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Gözlerinden Öperim... 

 
 
 

Türk ve Türkçü Bir Muallimin  
İhbar Mektubu (1925) 

 

Ömer TÜRKOĞLU  
 

 
İlimbey  

7 Haziran 341(1925) 
Huzur-ı Âlîlerine 
Muhterem Efendim, 
Bendeniz Şimâl Orenburg Türklerindenim; ismim Hidâyetullah’tır. 332 senesinde 
Türkiye’ye gelerek Irak muhârebâtına iştirak ettim. 334 senesinde terhis ve delâlet-i 
âliyyeleriyle İstanbul Darülmuallimînin’e kabul olundum. Üç seneden beri İzmit’in Geyve 
kazasına tâbi “İlim Bey” karyesinde muallimim. Bu müddet zarfındaki hayat-ı talimiyemde 
millî benliğimizi her an sarsmak isteyen yabancı anâsırın -Gürcüler ve Çerkesler- ruhumda 
hâsıl ettiği derin ıstırapları muazzez mefkuremin kutsî büyüklüğü ile ezmeğe çalıştım. 
Türk’tüm ve Türkçüydüm; millî harsıma, millî mefkûreme yabancı ruhların, milliyeti için 
kan döken kahraman ecdadımızın bize bahşettiği bu mübarek vatanda tufeyli bir hayat 
sürmesine, gurur-ı millîmizi baltalamasına tahammül edemezdim. 
Geyve boğazı ve civarında mevcut köylerden: İlim Bey, Karaçam, Nuruosmaniye, Şerefiye, 
Kışlaçay, Akçay, İstanbul Dere… ilah da Gürcüler, Doğançay, Boğazköy, Adliye, 
Çınardibi, Yanık Şarkiye, Direnk… ilah da Çerkesler oturur. Aralarında bir Türk köyü 
yoktur. Evde, sokakta, her yerde kendi dilleriyle konuşurlar. Mektebe yeni başlayan birinci, 
ikinci sınıf talebeleri Türkçeyi hemen hiç bilmezler. Gürcüler kızlarını mektebe 
göndermedikleri için diyebilirim ki içlerinde Türkçeyi bilmeyenler pek çoktur. Türk’ü 
sevmezler ve onlara nazar-ı hakaretle bakarlar. Bu hal o dereceye varmıştır ki darb-ı 
mesellerinde bile yer tutmuştur: “Yeni yakalıdan borç alma/Kadına sırrını açma/Osmanlı 
ile dost olma” derler. 
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Bir zamanlar İleri Gazetesi gayr-ı Türk anâsırın Türkleştirilmesinden bahsederek 
makaleler yazmıştı. Bu makaleyi dinleyen Gürcüler aralarında hararetli mübahaseler açtılar. 
Mevzu tehcire intikâl etti. İçlerinden biri; “Tehcirden hiçbir şey çıkmaz” dedi. “Niçin bir şey 
çıkmaz?” diye soruldukta; “Öyle ya, bizim bir hane halkımız enayi Türklerin bir köyünü 
Gürcü yapar” diye mukâbele etti. Bu söz, bir zamana ve bir şahsa münhasır değildi; her 
zaman, her yerde ve her Gürcünün ağzından işitiyordum. Bu sözler hiddet ve infiâlden naşi 
de sarf edilmiş değildi; kuvvetli bir Gürcülük aşkının tezâhürâtıydı. 
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Uzun kış gecelerinde aileler, delikanlılar arasında tertip edilen oyunlar ve eğlencelerde birisi 
söz söyler, hikâye anlatırken: “Enayi Türk’ün birisi vaktiyle şöyle yapmış… Budala 
Türk’ün biri böyle demiş” suretinde konuşurlar.  
Aralarında kendilerinden gayrı hiçbir unsur yaşatmak istemezler. Eğer böyle birisi çıkarsa 
onu öldürmeyi bile göze alırlar. Daima içlerinde hiçbir Türk yaşatmayacaklarını, hatta icap 
ederse öldüreceklerini alenen söylerler. Aşağıda nakledeceğim vaka, bu sözlerimi az çok 
ispata kâfi gelecektir zannederim. 
Erzurum muhacirlerinden Âkif Ağa, ötede beride dolaştıktan sonra “İlim Bey”de bir 
Gürcünün metruk evine yerleşir. Adamcağız pek fakirdir. Birkaç dönüm yere mısır ekmekle 
