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4. CİLTTE NELER YAPMIŞIZ?

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Şehrin Hafızası ilavemizin 5. Cildine 
MERHABA diyoruz elinizde tuttuğu-
nuz dergi ile… 
Yayınladığımız 24 sayı ile dördüncü 
cildi tamamlamış olduk. Çok verimli 

ve bir birinden güzel ve anlamlı yazıların yer 
aldığı 4. Cildi geçmek biraz zor olacak ama biz 
bunu başarmak için elimizden geleni yapaca-
ğız. Gayemiz sizlerle birlikte ileriye hep ileriye 
gitmek. Bu hedefimize de desteğinizle ulaş-
maya çalışacağız.

4. Ciltte neler yapmışız? Şöyle bir özetini 
geçelim. 

1. sayıya hızlı başlamışız. Azerbaycan 
Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sev-
da Sadıgova ve bizim kendi şehrimizin yazarı 
kıymetli evdeşim Anuş Gökce’nin kalemin-
den Türk dili aşığı Ali Şir Nevaî’yi anlatmışız. 

2. sayımız yine her ciltte olduğu gibi Mev-
lana özel sayısı olmuş. Ancak bu sayımızda 
daha önceki âdetimizi bozmuş yalnızca bayan 
yazarlarımız yerine bay yazarlarımız da bu ko-
nuda kalem oynatmışlar. Ortaya her zaman 
olduğu gibi yine güzel bir sayı çıkmış.

3. sayımızda aynı zaman-
da dergimizin de yazarı olan 
Konya’nın genç kalemlerin-
den çocuk hikâyeleri kitapları 
ile tanıdığımız Fatma Tutak 
ve kitaplarını tanıtmış Anuş 
Gökce.

4. sayıda Şaban Kumcu 
Nurettin Topçu’yu anlatmış. 
Nurettin Topçu’nun sözleri 
ile öğretmeni ve öğretmenin 
nasıl olması gerektiğini dile 
getirmiş. 

5. sayıda Anuş Gökce 
Hasan Ukdem’in şiir dünyası 
demiş ve Hasan Ukdem’in 
kaleminden yazıya dökülüp 

kitap halinde okuyucuya ulaşan şiirleri konu 
edinmiş. Prof. Dr. Mustafa Özcan hocamız da 
Çınaraltı, Ramiz Arda ve Elmas Yıldırım başlı-
ğı altında nefis bir yazıya imza atmış.

6. sayıda Bülent Çevik, Yarımlar ve Tarık 
Buğra başlığı altında Tarık Buğra’yı anlatmış. 
S. Hale Gürbüz, “Konyalı kadın şairlerin dilin-
den kadın” başlığı altında ilginç bir yazı kale-
me almış.  Anuş Gökce, “Kar ve Cenap Şaha-
bettin” demiş. 

7. sayıda Milli Mücadelenin Kadın Kahra-
manlarını konu edinmişiz.

8. sayıda Çanakkale Savaşını işlemişiz. 
9. sayıda Kütüphaneler Haftası dolayısı ile 

okumak üzerine yazılar kaleme almış yazarla-
rımız okunsun diye…

10. sayımızda üzerinde çok durulmayan 
Çanakkale Kara Savaşları an-
latılmış. 

11. Hıdrellezi yazmışız. 
Prof. Dr. Ahmet Tarhan ho-
camız bize bir hikâye gönder-
miş. Biz de bu güzel hikâyeyi 
siz okuyucularımızın beğeni-
sine sunmuşuz.

12. sayımızda Düğünle-
rimiz ve Bayramlarımız diye-
rek dini ve resmi bayramların 
ihmal edilmemesi gerektiğini 
hatırlatmış Tayyar Yıldırım’ın 
kaleminden de düğünlerimizi 
anlatmışız.

13. sayımızda Gezip Gö-
relim İbret Alalım başlığı 
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altında Denizli ve Burdur yö-
resinde gezip gördüğü yerleri 
okuyuculara tanıtmış Anuş 
Gökce.

14. sayıda “Edebiyat Dün-
yasına Yeni Bir Nefes Saliha 
Yavaş” başlığı altında Konya-
lı şair ve aşık Saliha Yavaş’ın 
yayınlanan kitapları ve şiirleri 
tanıtılmış. Bu tanıtma işini de 
yine Anuş Gökce üstlenmiş.

15. sayıda “Peyami Safa ve 
Necip Fazıl Tartışması” başlığı 
altında Mustafa Özcan hoca-
mızın bir yazısını yayınladık.

16. sayımızda da Mustafa 
Özcan hocamız tarafından ka-
leme alınan Aka Gündüz’ü an-
latan yazıyı yayınlamışız.

17. sayıda Konyalı yazar 
Yakup Çak’ı ve eserlerini ta-
nıtmışız Anuş Gökce’nin kale-
minden.

18. sayıda Cumhuriyetimi-
zin temellerinin atılmasına ve-
sile olan Büyük Taarruzu 100. 
Yılı dolayısı ile konu edinmişiz.

19. sayımız bizim için çok 
özel bir sayı idi. Bunun için çok 
özel bir konu ile çıkmayı dü-
şündük. Bu sayı dergimizin 100. Sayısı idi. 
Küçük çaplı bir dergi için 100. Sayıya ulaş-
mak büyük mutluluktur. Biz bu mutluluğa 
eriştik. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşırken 
özel bir konu ile karşınıza çıkalım istedik. 
Türk dünyasının, edebiyatının ve dilinin şah 
eseri olan Divanü Lügati’t Türk kitabını ve 
yazarı Kaşgarlı Mahmud’u konu olarak seç-
tik. Zor bir konu idi. İnşallah yüzümüzün akı 
ile altından kalkabilmişizdir.

21. sayımızda Kaşgarlı Mahmut konusu-
nun devamı oldu. Çünkü geniş ve önemli bir 
konu idi. Bir sayıda bitirilmesine imkân yok-
tu. Bu yüzden mümkün olduğu kadar geniş 
tutmaya çalıştık. Bu sayımızda ayrıca Musta-
fa Özacn hocamız Halikarnas Balıkçısı adı ile 
tanıdığımız Cevat Şakir Kabaağaç hakkında 
bilgiler sundu bize.

22. sayımızda Cumhuriyetimizin 99. Yı-
lını kutladık.

23. sayımızda Ziya Gökalp ve Yahya Ke-
mal hakkında bilgiler verdik Ahmet Sevgi 
hocamız ve Anuş Gökce’nin kaleminden.

24. ve cildimizin son sayı-
sında dergimizin âdeti olduğu 
üzere yine Konyalı bir yaza-
rımızı tanıttık. 2. Cildimizde 
Hüzeyme Yeşim Koçak’ı 3. 
Cildimizde Melahat Ürkmez’i 
ve eserlerini tanıtmıştık. Bu 
sayımızda da Konyamızın ye-
tiştirdiği mümtaz kalemlerden 
birisi olan Ayşe Ünüvar ve 
eserlerini “Aşka âşık bir yazar 
Ayşe Ünüvar” başlığı altında 
tanıttık. 

Ahmet Sevgi hocamız her 
sayıda MESNEVİ’NİN GÖLGE-
SİNDE ve ACZİMİN GİRYESİ 
başlığı altında yazdığı beyit-
lerle bize katkı vermenin yanı 
sıra talep ettiğimiz bazı konu-
larda da yazmış olduğu maka-
lelerle destek olarak yanımızda 
olduğunu hissettirdi. 

Mustafa Özcan hocam, 
Konya arşivini didik didik ede-
rek bulduğu ilginç konuları 
bizimle paylaştı, bilgi dağarcı-
ğımızı genişletti. 

Yine Şaban Kumcu sürekli 
yanımızda olduğunu söyledi, 
ihtiyacımız olduğunda yazıları 

ile de bunu ispatladı. Dergimize yazı gönde-
ren diğer dostlarımız da hep yanımızda ol-
dular. Derginin devam ettirilmesi için büyük 
çaba gösterdiler. Buradan hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Şimdi yeni bir cilde merhaba deme za-
manı. Bu merhaba sözümüzün sizler tara-
fından da karşılık bulacağını umuyorum. 
Sizlerin ilgi ve desteği bizim gücümüze güç 
katacaktır. Atalarımız boşuna “MARİFET İL-
TİFATA TABİDİR” dememişler. 

