

Bu sefer füze 750 metre gibi bir yüksekliğe çıkar.

Kulübün adına Bandırma Füze Kulübü koyarlar.

Bu füze denemesi yabancı basına dahi damgasını

Kulüp kurulur kurulmaz Bandırma halkına açık

vurur; Amerikan, İtalyan ve Hollanda dergilerine

konferanslar verip uzay bilimlerini anlatırlar. Bu

bu liseli gençler demeç verirler. Bundan sonra

konferansları verirken bir yandan da füze projeleri

gençler gayelerine ulaşmak için işlerine dört elle

üzerinde çalışmaları başlatan gençler, kısa süre

sarılmışlardır. Çünkü yabancı basında Türkiye’yi

sonra ilk füze denemesini yapmayı kararlaştırırlar.

temsil ettiklerini düşünüyorlardı.

Hürriyet

gazetesinin

yarışmasına

katılan

düzenlediği
kulüp,

füze

tasarladıkları

füzeyi havalandırırlar ve yarışmayı kazanırlar.
O

gün

oraya

akademisyeni

gelen
olan

İTÜ

Kirkor

mühendislik
Divarcı,

bu

yarışmayı kazanan gençlerle tanışır. Divarcı,
onlara beraber proje geliştirmeyi teklif eder.
Bandırma

Füze

memnuniyetle

kabul

Kulübü
eder.

bu

teklifi

Kirkor

Bey,

gençlerin imkansızlık içerisinde bu çalışmaları
yürüttüğünü görünce nişanlısıyla evlenmek
için biriktirdiği 400 lirayı kulübe bağışlar.

Divarcı’nın de katılmasıyla daha büyük projeler üzerinde çalışan Bandırma Füze Kulübü, 300 metre
irtifaya çıkan ve paraşüt sistemiyle kendiliğinden yere inen bir füze geliştirirler. Bu başarıları sonrası,
o dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in desteğini arkalarına alırlar. Cemal Gürsel kurmaylarına,
bu gençlerin her türlü ihtiyacının yerine getirilmesini emretmiştir.

KİRKOR DİVARCI, MARMARA-1,2,3,4
Hükümet desteğiyle beraber
İtalya’daki yarışmaya katılıp
birinci olan kulüp,
uzmanlıklarını her geçen gün
arttırıyorlardı. Marmara-1
füzesini denemeye soktular ve
yerden tam 1 km yükseldi. Bu
yükseklikte infilak edip 5
dönüm araziyi yakmıştır ancak
bu proje başarılı sayılır çünkü 1
km irtifa gerçekten o döneme
göre büyük bir başarıdır.
Marmara-2 ve Marmara-3 bir başarı
gösteremese

de

ondan

edinilen

tecrübeler sonucu Marmara-4 füzesi
havalandırılır.

Tam

5,5

kilometre

yükseğe çıkan Marmara-4 tam 20
kilometre de ilerler. Bu o döneme göre
çok büyük bir başarı olarak kaydedilir.
Çalışmalarına çok daha farklı bir yön
vermek isteyen Kirkor Divarci, çok daha
büyük

projeler

üzerinde

çalışmaya

başladı. Vega ve Aktrüs adını verdiği bu
çalışmalar,

Türkiye’yi

uzay

çalışmalarında en tepelere çıkaracaktı.
Aktrüs füzesi diğer füzelerden çok
farklıdır.

Aktrüs’ün içinde bir kobay faresi olacak, uzaya çıkacak, kapsül ve paraşüt sistemiyle yeryüzüne sağ
salim inecekti. Böylece uzaya canlı götürüp getirebilen 3 ülkeden biri olabilecektik. Bu büyük projelere
başlanmak üzereyken bazı olaylar gerçekleşti.