beraber gündelikle temin-i maişet için de ayrıca uğraşır. Yaz gelir; ağaçlar meyve verir, 
mısırlar büyür. Fakat Gürcüler çocukları teşvik ederek meyveyi mahvettirirler. Mısırı 
hayvanlara yedirirler. Bu halden şikâyet eden Âkif Ağa’ya küfreder ve taşlarlar. Âkif Ağa, 
ağlayarak köy heyetine müracaat ederse de ondan da bir netice çıkmaz. Biçare adam o sene 
kendi vatanında ecnebî unsurların tagallübü yüzünden aç ve perişan kalır ve ertesi sene için 
başka bir köye çekilmeğe mecbur olur. 
Zât-ı âlînizi ateşîn ruhlu, çelikten mefkûreli bir Türk ve Türkçü tanıdığım için milletimin 
için için kanayan yaralarından birini enzâr-ı âlînize arz eylemeyi bir vecibe addediyorum. 
Terbiye ailede başlar ve ailede nihayet bulur. Gürcülerde aile içinde kuvvetli bir milliyet 
cereyanı vardır. Analar, hemen hiçbir vakit Türkçe konuşmaz ve bilmez. Çocuklarını 
Gürcü ninnileriyle uyutur, Gürcü masallarıyla eğlendirir. Gürcü menkıbeleriyle terbiye eder. 
Mektebin tesiri bunun yanında lâ-şey hükmünde kalır. Binaenaleyh tekâsüf etmiş olan bu 
gibi anâsırın dağıtılması ve aralarına çok miktarda Türk aileleri karıştırılması mucib-i 
muhassenât olur kanaatindeyim.  
Çerkeslerde ve bilhassa Gürcülerde bereket-i tenâsül pek ziyadedir. Eğer bu cihetler vaktinde 
görülmez ise, aralarında bir Türk bile bulunmadığına göre, milliyet mefkûresi taşıyan bu 
kesîf ve yabancı kütleler atide Türklüğün hayatı için azîm bir tehlike teşkil edebilir. 
Sâniyen, fikr-i âcizîye göre bu gibi köylerde bulunacak muallimlerin Türk ve Türkçü 
olmasına, malumât-ı tarihiyeye daha ziyade vâkıf bulunmasına ve bilhassa nutuk ve kuvve-i 
iknaiyyesinin ziyade olmasına dikkat etmek de ez-her-cihet mucib-i muhassenât olur. 
Zât-ı âlînize Türk Ocakları reis-i umumîsi sıfatıyla arz ediyor ve kalbi milliyet aşkıyla 
çarpan bir Türk evladı olduğum için milletin atide kangren olması melhûz bu derdine deva 
temenni ediyorum. 
Evvelce delâlet-i âlîyyenizle Darülmuallimîn’e kabul edildiğimi arz eylemiştim. O vakit 
duydum, vazife-i şükranı yapamadım. Fakat bugün bütün samîmî ruhumla teşekkürü de 
ayrıca bir vecibe addıyla ellerinizden öperim efendim. 
Evlad-ı maneviyeniz  
[imza] 
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Yukarıda çevrimyazısını sunduğumuz mektup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ulus-devlet olma sürecinin ilk yıllarında, bu konudaki genel halet-i ruhiyeyi, aynı 
zamanda öğretmen okulunu bitirmiş bir muallimin fikrî dünyası özelinde 
açıklamaya yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Etnik ve kültürel kimliklerin, 
toplumun yeni yeni öğrenip ilgilenmeye başladığı düne ait acı gerçeklerle iç içe 
geçerek tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Diğer taraftan uzun yıllar “hâkim 
ideoloji” olarak hissedilen/hissettirilen Kemalizm’in gerçek berisi1 “tezlerle” 
teşrihi çabaları âdeta ihtiyaç duyulan efsanelerin yaratılmaya ya da yeniden 
diriltilmeye çalışıldığı izlenimini uyandırıyor. Bu süreçte en çok dile getirilen 
konuların başında ise etnisite, altkültürler ve dinsel/mezhepsel ayrışmaları 
içeren genel bir “öteki” kavramı ile “ülkenin (Anadolu’nun) homojenleşmesi”  
geliyor. 

