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Sevgili okurlar, birkaç gün önce Hocalı 
Soykırımının yıldönümü idi. 1992 yı-
lının 25 Şubat’ı 26 Şubata bağlayan 

gecede Rusların desteğiyle Ermenilerin baş-
lattığı saldırılarda küçük bir şehir olan Hoca-
lı kuşatıldı ve halkın üzerine ateş açıldı. Bu 
cehennemden kaçabilenler de gece buz gibi 
havada yalınayak yürüyerek nehri geçtiler ve 
dağlara sığındılar. Bu kez de orada onları bir 
sürpriz bekliyordu. Meşe ağaçlarının arasın-
dan ortaya çıkan Ermeniler perişan bir halde 
bulunan bir avuç insanları çapraz ateşe tuta-
rak öldürdüler. Rus yetkililerin açıkladıkları 
613 şehit, 487 yaralı, 1275 rehin ve 15 kişi 
kayıp. Bu 20. Yüzyılda Bütün dünyanın gözü 
önünde yapılan bir katliamdır ve hiçbir ülke 
de sesini çıkarmadı.

Bu feci olayın biraz daha evveline gidecek 
olursak, Ermenilerin 1890 tarihinden beri sü-
rekli çıkardıkları isyanlarla Müslüman Türk-
leri katlettikleri görülür. 1905, 1907, 1915, 
1916, 1918, 1920 ve zamanımız kadar pey-
derpey yapılan zulümler, baskı ve işkenceler 
had safhaya ulaşmıştır. Bu katliamların hiç 
birisi unutulacak hadiseler değildir. Üstelik 
Ermeniler sürekli üste çıkmışlar, büyük dev-
letlerin desteğiyle ve Osmanlı Türk devletine 
uyguladıkları baskılarla ceza almaktan kurtul-
muşlardır. Kendi yaptıkları katliam ve soy kırı-
mı Türklerin üzerine atarak, tarihe medeni bir 
millet olarak geçen bir milleti savaş suçlusu 
olarak ilan etmişlerdir. Birçok Avrupa ülkesi 
ve ABD bu yalanı benimsemişlerdir.

Türk milleti bu katliamları asla unutma-
malı ve suçlamaları belgeleriyle, aydınların 
araştırmalarıyla aklamaları gerekmektedir. 
Bu katliamların hiç birisi unutulacak hadisler 
değildir. 

Şimdi kısaca Türklerin uğradığı katliamla-
ra şöyle bir değinelim.

XVI. yüzyılın ortalarında başlayan 19. yy. 
sonlarına doğru Türk ülkelerindeki Rus ve 
Çin yayılmacılığı büyük ölçüde tamamlan-
mıştır. Türkistan bölgesi ikiye ayrılarak Doğu 
Türkistan Çinlilerin Batı Türkistan da Rusların 
egemenliği altına girmiştir. Bu bölgelerdeki 
Türk halkları ve hanlıklar sürekli bağımsızlık 
mücadelesi vermişler ve hâlâ vermektedirler. 
193’de kurulan Doğu Türkistan Cumhuriye-
ti’ni Rusların yardımıyla işgal eden Çinlilerin 
katliamından kaçabilenler  Türkiye’ye sığın-
mışlardır. Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistan 
Lideri İsa Yusuf Alptekin vefatına kadar Doğu 
Türkistan’ın bağımsızlığı için çalışmıştır. Bu 
günler de de had safhaya ulaşan Doğu Tür-
kistan’daki katliamlara dünya ülkeleri göz 
yummaktadırlar. Bu gün doğu Türkistan’da-
ki Çin zulmü bir milleti topyekûn yok etmek, 
soykırımdan başka bir şey değildir.

1800’lü yıllardan ortasında Rusya Türk 
yurdunda istilasını tamamlarken katlettiği 
veya sürgün ettiği bölgelere Rusları ve Er-
menileri yerleştiriyordu. Dağlık Karabağ han-
larını kendisine bağladıktan sonra Türklerin 
büyük bir kısmını katletti ve bir hançer gibi 
Azerbaycan toprağına Ermenileri yerleştirdi. 
1877 yılından Türkiye’deki Ermenileri silah-
landırarak silahlarını Müslüman halka doğ-
rultu. 1895, 1905, 1907 ‘deki Ermeni komi-
tacıları Rusların emirleri doğrultusunda Doğu 
Anadolu’da bir Ermeni devleti kurabilmek 
amacıyla Türk halkını katletmeye başladı. 
Ancak devlet kurabilmek için Ermeni nüfusu 
yetmiyordu, nüfus olarak çoğunlukta olmala-
rı gerekiyordu. Türk nüfusu baskı zulüm ve 
katliamla azınlık durumuna düşürmek için 
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sürekli isyan ederek binlerce Müslüman’ı öl-
dürdüler, binlerce insanı da muhacir durumu-
na düşürdüler.  Doğu Anadolu’da bir Vilayet-i 
Sitte (Van, Bitlis, Erzincan, Mamüratülaziz, 
Erzurum ve Diyarbekir) teşekkül ettirterek 
azınlıklar lehine ıslahat bahanesiyle Ermeni-
leri silahlandıran ve bu topraklar üzerinde bir 
Ermeni devleti kurulmasını vaat eden Ameri-
ka, Rusya, İngiltere ve Fransa da bu katliamla-
rı seyretti. Ermenilerin yaptıkları yanında kâr 
kaldı. Suçluları koruyarak cezaya çarptırılma-
sını engellediler.

Birinci Cihan Harbinde (1914-1918) si-
lahlanan Ermeniler ve Türk ordusunda bu-
lunan Ermeni subaylar Doğu Anadolu’da 
Osmanlı ordusunu arkadan vurmaya ve ko-
rumasız Türkleri kitleler halinde katletmeye 
başlayınca Osmanlı Devleti bir karar aldı ve 
24 Nisan’da isyancıların elebaşlarını tutukla-
dı.  Rusya ile harp halindeyken suçsuz olan 
Ermenileri her türlü ihtiyaç malzemelerini 
yanına almak ve geride bıraktıkları mülkleri 
devlet tarafından teminat altına alınarak ko-
rundu. Satılanların paraları sahiplerine gön-
derildi. Onları en güvenli Suriye ve Şam ve 
Halep bölgesine iskân ettirdi. Verimli arazisi 
olan köylere yerleştirdi, yeni evler yaptırdı. 
Muhacirin Komisyonundan kişi başına günlük 
iki akçe sarfiyat yapıldı. Seyyar hastahaneler 
kuruldu ve hasta olanlar tedavi edildi. Babıali 
Vilayetlere de tamim göndererek muhacirlere 
her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ge-
rekli tahsisatın ayrılmasını emretti. (Halaçoğ-
lu,  Yusuf Prof. Dr., Ermeni Tehciri, s.87 vd., 
Babıali Kültür Yay., 20. Baskı, İst. 2011) Ha-
laçoğlu, Rus ve Ermeniler tarafından sadece 
Kars ve Ardahan’da 30 000’den fazla Müslü-
man’ın katledildiğini belgelere dayanarak ifa-
de etmektedir. (a.g.e, s.111) 

1917’de Rusya ihtilal patlak verince sa-
vaştan çekilen Ruslar, geri çekilirken Ermeni 
komitacıları her türlü hareketlerinde serbest 
bırakmış, 1918-1920 arasında Kars, Arda-
han ve Iğdır’da binlerce Türk’ü katletmişler, 
köyleri ateşe verip samanlıkları ve ahırdaki 
hayvanları bile diri diri yakmışlardır. 12 Mart 
1918’de Erzurum’u Ermenilerden temizleyen 
ve onları Gümrü’nün doğusuna kadar geri 
çekilmeye mecbur bırakan Kazım Karabekir 
Erzurum’un Alaca köyünde gördüklerini şöy-
le anlatır:

“Facianın en müthişi burada idi. Süngü-
lenmiş ve yakılmış cesetlerin başında ağlaş-

malar, bağrışmalar insanın tüylerini ürperti-
yordu. Süngülenmiş, memedeki çocuğunu 
kucağına alan bazı analar saçlarını yoluyor-
lardı. Sanıyorum ki yeryüzünde bu kadar feci 
bir sahneyi gören gözler pek mahdut. Biz bu 
kanlı manzaraların karşısında elem duyan in-
sanlarız. İnsanların iyi duygulardan mahrum 
kalınca hayvanlardan daha vahşi bir varlık 
olabileceklerini ibretle seyrettik. Sağ kalanlara 
birer mecidiye dağıttırarak onları teselli ettim. 
Köylünün benim misafirim olarak iaşe vere-
ceğimi söyledim.” (Uzundere, Ali Eşref, İn-
sanlık Suçu; Iğdır ve Çevresinde Ermenilerin 
Türk Kırımı, s.63  vd., Kültür bakanlığı Yay., 
TTK Basımevi,  ANK-2002)