İHTİLAFLAR VE 12 EYLÜL
Marmara-4 füze denemesi sonrası,
daha önceden Bandırma Füze
Kulübü’ne yardım için sıraya giren
kurum ve kişiler birden tüm
yardımlarını geri çektiler. 1963
yılında Divarci’nin evde olmadığı
bir vakit evi yanar. Bu yangının
nasıl çıktığı ve kimin çıkarttığı
bilinmese de Türkiye’nin uzay
çalışmalarında

daha

fazla

ilerlemesini istemeyenlerin yaptığı
barizdi. Bu yangında ev ile birlikte
Vega ve Aktrüs füzelerinin tüm
çalışmaları kül olmuştu.

Bu yangından sonra Divarci büyük
bir buhrana girmiş, Kulüpten
ayrılmıştı. Bu ayrılığın sonrasında
çekirdek kadro da yavaş yavaş
dağıldı. 1980 yılına kadar amatör
çalışmalara devam eden kulübün,
Kenan

Evren’in

çalışmaları yasaklanmıştır.

emriyle

SORGU
ATİLLA ALTINÖZ

Belki artık varlığa usattanım*.
Çünkü, bütün uğraşlar mı beyhude?
Şimdilik mi dolu, sağ ve sol yanım?
Hani “kirâmen kâtibîn” nerede?

Bilmeye, âlim mi olmak gerekir?
Yağmuru görmesek, kuşu duymasak;
Çayı tatmasak, ateşi yakmasak;
Asla bilemez miyiz yaratanı?
Bilir miydi körpeyken insanoğlu;
İleride bir gümrah* olduğunu?
Kadehlerin günahla dolduğunu,
Göğse takılan gülün solduğunu.
Tanrı niçin kısıtlar ki kulunu?
Ne olur, bende şaşırsam yolumu?
Hafife alsam günün doğumunu,
Elmanın dalında yorulduğunu.

Desem ki tesadüf, desem ki bilmem.
Var olmuş bu dünya ben ilgilenmem.
Çalışırım, didinirim, dinlenmem.
Dinlenip de Tanrı’yla ilgilenmem.

usat*: isyan edenler
gümrah*: doğru yoldan sapmış

“Hakikate ancak sorgu ile ulaşılır.”

Soldan sağa

Orhan Veli Kanık, Şinasi Baray, Oktay Rifat Horozcu, Melih Cevdet Anday

GARİP ŞİİRİ
MİKAİL AKSU

Garip

şiir akımı, 1937 yılında Varlık

dergisinde başta Orhan Veli Kanık olmak üzere
Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet
Anday’ın

yayımladıkları

şiirlerle

başladı.

Orhan Veli’yi özellikle vurguluyoruz çünkü
Garip şiiri deyince akla ilk gelen kişi ve bu
akımın doğması yolundaki baş isim Orhan
Veli’dir. Yazının devamında Garip şiirinden
genel bahsedip sonrasında Orhan Veli’yi
merkeze alarak devam edeceğiz.

. Garip hareketi, daha önce Türk şiirinde yer alan
hiçbir harekete benzememesi yönüyle kısa zamanda
tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü bu akım eski şiirin
tüm şekil unsurlarını reddediyor yerine serbest nazımı
getirmeyi hedefliyordu. Ancak, edebiyat çevrelerinde
geniş bir yankı uyandıran bu hareketi sadece basit bir
şekil yıkma hareketi olarak görmek çok yanlış olur.
Zira dönemin şiir anlayışları, savaşlar (II. Dünya
Savaşı), ekonomik bunalımlar, Türkiye’nin yaşadığı
siyasî hadiseler, geleceğe karamsar bakış vb. birçok
sebep bu hareketin doğmasında etken olmuştur.