*
Nasip olursa bir sonraki sayımız yine 

Hazreti Pir için ayrılmış özel bir sayı ola-
cak. Bu cildimizde de sizler için Türk fikir ve 
edebiyat tarihinde yer etmiş değerlerimizi 
anlatmaya çalışacağız. Bu konuda titiz bir 
araştırma yapıp ona göre bir rota belirliyo-
ruz. Hedefimiz 4. Cildi geçmek. Biz sadece 
kendimizle yarışıyoruz. Diğer refiklerimizi de 
değerli buluyor ilgi ile takip ediyoruz. Onlarla 
birlikte Türk Kültürüne hizmet etmenin gu-
rurunu yaşamak istiyoruz.
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HÜZEYME
YEŞİM
KOÇAK

TURAN YAZGAN

A lperen, Dede Korkut, Vakıf Adam, 
Turan Ata, Serdengeçti günümüzün 
İsmail Gaspıralısı… İsminin çevre-

sindeki tanımlamalardan, belirlemelerden bir 
kaçı…

İktisat profesörü, öncü, kurucu Turan 
Yazgan; 1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçe-
sinde doğdu. İlk ve orta eğitiminin ardından 
1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi’ni bitirdi. İmar ve İskân Bakanlığı Bölge 
Planlama Daire Başkanlığı’nda “İktisadi Araş-
tırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş 
yıl görev yaptı. 1963 yılında İtalya’ya, Güney 
İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yap-
mak üzere gitti.

1966 yılında İktisat Fakültesi’ne asistan 
olarak girdi. 1967’de “Şehirleşme Açısından 
Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sos-
yo-Ekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi 
derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir 
Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konu-
lu tezi vererek doçent oldu. 1977 ve 1978’de 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planının Genel 
Koordinatörlüğü görevini yüklendi. Bölgede 
yapılan araştırmaları müteakip ortaya çıkan 
yedi ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Pla-
nını, Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu 
Müsteşarlığına sundu. 1979’da İktisat Fakül-
tesi profesörlüğüne yükseltildi. Üniversite Se-
nato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üye-
liği ve Anabilim Dalı Başkanlığı vazifelerinde 
bulundu. 2000 yılında, Üniversiteden emekli-
ye ayrıldı. 1980 yılında kurduğu Türk Dünya-
sı Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını 
yürüttü. Türkiye’de ve Türk Dünyasındaki 
hizmetleri nedeniyle 200’den fazla plaketle 
ödüllendirildi. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki 
pek çok üniversiteden verilmiş fahri doktora 
unvanları bulunmaktadır. Evli ve 3 oğlu var-
dır. 22 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da vefat 
etti. Eski Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
(Kırmızılar.com)

FİKİR DÜNYASI’NDAN BİR KAÇ ÖRNEK
İDEAL ADAMI

Onu yakından tanıyanların şahitliklerine, 
hakkındaki düşüncelerine, bazı tespitlere yer 
verirsek, bir portre daha iyi belirecek ve anla-
şılacaktır sanıyorum. Turan Yazgan öncelikle 
üstün hedefleri olan ve eylemleriyle bunları 

gerçekleştirmeye çalışan bir şahsiyettir.
Genç yaşta bu özelliği, idealist yapısı or-

taya çıkmıştı. Bazı fotoğraflar, gelecekten de 
haber verirdi.  Seyfi Şirin yazıyor:

Kara tahtaya asılı Orta Asya haritasında, 
sınıf arkadaşı Avukat Yavuz Eraslan’la bera-
ber, parmaklarıyla bir yeri işaret ediyorlardı. 
Ötükeni... “İşte tam buraya gideceğiz. Ata-
larımızın ülkesine! Burası bizim ana vatanı-
mız. Ötüken burası. Anayurdumuz, ayının 
pis ayaklarında çiğnenmekten kurtulacak. Bu 
cennet ülke yine TÜRK’ün olacak.” Bu satırlar 
siyah beyaz bir fotoğrafın arkasına yazıldığın-
da, Turan Yazgan, Kastamonu Lisesinin ikinci 
sınıfında okuyordu. Yıl, 27 Şubat 1952”

“Prensip adamıydı. Gayesi ve hedefi bel-
liydi: Dava Türk’ü yüceltmek davasıydı. Bu-
nun için Türk’e Türk’ü hatırlatmak, tanıtmak 
ve tanıştırmak ilk işti. Oradan başladı.

1980 yılında Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı’nı kurduğunda, yeni bir düşünceden 
ziyade, bir idealistin zihninde kurduğu pla-
nın bir safhasına gelinmiş oluyordu. Yoksa 
o, çocuklarının isminden Türklüğün büyük 
geleceğine kadar her şeyi önce zihninde ya-
şamış, olgunlaştırmış ve şimdi bir bir hayata 
geçiriyordu. Üstelik bunu en olmadık şartlar-
da düşünmüş ve yine en olmayacak şartlarda 
gerçekleştiriyordu. Fakir bir Anadolu ailesinin 
çocuğuydu. Yatılı okuyordu. Yokluğun her 
derecesini tanımıştı. Aile geçimine yardım et-
mek için hiçbir işten yüksünmemiş, işportacı-
lıktan tezgâhtarlığa, her biri yaratıcılık işaret-
leri taşıyan ufak tefek işlere girmiş ve erken 
olgunlaşmıştı. Zaten, epeyce olgun bir ruhla 
doğduğu belliydi.

Bu ruhun teşebbüs kabiliyetinin son hal-
kasında vakıf vardır.” (Yağmur Tunalı)

“Turan Yazgan, bir dava adamıydı” diyor 
Türk Ocakları Eski Başkanı Nuri Gürgür:

‘Türk Dünyası’ onun kara sevdasıydı, var-
lık nedeniydi. 
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Başarılı bir ilim 
insanı ve millî 

şuur sahibi bir 
aydın olma-
nın ötesin-
de büyük 
organizas-
yon kabi-
liyetiyle, iş 
yapma be-
cerisiyle bü-

tün milliyetçi 
nesillere örnek 

olacak eserler 
vücuda getirdi.

Severek evlendiği Eşi Gülen Yazgan anla-
tıyor:

“Yorulmak nedir bilmeden çok çalışan bir 
insandı. Vakıf, Turan Bey’in birinci eviydi. Va-
kıfla nikâhlıydı.  Hastalandığı zaman ‘Turan, 
bugün gitme evde kal!’ derdim. ‘O Hayır, ben 
bugün vakfa gideceğim, ölürsem vakıfta ölü-
rüm!’ derdi. Yeni evlendiğimizde maddî im-
kânımız kısıtlıydı. Çamaşırları elimde yıkıyor-
dum. Turan kitapları karıştırmış, bana gayet 
güzel bir çamaşır makinesi yapmıştı. Bir ara 
polyester yapmaya başlamıştı. Daha Türkiye 
de polyester yoktu…

(Amansız) Hastalığı göz sinirlerine ulaş-
mıştı. Hatta ben soruyordum ‘Turan gözlerin 
görüyor mu?’ diye, ‘Görüyor merak etme gö-
rüyor.’ Derdi. Her şeyini, üzülmememiz için 
gizliyordu.”

Oğlu Karahan Yazgan konuşuyor:
“Muhteşem bir yüzücüydü, gençlik yıl-

larında Eğirdir’de kayak yapmıştı. Bitmek 
tükenmek bilmeyen bir enerjiyle beslenen 
muhteşem bir girişimci ruhu, teknolojiye 
büyük bir yatkınlığı vardı babamın.  Gençlik 
yıllarında denediği yenilikçi üretim girişimle-
rinin yanısıra, evimizin kalorifer tesisatını be-
raberce yapmamız çocukluk yıllarımın önemli 
bir anısı. Bizim evde neredeyse her şey  ‘ev 
yapımı’ idi. Duvar kâğıtları, kütüphane, seh-
palar, yattığımız ranzalar, bahçedeki tavuk-
ların kümesi, su deposu; ev yapımı çikolata. 
Daha yetmişli yılların başında özel domates 

tohumları getirtmişti Amerika’dan. Pembe ve 
sarı domatesler yetişiyordu bahçemizde.

Her yönüyle lider özelliklerine sahip bir 
kişiydi O. Sadece bizim babamız değildi. Biz 
bunun bilinciyle geldik bugünlere. O, binlerce 
öğrenci ve milyonlarca Türk genci için de bir 
baba idi, ata idi. Biz onu paylaşmayı öğrendik; 
çünkü bu bizi büyük bir aile yapıyordu. Hem 
de uçsuz bucaksız bir coğrafyada, uçsuz bu-
caksız bir aile.”