1908 Rus nüfus sayımına göre Sürmeli 
Sancağı’nın 243 köyünde 95. 916 kişi olduğu, 
bunun 70.000’i Türk, 28 839’u Ermeni’dir. 
Bugünkü Sürmeli Çukurunda ise (2000’li yıl-
lar) 39 512 Türk, 22 414 Ermeni olmak üzere 
61. 926 kişi yaşıyor. 1916’da Sürmeli Çuku-
run nüfusu 87.250’ye düşmüştür. Bu dü-
şüşün sebebi bu bölgeler Rus işgalinde iken 
Ermenilerin Türk halkına yaptığı katliamlar-
dır. 1908 nüfus sayımına göre Sürmeli Çu-
kurun Ermeni nüfusu 28. 839 iken 1916’da 
31.318’e yükselmiştir. Türk nüfusu ise aynı 
dönemde 70.000’den 55. 935 ‘e düşmüştür. 
3 Mart 1918’de Ruslarla yapılan Brest Litovsk 
anlaşmasıyla Kars, Ardahan ve Batum’u geri 
alan Türklere karşı Ermeni Taşnak Hükümeti, 
Rusların da desteğiyle Türklerin bulunduğu 
bölgelere saldırmışlar ve katliama girişmiş-
lerdir. 1918 senesi Martından nisan ayının 
sonlarına kadar 55 günde Kars, Iğdır, Aralık, 
Tuzluca, Sarıkamış ve Zerşat bölgelerindeki 
köylere saldırıp silahsız savunmasız Müslü-
man halktan 20. 000 den fazla kişiyi hun-
harca katletmişlerdir. 8 Mayıs’ta Karsa giren 
Ordumuzun bir kolu Tuzluca ve Iğdır’ı Erme-
nilerden kurtarmıştır. Bu mamur köyler birer 
harabe ve virane haline gelmiştir. 30 Ekim 
1918’de galip devletler tarafından boyun eğ-
dirilen Osmanlı Devleti tarafından Mondros 
Mütarekesi imzalanınca bu bölgedeki askerle-
rini geri çekmek zorunda kaldı. Bunu fırsat bi-
len Ermeniler yeniden silaha sarılarak tekrar 
Türk köylerine saldırdılar. Doğu Anadolu’da 
bir Ermeni devleti kurma hayaline kapılan 
Ermeniler, Kars, Kağızman ve Sürmeli Çukur 
yöresindeki Türkleri yok etmek bu da olmazsa 
göçe zorlamak politikası güdüyordu. (Uzun-
dere, a.g.e, s.77 vd.)
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Kağızmanlı Osman Ataman (1908-1980’li 
yıllar) Iğdır’da Ermeniler ve Ruslar tarafından 
yapılan katliamı şöyle anlatır:

“I. Dünya Savaşı’nda ordunun içinde 
bulunan Ermeniler Kafkas Cephesindeki or-
dunun içinde bulunan Ermeni askerler firar 
ederek silahlarıyla birlikte Rus cephesinde 
bulunan Ermeni birliklerine katıldılar. Asker 
olmayanlar da Türkiye aleyhine pek çok iş-
ler yapmaya başlamışlardı. Yaptıkları propa-
ganda çalışmalarına yerli Ermenileri de alet 
ediyorlardı. Ruslar cephede işgal ettikleri yer-
leşim yerlerinde hiçbir katliam yapmadıkları 
halde, Ermeniler ve Ermeni çeteleri tarihte 
hiçbir millete reva görülmeyen silahsız, sa-
vunmasız halka baskı, zulüm, işkence yapa-
rak çoluk çocuk, kadın kız, yaşlı genç deme-
den katlediyorlardı. Bu durum 1917 yılına 
kadar sürdü. Rusya’da çıkan Bolşevik isyanı 
nedeniyle Erzincan’a kadar olan bölgeyi işgal 
etmiş olan Rus askerleri, silahlarını bırakarak 
memleketlerine döndüler. Gerek Rus asker-
leriyle cephede bulunan Ermeniler, gerekse 
yörelerde yaşayan Ermeniler, Rusların bı-
raktıkları silahları alarak silahlandılar. Kazım 
Karabekir Paşa komutasındaki ordu ilerle-
yince, cephede hiçbir varlık gösteremeyen 
Ermeniler geri çekilmeye başladılar. Bu geri 
çekilme sırasında önlerine çıkan savunmasız 
halkı ayrım yapmadan katlediyor, yerleşim 
birimlerini yakıp yıkıyorlardı. Nihayet ordu 
93 Harbi hududuna kadar Ermenileri çıkar-
dı. Bu sırada Kars, Kağızman, Sürmeli Çukur 
(Iğdır, Tuzluca, Aralık) o dönemler Rus işgali 
altında idi. Ruslar yörede yaşayan halkı aske-
re almadıklarından silah tutmasını dahi bil-
miyorlardı. Ermenilerin bu bölgede baskı ve 
zulümlerine katlanamayan halk, her şeylerini 
bırakarak canlarını kurtarmak üzere kaçıyor-
du. O dönem Iğdır’da komutan ve kaymakam 
olarak bulunan Rodroski adındaki Rus Albay 
Türkleri ve Müslümanları koruyor diye şehir 
ortasında bir Ermeni militanı Dro, (Drastamat 
Kanayan) tarafından vuruldu. Dro, çeteyi top-
layarak köylere baskın yaparak toplu katliam-
lar yapıyordu. Ermenilerin tatlı sözüne inana 
birkaç kişi ile birlikte Kağızman’ı terk etmeyen 
olayların içinde Osman Ataman’ın amcaları-
nın da dâhil olduğu 108 kişiyi Kağızman İlko-
kulun önünde toplayarak katlettiler. Bu sırada 
Iğdır yöresinde Küllük, Oba köylerinde halkı 
samanlıklara, kuyulara, evlere doldurarak 
katletmişlerdir. Ermeniler Iğdır’da daha çok 

katliam yapmışlardır. Çünkü Ermeni merkez-
lerine giden yol Iğdır’dan geçiyordu. Ermeni 
iddialarının hepsi yalandır. Bu nedenle, Rusla-
rın bıraktıkları silahları da almadılar. Hiç silah-
sız bir halk, silahlı bir halkı katledebilir mi? Bu 
yöreden kurtulabilenler İran’a kaçmış, İran’da 
açlık ve tifodan ve soğuktan pek çoğu ölmüş-
tür…” (Uzundere, a.g.e., s. 142 vd.)

Kayınvalidem Emine Gökce’nin Ninesi 
rahmetli Adiger Nine, Bayburt’tan Ermeni-
lerin ve Rusların zulmünden kaçarken her 
şeylerini nasıl bırakıp da kaçtıklarını, köyleri-
ni boşaltıp dağlara çekilen ve bir taraftan da 
Anadolu’nun iç kesimlerine kaçmaya çalışan 
kadın ve çocukların çaresizliklerini, yolda 
ölenlerin defnetmeye bile fırsat bulmadan yol 
kenarına atı atıverdiklerini kaynanama anlat-
mış. Ben de ondan dinledim. Erkekler Ruslar 
ve Ermenilerle savaşmak için ayrılırken ara-
ba ve kağnılara alabildiği eşyaları alıp, kadın, 
çocuk ve yaşlıları köyün dışına çıkarmışlar. 
Yanan hayvanların feryatları kulakları delip 
yürekleri parçalarken et ve kemik kokusu yo-
ğun bir tabaka olarak uzun süre devam etmiş. 
Bu savaşta Derviş Dedemiz (Derviş Güneş) 
Ruslara esir düşmüş ve 7 sene Rusya’da esa-
ret hayatı yaşamış, 1921 Kars Anlaşmasıyla 
ancak yurda dönebilmiştir. Rahmetli dedemiz 
süngü yaralarını şeker basarak tedavi etmiş. 
Günde bir ekmek tayınları varmış. Yurda dön-
düğü vakit çok tedbirli davranıp, bir ekmek 
buldukları zaman öğünde kişi başına bir dilim 
yiyin, gerisini ertesi güne saklayın dermiş. 
Kendisi de bir dilimden fazla ekmek yemez-
miş. Dedemiz 7 sene esaret hayatı yaşadığına 
göre bu tedhiş 1915 yılında olmuştur.

24 Nisan kararı Ereni zulmünü durduran 
bir karardır. Böylelikle Müslüman halk tama-
men yok olmaktan kurtuldu. 24 Nisan Türk-
lerin katledilmesinin önüne geçildiği gündür. 

Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, “Ulusların 
Ruhu” adlı eserinde Doğu Anadolu’da Türk-
leri katleden Ermeniler Ruslarla Azerbaycan’a 
geçerek orada katliama kaldıkları yerden de-
vam ettiğini belirtir.1917 ihtilalinden sonra 
Azerbaycan’da Rusların yardımıyla Azerbay-
can toprağında bir hükümet kuran Ermeniler, 
Türkleri hükümette görev vermedikleri gibi 
baskı ve şiddet uygulamaya başladığını ya-
zar.  Avşar,  Ekim 1917 ihtilalinde Ermenileri 
silahlandırıp Müslüman ahalinin silahlarını 
toplatarak tarihe “Mart Kırgını” olarak geçen 
olayları şöyle anlatır: 
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“1917’de Rusya’da ihtilal çıkmasıyla sa-
vaştan çekilen Ruslar, Kafkasya bölgesindeki 
otorite boşluğunu gidermek yerel yönetimle-
ri desteklediler. İhtilal öncesi verilen vaatler 
her milletin kendi yöresinde siyasi birliğini 
kurup idare etmesi yönündeydi. Ermenileri 
silahlandırarak Bakü’de Ermeni ve Rusların 
desteğiyle “Bakü Sovyet Komünü (Hükü-
meti) kuruldu. Başına da Şaumyan getirildi. 
Azerbaycanlılar bu komünde yer alamadılar. 
Çünkü Ermeniler ve Ruslar Bakü’yü Azer-
baycan’dan koparmak istiyorlar; Bakü Azer-
baycan’da yeşermedi diyorlardı. Buna Karşılık 
Azerbaycanlı Türkler de Gence’de toplanıp  
“Müslüman milli Komitesi” adında bir örgüt 
kurdular.18 Ocak 1918’de bir heyet gönderip 
Osmanlı Devletinden yardım istediler. Bu ara-
da örgütün merkezi de Bakü’ye taşındı. Karar-
gâhın subayları kömün tarafından tutuklandı. 
Bu arada Bakü Sovyet hükümetinin şehir 
içindeki saldırgan tutumu, Bakü’deki gergin-
liği her geçen gün artırıyordu. Gerginlik, Len-
keran kentinde öldürülen bir Azerbaycanlının 
cenazesinin Bakü’ye getirilmesi sonrasında 
doruk noktaya ulaştı. Cenazeye eşlik eden 
Müslüman askerler Bakü limanında bekleyen 
Evelina adlı gemiye binerlerken silahlarına el 
konuldu. Sonunda 31 Mart 1918’de Bakü’de-
ki Müslümanlar topyekûn hedef alınarak 
saldırı başlatıldı. Bu konuda Bakü Sovyetiyle 
Taşnaklar ittifak yapmışlardır. Üç gün süren 
saldırının bilançosu oldukça ağır oldu.  Şa-
umyan bile olaylarda 3 bin kişinin hayatını 
kaybettiğini açıkladı. Azerilerin açıkladığına 
göre 15 bin Türk öldürüldü. Türklere yönelik 
şiddet ve katliamlar Bakü ile sınırlı kalmadı. 
Nisan ayının başlarında Şamahı, Lankeran 
başta olmak üzere birçok yere yayıldı. İnsan-
lar yüzyıllardır yaşadıkları yerleri terk etmeye 
zorlanıyordu. Bunun sonucunda büyük bir 
göç dalgası da ortaya çıktı. Azerbaycan tari-
hinde bu olaya “kaça kaç” adı verilmektedir. 