ESKİ ŞİİRİ TOPTAN REDDETME
Edebiyatımız, Tanzimat’tan beri eskiye karşı savaş içindedir. Mesela Namık Kemal, eski şiire yani
Divan şiirine karşı eleştirilerde bulunmuş ve dönemin diğer sanatçılarıyla beraber Divan etkisinin dışında
eserler vermişlerdir. Daha sonra savaşlar sadece eskiye karşı değil ideolojik olarak da verilmeye başlandı.
Bazı şairler sosyalizm-komünizm etkisiyle serbest nazım kullanarak eserler vermeye başladılar. Başka şiir
anlayışlarına karşı savaşların verildiği bu dönemlerde Orhan Veli ve arkadaşları da kendi yollarını çizmeye
başladılar. Garipçiler, şairimiz Nazım Hikmet Ran’ın “Putları Yıkalım” diye başlattığı sloganın da etkisiyle
eski şiiri toptan reddetme yoluna gittiler.
Eski şiir deyince akla sadece Divan şiiri gelmemeli. Garipçiler, Divan şiiri yanında, Tanzimat şiirini,
Servet-i Fünûn şiirini, Milli edebiyatı; bunların şiir anlayışlarını en önemlisi de şekil unsurlarını hepten
reddettiler. Bu yüzden Garip şiirini anlayabilmemiz için eski şiir anlayışlarında neler yaşandığına biraz göz
atmakta fayda var.
Servet-i Fünûn şiiri; dönemin istibdat atmosferi dolayısıyla siyasetten
uzak, içe kapanık ve çok ağır bir dile sahiptir. Bu sebeplerin yanında
Servet-i Fünûn’un diğer önemli özelliği ise şiire “parnasizm”in
getirilmesidir. Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin gibi Servet-i Fünûn
şairleri, parnasizm etkisiyle içlerindeki karamsar duyguları gerçek dünya
ile bağdaştırarak anlatmaya çalıştılar. İşte tam da bu noktada, yani
duyguları şiirle “tasvir” etme noktasında Orhan Veli Servet-i Fünûn şiirini
eleştirir. Çünkü tasvir dediğimiz şey aslında resimdir. Orhan
Veli ise şiirin sadece şiir olması gerektiğini, şiire; müzik, resim gibi
sanatların girmemesi gerektiğini savunur.

Şimdi siz “Orhan Veli de tasvir yapıyordu.”
diyeceksiniz. Evet haklısınız! Mesela “İstanbul
Türküsü” şiirinde tasvire çok fazla şekilde yer
verilir. Ancak Orhan Veli esasında tasviri değil,
duyguların realiteden uzak romantik bir eda ile
tasvir edilmesini eleştirmiştir.
Mesela Cenap Şehabettin’in “Elhan-ı Şita” şiiri romantik-sembolik bir edaya sahiptir. Elhan-ı Şita’da
“ağların dalyanlardan çekilmesi veya bir kadının ayaklarının suya değmesi” gibi realist tasvirlerden ziyade
“eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar” şeklinde romantik-sembolik edayla yapılan tasvirlere rastlarız.

“ŞİİRE MÜZİK VE RESİM KARIŞTIRILMAMALI”
Garipçiler, resimle beraber ritim (müzik) unsurunu da
reddettiler. Ritimden kastımız aslında hece ve aruz
ölçüleri ve bununla beraber kafiyelerdir. Garipçiler, şiire
bu tarz sınırlar koyan uygulamaları da kesinlikle
reddetmişlerdir. Onlara göre günün modern insanı artık
ölçü ve kafiyeden zevk almaz. Bununla birlikte bazı
şairlerin sırf kafiyeye ve ölçüye uysun diye yaptığı bazı dil
hataları Orhan Veli’nin bu unsurları reddetmesinde
önemli

rol

oynamıştır.

Eskiden

kafiye

ve

ölçü

kullanmayan şair yoktu. Bu yüzden kafiye ve ölçüye karşı
çıkan bu tavır, eskide var olan tüm edebiyat akımlarına
takınılmıştır.