Hatıralar 
Bazı hatıraları paylaşalım. Gülen Hanım; 

Türk Dünyasına ilk gidişlerini anlatıyor:
“Sanki mübarek topraklardan geliyormu-

şuz gibi, ne yapacaklarını, ne edeceklerini şa-
şırdılar. Buradan giderken birer küçük  ‘En’am’ 
götürmüştüm hediye olarak. Otelde kalıyoruz. 
Alt katta yaşlı bir hanım, elinde kocaman bir 
şeker, makineyle kırıyor. Onu ne yapacağını 
sordum, çaylara koyacaklarını söyledi. Kesme 
şeker filan yok. Çıkardım, buna bir en’am’ ver-
dim. Okuma bilmiyormuş. Çok sevindi. ‘Bunu 
oğluma vereceğim’ dedi. Oğlu şoförmüş. 
Bunu otobüsüne asacak ve Allah onu koru-
yacak.’ Dedi. Komünist rejim her şeyi yasak-
lamış, namaz yok, dua yok ama Allah sevgisi 
var. Bunu hiç unutamam. Türkiye’den gittik 
diye taksiciler bizden para almıyordu. Türki-
ye’den ilk defa bir heyet gitmişti.”

Prof. Dr. Mehmet Yüce, aynı mealde şun-
ları söylüyor:

“Yıl 2001, henüz yeni yardımcı doçent ol-
muştum. Oğlum Ahmet Hazar yeni dünyaya 
gelmişti. Telefonum çaldı. Açtığımda ‘Türk 
Dünyası’nın’ aksakalı Prof. Dr. Turan Yazgan 
Hocamın munis ve mukni sesini duydum. 
Hâl hatırdan sonra, ‘Mehmet, evladım sana 
ihtiyacım var. Bu yıl seni Kırgızistan’a gön-
dereyim, ne dersiniz?’ diye sorunca; ‘hocam, 
henüz yeni yardımcı doçent oldum, araştırma 
görevliliği yükünden sonra biraz öğretim üye-
liğinin zevkini çıkarayım ya da çocuğum he-
nüz daha yeni dünyaya geldi, sabiyi bu hâliyle 
nasıl oralara götüreyim?’  diyecek oldum ama 
diyemedim, dilim kilitlendi sadece. ‘Peki Ho-
cam nasıl istiyorsanız öyle olsun!’ diyebildim. 
Turan Hocamla hiç yüz yüze görüşmemiştik 
ama kendisine karşı sonsuz bir muhabbet 
içindeydim.

Turan Hocamı tanıdıkça ne kadar müstes-
na bir insan olduğunu görebiliyordum. Yüksek 
bir gayenin yorulmaz bir işçisi idi… Türk Dün-
yası’nın birlik ve beraberliği için çalışıyordu.
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Bu yolda ne tehditlere, ne uğruna hizmet 
verdiği ülkelerin sınır kapılarında içeri alınma-
yarak geri gönderişlere, ne de imkânsızlıklara 
aldırış ediyordu.

Tam bir dava adamıydı. Davası dışında 
cismani varlığı dâhil hiçbir şeyi yoktu.

Kırgızistan Türk Dünyası İşletme Fakül-
tesi’nde görev yaparken Hocamın bu coğraf-
yada ne kadar sevildiğini gördüm… O Türk 
Dünyasının Babası idi.

Turan Hoca ulvî davası için çabalarken 
hep yalnız kaldı ama yılmadı. Finans kaynakla-
rı kurutuldu, yine yılmadı. Hasta yatağında bir 
taraftan kemoterapi alırken diğer yandan eşe 
dosta borçlanarak fakültelerinde okuyan öğ-
rencileri harçlıksız ve çalışan hocaları maaşsız 
bırakmadı. Bu işi yaparken de hiçbir makam, 
mevki ve ücret talep etmedi. Tek amacı vardı: 
‘Dilde, fikirde ve işte birlik.”

Yücel Hacaloğlu: “1996’da Başkurdis-
tan’da Başkurt Türklerinin çocukları için bir 
sünnet şöleni düzenlenmişti.  Elli kadar çocuk 
sünnet edilecekti. Önce Kur’an okundu, daha 
sonra icraata geçildi. Turan Yazgan, sünnetli 
çocuklara elbiselerini bizzat kendisi giydiriyor-
du. Bundan mutluluk duyduğunu müşahede 
etmiştim…”

Prof. Dr. Eyyup Aktepe: “1992 yılında 
onun Bakü’de kurduğu Türk Dünyası İşletme 
Fakültesinde dekan olarak görev yapıyordum. 
Bir gün odamın kapısı açıldı. Davetsiz bir mi-
safir odama girdi. Kıyafetlerinden fakir bir 
insan olduğu anlaşılıyordu. Ayağı sakattı ve 
baston kullanıyordu. Kolunda genç bir adam 
vardı. Bana doğru geldi, masamın karşısında 
Turan Yazgan Hocamın fotoğrafının altında 
bulunan bir sandalyeye oturdu. ‘Hocam, ben 
Turan Yazgan Hocamla helalleşmek için gel-
dim. İmkânım olmadığı için İstanbul’a gide-
miyorum. Turan Hoca Bakü’ye gelince ona 
yetişemiyorum. Sizin aracılığınızla Hoca’yla 
helalleşmek istiyorum.  Ben çocuğumu okuta-
mazdım. O, para almadan çocuğumu altı sene 
okuttu. Öbür dünyada onu bulup helalleşece-
ğim.” dedi.

Rahmetli Hocam, bugün seninle helal-
leşmek isteyen binlerce böyle insan var. Bu 
insanlar Türk Birliği için, Türkiye için çalış-
maktadırlar. Sana saygı duyuyor, rahmet di-
liyoruz.”

Onun samimiyetini, hakkındaki izlenimle-
ri Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı, unutulmaz 
liderlerden Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 

şöyle dile getirmektedir:
“Onunla tanışmamız, Sovyetler Birliği’nin 

yıkıldığı ilk yıllarda oldu. Ama aslında o gün 
değil yıllardan beri tanışıyorduk. Çünkü aynı 
gönül dünyasının, aynı fikir ve ideal dünya-
sının insanları idik… Samimiyeti, inancı ve 
inandığı değerlere; şartlara, imkânlara bak-
madan bütün gücüyle hizmet etmesi ona olan 
sevgimizi saygımızı her geçen gün pekiştirdi. 
Özel bir insandı. 25-30 kişinin yapacağı işi tek 
başına yaptı. Umum ‘Türk Dünyası’nı kucak-
ladı. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün 
Türklerin yardımına koştu. Türklerin daha iyi 
bir geleceği olması için mücadele etti. Onun 
ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın sade-
ce Kırım’a yaptığı hizmetleri herhangi bir in-
sanın biyografisine yazılsa, o insana öğünmek 
için yeter de artar bile.

Her görüşmemizde heyecanı, davaya olan 
inancı, samimiyeti ve âlicenaplığı bana da hep 
heyecanımı tazeletti. Yanımızda, arkamızda 
daima güvenilir bir dost, yılmaz bir mücade-
le arkadaşı olduğunu bilmek, mücadelemizde 
bize hep güç verdi.  Bu ilgi ve desteği sadece 
bize değildi elbette.  Bütün Türk Dünyası’na 
idi. Özellikle de devleti olmayan, daha mağ-
dur, imkânları daha az olan Türk halkları ona 
çok şey borçlular. Ardında yüzlerce Turan bı-
raktı.”

Yakın dostu Yılmaz Öztuna: Atsız’dan 
sonra tek büyük idealist tanıdım. O da bizim 
Turan’dır. Bunlar böyledir: İnandıkları husu-
sunda esneklik göstermezler. Benlik davaları 
yoktur. Siz onları koskoca bir ben olarak gör-
seniz de yoktur. Onlar prensip adamlarıdır.” 
diyordu.

“Siyasilerle yakınlaşmazdı. Özal, Süley-
man Demirel gibi isimler, başbakan, cumhur-
başkanı oldukları zamanda, kendilerini ziyaret 
etmesi halinde bile gerekeni yapacaktı. Yeter 
ki bir temas kurulsundu. Yılmaz Öztuna, ka-
hırlı bir üzüntüye bürünürdü her seferinde. 
Hoca kabul etmiyordu.