Katliamlardan kurtulup hayatta kalabilen 
Müslümanlar panik içinde Bakü’yü terk eder-
lerken Azerbaycan milli Konseyi ve Müslü-
manlara ait örgütler kapatıldı, önderleri Tiflis 
ve Gence’ye sürüldü. Mart ayındaki kırgın-
larda sahnede Ermeniler olsa de gerisinde 
Ruslar vardı. Amaç, Bakü’deki Milli güçlerin 
sosyal yardımlarını ve dayanaklarını ortadan 
kaldırmak ve şehrin Rusların elinden çıkma-
sına engel olmaktı.  (Avşar, Abdülhamit Prof. 
Dr., Ulusların Ruhu, s.122 vd., Sonçağ Yayın-

ları, Ankara aralık 2020)
Rus ve Çin yayılmacılığının Türkistan vila-

yetlerinde gerçekleşmesi emsali görülmemiş 
işkence ve katliamlara sebep oldu. Türk ülke-
lerindeki direnişler kanlı bir şekilde bastırıldı. 
Toplumun aydın kesimi, özellikle filoloji ve ta-
rihle uğraşanlar birer bahane ile ya hapisha-
nelerde can verdiler yahut sürgünde Can ver-
diler. Prof. Dr. Ahmet Buran’ın “Kurşunlanan 
Türkoloji” adlı eserinde bu katliamların envaı 
çeşitleri kayıtlıdır.  İkinci Dünya Savaşından 
sonra bir gecede yanlarına bir şey almalarına 
müsaade edilmeden Özbekistan ve Sibirya’ya 
sürgün edilen Kırımlıların bir kısmı zehirli gaz 
salınarak vagonlarda öldürüldüler. Tuvalet 
ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için kadınlar 
ve kızlardan pek çoğu çatlayarak vefat etti. 
Vagonlarda vefat edenler istasyonlarda kapı-
lardan rayların kenarına atıldılar. İnsanlıktan 
nasibini alamayanlar Türklere bu vahşeti ya-
şattılar. Sürgün yerine kadar pek azı ulaşabil-
di. Onlar da sert iklim şartlarına alışkın olma-
dıkları için bir kısmı hasta oldu, bir kısmı ağır 
şartlarda maden ocaklarında çalışarak hayat-
larını idame ettirdiler. Bu gün hâlâ Kırım Öz-
gür değildir. Bir doğu Türkistan özgür değildir 
ve Çin hükümetinin uyguladığı soykırım ve 
kimliksizleştirme politikaları yüzünden inim 
inim inlemektedir.

Hocalı Katliamını unutmamız mümkün 
değildir. Yaralarımız çok tazedir ve durmadan 
kanıyor. Ermeni güçleri 1992 yılının Şubat 
ayında 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gecede 
bölgedeki 366. Alayın desteğiyle önce girişini 
ve çıkışını kapattığı Hocalı Kasabasında Azeri 
resmi kaynaklara göre 83’ü çocuk, 106 ka-
dın ve 70’ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 
613 kişi öldürülmüş, 487 kişi de ağır yara-
lanmıştır. 1275 kişi rehin alınmış ve 150 kişi 
de kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan 
incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldı-
ğı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği 
görülmüştür. Hamile kadınların ve çocukların 
da aynı işkencelere maruz kaldıkları tespit 
edilmiştir. Bu fotoğrafları dünyaya duyuran 
bir gazetecidir. Daha sonraki olaylarda bu ga-
zeteci hayatını kaybetmiştir.

Hocalı katliamı için bir belgesel çekimi için 
Azerbaycan’da bulunan TRT’nin Azerbaycan 
Temsilcisi  Abdülhamit Avşar, o günün canlı 
şahidi olarak kimle görüştü ise insanların kor-
ku ve dehşet içinde olayları anlattığını ifade et-
mektedir. 3 gün süre ile Ermeni ve Rus birlik-
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leri tarafından kuşatılan Hocalı ve köylerinde 
366. Ermeni ve Rus Motorize birliklerin ateş 
açmaları sonucunda birçok kişinin öldüğünü, 
70’den fazla çocuğun ana-babasız kaldığını, 
600 den fazla insanın şehit edildiğini, karla 
buz arasında geceleyin nehri geçip dağlara 
sığınan insanların da pusu kuran Ermeniler 
tarafından katledildiğini, ak apak dağın kırmı-
zıya boyandığını Kısmet Gazetesinde yazdığı 
yazılarında anlatmaktadır. Avşar, Pirşağı’da 
yaşayan Nazile Selimova’nın dehşet dolu söz-
cüklerini şu satırlarda beyan etmektedir:

“O gece öyle bil ki kar üstüne kar yağdı. 
O karın üstünde ilerleyen insanlar özlerine 
bir ışık yolu aktardılar. Hay Allah, biz nereye 
gidek, hangi tarafa kaçak? Karlı çayı buz gibi 
soğukta kim yalın ayak geçebilir. Korku öyle 
bir şeydir ki buz gibi suları biz gece geçtik. 
Dağlara, tepelere düşmüştük. Nene nene-
sinden, ata uşağından, uşak anasından ayrı 
düşmüştü…”  Avşar, yazısına şöyle devam 
ediyor: “Amma bu kaçış da fayda vermemişti. 
Hocalı’da Ermeniler pusu kurmuştu. Hoca-
lı’nın içindeki cehennemden kurtulanlar bu 
defa pusulardan açılan ateşlerle hayatlarını 
yitirdiler. Yeryüzünün ak örtüsünü kırmızıya 
çevirdiler. Amma bu vahşiliği türetenlerin 
ve onlara destek verenlerin yüzleri azıcık kı-
zarmaz. Ve 600’den fazla ölü, 1200’den faz-
la esir. Tamamen yok edilmiş 10 aile, hem 
anasını hem babasını yitirmiş 25, ana veya 
babasından birini yitirmiş 130 çocuk. Bu sa-
yıların birkaç bin ahalisi olan bir şehirde baş 
gösterdiği nazarı dikkate alınırsa katliamın ne 
ölçüde olduğu anlaşılır… Bu “soykırım” değil 
nedir?...” (Avşar, Abdülhamit, Azerbaycan 
Yazıları -Bakü’den görünen Türk Dünyası, s. 
50 vd. Kısmet Yay. Bakü,  Azerbaycan 2007)

Abdülhamit Avşar, Ermenilerin yaptık-
ları tüm katliamları ters yüz ederek Dünya 
kamuoyunu yanılttıklarını, yalan yanlış ya-
yınlarla Türkleri soykırım ile suçlamalarından 
bahisle Bakü’de yaşananların ibretlik bir vesi-
ka olduğunu, bunu tüm dünyaya duyurmak 
gerektiğine işaret etmektedir. Susmakla bir 
şeyin halledilemeyeceğini, 1905, 1907, 1915, 
1918, 1920 ve 1921 olaylarını da belgeleriyle 
beraber Avrupa örgüt, meclis ve parlamento-
larda tanıtılması, yapmadığımız olayların üze-
rimize atılmasına karşı çıkmamız gerektiğini 
makalesinin devamında anlatmaktadır.

Abdülhamit Avşar “Soykırım” adlı bir 
başka makalesinde, 1918 yılının 30 Martında 

başlayıp 1 Nisan gününe kadar devam eden 
katliamlarda sivil halkın kadın- çocuk, yaşlı 
genç ayırt etmeksizin binlerce Azeri Türk’ü-
nün öldürüldüğünü, Bakü’de cesetlerin dağ 
gibi yığıldığını anlatmaktadır. Doğu Anado-
lu’da türetilen Ermeni mezaliminden sağ 
kurtulan ve Tagıyev’in teşebbüsüyle Bakü’ye 
getirilip, İsmailiye’de yetimler yurduna yer-
leştirildiler. Bu binanın Ermeniler tarafından 
çökertilmesiyle de pek çok çocuğun öldüğünü 
belirtmiştir. Avşar, Bakü’den diğer illere de 
yayılan katliamın Enver Paşa’nın üvey kardeşi 
Nuri Bey’in komutasında “İslam Ordusuyla” 
bastırılabildiğini, İslam ordusu yetişmeseydi 
Azerbaycan’daki Türk varlığının yok olacağını 
ifade etmektedir.  (Avşar, a.g.e,(s.212 vd)

Eski ASALA eylemcilerinden Monte Mel-
konyan, Hocalı’ya yakın bölgede Ermeni Aske-
ri birliklere komutanlık yapmış ve katliamdan 
bir gün sonra Hocalı çevresinde gördüklerini 
günlüğünde anlatmıştır. Melkonyan’ın ölü-
münden sonra kardeşinin günlüğünü “Benim 
Kardeşimin Yolu” başlığıyla ABD’de çıkardığı 
bir kitapta Hocalı katliamın şöyle tasvir eder:

“Bir gece önce akşam saat 11.00 civarın-
da 2000. Ermeni savaşçısı, Hocalı’nın üç tara-
fındaki yüksekliklerden ilerleyerek kasaba sa-
kinlerini doğudaki açılışa doğru sıkıştırmışlar. 
26 Şubat sabahına kadar mülteciler Dağlık 
Karabağ’ın doğu yüksekliklerine kadar ulaş-
mış ve aşağıdaki Azerî kenti olan Agdam’a 
doğru inmeye başlamışlar. Buradaki tepecik-
lere yerleşen sivilleri güvenli arazide takip 
eden Dağlık Karabağ askerleri onlara ulaş-
mışlar. Mülteci kadın Reise Aslanova, İnsan 
Hakları İzleme Örgütüne verdiği açıklamada 
“Onlar sürekli ateş ediyorlardı” diye konuş-
muştur. Arabo’nun savaşçıları daha sonra 
uzun zaman kalçalarında taşıdığı bıçakları 
kınlarından çıkartarak bıçaklamaya başlamış-
lar. Monte üzerinde kadınların ve çocukların 
kırılmış kuklalar gibi dağıldığı çimene eğile-
rek “disiplin yok” diye fısıldadı. O bu günün 
önemini anlıyordu. Sumgayıt ogromunun 
dördüncü yıl dönümüne yaklaşıyordu. Hocalı 
stratejik bir amaç olmasından çok bir öç alma 
eylemiydi.”