Oktay Rıfat Horozcu

Ritmik ve tasvir unsurlarından sonra Garipçiler -az önce ufaktan değindiğimiz- “romantik anlatıma”
da karşı çıkmıştır. Onlara göre romantik anlatımlar, modern zaman öncesi insanları uyutmak, onları
hayal dünyasına sevk etmek ve gerçek yaşamdan alıkoymak için yapılmıştır. Orhan Veli bu romantik
anlatım noktasında tüm eski edebiyat dönemlerini ve özellikle de Milli edebiyatçıları eleştirir. Aslında
Milli edebiyatçıların şiirlerinde realite mevcuttu gerçek olaylardan bahsediliyordu. Ancak Orhan Veli
Milli edebiyatçıların yaptıkları “ululamaları” eleştirmiştir. Zira Orhan Veli pek de milliyetçi biri
değildir.
Şairimiz bu konuda; ne kaşları yay, kirpiği ok kızlardan ne Leyla’dan ne Mecnun’dan ne de savaş
kahramanlarından haz eder. Onun tek isteği gündelik tasalara sahip, sevdaları, aşkları olan; yeri gelince
sefa süren, yeri gelince cefa çeken, “küçük adamı” anlatmaktır. Orhan Veli bu küçük adamı yani
aslında biz sıradan insanları sever. Onun temel felsefesi “saflık ve basitlik” tir.

TEMEL FELSEFESİ SAFLIK VE BASİTLİK
Şiirlerindeki basitlik diline de yansımıştır Orhan
Veli’nin. Zira ona göre küçük adamın anlatıldığı şiiri
küçük adam okur. Bunun için de yalın, süsten uzak,
gündelik bir dil kullanılmalıdır. Ancak bu, Orhan
Veli’nin “toplum için şiir” telakkisiyle yazdığı anlamına
gelmemeli. Toplum için yazılan şiirler genelde bir
doktrini veya ideolojiyi aşılamak gayesiyle yazılır.
Orhan Veli’nin böyle bir amacı yoktur. Ne Nazım gibi sosyalisttir ne Necip Fazıl gibi maneviyatçıdır ne
de Faruk Nafiz gibi milliyetçidir. Onun tek derdi dediğimiz gibi küçük adamı anlatmak, sıradanlık ve biraz
da boş vermişliktir. Sıradanlık meselesinde bazı kişiler (ben de dahil) Orhan Veli’yi yanlış anlamışlardır.
Mesela “Bir de rakı şişesinde balık olsam” ifadesini birçok kişi farklı yorumlamıştır: Mısra için kimileri
Orhan Veli’nin yaşama tutkunluğundan, kimileri içkiye olan sevgisinden dem vurmuştur. Ancak bu kadar
yoruma gerek yok! Orhan Veli, bu mısrayı sadece öyle olmak istediği için yazdı. Yani bunu hayal
dünyalarına, ihtirasa yormaya gerek yok. Şairimiz sadece rakı şişesinde balık olmak istiyor o kadar.
SOKAKTAKİ

KÜÇÜK

ADAMIN

SIRADAN VE GÜNDELİK ŞİİRİ

Nahit Hanım onun bu nahif özelliğine çok
defa vurgu yapmıştır. Nükteli ve alaycı şiirlerine

Orhan Veli şiirindeki sıradan ve gündelik unsurlara

ise en güzel örnek olarak -aynı zamanda çok

kanıt olarak başka mısralarını veya başka şiirlerini

tartışılan ve eleştirilen- “Cımbızlı Şiir” örnek

çok rahat örnek gösterebiliriz. Mesela “evkaftaki

gösterilebilir.

memuriyetinden istifası”, “Süleyman Efendi’nin
nasırdan

çektikleri”,

“otomobillerin

dışı,

sinemaların kapısı”, “bir yaşında kurbağandan
korkması” ve daha sayamayacağımız kadar çok
örnek, Orhan Veli şiirlerindeki sıradanlığa ve
gündeliğe örnek olarak gösterilebilir. Şairin boş
vermişliğine örnek olarak da öldüğünde diş
fırçasına

sarılı

bir

kâğıtta

bulunan

“Aşk

Resmigeçiti” şiiri örnek gösterilebilir. Bunların
yanında Orhan Veli şiirlerinde nükte de çok
önemlidir. Ancak Orhan Veli bunu yaparken nahif
kişiliğinden ötürü kimseyi kırmadı. Eleştirilerinde
ve şiirlerine yaptığı nüktelerde daima seviyesini
korumayı bildi.