“Bana, uygunluğu şüpheli bekleyişler 
üzerinden hesap kitap yaparak bir şeyler dikte 
edilmesini istemem. Yürüdüğüm yola zerrece 
leke gelmesine asla müsaade ve müsamaha 
etmem!” derdi. Bu noktada da kalmaz, ‘Ben, 
hiçbir zincir istemem. 

Bu benim için ayak bağıdır. Bu zevatın 
beğenmediğim icraatını söyleme hürriyetim 
gider. Bu da benim ben olmaktan çıkmam de-
mek. Kabul edemem.”
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Gazeteci Selcan Taşçı, önemli bir noktayı 
vurguluyor, farklı bir pencereden bakıyordu:

“O, Türk ile Türk’ün arasına zorbalıkla 
sokulmuş sınırları ‘yardığında’ SSCB daha 
dağılmamıştı! Tanrı Dağları’nın, Orhun’un, 
Ötüken’in, Atsız’ın ‘hayal ülkesi’ olmadığını 
kanıtladı; toprağına ayak bastı, havasını solu-
du, suyunu içti; evet ‘anayurt’ vardı!

Bayraklarını neşredince anladık; zulüm 
altındakiler  ‘Dış Türkler’ değil “Türk Devlet-
leriydi’.”

Turan Yazgan’ın varlığı bir ‘özgüven’i diri 
tutabildiği için çok stratejikti! Velhasıl adıyla 
yaşadı…

Kâh bir Kazak atının sırtında bin yılları do-
laştırdı. Tank paletleri altında can vererek ka-
zanılan Azatlık’ın kıymetini paylaştı…

Ve bizleri yakılarak, gözleri oyularak, kafası 
koparılarak, ana karnında hançerlenerek ölen, 
hâlâ susuz, elektriksiz, hastanesiz, ilaçsız, hâlâ 
bomba yağmuru altında olan, nükleer koba-
yı yapılan, sakat doğan, diri diri gömülen, iki 
bacağı iki ayrı öküze bağlanarak ortadan ikiye 
ayrılan, camilerde katledilen, adsız yaşıtları-
mızla tanıştırdı!

Gözyaşlarımız adresini şaşırmıyorsa onun 
payı çok büyüktür öncelik sıralamamızı doğru 
yapmamız da!

Tek başına bu bile yeter ona minnet duy-
maya. Ölüm Mü? Nedir ki!  ‘Ecel dedikleri şey 
erlerin kevseridir’ Turan Hoca’nın lügatinde.”

“Yağmur Tunalı, Gittiler kitabında “Tu-

randa Gün Işığı” yazısıyla Turan Yazgan’a da 
yer veriyor:

Turan Yazgan “Büyük yol gösterici, yol 
başçı, bayraktar ve alemdarlar sınıfının dün-
yaya nadir gelen örneklerindendi. Şartlar ne 
olursa olsun, başarmak için yol aramak la-
zımdı. Ergenekon’dan çıkışın şartları daha mı 
ehvendi.

 Mütareke’den Millî Mücadele’ye geçiş 
daha mı kolaydı?  Tereddüt düşmana hizmet 
ederdi. Vakit işliyordu ve vaktin babası (ebül’l 
vakt) olmak lazımdı.  Dem bu demdi. Akıl 
duygu ve aksiyon arasında bağ kurmuş müs-
tesna bir yeni zaman dervişiydi.

…
“Türk Dünyası seyahatlerinde Hoca’yı 

görmek lazımdır” diyor Yağmur Tunalı. 
Gittiği yerlerde  “asıl iş, oradaki kardeş-

lerle kucaklaşmaktır. Hoca’yı bu kucaklaşma-
larda tanımak, âdeta yeni bir duyguyu keşfet-
mektir. Evet, hakikaten sihirli bir dokunuşla 
cezbeye benzer bir hale geçer. Muamelesinin, 
en yakınlarına gösterdiğinden farkı olmadığını 
söylemek eksiktir; hatta daha ileridir ve ömür-
lerince ayrı yaşamanın hasreti ve heyecanıyla 
onlara sarılan beden başka bir ruha bürünür. 
Gözleri nemlenmekte daha bir ışıklanır. Mest-
liğin derecesi kendi zirvesine ulaşır.

Muhataplarına da bu duyuşun sihri ge-
çer. Saha İl’inde(Yakutistan) eski inanışta bir 
Türk’e de, Kazakistan’daki Müslüman Türk’e 
de aynı hissi verir”.
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Yine Yağmur Tunalı, onunla ölümsüz bir 
hatırasını da dile getirir  “Gittiler” kitabında:

“1991 yılının Ağustos’unda Kazakistan 
ve Tatristan’dan sonra Azerbaycan’a gelmiş-
tik. Henüz Sovyetler dağılmamıştı. Elçibey, 
aranmaktan kurtulmuş ve Halk Cephesi’ni 
kurmuştu. Millî Hareket’in merkezi Halk Cep-
hesi’ydi. 106 kişilik büyük gurubumuzdan 
seçilmiş 20 kişiyle Elçibey’in akşam yeme-
ğindeydik. İlerleyen saatlerde, (Rus tarihçi) 
Gumilyev’in ‘Hazar’ın sularının yükselişi, her 
zaman Türklüğün de yükselişini getirmiştir’ 
fikri üzerinde epeyce konuşuldu. Sözle kalın-
mayacağı, yaşanan duygu yükselişinden anla-
şılmıştı. Elçibey ve Turan Hoca gibi iki büyük 
idealistle onların histe coşmaya hazır 40 kadar 
insanın ne yapacağı artık belli idi.

Gecenin 01:30’unda, ay ışığı tepemizde, 
hiç bitmeyen rüzgârların şehrinde Hazar De-
nizi’nin yerleşmenin olmadığı uzakça bir ye-
rindeydik. Deniz, epeyce dalgalıydı.  Hazar’ın 
yükselip yükselmediği sahilden incelendi. Bir 
görüş hâkim oldu, evet Hazar yükseliyordu. 
Muazzam bir müjde gibi duyulan bu hüküm-
den sonra olacak yine belliydi: Hoca ve Elçibey, 
ayakkabılarını çıkarıp pantolonlarını diz üstü-
ne kadar katlayarak denize girdiler. Hepimiz 
onlara uyduk. Epeyce serindi. İkazlar üzerine 
heyetin çoğunluğu sahile çıktı; ancak Hoca 
ile Elçibey bütün ısrarlara rağmen dönmedi-
ler. Birbirlerine sokulmuşlardı. Aya bakıyor ve 
dua ediyorlardı. Bu görüntünün cazibesine 
kapılarak, açık kasetli teybimle ben de onlara 
katıldım. Artık üç kişiydik. Sonraki düşünüşü-
me göre, söze karışmama rağmen beni gör-
düklerinden de emin değildim. Durmadan, 
vecd halinde ve sayıklar gibi gözyaşlarıyla dua 
ediyorlardı: ‘Ya Rab! Ya Rab! Türklüğü yücelt! 

Türk’e güç ver Ya Rab! Hazar’ı yükselttiğin 
gibi Türk’ü yükselt”

Duaya ara veriyor, şiir okumaya başlıyor-
lardı.

Turan Hoca’nın hafızasında bu kadar şiir 
olduğuna o vakte kadar şahit olmamıştım. El-
çibey’in de Türkiye şairlerini ne kadar iyi bildi-
ğine şaşırmıştım. Pek çok şairden bazı beyitler 
ve Sakarya Türküsü şiirini tam metin ezbere 
okumuştu. Uzun ve bitmesini istemediğimiz 
harika bir geceydi.”

…
Meşhur siyasetçilerimizden Agâh Oktay 

Güner’e göre Turan Yazgan, 
“Tercüme bilgiyi aşmış, kendi göz nuru ve 

alın teriyle ilmi kendi alanında millî gerçeği-
mizle birleştirmişti.

“Sevgili Turan’ın eserlerindeki sendika, 
toplu sözleşme, asgari ücret gibi konularda 
ifade ettiği görüş ve düşünceler değerlendiri-
lirse, ‘Millî Çalışma ve Sosyal Güvenlik’ mode-
limizi kurabiliriz.