O dönemde Ermenistan Cumhurbaşkanı 
ve savaş süresince Karabağ’da Ermeni güç-
lerine kumandanlık yapmış Serji Sarkisyan’ın 
İngiliz Araştırmacısı Thomas De Waal’a şun-
ları söylemiştir:

“Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar bizim 
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şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermenilerin sivil 
topluma karşı el kaldıramayacaklarını düşü-
nüyorlardı. Biz bunu (stereotip) kırmayı ba-
şardık. İşte olay bu. Aynı zamanda o delikanlı-
ların Bakü’den ve Sumgayıt’tan kaçanların da 
olmasını anlamalıyız.”

Hocalı Soykırımının bazı örgütler ve 
senatolarda tanınması

İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direk-
törü, sivil ölümlere Karabağ Ermeni güçleri-
nin doğrudan sorumlu olduğunu, hem kendi 
raporu hem de Memorial’in raporunun Azeri 
güçlerin sivillerin kaçışını engellediğine ve si-
villere ateş açtığına dair bir argümanı destek-
leyen herhangi bir delilin içermediğini ifade 
etmiştir.

İnsan hakları İzleme Örgütü, olayı Dağlık 
Karabağ Savaşı içerisinde yapılan en büyük 
katliam olarak nitelemiştir. Azerbaycan Parla-
mentosu 1994’de Hocalı’da yaşanan katliamı 
“soykırım” olarak ilan etmiştir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler mecli-
sinin 31 üyesi;  (Türkiye 12, Azerbaycan 8,  
Birleşik Krallık 3, Arnavutluk 2, Bulgaristan 1, 
Lüksemburg 1, Yugoslavya Federal cumhuri-
yeti 1, Kuzey Makedonya 1, Norveç 1, Roman-
ya 1) tarafından imzalanan, “Ermeniler tüm 
Hocalı’yı öldürdüler ve tüm şehri harap etti-
ler” ifadesinin de yer alan ve 19 yüzyılın baş-
larından beri Ermenistan tarafından Azerilere 
karşı işlenen soykırım olarak tanınmaya adım 
atılması gerektiğini tüm parlamento üyelere 
söyleyen 324 numaralı bildiri yayımladı.

2009 Şubatında Kaliforniya eyalet Alt 
Senatosu üyesi Filipe Feuntes, , Azerbay-
can Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’e yazdığı 
mektupta Hocalı olaylarını “Azeri katliamı” 
şeklinde nitelendirerek kurbanların ailelerine 
başsağlığı dilemiştir.

Meksika Cumhuriyet Senatosu da 
2011’de Hocalı olaylarını “soykırım” olarak 
tanımıştır.

Sonuç
Ermeniler, 1992’deki Hocalı Soykırımında 

1915’in öcünü aldık, diyorlar. Bu neyin öcü? 
Doğu Anadolu’da katledilen, işkence gören, 
diri diri yakılan Türkler, intikam peşinde ko-
şanlar ise Ermeniler. Kars, Iğdır ve Sürme-
li Çukurda toplu mezarlarda çıkan cesetler 
Müslümanlara ait, suçlanan ise Türkler. Her 
türlü devlet korumasında nakledilen, doktoru 
ve seyyar hastane eşliğinde nakledilen, yiye-
ceği içeceği ve barınacağı yerler, ekip biçeceği 

topraklar kendilerine ücretsiz olarak verilir-
ken, taşına bilir tüm mal varlıklarını yanların-
da götürdükleri gibi geride bıraktıkları evleri, 
tarla ve bahçeleri de devlet tarafından koru-
ma altına alınıyor. Onların ırz, can ve mallarını 
korumak suç mu? Arap ve Kürt aşiretlerinin 
birkaç tecavüzkâr saldırılarında hayatını kay-
beden veya hastalıktan vefat eden birkaç Er-
meni’nin yanında suçlanan bütün bir millet! 
Onları tüm hainliklerine rağmen, savaş orta-
mından uzaklaştırılması, daha sakin bölgelere 
gayet medeni bir şekilde nakledilmesi, kendi 
askeri aç cephede savaşırken onlara tahsisat 
ayrılması suç mu? Türk toprakları olan Kara-
bağ’a çöreklenen Ermeniler Türklerden daha 
neyi istiyorlar? Neyin peşindeler, neyin öcünü 
alıyorlar. Anlaşılan 1915’te katlettikleri Türk 
nüfusunu az bulmuşlar. Topyekûn ortadan 
kaldıramadıkları için onun öcünü almış olu-
yorlar her halde. Van, Bitlis, Iğdır, Erzincan’da 
onların imha ettiği Türklerin topluca gömül-
düğü kuyulardan, mezarlardan çıkarılan na-
aşların üzerindeki işkence izleri, canlı şahit-
lerin anlattığı olaylar insanın kanını dondurur 
mahiyettedir. 

1916, 1918, 1919 ve 1920-21 yıllarında 
Türk halkına yapılan baskı, zulüm, tecavüz ve 
insan onuruna yakışmayan vahşiyane katli-
amlar soykırım değil de nedir?

Mart Kırgını, katliam değil de nedir?
Hocalı katliamı bir soykırımdır. Dünyanın 

pek çok ülkesi bunu tanıdı. Çünkü Azerbay-
canlı kardeşlerimiz susmadılar ve seslerini 
dünyaya duyurdular. Milletvekilleriyle, diplo-
matlarıyla Avrupa ülkelerinde her platformda 
Hocalıda yaşananları dile getirdiler. Türk mü-
nevverleri, diplomatları sen de üzerine atılan 
suçlamaları her platformda konuş ve karşı 
tezlerle onları çürüt.

 Türk çocuğu sana yapılanı asla unutma 
ve hafızanı güçlü tut. Milletler arası anlaşma-
larda sadece menfaatler ön plandadır. Bunun 
için kimse ile kanka olma. Senin yaşadığın 
ülke dışındaki soydaşlarında ilgilen. Onların 
başarılarıyla sevin, üzüntüleriyle üzül. Bizim 
en zor zamanımızda imdadımıza koşan yine 
kardeşlerimiz oldu. Sen de milli bilincini güçlü 
tut ve kardeş cumhuriyetlerle ekonomik, sos-
yal ve kültürel anlaşmalar yap. Bak o zaman 
kimse sana dişini göstermez. Türk devletle-
ri birbirine destek çıktıkça, halklar birbirine 
kardeş olarak baktıkça Türk’ün bileğin kimse 
bükemez.
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YAHYA KEMAL’İN 
BİR KONFERANSI

MUSTAFA 
ÖZCAN

Giriş

Y ahya Kemal, Türk edebiyatının göz-
de şairlerindendir. Hayata ve sanata 
bakışında kendine has bir tutumu 

vardır. Saf ya da öz şiirin temsilcisidir. Şiirinin 
odak noktasında ise İstanbul bulunmaktadır. 
1942 yılında henüz kitapları basılmış değil-
dir. Bu yüzden şiirlerini, yakınında bulunmuş 
olanlar onları ezberlemeye, defterlerine geçir-
meye çalışmışlardır.  Şiirinin bu kadar ilgi çek-
tiği bir ortamda şairin vereceği konferansın da 
o ölçüde ilgi toplayacağı bellidir. Nitekim bu 
düşüncelerle İstanbul Beyoğlu Halkevi, Yahya 
Kemal’den bir konferans vermesini ister. Kon-
feransın konusu “Türk İstanbul”dur.

12 Mart 1942 tarihinde saat 18:00’de ve-
rilen bu konferans için salon yetersiz kalmıştır. 
Şöyle ki: Salon daha saat 16.30’dan itibaren 
dolmaya başlamış, altıya çeyrek kala gelenler 
salona bile yaklaşamamışlardır. Yukarı kata çı-
kan merdiven sahanlığı da dolmuştur. Salon 
kapılarının önünde yüzlerce genç ayakta kal-
mış, pek çoğu sandalyelerin üzerinde Yahya 
Kemal’i dinlemeye çalışmışlardır.

Dinleyicilerin ekseriyetini gençlik teşkil 
etmiştir. Gelenler arasında İstanbul Valisi ve 
Belediye Reisi olan Lütfi Kırdar ve tanınmış 
birçok kimseler de vardır. Toplantıdan sonra 
üstada birçok kimsenin konferansı dinlemeye 
fırsat bulamadan ve yersizlik yüzünden geri 
döndükleri söylenmiş ve konferansını tekrar-
laması rica edilmiştir. Yahya Kemal de, Be-
yoğlu Halkevi Reisi Ekrem Tura da aynı top-
lantının yakında tekrarlanabileceği vaadinde 
bulunmuşlardır.1

Daha önce söylenildiği gibi her taraf, mer-
divenlere varıncaya kadar tıklım tıklım dolu-
dur. İnsanlar birbirlerinin omuzları arasından 
konferansçıyı izlemiş; sabırsızlıkla uzanan 
başlar, sahnedeki konferansçıyı görmeye ça-
lışmış,  her sınıftan halk kütlesi ve bilhassa 
ateşli üniversite gençliği dinleyicileri meyda-
na getirmiştir. Yahya Kemal, kürsüye çıkınca-
ya kadar bu tehacüm ve kaynaşma devam et-
miştir. Fakat büyük şair söze başladığı zaman, 
Halkevinin iç ve dış salonlarının bir anda bo-

şaltılmış gibi derin bir sessizliğe gömüldüğü 
görülmüştür.