Anadolu nüfusunun homojenleştirilmesi fikrinin İttihatçılarca teorize edildiği 
tezi genel kabul görmekle birlikte bu projenin hayata geçirilme noktasında 
sadece gayrimüslimlerin tehcir, tenkil, tebit, hicret, kıtâl gibi “uygulamalara” 
maruz kaldıkları iddiası gerçeği eksiltmekten öteye gitmemektedir. Zira 1915-
1918 arasında bu ve buna benzer muameleye tebaanın Türk olmayan fakat Müs-
lüman olan kesiminden de maruz kalanlar olmuştur. Bu meyanda özellikle Suri-
ye, Lübnan, Irak ve Arabistan havalisinden Anadolu’nun içlerine gönderilen ve 
bu esnada canından, malından olan “muzır eşhas”ı zikretmek doğru olacaktır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında yönetimin kısmen İstanbul, tamamen ise 
Anadolu’da bulunmaları arzu edilmeyen gayrimüslimleri, gerek mübadele 
kapsamındaki yasalarla gerekse diğer bir dizi kanun ve kararname ile bu alandan 
çıkardığı bilinmektedir. Hıristiyan olan “öteki unsur” sorunu bu şekilde çözülür-
ken XIX. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya yerleştirilmiş diğer bir “öteki 
unsur”un yani Müslüman olan ve fakat Türk olmayan unsurlar meselesinin halli 
için de ta’mîm (umumileştirme) ve temsîl (benzetme) yöntemleri kullanılmıştır. 
Niyet ve icraat arasındaki süreçte uygulamaya konulan bir dizi proje (Türk Tarih 
Tezi, Güneş-Dil Teorisi, “Vatandaş Türkçe Konuş” Kampanyası, özel şirket-
lerde yabancı memur çalıştırılmaması yolundaki yasaklamalar, Türk Ocakları ile 
Halkevlerinin faaliyetleri vd.) bu ta’mîm ve temsîl niyetinin fiiliyata geçirilmesin-
de somut birer örnektir. 

Dönemin Maarif Vekili ve aynı zamanda Türk Ocakları Başkanı olan 
Hamdullah Suphi Tanrıöver’e, o dönemde Geyve kazasına bağlı olan İlimbey 
köyünde öğretmenlik yapan Hidâyetullah Bey tarafından yazılmış olan mektup 
ile yazarının hissiyatı sanki yukarıda değinilen projelerin habercisi gibidir. 
Hidâyetullah Bey, bölgeye kesif olarak yerleştirilmiş Kafkas muhacirlerinin, 
Gürcü ve Çerkeslerin yaşam tarzı ile öteki olana (yani Türklere) bakış açıların-
dan şikâyetçidir. Bunların gündelik yaşamlarında anadillerini kullanıyor olmaları, 

                                                 
1 “Gerçek berisi” ifadesini müspet belgeleri referans almasına rağmen o belgenin ruhuna ve 
oluşturulmasına neden olan merama aykırı yorumlar üzerine kurulu çalışmalar için 
kullandım.   



 kebikeç / 33 • 2012 

310 
 

doğurganlık nispetleri, milliyetçilik mefkûreleri ile kafalarında oluşturdukları 
“Türk” imgesi, aslen Orenburglu olan öğretmeni şiddetle rahatsız etmektedir!  

Hidâyetullah Bey, bölgedeki Türk olmayan unsurların ta’mîm ve temsîli için 
ise öncelikle tespit ettiği durumların devlet tarafından da fark edilmesini, 
sonrasında ise burada görev yapacak öğretmenlerin öncelikle “Türk ve Türkçü” 
olmasının gerektiğini belirtmektedir. 

Kendisini -mektubunu gönderdiği- Türk Ocakları Reisi Hamdullah Bey’in 
“evlad-ı maneviyesi” gören Orenburglu Türkçü öğretmen Hidâyetullah’ın bu 
mektubunun, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki genelleştirme ve benzetme 
(asimilasyon) çabalarının filizlendiği dönemdeki “mütefekkir Türkçü cenahtaki” 
halet-i ruhiyeye ışık tutacağını umuyoruz. 
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