Aziz Turan Yazgan, Türk Dünyası’ndaki 
yüksekokul ve fakülte ihtiyacını cevaplan-
dırmak için her türlü fedakârlığı omuzladı. 
İdealist, ehliyetli hocaları bu coğrafyada her 
kademede görevlendirdi. Eğitim dili onun lise 
ve yüksek okullarında sadece Türkçe idi. Onu 
kurduğu okullar asla ‘kültür emperyalizminin 
temsilcileri olmadı. Bu yolda çok hayırlı hiz-
metler yapıldı, yapılıyor. Bütün bu dev işleri 
başaran Turan, hep müminlere has o muh-
teşem tevazu içinde idi. Tıpkı bir Mehmetçik 
gibi ilahî emre uyuyor, her türlü fedakârlığı 
omuzluyor ve sadece ‘vazifem’ diyordu.

Bedeni insafsız bir hastalıkla on beş yıl sa-
vaştı. Hastalığından şikâyetini duyan olmadı. 
Turan, ender iman ve idrak sahiplerindendi.
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Vakfın yıkılması, bitmesi için yerinden 
yurdundan edildi. Bu güç şartlarında onun; 
‘Ah öğretmenin maaşını ödeyemedim!’ diye-
rek yanan sesi, kulaklarımdadır.”

Prof. Dr. Mustafa Erkal, bir konuşmasında 
aynı ilgisizlikten bahseder:

“Prof. Dr. Yazgan’ın başında bulunduğu 
Vakıf ve Kuruluşlar aslında Devletin yapması 
gereken önemli kamu hizmetlerini yerine ge-
tirmektedir. Ancak, bu çapta hizmet veren bir 
Vakfın Devlet tarafından yeterince desteklen-
diği söylenemez. Rakama vurulsa Turan Ho-
ca’nın Vakfı Noel Baba Vakıflarından çok daha 
az bir destek aldığı görülebilir. İsmi duyulma-
yan, yıllık faaliyet raporu bir veya iki sahifeyi 
geçmeyen birçok vakıf ve derneğe yapılan 
bütçe yardımlarını görünce doğrusu hayret 
etmemek mümkün değildir. (Kırmızılar.com)

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Eski Şefi 
Prof. Dr. Nevzat Atlığ, başka bir yönüne dik-
kat çeker:

“Turan Yazgan Hocamızın pek fazla bilin-
meyen bir önemli hizmeti de Türk musikisi 
alanında olmuştur. Bir müzik adamı olarak 
sevgili Turan Hoca’ya minnettarlığını ifade et-
mek isterim. Zira Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu’nun gerek kuruluşunda, gerekse daha 
sonraki yapılanmalarında devlet katındaki 
müşküllerimizin çözümünde bize en büyük 
desteği sağlamıştır. 10 CD’lik Klasik Türk Mü-
ziği albümü ve 4 Ciltlik Klasik Türk müziğinin 
notları Turan Hoca’nın eseridir diyebilirim. 
Kendisini bir kere daha minnetle yâd ediyo-
rum.”

Dr. Namık Kemal Kurt, hizmetlerinden 
bazılarına değiniyor:

“Onun için millî eğitim çok önemliydi. 
Türkçe dilleri arasındaki ayrılmışlığı ortak alfa-
beyle ortadan kaldırılabileceğini her seferinde 
vurgulardı. O, dünyadaki Türk topluluklarının 
bütün çocuklarını kucaklamak istiyordu. 18 
sene aralıksız Türk Dünyası Çocuk Şölenleri 
ülkemizde sayesinde gerçekleşti. Her sene or-
talama 700 çocuk emsalleri olan Türkiye’deki 
kardeşleriyle gece gündüz ortalama 10 gün 
beraber oldular.

Turan Hocamın yurt dışında açtığı lise-
lerde; Azerbaycan’da, Kırgızistan’da, Kazakis-
tan’da açtığı lise ve yüksekokullarda her sene 
4500 çocuğa Türkiye Türkçesiyle eğitimler 
vermiş ve o yüksekokulların Türkiye üniver-
siteleri ile denkliğini sağlamış;  Bakü Atatürk 
Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimizden 
üniversiteye giren öğrencilerimiz derece al-
mışlardır.

O, hep ilklerin adamıdır olmuştur.
İlk ‘Türk Dünyası’ kavramını o meydana 

getirmiştir.
İlk kurultayları o hazırlamıştır.
Hatta ilk Türk kadınları Kurultayını düzen-

lemiştir.
O bu yüce millete Allah’ın lütfettiği yeraltı 

ve yerüstü bütün değerler ve kaynakların baş-
kaları tarafından sömürülmesine kahrolurdu.

Onlar Türkler tarafından Türkler için kul-
lanılmalıydı. Bunu her konuşmasında dile ge-
tirirdi.

Yayın konusunda çoğu Türk kültürü, tari-
hi, medeniyeti ve dini konuları ile kurulan im-
paratorluklarımızın yükselişi, batışı ve Cum-
huriyetin kuruluşu, meclis tutanakları tarihe 
ışık tutacak sayısız incelemeleri sunmuştur.
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Türk Dünyası Araştırmalar Dergisi ve 
Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi erişilmez 
sayılara ulaşmıştır. Araştırmalar dergisindeki 
yayınlar hakemli ve akademik vasıftadırlar.”

“Turan Hoca Öldü mü? Türkistan Issız 
Kaldı mı?” yazısında Almatı Uluslararası Ti-
caret Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Abişev 
bize Kazakistan’dan sesleniyor.

“Turan Hocamız, Hoca Ahmet Yesevi’nin 
Anadolu’nun aydınlatılması, Türkleştirilmesi, 
Müslümanlaştırılması için alperenlerle yaktığı 
meşaleyi Türkistan’ın yeniden hürriyetine ka-
vuşması ve aydınlanması için Kazakistan baş-
ta olmak üzere bağımsızlılarını ilan etmeden 
çok önce karşılıksız olarak bütün Türk Dünya-
sı’nda başlatmıştı. 

Egemenliğimizin ilanından itibaren elin-
den geldiğince kendi ayaklarımız üzerinde du-
rabilmemiz, hürriyetimizi yaşatabilmemiz ve 
aydınlanmamamız için olağanüstü çalışmış ve 
meşaleleri teslim ettiği alperenleri çalıştırmış-
tır. Bu maksatla Kazakistan’da başta Almatı 
olmak üzere bazı şehirlerdeki üniversitelerde 
Türkçe eğitim yapan bölümler açmış, Türk-
çe eğitim yapan liseler kurmuştur.(…)  Türk 
Dünyasında, ilk Türk dili mezununu Hocamı-
zın sayesinde Almatı Abay Üniversitesi’nde 
biz verdik. 

Turan Hocamızın açmış olduğu üniversi-
telerde ve diğer okullarda yetişenler, kursları 
ve seminerleri bitirenler Kazakistan’ın kalkın-
masına ve gelişmesine büyük katkı vermekte 
ve ülkemizin aydınlık geleceğine ümitle bak-
mamıza vesile olmaktadır.

Doğu Türkistan’ın büyük lideri İsa Yusuf 
Alptekin’in oğlu, Dünya Uygur Kurultayı Ku-
rucu Başkanı Erkin Alptekin:

“Hocamız, İsa Yusuf Alptekin, Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu, Sadık Ahmet, Baymir-
za Hayit, Ebulfeyz Elçibey, Rauf Denktaş ve 
Muhammed Salih gibi Türk liderleri ile yaptığı 
görüşmelerinde Türk Dünyası’nda “müşte-
rek yol haritası’ oluşması için gayret göste-
ren, Türk Dünyasının Aksakalı veya Dedem 
Korkut’u diyebileceğimiz idealist bir insandı. 
Doğu Türkistan davasına da her ortamda 
sahip çıkmış ve her fırsatta ‘Doğu Türkistan, 
Doğu Türkistan’ demekten geri kalmamıştır. 
Davamıza yakın alakasını gördüğüm Muhte-
rem hocamızı biz Doğu Türkistanlıların unut-
ması mümkün değildir.”

Batı Trakya Türklerinin merhum lideri 
Sadık Ahmet’le de temaslarda bulunmuştur. 
Eşi Işık Sadık Ahmet’in belirttiğine göre, “Dr. 
Sadık Ahmet, toplumun sorunlarını anlatmak 
için gittiği yurt dışı gezilerinden döndüğü her 
gecenin ertesinde, Turan Hoca arıyordu. Sa-
dık Ahmet ‘Ben yarın onun yanına gidiyorum, 
o nereye derse oraya gideceğiz’ diyordu.

Aradaki bu muhabbete rağmen, Turan 
Yazgan defalarca istemesine rağmen Sadık 
Ahmet’in mezarını bir kez de olsa göremedi. 
Vize vermediler.