Yahya Kemal’in Konuşmasına Dair:
Öncelikle şunu söylemek gerekir: Yahya 

Kemal’in uzun konferansı sık sık alkışlarla ke-
silmiştir. Sözünü bitirdiği zaman dinleyiciler 
adeta vecd içindeydiler.  Bunu bir fikir ziyafeti 
olarak algılayan ve bu ziyafeti yeterli bulma-
yanlar, konferans salonunu alkışlarla sars-
mışlardır. Daha sonra başta Vali olmak üzere 
büyük şairden bir şiir okumasını istemişlerdir. 
Yahya Kemal, bu umumi arzuyu bir değil bir-
kaç şiirle yerine getirmiştir. İlk olarak “Itri”yi, 
daha sonra da “Bir Tepeden” ve nihayet “Kar 
Musiki”sini sunmuştur. Hatta İstanbul’u te-
rennüm eden yeni -eski başka birkaç şiirini 
okumuştur. Her defasında, bir başka eserini 
dinlemek ihtiyacına kapılanlar alkışlara bir 
türlü son vermemişlerdir. Sonunda “Eren-
köy’ünde Bir Bahar”ı okuyarak konferans biti-
rilmiştir. Yahya Kemal, sahneden kendisi için 
hazırlanan koltuğa otururken, Lütfi Kırdar’ın 
Yahya Kemal’e yaklaşarak, “Bu böyle olmaz, 
şair.. Aynı konferansı daha geniş bir salonda 
dinlemek isteriz” 2  dediği işitilmiştir. 

Konferansa Dair Bir Değerlendirme: 
Yahya Kemal’in konferansının gördüğü bu 

olağanüstü ilgiyi değerlendiren bir yazar şöyle 
demektedir:

“Evvelki gün işimi, gücümü bıraktım. 
Yahya Kemal’in Beyoğlu Halkevi’nde verdiği 
konferansı dinlemeye gittim. Konferansı din-
lemek şöyle dursun, merdivenin yukarı kat 
sahanlığına bile sokulamadım. Bununla bera-
ber işimi gücümü bıraktığımdan ve kalabalık 
arasında itilip kakıldığımdan dolayı şikâyetçi 
değilim.

Orada iki şey öğrendim. Birincisi her sınıf 
ve yaştaki münevverlerimizin yüksek kıymet-
te his, düşünce söze susamış olmalarıdır. 

1 “Yahya Kemal ‘ Türk İstanbul’u Anlattı” Vatan, Sayı: 513, 13 Mart 1942, s.1/3  
2 Selahattin Güngör, “Türk İstanbul”,   Cumhuriyet, Sayı: 6310, 13 Mart 1942, s.1-2
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Yahya Kemal’i dinlemek için konferans 
salonuna üşüşenlerde, susuz kalmış olanların 
suya hücumu kadar iştihalı ve arzulu bir hal 
vardı.

İkinci nokta da, bu konferansın, Yahya 
Kemal’in bazı vehimlerini dağıtmağa ve ken-
disini fikir hayatı içinde daha erimli bir hale 
koymağa hizmet edebileceğidir.

Kıymetli edibimizin tılsımlı bir kulesi var-
dır. Oradan maziyi, hayatı hisler ve idealler 
âlemini seyre çıkar. Gördüklerini birkaç ayda 
bir eşsiz bir şiir halinde millete sunar. Bu şiir 
kapışılır. Pek çokları tarafından ezberlenir. Fa-
kat bunun haricinde Yahya Kemal, coşkun ru-
hunun duygularını, mazinin adeta kendi inhi-
sarı altında biriken birtakım bilgilerini, yalnız 
etrafındaki dostlarına tatlı tatlı anlatır.

Niçin herkese anlatmanın yolunu ara-
maz? Niçin bu nimeti herkese yaymağı vazife 
bilmez?” 3

Yahya Kemal konuşurken tek başına değil 
gibidir. Bütün tarihi de beraberinde ve peşi 
sıra götürüyormuş izlenimi vermiştir. Öbür 
yanda konferansın yarattığı ilgi, herkeste Yah-
ya Kemal hakkında taze bir merak uyandır-
mış, seçme şiirlerinin nerede bulunduğunu 
sorup aramaya başlamıştır. Bunlardan bir kıs-
mı günlük gazete koleksiyonlarında kalmıştır. 
Bir kısmı ise hiç çıkmamıştır. Dolayısıyla şiiri, 
sanatı yeniden gündeme oturmuştur. 4

Yahya Kemal’in konferansından birkaç 
gün sonra şairle yapılan röportajda, görüşle-
rine daha detaylı yer verilmiştir.

Yazar Selahattin Göngör’e göre,  büyük 
şair, “yirmi şu kadar yıl, söylememiş, söyle-
memiş, fakat günün birinde kürsüye çıktığı 
zaman bütün İstanbul’u ağzının içine baktır-
mıştır. Konferansında yalnız birtakım gerçek-
leri belirtmekle kalmamış, Türk İstanbul’un 
nasıl bir şehir olması gerektiğini de anlatıp 
ortaya yepyeni fikirler atmıştır. Konuşmasının 
bir yerinde Yahya Kemal şöyle demiştir:

“Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı 
arasında tam bir ahenk varsa, orada gözlere 
bir ‘vatan’ görünür. İklimden anlayan, derin 
görüşlü, hassas bir insan, İstanbul’un eski 
semtlerinden birine; Üsküdar’a, Eyüb’e yahut 
Bir Boğaziçi köyüne bakarsa kat’i bir hüküm 
vererek şöyle diyebilir: “Bu halk, bu iklimde 
ezelden beri sakindir!”

Yahya Kemal’in tespitlerine göre, bir va-

tan fethedildikten sonra evlatlarıyla o kadar 
kaynaşır ki, yalnız onlara değil, kendini seyre-
den yabancılara da sahiplerinin hüviyeti gibi 
görünür.   O bu tespitini şu sözlerle açıklayıp 
genişletmektedir:

“Evet! Türk milleti, İstanbul’u fethettikten 
sonra toprağını tamamıyla millileştirdi. Fazla 
olarak birbirine hiç benzemeyen her birinin 
ayrı bir hüviyeti olan semtler ve köyler yarat-
tı. Bu köylerin yahut bu semtlerin her hangi 
birinde bulunan bir insan, kendini hem Tür-
kiye’de, hem de Türkiye’nin kendine mahsus 
bir havası olan muayyen bir semtinde bulur-
du.”

Şair, bu fikrini muharririn isteği üzerine 
biraz daha açma gereği duymuştur: Yahya 
Kemal, bugünkü medeniyette modern olan 
şey, düz caddedir, sıra apartmanlardır. Yani 
hattı müstakim esastır, şeklindeki düşün-
celere katılmamaktadır. Bir şehrin muhtelif 
semtlerinin birbirinden farklı oluşu, birbiri-
ne benzemezliği olmalıdır. Bu konuda yapı-
lan yanlışlarla ilgili Paris’ten örnek verir ve 
Paris’in meşhur Şehremini Baron Hausse-
mann’ın, eski Paris’i bozduğunu, düz cadde-
ler ve dar sokaklar açtığını, oradaki semtleri 
mahvettiğini söyler ve o zamanlar  “ modern 
şehir, böyle olur!” denildiğini belirtir. Bu olay, 
o semtlerin tarihi havasını bozmuştur. İnsan 
bu sokaklarda yahut semtlerde gezerken son 
kırk elli yılın içinde zanneder.  Bir bakıma kişi, 
kendisini dar bir zaman dilimine hapsetmiş 
gibi olur.

Şair yine bizde modernin yanlış anlaşıldı-
ğı kanaatindedir. Bu görüşünü İzmir şehriyle 
ilgili değerlendirmeleri esnasında şöyle anlat-
mıştır:

“Ben İzmir’i çok severim. İzmir’e ve İz-
mirlilere gönülden bağlıyım. Binaenaleyh, 
İzmir’in en modern usulde bir şehir olmasını 
özlerim. On dokuzuncu asırda sahil şehirlerin-
den denizi doldurmak, şehri limanın arkasın-
da düz sahaya bina etmek modası çıktı. Av-
rupa’nın Akdeniz sahillerinde birçok şehirler, 
bizde de İzmir ve Selanik böyle bina edildiler. 
Bu modaya tabi olarak sahiller dolduruldu, 
belediyeler güya ucuz ve elverişli arazi kazan-
dılar. Modern şehir, o düz sahaya kuruldu.

Derken, altmış yetmiş sene sonra anlaşıl-
dı ki, bu fikir ve usul yanlıştır. Çünkü, o düz 
sahadaki binaların yalnız ön safta olanları 

3 M. H. Zal, “Yahya Kemal’in Sesi”, Vatan, Sayı,.514, 14 Mart 1942, s.2
4 M. H. Zal, y.adı geçen yazı, s.2
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denizi görürler, arkadakiler görmezler. Bu sa-
hil şehirlerinde ikamet edip de denizi görme-
mek yazıktır.

Dahası var: Sahil şehirlerinde sahip daima 
rutubetli olur. Tepelerde oturmak doğrudur. 
Çünkü oraları hem kuraktır, hem havadardır. 
Hem de denize nazırdır. Bir fikir daha ilave 
edeyim: Sırtlarda ve tepelerde inşa edilmiş bir 
şehrin gece denizden görülmesi badihava bir 
şehrayindir.