Orhan Veli’nin diğer önemli özelliği de şiirde
daima yeniliği aramasıdır. Hatta öyle ki son
dönemlerinde kafiyeye daha sıcak bakmaya bile
başlamıştır. Bu sıcak bakmayı “İstanbul
Türküsü” şiirinde rahatlıkla görebiliriz. Çünkü
bu şiirde Orhan Veli’den beklenmeyecek
derecede kafiye bulunur. Kimilerine göre Orhan
Veli, eğer ömrü uzun olsaydı belki de kendi bile
Garip çizgisini bırakıp daha farklı tarzda şiirler
aramaya yelken açacaktı (II. Yeni Şiiri).
Zamanla kendisinin bile Garip çizgisinden
ayrılması ihtimali, onun “daima yenilik”
meselesinde ne kadar ısrarcı biri olduğunun bize
göstergesidir.

AVARE…
Şairimizin avare hayatı ve bu avareliğin şiire
etkisi böyleydi. Sokaktaki küçük adamı
anlattığı, sıradan ama aslında bir o kadar da
içimize dokunan şiirleriyle gönlümüze taht
kurdu şairimiz. Hayatı yoksulluk, aşk ve
özlemle

geçti.

Tabii

yine

de

tüm

yaşanmışlıklara rağmen İstanbul’u sevdi,
insanları sevdi, yaşamayı sevdi, denizi sevdi.

Zengin Türk edebiyatımıza daha da çok zenginlikler
kattı. Nükteliydi, hayatı dalgaya almayı iyi biliyordu.
Kafiyeyi reddetmesine rağmen kafiyenin onu mezar
taşında bile bırakmaması belki de bize nükteli hayatının
bir kanıtıydı:
“Orhan Veli,
1914-1950”
Daha 36’sında, gencecik yaşta aramızdan ayrıldı.
Büyük şair Orhan Veli’mize ve diğer Garip şairlerimize
edebiyat dünyamıza katkılarından ötürü minnettarız.
“Ölüm Allah’ın emri,
Ayrılık olmasaydı.”

PSİKOLOJİDE KULLANILAN TESTLER
YUNUS EMRE ILICA

Paris Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü ve Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi olan PIERRE PICHOT’un yazdığı
ve İletişim Yayınları’nın Cep Üniversitesi Dizisi içerisinde
okuyucuya ulaşan Psikolojide Kullanılan Testler adlı eser,
ortalama düzeyde bir okuyucu için Psikolojide bilgiye
ulaşma yöntemlerinden belki de en önemlisi olan testler
hakkında genel geçer bilgileri içeriyor.
Eser ilk defa 1954 yılında orijinal adı “Presses Universıtairss de France” olan büyük Fransız yayınevinin
“Que sais-ıe?” / “Ne biliyorum?” adlı dergi koleksiyonunda yayımlanmıştır. Bu koleksiyon, uzman olmayan
okuyucuya, uzman olan yazar tarafından, okuyucunun konuya girişi sağlayabilmesi için temel yapıtaşını
oluşturma amacıyla içerik üretmektedir.
İletişim Yayınlarının Cep Üniversitesi Dizisi de neredeyse aynı
amacı taşıdığını önsözde belirtmektedir. 1993 yılında Türkçeye
kazandırılan eser, bugünün genç okuyucusu için ufak bir miktar
ağır gelebilir. Akademik dil ile haşır neşir olmaya çabalayan
okuyucu için ise kolaylıkla anlaşılabilecek 120 sayfalık bir bilgi
deposu. Son olarak eseri okumadan evvel psikoloji terminolojisine
bir göz gezdirmenin epey faydalı olacağını söylemeliyim.
Eser, Bilgi ve Beceri testleri ile Kişilik Testleri başlıkları altında iki
bölüme ayırılmış şekilde. Burada bu ayrımdan farklı olarak,
öncelikle her iki test tipi hakkında genel bir bilgi aktarımı
sağlanacak, sonrasında test örnekleri ile verilerin yorumlanması
hakkında içeriklere geçiş sağlanacaktır.
Psikolojide kullanılan testler hakkında o yıllarda uluslararası anlamda kabul gören tanım şu şekilde:
"Başarı ve başarısızlığın saptanması veya başarının sayısal değerlendirilmesinin yapılması için belirli bir
tekniği ve incelenen her öznede aynı olan bir amacı kapsayan belirlenmiş bir deney. Söz konusu amaç,
edinilmiş bilgilerin (pedagojik test) veya duyularla kasların devinme özelliğine ait işleyişin ya da zihinsel
işleyişin (psikolojik test) ortaya konuşu olabilir." Konu ile ilgili pek de münasebeti olmayan bizler için
özetle şu tanımı yapabiliriz: “Psikoloji biliminin başarı olarak kabul ettiği olgunun varlığını veya niceliğini
sorgulamak için geliştirilen; amacı, yöntemi, kapsamı belirli olan deney.”