Işık Sadık Ahmet; ‘Ben lider eşiyim, ben 
Turan Yazgan’ın kızıyım’ diye övünüyor; “Da-
vanı devam ettireceğiz, nur içinde yat Ulu 
Çınar.” Diye bir dileği, umudu ve kararlılığı 
bildiriyordu.
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GÖNLÜN AĞIRLIĞI
“Gönül”, diğer Türkçe kelimeleri tek başına tartar,
Türk’ün   feraseti   gönlü   anladığı  nispette  artar.
2 Aralık 2022                                 (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Şimdi de Türk Dünyası Araştırmalar Vak-
fı’nın açtığı; çağdaş Türk Dünyası’nı kuracak 
donanımla öğrenci yetiştirmeyi gaye edindiği 
eğitim kurumlarından bazılarına değinelim:

Azerbaycan’da Türk Dünyası Bakü İş-
letme Fakültesi, Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisesi; Kırgızistan’da Türk Dünyası Celalabat 
İşletme Fakültesi, Türk Dünyası Celalabat 
Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Türk Dün-
yası Celalabat Meslek Yüksekokulu; Afganis-
tan’da Türk Dünyası Mezarışerif Reşad Ana-
dolu Lisesi…

Turan Yazgan, hayatı boyunca pek çok 
ödül almıştır. Biri de Elazığ (17. Hazar şiir Ak-
şamları” programı çerçevesinde aldığı ‘2008 
yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülü’dür. Aynı 
etkinlik içinde Türk Edebiyatı Vakfınca “Türk 
Dünyası Bilgesi” sıfatı verilmiş, bir caddeye 
ismi konulmuş ve Fırat Üniversitesi’nce fahri 
doktoraya lâyık görülmüştür. 

Yaptığı teşekkür konuşmasında, ‘Allah’ın 
en mutlu kulu” olduğunu ilan eder. “Gösteri-
len bu teveccühe, bu dünyada hiç kimse tek 
başına layık olmayacağına göre, öncelikle dev-
letime borçluyum” der.

“Devlet olmasaydı; millî ve manevi haya-
tımızı devam ettirmemiz bir yana korumamız 
bile mümkün olmayabilirdi”. 

İkinci olarak, öğrencilerine, derslerde 
konferanslarda, radyo televizyonda kendisini 
dinleyen, kitap, dergilerini okuyan, sayısız, her 
guruptan millet evladıyla kendiliğinden olu-
şan güce borçlu” olduğunu ifade eder.

Duygu dolu cümlelerle şöyle devam eder:
“Üçüncü olarak adımı “Turan” koyan; ‘Kirli 

gömleğimi satar seni okuturum.” Diyen baba-

ma; ‘Toprak tutarsan altın olsun, sözün geçkin, 
kılıcın keskin olsun, vatana, millete, devlete 
yarayasın.’ Duasıyla, beni Cebrail’in(a.s.) yeşil 
kanatlarına emanet ederek uyurken kirlileri-
mizi yıkayan, söküklerimizi dikip deliklerimizi 
yamayan anama, her zaman desteklerini esir-
gemeyen ağabeylerime, Allah’ın (C.C.) yazgısı 
olarak evlendiğim, anam gibi üç oğlumu ye-
tiştiren ve çok hayırlı gençler olarak vatana, 
millete, devlete ve ailemize bağışlayan eşime 
borçluyum.

1952’de harita üzerinde Ötüken’e parmak 
basarak çektirdiğimiz fotoğrafın arkasına; 
‘Buralara gideceğim, buralardan düşmanı te-
mizleyeceğim.’ Diye yazıp imzalamayı ilham 
eden, sıra kapağıma bir gazeteden keserek 
yerleştirdiğim o genç kız fotoğrafına benzeyen 
karımla evlenmeyi kısmet eden, çocukluğum-
da hayal ettiğim her hizmeti gerçekleştirmek 
için bana sonsuz gayret ihsan eden, her sıkıştı-
ğımda imdadıma yetişen, böylece Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’nı kurmayı, ‘Türk 
Dünyası’nın her yerine 164 kişilik kafilelerle 
1989’dan itibaren ayak basmayı nasip ederek 
ilk tanışmaları sağlamama, Turan kasabasın-
da şükür namazı kılmama, ilk kurultayları, ilk 
kongreleri toplamama, tiyatro ve resim sergi-
leri, müzik şölenleri gibi pek çok daha çeşitli 
ilke imza atmama her türlü imkânı bahşeden 
Cenab-ı Allah’a borçluyum.” 

“Turan Hoca’nın cenazesi, 10 Muharrem 
günü kalktı. Cenazeye Ömrünü vakfettiği 
‘Türk Dünyası’nın hemen her bölgesinden, 
Balkanlar’dan, Türkistan’ın birçok bölgesin-
den ve Türkiye’nin her yerinden gönüldaşları 
iştirak etti. Ruhu şad olsun. El Fatiha!
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TURAN YAZGAN HOCA’YI ANMA 
TOPLANTISINDA 
GÖRDÜKLERİM, HİSSETTİKLERİM

HAVA
AVŞAR19 Kasım 2022 günü İstanbul Üniversi-

tesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel 
Salonu’nda tarihi bir toplantı vardı. Bir 

anma toplantısı. 2012 yılının yine bir Kasım 
gününde vefat eden, ömrünü Türk Dünya-
sının sosyal ve kültürel birliğine adamış, bu 
uğurda yılmadan mücadele etmiş bir büyük 
insanın, Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın 
vefatının 10.yıldönümünde onu hatırlamak 
için düzenlenen bir toplantıydı bu. 

Öncelikle sevenleri koca salonu doldur-
muştu. Uzun zamandır görmediğimiz bir 
tablo vardı salonda. Gelenlerin bir başka 
özelliği de büyük çoğunluğun Hoca ile yol-
ları kesişmiş insanlar olduğuydu. Kimi onun 
öğrencisi olmuş, kimi onun eğitim ve kültür 
faaliyetlerinin içinde bulunmuş, kimi ide-
allerini yürekten paylaşmış yüzlerce insan 
vardı. Sadece Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan gelenlerden de ibaret değildi bu seçkin 
topluluk. Aynı zamanda dünyanın dört bir 
yanında, Turan Hocanın Turan davasına 
yakından tanıklık etmiş, onun sevdasının 
ateşini yüreklerinde yandırmış dostları, ta-
nıdıkları da vardı.

Salonu da Türk dünyasının bağımsız-e-
saret altındaki tüm ülkelerine ait bayraklar 
yan yana süslemişlerdi. Doğu Türkistan’ın 
ay yıldızlı Gökbayrak’ı da bir nazlı gelin gibi 
süzülüyordu ve ne kadar da yakışıyordu 
yükseklerde dalgalanmaya.

Aslında, daha toplantının düzenlendiği 
konferans salonuna girerken içeride farklı 
bir atmosferin olacağını hissediyordu insan. 
Çevredeki insanların gözlerinde hem bir 
hüzün hem de bir gurur okunuyordu.

Toplantı başlamadan önceki ikramlar 
da bu atmosferi destekleyecek nitelikteydi. 
Batı usulü kokteyl yerine Türk usulü Tür-
kistan pilavı ikram ediliyordu. Pilav, sanki 
bir kurultay yemeği gibiydi. Alanlar, gö-
nülden gelen bir iştahla yiyorlar, yemekle-
rin şahı olan “aş” ile sanki adını aldığı ata 
yurt topraklarında dolaşmaya başlıyorlardı. 
Böylesine bir huzur vardı, pilav kazanının 
önüne konulan sehpa masaların etrafını 

çevrelemiş olanlarda. Aynı zamanda içten 
sohbet ediyorlar, belki de uzun zamandır 
görüşememenin eksiğini, yürekten çıkan 
kelimelerle telafi etmeye çalışıyorlardı.

Toplantı, tam da ilan edildiği saatte baş-
ladı. Salon tam bir sükûnet içinde saygı du-
ruşu yaptıktan sonra büyük bir coşkuyla İs-
tiklal Marşı’nı haykırdı. Salonun ağızlardan 
değil, gönüllerden gelen bir sesle söylediği 
marş, bir anlamda Turan Yazgan’ın hayatını 
verdiği Türklük mücadelesinin geldiği nok-
tadan duyulan gururun da ifadesi gibiydi.