Ticaret mahallelerinin limana yakın o düz 
sahada olmaları doğrudur. Yalnız ikamet edi-
lecek mahalleler, tepelerde, sırtlarda olmalı-
dır. Hulasa meydana çıktı ki, eski zamanlarda-
ki sahil şehirlerinin bina ediliş fikri doğrudur.

İşte ben, kurtuluş tarihinden beri İzmir’in 
böyle imar edilmesini tercih ederdim. Maruf 
yangın yerine hükümet daireleri, fabrikalar, 
depolar, ticaret mahalleleri, hulasa resmi ve 
gayri resmi faal hayata ait binalar yapılırdı. 
İkamet edilecek semtler, yani asıl şehir ise, 
çok çirkin bir yapı olan eski kışlarının yeri, gü-
zel ve geniş bir meydan haline konulduktan 
sonra, onun Markasında üst üste birkaç geniş 
tarasa üzerinde, ta tepeye kadar kurulurdu. 
Böyle yapılsaydı, şehir Göztepe tarafıyla de 
birleşir, cenub sahilinde derli toplu, hem de 
asırlardan beri Türk olan semtlere kurulmuş 
bir İzmir olurdu.”

Yahya Kemal daha sonra tekrar moder-
nlik konusuna dönmüştür. Ona göre yetmiş 
seksen sene evvel sahil doldurmak, modern 
fikirdir. Şimdi ise şehirlerin sırtlarında ev 
kurmak, oturmak sıhhi ve güzel olmaktadır. 

Günün modern fikri de budur. Milli ve mo-
dernlik at başı beraber yürümektedir. Yahya 
Kemal’in kendisi en modern usulde eve ta-
raftardır. Apartmandan nefret etmektedir. 
Dümdüz bir sokağın iki tarafına dizilmiş beş 
altı katlı ve pencereleri bile bir hizada giden 
apartmanların manzarası onu sıkmakta, içini 
daraltmaktadır. O, bahçeli, küçük evleri tercih 
etmektedir. Hele her biri ayrı bir zevk ve plan-
da olurlarsa, onlardan daha da zevk almakta-
dır.  Şimdi en modern olan ikametgâh odur. 
Yahya Kemal’in fikrince insanlar, yalnız otuz 
seneden beri, ikamet etmesini öğrenmişler-
dir. Çünkü, eskiden mühendisin ve mimarın 
planına,  kendi hayatlarını uyduruyorlardı. 
Şimdi tekniği, geometriyi dikkate almakta, 
soğuğa ve sıcağa göre, güneşin doğuşuna ve 
batışına göre, şahsi alışkanlıklarını göz önün-
de tutarak evler yaptırmaktadırlar.

Yahya Kemal’in gözünde,   Fransa Kralı 
14. Lui, o ihtişamlı Versay sarayında hiç şüp-
hesiz keyfine göre modern bir köşk yaptırmış 
bir insan kadar rahat edememiştir.  Yine söy-
lediğine göre, eski Türk evlerini araştıran ve 
diriltmek isteyen bazı mimarlarla karşılaştı-
ğında, onların “En modern ikametgâh olan 
eve dönmekle, eski Türk evine yeni bir hayat 
içinde dönmüş olacağız “ dediklerini naklet-
miş ve buna çok sevindiğini bildirmiştir. Çün-
kü böyle yapılırsa, bir taraftan yeni semtler 
yaratılmış, bir başka taraftan da eski semtler 
ihya edilmiş olacaktır. Sonuçta modernlik ile 
millilik bir arada ve uyum içinde gerçekleşe-
cektir.  Bu yüzden milli düşünen mimarları 
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çok beğenmekte, asıl modern insanların onlar 
olduğunu ileri sürmektedir.

Yahya Kemal, “Ev, vatandan bir parçadır” 
demektedir. Eskiden pek çok nesil babalarının 
evlerinde doğmuş, büyümüş ve yetişmiştir. 
Vatan toprağına çok iyi yerleşmiş bir millet 
halinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Öte yan-
dan Yahya Kemal, yeni nesilde gençlerin daha 
ucuz ve elverişli olduğu için Palas otellerinde 
evlenmelerini yadırgamaktadır. Çünkü bir 
genç kız, hayatının büyük günü olan düğünü-
nü, kuracağı evin içinde idrak etmelidir. Oysa 
gençler, yanlış yapmakta, kendini manevi bir 
hatıradan, evin temeli sayılan değerlerden 
yoksun bırakmaktadır. Bu durumda kendi 
vatanımızda otelde evlenmek, kendini adeta 
bir göçebelik manzarası içinde bulmaya ben-
zemektedir.5  

  SONUÇ:
1942 yılında şiirimizde ön plandaki şair-

lerden bir grubu Necip Fazıl Kısakürek, Ah-
met Hamdi Tanpınar ve biraz daha genç olan 
Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerden meydana 
gelmişti. Yedi Meşale’nin Ziya Osman Saba’sı 
gibi şairler de şiir yazmaya devam ediyordu. 
Öbür yanda başlı başına bir şair olarak Yahya 

Kemal vardı. Kendi sanat anlayışından ödün 
vermiyordu. Bir de 1941 yılında Garip kitabını 
ortaklaşa yayımlayan Orhan Veli, Oktay Rıfat, 
Melih Cevdet’in şiirde yenileşme hareketle-
rine kattıkları söz konusuydu. Burada her üç 
şairden seçilmiş şiirler vardı.

Ünlü şairin bu konferansı, Orhan Veli ve 
arkadaşlarının gündemde olduğu ve şöhretle-
rini arttırmaya başladığı,   sevildiği bir ortam-
da gerçekleşmiştir. Onlar şiire yeni bir yön ve-
rirken Yahya Kemal de bambaşka bir ses şairi 
olarak varlığını sürdürmüş,  Türk şiirinin ayrı 
ve güçlü bir temsilcisi olduğunu bir kere daha 
duyurmuştur. Öyle ki ona yönelen ilgi bir süre 
sonra başka alanlara da kaymıştır.

Öte yandan Beyoğlu Halkevi, konferans 
ve diğer etkinliklerini büyük bir hararetle sür-
dürmüştür.. Bundan sonra yani 19.3.1942 
Perşembe günü saat 18.00’de Prof. Dr. Hilmi 
Ziya’nın(Ülken) “Madde ve Hayat Telâkkisi” 
konusundaki konferansı olacaktır.6 Aynı Hal-
kevi, Nisan  (1942)  ayı içinde de “Halk Şairleri 
Gecesi” tertipleyeceğini, bu gecede muhtelif 
bölgelere ait halk şarkıları söylenip milli oyunlar 
oynanacağını, bu gece için Anadolu’dan halk 
sanatkârlarının çağrılacağını duyurmuştur.7

5  Selahattin Güngvör,  Yahya Kemal’e göre Türk İstanbul, Cumhuriyet, Sayı: 6312, 15 Mart 1942, s.1-2  
6 “Beyoğlu Halkevindenr”, Cumhuriyet, Sayı. 6313, 16 Mart 1942, s.2
7 “Halk Şairleri Gecesi”, Cumhuriyet, Sayı: 6321, 24 Mart 1942, s.2
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 EV ŞEHİR VE İNSAN

ŞABAN
KUMCUP laton, “İnsanın en büyük hikmeti, 

şehir kurma hikmetidir”, der.  Şehir, 
“Ahlakın, sanatın, felsefenin ve tefek-

kürün geliştiği, insanın en üst düzeyde var-
lığın anlamını tamamladığı ortamdır.” Şehir, 
insan hayatını düzenlemek için meydana ge-
tirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün, insan 
hayatını çevreleyen yapı ve cennet tasavvu-
runun bir yansımasıdır. İnsanın dünyadaki 
vazifesi dünyayı güzelleştirmektir.

Bir şehir aynı zamanda gelecek nesillere 
de ait olacaktır. Gelecek nesillerin sahiplene-
ceği ortak amaçlara, inançlara, dine, ahlaka, 
davranış tarzlarına hizmet etmesi gerekir. Bir 
şehrin inşası, bir neslin inşasıdır. Şehri imar 
ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, 
ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip 
eder.

Yüksek mimar, düşünür, yazar Sinan Ge-
nim “Aynı Mantıkla İnşa Yine Yıkım Getirir” 
başlıklı yazısında Bilge Mimar, Düşünce Ada-
mı ve Şehir Planlamacısı Rahmetli Turgut 
Cansever’in, öğrencilik yıllarında yaşadığı, 
şehircilikle ilgili bir hatırasını nakleder. “1943 
yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde şehirci-
lik dersine başlarken;

Ord. Prof. Dr. Gustav Oelsner öğrencileri-
ne bir soru yöneltir:

-Bana söyler misiniz, Türk halkı ne yap-
malıdır?