SSCB ÖRNEĞİ
1890’lı

yıllarda

Amerika’daki

üniversite

Son

olarak

SSCB’de

psikolojik

öğrencilerinin bireysel farklılıklarını belirlemek

kullanımının

için ortaya çıkan Psikolojik / Mental testler, yıllar

gerekli. Bilimsellikten uzak ve Anti-Marxist

içerisinde şu nitelikleri kazandı: Doğruluk,

olduğu gerekçesiyle, ilke olarak yanlışlığı ve

Ayırıcılık,

testlerinde,

uygulanması bakımından suçluluğu sebepleri ile bu

Doğruluk ölçütü geliştirmek imkansıza yakındır.

karara varılmıştır. Herhangi bir bilimsel yöntemin

Misal olarak “Kalabalık bir ortamda mı, birkaç

doğruluğunu veya gerekliliğini tartışmanın o

arkadaşınızla

yönteme

Geçerlilik.

mı

Kişilik

vakit

geçirmekten

yasaklanışından

katkı

sağlayacağına

da

testlerin
bahsetmek

inandığımdan,

hoşlanırsınız?” sorusu, tek bir doğru cevabı olan

bilimsellikten uzak olduğu iddiası en azından

nesnel bir soru değildir. Ancak verilebilecek

tartışılabilir bir olgu olarak kabul edilebilir. Ancak

yanıtların sınıflandırılması, soruya ayırıcı nitelik

bir bilimsel yöntemin içerisinde ideolojik bir bulgu

kazandırır. Geçerlilik niteliğinin sağlanabilmesi

veya amaç aramak, hastalıklı bir zihniyet olmaktan

için ise; testin, ölçmeyi öngördüğünü ölçebilir

öteye geçememiş, geçemeyecektir.

olması gereklidir. Nesnel ve Öznel olmak üzere
ayrımı yapılan kriterin en basit örneği, yazı hızını
ölçmek için kullanılan klavye kullanım testidir.
Psikolojide kullanılan testlerin sınıflandırılışında
ise birden çok yöntem vardır. Bunların ilki;
testleri dış özelliklerine –soru cevap, el becerisive yönetim biçimine -bireysel, kollektif- göre,
ikincisi ise işlevsel bir yönteme dayanarak
yetkinlik ve kişilik testleri olarak sınıflandırır.