Açılış konuşmalarında da çok değerli 
bilgiler paylaşıldı, mesajlar verildi. Özellikle 
Kazakistan Miras Üniversitesi Rektörü’nün, 
daha Sovyetler Birliği yıkılmadan Turan 
Hocanın bu ülkeye gidişinin uyandırdığı he-
yecanı anlattığı konuşması oldukça duygu-
landırıcıydı. Yine onun anlattığı, daha sonra 
Turan Hoca için hazırlanan belgesel filmde 
de tekrarlanan bir başka hatıra daha vardı 
ki, dinleyenlerin tüylerini diken diken ede-
cek mahiyetteydi.

Turan Hoca, Sovyetler Birliği henüz 
dağılmadan, 1990 yılında Azerbaycan’a 
gitmek istemiş. Ancak Sovyet yönetimi git-
tiğinde Azerbaycan’da nasıl bir hava yaşa-
nacağını tahmin ettiğinden Hocanın uçağı-
nın gece yarısından sonra Bakü’ye inmesini 
sağlamış. Ama heyhat, aldıkları bu önlem 
hiçbir işe yaramamış. Gecenin bir yarısında 
Bakü Havaalanına indiğinde 200 bin kişilik 
bir kalabalık karşılamış onu. Şehirde yer ye-
rinden oynamış, Sovyet yönetiminin aldığı 
tüm önlemlere rağmen Azerbaycan Türkle-
ri, Türkiye’den kendileri için gelen bu idea-
list insanı böylesine büyük bir heyecan ve 
kalabalık ile karşılamış.

Aynı şekilde Azerbaycanlı tanınmış si-
yaset adamı Sabir Rüstemhanlı da Turan 
Yazgan adının Azerbaycan ve Türk dünyası 
için ne anlama geldiğini çok veciz bir şekilde 
ve çarpıcı hatıralarla anlatırken, Makedonya 
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Türklerinin temsilcileri de konuşmaların-
da, onun sadece Azerbaycan ve Türkistan 
Türkleri için değil, Balkan Türkleri içinde 
çırpındığını ve onlara da el uzattığını büyük 
bir minnettarlıkla dile getirdiler.

Kürsüye çıkan her isim, Turan Hocanın 
Türk dünyası için yaptığı bir fedakârlıktan, 
onun idealizminden ve mücadeleci kişili-
ğinden söz etti, örnekler verdi.

Gerçekten, Prof. Dr. Turan Yazgan, 
21.yüzyılın İsmail Gaspıralı’sı idi demek 
yanlış olmaz. Onun ideallerini hayata ge-
çirmeye başaran bir büyük dava adamıy-
dı. Türk dünyasının yeniden ayağa kalk-
masının en temel şartının eğitim olduğu 
gerçeğini çok erken görmekle kalmamış, 
harekete de geçmişti. Bunu yaparken, Türk 
adını kullanıp emperyalizmin hizmetçileri 
olanlarla da mücadele etmiş, onların tüm 
komplo ve engellemelerine göğüs germeyi 
başarmıştı. 

Turan Hoca’nın en büyük hedeflerinden 
biri de Türk dünyasındaki alfabe birliğiydi. 
Bunun hayata geçirilmesinde zaaf göste-
renlerin bu affedilmez yanlışlarını her or-
tamda en yüksek sesle dile getirmekten ve 
eleştirmekten de çekinmemişti. Özellikle, 
Türk dünyasına İngilizce eğitim götürül-
mesini bir ihanet olarak tanımlıyordu. Bu-
nun Türklerin bütünleşmesini engellemek 
isteyen güçlerin işi olduğunu ifade ediyor, 
bu yapılanın Sovyet döneminde Türklere 
yapılanlarla eş görüyordu. Ruslar Kiril al-
fabesini dayatmakla kalmamış; Türkleri 
parçalamak, birbirinden koparmak için aynı 
harfi, Türk ülkelerinin her birinde başka bir 
sese karşılık gelecek şekilde düzenlemişler-
di. Türkiye’den gidenlerin Türk ülkelerinde 
İngilizce eğitim vermeleri bunun yeni bir 
türevinden başka bir şey değildi Hocaya 
göre. Bunu da her platformda dile getirmiş 
ve yanlışlığını ifade etmişti.

Evet, Türk dünyasının bütünleşmesi 
yolunda daha pek çok yapılacak iş, kat edi-
lecek yol var bugün de. Ama Turan Hoca-
nın haklılığı anlaşılmış, onun da yakılması 
için büyük çabalar harcadığı meşale artık 
yanmaya başlamıştır. Türk Devletleri Teşki-
latı’nın kurulması ve her geçen gün, adım 
adım da olsa gelişmeye devam etmesi bu-
nun delillerindir. Özellikle de bu teşkilat 
bünyesinde Türk Akademisinin çabalarıyla 
ortak tarih, ortak coğrafya müfredatlarının 

hayata geçmeye başlaması, daha da önem-
lisi bağımsız Türk devletlerinin ortak bir al-
fabeye, Latin alfabesine geçme konusunda 
sergiledikleri irade dilde birlik için ümit ve-
ricidir. Evet, maalesef kabul edilen alfabeler 
arasında çeşitli harf farklılıkları varsa da bu 
zamanda düzeltilebilecek bir durumdur. Ye-
ter ki bu irade devam etsin.

Bu yıl 10.su düzenlenen Turan Yazgan 
Türk Dünyası Ödülü, Türk sosyolojisinin 
önemli insanlarından Prof. Dr. Orhan Türk-
doğan’a verildi. Kırım Türklerinin efsanevi 
lideri Mustafa Cemiloğlu ile başlayan ödül, 
Doğu Türkistanlı bilim adamı, şu anda Çin 
hapishanelerinde çürümeye mahkûm edi-
len Prof. Dr. İlham Tohti’nin de aralarında 
bulunduğu, Türklüğe hizmet eden 9 kişiye 
verilmişti.

Bu bağlamda, artık 90’lı yaşlarını ya-
şamakta olan bu büyük değerin bu şekilde 
taltif edilmesi yerinde bir karar olmuş. Za-
ten salonun Orhan Hoca’ya gösterdiği sevgi 
ve saygı da bu kararın ne kadar isabetli ol-
duğunu ortaya koyuyor.

Ancak yeri gelmişken, Orhan Türkdo-
ğan Hocanın, ödül aldıktan sonra yaptığı 
konuşmanın bazı bölümlerinin gereksiz 
ve rahatsız edici olduğunu ifade etmek is-
terim. Osmanlı Devleti’ni, hiçbir dönem 
ayrımı yapmadan böylesine yerden yere 
vurmak, onun karşısına Türkiye Cumhuri-
yeti’ni bir antitez olarak koymak, ayrımcı ve 
ajite edici bir dil kullanmak Orhan Hoca gibi 
Türk toplumunu derinden incelemiş ve bi-
len bir ilim adamına yakışmadı. Keşke bunu 
yapmasaydı.

Her neyse, şu kanaatimi paylaşarak ya-
zımı sonlandırmak istiyorum: Türk milleti, 
kendine hizmet edenleri unutmadığını bir 
kez daha gösterdi. Eminim, göstermeye de 
devam edecektir.
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ANUŞ 
GÖKCE

56. KONYA ÂŞIKLAR BAYRAMI

K onya Âşıklar Bayramı ilk kez 1966 
yılında Fevzi Halıcının önderliğinde 
başladı. Ali İzzet Özkan, Murat Ço-

banoğlu, Davut Sulari, Dursun Cevlanî, Âşık 
Efkari, Hüseyin Çırakman, Posoflu Müdami, 
Şemsi Yatsıman, Abdülvahap Kocaman gibi 
ünlü âşıkların katıldığı bayrama on altı âşık 
iştirak etmiştir.

Pek çok aşığın yetişmesine vesile olan 
Konya Âşıklar Bayramının bu yıl 56.sı kut-
landı. Karatay Belediyesinin 4.sünü dü-
zenlediği ve Öksüz Ozan ve Yağız Ozan’ın 
büyük gayretleri ile düzenlenen 56. Konya 
Âşıklar Bayramı 17 Kasım’da âşıkların mey-
danlarda çalıp söylemeleriyle başladı. Azer-
baycan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan birer 
sanatçının katıldığı 56. Konya Âşıklar Bay-
ramına toplamda 37 sanatçı iştirak etti. Âşık 
Veysel temalı olan bayramda âşıklar, usta 
aşığın türkülerini ve kendi türkülerini teren-
nüm ettiler.  Kültür Park, Karatay Belediyesi 
önünde, Mevlana Önü, Gedavet Parkı gibi 
yerlerde, şiirler okudular, atışmalar yaptılar.