Sınıftan hiç ses gelmez.
-Dua etmelidir, der.
Bu defa yeni bir soru daha sorar;
-Peki, Türk halkı ne için dua etmelidir?
Yine ses çıkmaz.
Dr. Oelsner dikkatle sınıftaki öğrencileri 

gözden geçirir ve hayatları boyunca unutma-
maları gereken şu sözleri söyler:

-Türk insanı, belediyelerin kasalarındaki 
imar planlarını yürürlüğe sokacak yöneticiler 

çıkmasın diye dua etmelidir! 
-Eğer bu imar planları tatbik edilirse, bu 

ülke birkaç asır belini doğrultamayacaktır!..
Bir savaş sonrası Amerikan Deniz Kuv-

vetleri’nden bir subay, eski bir zarfın üzerine 
kurşun kalemle şu cümleyi yazıp yollar; 

“Düşmanın ne olduğunu anladık. Düş-
man kendimiziz… Başka suçlu aramaya ge-

rek yok, hepimiz suçluyuz…”
Tam da bu sırada, “Altı, Yedi Şubat 2023” 

te on vilayetimizde yaşadığımız, büyük dep-
remin henüz yaralarını sarmakla meşgulken, 
Bilge Mimar, Turgut Cansever’in yaptığı tes-
pitleri, eleştirileri ve çözüm tekliflerini yeni-
den okumalı, üzerinde samimiyetle ve ciddi-
yetle düşünmeliyiz …

Turgut Cansever’e göre; “Türkiye’nin şe-
hir planlaması “yol açmak ve bina yapmak-
tan ibarettir. Türkiye’de kentleşme 1950’li 
yıllardan itibaren hız kazanmıştır. Kentlerin 
hızla büyümesi ve büyük boyutlara ulaşma-
sı, yeryüzünün insan tarafından kullanımında 
teknik olarak üstünlüğünü gösterir, ancak şe-
hirlerin gelişim göstermeleri ve büyümeleri 
çoğunlukla insanlığın fakir bir mahalli çevre-
de yaşaması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Tabiat ve inşa edilmiş mimari çevremiz 
insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman bugünkü 
seviyede kirlenme problemiyle karşılaşma-
mıştır… Mimari; insanların yaşamasını ko-
laylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, 
çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini 
sağlamak için mekanlar düzenleme sana-
tı, yapı sanatıdır. Ne yaparsak yapalım ken-
disinden kaçamadığımız bir sanattır. Şehri 
oluşturan yapılar fiziki aleme ait kanunların 
icaplarına göre oluşur.  Bu icaplara göre dü-
zenlenmemiş herhangi bir yapının var olma 
şansı yoktur. Varlığın bütün alanlarını kapsa-
yan ve hayatın getirdiği problemlerle sürekli 
girift ilişkiler içinde olan mimari; maddi, bi-
yo-sosyal, psikolojik ve ruhi-akli varlık dü-
zeylerinde geliştirilir.

Her plan gelecekte erişilmek istenen olu-
şumun bir ifadesidir. Her gelecek tasavvuru 
tarihi süreçten ve mevcut durumdan hare-
ket edilerek oluşur. Türkiye’de başlanan şe-
hir planlama faaliyetlerinde “evvelki şehirler 
mamur değilmiş gibi” şehir planlarına “imar 
planı” denmesi doğru değildir. Cumhuriyet-
ten itibaren modern hayat için Fatih, Saraç-
hane, Şehzadebaşı ve Beyazıt gibi İstanbul 
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yarımadasının en mutena semtlerinde, insan-
lık tarihinin vücuda getirdiği en güzel mimari 
çevreyi terk edip, Şişli, Osmanbey ve Nişan-
taşı’nda apartman katına taşınmak suretiyle, 
Türkiye’ye apartman yapma mecburiyetini 
getirenler; Batılılaşma etkisinde kalarak, mi-
marlık mirasımızda tahribata sebep olmuşlar-
dır.

Ülkemizde genellikle dönüşüm gerekçe-
si olarak plansız yapılaşma ve gecekondular 
gösterilir. Halbuki gecekondu alanlarının in-
san odaklı olmaları ve insan-mekân ilişkisini 
daha iyi yansıtmaları sebebiyle, Nişantaşı’n-
daki apartmanlardan daha sevimlidir. Şehir-
deki gecekondulaşmadan rahatsız olarak bu 
süreci durdurmak isteyen jakobenler, imar 
planlarıyla şehir dokularını yok edip çirkin 
apartmanları şehirlerin başına bela etmişler-
dir. Bu şekilde devam edilmesi halinde, ge-
lecekteki problemlerin yanında bugün yaşa-
nanlar, adeta bir hiç mertebesinde kalacaktır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında şehirlerin 
kurulması ve gelişmesi devletimizin kendi 
imkanlarıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak 
nüfusun artması ve şehirlerin büyümesiyle, 
kronikleşen şehirleşme problemleri, piyasa-
nın, özel şirketlerin eline geçmiştir. Bu süre 
içinde, şehir planlamasında etkili olan ay-
dınlar ve teknokratlar; yaşadıkları şehirlerin 

özelliklerini ve değerini bilmeden, batının 
geçmiş şehircilik pratiğini mutlak kurallar ola-
rak kabul etmişlerdir.

Bunun sonucunda batılı çözümlerin 19. 
ve 20. Yüzyıl’da yaşadığı yanılgılar, şehir-
lerimizde en tahripkâr şekilde uygulamaya 
konulmuştur. On asırlık kültür ve medeniyet 
birikimimizin bir ürünü olan şehirlerimiz ve 
sivil mimari eserlerimiz, son yüzyılda imar 
planlama zihniyetine dayalı, yol ve meydan 
açma projeleriyle zayi edilmiş, yıkılanların ye-
rine inşa edilen apartmanlarla şehirler kim-
liksizleştirilmiştir.

“Doğrusu, yetkilerle donatılmış insanlar, 
o yetkileri dolayısıyla rahatlık temayülüne 
düşerler. Bu bürokratik yapı içerisinde böyle 
bir merkezi organın çözüm üretmesi ihtimali 
azdır. Burada iyi bir işleyiş sağlayabilmek için; 
her bakımdan yetişkin, bilgili, erdemli, 15-20 
uzman olması gerekir.  İşler, toplumum için-
den gelen ve bilgiyi temsil eden yardımcılar-
dan müteşekkil kadrolarca yürütülmelidir. 

O zaman, devlete sığınmış çok büyük bir 
güç yerine, yaptıkları iyi işleri ispat ederek 
yeni görevler alabilecek kuruluşlar eliyle plan-
lama yapılmış olur. Tam da bu noktada mer-
kezi hükümete bağlı olarak planlama hizmet-
leri yapacak kadrolar ve bunun altında bölge 
ölçeğinde bu hizmetleri yürütecek bağımsız, 
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bilim ve teknik kuruluşlarının tanımlanma-
sına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kuruluşlarla; 
bilfiil bölgede iş yürütecekler arasında, bir 
bilgi-otorite ilişkisinin tesis edilmesi gerek-
mektedir.

Diğer bir tahribat, insanlarda “rant” bek-
lentisiyle oluşan ahlaki çözülmedir. İnsanların 
arsaları üzerinde daha fazla yapı inşa etme 
yarışına sokulmuş ve böylelikle komşularıyla 
daha iyi ilişkiler kurma, daha güzel ve ahenkli 
bir toplum yapısının gerekli kıldığı sosyal fiziki 
mesafeler düzenini oluşturma sorumluluğu 
ve bilincinden uzak kalmışlardır. Bunun so-
nucu olarak da kentlilerin zihninde “etrafını 
güzelleştirme fikri” yerine hak edilmemiş 
menfaat sağlama hırsını harekete geçiren 
“fırsatçılık” tohumları” ekilmiştir. Geçmişten 
miras alınan yüksek kültür değerlerine rağ-
men şehirlerimizin geleceği, imar planlarının 
meydana getirdiği gayri ahlaki oluşumlara ve 
spekülatif güçlerin vahşi etkisine terk edil-
miştir.

Sosyo- ekonomik öngörülerden ve kentin 
bütününe dair stratejilerden bağımsız olarak 
hazırlanan mevzi planlarla parsel bazında 
yapılan düzenlemeler yoluyla kentle ilişkisi 
olmayan adacıklar oluşturmaktadır. Burala-
rın gelişmesinden elde edilen rant kişilere 
ait olurken tüm alt yapı ve ulaşım maliyetleri 
kamuya yüklenmekte, bunu kaldıramayan 
kamu idareleri de maliyeti kentlilere yansıt-
maktadır.

Şehirlerin bu şekilde kontrolsüz ve plansız 
olarak büyümesi, ev-iş arasındaki mesafelerin 
uzamasına ve insanların vakitlerinin önemli 
bir bölümünü trafikte geçirmelerine sebep 
olmuştur. Halkımız teknokratların kendi kap-
rislerini tatmin için vücuda getirdiği Babil 
kulelerinin içinde nasiplerine düşen delikte 
oturuyorlar. Maalesef insanlar sefalet ma-
hallelerinde havası kirlenmiş, yeşillikten ve 
tabiattan yoksun, bütün kültür değerleri yok 
edilmiş, kirletilmiş şehir alanlarında biçimsiz 
böcekler gibi hayata mahkûm edilmiştir.  Hal-
kımız, gayri sıhhi gecekondularda ve evlerde 
veya lüks, fakat gayri insani konut silolarında 
yaşamaya mahkûm edilmiştir.

İnsanların dur durak bilmeden daha fazla 
üretmek ve tüketmek yarışında olması ge-
lecek nesillere karşı işlenmiş bir suç olması 
yanında, çevrenin ve şehirlerin kirlenmesi ve 
çirkinleşmesine de yol açmaktadır. Bunun 
için iktisadi kaynakların etkin ve verimli bir 

şekilde planlanması ve tasarlanması gerekir. 
Bu bakımdan ülkemizin geçirdiği dönüşüm 
ve yık-yap operasyonları hem ekonomik im-
kanların hem de arazi kaynaklarının verimsiz 
kullanılmasına yol açmaktadır.

Yaptığımız her şey düşüncelerimizin tam 
bir yansımasıdır. Bugün inşa ettiğimiz yapılar 
çirkinse, onları meydana getiren görüş, dü-
şünce ve anlayışımızdan farklı tutulamaz.

Bugüne kadar takip edilen politika; mev-
cut şehirlerin çevresine yeni bölgeler ve iş 
yerleri ilave ederek bir “yağ lekesi” şeklinde 
genişletme ve şehrin merkezi alanlarını yıka-
rak yeniden inşa etme yani bir yoğunlaştırma 
politikasıdır... Bu yaklaşım, bütün tarihi mi-
marlık mirasımızın yok olmasına sebep oldu-
ğu gibi, şehirlerin yakın çevresinde bulunan 
kıymetli tarım topraklarının yok edilmesi ne-
ticesini verdi. Gelişmenin bu şekilde devam 
etmesi halinde, bugünkü haliyle şehirlerimi-
zin çevresinde bulunan tarım alanlarının bü-
yük çapta tahribi söz konusu olacaktır. Ayrıca 
şehirlerin yıkılıp yeniden yapılması büyük bir 
israfa sebep olduğu gibi, şehrin büyümesin-
den dolayı, şehir inşa yatırımlarını ve işletme 
masraflarını akıl almaz boyutlara vardıracak-
tır.”