Bir miktar teorik birikim sağlandığına kanaat
getirerek, pratikte bu testlerin neler olduğunu,
nasıl, hangi amaçla, hangi yöntemle yapıldığından
bahsetmenin gerekliliğini görüyorum.
Bilgi ve beceri testleri kapsamında ele
alınan zeka testi örneğinde, her bir soru 2 aylık zeka
yaşı ilerlemesi olarak kabul edilir. Deneğin her bir
sorusunu doğru cevapladığı yaş ise temel zeka yaşı
olarak kabul edilir. Örnekte 5 yaş grubunun
tamamına doğru yanıt veren denek, temel olarak 5
yaş zeka grubundadır. Daha sonra doğru cevap
verdiği diğer 6 soru, 2’şer aylık ilerleme olarak
kabul edildiğinden, 12 aylık -1 senelik- bir ilerleme
daha kabul edilip, deneğin zeka yaşı 6 olarak
bulunur. Yöntem, yazarın da belirttiği üzere birçok
konuda eleştirilebilir niteliğe sahiptir.

İlk akla gelenlerden birisi de 6 yaş grubundaki sorular 2 aylık ilerleme olarak kabul edilirken 8 yaş
grubundakiler neden 3 aylık ilerleme olarak kabul edilmediğidir. Burada esas olan şudur: Kolay
uygulanabilirlik ve uygulanan kitle içerisinde bir kıyas yapabilmek. Doğru zeka yaşını bulmaktan ziyade,
kıyas grubu içerisinde bir bulgu elde etmek.

İNGİLİZ VE ABD ÖRNEKLERİ
Beceri testlerinde, genel faktör ile ilişkili sözel olmayan testler
de tarihsel kullanımı açısından göze çarpmaktadır. 2. Dünya
Savaşı esnasında ABD’de Karma Test yöntemi kullanılırken,
İngilizler,

ordularına

Stephenson-Spearmen

testini

uyguluyordu. Örnek olarak gösterilen testte, şekiller köşeli
veya oval olmalarından bağımsız olarak yataylık ve düşeylik

Bugünlerde

şartlarına göre dizilmişlerdir. Denek tarafından bu diziliş

testlerinin ise temelinde şu yöntem

farkının bulunması ve en son aşamada gösterilmesi istenmiştir.

yatar

epey

kullanılan

IQ

Kasları hareket ettirme özelliğinin ve el
becerisinin ölçüldüğü, ABD uçuculuk
sınavlarında
duyusunun

kullanılan,
denetlediği

el

görme
ve

kol

becerisine dayanan 60 silindir bloğun
kalıplara yerleştirilmesi testi de ordu
alımlarında kullanılan bir test olması
nedeniyle

basit

ama

işlevsel

nitelikleriyle karşımıza çıkıyor.
Ayrıca ABD’de havacılık ve uzay alanlarında,

Dağlık ve yeşil bir alanda, kamuflaj veya bej

nişan almada hız ve keskinlik, aktif olarak

renkli bir kıyafet giyinen bir askeri bulabilme,

kullanılmayan el ile iş görebilme ve nişan alma,

birbirine çok benzeyen üç insan suratı arasındaki

görsel hafıza ile ayırd edebilme, uzaysal yön

farklılıkları bulabilme, bir yazı listesinde araya

duygusu (gösterilen çeşitli durumlardaki ellerin

karışan harf veya sayıyı bulabilme gibi testler,

sağ el mi sol el mi olduğu testi) gibi testler uzun

askeri alanlarda veya büro çalışanları üzerinde

yıllardan

yönleriyle

uygulanabilir. Gestalt algılaması da denilen bir

kullanılmaktadır. İçlerinde en dikkat çekici ve

diğer test ise, geniş bir alanda bir anda belirip

zorlayıcı nitelikler taşıdığına inandığım ise, bir

sonra hemen kaybolan bir harfi hız ve keskinlik

coğrafya haritasını inceletip sonrasında o

ile

haritanın belli bölgelerini anlattırma veya

dayanıklılık alanında ise, doğal olmayan bir

çizdirme yolu ile yapılanıdır. Algısal hız da

tonlama ile okunan kelimeleri algılayabilme,

denilen bir diğer test ise, zihinde canlı kalması

sırası karışık verilmiş bir cümleyi kuralına göre

gereken ögenin gösterilmesinden sonra, karışık

düzenleme, gürültülü bir ortamda söylenen

bir görselde veya ortamda o ögeyi buldurma

sözcükleri tanıyabilme gibi testler ile yapılabilir.

testidir.

beri

gelişen

algılayabilme

olarak

açıklanır.