Ben eşimle birlikte Yağız Ozan’ı (Arif 
İnal Yıldırım) takip ettim. Kültür Park’ta 
okunan şiirler, yapılan atışmalar çok kalite-
li idi. Kazakistan’dan katılan Hanım sanatçı 
Asel Recep, “ Kazakistan Türkiye ile gardaş-
tır” adlı türküsünü dombrasıyla çalıp söyle-
di. Oldukça samimi tavır ve davranışları çok 
beğeni topladı. Ayakta fazla dikilemediğimiz 

için konseri sonuna kadar dinleyemedik. 
İkinci gün Gedavet parkında oturacak 

yer bulduğumuz için sonuna kadar dinle-
dim. Selahattin Kozanoğlu’nun şiiri çok mü-
kemmeldi. Tebrik ediyorum. Zafer Kazancı 
da hem atışmada hem de şiirde mükem-
meldi. Şiddet içeren şiir hariç diğerlerini 
çok beğendik. Adem Aydın ile Melih Yalçı-
ner hem Kültür Park’ta hem de Gedavet’te 
atıştılar. Kırgızistan’dan katılan sanatçı Gu-
lira Kasımkulu’nun da ezgisi güzeldi; fakat 
coğrafya farklılığı yüzünden dilimizde de 
bazı farklılıklar oluştuğu için sözlerini anla-
yamadım. Hem milli kıyafetiyle zarif bir ha-
nım hem de ezgisiyle. Bizarî (Hüseyin Çift-
çi) de bir Âşık Veysel türküsü çalıp söyledi. 
Diğer şıkların ismini hatırlayamadığım için 
yazamadım, bana gücenmesinler. Geda-
vet’teki program kahramanlık türküleriyle 
son buldu.

Cuma akşamı Karatay Gençlik Mer-
kezinde finale çıkan âşıklar kozlarını pay-
laştılar. Mekân güzel değildi. Sandalyeler 
üzerinde seyretmek zorunda kaldık. Tiyatro 
salonu özelliğine sahip bir mekân olmadığı 
için ön tarafı hiç göremedik.  
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Âşıkların yüzünü görebilmek için başımı-
zı sağa sola uzatarak bakmak zorunda kaldık. 
Uzun süre oturunca her tarafımız tutuldu. Bu 
yüzden fazla kalamadık. Muammadan sonra 
mekândan ayrıldık.

Âşık Veysel’i anmak için hazırlanan su-
num güzeldi. Aşığın hayatından kesitler veril-
miş, doyurucu resim ve belgelerle desteklen-
miştir. Âşık Veysel’i temsilen teatral gösteri de 
ilgi çekiciydi. Ama sazı başka biri yerine Âşık 
Veysel rolünü oynayan çalsa idi daha mükem-
mel olurdu. 

İlginç bir hadise oldu. Jüri iki aşığı atışma 
için çağırdı. Onlar atışma yapmadılar ve tür-
kü söylediler. Yağız Ozan bir selamlama yaptı. 
Öksüz Ozan (Ahmet Yıldırım) lebdeğmezde 
atışma yaptı. Bölümün en zor halkasını oluş-
turan lebdeğmezde âşıklarımız üstün bir per-
formans sergilediler. Azerbaycan’ın Karabağ 
Bölgesinden katılan hanım sanatçı Peri Ka-
rabağlı “Türkoğluyam ey Türkem oğlu” adlı 
türküsünü söyledi.

Kırgızistan’dan katılan sanatçı Gulira Ka-
sımkulu Erzurum yöresinde söylenen “Sarı 
Gelin” türküsünün Kırgız diyarında yaygın 
olan bir versiyonunu çalıp söyledi. Ezgisi aşa-
ğı yukarı bizim Sarı Gelin türküsüyle aynı. Bu 
Türküyü Ermenilere mal etmek isteyenlere 
önemle duyurulur. Kırgızistan nere Ermenis-
tan nere! Kazakistanlı sanatçı Asel Recep de 
meydanda çalıp söylediği türküsünü tekrar 
icra etti.

Âşık Feymani, bizim edebiyatımızın bir de 
tasavvuf tarafı vardır diyerek, tasavvuf içerikli 
bir şiir okudu.

“Arzunun isteğin zamanı geçti

Bizim devranımız âlemden öte
Bulamazsın canan iline göçtü
Bizim kervanımız âlemden öte

Bizde ihtiyaç yok güneşe, aya
Su ile toprağa çalmışız maya
Sen mekân ararsın mesken tutmaya
Bizim mekânımız âlemden öte.

Dünyayı sevenler haddi bilemez
Mal mülk sevdasını kalpten silemez
Hiçlik meydanına her can eremez
 Bizim meydanımız âlemden öte.

Nefis makamı var bundan ötürü
Bilemezsin olmayınca renk körü
Gidiyoruz ikrar verdiyse günü
Bizim miskanımız âlemden öte.

Kirpiğe bakmayız, kaşa bakmayız
Ayağa bakmayız başa bakmayız
Amma baktığımız şeye boşa bakmayız
 Bizim sevdamız âlemden öte

Aşk ehli olanlar bunun üstadı
Bütün kainât Hakk’ın zâtı, sıfatı
İlahetin ilahetin? ispatı
Bizim ünvanımız âlemden öte”
Âşıklar bayramı başka âşıkların yetişme-

sine ve ilham almasına da önderlik ediyor. 
Atışmalarda âşıklara verilen ayaktan ben de 
birini alarak ona benzer bir şiir yazmaya ça-
lıştım. Ayağı zannedersem Nuri Çırağı verdi, 
ama kime verdiğini hatırlamıyorum:
“Gün ikindi olmamıştı
Yaptığını gördüm gördüm sizin” Ayak: Sizin
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Şeytanın da ilmi vardı ama din aşkı yoktu.
Bu yüzden Âdem’in yalnız topraktan
yaratılan sûretini gördü. 
                           (Hz. Mevlânâ) 
İLİM VE AMEL
Âlim olmak başka ilmiyle amel etmek başka,
Şeytan   tabiatlılar   meyletmez   İlâhî   aşka.
2 Aralık 2022                          (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

SIZIN
Gün ikindi olmamıştı
Yaptığını gördüm sizin
Vakitleri dolmamıştı
Yattığını duydum sizin

Günler geçer iyi kötü
Hesap eder varı yoğu
Yazıp yazıp sildiğini
Bozduğunu gördüm sizin

Dertlerinin kıymetini
Ariflerin sohbetini
İçip aşkın badesini
Tattığını sezdim sizin

Ben aşığın gür sesiyim
Sevenlerin nefesiyim
Hem güftesi bestesiyim
Notasını dizdim sizin

Anuş der ki sözüm budur
Can çıkmaz ki huyum budur
Gökten yere inen südur
Kaynağını buldum sizin
20 Kasım 2022/ Konya

SONUÇ
Milli birli ve beraberliğe vurgu yapılan 

türkülerde ve şiirlerde çok duygulandık. 
Türkiye’de Türk milliyetçiliğinin gelişmesi 
için âşıklarımızın çalıp söylemelerine, kardeş 

devletlerimizden misafirlerle bir araya gel-
memize şu günlerde her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var. Âşıklık güzel bir meslektir. 
Kültürün saz ile söz ile aktarılmasında âşıkla-
rın emeği çoktur. Âşıklarımız olmasaydı Türk 
milleti uzun süre varlığını devam ettiremezdi. 

Yüzyıllardan beri olgunlaşarak gelen 
âşıklık geleneğiyle güzel Türkçemiz âşıkla-
rın dilinde çok daha gelişmiş, milli hissin ve 
heyecanın terennümünde başlıca unsur ol-
muşlardır. Âşıklarımız, ezgilerin notaya ve 
sözlerin de yazıya geçirilmeden önce kültür 
varlıklarımızın, değerlerimizin ve destanla-
rımızın aktarılmasında en önemli görevleri 
üstlenmişlerdir.

Türk dünyada var oldukça âşıklarımız da 
olacaktır. Onlar geleneğimizi sözlü ve sazlı 
temsilcileridir. Allah âşıklarımıza zeval ver-
mesin. Bu güzel kültürümüz, âşıklık gelene-
ğimizi yeni nesillere seve seve aktarsınlar.
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