Bu nedenle her şehrin oluşturduğu to-
poğrafyanın farklı olması gibi, mimari yapılar, 
yollar, evler, mahalle-yerleşim planları da her 
şehirde aynı değildir. Osmanlı şehrinin cami, 
pazar, vakıf üçlüsünün odak noktasını oluş-
turmasına rağmen, modern şehirlerde bun-
ların yerini, parlemento, belediye, hükümet 
konağı, opera, merkezi postane ve tren garı 
gibi değişik devlet hizmetlerinin yürütüldüğü 
sembol binaların aldığı söylenebilir.

İslam aleminde medeniyetin meydana 
gelişi, mimarinin meydana gelişinden ayrı 
düşünülemez. Mimari ile uygarlık arasında 
ayrılmaz bağlar vardır. Hatta mimarinin oluş-
madığı bir yerde, uygarlığın varlığından söz 
edilemez. Bunun sebebi, medeniyetin varlık 
alanlarındaki tercihleri mimaride ortaya çıkar. 
Mimari ahlak ve inançların tam bir yansıması-
dır. Mimari çevreyi oluşturmak, çevre bilinci-
ni ve dünyayı güzelleştirmek sorumluluğunu 
yüklenen insan, dünyada Allah’ın halifesi se-
viyesine yükselir.

Turgut Cansever, “Ev nedir?” sorusuna; 
“bir mimar için en büyük mesele” cevabını 
verir.

Her ev bir aileye aittir ve o ailenin ade-
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ta elbisesidir. Ev, mekân, mesken anlamında 
içinde sükûn bulunan yer demektir. Turgut 
Cansever’in şehrinde ev, aile için ve aile mer-
kezlidir. Hane, mahalle ile organik bir bağ 
içindedir. Mahalle, insanların iyi zamanların-
da olduğu gibi, zor zamanlarında da ailenin 
içinde, kişinin yanı başında, ferdi denetleyen 
bir çevredir. 

Mahalle evli barklı insanların birliğidir. 
Ev ailenin, sokak bireyin mekanıdır. Musta-
fa Kutlu; “mahalle kaybettiğimiz kalelerden 
biridir”, der. Yardımlaşmanın, tanışıklığın, 
komşuluğun, güven duygusunun kaybından 
doğan yalnızlığın pençesinde mahalleyi aradı-
ğını söyler. Sokağın eve tercih edildiği modern 
kent hayatı, ailenin bireye feda edilmesini zo-
runlu kılmaktadır. Apartman blokları ve yan 
yana dizilmiş evlerden oluşan şehirler, aileyi 
standartlaştırır.

“Ev” ve “sokak” koskoca mimarlığın 
küçük ve önemsiz nesneleri değildir. Mahalli 
şartları farklılaştıran, uygun komşuluk mü-
nasebetleri kuran, hane sahiplerinin birlikte 
yaşanan şehirde, hayata açılmasına imkân 
tanıyan ve tabiata bağlı bir mekân anlayışı 
sunabilen müstesna fiziki dokulardır. Mahal-
le ve yerleşme düzeninin üslubunu belirle-
yen ana özellik; mahalleyi ve yapı guruplarını 
oluşturan evlerden her birinin, bağımsızlığını 
koruyan mahalle kolektivitesini oluşturabil-
mesidir.

Ev kullanıcısıyla birlikte tasarlanmalıdır. 
Toplumun pay aldığı bir uygarlık meydana 
getirebilmenin, seçkin düşünür ve mimarlar 

topluluğunun tarihi tecrübeye saygıyla, bu-
günün ve geleceğin meselelerini doğru tahlil 
ederek oluşturacakları çözümlerle mümkün 
olabilecektir. Her meydana getirilecek yapı; 
varlığa yani doğaya saygılı, mahremiyeti gö-
zeten, “tevazu, sadelik, huşu, asudelik gibi 
davranış tercihleriyle ruhi hal özelliklerini de 
mimari biçimlere yansıtmalı ve aile yapısıyla 
birbirlerini tamamlamalıdır. 

Ev meselesinin çözülmesi şehirlere, dola-
yısıyla topluma sıhhat ve düzen getirecektir. 
Modern batı meslek icra sisteminden ülke-
mize aktarılmış usullerin, mimarinin tutarlı 
iç bütünlüğünün oluşmasını engelleyen tasa-
rımcı uygulayıcı ayrımı olmamalıdır. Özellikle 
konut tasarımının aile ölçeğiyle bağdaşmayan 
mimar inşaat mühendisi, makine mühendisi 
şeklindeki şakuli (düşey) ihtisaslara bölünme-
si uygun değildir. Ev ve çevresinin tüm me-
selelerini bütünlük içinde ele almaya imkân 
verecek ufki ihtisaslaşma şeklinde isimlendi-
rilen ev mimarisi uzmanlığının tesis edilmesi 
gerekmektedir.

Bilge Mimar Turgut Cansever; Türk evi-
ni şöyle tanımlar: Türk evi bağımsız yaşama 
birimleri olan “otağ”dan türediği bilinen 
“oda”ların bir araya gelmesiyle teşekkül et-
miştir. Odalar bağımsız varlıklarıyla tektonik-
ler olarak bütünlüğe tezyini (süslü) bir düzen-
le katılır.  Yol ve bahçe arasında diziler halinde 
yer alır. Bunların içi ve dışı arasında sonsuz 
mekân içinde inşai sistemleri, pencere dü-
zenleriyle her birine ait özel tavan ve mimari 
unsurlarıyla farklılaşır. Böylece, özel kimliğe 
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sahip yapılar topluluğu olarak var olur.
Konut meselesi, çocuklar, yaşlılar, özür-

lüler ve israf göz önünde bulundurularak 
inşa ve iskân edilmelidir. Bu düşünce tarzını, 
“ferdiyetin yüceliği” ve “dünyayı güzelleştir-
mek” anlayışı çerçevesinde bir zaruret olarak 
görür. Büyük aile konutlarının yaygınlaştırıl-
ması, toplumun sosyal gelişimi açısından ge-
rekliliktir. Büyük aile konutları, ev yatırımı ve 
işletmesinde daha ekonomiktir ve bir esneklik 
sağlar.

Bu evler, tabiatın yapısındaki sınırsız bü-
tünleşmeyi tekrar gerçekleştirir. İnsanın sınır-
larını aşan gurur verici iddialı yaklaşımlarının 
ve hatalarından arınmış insanın imkanlarının 
idrakiyle oluşur. Kendini ve yaradılış içindeki 
yerini bilen, tevazuyla bu sınırları aşmaktan 
kaçınan, erdemli kişiliğin kendi hırs ve heve-
sini sınırlayan İslami anlayışın ürünüdür.

Ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
mekâna yansıması ve mekânı biçimlendir-
me süreci olarak tanımlanan “kentleşme” ile 
yalnızlaşan insanların en özel alanları evleri 
olmuş ve evleriyle olan ilişkileri artmıştır. Do-
layısıyla ev ile evde yaşayanların etkileşimi ve 
birbirlerini dönüştürmeleri söz konusu olmuş-
tur. İnsan ile bu derece ilişkili bir yapı olması 
sebebiyle evin, üretildiği çağın kültürünü

taşımada ve bu kültürü gelecek nesillere 
aktarmada ana unsur olduğunu söyleyebiliriz.  
Miller; “evi toplumun kalbi olarak görür.”

Turgut Cansever, 1921 yılında Antalya’da 
doğdu. Mimar, düşünür, şehir planlamacısıdır. 
“Bilge Mimar” olarak anılır. 1946’da İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Mimar-

lık Bölümü’nden mezun olduktan sonra Sedat 
Hakkı Eldem’in teklifiyle asistanı olmuş onun 
Yapı, Türk Evi, Türk Bahçeleri kitaplarının 
hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Dokto-
rasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Profesörü, Ernest Diez’le yap-
mıştır. Türkiye’de sanat tarihinden doktora 
yapan ilk mimardır.

Muhammed Hamdi Yazır, Neyzen Emin 
Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Asaf Halet Çelebi gibi Türkiye’nin 
önemli düşünce adamlarının sohbetlerine 
katıldı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
öğretim üyeliği, İstanbul Belediyesi’nde Plan-
lama Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi’nde proje yöneticiliği, İmar İskân Bakan-
lığı’nda danışmanlık, Avrupa Konseyi Türk 
Delegasyonu Üyeliği, Mekke Üniversitesi’nde 
eğitim danışmanlığı, Marmara Bölge Planla-
ma Çalışması, Ege Bölgesel Planlama Çalış-
ması gibi birçok projede yöneticilik yaptı. Türk 
Tarih Kurumu Binası, Demir Evler ve Ertegün 
Evi projeleriyle, Ağa Han Mimarlık ödülünü 
almıştır. Dünyada bu ödülü üç defa alan tek 
mimardır. 22 Şubat 2009’da İstanbul’da vefat 
etmiştir. Mekânı cennet olsun. 

Kaynakça: Şehirleşme Pratiğimizin Zihni-
yet Problemleri ve Cansever’in Çözüm Çer-
çevesi, Volkan İdris Şen Ankara Üniversitesi, 
Fatih Gökyurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Daire Başkanı. / Turgut Cansever Düşüncesin-
de Şehir ve Aile, Dr. Öğr. Üyesi Enes Battal Kes-
kin, Bursa Uludağ Üniversitesi. / Turgut Can-
sever Düşüncesinde Şehrin Değişimi, Murat 
Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Üniversitesi.
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