İşitsel

ÇIKARIMDA BULUNMA, BELLEK GÜCÜ
Yine ABD havacılığında kullanımıyla öne

Bir diğer test yöntemi olan yargılama testlerinde,

çıkan bir diğer test ise, “A-B, C-?” gibi

“Bir tiyatroda iken yangın çıktığını ilk farkeden siz

testlerdir. Denekten, A ile B arasındaki

olsaydınız ne yapardınız” gibi ucu açık anlam

tümevarım işlemini bularak, C ile sorunun

soruları kullanılır. Ayrıca akıcı düşünme ve sözel

cevabı

tümdengelim

akıcılık gibi testlerde ise aynı eklerle kurulan

işlemini gerçekleştirmesi istenir, ve buna

anlamlı sözcükleri hızlı bir şekilde sıralama, sınırlı

çıkarımda bulunabilme yetisi adı verilir.

bir zamanda olabildiğinde fazla sözcük yazma gibi

Bugünün

testler de mevcuttur. Buna benzer olarak pek

olan

D

arasındaki

teknolojisine

bağdaştırmak

istediğimizde, Microsoft Excel programında
alt alta 1 ve 2 rakamlarını yazıp bu ikiliyi
seçerek

aşağı

doğru

gerçekleştirdiğinizde

uzatma

3,4,5,

…

işlemini
olarak

uzamasını gösterebiliriz.

bilindik olan telaffuz testleri de gösterilebilir.
Bellek gücünü ölçmeyi hedefleyen testlerde;
sözcük-renk,

sayı-sözcük,

resim-sayı

gibi

bağdaştırmalar gösterilerek sonrasında denekten
aynı bağdaştırmaları ifade etmesi istenir.
Kişilik testlerine geldiğimizde ise karşımıza çıkan
ilk güçlük deneğin yalan söyleme ihtimalidir.
Burada yalancılık çizelgesi de denilen, deneğin ne
kadar yalancı olduğunu göstermeye yarayan,
“Hayatınızda ne sıklıkla küfür edersiniz?” gibi
sorular sorulabilir. Ancak yine de tüm tedbirler
alınsa bile deneğin sorulara baştan savma, rastgele
cevaplar verme ihtimali mevcuttur. Tam burada
devreye F çizelgesi denilen yöntem giriyor. Bu
yöntemde, deneğin durumundan bağımsız olarak
hiçbir insanın veremeyeceği cevaplar kullanılıyor.

Eğer denek bu cevapları işaretlemekte ısrarcı davranmışsa, deneğin güvenilirliği sorgulanabilir. Ayrıca,
tek ve çok evreli olmak üzere iki gruba da ayrılabilen kişilik testleri, ideolojik eğilimleri ölçerken
karşımıza sık sık çıkmasıyla bilinir. Dincilik ile İnsel Özgürlüğü, Faşizm ile Hümanitarizm düşüncelerine
eğilimleri tasvir eden çizelge, en sık bilinenlerdendir. Kişilik testlerinin takdir edeceğiniz üzere
yorumlanmasının güçlüğü ile anlaşılabilir sınıflandırmalardan bir miktar uzak oluşu özel ilgi ile
okunmasını gerektiren bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple bu meselenin örnekleri üzerinde
daha fazla durmanın gerekli olmayışı fark edilebilir.
Bu konuda ilgili iseniz; yüzlerce eser, kendileri ile haşır neşir olmanız için sizleri bekliyor. Tavsiyede
bulunmanın aklınızı bulandırmaktan öteye geçmeyeceği kanaatindeyim. Özel ilgi alanınız en belirleyici
olan kriterdir. Sevgilerle…

